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KANSALAISNAVIGOINNIN AINEKSET

28.9.2012     
Pilvi Kallio     
teatteri-ilmaisun ohjaaja, toimittaja

Kansalaisnavigointi – soveltava teatteri matkalla metropoliin on teos siitä,  

miten teatterilähtöisiä menetelmiä sovelletaan kaupunkikehitykseen.  Se on myös kertomus Kan-

salaisnavigointia metropolissa -hankkeen matkasta yhteiskunnalliseksi taidetyöksi. Samalla te-

os on muistutus siitä, kuinka tärkeää on edelleen kehittää ihmisten kohtaamista elävässä elämäs-

sä sosiaalisen median kanavien kasvattaessa merkitystään nopeasti, ikään kuin edustuksellisen 

demokratian vajavaisuuksien ratkaisijana. 

Kansalaisnavigointia metropolissa on tutkinut, keskustellut ja toiminut edistääkseen  

vuoropuhelua kaupungissa. Mitään uutta emme ole keksineet, sen sijaan soveltaneet kehitettyä 

määrätietoisesti ja isoja muutoksia aavistellen. Teatterin sovelluksin ilmaistaan asioita, tahtoa ja 

tunteita; syvennytään vaikeisiin ja epämuodikkaisiin asioihin kiinnostavasti. Tämän työn teke-

minen on etuoikeus, koska sillä on merkitystä ja se on luovaa kaikille. 

Matka alkaa Metropolia Ammattikorkeakoulun kulttuuri ja luovasta alasta, jossa halu tutkia ja 

kehittää soveltavan taiteen mahdollisuuksia on aito. Aloitteellisina olivat soveltavan teatterin 

tekijät. Pian mukaan lähtivät myös kaupunkien kehittäjät, viranhaltijat, kolmannen sektorin yrit-

täjät ja toimijat, ja hankkeen päätteeksi toivoakseni myös päättäjät. 

Kirjan – toivon että sitä luettaisiin ensisijaisesti oppikirjana – kirjoittajat ovat teatteri-ilmai-

sunohjaajia ja alan opettajia, tai valmistumassa Metropolia Ammattikorkeakoulun esittävän tai-

teen koulutusohjelmasta. Kirjoittajat ovat kentällä toimivia soveltavan teatterin ammattilaisia 

tai soveltavasta taidetoiminnasta kiinnostuneita tutkijoita ja tuottajia. Kanssatoimijoiden ja koh-

deryhmien ääni kuuluu esimerkiksi Kansalaisnavigointia arvioinnissa sekä työpäiväkirjoissa.

Tämä julkaisu on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä kuvataan hankkeen jokseenkin vauh-

dikasta aloitusta, toisessa järjestellään soveltavan draaman työtapoja, mallinnetaan toimintaa 

ja esitellään tuloksia. Kolmannessa polemisoidaan taiteilijan paradigman, yhteisöllisen elämän ja 

suomalaisen työelämän muutosta. 

Johdannossa esittelemme toiminta-alueemme ja sen hankkeelle tärkeät toimijat ja viranhal-

tijat.  Ensimmäisen osan alussa tuottaja ja teatteritieteen opiskelija Taru Kirves esittelee sovelta-

van teatterin käsitteistöä ja yhteisöteatterin haasteita. Kansalaisnavigoinnin verkostomainen 

dramaturgia on puolestaan kirjoitus, jossa teatteri-ilmaisun ohjaaja ja dramaturgi Rosa-Maria Pe-

rä jakaa hankkeen seitsemäksi eri määritelmäksi. Teatterityöläinen on tässä verkostossa se hä-

mähäkki, joka verkkoa kutoo. 

Osallisena metropolissa analysoi toiminnasta saatua palautetta ensimmäisen toimintavuoden 

jälkeen. Analyysi perustuu tutkija Rami Ratvion tekemään laajempaan tutkielmaan, joka  on luet-

tavissa verkkosivuiltamme Karttalaukku-osasta.

Toisen osan keskiössä on yhteiskunnallinen fasilitointi. Kansalaisnavigointikartta muotoutuu, 

ja se kertoo paikoista ja työstä, jota on ehditty tehdä. Kansalaisnavigoinnin työpajoja pidettiin 80-

90 kappaletta keväällä ja syksyllä 2011. Tällöin oli tarpeen tehdä verkkosivuillemme alati päivitty-

vä kartta, joka palvelisi prosessoivaa taidetoimintaa, joka tarvitsee näkyvyyttä ja osallistujia. 

Hankkeen koordinaattori, teatteri-ilmaisun ohjaaja Jani Tihinen kirjoittaa Alttariharjoitteen 

anatomiasta ja Draaman maut –artikkelissa dramaturgi ja hankkeen erityisasiantuntija Marja 

Louhija kirjoittaa osallistumisen kokemuksesta.  Ite muotoiltu nukke on hankkeen draamatyö-

pajaohjaaja Riku Laakkosen osaamisalueesta, nukketeatterin sovelluksista kertova teksti. So-

veltava nukketeatteri on Suomessa kehittymässä ja Laakkonen kirjoittaa toiminnasta esine-

muotoilun ja tiedon tuottamisen välisenä suhteena.

Oma tila kaupungissa on maantieteen kandidaatti ja draamapedagogiikan opiskelija Susan-

na Lehtovaaran tilaustyönä kirjoittama artikkeli. Lehtovaara oli tutkimassa sekä Espoon kes-

kuksessa tehtyä osallistavaa taidetoimintaa että Suvelan Kirstin koulussa toteutua draama-

työtä. Hän tarkastelee soveltavaa teatteria ympäristökokemuksen käsitteiden ja alueidenti-

teetin muodostumisen näkökulmasta. Artikkeli perustelee draaman paikkaa osana opetusta.

Toiminnan nälkää Usvatiellä on kertomus malmilaisten ala-asteikäisten lasten ”haltuunot-

tamasta” kerhosta, jota hanketyöläiset vetivät. Kerhon päävetovastuullinen Markku Ihamäki 

avaa kokemuksiaan työn onnistumisen ehdoista ryhmässä, jossa sitoutuminen on matalaa. Ar-

tikkelissa Pelotonta draamaa – näkymätöntä sosiaalipolitiikkaa kuvataan taas voimaantumis-

ta ihmisestä itsestään lähtevänä prosessina. Tutkija-kehittäjä Suvi Ahon analyysi Somalipap-

pojen ja Usvatien senioreiden kokemuksista jatkaa käytännönläheisesti ja avaa ryhmien osalli-

suuden eri asteita.

Kolmas osa juurruttaa hankkeen toimintoja. Se koostuu artikkeleista, joissa pohditaan esi-

tyksellisen tiedon laatua, esityksellistä tutkielmaa ja polemisoidaan aktiivisen kansalaisen 

ja aktivistisen taiteilijan roolia. Tekemisen ja kohtaamisen tieto taustoittaa lyhyesti Metropo-

lia Ammattikorkeakoulun esittävän taiteen rikasta soveltavan teatterin perinnettä, ja toisaal-

ta soveltavan teatterin näkyvyyttä kulttuuripoliittisessa ilmastossa. Kohti esityksellistä tut-

kielmaa ja Vantaalaisuuden liikkuva identiteetti artikkeliparissa kuvataan, kuinka työpajoista 

muodostuvaa hiljaista tietoa käytettiin esityksellisen tutkielman valmistamiseen. Syntyi Van-

taalaistarinoita, joka kiersi vantaalaisissa yhteisöissä syksyllä 2011 ja keväällä 2012.

Artikkelissa Aktiivinen kansalainen ja aktivistinen taiteilija työpajaohjaaja Ursula Hallas 

pohtii yhteiskunnallisen vaikuttamisen esteitä ja ehtoja muun muassa konstruktivistisen op-

pimiskäsityksen tukemana. Artikkeli päättyy ehdotukseen taiteilijan tehtäväksi yhteisössä ja 

yhteiskunnassa.

Lopuksi pohdin hankkeen projektipäällikkönä yhteiskunnallisen taidetyön mahdollisuuksis-

ta olla osana yhteiskunnan hallittua muutosta. Koko teos päättyy työn syventämisen vaatee-

seen  Petra Tarjanteen sanoin: ”Tarvitaan fasilitointia yhdessä olemiseen, sillä se on jotain mitä 

ei luonnostaan osata hoitaa.”

Liitteisiin on kerätty kolme erityyppistä työpajaa harjoitteineen, joita Kansalaisnavigoinnis-

sa on sovellettu eri tilaisuuksiin. Lisää työtapoja löydät verkko-osoitteestamme 

http://www.kansalaisnavigointia.metropolia.fi

Sinulle toivon antoisia lukuhetkiä!
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Espoon keskus ja Suvelan kerrostalovoittoinen alue ovat olleet Kansa-

laisnavigointitoiminnan kohteena. Olemme asukasiltojen ja turvakävely-

yhteistyön lisäksi tuottaneet kirjastokeskus Entresseen kolmena kesänä 

työpajojen sarjan ja toimineet Kirkkojärven ja Kirstin alakouluissa. Espoon 

keskuksen kirjaston on poikkeuksellinen kirjasto; se toimii nuorten olohuo-

neena, palvelee lapsiperheitä ja yhdistää eri-ikäisiä espoolaisia uniikilla ja 

leppoisalla tavalla. Tästä iso kunnia kuuluu erityiskirjastonhoitaja, runoili-

ja Jani Niemiselle, joka innostuu ja innostaa toimintaan.

Espoon kaupungin suunnittelija Kristiina Alppivuori (kuvassa) on ohjan-

nut Kansalaisnavigoinnin toimintaa alusta alkaen. Hän on korostanut tai-

detyöstä ja draamamenetelmästä kertomisen, kirjaamisen ja mallintami-

sen tärkeyttä, sekä painottanut sitä, että myös ongelmista ja kehittämis-

tarpeista tulee kertoa hanketta arvioitaessa. Avoin ongelmien analysointi 

ja kehittämisehdotusten esittäminen on hyödyllistä muille kehittämistyö-

tä tekeville.

”Kaikki asukkaita ja eri toimijoita osallistava ja yhdistävä toiminta on 

erittäin kannatettavaa: draamamenetelmä omalta osaltaan lisää demokra-

tiaa ja yhteistyötä sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja asukasläh-

töisyyttä muutenkin. Menetelmä auttaa esimerkiksi kaupungin toimijoi-

ta asettumaan asukkaiden asemaan ja katsomaan asioita heidän silmillään 

- parhaimmillaan se tuo piilossa olevia asioita näkyväksi. Lisäksi se antaa 

asukkaille yhden lisäkeinon tuoda näkemyksiään esille. Yhdessä tekemi-

nen ja ”näkeminen” voi muodostua myös hauskaksi tapahtumaksi”.

ESPOO
ALUE-ESITTELYT JA AVAINHENKILÖT
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HELSINKI

Helsingin Vanhassakaupungissa Metropolian kulttuurin ja luovan 

alan klusterissa ja Kumpulan kampuksella tehdään Kansalaisnavigointi-

työtä: suunnitellaan, ohjataan, kommentoidaan ja mietitään taidetyön vai-

kuttavuutta. Yhteistyökumppanina ollut Helsingin yliopiston geotieteen 

ja maantieteen laitoksen väki on tarjonnut asiantuntijuutta ja soveltanut 

Kansalaisnavigointitoimintaa osana tutkimusta. Läheisimmät yhteistyö-

kumppanit ovat olleet tutkija-lehtori Rami Ratvio, kaupunkimaantieteen 

kandidaatti Susanna Lehtovaara ja kuvassa esiintyvä professori Harry  

Schulman, joka seisoo valtakunnassaan Kumpulan kampuksen sisään-

käynnin edessä.

”Innostuin kehittelemään "kansalaisnavigoinnin" ideaa, koska olin kiin-

nostunut suurkaupungin "käyttöohjeista" tai "käyttöliittymästä". Draa-

man käsite tuntui sopivan mukavasti omiin ajatuksiini. Mielestäni täyden-

nämme toisiamme hyvin. Meillä on tuntuma perinteisempään suurkaupun-

kitutkimukseen ja Kansalaisnavigoinnilla ainakin meille uusia työkaluja 

tehdä näkymätöntä näkyväksi ja kuultavaksi. Sovellukset, joissa olen ollut 

mukana, ja merirosvoseikkailu lasten maantiedeleirillä ovat tehneet vai-

kutuksen.

Draaman soveltaminen tuntuu toimivalta missä tahansa työ- tai opis-

keluyhteisössä. Se on vaikuttanut positiivisesti aivan henkilökohtaisel-

la tasollakin. Se voi avartaa myös tutkimusasetelmiamme vielä vahvem-

min laadulliseen suuntaan. Minusta siinä on ehkä parasta se, että se tuo 

konkreettiseksi "arkipäivän estetiikan" ja pakottaa ajattelemaan kaupun-

kikehittämisen ja -suunnittelun eettisiä ulottuvuuksia. Geotieteet ovat 

pääosin ns. kovaa tiedettä, mutta geografia, maantiede on aina sisältä-

nyt myös humanistisen puolen tutkittavasta. Ainakin geografian puolella 

"draaman taju" auttaa.”

ALUE-ESITTELYT JA AVAINHENKILÖT
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Malmille Kansalaisnavigointi asettui laajasti, ja siellä tehtävässä toi-

minnassa oli mahdollista käyttää esittävän taiteen opiskelijoita. Teimme 

kaupunkitaiteellisia teoksia ja aktioita, fasilitoimme Malmifoorumeita, jot-

ka kokoavat paikallisia toimijoita yhteen. Pidimme pitkiä prosesseja ja usei-

ta työpajojen sarjoja mielenterveyskuntoutujien kanssa, asukasyhteisössä ja 

asukaspuistossa. Lähin yhteistyökumppani  oli Helsingin kaupungin sosiaali-

virasto Malmin toimintakeskuksen kautta ja sieltä toiminnan primus motor Ee-

va Laine, sekä hänen ohjauksestaan muun muassa Johanna Kankkunen. Kuvas-

sa on toimittaja Teija Loponen, joka kertoo Malmilla tehdystä ajankohtaisteat-

terin yhteistyöstä Vartti-kaupunkilehden kanssa.

”Ensin kuulin Malmin toimintakeskuksesta, että heillä on siellä mielenkiin-

toisia tapahtumia Kansalaisnavigoinnin puitteissa, sieltä myös vinkattiin 

myöhemmin menemään Kirkonkyläntien sillan alle jututtamaan siellä asuvaa 

krokotiilia. Malmin Prisman aulassa törmäsin opiskelijoihin, jotka jututtivat 

ohikulkijoita ja jakoivat paperikukkia. Näistä ja muutamasta muustakin tempa-

uksesta tein lehteemme juttua, koska ihmiset tuntuivat ottavan tapahtumat 

hyvin vastaan. Olin kuvitellut, että kaikki vain kävelevät ohi!

Alkuun ehdotus yhteistyöstä tuntui hieman utopistiselta, en arvannut, et-

tä opiskelijat osaavat niin mainiosti hyödyntää uutisiamme. Ilmoitusmyyn-

nin puolella tuumittiin, että taas toimitus sotkeutuu johonkin turhaan, työl-

listävään hankkeeseen. Olen kuitenkin ollut periaatteessa sitä mieltä, että 

kaikkeen lähdetään mukaan, mitä joku jaksaa järjestää, eikä nytkään tullut 

pettymystä.

Yhteistyömme ei kovin kauan kestänyt, mutta oli mielestäni hyvin antoisaa. 

Samaa mieltä olivat muutkin toimituksessamme. Mehän pääsimme vähällä, 

meilasimme opiskelijoille seuraavaan lehteen tulevien juttujen otsikoita poh-

dittavaksi ja he noukkivat lehden toimituksesta ja paneutuivat sitten tarkem-

min johonkin noista aiheista tuottaen siitä jonkinlaisen esityksen. Nostan hat-

tua (vaikka en sellaista omistakaan) opiskelijoille ja heidän ohjaajilleen. Tuotit-

te paljon mielihyvää malmilaisille!

Uskon että draaman avulla voidaan vaikuttaa ihmisten ajatusmalleihin ja 

sen kautta myös käytökseen.  Draaman keinoin myös piristettiin ihmisten ar-

kea ja jaettiin tietoa. Ehkä rakennusvirastokin päättää lisätä Kirkonkyläntien 

alikulun valaistusta Kansalaisnavigoinnin ansiosta. Ja se oli selvästi havaitta-

vissa, että Malmin toimintakeskuksen asiakkaille – työttömille ja eläkeläisille – 

teidän työskentelynne siellä oli erittäin merkityksellistä."

MALMI
ALUE-ESITTELYT JA AVAINHENKILÖT
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Vantaalla hanke aloitti fasilitoimalla Tikkurilan matkakeskuksen aihe-

uttamaa mullistusta kaupungissa. Siitä jatkoimme Vantaan kaupunkijuhlil-

le, alakoulutyöpajoihin ja kaupunkisuunnittelun järjestämään asukasiltaan. 

Työpajoista noussutta tietoa käsiteltiin esityksellisessä tutkielmassa, jossa 

muodostui väite vantaalaisuudesta. Läheisempiä kunnan yhteistyökump-

paneita ovat olleet aluekoordinaattorit Jiri Sironen, Liisa Juustila ja Mikko 

Koikkalainen. Oheisessa kuvassa Koikkalainen seisoo keskellä Tikkurilan 

keskuksen muutosta:

"Tikkurilan aluekoordinaattorina on hieno mahdollisuus seurata alueen 

olemusta ja sen kehitystä. Alueella yhdistyy sekä  modernimpi kaupunkiyh-

dyskuntarakenne että kylämäisyys. Tämän huomaa myös alueen henkises-

sä ilmapiirissä. Tikkurilan asemalla voi olla hyvin hektinen tunnelma, kun 

jo kauppakeskus Tikkurin luona ilmapiiri on rauhallinen ja kiireettömämpi. 

Vuoden 2012 aikana alkaa Tikkurilan matkakeskuksen rakentaminen. Arvi-

oin sen lisäävän alueen kaupunkimaisuutta, tuovan alueelle myös isomman 

roolin kaupan ja liikenteen keskuksena. Lähivuodet tulevat olemaan Tik-

kurilassa muutoksen aikaa. Päättäjillä ja alueen kuntalaisilla on merkittävä 

rooli siinä, minkälainen prosessin lopullinen tulos on."

VANTAA
ALUE-ESITTELYT JA AVAINHENKILÖT
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Matkalla metropoliin

Hanke aloitti vauhdikkaasti etsien ja synnyttäen toimintaa. Soveltavan 
teatterin metodit esitellään lyhyesti ja Kansalaisnavigointia -hanke 
määritellään useasta eri näkökulmasta. Ensimmäisen toimintavuoden 
jälkeen kerättiin myös palautetta Kansalaisnavigointitoiminnasta. 

1 

10:09 U-juna Espoon keskukseen. Matka-aika Helsingin Vanhastakaupungista  
Espoon keskukseen on yhteen suuntaan 56 minuuttia. Tämä saa miettimään  
metropolialueen etäisyyksiä. Kiskoilla kuluu aikaa. 
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Taru Kirves

Soveltavan ja osallistavan  
teatterin käyttö Kansalaisnavigointia 
metropolissa -hankkeessa

Draama rakentaa parempaa kaupunkia

Kansalaisnavigointia metropolissa on Metropolia Ammattikorkeakoulun esittävän taiteen kou-
lutusohjelman sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan toteuttama hanke,  jonka on mahdollistanut 
Euroopan aluekehitysrahasto. Hanke alkoi vuonna 2010 ja se toimii kaupunkiympäristössä Hel-
singissä, Espoossa ja Vantaalla vuoden 2012 loppuun. Hankkeessa kehitetty toiminta, jäljempä-
nä kansalaisnavigointitoiminta, luo kaupunkisuunnittelun, sosiaalialan ja luovan alan välisiä 
uusia yhteistyömalleja. 

Lähtökohtana on soveltaa erilaisia draamamenetelmiä kaupunkikehittämisessä. Menetel-
mät pyrkivät saamaan kuntalaisen äänen, näkemyksen ja tietotaidon omasta asuinalueestaan 
aikaisempaa paremmin osaksi kaikkea kaupungin kehittämistä. Hankkeen työmenetelmät ovat 
osallistavia, ja ne perustuvat soveltavan teatterin metodologiaan sekä muun muassa kaupunki-
maantieteen tutkimustietoon. Osallistujilta sen sijaan ei vaadita mitään erityisosaamista, vaan 
kuka tahansa voi tempautua mukaan iästä, taidosta ja kunnosta riippumatta. Yhdessä toimimi-
nen on hauskaa ja kokemus mieleenpainuva. Ihmisten rohkaisu osallistumiseen on tämän päi-
vän trendi – se on pedagogisesti tehokasta ja tuntuu eettisesti oikealta. Draama on hauskaa ja 
dynaamista – tästä syystä se voi toimia tehokkaana keinona saada myös passiivisemmat osallis-
tumaan erilaisiin hankkeisiin (Preston, 2009).

Terävänäköisinkin vaikenee ilman ilmaisukanavaa

Kansalaisnavigoinnin toiminta-arvojen lähtökohta on, että kuntalaisten kaikki mielipiteet 
ja näkemykset asumisesta, palveluista ja ympäristöstä ovat kuulemisen arvoisia. Kaikille 
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näkemyksille ei kuitenkaan ole tunnustettuja ilmaisukanavia. Yksittäisen ihmisen terävänä-
köisinkin havainto vaimentuu, jos sitä ei ilmaista olemassa olevilla valmistelun ja päätöksente-
on foorumeilla. Osallistumien vaikeutuu myös, jos ei hallitse puhetyyliä jolla virallisia asioita kä-
sitellään. 

Päätökset joita kunnissa tehdään koskevat meitä kaikkia. Kun päätösten tekoa ja niiden val-
mistelua tarkastelee yksittäisen kuntalaisen näkökulmasta, jäävät syyt ja seuraukset usein hä-
märiksi. Asukkaan mahdollisuus vaikuttaa häntä koskeviin asioihin tuntuu näennäiseltä, kun 
päätösten valmistelijat ja tekijät myös tuottavat ne tavat, joilla asioiden kulkuun voisi jotenkin 
puuttua. Kuntademokratiaan liitetyt osallistumisen muodot eivät tällä hetkellä ole osa ihmisten 
arkipäivää. Jos osallistuminen vaatii suuria ajallisia tai tiedollisia ponnisteluja, mahdollisuus ei 
ole todellinen. Valtaosa ihmisistä, joita päätökset koskevat asukkaina tai asiakkaina, palvelujen 
ja tilojen käyttäjinä, rajautuu ulos kun päätöksiä valmistellaan. Ulkopuolisuus näkyy räikeimmil-
lään niissä ihmisryhmissä, joissa riittämätön ikä, heikko terveydentila tai puutteellinen kielitai-
to rajaavat osallistumista. (Tihinen, haastattelu 8.5.2012).

Soveltavan teatterin uudet kontekstit

Kansalaisnavigointi hahmottaa uusia, toiminnallisia muotoja osallistumiselle. Näissä toiminta-
muodoissa viranomaiset ja kansalaiset kohtaavat yhteisessä tilassa ja puhuvat tavalla, joka on 
kaikille uusi – soveltavan teatterin toiminnallista kieltä. Menetelmin pyritään tunnistamaan asi-
oita ja ilmiöitä, etsimään niille yhteistä kieltä ja tutkimaan niitä toiminnallisesti. 

Kansalaisnavigoinnin näkökulmasta Kansalaisnavigoinnin keskeistä on ihmisten välinen 
vuorovaikutus ja kohtaaminen ikään, asemaan ja sukupuoleen katsomatta, sekä kokemukselli-
sen, emotionaalisen ja yhteisöllisesti kerätyn tiedon tuottaminen. Kansalaisnavigoinnin mene-
telmin voidaan tehdä näkyväksi ja tutkia jotain teemaa, ongelmaa tai ideaa – siis käsitellä kohde-
ryhmille tärkeitä asioita. 

Tavanomainen tapa työskennellä ovat työpajat, jotka voivat olla kertaluonteisia tai pidempiä 
prosesseja. Työpajojen vetäjinä toimivat soveltavan teatterin ammattilaiset. Menetelmiä ovat 
muun muassa: 

 • Kansalaisnavigoinnin työpaja, joka sisältää teatterinomaisia harjoitteita ja aihelähtöistä 
toimintaa tietylle ryhmälle. Työpajassa voidaan käyttää esimerkiksi improvisointia. 

 • Draamaprosessi, jonka keskiössä on teema, josta halutaan kerätä asukkaiden kokemuksel-
lista tietoa.

 • Ajankohtaisteatteri, jota tehdään yhteistyössä median kanssa (esimerkiksi kaupungino-
salehti) ja jossa tuotetaan esityksellinen reaktio päivänpolttavaan teemaan tai uutiseen.

 • Esityksellinen tutkielma, joka tekee tutkimusta ja teatteria kaupunkiseudusta. Tutkielma 
on esitys, joka innostaa osallistumaan ja vaikuttamaan ja joka avautuu myös ”perinteiselle” 

Kansalaisnavigoinnissa painitaan  
metropolialueen problematiikan kanssa:  
mikä on hyvää elämää kaupunkialueella,  
miten jaetaan tilaa, miten käsitellään muutosta?
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yleisölle. Tutkielmassa faktatieto kerätään ja dramatisoidaan asukkailta työpajoissa,  
jonka jälkeen fakta tarjotaan katsojille elämyksellisessä muodossa.

 • Forum-teatterin sovellukset, jossa esiintyvä ryhmä valmistaa valittua teemaa käsittele-
vän pienen näytelmän / kohtauksen. Esityksen keskiössä on selkeä ongelma. Esitys päättyy 
ongelman ollessa vaikeimmillaan. Yleisön korjaavia ehdotuksia kokeillaan näyttelemällä 
kohtaus uudelleen. Yleisö voi osallistua vaihtamalla paikkaa näyttelijän kanssa ja näyttele-
mällä itse ongelmaan vaihtoehtoisen ratkaisun. Menetelmä perustuu Augusto Boalin kehit-
tämään Sorrettujen teatteriin ja Forum-teatteriin.

 • Fasilitointi, jolla tarkoitetaan Kansalaisnavigoinnin yhteydessä jonkin tilaisuuden drama-
turgista kuljettamista, sen suunnittelemista ja vetämistä. Menetelmää on hyödynnetty 
menestyksekkäästi mm. asuinalueilla järjestetyissä asukasilloissa, joissa ihmiset eivät vält-
tämättä tunne toisiaan. Menetelmän voidaan katsoa perustuvan Harrison Owenin avoimen 
tilan teoriaan.

Kaikki hankkeen yhteyteen kehitetyt menetelmät perustuvat soveltavan teatterin meto-
dologiaan ja harjoitteisiin, kuten 1970-luvulla kehitetty forum-teatteri. Se on iso osa brasilialai-
sen Augusto Boalin laajempaa sorrettujen teatteria. Metodin päämäärä oli näyttää, kuinka teat-
teri voidaan asettaa sorrettujen palvelukseen niin, että he voivat ilmaista itseään teatterin kei-
noin (Boal, s. 131). Forum-teatterissa katsojat osallistuvat draaman kulkuun ja muuttavat sen 
suuntaa. Forum-teatterin päämäärä on herättää osallistujassa halu tuoda tosielämään teatteris-
sa harjoittelemansa toiminta (Boal, s. 137).

Kansalaisnavigoinnin näkökulmasta Forum-teatteri on erittäin toimiva keskustelun tai tilai-
suuden pohjustaja. Esitys ei välttämättä löydä yhteisesti hyväksyttyä ratkaisua käsiteltyyn on-
gelmaan, mutta keskustelu ehdotuksista on Boalinkin mukaan lopputulosta tähdellisempää.

Kansalaisnavigoinnin perusperiaatteisiin voidaan nähdä kuuluvan Harrison Owenin teorian 
avoimesta tilasta. Avoimella tilalla Owen tarkoittaa yksinkertaisinta ja pelkistetyintä mahdol-
lista muotoa, jossa ihmiset voivat toimia keskenään ja toistensa kanssa. Avoin tila poistaa kaik-
ki ylhäältä määrätyt hierarkiat osallistujien väliltä. Perusperiaate on, että jokainen paikalle tul-
lut ihminen on oikea henkilö. Avoimen tilan idea kehottaa lisäksi osallistavan tapahtuman 
järjestäjää suuntaamaan huomion pois itsestään ja toimimaan enemmänkin tapahtuman 
fasilitaattorina, ikään kuin juhlaisäntänä.” Harrison Owenin peruskysymys oli, mistä tuntee 
hyvän juhlaisännän. Hän löysi vastauksenkin: Hyvä isäntä ’avaa tilan’ johon vieraat voivat jär-
jestäytyä. Ja vaikka tämä saattaa kuulostaa hieman vaateliaalta – sanaa on käytetty liikaa – tä-
mä on nimenomaan se mitä tapahtuu hyvissä juhlissa”, kiteyttää Oliver Kohcta-Kalleinen. (Koch-
ta-Kalleinen, s. 5-7).

Kansalaisnavigoinnin työpajat kutsuvat ihmisiä tilaan, jossa jokainen ihminen on samanar-
voinen ja oikea henkilö, ja jossa jokaisen ihmisen mielipide on oikea ja tosi. Työpajan vetäjä toimii 

”juhlaisäntänä”, fasilitaattorina tilassa ja keskittyy rikastavan ja rakentavan yhteistyön edelly-
tysten luomiseen. Fasilitaattori ei ota kantaa sisältöihin, vaan auttaa osallistujia pääsemään ta-
voitteeseensa ja avaa tilan ja pitää sen avoimina osallistujille. 

Kansalaisnavigoinnin haasteita

Kansalaisnavigointia metropolissa -hankkeen ehkä tärkeimpänä päämääränä on kehittää mene-
telmiä, joilla kuntalaisen ääni, näkemys ja tietotaito omasta asuinalueestaan saadaan aikaisem-
paa paremmin osaksi kaikkea kaupunkikehitystä. Hankkeen alullepanijat ovat tunnistaneet tar-
peen lähidemokratian parantamiselle. Asukkaan mahdollisuus vaikuttaa asuinaluettaan kos-
keviin päätöksiin on rajallinen ja näennäinen, eivätkä kunnalliseen päätöksentekoon liitetyt 
osallistumisen muodot ole osa ihmisten arkipäivää. Räikeimmillään ulkopuolisuus on esimerkiksi 
lasten ja nuorten, vanhusten sekä maahanmuuttajien keskuudessa. 

Kansalaisnavigoinnin menetelmien käytöllä nähdään olevan positiivisia vaikutuksia yllä-
mainittuihin epäkohtiin. Menetelmillä voidaan lisätä osallisuutta, siis kansalaisten mahdolli-
suuksia vaikuttaa yhteiskunnan ja asuinympäristönsä kehittämiseen ja päätöksentekoon. Osal-
lisuutta voivat tukea yhtälailla onnistumisen kokemukset maahanmuuttajien työpajassa kuin 
vuorovaikutuksen syveneminen asukasillassa. Tästä enemmän artikkelissa Osallisena metropo-
lissa, jonne on koottu hankkeen väliarvioinnin analyysia tutkija Rami Ratvion kirjoittamana. 
Draaman ja soveltavan teatterin menetelmät eivät kuitenkaan ole haasteettomia. Ongelmia voi 
tuottaa osallistujien löytyminen, mutta myös tulosten hyödyntäminen. Haasteellista on toisi-
naan myös ihmisten mielenkiinnon herättäminen, ennakkoluulojen ja tottumattomuuden voit-
taminen.

Myös työpajojen vetäjän asema yhteisössä voi olla problemaattinen. Miwon Kwon esittelee 
teoksessaan Hal Fosterin näkemyksen yhteisötaiteilijan ongelmallisesta asemasta; taiteilija on 
sen mukaan tyypillisesti yhteisön ulkopuolelta tuleva henkilö, jolla on jonkin instituution myön-
tämä auktoriteetti osallistaa yhteisön jäsenet toimintaansa. Taiteilijan auktoriteetti hyväksy-
tään helposti sitä kyseenalaistamatta. Kwon viittaa tekstissään myös tätä roolia vielä rankem-
min kritisoineeseen Grant Kesteriin, joka vertaa yhteisötaiteilijoita vain itsestään välittäviin 
valtuutettuihin, jotka vaativat itselleen oikeuden puhua yhteisön puolesta vahvistaakseen ase-
maansa poliittisesti, ammatillisesti ja moraalisesti (Kwon, s. 5).

Kritiikki vaikuttaa ehkä hieman rankalta, mutta se on hyvä huomioida yhteisötaiteesta pu-
huttaessa. Yhteisötaidetta tulee tehdä yhteisön ehdoilla, sen jäsenten kanssa ja heitä varten. 
Usein yhteisöiksi valikoituu vähemmistöryhmiä – maahanmuuttajia, lapsia, senioreita, syrjäyty-
neitä, eikä aloite yhteisötaideprojekteille välttämättä tule näiltä ryhmiltä itseltään, vaan heitä 
edustavalta ulkopuoliselta. Näin on edetty myös Kansalaisnavigoinnissa, kuten toimintamallin-
noksesta voi lukea. Kysymys joka tulee esittää, onkin: millä perusteella yhteisöt valitaan tai jäte-
tään valitsematta, kenen ääni on tärkeämpi kuin jonkun toisen ja miksi? 
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Kansalaisnavigointitoiminnan tarve tulevaisuudessa 

Kansalaisnavigoinnin päämäärät ja menetelmät kiinnostavat kaupunkikehittäjiä, koska hank-
keen lähtökohdat ja tarkoitus on jo yhteiskunnallisesti merkittävä. Nykyistä kunnallisdemokra-
tiaa on kritisoitu siitä, että kun asiat tulevat päätettäviksi, ne on valmisteltu jo liian pitkälle, eikä 
kansalaisilla ole enää juurikaan vaikutusmahdollisuuksia päätökseen. Tällöin valmisteluproses-
sin demokraattisuus ja kuntalaisten äänen kuuluminen siinä kasvattavat  
merkitystään. Juuri tässä vaiheessa Kansalaisnavigoinnin toimintamalli on vahvimmillaan.

On kuitenkin muistettava, kuten ylläkin mainittiin, että menetelmät vaativat toimiakseen 
vetäjän, joka ainakin toistaiseksi on aina tullut yhteisön ulkopuolelta.  Vetäjän asema ei ole täy-
sin ongelmaton yhteisöön nähden, ja tuotetun tiedon tulkinta saattaa värittyä. Siksi näillä me-
netelmillä tuotettu tieto on osana kaupunkikehitystä, ei korvaamassa perinteistä tutkimusta, 
vaan rikastuttamassa sitä.

Kuntalaisten osallistaminen päätöksentekoon on ollut kaupunkisuunnittelijoiden ja yh-
teiskuntasuunnittelun tutkijoiden keskeinen ongelma jo vuosikymmeniä. Aihe on tällä hetkel-
lä jälleen ajankohtainen, koska pääkaupunkiseudun kaupunkien hallintoon halutaan tuoda ke-
hittyneempää lähidemokratiaa. Pääkaupunkiseudun kuntien yhdistämisproblematiikan eräs 
pääargumenteista on, että kuntien yhdistäminen ja siten muodostuvat jättikunnat veisivät de-
mokratian entistä kauemmas ihmisistä. Jos toimivia lähidemokratian menetelmiä ei ole, on kun-
taliitosproblematiikka niiltä osin entistä vaikeampi. Metropolialueen kasvun vastapainoksi tar-
vitaan hyviä menetelmiä ihmisten osallistamiseen täydentämään kehitettäviä lähidemokratian 
malleja. Yllä pohdittu problematiikka mielessä pitäen Kansalaisnavigoinnin menetelmät ja niillä 
saatavat tulokset voivat olla yksi tapa helpottaa kuntalaisten äänen kuulumista heitä koskevas-
sa päätöksenteossa, ja siten siitä voi kehittyä toimiva tapa täydentää jo olemassa olevia ja kehi-
tettäviä lähidemokratian malleja. 
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Rosa-Maria Perä

Seitsemän määritelmää taidehankkeelle
KANSALAISNAVIGOINNIN VERKOSTOMAINEN DRAMATURGIA

Toimin draamaohjaajana Kansalaisnavigoinnissa useimmissa yhteistyökokonaisuuksissa. Han-
ketiimin tehtävänä oli etsiä yhteistyökumppaneita ja määrittely alkoi muotoutua: hanke  
alkoi taipua sen mukaan, kuka milloinkin asiasta kysyi tai mikä yhteistyötahona milloinkin oli. 
Hankkeen määrittely tapahtuu myös sen mukaan, kenellä on lupa puhua ja määritellä hankkeen 
päämääriä. Tässä hankkeessa kenties poikkeuksellista oli se, että itse työ siirrettiin hankerahoi-
tuksen suunnitelleelta ryhmältä toteuttajille, joista kukaan ei ollut määrittelemässä hankkeen 
tavoitteita. Työryhmän ensi tehtävänä oli siis omaksua hankkeen tavoitteet työn lähtökohdaksi. 

