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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyöni käytännön osuutena toteutin Tampereen Työväen Teatterille sekä kevään että syksyn 

2014 aikana yleisötyöhankkeen näytelmän Kainon Laulu pohjalta, yhteistyössä teatterinjohtajan ja 

näytelmän ohjaajan Maarit Pyökärin kanssa. Hanke oli samalla osa harjoitteluani Tampereen Työväen 

Teatterilla, josta teimme sopimuksen Pyökärin kanssa toukokuussa 2014. Suunnittelin ja toteutin ylei-

sötyöpajan näytelmän Kainon Laulu yhteyteen alakoululaisille Tampereelle ja Nokialle. Työpajan to-

teutus tapahtui syksyllä 2014. Työpajatoiminnan tavoitteena oli näytelmän teeman, sotalapset ja pako-

laiset käsittely ja kokemuksellinen draaman kautta oppiminen vuorovaikutuksellisessa ja osallistavassa 

muodossa, joka pohjautui taidekasvatukselliseen näkökulmaan. 

 

Opinnäytetyöni aiheeksi valitsin teatteri-ilmaisun ohjaaja ammattiteatterin yleisötyön kehittäjänä, jo-

hon näkökulmana otin asiakastavoittelun yleisötyön lähtökohtana. Erityisenä tutkimuskysymyksenäni 

on: kuinka ammattiteattereissa voitaisiin tavoittaa uusia asiakkaita yleisötyön kautta ja minkälaista 

resursointia se vaatii? Itselleni asettamani tavoitteet opinnäytetyössäni ovat yleisötyön kehittäminen, 

uusien asiakkaiden mahdollinen tavoittaminen ja opinnäytetyöni tutkimustuloksien hyödyntäminen 

Tampereen Työväen Teatterin toiminnassa. Opinnäytetyöni kautta minulla on intohimoa kehittää teat-

teri-ilmaisun ohjaajan työllistymismahdollisuuksia ammattikentällä ja tuoda näkyväksi sekä tietoiseksi 

alani osaamisalueita. Yleisötyö on näkyvä tapa tähän.  

 

Opinnäytetyöni kirjallinen aihe nousi minulle esiin jo melko varhaisessa vaiheessa opintojani, sillä 

olen ollut jo pitkään kiinnostunut tulevaisuudessakin kehittämään soveltavan taiteen toimintaa amma-

tillisissa organisaatioissa. Opiskelujeni aikana minua ovat kiinnostaneet erityisesti erilaiset kulttuuri-

työn kehittämiseen liittyvät asiat sekä pedagogina toimiminen ja ohjaaminen. Kiinnostuksen kohteet 

johtivat lopulta soveltavaan teatteriin ja yleisötyöhön – itse asiassa aiheisiin, joista minun ei koskaan 

pitänyt olla kiinnostunut. Kiinnostus yleisötyötä kohtaan heräsi hankkeen myötä Tampereen Työväen 

Teatterilla, missä työskentely oli ollut jo nuoresta saakka minulle unelma. Ehkä kiinnostuksen koh-

teideni muuttuminen monen asian suhteen on ollut teatteri-ilmaisun ohjaaja-opintojeni yllättävimpiä 

kokemuksia. 

 

Tutkimukseni aiheelle nousee tarvetta yleisesti ammattiteattereissa, kuten myös Tampereen Työväen 

Teatterilla. Tämän tuovat ilmi aikaisemmin tehdyt tutkimukset yleisötyön kehittämisestä eri ammatti-
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teattereissa. Tuomalla esiin asiakastavoittelun yleisötyön lähtökohtana, otan melko rohkeasti kantaa 

myös markkinoinnin ja myynnin edistämiseen. Tämä tuo mielestäni uutta näkökulmaa verraten aikai-

semmin tehtyihin tutkimuksiin aiheesta. 

 

Hankkeistuksen aikana keskustelun tasolla nousi esiin, että Tampereen Työväen Teatterilla ei ole tois-

taiseksi saatu ideaa tai suunnitelmaa siihen, kuinka yleisötyötä toteutettaisiin niin, että sillä saavutettai-

siin myös lisää asiakkaita teatteriin. Aihe on yhteiskunnallinen, sillä ajatellen esimerkiksi uusien asi-

akkaiden tavoittelua teatterissa, voidaan ajatella, että täysin suoraa vastausta ei voida muodostaa poh-

timatta haasteita, tekijöitä ja ongelmia, koska niitä on useita. Taustalla ovat niin suomalainen yhteis-

kuntarakenne ja päättäjät, jotka ovat vastuussa teatterien rahoituksesta. Yleisötyön kenttäkin hahmot-

tuu monimuotoisena sekä sen tekijälle että kokijalle. Teatterien tekemisestä on tullut kallista, tämä on 

suoraan huomattavissa niinkin tutusta asiasta kuin teatterilippujen hinnat. Voidaankin kysyä, kuinka 

resursseja voitaisiin säädellä niin, että se olisi taloudellisesti kannattavaa teatterille ja että teatteri saisi 

uutta katsojakuntaa? Samalla tulee miettiä uusia keinoja, joilla uutta yleisöä voitaisiin lähestyä. Tässä 

tapauksessa tekijänä koen, että yleisötyö voisi olla enemmänkin kuin hyvä vaihtoehto. 

 

Tutkimusotteeni on kehitykseen tähtäävä toimintatutkimus. Toimintatutkimus voidaan määritellä pro-

sessiksi, joka tähtää asioiden muuttamiseen ja kehittämiseen entistä paremmiksi. Toiminnan kehittä-

minen ymmärretään tällöin jatkuvaksi prosessiksi. Keskeistä on uudella tavalla ymmärrettävä prosessi. 

Toimintatutkimus piirtyy tällä tavoin ymmärrettynä lähestymistavaksi, joka ei ole kiinnostunut vain 

siitä, miten asiat ovat, vaan ennen kaikkea siitä, miten niiden tulisi olla. (Kajaanin Ammattikorkea-

koulu) 

 

Opinnäytetyön lähdeaineisto muodostuu teatterinjohtajan, Maarit Pyökärin teemahaastattelusta, käy-

tännön kokemuksesta teatterissa työskentelystä sekä yleisötyön ja draama- ja teatterikasvatuksen kir-

jallisuudesta. Lähdeaineistona toimivat niin ikään aihetta koskevat sähköiset julkaisut ja lehtiartikkelit, 

jotka tukevat sisältöä. 
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2 KÄSITTEIDEN AVAAMINEN 

 

 

Ennen varsinaista opinnäytetyöni käytännön osiota avaan tässä luvussa opinnäytetyöni tärkeimmät 

käsitteet ja sen, mitä ne tarkoittavat tässä kontekstissa. Tärkeimmät käsitteet ovat: yleisötyö, teatteri- ja 

draamakasvatus sekä osallistava ja soveltava teatteri. 

 

 

2.1 Yleisötyö 

 

 Yleisötyössä on aina kuitenkin kysymys teatterin 

 perustoiminnan laajentamisesta tavalla tai toisella 

 (Maarit Pyökäri, LIITE 1/1). 

 

Teemahaastattelussaan Maarit Pyökäri määrittelee yleisötyön tarkoittavan monenlaisia asioita. Ensin-

näkin se voi tarkoittaa olemassa olevien esitysten avaamista yleisölle sekä uusien näkökulmien tuomis-

ta esitykseen tai sen aihepiiriin. Yleisellä tasolla yleisötyö voisi olla kaikkea teatterityön tunnetuksi 

tekemistä erilaisille ihmisryhmille sekä samalla se on myös teatterin mahdollisuuksien tunnetuksi te-

kemistä. Yleisötyön rajattomuus mahdollistaa vielä kolmantena seikkana mahdollisuuden sisällyttää 

yleisötyöhön monipuolisia uusia asioita. Kysymys kuuluu: Mitä halutaan tehdä, mistä ollaan kiinnos-

tuneita, mihin resurssit riittävät ja mistä jokin toinen osapuoli on kiinnostunut? 

 

Yleisötyölle ei ole niinkään olemassa ainutta oikeata määritelmää. Määritelmät saattavat muuntua yk-

sittäisenkin organisaation sisällä. Tämän seikan koen itsekin näkeväni sekä oman kokemukseni että 

Pyökärin haastattelun kautta. Painottaminen ja sisältö yleisötyössä riippuvat suurimmaksi osaksi ylei-

sötyöntekijän itsensä omista vahvuuksista ja siitä, mistä hän on kiinnostunut. Teatterin koko ja käytös-

sä olevat resurssit ohjaavat luonnollisesti toimenkuvan muodostumista (Airaksinen 1997, 16). Heather 

Maitlandin (2000, 7-8) mukaan yleisötyö on kulttuuristen organisaatioiden keino saavuttaa taiteellisia, 

taloudellisia ja sosiaalisia tavoitteita. Teatterit, jotka osallistuivat Koko kansan olohuone – kartoituk-

seen, määrittelivät yleisötyön olevan toimintaa, joka tapahtuu esitysten ohessa ja yleisötyön avulla 

halutaan ylläpitää kontaktia teatterin ja yleisön välillä. Teattereiden mukaan yleisötyön tarkoituksena 

on tavoittaa uutta yleisöä sekä laajentaa että vakiinnuttaa teattereiden yleisöpohjaa, sekä se tukee kat-

sojakokemusta. (Lampo 2009, 24-25.) 
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Heather Maitlandin (2000, 5-6) mukaan taideorganisaatioiden sisältä voidaan havaita kolme erilaista 

tapaa yleisötyön sisällön ja merkityksen määrittelyyn. Pedagogit haluavat yleisötyön kautta kehittää 

yksilön henkilökohtaista kokemusta taiteesta, ja siten yleisötyö useimmiten edellyttää osallistumista. 

Projekteja arvioitaessa tärkeäksi tekijäksi nousee osallistujien oma kokemus sekä taiteen ymmärtämi-

sen kehittyminen. Taiteilijat haluavat lisätä yleisön ymmärtämystä omista töistään. Taiteilijat toivovat 

saavansa lisää yleisöä sekä haluavat varmistaa, että yleisö ymmärtää heidän taiteellisia päämääriään. 

Markkinoijien lähtökohtana on yleisötyö, jonka tulokset peilaavat suoraan organisaation toimintaan. 

He suuntaavat toimintansa tietyille kohderyhmille ja toivovat saavansa aikaan muutoksen yleisön käy-

töksessä. Maitland jatkaa, että kaikki nämä yllämainitut yleisötyön määritelmät ja päämäärät ovat kes-

kenään tasa-arvoisia. Erilaisuus sisällöissä johtuu vain tekijöiden erilaisista lähtökohdista suhteessa 

yleisötyöhön. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että yleisötyö on suunnitelmallinen prosessi, joka sekä 

mahdollistaa että syventää osallistujan kokemusta taiteesta. 

 

Yleisötyöllä pyritään luomaan silta taiteilijalle ja yleisölle, antamaan taiteen lukutaidon avaimia ja 

avaamaan uusia ulottuvuuksia teoksen äärellä (Lampo 2009, 6). Kyseisessä artikkelissa Raija Airaksi-

nen määrittelee yleisötyön keskeisiksi tavoitteiksi uuden yleisön luomisen ja yleisöpohjan laajentami-

sen, nykyisen yleisön vakiinnuttamisen ja kasvattamisen. Kolmantena tavoitteena hän mainitsee kat-

somiskokemuksen syventämisen ja osallistuvuuden tapojen monipuolistamisen. 

 

Vuosina 2008-2010 toteutetussa YLÖS – hankkeessa mukana ollut Niina Torkko (Arsis 2/09, 2-4)  

kertoo haastattelussaan yleisötyön olevan kokoelma erilaisia keinoja ja menetelmiä, joilla voidaan 

pyrkiä joko taiteellisiin, sosiaalisiin tai taloudellisiin päämääriin – hän mainitsee näkemyksestään 

myös YLÖS – hankkeen loppujulkaisussa (Torkko ym. 2010, 9-10). Usein yleisötyössä käytetään 

soveltavan teatterin menetelmiä, joiden myötä katsoja osallistuu aktiivisesti teatterilliseen tapahtu-

maan, jotka voivat olla työpajoja, forum-teatteriesityksiä tai tarinateatteriesityksiä ja niin edelleen. 

Artikkelissa Torkko myös muistuttaa, että yleisötyöllä etsitään myös vastausta kysymykseen: mitä 

muuta kuin perinteisiä teatteriesityksiä ammattiteattereissa voidaan tehdä? 

 

Avaan käsitettä vielä Kainon Laulu – yleisötyöhankkeen kautta. Siinä yleisötyön taiteelliset tavoit- 

teet näkyivät siten, että esityksen maailma tuotiin suoraan osallistujien luo, mikä loi ymmärrystä 

esityksen taiteellisista päämääristä. Yleisön kasvatukselliset tavoitteet saavutettiin alakoululaisille 

Tampereelle ja Nokialle tehdyissä työpajoissa. Yleisötyön taloudelliset tavoitteet näkyivät uuden 

yleisön tavoittamisessa – moni alakoululainen haluaisi jatkossakin tutustua teatterin ohjelmistoon. 

(Lepistö 2014) 
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2.2 Teatteri- ja draamakasvatus 

 

Puhuttaessa teatterin yleisötyöstä käytetään myös termejä yleisökasvatus, teatterikasvatus tai 

teatteripedagogiikka. Itse käytän mielelläni termiä yleisötyö, sillä nimestä saa heti kuvan siitä, että 

työtä tehdään yleisön kanssa tai yleisölle. YLÖS – ammattiteattereiden kehittämishanke 2008-2010 

määrittelee yleisötyön osana tehtävän teatterikasvatuksen olevan useinmiten lapsille ja nuorille 

suunnattua. Sen tavoitteena on tukea sekä osallistujansa teatterinlukutaitoa että vahvistaa hänen omaa 

luovuuttaan, itseilmaisua ja vuorovaikutustaitoja. 

 

Monesti käsitteet teatteri- ja draamakasvatus näyttävät takertuvan toisiinsa, mutta kuitenkin tunnen 

eron olevan siinä, että teatterikasvatuksessa on enemmänkin kyse teatterin tekemästä kasvatukselli-

sesta yleisötyöstä, kun taas draamakasvatus-käsite mielletään useinmiten koulukontekstiin, kuten jos 

esimerkiksi puhutaan ilmaisutaidosta. 

 

Hannu Heikkinen (Heikkinen 2004, 19-20, 33, 39, 139) määrittelee draamakasvatuksen draamaksi ja 

teatteriksi, jota tehdään kasvatuksellisena toimintana erilaisissa oppimisympäristöissä ja joka sisältää 

sekä esittävän, osallistavan ja soveltavan draaman genret. Draamakasvatukseen kuuluu monia eri 

genrejä, joista Heikkinen nostaa esiin vain osan. Heikkisen esiin tuomille genreille on yhteistä asioiden 

ja elämän ilmiöiden tutkiminen ja oppiminen fiktion luomisen kautta. Kaikissa genreissä perustyötavat 

ja ilmaisukeinot ovat jossain määrin samankaltaisia, mutta painotukset ja vaatimukset eroavat 

toisistaan. Draamakasvatukseen sisältyy koulun teatteritoiminta, mutta sen ulkopuolelle jäävät 

sekä terapia että teatteri instituutiona ja ammattiteatterina. 

 

Marjo-Riitta Ventola (2005, 21) määrittelee teatterikasvatukseen kaksi suuntausta, joista toinen on 

teatteritaiteen ja sen ilmaisumuotoihin keskittyvä opetus. Sen lähestymistapana on yksilöllisten 

ilmaisutaitojen kehittäminen ryhmätyöskentelyssä. Toisena suuntauksena hän pitää draamakasvatusta, 

jonka lähtökohtana on kollektiivinen kokemus sekä ymmärryksen lisääminen taiteesta. Se painottaa 

osallistujaryhmän ja paikallisen kulttuurin merkitystä esteettisen kasvatuksen perustana. Tässä määri-

tyksessä suhde ympäröivään yhteisöön nähdään tärkeänä. Esimerkiksi kouluissa draamakasvatus tai 

ilmaisutaide- aineet pyrkivät ikään kuin ylittämään paitsi taide-, mutta myös muiden oppiaineiden 

rajoja. Koulumaailma on vaikuttanut teatterikasvatukseen synnyttämällä aikanaan myös uuden 

esitysgenren, joka tunnetaan Suomessa nimellä TIE-teatteri opetuksessa (TIE = Theatre in Education). 

(Heikkinen 2004) 
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Kainon Laulu – yleisötyöhankkeessa teatterikasvatuksellinen näkökulma näkyi mielestäni erityisesti 

alakoululaisten kanssa työskennellessä. Koen itseni myös jonkinlaisena humanistina taidealalla ja oli 

tärkeätä, että teatterin tekemiseen nivoutui myös kasvatuksellinen puoli. Näytelmän teemojen 

käsittelyn myötä lapset oppivat myös Suomen historiasta ja sotalapsista, ja siitä, miten he voivat 

suhtautua nykyajan pakolaisuuteen. Opetushallituksen (2005) vahvistamassa taiteen perusopetuksen 

yleisen oppimäärän opetussuunnitelmassa määritellään taiteen perusopetuksen tehtäväksi luoda 

perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle. Tarkoituksena on myös avata uusia 

mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria ja niiden sisältämiä merkityksiä ja kehittää 

ajattelemisen taitoa ja luovuutta eri elämän alueilla. Vaikka tämä opetussuunnitelma on kohdistettu 

taiteen perusopetukseen, se antaa raamit myös koulumaailman ulkopuolella toteutettavaan taide- ja 

teatterikasvatukseen. Taiteen perusopetuksen tehtävät näkyivät myös hankkeen sisällä. 

 

Jouko Astorin (1997, 27) mukaan yleisötyössä ollaan yleissivistävän taidekasvatuksen äärellä ja 

yleisötyö on sen ytimessä: siinä on kysymys rakennusaineista, joiden avulla voimme hallita 

subjektiivista, kokemuksellista todellisuutta eli omaa fyysistä, sosiaalista ja historiallista ympäris-

töämme. Tätä tarvitaan maailmankuvan rakentamiseen yhtä hyvin kuin objektiivista tietoa esimerkiksi 

luonnontieteistä. 

 

Maarit Pyökäri (LIITE 1/7) korostaa ohi haastattelunsa kysymyksien, että teatterista voisi olla suuri 

apu sekä kouluoppimisessa että oppimisessa ylipäätään. Teatterin myötä voitaisiin avata kokonaisia 

oppimateriaaleja ja niiden sisältöä lapsille aivan toisella tavalla, kun opittava asia on kokemuksellinen 

teatterin myötä. Teatterin mahdollisuudet tässä asiassa ovat valtavat, vaikka tosiasia on, että jos 

koululaitos haluaisi käyttää teatteria taidekasvattajana, niin koululaitoksen tulisi se myös jotenkin 

korvata. 

 

Teattereilla on mahtavat puitteet toteuttaa juuri tällaista kasvatusta, koska teattereita eivät niinkään 

sido tietyt toimintatavat tai opetussuunnitelmat, vaan kasvatus voidaan suunnitella teatterin taiteellisten 

ja sosiaalisten yleisötyön tavoitteiden pohjalta. Se voi pitää sisällään oppimista tietyistä aiheista, jotka 

pohjautuvat esitykseen, kuten esimerkiksi Kainon Laulussa ja mahdollisesti myös kouluissa opetetta-

viin aineisiin ja samalla opettaa teatterin katsomista, yhteistyötaitoja ja tuoda iloa. Teatterikasvatuksel-

la on täten kaksi tavoitetta: sillä voidaan kouluttaa teatterin katsojia aktiivisemmiksi ja samalla opettaa 

vuorovaikutus- ja itseilmaisutaitoja. Teatterikasvatus on mielikuvituksen hyödyntämistä kasvatukselli-

sessa kontekstissa. Mutta monesti ikuinen kysymys on siinä: Kuka maksaa? Mistä rahoitus tulee? 
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2.3 Osallistava- ja soveltava teatteri 

 

Soveltavan teatterin määritteleminen jo käsitteenä on tyhjentävästi suhteellisen mahdotonta. Sovelta-

vaa teatteria käytetään tarkoittamaan kaikkia niitä teatterillisia menetelmiä ja muotoja, jotka ovat poik-

keavia perinteisestä tavasta tehdä teatteria. Teatteria ja sen metodeja voidaan soveltaa moneen muu-

hunkin tarkoitukseen. Soveltava teatteri on usein osallistavaa. Tekijöinä eivät ole ainoastaan esiintyjät, 

vaan myös yleisö. Soveltavaa teatteria tehdessä ajatellaan, että osallistujien kokemus yhteisestä proses-

sista on taiteellista lopputulosta tärkeämpää, vaikka se ei suoraan tarkoita, ettei soveltavan teatterin 

kautta voisi syntyä taiteellisesti kiinnostavia teoksia. (YLÖS – hanke 2008-2010) 

 

Teoksessaan Draamakasvatus, Hannu Heikkinen (2005, 79) kertoo soveltavan draaman ja teatterin 

olevan teatterin muodon sekä kielen ja työtapojen hyödyntämistä, jotta päästäisiin tutkimaan jotain 

asiaa tai ilmiötä, joka muussa tapauksessa jäisi käsittelemättä. Marjukka Lampo (2009, 12) määrittelee 

soveltavan teatterin olevan teatterillista toimintaa, joka tähtää muuhun kuin esityksen valmistamiseen. 

