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1 Johdanto 

 

Lähtökohta opinnäytetyölleni on syntynyt halusta tutkia teatteri-ilmaisun ohjaajan val-

miuksia luoda työllään osallisuutta. Osallisuuden kokemus on ollut itselleni merkittävä 

hyvinvoinnin ja elämänilon luoja teatteri-ilmaisun ohjaajan koulutukseni aikana. Siksi 

haluankin työlläni mahdollistaa ja kehittää osallisuuden kokemusta erilaisissa yhtei-

söissä. 

 

 

Osallisuuden ehdottomana edellytyksenä voitaneen pitää yksilön sellaista kuu-
lumista yhteisöön, joka ilmenee toisaalta yhteisöön kuulumisen tunteena ja ko-
kemuksena siitä, että hän on sidoksissa ympäröivään maailmaan. Toisaalta osal-
lisuus ilmenee osallisuutena yhteisön jäsenilleen tarjoamista oikeuksista ja ai-
neellisesta hyvinvoinnista. Vastakohta tällaiselle osallisuudelle on osattomuus tai 

vähäosaisuus. (Innostaja.net- Internet sivut.) [luettu 11.5.2013] 
 

 

Tutkin opinnäytetyössäni osallisuuden luomista sosiokulttuurisen innostamisen viiteke-

hyksen kautta. Mitä enemmän perehdyin innostamisen filosofiaan sitä enemmän koin 

itse olevani innostaja, jonka työkaluna toimii osallistava teatteri. Työssä tarkastellaan-

kin osallistavaa teatteria, erityisesti yhteisödraamaa ja -teatteria, sosiokulttuurisen in-

nostamisen välineenä. 

 

Peilaan innostamisen teoriaa käytäntöön ikäihmisten muistelukerhon avulla, joka oli 

osa koulutukseeni sisältyvästä työharjoittelusta. Ohjasin lievestuorelaisessa päiväkes-

kuksessa kahta muistelukerhoa, joiden tavoitteena oli olla paikka tarinoiden jakamisel-

le, kohtaamiselle ja näkyväksi tulemiselle.  

 

Ensimmäisessä luvussa esitellään työssä käytettävät käsitteet sosiokulttuurinen innos-

taminen sekä osallistuva teatteri ja sen alagenre yhteisödraama ja -teatteri. Toisessa 

luvussa avaan muistelukerhoihin liittyvää prosessia. Työn viimeisessä osassa esittelen 

opinnäyteprosessin aikana syntynyttä oppimistani. 

 

Sosiokulttuurinen innostaminen mainitaan teatteri-ilmaisun ohjaajan tuoreissa ydin-

kompetensseissa (Pahkinen, sähköpostiviesti 26.4.2013) Omana opiskeluaikanani 

törmäsin innostamisen käsitteeseen vain yhden kurssin essee-tehtävässä. Mielestäni 

teatteri-ilmaisun ohjaajan koulutuksessa voisi tuoda innostamisen käsitettä enemmän 
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esille, koska se liittää teatterilähtöisen yhteisötoiminnan osaksi isompaa kokonaisuutta, 

ja antaa sille täten lisää uskottavuutta ja painoarvoa. 

 

Ammatillinen identiteettini on muovautunut opiskeluaikana kohti, Mikaela Mansikkalan 

(2006) käsitettä lainaten, sosiaalistaiteellista suuntaa. Innostamisen filosofia tukee ke-

hittyvää ammatti-identiteettiäni, ja auttaa sanottamaan ammattitaitoa. 

Minua kiinnostavat ihminen ja ryhmät sekä eräänlainen elämänkipinän sytyttäminen 

taiteellisen työskentelyn kautta. Voisin siis sanoa haluavani toimia innostajana osallis-

tavan teatterin keinoin. 

2 Opinnäytetyön käsitteet 

 

2.1 Sosiokulttuurinen innostaminen  

 

Sosiokulttuurinen innostaminen on Ranskassa toisen maailmansodan jälkeen syntynyt 

sosiaalipedagogiikan suuntaus, jossa yhdistyvät kasvatuksellinen, sosiaalinen ja kult-

tuurinen toiminta. Innostaminen on sekä filosofinen että menetelmällinen lähestymista-

pa, jonka mukaan ihminen nähdään luovana, itseään toteuttavana ja kulttuuriaan uu-

distavana toimijana (Ventola 2005, 35.) Innostamisella ei ole varsinaisia omia toimin-

tamenetelmiä, vaan ne voivat olla hyvin monenlaisia ja eri tieteiden piiristä haettuja 

(Kurki 2007,71.) 

 

Käsitteen (animation sociocultural) etymologia juontaa juurensa latinankielisestä sa-

nasta anima/animus, joka tarkoittaa sielua tai henkeä. Innostaminen onkin etymologi-

sesti dynaamista elämän ja hengen antamista, toimintaan motivoitumista, suhteeseen 

asettumista sekä yhteisön ja yhteiskunnan puolesta toimimista. (Kurki 2000, 19.) 

 

Innostamisen tavoitteena on herättää ihmisen tietoisuutta ja tukea tämän persoonallista 

kehitystä sosiaalisen toiminnan avulla. Sillä pyritään muuttamaan asenteita, vahvista-

maan kriittistä ajattelua sekä herättämään motivaatiota. Toisin sanoen innostamisen 

tavoitteena on subjektius, ihmisen aloitteellisuus oman elämänsä sekä hänen yhteisö-

jensä elämän aktiiviseen ja tiedostavaan rakentamiseen. (Kurki 2000,19–21.)  
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2.1.1 Osallisuus luo voimaantumista 

 

 

Sosiokulttuurisessa innostamisessa katsotaan, että ihmisen perustarpeisiin sisältyy 

tunne siitä, että on osa yhteisöä.” Osallisuus on meille tärkeää, henkilökohtaista ja 

merkityksellistä. Meille jokaiselle on tärkeää olla osa jotain kokonaisuutta” (Innosta-

ja.net- Internet sivut.) [luettu 11.5.2013] Innostamisella pyritäänkin luomaan osallis-

tumisen prosesseja, joissa vahvistetaan vuorovaikutusta ja ihmisten liittymistä yhteen, 

sekä samalla herätellään ihmisten aloitteellisuutta ja vastuullisuutta. Innostamisen pe-

rusta onkin aina ihmisen oma osallistuminen. Osallistumalla toimintaan ihminen raken-

taa itse tietoisuuttaan omasta vastuustaan muutoksen toteuttajana. Ihmisen tietoisuutta 

”tuotetaan” vuorovaikutuksessa todellisuuden kanssa. (Kurki 2000, 88; Kurki 2002, 70.)  

 

Syvällisempi osallisuuden kokemus edellyttää meiltä kykyä toimia ryhmässä sekä 
tietoisuutta toiminnalle asetetuista tavoitteista ja niiden toteutumisesta. Toimimal-
la yhdessä otamme ensimmäiset askeleet kohti sellaista osallisuutta, joka tarjoaa 
meille myös välineitä oman persoonan, arvomaailman ja tulevaisuuden hahmot-

tamiseen. (Innostaja.net- Internet sivut.) [luettu 11.5.2013] 
 

Sosiokulttuurisen innostamisen rinnalla käytetään usein käsitteitä voimavaratyöskente-

ly tai voimaannuttaminen (empowerment). Voimaannuttaminen kuvaa innostamisen 

pedagogista ajattelua, jossa katsotaan, että ihmisen omat ominaisuudet riittävät hänen 

parhaaseen kehittymiseensä. Voimaannuttaminen mahdollistaa ja auttaa käynnistä-

mään kasvuprosessin, jossa ihminen itse ohjaa omaa kasvuaan (Ventola 2005,35.) 

Tätä kasvuprosessia kutsutaan transformaatioksi, laadulliseksi muutokseksi. 

 

2.1.2 Innostamisen taustavaikuttajia ja uranuurtajia 

 

Yksi innostamisen ydinkäsitteistä on dialogisuus. Kurki avaa dialogisuutta Martin Bube-

rin (1878–1965) kehittämän dialogisen filosofian avulla. Buber jaotteli inhimilliset suh-

teet minä–sinä-suhteisiin ja minä–se-suhteisiin. Minä – sinä-suhde on kahden subjektin 

tasa-arvoinen ja dialoginen suhde, jossa toinen ihminen kohdataan koko olemuksella 

aidosti ja vertailematta. Minä – sinä-suhteen vastakohtana Buber pitää minä—se-

suhdetta, jossa toista kohdellaan objektina, eikä häntä nähdä tai kuulla aidosti. Buberin 

mukaan minä –  sinä-suhteessa on kyse vuorovaikutussuhteesta, joka mahdollistaa 

jakamisen tilan. (Kurki 2000, 130–131; Kurki 2002, 38–39 ; Wikipedia 2013 a.)  
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Eräs tärkeimmistä sosiokulttuuriseen innostamiseen vaikuttaneista taustafilosofioista 

on brasilialaisen Paulo Freiren (1921–1997) vapautuksen pedagogiikka (education 

liberadora). Vapautuksen pedagogiikassa avainkäsite on tiedostaminen. Freiren mu-

kaan sorretun ihmisen tehtävä on vapauttaa itsensä sorron alta tiedostamisen avulla, ja 

samalla vapauttaa sortajansa. Yhteiskunta muodostuu Freiren mukaan sorretuista ja 

sortajista. Sortajat tekevät Freiren mukaan päätökset sorrettujen puolesta, koska kat-

sovat omistavansa vallan. Sorretut puolestaan hyväksyvät nämä päätökset tai luulevat 

osallistuvansa päätöksen tekoon. (Wikipedia 2013 b.) 

 

Freiren vapautuksen pedagogiikka on ongelmakeskeinen, eikä siinä siis anneta valmii-

ta vastauksia ongelmiin. Vapautuksen pedagogiikka syntyi epätasa-arvoisista oloista 

1960-luvun Brasiliassa Freiren huomattua luku- ja kirjoitustaidon olevan merkittävä ase 

taistelussa sortoa vastaan. Luku- ja kirjoitustaidottomia ihmisiä oli helppo käyttää hy-

väksi. Freire kehitti dialogisuuteen perustuvan pedagogiikan, jonka avulla hän motivoi 

köyhät ja lukutaidottomat ihmiset opiskelemaan niin tehokkaalla tavalla, että he oppivat 

lukemaan ja kirjoittamaan lyhyessä ajassa. Freire osasikin yhdistää kasvatuksellisen 

toiminnan ihmisen sosiaalisen todellisuuden muuttumiseen. Vapautuksen pedagogii-

kassa korostetaankin kasvatuksen poliittista merkitystä yhteiskunnallisten olojen paran-

tamisessa. (Kurki 2000, 36- 38; Kurki 2002, 63.)  

