
         
          

T E K I J Ä :   Ville Nylén 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TÄYTETYILLE ELÄIMILLE 
Raportti taiteellisesta opinnäytetyöstä 

 

OPINNÄYTETYÖ -  AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 

KULTTUURIALA 

 



         
          

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU    OPINNÄYTETYÖ 

Tiivistelmä 

 

Koulutusala 

Kulttuuriala 

Koulutusohjelma 
Tanssinopettajan koulutusohjelma 

 Työn tekijä 

Ville Nylén 

 Työn nimi  

Täytetyille Eläimille – raportti taiteellisesta opinnäytetyöstä 

Päiväys 5.5.2014 Sivumäärä/Liitteet 59/9 

Ohjaaja 

Paula Salosaari 

 
Toimeksiantaja/Yhteistyökumppani 

Itäinen Tanssin Aluekeskus (ITAK) / Tanssitaiteen tuki ry 

 
Tiivistelmä  

Täytetyille Eläimille on Ville Nylénin taiteellinen opinnäytetyö. Ensi-ilta oli 1.3.2014 Kuopion Sotkulla osana Lähtö-

laukaus-tanssifestivaalia. Teoksen ydintyöryhmään kuuluivat Nylénin lisäksi pukusuunnittelija Pauliina Ruhanen, 

valosuunnittelija Anne Salmi sekä esiintyjät Anna Stenberg, Fox Marttinen, Terhi Hartikainen sekä Hanna Vilander. 

Teoksessa kuullaan kokonaisuudessaan Ville Leinosen Majakanvartijan uni –levy. Tässä raportissa kerrotaan teok-

sen työprosessista, taustoista sekä tuotannollisen työn rakentumisesta. 

 

Opinnäytetyö tutki läsnäoloa kommunikaation välineenä sekä liikkeen opettamisen kysymyksiä. Teoksen tematiikka 

kumpuaa tutkimuskysymyksistä, Leinosen levyn sisällöstä sekä Nylénin omista kiinnostuksen kohteista taiteilijana. 

Työskentelytapoina käytettiin liikemateriaali- sekä improvisaatiopohjaisia työkaluja. Nykytanssin lisäksi teos hyö-

dyntää fyysisen teatterin ja esitystaiteen mahdollisuuksia. 

 

Teos heijastelee Nylénin taidekäsityksiä ja osaltaan määrittelee hänen paikkaansa suhteessa taidekenttään. Myös 

teoksen kollektiivinen työtapa edustaa Nylénin arvoja taiteilijana. Opinnäytetyö herätti jatkotutkimuskysymyksiä 

kahden ihmisen välisten reviirien yhdistymisestä ja päällekkäisyydestä sekä toden ja esitetyn suhteesta esittävässä 

taiteessa. 

Avainsanat  
Nykytanssi, Improvisaatio, Läsnäolo, Yleisösuhde, Esiintyjän työ 

 

  



         
          

SAVONIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES   THESIS 

Abstract 

 

Field of Study 

Culture 

 Degree Programme 

Degree Programme in Dance Teacher 

Author 

Ville Nylén 

 Title of Thesis 

For the Mounted Animals – a report of a artistic thesis work 

Date 5.5.2014 Pages/Appendices 59/9 

Supervisor 

Paula Salosaari 

 
Client Organisation /Partners 

The Regional Dance Center of Eastern Finland (ITAK) 
 
Abstract 

 
 

For the Mounted Animals is Ville Nylén’s artistic thesis work. The premiere was on 1.3.2014 at Sotku, Kuopio as 

part of Lähtölaukaus -dance festival. Together with Nylén the following persons took part in the project: costume 

designer Pauliina Ruhanen, lightning designer Anne Salmi and performers Anna Stenberg, Fox Marttinen, Terhi 

Hartikainen and Hanna Vilander. Ville Leinonen’s album Majakanvartijan uni is the music of performance. This re-

port describes working process, theoretic background and production process.  

 

The thesis work researches presence as a communicative tool and questions about teaching movement. The theme 

of the performance comes from research questions, themes from Leinonen’s album and Nylén’s own interest as an 

artist. Working methods were composition and improvisation based tools. As well as contemporary dance, this 

work utilizes tools from physical theatre and live art. 

 

This work reflects Nylén’s artistic views and defines his place with respect to the field of art. Also works collective 

working method represent Nylén’s values. The work aroused Nylén’s interest in two persons territories fusion and 

overlap. Questions about the relation about truth and performing relative also arouse his interest. 

Keywords 

Contemporary dance, Improvisation, Presence, Relationship between audience, Performers work 

 



         
         4 (59) 

SISÄLTÖ 

1 JOHDANTO ....................................................................................................................... 6 

2 TAUSTAA TYÖLLE .............................................................................................................. 7 

2.1 Tanssihistoriani sekä aikaisempi työ koreografina ........................................................................ 7 

2.2 Kiinnostuksenkohteeni sekä taidekäsitys ..................................................................................... 8 

3 TYÖN LÄHTÖKOHDAT ........................................................................................................ 9 

3.1 Ville Leinonen ja Majakanvartijan uni ....................................................................................... 10 

3.2 Temaattiset lähtökohdat .......................................................................................................... 11 

3.3 Koreografiset lähtökohdat ........................................................................................................ 13 

3.4 Rakenteelliset lähtökohdat ....................................................................................................... 14 

3.5 Esiintyjät ................................................................................................................................ 15 

4 TYÖSKENTELYPROSESSI .................................................................................................. 17 

4.1 Itsenäinen taustatyö ............................................................................................................... 17 

4.2 Muu työryhmä mukaan............................................................................................................ 18 

4.3 Harjoituskausi ......................................................................................................................... 19 

4.4 Esitysviikko ............................................................................................................................. 21 

5 TÄYTETYILLE ELÄIMILLE ................................................................................................. 22 

5.1 Teoksen intro: majakkasaarelle rantautuminen ......................................................................... 22 

5.2 Teoksen alku: yksityisyydestä kohti joukkohysteriaa .................................................................. 24 

5.3 Duetot: banaani on portti lapsuuteen ....................................................................................... 25 

5.4 Teoksen toinen alku: väkivaltaa yhden hymyn vuoksi ................................................................ 26 

5.5 Teoksen loppu: kuulekohan kukaan? ........................................................................................ 27 

6 KOHTAUSTEN RAKENTUMINEN JA KÄYTTÄMÄNI TYÖTAVAT ............................................... 28 

6.1 Liikemateriaalipohjainen työskentely ........................................................................................ 29 

6.2 Improvisaatiopohjat ja tehtäväpohjainen työskentely ................................................................ 30 

7 TEOS PAIKKANA EI-YMMÄRRYKSEEN ................................................................................ 34 

7.1 Esiintyjän työ .......................................................................................................................... 35 

7.2 Yleisösuhde ............................................................................................................................ 36 

8 TUOTANNOLLINEN PROSESSI .......................................................................................... 37 

8.1 Lähtölaukaus-tanssifestivaali .................................................................................................... 37 

8.2 Täytetyille Eläimille osana festivaalia ........................................................................................ 39 

8.3 Lopputulos ja tulevaisuus ........................................................................................................ 41 



         
         5 (59) 

9 POHDINTA ...................................................................................................................... 42 

9.1 Teoksen työstäminen oppimisprosessina .................................................................................. 43 

9.2 Palautetta työryhmältä ja yleisöltä ........................................................................................... 44 

9.3 Lopputulos ja tulevaisuus ........................................................................................................ 45 

LÄHTEET ............................................................................................................................. 47 

LIITE 1: SANAKARTTA .......................................................................................................... 48 

LIITE 2: TOTEUTUNUT HARJOITUSAIKATAULU ....................................................................... 49 

LIITE 3: KATSOMISOHJEET ................................................................................................... 52 

LIITE 4: LEHTILEIKE: “PALJON ILMAISTA TANSSIA”, SAVON SANOMAT 18.2.2014 .................... 53 

LIITE 5: LEHDISTÖTIEDOTE ................................................................................................. 54 

LIITE 6: KUTSU .................................................................................................................... 55 

LIITE 7: KÄSIOHJELMA ......................................................................................................... 56 

LIITE 8: JULISTE .................................................................................................................. 58 

LIITE 9: DVD-TALLENNE ....................................................................................................... 59 

 

  



         
         6 (59) 

1 JOHDANTO 

 

Vuonna 2010 julkaistiin Ville Leinosen albumi Majakanvartijan uni. Olin Leinosen uraa seurannut ai-

kaisemmin tarkasti ja ostin tämän kyseisen levyn heti julkaisupäivänä. Ennakkoon olin tutkinut, että 

kyseessä on teemalevy, jonka sisältö poikkeaa vahvasti Leinosen aiemmasta tuotannosta (Jalamo 

2010, 16). Ensimmäisen kuuntelun jälkeen levy kuulosti epäselvältä ja vaikeaselkoiselta vaikkakin 

samalla arvoitukselliselta ja jännittävältä. Tutustuin levyn mukana olleisiin kuunteluohjeisiin, joissa 

käsketään kuunnella levyä puolueettomasti ilman, että ajatukset jumiutuisivat paikalleen (Leinonen 

2010). Annoin Majakanvartijan unelle paljon aikaa, koska siinä tuntui olevan tallennettuna jotakin 

erityisen tärkeää. Pikkuhiljaa levy alkoi aueta ja siitä kasvoikin minulle henkilökohtaisesti erittäin 

merkityksellinen teos. Levykokemusta vahvisti voimakkaasti Korjaamolla näkemäni Ville Leinonen & 

Majakan soittokunnan performanssimainen konsertti, jossa levy kuultiin alusta loppuun. 

 

Keväällä 2012 makaan sohvalla ja laitan soimaan vinyylilevyltä Majakanvartijan unen. Siinä makoil-

lessani mietin, että tähän levyyn olisi mielenkiintoista tehdä koko levyn mittainen tanssiteos. Tuosta 

ajatuksen tynkä jäi muhimaan mieleen ja kuunnellessani levyä uudelleen se alkoi kasvaa mielikuviksi 

ja näyiksi tapahtumista näyttämöllä. Samoihin aikoihin tanssissa minua alkaa kiinnostaa tanssijan 

kehon ajattelu, kehollinen kommunikaatio ja kehon viisaus. Koin, että kun aivojen tuottamien loogis-

ten ajatusketjujen valtaa höllentää niin tällöin kehon ajattelu pääsee esiin.  

 

Kehon viisaus on luonteeltaan pehmeää ja vakaata ollen samaan aikaan anarkistista ja epäsuoraa. 

Se on jotakin sellaista mitä ei voida sijoittaa logiikan, kielen ja arkiajattelun kahleisiin. Samantapaista 

aivojen käsityskyvyn ulkopuolella olevaa ymmärtämistä koin Majakanvartijan unen kanssa. Tästä 

syntyi aasinsilta suhteessa musiikkiin ja idea esityksestä alkoi voimistua. Syksyllä 2012 tein ensim-

mäiset muistiinpanomerkinnät liittyen teokseen ja samalla varmistui itselle, että työ tulee olemaan 

taiteellinen opinnäytetyöni. 

 

Työskentelyprosessi jatkui kevääseen 2013 luonnostelulla, joillakin tanssisalissa vietetyillä tunneilla 

sekä paljolla levyn kuuntelulla. Samalla otin yhteyttä Ville Leinoseen, esittelin teokseni luonnetta ja 

kysyin saanko tehdä levystä tanssiteoksen. Sain myöntävän vastauksen ja tästä lähtikin liikkeelle sit-

ten työsuunnitelman teko. Lopullisiksi tutkimuskysymyksiksi asetin kaksi kysymystä: kuinka läsnäolo 

toimii kommunikaation välineenä sekä kuinka opetan koreografiaa tanssijoille, jotta liikkeen oleelli-

nen ydin säilyy mukana. Kesällä 2013 keräsin lähdemateriaalia ja tutustuin aihetta koskevaan kirjalli-

suuteen. Työryhmän kokosin kasaan syksyn 2013 aikana, joka muutoin oli vielä omaa itsenäistä työ-

täni. Tammikuussa 2014 alkoi harjoituskausi, joka päättyi esityksiin maaliskuun alussa viikolla 10.  

 

Tässä raportissa avaan kronologisesti työni taustaa sekä lähtökohtia, työskentelyprosessin kulkua, 

avaan valmiin teoksen koreografisia valintoja sekä kerron tuotannollisesta prosessista. Lopussa on 

myös pohdintaa koko prosessista sekä palautetta työryhmältä. Liitteistä löytyy DVD-tallenne (liite 9) 

esityksestä sekä teoksen muuta kirjallista materiaalia. 
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2 TAUSTAA TYÖLLE 

 

Tämän kappaleen aikana kerron aikaisemmasta työstäni koreografina. Tuon ilmi millaisista henkilö-

kohtaisista lähtökohdista lähdin työstämään taiteellista opinnäytetyötäni. Avaan myös taidekäsitys-

täni ja kiinnostuksenkohteitani taitelijana. Näiden teemojen kautta aukeaa syitä opinnäytetyöni rat-

kaisuille, työtavoille sekä esteettisille arvoille. 

 

2.1 Tanssihistoriani sekä aikaisempi työ koreografina 
 

Tanssihistoriani lähtee liikkeelle Vantaan Tanssiopistolta, jossa aloitin tanssin 9-vuotiaana. Siellä har-

rastin nykytanssia, jazztanssia, balettia ja teatteri-ilmaisua vuoteen 2010 saakka. Vuodet 2007–2009 

olin myös erikoiskoulutusryhmä Rikassa. Tanssiharrastustani syvensi huomattavasti lukion käyminen 

Sibelius-lukion tanssilinjalla. Siellä minulle nousi halu ammatista tanssin kentällä. 

 

Vuonna 2010 aloitin tanssinopettajan opinnot Savonia-ammattikorkeakoulussa. Koulun aikana olen 

painottanut paljon opiskelujani taiteellisen työn suuntaan. Olen osallistunut useisiin produktioihin 

tanssijana sekä koreografina sekä harjoitteluihin olen yhdistänyt taiteellista työtä. Olen myös aktiivi-

sesti seurannut erilaisia esityksiä sekä vieraillut monilla tanssikursseilla. Opiskelujeni aikana kiinnos-

tukseni on laajentunut myös esitystaiteen suuntaan. Tästä kertoo hyvänä esimerkkinä osallistumise-

ni esiintyjänä jo useana vuonna esitystaiteeseen keskittyvillä ANTI-festivaaleilla. 

 

Tärkeimpiä omia koreografioitani ovat molemmat sooloteokseni Confession on a dancefloor (2009) 

ja Ennemminkin siellä on surullista (2011). Ne ovat molemmat itselleni tehtyjä sooloteoksia ja ovat 

siksi olleet itselle erittäin tärkeitä. Pidän sooloteoksien työstämisestä ja haluaisinkin tulevaisuudessa 

työskennellä uuden sooloidean parissa. Ryhmäkoreografioista mainittavimmat ovat Kuopion taide-

museoon työstetty LOVE – rakkaus oli ratkaisu (2012) ja Kuopion Kirkkopäiville 2013 Kuopion tuo-

miokirkossa esitetty koreografia Uuden ajan kirkkokonserttiin (2013). Molemmat teokset ovat synty-

neet epätyypillisiin tiloihin ja ovat olleet erittäin opettavaisia tanssijoiden ohjauksen sekä näyttämöti-

lanteiden luomisen kannalta. 

 

Näiden lisäksi olen toiminut koreografina teatterin parissa lasten draamaseikkailu Vaajasalon Welhon 

salaisuudessa (2012-2013) sekä Liikkuva Teatteri Kepsutin Pappa ja merikilpikonnassa (2013). Nämä 

molemmat projektit ovat olleet mielenkiintoisia hyppyjä erilaisiin tapoihin tehdä koreografiaa. Vaaja-

salon Welhon salaisuudessa erityisiä haasteita asetti se, että esitys tapahtui kokonaan Alahovin viini-

tilan pihapiirin maastossa. Esityksen koreografian työstin yhdessä Katariina Pahkalan kanssa ja työs-

kentelyprosessista opin paljon ryhmätyötaitoja. Ryhmätyötaidot olivat myös tarpeen Pappa ja meri-

kilpikonnassa suuren työryhmän vuoksi. Kyseisessä produktiossa työskentelin harrastajanäyttelijöi-

den kanssa, joilla ei ollut aikaisempaa tanssitaustaa. 

 

Koen, että olen koreografina saanut työskennellä monipuolisesti opiskelujen aikana ja olenkin en-

nakkoluulottomasti tarttunut tilaisuuksiin. Tärkeintä minulle prosesseissa on toimiva työryhmä. Halu-

an luoda hyvän ja turvallisen työilmapiirin. Tämän onnistumisesta olen saanut useasti hyvää pa-
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lautetta. Koen sen erittäin tärkeäksi, koska mielestäni työprosessi näkyy aina lopputuloksessa joko 

hyvässä tai huonossa. Koreografin työ on itselle luontevaa ja haluaisin siihen suunnata ammattiken-

tällä. Tanssijana olen myös toiminut useassa produktiossa ja koen, että jokainen niistä on kehittänyt 

minua myös koreografina ja ohjaajana. Erilaisten koreografien lähestymistavat ovat antaneet erilai-

sia näköaloja ohjaustyöhön ja sitä kautta auttaneet hahmottamaan omia kiinnostuksiani ja työsken-

telytapojani. Ansioluettelooni ja portfoliooni voi tutustua tarkemmin osoitteessa: 

http://www.villenylen.blogspot.fi/ 

 

2.2 Kiinnostuksenkohteeni sekä taidekäsitys 
 

Itselleni luontainen tapa lähestyä uutta projektia on ensin kehitellä teemaa ja kerätä siihen liittyvää 

aineistoa, joiden pohjalta alan työstämään liikkeellisiä tehtäviä ja maailmoja. Aikaisemmilleni teoksil-

leni yhteistä on fyysisen kehon toiminnan korostaminen sekä ääni-liike suhteen tutkiminen. Ensim-

mäinen sooloteokseni tapahtui ilman soitettua musiikkia, LOVE:ssa oli laulaja, joka käytti monipuoli-

sesti ääntään ja Vaajasalon welhon salaisuudessa äänenä oli yhdessä luonnosta syntynyt ja esiinty-

jien tuottama äänimaailma.  

 

Olen halunnut aina korostaa liikkeen merkitystä tanssiteokselle ja nostaa sen esityksen tärkeimmäksi 

elementiksi. Ainakaan mikään muu elementti ei saa nousta vahvemmaksi, tasavertaisia elementtejä 

voi tosin olla. Usein prosessi etenee siten, että aihe määrää liikkeen ja liike määrää muun sisällön. 

Minua ei kiinnosta musiikin kuvittaminen tai sen jokaisen sävyn, aksentin ja rytmin huomiointi ja 

toisto liikkeessä. Ajattelen, että musiikki saa pikemminkin huomioida liikettä.  

 

Koen, että liian usein tanssilla on vain välinearvo jonkin toisen tärkeämmän elementin asettamisessa 

esille ja siksi haluan ehdottomasti korostaa liikettä esityksen vahvimpana elementtinä. Fyysisyydellä 

en kuitenkaan tarkoita pelkästään, että haluaisin teoksissani uuvuttaa tanssijat valmiiksi syötetyllä 

liikemateriaalilla, jossa fyysisyys syntyisi isoista hypyistä, taidokkaista pirueteista ja tarkoista ajoituk-

sista. Lähden ajatuksesta, jonka mukaan jo ajattelu on fyysistä toimintaa. 

 

Liikettä olen tähän mennessä työstänyt hyvin vahvasti oman kehoni kautta. Omien improvisaatioiden 

kautta minun on helppoa ja luontevaa työstää liikekieltä. Liikettä syntyy paljonkin ja useimmin on 

ongelmana runsauden pula. Yritän olla prosessin alussa liikkujana ja koreografina itselleni mahdolli-

simman kritiikitön ja ennakkoluuloton. Uskon, että myös tyypilliset ja turvallisetkin ratkaisut ovat he-

delmällisiä, jos niitä osaa hyödyntää oikein. Analysointi ja kyseenalaistaminen saavat niistä usein uu-

sia puolia irti, jotka johtavat prosessin aikana uuteen pisteseen. Tähän mennessä työskentelyni on 

useimmiten kulkenut siten, että ensiksi olen luonut liikettä tai liikeaihioita koreografian vaatiman 

kontekstin alla ja sitten järjestänyt sitä koreografiaksi yhdessä esiintyjien kanssa. Tämän prosessin 

aikana liike muuntuu ja kasvaa lopulliseen muotoonsa. 