Seuraavassa kuvaan projektin määrittelyn muotoutumista seitsemästä eri näkökulmasta, 
 joissa hahmottelen kokonaisuuden lähtökohtia ja päämääriä käytännössä. Nämä määritelmät 
kuvaavat ja jäsentävät hankkeen päämääriä ja sen eri kohderyhmän mukaan muotoutuvia si-
sältöjä sekä tuloksia. Määrittelyssä draamaohjaajat myös käyvät dialogia hankesuunnitelman 
kanssa. Jatkan tätä dialogia seuraavassa, jossa olen kärjistänyt hankemääritelmät seitsemään 
eri kontekstiin. 

Määritelmä 1: Teatteriryhmä lähtökohtana

DIALOGI SISÄISEN YHTEISÖN, KUTEN TIIMIN TAI OHJAUSRYHMÄN KANSSA

Kansalaisnavigointia metropolissa on teatteriryhmä, joka toimii eri toimintastrategioilla yhtei-
söissä ja kuntakontekstissa. Se valmistaa vuosittain ainakin yhden esityksellisen tutkielman, 
tai työskentelyä kokoavan teatteriesityksen ryhmää askarruttavista aiheista.  Teatterilla on 

Helmikuussa 2011 Tarpeellisen taiteen seminaarissa, 
Tartsanissa, käveltiin halki kaupungin paukkupakkasessa
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ohjelmistossaan sekä perinteisen teatterin että soveltavan draaman muotoja. Esitysten lisäksi 
ryhmä saattaa valmistaa performansseja tai vaikkapa katuteatteriesityksiä. 

ESIMERKKI TOIMINNASTA:  
Esitykselliset tutkielmat, toiminnalliset kokoukset, Entressen Kesäpihan esitykset.

Määritelmä 2: Taide lähtökohtana

DIALOGI TAIDEYHTEISÖN, KUTEN TEATTERI-ILMAISUN OHJAAJAOPISKELIJOIDEN KANSSA

Kansalaisnavigointia metropolissa on hanke, joka tuo uusia teatteritaiteen muotoja metropoli-
kollektiiviin. Taiteilija jalkautuu kansalaisten pariin ja luo uutta yhteisötaidetta,  yhteisön jäsen-
ten kanssa tai sen jäsenille. Tällaisia taideprojekteja saattavat olla lapsille suunnatut tai heidän 
kanssaan tehdyt esitykset, performanssit, kollaasit, aihelähtöiset esitykset, taiteelliset inter-
ventiot ja loputon määrä muita teatteritaiteen soveltavia muotoja. Menetelmien vaikuttavuus 
perustuu kokemuksellisuuteen ja osallistavuuteen. Hankkeen tarkoituksena on tuoda taidetta 
kaupunkikollektiivin sisässä oleviin yhteisöihin ja luoda näin avoimempaa ja keskustelevampaa 
kansalaisyhteiskuntaa.

ESIMERKKI TOIMINNASTA:  
Opetus teatteri ja draama yhteisössä –opintokokonaisuudessa, työpajat tai esitykset.

Määritelmä 3: Tutkimuksellisuus lähtökohtana

DIALOGI TIETEELLISEN YHTEISÖN, KUTEN KAUPUNKITUTKIMUKSEN  
OPISKELIJOIDEN JA TUTKIJOIDEN KANSSA

Kansalaisnavigointia Metropolissa on tutkimushanke kaupunkiympäristöstä ja –yhteisöstä.  Se 
toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen – nimenomaan kau-
punkitutkimusyksikön – laitoksen kanssa. Hankkeessa tutkitaan soveltavan draaman käyttö-
kelpoisuutta työmallina pääkaupunkiseudun kaupunkiympäristön elinvoimaisuuden kehittä-
misessä. Hankkeen tarkoituksena on tutkia soveltavan draaman keinoin kansalaisten kokemus-
ta ympäristöstään, kerätä hiljaista tietoa, joka saatetaan esitykselliseen kaupunkitutkimuksen 
muotoon. Työpajoista kerätty kokemustieto muokataan työmalliksi, joka palautetaan osatoteut-
tajien, so. pääkaupunkiseudun kuntien käyttöön. Hankkeen innovatiivisuus perustuu osallista-
vaan ja kokemukselliseen työtapaan. 

ESIMERKKI TOIMINNASTA:  
Kaupunkitutkimustyöpajat opiskelijoiden kanssa tai ympäristödraamaan  
osallistuvien lasten työpajat tutkijan ja virkamiesten avustama ja yhteistyössä.

Määritelmä 4: Kaupunkisuunnittelu lähtökohtana

DIALOGI KAUPUNKISUUNNITTELIJOIDEN, KUTEN ARKKITEHTIEN,  
KAAVOITTAJIEN JA SUUNNITTELIJOIDEN KANSSA

Kansalaisnavigointia Metropolissa –hanke on kaupunkisuunnitteluhanke. Se tähtää kansalais-
ten vaikuttavampaan osallisuuteen kaupunki- ja kaavasuunnitelmissa. Työtapana on esimerkik-
si toiminnallinen keskustelu kaavaesittelytilaisuuksissa.  Keskustelua avaavana työtapana on 
osallistava draamatyöpaja. Fasilitoivalla työtavalla tähdätään avoimempaan ja keskustelevam-
paan virkamiesten ja asukkaiden väliseen yhteistyöhön. Työpajoissa myös kuullaan ja kerätään 
kansalaisilta tulevaa palautetta ja toivomuksia uusiin kaupunkisuunnitelmiin. Hankkeen kaut-
ta asukkaat saadaan vaikuttamaan omaan ympäristöönsä. Asukkaiden tietotaitoa käyttäen voi-
daan löytää uusia yhteistyömalleja. Draamatyöpajat ovat demokraattisen kaupunkisuunnitte-
lun väline. Hanke  juurruttaa kansalaisten ja viranomaisten yhteistoiminta- ja tuotantomalleja ja 
näin edistää uusien innovaatioiden yhteisöllistä hyödyntämistä.

ESIMERKKI TOIMINNASTA:  
Toiminnalliset keskustelut kaavaesittelytilaisuuksissa.

Määritelmä 5: Sosiaalinen koheesio lähtökohtana

DIALOGI SOSIAALI- TAI KULTTUURIYHTEISÖN, KUTEN LASTEN- JA NUORTEN  
KULTTUURITUOTTAJIEN TAI SOSIAALISTEN HANKKEIDEN KANSSA

Kansalaisnavigointia metropolissa -hankkeen tarkoituksena on rakentaa yhdessä kunnan toimi-
joiden kanssa vahvempaa sosiaalista koheesiota.  Se tarjoaa draamatyöskentelyä sosiaalista tu-
kea tarvitseville ryhmille. Näin hanke rakentaa uusia, toiminnallisia tukirakenteita kansalaisille, 
yhdessä kunnan ja kolmannen sektorin kanssa. Hankkeen pyrkimyksenä on voimauttaa yhtei-
söä tai yksilöä yhteiskunnallisen osallisuuteen ja aloitteellisuuteen.

ESIMERKKI TOIMINNASTA: 
Draamatyöpajat valmistaville luokille tai velkakierteessä oleville perheille.

Määritelmä 6: Metropolialueen kehitys lähtökohtana

DIALOGI KUNTAYHTEISÖN, KUTEN KUNNAN VIRKAMIESTEN KANSSA

Kansalaisnavigointia metropolissa –hanke on metropolialueen kuntien yhteinen hanke, jonka 
päämääränä on metropolialueen kehittäminen. Se on kuntien yhteisesti rahoittama hanke, joka 
 osallistuu metropolialueen virtaviivaiseen ja strategianmukaiseen kaupunkikehitykseen. Se 
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operoi osatoteuttajien toivomuksen mukaisilla alueilla ja yhdessä kartoitetuissa kohderyhmissä. 
Helsingissä toimintaympäristö on Malmi ja koillinen radanvarsi.  Vantaalla hanke toimii Tikkuri-
lan, Hakunilan, Kivistön ja Myyrmäen suuralueilla.  Espoossa toiminta tapahtuu Suvelan ja Kes-
ki-Espoon alueilla. Hankeen tarkoituksena on luoda ja vakiinnuttaa kunnille toimintamalli, johon 
kuuluu mahdollisesti yksi ”draamavirkamies”. 

ESIMERKKI TOIMINNASTA: 
Työpajat tai esitykselliset tutkielmat virkamiehille tai osallistava toiminta alueiden asukasilloissa. 

Määritelmä 7: Kansalaisyhteiskunnan rakentaminen lähtökohtana

DIALOGI KOLMANNEN SEKTORIN TOIMIJOIDEN, MUIDEN HANKKEIDEN JA  
KANSAINVÄLISTEN KUMPPPANEIDEN KANSSA

Kansalaisnavigointia metropolissa –hanke rakentaa uutta sosiaalisesti vahvempaa kansalaisyh-
teiskuntaa, joka perustuu kansalaisten yhteisölliseen toimintaan. Soveltava draama on väline 
lähidemokratian kehittämisessä. Hanke on demokraattinen, koska työkaluna siinä on draama-
työskentely, joka on itsessään muodoltaan keskustelevaa ja tasa-arvoista. Tarkoituksena on voi-
mauttaa jo olemassa olevia tai luoda uusia ruohonjuuritason toimijoiden verkostoja, joiden väli-
nen keskustelu aloitetaan taiteen keinoin. Kansalaisten omaa aktiivisuutta kannustetaan draa-
matyöskentelyssä. Työpajoissa kansalaiset nostavat esiin omia näkökulmiaan ja toiminnallinen 
keskustelu rohkaisee aktiivisuuteen yhteiskunnassa. Hanke on osa suurempaa maailmanlaa-
juista liikehdintää.

ESIMERKKI TOIMINNASTA: 
Esityksellinen tutkielma Amnestyn festivaaleilla ja ArkiPoikki –klubilla,  
mutta myös puoluepoliittisessa tilaisuudessa toimiminen.

Draamaohjaaja Jenni Bergius Heurekassa keväällä 2010.

Valsingin vaaliteatterilaisia  
vasemmalta lukien:  
Jenni Bergius, 
Riku Laakkonen,  
Rosa-Maria Perä ja  
Jani Tihinen. 
Hahmot oli kuin luotu  
käynnistämään kipakka  
keskustelu yhteisten  
asioiden hoidosta.



Kartta ja verkosto

Kartta ja verkosto ovat molemmat käyttökelpoisia kuvaamaan laaja-alaisen 
ja taidelähtöisen hankkeen toimintaa. Se on toimintamallinnettu niin ku- 
vaksi kuin päivittyväksi karttapohjaksi, josta voi seurata soveltavan teat-
terin etenemistä metropolialueella. Verkostomainen eteneminen muistut-
taa toimintatutkimuksen etenemistä. Hankkeelle on tarkoituksenmukais-
ta palvella laaja-alaisesti, jotta sen teatteripalvelukset tulevat tunnetuk-
si. Tutkimuskysymyksenä on tällöin se, mihin kaikkeen soveltavaa draamaa 
voi käyttää. Tämä teos vastaa siihen osaltaan, sen teksti- ja kuvamassa ovat 
reflektiota tuloksista, joita olemme tehneet. 

jatkotyöskentelyynsä. Näin oli syntynyt verkoston osa, jonka draamaohjaajat olivat 

osaltaan kutoneet yhdessä virkamiesten kanssa.  

Tätä verkkoa on kudottu ympäri pääkaupunkiseutua ja se on vahvistunut ja luonut 

uutta yhteistyörakennetta, jossa on mahdollisuus käsitellä yhteisiä asioita moniulot-

teisesti.

KANSALAISNAVIGOINNIN VERKOSTOMAINEN DRAMATURGIA

Kansalaisnavigointitoiminta on ulottunut laajasti koko metropolialueelle. Jos karttaan 

piirrettäisiin draamaohjaajan ja yhteistyöhenkilöiden yhdessä kulkema reitti tapaami-

sesta tapaamiseen, muodostuisi se monisyiseksi verkoksi. Sen päälle voisi laskea toi-

sen verkon, joka olisi sähköpostien ja puheluiden satojen solmujen virtuaalinen verk-

ko. Tämän verkon rakentaja tai siinä seikkailija on nähdäkseni draamaohjaaja. Olkoon 

draamaohjaaja siis hetken hämähäkki, joka kutoo yhteistyötä monitahoiseksi kokonai-

suudeksi yhdessä yhteistyöhenkilöiden kanssa. 

Jos verkkoa katsoisi suurennuslasilla, huomaisi, ettei verkko muodostu tasaisesti, 

vaan siinä on kasaumia ja solmukohtia. Tarkastelussa käy ilmi, että verkko on paksumpi 

ja vahvempi toisaalla ja toisaalla taas kulkee aivan heiveröinen linja. Tämä tarkoittaa, 

että yhteistyö on ollut tiiviimpää toisaalla, kun taas toisaalla se on ollut vasta kokeilua 

tai syystä tai toisesta loppunut alkuunsa. Verkko on linkittynyt sekä sattumanvarai-

sesti että suunnitelmallisesti. Verkosta on innoittunut myös hankkeesta tehty kartta-

pohja, joka on tyylitelty variaatio päivittyvästä arkistosta.

Vantaan kaupunkisuunnittelun kanssa tehty yhteistyö on eräs pala edellä ku-

vailemaani yhteistyöverkostoa.  Kun hanke alkoi, tehtävänämme oli draaman avulla 

edistää kaupunkikehitystyötä sekä saada asukkaitten ääntä kuuluviin kaupunkisuun-

nittelussa.  Tikkurilan osalta verkon rakentamisen aloittaminen lankesi minulle. Soitin 

hätäpäissäni ystävälleni, jonka isä on töissä maanmittauslaitoksella. Ystävän isä antoi 

Vantaan kaavasuunnittelupäällikön numeron. Puhelusta ilmeni, että kaavasuunnit-

telupäällikkö olikin kuorokaverini, joka saattoi osaltaan vauhdittaa verkon kutomista. 

Kuorokaveri antoi pääarkkitehdin yhteystiedot ja projekti käynnistyi. Näin oli raken-

tunut verkkoon jo neljä yhteistyösolmua. Osin suunnitellusti, osin sattumanvaraisesti.

Arkkitehti esitteli Vantaan kaupunkisuunnittelun nykytilaa ja innostui draaman 

yhdistämisestä kaavasuunnitelman esittelytilaisuuksiin.  Sovimme tapaamisen mui-

den kaupunkisuunnittelijoiden ja arkkitehtien kanssa. Heillä oli haaste: lain määräämä 

asukkaiden kuuleminen kaavasuunnitelmissa koettiin hankalaksi. Asukkaat kokivat, 

ettei heitä kuultu, ja viranomaisilla oli tarve löytää uusia keinoja rakentavaksi keskus-

teluksi.  Aloimme siis yhdessä suunnitella seuraavaa kaavaesittelytilaisuutta. 

Kokoonnuimme useita kertoja, sillä kaupunkisuunnittelijoita jännitti, siinä missä 

meitä draamaohjaajiakin, kokeilu draaman yhdistämisestä viralliseen ja usein hanka-

laksi koettuun tilaisuuteen. Viilasimme tilaisuuden suunnitelmaa niin kokonaisuuden 

kuin draamatyöpajankin osalta. Lopputulos oli ehdottomasti yhteinen.  

Pidimme ensimmäisen yhteisen kaavasuunnitelman esittelytilaisuuden 17. mar-

raskuuta 2010 Tikkurilan lukiossa. Tilaisuus oli onnistunut ja saimme hyvää palau-

tetta sekä asukkailta, että kaupunkisuunnittelijoilta. Muihin vastaaviin tilaisuuksiin 

verrattuna tästä illasta puuttui kahtiajako ”me vastaan te”.  Draaman tasa-arvoistava 

luonne paljastui koko kirkkaudessaan. Pidimme myös reflektointitilaisuuden yhdessä 

kaupunkisuunnittelijoiden kanssa. 

Tästä yhteistyöstä syntyi verkostorypäs, jota jatkoimme ja syvensimme. 

Draamaohjaajat saivat materiaalia esitykselliseen tutkielmaan, joka jälleen pa-

lautettiin asukkaille ja virkamiehille. Myös kaupunkitutkija sai materiaalia tästä 

Rosa-Maria Perä
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Rami Ratvio

Osallisena metropolissa –
DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET

Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen oli hyvä koota yhteen kokemuksia draaman ja soveltavan 
teatterin mahdollisuuksista. Huhtikuussa 2011 lähetettiin 55:lle hankkeen työpajoihin osallistu-
neelle tai sitä suunnitelleelle henkilölle neljä muodoltaan avointa kysymystä. Niillä selvitettiin 
draaman ja soveltavan teatterin menetelmien hyötyjä, mahdollisuuksia ja haasteita vastaajien 
kohdeyhteisöissä. Lisäksi kysyttiin vastaajien näkemystä siitä, minkälaista tietoa menetelmät 
tuottavat, sekä ideoita ja toiveita menetelmien käytöstä (Ratvio, 2011a). Kaikkien seitsemänto-
ista vastaajan kommenteissa kyse on ennen kaikkea ensikokemuksista ja uuteen menetelmään 
kohdistuvista odotuksista. Vastausten perusteella näyttää kuitenkin aidosti siltä, että projekti 
voi tuottaa uusia työkaluja tai -tapoja ratkaisemaan kysymystä osallisuudesta kaupungissa. 

Osallisuutta, yhteisöllisyyttä, moniarvoisuutta ja virkistymistä

Menetelmien käytöllä nähdään olevan positiivisia vaikutuksia. Vastauksista nousee esiin 
neljä teemaa draaman ja soveltavan teatterin hyödyistä ja mahdollisuuksista kohdeyhteisöis-
sä: Ensinnä osallisuuden lisääminen, jolla tarkoitetaan kansalaisten mahdollisuuksia vaikut-
taa yhteiskunnan ja asuinympäristönsä kehittämiseen ja päätöksentekoon. Osallisuutta voivat 
tukea yhtälailla onnistumisen kokemukset maahanmuuttajien työpajassa kuin vuorovaikutuks-
en syveneminen asukasillassa. Vaatimus kirjattiin vuonna 2000 voimaan tulleeseen maankäyt-
tö- ja rakennuslakiin. Sen mukaan kaikilla, joiden elämään suunnittelulla ja kaavoituksella vai-
kutetaan, tulisi olla oikeus ja mahdollisuus osallistua suunnitteluun (Bäcklund et al. 2002). 

Malmifoorumi kokoaa vähintään puolivuosittain alueen  
asukkaat keskustelemaan ja toimimaan Malmin parhaaksi.
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Draaman hyötynä ja mahdollisuutena nähdään myös yhteisöllisyyden lisääminen, sen tuottama 
moniarvoisempi tieto ja yksinkertaisesti hyvä fiilis.

Motivoimista, osaamista, osallistumista ja juurruttamista

Draaman ja soveltavan teatterin menetelmien käytöllä nähdään kuitenkin haasteita useissa  
eri vaiheissa, aina osallistujien löytämisestä tulosten hyödyntämiseen. Ongelmana ovat mielen-
kiinnon herättäminen ja ihmisten saaminen paikalle. Kuinka saada mukaan syrjäytyneet sekä 
ihmiset, jotka eivät yleensä osallistu mihinkään? Kuinka saada paikalle ihmiset, joilla on epäile- 
vä ennakkoasenne? Menetelmien käyttöönottoa tai niihin osallistumista kohtaan voidaan kokea 
ennakkoluuloja, pelkoja ja tottumattomuutta. Soveltavan teatterin on vastaajan mukaan ”aktii- 
visesti mentävä ryhmien luo, etsimään asukkaille tai kansalaisille tärkeä sisältö”. Kun ryhmä on 
löydetty, tarvitaan hieman aikaa ja rohkeutta, sekä järjestäjiltä että osallistujilta. Lisäksi kysy-
myksenä on, kuinka juurruttaa yhteisöön hyvät käytännöt. Pieni kokeiluja olikin ensi vuoden  
aikana tehty, myös geotieteiden ja maantieteen laitoksella (Ratvio, 2011b).

Jaettua, koettua, moniäänistä ja ymmärrettyä

Draaman ja soveltavan teatterin menetelmien yhtäältä haasteena ja toisaalta vahvuutena on 
niiden tuottaman tiedon moninaisuus. Draamalla voidaan ryhmähaastattelun tavoin tuoda es-
ille ryhmässä jaettuja tapoja, asenteita ja merkityksiä.  Menetelmien tuottama tieto voi olla myös 
kokemuksellista: vastaajien aitoja, sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia, tuntemuksia 
ja toiveita. Kokemuksellista tietoa tarvitaan: naiset ja miehet, vähemmistöt ja valtaväestö koke-
vat tilan eri tavoin. Erilaiset näkökulmat voivat kilpailla yhteiskunnallisessa keskustelussa kes-
kenään. Monipuoliset työtavat tuottavat moniarvoisempaa ja moniäänisempää tietoa. Draaman 
kautta saatu tieto voi olla hyvin perusteltua ja siten lisätä ymmärrystä, myös ihmisten välillä.

Ihmisyyttä, yhteisöllisyyttä, kehitystyötä ja uusia tilanteita

Draaman ja soveltavan teatterin menetelmillä nähdään useita uusia ja erityisiä käyttömah-
dollisuuksia. Menetelmät voitaisiin jalkauttaa esimerkiksi päiväkoteihin, kouluihin, vanhain-
koteihin tai kaupunginosiin, joissa on maahanmuuttajakeskittymiä. Tällöin ydin olisi ihmisten 
äänen esille nostamisessa. Draama ja soveltava teatteri voisivat vastaajien mukaan tukea 
yhteisöllisyyttä ja antaa herätteitä keskustelulle. Parhaimmassa tapauksessa tämä lisäisi ih-
misten sitoutumista alueeseensa, vahvistaisi paikallista identiteettiä ja vähentäisi näin ilkival-
taa sekä turvattomuuden tunnetta. Menetelmien käyttöä voisi levittää tiedottamalla, koulutta-
malla uusia vetäjiä ja perustamalla osaajapankkeja. Loppujen lopuksi avain kansalaisyhteiskun-
nan kehittämiseen lienee mennä sinne, missä kansalaiset ovat. Draaman ja soveltavan teatterin 
menetelmät sopivat yhtälailla asukastilaisuuksiin, työpaikoille, kauppakeskuksiin, metroase-
mille kuin yliopistokampuksellekin. Tarkemmin kyselyn tuloksiin voi tutustua Kansalaisnavi-
goinnin verkkosivuilla.

Kansalaisnavigoinnin tehtävä Malmifoorumissa  
on nostattaa peput penkistä, leikittää, järkeillä ja unelmoida.
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Kansalaisnavigointikartta 
muotoutuu
Vuonna 2011 draamatyöläiset huomasivat olevansa ylikuormi-
tettuja. Tilauksia sateli ja matkavauhti kiihtyy. On tarpeen löytää 
sanat Kansalaisnavigoinnissa tehdylle soveltavan teatterin työlle, 
jota leimaavat taajat tilaukset, eri tahdonsuunnat ja halu tehdä 
teatteripalveluksia tasaisesti kaikille alueille.

2 

Matka Malmin toimintakeskukseen on lyhyt, vain 17 minuuttia Pasilan 
asemalta N-junalla. Reittiopas löytää useita eri ehdotuksia mennä 
Malmille, mutta useimmiten on mukavin käyttää koillista radanvartta 
koluavaa junaa, vaikka se onkin bussia rauhattomampi.
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Kiireisellä kaupunkialueella fasilitointi

Kevään 2011 aikana Kansalaisnavigointi toteutti noin 85 draamatyöpajaa kohdealueillaan  
Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Espoon keskuksessa kohteina ovat Suvela, Kirkkojärvi ja 
Entressen kirjasto sekä sosiaalitoimen seminaarit, nuorten valtuusto ja nuorisopalvelu. Malmil-
la kohteena ovat kantasuomalaiset ja somaliseniorit Virkistyskeskuksessa ja mielenterveyskun-
toutujat Malmin toimintakeskuksessa, sekä laajalla perspektiivillä Malmin alueella, muun muas-
sa Fallkullan nuorisotoimen eläintilalla, Malmifoorumissa sekä yhteistyössä Lähiö-hankkeen ja 
Esikaupunkien renessanssi -ohjelman kanssa. Vantaalla kohteena on aluksi ollut Tikkurilan ra-
kennemuutoksen tarkastelu, myöhemmin myös Myyrmäen lasten ympäristöaiheinen draama-
prosessi, vanhustoiminta Myyrinkodissa ja Kompassi-työpajat Hiekkaharjun ja Veromiehen kou-
luissa, lisäksi yhteistyö Tikkurilan kaupunkisuunnittelun ja tiedekeskus Heurekan kanssa, sekä 
asukasaktiivisuuden nostaminen Itä-Hakkilassa ja Hakunilassa.

Kansalaisnavigointi-toimintamalli rakentuu tälle yhteistyölle. Draaman ”istuttaminen” kau-
punkirakenteeseen on edellyttänyt lukuisia eri toimijoita, mutta näitä kaikkia yhdistää tarve ko-
hentaa alueen profiilia ja asukkaiden elämänlaatua. Hankkeen erityisasiantuntija Marja Louhija 
listaa hankkeen innovatiivisiksi draaman toimintakonsepteiksi esityksellisen tutkielman ja vuo-
rovaikutteisen draamatyöpajan yhdistelmän, rituaalisten työmuotojen soveltamisen draama-
työpajaan ja nukketeatterin soveltavan käytön. Hankkeessa on saatu tehdä pitkäjänteistä pro-
sessoivaa draamaa erityisryhmissä. Innovaationa voidaan pitää sitä, että draamallisen dialogin 
keinoin otetaan haltuun alueen eri ryhmät. 

Yhteiskunnallista fasilitointia
Pilvi Kallio
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Suomelle ominaista on tiivistymätön kaupunkirakenne, joka on ekologisesti ja ekonomises-
ti tuhlailevaa, ja kaupunkirakennetta halutaan tiivistää ja kuntia liittää yhteen. Tämä on se yh-
teiskunnallinen iso muutos, joka pääkaupunkiseudulla puhututtaa. 

Kansalaisnavigoinnista sukeutuu yhteiskunnallinen taidehanke

Kansalaisnavigointi on prosessi, kaupunkiympäristön uudistus ja parannus, joka kasvattaa  raken-
netun ympäristön profiilia, elämänlaatua ja ruokkii vahvaa minuutta.

Keskeisenä lähtökohtana on aina kohderyhmän valta. Yksikään ajatus, unelma, toive, pelko 
tai ihanne ei ole toista merkityksettömämpi. Draamatyöpaja ei ole kenenkään tai minkään tahon 
strateginen pelikenttä. Kansalaisnavigoinnin missio on sosiaalinen, joka johtaa joukkoihin arvo-
ja, joiden avulla tuotetaan teatteripalveluksia. Näitä ovat dialogisuus, interaktiivisuus, jalkautu-
vuus, kokemuksellisen tiedon tunnustaminen sekä asiakaslähtöisyys. Toteutuessaan ne valai-
sevat piiloutuneet ajatukset, unelmat, pelot ja toiveet.

Arvoiksi voi lukea vielä toiminnallisuuden periaatteen, pelin ja leikin kasvualustan, autent-
tisen kohtaamisen, omaan elinympäristöön liittyvän aktiivisen vaikuttamisen roolin ja herran ja 
narrin välisen tasa-arvon, jotka ovat teatterin kutkuttavaa potentiaalia. 

Kansalaisnavigointi on modernin ajan hanke, tilanteessa jossa vielä koetaan, että kulttuuril-
la on muutosvoimaa, tai kuten Jürgen Habermas kirjoittaa: kulttuurin kokeminen koettelee maa-
ilmamme jäsennyksiä. Hyvinvoivassa yhteiskunnassa niin kasvokkais- kuin kasvoton viestintä 
tulisi olla keskenään tasapainossa. Mikäli jompikumpi viestinnän tyyppi pääsee voitolle, aletaan 
voida huonosti ja reagoida esimerkiksi mellakoiden.

Kansalaisnavigointi julkison rakentajana

Vaikka Kansalaisnavigointitoiminta on aina julkista, se ei ole massamediassa näkyvää. Toimim-
me ”epäkiinnostavin teemoin” vailla sensaatiohakuisuutta ja julkisuuden nälkää. Monet työpa-
jat tehdään ryhmissä, joiden toiminnassa ei ole mitään uutisoitavaa ja jotka eivät ole muutos-
voima nyky-yhteiskunnassa. Teemme työtä yleisesti hyväksytyn hyvän eteen. Toimintamme 
kohde on nimenomaan niin sanotussa julkisossa, joka terminä on Suomeen vakiintumaton. En-
nemmin käytetään termiä yleisö (public) tai yhteisö. Tutkija Risto Kunelius määrittelee julkison 
vuorovaikutukseksi niiden henkilöiden kesken, joihin joku toiminnan seuraus ulottuu. Termiä 
käytti filosofi John Dewey perustelemaan yksityisen ja julkisen toiminnan eroja. Julkiso syntyy, 
kun seurauksia havaitseva ja kokeva joukko kansalaisia ryhtyy toimiin muutoksen seurauksen 
säätelemiseksi (Dewey, 18). Tällöin keskenään erimielisetkin ihmiset hakevat ratkaisua yhtei-
sesti keskustellen. Julkiso tunnistaa itsensä toimijana toisin kuin esimerkiksi massa, joka pyrkii 
samaan päämäärään toisistaan erillisinä tai joukko, joka ilmaisee itseään yksimielisesti. Julkiso 
näkee aiemmissa tavoissa, tottumuksissa ja oletuksissa puutteita ja pyrkii muuttamaan suhdet-
taan maailmaan. Termin puuttuminen suomen kielestä tarkoittaa minusta myös julkisen kes-
kustelukulttuurin sokeaa pistettä: julkiso ei voi tulla tietoiseksi itsestään. Monin tavoin nimen-
omaan liikkuvuuden leimaamalta metropolialueelta julkison tietoinen rakentaminen uupuu.  
Siksi sen muodostaminen on syytä kirjata yhteiskunnallisen taidehankkeen yhdeksi arvoksi.

Lähteet
Dewey, John: Julkinen toiminta ja sen ongelmat, Vastapaino 2006.

Guenoun, Denis: Näyttämön filosofia, Like-kustannus 2007.

Habermas, Jürgen: Julkisuuden rakennemuutos: tutkimus yhdestä 
kansalaisyhteiskunnan kategoriasta, Vastapaino 2004.

Soveltavan sakramentit yhteisötyöskentelyyn  
osallistavan toiminnan vetäjälle, fasilitaattorille 

•	 Älä turhaan valmistele mitään yksin.  
Neuvottele  viranhaltijoiden, päättäjien ja yhteisöjen kanssa. 

•	 Tarkenna tilausta tiheään. Halutaanko viihdyttää, rentouttaa,  
voimauttaa, valtauttaa, kyseenalaistaa, pohtia, kiihdyttää?  

•	 Muista tutkia kaupunginosa tai alue jolla työskentelet.  
Kulje ihmisten keskuudessa kysellen ja esittäytyen. Tutustu yhteisöön.  
Kerro miksi olet alueella, ja kuka on tilannut sinut tai teoksen jota työstät.  
Lue alueesta tehdyt tutkimukset, seuraa julkista keskustelua, katso kaupunki- 
suunnittelun ja sosiaaliviranomaisten raportit, tsekkaa käynnissä olevat muutos- 
hankkeet sekä kaupunginhallituksen päätöspöytäkirjat. Kysy mahdollista  
kehittämisstrategiaa kaupungilta. 

•	 Kerää ryhmää, kerää aina ryhmää.  
Yllätä ihmiset kutsumalla heidät tekijöiksi, ei kokijoiksi. 

•	 Esittele suunnitelma ennen käyttöönottoa.  
Opettele mahdollinen hanke-esittely ulkoa omin sanoin.  
Muista sitouttaa toimintaan myös viranhaltijoita. 

•	 Rakenna keräämäsi ryhmän sisäinen luottamus. Jos kyse on pitkästä  
prosessista, tähän kuluu noin puolisen vuotta. Yksittäisissä työpajoissa  
riko jää, mokaa, viihdytä. 

•	 Älä kaihda vaikeita aiheita. Jos väistelet, yhteisö pettyy ja lähtee pois. 

•	 Reflektoi ja arvioi. Millaista tietoa saat? Voiko sitä jatkokäyttää?  
Onko siitä esitykseksi? Mikä sinua hämmästytti, mikä osallistujia? 
 Mikä on ikuisuusaihe? Mistä ei puhuta? Arvioi myös harjoitteet;  
kuinka niihin heittäydyttiin, tuottivatko ne yllätyksellisiä ratkaisuja  
tai aloitteita. Entä miten jokin asia tai aihe esitetään? 

•	 Dokumentoi työtapaa, työpajaa, tuloksia. Pidä työpäiväkirjaa.  
Draama ei kovin hyvin aukea todistusvoimaiseksi videoksi,  
mutta tämä on huono syy jättää työ taltioimatta. 

•	 Palauta tieto yhteisöön, jossa työskentelet.  
Raportoi esityksin, julkaisuin, aloittein, performanssein.
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Alttaritehtävä
ERÄÄN HARJOITTEEN ANATOMIA

Jani Tihinen

Eletään kuulasta syyskuuta vuonna 2008. Teatteri-ilmaisun ohjaaja lukee aikakauslehdestä ar-
tikkelia neurotieteiden viimeisimmistä saavutuksista. Sulatellessaan tekstiä villisti assosioivas-
sa mielessään hän tuumii, että jonain päivänä kaikki päähämme pälkähtävä voidaan selittää ke-
mian ja biologian keinoin.  Teatteri-ilmaisun ohjaaja ymmärtää, että perinteinen ”pehmeiden” 
humanististen ja ”kovien” luonnontieteiden välinen kuilu välillä on peruuttamattomasti kurou-
tunut umpeen, kun jälkimmäiset tuottavat tietoa ajattelusta ja tunteista.

Teatteri-ilmaisun ohjaaja vapisee ahdistuneena. Latistuvatko intuitio ja mielen ja kehon  
salaperäinen yhteys pelkäksi luddiittien sanahelinäksi? Hetken verran ähisteltyään draama- 
virkamies kuitenkin hengittää syvään ja rauhoittuu. Meillä on ideoita ja tunteita, ymmärrystä, 
joka ei jäsenny lauseiksi, esitelmiksi eikä powerpointeiksi. Taidetyöläinen sisuuntuu ja kehittää 
tästä lähes mantran työnsä oikeutukseksi. Eihän tässä olekaan mitään hätää! Antaa valkotak-
kisten tutkijoiden rauhassa ihmetellä synapseja ja pakastella soluja. Soveltava teatteri ei edes 
osallistu kilpailuun, kun aivojen rakennetta kirjoitetaan auki. Kyllähän teatterillakin voidaan 
mielenliikkeitä tutkia, vaikka se ei ole tiedettä sellaisena kuin akateeminen (taidetyöläisen  
mielestä pölyyntynyt) traditio asian ymmärtää.