 

Freiren ajattelu vaikutti vahvasti brasilialaiseen teatteriohjaajaan Augusto Boaliin (1931 

– 2009), jota pidetään innostamisen uranuurtajana teatterin saralla. Boalin kehittämää 

metodia, Sorrettujen teatteri, toteuttaa freireläistä vapautuksen pedagogiikkaa teatterin 

keinoin. Sorrettujen teatteri pitää sisällään useita tekniikoita, joista tunnetuin lienee 

foorumi-teatteri. Foorumi- teatterissa yleisö pääsee osallistumaan esityksen teeman 

käsittelyyn näyttelemällä itse näytelmään ehdottamiaan ratkaisuja. Katsojaa kutsutaan-

kin foorumi-teatterissa käsitteellä spectactor, vapaasti suomennettuna katsoja-toimija. 

(Kurki 2000, 142; Partanen 2008,11; Piekkari 2002, 48; Wikipedia 2013 c.) 

 

2.2 Osallistava teatteri 

 

Teatteri voidaan jakaa kahteen alueeseen sen mukaan, mikä katsojan rooli on teatterin 

synty- tai esitys prosessissa. Teatteri esitystaiteena keskittyy esityksen valmistami-

seen, eikä sen yleisö osallistu näyttämön tapahtumiin. Osallistava teatteri (Partisipatory 

Theatre) puolestaan keskittyy ilmiöiden ja aiheiden käsittelemiseen yhdessä osallistuji-
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ensa kanssa. Osallistavassa teatterissa raja esiintyjien ja katsojien välillä on hyvin jous-

tava. (Koskenniemi 2005, 11.) 

 

Teatteritaiteen tohtori Soile Rusanen jakaa osallistavan teatterin kasvatukselliseen, 

yhteisölliseen sekä terapeuttiseen genreen, sen mukaan mihin toiminnalla pyritään. 

Rusanen kuitenkin toteaa, että jako on jossain määrin keinotekoinen, koska osallista-

valla teatterilla voi olla myös muita kuin edellä mainittuja pyrkimyksiä. Eri genrejen työ-

tapoja myös sovelletaan tarpeen tullen ristikkäin. Rusanen mainitsee myös osallistavan 

teatterin tutkimuksellisen suuntauksen, joka onkin vahvistunut viimevuosina erilaisen 

tutkimushankkeiden myötä, joissa teatterilähtöisiä menetelmiä on käytetty tutkimusväli-

neinä (Rusanen 2005, 24.) 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Osallistavan teatterin genret Rusasen (2005) jaon pohjalta. Kuviossa esitetään myös 
yhteisödraaman ja –teatterin suhde osallistavaan teatteriin. 

 

Osallistava 
teatteri 

Kasvatuksellinen Yhteisöllinen 

Yhteisödraama 
ja-teatteri 

Terapeuttinen Tutkiva 
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2.2.1 Yhteisödraama ja -teatteri 

 

Keskityn työssäni avaamaan osallistavan teatterin yhteisöllistä genreä, josta käytetään 

useita nimityksiä: yhteisödraama ja -teatteri (Community theatre, Community based 

theatre), soveltava teatteri (Applied Theatre) sekä draama ja teatteri yhteisöissä (Dra-

ma and Theatre in the Community. Termejä yhdistää ajatus draama- ja teatterilähtöis-

ten menetelmien soveltamisesta yhteisöjen kanssa tehtävään työhön, jossa painote-

taan osallistavuutta ja muutoksen mahdollistamista.  

 

Käsitteistön moninaisuus kertoo mielestäni draama- ja teatterilähtöisen yhteisötyön 

verrattain lyhyestä historiasta Suomessa. Työtä on pyritty nimeämään lainaamalla 

muissa maissa käytettyjä käsitteitä. Termistö elää ja muovautuu edelleen, mikä vaike-

uttaa työn sanoittamista. Käytän opinnäytetyössäni käsitettä yhteisödraama ja -teatteri, 

koska muistelukerhon toiminta, jota avaan kappaleessa kaksi, määrittyy parhaiten yh-

teisödraama käsitteen avulla.  

 

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian julkaisussa Draamaa ja teatteria yhteisöissä 

käytetään termiä yhteisödraama ja -teatteri. Sitä luonnehditaan paikalliseksi, yhteisön 

ja yhteisöryhmien arkeen kiinnittyväksi draamalliseksi toiminnaksi, joka tukee muutok-

sen mahdollisuutta yhteisössä (Ventola & Renlund 2005,12). Yhteisödraaman ja -

teatterin käsitteiden eroa määritellään julkaisussa niin, että yhteisödraaman prosessiin 

ei välttämättä liity esitystä. Soveltava teatteri nähdään julkaisussa rinnakkaisena käsit-

teenä yhteisödraamalle ja -teatterille.(Ventola &Renlund 2005, 12.) Itse ajattelen sovel-

tavan teatterin olevan kattotermi, jonka alle kuuluu koko osallistavan teatterin kirjo. 

 

Jouni Piekkari ottaa kantaa draama- ja teatterilähtöisen yhteisötyön termistöön kritisoi-

malla yhteisöteatteri- termiä vesittyneeksi. Hänen mukaansa yhteisöteatteri on ”yleis-

nimike laajalle kirjolle mitä erilaisimpia tapoja tehdä teatteria, joilla on jokin tietty tarkoi-

tus ja suhde valittuun yhteisöön.--- Käsite on siten osittain menettänyt selittävän voi-

mansa ja sen alla voidaan tehdä melkein mitä tahansa.” (Piekkari 2002,38.) Piekkari 

käyttääkin ennemmin Iso-Britanniasta lainattua ilmaisua draama ja teatteri yhteisöissä 

(Drama and Theatre in the Community), joka kertoo hänen mukaansa paremmin draa-

ma- ja teatterilähtöisen yhteisötyön moninaisuudesta, jota hän avaa myös seuraavalla 

sivulla olevassa piirroksessaan. 

 

Se (draama ja teatteri yhteisöissä) korostaa käsitteen moniulotteisuutta ja liitty-
mäkohtia moniin ideologioihin ja traditioihin toisin kuin yhteisöteatteri, jonka usein 
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ymmärretään virheellisesti tarkoittavan yhtä ainoaa metodia, teatterin tekemisen 
tapaa ja ideologiaa. Draamalla viitataan tässä yhteydessä erityisesti englantilai-
sen kielialueen draamakasvatuksen (Drama Education) traditioon sekä draa-
maan toimintana. Teatteri puolestaan korostaa draamallista toimintaa erityisissä 
tiloissa tapahtuvina esityksinä, joilla on erityinen yleisö. (Piekkari 2002,38.) 

 

Piekkari lisää draama ja teatteri yhteisöissä- termin alle vielä spesifimmän, osallistavan 

yhteisöteatterin, käsitteen. Osallistavassa yhteisöteatterissa korostuu Piekkarin mu-

kaan selkeä pyrkimys työskennellä yhteisön itse määrittämän muutoksen hyväksi teat-

terin keinoin. Hän kuvaa osallistavaa yhteisöteatteria sillaksi kohti konkreettista muu-

tosta. ”Tavoitteena on aktivoida yhteisöä suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan, kui-

tenkin niin, että kysymykset ja vastaukset nousevat yhteisöstä itsestään.” (Piekkari 

2002, 38–39) Mielestäni juuri konkreettiseen muutokseen pyrkiminen liittää osallistavan 

yhteisöteatterin vahvasti sosiokulttuurisen innostamisen kenttään, mikä näkyy myös 

alla olevassa Piekkarin piirroksessa. 
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Kuvio 2. Osallistavan teatterin kenttä Jouni Piekkarin visualisoimana: osallistava teatteri jaettu-
na yhteisöllisten, kasvatuksellisten ja terapeuttisten tavoitteiden mukaan. Kuva on 
Pieta Koskenniemen stilisoima jäljennös Piekkarin vuonna 1998 tekemästä piirrok-
sesta. (Koskenniemi 2007, 39.) 
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2.2.2 Yhteisödraaman ja -teatterin tunnuspiirteitä 

 

Mielestäni Piekkarin piirros (kuvio 3) avaa hyvin yhteisödraamaa ja -teatteria kuvates-

saan sitä elämän varjopuolilta suojaavana sateenvarjona, jonka alla voidaan toimia 

yhteisöjen hyväksi monin eri tavoin draaman ja teatterin keinoin. En kuitenkaan näe, 

että mikä tahansa teatteriin liittyvä toiminta yhteisössä olisi yhteisödraamaa tai -

teatteria. Samoin kuin mikä tahansa sosiaalinen toiminta ei ole sosiokulttuurista innos-

tamista. 

 

Yhteisödraaman ja -teatterin tunnuspiirteet liittyvät vahvasti toimijan tavoitteisiin ja ta-

paan toimia. Piekkari kehottaakin tarkastelemaan yhteisöissä toimivien ihmisten inten-

tioita ja varsinaista toimintaa yhteisötyön laadun määrittelemiseksi: 

 

Millaisiin tavoitteisiin tämän draaman tai teatterin lajin tekijä pyrkii? Millaisia työ-
tapoja hän käyttää päästäkseen tavoitteeseensa? Tämä tarkastelu saattaa pal-
jastaa esimerkiksi ratkaisevia samankaltaisuuksia eri lajinimikettä käyttävien har-
joittajien työssä. Vastaavasti saman käsitteen alla voidaan tehdä jopa ideologioil-
taan vastakkaisiin tavoitteisiin pyrkivää työtä. (Piekkari 2002,39.) 

 

Muodostin Ventolan artikkelin Yhteisödraaman ja -teatterin tunnuspiirteitä (2005, 48–

55.) pohjalta oman luonnehdintani yhteisödraaman ja -teatterin keskeisistä ominai-

suuksista. Mielestäni yhteisödraamaa ja -teatteria tehdessä työssä ovat läsnä dialogi-

suus, osallistaminen sekä toiminnallisuus ja aihekeskeisyys. 

 

Dialogisuus, toisen ihmisen kohtaaminen subjektina objektin sijaan, on mielestäni yh-

teisöissä tehtävän työn perusta. Dialogi tarkoittaa etymologisesti väliin koottua. Dialo-

gin vastakohtana voidaan pitää monologia, joka on puheenvuoron vaihtamista ilman, 

että puhujat vaikuttuvat toisistaan. (Varto 2007,62.) Dialogisuus yhteisötyössä toteutuu 

siis kohtaamalla toinen ihminen kunnioituksella ja olemalla hänelle aidosti läsnä. 

