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Tämä opinnäytetyö käsittelee neljän suomalaisen ammattiteatterin tekemää yleisötyötä. 

Tutkimuksessa selvitetään, millaista yleisötyötä ammattiteattereissa tehdään, mitä sillä 

halutaan saavuttaa, ja miltä yleisötyön tulevaisuus näyttää.  
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lähetettiin kysymyksiä yleisötyöstä sähköpostitse. Haastattelu- ja sähköpostivastausten, 

sekä yleisötyöstä aiemmin julkaistujen kirjojen ja tutkimusten avulla haluttiin selvittää, 

miten teatterit toteuttavat yleisötyötä, mitä yleisötyöllä halutaan saavuttaa, ja mitä 

yleisötyön tekeminen vaatii. 

 

Suomalaiset ammattiteatterit tekevät yleisötyötä omien intressien ja resurssien mukaan. 
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yleisötyötä teattereissa toteuttavat yleisötyöntekijät tai teatterikuraattorit. Yleisötyön 

merkitys teattereiden toimintamuotona on viime vuosina kasvanut, ja saman 

kehityssuunnan toivotaan jatkuvan. Tulevaisuudessa yleisötyölle toivotaan edelleen 

löytyvän taloudellisia, ajallisia ja henkilöstöllisiä resursseja.  
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This thesis discusses the audience development in four Finnish professional theatres. The 

thesis clarifies what kind of audience development theatres do, what is the meaning of 

audience development, and what is the future of audience development like. 

 

For the thesis two theatre educators and one artistic director from Finnish professional 

theatres were interviewed. In addition, questions were sent to two theatre educators via 

email. With the help of the interviews, email responses and other audience development 

literature the researcher wanted to clarify how Finnish theatres implement their audience 

development, what is achieved with audience development, and the requirements of 

implementing audience development. 

 

Finnish professional theatres do audience development according to their own interest and 

resources. The ways to implement audience development are as many as theatres. Usually 

the employee who does audience development in theatres is called theatre educator or 

'teatterikuraattori'. In the last few years the importance of audience development has 

increased and the trend will hopefully continue. Theatres hope to receive funding, time and 

personnel resources for audience development also in the future. 
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1  JOHDANTO 

 

 

Teatteri-ilmaisun ohjaajaopintojeni aikana olen joutunut usein miettimään, mitä haluan 

tehdä valmistuttuani. Olen aina haaveillut työstä teatterissa, mutta koska en ole näyttelijä, 

en ohjaaja, enkä visuaalisesti tai teknisesti lahjakas, olen miettinyt, mitä muuta teatterissa 

on mahdollista tehdä. Itseäni erityisesti kiehtoo ajatus saada katsojat enemmän osallisiksi, 

keskustelemaan ja kertomaan mielipiteensä teatterista. Pääsinkin ensimmäisen 

opiskeluvuoteni aikana tutustumaan kolmeksi päiväksi Oulun läänin alueteatterituottajan 

toimenkuvaan. Hän muun muassa teki yleisöä osallistavia työpajoja esitysten oheen, 

osallistui erilaisten tapahtumien järjestämiseen, ja työskenteli eri ikäisten ihmisten kanssa 

teatterin seinien ulkopuolella. Ihastuin työhön sen monipuolisuuden takia, mutta ennen 

kaikkea, koska se vastasi mielikuvaani teatterin työntekijästä, joka pyrkii pääsemään 

lähelle katsojia ja saamaan heidän äänensä kuuluviin. 

 

Tässä opinnäytetyössäni tutkin neljän suomalaisen ammattiteatterin tekemää yleisötyötä. 

Haluan selvittää, millä tavoin yleisötyö näyttäytyy ammattiteattereissa tällä hetkellä, kuka 

tai ketkä sitä tekevät, ja minkälaisia toiveita sekä haasteita työhön ja sen sisältöön liittyy 

tulevaisuudessa. Haastattelin tutkimusta varten kasvokkain kahta suomalaisen 

kaupunginteatterin yleisötyöntekijää ja yhtä taiteellista johtajaa. Lisäksi lähetin 

sähköpostitse kysymyksiä kahdelle muulle yleisötyöntekijälle. Valitsin teatterit sen 

mukaan, missä olin kuullut olevan aktiivista tai osittain aktiivista yleisötyötoimintaa. 

Haastattelujen ja sähköpostikyselyjen avulla halusin selvittää, millainen merkitys 

yleisötyöllä teattereille on, ja mihin suuntaan ne haluavat yleisötyön kehittyvän.  Tutkimus 

noudattaa laadullista tutkimusmenetelmää, ja haastattelut on toteutettu teema-, eli 

puolistrukturoituina tutkimushaastatteluina. 

 

Tietoperusta tässä opinnäytetyössä nojaa suurelta osin yleisötyötä käsittelevään tai 

sivuavaan kirjallisuuteen, sekä Tampereella toimivan Tutkivan teatterityön keskuksen 

YLÖS -hankkeen Internet-sivuihin ja sähköisiin julkaisuihin. YLÖS -hankkeessa tutkittiin 

ammattiteattereiden yleisötyön kehittämistä vuosina 2008–2010. Yksi sen julkaisuista, 

Koko kansan olohuone, jossa kartoitettiin yleisötyön tarjontaa ja tarvetta suomalaisissa 

ammattiteattereissa, toimii yhtenä suurimmista lähteistä tässä opinnäytetyössä. Lisäksi 
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tarkastelen, voisiko yleisötyö innostaa ja aktivoida osallistujia, lisätä yhteisöllisyyttä, 

ihmisten hyvinvointia ja sosiaalista pääomaa. Käytän tarkastelussa apuna muun muassa 

lääketieteen tohtori Markku T. Hyypän ja kasvatustieteen tohtori Leena Kurjen teoksia, 

joista ensimmäinen käsittelee yhteisöllisyyttä, jälkimmäinen sosiokulttuurista innostamista. 

 

Suomalaisten ammattiteattereiden tekemästä yleisötyöstä on tähän mennessä julkaistu 

hyvin vähän kirjallisuutta. Siitä johtuen lähdeluettelo tässä opinnäytetyössä ei ole suuri. 

Jokainen teatteri tekee yleisötyötä omien resurssiensa ja kiinnostuksensa mukaan. 

Englannissa yleisötyö on ollut näkyvä osa teattereiden toimintaa jo kauan aikaa, ja se 

mainitaankin monissa käyttämissäni lähteissä. Tässä opinnäytetyössä viittaan Heather 

Maitlandin määritelmiin yleisötyön tavoitteista, joita ovat taiteelliset, taloudelliset ja 

sosiaaliset tavoitteet. En kuitenkaan aio kertoa Iso-Britannian tai muidenkaan maiden 

yleisötyöstä sen tarkemmin.   

 

Haluan erityisesti kiittää tähän opinnäytetyöhön osallistuneita yleisötyöntekijöitä ja 

taiteellista johtajaa. Kiitos, että jaoitte näkemyksenne ja toiveenne yleisötyöstä. Toivon, 

että niin teidän kuin muidenkin suomalaisten teattereiden tekemälle yleisötyölle löytyisi 

jatkossakin resursseja ylläpitää, kehittää ja kasvattaa yleisötyötä. 
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2  YLEISÖTYÖ SUOMALAISISSA AMMATTITEATTEREISSA 

 

 

Tarkoitukseni on tutkia kvalitatiivisen, eli laadullisen tutkimusmenetelmän avulla, mitä 

suomalaisten ammattiteattereiden yleisötyö on, mitä sillä halutaan saavuttaa, ja miltä 

yleisötyön tulevaisuus näyttää. Laadullisessa tutkimuksessa pyrkimys on kuvata, ja 

ymmärtää tutkimuskohdetta, sekä rakentaa siitä kokonaiskuva (Eskola & Suoranta 1998). 

Haastattelin tutkimustani varten henkilökohtaisesti kahta yleisötyöntekijää ja yhtä teatterin 

taiteellista johtajaa, ja pyysin kahdelta muulta yleisötyöntekijältä ajatuksia yleisötyön 

tulevaisuudesta sähköpostitse (ks. LIITE 1 ja 2). Lisäksi lähetin yhdelle haastatelluista 

myöhemmin tarkentavia kysymyksiä sähköpostilla. Haastattelut toteutin 

teemahaastatteluna, eli puolistrukturoituina tutkimushaastatteluina. Teemahaastattelun 

tarkoituksena on, että kysymykset pohjaavat tiettyihin teemoihin, ja haastateltavat 

vastaavat niihin omien kokemusten ja näkemystensä mukaan (Hirsjärvi & Hurme 2000, 

47–48).  

 

Haastattelujen sekä sähköpostikyselyjen avulla halusin selvittää teatterissa työskentelevien 

yleisötyöntekijöiden sekä johdon henkilökohtaiset näkemykset ja mielipiteet yleisötyöstä. 

Yksi haastatelluista pyysi, ettei hänen nimeään mainittaisi tutkimuksessa. Sen vuoksi 

päädyin kirjoittamaan kaikki haastattelu- ja sähköpostivastaukset muutetuilla nimillä. 

Tekstissä käyttämäni suorat lainaukset haastatteluista olen muokannut luettavampaan 

muotoon, ja poistanut niistä joitain osia. Poistot eivät kuitenkaan ole muuttaneet 

lainauksien sisältöä. 

 

Yleisötyö ei ole täysin vieras käsite suomalaisten teattereiden keskuudessa, ja sitä on tehty 

jo kauan aikaa. Yhdeksänkymmentäluvun alkupuolella alettiin kuitenkin kiinnittää 

huomiota siihen, tulisiko yleisötyölle olla teattereissa oma työntekijänsä. (Häti-Korkeila 

1997, 7.) Suomalaisten teattereiden yleisötyön tarjontaa ja tarvetta on kattavasti kartoitettu 

viimeksi Tampereen Yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen luotsaaman YLÖS -

hankkeen aikana vuosina 2008–2010. YLÖS -hankkeessa tutkittiin suomalaisten 

ammattiteattereiden yleisötyön kehitystä, ja siitä raportoitiin muun muassa Koko kansan 

olohuone -kartoituksella. Kartoituksen tarkoituksena oli luoda silmäys Suomen 

ammattiteattereiden senhetkiseen yleisötyön tilaan ja selvittää, millaisia käsityksiä 
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ammattiteattereissa on yleisötyön sisällöstä, sekä millaisia intressejä ja resursseja 

teattereilla on toteuttaa yleisötyötä. Kartoitukseen osallistui yhteensä viisikymmentäviisi 

sekä valtionosuuslainsäädännön piiriin kuuluvaa että sen ulkopuolista, valtion toiminta-

avustusta saavaa teatteria. (Lampo 2009.) 

 

Tässä opinnäytetyössä keskeiset käsitteet yleisötyön lisäksi ovat yleisötyöntekijä, sekä 

teatterikuraattori. Näitä kaikkia kolmea tulen avaamaan laajemmin ja tarkemmin pitkin 

matkaa. Koko tutkimuksen ajan pyrin kuljettamaan niin haastattelu- kuin lähdemateriaalia 

rinnakkain. Tutkimus etenee niin, että ensin pureudun yleisötyöhön: mitä se on, ja kuka tai 

ketkä sitä tekevät. Sitten tarkastelen yleisötyön taloudellisia, sosiaalisia ja taiteellisia 

tavoitteita, jonka jälkeen mietteet siirtyvät yleisötyön tulevaisuuteen, ja mitä yleisötyö 

parhaimmillaan voisi olla. Aivan lopuksi kirjoitan yhteenvedonomaisesti sekä 

tutkimuksessa esiintyneitä että omia näkemyksiäni ja pohdintoja yleisötyöstä, ja sen 

mahdollisesta tulevaisuudesta. 

 

 

2.1  Yleisötyö 

 

Määrittele vähän, mitä sä itse ajattelet yleisötyöstä? (Sakari, haastattelu, 

27.3.2013.) 