 

Pieta Koskenniemi (2007, 11) jakaa osallistavan teatterin sen pyrkimyksien mukaan. Yleisesti se voi-

daan jaotella kolmeen eri ryhmään, joita ovat yhteisöllinen, kasvatuksellinen ja terapeuttinen draama ja 

teatteri. Osallistavan teatterin eri muodoille on teatterillisten toimintatapojen ja teatterin eri elementtien 

sovittaminen yhteisölliseen työskentelyyn sekä toimiminen tilassa, jossa fiktio ja reaalitodellisuus koh-

taavat. Osallistavaa draamaa ei ole niinkään rakennettu katsojia varten, vaan osallistujat osallistuvat 

yhdessä sen luomiseen. (Rusanen 2008, 24) Kainon Laulu – hankeen työpajan pohjalla olivat molem-

mat käsitteet, joiden vuoksi niiden avaaminen tuntui luonnolliselta. 
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3 YLEISÖTYÖSTÄ YLEENSÄ 

 

 

Tämän luvun tarkoituksena on käsitellä jo aiemmin määritellyn teatterien yleisötyön tekemisen syitä. 

Samalla pohdin yleisötyön saavutettavuutta ja tarkastelen yleisötyön tämän hetkistä tilaa Suomessa. 

 

 

3.1 Miksi yleisötyötä tehdään? 

 

Teatteri on ollut mielestäni aina kiinteänä osana yhteiskunnassa. Aina, kun enemmän ihmisiä kokoon-

tuu yhteen, jonkin asian äärelle, tapahtumaa voi pitää poliittisena tai yhteiskunnallisena. Mielestäni 

teatterilla on taidemuotona mahdollisuuksia tarjota välineitä paitsi ajankohtaisten ilmiöiden tarkaste-

luun, mutta myös ongelmien ratkaisuun sekä monenlaisten ihmisten sosiaaliseen ja fyysiseen ympäris-

töön liittyvien kysymysten avaamiseen. Itse kokemanani yleisötyö ja soveltavan teatterin metodit ovat 

omiaan juuri tällaiseen työhön. Nina Torkko (Arsis 2/09, 3) myös kertoo haastattelussaan, että par-

haimmillaan yleisötyö palvelee niin teattereiden taiteellista henkilökuntaa, katsojia kuin yhteiskuntaa 

sen laajemmassa merkityksessä. Sillä yleisötyön tarkoituksena on lisätä teatterikentän osallistujien ja 

katsojien hyvinvointia ja luoda uudenlaisia mahdollisuuksia myös taloudellisen toimintaympäristön 

kehittämiseen. Tässä taidelaitoksella voisi olla suurempikin taloudellinen merkitys jollekin yhteisölle 

tai paikkakunnalle esimerkiksi. 

 

Yleisötyön määritelmät jo itsessään sisältävät monipuolisia syitä sen tekemiseen. Maitland (2000, 6) 

kertoo, että jokaisen taideorganisaation liiketoimintasuunnitelman tulisi sisältää strategia yleisötyön 

toteuttamiselle. Toisaalta tämä voi taas pohjautua siihen, että Englannissa yleisötyö on teattereille yksi 

kriteeri valtionavun saamiseen (Airaksinen 1997, 13). Suomessa ei toistaiseksi ole vielä edetty näin 

pitkälle, mutta yhä useampi teatteri näkee yleisötyön tarpeellisuuden ja palkkaa yleisötyöntekijöitä. 

Esimerkkinä on Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen vuosina 2008-2010 tehty valta-

kunnallinen YLÖS – hanke, jonka tavoitteena oli vakiinnuttaa ammattimainen yleisötyöjärjestelmä 

suomalaisiin teattereihin (Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus 2008). 

 

Jouko Astor (1997, 24-25) pohti artikkelissaan syitä siihen, miksi taidelaitokset ovat kiinnostuneita 

yleisötyöstä. Ensimmäiseksi syyksi hän mainitsee huolen yleisön säilymisestä ja uuden yleisön saapu-

misesta tulevaisuudessa. Toiseksi syyksi hän oli havainnut tarpeen yleisön paremmasta tuntemisesta, 
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eli kiinnostuksen siitä, mikä joukko yleisötyöstä on kiinnostunut. Yleisötyön avulla voidaan myös saa-

vuttaa mahdollisesti uusia yleisöjä (Sjöberg 2000). 

 

YLÖS – hankkeen www-sivuilla kerrotaan, että yleisötyöllä on sekä taiteellisia, sosiaalisia että talou-

dellisia tavoitteita. Tästä mainitsin myös alaluvussa: yleisötyö. Kiinnostavaa on se, että myös Heather 

Maitland (2000, 7-8) on päätynyt samankaltaiseen jaotteluun yleisötyöstä, tosin erilaisin perusteluin. 

Taiteellinen työskentely ei-ammattilaisten kanssa tuottaa usein tuoreita ja koskettavia teatterillisia het-

kiä (Tampereen yliopiston tutkivan teatterityön keskus 2008). Tämä viittaa siihen, että yleisötyön pro-

jekti on toiminnallista ja voi johtaa myös esitykseen. Ei-ammattilaiset ovat tällöin työskentelyn keski-

össä, jotka ammattilaisten ohjaamina toteuttavat työpajan tai esityksen. Maitlandin näkökulmassa ylei-

sötyön taiteellisena päämääränä on saada yleisöä uusiin produktioihin. Markkinointipainotteisuus nä-

kyy läpi Maitlandin näkökulmassa käsitellä yleisötyön taloudellisia vaikutuksia. Hänen mukaansa jo-

kaisen organisaation yhtenä päämääränä on talous ja sen kasvattaminen. Asiakastavoittelu korostuu 

päämääränä. YLÖS – hankkeessa taas korostetaan sitä, että yleisötyöhankkeet ovat usein tuotannolli-

sesti suhteellisen edullisia ja ne mahdollistavat teattereille uusia rahoitusmahdollisuuksia. Projektit 

sitouttavat ihmisiä uusiksi aktiivisiksi ja uskollisiksi katsojiksi. Yleisötyön koen itse myös suhteellisen 

edullisena toimintamallina, sillä se tarvitsee tekijäkseen ainoastaan yhden ihmisen, toisin kuin esimer-

kiksi 10-20 henkilöä työllistävä näytelmäproduktio.  

 

Yleisötyön kautta yleisötyöntekijöiden, taidepedagogien sekä taiteilijoiden ammatilliset ja liiketoimin-

tavalmiudet kehittyvät ja työllisyysmahdollisuudet paranevat. Yleisötyön merkitystä voidaan täten 

laajentaa taidelaitosten työntekijöiden suuntaan. YLÖS – hankkeen (2008-2010) mukaan yleisötyö 

tähtää usein lopulta yhteiskunnan henkisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Se vie inhimillisen toiminnan 

peruskysymysten äärelle. Omasta itsestä ja toisista kiinnostuminen sekä välittäminen, nähdyksi ja 

kuulluksi tuleminen ja toimiminen osana yhteisöä ovat yleisötyötä parhaimmillaan. Maitland (2000, 7-

8) ei jaottelussaan mene yhtä syvälle sosiaalisten päämäärien määrittelyssä, vaan toteaa, että joillekin 

taidelaitoksille on tärkeätä saavuttaa erilaisia yhteiskunnan kohderyhmiä ja mahdollistaa näille osallis-

tuminen kulttuuriaktiviteetteihin. 

 

Olen maininnut monia syitä ja jaotteluja yleisötyön tarpeellisuudesta ja tavoitteista. Yleisötyötä teh-

dessä osan tavoitteista voin havaita toteutuvan esimerkiksi työpajan harjoituksissa, kuten Kainon Laulu 

– opetuspaketissa. (LIITE 2) Pitkän ajan tavoitteet yleisötyössä ovat haastavampia määritellä, sillä 

siihen vaikuttavat yksilön käsitykset itsestä, muista sekä yhteiskunnasta ajan kanssa, johon yleisötyön 

kokemukset ja oivallukset ovat voineet olla kipinänä. YLÖS – hankkeessa (2008-2010) myös todetaan, 
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että taide ja kulttuuri tarjoavat tavan käsitellä sekä inhimillisiä että yhteiskunnallisia kokemuksia kol-

lektiivisesti ja subjektiivisesti (Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus 2008). Kun ajattelen 

asiaa tästä näkökulmasta, niin yleisötyön merkitys ei suinkaan jää pieneksi, sillä yleisötyöllä voidaan 

vaikuttaa ratkaisevasti myös yksilön elämänlaatuun. Mikä olisikaan sen parempi syy toteuttaa yleisö-

työtä? 

 

 

3.2 Yleisötyö saavutettavuuden kannalta 

 

Teemahaastattelussa (LIITE 1/3) kysyin Tampereen Työväen Teatterin teatterinjohtajalta Maarit 

Pyökäriltä, mitä he haluavat yleisötyöllä teatterissaan saavuttaa. Vastaus oli yksiselitteisesti enemmän 

yleisöä teatteriin sekä uusia ihmisiä teatterin ystäviksi. Humanistina hän näkee myös tämän taidelai-

toksen velvollisuutena. Hän kertoi myös yleisötyö kokemuksestaan Bilbaon Guggenheim museossa, 

jossa aktiivinen ja monipuolinen yleisötyö oli opettanut katsojilleen katsomaan taidetta, mutta myös 

kiinnostumaan siitä. Tässäkin tapauksessa yleisötyö oli siis toiminut siltana niin tekijöiden kuin koki-

joiden välillä, mihin YLÖS – hankkeessa (2008-2010) viitataan. Pyökäri jatkaa, että teattereissakin se 

voisi olla niin. Taidelaitoksella on humanistinen velvoite laajentaa taiteensa ymmärtäjämäärää. Tärkeä-

tä olisi nimenomaan saavuttaa ihmisiä, jotka eivät luonnollisesti hakeudu taiteen pariin esimerkiksi 

oman perheensä, koulutuksensa tai muun takia. Tämä sen takia, että hekin voisivat löytää taiteen maa-

ilmankuvansa rikkaudeksi. Kaikilla ei ole varaa Suomessa harrastaa itse taiteita tai käydä teatterissa. 

Sen tulisi olla mahdollista jokaiselle, kuten kirjastossa käynti. 

 

Maitland (2000, 9) kertoo samasta asiasta seuraavaa: Yleisötyö voi sisältää myös sellaisten fyysisten, 

psykologisten ja sosiaalisten rajojen rikkomista, jotka estävät ihmisiä osallistumasta taidetapahtumiin. 

Fyysiset esteet ovat usein terveydellisesti rajoittavia. Psykologisena esteenä voivat olla ennakkoluulot 

ja mielikuvat jotakin taidemuotoa kohtaan. Silloin yleisötyön tehtävänä on madaltaa tapahtumien osal-

listumiskynnystä. Sosiaalinen este voi muodostua taas ystäväpiirin erilaisista kiinnostuksen kohteista, 

jolloin mahdollinen katsoja voi kokea oman kiinnostuksensa taidetta kohtaan outona. Yleensäkin tie-

don puute on yksi perussyistä olla osallistumatta taidetapahtumaan. Mahdolliselle katsojalle hanka-

luuksia tuottavat tapahtuman ajan, paikan, meno-ohjeiden, lipun varauksen ja oston selvittäminen. Ko-

en, että näiden esteiden kautta yleisötyöntekijän on suhteellisen helppoa kuitenkin vaikuttaa psykologi-

siin, fyysisiin ja tiedon puutteesta johtuviin esteisiin. Sosiaalisten esteiden rikkominen vaatisi mieles-

täni jo aivan uutta tulokulmaa ja suunnittelua yleisötyön menetelmiin. 
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Yleisötyöntekijän asiakkaiden ydinjoukko muodostuu jo olemassa olevista ja aktiivisesti tapahtumissa 

käyvistä asiakkaista, joista tulee myös huolehtia. Heillekin olisi hyvä tarjota vaihtuvia ja uudenlaisia 

lähestymistapoja tutuksi tulleeseen taidemuotoon. Yleisötyöntekijän tulee miettiä keinoja, joilla asiak-

kaita saataisiin osallistumaan entistä useammin, esimerkiksi taidelaitoksen tarjoamiin muihin tapahtu-

miin tai tutustumaan uuteen taidemuotoon tai mahdollisesti liittymään taidelaitoksen kannatusyhdis-

tykseen. (Maitland 2000, 9-10.) Kun yleisötyöntekijät miettivät tapahtumia ja projekteja uusille kohde-

ryhmille, tulee niiden rinnalla muistaa nykyiset aktiivit, jotka voisivat olla helposti motivoituneita ko-

keilemaan uusia lähestymistapoja ja sitä kautta taidelaitos saisi kävijäkuntaansa uudella tavalla sitou-

tuneita katsojia. 

 

Teatterin kehittämisohjelmassa (2013, 7) käsitellään saavutettavuuden parantamista teattereissa. Siihen 

sisältyvät myös yleisötyön ja soveltavan teatterin eri muotojen kehittäminen. Teatterit etsivät yleisö-

työn kautta uusia tapoja uuden yleisön saavuttamiseksi. Ajatukset teatterista ja osallisuudesta kasvavat 

yleisötyössä: teatteri nähdään muunakin kuin valmiina esityksinä ja passiivisesti istuvana yleisönä. 

Tärkeänä nähdään myös teatterien ja koulujen välinen yhteistyö. Aiheena yleisötyön kehittäminen on 

erittäin ajankohtainen. Yleisötyöllä on mahdollisuus parantaa teatterin saavutettavuutta sekä etsiä ja 

kehittää jatkuvasti uusia yleisön osallisuuden muotoja. Teatterin kehitysohjelma tuo esiin juuri osalli-

suuden kehittämisen, sen alueellisen tasa-arvon toteuttamisen sekä monimuotoisuuden ja -äänisyyden 

tukemisen. (Teatterin kehitysohjelma 2013, 6.) 

 

 

3.3 Yleisötyön tilanne Suomessa 

 

Suomessa yleisötyö on vakiintunut monien suomalaisien teatterien arkeen, sitä on tehty jo aikaisem-

min ja sen tekeminen on yhä lisääntymässä. Yleisötyön tekemisen määrää sekä tunnettavuutta on tut-

kittu muutamassa tutkimuksessa, joiden tulokset ovat olleet kannustavia. Lisäksi kiinnostus yleisötyötä 

kohtaan näyttäisi olevan myös nouseva. Eri teattereiden Internet-sivut usein osoittavat, tehdäänkö teat-

tereissa yleisötyötä ja millä tavalla sitä toteutetaan. 

 

Suomessa vuonna 1993 silloisen Teatterikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksen johtaja Marjatta 

Häti-Korkeila aloitti yleisötyöntekijöiden koulutustarpeen kartoituksen ja suunnittelun. Vuonna 1995 

aloitettiin ensimmäinen teatterikuraattori-koulutuksen nimikkeellä käynnistetty koulutusohjelma, jonka 

malli oli kotoisin Englannista, jossa yleisötyö on ollut käytössä yli 40 vuotta. Englantilaista mallipoh-

jaa yleisötyölle kehitettiin niin, että se vastaisi suomalaisen teatterikentän tarpeita. (Airaksinen 1997, 
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13; Häti-Korkeila 1997, 7, 10.) Pilottikurssin myötä teatterikuraattorista syntyi uuden ammattikunnan 

nimike, joka vuosien saatossa on myös saanut vierelleen yleisötyöntekijä/yleisötyövastaava – nimik-

keen (Häti-Korkeila 1997, 8; Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus 2008). 

 

Yleisötyön tilaa Suomessa hahmotteli Antti Rantala (Rantala 1997, 17-19) teatterikuraattori-

koulutukseen tekemänsä lopputyön kautta. Rantala teki teatterilain piiriin kuuluville teattereille kyse-

lyn, jolla kartoitettiin teatterikasvatusta näytäntökaudella 1995-1996. Teattereista 53 % vastasi kyse-

lyyn, eli 47 teatterista 25. Suurin piirtein kaikki vastanneet teatterit järjestivät teatterikasvatusta niin 

lapsille kuin nuorille. Merkille pantavaa oli, ettei osassa yhteiskunnallista tukea saavissa teattereissa 

anneta juurikaan teatterikasvatusta, eikä kyselyyn vastattu. Kyselyyn vastanneet sen sijaan suhtautuivat 

teatterikasvatukseen myötämielisesti ja se nähtiin osana ammattiteattereiden toimintaa. Ammattiteatte-

reiden käytännön valmiudet teatterikuraattorin palkkaamiseen ja siten teatterikasvatuksen lisäämiseen 

olivat rajalliset. Yhteenvetona Rantala toteaa, että teatterilain piiriin kuuluvien teattereiden rahoituksen 

perusteisiin tulisi yhtenä kriteerinä lisätä teatterikasvatuksen antaminen. 

 

Syksyllä 2008 Suomen Teatterit ry toteutti Teatterikuraattorikyselyn, jossa kaikille yhdistyksen jäsen-

teattereille (43) lähetettiin kysely sähköpostitse. Kyselyllä kartoitettiin, onko teattereissa teatterikuraat-

toria. Samalla kysyttiin esteistä ja mahdollisuuksista palkata teatterikuraattori. Kyselyyn vastasi 20 

teatteria. Vastanneista teattereista viidessä oli yleisötyöntekijä tai teatterikuraattori. Kolme teatteria 

olivat nimenneet kyseisiin työtehtäviin henkilön muulla nimikkeellä. Näiden teatterien lisäksi kahdek-

san teatteria oli harkinnut teatterikuraattorin palkkaamista. Joten 80 % kyselyyn vastanneista teattereis-

ta oli kiinnostunut yleisötyöstä tai sitä jo tehtiin niissä. Teatterikuraattorin palkkaamista eivät harkin-

neet 20 % teattereista. (Lampo 2009, 13.) 

 

Vuosina 2008-2010 toteutettu YLÖS – hanke on varmastikin lisännyt yleisötyön tunnettavuutta 

ammattikentällä. Hanke kartoitti yleisötyön tilaa ammattiteattereissa. Hankkeessa toteutettiin kolme 

erilaista pilottihanketta, jotka tehtiin Tampereen Työväen Teatterissa, Lahden Kaupunginteatterissa ja 

Rauman Kaupunginteatterissa. YLÖS – hankkeen yhteyteen kehitettiin soveltavan teatterin yritys- ja 

liiketoimintaa sekä kulttuurialan yrittäjille että yrittäjiksi aikoville järjestettiin koulutusta liikeosamisen 

saralla. Lisäksi hanke järjesti kaksi kansainvälistä seminaaria, joissa eri yleisötyön ammattilaiset 

esittelivät alaan liittyviä tutkimuksia ja projektejaan. Julkaisu: Yleisö ja teatteri uuteen suhteeseen, 

syntyi myös hankkeen kautta. Julkaisu esittelee hankkeen aikana toteutettuja ja kehitettyjä 

yleisötyökäytäntöjä. 
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Koko kansan olohuone – kartoitustutkimuksessa lähestyttiin yhteensä 87 teatteria, (teatterilain piiriin 

kuuluvia 58 ja rahoituslain ulkopuolisia 29, jotka saivat valtion toiminta-avustusta vuonna 2009) joista 

55 vastasi kyselytutkimukseen (41 valtionosuusteatteria ja 14 harkinnanvaraista tukea saavaa teatteria) 

(Lampo 2009, 18). Vastauksien mukaan melkein kaikki teatterit toteuttivat yleisötyötä jossain määrin, 

ainoastaan neljä teatteria kertoi, ettei yleisötyötä tehdä ollenkaan. Kuitenkin tutkimuksesta ilmeni, että 

kyselyn vastausvaihtoehdot ovat tulkinnanvaraisia, minkä vuoksi lopullista päätelmää tehtävän yleisö-

työn määrästä on vaikea muodostaa. Enemmistö teattereista (35) oli kiinnostunut yleisötyötoiminnan 

lisäämisestä, mutta laajemman yleisötyön haasteiksi nähtiin henkilö- ja taloudelliset resurssit (Lampo 

2009, 26-34.) 
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4 YLEISÖTYÖ TAMPEREEN TYÖVÄEN TEATTERILLA 

 

 

Tässä luvussa esittelen Tampereen Työväen Teatterilla tehtyä yleisötyötä ja yleisötyön tämän hetkistä 

tilannetta teatterissa. Lähdeaineiston tietoperusta tulee YLÖS – hankkeen loppujulkaisun kautta, Tam-

pereen Työväen Teatterin www-sivuilta ja teatterinjohtajan Maarit Pyökärin teemahaastattelusta (LII-

TE 1). Samalla tuen olemassa olevaa tietoa oman kokemuspohjani kautta. 