Teatteri-ilmaisun ohjaaja pyörittää mieltä värisyttäneen lehden rullalle ja luovuttaa tötte-
rön lapsilleen. Printtimedia avautuu uudenlaisena käyttöliittymänä toimiessaan merirosvolei-
kin kaukoputkena tai miekkana, hän ajattelee ylpeänä. Nyt on aika ryhtyä töihin. 

Opettaja laventaa ajattelua

Pari viikkoa aikaisemmin on Metropolian esittävän taiteen koulutusohjelmassa käynnistynyt 
opetusjakso, jossa opiskellaan soveltavan teatterin menetelmiä työskenneltäessä hyvinkin 

Opettaja Jani Tihinen (vas) taistelee oppilas Erkki Kähkösen kanssa Tikkuraitilla syyskuussa 2012.  
Tikkurilassa ohikulkijoilta udeltiin ”mikä mättää – me voimme nyrkkeillä sen sinun puolestasi”.  
Vastaajat haastateltiin lyhyesti, ja kun oli saatu selville sortaja ja sorrettu,  
alkoi miiminen ja teatraalinen puhe-nyrkkeilyottelu.
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monenlaisissa yhteisöissä. Opiskelijoille on annettu ennakkotehtäväksi esitellä omia kokemuksi-
aan yhteisöistä. Näin on kartoitettu mitä yhteisö kenellekin voisi tarkoittaa, ja kuinka moninai-
sin tavoin voimme olla sellaisissa osallisina. On ihmetelty sanojen arvolatauksia, määritelty ja 
jaariteltu. 

Kurssille pitäisi nyt kehittää uusia toiminnallisia työkaluja laventamaan ajattelua. Kuluvalla 
viikolla opiskelijat ovat valinneet opettajien esittelemistä yhteisöistä sen, jossa haluavat kurssin 
aikana työskennellä. Nyt on jakauduttu valintojen mukaisiin pienryhmiin ja alettu tutkia minkä-
laisista paikoista ja ryhmistä oikein on kysymys.

Teatteri-ilmaisun ohjaaja päättää, että opiskelijoiden on pienryhmissään jollain tapaa sum-
mailtava kurssilla tähän asti kertynyttä sana- ja tietotulvaa. Metaforat ja analogiat aseenaan 
hän alkaa kehitellä tehtävää, jossa jäsenneltäisiin valittua aihetta sekä yksin että ryhmässä. 
Materiaalia olisi tuotettava kirjoittaen, mutta tehtävän pitäisi sisältää myös toiminnallinen osio, 
jossa ajatteluprosessi ottaa uudenlaisen hahmon. Käyttövoimana on ajatus, että maailma ei toi-
mi lineaaridramaturgialla, joten tarvitsemme erilaisia tapoja jäsentää päidemme sisältöä. Syn-
tyy tehtäväkokonaisuus, jonka teatteri-ilmaisun ohjaaja myöhemmin ristii Alttari-harjoitteeksi. 
Harjoite nielee sisäänsä kaikenlaista aikaisemmin opittua, jolle löytyy nyt uudenlaista käyttöä.

Alttarin pitkä elinkaari

Tapahtuu aikahyppy, ja teatteri-ilmaisun ohjaaja on surffaillut draamahankkeiden aallonharjal-
la syksyyn 2012. Vuosien kuluessa hän on ilokseen saanut olla itsekin osana monenlaisia työyh-
teisöjä. Yhdessä lahjakkaiden ja ahkerien työtovereiden kanssa hän on saanut kehittää sovelta-
vaa teatteria toiminnallisen tutkimuksen monialaisena välineenä. On synnytelty monenlaisia 
toimintamalleja, draamatyöpajoja ja harjoitteita. Uusia työkaluja muotoillessa on Alttari-harjoite 
kuitenkin pysynyt draamatyökalupakissa mukana. Sitä on käytetty opetustyössä, vuorovaiku-
tuskoulutuksessa, palavereiden sulostuttajana ja hiljaisen tiedon esiintuojana. Harjoitteen kek-
sijä ei ole aina osannut tunnistaa sen mahdollisuuksia,mutta onneksi ympärillä on ollut havain-
tokykyisempiä teatteri-ilmaisun ohjaajia. 

Kansalaisnavigointia metropolissa -hanke on tuottanut valtavan kirjon soveltavan teatterin 
tutkivia, osallistavia ja ryhmälähtöisiä menetelmiä. Alttari-harjoite on niistä vain yksi. Monesti 
se on tuottanut osallistujille uusia näkökulmia valittuun aiheeseen. Aina ei tietenkään ole osut-
tu maaliin. Jos yksittäinen osallistuja on kokenut koko homman turhanpäiväisenä, voidaan kai 
puhua ohilaukauksesta. Alttari-harjoitteen yksi lähtöajatus on, että valittuun aiheeseen liitty-
vät yksilön mielikuvat tuodaan yhteiseen jakoon työskentelemällä toiminnallisesti pienryhmäs-
sä. Olisi kai mahdotonta vaatia, että se resonoisi aina ja kaikkialla. Draamatyöläiselle, jolle tun-
teet ovat työn lähtökohta ja monesti tuloskin, on vastarintakin arvokasta tietoa!

Saatua tietoa käytetään luomaan  
toimintaa tai kuvia, joita voi fasilitoida  
tai jokeroida auki: voiko toiminnalla  
muuttaa tilannetta?

Lapset kirjoittivat fläppipapereille  
unelmia, pelkoja ja haaveitaan Vantaan 
Louhelassa keväällä 2011. 
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6. Valmistelutyö 
Annetaan ryhmille aikaa valmistella alttarimenot. Kerrotaan että, jos menoihin sisältyy  
puhetta, löytyy tarvittava teksti osallistujien vaiheessa 3 kirjoittamista teksteistä. Tekste-
jä saa vapaasti yhdistellä, käyttää kaikkia tai vain yhtä. Menot voi toteuttaa myös sanatto-
mana. Tähän on yleensä käytetty 20 – 30 minuuttia. Tässä vaiheessa on monesti annettu 
ohjeeksi toteuttaa menot ryhmän itsensä valitsemaan paikkaan siinä rakennuksessa, jossa 
ollaan, tai sen välittömään läheisyyteen. Näin saadaan ryhmille työrauhaa ja samalla ryh-
mä alkaa miettiä aineellisia ja tilallisia elementtejä alttareissaan. Liikaa ei kannata antaa ai-
kaa, ja viimeistään puolivälissä on syytä hoputtaa juttelemaan juuttuneita toimintaan. Ve-
täjä olkoon tarkkana kokonaisajan kanssa. Jos tarve vaatii, voi ilmoittaa aikarajan myös alt-
tarimenoille. 
  
Tärkeää on ehtiä toteuttamaan kaikkien ryhmien alttarit ja muiden ryhmien  
osallistuminen toisten menoihin.

7. Toteutus 
Suunnittelun jälkeen jokaisen ryhmän alttari toteutetaan. Rekvisiittana saa käyttää  
kaikkea tilasta löytyvää materiaalia. Muut paikallaolijat osallistuvat toistensa menoihin.

8. Mahdollinen purku 
Voitaneen sanoa, että tämä osio on kaikille osapuolille olennainen osuus. Tilanteesta  
riippumatta vetäjä saa arvokasta oppia. Miltä tuntui, mikä oli kivaa/kauheaa, mitä tuli  
mieleen jne. Sitten äkkiä vain rauhalliseen paikkaan ihmettelemään mitä tuli opittua!

Alttaritehtävä: 

HARJOITE VOIDAAN PURKAA SEITSEMÄÄN OSAAN:

1. Teema/aihe 
Valittu teema tai aihe riippuu tilanteesta. Hankkeen piirissä toteutetuissa alttareissa  
aiheina ovat olleet esimerkiksi kaupunkisuunnittelu, opetussuunnitelma ja espoolainen 
nuorisokulttuuri. Aihe on aina päätetty etukäteen. Lukuun ottamatta Metropolian esittä-
vän taiteen koulutusohjelman opetusta, alttariharjoite on toteutettu tilaustyönä. Tilauk-
sen sisällöstä nousee asia, jolle alttarit toteutetaan. Mikään ei tietysti estä menemästä jon-
nekin tilaan/tilaisuuteen ja päättää vasta paikan päällä, mitkä asiat vaativat alttaria.

2. Mitä tulee mieleen…  
Esitellään osallistujille valittu otsake. Se on useimmiten yhteen sanaan puristettu aihe tai 
asiakokonaisuus, joka on paikallaolijoille tuttu työstä tai muulta elämän alueelta. Esimerkik-
si vuorovaikutuskoulutuksessa sana ”kohtaaminen” toimi työskentelyn lähtökohtana. Osal-
listujia pyydetään heittelemään aiheesta mieleen tulevia sanoja, lyhyitä lauseita tai mieli-
kuvia. Kirjataan ylös kaikki.

3. Runo, rukous, manaus 
Annetaan tehtäväksi kirjoittaa runo, rukous tai manaus. Impulssimateriaalina kirjoitusteh-
tävälle toimivat edellisessä vaiheessa kirjatut asiat. Niitä saa käyttää tai olla käyttämättä 
tekstissä. Aikaa tähän osioon on yleensä viisi minuuttia.  
 Huomio: Yksikään tehtävän osioista ei ole kiveen kirjoitettu. Eri vaiheisiin käytettävää 
aikaa ja annettuja tehtäviä voi vapaasti muokata. Nämä ovat vain kirjoittajalle käy-
tännössä toimivimmiksi osoittautuneita ratkaisuja 

4. Ryhmiin jako ja toiminnallinen tehtävä  
Jaetaan osallistujat vähintään kolmen hengen ryhmiin. Vasta tässä vaiheessa on yleensä 
kerrottu että tehtävän otsikko on alttari. Kerrotaan että tehtävänä on toteuttaa alttarime-
not, johon muut läsnäolijat voivat osallistua.

5. Mitä siellä oikein tehdään?  
Mietitään ensiksi, mitä kaikkea alttarilla voidaan tehdä ja kirjataan tämä. Kun mietitään, mi-
tä alttari tarkoittaa, moni ajattelee kirkon etuosassa olevaa pöytämäistä koroketta ja sii-
nä toteutettavia rituaaleja. Ensimmäiseksi mieleen tulevat usein vihkiminen ja siunaami-
nen. Tätä mielikuvaa rikastetaan keksimällä lisää toimintoja. Uhraaminen ja palvonta tule-
vat monesti mainittua, mutta esimerkiksi hikoilu ja vaivaantuminen ovat ihan yhtä kelpoja 
toimintoja.
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Marja Louhija

Draaman maut

Olen Kansalaisnavigointihankkeessa asiantuntijaroolissa arvioimassa ja sparraamassa entis- 
ten oppilaitteni työtä. Olen monessa draamaliemessä ja sen keinoin toteutetussa tutkimus- ja 
kehityshankkeessa keitetty, mutta hyvin toteutetun draamasession tunnistaa siitä, että minul-
le tapahtuu siellä jotakin. Minä kohtaan ja tulen kohdatuksi kokonaisvaltaisesti jonkin asian ää-
rellä, huomaan astuvani arvioivasta takakenosta mukaan ”vakavaan leikkiin”, huomaan ottava-
ni kantaa, ilmaisevani ja jakavani tunteita, mielipiteitä, tekoja. Huomaan kiinnostuvani muista 
ihmisistä, saavani suhteen asiaan, joka muussa käsittelytavassa synnyttää pelkkää stressiä. 

Lukemattomien kyselykaavakkeiden tiedustelut (Miten toivoisit elinympäristöäsi, työyh- 
teisöäsi, Suomea, Eurooppaa kehitettävän ?) tuntuvat pelkältä työllistävältä simputukselta.
Mutta draamatyöpajaan tulen kutsutuksi vaivihkaa yhteiselle tutkimusretkelle, jonka ”tutki-
mustulos” minulle kokijana on usein vuorovaikutuksen synnyttämä virkistyminen ja lämpö,  
havainto siitä kuinka paljon mielenkiintoisia ihmisiä ympärilläni onkaan; minussa herää utelias, 
empaattinen, innostunut leikkivä lapsi, osallinen, joka on liikuttunut siitä, että hänen todelli- 
suudestaan ollaan kiinnostuneita.

Tämä muutos minussa tapahtuu hyvin vedetyssä draamatyöpajassa aina, riippumatta sii-
tä olenko alan asiantuntija ja tarkkailutehtävissä vai en. Kuristava asiantuntijamantteli valuu 
harteilta, vaikka olen antanut itselleni tehtävän tarkastella miten draamatyöpaja on rakennet-
tu, miten tarkoituksenmukainen se on suhteessa toimintaympäristöönsä ja hankkeen tavoittei-
siin, mitä tietoa siitä ehkä tulostuu. On ilmiselvää, että työpajaan osallistuessani regressoidun 
viileästä arvioivasta ulkopuolisesta enemmän sen kokemuksellisen tiedon tuottajaksi kuin vas-
taanottajaksi, mutta toisaalta saan kokemusperäistä ”tietoa” siitä miten draama puree. Hyvin 

Oulunkyläläisten väittämää omasta kotikaupunginosastaan.
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vedetyssä draamatyöpajassa tosin tarkkailijanakin voi nähdä, kuulla ja aistia draamallisen ta-
pahtuman toimivuuden, erityisesti sen yhteisöllisen mielekkyyden. Yksittäinen draamatyöapa-
jahan edellyttää pitkäjänteistä pohjustavaa, siivilöivää tutkimustyötä suhteessa alueen toimi-
joihin ja valittuihin teemoihin. Malmifoorumilla (31.3.2011) oli nähtävissä ja aistittavissa, että 
tutkimusta oli tehty sekä teorian että käytännön lähteistä, oli toimittu eri ihmisryhmissä ja toi-
mintaympäristöissä, kuultu avainhenkilöitä ja sen tuloksena Kansalaisnavigoinnin toteuttajilla 
oli rikastunutta elävää kiinnostusta osallistavaan työskentelyyn ja oli muodostunut suhde alu-
een toimijoihin ja aiheeseen.

Minä vai muut

Yhteisölliseen työskentelyyn ei teatterintekijä voi lähteä taiteellisen narsismin lipun alla, vaan 
tässä kontekstissa hyvät taideteot syntyvät ja mittautuvat suhteessa muihin kuin omaan esille-
tulon; fasilitoivan taidetyön mittapuu on että saa näkyviksi muut kuin oman erinomaisuutensa.
Tästä koituu iloa ja haasteita: taustalla suoritettu käynnistävä draamatyö ei tule ansaitsemal-
laan tavalla näkyväksi ja taiteilijan itsetunnon ja motivaation on oltava kirkas, on osattava näh-
dä työn tuloksena se että muut kukkivat ja tulevat näkyviksi.

Tutkimus- ja kehittämishankkeissa tulee pyrkiä sanoittamaan kehittämisen ja tutkimuksel-
lisen suhde ja tavoitteet ja pyrkiä artikuloimaan millä tavalla ”tulokset” ovat nähtävissä ja mitat-
tavissa. Monialaisissa yhteistyöhankkeissa artikulointi on tärkeää: odotukset ja kieli ovat toden-
näköisesti erilaisia, mutta erilaisuudesta on varmasti poimittavissa eri osapuolille relevantteja 
vaihtoehtoja.

Kaiken kaikkiaan inhimillisen ilmaisun ollessa aina monitasoista ja tulkinnanvaraista on hy-
vä lähteä siitä, että tuloksina kirjautuu vaihtoehtoisia, ristiriitaisia, vertailevia, luonteeltaan dy-
naamisia, liikkeessä olevia ”totuuksia” – se on draamatyön analoginen suhde maailmanmenoon. 
Mitään oikopolkua ”oikeisiin” vastauksiin ei ole. Yritykset päästä ratkaisukeskeisesti, tehokkaas-
ti, rationaalisten kysymysten kautta yksiselitteisiin rationaalisiin vastauksiin vaikkapa siitä, mi-
kä elinympäristössäsi on hyvää, mikä pahaa, kaventavat draamatyön mahdollisuuksia. Draama-
työssä henkilökohtaiset totuudet kohtaavat tilanteissa ja yhden ihmisen väite ja näkökulma voi 
tilannekohtaisesti vaihdella; sanat saattavat vaikkapa ilmaista muuta kuin reaktio ja toiminta.

Opettaja innostuu

Oulunkylän kaupunkisuunnittelutapahtumassa kytkin päälle opettajaminäni arvioimaan työs-
kentelyn tasoa ja huomasin, että vaikuttavaa oli virkistyminen, vetäjien karisma, yhteispeli, jos-
ta syntyi aluksi hieman vastahakoisen tilaisuuden mainio ice-breaking. Kiittelin improvisaatio-
pohjaista, yhteiskunnallista draamallista lämmittelyesitystä, ajankohtainen vaaliaihe, hyvä ne-
likenttä -dramaturgia ja antoisat henkilöhahmot, esitys oli paikannettu Oulunkylään ja toisaalta 
laajempiin ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin.

Tämän verran ehdin arvioida, sitten minua vietiin…
Arkipoikki-yhdistyksen työpajassa yllätin itseni vihaisesti kutsumassa Viikkiä ”töölöläisen 

painajaiseksi, joka on peltoja ja betonia” .Toisessa toiminnallisessa  vaiheessa haikeus iski ja kirjoi-
tin hätähuudon: ”Viikin pärekirkko hukkuu täydennysrakentamisen puristuksessa! Auttakaa!”.

Pitkän työpäivänkin jälkeen lähdin illan työpajasta virkistyneenä; Oulunkylän kaunis vanha 
asutus piirtyi kotimatkalla tarkemmin tajuntaani, mutta kotiseuturakkauden ilmapiirissä läm-
menneenä tervehdin Viikin avaria maisemia ja hyvin hoidettua modernia kerrostaloyhteisöäni 
ilolla ja matkan varrelle kertyviä huikeita näkymiä Vanhan-kaupunginlahdelle.

Draamakalastajan vieheet

Jälkipohdintana ja arviointikysymyksiä tutkaillessamme kysyin taas kerran:
Mikä on draamamenetelmin saatava kehittämistulos? Miten se voidaan mitata? Muuttuvat-

ko Vantaan tai Helsingin jonkin viraston tai toimialan toimintakäytännöt? Saadaanko uutta, yk-
siselitteistä, hyödynnettävää tietoa asukkaiden tarpeista tai mielipiteistä? Saadaanko rationaa-
lisia käytännön ehdotuksia, jotka voivat toimia uusien suunnitteluratkaisujen pohjana? Näinkin 
voi tapahtua, mutta draama ei ensisijaisesti operoi rationaalisen ajattelun alueella, vaan useim-
miten rationaalisen ja intuitiivisen ja emotionaalisen välitilassa, psykofyysisin herättein. Tie-
don kalastamisen alustana on pääosin ryhmä ja ihmisten välisen kohtaamisen kautta syntyvät 
reaktiot, artikuloidut tai muutoin ilmaistut tunnot, ulostulot ja kannanotot ja TEOT, usein risti-
riitaiset niin kuin ihmisen psyyke ja käytös on. Draaman lisäarvo tutkimukseen on juuri ihmi-
sen toiminnasta saatava monitasoinen, usein yllättävä ja tietenkin tulkinnanvarainen in-
formaatio. Toiminnallisissa tutkimusmenetelmissä tulostuu ihmisestä usein aivan muuta kuin 
haastattelussa, jossa kohdehenkilö on yksilönä, rauhoitettuna muiden ”häiritseviltä” impuls-
seilta, oman totuutensa verbaalisena valtiaana. Toiminnallisessa tilanteessa viestit ja impulssit 
ovat moninaiset, eikä inhimillisessä kohtaamisessa voi varjella yhtä totuutta.
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Riku Laakkonen

Ite muotoiltu nukke
AJATUKSIA NUKKETEATTERIKONSEPTIN KEHITTELYSTÄ KIRJASTOKESKUS ENTRESSESSÄ 2011-12

Aluksi

”Tän mun nuken erityisominaisuus on se, et tällä on häntä. Tää on pupu. Ja täl on häntä.”
Mubgdi 10 vuotta, demoesityksessä keväällä 2011

Tämä artikkeli kertoo kirjastokeskus Entressessä vetämästäni nukketeatterikerhosta. Yrityk-
senäni on kuvata joitain puolia siitä, miten oman nuken valmistaminen ideasta valmiiksi, esiin-
tyväksi nukeksi voi auttaa laajemminkin ympäristön hahmottamiseen liittyvissä kysymyksissä 
ja mihin konkreettisen artefaktin konstruoiminen tarjoaa mahdollisuuksia.

Nukketeatterista minulla on vuosien kokemus, ja olen aiemminkin käyttänyt nukketeatteria 
soveltavassa kontekstissa. Kansalaisnavigointiin nukketeatteri tuli yhden ohjausryhmäläisen, 
erityiskirjastonhoitaja Jani Niemisen aloitteesta. Kirjastokeskus Entressessä oli ideoitu jo nukke-
teatterin käyttämistä osana kirjaston toimintaa. Vielä kun löytyi toimiva sanataideryhmä, joi-
den osallistujista maahanmuuttajataustaiset tytöt olivat kiinnostuneita kokeilemaan nukkete-
atteria, niin ryhmä oli valmis aloittamaan.

Ennakkosuunnitelmissa päätin jättää mahdollisimman paljon päätöksiä prosessin varrelle. 
Katsoa mitä tuleman pitää. Ainoa lähtökohta oli valmistaa ensin jokaiselle osallistujalle oma kä-
sinukke, jonka materiaalina olisivat superloni, paperimassa ja kangas. Ryhmä kokoontuisi kerran 
viikossa, kaksi tuntia kerrallaan. Osallistujat olivat pääosin alakouluikäisiä tyttöjä.

Aiemmat nukketeatterikokemukseni määrittivät nukketyypiksi käsinuken, joka on suh-
teellisen helppo rakentaa ja jota on helppo oppia animoimaan. Materiaalivalintoja määrittivät 
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osallistujien ikä, käytettävissä olevat työvälineet sekä työtilat. Halusin että materiaalit ovat 
helposti työstettäviä, ja sellaisia joita jokainen voisi edullisesti myös itse hankkia, jos haluaisi  
rakentaa jatkossa omia nukkeja.

Miksi sitten rakentaa oma nukke? Valmiita käsinukkeja voi ostaa edullisesti tai esityksen  
voi valmistaa valmiiden esineiden avulla ja siten tutustua nukketeatterin maailmaan. Oma ko- 
kemukseni on, että materian muotoileminen luo syvemmän suhteen nukkeen. Nukke ja sen ra-
kenteet tulevat tutuiksi tekovaiheessa ja tämä edesauttaa nuken animoimista myöhemmin.  
Tämän saman olen huomannut opettaessani nukenrakennusta.

Ihminen on kädellinen, käsillä ajatteleva olento. Meillä on kyky käsien avulla muotoilla 
materiaa, mutta kyky on monelta nykypäivän ihmiseltä kadonnut. Sosiaalipsykologi, VTL Jaana 
Venkula on kirjoittanut käsillä tekemisen tärkeydestä: ”Teko, käytännöllinen toiminta, on myös 
ihmisen syvällisin yhteys maailmaan. Tekemisellä ihminen sitoutuu ympäröiviin tapahtumiin ja 
muovaa niitä. Ne puolestaan jättävät jäljen häneen. Ihminen kietoutuu teoillaan todellisuuteen.” 
(Venkula, s 40).

Oman nuken ideointi, muotoilu ja valmiiksi saattaminen tuottivat onnistumisen kokemuksia. 
Osallistujat saivat aimo kasan taidetietoa. He oppivat suunnittelemaan ja toteuttamaan näyttä-
möhahmon, näyteltävän / animoitavissa olevan nuken, joka oli tarkoitettu esitettämiseen/näyt-
tämölle. Teatterinuken tarjoumana kun on esitettävyys. 

Lasten muotoilukasvatus on leikinomaista toimintaa, jonka tavoitteellisena päämäärä-
nä on ohjata ja auttaa lasta esineympäristön havaitsemiseen ja hahmottamiseen (Vaaherkum-
pu, s. 36). Sovelletusti tästä juuri oli kyse nukketeatterikerhossamme. Mutta sen sijaan, että oli-
simme käyttäneet valmiita esineitä, niin valmistimme kukin oman esineen, nuken, ja tällä tai-
deteolla loimme objekteja, joista keskustella ja joiden avulla keskustella. Osallistava tekeminen 
loi puitteet tekemiselle, jossa oma ajattelu ja kädenjälki pääsivät näkyviin. Käsillä tekeminen loi 
konkreettista toimintaa, jonka ohessa oli helppo hölistä ja tutustua. Ryhmäläisistä suurin osa oli 
maahanmuuttajataustaisia, joten käsillä tekeminen sopi hyvin aloitukseen. Kielelliset taidot ei-
vät merkinneet suuresti ja saimme aikaa tutustua toisiimme. Kun itse tekeminen oli saatu alulle, 
niin se imee eteenpäin. Jokainen tästä ryhmästä halusi nähdä oman, itse suunnittelemansa, nu-
ken valmiina. 

Oman teon kautta muovautuva esineympäristö, nukke, ja jatkuva moniaistimuksellisuus on 
elämyksellistä; nukkea kosketeltiin, katseltiin, materiaaleja hypisteltiin, nukelle puhuttiin ja sii-
tä puhuttiin.  Näin syntyi tekemisen kautta tietoa. Olisikin syytä miettiä miten näin syntyvää 
tietoa voisi laajemmin hyödyntää kasvatuksessa ja koulutuksessa.

Näin tekemisen kautta nukkeen alkoi latautua monenlaisia merkityksiä. Itse suunnitellus-
ta ja muotoillusta nukesta kasvoi näyttämöhahmo, jota oli hauska eri työvaiheissa päästä ko-
keilemaan. Nukenrakennuksen myötä nukkeihin syntyi merkityksiä, jotka kasvoivat prosessin 
kuluessa. Tärkeää merkitysten muotoutumisessa oli nukentekijän ja ryhmäläisten katse. Kuin-
ka rakentuva nukke nähtiin? Sama ilmiö tapahtuu esityksessä, jossa nukke tarvitsee katsojan 
katseen tullakseen eläväksi. Nukkenäyttelijä lähettää merkkejä nukkensa avulla, mutta vasta 
katsojan luenta synnyttää tulkinnan. 

Ohjaaja Riku Laakkonen ja naamioituneet ryhmäläiset.
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 Itse tehty oli jotakin enemmän kuin valmiina saatu. Käsinukkehahmot haastoivat lapsia 
tekemään parhaansa. Lasten motorisia taitoja ja keskittymiskykyä koeteltiin: ”Mitä enemmän 
jokin esine panee ihmisen harjoittelemaan taitojaan, sitä tiiviimmin hän jo esineidenkin avulla 
sitoutuu todellisuuden tapahtumiin” (Venkula, s. 41). 

Oman nuken valmistamisella kukin osallistuja ”valloitti” itselleen palan konkretiaa. Oli jotain 
mitä he itse olivat saattaneet ideasta valmiiksi. Tämä teon konkreettisuus, sen yksilöllisyys ja 
jokaisen osallistujan näin maailmaan jättämä esinejälki on jotain sellaista mikä vaatisi pitkäai-
kaista taiteellista tutkimusta. Minun ohjaamassani kerhossa näiden tekojen kokemuksellisuus 
kuitenkin puhui puolestaan. Mitkä olisivat niitä konkreettisia tekoja, joiden avulla meidät kaikki 
saataisiin sitoutumaan omaan ympäristöömme? Pitäisikö seurata Simone Weilin ajattelua: Kaik-
ki todellinen innostus kulkee lihasten kautta ja muuttuu teoiksi (Weill, s 208).

Ohjaajan roolista soveltavan nukketeatterin ohjaajana

Oma roolini niin esityksen muotoutumisessa kuin nukenrakennuksessakin oli eräänlainen leikin 
mahdollistaja. Loin tekemiselle puitteet, jonka sisällä osallistujat saivat leikkiä. 

Ajattelin oman roolini jokeriksi, joka terminä (ja roolina) on tuttu brasilialaisen Augusto 
Boalin kehittämästä Forum-teatterista. Toimin siis jokeri-roolin mukaisesti kysymysten esittä-
jänä. Koetin kysyä mahdollisimman paljon. Loin uskoa siihen, että kaikki osaavat rakentaa toimi-
van käsinuken. Ja kun nuket olivat valmiit esiintymään, niin istutimme kunkin nuken vuorollaan 
Kuumaan tuoliin. Kuuma tuoli –tekniikka on tuttu niin ikään forum-teatterista, ja siinä kysymys- 
ten kautta luodaan roolihahmoa.  Tämä sama tekniikka jäi myös ensi esityksemme rakenteeseen. 
Lapset kokivat vapauttavana, kun ei tarvinnut opetella repliikkejä, vaan ”vain” animoida nukkea 
joka vastaili esitettyihin kysymyksiin. Läpi nukenrakennusvaiheen kantanut jokerointi siirtyi 
siis myös muotona itse esitykseen. Forum-teatterin ja nukketeatterin elementtien yhdistämi-
nen oli toimivaa. Voidaankin puhua soveltavasta nukketeatterista, jonka tekeminen on Suomes-
sa verraten vähäistä. 

Suomalaisen nukketeatterin historia on kovin lyhyt ja varsinaisesti perinteetön. Jopa nukke-
teatterin oma sanasto on edelleen osin vakiintumatonta. Perinteisesti nukketeatteria on tehty 
esityksellisessä mielessä, ja usein niin, että valittu teksti/idea on sanellut millainen nukke val-
mistetaan. Harvoin on siis sovellettu ja/tai prosessoitu asioita nukketeatteritekniikoita käyttä-
en tai yhdistäen nukketeatteria soveltavan teatterin esitys- ja harjoittelutekniikoihin. Kansa-
laisnavigoinnin lähtökohtien takia pääsin edelleen kehittämään nukketeatteritekniikoiden yh-
distämisestä soveltavan teatterin tekemiseen.

Nukeilla näytteleminen oli tärkeä osa itse prosessia, vaikka esityksemme puitteet olivat-
kin vaatimattomat. Koska käsinukke oli suunniteltu näyttämölle, niin oli luontevaa että se sin-
ne myös päätyi. Nukketeatterin voima on sen objektiluonteessa. Kun roolihahmon näyttämö-
hahmon esittää nukke (tai esine), niin rooli ulkoistuu esittäjästä. Esittäjä, tässä tapauksessa ani-
moija, on vapaampi ja riippumattomampi katsojasta. Tai oikeammin katsojan huomio kohdistuu 
nukkeen. Nuken kautta ja avulla ujompi ja kokemattomampikin esiintyjä on helppo saada 

välittämään viestinsä yleisölle ja osallistujille. Nukeilla näyttelemisen avulla lapset muotoi-Nukeilla näyttelemisen avulla lapset muotoi-
livat väitteitä, kuten että tämä pupu liikkuu näin ja näin, rakentamistaan hahmoista. Tietenkin 
tätä samaa tapahtuu silloinkin, kun ihminen esittää ilman nukkea, mutta nuken kaksoisluon-
ne tarjoaa enemmän mahdollisuuksia: se on sitä miksi se on rakennettu ja toisaalta se voi esittää 
mitä vain. Koska nukke ei itse osaa mitään, niin nuken avulla todellisuus on helpompi ymmär-
tää muutettavaksi, ja käsinuken ihan ”kouriintuntuvasti” käsiin otettavaksi. Nuken avulla to-
dellisuus voidaan leikinomaisesti hetkeksi etäännyttää, ja katsoa asiaa, ongelmaa tai maailmaa 
joko animoijan tai katsojan, tai nuken, näkökulmasta. Nuken konkreettisuuden avulla voidaan 
myös jättää konkreettinen jälki ympäristöön, joka muistuttaa meitä siihen liitetyistä tunteista 
ja muistoista. 

Kiteytetysti nukketeatterikonsepti on leikkivän minuuden herättelyä ja oman idean saat-
tamista muotoon. Näin saatu mallinnos voidaan taas altistaa leikille, tutkia asioita yhdessä, ja 
näin yhteisöllisen tekemisen kautta kiinnittää kanssaihmisiin ja ympäristöömme.

Lopuksi

Nukketeatterikerho on saanut päätöksensä. Kokoonnuimme puolentoista vuoden aikana yh-
teensä 45 kertaa, yhden tapaamiskerran ollessa noin kahden tunnin mittainen. Tänä aikana val-
mistimme kolme omaa esitystä, joita esitettiin kirjastokeskus Entressen tiloissa. Kerholaiset tu-
tustuivat nukketeatterin historiaan, perusnukketyyppeihin, opettelivat nukenrakennusta ja 
animointia. Lisäksi teimme muutamia retkiä. 

Kirjaston työntekijät ottivat toimintamme hyvin vastaan. Saimme apua monessa käytän-
nön asiassa. Ainoa varsinainen ongelma oli löytää sopiva tila toiminnallemme sekä riittävästi 
säilytystilaa nukentekotarpeille että itse nukeille. Toimintaan osallistui kaikkiaan yksitoista las-
ta, joista kuusi oli paikalla lähes joka kerta. Lasten silmissä minusta tuli osa kirjaston toimintaa. 
Ja esitystemme kautta lapset pääsivät kirjaston kulttuurin tekijöiksi. Osalle lasten vanhemmista 
oli tosin vaikea aluksi ymmärtää miksi tulla seuraamaan esitystä, jossa nukeilla on päärooli, ei-
kä näe omaa lastaan näyttämöllä. Tämä mielikuva tosin murtui, kun lasten ”ite muotoilemat nu-
ket” valloittivat näyttämön.

Riku Kirjasto 
(Kirjasto on ryhmäläisten minulle antama sukunimi. He eivät koskaan  
oppineet oikeaa sukunimeäni, vaan heille olin ja olen Riku Kirjasto.)
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Oma tila kaupungissa
DRAAMA YMPÄRISTÖSUHTEEN VAHVISTAJANA

Susanna Lehtovaara

Lähikosketus meitä ympäröivään tilaan, ympäristöön ja maailmaan on merkittävää kasvulle,  
kehitykselle ja oppimiselle; kokonaisvaltaisesti ihmiselämälle. Oma suhteeni ympäristöön on  
rakentunut lapsuuden ulkoleikeissä, omassa mielikuvituksen valtaamassa tilassa. Ympäristöä 
koettiin monin eri tavoin, kesäisin polvet ruhjeilla ja talvisin varpaat ja sormet lumilinnan raken-
nuksesta kohmeisina. Lapsille ympäristö on ennen kaikkea toiminnallinen ja kokemuksellinen, 
mutta aikuisena kosketus ympäröivään todellisuuteen muuttuu vastuun ja velvollisuuksien 
kasvaessa. Tieto ja vastuu ympäristöstä saattavat etäännyttää lähiympäristöstä kokemusten 
tasolla ja tunne kuulumisesta siihen voi heiketä. Ympäristö on kuitenkin meille jokaiselle tärkeä 
asia, läsnä jokaisen elämässä ja omassa itsessä. Ihminen vaikuttaa ympäristöönsä ja vaikuttuu 
siitä samalla itse. Ympäristö on meissä ja me olemme osa sitä. Elämme, hengitämme, tunnemme 
ja koemme sitä aktiivisesti joka päivä. 

Kansalaisnavigointia metropolissa -hankkeessa eräänä ajatuksena on ollut asukkaiden ym-
päristösuhteen ja osallisuuden herättäminen, johon Suvelan ja Keski-Espoon alueella on pyritty 
ympäristöä tutkivan draaman keinoin. Itse olen ollut ohjaajan roolissa toteuttamassa ja tutkijan 
roolissa havainnoimassa Suvelassa Kirstin koulun viidesluokkalaisten kanssa tehtyä ympäris-
tödraamaa sekä Suvelan ja Keski-Espoon alueen Kuuma tuoli 2012 -kiertuetta. Molemmissa työ-
pajoissa pyrittiin teatterilähtöisin menetelmin keräämään asukkailta tietoa heidän kokemuksis-
taan tilasta, paikasta ja alueesta. Tieto pyrittiin palauttamaan jokaiselle erilaisin draamamene-
telmin, esimerkiksi patsain, äänin ja liikkuvin kuvin.