 

Olin tekemässä opinnäytteeseeni kuuluvaa haastattelua, kunnes minun täytyi yhtäkkiä 

omin sanoin kertoa, mitä teattereiden tekemällä yleisötyöllä tarkoitetaan. Ei auttanut, 

vaikka olin jo pidemmän aikaa tutustunut aiheeseen ja lukenut yleisötyöstä kirjoitettuja 

teoksia. Kysymys tuli niin sanotusti puskista. Haastateltava heitti myöhemmin haastattelun 

aikana ilmoille hyvinkin haastavan ajatuksen, että kaikki teatterin tekemä työ olisi 

yleisötyötä. Mitä teattereiden tekemä yleisötyö siis on, ja mitä sillä halutaan saavuttaa?  

 

Yleisötyölle ei ole olemassa yhteistä, ainoaa oikeaa määritelmää, vaan pikemminkin monta 

erilaista tulkintaa (Dahl-Tallgren 2011; Maitland 2000). Maitlandin mukaan yleisötyö on 

kulttuuristen organisaatioiden keino saavuttaa taiteellisia, taloudellisia ja sosiaalisia 

tavoitteita (2000, 7-8). Koko kansan olohuone -kartoitukseen osallistuneet teatterit 

määrittelivät yleisötyön olevan muun muassa esitysten ohessa tapahtuvaa toimintaa, jonka 

avulla halutaan ylläpitää kontaktia teatterin ja yleisön välillä. Teattereiden mukaan 
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yleisötyöllä pyritään tavoittamaan uutta yleisöä, laajentamaan ja vakiinnuttamaan 

yleisöpohjaa, sekä tukemaan katsojakokemusta. (Lampo 2009, 24–25.)  

 

Dahl-Tallgrenin mukaan teattereiden yleisötyön avulla voidaan madaltaa kynnystä 

näyttämön ja katsomon väliltä, tehdä teatterista mielenkiintoisempaa, helposti 

lähestyttävämpää ja kiinnostavampaa. Yleisötyö on toimintaa, jolla luodaan yhteys yksilön 

ja taidemuodon välille, ja annetaan osallistujille välineitä ymmärtää teatteria 

syvällisemmin. Yleisötyö lisää Dahl-Tallgrenin mukaan osallistujien ymmärrystä 

teatteritaiteen muotoa, sen rakenteita, luomistapaa ja ajatusmaailmaa kohtaan. Sen avulla 

katsojista tulee aktiivisia teatteriesitykseen osallistujia, ja he voivat peilata omia 

ajatuksiaan ja kokemuksiaan niin esitykseen kuin muiden osallistujien näkemyksiin ja 

kokemuksiin. Tämä voi tapahtua esimerkiksi esityksiin liittyvien yleisötyöpajojen avulla. 

(Dahl-Tallgren 2011, 13–15.)   

 

 

2.2  Yleisötyöntekijä 

 

Koko kansan olohuone -kartoitukseen osallistuneet teatterit kokevat yleisötyön olevan 

koko teatterin henkilökuntaa koskevaa toimintaa, mutta toivovat, että yleisötyölle olisi oma 

erillinen työntekijänsä, joka hoitaisi työtä organisoidusti ja tietyllä panostuksella (Lampo 

2009, 44). Myös Dahl-Tallgren näkee, että teatterin yleisötyöstä vastaavan henkilön 

tehtävä on johtaa, muotoilla ja toteuttaa yleisötyötä yhdessä työryhmän ja teatterin johdon 

kanssa. Tärkeää on, että kaikilla teatterin työntekijöillä, niin puvustajilla, lavastajilla, 

maskeeraajilla kuin valomiehillä, on jokin ymmärrys yleisötyöstä. (Dahl-Tallgren 2011, 

18.) Usein teattereiden yleisötyöstä vastaavista työntekijöistä käytetään nimitystä 

yleisötyöntekijä tai teatterikuraattori (mm. Lampo 2009). 

 

Nimike teatterikuraattori juontaa juurensa 90 -luvun alkupuolelle. Teatterikorkeakoulun 

täydennyskoulutuskeskus järjesti teattereissa jo olemassa oleville työntekijöille 

lisäkoulutuksen, jonka avulla teattereihin saatiin niiden yleisötyöstä vastaava henkilö. Tälle 

teattereiden yleisökasvattajalle haluttiin löytää museolehtoreita vastaava nimike, ja syntyi 

teatterikuraattori. Kuraattoreiden tehtävä oli syventää teatterin ymmärrystä, sekä jo 

olemassa oleville, että uusille, eri ikäisille katsojille. Kuraattorin toimenkuvaan kuuluivat 
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teatterin tutuksi tekemisen ohella yhteistyöprojektit eri kohderyhmien kanssa, sekä uusien 

teatterillisten elämyksien ja oivalluksien tuottaminen. Pääpaino työssä oli koulun 

taidekasvatusta tukeva työ lasten ja nuorten parissa. Koulutuksessa keskityttiin kunkin 

osallistujan oman teatterin historiaan, sen yleisötyön kehittämiseen, sekä alueen 

kohderyhmien ja yhteistyötahojen kartoittamiseen. (Häti-Korkeila 1997.) 

Täydennyskoulutuskeskus järjesti vuosina 1995–2005 yhteensä neljä 

teatterikuraattorikoulutusta, joissa oli mukana kaikkinensa 38 erilaisen taustan ja 

työkokemuksen omaavaa osanottajaa (Airaksinen-Björklund 2011). 

 

Kaikissa haastattelujeni kohteina olleissa kaupunginteattereissa oli oma erillinen työntekijä 

yleisötyölle. Nämä yleisötyöntekijät tai teatterikuraattorit tekivät työtä joko täysipäiväisesti 

tai hoitivat samaan aikaan muitakin työtehtäviä. Myös teatterin muu henkilökunta, niin 

taiteellinen, tekninen kuin myynnillinen, oli osallistunut yleisötyön tekemiseen. Sakari 

kertoi, että esimerkiksi yksi teatterin ohjaajista oli toteuttanut yleisöä osallistavan 

esityksen, joka kiersi alueen kouluilla (haastattelu, 27.3.2013). Mari kertoi yhden 

näyttelijän osallistuneen muutama vuosi sitten toteutettuun yleisötyöprojektiin yhdessä 

yleisötyöntekijän kanssa. Nykyisin teatterissa toteutettavia kulissikierroksia veti muutama 

muukin teatterin työntekijöistä. (Mari, haastattelu, 27.3.2013.)  

 

Tiinan mukaan yleisötyöntekijän tärkein työpari oli markkinointisihteeri, joka markkinoi 

yleisötyötä toimistosta käsin samalla kun yleisötyöntekijä markkinoi työssään teatteria ja 

esityksiä ihmisten parissa. Teatterin taiteellinen johtaja oli osallistunut yleisötyön 

suunnitteluun yhdessä yleisötyöntekijän kanssa, ja antoi hyväksyntänsä tämän ideoille ja 

suunnitelmille. Myös tekninen henkilökunta oli yleisötyöntekijän käytettävissä suurempien 

tapahtumien ja seminaarien aikana, esimerkiksi valojen toteuttamisessa. (Tiina, haastattelu, 

21.2.2013.) 

 

Dahl-Tallgren kirjoittaa, että teatteritaiteen sisällä yleisötyötä toteuttavat yleensä siihen 

erityisesti koulutetut taidepedagogit, joilla on sekä taiteellista että pedagogista osaamista 

tehtävään. Esimerkkeinä hän mainitsee teatteri-ilmaisun opettajat ja ohjaajat sekä 

teatterikuraattorit. Teatteri-ilmaisun ohjaajat valmistuvat ammattikorkeakouluista, -

opettajat Teatterikorkeakoulusta. (Dahl-Tallgren 2011, 26–27.) Myös Koko kansan 

olohuone -kartoituksessa mahdollisina yleisötyöntekijöinä teatterit pitivät teatteri-ilmaisun 

ohjaajia ja -opettajia (Lampo 2009, 44). Haastattelemieni teattereiden yleisötyöntekijöiden 
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koulutustaustat vaihtelivat, ja joillakin oli takanaan jo useampi eri asteen ammatillinen 

tutkinto. Mainittuja koulutusaloja olivat esimerkiksi kulttuuri ja liiketalous. Yksi 

yleisötyöntekijöistä oli hankkinut lisätietoa ja -oppia työhönsä muun muassa 

kasvatustieteen opinnoilla.  

 

 

2.3  Yleisötyön toteutus 

 

Jokainen teatteri ja sen työntekijät tekevät yleisötyötä omien intressien, maantieteellisen 

alueen, kohderyhmän, ohjelmiston ja resurssien mukaan (Airaksinen 1997, 16). Koko 

kansan olohuone -kartoituksesta kävi ilmi, että kolmekymmentä 

viidestäkymmenestäviidestä kartoitukseen osallistuneesta suomalaisesta ammattiteatterista 

teki yleisötyötä erittäin paljon tai paljon, 21 vähän ja 4 ei lainkaan. Teattereiden 

mainitsemat yleisötyön muodot vaihtelivat aina esityksiin valmistavista, yleisöä 

osallistavista työpajoista käsiohjelmiin ja sosiaaliseen mediaan. (Lampo 2009, 26–28.) 

Yleisötyön toteutustapoja voidaan siis sanoa olevan yhtä monia kuin on teattereita.  

 

Dahl-Tallgrenin mukaan yleisötyö rakentuu kolmesta toisiaan täydentävästä osasta: 

pedagogiikasta, taidemuodosta sekä draama- ja teatterikasvatuksesta. Nämä kolme yhdessä 

muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla taidemuoto, eli teatteri voi saavuttaa täyden 

ymmärryksen. Pedagogiikka mahdollistaa ihmisten välisen kohtaamisen, ja taidemuodolla 

näytetään teatteri kokonaisuudessaan, eli sen perusta, produktio ja taiteellinen lopputulos. 

Draama- ja teatterikasvatus sisältää yleisötyöhön vaadittavat työskentelytavat ja työkalut, 

joiden avulla taidemuodon näkökulmaa ja ymmärrystä syvennetään osallistujille. Dahl-

Tallgren mainitsee konkreettisiksi yleisötyön muodoiksi muun muassa esityksiin liittyvät 

ennakko- ja jälkityöskentelypajat, luennot, oppimismateriaalit, teatterista ja draamasta 

kertovat opetuspaketit, kulissikierrokset ja taiteilijatapaamiset. (2011, 16–17.)  

 

Koko kansan olohuone -kartoitukseen osallistuneiden teattereiden mainitsemat yleisötyön 

muodot oli päätetty kartoituksessa jakaa osallistavaan ja tiedottavaan toimintaan. 

Osallistavaan toimintaan kuuluivat muun muassa esitykseen valmistavat ja teemalliset 

työpajat sekä ryhmien kanssa tuotetut esitykset, kun taas tiedottavaksi toiminnaksi 

laskettiin esimerkiksi seminaarit, materiaalipaketit ja kiertokäynnit. Enemmistö, eli 67 % 
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kartoitukseen vastanneista teattereista kertoi sisällyttävänsä yleisötyötoimintaansa 

osallistavan teatterin, ja lähes kaikki teatterit mainitsivat yleisötyön olevan tiedottavaa. 

(Lampo 2009, 27–29.) 

 

Osallistava teatteri, johon Koko kansan olohuone -kartoituksessa viitataan, on yksi teatterin 

ja/tai draaman muoto. Termillä draama voidaan viitata samaan kuin toiminnalliset 

teatterilähtöiset menetelmät, joita käytetään opetuksessa (Karkkulainen 2011, 10). 