 

Useammassa teoksessani tila on poikennut normaalista teatteritilasta. Tämä on ollut sattumaakin, 

mutta myös ennakkoluulotonta suhtautumistani. Tila ei sinänsä ole ollut liikkeen lähtökohtana vaan 

se on enemmänkin määritellyt esityksen fyysisiä rajoja ja mahdollisuuksia. Esitystilanteessa ympä-

http://www.blogspot.villenylen.fi/
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röivä tila on silloisella olemuksellaan kuitenkin aina saanut vaikuttaa lopputulokseen. Yleisesti teok-

sieni luonnetta kuvaa performatiivisuus, totuttujen teatterikäytäntöjen rikkominen sekä vahva yleisö-

suhde. Tanssintekijänä yritän olla tasapuolinen sekä tekemisen tapoja arvottamaton. Ihanteenani 

olisi aina puhdas ja avoin lähtötilanne teoksen synnylle, jossa kaikki vaihtoehdot ovat samalla viival-

la. Yritän pyrkiä pois siitä, että jokin liikkumisen tapa tai liikkeen muoto olisi vähemmän arvokas kuin 

jokin toinen. Haluan myös vastustaa tanssiteoksille yleisesti hyvinä pidettyjä arvoja, kuten että ollak-

seen taidokasta ja kaunista liikkeen täytyy olla myös soljuvaa ja virtaavaa ja käytännöllinen ratkaisu 

on aina huonompi kuin epätyypillisempi ratkaisu. Tärkein arvo taiteilijana minulle on riippumatto-

muus. Se tarkoittaa riippumattomuutta odotuksista, yleisestä hyväksynnästä ja muun taidekentän 

arvoilmapiiristä. Teosten aiheita sekä sisältöjä täytyy saada päättää ja valita ilman ulkopuolista pai-

netta. 

 

Yhä enemmän minua on alkanut kiinnostamaan myös muut fyysiseen olemiseen linkittyvät taide-

muodot. Esitystaiteessa ja performanssissa kiinnostaa taide-arki -suhde, subjektiivisuus, kokemuk-

sellisuus ja anarkistisuus. Fyysinen teatteri on taasen kiinnostava lähtökohta erilaatuisten näyttämö-

tilanteiden luomiseen kun siihen yhdistyvät tanssin elementit. En haluaisi kutsua töitäni koreografina 

välttämättä tanssiteoksiksi, koska sanalla ”tanssi” on niin valtavan raskas taakka kannettavanaan. 

Jonkinlainen fyysiseen olemiseen perustuva esitystaide kuulostaisi paremmalta. Haluan, että tanssin 

paikka on teoksissani renkinä, ei isäntänä. Tämän vuoksi arvostan esiintyjissä rohkeutta, heittäyty-

miskykyä, monipuolisuutta ja liikkeellistä vahvuutta. En halua missään nimessä esiintyjien olevan 

huippuunsa treenattuja ja pilkuntarkkoja ”tanssijoita”. 

 

Ajattelen yhä vahvemmin, että taiteen pitää olla kuin maahan leijailevat syksyn lehdet. Puu tiputtaa 

ne satunnaisessa järjestyksessä, epämääräisiin paikkoihin ja sekaisin. Osa jää puuhun kiinni ja osa 

tippuu jo liian aikaisin. Puun lehtien tiputtamisprosessi on epäjärjestyksessään ja riippumattomuu-

dessaan tavattoman kaunis ja täydellisen tarkka performanssi. Se toistuu joka syksy jokseenkin sa-

manlaisena, mutta siltikin aivan uniikkina sarjana. Kukaan ei kysy lehtien putoamisen jälkeen, että 

”mikä idea tässä nyt muka oli”, ”eikö tätä ollut nyt vähän turhaa pitkitetty” tai ”kerropa nyt sitten, 

että mihin tää oikeen päätty”. Lehtien tiputtaminen vain vaati juuri tuon aikaa ja ei siinä oikeastaan 

mitään ideaa ollutkaan. Eikä se tosiasiassa mihinkään edes päättynyt vaan jatkaa esitystään jatku-

vana kiertokulkuna. Jotakin samanlaista haluaisin pyrkiä saavuttamaan omissa teoksissani. Haluan 

tehdä taidetta, joka kertoo tästä maailmasta sellaisena kuin se on. Nähdyksi tuleminen ja tapahtu-

man todistaminen yleisön kanssa motivoivat jatkuvasti eteenpäin. Siinä on jotakin alkukantaista ja 

ritualistista, joka jatkuvasti kiehtoo mieltäni. 

 

 

3 TYÖN LÄHTÖKOHDAT 

 

Tässä osiossa avaan tarkemmin teokseni lähtökohtia, joista lähdimme liikkeelle harjoitusjakson alus-

sa. Esittelen Ville Leinosen Majakanvartijan uni -levyä ja kerron miksi valitsin sen työni lähtökohdak-

si. Lisäksi avaan teoksen temaattisia, koreografisia sekä rakenteellisia lähtökohtia ja kuinka niihin 

päädyttiin. Tämän lisäksi kerron mitä hain tanssijavalinnoillani sekä esittelen työryhmän. 
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3.1 Ville Leinonen ja Majakanvartijan uni 

 

Ville Leinonen on savonlinnalaissyntyinen laulaja-lauluntekijä. Vuonna 1997 hän julkaisi ensimmäisen 

sooloalbuminsa Raastinlauluja. Vuosina 2000–2005 Leinonen esiintyi kokoonpanolla Ville Leinonen & 

Valumo, mutta sen jälkeen hän on toiminut aktiivisesti sooloartistina. Leinonen on artistina monipuo-

linen ja tuottelias. Tyylilajillisesti hänen tuotantonsa on rikasta, lähtien kokeellisista äänimaisemista 

kansanlaulujen kautta voimakkaaseen rokkiin ja siitä suomi-iskelmän lempeisiin melodioihin. 

 

Majakanvartijan uni on Leinosen vuonna 2010 julkaisema musiikkialbumi. Albumi koostuu kahdesta-

toista erillisestä kappaleesta, joista koostuu yhtenäinen tarinallinen kokonaisuus. Levyn lisäksi on 

julkaistu muun muassa dokumenttielokuva, musiikkivideo, internetvideoita, radiokuunnelma sekä 

konserttikiertue. Näiden lisäksi Leinonen julkaisi 2012 Auukeaaukeaaukeaa nimisen CD/DVD-paketin, 

jossa on Majakanvartijan uni -levyn demo, konserttitaltiointi sekä muuta materiaalia. Kaikissa näistä 

palasista piirtyy yhtenäistä teemallista ja draamallista kokonaisuutta. Leinonen itse kuvailee, että 

Majakanvartijan uni on oikeastaan vain soundtrack kaikelle materiaalille (Jalamo 2010, 16). 

 

SUE-lehden haastattelussa Ville Leinonen paljastaa, että levy on pyrkimys selvittää, mitä unet ovat. 

Levy sijoittuu vuoteen 2067, jolloin ihmisille paljastuu karmaiseva totuus. Sitä Leinonen ei paljasta, 

mikä karmaiseva salaisuus tulee olemaan. (Jalamo 2010, 16). Levyn tapahtumat sijoittuvat kuitenkin 

maailmanlopun kynnykselle ja sen jälkeiseen aikaan yksinäiselle majakkasaarelle. ”Teemallinen teks-

tikokonaisuus heijastelee nykypäivän epätoivoista maailmantilannetta mukavan epäloogis-

assosiatiivisella tavalla”, kirjoittaa Markku Halme (2010, 37) Rumba-lehden arvioissaan. 

 

Tuntuu, että Majakanvartijan uni tietoisesti pakenee määritelmiä, olettamuksia ja odotuksia. Tuomas 

Jalamo (2010, 16) kuvailee levyjä ”erilaisten lajityyppien, sanoituskielien ja kummallisten rytmitysten 

labyrintiksi, josta on lähes mahdotonta puhua käyttämättä metaforia”. Majakanvartijan unesta voisi 

puhua myös jonkinlaisena installaationa, konseptina tai mediataiteena. Kokonaisuus on muodoltaan 

niin vahvasti määrittelyjä pakeneva, ettei sitä ole syytä luokitella minkäänlaiseen kategoriaan. 

 

Mielenkiintoinen on levyn henkilökohtainen ote. Leinonen kertookin, että kaikkien kappaleiden ideat 

syntyivät yhdeltä istumalta ja siinä järjestyksessä kuin ne levylle päätyivät (Jalamo 2010, 16). Tä-

mänkaltainen työskentelyote vaatii varmasti itsevarmaa luottoa omaan taiteilijuuteen sekä haastaa 

uskallusta asettaa itsensä alttiiksi. Sen vaatima rohkeus kiinnostaa minua ja siksi näen levyssä, jota-

kin todella ainutlaatuista. Näinollen levy vaatii myös kuuntelijalta rohkeutta. Halme (2010, 37) tuo 

levyarvioissaan asian onnistuneesti esiin: ”Lopullista merkitystä ja tarkoitusta ei Majakanvartijan 

unesta saa irti kuin siihen suoraan heittäytymällä, järjen kylmät kahleet hylkäämällä – avoimin mielin 

ja vapautuneesti musiikissa lillumalla”. 

 

Minua kiinnosti levyssä sen alitajuntaan iskostuva tunnelma. Järjen hylkääminen ja musiikkiin up-

poutuminen on asia, joka ei välttämättä ole itsestään selvää jokaiselle kuuntelijalle. Se kuitenkin 

palkitsee tälle matkalle lähtijän. Halusin luoda levyyn teoksen, joka ehkä helpottaisi musiikkiin up-
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poutumista ja johdattaisi katsojaa sisälle levyn maailmaan. Alun perin ideani olivat hyvinkin konk-

reettisia ja pyrin tuomaan levyn tarinaa ilmi järjen avulla. Tajusin tämän kuitenkin olevan pian tur-

haa, koska silloin yrittäisin järkeistää jotakin mikä ei ole järkeistettävissä. Tämän oivalluksen myötä 

työstin levyn maailmaa paljon mielikuvaharjoitteiden avulla. Menin lattialle makaamaan, suljin sil-

mät, kuvittelin eteeni tyhjän näyttämön ja laitoin levyn soimaan alusta loppuun. Sitten seurasin hui-

keaa esitystaidetta, jonka taustalla soi Majakanvartijan uni. Tällä tavoin näin monia keskenään hyvin 

erilaisia versiointeja levystä ja niiden myötä alkoi kokonaisuus muotoutua. 

 

Päädyin lopulta ratkaisuun, jossa pyrkisin tasavertaisuuteen musiikin ja minun esityksen suhteen. 

Musiikki antaisi minun teokselleni uuden kerroksen mitä vasten teoksen tapahtumat näyttäytyisivät. 

Tietoisesti halusin tehdä joissakin kohdissa musiikkia vasten ja joissakin kohdissa sulauttaa sen yh-

deksi liikkeen kanssa. Käytin musiikkia hyvin assosiatiivisella tavalla hyväksi ja tartuin ideoihin en-

nakkoluulottomasti. Lähdin työskentelyyn omat ideani edellä ja musiikki toimi perustuksina näille va-

linnoille. Koska musiikki olisi itsessään niin vahva elementti, en uskonut sen jäävän muun teoksen al-

le. Siksi uskalsin rohkeasti puskea omaa asiaani musiikin päälle menettämättä tasavertaista asetel-

maa. 

 

3.2 Temaattiset lähtökohdat 

 

Työstin teosta alkuvaiheessa levyn teemojen sekä sen herättämien tunnelmien kautta. Annoin va-

paat kädet itselleni johtaa teos minkälaiseen suuntaan vain. Käytin paljon mielikuvaharjoittelua ja 

annoin intuitioni kertoa mikä olisi tärkeää saada lavalle. Kirjoitin ajatuksia ylös ja huomasin kaikissa 

suunnitelmissani olevan paljon samankaltaisia teemoja. Tematiikka muotoutui runsaaksi ja monita-

soiseksi. Taustalla kuljetin mukana tutkimuksellisia teemoja läsnäolosta ja liikkeen analysoinnista. 

 

Kuitenkin syyskuussa 2013 minulle tuli jonkinlainen kriisi teoksen merkityksen suhteen. Pohdin pal-

jon miksi koen tärkeäksi tehdä juuri tällaisen teoksen ja mitä haluan sillä sanoa. Samalla pohdin mi-

ten liitän tutkimuskysymykset osaksi taiteellista kokonaisuutta. Halusin, että teos aukeaa katsojalle 

myös pelkästään katsomiskokemuksen kautta eikä vaatisi tutkimukselliseen puoleen paneutumista. 

Tilanne oli oikeastaan se, että minulla oli paljon materiaalia, harjoitteita, kohtausideoita ja taustama-

teriaalia, mutta yhdistävä tekijä löytymättä. Kaikki osaset ruokkivat toisiaan ja olin hyvin innoissani, 

mutta vielä puuttui konkretisoituminen teoksen olemukselliseen ytimeen. Tämän vuoksi myös ker-

tominen teoksesta muulle työryhmälle tuntui vaikealta. 

 

Lähdin purkamaan tilannetta kirjoittamalla Majakanvartijan unen jokaisen kappaleen merkityksen 

auki itselleni. Kirjoitin mitä ne itselleni kuvastavat sekä minkälainen kokonaisuus niistä punoutuu. 

Tämän jälkeen kirjoitin kappale kappaleelta auki mitä niiden aikana teoksessa tulee tapahtumaan ja 

minkälaisia elementtejä tullaan hyödyntämään. Tämä selvensi itselle vahvasti levyn sekä oman teok-

seni dramaturgista kaarta. Se selkiytti mitä teemoja haluan musiikista vahvistaa ja miten teoksen ta-

pahtumat suhteutuvat niihin. Tämän lisäksi tein päiväkirjaani käsitekartan ”mitä haluan teoksella sa-

noa?”. Käsitekarttaan sain mielestäni hyvin tiivistettyä oleellisimmat asiat. 

 



         
         12 (59) 

 

Kuva 1: Käsitekartta: Mitä haluan teoksella sanoa? 

 

Käsitekartassa olen eritellyt kolme isoa teemaa, jotka ovat ”hetket kauniit” (mitä), ”päättyminen, 

luopuminen, irtipäästäminen” (miten) sekä ”kehollisuuden ja kehollisen älyn arvostus” (miksi). ”Het-

ket kauniit” -osiolla tarkoitin tarvetta tuoda lavalle aitoja tilanteita, joissa kehollisuus, yksityisyys ja 

yhteys ympäristöön tulisivat kauniilla tavalla esiin. Koin tällaisten tilanteiden esittämisen merkittävä-

nä suhteessa kauneuden ja hyvyyden ihanteisiin taiteessani. Halusin tuoda lavalle tanssijoille henki-

lökohtaisesti merkittäviä ja heidän omaa kokemuksellisuuttaan korostavia hetkiä, jotka muuntuisivat 

esityksessä yhteiseksi todellisuudeksi. 

 

Toinen kohta ”päättyminen, luopuminen, irtipäästäminen” määritteli taas teoksen tunnelmallista 

luonnetta eli miten ja mitä kautta teosta rakennettaisiin. Päättymiseen liittyvät teemat nousivat vah-

vasti levyltä esiin ja ne kiinnostivat minua. Teema jakaantui selkeästi henkilökohtaiseen ja yleiseen. 

Henkilökohtaisessa näkökulmassa nousi esiin yksilön ulkopuolisuus, yksinäisyys ja henkilökohtaisen 

elämän irtipäästämisen hetket. Yleisessä näkökulmassa taas korostuivat yhteisön valinnat, tämän 

hetkinen maailmantilanne sekä maailmanlopun visiot. Näen itse enemmän kauneutta tilanteessa, 

jonka tietää pian häviävän kuin tilanteessa, joka säilyy muuttumattomana ja turvallisena. Jonkinlai-

nen epävakauden ilmapiiri kiinnosti minua. 

 

Kolmas kohta ”kehollisuuden ja kehollisen älyn arvostus” juonsi juurensa omista kehollisista kiinnos-

tuksen kohteistani. Halusin tuoda esiin kuinka kehon älykkyys voi olla moninaista, arvokasta ja upe-

aa ilman kieltä. Korostin näkökulmaa, että kehollinen äly ei ole pelkästään eleitä vaan pikemminkin 

kokonaisvaltaista kehollista aistimista, hengittämistä ja tilanteen elämistä. Tämä oli teoksen jossakin 

määrin julistavin ja poliittisin teema. 
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Tämän lisäksi tein sanakartan (liite 1). Kartan vasempaan reunaan on listattu asioita, joita pidin ar-

vokkaana ja oikeaan laitaan asioita, joita halusin välttää. Kartassa nousee esiin vahvasti pääpaino 

kahdelle teemalle, epäjärjestys ja ihmisyys. Kun tulisi vaikea valintatilanne työprosessin aikana, voi-

sin ottaa kartan käteen, ja katsoa kummalle puolelle mahdolliset vaihtoehdot enemmän asettuisivat. 

Sanakartan annoin myös muulle työryhmälle tueksi teoksen työstämiseen. 

 

Tutkimuskysymykseni läsnäolosta sekä liikkeen analysoinnista olivat myös merkittävässä osassa jo 

teoksen suunnitteluvaiheessa. Olin tehnyt suunnitelman, jonka mukaan etenisin teoreettisista lähe-

teistä etsimään ajatuksia, ideoita ja johtolankoja, jotka johtaisivat käytännön harjoitteisiin ja liikema-

teriaaliksi. Tavoitteena oli myös pitää yllä keskustelevaa ilmapiiriä koko prosessin ajan tutkimusky-

symyksistä. Näin ollen tutkiva ote olisi läsnä läpi työstöprosessin ja tulisi siten ilmi myös lopullisessa 

teoksessa. Läsnäolon ja liikkeen näkemisen teemat vaativat myös minulta ohjaajana vahvaa heittäy-

tymiskykyä ja intensiivistä hetkessä olemista harjoitustilanteissa. Olin monessa otteessa päiväkirjaani 

kirjoittanut rohkeudesta, jota koreografin työ tulisi vaatimaan. 

 

3.3 Koreografiset lähtökohdat 
 

Koreografiset lähtökohdat syntyivät vahvasti sisällön kautta. Minua ei niinkään kiinnostanut tutkia 

varsinaisesti liikettä itsessään tai ottaa lähtökohdiksi jotakin työskentelymetodia. Koreografiset me-

todit ja työkalut palvelivat pikemminkin teemoja. Levyä kuunnellessa sain päähäni erilaisia hahmo-

telmia kohtauksista. Aloin näiden hahmotelmien kautta miettimään millaisia harjoitteita niiden raken-

tamiseen tarvitaan.  

 

 

Kuva 2: Käsitekartta: Mistä liike syntyy? 
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Olen tehnyt päiväkirjaani käsitekartan ”mistä liike syntyy?”, josta selviää erilaiset lähtökohdat työs-

kentelylle. Ne voidaan jakaa karkeasti kahteen erilaiseen tapaan, improvisaatio- sekä tehtäväpohjai-

siin harjoitteisiin sekä ennalta rakennettuun liikemateriaaliin. Harjoitteissa lähtökohtana olivat fyysi-

nen teatteri, teemaimprovisaatio, olemusharjoitteet sekä musiikki ja liike -suhde. Tämän lisäksi alus-

sa oli myös ideana kirjoittaa teoksen sisään pienempiä käsikirjoituksia, jotka olisimme liikkeellistä-

neet. Luovuin kuitenkin käsikirjoittamasta kohtauksia etukäteen vaan hedelmällisemmäksi koin luoda 

niitä harjoitustilanteissa yhdessä tanssijoiden kanssa. ”Käsikirjoituksina” ne olivat kuitenkin vain viit-

teellisesti mukana, koska kohtaukset elivät jatkuvasti tanssijoiden tekemisen mukaan ja saivat uusia 

merkityksiä. 

