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1 JOHDANTO 

 

 

Nuorten hyvinvointi on tällä hetkellä ajankohtainen aihe. Ihmiset ovat heränneet huo-

maamaan maassamme tapahtuvan nuorten hyvinvoinnin kahtia jakautumisen. Osan 

nuorista voidessa hyvin, voi toinen puoli huonosti. Juuri näiden huonosti voivien nuor-

ten hyvinvointiin tulisi tarttua ajoissa ennaltaehkäisevästi.  Ongelmaan on tartuttu eri-

laisten hankkeiden ja tutkimusten kautta joissa on etsitty erilaisia tapoja nostattaa nuor-

ten hyvinvointia Suomessa. Meidän opinnäytetyömme perustelee draamasta saatavan 

vaikutuksen hyvinvointiin. Olemme myös havainneet omakohtaisten kokemusten pe-

rusteella draaman positiivisen vaikutuksen nuoren kasvuun ja kehitykseen. Tämän takia 

halusimme tutkia aihetta lisää opinnäytetyön avulla, ja saada selville onko asia niin kuin 

olemme itse havainneet. Tavoitteemme on opinnäytetyössämme ollut saada vastaus sii-

hen, kuinka nuoret kokevat Mikkelissä toimivan Teatteri Idean toiminnan sekä sen vai-

kutuksen omaan hyvinvointiinsa. Opinnäytetyömme tarkoituksena on myös perustella 

opinnäytetyömme tilaajalle, Mikkelin Olkkarille, teatteri Idean toiminnan merkitys ja 

edesauttaa toiminnan jatkuvuutta.  

 

Mikkelin Olkkari on matalan kynnyksen palveluita tarjoava nuorten ja toimijoiden koh-

taamispaikka, jossa nuoret voivat osallistua eri ryhmien toimintaan sekä saada henkilö-

kohtaista ohjausta ja tukea elämäänsä. Mikkelin Olkkarilta saamamme käsityksen mu-

kaan on ajankohtaista tuottaa nuorille matalan kynnyksen palveluita. Toteutimme opin-

näytetyömme yhteistyössä Olkkarin pienryhmän Teatteri Idean kanssa. Teatteri Idea on 

kerran viikossa kokoontuva ryhmä, joka tarjoaa 15–29 -vuotiaille nuorille mahdollisuu-

den teatteri-ilmaisuun ja antaa tilaa kehittää omaa ilmaisuaan.  

 

Toteutimme tutkimustyön kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä tekemällä teemahaas-

tattelun Teatteri Idean nuorille. Tutkimuksemme aineisto koostuu seitsemän (n=7) 

Idean nuoren haastattelusta. Haastatteluun osallistuneet olivat iältään 19–23 –vuotiaita. 

Heistä kaksi (n=2) oli miehiä ja viisi (n=5) naisia.  

 

Toivomme, että opinnäytetyömme herättää mielenkiintoa lukijoissa sekä nuorten 

kanssa työkseen työskentelevien parissa. Toivomme, että opinnäytetyömme herättelee 
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lukijoita havaitsemaan draamatyöskentelyn monet mahdollisuudet ja toiminnan mah-

dolliset vaikutukset nuorten elämässä. Draamatyöskentelyssä on hyvä muistaa, että 

kyse ei ole pelkästä ilonpidosta. Draamatyöskentelyssä voidaan tarttua tarkastelemaan 

vaikeitakin asioita tuomalla aiheet ja tilanteet esille tarinallisessa muodossa, irti koh-

teesta ja todellisuudesta. Tämä on yksi hyväksi havaittu metodi käsitellä vaikeitakin 

asioita. 

 

Haluamme kiittää Mikkelin Olkkarin Teatteri Idea-ryhmää, joka osallistui opinnäyte-

työhömme ja mahdollisti opinnäytetyömme toteutuksen. Koemme saaneemme opin-

näytetyössämme vastauksia meissä heränneisiin kysymyksiin ja ajatuksiin. Olemme 

myös saaneet uusia ajatuksia ja havaintoja sekä välineitä tuleville työelämän teille.  
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2 NUORTEN HYVINVOINTI SUOMESSA 2000-LUVULLA 

 

 

2.1 Nuorten hyvinvointi  

 

Suomessa on havaittavissa nuorison piirissä yleistyvä hyvinvoinnin kahtiajakautumi-

nen.  Tämän huomaa tarkastellessa nuoria joista enemmistö voi hyvin tai erittäin hyvin 

ja vähemmistöllä nuorista on ongelmia, pahoinvointia ja vahingollista käyttäytymistä. 

Ongelmat näkyvät nuorten erityispalvelujen ruuhkautumisena, nuorten elämäntapa-, 

terveysongelmina sekä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jättäytymisenä. Nuorten 

kokemien ongelmien lisäksi heidän vanhemmissaan on havaittavissa samasta ongel-

masta heijastuvaa päihteiden käyttöä sekä köyhyyden kasvuna. Polarisaatio onkin nos-

tettu esille nuoria koskevissa julkisissa keskusteluissa, sillä koetaan että eletään polari-

soitunutta aikakautta, eli nuoret jakautuvat kahteen eri ryhmään. Toisen ääripään voi-

dessa erinomaisesti, toinen ääripää voi erittäin huonosti. Polarisaatio-käsitteen avulla 

mahdollistetaan nuorten tarkastelun erilaisia näkökulmia. Polarisaatio-käsitteen käyttö 

koetaan kuitenkin vieraana, koska sen pohdinta on ollut vähäistä. Keskeisin teoreettinen 

käsite pohjoismaissa on hyvinvoinnin käsite. (Autio, Eräranta & Myllyniemi 2008, 8-

15.)  

 

Polarisaatioon liitetään usein ajatus hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin ulottuvuuksien ka-

sautumisesta. Huono-osaisuuden kasautuminen voidaan todeta olevan prosessiluontei-

nen tapahtumaketju, jossa on useita eri vaiheita, tekijöitä ja ulottuvuuksia. Huono-osai-

suuden voidaan katsoa olevan perinnöllinen ilmiö. Vaikka syrjäytymispolun alkupis-

tettä on usein vaikea löytää, on hyvä muistaa, ettei nuorten huono-osaisuuden tarkaste-

lua ole syytä rajoittaa vain nuoruusiän jo saavuttaneisiin. Tarkastelemamme kulma on 

lasten ja nuorten pahoinvointi ongelmanäkökulmasta. Ongelmanäkökulmasta tarkastel-

tuna usein lapset ja nuoret nähdään uhkana ja moraalisen syyttelyn kohteena. Halu-

amme kuitenkin kritisoida tätä näkökulmaa ja muistuttaa että lapset ja nuoret ovat usein 

toiminnan uhreja. Lasten ja nuorten maailman todelliset ongelmat ja uhkat tulevat usein 

ulkopuolelta käsin, esimerkiksi perheestä.  (Autio, Eräranta & Myllyniemi 2008, 172-

179.) 

 



4 

 

Suomessa lasten ja nuorten hyvinvointiin on haluttu panostaa, ja jo vuonna 1991 Suo-

messa hyväksyttiin Lastenoikeuksien julistus. Julistuksen mukaan lapsen tulee saada 

nauttia erityistä suojelua ja hänelle tulee olla mahdollisuus terveelliseen ja normaaliin 

kehitykseen. Lapselle on taattava koulutusta, sosiaalinen turva ja suojelu. Erityishoitoa 

on annettava niille, jotka vammansa tai muun syyn vuoksi ovat erityisen hoivan tar-

peessa. Lisäksi lasten oikeuksien julistus korostaa, että yhteiskunnan on annettava eri-

tyistä huolenpitoa niille, joilta puuttuu perheen takaama turva ja huolenpito. Lasten oi-

keuksien julistuksilla halutaan turvata kaikille lapsille hyvät kasvuolosuhteet sosiaali-

seen, rodulliseen tai muuhun taustaan katsomatta. Julistuksen tavoitteet tähtäävät kor-

kealle. Jotta julistuksen toteutumista voidaan seurata, on kerättävä tietoa lasten ja per-

heiden hyvinvoinnista erinäkökulmista katsoen ja kuunneltava lasten ja nuorten kanssa 

työtä tekeviä ammattilaisia. (Lasten oikeuksien julistus, 2015). 

 

Silti edelleen 2000-luvulla pohditaan, jäävätkö heikoimmassa asemassa olevat nuoret 

hyvinvointitutkimuksien ulkopuolelle. Nuoret, jotka ovat ajautuneet yhteiskunnan ul-

kopuolelle, eivätkä käy töissä tai koulussa, on vaikea tavoittaa kyselytutkimuksiin. 

Tämä on asia, joka tulee ottaa huomioon nuorten hyvinvointia koskevien tulosten tul-

kinnassa. On lähdettävä pohtimaan sitä, kuinka yhteiskunnan ulkopuolella olevat nuoret 

voidaan tavoittaa. (Autio, Eräranta & Myllyniemi 2008, 11.) Tällöin on apua nuoriso-

työntekijästä, sillä nuorelle voi olla helpompaa lähestyä häntä kuin muita viranomaisia. 

Tämä voi johtua siitä, että nuori näkee nuorisotyöntekijöitä vapaa-ajallaan, eikä viralli-

sissa piireissä. Nuorisotyöntekijän asiantuntemus ja toiminta tuo monipuolisia näke-

myksiä nuorelle ja auttaa koko nuoren perhettä tarpeen mukaisesti, esimerkiksi ohjaa-

malla heitä oikeanlaisen avun piiriin. (Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilen 1999, 123.) 

 

Hyvinvoinnista puhuttaessa puhutaan samalla subjektiivisesta kokemuksesta. Stakesin 

hyvinvointitutkimuksessa elinolojen katsotaan kuuluvan hyvinvoinnin aineelliseksi 

pohjaksi, joka on miellettävissä hyvinvoinniksi yksilöllisellä tavalla. Voidaan siis to-

deta, etteivät hyvät elinolot aina tarkoita hyvinvointia, eivätkä heikommat elinolot tar-

koita pahoinvointia. (Autio, Eräranta & Myllyniemi 2008, 65–66.)  

 

Nuorisotakuun tutkimuksellisessa loppuraportissa käy ilmi, että nuoret edelleen tarvit-

sevat nuorisotakuuta tukevien palveluiden hyödyntämistä sekä paremmin nuorten tar-

peisiin vastaavien palveluiden kehittämistä. Aineistossa käy ilmi muun muassa matalan 
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kynnyksen paikkojen tarve. Nuoret kokevat itse matalan kynnyksen palvelut tarpeelli-

siksi. Palvelua tarjoavissa paikoissa nuoret voivat viettää aikaa ja saavat tarvitsemansa 

avun ja tuen. (Tuusa, Pitkänen, Shemeikka, Korkeamäki, Harju, Saares, Pulliainen, Ket-

tunen & Piirainen 2014, 46.)  

 

Matalan kynnyksen palvelua tarjoaa esimerkiksi opinnäytetyömme tilaaja Mikkelin 

Olkkari. Olkkari on Mikkelin kaupungin pysyvä nuorisotyön muoto. Kerromme tar-

kemmin Mikkelin Olkkarista ja sen palveluista sekä vaikutuksesta opinnäytetyöhömme 

myöhemmissä luvuissa.  

 

2.2 Nuorten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät 

 

Nuoren hyvinvointi koostuu monesta eri tarpeesta. Näitä tarpeita ovat fyysinen, psyyk-

kinen ja sosiaalinen tarve kun ne tyydyttyvät, nuori saa voimavaroja, joiden avulla hän 

elää tasapainossa. Hyvinvoinnin käsite on monisisältöinen. Hyvinvoinnin osatekijöiksi 

lasketaan mm. terveys ja hoidon saanti, työllisyys ja työolot, taloudellinen toimeentulo, 

tiedonsaanti ja koulutusmahdollisuudet, perhe, sosiaaliset suhteet, asunto ja lähipalve-

lut, virkistys ja kulttuuri, elämän ja omaisuuden turva sekä poliittiset vaikutusmahdol-

lisuudet. (Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilén 1999, 148–149.) 

 

Nuori voi hyvin, kun hän kokee hallitsevansa elämänsä eri osa-alueita. Elämänhallin-

nalla tarkoitetaan tunnetta siitä, että nuori hallitsee niin itsensä kuin ympäristöstä tulevat 

vaatimukset, odotukset ja paineet. Nuoren elämän ollessa tasapainossa, nuorelle kehit-

tyy hyvä itsetunto, joka on nuoren turvallisen olon perusta. Itsetunto on sidoksissa 

elinympäristöön ja läheisiin vuorovaikutussuhteisiin. Hyvän itsetunnon kehittymiseksi 

nuoren tulee tuntea itsensä hyväksytyksi ja hänen tulee saada oikeudenmukaista tun-

nustusta. Nuori vertaa itseään myös muihin nuoriin. Joskus nuori hakee hyväksytyksi 

tulemista niin paljon, että hän on valmis esittämään muuta kuin oikeasti on. (Aaltonen, 

Ojanen, Vihunen & Vilén 1999, 151–198.) 

 

 

Tasapainoinen nuori oppii lopulta hyväksymään itsensä ilman muiden alituista kehu-

mista. Nuoren elämänkulkuun vaikuttaa hänen tunteensa siitä, kuinka hyvin hän itse 
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pystyy hallitsemaan omaa elämäänsä. Käsitteenä elämänhallinta voidaan jakaa sisäi-

seen ja ulkoiseen elämänhallintaan. Sisäinen elämänhallinta tarkoittaa ihmisen kykyä 

sopeutua elämässä vastaan tuleviin olosuhteisiin ja tilanteisiin. Sisäinen elämänhallinta 

käsittää kaikki ne elämäntavat, joilla nuori luo elämäänsä merkitystä ja sisältöä. Nuoren 

sisäiseen elämänhallintaan vaikuttavat sosiaaliset suhteet, harrastukset ja perhe. Miele-

kästä sisäistä elämänhallintaa ylläpitävät tavoitteiden luominen, asioissa onnistuminen 

ja kyky ponnistaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Ulkoisella elämänhallinnalla tarkoite-

taan sitä, kuinka nuori tuntee vaikuttavansa elämänsä olosuhteisiin. Ulkoinen elämän-

hallinta on kykyä ohjata omaa elämäänsä siten, että siihen eivät vaikuta haitalliset ul-

koiset, itsestä riippumattomat ja odottamattomat tekijät. Ulkoisia elämänhallintaan si-

sältyviä tekijöitä ovat esimerkiksi koulutus ja ammatti, jotka ovat hyvä esimerkki ai-

neellisesti ja henkisesti turvatusta elämästä. Nuorelle ajokortin, koulutuksen ja oman 

asunnon hankkiminen ovatkin eräitä ulkoisen elämänhallinnan tavoitelluimpia etappeja. 

(Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilén 1999, 191–205.) 

 

Kuilu hyvin ja huonosti voivien lasten välillä kasvaa nopeammin kuin koskaan aikai-

semmin, tämä on nähtävissä esimerkiksi huostaanottojen, erityisopetuksen tarpeen ja 

lapsiperheiden köyhyyden lisäämisestä. Lasten ja nuorten pahoinvoinnille etsitään jul-

kisuudessa syitä ja ratkaisuja. Voidaankin siis kiinnittää huomiota siihen, kuinka lasten 

ja nuorten pahoinvointia kuvataan, millaisia ovat syyt ja syylliset sekä ratkaisut ja rat-

kaisijat. Uusimmissa lasten ja nuorten pahoinvointia käsiteltävissä aineistoissa on nous-

sut esiin uusi ajattelutapa. Emme enää ole huolissaan pahoinvoinnin lisääntymisestä, 

vaan pikemminkin kasautumisesta. Aineistoissa painotetaan sitä, kuinka suuri osa lap-

sista voi hyvin ja jopa paremmin kuin aiemmin. Julkisuuteen on myös nostettu vanhem-

muuden olevan kadoksissa. Vanhemmuuden katoaminen muodostaakin vakavan riskin 

lasten ja nuorten hyvinvoinnissa. (Autio, Eräranta & Myllyniemi 2008, 170–171.) 

 

Vuoden 2008 alkanut taloudellinen taantuma näkyy nuorten työttömyysluvuissa. Kun 

nuori joutuu työttömäksi tai työttömyysaika pitkittyy, on se merkittävä riski nuoren hy-

vinvoinnille. Tämä voi johtaa pahimmassa tapauksessa siihen, että nuori ajautuu ulos 

työelämästä ja yhteiskunnan palveluista jolloin hän on suuressa vaarassa syrjäytyä. 

Nuorten huono-osaisuus on kuitenkin harvoin kasautunut niin vakavasti, että voitaisiin 

puhua varsinaisesta syrjäytymisestä. Mieluummin puhutaankin syrjäytymisriskistä. 
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(Tuusa, Pitkänen, Shemeikka, Korkeamäki, Harju, Saares, Pulliainen, Kettunen & Pii-

rainen 2014, 9.)  

 

Lapsuuden ja nuoruuden kasvuolosuhteet näyttäytyvät myöhemmällä iällä ja niillä on 

merkitystä kehitykselle ja terveydelle. Kansanterveyslaitoksen seurantatutkimuksessa 

tehtiin havaintoja, että nuoruusiän psykosomaattinen oireilu on usein yhteydessä päih-

teiden käyttöön ja kouluvaikeuksiin. UNICEF julkaisi vuoden 2007 alussa hyvinvointia 

vertailevan tutkimuksen OECD- maissa. Suomalaisten nuorten tupakointi ja alkoholin-

käyttö näkyi kansainvälisesti vertailtuna aloitettavan todella nuorella iällä. (Autio, Erä-

ranta & Myllyniemi 2008, 19–20.) Tästä tutkimuksesta voimme päätellä kuinka tärkeää 

olisi nuorille löytää apu heti siinä vaiheessa, kun koetaan, että nuorella on riski ajautua 

yhteiskunnan ulkopuolelle. Tähän tarvitsisimme yhä lisää matalan kynnyksen palve-

luita, jotka tukisivat nuoria, tarjoaisivat apuaan ja palveluitaan. Tällä avulla nuoret voi-

sivat löytää uuden suunnan elämälleen ja sitä kautta pääsisivät mukaan heitä kiinnosta-

viin toimintoihin sekä etsimään tietoutta heitä itseään kiinnostavista asioista. 