 

Yhteisödraaman ja -teatterin fasilitaattorin tehtävänä on mahdollistaa dialogisuutta yh-

teisössä. Tavoitteena on luoda tilaa kuulemiselle ja kuulluksi tulemiselle, jotta dialogin 

taso syvenisi ja esiin nousisi myös hiljainen tieto. (Ventola 2005,51.) 

 

Osallistamisella tarkoitetaan yhteisödraaman ja -teatterin kontekstissa enemmän kuin 

esityksen kulkuun osallistumista. Yhteisössä työskenneltäessä yksi tavoite on luoda 

yhteisöllisyyttä ja helpottaa ryhmään liittymistä. Osallistamisella tarkoitetaan myös pyr-

kimystä tukea osallistujan omistajuutta käsiteltävään aiheeseen. (Ventola 2005, 4, 50.) 
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Piekkari viittaa osallistavan yhteisöteatterin käsitteen yhteydessä teatteritoimintaan, 

jota voidaan samalla. pitää toimintatutkimuksellisena työmenetelmänä. 

 

Osallistamiseen liittyvät olennaisesti yhteisödraaman ja -teatterin aihekeskeisyys sekä 

toiminnallisuus. Keskiössä ovat yhteisöstä nousevat aiheet, joita käsitellään toiminnalli-

sesti. Ventolan mukaan tavoitteena on luoda toiminnallinen dramaturgia, joka avaa 

”veräjiä”, aukkoja, yleisön osallistumiselle. Ohjaaja toimii fasilitaattorina, joka on kyn-

nyspalvelija tarinan maailman ja todellisuuden välillä. Ohjaajan tehtävä on teatterillisen 

muodon manipulointi, jolla hän helpottaa osallistujien toimintaa sekä reflektiota ja mah-

dollistaa muutosta. (Ventola 2005, 51–52.)  

 

2.2.3 Yhteisödraama ja -teatteri innostamisen välineenä 

 

Sosiokulttuurisen innostamisen keskeisimpänä menetelmänä pidetään taidetta eri muo-

toineen, koska taide luo mahdollisuuksia monipuoliseen ilmaisulliseen toimintaan sekä 

luovaan tapaan ilmaista arvojaan ja ajatuksiaan (Kurki 2000, 139.) Teatteri on Kurjen 

mukaan vahva innostamisen väline, koska se luo kommunikaatiota ja sen avulla voi-

daan helpottaa ja luoda kohtaamisia. (Kurki 2000, 141.) 

 

Mielestäni yhteisödraaman ja -teatterin, tai ylipäätään osallistavan teatterin, erityisanti 

sosiokulttuurisessa työssä on mahdollisuus tarkastella omaa itseä ja ympäröivää maa-

ilmaa kauempaa, fiktioon etäännytettynä. Draamakasvatuksessa puhutaankin esteetti-

sen kahdentumisen käsitteestä (Aesthetic Doubling): 

 

Kun työstetään muotoja ja roolihahmoa, oppija on roolissa (mythoksessa), mutta 
samanaikaisesti hän suunnittelee roolin ilmaisua (logogsessa). Juuri todellisen 
minän ja rooliminän yhtymäkohdassa merkityksellinen oppiminen on mahdollista 
– sekä kasvatuksessa että taiteessa. (Østern 2000, 7; Heikkinen 2002, 97–103; 
Laakso 2004,41–45, Rusasen 2005,25 mukaan.) 

 

Asioiden ja ilmiöiden etäännyttäminen fiktiiviseen kehykseen luo osallistujalle turvaa. 

On helpompaa käsitellä asioita, esimerkiksi roolihenkilön, tai sadun kautta, kuin puhua 

suoraan omasta itsestään ja todellisuudestaan. Annukka Häkämies toteaakin kollektii-

visen fiktiivisen maailman mahdollistavan rohkeamman omien ajatusten ja tunteiden 

projisoinnin. Tämän reflektoinnin ansioista draama mahdollistaa muutosta. Häkämie-

hen mukaan muutos draamassa tarkoittaa ennen muuta oman suhtautumistavan muu-
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tosta vallitsevaan todellisuuteen, mikä on mielestäni sosiokulttuurisen innostamisen 

kannalta hyvin olennaista. (Häkämies 2005, 150.) 

 

3 Muistelukerho – sosiokulttuurista innostamista yhteisödraaman kei-
noin 

 

Suoritin osan koulutukseeni sisältyvästä työharjoittelusta (ohjaajantyön alueella) oh-

jaamalla ikäihmisille suunnattua muistelukerhoa kotikylälläni Lievestuoreella. Muistelu-

kerho toimi osana päiväkeskustoimintaa, joka on kunnan järjestämä palvelu kotona 

asuville ikäihmisille. Muistelukerhon tavoitteena oli olla kohtaamisen ja yhdessäolon 

paikka. Innostamisen termeillä ilmaistuna muistelukerho oli sosiaalisen toiminnan inter-

ventio, väliintulo. Toiminnalla ei tähdätty esitykselliseen materiaaliin, siksi määrittelen-

kin toimintaa yhteisödraaman kautta. 

 

3.1 Toiminnan lähtökohdat  

 

Hakeuduin toimimaan Lievestuoreelle ikäihmisten pariin suoritettuani edellisen työhar-

joittelun draamatoiminnan assistenttina päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asunto-

lassa pääkaupunkiseudulla. Työharjoittelussa sain nähdä laitosasumisen arkea, joka 

vaikutti minuun syvästi yksitoikkoisuudellaan. Asukkaiden sosiaalinen toimintakyky oli 

laskenut muistiongelmien takia, mikä vaikutti siihen, etteivät asukkaat olleet kovinkaan 

paljon vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Toiset asukkaat olivat kuitenkin nähdäk-

seni se, mikä olisi voinut tuottaa jotain uutta ja mielenkiintoista laitosarkeen. Draama-

toiminta tuki asukkaiden keskinäistä vuorovaikutusta, ja teki ihmisiä näkyviksi toisilleen. 

 

Tämä kokemus vaikutti siihen, että halusin viedä osallistavaa teatteria johonkin laitok-

seen. Siispä otin yhteyttä lievestuorelaiseen palvelutaloon, ja tarjosin itseäni työharjoit-

telijaksi. Yhteistyökumppaniksi valikoitui palvelukeskuksen tiloissa toimiva päiväkeskus, 

koska toivoin osallistujien olevan suhteellisen omatoimisia ja muistavia, jotta ryhmän 

ohjaaminen onnistuisi minulta itsenäisesti. Toiminnan suunnitteluvaiheessa selvisi, ettei 

päiväkeskuksen henkilökunta kykene osallistumaan toimintaan omien töidensä ohella. 

Olin siis ohjaajana ”omillani” ryhmien kanssa. 
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Lievestuoreen päiväkeskuksella on toimitilat palvelukeskuksen yhteydessä. Päiväkes-

kus toimii neljänä päivänä viikossa klo 9-14. Keskuksen toimintarunkoon kuuluu aamu-

kahvi, mahdollinen saunominen, yhteinen lounas, toimintatuokio sekä päiväkahvi. Asi-

akkaat käyvät päiväkeskuksessa keskimäärin kahdesti viikossa. 

 

Halusin, että muistelukerho kokoontuisi kaksi kertaa viikossa, jotta mahdollisimman 

monella päiväkeskuksen asiakkaalla olisi mahdollisuus liittyä toimintaan. Kokoontumi-

sia oli kahden ryhmän kanssa yhteensä yksitoista. Kokoontuminen kesti kerrallaan noin 

75 minuuttia. 

 

3.2 Toiminnan tavoitteet 

 

Leena Kurjen mukaan ikäihmisille suunnatun innostamisen perustavoite on, että ”yksi-

löt ja yhteisöt kykenisivät ottamaan mahdollisuuksiensa mukaan pääosan toimijoina 

omassa elämässään ja kehityksessään. ”Tavoitteena on saada aikaan osallistumista, 

luoda monipuolisen kommunikaation mahdollistavia tilanteita yksilöiden ja ryhmien vä-

lille ja stimuloida monenlaisia sosiaalisen ja kulttuurisen kehityksen prosesseja” (Kurki 

2007, 83.) 

 

Muistelukerhon päätavoite oli nimensä mukaisesti olla paikka, jossa osallistujat saavat 

yhdessä jakaa muistoja ja tarinoita elämän varrelta, ja tulla näin ollen uudella tavalla 

näkyviksi toisilleen. Muistojen ja tarinoiden jakaminen yhteisödraaman keinoin vastaa 

mielestäni Kurjen kuvaamaa monipuolisen kommunikaation ja osallistumisen tilannetta: 

Siinä yksilöt jakavat kokemuksiaan keskenään taiteen avulla, prosessoiden samalla 

omaa elettyä elämää.  

 

Toinen päätavoite kerholle oli olla matalan kynnyksen ryhmä kohtaamiselle ja yhdes-

säololle. Tästä syystä halusin pitää kerhon avoimena kaikille halukkaille alusta loppuun 

saakka. Kerhojen osallistujat koostuivat pääosin päiväkeskuksen asiakkaista, mutta 

koska kokoonnuimme palvelukeskuksen oleskelutilassa, kerhossa oli välillä mukana 

myös palvelukeskuksen asukkaita. Muistelukerho oli siis ryhmä, johon sai liittyä oman 

voinnin mukaisesti. Ryhmien kokoonpano vaihtelikin jonkin verran, joskin mukana oli 

myös osallistujia, jotka olivat mukana kerhon alusta loppuun saakka.  

 

Toiminnan tavoitteet tarkentuivat muutaman kokoontumiskerran jälkeen, kun havaitsin 

mielestäni ison tarpeen yhdessäololle ja vuorovaikutukselle. Osallistujilla oli mielestäni 
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vuorovaikutuksen ”nälkä”. Päiväkeskuksen palvelut keskittyivät käsitykseni mukaan 

enemmän fyysiseen hoivaan kuten ruokailun järjestämiseen ja saunottamiseen. Hoita-

jien työpanos kului tässä työssä, eikä aikaa välttämättä jäänyt virkistystoiminnan järjes-

tämiseksi. Päiväkeskuksessa toki pelattiin bingoa ja tehtiin erilaisia käsitöitä, mutta 

sosiokulttuurisen innostamisen kaltaista toimintaa ei ollut päiväkeskuksessa tarjolla. 