Henkilökohtaisesti löysin työpajoista paljon erilaisia merkityksiä. Ympäristöä tutki-
van draaman avulla voidaan tavoitella lasten ja nuorten ympäristösuhteen kehittymistä, 

Draamaohjaaja Markku Ihamäki viimeistelee Kirstin koulun  
viidesluokkalaisten esitystä Suvelan alueen kivasta paikasta.
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aluetietoisuuden kasvamista ja kytköksiä omaan identiteettiin. Samalla voidaan vaikuttua se-
kä pohtia osallisuutta ja osallistumista yhteiseen toimintaan, suunnitteluun ja päätöksentekoon. 
Draamaharjoitukset antavat virikkeitä oman luovuuden löytämiseksi ja itsetunnon vahvistumi-
seksi. Tekstissäni sovellan hankkeen työpajoissa saatuja kokemuksia ja omia havaintojani aiem-
min aiheesta kirjoitettuun. Kuvailen, tutkin, pohdin ja ihmettelen.

Tekstini aluksi tarkastelen hiljaisen tiedon olemusta ja antia meidän tekemällemme työl-
le. Seuraavaksi avaan ympäristön ja tilan käsitteitä, jonka jälkeen esittelen ympäristöä tutkivaa 
draamaa. Lopulta kokoan ajatuksia yhteen aluetietoisuuden kontekstiin ja merkityksiin yhdistä-
en. Aluetietoisuudella tarkoitetaan asukkaan alueellista identiteettiä, joka on yksinkertaistet-
tuna tunne kuulumisesta tietylle alueelle muiden alueiden sijasta (Paasi, 1984). Aluetietoisuus 
rakentuu kollektiivisesti vuorovaikutuksessa muiden alueen asukkaiden kanssa. Se on osa alu-
eellista identiteettiä, josta puhuttaessa on syytä olla tietoinen identiteetin monista tasoista ja 
merkityksistä. 

Tutkimuksia hiljaisen tiedon lähteellä

Tutkittaessa ja pohdittaessa omaa elinympäristöä draaman kautta saadaan esille sellaista tie-
toa, jota haastattelemalla tai keskustelemalla ei pystytä saamaan. Tällainen tieto on sosiaalisiin 
käytänteisiin ja tilanteisiin sidottua hiljaista tietoa (Toom & Onnismaa, 2008). Hiljaisella tiedolla 
tarkoitetaan yleensä jossain asiantuntijayhteisössä piilevää yhteistä tietoisuutta, joka rakentuu 
sosiaalisesti vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Hiljainen tieto voi olla myös yksilöllistä asian-
tuntijatietoa, jota mestari voi asteittain toiminnan kautta siirtää seuraajalleen. Hiljaisen tiedon 
olemus on piilotteleva eikä sen omistaja (yksilö tai yhteisö) monesti itsekään tunnista tietoa tai 
havaitse sen olemassaoloa. Jokaisella meistä on hiljaista tietovarantoa, joka on rakentunut mat-
kan varrella, sosialisaatiossa, kokemusten ja merkitysten asettelun kautta. Jokaisella on oman-
laista asiantuntijuutta, jota ei pysty sanoittamaan tai käsitteellistämään (Toom &  
Onnismaa, 2008).

Miksi tällainen tieto sitten on merkityksellistä? Hiljainen tieto on läsnä keskeisesti ympäris-
tösuhteen muodostumisessa ja aluesuunnittelussa. Kaupunkisuunnittelussa halutaan löytää 
uusia menetelmiä osallisuuden lisäämiseen ja tapaan, jolla tietoa kerätään asukkailta itseltään 
(Bäcklund et al., 2002). Asukkaat omistavat omaa asuinaluettaan koskevaa hiljaista tietoa, joka 
ei tavallisissa keskustelutilanteissa, esimerkiksi asukasilloissa, välity suunnittelijoille ja päättä-
jille. Asiantuntijoiden, kaupungin suunnittelusta vastaavien virkamiesten, oma hiljainen tieto ja 
asiantuntijatieto eivät myöskään välity toiseen suuntaan. Nämä ”hiljaisen tiedon maailmat” ei-
vät tavallisesti kohtaa. Jouni Häkli puhuu artikkelissaan ihmisten näkökulmasidonnaisuudesta, 
jolla hän tarkoittaa yksilöllistä ”tapaa nähdä”. Jokainen sitouttaa suunnittelussa näkymyksen-
sä tietynlaisiin totuuksiin, joista tulee oma kehyksensä ymmärtää ja käsitteellistää maailmaa. 
Suunnittelun areenoilla erilaiset kehykset kohtaavat tai jäävät kohtaamatta. Ihmiset puhuvat 
omasta näkökulmastaan, jopa huomaamattaan, toistensa ohi (Häkli, 2002).

Hiljaiseen tietoon on mahdollista päästä käsiksi draaman keinoin, teatterilähtöisillä menetelmil-
lä, joilla voidaan herätellä osallisuuden tunnetta ja osallistumista suunnitteluun. Viidesluokka-
laisten kanssa draamaillessa tuli selväksi, että jokaisella on omanlaisensa tapa käsittää ja saa-
da kokemuksia ympäristöstä. Kun kokemukset, tilanteet ja  käsitykset lihallistetaan draaman 
maailmaan, pystytään näkemään ja kokemaan asioita toisen ihmisen perspektiivistä ja näkökul-
masta. Draamamenetelmät tarjoavat maailman, jossa kahden todellisuuden samanaikainen läs-
näolo helpottaa hiljaisen ymmärryksen ja tiedon esiintuloa ja käsittelyä. Jokaisen hiljainen tieto 
pääsee esille ja samalla uutta tietoa rakentuu yhteisen toiminnan, dialogin ja vuorovaikutuksen 
kautta. Kuten Onnismaa ja Toom (2008) asian ilmaisevat: ”Tietäminen on toiminnassa ja toimin-
ta on tietämistä”.

Draamassa muodostunut tieto on kokemuksellista, tulkitsevaa tietoa, joka muodostuu kun 
omien havaintojen ja niistä tehtyjen tulkintojen ja merkitysten kautta rakentuu ymmärrystä 
(Mehto 2008). Ympäristöä tutkiva draama tuottaa hiljaista ja vaikeasti käsiteltävää tietoa. Draa-
massa syntynyt tieto on käsillä vain hetken kunnes se katoaa jättäen jäljelle osallistujille merki-
tyksellisen kokemuksen. Tällaisissa ainutkertaisissa sosiaalisissa tilanteissa syntyy sanatonta, 
hiljaista tietoa, tiedon luonteen vuoksi (Toom & Onnismaa, 2008). Tieto ei alunperinkään ole sa-
nallista vaan sitoutuu toimintaan ja sen kautta kokemuksiin ja niistä syntyneisiin merkityksiin. 
Draamassa, kuten yleensä elämässä, ihmiset viestivät suurimmaksi osaksi non-verbaalisesti, il-
meiden, eleiden ja liikkeiden kautta. Muiden katsomisesta välittyy meille suunnaton määrä sa-
natonta viestintää ja merkityksiä, joita tulkitsemme jatkuvasti.

Draamaharjoitukset tarjoavat tilanteita, jolloin on helpompi ilmaista tunteita ja omia tietys-
tä hetkestä nousevia havaintoja. Lasten tuottamat tarinat ovat intuitiivisia ja kumpuavat hei-
dän  omasta hiljaisesta tiedostaan; arvoista, ajatuksista ja aikaisemmista kokemuksista. Tari-
nankerronta on lennokasta ja mukaansatempaavaa, vaikka toisinaan kytkös tilasta ja ympäris-
töstä tehtyihin tulkintoihin katoaa. Tällöin tuntui, että saimme kaupunkikehityksen kannalta 
vain pinnallista tietoa, mutta toisaalta draamassa oli tavoitteena myös yhteinen hauskanpito ja 
hulluttelu. Lisäksi lapset luovat ja selittävät sellaista, joka on heille juuri sillä hetkellä tarpeellis-
ta ja mahdollista. Draaman keinoin näihin asioihin päästään käsiksi yhdessä. Osallistujat saavat 
oivalluksia ja yhteistä tietoa rakentuu hetkessä, kadoten taas jälleen saavuttamattomiin. Tieto 
muodostuu kun tutkimme maailmaa yksin ja yhdessä (Niemenmaa, 2005). Samalla tulkitsemme 
ja rakennamme uutta tietoa. 

”Mä tiedän yhen kivan paikan, se on tuolla!” - 
Ympäristö meidän ympärillä”
Ympäristöä voidaan määritellä monin eri tavoin ajasta ja paikasta riippuen. Arkipäivässä ym-
päristöllä viitataan ihmistä ympäröiviin olosuhteisiin, tilaan tai esimerkiksi maisemaan. Ym-
päristö voidaan nähdä Cantellin mukaan kolmella tavalla. Ensin ympäristönä tuolla jossain, 
maailmanlaajuisena kokonaisuutena, jota käsitellään ja tutkitaan etäältä luonnontieteellisen 
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objektiivisesti. Toinen näkökulma, omasta ympäristöstä tässä näin, asettaa ympäristön kokijan 
keskeiseen rooliin. Ympäristö rakentuu henkilökohtaisen kosketuksen, havaintojen ja kokemus-
ten kautta. Käsitys yhteiskunnallisesti tai sosiaalisesti tuotetusta ympäristöstä tuo sen sijaan 
keskusteluun vallan ja vastuun yhteisestä ympäristöstä (Cantell et al. 2007).

Hankkeen puitteissa näen ympäristön ennen kaikkea subjektiivisesti koettuna, mutta sa-
malla sosiaalisesti jaettuna tilana, Cantellia lainaten: ”tiettyyn aikaan ja paikkaan sijoittuneena 
elämänpiirinä”. Ympäristö on meidän.  Voimme ottaa sen haltuun, havainnoida, tutkia ja kokeilla, 
mutta myös huolehtia ja vaalia sitä yhteisesti. Ympäristössä oleminen opettaa jo itsessään, joten 
myös ympäristödraamaa toteutettaessa on tärkeää olla omassa ympäristössä oppimassa ja tut-
kimassa. Ympäristö avautuu meille omien kokemusten kautta, mutta samanaikaisesti myös sosi-
aalisesti ja yhteiskunnallisesti tuotettuna tilana, tuotammehan sitä yhdessä jatkuvasti. Yhteis-
kunnallisen ympäristökäsityksen myötä esille nousee huoli ympäristön tulevaisuudesta, jolloin 
lasten ja nuorten kanssa voidaan kiinnittää huomiota ympäristön ominaisuuksiin, siinä ilmene-
viin epäkohtiin ja asioihin, joita siinä halutaan muuttaa (Cantell et al. 2007). Kirstin koululaisten 
kanssa pohdimme yhdessä heidän lähiympäristönsä tilaa, paikkoja ja maisemia. Mitä niissä on 
säilytettävän arvoista ja mikä taas hävitettävää, ja miten ympäristöä voisi muuttaa paremmak-
si paikaksi jokaiselle? 

Ihmistä ympäröivä maailma, yksilön elinympäristö, sisältää häntä lähinnä olevan fyysisen, 
sosiaalisen ja symbolisen ympäristön (Aura et al. 1997). Varhaisnuorten kanssa tarkastelimme 
ympäristön ominaisuuksia ja arkiympäristön estetiikkaa. Millaista estetiikkaa kaupunkitilassa 
on ja kenelle tila on tarkoitettu? Kaupunkitila rakentuu sosiaalisen ympäristön ulottuvuuteen, 
sillä ihmiset ja yhteisöt tuottavat siihen omia tulkintojaan (Bäcklund et al. 2002). Tila on sosiaa-
linen konstruktio, joka rakennetaan ja uusinnetaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Jo-
kaisella on oma suhteensa tilaan ja ympäristöön ja siihen tutustuminen on merkittävää lapsuu-
desta ja nuoruudesta lähtien.

”Hei, tää on hyvä mäki laskea skeitillä” - 
Ympäristöä tutkiva  draama

Lasten oman ympäristösuhteen kehittymistä ja aluetietoisuuden vahvistumista tavoitel-
len Kansalaisnavigointia metropolissa -hankkeessa on toteutettu ympäristöä tutkivaa draa-
maa, jota ohjaajien kesken myös ympäristödraamaksi kutsutaan. Meidän toteuttamamme ym-
päristödraama ei käsittele ympäristöä ekologisesti, kuten tähän tarkoitukseen kehitetty Vihreä 
draama (Hiltunen & Konivuori, 2005). Ympäristöä tutkivassa draamassa hyödynnetään maan-
tieteen peruskäsitteistöä eli ymmärrystä tilasta, paikoista ja maisemista sekä peilataan omia 
kokemuksia ja ajatuksia näiden suhteen. Koulupäivän aikana toteutetuilla draamatunneilla an-
netaan lasten ja nuorten luoda omaa tilaansa koulun ympäristössä. Koululaiset oppivat havait-
semaan, mitä heidän oma ympäristönsä pitää sisällään ja samalla opitaan ymmärtämään mui-
den näkemyksiä ja kokemuksia. Ympäristössä piilevät merkitykset ovat jokaiselle erilaisia ja 

Ympäristösuhdetta tutkivia työpajoja pidettiin neljästi Kirstin koulun viidesluokkalaisille.

Toukokuussa 2012 pääsi jo hyvin ulos ihmettelemään,  
ihastelemaan ja valloittamaan kaupunkitilaa.
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ympäristödraaman kautta toisten ajatuksia ja kokemuksia opitaan kuuntelemaan, arvostamaan 
ja hyväksymään. 

Ympäristön tutkimus draaman keinoin etenee lokaaleista, omaa elinympäristöä koskevis-
ta asioista globaaleihin. Ympäristödraama on tutkimalla oppimista, koska oppiminen tapahtuu 
omien kokemusten, aistien ja läsnäolon kautta sekä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Draa-
ma ympäristössä kehittää sekä ajattelun taitoa että taitoa olla tilassa, käyttää ympäristöä omiin 
tarpeisiinsa. Oppiminen omasta ympäristöstä ja oppimiskokemuksen liittäminen omiin kiinnos-
tuksen kohteisiin motivoi. Samalla saavutetaan pohjaa, jolle voidaan rakentaa omia havaintoja ja 
tutkimuksia. Oman ympäristön ja maailman tutkiminen läpi elämän vahvistaa kuulumista ja hel-
pottaa irtautumista.

Kirstin koulussa toteuttamamme draamaa voisi kutsua myös kaupunkidraamaksi, sillä siinä 
tutkitaan kaikkea mitä kaupungissa tapahtuu. Draamatunneilla käsiteltiin asioita, jotka liitty-
vät kaupungin rakenteisiin, kaupunkiympäristön kokemiseen ja siinä vaikuttumiseen. Samaan 
aikaan pohdittiin omia vaikuttamismahdollisuuksia ja visioitiin oman asuinalueen tulevaisuut-
ta ja sen suunnittelua. 

Ympäristöä tutkivassa draamassa voidaan käsitellä monia erilaisia teemoja. Kirstin koulun 
viidesluokkalaisten kanssa tutustuimme lähikulmiin maisemien kautta. Maisema on kokijalleen 
näköala, johon sisällytetään henkilökohtaisia tunteita, ajatuksia ja kokemuksia. Koulun lähiym-
päristöstä etsittiin hienoja, postikorttiin sopivia ja toisaalta epämiellyttäviä maisemia. Mielipi-
teet ja ajatukset maisemista, samoin kuin kokemukset ympäristöstä vaihtelivat paljon. Maise-
mat ja ympäristöt voivat näyttäytyä sekä pelottavina ja luotaantyöntävinä että elvyttävinä ja 
mahdollisuuksista rikkaina tiloina. Erilaiset merkitykset ja kokemukset ympäristössä vaihtele-
vat tavoitteiden ja sisäisten mallien mukaisesti (Aura et al. 1997). Toiselle miellyttävä puisto voi 
toisesta ihmisestä tuntua pelottavalta. Ympäristön kokeminen on myös tilannesidonnaista ja 

vaihtelee ajallisesti. Koululaiset pystyivät päivällä ympäristössä liikkuessaan helposti juttele-
maan epämiellyttävistä paikoista ja asioista, mutta millaisia kokemukset olisivat olleet ilta-ai-
kaan? Maisemat ja ympäristöt ovat myös yhteisöllisesti syntyneitä, sillä ne määrittyvät sosiaa-
lisessa vuorovaikutuksessa kollektiivisesti. Tällöin ympäristön ominaisuudet voivat olla myös 
voimakkaan johtajahahmon määrittelemiä. Ympäristöä tutkivan draaman yhtenä tavoitteena 
on ollut jokaisen omien kokemusten esiintuominen ja oman mielipiteenilmaisun vahvistaminen. 

Ymmärretään hallitsevat valtasuhteet, mutta toimitaan ikään kuin niitä vastaan.
Ihmisen ympäristösuhde kehittyy jatkuvasti ympäristöstä saaduilla kokemuksilla ja vaa-

tii jatkuvaa työstämistä. Se on ”transaktiivinen prosessi”, jossa ihminen muokkaa ympäristöään 
ja muuttuva ympäristö avaa ihmiselle uusia mahdollisuuksia muovata itseään (Aura et al. 1997). 
Ympäristösuhteeseen vaikuttavat muun muassa tietoisuus ja arvot, joita on vain vähän tutkittu 
(Cantell et al. 2007).  Ympäristödraama pyrkii herättelemään osallistujien tietoisuutta ja arvoja 
puntaroidaan monilta kannoilta draaman keinoin. Ympäristösuhteen kehittyminen alkaa koke-
muksista ympäristössä ja tätä juuri meidän ympäristödraamamme on pyrkinyt tarjoamaan. 

Tietoa, taitoa ja kokemusta aluetietoisuuden vahvistamiseen

Aluetietoisuus syntyy siitä, että ihminen sijaitsee aina jossain paikassa maantieteellisesti ja tu-
lee sosialisaation kautta tietoiseksi häntä ympäröivästä alueesta. Anssi Paasin mukaan alue-
tietoisuus sisältää tiedollisen, tunneperäisen ja toiminnallisen ulottuvuuden (Paasi, 1984). Tie-
dollinen ulottuvuus sisältää todelliset tiedot alueesta, jonka kautta yksilö tuntee alueen omi-
naisuuksia ja erityispiirteitä. Tunneperäisen ulottuvuuden kautta yksilö tuntee kuuluvansa 
alueeseen ja yhteyttä sen asukkaisiin. Tämä emotionaalinen ulottuvuus aikaansaa myös ns. 

Tutustuimme varhaisnuorten kanssa kaupunkisuunnittelun perusteisiin 
draamallisesti ja opimme lähidemokratiaa yhdessä tekemällä. Toimme yhtei-
seen draamalliseen tarinaan haastateltavaksi kaupunkisuunnittelijan, vir-
kamiehen ja asukkaan hahmot, joiden kautta varhaisnuoret saivat tietoa ja 
erilaisia näkökulmia suunnitteluun liittyen. Näin draamatuntiin voidaan tuo-
da asiantuntijan omaa tietoa lasten pureskeltavaksi ja yhdessä keskustelta-
vaksi. Harjoitus tähdentyi väittelyyn suunnittelijan ja virkamiehen kesken, 
johon viidesluokkalaisten oli otettava kantaa äänestämällä ja argumentoida 
omaa kantaansa. Draaman maailmassa mikä tahansa on mahdollista ja kaik-
kea voi kokeilla. Tätä kautta voidaan myös saada aikaan innostus ja kiinnos-
tus osallisuutta ja suunnittelua kohtaan.

Draamassa ympäristöstä luodaan yhdessä mielikuvituksen ja leikin paikka. Var-
haisnuorten kanssa kaupungista, omalta asuinalueelta vallataan tilaa uuden-
laiselle ympäristön tutkiskelulle ja kokemiselle. Samalla opitaan jakamaan tilaa 
toisten kanssa kartoittamalla lähikulmia, niihin liittyviä ennakkoluuloja, pelko-
ja ja haaveita. Tutkimalla omaa ympäristöä draaman keinoin opitaan hyväksy-
mään erilaisuutta ja tunnistamaan omat keinot vaikuttaa ympäristön säilyttä-
miseen tai muuttamiseen. Samalla opitaan neuvottelemaan, erittelemään omia 
mielipiteitä ja perustelemaan omia valintoja. Draaman maailman kautta omia 
ajatuksia voidaan peilata muiden mielipiteisiin, arvioida omaa toimintaa suh-
teessa muihin ja näin ollen muuttaa tilanteita ja omaa toimintaa sekä ajatuksia.
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aluehengen tai me-hengen muodostumisen. Toiminnallinen ulottuvuus purkautuu esiin toimin-
nassa jonkin yhteisen alueellisen intressin puolesta, esimerkiksi aluesuunnittelun puitteissa 
(Bäcklund et al. 2002).

Ihmisen alueellista sidosta ja suhdetta omaan ympäristöön on tutkittu ja määritelty useam-
pien käsitteiden kautta. Alueellinen ja paikallinen identiteetti erovat toisistaan niiden subjektii-
visuuden tasolla. Asukkaan alueellinen identiteetti eli aluetietoisuus rakentuu kollektiivisesti, 
mutta sen sijaan paikkaidentiteetti (ks. Rosa-Maria Perän artikkeli) viittaa yksilön subjektiivisiin 
kokemuksiin alueista ja paikoista. Kokemukset ja ymmärrys alueista rakentuvat sekä subjektii-
visesti että kollektiivisesti, joten ympäristödraama pyrkii luomaan areenan näiden kokemusten 
ja merkitysten väliselle keskustelulle.

Aluetietoisuus on kollektiivisesti muodostunut yksilön identiteetin osa, joka viittaa tuntei-
siin ja kokemuksiin alueista. Aluetietoisuuteen vaikuttaa myös alueen imago ja sitä koskevat 
stereotypiat, joita esimerkiksi yhteiskunnallinen puhunta ja media välittävät. Kirstin koululais-
ten kanssa ympäristödraama tähtäsi myös toisenlaisen kerronnan tuottamiseen. Lapset halut-
tiin vapauttaa ympäristöön tuottamaan omaa puhuntaansa alueesta. Alueelliset identiteetit 
ovat jatkuvassa muutoksen tilassa ja, sekä ihmisen itsensä että ulkopuolisten, uudelleen määrit-
telyn kohteena.

Alueellinen identifioituminen on merkittävää, sillä sen kautta voidaan jatkossa peilata muita 
elämän alueita ja paikkoja. Lapsia myös kasvatetaan aktiiviseen kansalaisuuteen ja ympäristöä 
tutkiva draama palvelee tätä tarkoitusta. Aluekehittämisen kannalta on merkityksellistä, että 
asukkaat osallistuvat omaa aluettaan koskevaan keskusteluun ja suunnitteluun. Samalla suun-
nittelu voi toimia oman identiteetin rakentajana, sillä osallistuminen liittyy itsensä kehittämi-
seen ja henkilökohtaisiin identiteettiprojekteihin (Niemenmaa , 2005). ”Mahdollisuus vaikuttaa 
suunnitteluun voi olla merkittävä edellytys kaupunkilaisten sitoutumiselle ja paikalliseniden-
titeetin vahvistumiselle ”(Bäcklund et al. 2002). Aluetietoisuuden vahvistuessa ihminen kokee 
tarpeelliseksi toimia oman alueensa yhteisten intressien puolesta. 

Ympäristöä tutkiva draama on tarjonnut tilan käsitellä omia ja yhteisesti luotuja kokemuksia 
ja käsityksiä ympäristöstä ja omasta asuinalueesta. Tärkeimpiä herätyksen hetkiä koululaisille 
ovat olleet kokemukset toisen maailmasta. He ovat draamatunneilla saaneet yhteisiä kokemuk-
sia ja ymmärrystä siitä, että kaupunki kuuluu jokaiselle. Suhde omaan elinympäristöön on vah-
vistunut ja sen kautta voi jatkossa syntyä yhä laajempaa ymmärrystä myös globaalista maail-
masta, ympäristöistä ja ihmisistä. 

Varhaisnuorten oma tila kaupungissa syntyy tekemällä, kokemalla ja toimimalla omassa ym-
päristössä, kaupunkitilassa. Kun tehdään ja koetaan ympäristöä yhdessä muiden kanssa, syn-
tyy ymmärrys myös jaetusta tilasta, yhteisistä merkityksellisistä paikoista ja kollektiivisesta 
aluerakenteesta, jossa on tilaa ja mahdollisuuksia jokaiselle. Kaupungista ja omasta asuinaluees-
ta syntyy syvempää ymmärrystä ja sitoutumista ja jokainen voi ympäristöä tutkivan draaman 
keinoin löytää oman mahdollisuuksien tilansa kaupungista.
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Toiminnan nälkää Usvatiellä
Markku Ihamäki

Ihminen pyrkii luonnostaan ilmaisemaan tunteitaan ja ajatuksiaan toiminnallisesti, koska jonkin 
roolin kokeminen fyysisesti omassa ruumiissa tuntuu täydemmältä; samalla se on voimakkaam-
pi tahdon ilmaisu ja vahvistaa monipuolisemmin tietoisuutta omasta itsestä. (Blatner, s. 14)

Tässä artikkelissa pohdin toiminnallisuutta teatterin lähtökohtana. Esimerkkinä käytän Mal-
milla kokoontunutta torstaikerhoa, joka aloitti toimintansa syksyllä 2011 ja jatkui puolentoista 
tunnin tapaamisilla aina torstaisin kevääseen 2012. Kerho oli tarkoitettu Usvatien asuinalueen 
alakoulu-ikäisille lapsille.

Lasten kerhotoiminnassa teatteri rinnastuu usein johonkin muuhun toiminnalliseen har-
rastukseen kuten liikuntaan tai partioon. Oman kokemukseni perusteella teatteri on kuitenkin 
marginaalisempi harraste kuin edellä mainitut. Kouluryhmissä löytyy usein korkeintaan yksi tai 
kaksi lasta jotka ovat harrastaneet teatteria tai olleet mukana teatteri-toiminnassa. Teatteria 
harrasteena leimaa myös se, että sen pariin hakeutuu lasten ryhmissä lähes pelkästään tyttöjä.

Usvatien kerho oli nimetty toiminnalliseksi torstaikerhoksi, ja sen yksi tavoite oli laajentaa 
Kansalaisnavigoinnin toimintaa Usvatien asukasyhteisössä, jossa jo aiemmin oli tehty yhteis-
työtä senioreiden kanssa (ks. Suvi Ahon artikkeli). Halusimme myös tarjota toimintaa alueelle, 
jolla asuu paljon lapsia joilla ei välttämättä ole muita harrastuksia. Kansalaisnavigoinnin tavoit-
teiden mukaisesti olennaista oli tuoda lasten ääntä kuuluviin, sekä ennen kaikkea käsitellä hei-
dän omaa suhdetta asuinalueeseen draaman ja teatterin menetelmin. Lähtökohtaisesti tärkeää 
oli toki myös se, että toiminta olisi hauskaa, mikä teatterin parissa usein tahtomattakin tapah-
tuu erilaisten leikkien kautta. 
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Oma taustani on nuoriso-ohjaajan työssä, missä olen vuosien varrella työskennellyt sato-
jen lasten ja nuorten kanssa. Työssäni olen kohdannut yllättävän monia lapsia, jotka ovat pudon-
neet ”yhteisen toiminnan kelkasta” jo hyvin nuorina. Saattaa olla, että jo 7-8-vuotiaat lopettavat 
toiminnallisessa ryhmässä, koska mukana pysyminen on tuntunut heistä liian vaativalta. Vaati-
vuus on usein syntynyt liiasta tavoitteellisuudesta, tai yksinkertaisesti siitä ettei lasten yksilöl-
lisiä tarpeita ole pystytty ryhmissä tarpeeksi huomioimaan.

Myös perinteisesti teatteri on varsin tavoitteellista toimintaa, onhan toiminnan päämäärä-
nä lähes aina jonkinlainen esitys. Lisäksi teatteriryhmissä korostuvat vahvasti vuorovaikutus- 
sekä ryhmätyötaidot, jotka luovat oman haasteen ryhmässä toimimiseen. Tämän tavoitteelli-
suuden ja ryhmässä toimimisen haasteen saimme huomata myös Usvatiellä, jossa lapsia oli hy-
vin vaikea saada sitoutumaan viikoittaiseen toimintaan. 

Toiminnan ehdot matalan sitoutumisen ryhmässä

Perinteiseen esittävään teatteriin liittyy ajatus ulkopuolisesta (passiivisesta) katsojasta. Sovel-
tava teatteri taas sisältää ajatuksen siitä, että katsojia ei sinänsä ole, vaan kaikki ovat osallistu-
jia. Soveltava draama tarjoaakin useimmiten ihmiselle paikan olla osallistuja, ja tyydyttää omaa 
toiminnan nälkää. Psykodraaman kehittäjä Jacob L. Moreno kutsuu toiminnan näläksi sitä, että 
ihmisellä on tarve tehdä enemmän kuin vain puhua reaktioistaan ja toiveistaan. Toiminta on ta-
pa tehdä asioista todellista, näkyvää. Sen lisäksi, että toiminta tuo tunteet ja ajatukset todeksi  
 itselle, tuo se ne näkyväksi myös muille. Toiminta on myös se, mikä meitä luonnostaan kiinnos-
taa ja mitä haluamme nähdä. Vanhaa sananlaskua muokaten voi väittää, että ”toiminta kertoo 
enemmän kuin tuhat sanaa”. Toiminta on lähes aina myös kaiken teatterityön ytimessä, ja myös 
edellytys sille, että teatteri tai draamatyöskentely on kiinnostavaa, eteenpäin vievää ja muutok- 
seen pyrkivää. Teatterin yhteyden toimintaan voi nähdä myös alkukielisissä sanoissa: ”drama” 
tarkoittaa alun perin toimintaa, ja englanninkielinen sana ”act” tarkoittaa sekä näyttelemistä  
että toimintaa.

Usvatiellä toiminnan lähtökohtaisuus näkyi siinä, miten harjoitteet pyrittiin pitämään yksin- 
kertaisina, sekä ohjeistukset lyhyinä ja selkeinä. Myös lasten omat ideat otettiin huomioon, ja he 
saivat itse toimia myös leikkien ja harjoitteiden vetäjinä. Myös ryhmän reunaehdot olivat melko 
väljät, ja esimerkiksi kerhon aloituksessa ja lopetuksessa joustettiin. Lasten ryhmissä tämänkal-
tainen sääntöjen väljyys tukee selkeästi ryhmäläisten aktiivisuutta, mutta luo samaan aikaan 
haasteita esimerkiksi ryhmään sitoutumisessa. Sitoutumisen lisäksi ongelmia Usvatiellä tuotti 
myös lasten yliaktiivisuus. Saimme usein luotua hyvän tekemisen meiningin, mutta seuraavas-
sa hetkessä ryhmän yhteinen tekeminen lakkasi. Yleensä tähän riitti yhden lapsen mielenkiin-
non loppuminen tai sen suuntaaminen johonkin muuhun toimintaan. Monesti tuntui, että lap-
silla oli kova toiminnan nälkä, mutta me ohjaajina emme pystyneet kanavoimaan sitä oikein. Yh-
tenä päätelmänä voi ajatella, että harjoitteemme eivät olleet aina tarpeeksi toiminnallisia, vaan 
sisälsivät liikaa puhetta ja paikallaan oloa. Teatteriin liittyvä kärsivällisyyttä vaativa katsomi-
nen ja kuuntelu saattaa myös yksinkertaisesti olla liian haasteellista osalle lapsista. 

Usvatieltä Sepänmäestä lopetettiin lasten  
iltapäivätoiminta, joten Malmin toimintakeskuksen  
ohjaaja Eeva Laine ehdotti Kansalaisnavigoinnille sitä  
yhdeksi kohteeksi. Sepänmäen asuntoalue sijaitsee  
Malmin lentokentän vieressä luonnonkauniilla paikalla.
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Unelmakaupungin onnistuminen

Usvatiellä pyrimme siihen, että toiminta lähtisi mahdollisimman paljon lapsista. Lasten toiveita 
pyrittiin huomioimaan jatkuvasti. Pelkän kuuntelun lisäksi toiveita myös toteutettiin. Myös har-
joitteiden kanssa pyrittiin usein melko vapaaseen ohjeistukseen, jolloin lapset saivat tilaa omalle 
luovuudelle. Esimerkiksi Unelmakaupunki-harjoitteessa en halunnut asettaa muita rajoja toimin-
nalle kuin unelmakaupungin koon. Lapset saivat siis rakentaa oman unelmakaupunkinsa ohjeis-
tuksella: ”Teillä on rajattu alue johon saatte rakentaa unelmakaupungin, käyttäen hyväksenne 
 kaikkea mitä löydätte ympäröivästä maastosta.” Harjoite sujui erinomaisesti, ja kaikki lapset 
toimivat oma-aloitteisesti koko harjoitteen läpi. Myös yhteistyö kahden hengen ryhmissä, sekä 
toisten kaupunkien positiivinen huomioiminen yllättivät täysin, sillä vastaavaa kokonaisvaltais-
ta toiminnan riemua, sekä muiden ryhmäläisten tsemppaamista, en ollut nähnyt aiemmin ryh-
mässä. Uskon että toiminnan vapaus, sekä että jokainen sai tehdä kaupungista haluamansa kal-
taisen, tuotti onnistumisen kokemuksen. Toki myös ryhmä oli tässä vaiheessa toiminut jo pit-
kään yhdessä. Myös sosiokulttuurisen innostamisen yhtenä pääperiaatteena on, että toiminta 
on ihmisistä itsestään lähtöisin: ihmiset ovat toiminnan subjekteja, eivät objekteja. Sosiokult-
tuurinen innostaminen on aatesuuntaus, jolla pyritään herättämään ihmisten tietoisuutta, or-
ganisoimaan toimintaa ja saamaan ihmiset liikkeelle (Kurki, 2000).

Soveltavan teatterin ja draaman yksi haasteista onkin säilyttää toiminnan subjektiivisuus 
siten, että ryhmä tai yksilö kokisi aina aiheen ja sitä kautta toiminnan omakseen. Liian usein me-
nemme ryhmään tai yhteisöön valmiin aiheen kanssa, jonka kuvittelemme koskettavan yhtei-
söä, mutta törmäämmekin vastustukseen vain koska aihe ja toiminta ovat valittu väärin.

Jäljittelystä uuden luomiseen

Kreikan kielen sana mimesis tarkoittaa sekä matkimista että esittämistä. Aristoteles kutsui  
mimesistä luonnon jäljittelyksi. Tätä matkimisen ja jäljittelyn perinnettä lapsi toteuttaa luon-
nollisesti leikkiessään; ja tätä kautta hän oppii. Todellisuuden tai luonnon jäljittely onkin usein 
yksi lähtökohta erilaisissa teatterilähtöisissä ryhmissä. Usvatien lasten ryhmässä oli mielen-
kiintoista huomata, kuinka draamatyöskentelyssä lapset useimmiten pyrkivät jäljentämään 
todellisuutta kuin luomaan täysin uusia, ennalta arvaamattomia tilanteita. Voi tulkita, että to-
dellisuuden jäljittely on helpompaa kuin uuden luominen. Vaikka todellisuuden jäljittely teatte-
rin avulla auttaa meitä usein näkemään asiat uusin silmin, tulisi teatterin silti pyrkiä jäljittelyn 
lisäksi myös luomaan kokonaan uutta todellisuutta. Tähän myös Kansalaisnavigoinnissa pyrit-
tiin Usvatien lasten kanssa muun muassa Unelmakaupunki-harjoitteen kautta. 