Osallistava teatteri on toimintaa, jossa jotain asiaa, teemaa tai ilmiötä voidaan tutkia 

draamallisen fiktion avulla ja kautta. Se on yhteisöllistä työskentelyä, missä osallistujat 

luovat yhdessä ohjaajan tai opettajan kanssa fiktiivisiä, draamallisia ”maailmoja”, ja 

osallistuvat niihin sekä roolissa toimien että omina itsenään. (Heikkinen 2005, 75–77.) 

Teatterin/draaman, kaksi muuta kategoriaa ovat esittävä ja soveltava draama. Esittävä 

draama on teatteria sen tutuimmassa muodossa. Siinä jokin satu, tarina tai näytelmä 

valmistetaan katsottavaksi ulkopuoliselle yleisölle. Soveltavassa draamassa yhdistellään 

osallistavan ja esittävän draaman lajeja. Soveltavassa, kuten osallistavassa draamassa, 

opitaan yhdessä toimien ja reflektoiden teemasta, sekä opitaan tutkimaan ilmiöitä 

teatterillisten työtapojen ja -välineiden avulla. (em., 77–79.)  

 

Haastattelemani teatterit kertoivat yleisötyöhönsä kuuluvan monenlaista toimintaa, ja 

kohderyhmien käsittävän koko ikäkirjon lapsista vanhuksiin. Yleisötyöntekijät tekivät 

paljon yhteistyötä eri oppilaitosten ja päiväkotien kanssa yhdysopettaja-, kummikoulu- ja 

kummipäiväkotitoiminnan merkeissä. Yleisötyöntekijöiden työtehtäviin kuuluivat 

erilaisten tapahtumien, puhujatilaisuuksien, teatterin avointen ovien, seminaarien sekä 

avointen harjoitusten järjestäminen, kulissikierrosten vetäminen, sekä esityksiin liittyvien 

työpajojen suunnittelu ja toteuttaminen teatterilla tai sen ulkopuolella. Tiina mainitsi yhden 

esimerkin nuorille kohdennetusta yleisötyöstä, jossa edellisenä syksynä tehdyn esityksen 

oheen yleisötyöntekijä tarjosi kaikille maakunnan alueen kahdeksasluokkalaisille 

mahdollisuuden osallistua esityksen aiheita käsittelevään työpajaan (Tiina, haastattelu, 

21.2.2013). Työpaja tavoittikin Tiinan mukaan yli 600 nuorta.   

 

Markkinoinnilla oli yleisötyöntekijöiden toimenkuvassa suuri rooli. Tiina mainitsi 

yleisötyöntekijän tärkeimmäksi työpariksi markkinointisihteerin, joka omalta osaltaan teki 

yleisötyötä tunnetuksi toimistosta käsin, samalla kun yleisötyöntekijä markkinoi työssään 

teatteria ja esityksiä ihmisten parissa (haastattelu, 21.2.2013). Marin mukaan teatterin 
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yleisötyöntekijän työstä yksi-kolmasosa oli puhtaasti yleisötyötä, loput markkinointia. 

Markkinoinnin ohessa yleisötyöntekijä teki kuitenkin paljon yleisötyöhön liittyviä asioita, 

joten raja markkinoin ja yleisötyön välillä oli Marin sanojen mukaan hyvin liukuva. (Mari, 

haastattelu, 27.3.2013.)  

 

 

2.4  Yleisötyön merkitys ja tarve 

 

Koko kansan olohuone -kartoitukseen vastanneista teattereista 78 %:a piti yleisötyön roolia 

teattereissa tärkeänä, ja 64 %:a oli kiinnostunut lisäämään yleisötyön osuutta 

toiminnassaan erittäin paljon tai paljon. Jotkut teattereista mainitsivat, että toisinaan 

yleisötyö koettiin teatteriyhteisöissä pakolliseksi pahaksi, mikä oli pois taiteellisesta työstä. 

Sen tarvetta ei teattereissa tunnistettu tai mielletty oikeaksi työksi. (Lampo 2009, 30, 32, 

35.) Tiina sitä vastoin kertoi, että nykyisin yleisötyö nähtiin teatterissa todella tarpeellisena, 

koska sen avulla teatteri pystyi sekä kasvattamaan lipputulojaan että teatterin tulevia 

työntekijöitä. Myös apurahojen saamisessa yleisötyö otettiin nykyisin huomioon: 

vuosittaisten katsojamäärien ohella teatteri ilmoitti myös yleisötyötapahtumien määrän. 

(Tiina, haastattelu, 21.2.2013.)  

 

Mari koki yleisötyön saavan koko ajan enemmän ja enemmän näkyvyyttä, ja sen merkitys 

niin teatterin sisällä kuin ulkopuolella oli lisääntynyt. Teatterin työntekijöistä muutkin kuin 

yleisötyöntekijä olivat kokeneet yleisötyön teatterin ovia avaavana ja merkityksellisenä 

toimintana. Yleisötyön tarve oli Marin mukaan vuosi vuodelta kasvanut. Yleisötyöntekijä 

sai päivittäin puheluja ja sähköposteja, joissa pyydettiin erilaisten yleisötyötapahtumien tai 

vastaavien järjestämistä. Pyyntöihin ei kuitenkaan aina pystytty vastaamaan. (Mari, 

haastattelut, 27.3.2013.) Myös yhden Koko kansan olohuone -kartoitukseen osallistuneen 

teatterin kohdalla kysyntä ylitti tarjonnan. Teatterin mukaan koko teatterikentällä oli 

lisääntyvä tarve useammallekin yleisötyöntekijälle, mutta heitä ei varojen puutteen vuoksi 

voitu palkata. (Lampo 2009, 30.) 
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3  TALOUDELLISET, SOSIAALISET JA TAITEELLISET TAVOITTEET 

 

 

Maitlandin näkemystä mukaillen taideorganisaatioiden tekemän yleisötyön tavoitteet 

voidaan jakaa taiteellisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin tavoitteisiin. Taiteelliset tavoitteet 

tarkoittavat Maitlandin mukaan taideorganisaatioiden pyrkimyksiä kasvattaa niin uusien 

kuin vanhojen kävijöiden ymmärrystä taidemuodosta. Taloudelliset tavoitteet liittyvät 

taideorganisaatioiden pyrkimyksiin kasvattaa yleisömäärää ja lipputuloja, ja sosiaalisilla 

tavoitteilla pyritään varmistamaan, että kaikilla yhteisöön kuuluvilla ryhmillä, nuorilla, 

maahanmuuttajilla, vanhuksilla ja niin edelleen, on mahdollisuus osallistua haluamiinsa 

taidetapahtumiin. (Maitland 2000, 7-8.)  

 

Tekemissäni haastatteluissa kysyin, mitä yleisötyöllä halutaan saavuttaa. Kaikki kolme 

Maitlandin määrittelemää tavoitetta nousi esiin, tosin hieman eri termein. Tiina kertoi, että 

yleisötyön tavoitteet olivat esitysten markkinoiminen, teatterikasvatuksellinen ja 

yhteiskunnallinen toiminta (haastattelu, 21.2.2013). Myöhemmin kysyessäni Tiinalta 

sähköpostitse tarkennusta termeihin, hän määritteli ne seuraavasti. Markkinointiin Tiina 

katsoi kuuluvaksi ohjelmiston oheen liittyvän toiminnan, kuten työpajat, avoimet 

harjoitukset ja taiteilijatapaamiset. Teatterikasvatus sisälsi teatteri-ilmaisun, ilmaisutaidon 

ja teatterilukutaidon opettamisen. Yhteiskunnalliseen osioon kuului Tiinan mukaan 

yhteisölähtöinen toiminta, jossa päätavoitteena oli käyttää draamaa ja teatteria välineenä 

teatterin ulkopuoliselta yhteisöltä, ei teatterilta, tulevan aiheen käsittelyyn. Nämä kaikki 

kolme tavoitetta, markkinointi, teatterikasvatus ja yhteiskunnallinen toiminta, kulkivat 

Tiinan mukaan yleisötyössä aina rinnakkain. (Tiina, sähköposti, 4.3.2013.) 

 

 

3.1  Markkinointi 

 

Teatterikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksen luotsaamassa 

teatterikuraattorikoulutuksessa pyrittiin kouluttamaan kuraattoreita, joiden työssä yhtä 

tärkeää markkinoinnin ja tiedottamisen lisäksi olisi osata toimia koulujen taidekasvatuksen 

tukena, sekä tehdä teatteria tutuksi ja halutuksi vaihtoehdoksi muiden kulttuuri- ja vapaa-

ajan toimintojen joukossa (Häti-Korkeila 1997, 8-9). Teatterikuraattorin työn suunniteltiin 
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olevan markkinoinnin ja toimistotyön asemesta pitkäjänteistä ja laadukasta 

teatterikasvatustyötä ja luovaa verkostojen rakentamista, missä teatterikuraattorin 

tehtävänä olisi huolehtia yhdessä teatterin muun henkilökunnan kanssa positiivisen 

yritysimagon rakentamisesta ja ylläpitämisestä (Airaksinen 1997, 16).  

 

Tiinan mukaan suurin osa yleisötyöstä liittyi esitysten markkinoimiseen, ja sen avulla 

haluttiin lisätä myytävien lippujen määrää (haastattelu, 21.2.2013). Myös Koko kansan 

olohuone -kartoitukseen osallistuneet teatterit mainitsivat yleisötyötä tehtävän ennen 

kaikkea taloudellisten, ja vasta sen jälkeen taiteellisten sekä sosiaalisten ja/tai 

kasvatuksellisten, tavoitteiden vuoksi (Lampo 2009, 38). Sakari sanoi, että yleisötyö voisi 

auttaa hahmottamaan, keitä teatterissa käy ja ei käy, mutta yleisötyön ei tarvinnut olla 

myynnin ja markkinoinnin väline, eikä sillä välttämättä tarvinnut pyrkiä taloudelliseen 

voittoon (Sakari, haastattelu, 27.3.2013).  

 

 

3.2  Sosiaalinen ja taiteellinen näkökulma 

 

Dahl-Tallgrenin mukaan yleisötyöllä on kaksi näkökulmaa: sosiaalinen ja taiteellinen. 

Tämä sosiaalinen ja taiteellinen näkökulma auttavat luomaan pitkälle tähtäävää yleisötyötä, 

jolloin voidaan synnyttää yhteenkuuluvuuden ja arvostuksen tunnetta yleisöön. 

Yleisötyöllä voidaan Dahl-Tallgrenin mukaan luoda syvempää ymmärrystä teatteritaiteen 

muotoa, rakennetta ja ajatusmaailmaa kohtaan. Sosiaalisen näkökulmaan kuulu, että yleisö 

voi reflektoida ja keskustella ajankohtaisista sekä heidän elämäänsä vaikuttavista aiheista, 

ja saada sitä kautta uutta elinvoimaa. Taiteellinen näkökulma antaa katsojille välineitä 

ymmärtää teatterin kieltä, ja näin ollen syventää teatterikokemusta. (Dahl-Tallgren 2011, 

16–17.)  

 

Dahl-Tallgrenin näkökulmat muistuttavat Maitlandin määritelmiä yleisötyön sosiaalisista 

ja taiteellisista tavoitteista. Erona kuitenkin on, että Dahl-Tallgren määritelmästä on jätetty 

pois taloudelliset tavoitteet, eikä hän suoraan kirjoita yleisötyöstä teattereiden keinona 

saavuttaa suurempia lipputuloja. Dahl-Tallgrenin mielestä yleisötyö liittyy ennen kaikkea 

teatterikasvatuksellisiin prosesseihin (2011, 24). Yleisötyöstä saa Dahl-Tallgrenin 

määritelmän kautta kuvan kasvatuksellisena ja vuorovaikutuksellisena teatterin 
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toimintamuotona. Yleisötyöllä pyritään houkuttelemaan ihmisiä teatterin pariin ennen 

kaikkea heidän itsensä, ei teatterin takia. 

 

Haastattelemieni teattereiden yleisötyössä sosiaalis-taiteelliset tavoitteet tulivat myös ilmi. 