 

Toiminnan muoto, muisteleminen, syntyi halustani käsitellä Lievestuoreen kylän men-

neisyyttä. Tarkoituksenani oli käsitellä Lievestuoreen kylän elämää ikäihmisten kanssa, 

ja tuoda heidän näkemyksiään asuinalueestaan näkyville. Lähtökohta työskentelylleni 

olikin aluksi melko paikkalähtöinen. Hylkäsin kuitenkin suunnitelmani parin kokoontu-

miskerran jälkeen, koska paikkalähtöisyys tuntui enemmän rajoittavalta kuin inspiroival-

ta näkökulmalta. Muistoja alkoi tulvia esiin elämän eri alueilta, ja niiden liittäminen Lie-

vestuoreeseen tuntui väkinäiselle. Näin jälkikäteen ajatellen, työtäni olisi helpottanut, 

jos olisin pitänyt kiinni jostain yläotsikosta, johon olisi voinut kaaoksen hetkellä tarttua. 

Toiminta olisi voinut jäsentyä myös osallistujille paremmin tietyn teeman kautta. Nyt 

muistelutyö pompahteli iloisesti teemasta toiseen. (ks. liite 1)  

 

3.3 Muistelutyöstä 

 

Muistelutyö sopii mielestäni hyvin sosiokulttuurisen innostamisen piiriin. Muistelutyössä 

ajatellaan, että muistoja kertaamalla ihminen tulee tietoisemmaksi omasta elämästään, 

ja itsestään sen toteuttajana. Muistoja jakamalla ollaan myös vuorovaikutuksessa mui-

den kanssa. Muistelukerholaiseni jakoivat mielellään tarinoita. Yhden muistosta saattoi 

tulla toiselle mieleen jokin oma muisto, ja pian kolmaskin halusi kertoa oman muistonsa 

aiheeseen liittyen. Muistoa jakaessaan jokainen tuli hetkeksi nähdyksi ja kuulluksi. 

Muiston kertominen helpotti myös ryhmään liittymistä. 

 

Havahduin muistelutyön tärkeyteen erään kerhossa teettämäni tehtävän kautta. Pyysin 

osallistujia kertomaan verryttelyringin ohessa jokin mukava asia, joka on tapahtunut 

viimepäivinä. Juuri kukaan ei nimennyt sellaista asiaa. Ringistä tuli kommentteja, ettei 

heidän elämässään enää tapahdu ”kummoisia”. Yritin helpottaa tehtävänantoa kerto-

malla itse kuinka mukavaa minusta oli laittaa vastapestyt villasukat jalkaan. Yritin kan-

nustaa jakamaan pieniäkin tyytyväisyyden kokemuksia. Kommenttini jälkeen monet 

nostivat päiväkeskukseen tulemisen viikon kohokohdaksi, koska keskuksessa näkee 

tuttuja. Tämä kokemus sai minut arvostamaan muistoja eritavalla. Vaikka ikäihminen ei 

kokisikaan nykyhetkessään sykähdyttäviä elämyksiä, hän voi palata muistoissansa 
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niihin hetkiin, jotka ovat olleet hänelle erityisen merkityksellisiä, ja jakaa niitä muiden 

kanssa Mielestäni ikäihmistä ei saa kuitenkaan sysätä elämään vain muistojensa kaut-

ta, vaan hänelle pitää tarjota tukea myös tässä hetkessä elämiseen. 

  

Leonie Hohenthal-Antin on tutkinut taiteen soveltamista muistelutyössä. Muistelutyö on 

ammatillinen työmenetelmä, joka rohkaisee käsittelemään elettyä elämää. Hohenthal-

Antinin mukaan muisteleminen on yleisinhimillistä toimintaa, jossa omia kokemuksia 

verrataan ja suhteutetaan aiemmin koettuun. (Mm. Saarenheimo, 1997, Hohenthal-

Antinin 2009, 24 mukaan.) Muistelutyö voi vahvistaa itsetuntoa ja lisätä voimavaroja 

elämän jäsentymisen myötä. Alun perin muistelutyö painottui muistojen kirjoittamiseen 

ja niistä keskustelemiseen. Hohenthal-Antinin mukaan taidelähtöiset menetelmät tuovat 

muistelutyöhön elämyksellisyyttä ja yhteisöllisyyttä. (Hohenthal-Antin 2009, 23–24.) 

 

Luova muistelutyö kiteytyy Hohental-Antinin mukaan neljään kivijalkaan, jotka ovat luo-

vat ja taidelähtöiset työskentelytavat, elämyksellisyys, toiminnallisuus sekä yhteisölli-

syys. 

 

Luovat ja taidelähtöiset työskentelytavat toimivat muistelua virittävinä tekijöinä: ”Taide 

toimii apuvälineenä, kun ihminen muistojensa kautta prosessoi itseään. Se tarjoaa lu-

van tulla näkyville” (Hohenthal-Antin 2009, 25). Taidelähtöiset työskentelytavat helpot-

tavat muistelua vapauttamalla ajatukset ja tunteet paremmin kuin esimerkiksi pelkkä 

muistoista keskusteleminen. Taiteen keinoin voi olla myös helpompaa käsitellä elämän 

vaikeita asioita. Taiteen symbolinen kieli luo suojan ihmisen sisäisen ja ulkoisen maa-

ilman välille. (Em, 25.) 

 

Taidelähtöiset työskentelytavat lisäävät myös muistelutyön vuorovaikutteisuutta. Luovi-

en työskentelytapojen luonteeseen kuuluu jo sinällään dialogisuus. Lisäksi muistojen 

pukeminen taiteeksi voi muuttaa yksityisen tarinan yleisemmin jaettavaksi. Taide siis 

mahdollistaa kohtaamisia ja lisää siten ymmärrystä. (Hohenthal-Antin, 2009, 24–26.) 

 

Luovan muistelutyön elämyksellisyys rakentuu Hohenthal- Antinin mukaan yksilöllisille 

elämäntarinoille. Hahmotamme elämäämme tarinan muodossa. Elämäntarinamme 

kertoo siitä, miten minusta on tullut sellainen, joka olen tällä hetkellä. Hohenthal- Anti-

nin mukaan jaamme elämäntarinaamme, jotta muille avautuisi otos sisäisestä maail-

mastamme, joka on rakentunut elämän tapahtumien myötä. (Hohenthal-Antin 2009, 

27–28.) 
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Toiminnallisuus luovassa muistelutyössä on Hohenthal -Antinin mukaan omaehtoista 

tekemistä. Hän viittaa Vanhustyön keskusliiton teettämään tutkimukseen (Pitkälä ym. 

2004), jossa ikääntyneiden yksinäisyyttä pyrittiin lievittämään taideinterventioilla. Tut-

kimuksessa kävi ilmi, että nimenomaan omaehtoinen taiteellinen toiminta koettiin 

ikäihmisten parissa tärkeäksi, eikä niinkään valmiit taidekonseptit. (Hohenthal-Antin, 

2009,30.) 

 

Hohentahl-Antinin mukaan luovan muistelutyön yhteisöllisyys syntyy taiteen kyvystä 

tehdä muistoja näkyviksi. Muistoja käsitellään taiteen kielellä, joka mahdollistaa yksityi-

sen muuntumisen yleiseksi, jolloin muistojen jakaminen saa uuden ulottuvuuden. Ho-

hental-Antin mukaan yksilön tuodessa tarinansa esille historia näyttää inhimilliset kas-

vonsa. (Hohenthal-Antin, 2009,31.) 

 

Hohental-Antin avaa Gene D. Cohenin luovuuden elämänkaariteoriaa. Cohenin teoria 

kuvaa luovuuden muutoksia ihmisen neljän kehitysvaiheen kautta. Ikääntymiseen liitty-

vät muutokset tuovat mukanaan vapautumisen vaiheen, esimerkiksi eläkkeelle siirtymi-

sen kautta. Tämä vapautumisen vaihe vapauttaa ihmisessä myös luovuutta, joka lisää 

itseluottamusta. Cohenin mukaan yhteenvetovaiheessa, joka on luovuuden elämän-

kaariteorian viimeinen vaihe, luovuus valjastetaan elämän reflektoinnin apuvälineeksi. 

(Hovila 2004. Hohenthal-Antin 2009, 25 mukaan)  

 

Hohenthal-Antinin johtopäätös Cohenin teorian pohjalta on, että ikääntyminen tuo mu-

kanaan tarpeen tarkastella elämän syvempää merkitystä, ja siirtää omaa tarinaansa ja 

kulttuuriperintöä seuraaville sukupolville muistelutyön kautta. ”Tämä takaa, että ikäih-

misen oma kulttuuri ja elämismaailma tulevat näkyviksi ja siten arvostetuiksi.” (Hohen-

thal-Antin 2009, 25.)  

 

3.4 Osallistujien kuvaus: toimintakyky 

 

Muistelukerhoon osallistujat olivat suurimmaksi osaksi päiväkeskuksen asiakkaita muu-

tamaa palvelukeskuksessa asuvaa osallistujaa lukuun ottamatta. Sanonta, vanhuus ei 

tule yksin, viittaa erilaisiin rajoituksiin tai sairauksiin, joita ikä tuo mukanaan. Sanonta 

päti myös muistelukerholaisiin. Osallistujien keskuudessa oli havaittavissa, ettei jalka 

noussut enää niin kuin ennen, kuulo oli heikentynyt, eikä muistikaan toiminut enää 

moitteettomasti. 
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Koska yhteisödraama on ryhmälähtöistä toimintaa, ryhmän tarpeet sanelevat paljolti 

toiminnan sisältöä ja muotoa. Toiminnassa oli otettava huomioon osallistujien toiminta-

kykyjen erilaisuus: Joku liikkui sujuvasti, mutta muistin kanssa saattoi olla ongelmia. 

Toinen istui pyörätuolissa, mutta muisti oli terävä kuin partaveitsi. Kolmannelle kiusaa 

teki heikentynyt kuulo, mikä aiheutti vetäytymistä toiminnasta, koska henkilö ei ollut 

kuullut esimerkiksi jonkin pelin sääntöjä. Eniten toimintaa siis määrittelivät liikuntakyvyn 

rajallisuus sekä kuulo- ja muistiongelmat.  

 

Seuraavaksi avaan toimintakyvyn määrittelyä, koska mielestäni siihen tutustuminen voi 

helpottaa teatteri-ilmaisun ohjaajan työtä, varsinkin jos haluaa työskennellä erityisryh-

mien kanssa. Toimintakyvyn määrittely voi auttaa teatteri-ilmaisun ohjaajaa valitse-

maan työtapoja ja harjoitteita, jotka ovat motivoivia ja sopivan haastavia ryhmälle. 

Osallistujan toimintakyvyn määrittelyissä piilee kuitenkin vaara, että ryhmänohjaaja 

aliarvioi osallistujan eikä olekaan läsnä osallistujan piilevälle potentiaalille.  