 

Ennalta rakennetun liikemateriaalin lähtökohtana olivat oma kehoni ja sen mahdollisuudet sekä osit-

tain tanssijoiden improvisaatioiden kautta järjestäytyvä liike. Itselleni on luontevaa tuottaa liikettä ja 

siksi uskalsin heittäytyä sen varaan, että kehoni vaan tuottaa liikettä kun sitä tarvitaan. Koin myös 

kiinnostavana lähtökohtana sen, että neljä erilaista kehoa toistaisi minun kehollani luotua liikettä. 

Tässä pääsisin tutkimaan myös tutkimuskysymystäni liikkeen analysoinnista. Siinä otin ohjeeksi itsel-

leni olemaan liikkuessani herkkänä ja kuuntelevana omalle keholleni työstäessäni liikettä. Näin osai-

sin ehkä siirtää ajatuksia liikkeestä paremmin tanssijoille ja näkisin heidän liikkumisessaan ehkä sa-

moja asioita kuin koin omassa kehossani. 

 

3.4 Rakenteelliset lähtökohdat 

 

Oli selkeää, että halusin teokseen puvustajan sekä valosuunnittelijan. Syy oli se, että teos oli koko-

naisuutena sen verran massiivinen, että en olisi itse selvinnyt kaikista osasista yksin. Tämän lisäksi 

koen kollektiivisen työskentelytavan hedelmällisenä ja näin ollen teoksessa näkyisi rikkautena use-

amman ihmisen kädenjälki.  

 

Puvustuksen ideoita kuvasin seuraavalla tavalla sähköpostissa tekstiilimuotoilun opiskelijoille, johon 

sitten Pauliina Ruhanen vastasi minulle: 

 

Puvustuksesta ei ole vielä itsellä tarkkaa kuvaa, mutta se voisi olla jotenkin sidoksissa 
läsnäoloteemaan ja sanattomaan kommunikaatioon. Mitä puvustuksella voi kertoa? 
Voiko sillä olla oma tarinansa? Kuinka puvustus muuttaa tanssijaa ja suhtautumista 
häneen? Miten erilaiset asut voivat kommunikoida keskenään? Minusta olisi myös 
mielenkiintoista, että samat asut tai samoista teemoista lähteneet asut voisivat olla 
myös vaatteina käytössä arkielämässä. Voisiko puvustuksen pohjalta suunnitella myös 
ihan vaatemalliston? Teoksen yhtenä alateemana on myös ympäristönsuojelu ja -
tulevaisuus, joka voisi näkyä myös puvustuksessa jollain tapaa. (Nylén 2013-09-04). 

 

Viestissä tulee selkeästi esiin teemat, joita puvustukseen halusin. Mielikuvissani näin kaikille tanssi-

joille erilaiset asut. Asuja yhtenäistäisi harmaansävyinen värimaailma, punainen väri, joka tulee esiin 

puvun muuntuessa sekä leikkausten kerroksellisuus ja graafisuus. Ideana oli myös, että puvustus 

näyttäisi siltä, että se on tehty materiaaleista mitä autioituneelta saarelta on löytynyt. Jätin puvusta-

jalle kuitenkin paljon vapautta viedä puvustusta haluamaansa suuntaan ja siten olla rajoittamatta lii-

kaa hänen luovuuttaan. 
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Pukusuunnittelija Pauliina Ruhanen on kotoisin Kiuruveden maaseudulta ja valmistuu nyt keväällä 

2014 Kuopion Muotoiluakatemiasta vaatetusmuotoilun koulutusohjelmasta. Tanssi on kuulunut hä-

nen harrastuksiinsa lapsuudesta asti. Muotoiluakatemiassa opiskellessaan kiinnostus puvustuksien 

suunnitteluun ja toteutukseen on näkynyt jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta asti. Tämän lisäksi 

hänellä on noussut mielenkiinto luovaan kaavoittamiseen sekä yllättävien että haastavien ratkaisujen 

toteuttamiseen työssään. Koulun jälkeen hän haluaisi päästä teatteriympäristöön töihin puvustajaksi 

ja saada työskennellä monipuolisesti puvustustöiden parissa. 

 

Valot olivat elementti, joka aika paljon muotoutui prosessin aikana. Alussa lähtökohtana oli hämä-

ryys, intiimiys sekä erilaiset tilan rajaukset valolla. Joitakin konkreettisia valotilanteita oli mielessä, 

esimerkiksi taskulamppuun liittyen. Keskustelut Anne Salmen kanssa valoista veivät niitä huimasti 

eteenpäin ja silloin myös itselle selkeni kohtaukset myös valomaailman kautta. Samoin kuin Ruhasel-

le puvustuksessa niin myös Salmelle annoin vapautta valosuunnitelman kanssa. Kulmakiviksi valojen 

suunnitteluun nousi se, että niillä ei sinänsä luoda uutta kerrosta tarinaan vaan ne voimistavat, vah-

vistavat ja korostavat sitä mikä teoksessa on tärkeää. Teoksesta ei valoilla tarvitsisi piilottaa mitään 

vaan valot myötäelävät vain lavan tapahtumia. 

 

Anne Salmi on Kuopiossa toimiva esittävän taiteen moniosaaja. Hän on opiskellut Haapaveden opis-

ton teatteri- ja elokuvataiteenlinjalla sekä sen lisäksi kehittänyt osaamistaan lukuisilla teatteri-, im-

provisaatio- sekä lavastuskursseille. Hän on työskennellyt Kuopion Ylioppilasteatterilla ja Liikkuva 

Teatteri Kepsutissa sekä Liikkuvan improryhmän vetäjänä. Hän on toiminut laajasti erilaisissa esittä-

vän taiteen projekteissa vaihtelevissa rooleissa muun muassa näyttelijänä, valosuunnittelijana sekä 

ohjaajana. 

 

Alusta asti oli selvää, että lavastusta tulisin käyttämään hyödyksi ja se tulisi olemaan merkittävässä 

osassa kokonaisuutta. Kuitenkin niin, että lavalle tuodut objektit tulisivat sinne sisällön kautta eivät-

kä ulkokohtaisina koristeina. Paljon tiettyjä rekvisiittoja valikoitui musiikin kautta sekä sen aiheutta-

mien mielleyhtymien seurauksena. Lähtökohtana oli avoimuus ja rehellisyys rekvisiitan valinnassa 

sekä myös tavassa hyödyntää niitä. 

 

3.5 Esiintyjät 
 

Halusin teokseen 4-5 hengen esiintyjäryhmän. Koin, että 4-5 henkilöä olisi määrä, joka täyttäisi hy-

vin Sotkun kokoisen tilan. Halusin kaikkien tanssijoiden olevan erilaisia kehoiltaan, persooniltaan ja 

taustoiltaan. Erilaiset esiintyjät ja kehot työskentelemässä yhdessä olisi mielenkiintoinen lähtökohta. 

Näin myös jokaisesta esiintyjästä voisi kehittyä omanlaisensa hahmon teokseen heidän omien per-

sooniensa kautta. Olin esiintyjävalintojen kanssa ennakkoluuloton ja luotin valinnoissa siihen millai-

sen mielikuvan heistä olin saanut. Valitsin ihmisiä, joiden kanssa uskoin olevan helppo työskennellä 

sekä ajatusten ja olemisen tapojen ruokkivan omaa työtäni. Anna Stenbergin ja Hanna Vilanderin 

kanssa olin työskennellyt aikaisemminkin, mutta Fox Marttisen ja Terhi Hartikaisen kanssa vähem-

män. 
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Hanna Vilander on kotoisin Orimattilasta mutta asunut pitkään Helsingissä sekä matkustellut ja asu-

nut pidempiäkin aikoja ulkomailla. Hän on tutustunut erityisesti Brasiliaan sekä sen kulttuuriin. Hän 

on ollut opiskelujensa aikana myös useampaan kertaan vaihdossa Brasiliassa. Vilander on tanssinut 

samban ja salsan lisäksi kilpatanssia, kontakti-improvisaatiota, showtanssia, jazzia, nykytanssia ja 

balettia. Sibelius-lukion tanssilinjalla hän tutustui eritoten taidetanssien maailmaan ja syvensi osaa-

mistaan Västra Nylands folkhögskolanin tanssilinjalla. Nyt 2014 Vilander valmistuu Savonia-

ammattikorkeakoulusta tanssinopettajaksi. Hänellä on vahva suunta tanssin työkentälle, jossa kiin-

nostus on herännyt myös taiteen tekemiseen. Ammattinsa lisäksi Vilander kokee tärkeäksi saada tu-

levaisuudessakin matkustella ja tietysti vaalia rakkaita perhe- ja ystäväsuhteitaan. 

 

 

Kuva 3: Esiintyjätyöryhmä: Hanna Vilander, Anna Stenberg, Terhi Hartikainen & Fox Marttinen. Ku-

va: Pauliina Ruhanen. 

 

Vantaalta kotoisin oleva Anna Stenberg aloitti tanssimisen Musik Institutet Kungsvägen i Vandan ba-

lettitunneilla. Siitä hän on laajentanut osaamistaan muun muassa nykytanssiin ja jazztanssiin käy-

mällä Västra Nylands folkhögskolan tanssilinjan. Valmistava koulutus tuotti tuloksia, sillä haettuaan 

ammattiopintoihin hänet hyväksyttiin tanssijakoulutukseen sekä Göteborgin Balettakademieniin että 

Pohjois-Karjalan ammattiopistoon Outokumpuun. Samana vuonna Stenberg otti vastaan opiskelu-

paikan Savonia-ammattikorkeakoulun tanssinopettajan koulutusohjelmasta, josta hän valmistuu nyt 

keväällä 2014. Stenberg on luontainen esiintyjä, joka kiinnostuu haasteista ja seikkailuista. Tanssija-

na hän yhdistelee vivahteikkaasti erilaisia dynamiikkoja ja tanssityylejä toisiinsa, mutta samalla jat-
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kuvasti etsii ja syventää liikkeen intentioita ja funktioita. Tanssissa häntä kiehtoo kehon sisäinen 

musiikki, kommunikatiivisuus, fyysisyys sekä totena eletyt hetket. 

 

Terhi Hartikainen aloitti tanssiuransa tanssillisella voimistelulla, josta siirtyi lukion myötä enemmän 

nykytanssin maailmaan. Lukion jälkeen hän opiskeli vuoden Keski-Pohjanmaan opiston tanssilinjalla, 

jonka jälkeen hän aloitti ammattiopinnot syksyllä 2012 Savonia-ammattikorkeakoulun tanssinopetta-

jan koulutusohjelmassa. Hartikainen kokee, että tanssin maailmassa rajat ovat sumentuneet. Tämän 

vuoksi hän kertoo vielä etsivänsä itseään ja omaa tanssiaan. Hän on kiinnostunut kaikesta, jonka 

vuoksi hän innostuu ja heittäytyy helposti. Tähän vaikuttaa myös hänen mottonsa, että kokeilemalla 

ja löytämällä asiat selviää. Hän uskoo, että tanssissa kokemansa tuntemukset ja ilmiöt ovat häntä 

ajaneet eteenpäin ja johtaneet tilanteeseen missä hän nyt on. 

 

Fox Marttinen aloitti tanssin noin 18-vuotiaana harjoitellen kaveriporukan kanssa kaduilla ja käytävil-

lä break dancea. Tanssitunneille Tanssiopisto Sonja Tammelaan hän meni 20-vuotiaana ja lajeina 

olivat aluksi showtanssi, baletti, break dance ja nykytanssi. Myöhemmin Tanssistudio Footlightilla 

kuvioihin tulivat myös hiphop, steppi ja irlantilainen tanssi. Syksyllä 2012 hän aloitti ammattiopinnot 

Savonia-ammattikorkeakoulun tanssinopettajan koulutusohjelmassa. Marttisen tärkeimmiksi lajeiksi 

on muotoutunut baletti ja showtanssi, joita hän mielellään risteyttää muiden esteettisten lajien ku-

ten voguingin kanssa. Tanssijana hän on aikaisemmin toiminut esimerkiksi musiikkivideolla ja tans-

siavustajana Lappeenrannan Kaupunginteatterissa.  Tanssinopettajaopintojen ohella hän on suorit-

tanut myös Royal Academy of Dancessa Benesh Movement Notation -perusopinnot. Näiden opinto-

jen myötä Marttisen kiinnostus on herännyt liikeanalyysiin ja laajemminkin tanssintutkimukseen, 

jonka parissa hän voisi nähdä itsensä työskentelemässä jatkossa. 

 

4 TYÖSKENTELYPROSESSI 

 

Tässä kappaleessa avaan kronologisesti työskentelyprosessin kulkua. Tuon ilmi missä vaiheissa te-

oksen eri elementit tulivat mukaan ja kuinka ne vaikuttivat prosessiin. Avaan myös valintojani aika-

taulutuksen ja käytännön kysymysten suhteen. 

 

4.1 Itsenäinen taustatyö 
 

Idean tanssiteoksesta Ville Leinosen Majakanvartijan uneen pohjalta sain keväällä 2012. Silloin aloi-

tin oman itsenäisen työni lähinnä kuuntelemalla levyä ja hahmottelemalla mielessäni teoksen maail-

moja. Teoksen maailma ja lähtökohdat muotoutuivat kuluvan vuoden aikana.  Keväällä 2013 kypsy-

neet ideat tulivat esiin Eeri Pihlajakarille lähettämässäni sähköpostiviestissä, jota siteerasin eräässä 

oppimistehtävässäni seuraavasti: 

 

Opinnäytteeni tulee olemaan tanssiteos, joka perustuu Ville Leinosen Majakanvartijan 
uni -levyyn. Teokseni tulee noudattamaan levyn dramaturgista kaarta. Ensi-ilta tulisi 
olemaan Sotkulla, mutta lisäksi teos tulisi mahdollisesti levittäytymään Kuopion kau-
punkitilaan ennen ensi-iltaa lyhemmillä paikkasidonnaisilla performatiivisilla tapahtu-
milla. Aioin pyytää mukaan 4 tanssijaa ja itse aioin olla mukana tanssimassa sekä 
teen koreografian. Teoksesta tulee noin tunnin mittainen kokoillan tanssiteos. Tyylilli-
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sesti tullaan liikkumaan nykytanssin, improvisaation ja kontakti-improvisaation maail-
massa. Haluan hyödyntää teoksessa mahdollisesti myös videokuvaa ja lähtökohtana 
on ollut myös yleisön osallistaminen. Oma näkökulmani levyyn ja sitä kautta myös sii-
tä tehtyyn tanssiteokseen tulee olemaan kaikenlaiset rajapinnat ja se mitä niissä ta-
pahtuu. Missä kulkee ihmisen ruumis-henki raja? Millaisia rajoja syntyy tanssijan ke-
hon ja ympäröivän tilan välillä? Entä kahden tanssijan välille? Missä kulkee tietoisen 
tajunnan ja alitajunnan raja? Tanssija joutuu työssään jatkuvasti työskentelemään 
näiden rajapintojen alueella ja minua kiinnostaa mitä niissä tapahtuu. Mielenkiintoni 
herättää myös näiden kysymysten kautta se miten tanssija ajattelee, miten keho ajat-
telee, muistaa tai voi olla viisas? (Nylén 2013, 2-3). 

 

Kyseisessä viestissä on jo nähtävissä samoja teemoja kuin nähtiin nyt lopullisessakin teoksessa. Iso-

na elementtinä ollut Kuopion kaupunkitilaan levittäytyminen jäi pois, koska työaika ei olisi riittänyt 

siihen. Samaisena keväänä otin yhteyttä Ville Leinoseen ja kysyin hänen lupaansa työstää esitys hä-

nen albumiinsa. Sain häneltä luvan ja varsinainen opinnäytetyöprosessi pääsi käyntiin kevään 2013 

lopussa kun tein työsuunnitelman ja aihekuvauksen. Silloin kirkastui myös työn tutkimuskysymykset 

ja aloin etsiä lähdeteoksia. Tutkimuskysymyksiksi asetin seuraavat kysymykset: kuinka läsnäolo ja 

sen erilaiset vivahteet voivat toimia itsessään kommunikaation välineenä sekä miten analysoin itseni 

tai toisen tanssijan tuottamaa liikettä siten, että osaisin nähdä kullekin liikkeelle oleellisimmat tekijät, 

joissa liike saa eksistenssissä. 

 

Kevään aikana oli jo hahmottunut kohtaukset sekä teoksen kokonaisrakenne. Kokonaisrakenne pysyi 

jokseenkin samanlaisena ensimmäisistä hahmotelmista asti. Seuraavista kohtauksista olen kirjoitta-

nut jo 22.1.2013 päiväkirjaani. Nämä ajatukset päätyivätkin jalostuneina aivan lavalle asti. 

 

Kohtaus idea: toiset makaa lattialla ja toiset näiden päällä. Kontakti-impro siten, että 
toinen passiivisena ”sänkynä” alla. Kaunis kuva toisesta ihmisestä kerällä toisen pääl-
lä. Kohtaus idea 2: kaataa tekoverta toisen päälle, joka makaa pulkassa. 

 

Kesällä 2013 tein kesäopintoinani opinnäytetyötä. Silloin lähinnä luin lähdemateriaalia ja keräsin 

muuta aiheeseen liittyvää ympärilleni. Kuuntelin paljon Majakanvartijan unta ja vietin joitakin tunteja 

tanssisalissa hahmottelemassa liikkeellisiä maailmoja. Kohtaukset ja rakenne vahvistuivat jatkuvasti 

kesän aikana ja lähdemateriaali ruokki vahvasti myös taiteellista työtä. 

 

4.2 Muu työryhmä mukaan 
 

Syyskuun alkupuolella 2013 laitoin viestiä viidelle tanssijalle, joita pyysin mukaan teokseen. Yksi 

heistä joutui kieltäytymään, mutta muut tanssijat vastasivat myöntävästi. He olivat Anna Stenberg, 

Hanna Vilander, Terhi Hartikainen ja Fox Marttinen. Kaikkien heidän kanssaan viestittelin asian tii-

moilta ja osan kanssa keskustelin myös kasvotusten. Tieto lopullisista neljästä tanssijasta oli hyvä 

tässä vaiheessa, koska se mahdollisti työn suunnittelun konkreettisemmin eteenpäin. Näimme tans-

sijoiden kesken yhdessä vielä syksyllä ja pohjustin heille ajatuksiani sekä karkeita teoksen suuntavii-

voja. Samalla näimme myös kenen kanssa tulisimme työskentelemään. 

 

Syyskuun alussa kyselin Kuopion muotoiluakatemian vaatetusmuotoilun koulutusohjelman puolelta 

sähköpostitse olisiko siellä jollakin opiskelijalla mahdollisesti kiinnostusta puvustaa opinnäytetyö. 
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Pauliina Ruhanen vastasi viestiini ja sähköpostittelumme jälkeen vaikutti, että yhteistyö onnistuisi. 

Näin Ruhasen kahden kesken kahvilla ja kerroin hänelle ideoitani puvustuksesta sekä yleisesti teok-

sesta. Hän selkeästi innostui haastavasta projektista ja yhteistyö pääsi mainiosti alulle. Puvustukses-

ta tulisi myös Ruhasen oma opinnäytetyö. 

 

Syksyn aikana kysyin myös Anne Salmea avuksi valosuunnitteluun. Tunsin Salmen jo entuudestaan 

yhteisistä produktioista ja tiesin hänen osaavan luoda upeita valotilanteita. Tapasin hänet viinilasin 

äärellä ja pohjustin esitystä. Kerroin jo alustavista ideoista valoihin ja mitä halusin lavalle. Salmen 

ajatukset ruokkivat omiani sekä toisinpäin. Meidän oli helppo yhdessä suunnitella valoja ja viedä 

ideoita eteenpäin. Salmi koki tärkeäksi olla alusta asti projektissa mukana ja tietää mitä tapahtuu. 

Hän ottikin isomman vastuun valoista kuin olin aiemmin suunnitellutkaan. Tämä tuli olemaan valta-

van iso apu myöhemmin, koska en ollut ikinä itse tehnyt näin pitkän teoksen valosuunnitelmaa. Li-

säksi valojen teknisessä toteutuksessa oli haasteita yleisön asettelun vuoksi. 