Tiinan mukaan yleisötyöllä haluttiin saada teatteri erityisesti sellaisten ihmisten 

tietoisuuteen, jotka eivät olleet tottuneet käymään teatterissa, ja jotka kokivat teatterin 

elitistiseksi paikaksi. Yleisötyöllä pyrittiin löytämään ja houkuttelemaan uutta yleisöä 

erilaisten työpajojen, keskustelutilaisuuksien ja avointen harjoitusten avulla. (Tiina, 

haastattelu, 21.2.2013.) Myös Mari näki yhdeksi yleisötyön tavoitteeksi tehdä 

teatteritalosta helpommin lähestyttävä, ja avata teatteria taidemuotona kaikelle yleisölle 

(haastattelu, 27.3.2013).   

 

Sakarin mielestä yleisötyön tavoitteet pystyivät olemaan mitä vain. Yleisötyön avulla 

voitiin hänen mukaansa tehdä teatteria ja sen tekemistä tunnetuksi, erityisesti lapsille ja 

nuorille, sekä tuottaa elämyksiä. Pyrkimyksenä oli ennen kaikkea olla yleisön kanssa 

monenlaisessa vuorovaikutuksessa, ja oppia tuntemaan, keitä teatterissa käy. (Sakari, 

haastattelu, 27.3.2013.) Myös Koko kansan olohuone -kartoituksessa suurin osa teattereista 

määritti yleisötyön olevan toimintaa, jonka tarkoitus on pitää kontaktia yleisöön 

vuorovaikutuksen ja dialogin kautta (Lampo 2009, 24–25). 

 

 

3.3  Teatterikasvatuksellinen toiminta 

 

Teatterikuraattorikoulutusta suunniteltaessa yhdeksänkymmentäluvun alussa pääpainona 

kuraattorin työssä pidettiin työtä lasten ja nuorten parissa koulun taidekasvatuksen tukena 

(Häti-Korkeila 1997, 7). Teatteri-ilmaisun ohjaaja Eija Kaarlela tutki opinnäytetyössään 

koulun ja teatterin yhteistyötä teatterikuraattorin työn kautta. Kaarlelan mielestä 

teatterikuraattorin tehtävä oli saada innostettua kouluja, niin oppilaita kuin opettajia, 

kiinnostumaan teatterin maailmasta, ja laajentamaan taidekasvatuksen kenttää tekemällä 

kulttuurisesta ympäristöstä virikkeellisemmän yhdessä koulujen kanssa. Kaarlelan mukaan 

teatteri oli monille lapsille ja nuorille harrastus, johon oli helppo kiintyä. Näin ollen lasten 

saadessa kipinän teatterista ja sen käytöstä opetuksessa, he voisivat tartuttaa mielenkiinnon 

myös aikuisiin. Kaikilla lapsilla ei välttämättä ollut Kaarlelan mielestä mahdollisuutta 
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tutustua kulttuuriin, tai kokea kulttuurisia elämyksiä, mikäli koulussa tai kodissa ei 

kiinnitetty siihen huomiota. Teatterikuraattorin tulisikin Kaarlelan mielestä edistää 

työssään lastenkulttuuria, jotta lapsille mahdollistuisi teatterikulttuuriin tutustuminen 

tekijöinä ja kokijoina. (Kaarlela 2006, 15, 19.)   

 

Tekemissäni haastatteluissa kävi ilmi, että yleisötyöhön oleellisesti kuului ylläpitää 

yhdysopettaja-, kummipäiväkoti- ja kummikoulutoimintaa. Tiina kertoi teatterilla olevan 

lähemmäs kuusikymmentä yhdysopettajaa ympäri maakuntaa, joihin yleisötyöntekijä piti 

säännöllisesti yhteyttä (haastattelu, 21.2.2013). Marin mukaan teatterilla oli sillä hetkellä 

yksi kummipäiväkoti, kummikoulu, kummilukio, kummiammattioppilaitos, ja lisäksi 

teatteri teki yhteistyötä yliopiston opiskelijoiden kanssa. Yleisötyön avulla haluttiin avata 

teatteritaidetta kaikelle yleisölle, mutta erityisesti opettajat olivat Marin kuuleman mukaan 

hyötyneet yleisötyöstä opettaessaan teatteritietoutta oppilaille kouluissa. (Mari, haastattelu, 

27.3.2013.) 

 

 

3.4  Taiteellisen työn tukeminen 

 

Koko kansan olohuone -kartoituksesta nousi esiin, että yleisötyö voisi teattereiden mielestä 

tukea teatterin taiteellista työtä ja antaa ideoita siihen, millaisia esityksiä teatteri voisi 

jatkossa tehdä (Lampo 2009, 39). Sen lisäksi siis, että teatterit voivat yleisötyön avulla 

kasvattaa katsojamääriä ja lipputuloja, päästä lähemmäs yleisöä, sekä opettaa ja syventää 

teatteritaidetta yleisölle, ne pystyvät saamaan uusia ideoita toimintaansa. Myös Dahl-

Tallgren on sitä mieltä, että ilman yleisön ymmärrystä ja sitoutumista teatterit eivät voi 

kehittyä (2011, 15). 

 

Tiina kertoi, kuinka muun muassa teatterin avoimet harjoitukset järjestettiin juuri siksi, että 

yleisöltä tai esityksen kohderyhmältä saatiin mielipiteitä kohtauksista ja läpimenoista. 

Sama tapahtui yritys- ja yhteisötapaamisissa, joissa ohjelmistosta saatiin suoraa palautetta. 

Lisäksi teatterissa tultiin Tiinan mukaan järjestämään työpaja, jonka tarkoitus oli kysyä 

katsojilta, mitä teatterissa halutaan kokea ja nähdä, ja mikä olisi maailman paras 

teatterielämys. (Tiina, haastattelu, 21.2.2013.) Myös Sakarin mielestä yleisötyö voisi 

ehdottomasti olla teatterin taiteellista toimintaa täydentävä osa, joko osa taiteellista 
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lopputulosta tai taiteellista prosessia (haastattelu, 23.3.2013). 
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4  YLEISÖTYÖN TULEVAISUUS 

 

 

4.1  Haasteet  

 

Yleisötyö nähdään tärkeäksi, ja sen osuutta suomalaisissa ammattiteattereissa tulisi lisätä 

(Lampo 2011, 45). Ongelmaksi vaikuttaa kuitenkin muodostuneen mitä suurimmassa 

määrin raha. Teatterikuraattorikoulutuksen perustamisen ideana yhdeksänkymmentäluvulla 

oli täydennyskoulutuksen keinoin laajentaa jo teattereissa työskentelevien toimenkuvaa, 

sillä arveltiin, ettei teattereilla ollut taloudellisia resursseja kokoaikaisen teatterikuraattorin 

palkkaamiseen (Airaksinen 1997, 12). Koko kansan olohuone -kartoitukseen 

osallistuneiden teattereiden mukaan suurimmat syyt, miksi heillä ei tehty enemmän 

yleisötyötä, johtuivat taloudellisista, henkilöstöllisistä, ja ajallisista resursseista (Lampo 

2009, 34).  

 

Teattereiden 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 (Sakari, haastattelu, 27.3.2013). Yleisötyön 

merkityksen lisääminen niin opetus- ja kulttuuriministeriön kuin kaupunkien poliittisen ja 

virkamiesjohdon silmissä ei siis tule olemaan helppoa. 

 

Tiina kertoi, että yleisötyön jatkuminen oli teatterissa varmistettu vain kahdeksi vuodeksi 

eteenpäin minkä jälkeen se oli vaarassa loppua. Sillä hetkellä yleisötyöntekijä teki työtä 

täysipäiväisesti, ja työn rahoitti teatteri itse. Aina tilanne ei ollut ollut Tiinan mukaan yhtä 

hyvä. Esimerkiksi yhden aiemman teatterin yleisötyöntekijän työaika oli lyhimmilleen 

ollut vain kaksi ja puolituntia. Nytkin yleisötyöntekijä pyrki jatkuvasti etsimään työlle 

hankerahoittajia, jotka voisivat rahoittaa osan yleisötyöntekijän työnkuvista. Tiina arveli, 

että yleisötyön tekeminen voitaisiin tulevaisuudessa turvata sillä, että eri alueiden teatterit 
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alkaisivat tehdä enemmän yhteistyötä keskenään. (Tiina, haastattelu, 21.2.2103.) 

 

Koko kansan olohuone -kartoitukseen osallistuneet teatterit toivoivat valtion myöntävän 

rahaa yleisötyöhön avustuksina ja apurahoina (Lampo 2009, 48–49). Petra pelkäsi pahoin, 

ettei yleisötyölle tulevaisuudessa tulisi löytymään rahoitusta, ellei tilanne opetus- ja 

kulttuuriministeriön taholta olennaisesti muuttuisi. Hän koki, ettei teattereilla itsellään ole 

varaa palkata yleisötyöntekijää, eikä mahdollisuutta varata yleisötyölle erillistä budjettia. 

Petra kuitenkin arveli, että opetus- ja kulttuuriministeriö saattaisi ryhtyä kohdentamaan 

enemmänkin varoja yleisötyöhön ja teatterikasvatukseen. Jo nyt opetus- ja 

kulttuuriministeriö oli Petran mukaan laatukriteereissään valtiontukea saaville teattereille 

maininnut yleisötyön. Näin ollen Petra uskoi, että valtio kannustanee teattereita tekemään, 

lisäämään, kehittämään ja monipuolistamaan yleisötyötä. (Petra, sähköposti, 18.4.2013.)   

 

Sen lisäksi, kuinka löytää aikaa ja rahaa yleisötyölle, Sakari näki kehittämistä siinä, kuinka 

teatterin muuta kuin yleisötyöstä vastaavaa henkilökuntaa voitaisiin innostaa yleisötyön 

tekemiseen. Talon sisällä kun oli totuttu tekemään aina saman kaavan mukaan ja pelättiin 

kaikkea uutta. (Sakari, haastattelu, 27.3.2013.) Petrakin koki, että yleisötyö annettiin usein 

vain yhden ihmisen tehtäväksi. Yleisötyö oli hänen mukaansa hyvin erillistä teatterin 

muusta toiminnasta, niissäkin tapauksissa, joissa yleisötyö liittyi esityksiin työpajoina tai 

vastaavina. (Petra, sähköposti, 18.4.2013.)         

 

 

4.2  Toiveet työnkuvalle 

 

Ihmisten suurin syy olla tulematta teatteriin, on kiinnostuksen puute. Tämä selviää Suomen 

Teatterit ry:n vuonna 2007 julkaisemassa tutkimuksessa Suomalaisten teatterissa käynti 

(Kuosmanen & Tuomela 2007). Tutkimuksessa kerrotaan, että teatterissa käymisen 

suurimmat haastajat ovat koti-ilta, illanvietto ystävien ja sukulaisten kanssa sekä 

harrastukset. Samalla tavoin kuin teatteri, myös yleisötyö tullee tulevaisuudessa 

kohtaamaan samat haasteet. Voisiko yleisötyö olla keino saada ihmiset kotisohviltaan 

teatterin pariin, ja mitkä yleisötyön keinot voisivat tuoda lisää yleisöä? 

 

Yleisötyön merkitys ja arvostus olivat haastateltujen mukaan tänä päivänä niin teatterin 
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sisällä kuin ulkopuolella kasvaneet. Kukaan haastatelluista ei pelännyt yleisötyön 

tulevaisuudessa loppuvan, vaan sen uskottiin ja toivottiin saavan yhä enemmän ja 

enemmän näkyvyyttä. Sakarin mukaan yleisesti oli puhuttu suomalaisten laitosteattereiden 

tukipolitiikasta, uudistumisesta ja siitä, että teattereiden tulisi avautua enemmän yleisölleen 

ja käydä vuoropuhelua alueen muiden toimijoiden kanssa (haastattelu, 27.3.2013). Tämä 

voisikin Sakarin mielestä merkitä yleisötyön lisääntymistä tulevaisuudessa.  