 

2.3 Matalan kynnyksen toiminta syrjäytymistä ehkäisemässä 

 

Monella taholla kannetaan huolta nuorten saamisesta mukaan yhteiskuntaan ja työelä-

mään. Syrjäytyminen nostetaan maamme kaikkein keskeisimmäksi sisäiseksi uhaksi, 

käy ilmi sisäministeriön johdolla laaditussa ehdotuksessa. Erityishuomion kohteena on 

lasten ja nuorten syrjäytyminen sekä sukupolvelta toiselle periytyvät ongelmat. Vaikka 

päättäjien kiinnostuksen herääminen nuorten syrjäytymistä kohtaan johtuisikin suurim-

maksi osaksi syrjäytymisestä johtuvien kustannusten suuruudesta, voi samaan lopputu-

lokseen päätyä pitämällä nuorten hyvinvointia itseisarvona. Syrjäytymistä itsessään ei 

voi mitata, sillä mittaaminen edellyttää käsitteellistämistä ja mallintamista. Lisäksi syr-

jäytymisvaarassa olevien nuorten määrään vaikuttavat myös nuoruudelle asetetut erilai-

set ikärajat, esimerkiksi viranomaisten ja tutkijoiden välillä. Vuonna 2006 voimaan as-

tui nuorisolain määritelmä nuoresta, joka on alle 29-vuotias. Kuitenkin puhuttaessa 

nuorten elinoloista on ikäraja syytä rajata tarkemmin, sillä ovathan pikkulapsetkin alle 

29-vuotiaita. (Autio, Eräranta & Myllyniemi 2008, 44.)  
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Sosiaali-, terveys-, koulutus- ja työllisyyspalveluja koskeva tutkimustieto selkeästi 

osoittaa, että parhaisiin tuloksiin syrjäytymisen ehkäisemisessä päästään suunnitelmal-

listen ja tavoitteellisten palvelukokonaisuuksien avulla. Tämän tutkimustiedon kehittä-

missuosituksen ydin on, että syrjäytymisen ehkäisemiseksi nuoret tarvitsevat yhden hel-

posti lähestyttävän paikan. Sellainen voi olla nuorten yhteispalvelupiste. Tämän yhteis-

palvelupisteen kautta nuoret ohjataan yhdellä kerralla heidän tarvitsemiinsa palveluihin 

sekä huolehditaan kokonaisvaltaisesti siitä, että nuori saa tarvitsemansa palvelut eri sek-

toreilta. Sosiaali- ja terveyspalveluissa jo toteutettu matalan kynnyksen toiminta, johon 

nuori voi tulla ilman diagnoosia, on tuottanut hyviä tuloksia. (Eduskunnan tarkastusva-

liokunnan julkaisu 1 2013, 9.) 

 

Olkkari-hankkeen tarve on lähtöisin nuorten kanssa toimivien työpajatyöskentelystä. 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa tehtäessä vuonna 2009 ja nuorten paikallis-

yhteistyöverkoston kokoontumisessa nousi esille tarve yhden oven taakse koottavista 

nuorten ohjauspalveluista. (Hankeraportti 2012, 4.) Tarve huomattiin, sillä koettiin, että 

nuorten ohjauspalvelut ovat hyvin pirstaleisia. Ne on järjestetty vahvasti viranomaisnä-

kökulmasta, eivätkä palveluntarjoajan palvelut välttämättä kohtaa tukea tarvitsevaa 

nuorta. Lisäksi peruskoulunsa päättäville nuorille, ilman koulutuspaikkaa jääneille opis-

kelijoille sekä alaikäisille nuorille ei ole ollut pysyviä, tehostettuja tukipalveluja tarjolla. 

(Hankeraportti 2013, 4.) Etelä-Savon ammattiopistossa toimi vuosina 2008–2010 Vent-

tiili-hanke, jonka yhtenä tavoitteena oli nuorten paikallisyhteistyöverkoston kehittämi-

nen. Venttiili-hankkeen ohjaamana Mikkelin kaupunkiin koottiin monialainen työnte-

kijätason suunnitteluryhmä, joka työsti eteenpäin yhden oven taakse koottavista nuorten 

ohjauspalveluista. Olkkarin hankesuunnitelma tehtiin kyseisen työryhmätyöskentelyn 

tuloksena vuonna 2011. (Hankeraportti 2012, 4.) 

 

Olkkari-hanke alkoi vuonna 2012. Olkkari-hanke oli nuorten ohjauspalveluiden kehit-

tämishanke, jonka tarkoituksena oli kehittää 15–25 -vuotiaille nuorille matalan kynnyk-

sen ohjaus- ja tukipalveluja. Hankkeen kohteena ovat peruskoulusta lähtevien sekä elä-

mänsä nivelvaiheessa olevien nuorten Koppari-toiminta. Tarkoitus on rakentaa poikki-

hallinnollinen, prosessivetoisesti toimiva ohjauspalvelujärjestelmä Mikkelin kaupun-

kiin. Hankkeen toiminnassa painottui ennaltaehkäisevä ja nuorten näkökulmasta toteu-
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tettava toiminta. Olkkari-hankkeella tuettiin Mikkelin Olkkarintoiminnan käynnisty-

mistä. (Hankeraportti 2012, 3.) Olkkari-hankkeen loppuessa vuonna 2014, on päästy 

siihen vaiheeseen, että hankkeesta muotoutuu Mikkelin Olkkari.  

 

2.3.1 Mikkelin Olkkarin matala kynnys 

 

Olkkari-toiminnan matalan kynnyksen neuvonta ja ohjaustyö käynnistyi vuonna 2012. 

Kävijöitä ja yhteydenottoja tuli toiminnan alusta asti. (Hankeraportti 2012, 12.)   

Matalan kynnyksen toiminnalle ei tässä vaiheessa asetettu määrällisiä tavoitteita kävi-

jöiden suhteen. Huomion arvoista on, että suurimmat yhteydenottajaryhmät olivat nuor-

ten läheiset sekä nuoret itse. Tämä kertoo neuvonnan, kuuntelun ja opastuksen tar-

peesta. (Hankeraportti 2012, 15.) 

 

Olkkarin matalan kynnyksen toimintaan kuuluu myös toiminnallisuuden ja ryhmätoi-

minnan tarjoaminen. Vuosien varrella on järjestetty teemailtapäiviä, kuten tyttöjen- ja 

poikien ilta, teemaviikkoja sekä Olkkarin syntymäpäiväjuhlat. (Hankeraportti 2012, 

16.)  Osana matalan kynnyksen toimintaa projektityöntekijän työpanoksella kehitettiin 

ja suunniteltiin Olkkarille muun muassa toiminnallista tarjontaa. Työn tavoitteena oli 

luoda nuoria osallistavaa toimintaa yhdessä nuorten kanssa, kannustaa nuoria aktiivi-

suuteen, toiminnallisuuteen ja tukea heidän vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojaan. (Hanke-

raportti 2012, 17.) 

 

2.3.2 Olkkarin ryhmä Teatteri Idea  

 

Yksi Olkkarin matalan kynnyksen ryhmä on Teatteriryhmä Idea. Ryhmän tarkoitus on 

osallistaa nuoria. Kukin nuori vuorollaan toimi vastuu ohjaajana, jolloin Olkkarin työn-

tekijä saattoi siirtyä syrjemmälle. (Hankeraportti 2013, 14.) 

 

Teatteri Idea on 15–29 -vuotiaille suunnattu draama-ryhmä. Teatteri Idean ryhmässä 

toiminta on vapaaehtoista ja ryhmäläiset pääsevät itse vaikuttamaan ryhmän toimintaan. 

Idean tavoitteisiin kuuluu, että jokainen pääsee ilmaisemaan itseään haluamallaan ta-

valla. Toiminnan sisältönä ovat erilaiset draama-harjoitteet. Toimintakauden päätavoit-

teena on saada ryhmän kanssa tuotettua ja toteutettua teatteriesitys. Ryhmää pääsään-
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töisesti vie eteenpäin Olli Heikkinen ja ryhmän toiminnasta on vastuussa Mikkelin Olk-

kari. Olkkari mahdollistaa Idean toiminnan tarjoamalla tilat ja olemalla taustatukena 

muun muassa tarvikehankinnoissa ja olemalla osana päättämässä ryhmää koskevissa 

asioissa. Idea on ainut Mikkelissä tällä hetkellä toimiva ilmainen draamaryhmä. 
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3 DRAAMA JA NUORTEN HYVINVOINTI 

 

 

3.1 Draamakasvatus hyvinvointia rakentamassa 

 

Mitä draama on? Se on ymmärrystä ja oppimista, tiedon ja taidon kehittymistä. Se on 

sosiaalista vuorovaikutusta ja osallisuutta. Se on elämystä, estetiikkaa. Se on pakokeino 

muusta maailmasta. Se on itsensä ilmaisua, muuttamista ja etsimistä ja hyvinvoinnin 

rakentamista luovalla tavalla. 

 

Draamalla on monta nimeä, mutta pelkkä nimi ei kerro meille mitä draama on. Se kertoo 

meille draamallisen toiminnan laajuudesta. Draamasta käytetään monia termejä: ope-

tusdraamaa, kasvatusdraamaa, kirjallisuusdraamaa, psykodraamaa, teatteridraamaa, 

kouludraamaa, kasvatusdraamaa, terapiadraamaa, tanssidraamaa, opetuksellista draa-

maa ja kasvatuksellista draamaa ym. Draama ei ole yksiselitteinen termi. Monesti käy-

tämme myös draama-sanasta ilmaisua, että se on luovaa toimintaa, kokonaisilmaisua, 

teatteri-ilmaisua, ilmaisutaitoa ja teatterikasvatusta. Draama on suuri käsite, jonka alle 

mahtuu monenlaista toimintaa. (Lehtonen & Lintunen 1995, 123.) 

 

Suomenkielessä draama-käsitteellä on kolme selitystä. Draama merkitsee näytelmää 

kirjallisuuden lajina. Elämäntilanteissa käytämme draama-sanaa, kun kohtaamme jotain 

voimakkaasti dramaattista, joka on voimakas tunnepitoinen tapahtuma. Draama on 

myös oppimismenetelmä. Tällaiselle oppimismenetelmälle ominaista on luovien ja te-

atterinomaisten keinojen käyttö. Draamaa tehdessä pyritään asettumaan johonkin muu-

hun kuvitteelliseen tilanteeseen ja toimimaan luovasti. (Nurmi 1999, 17.) 

 

Draamaa voidaan käyttää kouluissa opetusmenetelmänä, kun halutaan korostaa elämyk-

sellistä oppimista. (Lehtonen & Tanttu-Knapp 1994, 61.) Draamapedagogi Nilssonin ja 

Waldemarsonin mielestä kasvatuksellisen draaman avulla voidaan saavuttaa tavoitteita. 

Monet asiantuntijoiden nimeämistä draaman tavoitteista sisältyvät eettisen kasvun aja-

tuksiin. Ne edellyttävät itsensä ja itsetuntemuksen kehittämistä ja omien arvojen ja nor-

mien selkiytymistä. Eettisessä kasvatuksessa draamassa painottuvat luonnollisesti pe-

dagogiset eli kasvatukselliset tavoitteet. Draama on oppilaan persoonallisuutta kehit-

tävä ilmaisukasvatuksellinen väline. Draaman avulla nuori voi oppia erilaisia taitoja, 
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joita lukemalla ei pysty oppimaan. Sen avulla pystyy selvittämään ongelmia, harjoitte-

lemaan ongelman ratkaisua ja päätöksentekoa yksin tai ryhmässä, tiedostamaan ja 

muuttamaan näkökulmia ja asenteita, antamaan roolimalleja erilaisiin tilanteisiin, har-

joittelemaan verbaalista ja nonverbaalista viestintää ja niiden tulkintaa sekä kehittä-

mään itsetuntoa, persoonallisuutta, vastuuntuntoa, herkkyyttä, joustavuutta ja luovuutta. 

(Nurmi 1999, 17.) 

 

Draamaa tehdessä on ominaista erilaisten roolien ja näkökulmien omaksuminen. Kun 

nuori esittää kuvitteellista roolia, saa hän mahdollisuuden tarkkailla omaa ja muiden 

käyttäytymistä vieraasta näkökulmasta. Tunteellinen kokemus on todellista, vaikka ti-

lanne on kuvitteellinen. Roolityöskentelyn merkeissä pystytään tutkimaan ennakko-luu-

loja ja stereotypioita, kehittämään empatiakykyä ja arvostusta kulttuurisesti, sosiaali-

sesti ja historiallisesti erilaisia ihmisiä kohtaan. Draamaa tehdessä otetaan vastuu itsestä 

ja oman ryhmän toiminnasta. Kun oppimisessa käytetään mukana draamaa, koetaan se 

paljon myönteisempänä ja hyvänä vaihtoehtona kirjoille ja kirjoittamiselle. (Nurmi 

1999, 19–20.) 

 

Ryhmätyöskentelymuotona draama mahdollistaa aidon osallisuuden. Draamaa ohjaavat 

säännöt, tavoitteet, toimintatavat ja erilaiset toimintakulttuurit. Draamassa voidaan 

työstää vaikeitakin aiheita. Aiheista voi olla vaikea puhua, mutta ne on helpompi toteut-

taa kuvitteellisessa maailmassa. Toteutuksen jälkeen tapahtuu oppisen vaihe, analysoi-

daan ja reflektoidaan tapahtunutta. Draamaa apuna käyttäen luodaan erilaisia näkö-kul-

mia ja sen avulla kehitetään itseilmaisua ja vahvistetaan itseluottamusta ja luodaan uu-

sia elämyksiä. Työskentelyssä on tärkeää oma kokemus ja sen käsittely. (Kuukasjärvi, 

Linnossuo & Sutinen 2011, 61–63.) 

 

Draama- ja teatterikäsitteiden epämääräinen käyttö 1900-luvulta lähtien on ollut yksi 

vaikeuttava tekijä draamakasvatus-termin selkeyttämisessä. Suurimmaksi ongelmaksi 

lienee noussut kuitenkin draamakasvatuksen luonne. Terminä draamakasvatus on niin 

laaja, että tutkijat löytävät sille jatkuvasti uusia merkityksiä. Hyvän ja selkeän määritel-

män on kuitenkin tehnyt Hannu Heikkinen. Hän määrittelee draamakasvatuksen draa-

maksi ja teatteriksi, sisältäen draaman erilaiset genret. Genret ovat esittävä, osallistava 

ja soveltava draama, joita voidaan toteuttaa erilaisissa oppimisympäristöissä. Tämän 

viitekehyksen mukaan draamaa tarkastellaan osana yleissivistävää koulutusta. Sitä voi 
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ajatella myös kulttuurikasvatuksena, joka sisältää taiteellisen toiminnan ja arkipäivän 

kulttuurin sekä kasvatuksen elementtejä. Heikkinen ei kuitenkaan laske draamaterapiaa 

tai ammattiteatteria draamakasvatukseksi. Heikkisen näkökulma draamakasvatukseen 

on yhä yleisimmin käytetty tapa lähestyä asiaa. (Heikkinen 2004, 19–20.) 

 

Draamakasvatuksessa on yleistynyt käyttöön myös kolme avainkäsitettä. Ensimmäinen 

niistä on vakava leikillisyys. Tässä ajattelutavassa taidetta ja tekemistä voidaan ajatella 

leikillä. Niin leikillä kuin taiteellakin on omat sääntönsä. Draamakasvatuksessa leikilli-

syys on merkityksen luomista teatterin ja kasvatuksen jaetussa kontekstissa. Toinen tapa 

nähdä asia on esteettinen kahdentuminen. Esteettinen kahdentuminen edellyttää ryhmän 

yhteistä sopimusta, jossa noudatetaan fiktion sääntöjä. Sääntöjen mukaan ryhmä näyt-

telee, ottaa rooleja, työstää roolihahmoja. Todellinen tila ja aika muuttuvat fiktiiviseksi. 

Ryhmä on mukana kehittämässä tarinaa ja sen kulkua. Esteettinen kahdentuminen on 

näyttelemisen muoto, mutta myös pedagoginen muoto ja mahdollisuus. Kolmas tapa 

nähdä asia on keskeneräisyyden estetiikka. Se on prosessista lähtenyttä, keskeneräistä 

ja samalla oivalluksia luovaa esteettistä toimintaa. Se on merkityksellistä, sillä siinä ei 

olla valmiita, samalla luodaan uutta vanhasta. (Jyväskylän yliopisto 2014.) 

 

Draamakasvatuksessa kasvatuksellinen haaste on kasvattaa lapsia ja nuoria maailmaan 

ja tulevaisuuteen, joista emme voi tietää mitään. Elämme maailmassa, joka on täynnä 

erilaisia uhkia ja erilaisuutta sekä mahdollisuuksia ja onnistumisia. Maailma, jossa elä-

mämme, on järjestyksen ja järjen maailma ja sitä meidät on opetettu noudattamaan. Eri-

laisuuden ja uhkien sijaan meidän tulisi nähdä ne mahdollisuudet, jotka elämä meille 

tarjoaa. (Foster 2013, 11.) Koemme, että tähän kasvatukselliseen haasteeseen törmää, 

käytti sitten kasvatuksen välineenä ja keinoina mitä tahansa. Tämä haaste on myös 

ajasta ja paikasta riippumaton. Tämä pakottaa nuorten ympärillä olevat aikuiset jatku-

vaan ympäristön havainnointiin ja ajassa kiinni pysymiseen. Tämä tarkoittaa myös ai-

kuisten kohdalla sitä, että heidän täytyy löytää uusia, pätevämpiä keinoja nuorten hy-

vinvoinnin tukemiseksi. Mielestämme draamakasvatuksella on ajasta riippumatta hyvät 

mahdollisuudet tarjota erilaisia keinoja käsitellä eteen tulevat haasteet. Nuori voi aikui-

sen kanssa käydä läpi erilaiset tunteet hallitusti ja turvallisesti. Tämä edesauttaa nuoren 

mahdollisuuksia pärjätä elämässä eteenpäin sekä lisää nuorten hyvinvointia.  
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3.2 Ryhmän merkitys 

 

Ryhmiä on monenlaisia, mutta mikä määrittää ryhmän? Jokaisella ihmisellä on visio 

valmiiksi päässään, kun kuulee sanan ryhmä. Ryhmä on joukko ihmisiä, jotka muodos-

tavat ryhmän ja jotka toimivat saman tavoitteen saavuttamiseksi. Ryhmän rakenteen 

ominaispiirteet ja perustavoitteet vaikuttavat ryhmän toimintatapoihin yhtä paljon kuin 

siihen kuuluvien yksilöiden tunnuspiirteet. (Gahagan 1977, 98–99.)  Pienryhmä määri-

tellään niin, että ryhmä on kahden tai useamman henkilön vuorovaikutukseen perustuva 

kokonaisuus, jolloin henkilöiden välillä on vakaat, rakentuneet suhteet, yhteisiä tavoit-

teita ja ryhmän jäsenet tunnistavat jäsenyytensä ryhmässä. (Tiuraniemi 1993, 45.) 

 

 Pitkään yhdessä toimivat henkilöt muodostavat ryhmän. Ryhmän jäsenten välille syn-

tyy vahva luottamussuhde. Draamaa tehdessä ryhmäläiset ovat yhtä ja jokainen uskaltaa 

olla oma itsensä ja heittäytyä mukaan. Ryhmähenki ei synny hetkessä, vaan siihen tar-

vitaan aikaa. Tarkoitus on kuitenkin luoda niin hyvä ilmapiiri, että jokainen uskaltaa 

antaa kaikkensa, kenenkään ei tarvitse ajatella mitä muut ajattelevat. Ilmapiiri tunnetaan 

turvalliseksi. Draamassa tehdään työtä ryhmässä ja ryhmän vuorovaikutus korostuu. Se 

on sosiaalista kanssa käymistä. (Kuukasjärvi, Linnossuo & Sutinen 2011, 63.) 