 

Kun työryhmä alkoi olla kasassa, niin teoksen raamit konkretisoituivat selkeäksi paketiksi. Syksyn 

ajan tein vielä omaa suunnittelutyötäni. Selkeytin itselleni mikä on tärkeää, mitä haluan korostaa ja 

mitä haluan teoksella tuoda ilmi. Olin kerännyt materiaalia ja tehtäviä kasaan, joiden pohjalta lähti-

simme liikkeelle keväällä. Ajatukset alkoivat pikkuhiljaa olla siinä pisteessä, että oli pakko päästä 

eteenpäin yhdessä tanssijoiden kanssa. Syksyn aikana varmistuivat esityspäivät. Samalla tein harjoi-

tusaikataulun tammi-helmikuulle, jonka laitoin heti muulle työryhmälle.  

 

 

Kuva 4: Mäyrä seuraa harjoituksia. Kuva: Anna Stenberg. 

 

4.3 Harjoituskausi 

 

Harjoitukset alkoivat tammikuussa 2014 yksityisharjoituksilla jokaisen tanssijan kanssa kahdestaan. 

Halusin aloittaa treenit kahdenkeskisinä, jotta kohtaisin jokaisen tanssijan yksilönä sekä tutustuisin 

heihin paremmin. Pian yksityisharjoituksien jälkeen siirryimme harjoittelemaan koko porukalla. Salmi 

ja Ruhanen tulivat myös pian mukaan harjoituksiin. Työryhmä tiivistyi, koska olimme paljon kaikki 

harjoituksissa yhdessä. Harvinaista olikin, että teoksen koko työryhmä oli näin aktiivisesti harjoitus-
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prosessin alusta asti mukana. Se mahdollistikin valo- ja pukusuunnittelun kannalta huomattavasti 

syvemmän otteen esitykseen. Tammikuun lopussa saimme Johanna Tuukkasen mukaan projektiin 

asiantuntija avuksi. Hän oli kolme kertaa seuraamassa harjoituksiamme ja saimmekin häneltä hyö-

dyllistä ja kehittävää palautetta koko projektin läpi. Pidimme muutenkin harjoitukset avoimina ja 

meillä oli paikalla paljon koeyleisöä, jolta saimme hyödyllistä palautetta. 

 

Etenimme suurin piirtein harjoitusaikataulun (liite 2) mukaan. Liitteenä olevasta aikataulusta näkyy 

kaikki toteutuneet harjoitukset ja mitä harjoituksissa teimme. Meillä oli säännöllisesti kaksi kertaa 

viikossa treenit sekä niiden lisäksi muutamat pidemmät viikonlopputreenit. Harjoituksia oli riittävästi 

ja aikatauluja muokattiin prosessin aikana tarpeiden mukaan. Harjoituskausi sujui kuitenkin yleisesti 

ottaen kivuttomasti, vaikka kova stressi painoi päälle samaan aikaan muista koulutöistä. Harjoituk-

sissa oli reipas ja mukava henki, joka auttoi tehokkaassa työskentelyssä eteenpäin. Kaiken kaikkiaan 

työskentely koko työryhmältä oli innostunutta, motivoitunutta ja sitoutunutta. 

 

 

Kuva 5: Esitys Kuopion Musiikkikeskuksen avoimissa ovissa 14.2.2014. Kuva: Soile Nevalainen. 

 

14.2.2014 meillä oli esiintyminen Kuopion Musiikkikeskuksen avoimissa ovissa musiikkikeskuksen va-

lohallissa. Esitimme siellä teoksesta ensimmäisen kohtauksen kaksi kertaa klo. 11.15 ja 14.30. Silloin 

meillä ei vielä ollut puvustusta, joten esiinnyimme vain tanssijoiden omissa mustissa ja harmaissa 

vaatteissa. Esitys oli hyvä kokeilu yleisön edessä vaikkakin valohallin avara ja joka suuntaan auki 

oleva tila ei ollut esitykselle edukseen. Esiintyminen antoi tanssijoille uudenlaisen tarttumapinnan 

kohtaukseen, jota olimme työstäneet kaikkein pisimpään. Esiintymisellä saimme myös näkyvyyttä 

Lähtölaukaus-tanssifestivaalille sekä erityisesti omalle työlleni. 

 

Helmikuun puolessa välissä kokonaisuus alkoi jo olla joissakin raameissa. Puku- ja valoideoita sain 

kuullakseni pikkuhiljaa ja joitakin vaatteita alkoi jo valmistuakin. Rekvisiitta ja lavastus alkoivat olla 

myös kasassa. Tässä vaiheessa pidimme työryhmän kanssa illalliskutsut, joissa keskustelimme syväl-

lisesti teoksen teemoista ja niiden herättämistä ajatuksista. Ideana oli yhdistää ryhmän koherenssia 

ja ruokkia toinen toistemme näkökulmia teokseen. Samalla minä avasin kohtaus kohtaukselta mitä 
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olin niissä tavoitellut. Tästä oli huomattavasti apua ryhmän yhteishengen sekä teoksen teemojen 

yhdentymisen kannalta. 

 

Harjoitukset jatkuivat tasaisesti tammi-helmikuun ajan viikolle 8 asti jolloin alkoivat muut opinnäyte-

työesitykset Sotkulla. Tässä vaiheessa meidän esitys oli jo hyvin kasassa. Pientä viilausta ja kehitty-

mistä kaivattiin vielä, mutta sen ehtisimme tehdä Sotkulla. Olinkin tyytyväinen siihen, että olimme 

Sotkulle mennessä jo siinä vaiheessa, että pystyimme keskittymään nyansseihin ja pilkunviilaukseen 

isompien kaarien ollessa jo hyvin hanskassa. 

 

4.4 Esitysviikko 

 

Ensi-iltamme oli viikolla 9 lauantaina 1.3.2014 klo 19.00 ja toinen esitys sunnuntaina 2.3.2014 klo 

19.00. Yleisölle avoin kenraaliharjoitus oli torstaina 27.2.2014 klo 19.00. Molemmat esitykset sekä 

kenraalin saimme esittää lähes täysille katsomoille. Meillä oli esitysviikolla joka päivä maanantaista 

torstaihin harjoitukset Sotkulla.  

 

 

Kuva 6: Valmistautumista viimeiseen esitykseen. Kuva: Pauliina Ruhanen. 

 

Alkuviikko meni valojen rakentamisessa, joka osoittautuikin astetta haastavammaksi pyöreän yleisön 

asettelun vuoksi. Jouduimme rakentamaan lähes kaikki valot alusta asti, koska mitään valmiita valo-

ja ei voinut hyödyntää. Kaikkina iltoina työskentelimme Sotkulla lähes puoleen yöhön asti, että 

saimme kaiken toimimaan. Jouduimme myös treenaamaan koko viikon tanssimaton kanssa ja saim-

me sen pois tilasta vasta ensi-iltaan. Myös puvustuksen aikataulu meni tiukoille ja näin viimeistellyt 

puvut vasta esitysviikon loppupuolella. Nämä tekijät toivat jännityselementtinsä ensi-iltaan. Ensi-

illassa kävi pieniä sattumia lavastuksen kanssa, mutta muuten suuremmilta yllätysmomenteilta sääs-

tyttiin. 

 

Koska teknisissä asioissa kului niin paljon aikaa alkuviikosta, pelkäsin, että esiintyjien työ ei pääsisi 

kehittymään tarpeeksi viikon aikana. Yksi viikko valoharjoituksille ja esityksille oli todella lyhyt aika. 

Puristimme kaiken kasaan hyvin tiukalla tahdilla. Ihanteellista olisi ollut, jos olisimme saaneet Sotkul-

le yksi tai kaksi lisäviikkoa aikaa harjoitella. Nyt esitykset esitettiin vaiheessa, jossa teoksen olisi pi-
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tänyt päästä vielä kasvamaan ja sitten prosessi jo päättyikin. Oli hienoa, että saimme kuitenkin esit-

tää teosta kaksi kertaa, joka mahdollisti pienen kasvun. Olin esitysten päätteeksi erittäin tyytyväinen 

siihen lopputulokseen mikä oli näillä resursseilla ja tässä ajassa mahdollista. 

 

5 TÄYTETYILLE ELÄIMILLE 

 

Tämän kappaleen aikana syvennyn itse teokseen, Täytetyille eläimille. Kuvailen läpi teoksen raken-

teen ja muodon. Kerron eri elementtien, tilaratkaisun, lavasteiden ja valojen, funktioita kokonaisuu-

dessa. Lisäksi esittelen ajatuksiani teoksen musiikki-liike -suhteesta.  

 

5.1 Teoksen intro: majakkasaarelle rantautuminen 

 

Täytetyille eläimille alkaa 30 minuutin introlla ennen varsinaisen esityksen alkua. Yleisö astuu sisään 

esitystilaan yleisölämpiön puolelta. Esitystilaan johtavassa ovessa on lappu, joka antaa katsojille kat-

somisohjeita. Jalkineet täytyy jättää oven ulkopuolelle ja katsojat saavat haluamassaan kohdassa as-

tua ovesta sisään tai ulos. Sisään astuessaan yleisön osallistujat näkevät hämärän tilan, jossa kulkee 

neljä esiintyjää omiin maailmoihinsa uppoutuneina. Esiintyjistä Hartikainen, Stenberg ja Marttinen 

liikkuvat hiljakseen tilassa omaan maailmansa uppoutuneina ja neljäs esiintyjä, Vilander, maalaa si-

nisellä maalilla lattialla olevaa pitkää paperia. Tilan keskellä on taskulamppu ja banaaniterttu suoras-

sa linjassa toisiinsa nähden. Ovensuussa on myös neljä erilaista täytettyä eläintä, sorsa, merimetso, 

näätä ja mäyrä. Yleisö saa kulkea tilassa vapaasti. Tilan reunoilla on yleisölle tuoleja, joille he saavat 

mennä istumaan. Tuolien asettelu luo tilaan rituaalisen tapahtuman tunnun ja ottaa samalla tuolit ja 

toiset katsojat osaksi teoksen lavastusta. Asettelu korostaa yhteisöllisyyttä ja siten teoksen tulkintaa 

yhteisenä maailmana ja todellisuutena. Äänimaisemana kuullaan Arne Nordheimin ääniteokset Soli-

taire, Polypoly sekä Colorazione. Tunnelma on jännittynyt ja lataa odotuksia tuleville tapahtumille. 

 

Tämän lisäksi tilassa on munakello, johon ladattu aika jakaa 30 minuutin keston kahteen osaan. Vi-

lander maalaa koko ajan paperiin, mutta muiden esiintyjien tekeminen muuttuu kellon soidessa. Yksi 

heistä kuljettaa täytetyt eläimet omille paikoilleen yleisön joukkoon varatuille penkeille. Tämän jäl-

keen hän kuljettaa banaaneita yleisön penkkien alle. Toisen tehtävänä on kiinnittää maassa oleva 

taskulamppu kiinni kattoon tikapuilla. Kolmas esiintyjä taas ottaa kontaktia yleisöön ja johdattelee 

heitä istumaan eri paikkoihin tilaa. Hän saattaa myös vaihtaa yleisön jo valitsemaa paikkaa tilassa tai 

viedä toisilleen tuttuja ihmisiä istumaan eri paikkoihin tilaan. Kun munakello soi toisen kerran kaikki 

esiintyjät lopettavat tehtävänsä ja valomuutos kertoo, että esitys alkaa. 

 

Intron alkuasetelma pelaa esiintyjien, yleisön ja tilan reviirisuhteilla. Argylen (1988, 180) mukaan 

ihmisten reviirit voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan niiden laajuuden mukaan. Pienin niistä on hen-

kilökohtainen tila, keskimmäinen henkilökohtainen reviiri ja isoin on julkinen reviiri. Henkilökohtainen 

tila on alue henkilön ympärillä, joka toisen ihmisen ylittäessä koetaan epämiellyttäväksi. Alue on 

noin pyöreän muotoinen alue henkilön ympärillä, mutta yleensä alue on suurempi kehon etupuolella 

kuin takapuolella. Henkilökohtainen tila syntyy turvallisuuden tunteen tarpeesta. Henkilökohtainen 

reviiri on henkilökohtaista tilaa laajempi alue, jota henkilö kokee pystyvänsä kontrolloimaan. Tämä 
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reviiri luo olon yksityisyydestä ja intiimiydestä. Tällaisia reviirejä voi olla esimerkiksi oma auto, työ-

huone tai puutarha sekä julkisissa tiloissa esimerkiksi oma ravintolan pöytä, elokuvateatterin tuoli tai 

pöytä kirjastossa. Julkinen reviiri on taas pienen ryhmän alue, jonka he kokevat omakseen, tutuksi 

ja turvalliseksi. Tällaisia voi olla esimerkiksi kaveriporukan tuttu kahvila tai jonkin julkisen rakennuk-

sen käytävä tai muu suurempi tila. Julkisen reviirin haltuunotosta kertoo henkilöiden asettuminen 

laajasti tilaan, äänekäs keskustelu toistensa kanssa ja keskenään samantapainen kehollinen olemus. 

(Argyle 1988, 180–182). 

 

 

Kuva 7: Intro. Kuvassa Hanna Vilander. Kuva: Pauliina Ruhanen. 

 

Teoksen introssa näyttäytyy heti kaksi erillistä reviiriasetelmaa. Paperiin maalavaan esiintyjän reviiri 

on selkeästi henkilökohtainen reviiri. Hänen hallitsemansa alue on paperin mittainen ja hänen eleen-

sä ja katseensa eivät suuntaudu muualle kuin maalaamisen ja paperiin. Sillä tavoin hänen hahmonsa 

on sisäänpäin kääntyneempi ja hallitumpi, koska reviiri on rajattu. Muut kolme esiintyjää ottavat 

taas koko tilan haltuun julkisen reviirin tasolla. Heillä on yhtenäinen olemisen tapa, he ovat levittäy-

tyneet laajasti tilaan ja he näyttävät itsevarmoilta. Varsinkin kun he lähtevät laajemmin tilaan liik-

kumaan niin he hallitsevat olemisellaan koko esitystilan.  

 

Yleisö on tässä asetelmassa tietoisen alisteisessa asemassa. Heillä ei ole sisään astuessaan muuta 

kuin oma henkilökohtainen tilansa ja samalla he joutuvat astumaan toisten ihmisten selkeästi omis-

tamaan reviiriin. Tämä luo tilanteeseen vahvan jännitteen esiintyjän ja katsojan välille. Katsojan löy-

täessä oman istumapaikkansa tilassa hän luo tuolista ja sen ympäröivästä alueesta itselleen oman 

henkilökohtaisen reviirinsä. Hän saattaa asettaa merkiksi takkinsa tuolin selkänojalle tai käsilaukun 

tuolin vierelle merkiksi omasta tilastaan. Yleisön tuolit eivät ole asetettu säännönmukaisesti tilaan 

vaan osa on yksinään, osa ryhmissä, pareittain sekä lähempänä tai kauempana lavan keskustaa. 

Tämä luo esiintyjä-katsoja suhteen lisäksi jännitteen katsoja-katsoja suhteen välille. 

 

Tämän lisäksi yksi esiintyjistä, Hartikainen, tulee katsojien henkilökohtaisen tilan rajalle pyytäessään 

heitä vaihtamaan istumapaikkaa tilassa. Yleensä ihmiset istuvat mieluiten itselleen tuttujen ihmisten 
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viereen tai hakeutuvat samanlaisten statusten (esimerkiksi ikä, sukupuoli tai ihonväri) omaavien 

henkilöiden viereen (Argyle 1988, 173). Näitä tyypillisiä ratkaisuja rikkoo yleisön mielivaltainen aset-

telu. Se asettaa katsojia eriarvoisiin asemiin, saattaa pakottaa istumaan täysin kiinni toisessa kaksi 

toisilleen vierasta ihmistä tai laittaa yksittäisen ihmisen istumaan toisilleen tutun porukan keskelle. 

Tämä saattaa luoda katsomiskokemuksesta jännitteisen ja tarjota samalla teoksen katsomiseen uu-

denlaisia näkökulmia. 

 

5.2 Teoksen alku: yksityisyydestä kohti joukkohysteriaa 
 

Intron päättyessä ja valon muuttuessa kauttaaltaan punaiseksi Leinosen levy lähtee soimaan. Punai-

nen valo symboloi vaaraa, uhkaa, kiihkoa, verta ja aggressiivisuutta. Esiintyjät seisovat pitkin tilaa ja 

heillä on sormet kaulalla mittaamassa pulssia. Sormet liikkuvat eri kohtiin heidän kehoaan yrittäen 

tuntea ja laskea pulssinsa rytmin. Taustalla pauhaa mainosmainen kappale, Lotion da Vie, joka vie 

ajatukset uhkaavaan ja vaaralliseen tunnelmaan. Tilanne raukeaa pimeyteen, jonka aikana esiintyjät 

siirtyvät uusiin kohtiin tilaan. Pikku hiljaa he alkavat rakentamaan ympärilleen tilaan henkilökohtaista 

ympäristöä, johon heillä kaikilla on erilaiset suhteet. Liike kasvaa hienovaraisesti kasvaen suurem-

maksi lopulta täyttäen koko esitystilan. Taustalla soi hyräilyn omaisesta alusta dadaistiseksi runoksi 

nouseva majakanvartijan uni -kappale. Kohtaus esittelee esiintyjät yksilöinä, paljastaa jotakin heidän 

yksityisyydestään ja avaan tilanteen arkisella liikkeellä, joka vaivihkaa muuttuu tyylitellymmäksi ja 

laadultaan rikkaammaksi. 

 

  

Kuva 8: Joukkohysteriaa. Kuva: Pauliina Ruhanen. 

 

Tai Vaan Toi Von Taa -kappaleen lähtiessä soimaan alun luoma jännite laukeaa. Kappale johtaa koh-

taukseen, joka vie esiintyjät läpi kiireen, turhautumisen, massahysterian, antautumisen ja hämmen-

tymisen teemojen. He liikkuvat dynaamisesti tilassa juosten ja touhuten täyttäen sen uudenlaisella 

energialla. Musiikki taustalla kiihtyy ja tanssijoiden energia kasvaa sen mukana päättömämmäksi ja 

sekopäisemmäksi. Tässä kohtauksessa musiikki on hyvin määräävässä osassa. Kohtaus on rakennet-
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tu musiikin rakennetta mukaillen. Näen kohtauksen jonkinlaisena arjen oravanpyöränä, jossa oma 

ajatus hukkuu metelin alle. Koin, että käyttämäni musiikkisuhde tukee tätä näkökulmaa. 

 

Lopulta päädytään tilanteeseen, jossa kaikki esiintyjät havittelevat katossa roikkuvaa taskulamppua 

pakonomaisella melskeellä. Esiintyjät saavat lampun päälle ja lampun valokiila alkaa kuin etsien liik-

kua hämärässä tilassa. Lamppu toimii koko esityksen ajan metaforana majakalle, joka kuvastaa toi-

voa, armoa ja lohtua. Lampun kirkkaan punaisessa muovikuoressa toistuvat alun mielikuvat punai-

sesta väristä. Lampun valo avaa tilan hienovaraisesti seuraavan kohtauksen tunnelmaan. 

 

5.3 Duetot: banaani on portti lapsuuteen 

 

Seuraava kohtaus rakentuu kahdesta duetosta tanssijoiden välillä. Särkyvää tunnelmaa kohtaukseen 

tuo L'ancre, La Croix, Le Cœur ja ((( ))) -kappaleiden hauras tunnelma. Molemmat duetot lähtevät 

lattiatasosta, lähes ihmisten jalkojen juuresta. Kohtauksessa sekoittuu mielenkiintoisella tavalla yksi-

tyinen, julkinen, henkilökohtainen, jaettu sekä tosi ja esitys. Kohtauksen aikana molempien parien 

erilaiset valinnat, ratkaisut ja päätökset johtavat koskettavaan kohtaukseen, jonka intiimiyden voi 

aistia täyttävän koko tilan. Musiikki toimii mattona esiintyjien peittelemättömälle ilmaisulle. Ilmassa 

väreilee usvaa ja hämärät valot valaisevat ohuelti lattiaa. Tunnelma on maaginen. Lopulta tilanne 

häivyttyy tyhjään tilaan esiintyjien yksitellen lähtiessä reunoille yleisön lähelle. 

 

 

Kuva 9: Majakan valo syttyy. Kuva: Pauliina Ruhanen. 