 

 

4.1 Aikaisemmin tehty yleisötyö Tampereen Työväen Teatterilla  

 

Vaikka Tampereen Työväen Teatteri on kokoluokaltaan yksi Suomen suurimmista ja tunnetuimmista 

ammattiteattereista, niin siellä tehtävästä yleisötyöstä ja sen historiasta on haasteellista löytää suuria 

tiedonjyväsiä. Päätin yrittää ja heittäytyä samalla ikään kuin asiakkaan rooliin. Tutkin Tampereen 

Työväen Teatterin www-sivuja ja yritin etsiä meneillään olevien esitysten seasta tietoa yleisötyöstä ja 

sen historiasta. Linkistä palvelut, silmiini osui ensimmäisenä opastetut teatterikierrokset ryhmille, jois-

sa pääsee kiertämään teatterin pajoilla, lavastamossa sekä puvustamossa ja näkemään, kuinka teatteri-

esityksen valmistelu etenee. Kierroksella kerrotaan myös Tampereen Työväen Teatterin historiaa. 

Hankkeen ohella olin mukana teatterikierroksilla ja toteutin alakouluryhmille myös lyhyttä teatteri-

leikkeihin perustuvaa toimintaa kierroksien päätteeksi, jotka otettiin ilolla vastaan niin henkilökunnan, 

koulujen opettajien kuin oppilaidenkin keskuudessa. Tälle toivottiin tulevaisuudessa jonkinlaista jat-

kumoa, mutta mitään uutta ei sinänsä ole tapahtunut asian saralla. Teatterikierrokset itsessään ovat 

olleet pitkään osana Tampereen Työväen Teatterin tarjoamia palveluja. 

 

Seuraavaksi kirjoitin hakukenttään yleisötyö, siinä toivossa, että minulle avautuisi siitä jotain tietoa. 

Vuonna 2012 esitetyn Pimeyden sydämessä – näytelmän oheen oli tehnyt draamatyöpajan, yleisötyöstä 

silloin vastannut Heidi Jäärni. Muuta tietoa haulla ei silmiini osunut. Henkilökunnastakaan ei löydy 

nimettyä yleisötyöntekijää tai teatterikuraattoria. Harjoittelu aikanani tutustuin moneen eri teatterialan 

ammattilaiseen henkilökunnassa ja monesti minulle tuli vastaan se, että jouduin kertomaan heille: mitä 

yleisötyö ylipäätään on, mikä on yleisötyöntekijä, mikä on teatterikuraattori ja mitä ne sitten tekevät.           

(Lepistö 2014) 

 

Hakusanalla: opetuspaketti, avautui ainoastaan kuusi tuoreinta opetuspakettia, jotka periaatteeltaan 

ovat suoraan koulujen opettajille suunnattua draamaopetus tarjontaa näytelmien pohjalta, jota opettajat 
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saavat itse hyödyntää kouluissa. Jos olisin ollut opettaja tai tavallinen yleisötyöstä kiinnostunut asia-

kas, en olisi löytänyt välttämättä edes tätä kyseistä tarjontaa. Tunnistan joukosta Kainon Lauluun poh-

jautuneen opetuspaketin, jota pystyi aikanaan tiedustelemaan suoraan teatterin myynnin kautta lisää. 

Samalla tunnistan joukosta Pekka Töpöhäntä – näytelmään tekemäni opetuspaketin ja tekstin. Erona 

Kainon Laulu – opetuspaketissa oli vain se, että se oli enemmän teatterikasvatukseen pohjautuva ylei-

sötyöpaja kuin opettajille suoraan tarjolla oleva opetuspaketti, vaikka sitä nimitystä Tampereen Työvä-

en Teatterilla pääasiassa käytetään asian selkiyttämiseksi. Toisaalta koulujen kanssa tehtävää yhteis-

työtä voidaan jo itsessään pitää yleisötyönä. Yleisötyö ei mielestäni ainakaan www-sivujen kohdalla 

tavoita potentiaalista asiakasta suoraan, jollei hän tiedä, mitä hän etsii. Itse löysin etsimäni vain ha-

kusanoilla, jotka olivat minulle tuttuja teatterissa työskentelyn kautta. Tämä mielestäni suoraan vaatisi 

jonkinlaista mainosnäkyvyyttä www-sivuilla enemmän, silloin, kun yleisötyötä on tarjonnassa – ja 

miksei myös muualla, kuten julkaisuissa, käsiohjelmissa, tiedotteissa ja sosiaalisessa mediassa. Täten 

myös asiakas löytää yleisötyön. 

 

Suhtaudun kieltämättä tietyllä vakavuudella yleisötyön puutteeseen, mutta ymmärrän kyllä, miksi sitä 

ei ole tarjolla. Teemahaastattelussa (LIITE 1/2) Pyökäri toteaa, että yleisötyötä ei tehdä tai ei ole tehty 

resurssipulan takia, minkä vuoksi teatterilla ei ole varaa ottaa ihmisiä töihin tekemään yleisötyötä. Tä-

män hetkinen taloustilanne on tiukka, eikä lähitulevaisuuskaan näytä antoisalta koskien teatterin saa-

mia kulttuurimäärärahoja. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että, jotta voitaisiin palkata yleisötyöntekijä/-

tekijöitä, heidän tulisi luopua muista työntekijöistä ja se ei ole tällä hetkellä mahdollista. 

 

(LIITE 1/1) Pyökäri kertoo, ettei osaa kertoa Tampereen Työväen Teatterin yleisötyöstä itsekään pit-

källä aikavälillä, koska hänen työsuhteensa laitoksessa on ollut suhteessa vielä lyhyt. Kuitenkin hän 

kertoo, että yleisötyötä on tehty teatterin kokoluokkaan nähden suhteellisen vähän. Samalla hän viittaa 

vuonna 2008-2010 Tutkivan Teatterityönkeskuksen kanssa tehtyyn YLÖS – hankkeeseen, mutta 

teatterin puolesta hanke ei lopulta toiminut, eikä tuottanut sitä, mitä piti. YLÖS – hankkeen 

pilottihankkeessa Tampereen Työväen Teatterilla tehtiin toimintamalli siihen, miten ammattiteatteri 

voisi osallistua yrityksen työhyvinvoinnin edistämiseen kummiyritystoiminnan avulla. Pitkäjännitteistä 

yhteistyötä kehitettiin Tampereen Työväen Teatterin ja Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehi-

tysyhtiö Tredea Oy:n välille. 

 

Vuoden 2010 kestävässä kokeilussa testattiin soveltavan teatterin menetelmien toimivuutta työnohja-

ukseen. Tredean työntekijöille järjestetyissä säännöllisissä tapaamisissa käsiteltiin työyhteisön tilan-

teesta ja tarpeista nousevia asioita keskustelemalla ja soveltavan teatterin keinoin. Jokaisen tiimin 
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kanssa tavattiin kerran kuussa, kahden tunnin ajan. Teatterillisten ja toiminnallisten harjoitusten avulla 

kehitettiin tiimihenkeä nostamalla vaikeitakin asioita pöydälle. Samalla harjoiteltiin haastavia tilanteita 

käytännössä. Toiminta oli luonteeltaan ratkaisukeskeistä. Tredean työntekijöille järjestettiin vierailuja 

Tampereen Työväen Teatterille, jossa he muun muassa tapasivat taiteilijoita, keskustelivat teatterin 

johdon kanssa, kiersivät kulisseissa ja saivat kokea vain heitä varten järjestetyn tarinateatteriesityksen. 

(YLÖS – hankkeen loppujulkaisu 2010, 12-15.) Yleisötyöntekijänä hankkeessa Tampereen Työväen 

Teatterin osalla oli Arttu Haapalainen. 

 

YLÖS – hankkeen loppujulkaisussa (2008-2010, 4) on myös lainaus tekstiä Tampereen Työväen Teat-

terin silloiselta teatterinjohtajalta, Riku Suokkaalta: ”Yleisötyö on tullut teatteriin jäädäkseen. En usko, 

että ihmiset haluavat olla enää pelkästään vastaanottavana osapuolena – he haluavat myös osallistua. 

Yleisötyöstä hyötyy myös teatteri, kun sen tarjonta laajenee. Se on vähän kuin DVD – elokuvan extrat, 

jotka tarjoavat elokuvaan uusia ja kiinnostavia puolia. Extrat aktivoivat, syventävät ja sitouttavat ylei-

söä.” 

 

YLÖS – hankkeen (2008-2010) aikana Tampereen Työväen Teatterin nykyinen teatterinjohtaja Maarit 

Pyökäri työskenteli Lahden Kaupungin teatterinjohtajana, jonka kokemukset hankkeesta olivat olleet 

pääasiassa positiivisia, jotka näkyvät suoraan läpi hankkeen loppujulkaisussa usean lainauksen kautta, 

jotka ovat hänen suustaan. Mietin opinnäytetyön tekijänä ja tutkijana useita kysymyksiä, joihin en saa 

suoraa vastausta tässä ja nyt, mutta en voi olla niitä myöskään ajattelematta. Mitä YLÖS – hankkeen 

olisi pitänyt tuottaa Tampereen Työväen Teatterin näkökulmasta? Jos yleisötyö on nähty ja nähdään 

positiivisessa valossa, miksei se näy silloin teatterissa? Jos yleisötyötä ei voida tehdä taloudellisten 

resurssien puutteesta johtuen, miksei käytetä niitä yleisötyön keinoja ja markkinointi/mainos muotoja, 

jotka osoittautuvat käytännössä ilmaiseksi? 

 

 

4.2 Yleisötyön tämän hetkinen tilanne Tampereen Työväen Teatterilla 

 

Edellisessä alaluvussa sivusin Tampereen Työväen Teatterin yleisötyön tämän hetkistä tilannetta, kos-

ka näen, että se rinnastuu osaksi suoraan aikaisemmin tehtyyn yleisötyöhön teatterissa. Maarit Pyökäri 

(LIITE 1/3) täsmentääkin teemahaastattelussa, että teatterin yleisötyö ei ole vakiona pysyvä, vaan se 

pidetään monimuotoisena ja vuosittain vaihtuvana, ja se elää myös sen hetkisen ohjelmiston sisällön 

mukaan. Yleisötyön määrä riippuu kuitenkin teatterin yhteisistä voimavaroista ja teatterin kokonais-

tilanteesta, sillä resursointi on niin mitätöntä. Tätä kautta on selkeämpää myös ymmärtää edellisessä 
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alaluvussa pohtimaani. Kaikilla ei ole aikaa yleisötyön toteuttamiseen siinä muodossa, kun se voisi 

olla ja teatterin kokonaistilanne antaa ymmärtää myös sitä, että priorisoidaan ne asiat, jotka ovat toteu-

tuksessa etusijalla. Koska resursointi on pientä, niin se pienikin osuus pyritään käyttämään ensisijaisiin 

toteutuksiin. 

 

Maarit Pyökäri (LIITE 1/4) kertoo, että yleisötyötä Tampereen Työväen Teatterilla tekevät oikeastaan 

kaikki jollain tapaa – perustyöntekijöistä näyttelijöihin, markkinointiin ja tuottajiin. Tilapäistä yleisö-

työtä tekevät erilaiset tahot ja yksilöt, joilla on jokin oma tarve yleisötyön tekemiseen, mutta vakinaista 

yleisötyöntekijää teatterissa ei ole. 

 

Yleisin muoto Tampereen Työväen Teatterin yleisötyötä on teatterityön tunnetuksi tekeminen, joka 

sisältää teatterikierroksia kuin erilaisien työnkuvien avaamista tai harjoitusprosessin kuvauksia. Teatte-

rin toimintaa tehdään tunnetuksi koululaisille, työpaikoille, asukasyhdistyksille sekä kunnallisille että 

valtakunnallisille päättäjille. Ohjelmistossa oleviin näytelmiin liittyen on teatterissa toteutettu myös 

keskustelusarjoja, joissa on muun muassa käsitelty teatterin eri tuotantoja eri näkökulmien kautta. Te-

oksista on tehty näyttelyitä ja yleisöä kutsutaan myös saapumaan näytelmien avoimiin harjoituksiin, 

joissa myös keskustellaan yleisön kanssa näytelmästä. (LIITE 1/1, 1/2.) 

 

Vuosittain ohjelmistossa esiintyy teoksia, jotka soveltuvat erityisesti kouluille ja niihin sisällytetään 

yleensä jokin opetuspaketti, joka on opettajien saatavissa www-sivuilla. Tästä mainitsin myös edelli-

sessä alaluvussa. Kuitenkin koulujen kanssa pyritään käymään teoksia läpi myös muilla tavoilla, mutta 

koulujen kanssa tehtävä yhteistyö on kärsinyt jatkuvasti kulttuurimäärärahoihin perustuvasta resurssi-

pulasta. Siksi esimerkiksi niin laajamittaista toimintaa ei voida lähiaikoina toteuttaa, kuin se Kainon 

Laulun kohdalla oli. (LIITE 1/2.) 

 

Yleisötyön tulevaisuudesta kysyessäni, Pyökäri totesi, että teatterissa pyritään toteuttamaan erittäin 

monipuolista yleisötyötä ja monessa yhteistyöprojektissa, joista esimerkkinä hän mainitsi oppilaitosten 

kanssa tehtävät yhteistyöprojektit, jotka jo itsessään ovat yleisötyötä. Esimerkiksi konservatorion nuo-

ret, klassisen musiikin soittajat, tanssijat kuin muutkin oppilaat pääsevät teatteriin sisälle tekemään 

teatteria. Yhteistyötoiminnalla pyritään avaamaan teatterin ovia sellaisille oppilaitoksille, jotka eivät 

välttämättä suoraan opinnoissaan tähtää teatteritoimintaan, mutta liikkuvat kuitenkin alan liepeillä. 

Yhteistyö toimii samalla ovien aukaisijana oppilaiden vanhemmille, sukulaisille ja kyseisille kouluyh-

teisöille laajemmin. Eri vuosina tahdotaan tehdä eri asioita. Viittomakielellä tulkatut esitykset ovat 
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myös mahdollisia tarvittaessa järjestää teatterin puolesta. Tulevaisuudessa halutaan myös tehdä jonkin 

verran laitos- sekä vanhusyhteistyötä. (LIITE 1/3.) 

 

Yhteistyöstä aivan tuoreena Tampereen Työväen Teatteri esitteli www-sivuillaan uusimmassa media-

tiedotteessaan (18.4.2016) kulttuuriluotsi – toiminnan. Kulttuuriluotsin voi saada 22.4.2016 lähtien 

kaveriksi Tampereen Työväen Teatterin esityksiin. Kauden esityksistä osa on sellaisia, joihin luotsi 

lähtee kaveriksi maksutta ja luotsin seurassa asiakas saa esitykseen lipun alennetulla hinnalla. Kulttuu-

ri- ja liikuntaluotsit ovat Tampereen kaupungin vapaaehtoisia, jotka lähtevät maksutta täysi-ikäisten 

henkilöiden seuraksi esimerkiksi museoihin, konsertteihin ja liikkumaan. Toiminnan tarkoitus on roh-

kaista kulttuurikohteisiin ja liikkumaan yksinäisiä ja seuraa tai tukea tarvitsevia henkilöitä, joilla kyn-

nys lähteä liikkeelle on tavallista korkeampi. Toimintaa organisoi Tampereen kaupungin kulttuurikas-

vatusyksikkö TAITE. Toiminnan olemassaolo vaikuttaa hienolta ja seuran kautta voidaan mielestäni 

vaikuttaa myös moniin estoihin, joiden takia ihmiset eivät pääse tulemaan teatteriin. 

 

Yleisötyön rooli teatterissa nähdään pienenä. Esitystoiminta asettuu talossa ensisijaiseksi toiminnaksi, 

sillä sen varassa teatteri niin sanotusti lepää tai kaatuu – teatteri on hyvin riippuvainen lipputuloista. 

Yleisötyön tuotto on suhteessa mitätöntä tai sen tuotto mittautuu ulos vasta tulevaisuudessa. Kuitenkin 

on selvää, että jokaiseen esitykseen voisi periaatteessa rakentaa yleisötyöteeman tai useamman ja ylei-

sötyön kohderyhmätkin ulottuvat lapsista vanhuksiin. Kuitenkin yleisötyön kohderyhmät painottuvat 

nuoriin katsojiin, sillä teatterin kävijämäärät ja kävijäkunta on voimakkaasti yli keski-ikäistä, minkä 

vuoksi yleisötyötä tarvittaisiinkin enemmän nimenomaan nuorille. Kolme- ja neljäkymmentä vuotiaat 

olisivat sellainen erityinen kohderyhmä, joita haluttaan tavoittaa tulevaisuudessa entistä paremmin. 

(LIITE 1/4, 1/5.)  

 

Yleisötyö nähdään teatterissa tarpeellisena toimintana, mutta ongelmat piilevät niin ikään sen resur-

soinnissa kuin siinä tosiasiassa, että yleisötyöllä ei tavoiteta suuria määriä ihmisiä kerrallansa, vaan se 

kohdistuu hyvin pieniin ryhmiin. (LIITE 1/5.) Pinnan alla nähdään kuitenkin tehtävän monipuolista 

yleisötyötä, eikä se kokonaan ole pimennossa. Tampereen Työväen Teatterilla on mielestäni erinomai-

set mahdollisuudet kehittää yleisötyötänsä muuntautumiskyvyllään, joka on myös omaleimaista. Tämä 

vaatii jatkuvasti uudenlaista innovointia ja osaamisen kehittämistä, vaikka yleisellä tasolla Suomen 

valtion tekemät leikkaukset ulottuvat kaikkiin Suomen teattereihin ja ne tuottavat haasteita niin teatte-

reille kuin teatterien henkilökunnalle. Yhteistyökontaktit ovat mahtavia, mutta mielestäni jonkinlainen 

verkosto olisi hyvä saada myös kehitettyä, jonka kautta yleisötyölle voitaisiin rakentaa uudenlaista 

pohjaa. Samalla jokin resurssi yleisötyön tekemiselle tulisi luoda, ei yksin teatterin, vaan myös valtion 
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taholta. Teatterin tunnettavuus ei mielestäni ole ainoa asia, jolla asiakkaita voidaan pelkästään tavoit-

taa, vaan teatterin tulee lähestyä myös asiakkaita itse, joita se tavoittelee. Yleisötyö on mielestäni nä-

kyvä tapa tähän. 

 

Nina Torkko (Arsis 2/09, 4) myös kertoo, että yleisötyöllä harvoin pyritään ainoastaan täyttämään teat-

terien saleja, vaan yleisötyöprosesseissa pohditaan paremminkin teatterillisen kohtaamisen ja tapahtu-

mien merkitystä katsojalle tai taiteen tekijälle ja rikotaan näyttelijän sekä yleisön välistä rajaa. Yleisö-

työssä pyritään viemään teatteria paikkoihin, joissa sitä ei perinteisesti ole syystä tai toisesta nähty ja 

kohtaamaan katsoja myös muilla tavoilla kuin esityksen kautta. Joten ymmärrettävä on toki se, että 

teatterin ainoa asiakas ei ole pelkästään esitystä passiivisesti katsova asiakas, vaan yleisötyöllä laajen-

netaan teatterin asiakastoimintaa myös muuhun taiteelliseen toimintaan, jota teatteri voi tarjota. 

 

Loppujen lopuksi Tampereen Työväen Teatteri osoittautui minulle repertuaariteatteriksi, joka ei alun 

perin toimi niinkään esityksien tähden, vaan yleisön tähden (Lepistö 2014). 
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5 OPETUSPAKETTI NÄYTELMÄSTÄ KAINON LAULU 

 

 

Tässä luvussa käsittelen kokonaisuutena Kainon Laulu – yleisötyöhanketta. Millaista yleisötyötä siinä 

tehtiin ja samalla kuvaan ja arvioin opetuspaketin käytännön toteutusta. Lisäksi esittelen yleisötyön 

kehitysmahdollisuuksia Tampereen Työväen Teatterilla kokemukseni näkökulmasta, siitä millaisia 

ajatuksia minulle heräsi hankkeen ja harjoitteluni aikana yleisötyön kehittämismahdollisuuksista. Sa-

malla peilaan ajatuksiani myös tämän hetken käsitykseeni. Tahdon täsmentää tähän lukuun vielä, että 

opetuspaketilla tässä tapauksessa tarkoitetaan samaa asiaa kuin yleisötyöpaja. Opetuspaketti termiä 

käytetään Tampereen Työväen Teatterilla asian selkiyttämiseksi koululaitoksille, joista yksi heidän 

asiakaskuntansa koostuu. Opetuspaketin tarkempaan rakenteeseen ja sisältöön voi tutustua LIITTEES-

SÄ 2. 