 

Tärkeänä tavoitteena draamassa on, että jokaisen ryhmäläisen esteettinen elämysten 

mahdollistuminen on yksilönä ja ryhmän jäsenenä mahdollista. Draamaryhmässä nuori 

saa voimaa, tukea ja mahdollisuuden asettua toisen rooliin sekä toisen asemaan. Tätä 

kautta haetaan uusia tuntemuksia ja syviäkin ajatuksia. Tuntemukset eivät ole mahdol-

lisia, jos ympärillä ei ole turvallista ryhmää. Ryhmässä jaetut tuntemukset auttavat nuo-

ria käsittelemään kokemuksiaan. Nämä kokemukset voivat olla niin positiivisia kuin 

kielteisiäkin. Ryhmäläiset kuitenkin auttavat ja tukevat toinen toisiaan. Näin jokainen 

tuntee kuuluvansa ryhmään. (Kuukasjärvi, Linnossuo & Sutinen 2011, 65–66.) 

 

Yllätyimme lukiessamme Myrsky-hankkeen tulosta siitä, ettei taiteen tekeminen tuota 

pelkästään hyvinvointia. Aineistosta käy ilmi, että prosessit ovat tuoneet esille kieltei-

sinä pidettäviä tunteita ja että nuorten ystävyyssuhteet ovat Myrskyn ryhmässä ja sen 

ulkopuolella häiriintyneet. Täytyy silti muistaa, ettei kielteisten tunteiden esille nosta-

minen ole aina huono asia, sillä tunteiden käsittelytaitoa voidaan taiteiden kautta kehit-

tää, mikä onkin hyvä elämäntaito. Ongelmallista kuitenkin on, kun taiteen tekemisen 
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kautta syntyneet kielteiset tunteet ja ongelmalliset ystävyyssuhteet jäävät käsittele-

mättä. Ohjaajan herkkyys huomata ja kuunnella nuoria ja auttaa heitä ilmaisemaan itse-

ään onkin yksi ohjaajan tärkeimmistä tehtävistä. (Iloa ja voimaa elämään 2011, 137–

138.)  

 

3.2.1 Ohjaajan menetelmät ohjaavat nuorten hyvinvointia 

 

On hyvä tiedostaa ryhmää ohjatessa, että ohjaajan oma taidekäsitys suuntaa pedagogista 

toimintaa siten, että toiminta tuntuu luonnolliselta ja kyseenalaistamattomalta toimin-

nalta. Ohjaajalle uudessa tai poikkeavassa ryhmätilanteessa ohjaajan omien tottumusten 

tekeminen voi yllättää jopa hänet itsensä ja täten johtaa uuteen nuoren kanssa jaettuun 

kokemukseen. Tällöin ohjaajan omat käsitykset ja merkitysrakenteet rakentuvat uudel-

leen ja ohjaajakin oppii uutta. (Iloa ja voimaa elämään 2011, 57.)   

 

Yksi menetelmä, jota ohjaaja voi käyttää ryhmän kanssa, on innostaminen, devised 

theatre. Kyse on yhteisöllisestä teatterin tekemisen tavasta. Tässä tavassa ryhmä itse 

tuottaa esityksen ilman ennalta ohjattua tai annettua käsikirjoitusta tai koreografiaa. Esi-

tys muovautuu ryhmän itsensä käsissä sen näköiseksi, kuin tekijät sen itse haluavat. 

Tällöin yksilön sekä ryhmän omat ideat ja ajatukset ja niiden hyväksyminen korostuvat. 

Hyväksynnän ja onnistumisen kokemukset merkitsevät paljon nuoren hyvinvoinnille.  

Innostamisessa ilmaisun lähtökohtina sekä apuna, voidaan käyttää musiikkia, tekstejä, 

esineitä, mitä vain, mikä auttaa tekijöitä pääsemään alkuun ja jatkamaan toimintaa. 

Ryhmän jokaisen jäsenen omat kokemukset vaikuttavat teoksen materiaalien keräämi-

seen tai valikointiin. Menetelmässä on syytä muistaa, että spontaaniuden ja avoimuuden 

salliminen synnyttää iloa luoda esitystä. Ehkä yksi tärkeimmistä tehtävistä ohjaajalla on 

arvostaa ryhmän esiin nostamia asioita ja ajatuksia. Innostamisen luova prosessi nostaa 

esiin niin moninaisia yksilöiden kokemia asioita, joita on hyvä yhdessä tulkita ja kehit-

tää jälleen eteenpäin kohti tekijöidensä näköistä esitystä. Kun ryhmäläiset tutkivat, yh-

distävät ajatuksiaan, kokemuksiaan ja unelmiaan improvisaatiossa, heidän ymmärryk-

sensä itsestä osana kulttuuria ja sosiaalista kontekstia vahvistuu. (Foster 2013, 13.) 

 

Taiteen avulla voi työstää niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin kanssa mitä tahansa 

ihmisyyteen tai maailmaan liittyvää kysymystä. Tärkeintä on muistaa, että kun käsitel-

tävä asia on lähellä osallistujaa, on lopputulos kaikkein antoisin. Faktan ja fiktion se-
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koittaminen keskenään voi antaa osallistujalle mahdollisuuden tarkastella asiaa uusista 

näkökulmista ja johtaa uusiin havaintoihin itsestään tai ympäristöstään. Tällaisella lei-

killisyydellä voidaan päästä jopa sellaisiin mittakaavoihin, joissa osallistujan kohtaa 

omia tunteitaan ja kokemuksiaan uusissa puitteissa ja uusin ajatuksin. Seurauksena voi 

olla jopa pelkojen väheneminen, josta seuraa iloa ja lisää rohkeutta ja tervettä kriitti-

syyttä katsoa itseään ja maailmaa. (Foster 2013, 13.) Itsekriittisyyden sekä terveen kri-

tiikin ja pelkojen käsittelemisen avulla ohjaaja auttaa nuoren kasvua ja yleistä hyvin-

vointia. 

 

Draamakasvatusta käytettäessä täytyy olla tarkkana, ettei se saa pohjautua narsistiseen 

itsetunnon nostamiseen. Onkin ohjaajan rooli auttaa tekijää kiinnostumaan itsestään, 

menemään itseään kohti, mutta on myös osattava ohjata tekijää katsomaan elämässä 

eteenpäin. (Foster 2013, 17.) Ryhmässä ohjaaja nähdään innostajan roolissa ja aktivi-

teetit ovat usein taiteellista toimintaa, esimerkiksi harrastajateatteri toimintaa. Toimin-

nan tavoitteena voi olla muuan muassa nuoren persoonallinen kehitys, kriittisen ajatte-

lun synnyttäminen, hyvinvointi sekä oman vastuun tiedostaminen. (Iloja ja voimaa elä-

mään 2011, 53.)  

 

Vuorovaikutuksen ja ilmaisun keinot on aina tehtävä nuorille ja tilanteille sopiviksi. Ei 

ole olemassa valmiita malleja, joiden mukaan voidaan edetä tilanteessa kuin tilanteessa. 

Keskeistä nuorten kanssa toimiessa on dialogisen pedagogiikan mukainen tasavertainen 

sekä kuunteleva vuorovaikutus. Nuoret ovat usein kokeneet joko omakohtaisesti tai ha-

vainneet toisten nuorten rohkeuden, itsevarmuuden ja vapautuneisuuden lisääntyneen 

taiteen parissa. Nämä kolme tunnetta kannattelevat nuoria myös taiteen tekemisen ul-

kopuolella, heidän arkisessa kanssakäymisessään lähiympäristönsä kanssa. Lisäksi 

hankkeet tuovat tekemisen iloa ja hyvinvointia nuoren elämään. Osa nuorista on kerto-

nut, että ohjaajan tavalla toimia on merkitystä nuoren kokemassa rohkaistumisessa sekä 

tunteiden ilmaisussa. (Iloa ja voimaa elämään 2011, 87–91.)  

 

Ohjaajan ja ohjattavien kohtaamiseen liittyy aina eettinen vastuu. Vastuu on sitä suu-

rempi, jos kyseessä on ohjaajan ja ohjattavan kohtaaminen. Ohjaajalla on vastuu ohjata, 

kuunnella ja kunnioittaa toista ihmistä. Hän on avainasemassa luomassa ja ohjaamassa 

toista ihmistä eettisellä polulla. Kohtaamisessa koettu molemminpuolisuus mahdollis-
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taa yhdessä koetun tapahtuman elämisen ja ymmärtämisen myös toisen henkilön näkö-

kulmasta. Tästä siis syntyy ihmisten välinen vastavuoroisuus eli itseys ja toiseus. (Sil-

kelä 2003, 58.) 

 

Mielestämme parhaimmillaan tämä saa aikaan sen, että ymmärtää ja kunnioittaa toista, 

muistaen samalla sen, että ohjattava ei ole ohjaaja itse. Ohjaaja on ohjaaja, oma itsensä. 

Itselleen hän ei saa ottaa ohjattavan ”taakkaa”. Ohjaajan täytyy muistaa pysyä tehtäväs-

sään, jotta ohjaus pysyy mielekkäänä ja ammattilaisen käsissä. Mielestämme toisen ih-

misen hyvä kohtaaminen on yksi ihmisten jokapäiväisen vuorovaikutuksen peruspilari. 

Hyvä kohtaaminen asiakastyössä on aitoa kiinnostusta asiakasta kohtaan, empatiaa, 

kuuntelemista, läsnäoloa, tukemista ja tilan antamista. Hyvän kohtaamisen yksi onnis-

tumisen merkki on asiakkaan ja työntekijän välille syntyvä luottamus. 

 

3.2.2 Draaman vaikutus hyvinvointiin 

 

Identiteetissä on kyse ihmisen omasta itseydestä. Länsimäisen ajattelutavan mukaan 

identiteettejä on eritelty kolmella eri ulottuvuudella. Ensimmäinen on fyysinen ole-

massa olo, johon liittyy ihmisen keho, luonne, tunteet ja perustarpeet. Toinen ulottuvuus 

muodostuu sosiokulttuurisissa vuorovaikutussuhteissa näyttäytyvän identiteetin ja 

identifikaation prosessina. Nämä prosessit eivät ilmene tietoisina, vaikka luovatkin sa-

muuden ja toiseuden kokemuksia ihmisille. Kolmannessa ulottuvuudessa on itsestään 

tietoinen itsestään oleminen. Tätä ilmaistaan kulttuurillisesti erilaisten identiteettien ku-

vaavien symbolien ja tarinoiden avulla. (Iloa ja voimaa elämään 2011, 80.)   

 

Taiteen avulla identiteettityötä voidaan tehdä monin eri tavoin. Identiteettityötä voidaan 

tehdä esimerkiksi samaistumalla henkilöhahmoihin, käsittelemällä omakohtaisia koke-

muksia teoksen avulla sekä peilaamalla omaa arvomaailmaa teosta vasten. Minuuden 

tunneperäisten kokemusten kautta ihmiset ymmärtävät itseään suhteessa muihin ihmi-

siin, tilanteisiin ja tapahtumiin. Minuus nähdäänkin sosiokulttuurisen identiteetin osana. 

Minuuden rakentamisessa oleellisena pidetään merkityksellisiä toisia. Näiden kautta 

minäkuvaa voidaan tarkastella ja rakentaa. (Iloa ja voimaa elämään 2011, 88–94). Draa-

man avulla ohjaaja voi auttaa ohjattavaa hahmottamaan paremmin kuka hän on, mistä 

hän on tähän hetkeen tullut, mihin hän on menossa ja mihin hän kuuluu. Tärkeää on 

myös auttaa ohjattavaa hyväksymään itsensä ja muut ihmiset sellaisina kuin he ovat. 
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Tärkeintä onkin oppia ymmärtämään maailman epämääräisyys ja ihmisten erilaisuus 

rikkautena. (Foster 2013, 17.) 

 

Draama on parhaimmillaan turvallinen tapa synnyttää dialogia ihmisten välille. Esitys-

ten tekeminen ja katsominen voivat vahvistaa osallistujan käsitystä omasta itsestään. 

Taide voi opettaa kriittistä ajattelua sekä rohkeutta kohdata elämässä eteen tulevat vie-

raat ja vaikeat asiat. (Foster 2013, 18.) Ihmisen elämänkaaressa tapahtuvat asiat muok-

kaavat identiteettiä, muotoutumaan uudelleen, uusien tilanteiden myötä. Identiteetillä 

on myös yhteys ihmisen omaan minuuteen, joka vahvistuu itsetuntemuksen myötä. 

Tällä on myötävaikutusta itsetuntoon, tunne-elämään ja yleiseen hyvinvointiin. (Heik-

kel 2012, 21.)  

 

Voidaan myös ajatella että draaman yksi tavoitteista on auttaa yksilöä ymmärtämään 

itseään ja ympäröivää maailmaa paremmin (Heikkel 2012, 21). Niin kuin missä tahansa 

kasvatustyylissä, draamassakin on omat kompastuskivensä kasvatuksen välineenä. 

Tässä kasvatustyylissä niin kuin muissakin, ohjaajan tulee tietää mitä tekee, sietää kes-

keneräisyyttä ja tietämättömyyttä. Ohjaajan tulee myös olla läsnä, jotta hän voi tietää 

mitä missäkin tapahtuu, mitä kukakin tekee ja käy läpi. Ohjaajan tulisi mielestäni myös 

tarjota mahdollisuus hänen kanssaan käytäviin keskusteluihin, eikä olettaa että ohjatta-

vat itse osaavat tulla avun luokse sitä tarvittaessa. Koemme, että vaikka draaman avulla 

kasvattaminen on hyvin haastavaa, on se myös mielenkiintoista ja palkitsevaa. Tällä 

kasvatustavalla on oma aikansa ja paikkansa, se ei mielestämme sovi kaikkien käytet-

täväksi ja jokaisessa paikassa käytettäväksi. 

 

Kuulluksi tuleminen on yhteydessä psyykkisesti tärkeään kokemukseen, ymmärretyksi 

tulemiseen. Kuulijan ei tarvitse olla samaa mieltä puhujan kanssa, jotta kokemus ym-

märretyksi tulemisesta syntyy. Kuulluksi tulemisen kokemuksessa ihmisten välille 

muodostuu yhteys, joissa koetaan myös hyväksyntää. Tämän yhteyden avulla ihmiset 

löytävät ja hahmottavat itsensä paremmin. Kahden ihmisen välisen yhteyden ja ymmär-

tämisen syntymiseen riittää usein, että toinen ilmaisee kuulleensa kerrotun asian. Jos 

kuuntelija on poissaoleva, miettii omia kokemuksiaan tai vastaväitteitä hän ei kuule 

toista. Tällöin puhujan ja kuuntelijan välille ei synny yhteyttä. Jos kuuntelija toista 

kuunnellessaan pyrkii taivuttelemaan hänet omalle kannalleen, hän tulee helpoksi pu-

huneensa toisen puolesta, eikä niinkään omasta puolestaan. Myöskään tällöin puhujan 
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ja kuuntelijan välille ei synny yhteyttä. On useita eri syitä siihen, että toisen kuuleminen 

ja kuulluksi tuleminen ei ole arkipäivässä tavallista. Usein aidon kuuntelemisen ja koh-

taamisen estää ajatus siitä, ettei ole tarpeeksi aikaa. (Helenius, Rautava & Tuovinen 

1998, 59.) 

 

3.3 Aiempia tutkimuksia 

 

Myrsky-hanke on 12–29 –vuotiaille nuorille suunnattu taiteen tekemisen hanke. Hank-

keen avulla nuoret pääsevät tekemään taidetta erilaisilla muodoilla, ammattilaisten oh-

jaamina. Mukana ovat kaikki taiteen alat muun muassa teatteri, sarjakuvat, sirkus ja 

elokuvat. Myrsky-hankkeen tavoitteena on tukea nuoria heidän hyvinvoinnissaan. Hy-

vinvoinnin osatekijöitä ovat oma identiteetti, itseluottamus sekä yhteisöllisyyden koke-

mukset. (Myrsky-hanke 2015.) 

 

Myrsky-hankkeesta käynnistyi tutkimushanke vuonna 2012. Tutkimuksen toteuttaa 

Nuorisotutkimusseura. Tämä tutkimus on jatkoa aiemmalle Suomen kulttuurirahaston 

rahoittamalle Nuoret taiteentekijöinä -tutkimukselle. Myrsky-hankkeen tarkoitus on jat-

kua monivuotisena, tuottaa tietoa taiteen tekemisestä ja sen keinoista vahvistaa nuorten 

osallisuutta ja hyvinvointia. Tutkimuksen halutaan selventävän nuorten mahdollisuuk-

sia osallistua toimintaan, suunnata toimintaa sekä kartoittaa tahoja, jotka leimallisesti-

kin mielletään taiteen ja taidekasvatuksen tekijöiksi sekä nuorten tukijoiksi. Myrsky-

hankkeen aikana pyritään luomaan uusia keinoja, taidetta hyödyntäen, aineiston kerää-

miseksi. Usein käytettyjen haastattelujen ja lomakkeiden ohella pyritään luomaan uusia 

tapoja kerätä aineistoa. Tämän toivotaan innostavan nuoria taiteentekijöitä ja heidän 

ohjaajiaan näkemään tutkimuksen problematiikan uudessa valossa. (Myrsky- projektin 

tutkimus 2015.) 

 

Myrsky-hankkeen avulla suurin osa mukana olleista nuorista katsoo yhteistyötaitojensa 

lisääntyneen. Samaa mieltä ovat myös mukana olleet ohjaajat. Ohjaajat kokevat nuoren 

kokonaisvaltaisen läsnäolon sosiaalisissa tilanteissa sekä vuorovaikutustaitojen paran-

tuneen. Ohjaajat ovat hankeen aikana pyrkineet kehumalla ja kannustamalla vahvista-

maan nuorten sitoutumista toimintaan ja ottamaan vastuuta toisista nuorista ja yhteisestä 

toiminnasta. (Iloa ja voimaa elämään 2011, 110.) 
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Myrsky-hankkeesta tehty tutkimus ILOA JA VOIMAA ELÄMÄÄN- Nuorten taiteen 

tekemisen merkitykset Myrsky-hankkeessa, osoittaa että nuorten hyvinvointi vahvistuu, 

kun nuoret omista lähtökohdistaan, taiteilijoiden ohjaamina, tekevät taidetta. Myrsky-

hankkeen avulla on havaittu, että taide lisää nuorten tyytyväisyyttä, elämän iloa, yhtei-

söllisiä valmiuksia. Taiteella on myös vahvistava merkitys nuorten yhteiskunnallisessa 

osallisuudessa. Hyvinvointi ja osallisuus näyttää Myrsky-hankkeissa rakentuneen pit-

kälti kyvystä havaita uusia näkökulmia ihmisyyteen ja maailmaan. (Myrsky- projektin 

tutkimus 2015.) 