 

Jokaisella esiintyjällä on tilassa oma banaani. Kaikki heistä alkavat syömään banaania eri tavoin pai-

kallaan pitäen tiukan katsekontaktin yleisöön. Kohtauksessa yhdistyy surumielisyys sekä huumori yl-

lättävällä tavalla. Banaanin mössääminen suuhun voi sinänsä olla hupaisaa, mutta alle rakentuneen 

kohtauksen varjostamana tilanne kääntyy jossakin määrin eskapistiseksikin. Banaani tuli kuvioihin 

viittauksena levyn loppupuolella kuultavan tiike-rini -kappaleen sanoituksessa kuultaviin reilun kau-

pan banaaneihin. Koin mielenkiintoisena banaanin muodon falloksellisena elementtinä ja ajatuksen 

absurdiuden, että banaani on kasvanut Panamassa ja sieltä se on päätynyt kuopiolaisen teatterin la-
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valle syötäväksi. Syömisen häpeilemättömyydessä on lapsuuteen liittyvää olemusta. Kiinnostava oli 

myös syöminen rituaalisena tapahtumana. Baanaani katoaa esiintyjään suuhun ja häviää. Myös 

esiintyjän sisäelimet ja elimistö ovat näin ollen osana esitystä. Osa esitystä on esiintyjän sisässä ja 

jatkaa siellä omaa tarinaansa. 

 

Banaani johdattaa tilanteen lapsuuteen, jota vahvistaa sumunummienunilillukka-kappaleen lasten-

laulumainen melodia. Kappale johdattaa esiintyjät naivistisen oloiseen tanssiin, johon yhdistyy suru-

mielisyyden ja masennuksen heijastumat lapsenomaiseen liikkeeseen. Kuitenkin yhteisen tanssin 

kautta löytyy hetkittäistä iloa. Tanssi johtaa kuitenkin pian tilanteeseen, jossa kaikki esiintyjät seiso-

vat kohti yleisöä totisina hiljaa paikallaan. Yksitellen he siirtyvät siitä hiljaa takaisin omille paikoilleen, 

jossa aikaisemmin söivät banaania. 

 

5.4 Teoksen toinen alku: väkivaltaa yhden hymyn vuoksi 

 

Tässä vaiheessa tilaan laskeutuu ensi kertaa täysi hiljaisuus, joka merkitsee teoksen kaaren puolta 

väliä ja lopun alkua. Hiljaisuuden aikana esiintyjien puvut muuttavat muotoaan. Osa heistä kääntää 

asunsa toisinpäin, jolloin puvun käyttötapa muuttuu.  Muista puvuista lähtee osia irti tai niitä tulee li-

sää. Kohtaus on intiimi ja se tuo esiin esiintyjien yksilölliset tavat ottaa suhdetta yleisöön. Tilanne 

kasvaa vaatteista, koko tilaan aukeavaksi järjestelyn hetkeksi samalla kun nexynyt ´Luuvia` texään 

(uni II) -kappale lähtee soimaan. Musiikki soi hiljaisena taustalla ja volyymi nousee vasta kappaleen 

loppupuolella. Hiljainen musiikin käyttö merkitsi itselle musiikkia aika käsityksen hämärtämisen työ-

kaluna, joka vain rullaa taustalla tasaisena mattona, asioita tapahtuu, aika kuluu, mutta muuttuuko 

mikään oikeastaan.  

 

 

Kuva 10: Väkivaltaa. Kuva: Pauliina Ruhanen. 

 

Esiintyjillä on tilassa erilaisia suoritettavia tehtäviä liittyen käytettävään rekvisiittaan ja tilan rakentei-

siin. Taskulamppu sammutetaan, tilan ikkunat avataan, maalattu paperi rullataan pois ja tilaan tuo-

daan pulkassa oleva TV, jossa näkyy epäselvää kuvaa pornosta, eläintuotannosta, lihavista ihmisistä 
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ja minun debyyttiesiintymisestäni tanssijana. Tehtävien aikana esiintyjät tulevat keskelle tilaa kirjoit-

tamaan ilmaan tanssillaan salaisuutensa, joita ei haluaisi kenenkään muun kuulevan. Tilanne johtaa 

pimeään valotilanteeseen, jossa ainoa valo tulee avonaisista ikkunoista sekä TV:n välkehtivästä va-

losta. Esiintyjät ilmeettöminä tuijottavat televisiota ja imevät itseensä sen suoltamaa valoa, merki-

tyksiä ja tyhjyyttä. 

 

Tilanne katkeaa kuin seinään, kun yksi tanssijoista vetää television töpselin seinästä ja kuva sam-

muu. Tämä johtaa teatraaliseen kohtaukseen, jossa ironian, mahtipontisuuden ja sarkasmin kautta 

käsitellään teemoja välittämisestä, auttamisesta ja joukkohysteriasta. Kohtaus on selkeästi esittämi-

sen tavaltaan eroava muusta teoksesta, sillä se hyödyntää teatraalisuutta ja ulkokultaista maailman-

parannus kuvastoa. Kiinnostavan musiikkisuhteen luo jäänsärkijä M/S ratkaisu -kappale, jossa laule-

taan kevyesti maailman pelastamisesta ja ilmaston muutoksen pysäyttämisestä yhdellä hymyllä. 

Kohtaus käyttää ”tanssiliikkeitä” pilkallisesti ja suhde musiikkiin on osoitteleva. Kohtaukseen on alus-

ta asti ladattu paljon minun henkilökohtaista aggressiota siitä miten asiat täytyisi tehdä. 

 

Kohtaus kuitenkin saa kasvaessaan aggressiivisempia sävyjä ja johtaa tilanteeseen, jossa yksi esiin-

tyjistä, Vilander, joutuu alistettuun asemaan suhteessa toisiin. Hänet teipataan kiinni banaanin kel-

taiseen pulkkaan, jossa TV aikaisemmin on ollut. Hänen päälleen kaadetaan sininen maali, jolla hän 

oli maalannut teoksen alussa. Maali sotkee hänen vaatteensa siniseksi. Tässä vaiheessa täytetyt 

eläimet tuodaan yleisön joukosta tilaan ja merimetso kannetaan pulkan viereen. Muut esiintyjät me-

nevät nurkkaan koukkuselinmakuulle ja ottavat eläimet itsensä päälle. 

 

5.5 Teoksen loppu: kuulekohan kukaan? 
 

Pulkkaan teipattuna Vilander jää yksin valoon. Hän peittelemättömällä olemuksellaan riisuu itsensä 

teipistä ja pulkasta. Hän löytää yhteyden pulkan vieressä katsovaan merimetsoon ja tanssii linnun 

kanssa dueton. Lämmintä tunnelmaa kasvattaa tiike-rini-kappaleen lempeä ja tuudittava melodia. 

Dueton aikana yksi nurkassa olevissa tanssijoista jättää oman eläimensä lattialle ja lähtee kulke-

maan tilan reunaa kohti keskellä olevaa esiintyjää. Duetto merimetson kanssa päättyy siihen kun ti-

laan saapunut tanssija nostaa merimetson pois esiintyjän luota ja saapuu itse tilalle. Hän aloittaa 

tanssin aivan pienestä liikkeestä kokonaisvaltaisempaan liikkeeseen kasvattaen musiikin vaihtuessa 

kappaleeseen Mal du Soley.  

 

Mal du Soleyn aikana muutkin tanssijat saapuvat tilaan ja kohtaus kasvaa oudoksi tanssiksi, joka 

energiallaan täyttää koko tilan. Tanssin aikana Vilander sulkee ikkunat, hakee tilaan tikapuut, kiipeää 

ylös, irrottaa taskulampun katosta ja sytyttää sen. Samalla kaikki lamput alkavat vilkkua ja tilanne 

muuttuu lähes sekopäiseksi. Tekniikka hajoaa, lamput hajoavat ja tilanne muistuttaa kaaosta. Lopul-

ta jäljelle jää vain yhden esiintyjistä pitelemän taskulampun valo ja muut esiintyjät jäävät tärise-

mään paikalleen tilassa. Taskulamppua pidellen yksi esiintyjistä kuljettaa valoa pitkin tilaa levyn vii-

meisen kappaleen, Pääkallopaikalla, lähtiessä soimaan. Koen, että tässä vaiheessa aurinko sammuu, 

on saapunut maailmanloppu. 
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Kuva 11: Mal du Soley. Kuvassa Anna Stenberg. Kuva: Pauliina Ruhanen. 

 

Lopulta taskulamppu jätetään sattumanvaraisesti jollekin yleisöstä, joka saa päättää itse minne 

suuntaa valon tilassa. Taskulamppua kantanut esiintyjä poistuu tilasta. Muut tilaan jääneet esiintyjät 

ovat aloittaneet tekemään omassa paikassaan pysyen pientä varovaista liikettä, joka pohjautuu ai-

van teoksen alussa nähtyihin omiin henkilökohtaisiin tarinoihin. He kertovat rauhassa oman tarinan-

sa loppuun ja siirtyvät tilasta pois. Tilaan jää lopulta vain taskulampun valo ja viimeiseen kappaleen 

sanat jäävät soimaan ilmaan kunnes tilanne päättyy pimeyteen ja hiljaisuuteen. 

 

6 KOHTAUSTEN RAKENTUMINEN JA KÄYTTÄMÄNI TYÖTAVAT 

 

Tämän kappaleen aikana kerron harjoituksissa käyttämistäni työtavoista. Työskentelimme karkeasti 

jaettuna kahdella tavalla, liikemateriaali- sekä tehtäväpohjaisesti. Nämä työskentelytavat kuitenkin 

myös sekoittuivat ja esityksessä on nähtävissä monista eri lähtökohdista syntynyttä liikettä. Hyvin 

paljon harjoituksissa työskentelimme koko esiintyjätyöryhmän kesken, koska kaikki esiintyjät tulisi-

vat olemaan jatkuvasti lavalla.  

 

Tavoitteenani oli ensin rakentaa kaikille kohtauksille raamit, joista kokonaisuus muotoutuisi. Johanna 

Tuukkaselta saimme ehdotuksen, että tekisimme jokaisessa harjoituksessa vähintään yhden läpime-

non. Tämä auttaisi esiintyjiä rakentamaan henkilökohtaista kaartaan teoksen läpi. Toimimme tämän 

ehdotuksen mukaan ja työtapa osoittautui toimivaksi. Keskityimme jatkuvasti kokonaisuuteen pi-

kemminkin kuin yksittäisten kohtausten hiomiseen. Näin kohtausten siirtymät ja linkittymiset toisiin-

sa pääsivät vahvistumaan. 

 

Tutkimuskysymykseni liikkeen ytimen tavoittamisesta ja läsnäolosta vaativat harjoituksissa minulta 

ohjaajana herkkyyttä nähdä ja kuulla oikeita asioita tavoitteiden kannalta. Oman läsnäolon tavan 

merkitys ohjaustilanteissa korostui. Minun täytyi tiedostaa mikä on tärkeää ja tuoda se ilmi. Ohjauk-
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sessa korostui asioiden konkreettistaminen. Keskityimme esimerkiksi siihen miltä toisen kosketus 

tuntuu, miltä kämmen tuntuu vasten toisen kehoa tai mitä näen kun vain katson.  Työskentelimme 

myös jonkin verran mallioppimisen kautta. Minä näytin kehollani liikettä, jolle ei ollut sanoja ja esiin-

tyjät etsivät tätä liikkumisen laatua itsestään. Koen, että tällaisessa työskentelytavassa läsnäolo ni-

menomaan toimi kommunikaation välineenä. 

 

6.1 Liikemateriaalipohjainen työskentely 
 

Olin luonut itsenäisen työni aikana teosta varten valmista liikemateriaalia. Tällaista materiaalia käy-

tettiin lähinnä kappaleiden Tai Vaan Toi Von Taa ja jäänsärkijä M/S ratkaisu aikana. Liikemateriaalin 

tuottaminen on itselle luontevaa ja liikettä syntyy helposti. Liikkeen pohjana käytin tällä kertaa vah-

vasti musiikkia. Käytin itsenäisen työstön aikana monenlaista musiikkia lähtökohtana. Musiikki vei 

kehoani liikkeeseen ja se synnytti erilaisia laatuja, sävyjä ja teemoja materiaaliin. Olin tuottamassani 

liikkeessä estoton enkä arvottanut liikkeitä suhteessa toisiinsa. Pidin kuitenkin antamani liikkeen aika 

pelkistettynä ja annoin sen kasvaa esiintyjien kehoissa uusiin suuntiin. Kiinnostavaa oli mielestäni, 

että olin luonut liikettä hyvin vahvasti oman kehoni, sen heikkouksien ja vahvuuksien kautta, ja sit-

ten laitoin erilaiset kehot toistamaan tätä liikettä. 

 

 

Kuva 12: Still-kuva harjoitusvideosta: piruetti. 

 

Liikettä opettaessa lähdimme aluksi luomaan kokonaiskuvaa liikkeestä. Opetin sitä aluksi ulkokohtai-

sesti muodon kautta. Kun liike alkoi olla esiintyjien kehossa, niin minä jättäydyin liikkujana taka-

alalle. Aloin keskittymään liikkeen ohjaamisessa lähinnä laatuihin, rytmityksiin, taukoihin ja hengityk-

seen. Koin, että näiden elementtien kautta pystyisin paremmin siirtämään liikettä eteenpäin siten, 

että liikkeen ydin säilyisi mukana. Uskoin myös, että laatujen kanssa työskentely ei kuitenkaan häi-

vyttäisi esiintyjien omaa tapaa liikkua.  

 

Teimme myös jonkin verran harjoituksia, joissa kokeilimme liikelaatuja muotoon sidotusta liikkeestä 

irrallisina. Käytin laatua tukevaa tai sitä vastaan olevaa musiikkia apuna laadun saavuttamisessa. 

Luotin myös paljon tanssijoiden keskinäisen tekemisen ja heidän välilleen syntyvän kinesteettisen 



         
         30 (59) 

empatian vievän liikettä oikeaan suuntaan. En pyrkinyt tiukkaan yhdenaikaisuuteen ja tismalleen 

samanlaiseen muotoon. Toivoin, että ennemminkin ajatus liikkeestä olisi yhtenäinen. Tämänkaltai-

nen lähestymistapa on itselleni tärkeää liikkeessä ja tanssissa.  

 

Koin, että tämä työskentely auttaa minua myös jatkossa opettajana tanssituntikontekstissa. Taiteel-

lisen prosessin kannalta se on kuitenkin vain työkalu eikä sinänsä tuota sisältöä kuten tehtäväpoh-

jainen työskentely. Annettua liikemateriaalia käytin tässä teoksessa luomaan rakennetta, jaksotta-

maan teosta, luomaan maisemallisia tilanteita sekä sarkastisessa ja pilkallisessa mielessä. 

 

6.2 Improvisaatiopohjat ja tehtäväpohjainen työskentely 

 

Käytin osassa kohtauksia tehtäväpohjaisia lähtökohtia sekä rajattuja improvisaatiopohjia. Annoin 

useasti liikkeen ja tilanteen energian viedä eteenpäin, jotta ajatus läsnäolosta kommunikaation väli-

neinä säilyisi mukana. Improvisaatiopohjilla tarkoitan tilanteita, joissa annoin esiintyjille tietyt ele-

mentit käyttöön ja he saivat niitä käyttäen luoda tilanteita tai liikettä. Tällaisia pohjia olivat esimer-

kiksi ”kännikurjeksi” nimeämänne liike, jota käytettiin useammassa kohtaa esitystä. Se perustui täy-

sin minun antamaan liikkeellisen laatuun ja malliin, jota jokainen esiintyjistä sai kasvattaa omaan 

suuntaansa. ”Kännikurki” muuntui eri kohtauksissa eri tarkoituksiin ja erilaiset vivahteet siitä nousi-

vat vahvemmin esiin. Lapsuus kohtauksessa banaanin syönnin jälkeen työstimme naivistista liikettä 

mielikuvien kautta. Leikittelimme erilaisilla ajatuksilla naivistisuudesta, lapsuudesta, surusta ja ilosta. 

Yhdistelimme näitä eri tavoin improvisaatiossa ja lopulliseen kohtaukseen päätyi osio, jossa on mää-

ritelty toistoon perustuva liike ja olemuksena mielikuvat masentuneesta tai surullisesta lapsesta.  

 

Vähemmän liikkeellinen pohja oli nexynyt ´Luuvia` texään (uni II) -kappaleen aikana, jossa jaoin 

esiintyjille tehtävät, määrittelin kohtauksen reunaehdot sekä pelisäännöt. Sitten heitin pallon heille ja 

tätä pohjaa käyttäen pyysin luomaan heille itselleen mielenkiintoisen ja tilajännitteisen kohtauksen. 

Sain idean Johanna Tuukkaselta, joka kertoi itse työskentelevänsä siten, että hän kertoo tanssijoille 

halutun tunnelman, ehkä mahdollisia tehtäviä ja antaa sitten tanssijoiden omaa taiteilijuuttaan hyö-

dyntäen luoda kohtauksen tässä annetussa kehyksessä. Tuukkasen rooli on tällöin vahvistaa halu-

amiaan asioita improvisaatiossa ja tanssijan muuttaa käyttäytymistään sen mukaan. Koin tämän työ-

tavan myös itselle antoisaksi. 

 

Useissa tehtäväpohjaisissa työtehtävissä lähdimme liikkeelle esiintyjien persoonista. Tällaisia tehtäviä 

käytettiin esityksen alussa majakanvartijan uni -kappaleessa sekä esityksen keskivaiheilla osana ne-

xynyt ´Luuvia` texään (uni II) -kappaleen improvisaatiopohjaa. Majakanvartijan uni -kohtaus oli ai-

van ensimmäinen, jota aloimme työstää ensimmäisissä kahdenkeskisissä harjoituksissa. Olin laitta-

nut esiintyjille seuraavanlaisen tehtävänannon etukäteen pohdittavaksi: miettikää omasta elämäs-

tänne jokin vaihe, tilanne, tapahtuma tai hetki, jossa olette kokeneet jonkinlaisen ulkopuolisuuden, 

irrallisuuden tai eriytyneisyyden tunteen. Tunne voi olla suhteessa muihin ihmisiin, materiaaliseen 

maailmaan, ajatuksiin tai ylipäänsä ero sinun rajan ja maailman rajan välissä. Mieti millaisissa pai-

koissa tunne on syntynyt? Tämän lisäksi mieti, onko tunne ollut epämiellyttävä, surullinen, tavoitel-

tu, turvallinen vai minkälaisia tunteita se on synnyttänyt? 
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Jokainen esiintyjistä oli miettinyt ensimmäisiä harjoituksia varten jotakin ja ensimmäisenä he saivat 

kertoa ajatuksistaan minulle. Juttelimme yhdessä ja pohdimme, mikä teemoista nousisi siinä hetkes-

sä tärkeäksi tai kiinnostavaksi. Valitsimme yhden selkeän paikan, jossa ulkopuolisuuden tunne oli ol-

lut vahva. Annoin tehtävänannoksi alkaa luomaan tätä tilaa fyysisellä liikkeellään, joko miimisesti tai 

abstrahoiden. En rajannut aluksi tehtävää kovinkaan paljon, vaan seurasin vain tarkkana esiintyjän 

liikettä. Katsoin minkälaisia ajatuksia se alkaisi itsessäni ruokkia. Käskin olemaan akateemisen tarkka 

luomansa tilan suhteen ja rakentamaan sitä hyvinkin yksityiskohtaisesti. Tehtävänanto alkoi tuottaa 

kiinnostavaa elemäistä, miimistä ja kuvailevaa liikettä, jota eri esiintyjien kanssa aloin kasvattamaan 

eri suuntiin. Osan kanssa vein tehtävää lähemmäs tanssi-improvisaatiota tai lähemmäs miimisyyttä. 

Osalle hain jotakin näiden kahden tavan väliltä olevaa olemusta, johon kuitenkin lisäsin erilaisia suh-

teita yleisöön. Pyysin keskittymään katseisiin ja eleisiin sekä omaan paikkaan tilassa suhteessa luo-

maansa tilaan ja yleisöön. Tunteen merkitystä en korostanut tekemisessä vaan annoin sen elää 

esiintyjän oman tekemisen mukana ja nousta ajatuksena taustalle ympärilleen rakentamastaan tilas-

ta. Tehtävän kautta syntyi neljä erilaista solistista hetkeä, jotka kokosimme yhteiseksi kohtaukseksi. 

 

 

Kuva 13: Still-kuva harjoitusvideosta: oma tila. 