 

 

5.1 Yleisötyön luonne Kainon Laulu – opetuspaketissa 

 

Hankkeeni tarkennettu ajankohta oli 9.5.2014-31.5.2014, ja se jatkui 1.10.2014-6.11.2014, jolloin 

toteutui myös hankkeen käytännön osuus. Teatterin kesälomat olivat välissä. Lähtökohtaisesti hank-

keen pohjana oli työskennellä sekä esittävän taiteen että osallistavan taiteen aloilla. Esittävän taiteen 

produktiona toimi Tampereen Työväen Teatterilla ensi-iltansa 16.10.2014 saanut näytelmä Kainon 

Laulu, jonka ohjaajana toimi Maarit Pyökäri. Produktion toteutus hahmottui myöhemmin hankkeeni 

osalta osallistavan taiteen yleisötyöhön Kainon Laulu – opetuspaketin myötä, jota toteutin alakouluissa 

Tampereella ja Nokialla. 

 

Kevään 2014 aikana seurasin näytelmän harjoituksia sekä tutustuin samalla työympäristöön ja ammat-

tikuvaan Tampereen Työväen Teatterilla. Kevään aikana tarkoituksenani oli myös tuottaa produktioon 

liittyvä opetuspaketti muotoonsa. Syksyllä 2014 harjoituksien seuraaminen jatkui ja produktio vihdoin 

toteutettiin ja aloitin yleisötyön kouluissa luomani opetuspaketin pohjalta. Hankkeen luonnetta kuvaa 

hyvin mahdollisuus taiteelliseen vapauteen, jota sain teatterinjohtajalta sekä näytelmän ohjaajalta Maa-

rit Pyökäriltä. Se oli myös ydintekijä siinä, miksi opin ja sain hankkeesta niin paljon, vaikka tietenkin 

hän seurasi työtäni  ja antoi siitä sekä palautetta että kehitysehdotuksia. Minulle syntyi innokkuus 

työtapoja kohtaan ja osasin olla aktiivinen siinä, mitä tein. Otin vastaan opittuja asioita ja neuvoja. 

Pääasiallisesti hanke vahvisti omaa luottamustani omaan osaamiseeni ammattikentällä. 
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Kainon Laulu – opetuspaketin suunnittelu alkoi minulla näytelmien harjoituksien aktiivisella havain-

noinnilla, josta keräsin itselleni materiaalia ja virikkeitä opetuspaketin luomiseen. Itse näytelmä, sen 

maailma ja aihe toimivat niin ikään innoittajinani opetuspakettiin, mutta hain näyttämöltä myös itsel-

leni aistikokemuksia, joiden kautta vaikuttuisin siten, että ne kokemukset voisivat myös tuntua koulu-

laisissa opetuspaketin ja näytelmän katsomisen myötä.  

 

Näytelmän suuria teemoja olivat juuret, oma identiteetti, sota, matka, lapsuus ja pakolaisuus. Näytelmä 

kuvasi tositapahtumia Suomen sotalapsista, näytelmän päähenkilön Kaino Kotirannan silmin. 

Näytelmän maailma oli suoraan myös rinnastettavissa nykyajan pakolaiskriisiin ja siihen, miten se 

koetaan. Miten Suomen sotalapset ikään kuin rinnastuisivat nykymaailman pakolaisuuteen tematiikal-

taan? Se oli yksi näytelmän peruskysymyksistä.  

 

Opetuspaketti lähti syntymään minulla aivan pienistä fragmenteista, joita olin itselleni kasannut harjoi-

tuksien lomassa. Näitä ajatusvirran tuotoksia edellä mainittujen lisäksi olivat: lapsen näkökulma so-

taan, Marja-nukke, liitutaulu/koulu, maahanmuuttajien ja uskonnon rooli nykyajan monikulttuurisessa 

ympäristössä, perinteet, yhdistävät tekijät lapsien ja vanhuksien välillä, historian yhdistäminen tähän 

päivään ja uutisiin, kielen merkitys, mikä on tärkeätä elämässä itselle, mistä olen valmis luopumaan. 

Lista jatkui todella pitkälle, mutta ne kaikki olivat asioita, joita näytelmän maailma toi esiin ja osaksi 

opetuspakettia. Tärkeätä oli ratkaista sodan käsittelyä myös siltä kannalta, että sota ja sen olemassaolo 

tänä päivänäkin koskettaisi osallistujia. (Lepistö 2014) Tarkoituksenani oli ilmaista sanallisesti ajatte-

luprosessini rikkonaisuutta, joka sai useita haaraumia. Se kokonaisuudessa kuvastaa myös Kainon 

Laulu – opetuspaketin yleisötyön taiteellista luonnetta. 

 

Visiooni vaikuttivat käsitykseni, kiinnostukseni ja tunnesidonnaisuuteni teemasta Suomen sotalapset. 

Kävimme tapaamassa Suomen sotalapsia yhtenä päivä päiväkahvien merkeissä, mikä jälleen avasi 

silmäni. Kuvittelin itse, että olisi kauheata, jos minulla ei olisi omaa identiteettiä, tai en osaisi enää 

omaa kieltäni, saati muistaisi vanhempiani. Koin tärkeäksi, että nykyajan ajankohtaisista kriiseistä voi-

daan hakea samaistuvia piirteitä myös teeman käsittelyyn. Halusin myös, että opetuspaketti tulisi he-

rättämään ajatuksia omasta identiteetistä ja lapset voisivat keskustella niistä jälkikäteen niin vanhem-

piensa kuin toistensakin kanssa. (Lepistö 2014.) 

 

Opetuspakettia ja sen yleisötyötä määrittelivät myös sen aikataulu ja toteutus kolmiosaisena. Muoto 

hahmottui toteutettavista etukäteis- ja jälkikäteistunneista, joiden väliin näytelmän katsominen oli si-

dottu. Alakouluissa ei oltu käsitelty historiassa näytelmän teemaa, joten opetuspaketti vaati osakseen 
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myös teoreettisen perustan draamatyöskentelyn osaksi. Halusin, että tavoitteeksi asettuisi teorian ja 

kokemuksellisen draaman kautta oppiminen sekä se, että aihetta opetettaisiin vuorovaikutuksellisessa 

ja osallistavassa muodossa. Kokemuksellisuuden tuli mielestäni edetä oppilaan henkilökohtaiselta ta-

solta yhteisesti muiden kanssa jaetulle tasolle. Kokemukset nousevat oppilaan oman ajatusmaailman ja 

oppimisen kautta, ja kohtaavat muiden oppilaiden ajatuksien kanssa, parhaassa tapauksessa synnyttä-

vät uusia näkökulmia ja havaintoja. Toiminnan tuli rakentua itsenäisestä toiminnasta yhteiseen toimin-

taan ja jakamiseen. Vuorovaikutuksena toimivat keskustelu ja yhteinen tekeminen, jotka purettiin 

ryhmässä. (LIITE 2/1) Nämä ajatukset olivat itselleni tärkeitä, koska koin, että mitä enemmän aiheesta 

opin lisää oman prosessini myötä, sitä enemmän olisin halunnut jakaa tietoa ja keskustella siitä lisää. 

 

 

5.2 Kainon Laulu – opetuspaketin toteutus ja arviointi 

 

Kainon Laulu – opetuspaketin käytännön toteutuksessa toimin kolmen eri koululuokan kanssa, jotka 

olivat kahdesta eri alakoulusta Tampereella ja Nokialla. Kukin luokkaryhmä oli toisistaan erilainen ja 

osassa luokista oli tavallisesti myös opettaja seuraamassa opetusta omasta mielenkiinnostaan opetus-

pakettia kohtaan. Etukäteistunnit tehtiin noin kuukausi ennen jälkikäteistunteja, joiden välissä koulut 

kävivät katsomassa Kainon Laulun näytäntöä. Erityisesti yleisötyössä ryhmien kanssa toimimisesta 

opin toimimaan ryhmien ehdoilla ja aistimaan ja kuuntelemaan kokonaisvaltaisesti osallistujia. Olin 

myös valmis soveltamaan työtapojani tarvittaessa sen mukaan, mitä ryhmä tarvitsi, kuitenkin niin, ett-

en menettänyt käsiteltävän teeman punaista lankaa. Soveltava työskentely on kuuntelemista ja sitä, että 

osaa hallita niitä työtapoja jo valmiiksi, joita lähtee soveltamaan. Se myös loi osallistujille turvallisen 

ilmapiirin kokea ja oppia. Nina Torkko (Arsis 2/09, 4) kertoo myös, että osallistujilla voi olla monen-

laisia esteitä tai ennakkokäsityksiä siitä, mitä teatterissa voidaan tehdä tai käsitellä. Taitava ohjaaja 

kohtaa osallistujat ja yleisön avoimesti ja pystyy luomaan tilanteeseen turvallisen ilmapiirin. 

 

Kouluissa oltiin etukäteen varauduttu ennakkotehtävillä opetuspakettiin ja samalla oppilaiden kanssa 

oli käyty yleisellä tasolla myös läpi sitä, miten teatterissa kuuluu toimia. Etukäteistunnit olivat positii-

visia oppilaiden näkökulmasta. Erityistä oli se, että yhteisesti käsitellystä teemasta sai keskustella ja 

kaikkia kuunnellen, ja moni oli halunnut pohtia näytelmän teemaa vielä itsenäisestikin. Koululaisista 

mielenkiintoista oli tutustua omiin juuriinsa luokkansa kanssa ja he pohtivat myös suhtautumistaan 

nykypäivän maahanmuuttajiin monelta eri näkökannalta, sillä he kokivat, että yhtymäkohtia näytelmän 

maailman ja tämän päivän kanssa oli monia. Moni odotti innostuneella asenteella sitä, mitä työpajassa 

tulee tapahtumaan ja oppimisen tasolla välittyi dialogisuus. Eräässä luokassa, sitä nimeltä mainitsemat-
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ta, oli myös mukana maahanmuuttajia, joille teeman käsittely oli erityisen mielenkiintoista ja verraten 

henkilökohtaista. Sitä kautta koululaiset olivat halunneet keskustella myös heidän kanssaan tuntien 

jälkeen. Kaikissa luokissa etukäteistunneilta oltiin yhtä mieltä siitä, että he odottivat innolla näytelmän 

näkemistä.  

 

Jälkikäteistunneilla uppouduttiin draamatyöskentelyyn, jonka kautta usealle tuli yhteinen kokemus 

käsiteltävästä aiheesta. Moni koululainen kummasteli perinteisestä opetuksesta poikkeavaa draama-

työskentelyä, mutta myönsivät kaivanneensa juuri tämän kaltaista opiskelua tavallisen opiskelun rin-

nalle. Moni oli kiinnostunut myös kuulemaan siitä, miten olen oppinut työskentelemään ja opettamaan 

asioita draaman kautta, josta itsekin olen sitä mieltä, että siitä on suunnaton kasvatuksellinen hyöty 

kouluoppimisessa. Yksi luokkaryhmä erityisesti koki, että draamatyöskentely oli ollut keinona juuri se, 

mitä he olivat tarvinneet, sillä he eivät jaksaneet aina seurata normaalia opetustilannetta. Siinä normaa-

lin opetuksen tukena moni juuri vertasi draamatyöskentelyä koululiikuntaan, mutta ilman kilpailua ja 

lisäksi sen kautta oppii ilman, että on tylsää. Yhteisen ilmapiirin kautta osallistujien tekemistä ja teatte-

rillisia taitoja ei arvotettu, vaan arvostettavaa oli yhteinen tekeminen ja muiden mielipiteiden ja näke-

myksien kuunteleminen. Moni halusi jatkossakin, että yleisötyötä tehtäisiin teatterin kautta. Eroakin oli 

sen verran ryhmien kesken, että osa oli saavuttanut henkilökohtaisesti jonkinlaisen tunnesidonnaisuu-

den käsiteltävään aiheeseen. Mieleenjäävin palaute oli mielestäni se, että yksi osallistuja sanoi, ettei 

niinkään pidä itse teatterista, mutta tästä opetuspaketista hän piti kovasti. Vaikka käsiteltävä aihe ei 

ollut iloisimmasta päästä, niin yhteisen ilmapiirin kautta asioita oli sujuvaa käsitellä draaman kautta. 

 

Kaikki luokkaryhmät kävivät katsomassa Kainon Laulun esitystä opetuspaketin välissä, mikä toi hie-

nosti esiin myös kulttuurin merkityksen siinä mielessä, että se loi sillan kahden eri ikäryhmän välille, 

sillä mukana esitystä katsomassa oli sotalapsia, jotka aikanaan olivat olleet Ruotsissa, Tanskassa tai 

Norjassa, sotaa paossa. Koululaiset olivat suunnilleen saman ikäisiä kuin nämä sotalapset olivat olleet 

silloin, kun heidät lähetettiin turvaan Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan, tai kun he myöhemmin palasivat 

Suomeen. Kuten aiemmin olen myös maininnut, että täten yleisötyö toimii ikään kuin siltana ihmisten 

välillä. Näytelmän katsominen oli tuottanut monelle tunteita herättävän kokemuksen kaikissa luokka-

ryhmissä ja jälkitunneilla sain kuulla, että se ei välttämättä olisi ollut mahdollista, ilman vetämiäni 

etukäteistunteja, jossa näytelmää pohjustettiin teorian ja tehtävien kautta. Näin koululuokilla oli keino 

lukea ja ymmärtää näytelmää syvemmin. Muutama koululainen halusi nähdä näytelmän vielä opetus-

paketin jälkeen uudestaan ja verrata edellistä kokemustaan tähän uuteen. 
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Roos Sjöberg (2000) kertoo kirjassaan: I gränslandet mellan scen och public. Nycklar till teater -med 

drama som metod, että usein yleisötyön merkityksellisyyttä pohditaan katsojan näkökulmasta, ja sa-

malla hän tuo tämän näkökulman rinnalle myös teatterissa työskentelevien ihmisten näkökulman. Kir-

jassa Mona Pettersson (2000, 163-164), Dalateaternin tuottaja, kertoo, että draamapedagogien työsken-

telyn kautta on rakennettu merkittäviä siltoja niin näyttämön kuin katsomon välille. Näytöksiin saapu-

vat oppilasryhmät ovat motivoituneita, koska työpajojen kautta heidän omakohtaiset kokemukset ja 

elämykset näytelmän teemoista ovat tulleet mahdollisiksi. Teatterit ovat luopuneet oppilaille tarkoite-

tuista päivänäytöksistä, sillä yleisötyön myötä oppilaita ei ole enää tarvinnut käskeä teatteriin, vaan he 

tulevat sinne mielellään vapaaehtoisesti. Koulut ja opettajat tuntevat olevansa tervetulleita näytöksiin, 

sillä he tietävät saavansa draamapedagogeilta tietoa ja tukea näytelmän teemojen käsittelyssä. Petters-

son toteaa, että teatterin näyttelijät tietävät kouluryhmien olevan valmistuneita näytöksiin, jolloin hei-

dän ei tarvitse huolehtia mahdollisesti meluisasta yleisöstä. Näyttelijä Patrik Pettersson (2000, 165-

166) kertoo, että ennen esitystä työpajassa olleet katsojat keskittyvät esitykseen paremmin kuin katso-

jat, jotka eivät ole käyneet työpajassa. Hän pohtii, että kenties työpajatyöskentelyn kautta katsojat ovat 

varmempia suhteessa esitykseen ja näyttelijöihin ja sen kautta kokemus on suurempi sekä heille että 

näyttelijöille. 

 

Samaistuin yllämainittuihin asioihin opetuspaketin käytännön toteutuksen myötä ja sitä arvioidessani. 

Mielestäni merkittävää on Patrik Petterssonin oivallus, joka osoittaa, että yleisötyön vaikutukset taide-

laitoksen sisälläkin ovat hyvin tärkeitä ja monipuolisia. 

 

 

5.3 Yleisötyön kehitysmahdollisuuksia kokemuksen näkökulmasta 

 

Opinnäytetyöni käytännön jakson aikana Tampereen Työväen Teatterilla ehdin näkemään ja kokemaan 

paljon siitä, mitä yleisötyö suuren kokoluokan teatterissa on ja mitä se voisi olla. Jakson aikana kartoi-

tin omia kiinnostuksen kohteitani suhteessa ammattikuntaan ja mahdollisuuksiani työskennellä teatte-

rissa yleisötyön parissa. Kainon Laulu – opetuspaketti on kuitenkin vain pieni osa siitä yleisötyöstä, 

jota teatterissa voitaisiin kehittää, jotta saavutettaisiin asiakkaita. 

 

Kiinnostavinta hankkeeni kokonaisuuden lisäksi oli verkostoitua muun henkilökunnan ja teatterialan 

ammattilaisten kanssa ja keskustella heidän, mutta myös omasta työnkuvastani. Nimesinkin tapahtu-

man hiljaiseksi verkostoitumiseksi, koska se ei ollut suunniteltua, vaan se tapahtui kahvipöydissä ja 

ruokatauoilla, joissa satunnaiset kohtaamiset veivät keskustelun useimmiten ammatillisille osaamisalu-
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eille ja siihen, miten niitä voitaisiin mahdollisesti kehittää. Osa keskusteluista oli myös puhdasta ute-

liaisuutta ja kiinnostusta siihen, mitä kukin tekee. Samalla mietittiin yleisötyön tulevaisuuden mahdol-

lisuuksia, joiden kautta pääsin käytännön jaksollani osaksi muuta toimintaa, joka oli yleisötyötä. 

Muutamia mainitakseni: Pekka Töpöhäntään liittyvä opetuspaketti ja teatterikierroksien teatteri-

leikkeihin perustuva toiminta koululaisryhmille. Keskustelut ja toiminta avasivat uusia näkökulmia 

yleisötyön mahdollisuuksiin ja siksi ne ovat merkittäviä tämän työn kannalta. 

 

Koen, että yleensäkin meillä teatteri-ilmaisun ohjaajilla on sellainen yhteinen halu ymmärtää parem-

min, mitä me osaamme ja mitä me ammattitaidollamme voidaan tehdä. Siksi esimerkiksi yleisötyön 

osaamisen kautta minulla on ollut halua tulla näkyväksi, kuuluvaksi ja nostaa omaa osaamistani esiin 

ammattilaisten keskuudessa. Soveltavan teatterin osaamisemme tapahtuu usein perinteisen teatterikon-

tekstin ulkopuolella, minkä vuoksi haluankin rikkoa tiettyjä normeja, jotka ovat jotakin totuttua, urau-

tunutta ja vanhaa. Kun astutaan normien ulkopuolelle, voidaan kehittää myös jotain uutta, näin myös 

yleisötyön saralla. Mielestäni yhteiskunnankin olisi hyvä nähdä tämä tarve, jotta teatteri voisi kehittää 

omaa tarjontaansa, muuhunkin kuin esityksiin ja samalla sen olisi mahdollista verkostoitua muun mu-

assa uusien ammattikuntien kautta. 

 

Opetuspakettia tuottaessani ja Kainon Laulun harjoituksia seuratessani koin olevani osa työryhmää, 

mutta ero oli siinä, että työryhmä tarttui työhönsä työyhteisön sisältä käsin, kun itse näin olevani 

enemmänkin ulkopuolinen silmäpari, joka toimi ikään kuin havainnoitsijana. Sen vuoksi en saavutta-

nut työryhmän kesken kaikkien osalla samankaltaista dialogisuutta ja ymmärryksen tasoa kuin toisten 

kanssa. Olisin jälkeenpäin ajateltuna tarvinnut tilaisuuden, jossa kaikkien osapuolien läsnä ollessa, 

olisin saanut jaetuksi myös omaa työprosessiani suhteessa niin näyttelijöihin kuin tekniikkaan ja niin 

edelleen. Yleisötyötä tekevälle olisi erityisen tärkeätä myös se, että hän on osa työryhmää, mutta myös 

se, että työryhmä ja yhteisö tunnistavat hänen ammatillisen osaamisensa ja ymmärtävät sitä. Kuitenkin 

onnistuin tuomaan esille, että teatteri-ilmaisun ohjaajana olen ennemminkin teatterintekijä ja moni 

osaaja tämän kaltaisessa työyhteisössä. 

 

Teatterin myynti- ja markkinointi tiimiin tutustuessa pääsin esittelemään osaamistani ja osakseen myös 

keskustelemaan tämän opinnäytetyön kysymyksistä. Keskustelimme yleisötyöstä ja sen kehittämisestä 

pääpiirteittäin, sen sisällöstä ja sisällöttömyydestä ja asiakastavoittelun kehittämisestä. Eräänä vaihto-

ehtona asiakastavoittelun osalta nähtiin herkkyys tunnistaa oikeat kohderyhmät, keille yleisötyö on 

suunnattu. Asiakas pitää ikään kuin voida houkutella mukaan jo varhaisessa vaiheessa tuotantoa ja 

samalla yleisötyötä tulee miettiä myös asiakkaan näkökulmasta, miten se hänelle näyttäytyy. Yleisellä 
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tasolla tiimi kommentoi toimintaa kannattavana. Erityisesti teatterikasvatustoimintaa tulisi kehittää 

laitosteatterin sisältä käsin. Roolini nähtiin myös teatteri-ilmaisun ohjaajana siinä valossa, että sovel-

tuisin osaamiseltani myös muihin tehtäviin kuin pelkästään yleisötyöhön, joihin muilla teatterin työn-

tekijöillä ei joko ole aikaa, halua tai ylipäätään ammattitaitoa. (Lepistö 2014.) 