 

Ville oli sitä mieltä, että yleisötyö tulee nousemaan teatterin perustehtävän rinnalle 

merkittävänä toimintamuotona tulevaisuudessa. Sen lisäksi, että yleisötyö tarjoaa tänä 

päivänä työkaluja esitysten teemojen käsittelemiseksi ja laajentamiseksi esitysten 

ulkopuolella, se tulee Villen mielestä vaikuttamaan enenevässä määrin myös 

ohjelmistosuunnitteluun. (Ville, sähköposti, 15.4.2013.) Petra uskoi, että niin teatterissa 

kävijöiden kuin sen tekijöiden, sekä esimerkiksi kuntien kulttuurivastaajien tieto ja 

ymmärrys yleisötyöstä tulee tulevaisuudessa lisääntymään. Näin ollen myös yleisötyön 

tilaus ja tarve kasvavat – kuten oli Petran mukaan jo käynytkin. Tulevaisuudessa Petra 

toivoi voivansa monipuolistaa teatterissa tapahtuvaa yleisötyötoimintaa, sekä kehittää ja 

tiivistää teatterin ja yleisötyön suhdetta.  (Petra, sähköposti, 18.4.2013.)  

 

Tiina toivoi, että yleisötyössä alettaisiin tehdä enemmän yhteisöteatteria. Siinä toteutuisivat 

hänen mielestään yleisötyön parhaat puolet: se mahdollistaisi taiteen ja yleisötyön 

kohtaamisen, ja teatteria tehtäisiin yleisöltä yleisölle. Yhteisöteatteri olisi Tiinan mielestä 

hyvä keino käsitellä juuri yhteisölle tärkeitä asioita, ja itse esityksellinen lopputulos antaisi 

ulkopuolisille mahdollisuuden nähdä jotain, mitä muuten he eivät välttämättä ymmärtäisi. 

Yhteisöteatteriproduktiot voisivat Tiinan mukaan olla keino lisätä ihmisten kiinnostusta 

teatteria kohtaan, ja niiden avulla voitaisiin herättää niin median kuin suuremman 

ihmisjoukon huomio. (Tiina, haastattelu, 21.2.2013.)  

 

Teoksessa Draamaa ja teatteria yhteisöissä yhteisödraama ja -teatteri määritellään 

kuuluvan osallistaviin teatterimuotoihin. Se on luonteeltaan paikallista, yhteisön ja 

yhteisöryhmien arkeen kiinnittyvää draamallista toimintaa, joka tukee muutoksen 

mahdollisuutta yhteisössä. Yhteisödraamassa keskeistä on osallistaa ihmisiä toimintaan. 

Siinä korostetaan yksilöiden kokemuksia ja mielipiteitä, sekä mahdollisuutta toimia osana 

yhteisöä. Yhteisöteatterissa esitetään kysymyksiä ja tuodaan esiin erilaisia näkökulmia, 

joihin etsitään yhteisesti katsoja-osallistujien kanssa mahdollisia vastauksia. (Ventola & 
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Renlund 2005, 12, 50–52.)   

 

Tiina toivoi, että yleisötyö olisi tulevaisuudessa pitkäjänteisempää ja jatkuvampaa 

(haastattelu, 21.2.2013). Mari oli samaa mieltä ja lisäsi, että yleisötyö, mikäli ei nykyisin jo 

ollutkin, otettaisiin mukaan teatterin toimintasuunnitelmaan ja aikataulutukseen. Varsinkin 

näyttelijöiden näkyvyys ja panos yleisötyössä oli Marin mielestä merkittävä, ja näin ollen 

heille tulisi olla resursoituna aikaa toteuttaa yleisötyötä niin halutessaan. Mari kertoi 

esimerkin, jossa yksi talon näyttelijöistä oli saanut vapautuksen harjoituksista ja päässyt 

toteuttamaan yleisötyötä nuorten parissa. Näyttelijä oli kiitellyt jälkeenpäin, miten paljon 

yleisötyön tekeminen oli tuonut hänen varsinaiseen työhön. (Mari, haastattelu, 27.3.2013.) 

 

 

4.3  Yleisötyöntekijät tulevaisuudessa 

 

Kuka tai ketkä olisivat sopivia yleisötyöntekijöitä tulevaisuudessa, ja millaisia taitoja 

yleisötyön tekeminen vaatii? Mari toivoi, että teatterit voisivat tulevaisuudessa palkata 

teatteri-ilmaisun ohjaajia tekemään yleisötyötä, koska muuten näiden osaajien taidot 

menisivät hänen mielestään hukkaan (haastattelu, 27.2.2013). Teatteri-ilmaisun ohjaajia 

koulutetaan muun muassa Centria ammattikorkeakoulussa, Kokkolassa, esittävän taiteen 

linjalla. Sen uusimmassa koulutusohjelmatavoitteessa kerrotaan, miten teatteri-ilmaisun 

ohjaajaopintojen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden kykyä dialogiseen kohtaamiseen 

erilaisissa teatterillisissa prosesseissa. Koulutuksen aikana opiskelijat oppivat 

hyödyntämään taiteen ilmaisumuotoja erilaisissa yhteisöissä, sekä havaitsemaan 

ajankohtaisia yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöitä. Opinnoissa sovelletaan osallistavan 

teatterin menetelmiä sosiaali- ja kasvatusalan ryhmissä sekä monikulttuurisessa työssä, ja 

taiteellisen osaamisen rinnalla painotetaan ryhmänohjaus ja pedagogisia taitoja. (Esittävän 

taiteen koulutusohjelman tavoitteet 2012–2013.)  

 

Tiina koki pedagogiset taidot yleisötyön teossa erittäin tärkeinä, mikäli yleisötyöntekijä 

haluaisi kehittyä ja saada uusia näkökulmia työhönsä (haastattelu, 21.2.2013). Myös 

teatteri-ilmaisun ohjaaja Eija Kaarlela mainitsee opinnäytetyössään, että kasvatustieteen 

opinnot tukisivat oppia erilaisten ikäryhmien kehitysvaiheista. Tällöin kulloinenkin 

kohderyhmä tulisi huomioitua parhaalla mahdollisella tavalla yleisötyössä, esimerkiksi 
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erilaisia teatterikasvatusprojekteja suunniteltaessa. Teatteri-ilmaisun ohjaajan koulutus oli 

hyödyttänyt Kaarlelaa sillä, että hänellä oli tietoa ja kokemusta näyttelijän- ja 

ohjaajantyöstä, erityisryhmistä sekä draamakasvatuksesta. (Kaarlela 2006, 9.)  

 

Teatterikuraattorikoulutusta suunniteltaessa pedagogisten taitojen lisäksi kuraattorin työssä 

koettiin tärkeiksi myös teatterin monipuolinen tietotaito, sekä kyky tiedottamiseen ja 

markkinointiin (Häti-Korkeila 1997, 8-9). Haastattelemieni teattereiden 

yleisötyöntekijöiden koulutustaustat vaihtelivat aina kulttuurialasta liiketalouteen. Lisäksi 

jotkut olivat hankkineet lisäoppia työhönsä erilaisilla täydentävillä, esimerkiksi 

pedagogisilla opinnoilla. Yleisötyöntekijöiden toimenkuvaan kuului markkinoida esityksiä. 

Kaikkien koulutuksellisiin taustoihin ei välttämättä kuulunut myynnillistä osaamista, mutta 

samaan tapaan kuin yksi haastatelluista työskenteli markkinointisihteerin kanssa tiiviissä 

yhteistyössä, sama käytäntö voisi toimia jatkossa. Tämä takaisi sen, että yleisötyöntekijä 

voisi keskittyä enemmän teatterikasvatukselliseen yleisötyöhön, ja jättää 

tulostavoitteellisen työn siitä ensisijassa vastaaville teatterin työntekijöille, kuten 

teatterisihteereille ja markkinointivastaaville. 

 

Koko kansan olohuone -kartoituksessa nousi esiin, että yleisötyötä tekemään on olemassa 

osaajia, kuten teatteri-ilmaisun ohjaajat ja -opettajat, mutta heidät vain tulisi saada 

valjastetuksi kyseiseen tehtävään (Lampo 2009, 35, 44). Sakari näki asian samoin: 

...ehkä tämmöset ihmiset, jotka haluais tän tyyppisiä projekteja tehdä, niin 

vois myöskin itse aktiivisemmin kaupitella omaa osaamistaan...ja myöskin 

kertoa teattereille, teatterin johdolle, että mitä kaikkee he saa...et ei tulla 

annettuna, et mulle pitäis olla tääl töitä, vaan tänä päivänä kaiken pitää jollain 

lailla, mikä se oikee sana olis, perustella itsensä. (Sakari, haastattelu, 

27.3.2013.)  

 

 

4.4  Yleisötyön kohderyhmät 

 

Tekemieni haastattelujen aikana kysyin, keille yleisötyötä kuuluisi tehdä. Kaikki 

haastateltavat olivat sitä mieltä, että yleisötyön tuli saavuttaa kaikki ikäryhmät aina lapsista 

ja nuorista töissä käyviin sekä vanhuksiin. Teattereilla ei ollut yleisötyössään erityistä 

painotusta tiettyyn kohderyhmään tai -ryhmiin, mutta hyvin suuri osa teattereiden sen 

hetkisestä yleisötyöstä kohdentui lapsiin ja nuoriin, erityisesti koululaisiin.  Tiinan mielestä 
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yleisötyön tuli saavuttaa erityisesti ne, jotka eivät olleet tottuneet teatterissa käymään, 

mutta myös tottuneille kävijöille tuli antaa oma huomionsa yleisötyössä, esimerkiksi 

avointen harjoitusten muodossa (haastattelu, 21.2.2013). Tiina kertoi, että teatterin 

yleisötyöntekijä työskenteli monen ikäisten ja monien eri yleisö- ja kohderyhmien kanssa, 

ja että myös teatterin yritysyhteistyökumppanit olivat alkaneet huomioida yleisötyön, 

esimerkiksi työhyvinvoinnin edistämisessä (em., 21.2.2013).  

 

Marjatta Häti-Korkeila tutki teatteritieteen väitöskirjatyössään teatterinjohtajien keskeisiä 

tehtäviä, arjen ongelmia ja sitä, kuinka johtajat pystyivät selviytymään niistä, kun heidän 

tavoitteenaan oli taiteellisesti merkittävä esitystoiminta, taloudellinen menestys ja terve 

työyhteisö. Häti-Korkeila haastatteli tutkimustaan varten yli kahtakymmentä teatterilaista 

johtajista näyttelijöihin ja hallintojohtajista tekniikan edustajiin viidessä eri suomalaisessa 

kaupunginteatterissa. Yksi olennainen ongelma teatterinjohtajien työssä oli, kuinka 

miellyttää teatterin vakioyleisöä, ja kuinka saada uusia katsojia ja nuoriso kiinnostumaan 

teatterista. Keski-ikäiset naiset ja kasvavana kohderyhmänä eläkeläiset kuuluivat 

teattereiden vakiokatsojiin, joiden varaan teatterit eivät voineet tulevaisuuttaan rakentaa. 

Niinpä haastateltavat näkivät, että yleisökasvatus ja helposti lähestyttävä ohjelmisto 

voisivat olla keinoja uusien, erityisesti nuorten, katsojien houkuttelemiseksi teatteriin. 

Yleisökasvatus toteutuikin sekä teattereiden omassa teatterikuraattoritoiminnassa että 

koulujen taidekasvatuksessa hyödyttäen samalla koko teatterikenttää. (Häti-Korkeila 2010, 

219–220.)  