 

nexynyt ´Luuvia` texään (uni II) -kappaleen järjestelykohtauksen aikana hyödynsin harjoitetta, jon-

ka olin ottanut omakseni Brian Lobelin Qruising for Art -workshopista. Pyysin aluksi kaikkia esiintyjis-

tä kirjoittamaan paperille kaksikymmentä asiaa itsestään sillä ajatuksella, että kukaan muu ei tule 

näkemään tätä paperia eikä asioita tarvitse kertoa julkisesti kenellekään. Kun asiat oli saatu kirjoitet-

tua, he ottivat parit ja pyysin heitä katsomaan toisiaan silmiin kaksi minuuttia. Tämän jälkeen he 

merkitsivät paperista ne asiat, jotka voisivat kertoa äsken katsomalleen ihmiselle. Sitten pyysin kat-

somaan uudet kaksi minuuttia. Tämän jälkeen pyysin merkitsemään asiat, joita ei haluaisi toiselle 

kertoa. Tämä sama kierros suoritettiin siten, että kaikki saivat olla toistensa pareina. 

 

Kaikilla oli paperille listautunut ainakin yksi asia, jota ei kenellekään ryhmästä haluaisi kertoa. Otim-

me tämän työskentelyn kohteeksi, mutta asiaa ei edelleenkään tarvinnut kenellekään kertoa. Kerroin 
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aikaisemmin nexynyt ´Luuvia` texään (uni II) -kohtauksen improvisaatiopohjasta, jossa annoin eri-

laisia tehtäviä, joista esiintyjien täytyi muodostaa kohtaus. Yksi tehtävistä oli se, että jokaisen heistä 

täytyy vuorollaan ottaa tila lavan keskeltä ja kehollaan kirjoittaa salaisuus näkyviin. Pidin tämänkin 

tehtävänannon avoimena sen suhteen miten he haluaisivat tulkita sitä. Ohjasin vain käyttämään ke-

hoa kokonaisvaltaisesti liikkuen ääreiskehonosista koko kehon valtaavaan liikkeeseen. En kovinkaan 

paljon ohjannut työskentelyn kuluessa tämän tehtävän liikettä tiettyyn suuntaan vaan halusin pitää 

sen jokaisella erilaisena ja mahdollisimman luonnollisena. 

 

Täysin tehtävien kautta syntyi L'ancre, La Croix, Le Cœur -kappaleen duettokohtaus. Lähtökohtina 

oli useampia tehtäviä, joista koostin kohtauksen esiintyjien yhteisten energioiden, persoonien ja 

temperamenttien kautta. Kokeilimme tehtäviä kaikkien eri parien kanssa ja lopulliseen kohtaukseen 

muotoutunut rakenne syntyi kokeilujen ja aika nopeidenkin harjoitustilanteissa tehtyjen päätösten 

kautta. 

 

 

Kuva 14: Still-kuva harjoitusvideosta: hymn hands. 

 

Kohtaus lähtee tilanteessa, jossa molemmat parit makaavat lattialla toistensa päällä lähellä yleisön 

jalkoja lähes samanlaisissa asennoissa eri puolilla tilaa. Tästä lähtee rakentumaan kohtaus käyttä-

mäni tehtävän, Stockholm bed, pohjalta, jonka poimin kirjasta The Frantic Assembly – Book of Devi-

sing Theatre. Kirjassa Graham ja Hogget (2009, 160-2) kuvailevat tehtävän rakentumisen seuraa-

vasti. Ensiksi pari asettuu lattialla ja katsojat heidän taakseen. Henkilö A alkaa manipuloida henkilöä 

B. A voi esimerkiksi kääntää, asettaa kerälle tai puristaa tiukasti henkilöä B. Hän voi myös esimerkik-

si asettaa vain kätensä tai päänsä lepäämään B:n päälle. A voi luoda myös tilanteita, joissa hän vain 

istuu lähellä B:tä ja katsoo häntä. B sulkee silmät ja liikkeet pidetään täysin improvisoituina. Myö-

hemmin tehtävää voidaan muun muassa rikastuttaa pitämällä katsekontakti parien välillä. Sävyjä 

tehtävään voidaan lisätä antamalla B:lle tehtäväksi pyrkiä pois tilanteesta ja A:n tehtävä on estää 

häntä lähtemästä. Tämä luo tilanteeseen erilaisia jännitteitä ja mielenkiintoisen pohjan sille mitä ta-

pahtuu kun B viimein pääsee vapaaksi. Lopulliseen esitykseen muotoutui ratkaisu, jossa molempien 

parien valinnat ovat erilaiset. Toisessa B päästessään vapaaksi tuleekin hän itse takaisin A:n luokse 

ja toisessa A päästää B:n irti, mutta pakottaa pian hänet takaisin aloilleen. 
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Yksi tehtävänanto oli tuottaa tanssi-improvisaatio käyttäen alueena toisen niskaa ja hiuksia. Tehtä-

vän variointi oli sallittu, mutta myöhemmin rakensin tehtävälle dramaturgista kaarta. Hiusimprovi-

saation kehitin halusta käyttää hiusten liikettä liikemateriaalina sekä kiinnostuksesta henkilökohtai-

sen tilan rikkomiseen ja toisen kehon henkilökohtaisen paikan paljastamiseen. Halaustehtävän poi-

min Todellisuuden Tutkimuskeskuksen kehä-aamutunneilta, jossa aiheena oli paritteleminen. Tehtä-

vä lähtee halaamisesta, jossa vuorotellen jompikumpi parista pyrkii halauksesta irti ja toinen pyrkii 

säilyttämään halauksen. Tekeminen saa olla aluksi hyvin pientä ja kasvaa siitä erittäin fyysiseksi. 

Kehä-tunnilla tehdystä alkuperäisestä harjoitteesta poiketen korostin halaamista fyysisenä tapahtu-

mana sen sijaan, että olisin keskittynyt halaamiseen sosiaalisena tilanteena. 

 

 

Kuva 15: Still-kuva harjoitusvideosta: Mal du Soley. 

 

Kohtauksen päättää tilanne, jossa molemmat parit siirtelevät käsiään eri paikkoihin toistensa kehoja. 

Pohjana oli Grahamin ja Hoggetin (2009, 156–160) esittelemä Hym hands -harjoite. Tehtävässä 

vuorotellen asetetaan oma käsi toisen keholle eri kohtiin. Vaihto tapahtuu noin kahdesta neljään eri 

kosketuksen jälkeen. Tärkeää on, että kosketukset ovat varmoja ja molemmat pitää kehonsa herk-

kinä kosketukselle. Tehtävässä ei ole tarkoitus luoda tarinaa vaan lähestyä siirtoja täysin fyysisenä 

toimintana. Vältettävä on päähän koskemista ja tietoisen kummallisia asentoja.  Grahamin ja Hogge-

tin tehtävää kehitetään suuntaan, jossa liikesarja lukitaan ja sitä kautta aletaan rakentaa pareille 

hahmoja ja tarinoita. Minä pidin tehtävän lavalle asti improvisoituna ja en halunnut rakentaa pareis-

ta selkeästi hahmoja. Mielestäni käsien liike toisen keholla oli itsessään niin kaunis ja merkitykselli-

nen, että en halunnut rakentaa sen päälle enää toisia kerroksia. Grahamin ja Hoggetin ehdotuksista 

hahmojen rakentamiseksi poimin ainoastaan katseet. Kohtauksen loppu on ensimmäinen kerta koko 

kohtauksen aikana kun eri parit ottavat toisiinsa minkäänlaisen kontaktin. Pareista Stenberg ja Vi-

lander katsovat toisiaan vaikka heidän omat parinsa Marttinen ja Hartikainen katsovat heitä.  
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Aivan viimeisessä kohtauksessa Mal du Soley -kappaleen aikana käytin Grahamin ja Hoggetin (2009, 

128-9) tehtävää Stopping points and connections. Tehtävässä kohtauksen esiintyjät ottavat impuls-

sinsa liikkeeseen ja pysähtymiseen aina joltakin toiselta esiintyjältä. Tarkoitus ei ole matkia liikettä 

vaan poimia esimerkiksi toisen esiintyjän laatu tai ajoitus. Tehtävän avulla voidaan luoda kohtaus, 

jossa esiintyjät tulevat erittäin tietoisiksi omasta liikkeestään ja sen vaikutuksesta toisiin. Tilanne luo 

katsojalle jännittävän maiseman, jossa esiintyjien erilaiset ratkaisut suhteessa toisiinsa luovat nopei-

ta merkityksiä, tilanteita ja suhteita, jotka ilmestyvät ja katoavat jatkuvana virtana. Grahamin ja 

Hoggetin tehtävässä korostuu selvästi minimalismiin pohjautuva teatteri, mutta minä ohjasin tehtä-

vää runsaamman tanssillisempaan suuntaan. Otin yhdeksi impulssin antajaksi mukaan musiikin ja 

kohtaus alkoi saada tätä kautta erilaisia merkityksiä ja sävyjä liikkeen lisäksi. Loppujen lopuksi tämä 

kohtaus jäi esiintyjillekin yllättäväksi ja muuntuvaksi sekä joka esityskerralla ikään kuin esityksen ko-

koavaksi kohtaukseksi. Eri merkitykset nousivat tehtävän kautta esiin riippuen siitä millainen esitys 

oli ollut takana. 

 

7 TEOS PAIKKANA EI-YMMÄRRYKSEEN 

 

Tässä kappaleessa kerron ei-ymmärryksen käsitteen kautta ajatuksiani esiintyjän työstä. Tarkastelen 

myös läsnäolon teemaa ymmärryksen ja ajattelun välineenä. Nostan esiin myös yleisösuhteen, koska 

se on vahvasti sidoksissa esiintyjän työhön. Tuon sitä kautta myös esiin mahdollisia tapoja asennoi-

tua katsojana suhteessa teokseen. 

 

Eero-Tapio Vuori (2008, 32) kirjoittaa esseessään Tajunnan ensimmäinen huone maailman kuunte-

lemisesta. Hän toteaa, että kuuntelemisen voi aloittaa joko ymmärtämisestä tai ei-ymmärtämisestä. 

Se, joka aloittaa kuuntelemisen ymmärtämisestä ei tule koskaan oikeastaan kuulemaan mitään. Sil-

loin kuulija kuvittelee jo etukäteen tietävänsä mitä tulee kuulemaan. Ei-ymmärryksen kautta lähes-

tyvä kuulija taas tietoisesti vastustaa tarvetta hallita, kontrolloida ja selittää jotakin ennen kuin mi-

tään on edes vielä kuultu. 

 

Ei-ymmärtäminen on tilan antamista sille mikä on vielä muodotonta tai oudon muo-
toista, sumeaa ja tulemisen tilassa – eikä sovi lukittavaksi mihinkään valmiiseen kate-
goriaan, paitsi tietenkin väkisin. (Vuori 2008, 32). 

 

Unitilassa olemme hyvin lähellä ei-ymmärtämistä (Vuori 2008, 31). Jos uskallamme antaa itsellemme 

luvan ja nöyrästi otamme vastaan sen mitä meille tarjotaan, niin saatamme päästä lähemmäs tätä 

tilaa. Ilman ei-ymmärryksen tilaa on turha odottaa myöskään Majakanvartijan unen tai Täytetyille 

Eläimille -teosten kertovan kokijalleen yhtään mitään. Vuori (2008, 32) kirjoittaa ihmisyyden taakas-

tamme, tolkuttomasta ymmärtämisen ja hallinnan tarpeestamme. Meillä on epäluotto elämään, jon-

ka koemme tarpeelliseksi kesyttää, kontrolloida ja tuhota. Tämä taakka estää meitä aivan liian usein 

päästämästä irti normitodellisuuden turvakaiteesta, jolloin mitään uutta ei voi ottaa vastaan. Aikai-

semmin kirjoitin Halmeen (2010, 37) Majakanvartijan unen levyarviosta, jossa hän kirjoittaa, että lo-

pullista merkitystä levystä ei saa irti ilman kuin järjen kylmät kahleet hylkäämällä ja musiikkiin up-

poutumalla. Näen, että kyse on aivan samasta taakasta; samoista kahleista tai kaiteesta. On tärkeää 
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erottaa, että kuitenkaan kyse ei ole ymmärtämättömyydestä tai luovuttamisesta ymmärtämisen 

taakka harteilla. Ymmärtämättömyys on yhtä vajavaista ja tyhjää kuin ymmärtäminen. 

 

7.1 Esiintyjän työ 

 

Koen, että Täytetyille Eläimille esityksessä esiintyjä elää läpi koko teoksen. Teos on tapahtumasarja 

toisessa todellisuudessa, ajassa ja paikassa. Esitys, kuten sen musiikkikin, on rakennettu assosiatii-

visten ketjujen avulla. Esiintyjän täytyy astua sisään teokseen jonkinasteisessa ei-ymmärryksen ti-

lassa. Jos esiintymään lähtee ymmärtämään, niin peli on jo menetetty. Harjoitusprosessin aikana 

huomasimmekin, että kun alussa teimme asioita vain asioina ja toimintoina minun antamien oh-

jeideni mukaan, niin pikku hiljaa niihin alkoi muodostua jonkinlainen uudenlainen ymmärryksen taso. 

 

Yleensä ymmärrys pääseekin esiin vasta kun asioiden äärellä vain viettää aikaa. Vuori (2008, 29) kir-

joittaa, että ajattelussa on enemmän kysymys olemisesta kuin aivotoiminnasta. Uskon itse myös sii-

hen, että kehon äly on huomattavasti kehittyneempi kuin aivojen äly. Jonkinlaisena kehollisena asi-

oiden äärellä olemisena halusin esiintyjän työn näyttäytyvän. Ei tietoisena järkeistämisenä (vaikka si-

täkin työryhmän pyynnöstä jonkin verran teimme), vaan tilan antamisella hetkessä oleville energioil-

le. Hetkessä olemisessa haluan korostaa, että koskaan esiintyjä ei astuisi teokseen olettaen tietä-

vänsä millaiseen maailmaan astuu. Vertauskuvana voisi käyttää päivää ihmisen elämästä. Aamulla 

voi päättää mitä tekee illalla ruuaksi, mutta jos jääkin iltapäivällä auton alle niin en usko, että silti 

olisi laittamassa ruokaa illalla kotona. Tämän vertauskuvan valossa halusin asettaa esiintyjät teok-

seen. Hain mahdollisuutta, että he voisivat jokaisessa esityksessä kohdata tapahtumat kuin ensim-

mäistä kertaa eivätkä olettaisi mihin ajatukseen tai tilanteeseen ne johtavat. 

 

Halusin korostaa sitä, että esiintyjät jokaisessa esityksessä nimenomaan tuntevat konkreettisesti 

ympäröivän todellisuutensa. Fox Marttinen kirjoittaa blogissaan Faux Pas – harha-askelia tanssimaa-

ilmassa esiintyjän työstään Täytetyille Eläimille teoksessa ja tuo ilmi moniaistillisuuden, jota en ollut 

itse tietoisesti huomioinut työprosessin aikana. Näkö-, kuulo- ja tuntoaistin lisäksi teoksessa olivat 

aktivoituneet myös maku- ja hajuaisti. Marttinen koki, että tämä moniaistillisuus vei ilmaisun ”uu-

denlaiselle aktiivisuuden tasolle”. (Le Danseur Terrible 2014-03-02). Makuaisti tule mukaan banaa-

nista ja hajuja lavalle toivat banaanien lisäksi myös esimerkiksi täytetyt eläimet, maali ja maalarin-

teippi. Marttinen (Le Danseur Terrible 2014-03-02) kertoo, että myös Stenbergin hiuksista lähtenyt 

tuoksu hiusimprovisaation aikana oli merkityksellinen. Uskon, että tämä moniaistillisuus auttoi esiin-

tyjiä pääsemään sisään siihen, että esiintyminen olisi totta. Kokemuksellisuus oli vahva elementti 

esiintyjän työssä ja se nousi työryhmän palautteessa esiin muun muassa tunteikkuutena, muuntau-

tuvuutena, jännityksenä ja henkilökohtaisuutena. Pyrin siihen, että esiintyjät pyrkisivät olemaan 

ymmärtämättä yhtään mitään ja vain kokemaan ja elämään teoksen tapahtumat läpi. 

 

Vuori (2008, 30) kirjoittaa keskittymisestä jonkinlaisena leijuvana ja epäselvänä olemisen tilana, jos-

sa havaintosäteet eivät poraudu varsinaisesti mihinkään, vaan leijuvat joka puolelle eivätkä oikeas-

taan kohdistu yhtään mihinkään. Pyrin tuomaan tämänkaltaista ajatusta esiintyjille ilmi heidän ole-

muksestaan teoksessa. En kuitenkaan toivonut keskittymisen olevan täysin leijuva olotila vaan myös 
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aktiivisen vastaanottavainen. Jos jokin elementti teoksessa vetää puoleensa, niin oman keskittymi-

sensä saa suunnata voimakkaammin siihen. Toivoin, että kokonaisvaltainen kehollinen keskittyminen 

auttaisi esiintyjiä toimimaan paremmin ryhmänä sekä olemaan rehellisiä tekemisensä kanssa.  

 

Myönnän, että ihan helppoa ei ole esiintymistilanteessa päästä ei-ymmärryksen alueelle, jos se 

muulloinkin on haastava. Ne järjen, kontrollin ja ymmärryksen kahleet ovat niin suuret, että niistä 

luopuminen on vaikeaa. Ajatukset, joista olen aikaisemmin kirjoittanut, ovat tausta-ajatuksia ja to-

tuus tulee aina olemaan toinen. En väitä etteikö näistä teemoista jäisi mitään oikeaakin käteen, mut-

ta esiintyjillä on aina oma tekniikkaansa myös huijata yleisöä. Esiintyjä voi luoda täysin todentuntui-

sen ja koskettavan tilanteen kuitenkaan kokematta itse sisällään yhtään mitään.  

 

Esiintyjät toivat esiin haastavaksi oikeiden tunnetilojen löytymisen ja rehellisyyden, koska olin sitä 

painottanut vahvasti ohjaustyössä. Yksi keskustelu erään läpimenon jälkeen muutti kuitenkin ajatuk-

seni rehellisyydestä. Olin seurannut läpimenossa Vilanderin upeaa heittäytymistä ja eläytymistä ti-

lanteisiin. Olin liikuttunut hänen aitoudestaan ja kerroin tämän hänellä. Vastaukseksi hän vain nau-

rahti ja sanoi ihan täysin esittäneensä kaiken eikä oikeastaan tuntenut kohtauksissa yhtään mitään. 

Olin hetken aikaa hämmentynyt, mutta sitten tajusin, että tarvitseeko tunteen olla aito jos se katso-

jalle näyttäytyy silti hyvin rehellisenä. Tulin siihen tulokseen, että ei tarvitse. Minä olin liikuttunut ja 

minulle esiintyjän tunne oli aito. 

 

Kun Vuori (2008, 30) kirjoittaa keskittymisen olevan maailmassa olemiseen keskittymisenä niin tä-

män esityksen kohdalla voisimme puhua Täytetyille Eläimille -maailmassa olemiseen keskittymisenä. 

Ei siis tanssiliikkeisiin, kohtauksiin, dramaturgiaan tai laatuihin keskittymistä vaan teoksessa olemi-

seen keskittymistä. Tunteiden näytteleminen niiden todellisen kokemisen sijaan voi yhtä hyvin olla 

rehellistä teoksessa olemista. Puhuimme paljon harjoituskauden aikana miten ennen esityksiä kan-

nattaa valmistautua ja se koettiin yhteisenä haasteena koko työryhmälle. Harjoituskauden loppuvai-

heessa mukaan tullut teoksen intro kuitenkin koettiin erittäin hyödyllisenä rituaalisena siirtymänä te-

oksen maailmaan. Työryhmän palautteissa tulikin ilmi, että teoksen sisällä oli loppujen lopuksi help-

po olla, kunhan vain ensin päästi itsensä sen sisään. Teos kuvasti siis nimenomaan esiintyjille paik-

kaa, jossa he elävät hetket todeksi. 