Lähteet
Blatner, Adam: Toiminnalliset menetelmät terapiassa  
ja koulutuksessa, Gummerus 1997.

Kurki, Leena: Sosiokulttuurinen innostaminen,  
Tammer-Paino 2000.

Aristoteles: Runousoppi, Otava 2007.
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Pelotonta draamaa –  
näkymätöntä sosiaalipolitiikkaa
KOLME NÄKÖKULMAA VOIMAANTUMISEEN

Ursula Hallas, Pilvi Kallio, Eeva Laine 

Ursula Hallas, draamaohjaaja:

"Teimme malmilaisista mielenterveyskuntoutujista koostuvan teatteriryhmän kanssa Karviset-
yhdistykselle esittelyvideota. Yhdistyksen jäsenet itse esiintyivät ja kuvasivat sekä lopuksi edi-
toivat videon. Nähdessään itsensä ulkopuolelta eräässä teatteriryhmän jäsenessä heräsi kysy-
mys: 'Onko minun ääneni noin kimeä?' 'Näytänkö minä tuollaiselta?' Tämä esiintyminen esitte-
lyvideossa avasi keskustelua siitä miten itse näkee itsensä, kuinka toinen näkee toisen ihmisen 
ja minkälaiset asiat tai ominaisuudet henkilössä kiinnittävät katsojassa huomioita. Yhteisötai-
teilijana minusta oli tärkeää kuulla se, millaisia sävyjä havainto itsen ulkopuolella hänessä he-
rätti; sen sijaan että olisin yrittänyt muuttaa hänen käsitystä itsestään."

Antti Karisto kutsuu taiteen ja kulttuuritoiminnan sosiaalisia vaikutuksia näkymättömäksi  
”sosiaalipolitiikaksi”. Ne voivat lisätä ihmisten kapasiteettia löytämällä uusia resursseja ja uuden-

laisia keinoja hyvinvoinnin kartuttamiseksi. ”Empowerment” (voimaantuminen, oman voiman 
kasvu) voi tapahtua osallistumalla kulttuuritoimintaan, jolle asetetaan hyvinvointiin liittyviä 
tavoitteita. Voimaantuminen, sosiokulttuurinen innostaminen ja sosiaalipedagogiikka tähtää-
vät samaan tavoitteeseen, jossa hyvinvointia pyritään kasvattamaan taiteen keinoin olemassa 
olevista resursseista omassa kulttuuriympäristössä (Karisto, s. 34).

Siitosen mukaan empowerment eli voimaantuminen on ihmisestä itsestään lähtevä prosessi. 
Se on samanaikaisesti henkilökohtainen ja yhteisöllinen (sosiaalinen) prosessi, eikä voimaa voi 
varsinaisesti antaa toiselle. 

Roolissa Peloton Eija Malmin todellisista uutisista. Kevät 2012.
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Henkilökohtaista prosessia voidaan kutsua myös sisäiseksi vahvistumiseksi, joka antaa  
suojakehän Itselle (Mahlakaarto, 2010). Voimaantuminen merkitsee yksilön sisäistä vahvistu-
mista ja yhteyden saamista siihen, kuka hän on ja mitä hän tarvitsee. Kun postmodernin eksis-
tentialismin minuus on pirstoutunut ja ristiriitainen, sosiaalipedagogisen toiminnan päämäärä-
nä on minuuden eheyttäminen vahvistamalla sisäistä yhteyden kokemista, eli tukemalla yksi-
löä tiedostamaan suojakehän merkitys hyvinvoinnin lähteenä. Yksilön voimaantuminen  
tapahtuu suhteessa sisäiseen ja ulkoiseen eli suhteessa toiseen ja ympäristöön.

Voimaantumiseen kuuluu oleellisesti dialoginen suhde. Dialogi ei ole tavallista yhteydenpi-
toa vaan erityistä yhteyttä, jossa kahden ihmisen väliin syntyy tila, jossa ihmiset kertovat ko-
kemuksestaan. Juha Varton mukaan dialogia voi tapahtua vain silloin, kun paikalla on ihmisiä, 
joilla on erityinen syy ja valmius jakaa keskenään koettuja asioita (Varto, s. 62). Tila edellyttää 
luottamusta, antautumista ja yhteistä päämäärää. Tärkein edellytys on halu ja rohkeus jakaa 
toisten kanssa koettua ja vilpitön yritys puhua siitä tavalla, joka ei ole kliseinen. Taidetoiminnal-
la on mielestäni mahdollisuudet luoda yhteinen tila, jossa arkinen rooli ja sovinnaiset tavat voi-
daan kyseenalaistaa tai luoda uusia tapoja kohdata toinen. Omien vahvuuksien, mahdollisuuk-
sien ja haavoittuvuuden, rajallisuuden ja joskus rajoittuneisuudenkin näkeminen ja hyväksymi-
nen tarjoavat mahdollisuuden tunnistaa itsensä ja oma olemuksensa (Mahlakaarto, 2010). 

Eeva Laine, Malmin toimintakeskuksen toiminnanohjaaja:

”Malmin toimintakeskuksessa hankkeen yhtenä ryhmänä on ollut mielenterveyskuntoutuji-
en draamaryhmä. Ryhmällä on ollut neljä teosta ja kahdeksan esitystä kahden vuoden aikana ja 
esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien Porukalla paremmaX -tapahtumassa oli lähes 200 kat-
sojaa. Nämä tuotokset kertovat siitä, että hanke on onnistunut tekemään pitkäjännitteistä työ-
tä mielenterveyskuntoutujien kanssa. Draamaryhmän Leilan kommentti ryhmän merkitykses-
tä hänelle, minusta on tullut rohkeampi, kuvaa hankkeen vaikutusta miltei koko Malmiin. Ikäviä, 
vaikeita ja hankalia asioita uskalletaan ottaa puheeksi. Ei vaieta, vaan tehdään niin kuin hank-
keen työntekijät ovat toimineet, puhutaan asioista; joskus asiat ovat ikäviä ja joskus hyviä ja iloi-
sia, mutta uskalletaan puhua niistä.

Näkisin draaman keinoin voitavan tehdä moniakin asioita helpommiksi, avoimemmiksi, kor-
jattaviksi, hyväntahtoisiksi, julkisemmiksi ja ties miksi. Yksi ehkä tärkeimmistä on se, että draa-
man keinoilla voi kurkistaa tulevaisuuteen. Millaisen tulevaisuuden haluamme ja olemmeko val-
miit tekemään sen edestä töitä.”

Pilvi Kallio, projektipäällikkö:

Pelottomien mielenterveyskuntoutujien draamaryhmäläiset eivät olleet koskaan esiintyneet ja 
moni vaikutti ujolta, ja ryhmäläiset olivat mukana hyvin eri lähtökohdin - mutten varmasti jän-
nittänyt yhtä paljon kuin mitä he. Pelottomat eivät kuitenkaan pelkää avata omaa maailmaansa, 

Päivä matapupuna oli esittävän taiteen opiskelijoiden  
Malmilla kiertävä esitys pupusta, joka etsi uutta kotia.  
Nimi tulee maineikkaasta Malmi-Tapanila-Pukinmäki –kaavasta.
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Lähteet
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Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -
ehdotus toimintaohjelmaksi 2010 -2014: 34, 2008.

Mahlakaarto & Siitonen, 2010 
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Teatterikorkeakoulun julkaisu 2011.

vaikka heidän todellisuutensa eroaa jostakin siitä, mitä virallisesti elämänä julistetaan. Heidän 
elämänsä suuret asiat ovat toisenlaisia kuin minun. 

Koko syksy 2010 oli pitkä lämmittely draamaan, kunnes yhtäkkiä joulukuussa teimme esi-
tyksen joulujuhliin. Emme olleet varautuneet esittämään, mutta kaikki kävi niin äkkiä: esitys 
valmisteltiin yhden kerran aikana. Kokosin tekemämme harjoitemateriaalin ja muodostin siitä 
jonkinlaisen sanattoman kokonaisuuden joulunvietosta ilman. Esityksen tekeminen voimautti: 
se osoitti, että me pystymme.  Se oli ryhmän yhteinen sankariteko, jota muisteltiin pitkään. 
Keväällä 2011 aloimme etsiä yhteistä aihetta, jota voisimme työstää johdonmukaisemmin draa-
man keinoin. Olen pitänyt ovet mahdollisimman avoimina, jotta ryhmään voi tulla vaikka vain 
yhdeksi kerraksi, mutta tietysti toivon, että ryhmään sitoudutaan. Ryhmän koko onkin vaihdel-
lut viidestä viiteentoista, mikä määrä tuntuu pienissä tiloissa, sohvapöytien ja tuolien väleissä, 
hirmu isolta. Yhden ainoan kerran mukana oli nainen, joka totesi pian tekevänsä jotakin mitä ei 
haluaisi; tavata ihmisen, jota hän oli luvannut olla tapaamatta. 

Koska hän jakoi tämän kanssamme, kysyin mielipidejanassa miten muut kokevat: tekevät-
kö he usein asioita, joita eivät haluaisi. Kaikki menivät janan kyllä -päähän, ja asiasta vallitsi yk-
simielisyys. Kaikki he kokivat olevansa liiankin kilttejä. Yksimielisyys sinänsä ei ole tarkoitus, 
mutta ehkä tämä silti oli jonkinlainen läpimurto aiheeksi, hedelmällinen ristiriita joka ei ole vain 
yksittäisen ihmisen ongelma.  Ehdotin draamamme aiheeksi liian kilttiä ihmistä ja valitsin ke-
hystarinaksi klassikkosadun Punahilkasta, josta loimme yhdessä roolihahmo Lempin, jolle ra-
kensimme elämäntilanteen, historian ja tulevaisuuttakin. 

Syvennyimme myös harjoittelemiseen, teimme statusharjotteita sekä muita improvisaatioi-
ta. Kevään 2011 edistyimme valtavasti, ja ryhmäläiset tuntuvat nauttivan tekemisestä. He jopa 
vaativat syvällisempiä rooleja, ja haluavat tehdä Shakespearea. Nälkä kasvaa syödessä. Tämän 
jälkeen olemme työstäneet Malmin todellisia uutisia äitienpäiväesitykseksi ja jatkamme syksyl-
lä Nikolai Gogolin Päällystakki-novellin parissa; siinä mies saa uuden palttoon myötä hetkeksi it-
selleen uuden elämän. Pidän Pelottomista lyhyttä työpäiväkirjaa. Käytän eri harjoitteita hyvin 
intuitiivisesti, joten niiden kirjaaminen on tärkeää. Näin ymmärrän myöhemmin miksi mitäkin 
on tehty. Yksittäinen harjoite voi olla seuraavan esityksemme pohja.

Pelottomien draamaryhmä poikkeaa ”tavallisesta” siinä, että mukana on paljon sosiaalioh-
jaajia. On Eeva, Johanna, Gunilla, Elena ja vaihtuvia työharjoittelijoita. Se on nerokasta. Minun ei 
tarvitse huolehtia kokemuksellisen tiedon siirtymisestä, kaikki sujuu orgaanisesti ja osana toi-
mintakeskuksen arkea.

Pelottomien draamaryhmä on toiminut vuodesta 2010 ja siihen osallistuu  
noin kuusi vakiokävijää, sekä sosiaalityöntekijöitä mahdollisuuksien mukaan.
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Haluan tässä artikkelissa antaa puheenvuoron Kansalaisnavigointiin osallistuneille senioreil-
le. Vierailin Malmilla sekä somalipappojen että Usvatien senioreiden ryhmässä ja kyselin, mitä 
heillä tulee mieleen ja miten he kokivat muutama kuukausi aiemmin päättyneen teatterityöpa-
jatoiminnan. En ole itse vieraillut kyseisissä työpajoissa, joten pyrin vaikuttumaan osallistujien 
omista tunnelmista ja kertomaan niistä mahdollisimman objektiivisesti.

Somalipappojen ryhmä kokoontuu viikoittain opiskellakseen suomen kieltä ja jakamaan ko-
kemuksiaan. Usvatien senioreiden ryhmä muodostuu korttelin pitkäaikaisista asukkaista (eläke-
läisistä), jotka kokoontuvat juttelemaan ja kahvittelemaan. Haastatellessani somalipappoja pai-
kalla oli kolme työpajatoimintaan osallistunutta, ja Usvatiellä osallistuneita oli seitsemän. Mo-
lempien ryhmien luona on vieraillut useampi teatteri-ilmaisun ohjaajien ja opiskelijoiden tiimi 
vetämässä erilaisia harjoitteita. Viime keväänä ohjaajat kokosivat senioreiden tarinoista yhtei-
sen esityksen, jota molemmat ryhmät kutsuttiin katsomaan ja kommentoimaan Metropoliaan. 

Somalipappojen ja Usvatien senioreiden 
kokemuksia draamatyöpajoista
Suvi Aho

Rooleissa:

Somalipapat =

Usvikset =
Isopartainen mies =
Hilkka Linderborg =

Helsingin Johtaja =

Kirjoittaja =

 somalisenioreista käytettävä hellittelynimi  
mm. Vanhustyön keskusliitossa
Usvatien asukkaiden virikekerhosta muokkautunut lyhennys
 Jani Tihinen, Kansalaisnavigoinnin koordinaattori
Vanhustyön keskusliiton suunnnittelija
Ruotsi-Suomen kuningas Kustaa Vaasa 1500-luvulla,  
perusti Helsingin Vanhaankaupunkiin 1550.
Suvi Aho, Metropolian hanketoiminnan sekatyöläinen  
ja torvea soittava valtio-oppinut

Jani Tihinen (vas) esittelee ”somalipapoille” Helsingin syntyseutuja keväällä 2011.  
Tosiasiassa kaikki somalipapat eivät ole pappoja, kuten ryhmän tulkkina toimiva Shiinle (keskellä).
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Toiminta oli osa Kansalaisnavigoinnin tavoitetta kehittää esittävän taiteen opetusta Metropolia 
Ammattikorkeakoulussa.  

Usvatiellä haasteena oli saada koko ryhmä mukaan keskusteluun. Muutamat mummut oli-
vat niin nopeita ja kerkeitä juttelemaan, että keskustelu värittyi heidän aloitteidensa kautta. So-
malipappojen haastattelussa tulkkina toimi auttavasti suomea puhuva Shiinle, ja toisinaan en 
osannut esittää kysymystäni siten, että hän tai papat olisivat ymmärtäneet täysin, mitä tarkoi-
tin. Nämä koomisiakin piirteitä haastattelutilanteeseen tuoneet haasteet tunnistaen uskon saa-
neeni mielenkiintoista tietoa molemmilta ryhmiltä.

Molemmissa kerhoissa torjutaan yksinäisyyttä 

Kerhoilu oli selvästi tärkeä juttu haastattelemilleni senioreille. Somalipapat kokivat, että heillä  
ei ole Suomessa oikein mitään tekemistä: ”Iso mies istuu kotona, ei paikkoja mihin mennä.”  Elämä 
koostuu kodin ja moskeijan välillä kulkemisesta, kun Somaliassa osasi mennä esimerkiksi ravin-
tolaan ja teatteriin. Papat myös kokivat, että heillä ei ole tarinoita Suomessa, kun heidän histori-
ansa on Somaliassa. Kerhon sosiaalistavaan toimintaan oltiinkin kovin tyytyväisiä, sen koettiin 
jopa parantaneen murheellisuutta. Papat kertoivat myös pitävänsä kerhossa hiottavaa suomen 
kielen taitoa tärkeänä, jotta ymmärtäisivät mitä kadulla puhutaan. He haluaisivat ottaa osaa 
keskusteluun, kun heidän lapsensa puhuvat suomea jo tottuneesti. 

Myös Usvatiellä yksinäisyys tuntui ikävältä, ja puheissa muun muassa kauhisteltiin yksin 
kotiin jääviä tuttavia. Kerhoilun sosiaalinen anti oli tärkeintä osallistujille: ”Ja se ihan et saa pu-
hua. Ku ei oo vielä niin höperö et puhuu itekseen.” ”Voi mää puhun monta kertaa kukillekin par-
vekkeella.” ”Minä puhun kissalle.. hahahaa.” Useat osallistujista tuntevat toisensa vuosikym-
menten takaa, ja ryhmän tuttuus koettiin tärkeänä: ”Me ollaan totuttu keskenään niin se on jo-
tenki, kaikki ollaan tästä.”.

Samalla senioreita harmittivat muiden ennakkoluulot heidän kerhoaan kohtaan. ”Luulen et 
aika monella on ihan ihmeellinen kumma käsitys, et puhutaan toisista pahaa. -- Eihän me toisis-
ta mitään pahaa puhuta, me puhutaan vaan niinku keskenämme. -- Niin et joku on ainakin sa-
nonu et ei hän semmoseen juorukerhoon.-- Niin ja yks on sanonu et ei hän tonne vanhojen hö-
peröiden kanssa.”  Ryhmä tarjosikin paitsi juttuseuraa, myös vertaistukea ja hyväksyntää naa-
puruston puheliaille senioreille. Tämä johti välillä tiettyyn ”me ja muut” -vastakkainasetteluun 
Usvisten puheissa, niin kuin vertaisryhmissä usein tapahtuu.

Zip Zap Zup ja hihitystä

Somalipappojen vastaukset ja muistikuvat teatterityöpajoista olivat positiivisia ja konkreettisia. 
Hymyssä suin alkoivat yhden kädet heti suihkia: ”Zip, Zap, Zup”; ja toinen alkoi muistella numero-
leikkiä ”kaksi, viisi, kuusi.” Papat muistelivat myös vetäjien nimiä ja erään isoa partaa.  

Papat olivat Shiinlen mukaan ”miehillä hyvältä tuntuu -- opiskelija harjoittelemaan ihmisille, tu-
tustumaan ja leikkimään, se on hyvä idea ja he tyytyväisiä ja vielä kiinnostunut milloin mahdol-
lisia.” Somalipapat lähettivät spontaanisti useaan otteeseen terveisiä vetäjille. 

Sama ahaa-elämys ja innostus, jolla somalipapat kuvailivat leikkejä, ilmeni myös Usvatiellä. 
Etenkin mummot hihittelivät muistellessaan erilaisia harjoitteita ja näyttämöllä nähtyjä tarinoi-
taan, ja jälkitunnelmat olivat selvästi positiivisia. Usvatieläiset kuvailivat teatterityöpajoja ihan 
kivoiksi ja mielenkiintoisiksi.

Osallistumisesta ja osallistumattomuudesta

Draamaohjaajia mietityttää joskus, miten uudet osallistujat ottavat vastaan heittäytymistä 
vaativat, usein leikilliset harjoitteet. Taustalla vaanii myös hienoinen pelko torjutuksi tulemises-
ta. Niinpä koetin eri tavoin kysellä ja saada esiin teatterimetodien aluksi mahdollisesti aiheutta-
maa ihmetystä ryhmissä. Seniorit tuntuivat sopeutuneen työskentelytapoihin, ja harjoitteita ei 
pidetty (ainakaan enää) hämmentävinä tai hassuina. Muutamat vertasivat niitä lapsuuden leik-
keihin. Somalipappojen vastaus oli aina sama: on hyvä idea että teatteriopiskelijat tulevat mei-
dän kerhoon näyttämään millaista teatteri on. Somalipapat ilmaisivat pitävänsä fyysisistä lei-
keistä, niitä ei koettu raskaana. Ainoastaan suomen kieltä pidettiin erikoisena ja haastavana.  
Teatterityöpajoissa harjoitettua mimiikan ja tulkkauksen yhdistelmää pidettiin hyvänä.

Usvatiellä fyysisempiin harjoitteisiin osallistumisen aste vaihteli, mikä oli osallistujille luon-
tevaa: ”Eihän se mitenkää ollu pakollista. Joka tuli mukaan niin tykkäs että ihan kiva.” ”Jos ei ha-
lunnu osallistua, niin sit istu vaan ja katteli kun muut teki.” ”Jos ei oo semmosta fiilistä itsellä-
kään.”  ”[Kerttu] ei oikeen tykänny, kerto mulle sillon et ei hän rupee semmoseen. Se sano et se 
on semmosta pomppimista.” Jotkut pitivät fyysisisä rajoitteita osallistumisen esteenä: ”Kyllä 
mulla on ainaki jalat semmoset ettei ne kaikkiin taivu.”  Senioreiden elämään kuuluva tietty luo-
pumisen haikeus kuvastui myös Usvatieläisten puheista: ”Aina jos on jotain niin mukava men-
nä, mutta sitte tuntee itsensä ettei pystykään, ei oo mitään iloa siitä. Niin on lopettanu sitte, en 
kanskaa mee enää mihkää.” 

Samat osallistujat, jotka tykkäsivät enemmän istuskella, pitivät kovasti työpajojen sanalei-
keistä ja näytelmien katsomisesta :”semmosia huvijuttuja, kun oikeen nauttii kun niitä kattoo.” 
”Sanaleikit on parempia -- saa istuu paikallaan, ja kattoo ku muut esittää.” 
Tarkkailijan tai nauttijan rooli oli osalle luontaisin, osa tykkäsi liikkumista vaatineista harjoit-
teista. Oletusta siitä, että itse leikitkin koettiin pienenä esiintymistilanteena, tuki myös kom-
mentti: ”Sit se oli kans kiva kun oli elämän alusta lähtien askeleet, ensi koulussa ja -- toki se on-
nistuminen riippuu siitä, kuka vähänkään osaa esittää jotain, toi Timohan oli ihan hyvä.”  Fyysis-
ten estojen ja yleisen väsähtämisen lisäksi osallistumisintoa voi siis vähentää tunne, että ei osaa 
itse näytellä tarpeeksi hyvin. Tämä saattaa pohjautua ennakkokäsitykseen teatterista nimen-
omaan esittämisenä: näyttelijöiden ja yleisön kahtiajakona.   
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Terveiset vetäjille

Somalipapat pitivät ryhmässä vierailleita ohjaajia ja opiskelijoita iloisina ja keskustelevina. Ja 
päälle lähetettiin taas terveisiä vetäjille. Myös Usvatiellä oltiin tyytyväisiä mukaviin vetäjiin. 
”Ne oli kaikin puolin hyviä, ei siin mitään. -- Kyllä niist tulee.”  Molemmissa senioriryhmissä oltiin 
käsityksessä, että opiskelijoista tulee näyttelijöitä. Usvatiellä eräs seniori muisteli heille kerrot-
taneen, että tulossa on ryhmä ilmaisutaidon opiskelijoita. Usvatieläisille oli tullut yllätyksenä, 
että toiminta olikin jatkunut pidempään, he luulivat että ”ne tulee vaan kerran, mut nehän tulee 
jatkuvasti, hehehehee”.

Somaliryhmän puheissa korostui kiitollisuus vetäjiä kohtaan, ja vuorovaikutusta suomalais-
ten kanssa pidettiin arvokkaana. Usvatieläiset puolestaan kokivat ryhmänsä mukavuuden työ-
pajatoiminnan onnistumisen avaimeksi: ”et me ollaan jokainen vähä semmosia et valmiita tom-
moseen.” ja ”Sen oikeen huomas, ne tykkäs tulla tänne. Me ollaan niin mukavia.”  ”Tää oli ihan 
täynnä aina, tulivat katsomaan, yks oli semmonen kerta että saivat valita mihin ne tulee.. ja sen 
takii mä sanon ne tykkäs meistä kun tänne ne tuli aina.”

Useampi Usvatien mummuista myös muisteli erityisellä lämmöllä nuoria miesvetäjiä, ”Nättiä 
poikia, aiai, kyllä mummun silmä lepää. – Tytöt oli myös ihan kivoja. Tietenki ne oli erittäin kivoja 
ne kolme poikaa.”  Somalipapoille vetäjän sukupuolella ei vaikuttanut olevan merkitystä, joskin 
he useaan otteeseen muistelivat erityisen innokkaina isopartaista miestä. Ryhmään juuri uute-
na saapunut pappa tiivisti itse suomeksi, että ”teatteri ei ole mies eikä nainen, se on kaikille.” 

Isopartainen mies ja muut tietäjät

Kun kyselin, mitä uutta seniorikansalaiset olivat mahdollisesti oppineet teatterityöpajoissa, oli-
vat vastaukset hyvin konkreettisia liittyen metodeihin ja leikkeihin. Teatterityöpajatoiminta 
oli somalimiehille uutta. He kertoivat käyneensä Somaliassa joskus teatterissa, mutta itse työs-
kennelleensä erilaisissa ammateissa. Papat olivat erityisen tyytyväisiä käyntiinsä Metropoli-
assa, ja kertoivat oppineensa myös Helsingistä. He muistelivat, kuinka isopartainen mies ker-
toi heille kaupungin historiasta, siitä mistä Helsinki alkaa ja kuka sitä johtaa. He kertoivat, että 
muut somalit eivät tiedä tällaisia asioita. Uutena pidettiin myös sitä, että opiskelijat tulevat ker-
hoon näyttämään, mitä teatteri on. He vertasivat sitä Somalian perinteisempään teatteriin, jon-
ne mennään katsomaan esimerkiksi tanssi- ja laulutähtiä.

Shiinlen tulkkaamana syntyi kuva pappojen kiitollisesta, ja jopa yllätyksettömän positiivi-
sesta diskurssista. Keskustelin myöhemmin pappojen ryhmästä lisensiaatintyönsä tehneen, 
maahanmuuttajatyöhön erikoistuneen Hilkka Linderborgin kanssa. Hänen kokemustensa mu-
kaan positiivisuus liittyy osittain islamin uskoon, johon kuuluu luottaminen Allahin tahtoon ja 
asioiden hyväksyminen, mikä tietyllä tavalla suojaa heitä negatiiviselta asennoitumiselta. So-
malipappojen ryhmä on kuitenkin Linderborginkin kokemusten mukaan poikkeuksellisen posi-
tiivinen, ja kyse on ennen kaikkea samaan ryhmään sattuneiden, hyväntuulisten jäsenten per-
soonista. Tämä oli tervetullut varmistus, sillä vailla aiempaa kosketuspintaa somalikulttuuriin 

tunnistin itsessäni halun tehdä päätelmiä somaleista ryhmänä, vaikka kyse on juuri näistä,  
tietyistä papoista. 

Usvatien senioreilla korostui taipumus olla valmiiksi tietäväisiä. Tiedusteltaessa, olivatko 
he oppineet jotain uutta itsestään tai toisistaan, vastaus oli aina kielteinen. Yksi osallistuja ker-
toi, että pajat antoivat ajateltavaa: ”ja kyl siinä oli semmosta että saattaa herättää ajatuksia, vie-
lä kun menee kotiinkin.” Muuten teatteritoiminta nähtiin ennen muuta virikkeenä ja virkistykse-
nä, ja uutta Usviksille olivat käytetyt harjoitteet. Viittaukset siihen, että ryhmä tarvitsisi teat-
teria, tai toiminnalla olisi sosiaalisia päämääriä, torjuttiin. Vaikka ryhmä toisaalla koki olevansa 
avoin uudelle suhteessa teatteritoimintaan, sisältöihin liittyvä oppivan ihmettelijän rooli ei tun-
tunut tutulta. 

Tietäjä-mentaliteetti korostui myös suhteessa somalipappoihin ja heidän tarinoihinsa, joita 
nähtiin esityksessä lomittain usvatieläisten omien tarinoiden kanssa: ”kyllä me tiedetään.. se oli 
jo semmosta mitä me tiedettiin jo aikasemmin heidän elämästään, ei henkilökohtasesti tieten-
kää, mut.” ”ku täälä muualta maailmasta näytetään telkkarissa niin hirveen paljo, elikkä me tie-
detään paljo enemmän ulkomaalaisista mitä ne meistä.” Usvatieläisille oli myös jäänyt mieleen 
somalipappojen esittämä kansallislaulu, joka oli Usvisten mielestä ”ihan hyvää, niiden omaa kan-
sallismusiikkia”. 

Vaikutti siltä, että hedelmällisempi ja syvempi vuorovaikutus ryhmien välillä olisi vaatinut 
pidempää altistumista ja vuorovaikutusta. Nyt oltiin siementen kylvön vaiheessa. Usvatieläiset 
muun muassa mietiskelivät vielä porukalla, millaisia ja minkäikäisiä tummaihoisia heidän naa-
purustossaan asuu. Julkisesta keskustelusta tutut ennakkoluulot vilisivät usvistenkin puheis-
sa, mutta muutaman puheesta huokui myös orastava mielenkiinto. Aprikoitiin myös, olisivatko 
alueen maahanmuuttajaseniorit kiinnostuneita tulemaan kerhoon. Eräs mummu jäi tuumimaan: 
”Mut en mä tiedä osaaks kukaan pyytää”.

Jatkotoiveet

Molemmissa ryhmissä kehuttiin erityisesti loppuesitystä ja ohjaajien näyttelijäntaitoja. Kun  
kysyin, tunnistivatko he itseään tarinoista, Shiinle kertoi pappojen oitis hymyilleen ja ymmär-
täneet osan ilman puhettakin. Toisaalta papat tarvitsivat hänen käännöstään ymmärtääkseen 
joitain osia. Usvatien seniorit olivat otettuja siitä, että heidän tarinansa nähtiin näyttämöllä, ja 
kaikki olivat tunnistaneet niistä itsensä. Asetelma huvitti heitä ja he kikattelivat sille. ”Me oltiin 
niinku tavallaan näytelmäkirjailijoita nyt tässä.”  Omien tarinoiden lihallistuminen kaikkien näh-
täväksi oli selvästi erityinen, jännittävä ja hauska asia. ”Ei siinä no tietysti et noinko mä sen kir-
jotin hahahahahah,.” ”Se oli just prikulleen niin ku se oli.. hahhahaaa..” ”Oma juttumme sieltä.. ja 
vähä tiedettiin toistemmekin, kun oli kuultu jo.. niin tiedettiin ahaa, toi oli sen .. hehehee… tarina 
hahahaa.” Kokemus siitä, että juuri heidän tarinansa tehtiin näkyväksi ja pääsivät näyttämölle, 
oli selvästi erityinen ja imarteleva.

Papat kertoivat oma-aloitteisesti olevansa kiinnostuneita tekemään lisää teatteria, jos mah-
dollista. Heillä ei ole mitään erityisiä toiveita aiheiden suhteen, vaan he kuuntelevat mieluusti 
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opiskelijoiden ideoita. He olivat kiinnostuneempia käsittelemään Suomea kuin Somaliaa ja oppi-
maan uutta esimerkiksi Helsingistä tai runoilijoista. Myös vierailut erilaisissa paikoissa vetäjien 
kanssa koettiin mielekkäänä.

Teatteritoiminnan jatkuminen vetäjien ideoiden pohjalta sopisi myös usvatieläisille. He toi-
voivat jatkossa ennen kaikkia sanaleikkejä: ”arvausleikkiä oli kiva leikkiä.. joo just.. joo ja ne tie-
tovisat, ne on hyvät meille just.. joo ja kaikki tommoset muistipeliä ja tämmöstä, kiva yrittää.. ja 
kaikki tommoset sanaleikit mitä mentiin, että millä kirjaimella.. joo se oli mukavaa.. se oli kivaa 
että sanottiin aasi, apina, avain, se oli hauska.. niinhän ne piti noi toimintakeskuksen tytöt kans.. 
niitähän oli useamman kerran ja sit näitä, minkä värinen nokka on mustarastaalla..”  

Usvatieläset kertoivat myös Käpylän seniorikerhosta, jota pidettiin erityisen hyvänä. Siel-
lä on yhteislaulua, jumppaa, siellä luetaan vitsejä, runoja ja esitellään elämäkertoja, ja siellä saa 
hyvät kahvit ja voileivät. Teatterityöpajatoiminta vertautuu näihin aktiviteetteihin ja viriketoi-
mintaan usvatieläisten senioriryhmässä. Somalipapat taas ymmärsivät Navigoinnin puitteissa 
kokemansa laajemmin suomalaiseksi tavaksi jakaa teatteria, ja vertasivat sitä Somalian perintei-
sempään teatterikulttuuriin. 

Loppukaneetti 

Nyt päättyvän Kansalaisnavigointi-hankkeen yksi tavoite on ”tuoda taidetta kaupunkikollektii-
vin sisässä oleviin yhteisöihin ja luoda näin avoimempaa ja keskustelevampaa kansalaisyhteis-
kuntaa.” Tämä tavoite on nähdäkseni täyttynyt näiden senioreiden kohdalla: he ovat iloinneet ja 
sosiaalistuneet teatterin äärellä. Kukin heistä on kohdannut uutta ja nauttinut teatterista omis-
ta lähtökohdistaan käsin. Kun toimitaan asukaslähtöisesti senioreiden kanssa, osa pomppii har-
joitteissa aktiivisesti mukana, ja jotkut tarkkailevat muita kahvikuppinsa takaa, yhtä kaikki sa-
manarvoisina kokijoina.

Teatteritoiminta luo yhteisöllisen pakopaikan, mutta pilkahduksia jaetuista tärkeistä het-
kistä on vaikea sanallistaa, ne väreilevät pinnan alla. Hymyt ja kilpaa ääneen muistelut kertovat 
toiminnan onnistumisesta.  

Markku Ihamäki (oikealla) aloittelee prosessidraamaa  
Usvatien senioreiden ja lasten yhteisesti jakamassa asukastilassa  

joulukuussa 2011. Pöydän ympärillä Usviksen kerholaiset.
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Kansalaisnavigointi osaksi 
metropolialueen kehitystä
Miten soveltava taide voisi olla rakentava osa yhteiskunnallista 
liikehdintää ja muutosta? Kirjan kolmannessa osassa polemisoidaan 
aktiivista taiteilijuutta ja kansalaisuutta sekä pohditaan taiteen ja 
tiedon välistä suhdetta. Suomalainen työelämä muuttuu, ja tuossa 
muutoksessa luovuus on kompetenssia kaikilla aloilla.

3 

Paras tapa lähestyä  
Vantaan Tikkurilaa Helsingin 
Vanhastakaupungista lienee 
bussi 70T ja vaihto Malmin 
asemalla N-junaan. Matka-
aika yhteen suuntaan 43 
minuuttia, seutulipun ar-
vo 3,47 euroa vuonna 2012. 
Syksyllä 2012 hanke on mel-
kein perillä. Toimintamalli on 
yksinkertainen ja hidas; tar-
vitaan fasilitointia ja välinei-
tä ihmisten väliseen kohtaa-
miseen. Ja edelleen tarvitaan 
kiskot ja tie viemään ihmisiä 
toistensa luo.
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Marja Louhija

Tekemisen ja kohtaamisen tieto
METROPOLIAN MONIALAISEN AVARUUDEN AIHEISTO –  
TAUSTAA JA IMPULSSEJA MONIALAISELLE TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKETOIMINNALLE

Soveltavan teatterin nimikettä alettiin käyttää Suomessa ensimmäisen kerran 2000-luvun 
vaihteessa silloisen Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian esittävän taiteen koulutusohjelman 
opetussuunnitelmassa ja teatteri-ilmaisunohjaajien koulutuksessa. Sillä ymmärrettiin tuolloin 
teatterilähtöisten prosessointimenetelmien sovellutuksia teatterin ulkopuolisilla elämän-
alueilla ja näihin pyrittiin harjaantumaan ammattikorkeakoulun monialaisessa toimintaympä-
ristössä. Tämä pitää edelleen paikkansa. Taiteen monialainen soveltaminen on teatteri-ilmai-
sunohjaajien keskeistä osaamisaluetta ja heidän koulutuksensa omintakeinen ydin teatterialan 
koulutuksen piirissä. Ammattikorkeakoulussa taiteilija totuttautuu toimimaan yhteistyössä 
muun muassa insinöörien, median ja hoitoalan ammattilaisten kanssa ja löytämään taiteen ai-
heistoa, yhteistyökumppaneita ja asiakkaita perinteisten taidekuluttajajoukkojen ulkopuolelta. 