 

Ihmisen toimintakykyä tarkastellaan eri tieteenaloilla erilaisista lähtökohdista ja näkö-

kulmista. Vanhustyössä sillä kuitenkin tarkoitetaan ” ihmisen kykyä selviytyä itseään 

tyydyttävällä tavalla itselleen merkityksellisistä jokapäiväisen elämän toiminnoista siinä 

arjessa, jossa hän elää” (Järvinen 2009,14.) 

 

Toimintakyky jaetaan kolmeen osa-alueeseen fyysiseen, psyykkiseen sekä sosiaali-

seen toimintakykyyn. Nämä osa-alueet ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa ja ovat myös 

osin päällekkäisiä. Psyykkistä toimintakykyä kuvaavat ihmisen kognitiiviset sekä psy-

komotoriset toiminnot, psyykkinen hyvinvointi, ahdistuneisuus, depressio, stressi sekä 

yksinäisyyden kokemus. Fyysinen toimintakyky sisältää hengitys- ja verenkiertoelimis-

tön sekä tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyjen kunnon. ( Lyyra ym. 2007, 21, Järvi-

sen 2009, 15 mukaan) 

 

Sosiaalinen toimintakyky on vaikeammin määriteltävissä sen monikerroksisuuden ja 

moniulotteisuuden vuoksi. Se kuvaa ihmisen kykyä toimia yhteisöjen ja yhteiskunnan 

jäsenenä sekä kykyä suoriutua sosiaalisista rooleista. Sosiaalinen toimintakyky pitää 

sisällään myös kyvyn orientoitua aikaan ja paikkaan. Sosiaalinen toimintakyky tarvitsee 

toteutuakseen fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä.  (www.herkules.oulu.fi, Järvisen 

2009, 16 mukaan) 
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Ihmissuhteet ja yhteisöissä toimiminen edellyttävät sosiaalisia taitoja. Yksilön mielen-

terveyden kehittymiselle ja säilymiselle on oleellista yhdessäolon tarpeiden tyydyttymi-

nen. Ilman tarpeiden tyydyttymistä myöskään ryhmä ei pysy koossa. Ihmisten väliset 

suhteet luovat elämänlaatua antaen elämälle merkityksellisyyden ja arvokkuuden ko-

kemuksen. (www.herkules.oulu.fi, Järvisen 2009, 18 mukaan) 

  

 

Järvisen mukaan lukuisissa tutkimuksissa on osoitettu sosiaalisten suhteiden, sosiaali-

sen tuen ja sosiaalisen aktiivisuuden tukevan vanhenevan ihmisen fyysistä ja psyykkis-

tä terveyttä. Järvinen toteaakin, että ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseksi olisi tär-

keää kehittää interventioita, jotka lisäävät sosiaalista tukea, sekä edistävät sosiaalista 

sitoutumista, yhteisöllisyyttä ja aktiivista osallistumista. (Järvinen 2009, 17–18. )  

 

Muistelukerhojen osallistujien fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky vaihteli 

jonkin verran. Noin kolmannes osallistujista käytti liikkumisen apuvälineenä rollaattoria 

tai pyörätuolia. Muut pystyivät liikkumaan ilman apuvälineitä, mutta heidänkin fyysinen 

toimintakykynsä oli rajoittunut, joten esimerkiksi lattialle kurkottaminen koettiin hanka-

laksi. Tästä syystä muistelukerhojen toiminta oli suunniteltava melko paikallaan pysy-

väksi, tai ainakin istualtaan toteutettavaksi. Toisaalta halusin myös tarjota osallistujille 

liikettä, jotta fyysinen toimintakyky säilyisi hyvänä. 

 

Toinen fyysistä toimintakykyä haittaava tekijä osallistujien keskuudessa oli kuulon heik-

keneminen. Kerhossa kävi muutama hyvin huonokuuloinen henkilö, joille tuotti suuria 

vaikeuksia seurata kerhon etenemistä huonon kuulonsa takia. Kuulemattomuus syrjäyt-

ti heitä toiminnasta ja yhteisestä keskustelusta. Tämä oli mielestäni erittäin harmillista, 

koska tavoitteeni oli nimenomaan luoda paikka vuorovaikutukselle. Yritin parhaani mu-

kaan tukea huonokuuloisia pyytämällä heitä esimerkiksi istumaan lähelleni, jotta voisin 

toistaa ohjeistukset heille kovemmalla äänellä. Ohjasin kuitenkin muistelukerhoa yksin, 

jolloin en aina ehtinyt reagoida tilanteisiin, joissa huonokuuloiset jäivät ilman tarvittavaa 

informaatiota. Esimerkiksi kävi niin, että olimme pelanneet erästä peliä jo jokin aikaa, 

kun kävi ilmi, ettei huonokuuloinen osallistuja ollut tiennyt ollenkaan, mistä pelissä on 

kyse. Henkilö oli siis saattanut seurata tilannetta tuntien itsensä täysin ulkopuoliseksi 

toiminnasta. Onneksi sain kuitenkin apua paremmin kuulevilta ryhmäläisiltä, jotka tuki-

vat heikommin kuulevia.  
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Osallistujien psyykkiseen toimintakykyyn vaikutti eniten eriasteiset muistiongelmat. En 

tiedä kuinka monella henkilöllä oli diagnosoitu muistisairaus, mutta lähes jokainen koki 

muistin välillä temppuilevan. Muistiongelmat eivät sinällään mielestäni estäneet mitään 

suunnittelemaani toimintaa kerhossa. Lähinnä muistiongelmat vaikuttivat osallistumisen 

tapaan ja vuorovaikutuksen laatuun. Luullakseni muutamalla osallistujalla oli vaikea 

muistisairaus, mikä vaikutti heidän sosiaaliseen toimintakykyynsä. Tämä näkyi esimer-

kiksi heikentyneenä tilanteenlukutaitona sekä vaikeutena ymmärtää pelien, leikkien tai 

muiden harjoitteiden ideaa tai sääntöjä.  

 

Olen vaikuttunut tavasta, jolla osallistujat kohtelivat vaikeasti muistisairaita. Heitä ei 

aliarvioitu tai holhottu ryhmässä. Kyseisten henkilöiden tilanteesta irralliset kommentit 

toki herättivät hilpeyttä ja naurua ryhmässä, mutta nauru oli kunnioittavaa, se nousi 

tilanteesta. Useamman kerran kävi myös niin, että osallistujat muistelivat hetkiä, jotka 

olivat jakaneet muistisairaan osallistujan kanssa. Muistelija ikään kuin näytti ryhmälle 

vilauksen siitä, millaista elämää muistisairas on elänyt, kun hän ei siihen itse enää ky-

ennyt. Tämä oli mielestäni kaunista ja koskettavaa. Ihailen muutoinkin osallistujien so-

lidaarisuutta toisiaan kohtaan. Kerhoissa oli itsestään selvää, että kaveria autettiin. 

Kerrattiin, jos joku ei kuullut ja autettiin liikkumisessa, jos se tuotti jollekulle ongelmia. 

Ryhmissä vallitsi myös lämmin ja salliva henki. Kaikki toivotettiin tervetulleiksi kerhoon, 

eikä kenenkään tarinoita häpäisty tai vähätelty. Muistelukerhossa pääsi siis harjoitta-

maa sosiaalisia taitojaan sekä kykyään liittyä ryhmään.  

 

3.5 Kerhojen rakenne ja käytännön toiminta  

 

Kappaleessa avataan muistelukerhon käytännön toimintaa. Toiminta pohjautui draama- 

ja teatterilähtöisiin menetelmiin, joiden tarkoituksena oli tukea muistelutyötä, vuorovai-

kutusta ja matalan kynnyksen osallistumista. 

 

Draama- ja teatterilähtöiset työpajat pohjautuvat usein tiettyyn rakenteeseen, jonka 

tarkoitus on mahdollistaa osallisuuden rakentuminen ja fiktion maailmassa työskente-

leminen. Käytin rakennetta suunnitellessani muistelukerhojen toimintaa. Michael Rohd 

kuvaa tätä rakennetta kirjassaan Theatre for community, conflict and dialogue niin, että 

alussa ovat lämmittävät harjoitteet, sitten siltaharjoitteet ja lopuksi aktivoiva materiaali. 

(Rohd 1998, 2.)  
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Lämmittävien harjoitteiden tarkoituksena on Rohdin mukaan luoda turvallinen työsken-

telyilmapiiri, jossa ryhmä uskaltaa heittäytyä leikkimään tai pelaamaan yhdessä ja näyt-

tämään tunteita. Harjoitteet rohkaisevat myös spontaanisuuteen ja läsnäoloon sekä 

nostavat ryhmän energiaa. (Rohd 1998, 4.) Lisäisin lämmittävien harjoitteiden tavoittei-

siin vielä osallistujien näkyväksi tuomisen toisilleen: Usein alussa on jonkinlainen tutus-

tumisharjoite, jossa jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi. 

 

Siltaharjoitteiden tarkoitus on Rohdin mukaan nimensä mukainen: luoda yhteys lämmit-

telyharjoitteiden ja varsinaisen aktivoivan materiaalin välille. Yhteyttä luodaan teatteril-

listamalla toimintaa, aktivoimalla mielikuvitusta ja luomalla dialogisuutta. Siltaharjoitteet 

myös fokusoivat lämmittelyn nostamaa energiaa mielikuvitteluun ja työpajan aihee-

seen.  

 

Siltaharjoitteiden jälkeen siirrytään aktivoivaan materiaaliin, jonka tarkoituksena on, 

viimeistään tässä vaiheessa, herättää osallistujien halu olla mukana toiminnassa tuo-

massa oma näkökulmansa käsiteltävään aiheeseen. ”Osallistujien on nähtävä selkeä 

mahdollisuus osallistua ja tutkia mahdollisuuksia” (Rohd 1998, 97.) (kirjoittajan oma 

suomennus) 

 

Muistelukerhoissa lämmittävinä harjoitteina toimivat alkuverryttely ja nimipässi. Silta-

harjoitteena toimi assosiaatio peli, ja aktivoivana materiaalina erilaiset harjoitteet joiden 

tarkoituksena oli helpottaa, antaa impulsseja muistelutyölle. 