 

Opinnäytetyötä tehdessämme oli mielenkiintoista löytää Myrsky-hanke, sillä koimme 

että opinnäytetyöllämme ja Myrsky-hankkeella oli sama päämäärä hyvinvoinnin lisää-

miseksi draaman avulla. Mielenkiintoista oli myös havaita yhtenäiset mielipiteemme 

nuorten tyytyväisyyden lisäämisestä, elämän ilosta sekä itseluottamuksen kasvusta. Ko-

emme Myrsky-hankkeen hyödylliseksi sekä nuorten että nuorten kanssa työskentele-

vien näkökulmasta. Myrsky-hanke luo uusia näkökulmia ja toimintamalleja kehittää 

draaman avulla toimintatapoja nuorten kanssa.  

 

Myrsky-hankkeessa nuoret ovat kokeneet taiteellisen toiminnan tukeneen heidän roh-

kaistumistaan, vapautumistaan ja itseluottamuksensa kasvua. Tämän myötä osa nuorista 

on kyennyt myös tunnistamaan ja käsittelemään entistä paremmin tunteitaan. Nämä tun-

teet eivät aina ole myönteisiä, sopuisia tai eheyttäviä, vaan mukaan mahtui myös nega-

tiivisia tunteita. Nämä negatiiviset tunteet voivat olla vapauttavia, voimistavia, ristirii-

toja herättäviä sekä ahdistavia. Prosessin onnistuessa näiden tunteiden myönteinen 

voima, näyttää kuitenkin olevan suuri. Monet nuoret kokevatkin, että taiteen tekeminen 

auttaa omien tunteiden ja pulmien jäsentämisessä. (Iloa ja voimaa elämään 2011, 94.) 

Myönteiset vaikutukset voivat olla erityisenkin vahvoja motivoituneilla nuorilla. Myös 

alun motivoitumattomat nuoret voivat löytää innostuksen taiteen tekemiseen. Ohjaajan 

avulla kannustavassa dialogisessa prosessissa toiminta voi vahvistaa myönteisellä ta-

valla nuoren kytkeytymistä ympäröivään yhteisöön. (Iloa ja voimaa elämään 2011, 

136.) Tämä Myrsky-hankkeessa havaittu tulos on erilainen kuin oman tutkimuksemme 

oletettu tulos. Meidän olettamuksemme mukaan draamalla on suurimmaksi osaksi vain 

positiivia vaikutuksia.  
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Tutkimus draama-intervention vaikutuksesta sosiaaliseen kompetenssiin on osa laajem-

paa tutkimus- ja kehittämishanketta. Oppilaiden vanhemmat myönsivät kirjallisen lu-

van lasten osallistumisesta tutkimukseen. Tutkimushankkeen tarkoituksena oli kehittää 

ja toteuttaa draamamenetelmiin pohjautuva ohjelma, jolla tuettiin lasten sosio-emotio-

naalista hyvinvointia. Tutkimus toteutettiin kontrolloituna pitkäaikaistutkimuksena, ai-

neisto kerättiin kyselylomakkeilla eteläsuomalaisesta koulusta. Tutkimus toteutettiin 

ohjelmakoulussa sekä verrokkikoulussa samanaikaisesti, samoilla ohjeilla. Tutkimuk-

sessa verrataan kahden koulun erilaisia tuloksia. (Kemppainen, Joronen, Rantanen, 

Tarkka, & Åstedt-Kurki 2010, 167). 

 

Hanke aloitettiin keväällä 2007 ja syksyllä 2007 tutkimushankkeeseen valitut kouluryh-

mät aloittivat 4. ja 5. luokkansa. Opettajille ja kouluterveydenhoitajalle tarjottiin kahden 

päivän kestävä koulutus ohjelmaan liittyen. Koulutuksessa käsiteltiin draamamenetel-

mien käyttöä ja jaettiin aiheeseen liittyvää materiaalia. Päivien sisältöihin kuului esi-

merkiksi draaman perustyötapoja, tekniikoita, kuten draamatyöskentelyyn johdatta-

mista, roolin merkitystä draamassa sekä tarinallisuutta. Opettajia ja terveydenhoitajaa 

ohjattiin erilaisten draamaharjoitusten kautta tutustumaan aiheeseen. Lisäksi heille jär-

jestettiin viisi ohjaustapaamista sekä mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta pu-

helimen ja sähköpostin välityksellä. Kouluttajina toimivat draaman ja soveltavan teat-

terin ohjaajat. Draamaohjelmaan osallistui 134 oppilasta, 122 heidän vanhempaansa 

sekä kahdeksan opettajaa kahdesta eri koulusta.  Tutkimukseen osallistuneista oppi-

laista ohjelmakoulussa oli 78 ja verrokkikoulussa 56 oppilasta. Verrokkikoulu valittiin 

tutkimuksen mukaan siten, että aineisto vastasi mahdollisimman hyvin ohjelmakoulu 

ryhmää iän, sukupuolen, perhetyypin ja vanhempien koulutustaustan suhteen. (Kemp-

painen, Joronen, Rantanen, Tarkka, & Åstedt-Kurki, 2010, 166–167). 

 

Tutkimukseen vastasi 71 prosenttia oppilaista ja 64 prosenttia vanhemmista. Vastan-

neista vanhemmista 88 prosenttia oli äitejä.  Opettajista kaikki osallistuivat tutkimuk-

seen. Tutkimuksen arvioinnissa keskityttiin opettajien havaintoihin sekä alku- että lop-

pumittaukseen osallistuneiden oppilaiden sosiaalisesta kompetenssista. Näin tutkimuk-

sessa pyrittiin vertaamaan muutosta samojen oppilaiden keskuudessa. Opettajat arvioi-

vat oppilaiden sosiaalista kompetenssia MASK (monitahoarviointi sosiaalisesta kom-

petenssista) – mittarilla. Mittarin avulla arvioidaan oppilaiden sosiaalisia taitoja sekä 
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antisosiaalista käyttäytymistä 15 väittämän avulla. Sosiaalisia taitoja selvitettiin yhteis-

työtaitoihin ja empatiakykyyn liittyvillä väittämillä ja antisosiaalista käyttäytymistä mi-

tattiin häiritsevään ja impulsiiviseen käyttäytymiseen liittyvillä väittämillä. Tausta-

muuttujien kartoittamiseksi selvitettiin vanhempien kyselylomakkeessa heidän koulu-

tustaustansa sekä oppilaiden lomakkeissa sukupuoli, luokka-aste ja perhetyyppi. 

(Kemppainen, Joronen, Rantanen, Tarkka, & Åstedt-Kurki, 2010, 164–166).  

 

Opettajien ja kouluterveydenhoitajan yhdessä pitämät draamaohjelmat sisälsivät luok-

kahuonedraamoja, niihin liittyviä kotiharjoituksia sekä kolme vuorovaikutteista van-

hempainiltaa. Draamatunneilla käytettiin prosessidraaman keinoja. Tällä työskentelyta-

valla käydään läpi valmiiksi suunniteltu rakenne, joka toimii aiheenkäsittelyn lähtökoh-

tana. Draamatunteja tehtiin opettajan valinnan mukaisesti, pääsääntöisesti kerran kuu-

kaudessa 2-4 oppitunnin ajan. Draamatuntien teemat liittyivät sosioemotionaaliseen hy-

vinvointiin, tarinat käsittelivät ystävyyttä, erilaisuuden hyväksymistä, kiusaamista, lap-

sen kaltoin kohtelua sekä sovinnontekoa. Draamatuntien tavoitteena oli vahvistaa oppi-

laiden sosiaalisia taitoja, toisten kuuntelemista, kykyä ilmaista mielipiteensä sekä 

omien mielikuvien jakamista yhteiseen käyttöön. (Kemppainen, Joronen, Rantanen, 

Tarkka, & Åstedt-Kurki, 2010, 166–167).  

 

Ohjelmakoulun oppilaiden sosiaaliset taidot olivat keskimäärin vahvistuneet lukuvuo-

den aikana syksystä 2007 kevääseen 2008. Erityisesti havaittavissa oli empatiakyvyn 

parantuminen sekä antisosiaalisen käyttäytymisen pysyminen keskimäärin samalla ta-

solla kuin tutkimuksen alkuvaiheessa. Havaittavissa on kuitenkin oppilaiden impulsii-

visuuden väheneminen. Verrokkikoulun oppilaiden sosiaaliset taidot olivat keskimäärin 

heikentyneet ja antisosiaalinen käyttäytyminen yleistyi lukuvuoden aikana syksystä 

2007 kevääseen 2008. Draamaohjelmaan osallistuneiden oppilaiden sosiaalisissa tai-

doissa havaittiin tilastollisesti merkitsevä yhdysvaikutus ryhmään (draamaohjelma ja 

verrokkiryhmä) sekä vastausajankohdan välillä. Tutkimuksen aikana tutkimusryhmien 

keskiarvot poikkesivat toisistaan, draamaohjelmassa mukana olleiden sosiaaliset taidot 

vahvistuivat ja verrokeilla heikkenivät. (Kemppainen, Joronen, Rantanen, Tarkka, & 

Åstedt-Kurki, 2010, 168–169).  
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Tämä tutkimus tuotti uutta tutkittua tietoa draamaohjelman vaikutuksista oppilaiden so-

siaaliseen kompetenssiin. Tämä oli ensimmäinen vaikuttavuustutkimus, joka on jul-

kaistu Suomessa. Tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että luokkahuonedraaman 

avulla on mahdollista vahvistaa oppilaiden sosiaalista kompetenssia, erityisesti empatia 

kykyä sekä tasapainottaa luokissa ilmenevää impulsiivista käyttäytymistä. Tämä selit-

tyy sillä, että draama toimii niillä tunne aloilla, joissa puhuttu kieli ei riitä avaamaan 

sanojen kokonaisvaltaista merkitystä itseen, toiseen ja maailmaan. Draaman avulla voi-

daan luoda hyvinvointia ja voimaannuttaa kokijaansa sekä avata hänen tietoisuuttaan 

itseymmärryksellä. Parhaimmillaan draama synnyttää myös osallisuutta, jossa tapahtu-

mia ja tarinoita koetaan ja jaetaan yhdessä merkityksiä. (Kemppainen, Joronen, Ranta-

nen, Tarkka, & Åstedt-Kurki, 2010, 171).  
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4 TUTKIMUKSEN ETENEMINEN 

 

 

4.1 Tutkimuksen kohteena Teatteri Idea  

 

Tutkimuksen kohteena on Mikkelin Olkkarin matalan kynnyksen ryhmä Teatteri Idea.  

Tarkoituksenamme on hankkia tietoa siitä mitä nuori kokee saavansa Teatteri Idean toi-

minnasta. Tutkimuksemme kohdejoukkona on Idea -ryhmän 15–29 -vuotiaat nuoret. 

Koska haastateltavat ovat kaikki yli 15-vuotiaita, haastattelu lupa on kysytty heiltä suul-

lisesti. 

 

Tutkimme aihetta teemamuotoisen ryhmähaastattelun avulla. Toteutimme ryhmähaas-

tattelun seitsemän Teatteri Idean jäsenen kanssa, jotka olivat valikoituneet heidän va-

paaehtoisuutensa perusteella. Haastateltavilla oli lyhyen ja pitkän aikavälin kokemusta 

Teatteri Idean ryhmästä. Koimme, että tämä on tutkimuksemme kannalta hyvä asia, 

koska näin saimme monipuolisia tuloksia ryhmän toiminnasta. 

 

 Käytimme nauhuria haastattelun tallentamiseen, jotta tutkimustuloksia oli helpompi 

analysoida jälkikäteen. Jokainen haastateltavan yksityisyys suojataan siten, ettei yksit-

täistä haastateltavaa voida tunnistaa opinnäyteraportista. Nimiä ja muita haastateltavan 

tunnistetietoja ei siten raportissa julkaista. Haastatteluaineisto tuhotaan opinnäyterapor-

tin julkaisun jälkeen. 

 

4.2 Tutkimusongelma 

 

Tarkoituksenamme on saada perusteltua Mikkelin Olkkarin Teatteri Idea ryhmän tar-

peellisuus osana nuoren kasvua ja kehitystä. Tämän tutkimuksen pohjalta haluamme 

osoittaa Mikkelin Olkkarille ryhmän jatkuvuuden tarpeellisuuden sekä tuottaa aiheesta 

lisää tutkittua tietoa.  

 

Opinnäytetyössämme lähdemme hakemaan vastausta tutkimuskysymykseen: 

1. Mitä Teatteri Idean toiminta merkitsee nuorelle?   

1.1. Miten nuoret ovat kokeneet Teatteri Idean toiminnan? 

1.2. Millaisia vaikutuksia nuoret itse kokevat toiminnan olevan itselleen? 
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Tutkimuskysymyksemme on laaja-alainen, sillä haluamme antaa Teatteri Idean nuorille 

mahdollisuuden tuoda esille omia näkökulmiaan. Ryhmähaastattelukysymyksissä ra-

jaamme aihetta halumaamme suuntaan, mutta otamme huomioon nuorilta itseltään nou-

sevat aiheet.  

 

4.3 Laadullinen tutkimus 

 

Valitsimme laadullisen tutkimuksen, koska halusimme tutkia ihmisten välistä vuorovai-

kutusta. Tämä on työmme kannalta paras tapa lähestyä tutkimusongelmia ja saada niistä 

tuloksia. Työssä koimme tärkeäksi tutkittavien henkilöiden oman näkökulman korosta-

misen.  

 

Laadullista tutkimusta voidaan perustella monin tavoin. Laadullinen tutkimus on tär-

keää sillä tutkimuskohteet ovat usein aikaan, paikkaan sekä ihmisten välisissä vuoro-

vaikutukseen sidottuja ilmiöitä. Eri tahojen kuuntelemisessa on huomioitava keskeisesti 

se, että ihmistutkimuksessa ei ole mahdollista saavuttaa lopullista totuutta, sillä ilmi-

öistä paljastuu aina uusia näkökulmia. Tietoja tulkittaessa täytyy muistaa, ettei tutkittu 

tieto ole lopullista, vaan se on aina riippuvainen näkökulmasta ja tulkinnasta. Tutki-

muksessamme ei voida käyttää matemaattisia kaavoja, emmekä me tutkijoina voi vai-

kuttaa lopputulokseen. Tutkimustuloksemme riippuu siitä kuinka tulkitsemme tulokset. 

(Puusa & Juuti 2011, 31.) 

 

Näkökulman valitseminen on tärkeää. Sen tarkoitus on auttaa tutkijaa selkiyttämään 

ongelman kannalta olennaiset asiat. Voisi ajatella, että tutkimus on tutkijan ja kohteen 

välistä dialogia, jonka keskiössä ovat tutkittavat kysymykset. Laadullinen lähestymis-

tapa korostaa todellisuuden ja siitä saatavan tiedon subjektiivista luonnetta. Laadullinen 

tutkimus tarkastelee yksittäisiä tapauksia, oleellista on tutkittavien henkilöiden näkö-

kulman korostaminen. (Puusa & Juuti 2011, 47.) 

 

Laadullinen tutkimus eli kvalitatiivinen tutkimus on sitä, että pyritään ymmärtämään 

tutkittavaa ilmiötä. Laadulliselle tutkimukselle ominaista on käännellä ja katsella il-

miötä monelta eri kannalta. Kvalitatiiviselle aineistolle on ominaista sen ilmaisullinen 

rikkaus, monitasoisuus ja kompleksisuus. (Alasuutari 2001, 83–85.)  
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Ongelmallista laadullisessa tutkimuksessa on sen validiteetin osoittaminen eli tutkimus-

tulosten luotettavuus. Validiteetti voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen. Sisäistä validi-

teettia on tutkimuksessa, jossa teoreettisten ja käsitteellisten määritteiden suhde toi-

siinsa on looginen. Ulkoinen validiteetti ilmaisee teoreettisten johtopäätösten sekä em-

piirisen aineiston suhteen. Se on hypoteesien todentamista. Haastattelututkimusta teh-

dessä aineisto on ulkoisesti validi, kun haastateltavat ovat antaneet todenmukaista tie-

toa. Havainnointitiedot ovat ulkoista validiteettia silloin, kun tutkija on tehnyt johtopää-

töksiä havainnoidusta tilanteista oikein. (Grönfors 1985, 173–174.) 

 

4.4 Ryhmähaastattelu  

 

Tutkimuksemme kannalta on olennaista saada haastateltavien henkilökohtaisia näkö-

kulmia esille. Koimme, että ryhmää haastateltaessa ryhmähaastattelu on kattavin tapa 

saada tietoa esille. Meidän mielestämme ryhmähaastattelussa nousee monipuolisesti 

esille erilaisia näkökulmia, joihin muiden on helppo tarttua. Tästä syystä keskustelu 

muotoutuu monipuoliseksi ja auttaa tuomaan ryhmäläisten eri mielipiteet ja näkökulmat 

esille. Siksi valitsimme ryhmähaastattelun yksilöhaastattelun sijasta.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa käytetään usein erilaisia haastattelun keruumenetelmiä. 

Ryhmähaastattelu viittaa tilanteeseen, jossa paikalla on useita haastateltavia. Tavoit-

teena on saada aikaan ryhmäkeskustelu tutkimuskysymysten pohjalta. Ryhmähaastatte-

lua kannattaa hyödyntää, kun tutkija on kiinnostunut ryhmän yhteisestä mielipiteestä 

tutkittavaan aiheeseen. On tärkeää, että tutkija ryhmähaastattelutilanteessa kohdistaa 

huomion kaikkiin ryhmäläisiin. Haastattelijan on hyvä asettaa rajat keskustelulle, jotta 

keskustelu pysyy toivotun aiheen ympärillä. Haastateltaville on hyvä luoda vapaa ja 

kommentoiva ilmapiiri, jotta spontaani keskustelu etenee luontevasti. Täten haastattelu 

tuottaa tutkittavasta ilmiöstä monipuolista tietoutta. Tutkija voi myös ryhmähaastatte-

lun aikana jättäytyä sivummalle ja antaa ryhmäläisten johtaa keskustelua, joka mahdol-

listaa asioiden uudelleen näkemisen sivustakatsojan roolissa. Tämä mahdollistaa tutki-

jan havaitsemaan asioita joita hän ei muuten tavoittaisi. Ryhmähaastattelun arvo on 

siinä, että menetelmä perustuu osallistujien kykyyn johtaa keskustelua itsestäänsel-

vyyksien ulkopuolelle. On kuitenkin huomioitava, että ryhmähaastattelu menetelmänä 

ei anna samanlaista arvoa ryhmäläisten yksittäisille mielipiteille. (Puusa 2011, 73–85.) 
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Ryhmähaastattelun etuja on, että ryhmähaastattelu ei vaadi suuria resursseja, se on no-

pea, joustava, paljon informaatiota antava tiedonkeruumenetelmä. Ryhmähaastattelu 

vaatii haastattelijoilta ryhmädynamiikan hallintaa, jotta päästään eteenpäin haastatte-

lussa. Ryhmähaastattelun päästessä kunnolla vauhtiin, aiheesta keskustellaan vapaasti 

ja haastateltavat eivät välttämättä kohdista puhettaan suoraan tutkijoille, vaan muille 

yleisesti. Pienissä ryhmissä haastateltavat voivat spontaanista heittää mitä mieleen tulee 

aiheesta ja kertoa miksi kokevat sen niin. Ryhmässä voidaan tuntea olo turvallisem-

maksi ja toiset voivat jatkaa siitä mihin toinen jäi. Tutkijana on myös otettava huomi-

oon, että ryhmähaastattelutilanteessa aremmat asiat saattavat jäädä peittoon. Se riippuu 

täysin ryhmän avoimuudesta ja hengestä. Jotkut asiat voivat jäädä kokonaan pois, koska 

siitä ei olla valmiita keskustelemaan ryhmän edessä. Haastattelijan tulee varmistaa, ettei 

haastattelu vahingoita ketään eikä mene liian arka-luontoiseksi. Ryhmähaastattelussa 

on tutkijalle haasteellista kontrolloida ryhmää ja sitä miten saa annettua tilaa ryhmän 

hiljaisimmille. Ryhmässä löytyy aina, joku joka puhuu enemmän ja jopa voi dominoida 

koko keskustelua. Haastattelijan tuleekin harjoitella ja miettiä etukäteen, kuinka selviää 

ja toimii ryhmähaastattelu tilanteessa. Haastateltavan tulee tarpeen tullessa tehdä jatko-

kysymyksiä ja luottaa omaan intuitioonsa. On myös osattava sujuvasti siirtyä aiheesta 

toiseen. (Pötsönen & Välimaa 1998, 3-4.) 