Teatteri-ilmaisunohjaajakoulutuksen ensimmäiset sovellusalueet ennen soveltavan teat-
terin käsitteen rantautumista taidekoulutukseen olivat kasvatusalalla; opetuskontekstissa to-
teutetuissa hankkeissa puhuttiin pedagogisesta draamasta ja draamakasvatuksesta ja kohde-
ryhmä painottui lapsiin ja nuoriin. Maailman, teatterin ja yhteiskuntarakenteiden muuttuessa ja 
opetusmenetelmien monipuolistuessa sosiaali- ja terveysalasta tuli, erityisesti Stadiassa, mer-
kittävä teatterin yhteistyökumppani. Kaikki opiskelijat tekivät osallistavan draaman ja aiheläh-
töisen esityksellisen tutkielman harjoittelut jossakin sosiaali- tai terveysalan kohteessa, jos-
ta tunnetusti elämänkulun dramaattisia tihentymiä ei puuttunut. Opittiin keräämään, proses-
soimaan ja esittämään faktatietoa draaman keinoin, faktan ja fiktion rajamaastossa liikkumista, 
yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan elämän vuorovaikutuksen havaitsemista ja prosessointia, 
mielekästä osallistamista sekä kaoottisen todellisuuden dramaturgista jäsentämistä ja kiteyttä-
mistä esitykselliseen muotoon ryhmälähtöisesti. Yhteiskunnallisessa orientaatiossa soveltavaa 

Jalka ja käsi kohtasivat Skotlannissa Edinburghissa syksyllä 2010, kun tiimi poseerasi  
elävän mallin piirtäjille paikallisessa taidekeskuksessa. Hanke vieraili Edinburghissa  
kahdesti: ensin opettelemassa paikallisia soveltavan ja osallistavan taiteen käytäntöjä,  
ja myöhemmin opettamassa omia menetelmiään kansainvälisessä konferenssissa.
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draamaa leimaa tutkivuus, dialogisuus, vaikuttumisen kyky ja prosessien fasilitointi, pikemmin 
kuin poliittisen teatterin yhden totuuden julistaminen, agitointi ja poliittinen vaikuttaminen.  

Näistä aineksista on kutoutunut instrumentteja tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, joiden 
aihealueet kuvaavat niin yhteiskunnallista kehitystä kuin sitäkin, millä tavoin käsitys taiteili-
jan ja teatterin tehtävästä on muuttunut parinkymmenen vuoden aikana. Soveltavassa teatte-
rissa kasvatustehtävän rinnalle ovat nousseet monialainen tutkimus, yhteisölliset ja alueelli-
set kehittämishankkeet, kaupunkisuunnitteluun, ympäristöön ja osallistavaan kansalaisuuteen 
liittyvät hankkeet, työyhteisöjen ja organisaatioiden koulutus ja kehittäminen, erityisryhmien 
ja yksilöiden tarpeet huomioiva eheyttävä toiminta, monikulttuurisuuden kysymykset, paikka- 
ja teemalähtöiset esitykset (mm. teattereiden korttelidraamat), teattereiden ja museoiden ylei-
sötyö, yhteisölliset taidetyön strategiat sekä mediakasvatus (mm. yhteisöllinen kirjoittaminen 
verkossa). 

Soveltava draama teatterin toimintastrategiana on menetelmällisesti ja ajatuksellisesti 
kuun ja auringon rinnakkaiseloa; se on matkaa hierarkiasta ryhmälähtöisiin menetelmiin, vas-
takkainasetteluista rinnalla toimimiseen. Se on sillanrakennusta yhteiskunnallisen yön ja päi-
vän maisemien välillä, eri yhteiskuntaluokkien, eri kulttuurien ja eri ikäryhmien välillä - olipa se 
sitten Malmilla, Espoossa tai Punavuoressa.

Venuksen ylikulun pysäkillä – soveltavan teatterin merkkipaaluilla

6.6.2012 Venus teki taivasmatkallaan ainutlaatuisen vierailun auringon pinnalle; pieni mus-
ta piste kömpi hitaasti mutta varmasti näkyviin kosmisen valtakulttuurin pinnalla. Soveltavan 
teatterin jalkautumisessa perinteisen teatterin ja taiteen valtakulttuurin lomaan eletään myös 
jonkinlaisilla merkkipaaluilla (lue Rami Ratvion Osallisena metropolissa –artikkelin vaikuttavuu-
sanalyysi). Soveltavan teatterin tekijät ovat jalkautuneet pääkaupungin, mutta varsinkin maa-
kuntateattereiden arkeen. Vielä kymmenen vuotta sitten tekijöitä oli vain muutama Helsingin 
teatterikentällä. 

Lisäksi TEKESin soveltavan teatterin ja teknologiadesignin yhteyksiä käsittelevässä semi-
naarissa toukokuussa 2012 luennoiva näyttelijä ja kouluttaja Byron Stewart nimesi yhdeksi in-
noittajakseen Metropolian tutkivan teatterin DRAMA-hankkeen ja sen kansainväliset julkaisut. 
Stewart on saavuttanut merkittävän aseman Dramatic Diversity -toimintayksikkönsä johtajana 
ja teatterin monialaisena soveltajana, erityisesti teknologiasuunnittelun yhteydessä.  Stewar-
tille teatterilähtöiset menetelmät ovat tehokkain tapa todella oppia tuntemaan se ihmisryhmä, 
jolle ollaan suunnittelemassa tuotteita tai elämänolosuhteita; teatterin keinoin suunnittelija 
pääsee toiminnallisessa dialogissa näennäisen ja paperisen tiedon taakse, lähelle ihmistä liikut-
tavia unelmia, ominaisuuksia, painajaisia, rajoja ja raivoa. Asiakkaan, kansalaisen, toimijan ja toi-
minnan kohteen dynamiikkaa tarkasteltaessa nämä kaikki ovat tuntemisen arvoisia vaikuttajia. 

Näissä inhimillisten tarpeiden ja intentioiden maisemissa on työskennelty Metropolian esit-
tävän taiteen monialaisissa hankkeissa jo toistakymmentä vuotta. Ne ovat kaikki tutkineet ja 

koetelleet soveltavan teatterin menetelmiä eri toimintaympäristöissä: kasvatusalan eri toimin-
tayksiköistä designiin, kaupunkisuunnittelusta sosiaali- ja terveysalan erityisteemoihin ja kult-
tuuri- ja taidelaitosten yleisötyöstä yhteisöjen ja erityisryhmien kehittämiseen. Opetukseen in-
tegroiduissa toteutusstrategioissa käytännön hanketapahtumilla on ollut hankkeeseen rekry-
toidut kirjaajat, toiminnalliset tutkijat, ohjaus- ja reflektioryhmät, sekä raportoijat – useimmiten 
edistyneitä ja monipuolisia teatteri-ilmaisun ohjaajia. Useimmista on tulostunut konkreettisia 
tuotoksia: julkaisuja, osuuskuntayrityksiä, kansainvälisiä esittelyjä, seminaareja, esityksiä, op-
pimateriaaleja ja - lisähankkeita. 

Metropolian TKI-toiminnan kannalta Stewartin luento loi merkittävän merkkipaalun: Ste-
wart ilmaisi monialaisen toimintansa yhdeksi keskeiseksi inspiraatioksi verkkolöydöksensä Met-
ropolian DRAMA – hankkeesta. Vuosina 2004–2006 toteutettu monialainen hanke tutki teat-
terilähtöisten menetelmien sovellettavuutta teknologiasuunnittelun käyttäjälähtöisessä tuo-
tesuunnittelussa. Kyseessä oli vertaileva toiminnallinen tutkimus, jossa tarkasteltiin, mitä 
lisäarvoa draaman keinoin toteutettu tutkimus voisi tuoda perinteiseen etnografiseen kulutta-
jatutkimukseen teknologian tuotekonseptisuunnittelun eväiksi. Toiminnallisen tutkimuksen to-
teuttivat Metropolian opiskelijoiden ja valmistuneiden teatteri-ilmaisunohjaajien muodostama 
draamaryhmä yhdessä HIIT:n (Helsinki International Institute of Technology) insinööri-, yhteis-
kuntatutkimus- ja taideteollisuustaustaisten tutkijoiden kanssa. 

Oleellista oli, että eri alojen toimijat saivat maistaa draamatilanteita ja strategioita ja siten 
kokemuksellisesti todentaa taiteen monitasoista ja moniselitteistä tietoa. Kolmivuotinen hanke 
pohjustettiin huolellisesti taiteilijoiden, insinöörien ja suunnittelijoiden kokonaisvaltaisesti osal-
listavilla yhteisillä ”hörhöjen ja nörttien” draamatyöpajoilla, joiden strategiat ja tulokset on kir-
jattu julkaisuun ”Käyttöliittymä elämään”. Hankkeen tutkimusraportti ”Draamamenetelmät ja 
tieto” puolestaan avaa ja reflektoi hankkeen menetelmälliset innovaatiot tutkimusprosessin ko-
konaisuudessa (Mehto, 2008).

Monialaisen hankkeen riemut ja haasteet olivat moninaiset, mutta käsitykset draaman tut-
kivasta sovellettavuudesta ja sen rajoista ovat selkiytyneet vuosikymmenen aikana. DRAMAn 
kohdalla TKI-hankkeiden strategisen jatkumon olemassaolon tärkeys, erityisesti innovoinnin 
portaittainen kehitys kävi ilmeiseksi. DRAMAssa voitiin hyödyntää myös menneitä hankkei-
ta, erityisesti toiminnallisen dramaturgian sovellettavuuden kansainvälistä hanketta, sen puit-
teissa kohdattua käsitteenmuodostuksen moninaisuutta ja moniäänisen tulostuksen mahdol-
lisuutta. Edelleen DRAMA selvästikin tuotti yhden mahdollisen menetelmäkonseptin draaman 
tutkivalle soveltamiselle ja vahvisti sitä käsitystä, että tilaajalähtöisessä monialaisessa tutki-
muksessa on hyvä olla selvillä siitä, mihin taiteen tehtävät kulloinkin on viisasta rajata. 

Myös DRAMAn jatkotutkimuksessa draama olisi mahdollinen. Vaikkapa nyt eläköityvänä ih-
misenä voisin hyvinkin toimia ”marsuna” draamallisessa tilanteessa, jossa vanhushoitajarobotin 
käytettävyyttä testataan. Draaman luonteen mukaisesti kuitenkin on tärkeämpää, että fiktiivi-
sessä tilanteessa koekäyttäjä on joku muu, kuka tahansa, joka kokemuksellisesti joutuu eläyty-
mään toisen tilanteeseen ja siten saamaan lisäymmärrystä elämästä.
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Kohti esityksellistä tutkielmaa 
ja Vantaalaistarinoita
VANTAALAISUUDEN IDENTITEETTIÄ ETSIMÄSSÄ

Rosa-Maria Perä

Syksyllä 2011 valmistimme esityksellisen tutkielman Vantaalaistarinoita.  Se koottiin Vantaalla 
pidetyistä työpajoista kerättyjen kokemusten ja draamallisten tutkimusten pohjalta. Esitykselli-
nen tutkielma on esitys, jossa faktat pitävät paikkansa. Se on tutkimusta esityksen muodos-
sa. Kansalaisnavigoinnissa esityksellinen tutkielma keskittyy kohdealueidemme proble-
matiikkaan.

Vantaalaistarinoiden tutkimuskysymys muotoutui työpajojen aikana. Huomasimme, että 
osallistujien yhteinen kosketuspinta oli vantaalaisuuden identiteetissä.

Vantaalaistarinoiden ensi-ilta oli 1.12.2011 lasten taidetalo Pessissä. Esitystä oli seuraamas-
sa joukko Vantaan kaupungin virkamiehiä. Esityksen jälkeen pidettiin keskustelutuokio, jonka 
tulosten perusteella esitystä kehiteltiin eteenpäin. Näin oli muodostunut esityskokonaisuuden 
rakenne.

Käyttäjäkeskeisen tuotesuunnittelun vaiheet

Käyttäjäkeskeistä tuotesuunnittelua on aiemmin tutkittu ja kehitetty muun muassa DRAMA-
hankkeessa, johon Marja Louhija viittaa artikkelissaan Tekemisen ja kohtaamisen tieto.

Käyttäjäkeskeinen tuotesuunnittelu voidaan jakaa nelivaiheiseksi prosessiksi, joista ensim-
mäisessä vaiheessa kerätään käyttäjätarinoita ja verrataan niitä. Toisessa vaiheessa tietoa ana-
lysoidaan, vertaillaan, kategorisoidaan ja priorisoidaan. Kansalaisnavigoinnissa kaksi ensim-
mäistä vaihetta vertautuvat työpajatyöhön ja sen jälkeiseen reflektointiin ja demonstrointiin. 

Vantaan lohi esiintyi jo keväällä 2010 Vantaan kaupunkijuhlilla.  
Vasemmalla lohena Pilvi Kallio ja teinimäisenä synttärisankarina itse Neiti Vantaa, Rosa-Maria Perä.
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Kolmannessa vaiheessa tuotesuunnittelussa luodaan käsikirjoitusta siitä, miten tuotetta käyte-
tään. Neljännessä vaiheessa teknistä sovellusta arvioidaan ja testataan prototyypein. Käyttäjä 
saa näin tarkan kuvan tuotteesta. Rinnakkaisia näille vaiheille mielestäni olivat Kansalaisnavi-
goinnin käsikirjoituksen tekeminen ja sen harjoittaminen esitykseksi, itse esitys on prototyyppi, 
jota testataan ja reflektoidaan esityksen päätteeksi muun muassa keskustellen.

Käyttäjäkeskeisen tuotesuunnittelun mallissa pyritään innovaatioihin, jotka ovat kaupal- 
lisesti merkittäviä keksintöjä tai uusia merkitysmalleja. Esitykselliseen tutkielmaan tähtäävä 
prosessia on vailla kaupallisuuteen liitettäviä ehtoja, mutta sen prosessi on silti analoginen esi-
tyksellisen tutkielman työprosessin kanssa, ja voidaan ajatella että tässä taiteilijan tulkinta pal-
velee alueesta käytävää kehittävää keskustelua. Teatteri ruotii stereotypioita ja tuottaa vasta-
kerrontaa alueesta, ja sitä voi halutessaan käyttää myös kaupallisiin tarkoituksiin. 

Esityksellisen tutkielman rakentamisessa käytettävät työtavat perustuvat hyviksi havait-
tuihin tekniikoihin. Prioriteettina ei siis ole luoda kokonaan uutta työtapaa, vaan perustaa laa-
jempi kokonaisuus paljon käytettyjä tekniikoita yhdistämällä. Esityksellistä tutkielmaa on kehi-
tetty Metropolian esittävän taiteen koulutusohjelmassa Marja Louhijan johdolla runsaan kym-
menen vuoden ajan.

Käyttäjäkeskeisen tuotesuunnittelun malli on kutakuinkin analoginen esitykselliseen tut-
kielmaan tähtäävän projektin kanssa. Tässä yhteisölliseen tietoon tai kokemukseen tähtääväs-
sä prosessissa tutkitaan yhteisön yhteistä ja yksilöllistä kokemustietoa rinnakkain faktatiedon 
sekä työpajaohjaajien oman tiedon ja tulkinnan kanssa. Tarkoituksena on jakaa tämä ”hiljainen 
tieto” esityksellisin keinoin takaisin kaupungin virkamiesten ja päättäjien käyttöön.

Työpajoissa kerättiin pelkoja ja toiveita

Ensimmäinen vaihe eli käyttäjätutkimus voidaan nähdä rinnakkaisena työpajatyöskentelyn 
kanssa. Tässä vaiheessa työpajoista kerääntyy tietoa kaupunkilaisten omista kokemuksista se-
kä tietoa heidän yhteisöstään, sekä kaupunkiin ja alueeseen kohdistuvista tunteista.  Vantaa-
laistarinoita -esityksellisen tutkielmaan liittyvissä työpajoissa oli noin kaksi sataa osallistujaa. 
Osallistujista nuorimmat olivat 7-vuotiaita ja vanhimmat eläkeikäisiä. Osallistujien tausta oli so-
sioekonomisesti hyvin laaja, aina erityislapsista päättäjiin. Työpajat toteutettiin pääosin syksyl-
lä 2010 ja keväällä 2011.  

Työtapoina käytimme kevyesti osallistavia draamatekniikoita, kuten yhteisiä kuvia, mieli-
pidejanaa tai keskustelevia leikkejä. Yhteinen työtapa työpajoissa oli tulevaisuuteen suuntaava 
unelma-painajainen -tehtävä, jossa tarkastelimme kaupunkilaisten asuinalueeseen kohdistuvia 
pelkoja ja toiveita. Koska viranomaiset ja asukkaat työskentelivät prosessissa koko ajan rinnak-
kain, pystyttiin tässä vaiheessa myös dialogin kautta purkamaan asenteita, jotka ehkä liittyvät 
tähän kahtiajakoon. Saimme tietoa siis yhtälailla asukkailta kuin virkamiehiltäkin.

Työpajoista keräsimme ”tuloksia” äänittäen,  kirjaten, ryhmäfläpein sekä tarkkaillen. Erit- 
täin tärkeää oli, että työpajoissa oli useampia ohjaajia, muuten tietoa olisi ollut mahdotonta  
kerätä näin yksityiskohtaisesti.

Analyysissa vantaalainen liikkuvuus

Toisessa vaiheessa eli analyysivaiheessa teimme yhteenvetoja ja väliraportteja kokemusten 
perusteella sekä yksin että yhteisten keskustelujen pohjalta. Tässä vaiheessa teimme myös nuor-
ten kanssa heidän kokemustensa pohjalta lyhyen esityksen Vantaasta nimeltään Myyrmäen tut-
kimusmatkailijat. Esitys esitettiin Vantaan kaupunkijuhlilla keväällä 2011. Vantaalaisuuden iden-
titeetin liikkuvuus alkoi tuntua meitä kiinnostavana tuloksena. Liikkuvuus ja juurettomuus tun-
tui yhdistävän osallistujia lapsista vanhuksiin. Tämä vaihe toteutui touko-elokuussa 2011.

Käsikirjoitus konseptisuunnittelun välineenä

Kolmannen vaiheen eli tuotteiden ja palveluiden konseptisuunnittelun, skenaariovaiheen 
näen analogiseksi esitykselliseen tutkielmaan tähtäävän prosessin käsikirjoitus- ja harjoitus-
vaiheen kanssa. Käsikirjoitusvaiheessa tutkimme fakta-aineistoa ja tarkastelimme omaa koke-
mustamme sekä tulkintaamme vantaalaisuudesta. Työtapamme oli ryhmälähtöinen.

Tässä vaiheessa myös hiljainen tieto alkoi tulla näkyväksi. Hiljaisella tiedolla tarkoitan täs-
sä hyvin henkilökohtaista tietoa, jota on vaikea sanallistaa tai todentaa tiedoksi. Tämä tieto alkoi 
näyttäytyä käsikirjoituksen näyttämöohjeissa. 

Oli merkittävää, että käsikirjoitus, tutkielma ja harjoitukset toteutuivat samassa ajassa. 
Analysoimme aihetta tutkielman muodossa. Saimme samanaikaisesti koottua fakta-aineistoa ja 
analysoida kokonaisuutta. Käsikirjoituksessa saimme esiin dialogimuotoista aineistoa ja harjoit-
telussa pääsimme fyysistämään tietoa, mitä ei voi kirjata muistiin. 

Esitys on tiedon palautus

Näen arviointivaiheen rinnakkaisena esityksellisen tutkielman esitys- ja keskusteluvaiheen 
kanssa. Tässä vaiheessa palautimme yhteisölle takaisin sieltä keräämämme tiedon esityksen, 
käsiohjelman ja keskustelun muodossa. Pyrkimyksenämme on myös jakaa tietoa eteenpäin 
päättäjäketjussa.

Esitykseen liittyi keskustelu, jossa pohdimme esityksen väittämiä yhdessä katsojien kans-
sa.  Keskustelun perusteella muokkasimme esitystä myös uudelleen. Koska esitysmateriaali on 
”käyttäjälähtöisesti” kerätty ja muokattu yhteisöltä, on esityksen oikea kohderyhmä yhteisö, 
jolle tieto kuuluu. Esitys on siis eräänlainen ”prototyyppi”, jota yleisö saa testata. Kansalaisna-
vigoinnissa esityksellinen tutkielma on käyttäjälähtöisesti suunniteltu ja rakennettu. Sen opti-
maalinen ”käyttäjä” on siis ”käyttäjä” itse eli yhteisö, jolta tieto on alun perin saatu.

Mitä on esityksellinen tieto?

Draamatoiminnassa korostuu käsitys, ettei inhimillinen tieto rajoitu pelkästään rationaaliseen 
tietoon .
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Draamassa käsittelemme rationaalisen tiedon rinnalla emotionaalista tietoa.  Tiedon filosofi 
Ilkka Niiniluoto pohtii järjen ja tunteen yhtäaikaista tarkastelua eräänlaisena kaksoisaspektina.   
Esitykselliseen tutkielmaan tähtäävässä prosessissa voimme puhua monimuotoisen tiedon yh-
täaikaisesta läsnäolosta. Tällainen tieto näyttäytyy, kun tuomme draamatyöpajaan faktoja, joi-
ta tarkastelemalla luomme ryhmän kanssa uusia näkymiä faktaan; tunteita, oletuksia ja vastak-
kainasetteluita. Saamme kerättyä näin ikään kuin kolikon molemminpuolista tietoa. Draamatyö-
pajassa ryhmälähtöisen tunnetiedon rinnalla kulkee kuitenkin vahvasti keskustelu, johon usein 
liittyy rationaalisen tiedon tarkastelu. 

Vantaalaistarinoihin tähtäävän prosessin tutkimusvaiheessa syksyllä 2011 järjestettiin työ-
paja yhdessä Vantaan kaupunkisuunnittelun kanssa, Tikkurilan uuden matkakeskuksen esit-
telytilaisuuteen. Siinä tunnetieto näkyi vahvasti: ongelmat olivatkin ennen kaikkea sosiaalisia. 
Lopuksi muodostimme arkkitehtien kanssa suunnitteilla olevan matkakeskuksen. Tästä virisi 
kokonaan uusi keskustelu. Sessio kirjattiin ja videoitiin, jolloin saimme tietoa ryhmäkäyttäyty-
misen kautta sekä rationaalisesta tiedosta että emotionaalisesta tiedosta. Näin avautui Niini-
luodon esittämä kaksoisaspekti. 

Onko draaman tuottama tieto sitten vääristävää sille ominaisen kärjistämisen kautta? Mar-
ja Louhijan artikkelissa esitetyn esimerkin mukaan DRAMA-hankkeen tutkimusryhmä päätyi 
väittämääm, että draama voidaan nähdä laadullisen tutkimuksen muotona. Sen mukaan draa-
malle ominainen kärjistäminen tuo tiedon selkeästi esiin. Katri Mehto lainaa julkaisussa Draama-
menetelmät ja tieto Suzanne Bodkeriä, jonka mukaan ”karikatyyrejäkin” voi käyttää, sillä tutkija 
tunnistaa ne ”ekstriimeiksi” (Mehto, 16). 

Lisäksi kärjistäminen tuottaa metaforatason, joka voidaan nähdä myös tietona. Se on erään-
lainen abstrakti kiteytys jostain kollektiivisesta kokemuksesta, hiljaisesta tiedosta. 

Käytän edelleen esimerkkinä työpajavaihetta kärjistämisen kautta saadusta tiedosta. Käy-
timme kaikissa työpajoissa mielikuvia. Matkan varrella jouduimme tosin oikomaan tehtävää työ-
pajoissa lasten kanssa vertailukelpoisuuden vuoksi. Pyysimme ryhmää kirjoittamaan neljälle 
fläpille ajatuksiaan. Vastakkain olivat arki ja myyttinen; niin tämä hetki kuin taivas ja helvetti. 
Tulevaisuuden peloista ja toiveista osallistujat rakensivat lopulta kokonaisuuden valitsemas-
taan ja itseään kiinnostavasta huomiosta. Osallistujat halusivat usein tehdä lyhyen esityksen 
yksinkertaisen patsasharjoitteen sijaan. 

Tehtävä syvensi keskustelua usein uudelle tasolle, suuntasi sitä tulevaisuuteen ja jopa rat-
kaisukeskeisempään suuntaan. Tämän tehtävän tarkoituksena on kirkastaa ydinkohtia pyyde-
tyistä aiheista. Samaistumisen kautta se vie keskustelua ratkaisukeskeisemmäksi. Vantaalaistarinoissa kaupunkimaisema koottiin pahvilaatikoista ja 

Wikipediana toimivat laatikkopäät Rosa-Maria Perä (vas) ja Jenni Bergius. 
Keskellä Markku Ihamäki ja Vantaan lohi Late.
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VANTAALAISUUDEN LIIKKUVA IDENTITEETTI

Vantaalaistarinoita-esityksen tutkimuskysymykset paikallisidentiteetistä olivat: Mi-

tä vantaalaisuus on? Voiko yhteisöllinen kokemus paikallisuudesta syntyä 240,34 ne-

liökilometrin alueella  202 037 muun asukkaan kanssa? Miksi Vantaan pitkä ja vaikutta-

va historia on hautautunut kehän ja kauppakeskusten alle? 

Vantaajoen lohi hyppäsi matkaan aivan hankkeen ensimmäisessä vaiheessa, kun 

valmistimme lyhyen katuteatteriesityksen: Neiti Vantaan syntymäpäivät. Esitys teh-

tiin Vantaan kaupunkijuhliin toukokuussa 2010 ja se kiersi Tikkurilassa. Esitykseen 

päätyi mukaan kaiken nähnyt lohi suoraan Vantaan vaakunasta tietysti. Lohen kautta 

tarkastelimme vantaalaisuutta historiallisessa perspektiivissä. Neiti Vantaa, toinen 

katuteatteriesityksen henkilöistä, oli taas teini-ikäinen tyttö, jonka identiteetti oli vie-

lä häilyvä. Teoksen idea oli yksinkertaisesti, että Neiti Vantaan mielestä Tikkurila oli 

käyttäytynyt huonosti ja oli täten menettävä asemansa Vantaan keskuksena. Yhdessä 

osallistujien kanssa oli siis valittava uusi keskus Vantaalle.  Osallistujat saivat leikkiä 

alueilla ja perustella mikä olisi hyvä valinta uudeksi keskukseksi.

Neiti Vantaan syntymäpäivien jälkeen lähdimme tutkimusmatkalle Vantaan lähi-

öihin esikaupunkialueelle, keskuksiin ja historiallisiin kohteisiin. Toinen draamaohjaa-

ja on vantaalainen ja toinen ei tuntenut tässä vaiheessa Vantaata juurikaan. Tämä oli 

jännittävä kombinaatio: siinä missä toinen näki autioituneen kauppakeskuksen, liitti 

toinen samaan paikkaan tunteita ja mielipiteitä.

Syksyllä 2011 luotiin virkamiesten ja asiantuntijoiden kanssa pohja työpajoille, 

joiden ansiosta Vantaalaistarinoita voi katsoa muodostuneen sellaiseksi kuin se on. 

Huomasimme, että jos olikin vaikea nähdä Vantaata yhtenä kollektiivina, oli sen sisällä 

kuitenkin valtavasti pienempiä yhteisöjä. Vantaa on muodostunut pienistä asuinalu-

eista, joihin moni asukas tuntee kuuluvansa ja osaksi identiteettiään. Vantaalaisuus 

käsitteenä on kuitenkin monelle vieras ja liian laaja. Pääasiassa kunnallishallinto sitoo 

yhteen näitä pieniä osasia, ja se saattaa aiheuttaa toisinaan vastustusta: Miksi meidän 

länsivantaalaisten asioita päätetään Tikkurilassa?  

Matkalla työpajasta toiseen 
Keväällä 2011 pidimme Vantaalla työpajoja Myyrinkodin muistiryhmän ja ”ukkoryh-

män” kanssa, josta olemme keränneet suuren osan materiaalista, jota käytämme Van-

taalaistarinoissa. Suurin oivallus senioreiden kanssa työskentelyssä liittyi heidän 

paikallisidentiteettiinsä. Seniorit kokivat kuuluvansa kymmenien vuosien jälkeen 

edelleen syntymäpaikkakuntaansa, eivät niinkään Vantaaseen, vaikka olivatkin ra-

kentaneet elämänsä ja kasvattaneet lapsensa Vantaalla. Taustalla oli sodan, rakenne-

muutoksen tai työn takia tehty pakollinen muutto. Kysymykset Vantaasta tuntuivat 

olevan heistä hämmentäviä. Ymmärsimme tällaisen paikallisidentiteetin olevan yhdis-

tävä tekijä myös muissa työpajoissa.

Lasten pelot taas eivät liittyneet paikkoihin vaan epäilyttäviin ihmisiin: juopu-

neisiin tai väkivaltaisiin aikuisiin. Myös autiot talot määriteltiin pelon paikoiksi, mut-

ta myös kiehtoviksi seikkailupaikoiksi. Myyrmäen tutkimusmatkailijat –prosessissa 

aloimme yhteistyöhön Vantaan kaupunginmuseon kanssa, josta löytyi vanhojen kuvi-

en kautta historiallista perspektiiviä. 

Vantaanjoki liikkuvuuden vertauskuvana
Vantaan esihistoria oli useimmille tuntematon. Sitä ei koettu osaksi seniorin, lapsen tai 

maahanmuuttajan tai asukasilloissa kävijänkään historiaa tai osaksi kertomusta, tie-

tenkin poikkeuksia lukuun ottamatta. Sen sijaan useita tarinoita kuultiin niin Silvolan 

tekojärven, lentokentän kuin Myyrmannin tai Vantaankosken junaradan valmistumi-

sesta. 

Samanaikaisesti tutkimme Vantaata myös kirjoitusten ja tilastojen kautta. Näyt-

täisi siltä, että suomalaisten suuri liikkuvuus milloin hämäläisekspansion, sodan, ra-

kennemuutoksen milloin taas työn tai sukulaisten takia olisi kiteytynyt juuri Vantaal-

le 1900-luvulla. Onhan Vantaa sellaisena kuin me sen tunnemme, syntynytkin vasta 

1950-1960-luvun vaihteessa, suuren muuttoliikkeen synnyttämänä. Ehkäpä vantaa-

lainen paikallisidentiteetti onkin alati muuttuva ja matkaava, eräänlaista ontologista 

nomadismia. Vantaalaisuus on jonkinlainen välitila, matkalla olemisen tunne, väliai-

kaista vaikka se olisikin elämän mittaista. Ehkä tämän vuoksi vantaalaisuus on oma pi-

ha tai parveke, josta kyllä voi tervehtiä naapuria, mutta usein vain sitä lähintä. Todel-

liset ystävät löytyvät muualta, ompeluseurasta tai vaikka Sysmästä. Identiteetiltään 

liikkuva ihminen on aina sekä toinen että sama kuin muut; mitään selvää paikkaa ei ole.

Liikkuvuuteen, ontologiseen nomadismiin, kytkeytyy myös toiseuden rajankäynti. 

Niin suhteessa ensimmäisyyteen kuin samuuteenkin. Vantaalaisuus on suhteessa koko 

metropolialueeseen. Toiseus näkyy juuri tässä: mikä on vantaalaisuus suhteessa espoo-

laisuuteen? Entä pääkaupunkiin? Ovatko vantaalaiset osa metropolialuetta, ja miten 

tunne toiseudesta vaikuttaa metropolialueen päätöksentekoprosesseissa? Tiedämme 

senkin, että suurin osa vantaalaisista vastustaa ankarasti kuntaliitopyrkimyksiä.

Liikkuvuuden identiteetissä ja toiseuden rajankäynnissä ihminen on aina sekä toi-

nen että sama kuin muut. Mitään selvää paikkaa ei ole. On sekä parempi että huonompi. 

Tällainen paikallisidentiteetti voi olla jopa koko metropolialueen paikallisidentiteetti. 

Esityksessä Late ja Jokke matkaavat Vantaanjokea pitkin yläjuoksulle. Joki toimii 

vertauskuvana vantaalaiselle identiteetille. Herakleitos sen jo sanoi: kukaan ei voi as-

tua kahdesti samaan virtaan. Kaikki muuttuu, niin vantaalaisuuskin.

Taiteen konsultoiva luonne
Pilvi Kallio
 
Rosa-Maria Perä kuvailee yllä esityksellisen tutkielman synnyttämää väitettä, joka on 
sekä tuore että huolellisen taiteellisen tutkimuksen tulos. Taiteilija on tässä tulkintansa 
asiantuntija, mutta ei tieteen perinteisessä kontekstissa. Kaupunkisuunnittelun professori 
Harry Schulmania lainaten on nähtävissä, että tämänkaltainen taiteellinen tutkimus avar-
taa perinteisen tieteen asetelmia laadulliseen suuntaan. 

”Se tuo konkreettiseksi ”arkipäivän estetiikan” ja pakottaa ajattelemaan kaupun-
kikehittämisen ja -suunnittelun eettisiä ulottuvuuksia. Ainakin geografian puolella 
”draaman taju” auttaa” (sähköpostihaastattelu, kesäkuu 2012).

Kansalaisnavigointi-hankkeessa esityksellisen tutkielma toimi keskustelun syven-
täjänä ja uudenlaisen kerronnan alkupisteenä, ja kuvittelisin, että jos väite otettaisiin 
todesta, sen avulla kehitettävän Vantaalle osallisuusmallia kohti toimintaa, tai miksei esi-
merkiksi matkailun uutta strategiaa. Taiteen konsultoiva luonne kannattaa ottaa todesta 
tulevaisuuden kaupunkisuunnittelussa.

Rosa-Maria Perä
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Tavoitteeni on tässä artikkelissa hahmotella soveltavan teatterin merkitystä aktiivisen kansa-
laisuuden rakentumisessa.  Pohdin myös kuinka soveltava teatteri ja taide mielekkäällä ja kehit-
tävällä tavalla voi olla osaltaan kannustamassa ja tukemassa aktiivista kansalaisuutta. Yhteisös-
sä tapahtuva taiteellis-pedagoginen toiminta on myös taiteilijan mahdollisuus osallistua yhteis-
kunnalliseen keskusteluun – ja toimintaan. Sitä voidaan kutsua myös nimellä aktivistinen taide. 

Työskennellessäni erilaisissa yhteisöissä soveltavan teatterin ammattilaisena, on toistuvas-
ti herännyt kysymys aktiivisuuden ja osallisuuden ehdoista. Toisin sanoen siitä, millainen kan-
salaisaktivismi on tavoiteltavaa ja hyväksyttävää. Soveltavan teatterin tekijänä näen aktiivisen 
kansalaisuuden kriittisen tarkastelun mahdollisuutena rakentaa uutta demokratiaa. Yhteisöis-
sä tehtävä taide on vastavoima niille yhteiskuntamme piirteille, jotka luokittelevat ja leimaavat 
kansalaisia, stereotypisoivat heihin vain yhden ominaisuuden, arvostelevat passiivisuutta tut-
kimatta sen syitä tai vastuuta vältellen. Mika Hannulan mukaan yhteisötaiteilija on etnogra-
fi (Hannula, 113). Ennen myyttiseksi leimattu taiteilija laskeutuu arjen tasolle jatkamaan taiteen 
henkistä traditiota kansalaisena ja keskustelijana. Taiteilija on yhteisössä suunnittelija ja ideoija, 
prosessin alkuunpanija ja katalysaattori. 