 

7.2 Yleisösuhde 
 

Täytetyille Eläimille -teoksen yleisösuhde on merkityksellinen esityksen luonteen, katsomon asette-

lun sekä esiintyjän ja katsojan välisen lyhyen välimatkan vuoksi. Yleisön rooli on teoksessa todistaji-

na ja läsnäolijoina. Esiintyjät ottavat heihin useasti kontaktia katseella ja tulevat lähellä, mutta jättä-

vät silti todistajan rooliinsa. Yleisö täyttää tilan energiallaan ja luo elävät kehykset katsomon sisään 

piirtyvälle tyhjälle näyttämölle. Esiintyjät teoksen intron aikana selvästi näkevät keitä yleisöön saa-

puu ja näin ollen yleisösuhteesta muodostuu hyvin intiimi. Teos paljastaa myös esiintyjistä paljon ja 

asettaa heidät hyvinkin alttiiksi katseelle. Intiimi yleisösuhde luo molemminpuolista turvaa ja luotta-

musta. 
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Esitystilaan johtavaan oveen on kiinnitetty ohjeet esityksen seuraamista varten (liite 3). Myös Maja-

kanvartijan uni -levyn kannessa on kuunteluohjeet levylle. Levyn kuunteluohjeissa käsketään ole-

maan kuuntelijana puolueeton tarkkailija, joka antaa ajatusten sekä tunteiden tulla ja mennä ilman 

niihin jumiutumista (Leinonen 2010). Minun katseluohjeissani käsketään samantapaisesti olemaan 

avoinna tapahtumille, antaa niiden vaikuttaa olemisen tapaan sekä olemaan rentona. Näen nämä 

ohjeet jonkinlaisena yleisön johdatteluna ei-ymmärtämisen tilaan. Ne antavat yleisölle avaimet teok-

sen maailman kohtaamiseen. Katsomisohjeiden tavoittelemassa tilassa on paljon samaa kuin esiinty-

jien läsnäolossa esityshetkessä.  

 

Jos teokseen astuu suoraan sisään tavoitteenaan ymmärtää, niin luultavasti joutuu pettymään.  

Luultavasti esityksestä nauttivat eniten ne yleisössä, jotka olivat todella lukeneet katsomisohjeet ja 

suostuivat vain olemaan läsnä. He antoivat ymmärrykselle aikaa odottaa. Mielestäni on outoa, että 

usein esimerkiksi musiikin ja maalauksen abstraktius suostutaan ottamaan vastaan kokemuksena, 

mutta teatteri- tai tanssiesityksen kohdalla tivataan merkityksiä tai syitä jokaisella asialle.  

 

Haluaisin myös nimetä tämän teoksen yleisön todistajiksi, läsnäolijoiksi ja näkijöiksi mieluummin 

kuin katsojiksi. Katsoessa ihminen väistämättä yrittää ymmärtää ja löytää selitystä. Täytetyille Eläi-

mille täytyy nähdä, ei katsoa. Teoksen tapahtumat täytyy kokea läsnäolijana. Jos teosta yrittää vain 

katsoa pelkillä silmillä ja korvilla niin puolet teoksen sisällöstä jää saavuttamatta. Siksi en epäile yh-

tään jos katsojana tulee tunne, että ei käsitä mistään mitään. Haluaisin rohkaista katsojaa myös nä-

kemään maailman kokonaisvaltaisemmin poistuttuaan teatteritilasta. Jos samanlainen läsnäolemisen 

ja näkemisen teema olisi läsnä arjessamme, niin ymmärtäisimme varmasti huomattavasti paremmin 

ympäröivää maailmaa.  

 

Yksi ihminen koeyleisöstämme kysyi minulta; ”mihin tämä teos nyt sitten oikein päättyi?”. Koin ky-

symyksen epärelevanttina, koska ei se mihinkään päättynyt. Mielestäni Täytetyille Eläimille jatkuu 

osana kokijansa henkilökohtaista elämää, mutta vain silloin jos sille on antanut mahdollisuuden. Sil-

loin, jos on suostunut esitykseen astuessaan jättämään oven taakse jalkineidensa lisäksi myös ym-

märtämisensä kahleet, ei esitys tule päättymään kiitoksiin. 

 

8 TUOTANNOLLINEN PROSESSI 

 

Iso osa opinnäytetyöprosessia oli tuotannollinen puoli. Kerron tässä kappaleessa Lähtölaukaus-

tanssifestivaalin rakentumisesta sekä oman teokseni tuotannosta osana sitä. Lähdimme tuotantotii-

min kanssa itsevarmasti ja rohkeasti rakentamaan uutta tanssifestivaalia. Kappaleen lopuksi tiivistän 

mitä prosessista opin, mikä tuottamisessa onnistui ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota lisää ensi 

kerralla. 

 

8.1 Lähtölaukaus-tanssifestivaali 

 

Keväälle 2014 koulustamme oli valmistumassa 9 opinnäytetyötä, joista tultaisiin näkemään esitys 

helmikuun loppupuolella Kuopiossa Sotkulla. Opinnäytetöiden tekijät tulisivat yhdessä vastaamaan 
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tuottamisesta. Sotkun tila oli varattu meitä varten kahden viikon ajaksi 17.2. - 2.3.2014 ja esitysillat 

tulisivat olemaan molempien viikkojen perjantaista sunnuntaihin kello 19.00. Harjoitusaikataulun vii-

koille saimme rakentaa itse toiveidemme mukaan. Tuottajatiimin kanssa oli perustettu suljettu Face-

book-ryhmä, jossa asioita ideoitiin. Tämän lisäksi meillä oli muutamia palavereja koko tiimin kanssa. 

 

 

Kuva 16: Lähtölaukaus-tanssifestivaali -juliste. Kuva: Sonja Tamminen, kuvan muokkaus: Inka-Leea 

Hakkarainen & Salla-Maria Mustonen. 

 

Syksyllä 2013 löimme lukkoon kaikkien esitysten ajankohdat ja hahmottelimme viikon harjoitusaika-

taulua. Varsinainen tuottamistyö lähti käyntiin tammikuussa ensimmäisellä palaverilla. Sovimme, että 

opinnäytetöitä tullaan markkinoimaan festivaalina. Tällöin yleiskuva olisi selkeämpi ja yleisön hel-

pompi löytää paikalle. Saisimme myös tapahtumalle varmemmin huomioita, kun markkinoisimme 

uutta ilmaista tanssifestivaalia, emmekä yhdeksää erillistä tanssiesitystä. Koulullamme on pitkään 

järjestetty Teot-esitysiltoja ja halusimme pyrkiä luomaan festivaalista samantapaisen tapahtumape-

rinteen. Suunnitelmana oli tehdä festivaalille yhteinen juliste, lehdistötiedote ja käsiohjelma. Jokai-

nen tekijä saisi tehdä Sotkulle esityspäiväksi oman julisteensa, mutta omia julisteita ei levitettäisi 

muualle kaupungille. Esitysten lisäksi ohjelmistoon saimme avoimia kenraaliharjoituksia, tanssitunte-

ja sekä Mitä tehtäis? -tanssiesityksen avoimet harjoitukset. Festivaali oli luonnollisesti ilmainen, kos-

ka opinnäytetyö esityksistä ei saa pyytää pääsymaksua kun ne ovat tuotettu yhdessä Savonia-

ammattikorkeakoulun kanssa. 
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Julistetta suunnitellessa täytyi keksiä festivaalille ytimekäs, mieleenpainuva ja helposti muistettava 

nimi. Halusimme nimessä myös tuoda ilmi sen, että kyseessä on valmistuvien opiskelijoiden töitä. 

Ideoinnin seurauksena päädyimme nimeen Lähtölaukaus. Se oli vauhdikas ja kiinnostava sekä sym-

boloi lähtölaukausta koulun jälkeiseen elämään. Festivaaliin viralliseksi nimeksi siis päätyi Lähtölau-

kaus-tanssifestivaali. Tapahtumakonsepti olisi sellainen, jota voitaisiin jatkossa hyödyntää koulus-

samme aina opinnäytetöiden yhteydessä. 

 

Tuotannollinen prosessi jatkui kevään mittaan julisteen valmistuksella, harjoitusaikataulujen järjeste-

lyillä, lehdistötiedotteen suunnittelulla sekä muilla käytännön asioilla. Järjestimme myös lehdistötilai-

suuden 17.2.2014 Sotkulla. Tilaisuudessa kerroimme koulutusohjelmastamme, yleisesti festivaalista 

sekä kaikki koreografit kertoivat itse omista töistään. Näytimme tilaisuudessa myös kaksi traileria tu-

levista teoksista. Tilaisuuteen saapui Savon Sanomien toimittaja ja saimmekin ison jutun kulttuurisi-

vuille (liite 4). Tämän lisäksi saimme pienemmän jutun Viikkosavoon. 

 

Oma esitykseni oli vasta toisella festivaaliviikolla, joten ensimmäisen viikon olin paikalla apuna kai-

kissa mahdollisissa tehtävissä. Jokaisen esitysillan yhteydessä Sotkulla tarvittiin apua roudauksessa, 

siivouksessa, kahviossa, järjestysmiehenä ja muissa juoksevissa tehtävissä. Saimme myös muilta 

kurssikavereilta auttavia käsiä käytännön asioihin ja tämä helpotti huomattavasti työmääräämme 

esitysviikoilla.  

 

Itse toimin myös kolmessa eri taiteilijatapaamisessa juontajana. Taiteilijatapaamisissa ideana oli esi-

tyksen jälkeen keskustella nähdyistä esityksistä, antaa puheenvuoro tekijöille sekä avata keskustelua 

yleisöön. En ollut aikaisemmin toiminut vastaavanlaisessa tilanteessa juontajana, mutta keskustelut 

sujuivat tästä huolimatta oikein hyvin. Olin valmistellut etukäteen tekijöiden itsensä antamien ajatus-

ten pohjalta kysymyksiä sekä tartuin tilanteessa heiltä ja yleisöltä tulleisiin kommentteihin. Sainkin 

palautetta vetovuorojen jälkeen jämptistä ja keskustelevasta, mutta silti luontevan rennosta asen-

teesta. 

 

8.2 Täytetyille Eläimille osana festivaalia 

 

Mietin pitkään mikä voisi olla oman teokseni nimi. En halunnut käyttää majakanvartijan unta nime-

nä, koska se veisi yleisön ajatuksia väärään suuntaan. Omassa esityksessäni ei kuitenkaan majakan-

vartijan rooli korostunut niin selkeästi. Majakanvartijan unen kanteen on morse-aakkosilla kirjoitettu 

”lauluja täytetyille eläimille” (Leinonen 2010). Tuosta sain idean, että mitäpä jos täytetyille eläimille 

olisi minun teokseni nimi. Eläimet kuitenkin nousivat isoon osaan teoksessa ja nimenä se olisi jä-

mäkkä ja mielenkiintoa herättävä. Se ei myöskään johdattaisi yleisöä liikaa mihinkään suuntaan. Se 

näytti myös kirjoitettuna hyvältä 

 

 

Alusta asti oli selvää, että halusin luoda teokselle yhtenäisen visuaalisen ilmeen. Näin sen markki-

nointi olisi selkeämpää ja tuotetut materiaalit yhdistyisivät yleisön mielessä yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Koska teos olisi myös osa festivaalia niin koin, että yhtenäinen ilme erottaisi oman teokseni parem-
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min, esimerkiksi lehdistötiedotteessa ja käsiohjelmassa, useiden fonttien ja kuvien massasta. Muu-

ten oman teokseni tuotannollinen prosessi kulki aikalailla samaa matkaa festivaalin prosessin kanssa. 

 

 

Kuva 17: Keräilyjuliste: Anna Stenberg. Kuva: Pauliina Ruhanen. 

  

Promokuvaukset järjestettiin tammikuun loppupuolella lumisen järven rannalla. Halusin kuviin karua 

värimaailmaa, soturimaisuutta ja tanssijoilta pelkistettyä olemusta. Kuvat onnistuivat erittäin hyvin ja 

niiden pohjalta tein julisteen teokselle (liite 8). Perusjulisteen lisäksi tein kolme keräilyjulistetta (ku-

vat 17, 18, 19). Kuvasimme samalla myös hieman videota, josta tehtiin videoteaser. Teaser on näh-

tävissä DVD-levyllä (liite 9). Kuvien maailma määritteli myös teoksen logon värit ja fontin. Lehdistö-

tiedotteessa käytin vielä logon raakaversioita, mutta muissa materiaaleissa on nähtävissä lopullinen 

logo. Logoon halusin nostaa oman nimeni lisäksi puvustajan ja valosuunnittelijan nimet. Koin teok-

sen olevan meidän yhteinen ja heidän työpanoksensa olevan aivan yhtä merkittävä kuin omanikin. 

Tällöin olisi täysin oikeutettua nostaa myös heidät tekijöinä tasavertaisina esiin. 

 

Lehdistötiedotteessa, kutsussa ja käsiohjelmassa (liitteet 5, 6, 7) olevan esittelytekstin halusin ker-

tovan teoksen luonteesta, mutta en liikaa alleviivaavan teoksen teemaa. Teksti tuo ilmi teoksen ra-

kenteellisia elementtejä sekä ilmoittaa esityksen olevan tapahtumasarja, johon yleisö pääsee osal-

liseksi. Teksti kuvailee teoksen asennetta, kuitenkaan antamatta liikaa tietoa tulevasta. Teksti päät-

tyy virkkeeseen, jossa se haluaa haastaa aivot ensisijaisena ajattelemisen ruumiinosana. Tämä an-

taa lukijalle avaimen siihen kuinka esitystä täytyy vastaanottaa. Teksti oli mielestäni onnistunut ja 

hienolla tavalla herättää lukijan mielenkiintoa. 
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Kuva 18: Keräilyjuliste: Fox Marttinen. Kuva: Pauliina Ruhanen. 

 

8.3 Lopputulos ja tulevaisuus 
 

Tuotannollinen prosessi keskittyi vahvasti festivaalin käytännön järjestelyihin ja markkinointiin. Fes-

tivaali toteutustapana oli erittäin onnistunut valinta, saimme paljon huomiota medialta ja koulutuk-

semme pääsi erittäin positiivisessa valossa esiin. Katsomo oli jokaisessa esitysillassa lähes täysi ja 

yleisöltä tullut palaute oli kauttaaltaan hyvää. Lähtölaukaus-tanssifestivaali oli kaiken kaikkiaan to-

teutukseltaan erittäin onnistunut kokonaisuus. Festivaalin vuoksi yksittäisten esitysten näkyvyys jäi 

kuitenkin vähäisemmäksi. Tietysti omaa esitystään olisi halunnut saada markkinoida enemmän erilli-

senä, mutta ratkaisu oli kuitenkin hyvä kokonaisuuden kannalta. Tuotannossa oppi paljon ison pro-

sessin työstämisestä ja samat lainalaisuudet pätevät myös yksittäisiin teoksiin.  

 

Työmäärä tuotantotiimin kanssa ei mielestäni jakautunut aivan tasaisesti. Työtehtävät olisi pitänyt 

alusta asti jakaa ehkä selkeämmin. Tämäkään ei onnistunut, koska harvoin kaikki olivat palavereissa 

läsnä. Myös Facebookin ryhmässä osa tuottajista oli huomattavasti aktiivisempia kuin toiset. Festi-

vaalin tuotantotyö oli kuitenkin kaikkien eduksi, jolloin saavutettu näkyvyys oli yhteistä vaikka toisilla 

ihmisillä oli siinä isompi vastuu takana kuin toisilla. Myös festivaalin jälkituotantoon olisi voinut pa-

nostaa. Nyt Sotkun tilat jäivät sotkuiksi, rekvisiittoja oli siellä täällä, julisteita oli jätetty seinille ja pu-

kuhuone oli erittäin sekainen, joista saimme jälkikäteen kuulla Sotkun henkilökunnalta. 

 

Opin prosessin aikana paljon työskentelystä työryhmän jäsenenä. Tuotanto vaati myös todella paljon 

aikaa omien harjoituksen lisäksi, jonka vuoksi ajankäytön organisaatiotaidot tulivat tarpeen. Haas-

teellista oli keskittyä aina taiteelliseen työhön ja sitten taas ihan toisenlaiseen työskentelyyn. Oli kui-

tenkin opettavaista työskennellä tällä tavoin. Ammattikentällä tuotantotyö tuleekin luultavasti ole-
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maan vastaavanlaista ja työmäärät eivät ole ainakaan pienempiä. Myös taitelijatapaamisten juonta-

jana toimiminen oli hyvin opettavaista ja nyt uskaltaisin jatkossa hypätä samantapaiseen työtehtä-

vään rohkeammin. 

 

Nyt jätämme festivaalin koululle, joka saa halutessaan hyödyntää sen konseptia tulevaisuudessa 

opinnäytetöitä tuottaessa. Tämä onnistunut pohjatyö antaa hyvät mahdollisuudet kasvattaa festivaa-

lia laajemmaksi ja monipuolisemmaksi. Suunnitelmissamme oli, että yhteyteen voisi liittää esimerkik-

si workshopeja, opinnäytetyötutkielmien luentoja tai kaupungille improvisaatiotapahtumia. Näin ol-

leen festivaaliin voisi yhdistää useampiakin opintokokonaisuuksia kuin opinnäytetyöt. Alussa festi-

vaali voisi toimia joka toisena vuotena. Myöhemmin kun koulutuksemme sisäänotto muuttuu joka-

vuotiseksi, niin opinnäytetöitä valmistuisi säännöllisesti keväisin. Tällöin festivaali voisi vakiinnuttaa 

paikkansa joka keväisenä Kuopion kulttuuritarjonnassa. Hieno pohjatyö on tehty alle ja toivon koko 

tuotantotiimin puolesta, että koulumme tulevat opiskelijat tulevat tämän työn hyödyntämään. 

 

 

Kuva 19: Keräilyjuliste: Hanna Vilander. Kuva: Pauliina Ruhanen. 

 

9 POHDINTA 

 

Pohdintaosuudessa arvioin omaa työtäni koko prosessin ajalta. Suhteutan sitä myös sekä yleisöltä 

että työryhmältä saamaani palautteeseen. Kappaleen lopuksi tuon esiin teemoja, joihin haluaisin tu-

tustua vielä lisää sekä minkälaisen pohjan tämä opinnäytetyöprosessi antaa tanssin ammattilaisuu-

teen. 
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9.1 Teoksen työstäminen oppimisprosessina 

 

Tämän opinnäytetyön työstöaika on ollut niin pitkä, että sen sisään on mahtunut monenlaisia vaihei-

ta. Kaiken kaikkiaan prosessi on mielestäni ollut onnistunut ja olen itse tyytyväinen lopputulokseen. 

Koen, että työ oli käytännönläheinen oppimisprosessi, johon nivoutui monenlaisia tanssinalan työ-

tehtäviä mukaan. Tuotannollisen puolen korostumisen koin erittäin arvokkaana lisänä. 

 

Työ vaati tiukan harjoitusaikataulun vuoksi hyvän ja kattavan pohjatyön. Oman itsenäisen suunnitte-

lun rakentamisesta opin paljon. Teoksen teemat kannattaa pitää jatkuvasti jollain tasolla mielessä, 

mutta niitä ei kannata ajatella puhki. Parhaimmat ideat ja oivallukset syntyivät useimmiten lähes va-

hingossa ja tarvitsin vain rohkeuden tarttua niihin. Opin myös siitä kuinka tarkkaan kannattaa etukä-

teen asioita suunnitella ja kuinka paljon jättää auki itse harjoitustilanteeseen. Liian lukitut suunnat 

kahlitsevat liikaa eivätkä mahdollista tarttua aina olennaiseen. Joskus myös pelkät ajatukset päässä 

tai kehossa riittävät ja parempi voi olla luottaa harjoitustilanteessa syntyvään. 

 

Harjoitusprosessin koin helpoksi ja kivuttomaksi. Itse olin niin motivoitunut ja innostunut koko pro-

sessin ajan, että en kokenut missään vaiheessa varsinaista uupumusta työhön. Joitakin harjoituksia 

lyhensimme, koska muu työryhmä pyysi. Tällä tavoin harjoitusaikataulu pysyi elävänä ja palveli aina 

kulloistakin tilannetta parhaiten. Keskustelimme prosessin aikana paljon ja työryhmästä muodostui 

luottavainen ja turvallinen ryhmä. Tämä auttoi minua aistimaan tilanteiden energioita ja sävyjä, jotta 

tiesin mihin suuntaan milloinkin kannattaa lähteä. Harjoituksissa ja niiden ulkopuolella nousi työryh-

mästä hyvinkin henkilökohtaisia asioita esitykseen liittyen. Tämä tarkoitti tietynlaista vastuuta ja 

luottamusta minun puoleltani. Halusin pitää yllä kollektiivista työskentelytapaa ja tasavertaisuutta 

työryhmän tekijöiden välillä. Olen tyytyväinen omaan ohjaustyöhöni ja se antaa varmasti tulevaisuu-

dessa paljon itsevarmuutta tarttua samantapaisiin projekteihin. 