 

4.5 Aineistonkeruuprosessin eteneminen 

 

Kävimme tutustumassa Teatteri Idean nuoriin ja teemahaastatteluun osallistujiin 

3.11.2014 Mikkelin Olkkarilla. Tarkoituksemme oli luoda hyvät lähtökohdat haastatte-

lulle käymällä esittäytymässä ja kertomassa heille keitä olemme ja miksi tulimme ta-

paamaan heitä ryhmänä. Jaoimme heille myös aiheesta kertovan ohjeistuksen yhteys-

tietojemme kera.  Ohjeistus löytyy liitteistä, liite 2. Tapaamisen lopussa vedimme läpsy-

pelin, jotta meidän tutustumisemme pääsi alkamaan. Peli toimi myös hyvänä alkuläm-

mittelynä Teatteri Idean silloiselle toimintakerralle.  

 

Asiamme esittely herätti jo ryhmässä olevan huolen ryhmän jatkosta tulevaisuudessa. 

Meille kerrottiin, että taloustilanteen ollessa heikko koko maassa, on myös Mikkelin 

Olkkarin karsittava toimintojaan. Teatteri Idean toiminta on tähän mennessä ollut väli-
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aikaista jo useamman vuoden, vaikka Teatteri Idean ryhmäläiset kokevat toiminnan ole-

van heille mielekästä ja tarpeellista. Teatteri Idea koki tärkeäksi osallistua opinnäyte-

työhön, joka osaltaan puoltaa ryhmän jatkoa tulevaisuudelle. Mielestämme tapaaminen 

oli rento ja asia otettiin positiivisilla kysymyksillä vastaan. Tapaamisesta meille jäi in-

nostava ja mielenkiintoinen tunne jatkaa yhteistyötä heidän kanssaan. Seuraava tapaa-

minen on ryhmähaastattelutilanne.  

 

Ennen haastattelua pidimme yhteyttä ryhmäläisiin Facebookissa olevan Teatteri Idean 

sivun kautta. Tämän sivun kautta muistutimme ryhmäläisiä haastattelupäivän lähesty-

misestä sekä jaoimme heille nähtäväksi haastattelurungon, jotta he saivat tutustua siihen 

etukäteen. Ryhmäläiset olivat tyytyväisiä saadessaan nähdä haastattelurungon ennen 

haastattelutilannetta.    

 

Ryhmähaastattelu voidaan toteuttaa monella eri tavoin. Haastattelija voi esittää saman 

kysymyksen kaikille ryhmässä oleville, ilman että osallistujat ovat vuorovaikutuksessa 

keskenään. Silloin se on ryhmässä tapahtuvaa yksilöhaastattelua. Ryhmähaastattelu voi-

daan toteuttaa myös toisella tapaa vapaasti keskustellen. Haastattelija voi halutessaan 

ohjata tilannetta haluttuun suuntaan tai antaa osallistujien vapaasti kommentoida. Ryh-

mähaastattelu menetelmänä on todella käyttökelpoinen silloin, kun ollaan kiinnostu-

neita haastateltavien mielipiteistä. Haastattelu antaa moniulotteisen mahdollisuuden 

saada informaatioita kiinnostuksen kohteena olevasta aineistosta. Saadaan haastatelta-

vilta tietoa myös miten ja miksi sekä minkälaisia näkemyksiä, kokemuksia, asenteita ja 

odotuksia aiheeseen liittyy. Eikä pelkästään vain mitä mieltä ollaan. (Pötsönen & Väli-

maa 1998, 1-2.) 

 

Ryhmän koko riippuu täysin siitä, millaiselle ryhmälle on tarkoitus tehdä haastattelua. 

Ihannekoko on kuitenkin 4-10 henkilöä. Tällöin jokainen saa äänensä kuuluviin. Liian 

iso ryhmä voi tuottaa hankaluuksia keskustelulle, sillä kaikki eivät uskalla osallistua 

suuressa joukossa. Jos haastattelijoita on kaksi, toinen toimii kirjaajana ja tekee havain-

toja koko ryhmähaastattelun ajan. Hän tarkkailee ryhmän sisäistä vuorovaikutusta. Toi-

nen haastattelija vie kysymyksiä eteenpäin. Kirjaaja voi kuitenkin auttaa haastattelijaa 

ottamalla ryhmän hiljaisimpia mukaan ja muistuttaa unohtuneista aiheista. Nauhuria 
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käytetään apuvälineenä, jotta on helpompi jälkeenpäin analysoida teksti. Tallennusta-

poja on monia, mutta me käytämme ryhmähaastattelussamme nauhuria. (Pötsönen & 

Välimaa 6-10.) 

 

Toteutimme ryhmämuotoisen teemahaastattelun 24.11.2014 Mikkelin Olkkarilla. Haas-

tattelu kesti 2 h 7 min. Paikalla olivat ne Teatteri Idean jäsenet, jotka halusivat osallistua 

ryhmähaastatteluun. Haastatteluun osallistuneiden ikähaarukka oli 19–23 vuotta. Tut-

kimuksen kohderyhmässä oli seitsemän (n=7) Mikkelin Olkkarin Teatteri Idean nuorta, 

joista kaksi oli miestä (M1, M2) ja viisi naista (N1, N2, N3, N4, N5). Ryhmäläiset olivat 

käyneet Teatteri Ideassa muutamista kerroista kahteen vuoteen. Suurin osa haastatelta-

vista on ollut Teatteri Ideassa mukana yli vuoden. Suurimmalla osalla heistä kiinnostus 

teatteria ja draamaa kohtaan oli herännyt jo varhaislapsuudessa. Yli puolella heistä oli 

aikaisempaa kokemusta teatterin tekemisestä. Teatteri Ideaan haastateltavat olivat pää-

tyneet uusien ystävyyssuhteiden löytämiseksi ja mielekkään toiminnan jatkamiseksi. 

 

Tullessamme paikalle, oli suurin osa haastateltavista jo tullut. Tunnelma oli iloinen, 

jännittynyt ja energinen. Aluksi Mikkelin Olkkari halusi tarjota meille ja haastatteluun 

osallistujille kahvit ja pientä syötävää. Tämä toimi hyvänä alkujännityksen purkuna ja 

samalla pystyimme ohjeistamaan haastattelutilanteen ja vastaamaan haastatteluun tul-

leiden kysymyksiin. Haastattelun alkaessa ohjeistimme osallistujia laittamaan kännykät 

äänettömälle ja pyysimme heitä olemaan haastattelutilassa loppuun asti. Ennakko-oh-

jeistuksestamme huolimatta henkilö N5 poistui paikalta henkilökohtaisten syiden 

vuoksi. Tämä ei kuitenkaan tuntunut häiritsevän muun ryhmän keskittymistä.  Ensim-

mäisen tunnin aikana keskustelu oli vilkasta ja hyvänlaisen jännittyneisyyden virittä-

mää. Haastateltavat olivat ottaneet ohjeistuksemme hyvin vastaan ja keskustelu sujui 

luontevasti. Ensimmäisen tunnin jälkeen haastateltavissa oli havaittavissa pientä väsy-

mystä ja levottomuutta alakerrasta tulevan musiikin vuoksi. Uusien kysymysten sekä 

toistensa kertomien asioiden saattelemana haastateltavat jaksoivat aina uudelleen kiin-

nostua keskustelusta. Haastattelu saatiin jatkettua hyvin loppuun saakka. Koemme, että 

haastateltavat olivat ennakolta tutustuneet Facebookissa olevaan haastattelurunkoon 

hyvin. Muutamalla henkilöllä oli omia ajatuksia kirjoitettuna paperille joita he halusivat 

erityisesti tuoda esille haastattelutilanteessa. 
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Haastattelun aiheena ja haastattelua johtavana tekijänä käytimme valmiiksi suunnitte-

lemaamme teemahaastattelurunkoa (liite 1). Haastattelutilanteessa toinen haastatteli-

joista toimi haastattelijana ja keskustelun ohjaajana. Toinen toimi hiljaisen kuuntelijan 

ja tarkkailijan roolissa, jolloin hän pystyi tekemään havaintoja ryhmän nonverbaalista 

viestinnästä. Haastattelu nauhoitettiin ja litteroitiin opinnäytetyöntekijöiden omaan 

käyttöön. Nauhoitetta tai litterointia ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Nauhoite tu-

hotaan asianmukaisesti tutkimuksen jälkeen.  

 

4.6 Aineiston analyysi 

 

Haastattelujen jälkeen tutkimusaineistomme oli tallennettuna nauhureille. Purimme tie-

dot tietokoneelle ja tallensimme muistitikuille aineiston tallessa pysymisen varmista-

miseksi. Kuuntelimme nauhoja sekä litteroimme ne tarkasti. Tästä alkoikin sitten ai-

neiston syväanalysointi. Kävimme useita monipuolisia keskusteluita opinnäytetyöryh-

män ja opinnäytetyöohjaajan kanssa aiheen rajaamiseksi. Lopulta löysimme aineistosta 

haluamamme aihealueet tutkimusongelmien avulla ja rajasimme tutkimuksemme nii-

hin.  

 

Aineiston analysoinnin aluksi tulostimme litteroinnit ja teimme papereihin tarpeellisia 

merkintöjä aihealueista sekä alleviivauksia tärkeiksi kokemistamme lauseista. Koimme, 

että alleviivaukset ja merkintämme aihealueista helpottivat tulosten yhteenvetoa.  Tä-

män jälkeen yhdistelimme haluamamme aihekokonaisuudet tulokset luvun otsikoiksi, 

apuna käytimme tutkimusongelmiamme. Tämä helpotti eri asiayhteyksien havainnoin-

nissa ja auttoi opinnäytetyön tulokset osion hahmottamisessa. Koimme, että tutkimuk-

sen eteneminen tulokset osiossa eteni vauhdikkaasti, sillä Teatteri Idean haastattelun ja 

tulokset osion analysoinnin aloittamisella oli vain muutamia päiviä välissä. Koimme, 

että haastattelutilanne ja haastateltavien kertomat asiat olivat vielä tuoreessa muistissa 

ja täten analyysia oli helppo lähteä tekemään. Käytimme aineistosta hyväksi katso-

mamme ja opinnäytetyölle tarpeellisen materiaalin aineistonanalyysissä. Tutkimuksen 

aineistoa oli enemmän kuin opinnäytetyöhön sisällytimme, mutta mielestämme saimme 

opinnäytetyölle tarpeellisen aineiston koottua.  

 

Seuraavissa luvussa esittelemme ja tulkitsemme keräämäämme aineistoa ja siitä esiin 

nousseita, tutkimusongelman kannalta olennaisia teemoja, joita peilaamme jo olemassa 
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olevaan kirjallisuuteen. Aineistossa Teatteri Idean nuorille merkitykselliset asiat liittyi-

vät ryhmän tärkeyteen, itseilmaisuun, draaman tekemiseen sekä hyvän olon tunteeseen 

harrastekerran jälkeen. Lisäksi he kokivat sosiaalisten suhteiden ja identiteettinsä muut-

tuneen Teatteri Ideassa olon aikana. Koimme, että kaikki nämä osa-alueet ovat hyvin 

merkittäviä nuoren hyvinvoinnin kannalta. 

 

Aineiston analyysissa on tarkoituksena luoda mielekäs kokonaisuus, jonka avulla tut-

kija pystyy tekemään johtopäätöksiä tutkimastaan ilmiöstä. Aineiston analyysin pää-

määränä on päätyä onnistuneisiin tulkintoihin. Laadullista aineistoa voi tulkita kahdella 

tavalla. Ensimmäisessä tavassa analyysiä voidaan tehdä oletuksella, että käytetty ana-

lyysi kertoo aidon totuuden, että eri menetelmiä käyttämällä mahdollistetaan totuuden 

mukaista tietoa. Toisessa tavassa aineistoon voidaan suhtautua suhteellisemmin ajatte-

lemalla sen olevan tilanteen ja tarkoituksen mukaan muotoutunutta. Tutkijan oma läh-

tökohta ja tutkimukselliset tavoitteet ratkaisevat tutkijan oman suhtautumisen aineis-

toonsa. Laadullisen aineiston analyysiin on olemassa useita eri tapoja. Tutkijan on hyvä 

tietää aineiston analyysin tapa jo aineiston keruu vaiheessa. (Puusa 2011, 114–120.) 
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5 TULOKSET 

 

 

5.1 Nuorten ajatuksia Teatteri Idean toiminnasta 

 

Tavoitteenamme on ollut kyseisellä tutkimuskysymyksellä saada vastaus siihen, kuinka 

nuoret kokevat Teatteri Idean toiminnan ja sen vaikutuksen omaan hyvinvointiinsa. Ha-

lusimme myös selvittää Mikkelin Olkkarin roolin ryhmän toiminnassa sekä sen, pystyi-

sikö toiminta jatkumaan ilman Mikkelin Olkkaria ja mitä nuoret tekisivät jos ryhmän 

toiminta loppuisi. ”Näyttelemisellä on selkeä terapeuttinen vaikutus nuoren elämään” 

(Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilén 1999, 241).  

 

Nuorten kuvaillessa Teatteri Ideaa, he korostivat ryhmän hyvää yhteishenkeä ja teatte-

rin tekoa ilon kautta. He kokevat olevansa ainutlaatuinen ryhmä, ja heidän mielestään 

toiminnan pitäisi olla muissakin nuorisoteatteri ryhmissä samankaltaista. Aikaisempien 

kokemustensa perusteella he totesivat ryhmän olevan mieleisin ryhmä heille. Nuorelle 

on tärkeää yhdessä tekeminen.  

 

”Harrastajateatteriryhmä, joka koostuu luovista nuorista aikuisista, jotka 

haluavat luoda teatterin taikaa ilon kautta” (M1) 

  

”Vapaa, avoin ja inspiroiva teatteri porukka, joka tekee harrastajateatte-

ria ammattimaisella otteella, jäsenten vahvuuksia kunnioittaen” (N1) 

 

”Musta tää on sellanen kaikkien nuorten unelma teatteriporukka” (N2) 

 

”Näin sen homman pitäis mennä kaikissa teatteriporukoissa et ois hyvä 

tekemisen meininki ja hyvä henki päällä” (M2) 

 

”Ryhmä johon voi vaan tulla pitämään hauskaa ja tekemään luovaa teat-

teria toiminnan mukana” (N5) 

 

Tutkitun kirjallisuuden mukaan ilmaisuharrastuksensa kautta nuori saa uusia ystäviä ja 

hän voi kokea kuuluvansa johonkin ryhmään. Ryhmällä on yhteisiä tavoitteita ja halua 
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toimia ryhmän yhteisen hyvän saavuttamiseksi. (Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilén 

1999, 240.) Vuorovaikutuksessa tulee kiinnittää erityisesti huomiota tunteiden havait-

semiseen ja niiden tunnistamiseen. Tämä on mahdollista vain, kun ohjaajalla on omat 

vuorovaikutustaidot hallinnassa. Ohjaajan tulee käyttää minä-kieltä, jolla hän selkeästi 

ilmaisee ajatuksensa, tunteensa ja aikomuksensa. (Autio & Kaski 2005, 78.) 

 

Tutkimustulokset osoittavat, että Teatteri Idean nuoret kokevat toiminnan positiivisena. 

Positiivisuus ilmenee haluna olla ryhmässä mukana, hyvänä olona harjoitusten jälkeen 

sekä vapautuneena olona.  

 

”Haluan olla pitkänkin aikaa mukana” (N1) 

 

”Kyllähän siitä jää hyvä fiilis jos oikeesti on ollut kivaa” (N5) 

 

”Kun nää harjoitukset on aina maanantaisin, niin se on sopiva energia 

potku siihen viikkoon, että jos tuntuu että taas on maanantai ja pitäis 

tehdä koulua tai jotain kehittävää, niin tänne pääsee ihan vapaasti revit-

telemään ja tekemän teatteria niin oon ite saanut voimaa ihan vaan siitä 

porukasta” (N1) 

 

”Mun mielestä tässä ryhmässä on niin aitoja ihmisiä. Ainakaan ite ei koe 

pystyvänsä olemaan pidättäytynyt heijän seurassa. Et niin ku tuntuu vaan 

niin luonnolliselta olla oma ittensä. Mä oon sen luontonenkin, aika her-

kästikkin. Tässä ryhmässä erityisestikkin. Ei oo itellä ainakaan sellasta 

oloa et tarvis vaieta oikeestaan mistään asiasta niin ku, te ootte mun ka-

verieta. Tai niin miks pitäisi? Mutta tottakai hyvän maunnimissä ei tarvii 

kokoajan kaikkee huuella, mutta kyllä mä niin kun luotan ryhmäläisiin 

ihan ystävinä” (M1) 

 

”Ryhmäläisiä kuunnellaan lisäharjoitusten tarpeessa” (N1) 

 

 

Haastateltavista osa koki myös painetta muun elämän ja Idean luoman kiireen välillä. 