 

Hankkeen palautteesta nousee myös esiin se, että teatteri-ilmaisun ohjaajan erityisosaamisalueet eivät 

entuudestaan olleet työnantajalleni tuttuja, mutta juuri tällaisille erityisosaamiselle olisi teatterissa ni-

menomaisesti kysyntää ja tarvetta (Lepistö 2014). Mielestäni yksi edistysaskel yleisötyönkin kehittä-

misessä olisi teatterin osalta tunnistaa sellaisten ammattiosaajien laatu, jota he tarvitsevat osana toi-

mintaansa. Siten, vaikka tällä hetkellä resurssia vakituisen yleisötyöntekijän palkkaamiseen ei ole, 

yleisötyöntekijän palkkaaminen olisi kuitenkin tärkeätä, jotta yleisötyötä voitaisiin kehittää ja yleisö-

työntekijän ammatillinen osaaminen teatterissa tunnistettaisiin osana teatterin toimintaa. 

 

Teatterin osalta työtehtävilleni nähtiin tarvetta, mutta työtehtävät olisivat valitettavasti tällä hetkellä 

tilapäisiä. Yhtenä vaihtoehtona näen esimerkiksi yhteydenpidon jatkossa, kun kiinnostavia yhteistyö-

mahdollisuuksia yleisötyön tai muun ammattiosaamistani kaipaavan työn kautta ilmenee. Kehitystyö-

hön yleisötyön suhteen voidaan vaikuttaa myös vuorovaikutuksen kautta, silloin kun yleisötyön pohjal-

ta on kiinnostuttu tekemään jotakin uutta. Itse näen yhteydenpidossa mahdollisuuksien kanavan. Vas-

taavanlainen toiminta, jota tein teatterikierroksien ohessa, olisi hyvä näkyä myös sellaista toimintaa 

haluaville asiakkaille, kuten kouluryhmät. Samalla visiointia näytelmien pohjalta toteutettavaan yleisö-

työhön voidaan jatkossa käydä, vaikka sitä ei laajamittaisesti voitasi resurssien tähden välttämättä läh-

teä tekemään. Teatterilla kuitenkin tuntuu olevan tarve yhteistyökumppaneihin, joihin näen itsenikin 

potentiaalisena vaihtoehtona. 

 

Hienon mahdollisuuden yleisötyön kehittämiseen näen esimerkiksi 2017 syksyllä alkavassa Taidetes-

taajat – hankkeessa, joka jatkuu kevääseen 2020 saakka (YLE Kulttuuri 2016). Hankkeen taustalla on 

kyselytutkimus, jonka mukaan koululuokkien kulttuurivierailut ovat vähentyneet ja joissain kouluissa 

taidevierailuja ei tehdä lainkaan. Suomen Kulttuurirahasto maksaa syksystä 2017 alkaen kaikille 

Suomen kahdeksas luokille matkat ja pääsyliput kahteen kulttuurikohteeseen vuodessa. Kyseessä on 

Kulttuurirahaston kaikkien aikojen suurin tukihanke, jonka tavoitteena on saada nuoret kokemaan ja 

kommentoimaan taidetta nykyistä aktiivisemmin. Hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuh-

lavuoden ohjelmistoa. 
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Kyselytutkimuksen mukaan lähes joka kolmannessa suomalaiskoulussa tehdään korkeintaan yksi tai-

devierailu vuodessa. On myös kouluja, joissa taidevierailuja ei tehdä ollenkaan. Kyselyyn vastanneista 

rehtoreista 47 prosenttia arvioi kulttuurikäyntien vähentyneen viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Suurimpana esteenä taidevierailuille rehtorit pitivät matkojen kustannuksia sekä pääsylippujen hintoja. 

Tutkimuksessa selvisi, että jopa 97 prosenttia yläkoulujen rehtoreista lisäisi taidekäyntejä, jos ne olisi-

vat halvempia. Tällä hetkellä koululuokkien taidevierailut suuntautuvat useimmiten koulun lähialueil-

le, mikä alleviivaa koulujen välistä alueellista epätasa-arvoa. Taidetestaajat – hanke haluaa muuttaa 

tilannetta. Niinpä hankkeessa on määritelty, että yhden vuosittaisista kulttuurikäynneistä on suuntau-

duttava omaan maakuntaan tai lähialueelle, toisen Helsinkiin tai muualle Suomeen. Oppilaat kuljete-

taan taiteen äärelle tarvittaessa vaikka lentokoneella. Kuljetusten järjestämisestä sekä muusta koor-

dinoinnista ja hallinnoinnista hankkeessa vastaa Suomen lastenkulttuurikeskuksen liitto. 

 

Tampereen Työväen Teatterillakin lippujen hinnat ovat suhteellisen korkeita, minkä huomasin myös 

Kainon Laulu – opetuspaketin ja näytelmän lippujenhinnan yhteismäärässä, minkä vuoksi kaikilta kou-

luilta ei välttämättä juuri siksi tullut niin isoa kysyntää opetuspakettia kohtaan. Tämä johtunee pitkälti 

siitä, että teatterin on tämän hetkisessä taloustilanteessa elettävä suureksi osaksi lipputuloilla. Uskon, 

että yllämainitusta hankkeesta on varmasti hyötyä myös Tampereen Työväen Teatterille, sillä hank-

keen kautta on mahdollista panostaa nuoreen kohderyhmään, eli 14-15-vuotiaisiin. Heitä varten on 

kannattavaa ajatella heitä kiinnostavaa ohjelmistoa ja myös yleisötyötä. Sen kautta on mahdollista 

päästä tiiviimpään vuorovaikutukseen nuoren teatteriyleisön kanssa. 

 

Hankkeeseen osallistuvilta nuorilta odotetaan aktiivista taiteen kommentointia ja kritisointia. 

Taidekokemusten jälkeen heidän toivotaan jakavan ajatuksiaan ja mielipiteitään eri kanavissa. Näin 

olisi mahdollista rakentaa verkostolle alusta ja kehittää eteenpäin jo olemassa olevaa koulujen kanssa 

tehtävää yhteistyötä. Lisäksi tämän kautta on mahdollisuus laajentua myös siten, että nuorilla tulee olla 

myös mahdollisuus jakaa omia kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa, jolla saadaan näkyvyyttä lisää. 

Hankkeessa todetaan, että nuorten kokemusten ja ajatusten on tarkoitus olla julkisia, jotta kuka tahansa 

kulttuurista kiinnostunut voisi tutustua niihin ja löytää uusia näkökulmia esimerkiksi klassikkoteoksiin. 
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6 YLEISÖTYÖ AVAIN UUSIIN ASIAKKAISIIN? 

 

 

Tämä luku käsittelee kehitykseen tähtäävän toimintatutkimukseni ydinkysymyksiä, sitä miten ammatti-

teatterissa voitaisiin tavoittaa uusia asiakkaita yleisötyön kautta ja millaista rahoitusta ja resursointia se 

tarvitsisi tuekseen. Tärkeätä on myös nostaa esiin yleisötyön toteuttamisen haaste- ja ongelmatekijät. 

Pohdin samalla myös yleisötyön kehitystä verkostoinnin ideoimisen, laadunvalvonnan kehittämisen ja 

markkinoinnin kehittämisen kautta. Luvun viimeinen alaluku nivoo yhteen asiakastavoittelun kannalta 

olennaisia kehityskohteita yleisötyössä. 

 

 

6.1 Haasteita ja ongelmia 

 

Teemahaastattelussaan Maarit Pyökäri (LIITE 1/5, 1/6) toteaa yleisötyön tekemisen haasteiksi Tampe-

reen Työväen Teatterin kannalta asiakastavoittelun ja yleisötyön resursoinnin. Yleisötyökohteita ja 

yleisötyön tekotapoja on lähtökohtaisesti helppoa ideoida, mutta yleisötyö osoittautuu luonteeltaan 

kuitenkin pienryhmätyöksi. Haasteiksi nousevat se, miten yleisötyöllä tavoitetaan suuria ryhmiä ja se, 

miten yleisötyötä voitaisiin tehdä suurille ryhmille. Pienissä erissä asiakkaiden tavoittaminen yleisö-

työllä on mahdollista, mutta kun osa on tavoitettu, on osan tavoittaminen jo vanhentunutta. Sellaisia 

keinoja ei toistaiseksi ole löytynyt, joilla voitaisiin yleisötyön kautta tavoittaa muutamien kymmenien 

sijasta satoja ihmisiä. Ratkaisuja ongelmiin voidaan etsiä, mutta tämän hetkisessä taloustilanteessa 

yleisötyön tekemisen haasteiksi nousevat yhä enemmän resurssipula ja säästötoimenpiteet, jotka vai-

kuttavat Suomessa yleisesti myös muihin ammattiteattereihin. 

 

Leikkausten taustalla on se, että teatterien saama valtionapu laskee tänä sekä tulevina vuosina, jolloin 

säästökohteita joudutaan miettimään ammattiteatterissa kuin ammattiteatterissa. Tämä vaikuttaa olen-

naisesti myös yleisötyön tekemisen kohtaloon. Sen tekeminen vähentyy tai se jää pois kokonaan teatte-

rien toiminnasta. Opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä julkaisussa: Teattereiden ja orkestereiden 

valtionosuudet, selviää tarkemmin ja teatterikohtaisesti myönnetyt valtionosuudet ja niiden leikkauk-

set. Kulttuurirahoituksen ongelmana on se, että monet suuret projektit vaativat vuosikausien valmiste-

lun ja ennakkosopimukset. Kun valtio päättää karsia valtionosuustukia, suurten kulttuuriesitysten val-

misteluilta putoaa pohja. Valtionosuusjärjestelmässä mukana olevat teatterit, orkesterit ja museot saa-

vat periaatteessa tulonsa kolmesta lähteestä: valtionosuustuesta, kunnilta ja kaupungeilta sekä pääsy-

maksuista. Käytännössä säästöt haetaan teattereissa ja orkestereissa esityskertojen vähentämisellä. Pa-
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himman skenaarion tilanteessa valtionosuuksien yhä vähetessä kunnat eivät voi enää paikata tilannetta, 

vaan laitos on silloin omillaan. (Aamulehti, Ihmiset, Kulttuuri 2015, B8) 

 

Raha näyttelee suurinta ongelmatekijää yleisötyön toteuttamisessa. Koko kansan olohuone – kartoituk-

seen osallistuneiden teattereiden mukaan suurimmat syyt siihen, miksi heillä ei tehty enempää yleisö-

työtä, johtuivat taloudellisista, henkilöstöllisistä ja ajallisista resursseista (Lampo 2009, 34). Teatterei-

den rahoituspohja nojaa kaupunkeihin, eikä taide tai kulttuuri ole etusijalla, kun kaupungit jakavat 

määrärahojaan. Teatterit jäävät usein tuettavien joukossa toiseksi esimerkiksi kaupunginorkestereiden 

jälkeen. Yksityispohjaisten teattereiden tilanne panostaa oman talon ja taiteen kehittämiseen ei ole niin 

huono kuin täyskunnallisten, jotka ovat sidotut toimimaan yhtenä kaupungin palveluita tuottavana 

laitoksena. (Häti-Korkeila 2010, 254.) On siis ymmärrettävää, että taloudellisesti tiukkoina aikoina 

teatterit joutuvat säästämään ja supistamaan toimintojaan. Tällöin ne todennäköisesti panostavat siihen, 

minkä jo osaavat: esitystoimintaan. Yleisötyön merkityksellinen lisääminen niin opetus- ja 

kulttuuriministeriön kuin kaupunkien poliittisten ja virkamiesjohdon silmissä ei tule olemaan täten 

helppoa. 

 

 

6.2 Resurssien ja rahoituksen käyttö suhteessa yleisötyöhön 

 

YLÖS – hankkeen loppujulkaisussa (2010, 16) määritellään yleisötyöntekijän kannalta olennaisia re-

sursseja yleisötyön tekemiseen. Yleisötyön tulisi olla luonteva osa teatterin toimintaa ja markkinointi-

strategiaa ja yleisötyöntekijän tulisi myös kuulua teatterin henkilökuntaan. Teatterilla henkilökunnasta 

olisi hyvä koostaa tiimi, joka ideoisi teatterin toimintaa yhdessä yleisötyöntekijän kanssa. Teatterin 

tiloista olisi hyvä löytyä tila yleisötyöpajoja ja muuta yleisötyötoimintaa varten, vaikka toiminta on 

esimerkiksi koulujen tai työyhteisöjen kanssa järjestettävissä vaihtoehtoisesti heidän tiloissaan. Yleisö-

työtä varten olisi tarpeellista myös luoda aivan oma budjettinsa, jonka varassa yleisötyötä voidaan 

suunnitella ja toteuttaa. Tärkeätä on myös, että teatterissa yleisötyötä haluttaisiin kehittää jatkuvasti ja 

etsiä sille uusia muotoja. Suuria taloudellisia resursseja yleisötyön tekemiseen ei välttämättä tarvita, 

vaan tärkeämpää on, että asia nähdään tärkeäksi ja myös teatterin muun toiminnan kannalta rikastutta-

vaksi. 

 

YLÖS – hanke (2010, 17) jakaa yleisötyön resurssit neljään kategoriaan, joita ovat henkilö-, 

taloudelliset-, tila- ja teatterin sitoutumiseen liittyvät resurssit. Henkilöresursseissa tärkeänä nähdään, 

että teatterin käytössä olisi vähintään yksi henkilö, joka vastaisi yleisötyön suunnittelusta ja käytännön 
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organisoinnista tiiviissä yhteistyössä teatterin muun henkilökunnan kanssa, jotta teatterin taiteellinen 

tuotanto ei häiriintyisi. Taloudellisia resursseja tulisi olla käytössä sen verran, että yleisötyön tekemi-

seen voisi keskittyä yksi henkilö mielellään täysipäiväisesti. Sopimukset yhteistyökumppaneiden kans-

sa ovat kuitenkin kaiken operatiivisen toiminnan perusta. Yritysten virkistyskäyttöön tarkoitettuja va-

roja voitaisiin hyödyntää soveltavan teatterin työpajoissa, taidekasvatukseen suunnattuja varoja voitai-

siin käyttää myös teatterin ja perusopetuksen yhteisissä projekteissa. Tilaresursseista puhuttaessa ylei-

sötyötä voidaan tehdä joko teatterin tiloissa tai teatterirakennuksen ulkopuolella, oikeastaan missä 

vain. Teatterin sitoutumista koskevat resurssit ovat yksi teatterin yleisötyön onnistumisen kulmakivis-

tä, se, että teatteri on valmis sitoutumaan toimintaan ja on myös osana sitä, vaikka yleisötyö olisi al-

kuun pienmuotoista. 

 

Suomen Teatteriohjaajien liitto (2011) on linjannut ehdotuksia laadunvalvonnan kehittämiseksi suoma-

laisella teatterikentällä. Valtionosuusteattereille on ehdotettu, että teatterin tuomiseksi osaksi ympäröi-

vää yhteisöä luodaan vakanssi yleisötyöntekijälle ja pitkäjänteiselle yleisötyölle. Näin ollen valtion-

osuus teatterien rahoitukseen tulisi korvamerkintä erityisesti yleisötyöhön tarkoitettavista rahoista. Jos 

yleisötyötä ei tehdä, avustusmäärä pienenee. Kysyin Maarit Pyökäriltä teemahaastattelussa (LIITE 1/6) 

myös näistä niin sanotuista korvamerkityistä rahoista, joilla yleisötyötä voitaisiin resursoida, ja joita 

opetus- ja kulttuuriministeriö on myös tutkinut. Tutkimukseen sisältyy muun muassa, kuinka paljon 

teatteri tavoittaa erityisryhmiä, kuinka paljon teatteri tekee kansainvälisiä projekteja ja ylipäätään, 

minne teatterissa rahaa käytetään. Haastattelun kautta ilmeni, että opetus- ja kulttuuriministeriö on 

tutkinut näitä seikkoja, mutta se ei ole resursoinut niitä, eli sillä ei ole rahoituspohjaa tällaiselle kehi-

tystoiminnalle, jota teattereilta odotetaan. Jos ministeriö antaisi selkeästi kehitysrahaa tällaisiin seik-

koihin ja muuhun tutkimaansa, niin olisi selvää, että kehitysrahaa myös käytettäisiin. Opetus- ja kult-

tuuriministeriö on tutkinut näitä seikkoja teatterin osalta ja sitä on myös teattereilta edellytetty, mutta 

minkäänlaista resurssia siihen ei ole annettu. Kaikki erikoistoiminta ja esimerkiksi vierailevat työnteki-

jät on rahoitettava aina erikseen jotain muuta kautta, sillä rahoitus ei suoraan tule valtionosuustuesta, 

joka tavallisesti menee henkilökunnan palkkoihin ja tilojen vuokriin. Lipputuloilla katetaan jo osa pal-

koista ja kaikki tuotantoihin menevät kulut. Pyökäri toteaakin haastattelussa, että teatteri on henkilöi-

hin ja eläviin ihmisiin rakentuva ala, siksi palkkakulujen leikkaaminen on aina myös teatterin vähen-

tämistä. 

 

Yleisötyön rahoitusmalleja voisivat olla erilaiset yritysyhteistyö ja sponsorointisopimukset. Runsas 

rahallinen sponsorointi on kulttuurin puolella harvinaisempaa. Monet yritykset eivät katso teatteri- tai 

kulttuuritoimintaa suosiolliseksi markkinointikanavaksi, sillä sen välityksellä ei saavuteta suurta ylei-
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söä, kuten urheilun saralla. Tosin erilaisia ”oravannahkakauppoja”, kuten mediatilaan tai esityk-

seen/tapahtumaan tarvittavia tuotteiden vaihtaminen pääsylippuihin on tehty yritysmaailman ja kult-

tuurintuottajien välillä runsaastikin. Kulttuuritoimija voi tarjota sponsorointia vastaan lippujen lisäksi 

myös näkyvyyttä omilla internet-sivuillaan ja esimerkiksi käsiohjelmassa. (Hytti 2005, 122-123.) 

 

Yleisötyö tarjotaan usein maksuttomana palveluna tai esityksen lipun hintaan kuuluvana toimintana. 

Tällöin siitä ei synny lainkaan tuloja, joten rahoitus on järjestettävä muutoin. Toisaalta mietin, että 

yleisötyötä olisi kuitenkin hyvä rahoittaa pienillä pääsymaksuilla, sillä pieni nimellinen maksu saattaisi 

olla parempi vaihtoehto kuin täysin ilmainen tapahtuma, tällöin osallistujakin yleensä sitoutuu tule-

maan tapahtumaan. Kuitenkin yleisötyön tekemistä varten voi hakea apurahaa ja avustuksia. Kaupun-

git ovat olleet osana tukemassa tällaista toimintaa ja miksei avustuksia voisi hakea myös erilaisilta 

säätiöiltä sekä Taiteen edistämiskeskukselta ja alueellisilta toimikunnilta. Joidenkin projektien suhteen 

saattaa tulla myös kyseeseen rahoitusmalliksi erilaiset valtakunnalliset hankkeet. Tällaisten hankkeiden 

kautta projekti saattaa olla mukana myös suuremmassa EU-rahoitteisessa projektissa. Mikäli teatterilla 

on yhteyksiä muualle Eurooppaan ja kiinnostava idea, se voi myös lähteä suunnittelemaan laajempaa 

projektia ja hakea sille EU-avustusta tai Pohjoismaisilta rahastoilta haettavia avustuksia. Toisaalta pel-

kona on aina, ettei yleisötyölle tulevaisuudessa tulisi löytymään rahoitusta, ellei tilanne opetus- ja kult-

tuuriministeriön taholta olennaisesti muutu. Teattereilla ei aina itsellään ole varaa palkata yleisötyön-

tekijää, eikä mahdollisuutta varata yleisötyölle erillistä budjettia. 

 

 

6.3 Laadunvalvonnan kehittäminen 

 

Valtionosuus teatterien laadunvalvonnan kehittämistä määrittelin pintapuolisesti edellisessä alaluvussa. 