Aktiivinen kansalaisuus tai kansalaisaktivismi saattaa herättää erilaisia mielikuvia toimin-
nan tavoista ja toimintaa ohjaavasta etiikasta. Kansalaisaktivismi on määritelty osallistuvak-
si kansalaisuudeksi, jolla ei ole yhtä ideologiaa vaan kansalaisaktivisti toimii useiden asioiden 
vuoksi. Kansalaisaktivisti on henkilö, joka toimii tärkeiksi kokemiensa asioiden vuoksi (Lund-
bom, 2011). Soveltava teatteri yhteisössä voi käsitellä niitä tärkeitä asioita, jotka innostavat toi-
mimaan. Teatteri on ryhmätoimintaa, jossa voidaan tutkia myös laajemmin yksilön suhdetta 

Ursula Hallas

Aktiivinen kansalainen, 
aktivistinen taiteilija
TEATTERI-ILMAISUN OHJAAJA ETSIMÄSSÄ AKTIIVISTA KANSALAISUUTTA

Osallistujat Ursula Hallaksen ja Maria Tuhkusen kaupunkitaidetyöpajassa  
Tartsan- seminaarin yhteydessä helmikuussa 2012.
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yhteisöön sekä yhteisössä vallitsevia normeja. Sederholm määrittelee aktivistisen taiteen seu-
raavasti: ”Aktivistinen taide pyrkii muuttamaan asioiden tilaa. Aktivistinen taide ei ole (poliit-
tista) kommentoimista, esimerkiksi mielenosoituksia. Sen sijaan taiteilijat osallistuvat tilantei-
siin ja käyttävät luovuuttaan luodakseen edellytyksiä asioiden paranemiselle.  Aktivistinen tai-
de kumpuaa anarkistisesta filosofiasta (Sederholm, s. 184).

Jukka Hankamäki puolestaan määrittelee anarkistisen filosofian minuuden rakentamisena, 
oikeudenmukaisuuden kaipuuna, pasifismina ja jopa taiteena. Anarkistisesti sävytetty filosofi-
nen ote taiteessa kuvastaa mielestäni luovan ihmisen, yhteisötaiteilijan, toiminnan tausta-aja-
tuksia yhteisössä ja yhteiskunnassa (Hankamäki, s. 153). Luovuustutkija Kari Uusikylän mukaan 
luova ihminen on muun muassa epäsovinnainen, epäselviä tilanteita sietävä ja ideoilla leikitte-
levä. Anarkistisen yhteisötaiteen tulee olla rakentavaa rikkomista, jotta se luo tilaa uudenlaisille 
näkemyksille aktiivisesta kansalaisuudesta ja toimintatavoista.

Yhteisötaiteilijan eettinen anarkismi on kriittistä suhtautumista valtaan. Yhteisötaiteili-
jan tulee viljellä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Myös rohkeus kyseenalaistaa omat ajatuksensa, 
asenteensa ja toimintansa kuuluvat ammattilaisuuteen. Tarvitsemme rohkeutta tarkastella yh-
teiskuntamme toimija- ihanteita, jottemme vahvista rooleja, jotka eivät tule ihmisestä itsestään 
tai jotka tukevat esimerkiksi epätasa-arvoista vallan jakautumista yhteisössä. Käsitys vapau-
desta, tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta ohjaavat taiteellista toimintaa yhteisöissä. 

Taiteilija todellisuuden konstruoijana

Toimijuus voi tarkoittaa tee-se-itse-henkistä ymmärrystä omista yhteiskunnallisen toimin-
nan mahdollisuuksista. Kansalaistoiminta ja aktiivinen kansalaisuus liittyvät ulottuvuuksi-
na monien alojen ammattilaisten arkeen myös soveltavan taiteen kentällä. Viime vuosien aika-
na on puhuttu kiihtyvästi kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksista ja poliittisen mielenkiin-
non puutteesta. Samaan aikaan ruohonjuuritason aktiivinen toiminta on kiihtynyt. Tämä nojaa 
kansalaisten tekoihin, ei vain edustuksellisen demokratian mahdollistamiin valintoihin. Teko-
jen demokratia on laajentunut myös poliittisen toiminnan ulkopuolelle. Oma elämä halutaan yhä 
enemmän ottaa haltuun. Asiantuntijoiden mielipiteitä ei enää pidetä itsestään selvinä, vaan tut-
kimusta tehdään itse (HS, 24.2.2012). Suhde auktoriteetteihin on selvästikin muuttunut. Kon-
struktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti tietoa ei voi sellaisenaan välittää oppijalle, vaan 
oppija on aktiivinen tiedon konstruoija eli tietorakenteiden muodostaja oppimisprosessissa. Kon-
struktivismin perusajatus on, että tieto on todellisuuden tulkintaa, kun ennen ajateltiin, että 
tieto vastaa todellisuutta (realismi). Soveltavan teatterintekijän tehtävä yhteisössä on konstru-
oida kuvaa todellisuudesta yhdessä ihmisten kanssa.    

Runsauden lupaus

Millaisia lupauksia vaikuttamisesta annamme toimiessamme yhteisöissä soveltavan teat-
terin ammattilaisina? Vaikuttamisen mahdollisuudet eivät saisi olla näennäisiä. Realistinen 
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maailmankuva ei ole ristiriidassa taiteen maailman kanssa. Utopiat ja fiktio saattavat avata löy-
tämään toisenlaista, arjesta poikkeavaa ajattelua. Draamassa saatamme työskennellä utopioi-
den ja fiktiivisten maailmojen kautta realismista etääntyen. Taiteessa on innostavampaa lähteä 
liikkeelle runsauden kuvista kuin niukkuudesta, jossa vaihtoehtoja ei ole tai niitä ei tunnisteta. 
Toiminnan mahdollisuuksien näkökulmasta niukkuuden kuvat saattavat vahvistaa jo olemassa 
olevaa pessimististä maailmankuvaa; toivottomuus voi synnyttää myös passiivisuutta tai yh-
teisöä tuhoavaa toimintaa. 

Entä millaisia ovat ne vaikuttamisen mahdollisuudet ja kanavat, joita yhteiskunta kansalai-
silleen tarjoaa? Olemassa olevien vaikuttamiskeinojen tunteminen on mielestäni edellytys luo-
dessamme uudenlaisia tapoja vaikuttaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Soveltavan taiteen teh-
tävänä on innostaa kriittiseen yhteiskuntasuhteeseen ja löytää uudenlaisia tapoja vaikuttaa. 
Ihmistä ei voi pakottaa olemaan aktiivinen vaan innostuksen täytyy lähteä hänestä itsestään. 
Taiteen keinoin vaikuttaminen voi tulostua esityksinä, installaatioina, performansseina, tekoi-
na kaupunkitilassa tai erilaisina tapahtumina. 

Kansalaisten äänen kuulemisesta ja kuulumisesta puhutaan esimerkiksi osana kaupunki-
suunnittelua. Taidelähtöisillä menetelmillä voi saada syntymään vuoropuhelua erilaisissa ase-
missa olevien ihmisten välille. Kohtaamiseen voidaan tuoda mukaan yhteisesti jaettu ihmisyys, 
joka edistää toisen ihmisen kuulemista ja kykyä tuntea empatiaa. Käsiteltävän aiheen herättä-
miä tunteita voidaan tarkastella taiteen keinoin sekä tehdä näkyväksi erilaiset kokemukset, joi-
ta aihe ihmisissä herättää. Kokemusten jakaminen saattaa johtaa kiivaaseen keskusteluun, jossa 
voidaan oppia sietämään erilaisia näkökulmia sekä syventää ymmärrystä erilaisuutta kohtaan. 

Uusi demokratia ja taide

Sitran mukaan uusi demokratia on tekemisen demokratiaa. Uutta demokratiaa syntyy siellä  
missä ihmiset ovat, heidän kokemusmaailmastaan käsin. Uusi demokratia on osallistumista,  
ideoimista ja tekemistä yhdessä hallinnon tai lähiyhteisön kanssa. Se on hallinnon läpinäky-
vyyttä ja avoimuutta. Se on asioiden jakamista ja uudenlaista yhteistoimintaa (Sitran www- 
sivut 2012). Uusi demokratia tarkoittaa uudenlaista toimijuutta, jotakin mitä ei voida ennalta 
määritellä, mutta jolle voidaan asettaa ihanteita. Ihmiset synnyttävät uutta demokratiaa yh-
dessä toisten ihmisten kanssa. Toimijuuden määrittely yhdessä vaatii myös vaikuttamiskeino-
jen uudelleenarviointia: millaisia keinoja on jo olemassa, mikä minulle sopii ja millaisia uusia  
tapoja voimme yhdessä taiteen keinoin suunnitella ja kehittää. 

Kansalainen voidaan nähdä passiivisena silloin, kun hän ei toimi asetettujen odotusten mu-
kaisesti. Passiivisuus voi olla myös yksi aktiivisen kansalaisuuden muoto, toisin kuin aktiivisuu-
tena nähty toiminta voi olla rajatonta poukkoilemista ilman reflektiota ja agendaa. Ympäristö 
saattaa myös osaltaan vahvistaa päämäärätöntä aktiivisuutta, fokusoimatonta sekasortoa tai 
narsistista tarvetta kokea itsensä tärkeäksi ja halutuksi sosiaalisella kentällä. Yhteisö voi nähdä 
pelkän aktiivisuuden, energisyyden hyvänä, tavoiteltavana ja jopa ihailtavana ominaisuutena, 
sen sijaan pohdiskelevan, ulkoisesti vähemmän aikaan saavan ihmisen laiskana. Tämän vuoksi 
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yhteisössä tehtävällä taiteellisella toiminnalla tulee olla arvopohja. Millaisen tulevaisuuden toi-
mijan me soveltavan teatterintekijät visioimme? Miten taiteentekijänä osaan huomioida yksilöl-
liset tavat synnyttää uutta toimijuutta, uudenlaista aktivismia? Onko aktiivisuuden vastakohta 
aina passiivisuus, josta on pyrittävä pois? Kenen näkökulmasta ihminen on passiivinen?

Mahlakaarton mukaan subjektius suhteessa ympäristöön ilmenee toimijuutena. Subjektin 
toimijuus syntyy vuorovaikutuksessa jonkin toisen systeemin kanssa (toiset ihmiset) ja sisäisen 
(tunteen) voiman aikaansaamana. Toimijuuteen liitetään subjektin tahdon vapaus, kyky puolus-
taa ja hallita itseä ja toisia sekä kyky toimia rationaalisesti (Mahlakaarto, s. 23). 

Toiminnan pohjana saattaa olla myös turhautumisen aiheuttama pakonomainen tarve pur-
kautua, jolloin toiminta voi saada tuhoavia piirteitä. Hallitsemattomat, impulsiiviset turhautu-
man purkaukset voidaan myös nähdä eräänlaisena toimijuutena. Teot saattavat saada enem-
män huomioita kuin tekoon johtaneet ajatukset ja asenteet. Tekojen seurauksia saamme lukea 
iltapäivälehtien otsikoista, joissa syyt hautautuvat tavoittamattomiin. Toiminnan tai teon nous-
tessa pääasiaksi, sisältö ja toimintaan sysäävä pohdinta ovat jääneet toisarvoiseksi – jos niitä on 
koskaan ollutkaan.  Taiteellinen teko esimerkiksi julkisessa tilassa tulisi syntyä luovan prosessin 
tuloksena jättäen katsojille tai osallistujille tulkinnan varaa siitä, mistä teossa on kysymys. Tai-
teellisen teon tulee nousta arvomaailmasta, joka kumpuaa eettisestä anarkismista.

Mikä tahansa toimijuus tai aktiivisuus ei siis ole kannatettavaa. Sen sijaan ryhmä voi tutkia 
millaista toimijuutta yhteisö ihailee ja tukee. Yhteisötaiteilijan käsitykset toimijuudesta ja aktii-
visesta kansalaisuudesta saattavat olla eriävät siitä, mitä yleisesti pidetään aktiivisuutena. Eri-
laiset käsitykset aktiivisesta kansalaisuudesta voivat aiheuttaa törmäyksiä yhteistyökumppa-
neiden kanssa. Teatterityöpajoissa tulisi olla vapaus kyseenalaistaa ideaalikuvia toimijuudesta. 
Yhteisötaiteilijan, joka on kiinnostunut kansalaisten äänen esiin tuomisesta osana yhteiskun-
nallista keskustelua, tehtävänä on tutkia millaisten asioiden puolesta ihmiset ovat valmiita toi-
mimaan. Yhteisössä on selvitettävä millaisia asioita ihmiset itse pitävät tärkeinä ja mihin he ha-
luavat vaikuttaa. Teatterityöpajassa voidaan kehittää niitä toiminnan muotoja, joihin ihmiset 
haluavat osallistua. Oleellista on se, että ihmiset haluavat löytää toiminnan tapoja, joissa he  
voivat kokea aitoa osallisuutta.  

Yhteiskunnallista toimintaa synnyttävien epäkohtien on oltava henkilökohtaisesti tärkei-
tä ja synnytettävä tarve saada asioihin muutosta. Taiteellinen tuotos tai prosessi voi olla yh-
teiskunnallista toimintaa, jos toiminnan fokuksena on yhteisö jossa elämme. Teatterityöpajan 
ohjaajalta vaaditaan taitoa tuoda yksilön sisäisiin ristiriitoihin yhteiskunnallinen taso. Yhteis-
kunnan tilaa (ajankohtaisia aiheita) voidaan tutkia yksilön ja yhteisön suhteen synnyttämänä 
näyttämönä. Ryhmän sisäisten ilmiöiden ja dynamiikan tuntemus auttavat taiteilijaa ”kääntä-
mään” yksilötason ristiriidat ryhmän tasolle ja konkreettiseksi toiminnaksi, teatteriksi. 

Taiteen tiedon käyttö

Taide voi olla keino etsiä foorumeita tai olla jo itsessään foorumi, jossa löydetään erilaisia kä-
sityksiä innostavasta kansalaisuudesta. Yhteisötaiteilijana koen, että tieto siitä millainen 

kansalaisuus ja osallisuus innostavat ihmistä, on tietoa, jota tulisi hyödyntää eri yhteiskunnan 
alueilla. Yhteisöissä toimivan taiteilijan tutkimuksellinen työote mahdollistaa tiedon tallentami-
sen ja siirtämisen viranomaisille. Vastuu tiedon hyödyntämisestä käytännössä jää kuitenkin vi-
ranomaisille ja muille yhteistyötahoille.  

Taiteen paradigma (miten tieto syntyy ja mitä on tieto) saattaa poiketa tieteellisestä para-
digmasta: tietoa ei välttämättä tunnisteta eikä osata hyödyntää luovasti. Marjatta Bardy kirjoit-
taa Taide tiedon lähteenä - teoksen esipuheessa etteivät taide ja tiede juuri seurustele keske-
nään (Bardy, 1998). Artikkelikokoelman kirjoittamisesta on kulunut nyt 14 vuotta, ja tässä ajassa 
tiede ja taide ovat lähentyneet toisiaan – ja toivottavasti tunnustaneet erilaisuutensa, joka täy-
dentää toisiaan pyrkimyksessä löytää syvempää ymmärrystä maailmasta. Bardy jatkaa: ”Tie-
teen ja taiteen erillään pitäminen on keinotekoinen juttu, ainakin siellä, missä tehdään töitä ih-
miskohtaloiden kanssa.” Kysymys on myös siitä, pidetäänkö kansalaisten tuottamaa materiaalia 
kiinnostavana. Yhteisössä taiteilija voi toimia kansalaisten välittämän tiedon ja tietämisen ja vi-
ranomaisten välisenä tulkkina. Tarvitsemme foorumia, jossa taiteilija ja viranhaltija hahmotta-
vat tiedonluonteen välisiä näkemyseroja ja sovittavat eri lähestymistapoja yhteen. Yhteisötyö 
törmäyttää taiteilijan, joskus rajustikin, eri ajattelutapoihin, jolloin yhteisiä tavoitteita tai työn 
arviointia on haastavaa ja joskus jopa mahdotonta tehdä. Hedelmällisen yhteistyön syntyminen 
vaatii aikaa. Yhteistyö on nähtävä merkittäväksi asiaksi, ja yhteiseksi tavoitteeksi voidaan esi-
merkiksi asettaa aktiivisen, innostavan kansalaisuuden etsiminen.

Westerlund ja Väkevä käsittelevät taito- ja taidekasvatuksen yhteiskuntakriittistä tehtävää 
seuraavasti: ”Hyvässä elämässä taito ja kriittisen ajattelun ohjaama yhteiskunnallinen toiminta 
kietoutuvat yhteen kasvuprosessissa, jolla ei ole muuta päämäärää kuin kasvu itse. Tällöin yksi-
lön kasvua ei tarkastella pelkästään suhteessa ennalta määriteltyihin arvoihin ja tuotoksiin, joi-
ta kohden kasvatus pyrkii kasvatettavaa ohjaamaan, vaan myös, ja ennen kaikkea, kokemuksen 
mielekkyyden näkökulmasta: taitava toiminta saa mieltä yhteiskunnallisessa käytännössä, jos-
sa kulttuurinen toiminta tulee tulkituksi sosiaalisissa (eettisissä) merkitysulottuvuuksissaan 
”elämän taiteena” (Westerlund ja Väkevä, s. 46). 

Yhteisötaiteilijan tulee ymmärtää oman toimintansa motiivit kuin myös vaikuttavuus. Yh-
teisötaiteilija on tietoinen vallan positiivisesta käytöstä: taiteilija on toimija, joka on tarkastellut 
valtaa ja ymmärtänyt sen merkityksen vaikuttamisen voimana paremman yhteisön rakenta-
misessa. Yhteisötaiteilija vaikuttaa ihmisiin ja taide jo sinänsä on vaikuttavaa. Yhteisötaiteilijan 
tulee olla tietoinen omista asenteistaan ja ihanteistaan sekä niiden vaikutuksista ihmisiin, var-
sinkin jos kyseessä on psyykeltään hauras yhteisön jäsen. Tietoisuus näistä vähentää  
tiedostamattoman manipulaation mahdollisuutta. Taiteen maisterin opinnäytteessä myös  
Liukkonen huomioi sosiologi Abby Scheriin viitaten, että taiteilijoiden tulisi olla tietoisia omis-
ta näkemyksistään ja toiminnastaan sekä niin kriittisten kuin puolustavienkin näkemystensä 
taustoista (Liukkonen, s. 72 ja 73; Hannula, s. 155; Scher, s. 157).

Yhteisötaiteilijan on hyvä tunnistaa ideaalitoimija, aktiivinen kansalainen, johon hän itse 
uskoo. Henkilökohtaisia käsityksiä tulisi voida peilata yhteisössä jossa taiteilija toimii ja tarjota 
tästä näkökulmasta käsin tapoja toimia ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti ajankohtaisiin aiheisiin. 
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Taiteen voima ja merkitys riippuu taiteilijan kyvystä toteuttaa haastavia tehtäviä yhteisössä, 
taidoista organisoida yhteistyötä ja herkkyydestä ylläpitää omaa taiteen eetosta. 
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Ehdotus taiteilijan tehtäväksi yhteisössä/yhteiskunnassa  
innostavan kansalaisuuden näkökulmasta

•	 Luoda toivon ilmapiiriä tunnistamalla yksilön ja yhteisön  
mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. 

•	 Luoda taiteen keinoin dialoginen suhde yhteisön jäsenten kanssa,  
jotta jakaen löydetään uudenlaista kansalaisaktivismia.

•	 Vahvistaa ihmisten osallisuuden kokemusta. Osallistaminen antaa  
mahdollisuuden tutkia muun muassa omaa toimijuutta. Ihmisillä on  
oltava oikeus käyttää niitä välineitä, jotka he itse kokevat omakseen.

•	 Yhteisöissä tehtävä taidetoiminta lähtee ihmisten kokemusmaailmasta.  
Yhteisötaide valtauttaa, se tarjoaa mahdollisuuden nähdä itsensä ja ympäristönsä  
uudella tavalla. Yhteisötaiteilija ei voi voimaannuttaa ihmisiä vaan voima lähtee  
ihmisestä itsestään. Toiminta – ja positiivinen kokemus –parhaimmillaan innostaa  
ja houkuttelee mukaan tekemään lisää.

•	 Soveltavan teatterin tekijä ei ole pakkoaktivointia toteuttava virkailija  
vaan innostavaa kansalaisuutta tavoitteleva yhteisötaiteilija. Vapaus on  
valinnanvapautta, vapaaehtoisuutta, itsemääräämisoikeutta ja autonomiaa.  
Vapaus on myös vastuuta eli kykyä vastata teoistaan.

•	 Toimia ruohonjuuritasolla osallistujien kanssa,  
edistää omatoimisuutta ja yhteisvastuuta.

•	 Osata perustella toimintaansa taiteilijana yhteisössä, jotta taide tunnustettaisiin  
merkitykselliseksi toiminnaksi – ei ylimääräiseksi puuhasteluksi.
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Ylärakenteeseen änkeäminen
KANSALAISNAVIGOINTITOIMINNAN JUURRUTTAMINEN  
OSAKSI KAUPUNGIN PÄÄTÖKSENTEON ARKEA

Pilvi Kallio

Kaupunk! oli esityksellinen tuloste, jossa aloitteentekijä  
hukkuu omaan aloitteellisuuteensa ja antiikin ajan kaupunkivaltio  
vertautuu mahdottomaan nykyaikaan. Esitystä ja työpajaa  
kierrätettiin hankkeen alueilla joulukuussa 2010.

Kuluneet kolme vuotta ovat osoittaneet, että Kansalaisnavigoinnin tyyppinen osallistava ja so-
veltava teatteri ja draama saavuttavat helposti niin sanotun palveluntarjoajan tason. Meille on 
kysyntää asukasilloista rakennusvirastoon ja draamaprosesseiksi kaupungin erityisryhmis-
sä. Pian kahdenkymmenen vuoden sinnikäs ja marginaalinen soveltavan teatterin menetelmi-
en kehittäminen nimenomaan Metropoliassa ja aikaisemmin Stadiassa kantavat hedelmää siten, 
että soveltava toiminta on nykyisin jonkinlainen osa teatteri-instituutiota – mikäli mittarina pi-
detään sitä, ettei yksikään teatterinjohtaja välty ottamasta kantaa siihen, miten yleisö otetaan 
osaksi teatterin tekemisen prosessia tai miten teatteri olisi yhteisölleen merkityksellinen. 
Edelleenkin kentän sisäinen diskurssi on ankaraa ja velvoittaa pitämään huolta patentoimises-
ta tai aineettoman tuoton omistusoikeudesta, sillä soveltavan teatterin metodologia houkuttaa 
kokeilemaan sitä vaikka vähäisin taidoin.

Tarkastelen seuraavassa innovaatioiden, jollaiseksi Kansalaisnavigointitoiminnan lasken, 
juurtumista osaksi yhteiskunnan rakennetta sekä luovan työn merkitystä osana yhteiskunnal-
lista kehitystä. Ylärakenteeseen änkeämisellä tarkoitan sitä pitkää prosessia, jonka aikana tai-
delähtöinen toiminta vakiinnuttaa asemaansa, ja jonka päätteeksi taiteilija voitaisiin ottaa va-
kavasti alansa asiantuntijana esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa ja päätöksenteossa. Artikkeli 
perustuu Marja-Liisa Niinikosken ja Petra Tarjanteen haastatteluihin sekä yleiseen yhteiskunta-
filosofiaan.

Teatteri on lähtökohtaisesti yhdessä tehtävää taidetta. Siksi se avautuu helposti sovelluk-
siksi, jossa ihmiset työstävät yhteistä teosta, jossa osallistutaan tekemisen prosessiin asiantun-
tijoina ja tuotetaan näkemyksiä. Tämän seurauksena on kehittynyt ja tietoisesti kehitetty so-
velluksia, joita Kansalaisnavigointi on edelleen kyennyt kehittämään kaupunkikehittämisen 
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kontekstissa. Puhutaan sosiaalisesta ilmiöstä, jolle on yhteiskunnallinen tilaus. Suomalainen yh-
teiskunta on rakennettu länsimaiseksi demokratiaksi, joka tällä hetkellä virallisesti toimii edus-
tuksellisena: virkakoneisto toteuttaa vaaleilla valitun edustajiston päätökset. Tulevaisuudessa 
demokratian toteutuminen on kysymysmerkki työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan vir-
kamiehen Petra Tarjanteen mukaan, sillä muutoksen nopeus on toinen, valintojen määrä on suu-
rempi kuin ennen, yhtä oikeaa ratkaisua ei välttämättä enää löydy ja kovin jäykkien sääntöjen 
luominen ei onnistu enää. Lisäksi suomalainen hallinto on alkanut ajaa kansalaisyhteiskuntaa, 
sosiaalinen media rakentaa sellaista osaltaan, ja viittaan myös Ursula Hallaksen artikkeliin: kan-
sakin haluaa päättää itse omista asioistaan.

Toisaalta olemme tapojemme orjia: yhteiskuntafilosofi John Dewey toteaa tapojen ja sitoutu-
misen olevan yhteiskuntaa koossa pitävät liima ja vauhtipyörä. Yhteiskunnan rakennelmallinen 
luonne paljastuu vain välähdyksinä, sillä tavat ja rutiinit sokaisevat. Siksi reagoimme pelolla, kun 
jokin alkaa oireilla muutosta. Dewey teki havainnon muutoksen seurauksista: Mitä enemmän asi-
at muuttuvat, sitä tiukemmin tietyt tavat ja toimintamallit pysyvät ennallaan. Tällaista muutok-
sen ja vastarinnan kitkaista kanssakäymistä yhteisöllinen ja luova toiminta Kansalaisnavigoin-
nissa valjastettiin tutkimaan ja palvelemaan. Se on myös soveltavan teatterin tekijälle hedelmäl-
linen ja minusta myös hyvin luova raamitus työskennellä. 

Innovaatio juurtuu, kun sille on käyttöä

Kansalaisnavigoinnin innovaation sydämessä on tiedon käsittely esityksellisessä muodossa ja 
asettuminen fasilitoijaksi eri yhteiskunnallisiin ja julkisiin ”esityksiin”. Innovaatiot ovat laajal-
ti hyödynnettävissä nimenomaan paikallisessa mittakaavassa: Keski-Espoon huonomaineisessa 
lähiössä, Malmin monikulttuurisessa ja vilkkaassa aluekeskuksessa, suurkaupunkialueen prob-
lematiikassa Vantaan Tikkurilassa. 

Aalto-yliopiston tutkijatohtori Marja-Liisa Niinikoski huomauttaa, että innovaatio voi olla 
uusi myös paikallisesti, jolloin sillä on alueellista maantieteellistä arvoa. Kansalaisnavigoinnin 
luonne oli ja on juuri tällainen ja sen menetelmät ovat tuttuja soveltavan teatterin ja teatterin 
tuntijalle – mutta Vantaan kaupunkisuunnittelussa, Espoon keskushallinnossa, Helsingin raken-
nusvirastossa draaman sovellukset ovat uusia. Kyse on paikallisuuttakin pienemmästä yksikös-
tä eli toimintakulttuurista, jota käytetään kaupungissa. Vertaankin usein toimintaamme ajatte-
lutavan myymiseksi tai ehkä kuuluu sanoa; uudenlaisen arvoajattelun tarjoamiseksi.

Uutuuden muuttuminen ratkaisuksi johonkin asiaan tai pulmaan on osa innovaation juurtu-
mista: sille on käyttöä, ja sosiaalinen ilmiö hyväksytään osaksi yhteisöllistä toimintaa. Osana tie-
dostamatonta juurruttamista on se jatkuva neuvottelu, jopa tietynlaisena valittuna toimintapa-
na ”uuvuttaa” virkamies toiminnallisiin menetelmiin (Rosa-Maria Perä artikkelissaan Kansalais-
navigoinnin verkostomainen dramaturgia). 

Toisaalta neuvottelun jatkuva ja puuduttava uudelleen aloittaminen voi tarkoittaa sitä, et-
tä tämänkaltainen taidetoiminta on yhä marginaalista ja pientä. Se on rakentava kevyt tuu-
lahdus virastossa, mutta ei osa kaupunkikehittämisen virallista agendaa, jollaiseksi voi laskea 

esimerkiksi Vantaan kaupungin osallisuusmallin (luonnos löytyy Vantaan kaupungin verkkosi-
vuilta hakusanalla Vantaan kaupungin osallisuusmalli). Tulla mainituksi tämänkaltaiseen mal-
liin olisi konkreettinen osoitus toimintamallimme juurtumisesta.

Draama on tietysti hetken taidetta, mikä mielestäni hidastaa sen pysyvää asettumista kau-
punkikehittämisen toimintamalliksi: se toimii hetken, viihdyttää ja kiihdyttää, palvelee ja kana-
voi esimerkiksi turhautumista epäselvissä muutosprosesseissa. Lisäksi Kansalaisnavigointi on 
päässyt tai joutunut kehittämään laaja-alaisesti kaikkia rahoitussuunnitelmassa edellytetty-
jä alueita, sekä luonut toiminnallisia konsepteja, jotka sopivat yleisesti kaupunkiosiin metropoli-
alueella. Emme ole keskittyneet yhteen alueeseen, missä tapauksessa draaman vaikutusta olisi 
helpompi tehdä näkyväksi. 

Voi olla, että kaikki kaupunkikehittäminen alkaa vailla virallista tunnustusta, toivottavasti 
intohimosta ja siksi organisoitumatta. Kaupunkia kehitetään sosiaalisessa mediassa, innovatii-
visissa kaupunginosayhdistyksissä kuten Artovassa Arabianrannassa ja tunnetusti myös kau-
punkikehittäjien omassa verkostossa Kakessa, joka on julkaissut Helsingin kulttuurikeskuksen 
julkaisuna mainion kirjasen Ruohonjuuresta ruohonkärjeksi, joka on ladattavissa myös netissä. 
Tunnustuksellisen aseman ovat sen sijaan saavuttaneet tietyt konsultointiluontoiset yritykset, 
kuten yhteiskunnallinen ajatushautomo Demos Helsinki tai kaupunkiviljelyä juurruttanut ym-
päristöjärjestö Dodo ry. 

Aikansa eläneet sankarit ja asiantuntijat

Marja-Liisa Niinikoski ja Petra Tarjanne molemmat tahoillaan määrittelevät muutamia inno-
vaation juurtumista edistäviä ja estäviä asioita. Yhden ihmisen on vaikea tehdä muutosta, jo-
ten koko yhteisön tulee tavallaan omaksua uusi asia osaksi arkeaan. Tätä mieltä ovat myös yh-
teiskunnallista muutosta tutkineet: asiat ja ideat eivät liiku itsestään. Kun muut ottavat idean 
omakseen, se aina myös kääntyy ja muuttaa merkitystään.  Ilmiöt ovat voimien liitoksia. Kaikki 
toiminta koostuu yksilöistä, jotka joko päättävät liittää tai olla liittämättä projektin kohtalon nii-
hin suurten tai pienten kunnianhimojen kohtaloihin. Idea ei koskaan siirry yksin, ei edes nerokas 
tai pelastava idea. Jonkin voiman on tultava sitä etsimään, ottamaan se haltuunsa omien motii-
viensa pohjalta, siirtämään ja ehkä pettämään se (Serres, 1994).

Suomelle tyypillinen asiantuntijakulttuuri ja hallintokeskeisyys on myös alkanut murtua  - 
kenties tämän filosofian ansiosta. Sankarimyytti joutaisikin mielestäni romukoppaan. Työ- ja 
elinkeinoelämän ministeriön Petra Tarjanne vakuuttaa, että yhä enemmän on tilaa uudistami-
sen eri näkemyksille ja suunta on kohti julkisen johtamisen prosesseja. Toki se on myös hallituk-
sen uusi työkalu, joka saattaa jäädyttää eri yhteisöt erilaisuuteensa. Kuitenkaan toimiva kansa-
kunta ei nimittäin tarvitse yhteistä kulttuuria eikä yhteistä uskontoa. Ilman yhteistä kieltäkin 
voi kokea voimakasta kansallista identiteettiä kuten Intiassa ja Australiassa (During, s. 156).

Suomessa on muutamia lainsäädännöllisiä hidasteita voimistaa ideoita ja innovaatioita. Tar-
janne erottaa hidasteiksi kaksi kokonaisuutta, joista toinen on aineettomien oikeuksien käsittely 
liiketoiminnassa ja toinen yrityskulttuurin muutos, jolla ei nyky-Suomessa ole tunnustuksellista 
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asemaa. Tähän osin yhteiskuntasopimukselliseen tilaan voi toki vaikuttaa ja mallia ottaa esi-
merkiksi Ruotsista, Tanskasta ja myös Virosta, joka joutui aloittamaan kulttuuriyrittäjyy-
den ”tyhjältä pöydältä” kaksikymmentä vuotta sitten. Niinikoski puolestaan mukailee Michel 
Foucault´n teoreemaa painottaessaan diskurssiin pääsemistä: muutos tapahtuu kentän sisäis-
tä keskustelua uudistaen. Tämä muutosprosessi onkin viime viiden vuoden aikana syventy-
nyt suomalaisessa teatterikentässä (ks. Marja Louhijan artikkeli Tekemisen ja kohtaamisen tie-
to).  Uuden toimintakulttuurin suurin este on yhä toiminnallinen ja asenteellinen painolasti, täs-
sä tapauksessa suomalaisten kova muutosvastarinta.

”Teollinen rakenne murenee valtavaa ja pelottavaa vauhtia. Se voi lamauttaa sen sijaan, että 
se innostaa kehittämään reippaasti luovia ratkaisuja”, pohtii työkseen luovan talouden politiik-
kaa, lainsäädäntöä ja rahoituspäätöksiä neuvotteleva Petra Tarjanne.

Luovuus on kompetenssia kaikilla aloilla

Taide on toki aina ollut osa yhteiskuntaa, joten sinällään Kansalaisnavigoinnin ei tarvitse keksiä 
pyörää uudelleen:

”Taide on käynyt keskustelua eri areenoilla, ja käyttänyt muuta yhteiskuntaa. Tämä hah-
mottuu vaivattomimmin kirjallisuuden ja elokuvien kautta. Haasteena sen sijaan on kyky lukea 
mitä taiteeseen on kirjoitettu”, linjaa Marja-Liisa Niinikoski. Myös käsitys luovuudesta on muut-
tunut toisenlaiseksi, kun boheemin ja romantiikan ajan taiteilijamyytti lavenee (Hallas artikke-
lissaan Aktiivinen kansalainen – aktivistinen taide). Luovuus käsitetään nykyisin kompetenssik-
si kaikille aloille, muun muassa liiketoimintaan. Tämä Tarjanteen mukaan helpottaa kulttuurin 
ja luovien alojen vahvistamista elinkeinona, joka on tämän hallituskauden asiana edistää. Työ- 
ja elinkeinoministeriön tehtäväksi jääkin Tarjanteen mukaan luovan alan ohjauksen yhtenäistä-
minen, sekä järjestäytymätön luovan alan ja elinkeinoelämän dialogin kehittäminen, esimerkik-
si forum-teatterin keinoin. Tarjanteen mukaan vuoteen 2015 mennessä määritellään millaisen 
painoarvon luova toiminta saa kasvuyrittämisessä. Luovan alan yrittäjää Tarjanne neuvoo tule-
maan näkyväksi: varsinkin kun on kyse fyysisen vuorovaikutuksen luovasta toiminnasta. Alu-
eellisiin verkostoihin, kuten maakuntaliittoon, liittyminen lisää vaikuttavuutta.

”On hyvä nousta tekijöistä ja ajatuksista, ja vallata yhä suurempia ja vaikuttavampia raken-
teita. Tarvitaan fasilitointia yhdessä olemiseen, sillä se on jotain mitä ei luonnostaan osata hoi-
taa. Näen että ylärakenne, tässä tapauksessa vaikka Arkadianmäki, on se jonne tietoa viedään 
avuksi päätöksentekoon.”

John Dewey ehdotti jo 1920-luvulla, että demokratian tulisi olla kokeileva prosessi, jossa val-
tio löydetään aina uudelleen (Dewey, s. 69). Tähän filosofiaan Kansalaisnavigointi tarjoaa yhden 
hyvän toiminnallisen ratkaisun.
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Liitteet

Tässä osassa seikkaperäisesti esitellään muutama Kansalaisnavigoinnissa 
tehty työpaja harjoitteineen. Työpajat räätälöidään aina kohderyhmän 
mukaan, mutta soveltava teatteritoiminta on pohjimmiltaan samaa: 
osallistavaa, innostavaa leikkiä, joka avaa uusia näkökulmia alueelliseen 
ja paikalliseen kehittämiseen. Lisää työpajoja ja prosessikuvauksia luet 
sivuiltamme http://kansalaisnavigointia.metropolia.fi
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LIITE 1

Varpu Kohvakka

Soveltavaa teatteria 
työhyvinvointipäivään
Kenelle soveltava teatteri sopii? 