Kireys harrastusta kohtaan ilmenee stressinä sekä vaikeutena tuoda mielipiteitään ilmi.  
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”Varsinkin jos on muitakin kouluhommia siinä päällä ja tulee hirveetä 

stressiä tästä vielä siihen päälle vielä, sillai et on vaikka kaks kertaa vii-

kossa treeni ja pitää osata kaikki ja pitää kotoo muistaa ottaa juttuja ja 

samaan aikaan kymmenen muuta työtä päällä ja ihmiset hakkaa sua nis-

kaan” (M2) 

 

”Musta tuntuu, et joihinkin asioihin pystyy vaikuttaa tosi helposti ja joi-

hinkin taas ei” (N3) 

 

Tutkimassamme aineistossa halu vaikuttaa ryhmässä tapahtuviin asioihin kuvastaa ryh-

mäläisen sitoutumista ja motivaatiota ryhmää kohtaan. Ryhmätoiminnassa tärkeintä on 

nuorten oma motivoituminen. Ryhmän toimivuuden kannalta on merkittää, että osallis-

tujat ovat motivoituneita ja kiinnostuneita toiminnasta omasta tahdostaan. Vapaaehtoi-

suuteen perustuvan ryhmätoiminnan riskinä on, että nuoret usein jättävät toiminnan kes-

ken. Jos nuorella on kuva siitä, että toiminta on pelkkää hauskanpitoa, saattaa hän hel-

posti tylsistyä ja jättää prosessin kesken. Välttääkseen näitä tilanteita, ohjaajan tulee 

käydä läpi perustavoitteet ryhmän kanssa. Ohjaajan tulee kuitenkin tavoitteiden asette-

lussa pitää jokaisen nuoren kiinnostus ryhmää kohtaan mielessä toiminnan sujuvuuden 

edistämiseksi. (Kivelä & Lempinen 2010, 61–62.) 

 

Puolet haastateltavista kokivat Teatteri Idea-ryhmän sosiaalisena tapahtumana. Tutki-

mustulokset osoittavat, että ryhmäläiset kokevat sen merkittävänä sosiaalisena tapahtu-

mana, osana heidän viikkoaan sekä piristävänä vaikutuksena heidän päiväänsä. Tutki-

mustulokset osoittavat, että Idean toiminta luo rutiineja sekä säännöllisyyttä viikkoihin. 

Nuoret kokivat, että Idean tapaamisten ollessa maanantaisin, on se hyvä aloitus viikolle. 

Esille nousi myös, että Idea antaa syyn koulun ja kauppa-asioiden ulkopuoliseen toi-

mintaan. 

 

”Ainoot sosiaaliset kanssakäymiset on kaupan kassa ja koulu niin senkin 

takia, koska näkee ihmisiä ihan vaan sillei ja piristää päivää ja viikkoa 

kun tietää, että jee saa tehdä muutakin kun istua kotona” (N4) 
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”Mä en lähtis kotoolta jos tätä ei oo ku käyn vaan koulussa ja kaupassa. 

Olis surullista, istuu kaikki illat kotona” (N4) 

 

”Tää tuo semmosta rutiinia ja yhdessä oloa” (N5) 

 

”Tuntus ihan tosi pahalta et jos ei pääsis treeneihin ihan joka viikko” 

(N1) 

 

 ”Tuo rutiinia ja harrastus jossa liikkuu ihan oikeesti vähäsen ja ihanat 

ihmiset (N4) 

 

”Ku alko pohtii tätä kysymystä, ni huomas kuin suuri vaikutus tällä on 

viikoille” (N1) 

 

Tutkimuksemme perusteella nuoret olivat sitä mieltä, että Idean toiminta auttaa löytä-

mään ja luomaan uusia ystävyyssuhteita ryhmän sisällä. Ryhmän sisäiset ystävyyssuh-

teet ovat syventyneet ja vapaa-aikaa vietetään yhdessä Idean toiminnan ulkopuolella.  

 

 ”Täällä on tosi paljon samanhenkisiä ihmisiä löytynyt.” (N4) 

 

”Täällä saa luotua niitä ihmissuhteita. Ja se, että se teatteri on itelle mie-

lekästä tekemässä ja kun puhalletaan yhteen hiileen ja jos on yhteinen 

ongelma ni yhessä mietitään sitä”(N1) 

 

”Täältä on saanu tosi paljon uusia kavereita, koska oon just muuttanu 

Mikkeliin” Ei tunnu, että tarvii liikaa tutustua ihmisiin joihin ei vapaa 

ajallakaan pidä yhteyttä” (N4) 

 

Kuten tutkimuksessamme ilmeni, kaveri- ja ystävyyssuhteet ovat merkittävä osa nuor-

ten elämää ja vapaa-aikaa. Harrasteryhmissä voi harrastaa itselle sopivassa muodossa, 

toimia, jakaa elämän ilot ja surut, rohkaista ja saada rohkaisuja uusien asioiden ja paik-

kojen tutkimiseksi sekä viettää aikaa tekemättä mitään. Näiden sosiaalisten suhteiden 

kautta nuoret reflektoivat omaa identiteettiään ja tulevaisuudensuunnitelmiaan. (Aa-

tonen, Kivijärvi, Peltola & Tolonen 2011, 29.)  Ystäviä etäisempiä ovat toverit, joiden 
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kanssa ollaan tekemisissä ja joihin suhtaudutaan enimmäkseen ystävällisesti, heitä ei 

tunneta kovin hyvin ja heihin ei synny erityisiä tunnesiteitä. Raja toveruuden ja ystä-

vyyden välillä on usein liukuva. Nuoruusiässä ystävillä on yhteisiä kiinnostuksen koh-

teita ja harrastuksia. (Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilén 1999, 100.) 

 

Tutkimuksemme mukaan, osa nuorista kokee saavansa rohkeutta, jolloin vapaa-ajalla 

tutustutaan helpommin myös uusiin ihmisiin. He kokevat, että ryhmässä tehdyt harjoit-

teet auttavat heitä lähestymään vieraita ihmisiä uudella tavalla. Nuoret, saatuaan roh-

keutta, aktivoituvat ja alkavat ilmaista tunteitaan toisia ihmisiä kohtaan (Iloa ja voimaa 

elämään 2011, 86). 

 

”Kaveri piiri on laajentunut ja osa ihmisistä on vaan jääny. Tuntuu kui-

tenkin, että ryhmän ulkopuolella on myös paljon tullu tyyppejä kenen 

kanssa haluaa hengata” (N1) 

 

”Mulla on varmaan vähä sama tohon et ku on ryhmässä rohkaistunu ni 

sitä myötä on oma ulosanti parantunu. Esim. ennen en ikinä mene puhu-

maan tuntemattomille, en ikinä koskaan, paitsi kaupan kassalla. Nykyään 

jos menee jonnekkin missä on vieraita ihmisiä niin menee rohkeemmin 

mukaan. Se ei jää pelkästää siihen, että ryhmän kanssa olis sosiaalinen 

vaan kykenevyys siihen että haluaa tavata myös uusia ihmisiä” (N1)  

 

”Tääl on ollu huono saada ystäviä Mikkelissä, ni ku tästä ryhmästä on 

löytyny ystäviä ni sitte tota oppinu etsimään niitä sitte vähä muualtaki ku 

vaan viereisestä koulun penkistä” (N4) 

 

Sosiaalinen vuorovaikutustilanne on sosiaalisen oppimisen edellytys. Sosiaalista vuo-

rovaikutusta tapahtuu, kun useampi ihminen vaikuttaa toisiinsa verbaalisesti, fyysisesti 

tai emotionaalisesti. Sosiaalista vuorovaikutusta tapahtuu läpi koko ihmisen elämän. 

Sosiaalinen vuorovaikutus muokkaa koko ajan ihmisen omaa minäkäsitystä. (Liimatai-

nen 2000, 15.) Tämän muokkautuvan minäkäsityksen myötä myös tutkimuksemme 

kohdehenkilöt kokivat sosiaalisen vuorovaikutuksen kohentaneen heidän sosiaalisia tai-

tojaan ja tämän myötä vaikutus näkyy heidän uusissa kaverisuhteissaan.  
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Tutkimuksessa nousi esille myös mielipide-eroja. Nuoret kokevat olevansa osa ryhmää, 

mutta eivät koe tuntevansa muita ryhmäläisiä kuin pintapuolisesti. He kuvailevat toimi-

vansa ihmisten kanssa, joita he eivät kuitenkaan kunnolla tunne. Mielestämme tämä voi 

johtua ryhmässä tiiviisti vaihtuvien osallistujien takia, sillä kun ryhmään tulee uusia 

jäseniä, muovautuu ryhmä aina uudelleen. Ryhmän muotoutuminen vie aikaa ja se voi 

näkyä muun muassa tunteena, etteivät ryhmäläiset tunne toisiaan kunnolla. Tämä voi 

vaikuttaa ryhmäläisen minäkäsitykseen. 

 

”On semmonen olo et ei välttämättä tunne millasia ihmiset on oikeesti. 

Tai tuntuu siltä et muut ei tiedä millane mää oon oikeesti. Et vaikka on 

läheinen ryhmä” (N3) 

 

”Mä meen sen mukaan mitä muut ehottaa. Mun on vaikee ehottaa tai kom-

munikoida et mä haluun tätä tai tota, vaikka mä mielessä on mitä haluis 

mutta kun tota. Elämä on opettanu vähän asioita. En mä tarkota etten mä 

teihin luota. Ittellä kun on elämässä vähän vaikeeta muutenkin eräiden 

seikkojen takia, niin tota ajattelen et on sit parempi olla hiljaa. Kun mä 

pelkään sellasia sosiaalisia tilanteita, et jos niissä epäonnistuu niin tuntuu 

et se on aina esteenä sille et en lähe mukaan jos sellanen tilanne sit joskus 

tulee” (N5) 

  

Kuten aiemmin olemme todenneet: sosiaalinen kehitys, itsetunnon kehitys ja moraali-

kehitys ovat yhteydessä nuoren minäkäsitykseen. Sosiaalinen kehitys ilmenee sosiaali-

sena käyttäytymisenä. Nuorilla on odotuksia omasta sekä muiden käyttäytymisestä. 

Odotukset helpottavat sosiaalista vuorovaikutusta, kun ihmiset toimivat ennustettavalla 

tavalla. Vuorovaikutukset muodostuvat aikaisemmista kokemuksista, sosiaaliseista 

normeista, muualta saaduista tiedoista, stereotypioista sekä henkilöiden sosiaalisista 

rooleista. (Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilén 1999, 93.) Osalla tutkimuksemme koe-

henkilöistä ilmeni vaikeutta tuoda esille omaa minäänsä ja tämä häiritsi luottamuksen 

syntymistä ryhmässä olijoihin.  
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Nuoret kokevat, että Idea antaa mahdollisuuden helposti lähestyttävään teatterin teke-

miseen rohkaisevassa ilmapiirissä. He kertoivat, että omalla teatterin tekemisen taus-

talla ei ole väliä tehtävien produktioiden roolituksessa, vaan jokaisella on mahdollisuus 

kertoa omat kiinnostuksen kohteensa ja kehittyä ohjaajan avulla omassa tahdissaan.  

 

”Idean toiminta periaate on et otetaan ihan kaikki mukaan.” ”Sä kehityt 

siinä kun sä näyttelet.” (N1) 

 

”Ohjaajalta tulee yhtä tasasesti kommenttia, ihan yhtä tasasesti et oot sä 

vasta alottanu vai oot sä ollu pidemmän aikaa jo.” Ohjaus on tasapuo-

lista. (M2) 

 

”Roolijako on sitä et saa itse sano miksi haluaa.” (N4) 

 

”Et vaikka on kokemusta niin silti kysytään toiveita ja haluja rooleihin” 

(N2) 

 

”Olemalla ryhmässä jäsenenä niin sinulla on yhtälailla sana arvoa kuin 

kellä tahansa muulla” (M1) 

 

Näytellessään nuori opettelee etsimään itsestään uusia puolia ja pääsee kokeilemaan 

erilaisia rooleja.  Nuori voi kokea näytelmässä esiintymisen helpompana roolien avulla. 

Teatteri-ilmaisun kautta nuori voi oppia itsevarmuutta ja uskallusta esiintyä omana it-

senään myöhemmin elämässä. Myöhemmin esillä oleminen ei pelota niin paljon, koska 

siihen on jo tottunut roolihahmon myötä.  (Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilén 1999, 

239.) 

 

Tutkimuksemme mukaan Teatteri Ideasta on muodostunut oma yhteisönsä, jonka toi-

mintaan jäsenet ovat sitoutuneita, ymmärtäen samalla nuoruuden mukanaan tuomat 

muutokset elämäntilanteissa ja täten vaihtuvassa ryhmän kokoonpanossa. Ryhmäläiset 

huomaavat oman persoonansa vaikutuksen sekä itsensä ja muiden ryhmäläisten eroa-

vaisuudet. He kokevat kuitenkin nämä eroavaisuudet positiivisena ja ryhmää yhdistä-

vänä asiana. Tämä edistää ryhmän yhteisen päämäärän saavuttamista.  
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”Heissä jokaisessa on jotain samaa mitä on miussa ja jotain erilaista. Et 

ollaan tietyllä tapaa samoilla aaltopituuksilla ja sitten kans eri aaltopi-

tuuksilla” (M1) 

 

”On outoo et kun meitä on iso ryhmä, niin miten sitä tulee toimeen kaik-

kien kanssa ja pystyy olemaan ihan täysin oma ittensä. Et ei oo sellasia 

ihmisiä et pitäs hirveesti miettiä omaa tekemistään ja jännittää. Se on hie-

noo et meis on paljon samaa, mut myös se et meissä on paljon erilaisia 

ihmisiä” (N2) 

 

”Yhteishenki oli ryhmässä saman tien. Sen näkee kun osa ryhmäläisistä 

ei voi jatkaa et miten pahalta niistä on tuntunut”(N1) 

 

”Semmonen ryhmä joka vaati sen sitoutumisen, tai ei siis ryhmä vaan har-

rastus joka vaatii sen sitoutumisen ja sitten kun ei ite syystä tai toisesta 

pysty sitoutumaan niin siitä kans tulee se ristiriita” (N3) 

 

Tämä sitoutuminen näyttelemiseen ja näytelmän valmistamiseen vaatii nuorelta pitkä-

jänteistä harjoittelua ja suunnitelmallisuutta. Nuoren lähtiessä mukaan uuteen projek-

tiin, hän voi oppia keskittymiskykyä ja pitkäjänteisempää työskentelyä. Nuoren sitou-

tuessa harrastukseen, vaatii se usein sitoutumista ja ponnistelua päämäärään pääse-

miseksi. Loppujen lopuksi nuori saa kokea onnistumisen projektin valmistuessa. Yh-

dessä ryhmän kanssa asetetut tavoitteet voivat sisäistyä osaksi nuoren kehityshaasteita.  

(Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilén 1999, 240.) 

 

Haastateltavat kokevat ryhmässä olevan hyvän yhteishengen sekä ryhmän läheisyyden. 

Tutkimuksemme mukaan yhteishenki koostuu yhdessä tekemisestä ja ryhmän sisäisestä 

toimivuudesta. Osallistujat kokevat, ettei ryhmän sisällä ole roolijakoa, jokainen on ta-

savertainen toisten kanssa.  

 

”Tuota, siitä tulee semmonen lämmin tunne, juurikin kiitos näitten hieno-

jen ihmisten jälleen kerran. Tuntee olevansa tärkeä ja pystyvänsä oikeas-

taan mihin vaan. Kyllä, semmonen fiilis et -heljee- mä osaan asioita ja mä 
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voin tehä asioita. Mulla on hienoja ihmisiä elämässäni ja mä haluan hei-

dän kanssaan viettää aikaa” (M1) 

 

”Meil on niin hyvä yhteishenki, et ei oo rooleja.” (N2) 

 

”Jos oikein isosti sanoo, ni elää semmosta tietynlaista unelmaa” (M2) 

 

”Ilman näitä ihmisiä joiden kanssa voi pelleillä yhdessä ni se luo kaikelle 

niinku merkityksen. Et jos täällä vaan niin ku yksinään heiluis niin sehän 

tuntus tyhmältä, mut kun sitä tekee iso porukka yhessä niin yht äkkiä se 

tuntuun oikeesti järkevältä” (M1) 

 

5.1.1 Nuorten kokemus toiminnasta hyvinvoinnin kannalta 

 

Tutkimustulokset osoittavat, että Teatteri Idean nuoret kokevat toiminnan vaikuttavan 

suuresti omaan hyvinvointiinsa. Tutkimustuloksista ilmenee, että vaikutukset hyvin-

vointiin eivät ole ainoastaan positiivisia vaan myös negatiivisia tunteita. Tämä on saanut 

aikaan sen, että ryhmäläiset pohtivat omaa jaksamistaan ja minuuttaan.  

 

”Tää on sillai, koko Teatteri Idea vaikuttaa sekä hyvinvointiin että pa-

hoinvointin sillai että tota…saattaa olla hyvin raskasta välillä. Varsinkin 

prokkiksien aikana välillä” (M2) 

 

”Mä oon ehkä varmaan vaan kerran lähteny treeneistä huonolla tuulella. 

Mikä on ihan jees, kun ottaa huomioon et oon puolitoista vuotta ravannu 

treeneissä, niin siis se hyvä mieli mikä kumpuaa, on itelle se kaikkein tär-

kein hyvinvoinnin puolesta sanottavana” (N1) 

 

”Tää on semmonen et toisaalta on vahvistanu toi näytteleminen ja sitte 

on myös heikentäny, mutta se johtuu ehkä enemmänki siitä et miten on ite 

käyttäytynu reeneissä ja sitte ku on aina reflektoi omaa käyttäytymistä, et 

miks on näin tehny ni se aina heikentää omaa käyttäytymistä. Nii jollain 

tavalla en tiiä, joo, niin, ehkä tää harrastus on vaikuttanu sillä tavalla, 

ettei enää tiiä millanen on ja kuka on” (N3) 
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Monet kokivat ryhmän toiminnalla olevan myönteisiä vaikutuksia. Myönteinen puoli 

näkyi monipuolisuutena, yleisenä innostuksena, motivaationa niin harrastusta, koulua 

kuin muitakin elämän osa-alueita kohtaan.  

 

”Ja tuntuu et oma aktiivisuus on kasvanut sen myötä et: vakka alussa oli 

sillei et osaanks mä nyt yhtään mitään tai et kykeneekö mihkään niin sit 

tavallaan se on kans kasvattanut myös sitä itseluottamusta et on uskalta-

nut tehdä asioita ja ite tykkään tykkään ihmisten tapaamisesta. Ja täällä 

niitä ihmisiä on ja senkin takia jaksaa tulla treeneihin” (N1) 

 

”Oon päässy ilmasemaan itteeni ihan vapaasti ja teatteri on mun mielestä 

ihan loistava keino purkaa tunteita niin mikäs siinä oiskaan sen hienom-

paa ja sitten oon saanu lisää sisältöä niin ku elämään ja päässy ylittä-

mään itsensä sillä tavalla et on vielä halu ylittää niinku siitä vielä ittensä, 

se on saanu halua tekemään itte enemmän” (M1) 

 

”Ihan konkreettisesti selviytyy seuraavasta koulupäivästä. Voi aattella 

hyvillä mielin, että nyt mulla on tämmönen kolmen tunnin sessio ja voin 

hymyillä ja aatella että sillä selviän loppuun asti” (N4) 

 

Nuoret kokivat toiminnalla olevan myös kielteisiä merkityksiä elämässään. Kielteisinä 

puolina he nostivat esille vahvan ryhmään kuulumisen sitoutumisen tunteen sekä pitkät 

harjoitukset. Negatiivisia tunteita herättivät myös teatteriesitystä ennen olevat käytän-

nön asioiden järjestelyt ja sovituista asioista huolehtimisen.  