Suomen Teatteriohjaajien liitto (2011) on listannut seuraavia tekijöitä laadunvalvonnan kriteereiksi jo 

mainitsemieni lisäksi. Paikallisyhteistyöllä pyritään siihen, että teatteri tekisi yhteistyötä myös paikal-

listen toimijoiden kanssa. Suomen väestön rikastuessa monikulttuuriseksi, teatterien tulisi ohjelmistos-

saan ja henkilöstössään huomioida tämä tarve. Teatterin tulisi tehdä myös kiertuetoimintaa, joka ulot-

tuisi kaupungin tai kunnan harvaanasutuille ja vaikeakulkuisille seuduille, täten kulttuuritarjonta ulot-

tuisi laajemmalle alueelle. Vierailutoiminnan kautta voidaan tarjota tilaa vapaille ryhmille ja taiteilijoi-

den teoksille. Teatterille olisi olennaista myös tuotekehittely, se, että se osallistuisi teatteritaiteen kehit-

tämiseen, oman erityisen teatterikielen vahvistamiseen ja uuteen innovointiin ja tutkimukseen. Näky-

vyyden ja yhteistyön lisääminen Suomessa sekä kansainvälisesti olisi teattereille myös olennainen laa-
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dunvalvonnan kriteeri. Olisikin tärkeätä, että valtionosuusteatterit saisivat käyttöönsä kaikki tällä het-

kellä puuttuvat henkilötyövuodet. 

 

Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry:n hallitus on laatinut linjapaperin (2015): Suomalainen teat-

teri elää ja voi hyvin!, jossa se ottaa kantaa teatterikentän nykyiseen ja tulevaan tilanteeseen. STOD:in 

hallituksen mukaan muun muassa rahoitusjärjestelmän ja tuotantorakenteiden tarkastuksilla voitaisiin 

luoda paremmat puitteet tulevaisuuden valtionosuus teattereille. STOD kaipaa laatukriteereitä lipputu-

lojen ja katsojalukujen rinnalle, jotta voidaan arvioida sisällöllistä onnistumista. STOD:in hallituksen 

mukaan on myös aika arvioida, onko kiinteään henkilötyövuosimäärään perustuva rahoitusmuoto paras 

malli. 

 

Valtionosuus teattereiden toimintaa tulisi uudistaa ja kehittää vastaamaan paremmin koko alan tarpeita. 

Valtionosuus teattereille tulisi asettaa velvoite uudistaa omaa toimintaansa ja uusien yleisöpohjien saa-

vuttaminen olisi myös tärkeätä. Yhteistyö vapaan kentän sekä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa kuu-

luisi nykyaikaiseen teatterin toimintatapaan, mutta taiteenlajien uudistaminen ei tapahdu pelkästään 

vapaan kentän vierailujen kautta, vaan teatterien tulee aktivoitua kehittämään uudenlaisia tuotantomal-

leja ja toimintatapoja osana omaa perustoimintaansa. (STOD 2015.) Tämä vaatii ilman muuta resursse-

ja ja toimintaedellytyksiä, sillä eihän teattereiden kiireisessä tuotantotahdissa ole aikaa miettiä innova-

tiivisia uudistuksia, joiden myötä nykyistä laajempi ammattikunta saataisiin työllistettyä. Linjapaperi 

jatkaa, että julkisen palvelun teatteri ei voi ainoastaan olla kaupallista toimintaa, jonka onnistumista 

mitataan vain ja ainoastaan lipputuloilla ja katsojamäärillä. Rahoituksen arvioinnissa tulisi painottaa 

vahvasti sisällöllisiä kriteereitä, kuten esimerkiksi erilaisten yleisöjen huomioon ottaminen, yhteistyöt 

vapaan kentän kanssa ja teatteritaiteen kehittäminen sekä teatterin kiinnostavuus alueellisena toimija-

na. 

 

Pohdin itse samaa asiaa lisää vielä kokemukseni kautta. Nimenomaan tuntuu siltä, että teatterin teke-

misestä on tullut paljolti kaupallista toimintaa, sillä oppimani kautta lipputuloilla ja katsojamäärillä 

teatteri elättää itseään tässä nykyhetkessä. Kun laadunvalvonnallisia kriteereitä ei resursoida ja opetus- 

ja kulttuuriministeriö leikkaavat valtionosuus teattereiden avustuksista ison osan, niin teatterilta ja sen 

mukana taiteen tekemiseltä putoaa pohja pois. Teatteri on tällöin omien seiniensä vanki, joka yrittää 

tulla toimeen lipputuloilla ja katsojamäärillä. Tässä mielessä nämä kehitysideoinnit tulisi oikeasti 

huomata myös opetus- ja kulttuuriministeriön taholta, jotta kehitykseen saataisiin luotua resurssia. Sii-

nä herää kysymys, että minkälaista kulttuuripolitiikkaa Suomessa pyritään tällä hetkellä ajamaan? 
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STOD:in mukaan valtionosuusjärjestelmän ongelma ovat henkilötyövuosilaskelmat, jotka eivät vastaa 

todellisuutta. Laskelmat ovat lähtökohtaisesti alimitoitettuja ja riittämättömät. Tämä vaikuttaa luonnol-

lisesti ajateltuna teatterien sekä ammatillisiin että taiteellisiin ratkaisuihin ja valintoihin. Kun kaikesta 

tingitään, myös taiteesta ja sen tekemisen riskeistä ja kokeilusta, niin pienikin taloudellinen vastoin-

käyminen voi kiristää teatterin taloutta jopa vuosiksi eteenpäin. Toisaalta STOD ehdottaakin, että ra-

hanjaon perusteena voisivat olla myös muut kriteerit kuin henkilötyövuodet. Silloinhan teatterien ra-

kenteeseen voitaisiin saada sellaista joustoa, joka mahdollistaisi nykyistä rikkaamman ohjelmiston. 

Valtionosuusrahoituksessa henkilötyövuosien tarkastelujakson tulisi STOD:in mukaan ainakin olla 

huomattavasti nykyistä kalenteri vuotta pidempi, esimerkiksi kolmen vuoden pituinen, jolloin taiteelli-

sesti ja toiminnallisesti erilaisten kausien vaikutukset tasaantuisivat. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 

esimerkiksi yhtenä vuotena teatteri voisi panostaa suurmusikaaliin ja toisena vuotena se voisi keskittyä 

pienimuotoisempiin ja vähemmän henkilöstöä vaativiin teoksiin. STOD:in linjapaperi vahvistaakin, 

että on tärkeätä, että kulttuurille ja taiteelle tarkoitettu raha korvamerkitään ja ohjataan valvotusti oi-

keille toimijoille. 

 

 

6.4 Verkostoinnin ideoiminen 

 

Teemahaastattelussa kysyin Maarit Pyökäriltä (LIITE 1/5), että onko Tampereen Työväen Teatterilla 

olemassa olevaa yhteistyöverkostoa yleisötyön kehittämisen pohjaksi. Verkostoa teatterilla ei ole, mut-

ta sen sijaan arvokkaita yhteistyökontakteja on olemassa, joita käytetään eri tavoin, mutta verkostoa 

talossa kukaan ei ole ehtinyt kehittämään. Siksi verkostoa olisi mielestäni hyvä ideoida, koska sen 

kautta yleisötyö tulisi enemmän näkyväksi ja sen kautta voidaan myös tavoittaa uusia asiakaskuntia. 

Valmiiden kontaktien hyödyntäminen on mielestäni hyvä asia yleisötyön markkinoinnin kannalta, 

mutta näiden lisäksi teatterin markkinointi tarvitsisi selkeyttämistä, tehostamista ja työnjakoa ainakin 

yleisötyön esiintuomisessa. Teatterin sihteerin rooli voisi olla tässä myös olennainen tekijä Tampereen 

Työväen Teatterilla. 

 

Yleisötyö on suunniteltu prosessi, joka sisältää yhteistyön muodostamisen taiteen ja yksilön välille. 

Tämä ei luonnollisesti tapahdu hetkessä, vaan vaatii aikaa, sitoutumista ja motivaatiota sekä tekijöiltä 

että osallistujilta. Yleisötyön pitää olla tiivis osa teatteria, ei siitä irrallinen kokonaisuus, jota toteuttaa 

vain yksi henkilö. Yleisötyö on parhaimmillaan yhteisöllistä toimintaa sekä tekijöiden että kokijoiden 

näkökulmasta. Yleisötyön kehittäminen lähtee teatterin sisäisestä uudistumisenhalusta ja yleisön tar-

peiden tunnistamisesta sekä niihin tarttumisesta. (Maitland 2000, 6.) Esimerkiksi koulujen kanssa 
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tehtävää yhteistyöverkostoa olisi mielestäni hyvä laajentaa opettajien ja teatterilaisten kanssa jonkin-

laiseksi yhdysverkostoksi. Tämä voisi edesauttaa yleisötyön vuorovaikutteisuutta lisää. Teatteri saisi 

tietää paremmin kohderyhmien tarpeista ja kiinnostuksesta ja kohderyhmät pääsisivät järjestelmälli-

semmin osalliseksi yleisötyöhön. Toiminta voisi auttaa tunnistamaan kohderyhmän tarpeita ja toiveita, 

samalla yleisötyön tavoitteet verkoston kautta olisivat mahdollisesti selkeämpiä. 

 

Pirkanmaalla voisi tutustua ja kartoittaa olennaisesti koulujen opettajien ja päiväkotien ohjaajien kiin-

nostusta ryhtyä yleisötyön kehittämiseen tähtäävään yhteistyöhön Tampereen Työväen Teatterin kans-

sa. Tällainen toiminta voisi luoda pohjaa pidempiaikaisille yhteistyöverkostoille teatterikasvatuksen 

alueella. Lähtökohtaisesti toiminta olisi vuorovaikutteisempaa kuin Kaino Laulu – opetuspaketissa, 

koska suunnittelun voisi räätälöidä yhteistyökumppaneiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Koen, että 

teatteri-ilmaisun ohjaajan ja opettajan työparityöskentelystä voisi löytyä paljon mahdollisuuksia. Jo se, 

että teatterilla olisi yksi teatterin ulkopuolinen, jonkun yhteisön kanssa työskentelevä, yleisötyöhön 

sitoutunut yhteistyökumppani, olisi alku laajemman yleisötyön yhteistyöverkoston luomiselle. Yhteis-

työkumppanina opettaja pystyy tunnistamaan ja arvioimaan yleisötyön tarpeita ja tavoitteita pedagogi-

sesta näkökulmasta ryhmän kannalta ja liittämään yleisötyön esimerkiksi taiteen perusopetuksen kon-

tekstiin. Teatteri-ilmaisun ohjaaja pystyy tarjoamaan tähän oman osaamisensa ja suunnittelemaan ja 

toteuttamaan ryhmien tarpeita vastaavia yleisötyön muotoja joko lyhytkestoisina tai pitempiaikaisina 

kokonaisuuksina. 

 

Verkostoinnin ideoimisesta muutenkin puhuttaessa opetus- ja kulttuuriministeriöstä on vielä tulossa tai 

jo lähtenyt kirje noin kahdelle sadalle kulttuuriyhteisölle eri puolille Suomea, jossa kysellään, kuinka 

yhteisöt voisivat omilla alueillaan tai muuten tehdä läheisempää yhteistyötä keskenään. (Aamulehti, 

Ihmiset, Kulttuuri 2015, B8) Erilaisia yhteistyökumppaneita on hyvä löytää ja heille olisikin oivallista 

olla tarjottavana yleisötyön kautta erilaista ja monipuolista yhteistyötoimintaa. Verkostoa voisi hyvin 

venyttää kartoittamalla eri ikäluokista ja identiteeteistä koostuvien ryhmien ja yhteisöjen kiinnostusta 

yhteistyöhön laajemmassakin merkityksessä. STOD:in (2015) mukaan yhteisöjen kohtaamisen tulisi 

olla kiinteä osa teattereiden toimintaa, johon teatterit tarvitsevat välineitä. Mielestäni tässäkin kohtaa 

tunnen olevani teatteri-ilmaisun ohjaajana asiantuntijan roolissa, joka voisi hyvin perehtyä erilaisten 

yhteisöjen ja asiakaskuntien kohtaamiseen yleisötyön keinoin. STOD: in linjapaperi myös esittää, että 

yleisö- ja yhteistyöllä on paljon nykyistä enemmän potentiaalia palvella teattereita ja niiden yleisöjä 

niin taiteellisesti kuin pedagogisestikin. Yleisötyö voi vastata moniin tiedotuksen ja markkinoinnin 

tarpeisiin ja lisäksi se antaa mahdollisuuksia talojen henkilökunnalle oman työnkuvan laajentamiseen 

ja kokeiluihin. Suurena mahdollisuutena teatteriverkoston uudistamisessa sisältäpäin, voisi esimerkiksi 
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juuri olla yhteistyöt, vierailut ja uudet ammattikunnat – miksei myös harrastajat, joille ei harrastajateat-

tereissa juuri ole tarjolla taiteen perusopetusta. Varsinkin nuoret teatterin harrastajat ovat kokemukseni 

pohjalta halunneet juuri jonkinlaista yhteistyötoimintaa, jotta he voisivat kehittyä osana harrastustaan. 

Rakennetulla verkostolla voitaisiin yhdistyä myös muidenkin taiteenalojen kanssa. Suomalainen teatte-

ri kiinnostaa myös ulkomailla ja suomalaisia tekijöitä myös työskentelee kansainvälisesti. Laajemmal-

la verkostoinnilla myös heidän kanssaan voidaan mahdollisesti saavuttaa uusia aluevaltauksia. 

 

 

6.5 Yleisötyön markkinoiminen 

 

Miten yleisötyön markkinoiminen ja myyminen voisivat edistää asiakastavoittelua, mitkä olisivat 

mahdollisia kehityskohteita? Onko olemassa tehokkaita taiteellisia markkinointikeinoja, muita esi-

merkkejä kuin yleisötyö? Nämä olivat yleisötyön markkinointiin sidoksissa olevat kysymykset, jotka 

halusin ilman muuta esittää Maarit Pyökärille (LIITE 1/5), sillä koen, että markkinoinnissa ja tiedot-

tamisessa on ennen kaikkea avaintekijät yleisötyön levittämiseen ja asiakastavoitteluun Tampereen 

Työväen Teatterilla, missä koin myös olevan puutoksia hankkeen aikana. Pyökäri toteaa, että yleisötyö 

on ollut eräs markkinoinnin laajeneva osio. Markkinointi on yleensä ollut teattereissa se, joka on teh-

nyt eri esitykset tunnetuiksi ja jakanut tietoa esityksistä yleisön suuntaan. Mielestäni samaa tulisi tehdä 

myös suhteessa yleisötyöhön, jotta sen tekeminen voisi näkyä teatterin ohjelmistossa. Pyökäri listaa 

tehokkaita markkinointi- ja myyntikeinoja: tehokkainta on varmasti televisiomainos, mutta sen tekemi-

seen teatterilla ei ole kovinkaan usein varaa. Toisena markkinointikeinona äärimmäisen tehokkaana 

hän näkee myös yksinkertaisesti puskapuhelimen, eli, jos sana esimerkiksi hyvästä esityksestä lähtee 

kiertämään, niin se tavoittaa myös yleisöä. Tämän saman voisi ajatella melko suoraan toimivan myös 

yleisötyössä: hyvällä yleisötyöllä voidaan saada sana kiertämään. 

 

Yleisötyöllä moninkertaisten asiakkaiden tavoittaminen voisi Pyökärin (LIITE 1/6) mukaan onnistua 

jonkin tyylisellä televisiotiedotuksella, eli sähköisesti, joka sitten leviää sadoille tuhansille ihmisille 

yhdellä kertaa. Nykyään sosiaalisen median käyttöä pidetään teatterissa myös tärkeänä ja tulevaisuu-

dessa se tulee olemaan myös entistä tärkeämpi. Kehittämisen valossa näen, että yleisötyö voisi saada 

Tampereen Työväen Teatterilla olennaisestikin näkyvyyttä esimerkiksi YLE:n kanssa tehtävän yhteis-

työn kautta. YLE toteuttaa muun muassa televisio-ohjelmaa Perjantai TTT – Klubilla. Olisi kiinnosta-

vaa ja toisaalta ennenkuulumatonta, että yleisötyöpajaa voitaisiin esimerkiksi televisioida, jos sellaista 

kohtaan löytyisi halukkaita tekijöitä. Silloin näkyvyyttä saataisiin melko varmasti ja samalla näkyvyy-

den luominen olisi taiteellista, toisin kuin tavallisen mainoksen kautta. Sosiaalinen media on myös 
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yleisötyön kannalta tärkeätä, koska se voisi teatterin kautta toimia vuorovaikutuskanavana esityksen 

pohtimisessa esimerkiksi koululaitoksien taholta. Nykyään se voisi jopa toimia, kun kouluissa siirry-

tään yhä enemmän käyttämään tietotekniikkaa osana opetusta. Sosiaalinen media voi toimia mielestäni 

myös vuorovaikutuskanavana, vaikka yleisötyöpajan jälkeen, kun jotkut osallistujat haluavat antaa 

palautetta tai keskustella jälkikäteen heränneistä ajatuksista ja kokemuksista. Sosiaalisen median mah-

dollisuudet ovat siinä mielessä rajattomia. 

 

Normaalisti yleisötyön markkinointi on kuitenkin teatteriesityksien kaltaista, joten siinä voidaan olen-

naisesti käyttää teatterin normaaleja markkinointikanavia ja yleisötyö yleensä onkin mukana teatterin 

normaalissa markkinoinnissa ja mainonnassa omana sektorinaan tai esityksien rinnalla, jos sitä teatte-

rissa tehdään. Näen, että yleisötyön markkinointi on kuitenkin tapauskohtaista teatterissa, eli se voi 

riippua siitä, millaista yleisötyötä kussakin projektissa ollaan tekemässä. Pirjo Vuokon (2004, 179) 

mukaan markkinoinnillisesti maksuttoman yleisötyön voisi tavallaan nähdä menekin edistämisenä. 

Menekkiedistämisellä hän tarkoittaa jonkin konkreettisen edun antamista tietylle ryhmälle, etu voi tä-

ten olla esimerkiksi tuotealennus tai sen mukana saatava kylkiäinen. Samaa keinoa käytetään mielestä-

ni näkyvästi monenlaisessa markkinoinnissa ylipäätään esimerkiksi ostoksia tehdessä, siten yleisötyötä 

voidaan tarjota myös tällaisten kylkiäisten valossa. 

 

Markkinoinnin suhteen ajoitus on haastavaa ja riittävän varhain tehty markkinointi voi olla ongelmal-

lista, koska varsinaista tuotetta, esitystä, ei ole olemassa vielä silloin, kun markkinointi pitäisi aloittaa. 

Tämä on yleinen ongelma teatterimaailman markkinoinnissa (Hytti 2005, 85). Tämä saattaa vaikuttaa 

myös yleisötyön markkinointiin. Tästä nimenomaisesta asiasta kerroin myös alaluvussa 5.3. Asiakas-

tavoittelun ja myynnin ja markkinoinnin osalta tulisi olla olemassa jonkinlainen herkkyys tunnistaa 

oikeita kohderyhmiä, keille yleisötyö on suunnattu. Asiakas tulisi houkutella mukaan jo varhaisessa 

vaiheessa tuotantoa ja samalla yleisötyötä tulee miettiä myös asiakkaan näkökulmasta, miten se hänel-

le näyttäytyy. 

 

Yleisötyön markkinoinnissa käytetään usein suoramarkkinointia. Osoitteellista suoramainospostia 

lähetetään eri kohderyhmille, kuten kouluille. Suoramarkkinoinnin muodoista käytetään usein 

osoitteellista suoramainontaa, eli mainontaa, joka lähetettään suoraan kohderyhmän vastaanottajille. 

Tämän etuna on kirjeiden kohdistaminen niille, jotka todennäköisesti reagoivat viestiin. (Aavameri & 

Kiiskinen 2004, 22-24.) Mainonta on joukkoviestintää, jossa sama viesti välitetään tai lähetetään suu-

relle joukolle kerrallaan. Mainonta voidaan jakaa kahteen pääluokkaan, nämä ovat mediamainonta ja 

suoramainonta. Mediamainonta on mediassa näkyvää tai kuuluvaa ostettua mainostilaa, se voi olla 
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painettua (esim. lehdet) tai sähköistä (esim. televisio, radio, verkko). (Vuokko 2004, 176.) Yleisötyön 

suhteen näkyvyyden keinona käytetään vähemmän mainontaa, sillä se on usein kallista. 

 

Yleisötyön markkinointiin voisi ottaa mukaan myös sissimarkkinoinnin, jossa suunniteluun ja toteu-

tukseen pyritään käyttämään enemmän järkeä kuin rahaa. Keskiössä on epätyypilliset markkinoinnin 

keinot, jotka tuottavat hyvää tulosta pienin panoksin. Sissimarkkinoija käyttää aikaansa, energiaansa ja 

mielikuvitustaan työhön. Markkinoinnin kohteena on aina ihminen, tällöin markkinoinnin kohderyhmä 

on tärkeä. Sissimarkkinoija opetteleekin tuntemaan asiakkaansa ja ratkaisemaan hänen ongelmansa. 

Sissimarkkinointi toimii lähellä myyntiä ja hyödyntää saatavilla olevaa tekniikkaa kaikin tavoin, koska 

se on helppokäyttöinen ja edullinen väylä ja väline markkinoinnille. (Parantainen 2005, 12-20.) 