 

Yleisökasvatuksen voisi Häti-Korkeilan tutkimuksen perusteella ennustaa kohdistuvan 

tulevaisuudessa lapsiin ja nuoriin, koska nämä nähdään tärkeinä kohderyhminä. Lapset ja 

nuoret eivät välttämättä myöskään itse osaa hakeutua teatterin pariin, jolloin 

yleisötyöntekijän jalkautuminen koulujen lisäksi esimerkiksi nuorisotaloihin, tai erilaisiin 

lasten ja nuorten tapahtumiin voisi saada heitä kiinnostumaan teatterista. Myös Koko 

kansan olohuone -kartoituksessa teatterit kokevat nuoret tärkeänä kohderyhmänä, ja 

yleisötyön avulla voitaisiin esimerkiksi auttaa ehkäisemään nuorten syrjäytymistä, tai 

kasvattaa uutta teatterisukupolvea (Lampo 2009, 39–40). 
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5  YLEISÖTYÖ PARHAIMMILLAAN 

 

 

5.1  Yleisötyö hyvinvoinnin lisääjänä 

 

Yleisötyön tavoitteiksi ovat tässä opinnäytetyössä nousseet esiin uuden yleisön 

tavoittaminen ja kasvattaminen, esitysten markkinointi, teatteritaiteen tunnetuksi 

tekeminen, sekä teattereiden ja yleisön kohtaaminen. Yleisötyöllä halutaan tuoda teatteria 

sellaistenkin ihmisten tietoisuuteen, jotka eivät ole koskaan käyneet tai tottuneet käymään 

teatterissa. Yleisötyöllä halutaan pyrkiä niin taloudellisiin, sosiaalisiin, 

teatterikasvatuksellisiin, kuin taiteellisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Voitaisiinko 

tähän luetteloon lisätä myös hyvinvoinnilliset tavoitteet? Voidaanko yleisötyön avulla lisätä 

ihmisten hyvinvointia?  

 

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että voidaan. Ville mainitsi esimerkkeinä työpajat, 

joiden osallisuuden ja osallistavuuden kautta yksilöt voisivat päästä kiinni omien arjen 

kokemusten jäsentämiseen, ja näin ollen kohentaa omaa hyvinvointia. Lisäksi yhteinen 

työskentely kehittäisi Villen mukaan vuorovaikutustaitoja, ja loisi onnistumisen 

kokemuksia, joilla on yhteys hyvinvointiin. (Ville, sähköposti, 15.4.2013.) Petra sanoi, että 

ihmisten hyvinvoinnin lisääminen voisi olla yksi yleisötyön tavoitteista, mutta ei ainoa. 

Häntä askarrutti, miten hyvinvointi määriteltäisiin suhteessa mihin, miten hyvinvointi ja 

sen lisääminen voitaisiin todentaa, ja kenellä todentamiseen olisi oikeus. Lisäksi hän pohti, 

keitä ”ihmisillä” tarkoitetaan. Ovatko ihmiset alueella asuvia, jokin tietty katsoja- tai 

kohderyhmä, teatterin henkilökunta vai yleisötyöntekijät? Petran mielestä näiden kaikkien 

ihmisten hyvinvoinnin lisääminen yleisötyön avulla olisi kuitenkin mahdollista – sekä 

erikseen, että yhtä aikaa. (Petra, sähköposti, 18.4.2013.)  

 

Sakari pohti, että yleisötyö parhaimmillaan voisi olla hyvin terapeuttista ja avata ovia 

omiin tunteisiin ja omaan ajatteluun (haastattelu, 27.3.2013). Draama ja draamalliset 

menetelmät nähdäänkin keinona harjoittaa osallistujien emotionaalisia taitoja (mm. 

Karkkulainen 2011, 8; Heikkinen 2005, 53–57). Myös Annukka Häkämies käsittelee 

artikkelissaan tunteiden merkitystä draamatyöskentelyssä ja draaman vaikutusta 

tunteisiimme. Häkämiehen mielestä tunnetaidot ovat yhdessä elämisen keskeisiä taitoja, ja 
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tunteita on alettu ymmärtää laajemmin myös arvovalintojen tekemisessä, muutos- ja 

oppimisprosesseissa ja ihmisten välisten konfliktien ratkaisemisessa. Draama mahdollistaa 

Häkämiehen mielestä osallistujien erilaisten tunteiden kokemisen. Parhaimmillaan tunteet 

voivat tehdä ihmisistä tietoisempia itsestään ja suhteestaan maailmaan sekä toisiin 

ihmisiin. (Häkämies 2005, 146–147.)  

 

Taide ja kulttuuri nähdään tänä päivänä entistä aktiivisempana osana ihmisten arkea ja 

hyvinvointia (mm. Bardy et al. 2007). Sen merkitys on alkanut näkyä myös sosiaali- ja 

terveysalan perustutkinnon perusteissa, missä korostetaan luovien menetelmien käyttöä 

kasvun ja kuntoutumisen tukena (Karkkulainen 2011, 7). Opetusministeriö (nyk. Opetus- ja 

kulttuuriministeriö) julkaisi vuonna 2008 selvityksen Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisistä 

yhteyksistä. Selvityksessä tarkasteltiin sosiaalialalla tehtyjä taidepohjaisia hankkeita, jotka 

mahdollistivat eri sektoreiden välisen kohtaamisen. Muun muassa taide, sen soveltava 

käyttö, taidelähtöiset työskentely- ja tutkimusmenetelmät, yhteisötaide tai sosiokulttuuriset 

menetelmät tarjosivat selvityksen mukaan innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia 

muutostekijöitä hyvinvoinnin tukemiseen. Nämä muutostekijät ulottuivat niin alueelliseen 

kehittämistyöhön, taloudelliseen toimintaan, sosiaali- ja terveystoimeen kuin muihinkin 

yhteiskunnan palveluihin ja työelämän käytäntöihin. Taiteen kaltaisella toiminnalla nähtiin 

selvityksessä olevan henkisiä, kulttuurisia ja sosiaalisia taitoja edistävä vaikutus. (von 

Branderburg 2008.)  

 

Tiina kertoi, että teatterin yleisötyössä oli tehty yhteistyötä muun muassa työpsykologin 

kanssa, ja eräässä yhteisöteatteriproduktiossa mukana olivat olleet tätä yhteisöä edustaneet 

työntekijät. Tiina kokikin tällaisen yhteistyön olevan tulevaisuudessa todella tärkeää, sillä 

se saattaisi olla yksi keino mahdollistaa yleisötyön jatkuminen. (Tiina, haastattelu, 

21.2.2013.) Myös Sakari toivoi, että yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa tulisi 

jatkossa lisääntymään. Eri alojen asiantuntijoita oli hänen mukaansa käytetty teatterissa 

aina tuomaan uusia näkökulmia työhön, mutta lisääntyvää tarvetta sille oli myös 

nähtävissä. (Sakari, haastattelu, 27.3.2013.) 
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5.2  Yleisötyö ja yhteisöllisyys 

 

YLÖS -hankkeen loppujulkaisussa yleisötyön merkitystä perustellaan näin:  

Yleisötyö voi tuoda ihmisen elämään uusia mielekkäitä kokemuksia taiteen 

parissa. Sen avulla osallistujat rakentavat omakohtaista suhdetta teatteriin ja 

saavat iloa, itsetuntoa ja esiintymistaitoa. Parhaimmillaan yleisötyössä 

toteutuvat toisista ihmisistä kiinnostuminen ja välittäminen, nähdyksi ja 

kuulluksi tuleminen sekä toimiminen osana yhteisöä. (Yleisö ja teatteri 

uuteen suhteeseen 2010.)  

 

Yhdessä tutkimukseni kohteena olleessa teatterissa yleisötyöllä pyrittiin lisäämään 

osallistujien aktiivisuutta toimia niin oman kuin koko yhteisön hyvän eteen. Tiina kertoi 

heidän teatterissaan toteutetusta yleisötyöhankkeesta, jonka avulla pyrittiin puuttumaan 

yhteiskunnalliseen ongelmaan, kerskakulutukseen. Hankkeen aikana yleisötyöntekijä kiersi 

päiväkodeissa opettamassa päiväkoti-ikäisille ekologista elämäntapaa draaman avulla. 

Toinen Tiinan mainitsema esimerkki oli teatterissa toteutettu yhteisöteatteriproduktio 

yhdessä työttömien nuorten kanssa. Lisäksi suunnitteilla oli laajempi ja pidempiaikainen, 

useampaa maakuntaa koskeva hanke, johon teatteri pyrki pääsemään mukaan. Hankkeen 

tarkoituksena olisi tukea nuoria ja heidän päihteetöntä elämäntapaa. (Tiina, haastattelu, 

21.2.2013.)  

 

YLÖS -hankkeen loppujulkaisussa yleisötyöntekijä Arttu Haapalainen kysyy, mikä 

olisikaan sen parempi paikka tukea yhteisöllisyyttä ja aktiivista kansalaisuutta kuin teatteri 

(Yleisö ja teatteri uuteen suhteeseen 2010, 7). Tänä päivänä yhteiskunnassa puhutaan 

paljon yhteisöllisyyden puutteesta, ja pohditaan keinoja sen elvyttämiseen ja 

rakentamiseen. Muun muassa lääketieteen tohtori Markku T. Hyyppä työryhmineen on 

tutkinut, millainen merkitys vapaaehtoisesta kansalaistoiminnasta ja keskinäisestä 

luottamuksesta koostuvalla sosiaalisella pääomalla, toisin sanoen yhteisöllisyydellä, on 

ihmisten hyvinvointiin (2002).  Aiemmin tehtyyn umeålaiseen tutkimukseen viitaten 

Hyyppä kirjoittaa, että harvoin, tai ei koskaan, kulttuuritilaisuuksiin osallistuneilla 

henkilöillä oli 60 %:a suurempi kuolemanriski kuin niillä, jotka osallistuivat 

kulttuuritapahtumiin vähintään kaksi kertaa viikossa. Kulttuuritapahtumiksi oli 

ruotsalaistutkimuksessa lueteltu museossa, taidenäyttelyssä, teatterissa, konsertissa tai 

elokuvissa käyminen. (em., 187.)    

 

Kasvatustieteen tohtori Leena Kurki kirjoittaa taiteen eri muotoineen olevan yksi 
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sosiokulttuurisen innostamisen keskeisimmistä menetelmistä. Sosiokulttuurinen 

innostaminen on toisen maailmansodan jälkeen Ranskassa syntynyt käsite ja 

toimintamuoto, jonka tavoitteena on aktivoida ihmisiä toimimaan yhteisönsä hyväksi 

yhdessä muiden yhteisön jäsenten kanssa. Yksi innostamisen tehtävistä on luoda ihmisille 

mahdollisuuksia osallistua monipuoliseen ilmaisulliseen toimintaan, jossa he saavat 

luovasti ilmaista arvojaan ja ajatuksiaan. Kurjen mukaan teatteri onkin yksi vahvoista 

osallistumisen aktivoijista. Teatteri auttaa ihmisiä tuottamaan ja ymmärtämään ideoita sekä 

asettamaan niitä vastakkain. Teatterin avulla ihmiset pystyvät vaihtamaan arjen 

kokemuksia, sekä reflektoimaan niitä. Kulttuuristen aktiviteettien avulla voidaan välittää 

perittyä ja synnyttää elävää kulttuuria. Kulttuurinen perintö tulisikin Kurjen mukaan 

muokata sellaiseen muotoon, joka inspiroisi ihmisiä osallistumaan. Museoista ja 

taidenäyttelyistä voidaan saada innostamiseen sopivia paikkoja, kun ihmisiä perehdytetään 

taiteellisiin teoksiin tukemalla heitä analysoimaan niitä. (Kurki 2000, 11, 19–20, 138–140.)  
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6  POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyössäni olen tutkinut suomalaisten ammattiteattereiden tekemää yleisötyötä 

neljän ammattiteatterin tekemän yleisötyön sekä aiempien yleisötyöstä tehtyjen julkaisujen 

kautta. Haastattelin tutkimustani varten teemahaastattelua apuna käyttäen kahta 

kaupunginteatterin yleisötyöntekijää ja yhtä taiteellista johtajaa. Teemahaastattelun avulla 

halusin varmistaa, että haastateltavat pystyvät tuomaan esiin oman äänensä ja 

näkemyksensä yleisötyöstä. Lisäksi lähetin kahden muun kaupunginteatterin 

yleisötyöntekijälle kysymyksiä yleisötyöstä sähköpostitse. Valitsin teatterit sen mukaan, 

joiden olin kuullut tekevän yleisötyötä aktiivisesti tai osittain aktiivisesti. Yksi 

haastatelluista toivoi saavansa pysyä nimettömänä, joten säilyttääkseni haastattelemieni 

henkilöiden yksityisyyden, kirjoitin kaikki haastattelu- ja sähköpostivastaukset muutetuilla 

nimillä. 