 

”Ku on paha olla jonkin asian vuoski, niin tottakai se vaikuttaa siihen 

ryhmään. Et kaikessa niin ku sanotaan on hyvät puolet ja huonot puolet” 

(N5) 

 

Ryhmän myötävaikutuksella yksilö voi saavuttaa monia tavoitteitaan (Gahagan, 1977, 

98). Draamamenetelmien avulla luodaan mahdollisuuksia uudenlaisiin ratkaisuihin ja 

vaihtoehtoihin, jolloin tehdään näkyväkäsi, että on erilaisia tapoja ja näkemyksiä toimia 

toisin samoissa tilanteissa. Jos yhteisössä on halua ja luovuutta, sillä on mahdollisuus 
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saada aikaan muutosta ja kehitystä. Jotta yhteisö menestyisi, sen täytyy kehittyä. Yhtei-

nen työ muutoksen saamiseksi lisää yhteishenkeä ja edistää hyvinvointia. Muutosta ei 

aina koeta ainoastaan positiivisena, vaan se voi tuoda mukanaan myös epävarmuutta 

Draaman avulla voidaan kuitenkin käsitellä muutoksen aikaan saamia tunnetiloja. Läpi 

käytävien tunnetilojen kautta edesautetaan sitä, että yhteisö ei palaa vanhaan toiminta-

malliin. (Mäkisalo-Ropponen 2008, 93–94.) Draamaa tehdessään nuorelle herää ajatuk-

sia ja se herättää empatiakykyä ja draaman toteutuksen jälkeen keskustelua aiheesta ja 

sen syvällisempää pohdintaa (Nurmi 1999, 19–20). 

 

5.1.2 Olkkarin rooli Teatteri Ideassa 

 

Tutkimuksemme pohjalta havaitsimme nuorten kokevan Olkkarin mahdollistajan roo-

lissa. He kokivat Olkkarin mahdollistaneen toiminnan antamalla tilat harjoitteluun ja 

vapauden toiminnan itsenäiseen toteuttamiseen sovittujen rajojen sisällä.  

 

”Olkkari mahollistaa meijän toiminnan ja on elintärkeä meille” (M2) 

 

”Ollaan saatu käyttää tilaa vapaasti sovittuina” (M1)  

 

”Me ollaan oltu hyvinkin itsenäinen ryhmä kun tietää, että resurssit on 

vähäiset ja olkkari auttaa meitä asiassa kuin asiassa” (M1) 

 

”Ne antaa meille raamit ja me tehään niitten sisällä” (N1) 

 

”On tietty raamit, mutta ku muuten saadaan tehä tosi vapaasti” (N2) 

 

Olkkarilla on ryhmän ohjauksessa useita tapoja lähteä parantamaan ryhmähenkeä. 

Olkkari on yhdessä ryhmän kanssa sopinut yhteiset säännöt toiminnalle ja antanut ryh-

mänohjauksen vastuun yhdelle ryhmäläiselle. Toiminnan tavoitteena on saada erilaiset 

persoonat toimimaan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Tällöin ryhmänohjaaja pyr-

kii ohjaamaan ryhmäänsä positiiviseen suuntaan ja samalla ryhmäyttämään heidät yh-

deksi ryhmäksi. Tämän toiminnan avulla ohjaaja pyrkii poistamaan jo olemassa ole-

vaa negatiivista ilmapiiriä. (Innanen 2011, 23.) 
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Tutkimuksessa havaitsimme, että nuoret kokivat tärkeäksi toiminnassa sen, että toi-

minnasta ei peritä maksua. Olkkarin ryhmätoiminnasta ei peritä maksua ja se herätti 

mielenkiintoista keskustelua aiheesta. 

 

”Jos haluaa teatteri tehä Mikkelissä niin useempiin on pääsymaksut, nii 

tärkeintä on että tänne pääsee ilmatteeks. Ryhmälle on tärkeää, että olk-

kari mahollistaa sen, että saadaan jatkaa” (N1) 

 

”En usko, että harrastaisin jos olis maksullista” (N4) 

 

”Jos mainoksessa olis lukenu et maksaa kun tulin, ni en olis tullu. mutta 

nyt jos tulis maksu ni maksaisin, koska haluan että porukka pysyy 

koossa” (N2) 

 

”En tiiä, olisinko lähteny mukaan jos olis ollu maksullista” (M1) 

 

Tutkimuksemme mukaan nuoret eivät lähde mukaan maksulliseen harrastetoimintaan. 

Pohdimme, olisiko tähän syynä nuorten huonoksi kokema rahatilanne. Tämä pohdinta 

on kuitenkin ristiriidassa Kelan tekemän tutkimuksen kanssa. Kelan tekemässä tutki-

muksessa tutkittiin toisen asteen opiskelijoiden toimeentuloa. Kelan tekemän tutkimuk-

sen mukaan nuorten omakohtainen taloudellinen tilanne ei ole yhtä huono kuin teke-

mämme tutkimuksen perusteella. (Myllyniemi 2009, 127.) 

 

Havaitsimme kuinka suuri merkitys ryhmän toiminnalla on ryhmäläisille. He kokevat, 

että mahdollinen ryhmätoiminnan lopettaminen olisi ryhmäläisille vaikeaa. Ryhmän 

jatkuvuus on heille tärkeä asia.  

 

”Olkkari on tarjonnut meille niin hyvät mahollisuudet ryhmä toimintaan 

kun vaan voi. Oon kiitollinen ja toivon, että tää jatkuis” (M1) 

 

”Tuntus, että elämä loppus, siis ihan kauhea ajatus” (M1) 
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”Vaikee miettiä, mutta kyllä harmittais. Kaikkien muiden kannalta har-

mittais Mikkelissä ei oo toista tämmöstä mihin voi mennä mukaan. Ja 

näitä ihmisiä ei muuten nää” (M2) 

 

”Mie varmaan itkisin vaan, tää on antanu mulle niin paljon” (M1) 

 

”Jos ei olis tätä ni sit varmaan menisin johki julkiselle paikalla tekee im-

proja” (N1) 

 

”Yrittäisin varmaan alottaa uuden harrastuksen ja hakeutua sosiaaliseen 

harrastukseen”(N2) 

 

Niin kuin Idea, muutkin yhdessä koetut pitkäkestoiset prosessit voivat olla päättyessään 

henkisesti raskasta koko ryhmälle. Luopumisen vaikeus kertoo siitä, että ryhmä on ollut 

merkittävä ja tärkeä. Pitkäkestoinen ryhmätoiminta on saanut aikaa ainutlaatuisia koke-

muksia, joita ulkopuolisten on usein vaikea ymmärtää. Toiminnan päätyttyä yhteisen 

historian muistelu ja käsittely luo olosuhteet hyvälle vertaistuelle. (Kivelä & Lempinen 

2010, 64.) 

 

Tutkimustuloksessa havaitsimme, että Olkkarin mahdollistama ryhmänsisäinen ohjaaja 

koetaan positiivisena ja negatiivisena asiana. Ryhmänsisäisen ohjaajan voimavaraksi 

koettiin helposti lähestyttävyys ja hänen koetaan ottavan hyvin ryhmäläisiltä tulevat toi-

veet huomioon. Vaikeaksi ryhmänsisäisen ohjaajuuden tekee liian läheinen ja kaveril-

linen suhde ohjaajaan, jolloin ryhmäläiset eivät osaa tuoda omia ajatuksiaan ja mielipi-

teitään esille. Myös ohjaajan voi olla vaikeaa ottaa ryhmäläisten mielipiteet huomioon.  

 

”On ollut hyvä ohjaaja, huomaa kuitenkin että on vasta opiskelija, selkeet 

rajat siihen että on kaveri ja ohjaaja” (N4) 

 

”Tottakai haluis jotain muutosta joihinkin touhuihin” (M1) 

 

”On hyvä, että ohjaaja on vertaisena ja on tärkeetä, että antaa vapaat 

kädet siihen mitä kukin haluaa. Hän haluaa myös kuulla mitä meillä on 

sanottavaa ja mikä meistä tuntuu hyvälle” (N1) 
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”Ohjaaja kannustaa tekemään, eikä oo silleen ettei susta oo mihinkään. 

Silti enemmän ohjaaja vois tulla kysymään mitä ite haluis. Ohjaaja enem-

mänki sanelee kun kyselee sais antaa vapaammat kädet muillekin” (N5) 

 

”Vois olla ulkopuolinen ohjaaja. Pystyis sanoo asiat helpommin jos olis 

tuntematon ihminen vetämässä ryhmää” (N3) 

 

”Mun on helpompi puhua kun on tuttu ohjaaja, mutta jos ohjaaja tulis 

ulkopuolelta ni varmasti käyttäytyis enempi ohjaajamaisesti kun kaveri-

maisesti” (M1) 

 

Tunnustuksen saaminen niin ohjaajalta, muilta ryhmäläisiltä kuin itseltäkin on ihmistä 

eteenpäin ajava voima, oli ohjaaja ryhmän sisältä tai ulkopuolelta. Kautta historian ih-

miset ovat pyrkineet ja saaneet tunnustusta. Tunnustuksen käsite mielletäänkin usein 

olevan yhteydessä oikeudenmukaisuuteen. Tunnustuksessa koetaan olevan kyse myös 

kunnioittamisesta ja arvostuksesta suhteessa toiseen ihmiseen sekä itseensä. Hyväksy-

tyksi tuleminen on yksi ihmisen perustavoitteista, eli tunnustus nähdään yhtenä keskei-

simpänä ihmisoikeutena. (Foster 2013, 11–12.) Ryhmän jäsenyydellä on nuorelle mer-

kitystä identiteetin kannalta. Merkittäväksi koetussa ryhmässä emotionaaliset prosessit 

säätelevät ryhmässä tehtäviä asioita hyvinkin voimakkaasti. (Tiuraniemi 1993, 56.) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Tutkimustuloksemme osoittivat oikeaksi olettamuksemme siitä, että draama vaikuttaa 

positiivisesti nuorten hyvinvointiin. Haastateltavina olleiden nuorten itsetunto, rohkeus 

ottaa kontaktia muihin ihmisiin sekä ryhmätaidot paranivat. He myös olivat alkaneet 

havainnoimaan omaa ja toistensa käytöstä sekä niiden muutosta ryhmässä vietetyn ajan 

aikana. Hyvinvointiin vaikuttavat tutkimuksemme mukaan muun muassa hyvinvoiva ja 

tasapainoinen ryhmä. Ryhmän tasapainoa voi vahvistaa, mutta myös vavisuttaa ohjaa-

jan ammattitaito ja asenteet ryhmää kohtaan. Ryhmän ollessa tasapainoinen, voivat oh-

jaaja ja ryhmäläiset oppia uutta niin työskentelystä draaman avulla kuin arkielämän pe-

rustaitoja, kuten toisten ihmisten hyvästä kohtaamisesta. Tasapainoinen ryhmä luo 

myös ympärilleen hyvän yhteishengen ja arvostuksen ryhmäläisiä sekä ryhmää kohtaa. 

Tällöin ryhmä koetaan vahvaksi ja se voi kannatella ryhmäläisiä ryhmän ulkopuolises-

sakin elämässä. Kysyimme ryhmäläisiltä, mitä he tekisivät jos ryhmä loppuisi. Vastauk-

sissaan heijastui suurta surua, pettymystä ja osa kertoi pyrkivänsä löytämään uuden ryh-

män entisen tilalle. Tämä on osoitus siitä, kuinka vahvoja tunteita nuoret kykenevät 

luomaan toiminnan avulla.  

 

Tutkimuksemme mukaan nuorten hyvinvointiin vaikuttaa myös ryhmästä saatu viikoit-

tainen rutiini. Osalle ryhmäläisistä tämä rutiini osoittautui niinkin vahvaksi, että se ryt-

mitti lopun viikon toimintaa ja antoi hyvän syyn uuden viikon aloittamiselle. Tämän 

tutun rutiinin sekä hyvinvoivan ryhmän ansiosta ryhmäläiset kokivat alkaneensa uuteen 

avoimempaan vuorovaikutukseen ryhmänsä kuten myös muun lähiympäristönsä 

kanssa.  

 

Tutkimuksessamme kysyimme myös nuorilta, voisiko Teatteri Idean kaltainen toiminta 

omalta osaltaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Nuorten yksimielinen vastaus oli, että 

Idean kaltaisesta toiminnasta voi olla apua syrjäytymisen ehkäisemisessä. He muun mu-

assa kertoivat, että ilman Idean toimintaa heillä tuskin olisi muuta kanssa käymistä ih-

misten kanssa kuin koulu ja kaupan kassa. Eräskin nuori kertoi, että ilman Idean toi-

mintaa hän luultavasti makailisi sohvalla päivät pitkät. Nyt tilanne on toinen sillä hän 

on saanut mukavan harrastuksen lisäksi uusia ystäviä, joiden kanssa hän voi pitää yh-

teyttä ja nähdä vapaa-ajalla.  
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Vapaa-aika on nuorille erilaisten taitojen, arvojen ja arvostusten kehittämisen maailma. 

Erilaiset harrastukset kuten näytteleminen muodostaa oppimiskentän nuoren ympärille. 

Vapaa-aikana opitaan monia erilaisia uusia taitoja kuten muun muassa sosiaalisia kes-

kusteluja ja vuorovaikutustaitoja, ryhmässä toimimista sekä itsenäistymistä. (Aaltonen, 

Ojanen, Vihunen & Vilén 1999, 230.) 

 

Omien kokemustemme perusteella ajattelimme, että Teatteri Idean kaltainen toiminta 

antaa paljon harrastajalleen. Olettamuksemme oli, että toiminta on suurimmaksi osaksi 

positiivissävytteistä, toiminta ja harjoitteet lisäävät ryhmäläisten rohkeutta, uskoa it-

seensä ja itseilmaisuun ja luottamusta muihin ryhmäläisiin sekä ohjaajaan. Oletimme 

myös, että säännöllinen ryhmätoiminta näkyy sitoutumisena ryhmään ja vastuunkan-

tona ryhmää kohtaan. Samoja sekä myös poikkeavia havaintoja oli tehty Draama-inter-

vention vaikutus sosiaaliseen kompetenssin-tutkimuksessa. Mainitussa tutkimuksessa 

ilmeni ohjelmakoulun oppilaiden sosiaalisten taitojen vahvistuminen lukuvuoden ai-

kana. Tulos on yhtäläinen oman tutkimuksemme kanssa. Omasta tutkimuksestamme 

poikkeavan tuloksen saivat tutkimuksen draama-intervention vaikutuksesta sosiaaliseen 

kompetenssiin verrokkikoulun oppilaat, joiden tutkittu tulos oli, että lukuvuoden aikana 

tehdyt draamaharjoitteet eivät vieneet heidän sosiaalisia taitojaan parempaan suuntaan 

vaan pikemminkin heikensi niitä. Myös antisosiaalinen käyttäytyminen yleistyi. Tämä 

on täysin uusi ja erilainen havainto kuin meidän tekemämme tutkimuksen. Pohdimme 

syytä miksi tämmöinen ristiriitainen tulos on päässyt syntymään. Syytä tälle ristiriitai-

suudelle ei löydy itse tutkimuksestakaan. Voimme siis vain arvailla, johtuuko tämä ris-

tiriitainen tulos koulun sisäisestä motivaatiosta draamaa ja draamatyöskentelyä koh-

taan, oppilaiden ja heidän perheidensä motivaatiosta aihetta kohtaan vai voisiko syy 

löytyä siitä, että ohjelmakoulun oppilaiden kanssa on jo aikaisemmin tehty draamahar-

joitteita.  

 

Pohdimme myös, voivatko Idea-ryhmän ulkopuoliset henkilöt ajatella vastoin tutkimus-

tuloksiamme kyseenalaistamalla tuloksemme siitä, että draama ei ole se, mikä aiheuttaa 

hyvinvointia. Tällaisessa ajattelutavassa voisi nousta esiin pohdinta siitä, että hyvin-

vointi nousee itse ryhmästä, sen tuomasta rutiinista sekä uusista positiivisista kokemuk-

sista. Itse ajattelemme, että tämä on varmasti totta joissakin ryhmissä. Meidän tutkimus-

tuloksemme kuitenkin osoittaa, että juuri Idea-ryhmässä koetaan draaman tuoman heille 
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uutta hyvinvointia elämäänsä. Hyvinvointia he kokevat saavansa muun muassa draa-

maharjoitteiden kautta, koska draaman avulla Idealaiset pääsevät kokemaan uusia ja 

erilaisia tilanteita. Näiden harjoitteiden avulla saatu itsevarmuus, rohkeus ja uudet ih-

missuhteet heijastuvat arkielämässä muun muassa rohkeutena kohdata jokapäiväisiä ti-

lanteita. 

 

Mielestämme tutkimusongelmamme alakysymyksineen sai kattavat ja asiasisällöltään 

aiheelliset tulokset. Tulokset vastasivat niin tutkimusongelmiimme kuin omiin ennakko 

olettamuksiimme laajasti. Yllätykseksemme tutkimustulokset ovat sen mukaisia kuin 

mikä oma ennakko oletuksemme oli ja vieläkin laajemmat. Koemme, että tutkimuk-

semme antoi uutta tutkittua tietoa Mikkelin kaupungille sekä Mikkelin Olkkarille ryh-

män tärkeydestä. 

 

Pohdimme, kuinka saamamme tulokset ovat suhteessa Myrsky-hankkeen sekä Draama-

intervention vaikutus sosiaaliseen kompetenssin-tutkimustulokseen. Totesimme, ettei 

Idea-ryhmälle ole aikaisemmin toteutettu vastaavanlaista tutkimusta, joten koemme 

tehneemme hyvän alustavan tutkimuksen, jota seuraavan tutkijan on helppo lähteä sy-

ventämään. Meistä on hyvin mielenkiintoista, että omat tutkimustuloksemme ja aikai-

sempien tutkimusten tulokset ovat hyvinkin samansuuntaiset. Tutkimuksissa todetaan, 

kuinka draama onnistuessaan lisää sosiaalisten taitojen vahvistumista, nuoren hyvin-

vointia ja se näkyy muun muassa nuoren tyytyväisyyden lisääntymisenä, elämän-ilona 

ja itseluottamuksena.  