 

Toiminnan alkuun ohjasin kevyen fyysisen verryttelyn. Parilla ensimmäisellä kerralla 

ohjasin verryttelyn itse näyttämällä liikkeitä alkuun ja pyytämällä sitten jokaista näyttä-

mään jonkin liikkeen, jonka muut toistivat. Koin kuitenkin, että valmiiden liikkeiden tois-

taminen vei toimintaa passiiviseen suuntaan. Halusin saada ryhmän osallistumaan ja 

tuottamaan itse enemmän sisältöä verryttelyyn. Pyysinkin seuraavan kokoontumisker-

ran verryttelyssä osallistujia kertomaan erilaisia maatilan töitä, joita sitten esitimme 

miimisesti. Aluksi lähdimme heinäpellolle iskemään seipäitä maahan. Olin jo ohjaa-

massa toimintaa haravoimiseen, kun eräs osallistuja huudahti, että tapit ovat vielä lait-

tamatta. Hän kertoi, että heinäseipäisiin pitää laittaa välitapit, jotta heinät pysyvät sei-

päällä. Tapit laitettiin, ja vasta sitten ryhdyttiin haravoimaan heiniä ja nostamaan niitä 

seipäille.  
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Mielikuvien käyttö alkuverryttelyssä toimi mielestäni hyvin. Kerholaiset innostuivat jo 

heti alkuun muistelemaan, heidän omistajuutensa toimintaan kasvoi, ja fyysisen verryt-

telyn mielekkyys lisääntyi. Mielestäni mielikuvaverryttelyn paras anti olivat kuitenkin 

hymyt osallistujien kasvoilla: Miiminen tekeminen loi leikkimielistä tunnelmaa, jolloin 

tunteiden näyttäminen helpottui. Mielikuvaverryttely vastasi siis Rohdin kuvailemiin 

lämmitysharjoitteiden tavoitteisiin. Seuraavien kokoontumiskertojen verryttelyissä esi-

timme miimisesti erilaisia talvi- ja yleisurheilulajeja, sekä loimme verryttelyliikkeitä omis-

ta arkiliikkeistä kuten esimerkiksi hiusten harjaamisesta.  

 

Nimipässi oli nimien muistelupeli. Nimipässi sai nimensä pehmolelupässistä, jonka otin 

mukaan ensimmäiseen tapaamiseen toimittamaan pallon tehtävää, koska en löytänyt 

kotoani minkäänlaista palloa. Nimipässissä heiteltiin lelupässiä ringissä. Ensimmäisellä 

pelikierroksella nimipässin saadessaan sanottiin oma nimi. Toisella pelikierroksella 

nimipässin saatuaan sanottiinkin sen henkilön nimi, jolle aikoi heittää pässin. 

 

Olin suunnitellut Nimipässin olevan vain ensimmäisen kerran leikki, jossa opeteltaisiin 

muiden kerholaisten nimiä. Nimipässistä muodostui kuitenkin oma toistuva rituaalinsa, 

koska nimien muistaminen osoittautuikin haastavaksi usealle osallistujalle. Toisten ni-

met saattoivat unohtua, vaikka ryhmäläiset tapasivat toisiaan viikoittain. Harjoite loi 

vuorovaikutusta konkreettisella tavalla, koska pässiä heittäessä piti ottaa kontakti toi-

seen. Samalla ryhmän jäsenet tulivat pelissä näkyvimmiksi toisilleen. Lisäsi nimipässi 

jatkoi tunnelman virittämistä leikkimieliseksi. 

 

Pehmolelupässistä muodostui kerhoissa hellyydenosoitusten kohde, ja eräänlainen 

muistelukerhojen maskotti. Muutamat osallistujat ilahtuivat aina saadessaan pehmeän 

pässin syliinsä, jolloin peli keskeytettiin hetkeksi, jotta pässiä sai silittää rauhassa. Ni-

mipässi onkin esimerkki onnellisesta sattumasta: Jos olisin löytänyt ensimmäiselle ker-

ralle tavallisen pallon, nimipelistä ei olisi kehittynyt niin persoonallista leikkiä ja olisim-

me jääneet paitsi Gunnariksi nimetyn pässin tuottamasta ilosta. 

 

Muistelukerhojen siltaharjoitteena toimi assosiaatiopässi-niminen leikki. Assosiaatio-

pässi oli nimipässi-pelin jatkoleikki. Assosiaatiopässissä pehmolelupässiä heiteltiin rin-

gissä, ja sanottiin sana, joka tuli mieleen minun antamastani aiheesta. Saatoin esimer-

kiksi kysyä osallistujilta, mitä heille tulee mieleen metsästä, tai pyysin sanomaan asian 

joka löytyy kylpyhuoneesta, tai pyysin tietyllä kirjaimella alkavia asioita. Assosiaatiopal-

lo viritti mielikuvitusta ja spontaanisuutta sekä haastoi muistia. 
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Assosiaatiopässin jälkeen oli varsinaisen muistelutyön aika. Muistelutyön helpottami-

seksi suunnittelin erilaisia harjoitteita tai tehtäviä, joiden tehtävänä oli toimia impulssei-

na muistoille. Tälläisiä tehtäviä tai harjoitteita olivat mm. esineen kautta tarinan kerto-

minen, kirjoitetulla mielikuvamatkalla käyminen, identiteetin luominen valokuvan henki-

löille sekä tuoksupussien haisteleminen. Avaan seuraavaksi joitain käyttämiäni impuls-

siharjoitteita syvemmin. 

 

Ensimmäisellä kerralla osallistujat saivat valita kenkälaatikkoon kokoamistani pikkuesi-

neistä yhden, ja esitellä itsensä esineestä nousevan muiston tai tarinan avulla. Esineet 

asetettiin lattialle merkitsemään muiston tapahtumapaikkaa. Näin esineet muodostivat 

symbolisen kartan osallistujille merkityksellisistä paikoista. Esineharjoite toimi mieles-

täni hyvin, koska se tarjosi impulssin muistelulle tarpeeksi konkreettisessa muodossa, 

esineenä.   

 

Kolmannella kokoontumiskerralla olin kirjoittanut valmiiksi tekstin, joka kertoi koulumaa-

ilmasta. Tekstillä heräteltiin kysymyksien ja mielikuvien avulla muistoja omasta koulu-

ajasta. Pyysin osallistujia lähtemään kanssani mielikuvamatkalle kouluaikoihin, ja luin 

tekstin heille. Teksti käsitteli mm. koulumatkaa, koulurakennusta ja koulun piha-aluetta, 

opettajaa, kouluaineita, omaa sosiaalista asemaa luokassa, ruokailua ja välituntia sekä 

omaa suhtautumista koulunkäyntiin ylipäätään. Mielikuvamatkan päätyttyä esiin nous-

seita muistoja käsiteltiin yhteisesti. Mielikuvamatkan etapit käytiin uudestaan läpi, ja 

osallistujat saivat kertoa millaisia muistoja tarinan eri kohdat olivat nostaneet mieleen.  

 

Neljännen kerran impulssimateriaalina toimi vanha mustavalkoinen kuva nuoresta pa-

riskunnasta, jonka tulostin Internetistä. Tehtävänä oli luoda kuvan henkilöille identiteetit 

yhdessä osallistujien kanssa, ja käsitellä hahmojen kautta esiin nousevia teemoja. 

Hahmojen luominen herätti osallistujien keskuudessa alkuun hämmennystä. Koen, että 

osallistujat olisivat halunneet antaa ”oikeat vastaukset”, vaikka sellaisia ei ollut olemas-

sa. Pariskunta saisi olla juuri sellainen kuin ryhmä halusi sen olevan. Ohjasin tilannetta 

kyselemällä useita vaihtoehtoja hahmojen faktoiksi. Jos joku keksi, että kuvan naisen 

nimi voisi olla Liisa, kyselin mitä muita suosittuja nimiä naisilla oli kuvan edustamalla 

aikakaudella. Kannustukseni myötä kuva sijoitettiin tiettyyn vuoteen, hahmoille keksit-

tiin nimet, ikä, ammatti, kuvaus perheestä sekä asia, josta hahmo unelmoi sekä joka 

aiheuttaa hänelle huolta. Seuraavalla kerralla palasimme luotuun pariskuntaan, ja poh-

dimme missä nuoripari olisi voinut tavata toisensa. 
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Impulssimateriaali tuotti paljon muistoja. Osallistujat kommentoivat, että on mukavaa, 

muistella yhdessä, koska toiminta herättää sellaisiakin muistoja, joita ei tulisi muutoin 

omassa arjessa muisteltua. Muistelukerholaiset jakoivat muistojaan innokkaasti, mikä 

oli hienoa ja arvokasta. Huomasin kuitenkin muistelukerhon olevan muovautumassa 

kohti ”monologikerhoa”, mikä ei tukenut vuorovaikutuksen kehittymistä, joka oli toimin-

nan tavoite. Havaitsin myös, etteivät osallistujatkaan jaksaneet keskittyä määräänsä 

pidempään yksittäisien muistojen kertoiluun. Tarvitsin siis jonkin työkalun, jolla sitoa 

keskittymistä ja huomiota yhteiseen fokukseen. Käytin tähän tarpeeseen työkaluna 

Tarinamatto-menetelmää. 

 

3.6 Muistojen näyttämöllistäminen 

 

Tarinamatto-menetelmä oli minulle tuttu edellisestä työharjoittelustani Voimaa taitees-

ta-hankkeessa, jossa menetelmä kehitettiin. Menetelmässä matto edustaa näyttämöä, 

eli tarinan tilaa. Maton ulkopuolella vallitsee nykyhetki ja ryhmäntila.  

 

Tärkeää Tarinamatossa on tarinan tilan (matto) ja ryhmän tilan (maton ympärillä) 
erottaminen toisistaan. Matolla ollessaan ryhmäläiset elävöittävät yhteistä tarinaa 
kun taas maton ulkopuolella ollessaan he voivat kommentoida ja keskustella nä-
kemästään. Näin tilanne pysyy hallinnassa ja jälkikäteen tehtävä reflektio yhdes-
sä koetusta selkeytyy. (Voimaa taiteesta-hankkeen www-sivut) [luettu 10.5.2013] 

 

Sovelsin menetelmää niin, että kerrottu muisto näyttämöllistettiin, eli siirrettiin näyttä-

mölle esitettäväksi, jotta muiston tilanne tai tunnelma välittyisi paremmin ja muistoa 

olisi kiinnostavampaa käsitellä yhdessä ryhmän kanssa.  