 

Teoksen taiteellinen taso, laatu tai luonne kertoo tämän hetkisestä prosessistani taitelijana. Olisin 

voinut ehkä tehdä asioita eri tavoin, tulkita niitä pidemmälle, mennä syvemmälle tai tehdä parempia 

valintoja. Koulutukseni on kuitenkin tanssinopettajana ja neljän vuoden aikana tehdyt opinnot pyöri-

vät erittäin vahvasti opettajuuden ympärillä. Esimerkiksi omiin koreografisiin töihin saadun ohjauk-

sen määrä, laatu ja intensiteetti eivät välttämättä palvele koreografin tai taiteilijan ammatin vaati-

muksia. En myöskään koe, että opetus olisi ollut aina suorassa yhteydessä nimenomaan tämän het-

ken esitystaiteen, tanssin ja taiteen kysymyksiin. Näiden kysymysten pohtiminen ja suhteuttaminen 

omaan työhön on käytännössä ollut oman kiinnostuksen varassa. Tuntuu, että olen siksi vielä hyvin 

alussa oman taiteilijuuteen löytymisen kanssa. Tästä opinnäytetyöstä voi poimia asioita, jotka minua 

kiinnostavat esimerkiksi esteettisyydessä, esityksessä käsitteenä, yleisösuhteessa ja esiintyjän työs-

sä. Kuitenkin tuntuu, että konkreettinen osaaminen, tieto ja hallinta ovat vielä ihan alussa. Olen silti 

tyytyväinen tähän työhön, koska se kuvaa sitä hetkeä missä olen nyt. Se paljastaa myös tekijänä 

minun lähtökohtieni puutteellisuutta. Siksi se ajaa haluun saada lisää tietoa, kehittyä, oppia, tutkia ja 

lukea lisää. 
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Koen, että vahvuuteni tällä hetkellä koreografi-ohjaajana ovat ryhmänkuuntelutaidot, käytännön jär-

jestelyiden hoitaminen, hyvän ilmapiirin luominen sekä työskentelyn eettisyys ja tasa-arvoisuus. Tai-

teellisesti minulla on myös vahvoja kiinnostuksia, tietynlainen estetiikka näkyy kaikissa töissäni ja 

uskallan ottaa riskejä. Asioissa, kuten koreografin ammattiin kasvamiseen ja toimimiseen, taiteilijuu-

den kysymyksiin ja identiteettiin sekä itsensä asettamiseen suhteessa muuhun taidekenttään tunnen 

olevani vielä aivan alussa. On kuitenkin hienoa, että olen saanut tässä vaiheessa toteuttaa tällaisen 

projektin ja voin olla siihen tyytyväinen. Voin katsoa sitä toivottavasti vuosien päästä ja todeta, että 

sitä kautta ymmärsin asioita, jotka taas avasivat uusia ovia. 

 

9.2 Palautetta työryhmältä ja yleisöltä 

 

Työryhmältä keräämissäni palautteissa toistuvat kauttaaltaan samat teemat. Yleiskuvaksi työryhmäl-

le oli jäänyt mieleen hyvin toimiva, sitoutunut ja ammattimainen työskentelytiimi. Lähes kaikki ker-

toivat prosessin antaneen itselleen paljon sekä olleen monella tapaa henkilökohtaisesti kasvattava, 

palkitseva sekä opettavainen. Onnistuneeksi prosessissa mainittiin juurikin työryhmä, kanssakäymi-

nen sen sisällä ja luottavainen ilmapiiri. Työryhmä oli kokenut, että kaikki saivat vaikuttaa lopputu-

lokseen. Olin myös osannut valita oikeat ihmiset oikeisiin osuuksiin teoksessa. Lähes kaikki myös ko-

rostivat suunnittelun ja organisoinnin onnistumista. Positiivisiksi haasteiksi mainittiin työtapa, itsensä 

alttiiksi asettaminen, joka suuntaan levittyvä katsomo sekä teoksen kokonaisuuden hahmottaminen. 

 

Koreografin työn he kertoivat olleen määrätietoista ja selkeää. Olin antanut vapaita käsiä jossakin 

kohdissa, mutta kuitenkin ohjannut sujuvasti toimintaa oikeaan suuntaan. Tämä vapaus, jota annoin 

muulle työryhmälle, koettiin myös onnistuneeksi. Osasin hallita kokonaisuutta ja luoda sitä järjestel-

mällisesti eteenpäin. Palautteissa tuli ilmi myös, että yhteiset illanvietot koettiin ryhmää yhdistäviksi 

ja työtä eteenpäin saattaviksi. 

 

Asiat, joita olisi voitu tehdä toisin, liittyivät useilla aikataulukysymyksiin ja omaan jaksamiseen. Osa 

esiintyjistä oli kokenut pitkät viikonloppuharjoitukset raskaiksi ja harjoitukset joka toisena viikonlop-

puna aiheuttivat pitkät jaksot ilman lepopäiviä. Jonkin verran kuitenkin muokkasimme aikatauluja 

prosessin aikana. Alun perin olin ajatellut, että treenit olisivat joka toinen viikonloppu, jolloin olisi 

vapaa esimerkiksi matkustamaan pois Kuopiosta muina viikonloppuina. Jos treenit olisivat olleet joka 

viikonloppu niin viikonloppumatkoja ei olisi voinut tehdä ollenkaan. On ymmärrettävää, että pitkät 

viikot saattoivat muodostua raskaiksi muun koulutyön ja elämän ohella. Myös esitysviikko oli muo-

dostunut voimavaroja koettelevaksi useiden läpimenojen vuoksi. Tähän vaikutti kuitenkin se, että 

pystyimme käyttämään niin vähän aikaa Sotkulla. 

 

Muutamassa palautteessa tuli ilmi, että olisi halunnut uppoutua työhön entistäkin syvemmälle, mutta 

omat voimavarat eivät riittäneet. Yhdessä palautteessa nousi myös ilmi, että joissakin harjoitustilan-

teissa olisi kaivannut koreografilta enemmän tilannetajua sekä jämäkkyyttä pitää työryhmä tasaver-

taisena siten, ettei joku ryhmästä ala nousta mielipiteillään, asioiden pitkälle viedyllä sanallistamisel-

la tai hyvin tarkalla oman tulkinnan kuvailulla muiden yli. Tällöin yhden äänen alle koettiin hukkuvan 

muiden ajatukset asiasta ja muunlaisille näkökulmille ei jäänyt tilaa. 



         
         45 (59) 

 

Yleisöltä tullut palaute on karkeasti ollut jaettavissa kahteen erityyppisen näkökulmaan. Osa katso-

jista oli ihan puulla päähän lyötyjä, että eivät ymmärtäneet oikeastaan mitään ja osa oli taas hyvin 

kiinnostuneita, liikuttuneita ja vaikuttuneita. Yleisöltä en kerännyt varsinaisesti palautetta vaan pa-

lautteet perustuvat keskusteluihin yleisön kanssa. Teos oli kuitenkin herättänyt monenlaisia tunteita 

yleisössä ja yksikin katsoja sanoi nauttineensa harvoin tanssiesityksen seuraamisesta näin paljon. 

Teoksen tinkimätöntä ja kunnianhimoista luonnetta kehuttiin ja sitä kuinka kaikki palaset tukivat te-

oksen teemaa ja kokonaisuutta. Esiintyjän työ nähtiin inhimillisenä ja aitona sekä liikkuminen oli yk-

silöllistä ja maneeritonta. Suhteessa muihin Lähtölaukaus-festivaalin teoksiin teos oli nähty positiivi-

sessa valossa marginaalisena ja erityislaatuisena. Kovinkaan tiukkaa palautetta en saanut suoraan 

kuulla, vaikka mieluusti olisin sitäkin myös ottanut vastaan. Yksi katsoja oli ärsyyntynyt vahvasti 

yleisön epätasa-arvoisesta kohtelusta, toisen mielestä oli ollut rasittavaa, että tavaroita oli kanniskel-

tu vaan edestakaisin lavalla ja kuulin myös mielipiteen, että puvut toivat teokseen teennäisyyttä ja 

jokin muu puvustus olisi toiminut paremmin. 

 

9.3 Lopputulos ja tulevaisuus 
 

Jatkotutkimuskysymykseni eivät varsinaisesti nousseet esiin tämän prosessin tutkimuskysymyksistä, 

koska löysin uusia mielenkiintoisia ja itseäni kiinnostavia teemoja. Duettokohtauksen pohjalta olisi 

kiinnostavaa lähteä työskentelemään kahden ihmisen energian ja temperamentin risteytymisen väli-

sen alueen tematiikalla. Keskiöksi voisi ottaa reviirit ja niiden jännitteen katsottuna olemiseen ja esi-

tyksellisyyteen. Toinen kiinnostava elementti olisi esittämisen tapojen risteyttäminen. Milloin on kyse 

teatraalisuudesta ja milloin todellisesta tilanteesta? Miten näitä erilaisia tapoja voisi yhdistää, risteyt-

tää tai jaksottaa suhteessa toisiinsa? Tämän lisäksi sain useampia harjoitteita työkalupakkiini, joista 

varmasti voisi ammentaa vielä lisää. 

 

Tällä hetkellä Täytetyille Eläimille ei ole vielä tulossa lisäesityksiä, mutta pidän mahdollisuuden 

avoinna. Ajatuksena on ollut myös rakentaa esityksestä kahdelle tanssijalle kevyempi keikkaversio, 

joka mahtuisi myös pienempiin tiloihin ja jonka kuljettaminen logistisesti olisi helpompaa. Teos on 

työstetty hyvin vahvasti taiteellisista lähtökohdista käsin, joten en ole miettinyt prosessin aikana oli-

siko tällainen teos ammattikentällä järkevä tai edes resurssien takia mahdollinen. Olen silti tyytyväi-

nen, että olen voinut toimia näinkin riippumattomasti, mutta se tulee ammatissa varmasti olemaan 

suhteellisen harvinaista. 

 

Oma paikka taiteen kentällä tosiaan vielä hahmottuu, mutta tämän työprosessin kautta ja sen jälkei-

sen pohdinnan seurauksena itselle on selkiytynyt, että paljon täytyy vielä kerätä tietoa, oppia, kehit-

tyä ja kasvaa. Olen kuitenkin itsevarma, motivoitunut ja tiedonjanoinen ottamaan vastaan uutta. 

Näen Täytetyille Eläimille –teoksen myös itseni määrittelyn kautta. Haluaisin toimia tulevaisuudessa 

moniammatillisessa kollektiivissa, jossa oma osaamiseni olisi koreografin tai ohjaajana asemassa, 

samalla tavalla kuin tämän projektin kanssa olemme työskennelleet. Vaikka paljon täytyykin vielä 

hankkia tietoa, taitoa ja koulutusta niin kohtaan ennakkoluulottomasti tulevan. En rajaa tai lukitse it-

seäni mihinkään lokeroon tai muottiin. Näen tulevaisuuden ammattiminäni muuttuvana, moninaisis-
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sa työtehtävissä toimivana sekä eri rooleissa liikkuvana taiteilijana. Ajattelen tilanteen siten, että 

olen nyt lähtöruudussa kohti tavoitteitani ja unelmiani. 

 

 

Kuva 20: Terhi Hartikainen, Anna Stenberg, Hanna Vilander & Fox Marttinen. Kuva: Pauliina Ruha-

nen. 
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LIITE 1: SANAKARTTA 

 

 

 

 

Tavoiteltava, kiinnostava, hyvä – Pois pyrittävä, epäkiinnostava, huono 

 

 

 

 

Kauneus – Luonnottomuus 

 

Ei-ymmärrys – Ymmärrys 

 

Epäloogisuus – Loogisuus 

 

Keskeneräinen – Valmis 

 

Hetkellisyys - Toistettavuus 

 

Epätarkka - Tarkka 

 

Järjetön – Järjellinen 

 

Arki – Koreus 

 

Käytännöllisyys – Monimutkaisuus 

 

Keho – Merkitys 

 

Todellisuus - Taide 

 

Liike - Tanssi 

 

Ihminen – Tanssija 

 

Luonto – Pakotettu järjestelmä 
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LIITE 2: TOTEUTUNUT HARJOITUSAIKATAULU 
 

Treeniaikataulu      
 

hsi: hermanni iso, hsp: hermanni pieni ja mk: musakeskus 

 

Viikko Päivä Kello Paikka Paikalla Kohtaus 

Vko. 2 08.01.14 Klo. 18.30-19.45 Hsp Anna Soolo 

  Klo. 19.45-21.00 Hsp Terhi Soolo 

 10.01.14 Klo. 18.30-19.45 Hsp Fox Soolo 

  Klo. 19.45-21.00 Hsp Hanna Soolo 

 11.01.14 Klo. 10.30-12.30 Hsi Kaikki (Anna 

pois) 

3 

  Klo. 12.45-14.30 Hsi Kaikki (Anna 

pois) 

2 

Vko.3 13.01.14 Klo. 18.30-21.00 Hsp Kaikki 2+3 

 15.01.14 Klo. 18.30-21.00 Hsp Kaikki 4 

 18.01.14 Klo. 9.30-11.00 Hsi Hanna 10 

  Klo. 11.00-13.00 Hsi Kaikki 4 

  Klo. 13.30-15.00 Hsi Kaikki 6 

 19.01.14 Klo. 10.00-11.30 Hsi Kaikki 3 

  Klo. 12-13.00 Hsi Kaikki 1-6 

Vko. 4 20.01.14 Klo. 18.30-21.00 Hsp Kaikki 11 

 22.01.14 Klo. 19.00-21.30 Hsp Kaikki, paitsi 

Terhi ei pääse. 

Anna sisään 

kohtauksiin 1, 2, 6 

ja 4. Kertausta. 

Vko. 5 27.01.14 Klo. 18.30-21.00 Hsp Kaikki 11 

 29.01.14 Klo. 19.00-21.30 Hsp Kaikki 8 

 01.02.14 Klo. 9.30-11.45 Hsp Kaikki 11 

  Klo. 12.15-15.00 Hsi Kaikki 8 

 02.02.14 Klo. 9.30-11.00 Hsp Kaikki 10 

  Klo.11.00-12.30 Hsp Kaikki Kootaan 8-11 

  Klo. 13.00-13.45 Hsi Kaikki Kertaus 1-6 

  Klo. 13.45-15.00 Hsi Kaikki Raaka läpimeno 

1-11 

Vko. 6 03.02.14 Klo. 18.30-19.45 Hsp Kaikki 12 

  Klo. 19.45-21.00 Hsp Kaikki 7 

 05.02.14 Klo. 18.30-19.45 Hsp Kaikki Tarvittavat 

kohtaukset 

 

  Klo. 19.45-21.00 Hsp Kakki Läpimeno! 

Vko. 7 10.02.14 Klo. 18.30-21.00 Hsp Kaikki Käydään läpi 

kohtauksia ja 

teoksen kaarta 

keskustellen ja 

katsotaan 

muutamia 

ajoituksia. 

Läpimeno klo. 
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19.30-21.00 + 

palaute 

 12.02.14 Klo. 18.30-21.00 Hsp Kaikki Läpimeno klo. 

18.45-

19.35+palaute, 

tauko ja toinen 

läpimeno yleisön 

kanssa klo. 20.10-

21.00 

 14.02.14 Klo. 11.45-11.55 

ja klo. 14.30-

15.00 

Avoimet ovet mk Kaikki  Kohtaukset 1+2 

 15.02.14 Klo. 9.00-9.30 Hsp Kaikki Lämmittely, vapaa 

aika, käytä miten 

haluat 

  klo. 9.30-10.30 Hsp Kaikki Läpimeno 

  klo.10.30-11.30 Hsp Kaikki Palaute + 

korjauksia 

      

 16.02.14 Klo. 10.00-11.00 Hsi Kaikki Rakennetaan 

alkua 

  Klo. 11.00-12.00 Hsp Kaikki 1. Läpimeno + 

palaute  

  Klo. 12.30- 14.00 Hsi Kaikki 2. 

Läpimeno+palute 

Vko. 8 17.02.14 Klo. 20.30-21.30 Hsi Kaikki Läpimeno 

 19.02.14 Klo. 17.30-19.00 Hsp Kaikki Läpimeno + 

palaute 

 20.02.14 Klo. 15-17 Sotku Kaikki Tilassa paikat, 

kohtauksia 
katsotaan, 

kokeillaan 

katsomon 

asettelua jne. 

Vko. 9 24.02.14 Klo. 16.30-21, 

tanssijat klo. 

17.15-> 

Sotku Kaikki Valojen 

rakentaminen. 

Toivotaan, että 

päästään 

läpimeno 

viimeistään klo. 

20.00.  Katsotaan 

valojen 

rakennuksen 

aikana paikat 

tilassa jne. 

 25.02.14 Klo. 19.30-21.00 Sotku Kaikki Läpimeno!!! 

Tulkaa 

viimeistään 19.30 

paikalle!!! 
Aloitetaan 

läpimeno heti kun 

mahdollista, 

meidän treeniaika 

alkaa klo. 19.50. 

 27.02.14 Klo. 11.00-11.30 Sotku Kaikki Lämmittely ja 

tilan rakennus 

  Klo. 11.30-12.30 Sotku Kaikki Läpimeno 
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  Klo. 14.00-15.00 Sotku Kaikki Läpimeno+palaut

e 

  Klo. 15.00-16.00 Sotku Kaikki Tarvittavia 

kohtauksia/osittai

nen läpimeno 

  Klo. 19.30 Sotku Kaikki YLEISÖKENRA

ALI, paikalle 

viimeistään 18.00. 

Hanna tulee kun 

ehtii. 

 01.03.14 Klo. 19.00 Sotku Kaikki ENSI-ILTA 

 02.03.14 Klo. 19.00 Sotku Kaikki 2. näytös 
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LIITE 3: KATSOMISOHJEET 
 

 

Tervetuloa olemaan läsnä täytetyille eläimille. 
 
Tämä ovi on auki ja saat astua siitä sisään, 
koska haluat. Oven tälle puolen sinun täytyy jät-
tää ulkovaatteesi sekä jalkineesi. Ulko-ovi luki-
taan esityksen ajaksi. Kaikkia läsnäolijoita pyy-
detään siirtymään oven toiselle puolelle viimeis-
tään ennen kello 19.00. Ovesta saa astua ta-
kaisin aivan missä tahansa vaiheessa esitystä 
ilman perusteltua syytä. Sulje ovi kuitenkin aina 
perässäsi. 
 
Kun astut sisään ovesta niin oma esityskoke-
muksesi alkaa. Pysy avoinna tapahtumille, jotka 
tuodaan eteesi ja ole mahdollisimman rentona. 
Älä lukitse ajatuksiasi mihinkään vaan anna nii-
den ajelehtia edestakaisin, unohtua ja palata 
takaisin mieleesi. Anna saamasi informaation 
vaikuttaa olemisen tapaasi. 
 

Kun olet valmis niin avaa ovi ja astu sisään. 
 

Tämä on Täytetyille Eläimille. 
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LIITE 4: LEHTILEIKE: “PALJON ILMAISTA TANSSIA”, SAVON SANOMAT 18.2.2014 
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LIITE 5: LEHDISTÖTIEDOTE 
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LIITE 6: KUTSU 
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LIITE 7: KÄSIOHJELMA 
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LIITE 8: JULISTE 

 



         
         59 (59) 

LIITE 9: DVD-TALLENNE 
 

 
 

DVD sisällys: 
 

- Täytetyille Eläimille, sunnuntai 2.3.2014 klo 19.00, Sotku, Kuopio 

o kesto 01:12:21 
- Täytetyille Eläimille –teaser 

o kesto 00:00:32 
- Täytetyille Eläimille –trailer (lyhyt) 

o kesto 00:02:57 

- Täytetyille Eläimille –trailer (pitkä) 
o kesto 00:12:24 

 
 

 