 

Haastattelujen, sähköpostivastausten ja yleisötyöstä tehtyjen aiempien julkaisujen avulla 

halusin selvittää, millaista yleisötyötä teatterit tekevät, mitä yleisötyöllä halutaan saavuttaa, 

millainen merkitys yleisötyöllä on, ja miltä yleisötyön tulevaisuus näyttää. Kuljetin 

kaikkea tutkimusaineistoani, niin haastattelu- ja sähköpostivastauksia kuin 

lähdekirjallisuutta, tutkimuksessa rinnakkain. Tarkoitukseni ei ollut verrata, olivatko 

yleisötyön mielikuvat ja toteuttamistavat muuttuneet verrattuna aikaisempiin yleisötyöstä 

tehtyihin tutkimuksiin, mutta joitain eroavaisuuksia oli havaittavissa. Tutkimukseni lopussa 

tarkastelin sosiaalisen pääoman, eli yhteisöllisyyden sekä sosiokulttuurisen innostamisen 

kautta, mitä yleisötyö parhaimmillaan voisi tulevaisuudessa olla.  

 

Tutkimuksen aikana selvisi, että teattereiden yleisötyöntekijät tai teatterikuraattorit 

pyrkivät työllään tuomaan teatteria lähemmäs katsojia, madaltamaan kynnystä teatterin ja 

katsomon välillä, ja purkamaan teatterin elitististä leimaa. Yleisötyöhön kuului esitysten 

markkinoiminen, jotta teatterit saisivat uusia katsojia. Yleisötyön avulla haluttiin tietää, 

keitä teatterissa käy, ja mitä yleisö teatterilta ja esityksiltä toivoo. Yleisötyöntekijät 

käyttivät työssään apuna niin markkinointia, kuin erilaisia osallistavan teatterin 

menetelmiä. Parhaimmillaan yleisötyön toivottiin lisäävän niin osallistujien kuin tekijöiden 

hyvinvointia, sen avulla haluttiin herättää keskustelua, ja saada ihmiset kiinnostumaan 
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toisistaan sekä ympäröivästä maailmasta.   

 

Tekemieni haastattelujen ja muun tutkimusaineiston perusteella vaikutti siltä, että 

suomalaisissa teattereissa tiedetään, mitä yleisötyö on. Vaikka Sakari haastattelun aikana 

heitti ilmoille ajatuksen, että kaikki teattereiden tekemä työ olisi yleisötyötä, ajattelivat 

teatterit yleisötyön selvästi esitystoiminnasta erillään olevana, ja useimmissa tapauksissa 

sitä täydentävänä, toimintana. Toisissa teattereissa yleisötyön toteutustavat olivat 

monipuolisemmat, ja merkitys suurempi kuin toisissa. Yleisötyössä pyrittiin ottamaan 

huomioon kaikki ikäryhmät, sekä teatterissa jo käyvät että uudet katsojat. Osaavia 

yleisötyöntekijöitä, muun muassa teatteri-ilmaisun ohjaajia kaivattiin, mutta useimmiten 

heitä ei voitu taloudellisista syistä teattereihin palkata. Niin rahallisten, henkilöstöllisten 

kuin ajallisten resurssien ollessa tiukoilla teattereiden koettiin pyrkivän täyttämään niiden 

ensisijainen tehtävä, eli esitysten tuottaminen. Teatterit toivoivat, että niin kaupungin 

virkamiesten kuin opetus- ja kulttuuriministeriön taholta myönnettäisiin tulevaisuudessa 

enemmän varoja yleisötyölle. 

 

Teatteri-ilmaisun ohjaajat ja -opettajat sopisivat tekemään yleisötyötä, koska he hallitsevat 

draamallisten ja osallistavan teatterin työvälineiden käytön, ja osaavat työskennellä 

erilaisissa yhteisöissä. Omien teatteri-ilmaisun ohjaajaopintojeni aikana pääsin 

suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia draamallisia työpajoja yhdessä 

opiskelutovereideni kanssa, ja työskentelemään eri ikäisten ihmisten kanssa. Opinnot olivat 

hyvin käytännönläheisiä, ja teimme projekteja itsenäisesti oikeissa työympäristöissä. Opin 

paljon esittävän, soveltavan ja osallistavan teatterin lajeista, ja pääsin testaamaan ja 

kehittämään ryhmänohjauksellista osaamistani. Koenkin, että teatteri-ilmaisun 

ohjaajakoulutus on tarpeeksi kattava mahdollistamaan yleisötyön tekemisen suomalaisissa 

ammattiteattereissa. Pedagogista pätevyyttä opinnot eivät antaneet, mutta mikäli 

myöhemmin kokisin sitä tarvitsevani, olisi koulutusta varmasti helppo saada. Mitä 

markkinointitaitoihin tulee, näkisin niin, että teatterissa jo oleva markkinointi- tai 

teatterisihteeri voisi hoitaa sen ensisijaisesti, jolloin yleisötyöntekijälle jäisi enemmän 

aikaa toteuttaa teatterikasvatuksellista yleisötyötä. 

 

Teatterikuraattorikoulutusta suunniteltaessa oli ajateltu, että koulutus toisi 

suunnitelmallisuuden ja jatkuvuuden yleisötyöhön, teattereihin muodostuisi oma 

teatterikasvatuksellinen linjansa, ja yleisötyö saisi viitekehyksensä (Airaksinen 1997, 12). 
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Haastattelemani teatterit toivoivat, että yleisötyö tulevaisuudessa olisi pitkäjänteisempää, ja 

että se kirjattaisiin ylös teatterin toimintasuunnitelmaan ja otettaisiin mukaan 

aikataulutukseen. Teattereissa myös muut kuin yleisötyöntekijät olivat osallistuneet 

yleisötyön tekemiseen, mutta heidän panoksensa toivottiin kasvavan. Haastattelujen aikana 

en tullut kysyneeksi, oliko teattereilla omia teatterikasvatuksellisia tavoitteita, mutta 

yleisötyön jatkuvuuden ja suunnitelmallisuuden kohdalla teatterit poikkesivat jonkin verran 

toisistaan. Tiina kertoi, että heidän teatterissaan yleisötyöntekijän jotkin tehtävät olivat 

alkaneet vakiintua, ja toistuivat vuosittain (haastattelu, 21.2.2013). Sakari kertoi, että 

teatterissa yleisötyön kohdalla katsottiin aina, mitä tuleman pitää, eikä tarkempaa 

suunnitelmaa ollut (haastattelu, 27.3.2013). Jatkuvuutta yleisötyölle toivottiin myös Koko 

kansan olohuone -kartoituksessa, mutta teattereiden mielestä siihen ei tulisi pakottaa, vaan 

halun täytyisi tulla teattereilta itseltään (Lampo 2009, 47). 

 

Haastattelemani yleisötyöntekijät toimivat markkinoinnin ohella tai sitä tukien. On selvää, 

että ilman markkinoinnin tukea yleisötyö ei saisi sitä vähääkään huomiota teatterin 

toiminnassa, mitä se tällä hetkellä saa. Dahl-Tallgren näkee yleisötyön markkinoinnin 

olevan erityisen tärkeää, koska sen avulla yleisötyötä voidaan tehdä tunnetuksi, ja tarjota 

katsojille uusia näkökulmia esityksiin ja niiden kokemiseen (2011, 24). Myös Tiina oli sitä 

mieltä, että pikkuhiljaa, kun yleisötyö mainittiin tarpeeksi usein teatterin ohjelmistossa, 

ihmiset oppisivat mieltämään sen esitysten kanssa samalle viivalle ja valitsemaan 

ohjelmistosta mieleisensä toiminnan (haastattelu, 21.2.2013).  

 

Yleisötyö voisi parhaimmillaan luoda yhteisöllisyyttä, lisätä ihmisten hyvinvointia, sekä 

osallistaa ja aktivoida ihmisiä toimimaan niin itsensä kuin yhteisönsä parhaaksi. 

Haastattelujen aikana kävi ilmi, että yleisötyössä käytettiin muun muassa yhteisöteatteria 

apuna saamaan tavallisten ihmisten ääni kuuluviin, käsittelemään yhteisöstä, ei teatterilta, 

tulevia aiheita, ja lisäämään sitä kautta ihmisten hyvinvointia. Yleisötyöllä voitiin myös 

puuttua yhteiskunnallisiin ongelmiin opettamalla esimerkiksi lapsille ekologista 

elämäntapaa. Yleisötyössä oli käytetty apuna muiden alan asiantuntijoita, ja tehty 

yhteistyötä esimerkiksi sosiaalialan ja mielenterveystyön ammattilaisten kanssa. Saman 

kehityksen koettiin olevan tae sille, että yleisötyö voisi tulevaisuudessakin jatkua.  

 

Koen, että sosiaalisen pääoman, eli yhteisöllisyyden kasvattamiseksi erilaiset 

yleisötyöprojektit, -työpajat ja -tapahtumat ovat tärkeitä. Yleisötyö parhaimmillaan voi 
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täydentää teatterin roolia sosiokulttuurisen innostamisen välineenä. Se voi lisätä ihmisten 

välistä dialogia, toisista välittämistä, omien ajatusten ja kokemusten jakamista, niiden 

reflektoimista, sekä perityn kulttuurin välittämistä ja uuden synnyttämistä. Yleisötyön tulee 

pyrkiä innostamaan ja osallistamaan ihmisiä, sekä saada heidät tarkastelemaan omaa 

kulttuuriaan ja omia ajatuksiaan. 

 

On ensiarvoisen tärkeää, että yleisötyötä tehdään. Erilaisten draamallisten, ennen kaikkea 

osallistavan ja soveltavan draaman menetelmien käyttö mahdollistaa toiveet 

merkityksellisestä ja hyvää tekevästä yleisötyötoiminnasta. Teatterien esitystoiminta voi 

omalta osaltaan koskettaa ihmisiä moniaistisesti, mutta yleisötyössä käytettävien 

draamallisten menetelmien avulla näihin tunnekokemuksiin päästään vielä syvemmin 

käsiksi. Teattereissa yleisötyö koetaan merkittävänä, ja sen toivotaan saavan yhä enemmän 

tilaa ja resursseja teattereiden toiminnassa. Yleisötyö tuo lisäarvoa niin yleisölle kuin 

tekijöille itselleen. Se mahdollistaa vuoropuhelun näyttämön ja katsojien välillä, ja näin 

ollen teatteri voi tulevaisuudessa kehittyä yhä enemmän ja enemmän huomioimaan yleisön 

tarpeita ja toiveita, olemaan ikään kuin yleisönsä ja koko toiminta-alueensa toiveiden 

mahdollistaja. Lisäämällä tukirahoitusta kaupungit sekä opetus- ja kulttuuriministeriö 

voivat turvata yleisötyön lisääntymisen, jatkumisen, kehittymisen ja monipuolistumisen. 