 

Muistojen näyttämöllistäminen tapahtui toiminnan loppupuolella eräänlaisena loppuhui-

pennuksena kokoontumiskerralle. Kysyin, että kuka haluaisi kokeilla muistonsa esittä-

mistä. Muistaakseni kukaan ei tarjonnut omaa muistoaan omaehtoisesti, vaan vasta 

pienen houkuttelun jälkeen. Kun muiston kertoja oli löytynyt, pyysin häntä esittämään 

itseään muiston näyttämöversiossa. Hän sai myös päättää ketkä muistelukerholaiset 

esittäisivät hänen muistonsa muita henkilöitä. Tässä vaiheessa suurin ujous suhteessa 

esiintymiseen oli karissut. Ehkäpä rohkeutta antoi se, että muistonkertoja pyysi valit-

semansa henkilöt esiintymään muistoonsa, mikä oli luottamuksen osoitus muistonker-

tojalta. 
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Kun esiintyjät ja roolit olivat selvillä, nimesin kokoontumistilamme keskiosan näyttä-

möksi, jolle pyysin esiintyjiä siirtymään. Sitten pyrin helpottamaan esiintyjien roolityötä 

haastattelemalla heitä roolihenkilöinä. Muiston kertojalla oli haastattelussa vielä tilai-

suus tarkentaa tarinan tapahtumapaikkaa tai -aikaa, sekä tarinan konkreettisia tapah-

tumia. Sitten muisto esitettiin. Toimin esityksissä fasilitaattorina tukemalla esiintyjiä 

tarkentavilla kysymyksillä tai ohjaamalla esitystä eteenpäin. Esitykset olivat estetiikal-

taan kevyesti esittäviä. Niitä voisi kuvailla leikiksi, jossa esiintyjät leikkivät olevansa 

jotain muuta kuin mitä olivat tosielämässä. 

 

Näyttämöllä nähtiin mm. koulumuisto, jossa kertoja joutui nurkkaan tönäistyään luokka-

kaveriaan, muisto sääntöjen uhmaamisesta jossa kaksi tyttöä kilpaili, kumpi uskaltaisi 

kiivetä mäntyyn korkeammalle, sekä muisto lempinukesta, joka heräsikin näyttämöllä 

eloon. Lisäksi tutustuimme näyttämöllistämisen avulla paremmin fiktiiviseen nuoreen 

pariskuntaan, jonka olimme luoneet ryhmissä. 

 

Muistojen näyttämöllistäminen loi ryhmiin yhteistä iloa ja spontaanisuutta. Hymyt nou-

sivat sekä katsojien että esittäjien huulille. Menetelmä sitoi osallistujien keskittymisen ja 

huomion yhteiseen tapahtumaan, ja tuki siten vuorovaikutusta. 

3.7 Muistelukerhon toiminta innostamisen näkökulmasta  

 

Leena Kurki listaa kirjassaan Innostava vanhuus (Kurki 2007, 88) ominaisuuksia mene-

telmille, joita käytetään ikäihmisten innostamistyössä. Käytän Kurjen ominaisuuslistaa 

apuna avatessani muistelukerhon toimintaa innostamisen näkökulmasta. Kurjen mu-

kaan ikäihmisten parissa työskenneltäessä menetelmien tulisi olla seuraavanlaisia: 

 

 Motivoivia. Menetelmillä on yhteys ihmisten arkipäivään ja todellisuuteen. 

 

Toiminta kiinnittyi muistojen avulla jokaisen osallistujan elämään. Muistelutyön avulla 

käsiteltiin eri ikäkausia ja niihin liittyneitä tapahtumia. Osallistujilla oli myös mahdolli-

suus vaikuttaa muistelutyön teemoihin, sekä siihen kuinka henkilökohtaisia muistoja he 

halusivat kerhossa jakaa. Näin ollen valta muistelutyön sisällöstä oli osallistujilla. 

 

 Mahdollistavia. Menetelmä luo mahdollisuuksia monenlaiseen kehittymiseen, ja 

ikää pidetään mahdollisuutena eikä ongelmana. 
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Muistelukerhossa ikäihmiset toimivat asiantuntijan roolissa jakaessaan muistoja men-

neiltä ajoilta. Pyrin toiminnassa siihen, että muistelukerhossa ikäihmisten rooli ei mää-

räytyisi sairauden tai rajoitusten mukaan, vaan jokainen tulisi nähdyksi ja kuulluksi 

omana persoonana. Osallistujien elämänkokemus mahdollisti minulle arvokkaan ko-

kemuksen, kun sain kuulla heidän tarinoitaan. Koen, että toimin samalla sekä muistelu-

työn ohjaajana että kuunteluoppilaana ja aikamatkaajana menneseen. Muistelukerho-

jen toiminta mahdollisti myös uudenlaista yhdessäoloa pelien, leikkien sekä tarinama-

tolle siirrettyjen muistojen avulla. 

 

 Dialogisia. Liikkeelle lähdetään ikäihmisten kiinnostuksista, tarpeista ja tavoitteista. 

 

Olin rajannut toiminnan muodoksi muistelutyön jo ennen kuin olin tavannut ryhmiä, 

joten siltä osin osallistujille ei annettu vaikutusmahdollisuutta. Koin kuitenkin, tehneeni 

oikean päätöksen valitsemalla muistelutyön muodon, koska osallistujat nauttivat muis-

tojen jakamisesta. Koin myös kykeneväni vastaamaan toiminnalla sosiaalisen kanssa-

käymisen tarpeeseen. Monet osallistujat tarvitsivat tukea ollakseen vuorovaikutuksessa 

muiden kanssa, ja tätä tukea pyrin antamaan fasilitoimalla yhteistä keskustelua ja poh-

dintaa muistojen pohjalta.  

 

Osallistujat eivät juuri antaneet toiminnan suunnasta toiveita, vaikka pyrin kyselemään 

niitä. En tiedä johtuiko se siitä, että toiminnan muoto, draama, oli ikäihmisille vierasta, 

eivätkä he kenties siksi osanneet muodostaa toiveita suhteessa toimintaan. Saattoi 

myös olla niin, ettei toiveita kantautunut korviini, koska osallistujat olivat aidosti tyyty-

väisiä toimintaan sellaisenaan. Joka tapauksessa muistelukerhojen toiminta jäi mieles-

täni melko ohjaajavetoiseksi, vaikka toivoin toiminnan muuttuvan prosessin edetessä 

enemmän osallistujista käsin ohjautuvaksi. Toisaalta koin, että ryhmät tarvitsivat ohjaa-

jalta vankkaa tukea osallistumiseensa, toiveeni itsenäisemmin toimivasta ryhmästä oli 

kenties ylimitoitettu, siihen olisi tarvittu pidempi prosessi. 

 

Suoran palautteen puute asetti minulle haasteen: ohjasin toimintaa eteenpäin osallistu-

jien lähettämien ”signaalien” varassa. ”Signaaleilla” tarkoitan osallistujien antamaa in-

formaatiota, joka näkyy kehonkielessä sekä tavassa puhua tai osallistua toimintaan. 

Muistelukerhon dialogisuus oli siis tulkintani ja ryhmänlukutaitoni varassa. Kokemus 

vahvisti ajatustani siitä, että hyvän ryhmän ohjaajan, tai innostajan, ominaisuuksiin kuu-

luvat itsetuntemus, empaattisuus ja kyky olla läsnä, koska kyseiset ominaisuudet mah-

dollistavat ryhmänlukutaidon kehittymisen. Ryhmänlukutaidon merkitys korostuu mie-
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lestäni työskenneltäessä sellaisten osallistujien kanssa, kuin esimerkiksi muistisairaat, 

joiden on haasteellista ilmaista itseään ja tahtoaan.  

 

 Ei-kilpailevia. Kilpailun sijaan tuetaan yhteistä osallistumista, yhteistyötä ja yhteisiä 

tavoitteita. 

 

Muistelukerhon työmenetelmänä toimi yhteisödraama, joka ei perustu kilpailuun, vaan 

tasa-arvoiseen dialogiin, sekä ohjaaja ja ryhmän kesken että ryhmän jäsenten kesken. 

Muistelukerhossa jokaisen muisto oli yhtä arvokas. Yhdessä muisteleminen rakensi 

kommunikaatiota osallistujien välille. 

 

 Ryhmäyttäviä. Tuetaan ryhmien perustamista sekä ikäihmisten omaehtoista toimin-

taa. 

 

Valtaosa muistelukerhojen osallistujista tunsi ryhmänsä etukäteen, ja ryhmissä vallitsi-

kin keskinäisen luottamuksen ja solidaarisuuden ilmapiiri. Tämä helpotti työtäni ryhmi-

en ohjaajana suuresti. Ryhmiin oli helppo tuoda uutta toimintaa draaman muodossa, 

kun ryhmät olivat jo hitsautuneet yhteen. Ryhmien sisältä löytyi erilaisia vuorovaikutus-

suhteita esimerkiksi siskokset, aviopari, vanhat luokkakaverit, entiset naapurit sekä 

eläkkeellä olevat työkaverit, joten ryhmäläisillä oli myös yhteistä historiaa. 

 

Ryhmiin liittyi myös muutamia palvelukeskuksen asukkaita, jotka eivät tunteneet päivä-

keskuksen asiakkaita entuudestaan. Heidät toivotettiin tervetulleiksi, enkä kokenut, että 

heidän liittymisensä ryhmiin olisi ollut ryhmälle tai uudelle osallistujalle vaivalloista. 

Eräs palvelukeskuksen asukas mainitsi minulle monta kertaa, kuinka iloinen hän on 

kerhosta, koska siellä tutustuu ihmisiin. Hänen kokemuksensa mukaan palvelukeskuk-

sen arjessa ei päässyt tutustumaan muihin asukkaisiin. Hän koki siis tärkeäksi saada 

liittyä muistelukerhoon, ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa.  

 

 Koherentteja. Toiminta juurtuu aikaisemmin toteutettuun toimintaan ja tavoitteisiin, 

ja tukee siten arkielämän täydellistymistä. 

 

Muistelukerho-toiminta oli osa päiväkeskuksen toimintaa, jolloin se juurtui osaksi osal-

listujien viikkorutiinia. Päiväkeskuksen virkistystoiminnan painopistealueet ovat asiak-

kaiden kohtaaminen ja osallistaminen sekä yhteisöllisyyden tukeminen. Muistelukerho 
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tuki näitä tavoitteita luomalla tilaa kohtaamiselle sekä tukemalla asiakkaiden keskinäis-

tä vuorovaikutusta. 

 

 Joustavia. Menetelmät joustavat yksilön ja ryhmän tarpeiden mukaan. 

 

Pidän yhtenä työni peruspilarina ryhmälähtöisyyttä, ilman sitä osallisuutta on mielestäni 

miltei mahdotonta rakentaa. Miksi osallistujat innostuisivat syventymään toimintaan, 

heitä oteta siinä kokonaisvaltaisesti huomioon? Muistelukerhojen toiminnassa pyrin 

siihen, että kynnys osallistua olisi mahdollisimman matala. Suunnittelin harjoitteet niin, 

että niihin voisi ottaa osaa erilaisista toimintakyvyllisistä rajoitteista huolimatta. Minulle 

oli myös tärkeää, että kerhossa sai olla juuri niin väsynyt tai energinen kuin sillä hetkel-

lä tunsi olevansa. 