Soveltava teatteri ei vaadi osallistujaltaan aiempaa esiintymiskokemusta, tai edes välttämät-
tä halua esiintyä. Soveltavan teatterin menetelmät sopivat kenelle tahansa, joka haluaa pohtia 
ja käsitellä ympäröivää maailmaa yhdessä muiden kanssa. Soveltavan teatterin menetelmät luo-
vat turvalliset ja inspiroivat raamit toiminnalle. Menetelmät tähtäävät mahdollisimman mata-
laan osallistumiskynnykseen. Lisäksi menetelmät kutsuvat osallistujassa esiin leikkimielisyyt-
tä ja hetkeen heittäytymistä, mikä edesauttaa erilaisen vuorovaikutuksen syntymistä tutussa-
kin yhteisössä. 

Miksi soveltava teatteri sopii työhyvinvointiin?

interaktiivisuuden,
osallistujat pääsevät itse vaikuttamaan toiminnan kulkuun ja käsiteltäviin aiheisiin. Ohjaaja luo 
usein toimintaa helpottavat raamit, joiden sisällä osallistujien on helpompi etsiä yhteisiä teemo-
ja. Soveltavassa teatterissa osallistuminen pohjautuu osallistujan omiin kokemuksiin, tietoihin 
ja ajatuksiin, joita hän pääsee jakamaan ja käsittelemään ohjatussa tilanteessa.  
toiminnallisuuden,
Draamamenetelmissä noustaan ylös työpisteiltä ja osallistutaan toimintaan koko keholla  
(Äijälä & Inkeri, 35). Koko keholla toimiminen mahdollistaa kokemuksellisen tiedon syntymisen. 
Kokemuksellisella tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka ei kerry esimerkiksi lukemalla vaan tekemäl-
lä. Koko keholla työskenteleminen avaa myös väyliä niin sanottuun hiljaiseen tietoon.  
fiktiivisyyden…
Taidemenetelmien käyttö mahdollistaa tilan, jossa taide muotona suojelee osallistujia henkilö-
kohtaisuuksiin menevältä asioiden käsittelyltä, ja tarjoaa näin turvallisen paikan omien koke-
musten ja toiminnan sekä yhteisön toimintatapojen sekä vuorovaikutuskäytäntöjen tarkaste-
luun. (Äijälä &Inkeri 34).
…ja luovuuden vuoksi
Luovuudella lienee lukematon määrä erilaisia määritelmiä, mutta keskeistä luovuudessa on 
jonkin uuden tuottaminen. Soveltavan teatterin eri menetelmillä ja harjoitteilla pyritään luo-
maan osallistujille tila, jossa jokaisen oma luovuus heräisi ja pääsisi käyttöön. Käytännössä tämä 

tarkoittaa, että jokainen työpaja sisältää sopivassa suhteessa sekä ennalta suunniteltua raken-
netta että toiminnassa syntyvää osallistujien kanssa yhdessä luotavaa sisältöä. Luovuutta tu-
kee myös soveltavan teatterin monitaiteellisuus. Soveltava teatteri hyödyntää mm. musiikkia, 
tanssia ja kuvataidetta. 

Mistä löydän soveltavan teatterin ammattilaisen?

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) on soveltavan teatterin ammattilainen. Teatteri- ilmaisun oh-
jaaja osaa soveltaa teatteria laaja-alaisesti eri konteksteissa. Hän hallitsee erilaisten ryhmien ja 
prossien vetämisen. Hän osaa myös kääntää osaamistaan muita palvelevaksi, kuten kohtaamis-
keskeisiksi palveluiksi eri kohderyhmille, organisaatioiden kehittämisen välineeksi tai uusiksi 
muiden alojen toimintaa edistäviksi palveluiksi. Työskentelyn tavoitteena on tuoda taide aktiivi-
seksi toimijaksi osana yhteiskuntaa (Metropolia AMK opinto-opas).

Mistä soveltavan teatterin työpaja koostuu?

SOVELTAVAN TEATTERIN TYÖPAJA JAETAAN USEASTI KOLMEEN OSAAN: 

1.  ALOITUS tutustumis- ja lämmittelyharjoitteet
2. TOIMINTA  syventävät harjoitteet
3. PURKU reflektioharjoitteet

Tutustumisharjoitteet helpottavat osallistujia ottamaan kontaktia toisiinsa, ja luovat leikkimie-
listä ilmapiiriä, jossa erehtyminen on sallittua ja jopa suotavaa, koska ”mokaaminen” saattaa 
synnyttää jotain uutta. Lämmittelyharjoitteet puolestaan irrottavat osallistujaa arjesta, ja aut-
tavat keskittämään huomion läsnäoloon.

Syventävät harjoitteet siirtävät huomion käsiteltävään aiheeseen. Työpajan ohjaaja on luo-
nut toiminnalle raamit, joiden sisässä asiaa tai ilmiötä käsitellään. Syventävien harjoitteiden ta-
voitteena on nostaa käsiteltävästä aiheesta esiin uusia näkökulmia ja osallistujien omakohtai-
sia kokemuksia.

Purku-ja reflektioharjoitteilla pyritään auttamaan osallistujaa analysoimaan toimintavai-
heen kokemukset tiedon tasolle. Harjoitteet voivat sisältää mm. kehollisia harjoitteita, keskuste-
luita, kirjoittamista tai piirtämistä.

Lähde
Äijälä & Inkeri: Kohti dialogia. Teatteri-ilmaisusta välineitä sosiaa-
lialan työyhteisön toimivuuteen, 2011
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Esimerkkityöpaja työhyvinvointipäivään

Alla kuvatun työpajan kesto on noin 1,5 tuntia. Osallistujia työpajaan mahtuu noin 30 henkeä. 
Katso tarkemmin harjoitekohtaiset osallistujamäärät. Työpaja kokonaisuudessaan vaatii ohjaa-
jaltaan jonkin verran menetelmien tuntemusta. Yksittäisiä harjoitteita voi vetää kuka vain.

1  ALOITUS

Tutustumisharjoitteet

NIMIRALLI 
Tavoite: Leikkimielisen ilmapiirin luominen ja esittäytyminen lyhyessä ajassa.
Ohjeistus: Harjoite tapahtuu ringissä. Nimiralli on viestipeli, jossa viestikapulana toimii osallis-
tujan oma nimi.  Jokainen osallistuja sanoo nimensä omalla vuorollaan mahdollisimman nopeasti, 
jotta  ”kierrosaika” jäisi pieneksi. Nimirallia voi koittaa useamman kierroksen, ja kannustaa osal-
listujia vielä nopeampaan kierrosaikaan. Kierrokset voi myös kellottaa motivaation lisäämiseksi.

Tämä harjoite soveltuu hyvin työhyvinvointipäivään, jossa osallistujia on paljon, ja jolloin ei ole 
oletettavaa, että osallistujat pystyisivät muistamaan toistensa nimet toiminnan aikana.

tai vaihtoehtoisesti

NIMEN JA PAIKAN  VAIHTO 

Tavoite: Leikkimielisen ilmapiirin luominen ja esittäytyminen lyhyessä ajassa.
Ohjeistus: Tämä viestiharjoite soveltuu hieman pienemmälle ryhmälle, koska harjoitteessa pe-
lataan paikanvaihdoilla ja niiden muistamisella. Tässäkin harjoitteessa ollaan ringissä, ja osallis-
tujan nimi toimii viestikapulana. 

Osallistuja A aloittaa viestin menemällä keskelle rinkiä, ja valitsemalla jonkun (osallistuja B), jota 
kättelee ja kertoo nimensä. Tämän tehtyään osallistuja A ottaa osallistuja B:n paikan ringissä, ja 
nyt vuorostaan B menee ringin keskelle, ja etsii jonkun (osallistuja C) jota kättelee ja esittelee it-
sensä sekä ottaa C:n paikan.

Ideana on, että jokainen osallistuja tulisi kätellyksi. Harjoitetta selventää ohjeistus käden 
nostamiseksi ylös, mikäli sinua on jo kätelty. Näin ringin keskellä oleva löytää helpommin osallis-
tujan, jota ei vielä ole kätelty. Kaikkien käytyä kättelemässä jotakuta yritetään toistaa äskeinen 
viestiketju. (Osallistuja A menee osallistuja B:n luokse ja ottaa tämän paikan. B menee C:n luok-
se jne.) 

Harjoitetta voi jatkaa rakentamalla viestiketjun esimerkiksi kysymällä osallistujien lempi-
ruokaa tai tv-ohjelmaa.

Lämmitysharjoitteet

MINÄ PIDÄN... 
Tavoite: Leikkimielisyyden ja kontaktin ottamisen tukeminen.
Ohjeistus: Harjoitteessa ollaan ringissä ja jokaisella on oma merkitty paikkansa. Paikan voi  
merkitä esimerkiksi paperinpalalla. Harjoite toimii tunnetun tuoli-leikin periaatteella, jossa  
yksi osallistuja jää ilman omaa tuolia. Harjoitteessa joku astuu ensimmäisenä ringin keskelle,  
ja täydentää lauseen alun: Minä pidän... esimerkiksi jäätelöstä. Nyt kaikki jotka pitävät jäätelöstä 
vaihtavat paikkaa. Hän joka jää ilman omaa paikkaa, keksii seuraavan minä pidän-lauseen. 

KUVITTEELLINEN KARTTA (osallistujat 2-50. Kesto noin 20 min)
Tavoite: Tukea osallistujien tutustumista toisiinsa sekä helpottaa itsestään kertomista kuvit-
teellisen kartan avulla. Harjoitteessa tutustutaan osallistujiin heidän elämäänsä liittyvien paik-
kojen kautta. 
Ohjeistus: Ohjaaja esittelee osallistujille esimerkiksi Suomen kartan merkitsemällä ilmansuun-
nat tilaan, jossa ollaan joko konkreettisesti esimerkiksi lapuilla tai vain sanallisesti. Kartan hah-
mottamista helpottaa suurten kaupunkien sijoittaminen karttaan. Karttaa voi laajentaa tarpeen 
mukaan kuvaamaan vaikka koko maailmaa.
 
Seuraavaksi ohjaaja pyytää osallistujia menemään siihen kohtaan karttaa, jossa asuu tällä het-
kellä. Osallistujia voi kannustaa tekemään yhteistyötä kartan muodostamiseksi mahdollisim-
man todenmukaiseksi, esimerkiksi niin, että kaikki helsinkiläiset menevät mahdollisimman lä-
helle toisiaan.

Kun kartta on valmis, ohjaaja käy sen läpi. Läpikäymisessä ohjaaja haastattelee osallistu-
jia heidän asuinpaikastaan kysymällä esimerkiksi, mikä on parasta asuinpaikassasi. Jos osallis-
tujia on runsaasti (yli 20 henkilöä), aika ei välttämättä riitä kaikkien henkilökohtaiseen haastat-
teluun, jolloin voi pyytää osallistujia keskustelemaan vierustoverin tai pienryhmän kanssa. Oh-
jaaja voi pyytää ryhmiä poimimaan keskusteluista oleellisimman ja jakamaan sen yhteisesti. 
Kartan kanssa työskentelyä voi jatkaa muodostamalla kartan esimerkiksi osallistujien synnyin-
paikoista tai unelmien matkakohteista.

RYHMIEN MUODOSTAMINEN OHJEIDEN MUKAAN (osallistujia 2-50. Kesto noin 10 min)
Tavoite: Tukea ryhmähengen muodostumista fyysisen toiminnan kautta. 
Ohjeistus: Ohjaaja pyytää osallistujia muodostamaan ryhmiä erilaisin määrein esimerkiksi: Ryh-
mä jossa on neljä isovarvasta yhdessä, ryhmä jossa on seitsemän olkapäätä yhdessä jne.
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2 TOIMINTA

PATSASTYÖSKENTELY 
Patsastyöskentelyllä tarkoitetaan pysähtyneen kuvan luomista fyysisesti. Ikään kuin osallistu-
jat jähmettyisivät patsaiksi.
Tavoite: Erilaisten asioiden, sanojen tai teemojen kiteyttäminen fyysisesti. Fyysinen toiminta 
saattaa antaa käsitellystä aiheesta erilaista informaatiota, kuin pelkkä asiasta keskusteleminen.   
Ohjeistus: Patsastyöskentelyyn voi lämmitellä pyytämällä osallistujia muodostamaan kuvia 
konkreettisista asioista kuten puisto tai hiihtokisat. Kun tämä luonnistuu, ohjaaja voi pyytää 
osallistujia muodostamaan kuvan teemaan liittyvistä sanoista esimerkiksi: työ, hyvinvointi,  
väsymys, jaksaminen, tulevaisuus tai terveys. Ohjaajan on hyvä tukea osallistujien fyysistä  
toimintaa, laskemalla esimerkiksi viiteen, jonka aikana patsaskuvan tulisi olla valmis. Liika  
järkeily ja pohdinta eivät tue patsaiden muodostamista. 

Patsastyöskentelyssä on tärkeää, että ohjaaja avustaa valmiin patsaskuvan käsittelemisessä 
keskusteluttamalla yleisöä. Hän voi kysyä: Mitä te näette kuvassa? Puuttuuko kuvasta jotain? 
Tapahtuuko kuvan asioita oikeassa elämässä?

VOIMAVARAMARKKINAT

Tavoite:  Tukea jokaista osallistujaa löytämään omia jo olemassa olevia voimavarojaan.
Ohjeistus: Osallistujat kirjoittavat erillisille lapuille neljä vahvuuttaan tai osaamisaluettaan,  
jotka kokevat olevan voimavaroja työelämässä. Osallistujat lähtevät voimavaramarkkinoille  
lappujensa kanssa, eli vaihtavat ainakin kaksi omaa vahvuuttaan sellaisiin vahvuuksiin, joita 
toivoisivat itsessään olevan enemmän. 

Harjoite voidaan purkaa parin tai pienryhmän kanssa keskustellen. Lopuksi kaikki voimavara- 
laput kootaan yhteiseksi kollaasiksi, jonka työyhteisö voi halutessaan ottaa mukaansa.

3 PURKU JA REFLEKTIO

VÄITEJANA

Tavoite: Purkaa mielipiteitä keskustellen. Harjoitteessa tilaan muodostetaan  kuvitteellinen  
jana, jonka eri päädyt edustavat mielipiteitä ”olen samaa mieltä” ja ”olen eri mieltä”. Janan keski-
kohta edustaa neutraalia suhtautumista väitteeseen.
Ohjeistus: Ohjaaja esittää erilaisia väitteitä liittyen työhyvinvointiin. Väitteen kanssa samaa 
mieltä olevat asettautuvat tilan toiseen päätyyn ja eri mieltä olevat toiseen päätyyn. Jos et ole 
varma mitä mieltä olet väitteestä, asetu tilan keskelle.

Väitteet on hyvä muotoilla yksinkertaisiksi, jotta niihin on helppo ottaa kantaa (esim.työhyvin-
vointi on tärkeämpää kuin iso palkka.) Väitteillä voidaan purkaa sekä työpajan aiheisiin liittyviä 

mielipiteitä, sekä itse työpajan onnistumista. (esim. työpaja soveltui mielestäni työhyvinvoin-
tipäivään) Ohjaaja purkaa jokaisen väitteen keskusteluttamalla osallistujia. Osallistujat voivat 
myös itse kehittää väitteitä.

MERKITSE HETKI

Tavoite: Palauttaa osallistujalle mieleen toiminnan merkityksellinen hetki.
Ohjeistus: Ohjaaja pyytää osallistujia palauttamaan mieleensä hänelle merkityksellisen hetken 
työpajan aikana. Osallistuja asettuu fyysisesti siihen kohtaan tilassa, jossa oli tämän hetken ai-
kana. Ohjaaja kiertää jokaisen osallistujan luona kysymässä, minkä hetken tämä on valinnut ja 
miksi. Mikäli aika ei riitä jokaisen osallistujan henkilökohtaiseen kuulemiseen, osallistujia voi 
pyytää keskustelemaan vierustoverin kanssa valitsemastaan hetkestä. Tärkeää on, että jokai-
nen pääsee kuvailemaan valitsemaansa hetkeä, ja reflektoimaan näin toimintaa itselleen.
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LIITE 2

kooste: Pilvi Kallio

Osallistavia menetelmiä 
työpajakäyttöön
Alle on kerätty eri seminaareissa ja osallisuustapahtumissa pitämiä draamallisia alustuksia, harjoit-
teita tai kokonaisuuksia, joiden tarkoituksena on lisätä osallisuutta.

Asiakkaan osallisuus -työpaja

Pidettiin syksyllä 2010 Espoon valtuustosalissa,  
jossa tarkoituksena oli esitellä Kansalaisnavigointi-toimintaa.

Muodostetaan piiri. Piirissä henkilö vaihtaa paikkaa,  
mikäli yhtyy vetäjän esittämään väittämään:
1. kaikki jotka X, vaihtavat paikkaa
2. Kaikki jotka heräsivät tänä aamuna onnellisena
3. Hkin kaupungilla työskentelevät
4. Espoossa työskentelevät
5. Espoossa asuvat…
6. maahanmuuttaja-asioiden kanssa painiskelevat
7. kaikki jotka (salaa) vielä käyttävät talvisia vaatteita
8. (Anna mahdollisuus myös piirissä olevan kysyä)
9. Yhdestä suusta asiantuntijahirviö

Pyydetään lavalle itsemme, tai joku ryhmittymä, tiimi työpaikalta. Annetaan sille nimi, esimer-
kiksi tässä vetäjät voisivat olla Kansalaisnavigointi-hirviö.  Muu ryhmä kysyy yksinkertaisia ky-
symyksiä hirviön henkilöllisyydestä, kuten nimeä, ikää ja toiminnan tarkoitusta. Hirviö yrittää 
vastata yhdestä suusta. Seuraavaksi tehdään Asiakaspalveluraatihirviö, johon kuuluu osallistu-
jia. Jos jää aikaa, teetä Paikallishirviö, jolta voi kysyä mitä vain alueesta.

Miten teatteri osallistaa -työpaja

Tämä on oikeastaan näyte työpajasta. Sellaisia kysytään seminaarien aloituksiin tai kevennyk-
siksi kokouksiin jne. Ongelmana on se, että aikaa on yleensä liian vähän tehdä mitään ”järkevää”. 
Alla oleva pidettiin viiden vantaalaisen hankkeen yhteisessä työpajassa Heurekassa keväällä 
2012.

NOPEA PAIKALLA OLEVIEN ESITTELYKIERROS: PIIRISSÄ SANOTAAN OMA NIMI + SAMALLA 

ALKUKIRJAIMELLA OLEVA ADJEKTIIVI (TÄSSÄ TAPAUKSESSA) VANTAASTA

Hankkeiden mielikuvamarkkinat: olimme kirjoittaneet hanketyötä kuvaavia sekä muita adjektii-
veja, jotka jaettiin osallistujille. Osallistujat saavat markkinoilla vaihtaa, ostaa, kiristää, suostu-
tella muita vaihtamaan lappu sopiviin.

Johtoryhmän palloseura

Tässä tarkoituksena oli viihdyttää ja kiihdyttää Vantaalla toimivaa virkamiehistöä ajattelemaan 
kehitystyötään hauskalla ja osallistavalla tavalla. Fokuksessa oli eri osastojen välinen yhteistyö 
sekä Vantaan kaupunkialuetta leimaavat kysymykset. Johtoryhmän palloseura oli allegorinen ja 
etäännytetty valinta, jotta työskentelyssä säilyisi tärkeä fiktion ulottuvuus ja leikin mahdolli-
suus. Pidettiin keväällä 2011 Vantaan palvelupuolen johtoryhmälle.
1. Kättelyt (Ks. ohjeistus työhyvinvointipaja-liitteestä)
2. Hanke-esittely (hyvin lyhyesti Kansalaisnavigoinnista: hankkeen tarkoitus ja päämärä)
3. Joukkueen koollekutsu – työpajan vetäjät roolissa: Valmentaja, apuvalmentaja ja manageri: 

Nimetään Johtoryhmän palloseura Jorpakseksi, aloitetaan leikki sana-assosiaatioin. 
4. Jaetaan joukkue puoliksi ja apuvalmentaja pyytää / huutaa kirjaimia (I, A, P, J) ja ottaa aikaa 

kuinka kauan tiimeillä menee aikaa muodostaa yksi yhteinen kirjain. Siirrytään vaikeam-
piin mutta konkreettisiin asioihin kuten lentokone, ja abstrakteihin asioihin kuten Marja-
Vantaa.

5. Valmentajan väliintulo: valmentaja määrää tulosyksiköt esittelemään ydinosaamisensa 
kolmen sanan diasarjana ja pyytää yhtä tulkkaamaan syntynyttä kuvaa. Kuva ja tulkkaus 
harvoin kertovat samaa tarinaa, ja valmentaja fasilitoi tätä roolinsa vapauttamana ja tiuk-
kaa valmentajaa näytellen.

6. Valmentaja jatkaa ja pitää tahtia yllä. Nyt tehdään nopeita patsaita (liikkumattomia kuvia) 
pienryhmissä, aihioina vantaalaisuuteen liittyviä mutta myös yllättäviä asioita: dinosau-
rus, kaivostyöläiset, Vantaan lohi, solmukohta.

7. Rauhoitutaan toiminnasta ja irrottaudutaan valmennettavan johtoryhmän kollektiivisesta 
roolista: piirissä vaihdetaan paikkaa siten, että yksi menee keskelle ja pyytää kaikkia jotka 
pitävät jostakin, vaihtamaan paikkaa.

8. Purkupiiri sanoilla: miltä tuntui, mikä on fiilis nyt, mitä haluaa sanoa.

Hakuverkko-työpaja vantaan aluetoimikunnan jäsenille

Alla oleva on lyhennelmä Hakunilan asukasillan ja aluetoimikunnan kokoontumisen fasilitoin-
nista: Hakunilassa uudistettiin aluetoimikunnan toimintaa Vantaalla syksyllä 2011.
Tervetuloa: 
”Me olemme Kansalaisnavigoinnin draamatyön ohjaajat Pilvi, Make ja Rosa ja vastaamme siitä, 
että te viihdytte seuraavat kaksi tuntia. Mukana on myös teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoita 
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opiskelemassa yhteisöllisiä menetelmiä että osallistumassa harjoitteisiin. Harjoitteiden avul-
la luodaan katse nyky-Hakunilaan ja mietitään mitä teemaryhmien toiminta ja tavoitteet voisi-
vat olla.” 

Lämmittely:  
assosiaatiorinki aloitussanana Hakunila.
Lämmittely 2:  
muodostetaan yhteinen kuva Hakunilasta, yksi kerrallaan. Fasilitointia. Kun kaikki kuvassa, pur-
ku lähtee ensimmäisenä sisään menneestä.
Sana kerrallaan -tarina:  
Aluetoimikunnan nykyiset jäsenet kutsutaan lavalle haastatteluun.  
Ohjeistus sana kerrallaan –improvisaatioon, jonka jälkeen voidaan kysyä seuraavat kysymykset: 

Mikä toimii / ei toimi nykyisessä aluetoimikuntamallissa? Sanatarina
Miten haluaisit kehittää aluetoimikuntaa? Liikkuva patsas tai tarina (jos on tarina, valitaan 
muutama esittämään se)

Purku:  
mitä tulee mieleen, vapaa sana, lisää tai kysy. Perustele ja jatkokehitä.

Voiko HakuVerkko vastata tähän ja miten? Tehkää pienryhmissä iskulause tai slogan siitä, 
mihin tarpeeseen HakuVerkko vastaa, ja esittäkää se muille.
Mukana olevat teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijat:  
tehkää toiminnallinen tietoisku / mainos kaupungin puutteista kaupunginvaltuustolle.
Luottamus ja rentoutus:  Kerro ja kuljeta parisi tärkeään ja tuttuun paikkaan Hakunilassa. Dra-
matisoi matkaa, muista myös vaarat. Puretaan joko puhuen tai piirtäen fläpille. Näytetään yksi 
”yleismatka” alle aluksi.

Paikat ja tarinat kerätään fläpille, joka jää HakuVerkon käyttöön.
Purku:  
taidenäyttelyn muodossa voidaan käydä paikoissa joissa ollaan oltu.



141140

LIITE 3

Jani Tihinen

Tehtävä:  
Yhteiskunnalliset vaikuttajat
Seuraava tehtäväesittely havainnollistaa, kuinka syntyivät roolihenkilöt esitykseen ”Valsinki - 
kaikkien koti”. Olen pyrkinyt erottelemaan työvaiheet siten, että lukijalla on mahdollisuus niiden 
pohjalta luoda esityksellistä toimintaa omiin tarkoitusperiinsä. Tehtävällä ei alun perin pyritty 
synnyttämään itsenäistä esitystä. ”Valsinki – kaikkien koti” oli johdanto työpajalle, jossa draa-
maharjoittein tutkittiin toiveita, pelkoja ja tarpeita, joita asukkailla on suhteessa lähiympäris-
töönsä. Esitys pyrki tarjoamaan osallistujille tunnekokemuksen, impulssin aktivoimaan ajatte-
lua ja pohtimaan työpajan aihepiiriä. 

Toiminnallinen tutkimus on hankkeen aikana saanut monia muotoja, joista tämä tehtävä on 
yksi esimerkki. Alla kuvatun kaltaisena se vaatii työryhmän, jonka ihannekoko on mielestäni 3 
– 6 henkilöä. Tehtävän eri osioita saa kuitenkin vapaasti soveltaa. Kuten toisaalla kirjassamme 
esitelty Alttari–harjoite, on tämäkin syntynyt intuitiivisesti. Viimeiset osiot on kehitetty vasta, 
kun ensimmäiset ovat olleet jo työn alla. Alkuvaiheessa syntynyt materiaali on vaikuttanut sii-
hen, millaisen muodon esitys on saanut. Olisikin keinotekoista väittää työvaiheiden olevan ki-
veen kirjoitettuja määräyksiä, jos lukija innostuu niitä toteuttamaan.

Yhteiskunnalliset vaikuttajat -tehtävä haluaa antaa eväitä valitun aiheen käsittelyyn toi-
minnallisesti. Sen ei tarvitse edes tulostua julkiseksi esitykseksi. Alttariharjoitteen tapaan se 
tuo rationaalisen puheen rinnalle tunnekokemukseen ja hiljaiseen tietoon perustuvan ajattelun 
toiminnalla. Toivotan hauskoja hetkiä tehtävää toteutettaessa!

1. Leikkaa sanomalehdistä aiheeseesi liittyviä artikkeleja, uutisia ja kolumneja.  

2. Esittele materiaali työryhmällesi levittämällä kaikki leikkeet haluamaasi muotoon lattialle. 
Kuitenkin niin että ne ovat kaikki näkyvillä ja luettavissa  

3. Anna aikaa perehtyä artikkeleihin. Tarvittava aika riippuu materiaalin määrästä, mutta lu-
kemiseen kannattanee käyttää vähintään 30 minuuttia. Kehota tekemään muistiinpanoja 
asioista, jotka lukiessa vaikuttavat kiinnostavilta, ärsyttävät, ilahduttavat tai herättävät 
tarpeen saada lisää tietoa. 

4. Kun edellinen kohta on perinpohjaisesti ja huolella suoritettu, voidaan jatkaa kohti esityk-
sellistä työskentelyä. Kerro työryhmällesi, että heidän on luotava hahmo/henkilö/rooli, 

jonka pyrkimys on tulla yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. Jotta tehtävä pysyisi ajankohtai-
sena, tämä kohta on mietittävä huolella. Alun perin tehtävällä koottiin esitysmateriaalia 
eduskuntavaalien alla, jolloin hahmojen piti olla kansanedustajaehdokkaita. Tätä kirjoitta-
essa syyskuussa 2012 lähtisimme luomaan ehdokkaita kunnallisvaaleihin.  

5. Piirrä nelikenttä, jolle tekijät voivat sijoittaa roolihahmonsa. Nelikentän sisällön määrittää 
käsiteltävä aihe. Valsinkia tehdessä merkittäviä tekijöitä olivat yksilön suhde talouteen ja il-
mastonmuutokseen. Nelikentän kahdessa janassa toisen ääripäänä oli täysin vapaa markki-
natalous vastakohtanaan valtiojohtoisesti säännelty talousjärjestelmä. 

Toisella janalla määriteltiin yksilön vastuuta ilmastonmuutoksen torjumisessa. Vas-
takkain asetettiin näkemys, jonka mukaan tekninen kehitys tulee ratkaisemaan kaikki on-
gelmat ja toisaalta usko siihen, että kaikki valintamme esimerkiksi kuluttajana vaikuttavat 
planeettamme tulevaisuuteen (kts. piirros alla). 

6. Nelikentällä työryhmän jäsenet ovat määrittäneet roolihahmolleen näkökulman, josta kä-
sin maailmaa tarkastelevat Se on kärjistetty ja hivenen yksiulotteinenkin ja juuri siksi erin-
omainen kasvualusta seuraavalle osiolle. Jos hahmot ovat ehdokkaita poliittisissa vaaleis-
sa, heille on keksittävä kuvitteellinen puolue, jota edustavat. Jos näköpiirissä ei ole vaaleja, 
on keksittävä joku muu merkittävä yhteiskunnallinen asema, virka tai toimi, johon hahmot 
ovat pyrkimässä. Olennaista on, että tavoitellaan tehtävää, jossa ainakin periaatteessa voi-
daan vaikuttaa aiheeseen, jota Yhteiskunnalliset vaikuttajat - tehtävässä käsitellään. 

Nyt kuvitteellisen henkilön on luotava aloite. Aloitetta keksiessä mielikuvitus saa lau-
kata villisti. Valsinki - esityksessä kuvitteellisen Vapauspuoleen ehdokas Veronica Vapaa-
Herrala ehdotti lakkautettavaksi kaikki julkiset palvelut. Ainoaksi julkisin varoin ylläpidet-
täväksi organisaatioksi hän olisi jättänyt puolustusvoimat.

Aloite saa olla iso, syleillä maailmaa ja olla mahdotonkin toteutettava arkijärjellä aja-
teltuna. Aloitteen tueksi voi luoda ideologista taustamateriaalia. Valsingissa ehdokkaille 
annettiin tehtäväksi kirjoittaa pahvitauluihin edustamansa puolueen kymmenen käskyä. 
Viittaus raamattuun ei ollut tahaton. Draaman pyörryttävä vapaus on eri maailmoiden yh-
distelyssä ja sen kautta uusien merkkien ja merkitysten luomisessa. 

7. Jokainen roolihenkilö suunnittelee toiminnallisen 5 - 15 minuutin esittelyn, jossa aloite jul-
kistetaan. Esittely tapahtuu osana iltamia, joita tilanteesta riippuen kutsutaan vaalitilai-
suudeksi tai vaikkapa seminaariksi. Tilaisuudessa kuullaan kaikki aloitteet ja yhdessä ne 
muodostavat esityksellisen kokonaisuuden. Kaikkien aloitteiden ei vaalitilaisuudessakaan 
tarvitse tulla poliittisten puolueiden edustajilta. Valsingin ensimmäisissä esitysversiois-
sa nähtiin yllättävä väliintulo pahvilaatikossa asuneelta kansalaisjärjestön edustajalta, jo-
ka nousi laatikostaan ja ilmoitti vallanneensa esitystilan rauhan asialle. Poliittiset roolihah-
mot hän komensi mukaansa istuttamaan perunoita. 
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8. Kun kaikki on valmista ja esityskokonaisuus huolellisesti työstetty, voikin alkaa miet-
tiä laajempia kokonaisuuksia. Tuleeko esityksestä osa työpajaa, jolle se toimii alkuim-
pulssina? Kierretäänkö esittämässä virkamiehille, joiden työnkuvaan esityksen aiheet 
liittyvät? Vai järjestetäänkö karnevalistinen kiertue innostamaan kansalaisia vaali-
uurnille?  Taivas olkoon rajana!

Ääripäät olivat valttia kun Valsinki – esityksen tekijät  
sijoittivat roolihahmojaan nelikentälle.
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KIITOKSET

Esittävän taiteen opiskelijat teatteri  
ja draama yhteisössä -opintokokonaisuudessa vuosina 2010-2012

Espoon kaupunkikehitysyksikkö

Espoon kaupungin suunnittelija Kristiina Alppivuori

Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitos,  
professori Harry Schulman ja tutkijalehtori Rami Ratvio

Malmifoorumi

Malmin toimintakeskus ja ohjaajat Eeva Laine ja Johanna Kankkunen

Oulunkylän kulttuuriklubi

Pohjoinen Vartti-kaupunkilehti ja toimittaja Teija Loponen

Somalipapat ja heidän tulkkinsa Shiinle

Tuottaja Marja Pulkkinen

Uudenmaan liitto, Markus Liikkanen

Usvatien asukasyhteisö ja toiminnallinen torstaikerho

Vantaan kaupungin aluekoordinaattori Mikko Koikkalainen

Vantaan tapahtumapalvelujohtaja Iiris Lehtonen

Vantaan Toteemi-taidetalo

Kirjan viimeistelystä kiitokset kuuluvat  
graafinen suunnittelija Henna Heikkiselle ja valokuvaaja Markku Lempiselle.

Ursula Hallas
Markku Lempinen
Eetu Ahanen
Tartsan-valokuva Tuuja Jänicke, muut Pilvi Kallio
Markku Lempinen
Pilvi Kallio
Pilvi Kallio
Pilvi Kallio
Pilvi Kallio ja sivun 65  nukentekokuvat Riku Laakkonen
Markku Lempinen
Markku Lempinen ja Susanna Lehtovaara
Pilvi Kallio
Markku Ihamäki (lapset naamioissa) ja Pilvi Kallio (muut)
Varpu Kohvakka
Markku Lempinen
Pilvi Kallio
Markku Lempinen
Pilvi Kallio
Pilvi Kallio
Markku Lempinen
Pilvi Kallio
ohikulkijan nappaama kuva
Pilvi Kallio
Eetu Ahanen
Pilvi Kallio
Pilvi Kallio
Markku Lempinen

s. 8-9
s. 12-25
s. 30
s. 35
s. 38-44
s. 52
s. 55
s. 58
s. 62-65
s. 68
s. 73
s. 78
s. 81)
s. 83
s. 84
s. 87
s. 89
s. 90
s. 97
s. 98-99
s. 100
s. 104
s. 109
s. 112-117
s. 122
s. 127
s. 128-129

VALOKUVAT
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Kansalaisnavigointi – soveltava teatteri matkalla 
metropoliin käsittelee teatterilähtöisten menetelmien 
soveltamista ja juurruttamista kaupunkikehitykseen. 
Kolmivuotinen matka alkaa Metropolia Ammattikor-
keakoulun kulttuurin ja luovan alan halusta kehittää 
hyvinvointia ja vuoropuhelua Suomen ainoalla metro-
polialueella.

Kansalaisnavigointia metropolissa –hanke kasvoi yh-
teiskunnalliseksi taidehankkeeksi yhdessä kaupun-
kilaisten kanssa Helsingin Malmilla ja koillisessa ra-
danvarressa, Espoon keskuksessa ja Suvelassa, sekä 
Vantaalla muun muassa Tikkurilassa, Myyrmäessä ja 
Hakunilassa. Hanke antoi äänen ryhmille, jotka uhkaa-
vat jäädä syrjään päätöksenteossa tai kuulumattomiin 
julkisessa keskustelussa.

Kirja esittelee Kansalaisnavigoinnin käyttämät ja ke-
hittämät menetelmät. Tavoitteena on, että hankkeen 
tutkiva ja prosessoiva toiminta jäisi opiksi ja osaksi vi-
ranhaltijan, asukkaan ja soveltavan taidetoiminnan 
ammattilaisen välistä vuorovaikutusta.
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