 

 

6.6 Mahdollisia yleisötyön kehityskohteita asiakastavoittelussa 

 

Yleisötyö on mielestäni aina ollut keino tavoitella asiakkaita monipuolisesti. Sen väitteen perusteluna 

on myös tämä opinnäytetyö. Olen työssäni käsitellyt monessa otteessa yleisötyön kautta tehtävään 

asiakastavoitteluun mahdollisia kehityskohteita, varsinkin tämä kyseinen pääluku on ollut tutkimukse-

ni osalta se merkityksellisin. Tässä alaluvussa tahdon ennen kaikkea nostaa esille juuri ne kehityskoh-

teet yleisötyössä asiakastavoittelun kannalta, mitkä koen tärkeiksi ja mitkä tutkimuksen myötä minulle 

ovat nousseet esiin. Olen pohtinut näitä kehityskohtia nimenomaan juuri Tampereen Työväen Teatterin 

puolesta, mutta myös yleisellä ja valtakunnallisella tasolla. 

 

Ensinnäkin todettavana on, että tämän hetken opetus- ja kulttuuriministeriön leikkauksien vuoksi teat-

terit ovat ikään kuin joutuneet pakkosäästökoneiksi, jolloin ne joutuvat miettimään itsenäisesti erilaisia 

säästökohteita laitoksen sisällä. Tämän vuoksi suurin uudistuksiin ei tällä hetkellä ole varaa, eikä maa-

ilmaa voi mullistaa välttämättä hetkessä, mutta uskon, että pidemmällä aikavälillä, jos yleisötyöhön 

ollaan valmiita panostamaan monipuolisesti ja sen hyödyt saataisiin näkymään myös valtakunnallises-

ti, niin se myös näkyisi suoraan uusien asiakaskuntien kautta. 

 

Teatterikasvatuksen ja taiteen perusopetuksen mukaisen oppimisen tarjoaminen esimerkiksi kouluille 

ja harrastajille oli yksi ensimmäisistä verkostointistrategioista, joka tutkimuksessa on noussut esiin. 

Samalla yleisötyötoimintaa tulisi laajentaa olennaisesti työpaikoille, asukasyhdistyksille ja eri ikä-

luokille ja identiteeteille. Teatterin ohjelmistossa ja yleisötyössä tulisi huomioida olennaisesti myös 

nykypäivän monikulttuurisuus. Ajatellen esimerkiksi vanhus- ja laitosyhteistyötä, voidaan yleisötyön 
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kautta lähestyä myös heitä, keillä voi olla esteitä tulla teatteriin. Erityisesti harvaan asuttuja ja vaikea-

kulkuisten alueiden tilannetta voisi myös olennaisesti kartoittaa ja miettiä voitaisiinko sinne järjestää 

yleisötyötä tai kiertuetoimintaa. 

 

Seuraavana edistysaskeleena nostan esiin yleisötyön kannalta sen markkinoinnin ja tiedottamisen mer-

kityksen olennaisena osana asiakastavoittelua. Teatterin tarjoamat yleisötyöpalvelut tulisivat olla sel-

keämmin esillä myös asiakkaille, jotta asiakas löytää yleisötyön. Tämä vaatisikin samantapaista mark-

kinointia kuin esitykset tarvitsevat. Yleisötyö kaipaa myös rinnalleen mainosnäkyvyyttä siinä missä 

esityksetkin, sen tulisi näkyä teatterin julkaisuissa, käsiohjelmissa, tiedotteissa ja sosiaalisessa medias-

sa – parhaimmassa tapauksessa myös televisiossa. Sähköisellä mainonnalla voidaan päästä myös hy-

viin tuloksiin asiakastavoittelussa. Asiakkaille tulisi luoda houkutteita, joilla heidät voitaisiin myös 

saavuttaa varhaisessa vaiheessa tuotantoa, esimerkiksi yleisötyöhön osallistumalla voit saada alennusta 

lipusta tai voittaa arpajaisissa ja niin edelleen.  

 

Yleisötyön tulisi olennaisesti näkyä myös teatterissa, että ihmiset tietävät, että teatterissa tehdään myös 

yleisötyötä. Yleisötyön ympärille tulisi teattereissa muodostaa oma tiimi, joka voisi suunnitella ja yllä-

pitää yleisötyö toimintaa. Teatterin ja valtion puolelta yleisötyölle tulisi suunnitella ja toteuttaa oma 

budjettinsa, jonka pohjalta voitaisiin suunnitella yleisötyötä ja sen toteutusta. Jo olemassa olevien yh-

teistyökumppaneiden ja kontaktien kautta voidaan pohtia verkostoa, jonka pohjalta yleisötyötä voidaan 

tehdä. Vuorovaikutusosaaminen ja erilaisten ammattiosaajien laadun tunnistaminen kehittäisivät myös 

teatterin suhteen sen moniammatillista verkostoitumista. Näin saadaan parhaassa tapauksessa synnytet-

tyä myös uusia työpaikkoja. 

 

Koen, että teatterilla on ennen kaikkea tarve siihen, että yleisötyötä varten tarvitaan oma vakanssinsa ja 

yleisötyötekijöitä, jotka keskittyisivät yleisötyöhön, sillä muun henkilökunnan aika ei nykyisellään 

riitä kuin heitä koskeviin työtehtäviin, kuten esimerkiksi näyttelijöillä esityksiin. Yhtenä kehitysvaih-

toehtona näen vielä sen, että yleisötyöstä voisi tehdä oman tulostavoitteensa, varsinkin tässä tilantees-

sa, kun teatterin muusta toiminnasta tulee tehdä säästötoimenpiteitä valtion taholta. Säästöt vaikuttavat 

olennaisesti myös ohjelmistojen pienenemiseen, joka vaikuttaa automaattisesti teatterin yleisömäärään. 

Yleisötyöllä voidaan tavoittaa asiakkaita pienessä määrin kerrallaan, mutta ajan myötä ja yleisötyön 

verkostoa ja markkinointia kehittämällä voidaan tulevaisuudessa saavuttaa suurempaa ja silloin jo 

olemassa olevaa asiakaskuntaa. 
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7 POHDINTAA JA YHTEENVETOJA YLEISÖTYÖN TULEVAISUUDESTA TAMPEREEN 

TYÖVÄEN TEATTERILLA 

 

 

Aamulehti julkaisi 12.1.2016 artikkelin, kuinka opetus- ja kulttuuriministeriön tekemät leikkaukset 

vaikuttivat Tampereen Työväen Teatterilla. Säästöistä johtuen ensi-iltojen määrät tulevat putoamaan 

nykyisestä 16:sta yhdeksään. Tampereen Työväen Teatteri joutui tekemään historiansa ensimmäiset 

nykymuotoiset yhteistoimintaneuvottelut 16.11.2015, jotka saatiin päätökseen 11.1.2016. Niiden seu-

rauksena teatteri irtisanoo yhteensä 11 kuukausipalkkaista työntekijää ja kaksi tuntityöntekijää sekä 

muuttaa viiden kokoaikaisen henkilön työsuhteet osa-aikaisiksi. Tämän lisäksi teatteri joutuu lomaut-

tamaan tämän vuoden aikana koko henkilökuntansa 16 päivän ajaksi, ja taloutta tasapainotetaan viiden 

henkilön eläköitymisen kautta. Irtisanottavien määrä voi muuttua, mikäli eläkkeelle haluavia ilmoittau-

tuu lisää. 

 

Suuren säästötavoitteen tähden prosessi on ollut vaikea. Suunnitelluilla leikkauksilla teatteri saa tänä 

vuonna aikaan 340 000 euron säästöt ja ensi vuonna 520 000 euron. Tavoitteena on säästää yhteensä 

850 000 euroa. Leikkausten taustalla on valtionavun laskeminen tämän ja ensivuoden aikana saman 

verran. Vuonna 2014 teatterin tuloista 47 prosenttia tuli valtionosuuksina ja nyt luodut opetus- ja kult-

tuuriministeriön valtionavun leikkaukset ovat pysyviä. Säästötoimenpiteet tulevat näyttäytymään kat-

sojille esitysten määrän selvänä vähenemisenä. Tällä näytäntökaudella Tampereen Työväen Teatterilla 

on ollut yhteensä 16 ensi-iltaa, ensi kaudella määrä tulee putoamaan yhdeksään.  

 

Esitysmäärien vähentämistä ei nähdä ratkaisuna leikkauksiin, koska se pienentää tulopuolta, mutta 

jokin tiiviyttäminen joka tapauksessa olisi tarpeellista. Näyttelijäyhdistyksen luottamusmies Jyrki 

Mänttäri pohtii Aamulehdessä (Ihmiset, Kulttuuri 2015, B14-B15), että kuluja pitäisi voida vähentää 

muualta kuin henkilöstömenoista, sillä väen vähentyessä jokaisesta teatterin henkilökuntaan 

kuuluvasta tulee erikoisosaaja. Vähennykset ovat pois suoraan teatterin monipuolisuudesta ja omalla 

väellä kaiken työn tekeminen rasittaa henkilökuntaa. Mänttäri ehdottaa, että toisaalta tuotantojen 

jonkun asteinen karsiminen pienemmiltä näyttämöiltä voisi olla yksi ratkaisu, koska sieltä saatavat 

lipputulot ovat pienempiä. Samassa artikkelissa TTT:n työntekijät ry:n luottamusmies Kyösti Kallio 

esittää, että organisaatiomuutoksilla ja tuotantojen määrää vähentämällä ja tuotantoja kohdentamalla 

on mahdollista päästä toivottuihin säästöihin. Kun voittoa tuottamattomalta yritykseltä leikataan, 

leikataan joka tapauksessa työstä ja myös taiteesta. Valtion supistukset Kallio näkee yleisen hyvin-
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voinnin alasajona. Tampereen vetovoimaisuuteen ja monipuolisuuteen teatterikaupunkina supistukset 

vaikuttavat suoraan. 

 

Pekka Kymäläinen (Aamulehti, Ihmiset, Kulttuuri 2015, B9) kommentoi nykyhallituksen kulttuuripoli-

tiikkaa poukkoilevana. Samassa artikkelissa Maarit Pyökäri kysyy: mikähän tämän Juha Sipilän halli-

tuksen kulttuuripoliittinen linja oikein on. Jos hallitus on ottanut linjakseen uudistaa kulttuurin rahoi-

tuksen kokonaan yhä enemmän yritysvetoiseksi, miksi siitä ei julkisesti kerrota? 

 

Yleisötyön tulevaisuus teatterissa näyttää harmaalta tällä hetkellä. Pääosa esimerkiksi meistä teatteri-

ilmaisun ohjaajista voisi työllistyä yleisötyöllä ja monesti toimiikin freelancerina omalla alallaan. Free-

lancerit ovat tällä hetkellä lähes ensimmäiset, jotka työpaikkojen vähentyessä jäävät työttömiksi. En 

usko, että teatterilla voisi olla tässä vaiheessa vielä resurssia vakinaisen yleisötyöntekijän palkkaami-

seen, mutta osa-aikaisuuksia tulevaisuudessa voisi olla mahdollista saavuttaa vuorovaikutuksen kautta. 

Leikkaukset ja säästötoimenpiteet vaativat aikansa elpyä, jos kehitystä rahoituksen suhteen tulee tapah-

tumaan, on melko varmaa, että teatteri satsaa ensisijaisesti esitystoimintansa palauttamiseen, yleisötyö 

voidaan nähdä kehityskohteena melko häntäpäässä. Teatteri on hyvinvoinnin laitos ja ihmettelen myös 

omalta osaltani hyvinvoinnista leikkaamista. Kuitenkin näen yleisötyön tulevaisuuden siinä, että se 

tarvitsee ympärilleen verkoston, juuri jonkinasteisen kartoituksen pohjalta, jotta teatteriin voitaisiin 

saavuttaa vakioasiakkaita. 

 

Maarit Pyökäri (LIITE 1/6) toivoo, että yleisötyöstä tulisi niin monimuotoista ja niin rikasta kuin vain 

kuvitella voi, mutta se vaatisi jotain resurssia, kun mikään ei synny tyhjästä. Yhdyn tähän näkemyk-

seen ja toivon kovasti itsekin, että mitä enemmän yleisötyötä saadaan ajettua läpi yhteiskunnallisesti, 

niin sitä kirkkaampi voisi olla myös yleisötyön tulevaisuus. 

 

 Yleisötyön rahallinen arvo, tuotto, pitäisi laskea ihmisten terveytenä, jaksamisena, yhteiskunta 

 kelpoisuutena, sosiaalisina taitoina jne. joidenkin pitkien kattavien tutkimusten valossa ja näin 

 saada sille euroarvo, sellainen rahallinen tulosarvo, joka ei näy vain teatterissa, vaan koko 

 yhteiskunnassa. Ehkä sitten löytyisi rahoitusta. (Maarit Pyökäri, LIITE 1/7.) 
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Teatterinjohtaja Maarit Pyökärin teemahaastattelu Tampereen Työväen Teatterilla 20.5.2015. 

1. Mitä yleisötyö mielestäsi tarkoittaa? 

Yleisötyö tarkoittaa mielestäni hyvin monenlaisia asioita. Se tarkoittaa ensinnäkin olemassa olevien 

esitysten avaamista yleisölle, uuden näkökulman tuomista esitykseen tai esityksessä käsittelevään ai-

hepiiriin.  

Toiseksi yleisellä tasolla, ilman, että yleisötyötä olisi suoraan sidottu yhteenkään esitykseen, se voi olla 

kaikkea teatterityön tunnetuksi tekemistä erilaisille ihmisryhmille, esimerkiksi koululaisille ja työpai-

koille. Se on myös teatterin mahdollisuuksien tunnetuksi tekemistä. 

Itse asiassa yleisötyö on käsitteenä sellainen, että siihen voidaan kolmantena vaihtoehtona sisällyttää 

vielä vaikka mitä ihan uusia asioita. Mielestäni yleisötyö voisi olla vaikka esimerkiksi jonkun firman 

kanssa tehtävää yhteistyötä, johon firmalla on joku oma tarve, vaikka kommunikaation lisääminen. 

Tällöin tehtävät asiat pyrkivät kommunikaation lisäämisen teatterin keinoin teatterilaisten ja firman 

väen kanssa yhteisesti toteutettuna.  

Oikeastaan yleisötyöllä ei ole rajoja, vaan pikemminkin katsotaan, mitä halutaan tehdä, mihin resurssit 

riittävät, mistä ollaan kiinnostuneita ja mistä jokin toinen osapuoli on kiinnostunut.   

Yleisötyössä on aina kuitenkin kysymys teatterin perustoiminnan laajentamisesta tavalla tai toisella. 

2. Millaista yleisötyötä teatterissanne on tehty ja millaista tehdään tällä hetkellä? 

En voi tietenkään kertoa Tampereen Työväen Teatterin yleisötyöstä pitkällä aikavälillä, koska olen 

vasta itse ollut täällä töissä vaan vajaa kaksi vuotta. Kuitenkin sitä on tehty suhteessa tämän teatterin 

kokoluokkaan aika vähän. Olen tietoinen, että täällä oli yksi hanke Tutkivan Teatterityönkeskuksen 

kanssa, mikä tutki firmoihin liittyvää yleisötyötä, mutta se hanke ei kuitenkaan oikeastaan johtanut 

minnekään, vaan se jotenkin karahti kiville, eikä tuottanut sitä, mitä piti.  

Tällä hetkellä teatterityön tunnetuksi tekeminen on se yleisin muoto yleisötyötä, jota teemme. Siihen 

mahtuu niin teatterikierroksia kuin erilaisien työnkuvien avaamista tai harjoitusprosessin kuvauksia. 

Teatterin toimintaa teemme tunnetuksi koululaisille, työpaikoille, asukasyhdistyksille sekä myös kun-

nallisille ja valtakunnallisille päättäjille. 
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Ohjelmistossa oleviin näytelmiin liittyen teatterissa on toteutettu myös keskustelusarjoja. Esimerkiksi 

tällä hetkellä meillä on kirjaston kanssa keskustelusarja, jossa ovat mukana TV:stä tutut Helena Itko-

nen ja Jyrki Richt vetämässä keskusteluja, joissa käsiteltiin teatterin tuotantoja niin kirjallisuustieteelli-

sestä näkökulmasta kuin myös aivan jostain muusta näkökulmasta. Esimerkiksi Valokuvavarkaissa 

keskustelussa oli mukana valokuvaaja Miina Savolainen, voimaannuttavan valokuvan tekijä, ja hän 

tarkasteli Valokuvavarkaita juuri tämän oman näkökulmansa kautta ja avasi siten teosta uudella tapaa 

yleisölle. Eli loppujen lopuksi nämä toteutukset ovat olleet hyvinkin monimuotoisia.  

Olemme tehneet myös teoksiin liittyviä näyttelyitä, esimerkiksi Hevosten keinusta. Avoimia harjoituk-

sia on koko ajan, harjoittelun lisäksi niissä yleensä keskustellaan yleisön kanssa. 

Vuosittain, myös ensi vuonna, ohjelmistossamme on teoksia, jotka soveltuvat erityisen hyvin kouluille. 

Niihin sisällytetään jokin opetuspaketti tai vastaava, joka löytyy opettajille käyttöön nettisivustoiltam-

me ja tulemme koulujen kanssa käymään kyseisiä teoksia muutenkin läpi. Tämä yhteistyö on lähtenyt 

käyntiin hyvin, mutta koko aika se kärsii resurssipulasta. 

En usko, että pystymme kuitenkaan ensi vuonna toteuttamaan mainittua toimintaa koulujen kanssa niin 

laajana kuin se Kainon laulun kohdalla oli. Emme saa järjestymään kouluihin etu- ja jälkikäteen työpa-

joja. Nyt opettajat hyödyntävät niitä opetuspaketteja ja niiden sisältöä, joita näytelmien pohjalta olem-

me heille tarjonneet. Ensi syksynä on tulossa Maaninkavaara ja Taivaslaulu, joista opettajat olivat itse 

sitä mieltä, että ne ovat ne tuotteet, joihin he haluavat kiinnittyä oppilaidensa kanssa. 

3. Miksi yleisötyötä ei ole tehty tai ei tehdä? 

Resurssipula, minkä vuoksi meillä ei ole varaa ottaa ihmisiä töihin. Tämän hetkinen taloudellinen ti-

lanne on tiukka, eikä myöskään näytä siltä, että vielä lähitulevaisuudessa kulttuurimäärärahat olisivat 

yhtään nousussa. Se tarkoittaa käytännössä sitä että, jotta me voisimme ottaa töihin yleisötyöntekijöitä, 

meidän tulisi luopua jostain muusta työntekijöistä ja se ei ole tällä hetkellä mahdollista. 
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4. Millaista yleisötyötä teatterissanne tullaan tekemään tulevaisuudessa? 

Varmaankin erittäin monipuolista ja varmaan aika monessa yhteistyöprojektissa. Meillähän on tällä 

hetkellä myös tällaisia oppilaitosten kanssa tehtäviä yhteistyöprojekteja, jotka ovat jo itsessään yleisö-

työtä.  Esimerkiksi konservatorion nuoret, klassisen musiikin soittajat, tanssijat kuin muutkin oppilaat 

pääsevät teatteriin sisälle tekemään teatteria. Yhteistyötoiminta toimii ikään kuin teatterin ovien au-

kaisijana sellaisille oppilaitoksille, jotka eivät välttämättä tähtää opetuksessaan suoraan teatteritoimin-

taan, mutta liikkuvat silti jossain alan liepeillä. Samalla tämä yhteistyö toimii varmasti ovien au-

kaisijana myös oppilaiden vanhemmille, sukulaisille ja näille kouluyhteisöille laajemminkin. 

Tulemme varmasti tekemään jonkin verran laitos- sekä vanhusyhteistyötä. Eri vuosina tehdään vähän 

eri asioita. Esimerkiksi viime vuonna meillä oli ohjelmistossa yksi viitottu esitys Valkoinen.  Me siis 

opettelimme viittomaan sen itse. Tänä vuonna ja seuraavina meillä tuskin tulee olemaankaan viitottua 

esitystä. Viittomakielinen tulkkaaminen on kuitenkin aina mahdollista järjestää. 

Täsmennän vastaustani tähän kysymykseen vielä sanomalla, että yleisötyö on monimuotoista ja vuosit-

tain vaihtuvaa, ei vakio, vaan muuttuvaa ohjelmistomme sisällön mukaan. Riippuen aina tietenkin 

voimavaroista ja teatterin kokonaistilanteesta, koska resursointi on niin mitätöntä. 

5. Mitä yleisötyöllä halutaan teatterissanne saavuttaa? 

Totta kai haluamme saavuttaa yhä enemmän yleisöä teatteriimme, saavuttaa uusia ihmisiä teatterin 

ystäviksi. Humanistina näen tämän myös taidelaitoksen velvollisuutena.  