 

 Aktiivisia. Yksilöiden ja ryhmien omaa aloitteellisuutta edistetään ja kunnioitetaan. 

 

Kannustin muistelukerholaisia osallistumaan toimintaan luomalla turvallista ja leikkimie-

listä ilmapiiriä, jossa jokaisen tarinalle oli tilaa. Uskon tämän vaikuttaneen siihen, kuin-

ka positiivisesti muistelukerhoon suhtauduttiin. 

 

3.8 Toiminnan tuloksia 

 

Tavoittelin muistelukerho-toiminnalla vuorovaikutuksen lisääntymistä muistelutyön avul-

la. Halusin toiminnallani luoda foorumin tarinoiden jakamiselle, ja mahdollistaa osallis-

tujien näkyväksi tulemista toisilleen. Mielestäni nämä tavoitteet täyttyivätkin. Siitä ker-

too esimerkiksi se, että kerhoissa oli aina osallistujia, ja he jakoivat muistoja mielellään. 

Kerhoista myös poistuttiin harvoin kesken kaiken, ja kun poistuttiin, syy oli yleensä pa-

kottava kuten vessahätä tai huono olo. Tästä voisi vetää johtopäätöksen, että kerhois-

sa viihdyttiin, niihin haluttiin liittyä ja osallistua. Koenkin muistelukerhojen ilmapiirin ol-

leen iloinen ja vapautunut. Peleihin, leikkeihin ja tehtäviin osallistuttiin myös lähes poik-

keuksetta innokkaasti. Kritiikkiä tuli ylipäätään hyvin vähän. Välillä olisin jopa toivonut 

kritiikkiä ja palautetta, jotta toiminta olisi muodostunut vielä enemmän osallistujien nä-

köiseksi. Viimeisellä kokoontumiskerralla pyysin kerhojen osallistujilta palautetta. Eräs 

rouva tokaisi: ”Parasta on ollut yhdessä oleminen.” Palautteesta tuli hyvä mieli, ja se 

kiteyttääkin mielestäni hyvin muistelukerhon lopputulosta. 
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Nautin kerhojen ohjaamisesta ja yhdessäolosta ryhmäläisten kanssa. Koen, että minut 

otettiin vastaan avosylin. Tavoitteeni mahdollistaa osallistujien näkyväksi tulemista to-

teutui kahdella tapaa: osallistujat tulivat uudella tapaa näkyväksi toisilleen ja minulle. 

Ryhmäläiset jakoivat paljon tarinoita lapsuudestaan ja nuoruudestaan, joita muut ryh-

mäläiset eivät olleet kuulleet, vaikka he olisivatkin tunteneet kertojan entuudestaan. 

Näin ollen kertojat tulivat näkyviksi uudessa valossa: kuka rasavillinä tyttönä, kuka ujo-

na koululaisena, tai kuka tunnollisesti työtätekevänä poikana.  

 

Minun näkökulmastani ryhmäläiset muuntuivat tuntemattomista tutuiksi ja tärkeiksi. 

Tunsin ryhmistä pari henkilöä nimeltä entuudestaan, mutta muuten ryhmäläiset olivat 

minulle uusia tuttavuuksia. Kahdeksan viikon muistelukerho- prosessin jälkeen koen 

tutustuneeni ryhmäläisiini erityisellä tavalla, koska olen saanut kuulla tarinoita heidän 

elämänsä varrelta. Koin olevani etuoikeutettu saadessani tutustua ryhmäläisten tarinoi-

den kautta lähihistoriaan. Hohenthal-Antinia lainatakseni: historia sai kasvot.  

 

Koen, että kehityspisteeni muistelukerho- toiminnassa on muistelutyön syventäminen ja 

muisteluprosessin jäsentäminen eheämmäksi. Näin jälkikäteen koen, että olisin voinut 

pitäytyä vain muutamassa teemassa, jota olisi käsitelty tarkemmin ja syvemmin. Toin 

kerhoihin useita teemoja, koska koin teemojen syventämisen niin haastavaksi. Olisin 

tarvinnut lisää työkaluja, joilla mahdollistaa luovaa ilmaisua, ja sitä kautta yksityisen 

muuntumista yleiseksi. Harjoitteiden räätälöiminen sopiviksi kaikille osallistujille, ottaen 

huomioon heidän erilaiset toimintakyvylliset rajoitteet oli välillä hyvin haastavaa. Näyt-

tämöllistäminen toimi yhteisen fokuksen luojana, ja se toi uuden ulottuvuuden muistoi-

hin, mutta senkään avulla en osannut johdattaa keskustelua ilmiöiden tasolle. Olenkin 

kiinnostunut kokeilemaan soveltavaa nukke- ja esineteatteria yhdistettynä tarinamatto-

menetelmään.  

 

Muistelukerho saa jatkoa Vanhustyön Keskusliiton myöntämän apurahan myötä. Aion 

testata soveltavan nukke- ja esineteatterin lisäksi ainakin maalaamista, muovaamista ja 

musisointia. Haluan tarjota toiminnalla ikäihmisille mahdollisuuksia itseilmaisuun monin 

eri keinoin. Ehkäpä rohkenen viedä toimintaa myös uudelle, poliittiselle, tasolle teke-

mällä sitä näkyväksi laajemmalti esimerkiksi kunnan päättäjille.  

 

Ikäihmisille suunnattua sosiokulttuurisen innostamisen kriteerit täyttävää toimintaa on 

mielestäni aivan liian vähän. Yhteiskunnallisella tasolla käydään keskustelua ihmisar-

voisesta vanhustenhoidosta. Keskustelussa tuodaan hyvin usein esille fyysisen hoivan 
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puute: huonot hygieniaolot likaisine vaippoineen, vanhusten aliravitsemus sekä liikun-

nanpuute. Nämä ovat tietenkin räikeitä puutteita ikäihmisen hoivassa, mutta haluaisin 

kuitenkin nostaa esille myös henkisen hoivan puutteen, jollaisena näen esimerkiksi 

virkistystoiminnan puutteen tai yksipuolisuuden sekä yksinäisyyden, passivoitumisen ja 

masennuksen, joka juontaa juurensa motivoivan ja merkityksellisen toiminnan puut-

teesta. Väestömme ikääntyy vauhdilla samaan aikaan kun valtiontalous kiristyy. Minus-

ta meillä ei yhteiskuntana ole kuitenkaan varaa säästää ikäihmisten henkisestä hyvin-

voinnista. Ihmisarvo ei katso ikää.  

 

4 Yhteenveto 

 

Mitä on sosiokulttuurinen innostaminen, ja mikä sen suhde on yhteisödraamaan ja -

teatteriin? Voiko teatteri-ilmaisun ohjaaja toimia innostajana? Näihin kysymyksiin olen 

työssäni etsinyt vastauksia. Työn ollessa valmis hahmotan sosiokulttuurisen innostami-

sen suhdetta yhteisödraamaan ja -teatteriin paremmin. Näen sosiokulttuurisen innos-

tamisen ideologiana, joka vaikuttaa vahvasti draama- ja teatterilähtöiseen toimintaan 

yhteisöissä. Sekä sosiokulttuurisessa innostamisessa että yhteisödraamassa ja -

teatterissa tavoitellaan muutosta ihmisen ajattelussa osallistavan toiminnan avulla.  

 

Koen että, innostajana toimiminen ei ole niinkään riippuvainen toiminnan keinoista, 

vaan miten toimintaa toteutetaan: pyritäänkö toiminnassa dialogisuuteen, tuetaanko 

sillä ihmisen omia voimavaroja ja osallisuutta, mahdollistaako toiminta sosiaalista vuo-

rovaikutusta ja lopulta tietoisuuden kasvua. Teatteri-ilmaisun ohjaajana innostamisen 

työkalunani toimii osallistava teatteri eri muodoissaan. Näen, että voin tuoda innosta-

mistyöhön erilaista ulottuvuutta osallistavan teatterin etäännyttävien keinojen avulla.  

 

Koin työtä tehdessäni haastavaksi osallistavan teatterin ”termistöviidakon” raivaamisen. 

Se kuitenkin kannatti, koska koen saaneeni prosessin aikana eritavalla otetta ammat-

tialani termistöön. Osaan nyt sanoittaa ammattiani ja ammattitaitoani paremmin.  

 

Opinnäytetyöprosessi on vahvistanut käsitystäni teatteri-ilmaisun ohjaajan työstä sillan-

rakentaja. Teatteri-ilmaisun ohjaaja voi toimia monissa eri konteksteissa moniammatil-

lisissa työryhmissä. Tämä vaatiikin teatteri-ilmaisun ohjaajalta perehtymistä eri alojen 

toimintakulttuuriin, tietoon ja tieteeseen. Itse olen kiinnostunut soveltamaan osaamista-

ni sosiaali- ja terveysalalle. Sosiokulttuuriseen innostamiseen perehtyminen antoi mi-



30 

 

 

nulle keinoja avata ammattitaitoani sosiaalialan sanastolla, mikä voi jatkossa edesaut-

taa työllistymistäni. Siirrynkin työelämään rohkein mielin innostamisen asenne matkas-

sani. 
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Liite 2 

  1 (1) 

 

 

Muistelukerhon ilmoitus 

 

 

 

Tervetuloa Muistojen Lievestuore -kerhoon! 

Millaiselta Lievestuoreen kylänraitti näytti vuonna 1950? Mihin hevosen sai laittaa 

kiinni kauppareissun ajaksi? Kastuivatko Kisapurren lavalla varpaat? 

 

Kerhossa tarinoidaan ja muistellaan millaista Lievestuoreella oli asua muutama 

vuosikymmen sitten. Kerho toimii palvelutalo Männikössä osana päiväkeskustoi-

mintaa. Kerho järjestetään kahdesti viikossa, jotta useammilla päiväkeskuksen 

asiakkailla olisi mahdollisuus osallistua kerhoon. Ensimmäiset tapaamiset ovat: 

– 8.1.2013 klo.12.15 -13.45 sekä 

– 9.1.2013 klo.12.15 - 13.45 

 

Kerhoon ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Riittää kun tulee paikalle ensimmäisellä 

kerralla. Kerhoa vetää teatteri-ilmaisun ohjaaja opiskelija Varpu Kohvakka. 

Lisätiedot Varpulta: puh: xxx xxxxxx 