Teattereilla, niin halutessaan, tulisi olla mahdollisuus toteuttaa yleisötyötä, mutta pakko se 

ei saisi olla. 

 

Teattereiden tulisi olla yhtä helposti lähestyttäviä ja houkuttelevia kuin oma olohuone. 

Yleisötyöntekijät pyrkivät rikkomaan teattereiden elitististä leimaa, ja konkreettisesti 

näyttämään, että teatteria tehdään yleisöä varten. Keinoja tehdä yleisötyötä on monia, 

yleisötyö voi olla mitä vain. Teattereiden ei tule pysyä vain tekijöidensä näköisenä eikä 

paikkana, josta vain harvoilla on lupa nauttia. Teattereiden tulee tarjota purtavaa kaikille, 

niin uusille kuin vanhoille kävijöille, ja niille, jotka toivovat teatterilta muutakin kuin 

viihdyttäviä esityksiä. Teatterissa kävijät ovat niitä, jotka pitävät toiminnan hengissä, 

jolloin heidän mielipiteensäkin tulisi ottaa huomioon. Mielipiteiden esiintuomisessa 

yleisötyö osallistavan ja soveltavan draaman menetelmineen olisi oiva apu. Yleisön tulisi 

kokea teatteri omakseen ja olevansa tärkeä. Yleisötyön avulla yleisö voisi kiinnostua 

teatterista uudella tavalla ja huomata teatterin, niin taidemuodon kuin toiminnan, 

yhteiskunnallisen ja hyvinvointia tuottavan merkityksen. 



29 

 

LÄHTEET 

 

 

Haastattelut ja sähköpostiviestit 

 

Tiina. Henkilökohtainen haastattelu 21.2.2013, haastattelija Ninni Juntunen. Tallenne 

kirjoittajan omistuksessa. 

 

Sakari. Henkilökohtainen haastattelu 27.3.2013, haastattelija Ninni Juntunen. Tallenne 

kirjoittajan omistuksessa. 

 

Mari. Henkilökohtainen haastattelu 27.3.2013, haastattelija Ninni Juntunen. Tallenne 

kirjoittajan omistuksessa. 

 

Ville. Sähköposti 15.4.2013, lähettäjä Ninni Juntunen. Kirjoittajan omistuksessa. 

 

Petra. Sähköposti 18.4.2013, lähettäjä Ninni Juntunen. Kirjoittajan omistuksessa. 

 

Tiina. Sähköposti 4.3.2013, lähettäjä Ninni Juntunen. Kirjoittajan omistuksessa. 

 

 

Kirjallisuus 

 

Airaksinen-Björklund, R. 2011. Fortbildning i publikarbete vid Teaterhögskolan – en kort 

historik. Teoksessa N. Dahl-Tallgren 2011. Publiken i huvudrollen. Vaasa: 

KulturÖsterbotten, 29-31.  

 

Airaksinen, R. & Eerola, M. 1997. Teatterikuraattori – silta tekijän ja kokijan välillä. 

Teatterikorkeakoulun julkaisusarja no. 27. Helsinki: Teatterikorkeakoulun 

täydennyskeskus.   

 

Bardy, M., Haapalainen, R., Isotalo, M. & Korhonen, P. (toim.). Taide keskellä elämää. 

Nykytaiteen museo Kiasman julkaisuja: 106/2007. Helsinki: LIKE. 

 

Dahl-Tallgren, N. 2011. Publiken i huvudrollen. En introduktion till publikarbete. Vaasa: 

KulturÖsterbotten. 

 

Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 2.painos. Tampere: 

Vastapaino. 

 

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2000. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. 



30 

 

Helsinki: Yliopistopaino. 

 

Hyyppä, M.T. 2002. Elinvoimaa yhteisöstä. Sosiaalinen pääoma ja terveys. Jyväskylä: PS-

kustannus. 

 

Häkämies A. 2005. Tunteet – portti arvomaailmaamme draamatyöskentelyssä. Teoksessa 

Ventola & Renlund 2005. Draamaa ja teatteria yhteisöissä. Helsinki: Helsingin 

ammattikorkeakoulu Stadian julkaisuja B:5, 146-156. 

 

Häti-Korkeila, M. 1997. Kun teatterikuraattori ja sen koulutus Suomeen tuli. Teoksessa 

Airaksinen & Eerola 1997. Teatterikuraattori – silta tekijän ja kokijan välillä. Helsinki: 

Teatterikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskus, 7-11. 

 

Häti-Korkeila, M. 2010. Teatterinjohtamisen dramaturgiaa. Keskeiset tehtävät, arjen 

ongelmat ja rakenteelliset muutostarpeet. Väitöskirjatyö. Helsingin yliopisto. 

Humanistinen tiedekunta. Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos. 

Teatteritiede.  

 

Kaarlela, E. 2006. Teatteri-ilmaisun ohjaaja teatterikuraattorina ja teatterikasvatuksen 

lähettiläänä. Opinnäytetyö. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. Esittävän taiteen 

koulutusohjelma. 

 

Karkkulainen, M. 2011. Siivet selkään, draamakengät jalkaan – Kohtaamisia draaman 

pedagogisilla näyttämöillä. Helsinki: Tmi Raija Airaksinen / Draamatyö. 

 

Kurki, L. 2000. Sosiokulttuurinen innostaminen. Tampere: Vastapaino. 

 

Louhija, M. 2005. Yhteisöteatteri soveltavan draaman perheessä. Teoksessa Ventola & 

Renlund 2005. Draamaa ja teatteria yhteisöissä. Helsinki: Helsingin ammattikorkeakoulu 

Stadian julkaisuja B:5, 7-8. 

 

Maitland, H. 2000. A guide to audience development. London: The Arts Council of 

England. 

 



31 

 

Ventola, M-R. & Renlund, M. 2005. Draamaa ja teatteria yhteisöissä. Helsinki: Helsingin 

ammattikorkeakoulu Stadian julkaisuja B:5.  

 

 

Sähköiset lähteet 

 

Esittävän taiteen koulutusohjelman tavoitteet. 2012–2013. Opetussuunnitelmat Centria 

ammattikorkeakoulu. WWW-dokumentti. Saatavissa: 

https://soleops.cou.fi/opsnet/disp/fi/ops_KoulOhjSel/tab/tab/sea?koulohj_id=2003842&ryh

mtyyp=1&lukuvuosi=2003615&stack=push. Luettu: 19.4.2013. 

 

Kuosmanen, J. & Tuomela, J. 2007. Suomalaisten teatterissa käynti. Suomen Teatterit ry. 

Www-dokumentti. Saatavissa:   

http://www.suomenteatterit.fi/Uudet_netpdf/Suomalaisten_teatterissa_kaynti_raportti_loka

kuu2007.pdf. Luettu 4.4.2013. 

 

Lampo, M. 2009. Koko kansan olohuone. Kartoitus yleisötyön tarjonnasta ja tarpeesta 

suomalaisissa ammattiteattereissa. Tampereen yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus. 

YLÖS – ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen. WWW-dokumentti. Saatavissa: 

http://www.yleisotyo.fi/uploads/pdf/Kokokansanolohuone.pdf. Luettu 7.2.2013. 

 

von Branderburg, C. 2008. Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä. Näköaloja 

taiteen soveltavaan käyttöön. Opetusministeriön julkaisuja 2008:12. Pdf-dokumentti. 

Saatavissa: 

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2008/liitteet/opm12.pdf?lang=fi. 

Luettu: 19.4.2013. 

 

Yleisö ja teatteri uuteen suhteeseen. 2010. YLÖS – ammattiteattereiden yleisötyön 

kehittäminen -hankkeen loppujulkaisu. Pdf-tiedosto. Saatavissa: 

http://www.yleisotyo.fi/uploads/pdf/Ylos_loppujulkaisu.pdf. Luettu 15.4.2013. 

https://soleops.cou.fi/opsnet/disp/fi/ops_KoulOhjSel/tab/tab/sea?koulohj_id=2003842&ryhmtyyp=1&lukuvuosi=2003615&stack=push
https://soleops.cou.fi/opsnet/disp/fi/ops_KoulOhjSel/tab/tab/sea?koulohj_id=2003842&ryhmtyyp=1&lukuvuosi=2003615&stack=push
http://www.suomenteatterit.fi/Uudet_netpdf/Suomalaisten_teatterissa_kaynti_raportti_lokakuu2007.pdf
http://www.suomenteatterit.fi/Uudet_netpdf/Suomalaisten_teatterissa_kaynti_raportti_lokakuu2007.pdf
http://www.yleisotyo.fi/uploads/pdf/Kokokansanolohuone.pdf
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2008/liitteet/opm12.pdf?lang=fi
http://www.yleisotyo.fi/uploads/pdf/Ylos_loppujulkaisu.pdf


 

LIITE 1/1 

Haastattelut 

 

Yleisötyöntekijä: 

 

kauanko talossa / osa- vai kokoaikaisena 

 

kauanko teatterissa on toiminut teatterikuraattori 

 

mitä työnkuvaasi kuuluu  

 

teetkö työtä yksin vai muiden teatterin työntekijöiden kanssa 

 

mitä yleisötyöllä halutaan saavuttaa 

 

koulutuksesi 

 

tarvitaanko työssä pedagogisia taitoja 

 

ketä varten yleisötyötä tehdään, yleisöä vai teatteria 

 

keitä yleisötyön avulla pitäisi ensisijaisesti houkutella teatteriin 

 

oletteko keränneet, tai saaneet yleisöltä palautetta yleisötyöstä  

 

aiemmissa yleisötyön tutkimuksissa monet teatterit mainitsevat yleisötyön vähyyden 

johtuvan rahallisten resurssien puutteesta, onko tämä ongelma teatterissanne 

 

uskotko, että tilanne valtakunnallisesti tulee muuttumaan, lisääntyykö yleisötyön 

tekeminen /onko siihen varoja 

 

onko joitain yhteiskunnallisia aiheita, ongelmakohtia tms., mihin yleisötyön avulla 

voitaisiin puuttua, tai onko pyritty puuttumaan  

 

voidaanko yleisötyöllä vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin 

 

tulisiko yleisötyötä tehdä yhdessä muiden alojen ammattilaisten kanssa 

 

millä tavoin yleisön omistajuutta tulisi mielestäsi lisätä, tulisiko sitä lisätä 

 

Pyritäänkö yleisötyöllä aktivoimaan kansalaisia ja saamaan heidän ääntänsä kuuluviin 

 

voidaanko yleisötyöllä luoda yhteisöllisyyttä 

 

mitä toivot työltä tulevaisuudessa, mihin haluaisit työn painottuvan  

 



 

LIITE 2/1 

Taiteellinen johtaja: 

 

Tehdäänkö teatterissanne yleisötyötä? 

 

Kuka tai ketkä sitä tekevät? 

 

Kuinka kauan yleisötyötä on tehty, ja millä rahoituksella? 

 

Millaista yleisötyötä teatterissanne tehdään? 

 

TAI: Mitkä ovat ensisijaiset ongelmat, ettei yleisötyötä tehdä? 

 

Kenen tai keiden tulisi tehdä yleisötyötä teatterissanne? 

 

Mitä yleisötyöllä halutaan teatterissanne saavuttaa? 

 

Koetaanko yleisötyö teatterin muun henkilökunnan tai yleisön mielestä tarpeellisena? 

 

Miten yleisötyö asettuu suhteessa teatterin esitystoimintaan? 

 

Millaisena näet yleisötyön tulevaisuuden?  

 

Voitaisiinko yleisötyön avulla lisätä ihmisten hyvinvointia? Miten? 

 

Omat toiveesi työn suhteen?  



 

LIITE 2 

Sähköpostikysymykset yleisötyöntekijöille: 

 

Millaisena näet yleisötyön tulevaisuuden, ja omat toiveesi? 

Voitaisiinko yleisötyön avulla lisätä ihmisten hyvinvointia? Miten? 