Kävin hiljattain itse Bilbaon Guggenheimin museossa, siellä oli hirveästi tarjolla lapsiryhmäopetusta ja 

muuta aktiviteettia yleisölle. He avasivat vaikeaa nykytaidetta ihmisille, opettivat katsomaan taidetta, 

saivat ihmiset kiinnostumaan taiteesta. Niin se voisi olla teatterissakin. Mielestäni taidelaitoksella on 

olemassa ikään kuin tämänkaltainen humanistinen velvoite laajentaa taiteensa ymmärtäjämäärää. Olisi 

hyvä tavoittaa ihmisiä, jotka eivät luonnollisesti hakeudu taiteen pariin (esimerkiksi oman perheensä, 

koulutuksensa tai muun takia), jotta he löytäisivät taiteen rikastuttamaan omaa maailmankuvaansa. 

Kaikilla Suomessakaan ole varaa harrastaa itse taiteita ja käydä teatterissa. Sen tulisi olla jokaiselle 

mahdollista, kuten kirjastossa käynti.  
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6. Mikä on yleisötyön rooli teatterissanne ja miten se asettuu suhteessa 

esitystoimintaan? 

Esitystoiminta on ykkönen, sen varassa talo lepää tai kaatuu. Olemme hyvin riippuvaisia lipputuloista. 

Yleisötyön rooli on pieni. Sen koko tuotto on mitätön tai mittautuu ulos vasta tulevaisuudessa. 

Periaatteessa joka esitykseen voisi rakentaa yleisötyöteeman. Löysimme helposti teemat Maaninka-

vaarasta ja Taivaslaulusta. Taivaslaulussa se oli lestadiolainen uskonto ja uskonnollisten liikkeiden 

asia. Maaninkavaarassa se, että kumpi määrittää lapsen harrastuksen, vanhempien kunnianhimo vai 

lapsi itse, lapsen oma kiinnostus. Teemoja voidaan löytää näytelmästä kuin näytelmästä. Kaikki ei 

välttämättä sovellu esimerkiksi koululaisille, jos käsitellään erityisesti vaikkapa parisuhteen ja perheen 

problematiikkaa, niin onhan se selkeästi vanhempia ihmisiä kiinnostava asia. 

Meillä on tulossa ohjelmistoon Viimeinen Pasodoble, joka kertoo suomalaisista ikäihmisistä Espanjas-

sa, siinä voitaisiin käsitellä esimerkiksi teemaa mitä on olla vanhus EU - Euroopassa, mitä se mahdol-

listaa, mitä se rajoittaa ja millaisia uusia ongelmia se tuo. Tai voidaan myös tanssin teemalla liikuttaa 

ikäihmisiä, sitä meille on tulossa Aira Samulin tekemään. Uudessa musikaalissa Desirée, pieni yösoitto 

voitaisiin tutkia montaakin asiaa, kuten vaikka Ingmar Bergmanin tuotantoa ja sitä, mitä se kertoo siitä 

ajasta, jolloin Ingmar Bergman on ollut nuori. Mitä se kertoo säätyläisperheen asemasta siinä ajassa, 

ihan historiallisena faktana. Siinä voitaisiin tutkia Sondheimin musiikkia tai voitaisiin erityisen hyvin 

tutkia teatterin visuaalisuutta, teoksen lavastus- ja puvustusmaailmaa. Pikavoitossa voitaisiin taas miet-

tiä, mitä keinoja varattomilla ihmisillä on selvitä tästä maailmasta. Tai voidaan pohtia ihmisen kekse-

liäisyyttä tai sitä, miten ihminen rakentaa myös itselleen ansoja.   

Joka näytelmästä voi mielestäni löytää tällaisen kontekstin, teeman tai useampia, kuten olen näitä tässä 

lonkalta luetellutkin. 

7. Kuka tai ketkä tekevät yleisötyötä teatterissanne? 

Sanoisin, että meillä sitä tekevät kaikki. Meidän perustyöntekijämme aina näyttelijöistä markkinointiin 

ja tuottajiin. Tilapäisesti sitä tekevät erilaiset tahot ja yksilöt, joilla on joku oma tarve yleisötyöhön.  

Meillä ei ole vakinaista yleisötyöntekijää. 
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8. Mikä on teatterinne yleisötyön kohderyhmä tai mistä voidaan yleensä tunnistaa kohderyhmä, 

jolle yleisötyötä tehdään? 

Kuten jo olen aiemminkin maininnut, että kohderyhmä voi olla mikä tahansa, mutta kyllä se pääosin 

painottuu nuoriin katsojiin. Toivotaan, että tämä teatterin maailma aukenisi niillekin, jos teatterista 

voisi syntyä heille tapa ja he voisivat kiinnostua siitä myös pidemmällä aikavälillä. Yhtälailla kohde-

ryhmä voi olla iäkkäät vanhukset tai mikä vaan ryhmä. Koska kävijämäärämme ja kävijäkuntamme on 

melko voimakkaasti yli keski-ikäistä, siis valtaosa kävijöistä, niin sen vuoksi nimenomaan tarvit-

sisimme vielä enemmän yleisötyötä tuonne nuoremmalle puolelle. Myös nuorille aikuisille. Kolme- ja 

neljäkymmentä vuotiaat voisivat olla sellainen kohderyhmä, joiden kohdalla voisi miettiä, miten heidät 

tavoitetaan tulevaisuudessa entistä paremmin. 

9. Onko teatterissanne olemassa olevaa yhteistyöverkostoa yleisötyön kehittämisen pohjaksi? 

Verkostoa ei ole, mutta kontakteja on. Erilaisia kontakteja on, joita käytetään eri tavoin, mutta verkos-

toa kukaan ei ole ehtinyt kehittää. 

10. Miten yleisötyön markkinoiminen ja myyminen voisivat edistää asiakastavoittelua, mitkä olisi-

vat mahdollisia kehityskohteita? Onko olemassa tehokaita taiteellisia markkinointikeinoja, 

muita esimerkkejä kuin yleisötyö? 

Kyllä yleisötyö on ollut selkeästi laajeneva osio. Markkinointi on yleensä ollut teattereissa se, joka on 

tehnyt eri esitykset tunnetuiksi ja jakanut tietoa esityksistä yleisön suuntaan. Tehokkain markkinointi- 

ja myyntikeino on varmasti televisiomainos, mutta sen tekemiseen meillä ei ole varaa kovinkaan usein. 

Tämän lisäksi toinen äärimmäisen tehokas markkinointikeino on yksinkertaisesti puskapuhelin. Eli, jos 

se sana, että tämä esitys täytyy nähdä, lähtee kiertämään, niin kyllä se toimii. 

Yleisötyön tarpeellisuus on tiedostettu, mutta yleisötyön ongelma on se, että yleensä se kohdistuu hy-

vin pieniin ryhmiin, se on luonteeltaan ryhmämuotoista.  

11. Mitä haasteita teatterilla on yleisötyön suhteen? 

Yleisötyökohteita, miten yleisötyötä tehdään ja tätä kaikkea on aika helppoa ideoida, mielestäni siinä 

on monenlaisia vaihtoehtoja. Mutta kuten todettu yleisötyön luonne on pienryhmätyötä, joten haaste on 

se, miten tavoitetaan suuria ryhmiä, miten suurille ryhmille voisi tehdä yleisötyötä.  
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Jos ajattelemme meidän kokoista taloa, jossa yhden illan aikana on myynnissä 1600 lippua, niin jos 

haluaisimme tavoittaa siitä puolet eli 800 ihmistä yleisötyöllä, niin onhan se aika vaikeata. Pienissä 

erissä, mutta kun osa on tavoitettu, on osan tavoittaminen jo ”vanhentunut”. Toistaiseksi ei ainakaan 

ole löytynyt sellaisia keinoja, joilla voitaisiin tavoittaa muutamien kymmenien sijasta satoja ihmisiä. 

Uskon sen kuitenkin olevan mahdollista jonkin tyylisellä televisiotiedotuksella eli sähköisesti, joka 

sitten leviää todella sadoille tuhansille yhdellä kertaa.  

Sosiaalinen media on tärkeä, se tulee olemaan tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpi. 

Toinen haaste yleisötyön suhteen on tämä resurssipula, että kun raha on niin tiukassa tällä hetkellä. Se 

on varmasti koko Suomessa nyt tiukassa ja tilanne tuntuu synkkenevän vain koko ajan.  

12. Ministeriö tutkii sitä, minne rahaa käytetään: kuinka paljon teatteri tavoittaa erityisryhmiä, 

kuinka paljon kansainvälisiä projekteja jne. Tulisiko tämä mahdollisesti vaikuttamaan myös 

yleisötyön resursointiin? 

Ministeriö on tutkinut, mutta ministeriö ei ole resursoinut tätä. Sitten, jos opetusministeriö selkeästi 

antaisi kehitysrahaa tällaisille asioille ja muuhun tutkimaansa, niin totta kai sitä käytettäisiin. Sitä on 

tutkittu ja sitä on edellytetty, mutta minkäänlaista resurssia siihen ei ole annettu. Esimerkiksi tänä ilta-

na luokseni on tulossa saksalainen ohjaaja, joka tulee meille töihin vierailemaan, siihenkään ei ole 

olemassa minkäänlaista erikoisresurssia. Hänet olemme löytäneet ja rahoittaneet itse. Kaikki erikois-

toiminta on teatterissa raskasta, koska sen rahoituksen joutuu aina erikseen jostain tekemään. 

Rahoitus ei heltiä suoraan tämän normaalin rahoituksemme piiristä, koska se normaali rahoitus menee 

henkilökunnan palkkoihin ja tilojen vuokriin.  Lipputuloilla katamme jo osan palkoista ja kaikki tuo-

tantojen kulut (vierailijat, materiaalit yms.) Teatteri on henkilöihin, eläviin ihmisiin rakentuva ala, siksi 

palkkakulujen vähentäminen on aina myös teatterin vähentämistä. 

Jos ministeriö oikeasti antaisi rahoitusta, niin varmasti tehtäisiin montakin asiaa. 

13. Toiveesi yleisötyöstä? 

Totta kai toivoisin, että siitä tulisi niin monimuotoista ja niin rikasta kuin vain kuvitella voi. Mutta 

kuten edelliseen kysymykseen vastasin, niin se vaatisi jotain resurssia, kun se  ei synny tyhjästä. Meillä 

ei oikeastaan nykyisellään ole varaa tehdä yleisötyötä.  
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Yleisötyön rahallinen arvo, tuotto, pitäisi laskea ihmisten terveytenä, jaksamisena, yhteiskuntakelpoi-

suutena, sosiaalisina taitoina jne. joidenkin pitkien kattavien tutkimusten  

valossa ja näin saada sille euroarvo, sellainen rahallinen tulosarvo, joka ei näy vain teatterissa, vaan 

koko yhteiskunnassa. Ehkä sitten löytyisi rahoitusta. 

Lisäyksenä haastattelulle: 

Haluan korostaa ohi näiden kysymyksien, että teatterista voisi olla suunnaton apu kouluoppimisessa ja 

oppimisessa ylipäätään. Sillä voitaisiin avata kokonaisia oppimateriaaleja ja niiden sisältöä lapsille 

aivan toisella tavalla, kun opittava asia tehdään kokemuksellisiksi teatterin myötä. Tämä lukeutuu osit-

tain soveltavaan teatteriin, eikä välttämättä niin suoraan edes yleisötyöhön. Kuitenkin teatterin mah-

dollisuudet tähän suuntaan ovat valtavat. Tosiasia tässäkin on, että jos koululaitos haluaisi käyttää täl-

laista mahdollisuutta, niin heidän tulisi myös jollain tapaa se korvata. Kysymys näyttää olevan – kuka 

maksaa – ikuisesti. 
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TAMPEREEN TYÖVÄEN TEATTERI 

OPETUSPAKETTI MATKA SOTALAPSUUTEEN 

POHJAUTUEN NÄYTELMÄÄN KAINON LAULU 

TEKIJÄ: Hannu Lepistö, Centria Ammattikorkeakoulu, Esittävä taide, 

4 vuosikurssin teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelija yhteistyössä näytelmän 

ohjaajan Maarit Pyökärin kanssa. 

 

KESKEINEN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET 

Keskeisenä sisältönä on ”Sotalapset ja pakolaiset” teeman käsittelyä näytelmän Kainon laulu 

pohjalta. Tavoitteena on kokemuksellinen draaman kautta oppiminen sekä aiheen opettami-

nen vuorovaikutuksellisessa ja osallistavassa muodossa. Työpajaoppitunnit produktion 

teemojen pohjalta. 

Kokemuksellisuus etenee oppilaan henkilökohtaiselta tasolta yhteisesti muiden kanssa jaetul-

le tasolle. Kokemukset nousevat oppilaan oman ajatusmaailman ja oppimisen kautta, ja koh-

taavat muiden oppilaiden ajatuksien kanssa, parhaassa tapauksessa synnyttävät uusia nä-

kökulmia ja havaintoja. Toiminta rakentuu itsenäisestä toiminnasta yhteiseen toimintaan ja 

jakamiseen. Vuorovaikutuksessa toimivat keskustelut ja yhteinen tekeminen, jotka käydään 

läpi ryhmän kesken. 

Koska työskentely on henkilökohtaista ja pienimuotoista, suurin mahdollinen 

oppilasryhmä on yksi luokka, ei esimerkiksi kaksi luokkaa yhdessä. 

 

PAKETIN RAKENNE 

1. Etukäteistyöpaja koululla, kesto kaksi oppituntia (2x45min) eli 1,5 tuntia 

2. Esityksen katsominen 

3. Jälki-istuntotyöpaja koululla, kesto kaksi oppituntia (2x45min) eli 1,5 tuntia 
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AJANKOHTA  JA VASTUUT 

Etukäteistyöpajan ja jälki-istuntotyöpajan koululla vetää teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelija 

Hannu Lepistö. Toivomme ainakin etukäteistyöpajan ajankohdaksi viikkoja 40,41,43, 44. 

Teatteri-ilmaisun ohjaajan vastuulla on: Työskentelyn järjestäminen ryhmämuotoisesti 

tuottavaksi, keskusteluyhteyden, luottavan ja hyvän ilmapiirin ylläpito. 

Koulun ja opettajan vastuulla: Ennakkotehtävien jakaminen sekä tilojen järjestäminen. 

Tilaksi soveltuu hyvin luokka, jossa pulpetit voi siirtää sivuun. Tarvitaan myös liitutaulu sekä 

videotykki.   

Lisäksi toivomme opettajien opastavan oppilaita siitä, miten on tapana käyttäytyä teatterissa. 

 

ETUKÄTEISTYÖPAJAT KOULULLA, toivomuksena viikot 40, 41, 43 ja 44  

ENNAKKOTEHTÄVÄT työpajaan:  

1. Selvitä oma taustasi, mistäpäin olen kotoisin, entä mistä omat isovanhempani ovat kotoisin tai ovat ol-

leet kotoisin? (Etukäteistunneilla tehtävä käsitellään yhteisesti suurella suomenkartalla tai taululle piirretyl-

lä suomenkartalla, johon käydään merkitsemässä, mistä päin kukin on jne. Samalla voidaan selvittää ja 

käydä läpi, minkälainen Suomi oli ennen sotia ja sodan jälkeen ja mitä vaikutuksia sillä oli.) 

2. Seuraa uutisia (televisio ja sanomalehdet) ja pyri hahmottamaan, missä päin maailmaa soditaan tällä 

hetkellä. Mitä eroja kuvittelet nykyisillä sodilla olevan historiallisesti aikaisempiin? Mikä on samoin, mikä 

on toisin? (Etukäteistunneilla tätä tehtävää tullaan käsittelemään pienryhmissä keskustellen ja esiin nous-

seita asioita tuodaan myös yhteiseen keskusteluun.) 

 

ETUKÄTEISTYÖPAJASSA 

– Draamasopimus: Työpajasta ja sen rakenteesta kertominen, esittäytymiset, opetuspaketin yhteinen 

käynnistäminen (mitä tulemme tekemään yhdessä jne. aikataulut ja muut asiat, kuten ohjeistukset). 

– Tietopaketti. Alkuun käydään osallistujien kanssa läpi lyhyt tietopaketti Suomen Talvisodasta ja Jat-

kosodasta, siis aikakauden faktoja ja kuvia. Lisäksi tuodaan esille keitä sotalapset olivat ja miten sota 

heihin vaikutti. Keskustelemme yhteisesti osallistuvan ryhmän kanssa yleisellä tasolla, mitä he mahdolli-

sesti tietävät Suomen sota-ajasta. Pyrkimyksenä on myös tuoda esiin, miten näytelmän maailma linkittyy 

käsiteltävään aiheeseen. 
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– Virittäytyminen lyhyen ja matalatasoisen aktivointiharjoituksen kautta. 

– Ennakkotehtävien käsittely:  

Aluksi kartta-tehtävä, jonne puretaan ja merkitään jokaisen ”juuret”.  

Sitten ryhmissä uutisiin pohjautuva tehtävä. 

– Harjoitus: Oppilaiden ajatuksia sotalapsuudesta juliste. Jokainen saa kirjoittaa post-it 

lapuille, yksinkertaisia ilmauksia, kuten miltä voisi tuntua sotalapsen rooli, tai mitä ymmärtää sotalapsista 

ja mitä kysymyksiä aiheesta mahdollisesti vielä on. Juliste tuodaan näkyväksi ja esille nousseet ajatukset 

puretaan yhteisesti. 

- Loppuharjoitus: Liikutaan tilassa kävellen ja kohdataan toinen osallistuja, jonka kanssa 

kätellään kohdatessa ja jaetaan 3 asiaa, jotka jäivät mieleen tästä päivästä. Päivän lopetus. 

 

ESITYKSEN KATSOMINEN 

Osallistuvat luokat tulevat seuraamaan näytelmän Kainon laulu näytöstä Tampereen Työvä-

en Teatterille. Esityksen jälkeen todennäköisesti tapaaminen näyttelijöiden kanssa. 

 

JÄLKI-ISTUNTOTYÖPAJAT 

ETUKÄTEISTEHTÄVÄT jälki-istuntotyöpajaan 

1. Tuo mukanasi jokin esine, jonka koet itsellesi tärkeäksi. Valmistaudu esittelemään se ryhmälle ja 

pohdi samalla myös, miksi halusin ottaa mukaani juuri tämän esineen. 

2. Listaa paperille 10 asiaa, jotka ovat itsellesi tärkeitä/merkityksellisiä ja tuo ne mukanasi tunnille. 

 

JÄLKI-ISTUNTOTYÖPAJASSA 

– Draamasopimus: Työskentelyn yhteinen käynnistys ja työskentelytavan kertaus.  

  

– Alkuvirittäytyminen: Tilakävelyä koko ryhmällä, kävelyn yhteydessä seuraavaa toimintaa sattumanva-

raisilla komennoilla. (POMMIKONE, jokainen etsii itselleen suojapaikan, tai suojautuu, RUOKA, valitus sii-

tä, että ei perunaa ja lanttua, EMAKOT, ryhmä tiiviiksi kasaksi painautuneina tilan keskelle, KERTA 

KAIKKIAAN, vapaa liike) 
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Ja/tai VALOKUVA (Pienryhmissä muodostetaan ”valokuva” siitä, mikä oli pienryhmän mielestä näytelmän 

mieleen jäävin kohtaus). Kuvat esitellään ja voidaan kysyä ryhmiltä perusteluita, miksi juuri tämä kohtaus 

jne.) 

– Ennakkotehtävien käsittely, syventyminen: 

Liitutaulu: 10 asiaa, jotka ovat tärkeitä/merkityksellisiä karsitaan ainoastaan yhteen asiaan itsenäisesti 

(ensin esim. 5 asiaa pois ja sitten 1 kerrallaan). Tämän jälkeen jokainen osallistuja käy joko piirtämässä 

tai kirjoittamassa taululle tämän asian, joka jäi tärkeimmäksi. Nämä kuvat ja asiat jaetaan yhteisesti ja 

niistä keskustellaan. 

 

Tärkeän esineen esittely piirissä: miksi esine mukana ja mitä se minulle merkitsee? 

– Vieras kieli liikekommunikaatio- ja siansaksa harjoitus. Koko ryhmä liikkuu ja kohtaa toisia keskenään, 

tavoitteena on saada toinen ymmärtämään ja havainnollistaa, miten kommunikoida ilman yhteistä kieltä. 

Purettaessa voidaan selvitellä, mitä harjoittelussa tapahtui. 

– Kirje kotiin vanhemmille, kuvitteellinen ja itsenäinen työ, jossa kirjoitetaan kirje kotiin mielikuvitukselli-

sesti paperille sotalapsen roolissa. Kirjeen saa pitää itsellään muistona, kun se mahdollisesti sisältää 

henkilökohtaisiakin asioita. Keskustellen voidaan jälkikäteen pohtia avoimesti, miltä harjoitus tuntui ja oi-

valsiko osallistuja mahdollisesti jotain uutta sotalapsen roolista tätä kirjettä kirjoittaessa. 

– Työpajan purku piirissä, jokainen saa vuorotellen kertoa, millainen kokemus työpaja oli, mitä fiiliksiä jäi 

ja saiko oivalluksia itse teemasta koko työpajan aikana. 

 

 

 

 