 

Olennaiseksi löydöksi nostamme Idea-nuorten esille tuoman innostuksen harrastustaan 

kohtaan. Emme osanneet kuvitella, kuinka suuri merkitys harrastuksella on jokaiselle 

yksilölle. Nuorten kertomistaan asioista voisi esille nostaa sen, kuinka suuri osa kerran 

viikossa kokoontuva Idea on heidän elämässään. Osalle ryhmäläisistä toiminta on vii-

kon rytmittäjä ja viikon kohokohta, josta ammennettiin hyvää oloa lopulle viikkoa. Yl-

lätyksenä tuli myös se, että toiminta on tärkeä kohtaamispaikka kaupan kassan ja kou-

lunpenkin lisäksi, sillä se pitää yllä sosiaalisia ihmissuhteita ryhmän sisä- ja ulkopuo-

lella. Tällainen uusi ja ryhmästä opittu kanssakäyminen on mielestämme yhteydessä 

nuoren muuttuvaan identiteettiin. Vapaa-aika koetaan tärkeänä identiteetin rakentami-

sen kannalta. Erityisesti nuorille tämä on tärkeää mentäessä aikuistumista kohti. Nuoret 

kokevat vapaa-aikaan liittyvät mielikuvat usein myönteisinä. Vapaa-aika merkitsee 
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heille vapautta, itse valittua tekemistä, mieleistä seuraa, omaa aikaa sekä koulun ja työn 

ulkopuolista tekemistä. Vapaa-ajasta voi myös muodostua suorittamisen ja näytön 

paikka. Vapaa-ajan suorittaminen voi näkyä muun muassa pyrkimyksenä kohti suurem-

paa päämäärää. (Määttä & Tolonen 2011, 5.)  Koemme, että aikaisemmilla tutkimuk-

silla ei ole suoranaisesti samanlaista tutkittua tulosta siitä, kuinka suuri vaikutus draa-

maryhmän säännöllisillä tapaamisilla on ryhmäläisiinsä. Tekemämme tutkimuksen tu-

lokset osoittavat, kuinka suuri vaikutus juuri säännöllisillä tapaamisilla on sosiaalisten 

ihmissuhteiden ylläpitämiseksi. Tämä tekee tutkimuksestamme ainutlaatuisen ja luo 

täysin uuden merkityksen draamaryhmien toiminnalle.  

 

Koemme, että opinnäytetyömme vastaa 2000-luvun tuomiin hyvinvoinnin haasteisiin. 

Tässä maailmassa jossa elämme ihmisten välinen vuorovaikutuksen ja kohtaamisen 

taito on vähenemässä, sillä tietokoneet ja kännykät ovat vallanneet sosiaalisen kommu-

nikoinnin. Opinnäytetyömme ja tutkimuksemme perustelee ihmisten välistä tärkeää 

vuorovaikutusta vapaa-ajalla. Tekemämme haastattelun pohjalta on havaittavissa vuo-

rovaikutuksen väheneminen, nuorten kokema vuorovaikutuksen tärkeys sekä vuorovai-

kutustilanteen vaikeus. Tutkimuksemme pohjalta toteamme, että pienryhmätoiminnassa 

keskeistä on sosiaalisten taitojen kehittäminen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Vuorovai-

kutustaidoilla ja sosiaalisilla taidoilla on suuri merkitys esimerkiksi minäkuvan, itse-

tunnon, elämänhallinnan vahvistamiseksi. (Muhonen, Lallukka & Turtiainen 2009, 26.) 

 

Tutkimustulokset ovat hyvin luotettavat. Olimme alusta asti tarkkoja, ettemme kerto-

neet omia ennakko-oletuksiamme kohderyhmälle, vaan annoimme heidän muodostaa 

omat käsityksensä asioista. Haastattelutilanteessa annoimme ryhmäläisten vastata va-

paasti kysymyksiimme, emmekä johdatelleet heitä. Tulokset-osiossa pohdimme haas-

tattelua ja sen sisältöä luottamuksellisesti. Olemme tyytyväisiä omaan toimintaamme 

emmekä koe vaikuttaneemme tutkimustuloksiin. Vaikka koemme onnistuneemme tut-

kimuksessa, pohdimme olisiko tutkimusta voinut rajata vielä tarkemmaksi ja olisiko 

tutkimusongelmia voinut käsitellä eri näkökulmasta. Olemme kuitenkin tyytyväisiä te-

kemäämme prosessiin ja sen sujuvuuteen alusta loppuun saakka.  

 

Olemme pohtineet ja pitäneet huolta oman tutkimuksemme luotettavuudesta alusta asti. 

Tutkimuksen luotettavuus on ollut osana tapaa tehdä ja toteuttaa opinnäytetyö proses-
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siamme. Tutkimuksen luotettavuuden arviointi on osa hyvää tutkimuskäytäntöä. Luo-

tettavuus on keskeinen piirre tieteen harjoittamisessa. Luotettavuudella voidaan tarkoit-

taa tutkimustulosten riippumattomuutta satunnaisista ja epäoleellisista tekijöistä. Luo-

tettavaan ja hyvään tutkimuskäytäntöön kuuluu, että tutkimuksessa esitetään ne perus-

teet joiden mukaisesti tutkimusta voidaan pitää luotettavana. (Aaltio & Puusa 2011, 

153.) 

 

Koemme, ettei tutkimustuloksemme ole yleistettävissä, sillä tutkimus on tehty tietylle 

ryhmälle. Teatteriryhmiä on monenlaisia, eri tavoitteilla ja aikatauluilla. Koemme, ettei 

ryhmähenki, ryhmän tärkeys ryhmäläisilleen eikä ryhmän ainutlaatuisuus Olkkarin alai-

suudessa ole mitattavissa muihin teatteriryhmiin.   

 

Opinnäytetyö oli meille hyvä kasvuprosessi, joka lisäsi entisestään tietoamme ja koke-

musmaailmaamme aiheeseen liittyen. Aiheesta kiinnostui ensimmäisenä Nina, sillä hän 

oli ohjannut Teatteri Idea-ryhmää kevätlukukauden 2014. Tämän ohjauksen aikana hän 

huomasi Idealaisissa muutoksen joka tapahtui ryhmässä työskentelyn aikana. Tämä 

muutos näkyi ryhmäläisissä ja ryhmän yhteisessä toiminnassa rohkeuden lisääntymi-

senä, uskona itseensä ja itseilmaisuun sekä luottamuksena muihin ryhmäläisiin sekä si-

toutumisena ryhmän toimintaan. Positiivisten muutosten myötä löytyi halu toteuttaa 

opinnäytetyö aiheeseen liittyen. Ryhmänä Idea oli opinnäytteeseen hyvä ja tuttu. Asian 

esitettyä Mikkelin Olkkarille, olivat he kiinnostuneita opinnäytetyön aiheesta. Olkkari 

koki tarpeelliseksi opinnäytetyön, koska opinnäytetyön avulla voidaan perustella ryh-

män jatkuvuus kaupungille. Mikkelin ammattikorkeakoulussa käytyjen opinnäytetyöai-

heiden keskustelujen kautta meidän mielenkiintomme samaan aiheeseen kohtasivat. 

Vankan yhteistyön alettua, opinnäytetyön kirjoitusprosessi ja sopivien lähteiden etsimi-

nen alkoi. Alun ongelmaksi muodostui aiheen rajaaminen ja tutkimusongelmien pohti-

minen. Suunnitteluun ja aiheeseen tutustumiseen käytimme aikaa ja pohdimme yh-

dessä, mitä me tältä työltä haluamme. Päämäärämme oli alusta asti selkeä, vain toteu-

tuksen ja aiheen rajaus vei oman aikansa. Löydettyämme selkeän vision työhömme, 

pääsimme vauhdilla eteenpäin. Opinnäytetyö eteni muiden koulutehtävien ohessa in-

tensiivisesti ja työn aloittaminen ja valmiin opinnäytetyön esittely tapahtuu yhden lu-

kuvuoden aikana.  
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Katsomme tarpeelliseksi kertoa kummankin teatteri- ja draamataustasta, mikä selittää 

mielenkiintomme opinnäytetyömme aihetta kohtaan. Halusimme myös saada lisää tie-

toutta draaman vaikutuksesta hyvinvointiin, sillä näkemyksemme mukaan draama on ja 

tulee olemaan jatkossa yksi työmenetelmä nuorten kanssa työskenneltäessä. Koemme 

tulevina yhteisöpedagogeina, että draaman arvostus työmenetelmänä tulee nousemaan 

vuosien myötä. 

  

Nina on teatteri Idean ohjaamisen lisäksi ollut mukana harrastajateatteriryhmien teke-

missä produktioissa. Hän on myös opiskellut Jyväskylän Kristillisen opiston teatteri-

ilmaisun linjalla. Emmi on ollut mukana nuorisoteatterissa erilaisissa produktioissa ja 

ohjannut kaksi vuotta nuorisoteatterissa harrasteryhmää. Molemmat ovat aloittaneet 

harrastuksena ala-asteikäisenä, harrastustoiminta jatkuu tänäkin päivänä. 

 

Aina on asioita ja näkökulmia, joita voisi muuttaa. Pohtiessamme, mitä voisimme tehdä 

toisin, päädyimme siihen tulokseen, että työmme ei olisi tämä mikä se nyt on jos oli-

simme tehneet asioita toisin. Tiedostamme, että jokaisessa asiassa on aina jonkin verran 

parantamisen varaa ja meidän opinnäytetyössämme parannettavaa olisi ollut lähteiden 

2000-luvulle tuominen. Tämä olikin meidän perusolettamuksemme lähteitä etsiessä. 

Olettamuksestamme huolimatta joidenkin lähteiden kohdalla meidän oli päätettävä ot-

taa vanhaksi kutsuttava lähde tai muuttaa opinnäytetyömme suuntaa radikaalisti. 

Koimme kuitenkin, että lähdeaineistoa oli saatavilla hyvin. 

 

Opinnäytetyömme luo mahdollisuuden jatkaa ryhmän parissa tehtävää työskentelyä jat-

kotutkimuksen myötä. Tekemämme haastattelututkimus on vasta pintaraapaisu isosta 

kokonaisuudesta. Tekemämme tutkimuksen voi ajatella olevan alkukartoitus, jonka 

myötä on helppo tarttua tarkemmin pienempiin kokonaisuuksiin. 

 

Jatkotutkimuksessa voisi syventyä tutkimaan, kuinka ryhmän ulkopuolinen ohjaaja vai-

kuttaisi ryhmähenkeen, yksilön kehitykseen ja hyvinvointiin. Ryhmän kanssa voisi 

myös tehdä projektin ja sen tiimoilta seurata Idealaisten kehitystä ja hyvinvointia. Jos 

Idea jatkaa toimintaansa useamman vuoden samalla kokoonpanolla, voisi tutkimuksen 

kohteena olla se, kuinka ryhmäläisten asenne muuttuu harrastusta ja muita ryhmän jä-

seniä kohtaan sekä tämän vaikutusta yksilön omaan hyvinvointiin. 
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Mielenkiintoinen tutkimusongelma olisi myös teatterin vaikutus syrjäytymisen ehkäi-

semisessä. Kysyimmekin tutkimuksessamme - vaikkei se meidän tutkimuskysymyksiin 

käynytkään ja täysin hetken mielijohteesta - Teatteri Idealaisilta heidän ajatuksiaan 

siitä, voisiko Teatteri Idean kaltainen ryhmä ehkäistä syrjäytymistä. Tutkimuskysymyk-

siä pohtiessamme emme osanneet laajentaa tutkimuskysymyksiä koskemaan syrjäyty-

misen ehkäisemistä hyvinvoinnin osana. Aihe tuntui kuitenkin mielenkiintoiselta ja tut-

kimme heidän vastauksiaan lyhyesti. Tulokset osoittavat, että kun nuoret on tavoitettu 

ja saatu mukaan ryhmätoimintaan, ehkäisee se yksinäisyyttä ja sitä kautta syrjäytymistä.  

 

Tutkiessamme aihetta selvisi, ettei ole olemassa vain yhdenlaatuista eristäytymistä. Pu-

huttaessa syrjäytymisestä sillä tarkoitetaan, ettei nuori osallistu yhteiskunnan instituuti-

oihin eli koulutukseen ja työelämään. Harvemmin huomioidaan, että nuori voi syrjäytyä 

myös sosiaalisesti. Sosiaalisesti syrjäytynyt nuori ei osallistu seurusteluun vapaa-ajal-

laan eikä hän osallistu harrastustoimintaan ikäistensä tai muiden ikäryhmien kanssa. 

Työtönkin nuori voi osallistua monenlaiseen harrastetoimintaan tasavertaisesti muiden 

kanssa. On tärkeää kuitenkin muistaa huomioida henkilön oma subjektiivinen syrjäyty-

misen kokemus, sillä se voi olla kokemuksena erilainen eri henkilöiden kohdalla. (Tas-

kinen 2001, 11.)  

 

Syrjäytymistä pyritään maassamme ehkäisemään nuorten elämänhallintataitojen lisää-

misellä ja motivoimalla heitä koulutukseen ja työelämään. Tavoitteena on vähentää syr-

jäytymisvaarassa olevien nuorten määrää muun muassa työpajatoiminnan ja ehkäisevän 

nuorisotyön avulla. Tavoitteena on myös kehittää uusia keinoja, joiden avulla voidaan 

erityisesti auttaa niitä nuoria, jotka voivat syrjäytyä jo peruskoulun aikana. Näitä nuoria 

pyritään ohjaamaan harrastusten, kuten liikunnan, taiteen ja kulttuurin pariin, sillä ne 

ovat tärkeitä nuoren hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. (Lapset, nuoret ja perheet 

2015.) 

 

Mielestämme opinnäytetyömme on hyvä pohja lähteä tutkimaan nuorten hyvinvointia 

ja draaman yhteisvaikutusta muidenkin teatteriryhmien kanssa. Kokemuksemme mu-

kaan olisi tarpeellista tutkia enemmän draaman vaikutusta nuorten hyvinvointiin, sillä 

tutkittua tietoutta on Suomessa mielestämme vielä vähän. 
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Liite 1. (1) 

Monisivuinen liite  

 

 

HYVINVOINTIA DRAAMASTA 

 

1. Tässä kohdassa tehdään kierros järjestyksessä, jossa jokainen ryhmäläinen 

korvaa nimensä numerolla, Esimerkiksi Henkilö 1. Tästä siirrytään alla oleviin 

kysymyksiin. 

Teemaan johdatteleva kysymys: 

 Ikäsi 

 Kauanko olet ollut Teatteri Idea-ryhmässä mukana? 

 Milloin sinulla on herännyt kiinnostus draamaa kohtaan?  

 Oletko harrastanut teatteria/draamaa ennen Teatteri Ideaan tuloasi? 

 Miten päädyit Teatteri Idea-ryhmään?  

 

 

2. Miten koet Teatteri Idean toiminnan? Mitä toiminta merkitsee sinulle? 

 Miten koit ensimmäisen kertasi ryhmässä? 

o Kuinka sinut otettiin vastaan ryhmään tullessasi? 

o Millaisena koit oman roolisi ryhmään tullessa?  

o Onko roolisi muuttunut?  

 Millaisena koet roolisi ryhmässä? 

o Kuinka koet muun ryhmän?  

 Kuinka koet ryhmän väliset roolit? 

o Onko kohtelu ryhmässä ollut tasavertaista alusta-asti? Anna 

esimerkkejä. 

 Kuvaile Teatteri Ideaa. 

 Kuinka voit vaikuttaa Teatteri Idean toimintaan?  

o Koetko voivasi vaikuttaa harjoituskertojen sisältöön? Anna 

esimerkkejä. 

 Koetko että sinua kuullaan ryhmässä? Anna esimerkkejä. 

 Koetko voivasi kommunikoida ryhmässä avoimesti? Anna esimerkkejä. 

 Kuinka koet ryhmän sisäisen luottamuksen? 

 

3. Millaisia vaikutuksia koet toiminnan olevan hyvinvointisi kannalta?



Liite 1. (2) 

Monisivuinen liite  

 

 

 Koetko hyvinvointisi muuttuneen Teatteri Ideassa olon aikana? Kuvaile 

tuntemuksiasi. 

 Koetko oppineesi itsestäsi uusia puolia/ominaisuuksia? Esim. rohkeus, 

itseilmaisu. 

o Onko näistä hyötyä jokapäiväisessä elämässä? 

 Millaisia tuntemuksia sinulla on Teatteri Idea tapaamisen jälkeen? 

 Millaisia voimavaroja koet, että sinulla on tapaamisen jälkeen? 

 Onko identiteettisi/minäkäsitys muuttunut toiminnan myötä? 

o Onko Teatteri Idean toiminta tukenut identiteettiäsi/minäkäsi-

tystäsi? 

 Jos on, miten? Jos ei, miten olisit toivonut tukevan? 

 Koetko muutoksia hyvinvoinnissasi Teatteri Ideaan tulon jälkeen? 

o Mitä nämä muutokset ovat? 

 Koetko sosiaalisten suhteiden parantuneen tai heikentyneen ryhmään 

tultuasi? 

 

 

4. Olkkarin rooli/ohjaaja 

 Koetko, että Olkkari mahdollistaa toimintanne? 

 Mikä on Olkkarin rooli toiminnassanne? 

 Olisiko Olkkarin roolissa jotain muutettavaa? 

 Voiko ryhmä itse määrittää toimintansa? 

 Mikä on ohjaajan osa ryhmässä? 

 Koetko, että ryhmässä on selkeä ohjaaja? 

o Onko toiminnassa parannettavaa? 

 

5. Yleisesti 

 Mitkä asiat saavat sinut jatkamaan ryhmässä oloa? 

 Mitä tuntemuksia sinulla herää jos Teatteri Idea-ryhmä loppuu? 

 Jos ryhmä loppuisi, mitä tekisit? 

 Jos Teatteri Idean toiminta olisi maksullista, jatkaisitko toimintaa? 



Liite 2. 

Yksisivuinen liite  

 

 

Hei Teatteri Idea!    
 

Olemme Nina ja Emmi, Mikkelin Ammattikorkeakoulun Yhteisöpedagogi opiskelijoita 

ja me haluamme kuulla, mitä mieltä te olette Teatteri Idean toiminnasta!  

 

Teemme yhteistyössä Mikkelin Olkkarin kanssa opinnäytetyötä, joka kulkee nimellä 

Hyvinvointia draamasta. 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on hankkia tietoa siitä, mitä Teatteri Idean toiminta 

merkitsee ryhmäläisille.  

Opinnäytetyön tavoitteena on perustella Mikkelin Olkkarille Teatteri Idea-ryhmän toi-

minnan jatkuvuuden tarpeellisuus sekä kertoa heille nuorten ajatuksia ryhmästä ja siitä 

mitä Teatteri Idean toiminta merkitsee nuorelle? 

 

Toteutamme ryhmähaastattelun Teatteri Idealle Maanantaina 24.11.2014 Olkka-

rilla.  

Haastatteluun tarvitsemme 8 henkilöä. Lupautuessasi ryhmähaastatteluun toivomme si-

nun sitoutuvan tulevaan ajankohtaan. Jos jostain syystä joudut peruuttamaan osallistu-

misesi, ilmoitathan tästä ajoissa alla löytyviin sähköpostiosoitteisiin.  

Haastattelun kannattaa varata aikaa noin 2 h, mutta todellinen aika määräytyy sen mu-

kaisesti kuinka paljon teillä on meille asiaa.  

Jokaisen haastateltavan yksityisyys suojataan siten, ettei yksittäistä haastateltavaa voida 

tunnistaa opinnäyteraportista. Nimiä ja muita haastateltavan tunnistetietoja ei siten ra-

portissa julkaista. Haastatteluaineisto tuhotaan opinnäyteraportin julkaisun jälkeen. 

 

Olisi hienoa, jos jo nyt alkaisitte omassa mielessä herätellä ajatuksia, mitä ryhmässä 

oleminen merkitsee sinulle? Sekä miten koet toiminnan? Niin päästään sujuvasti vauh-

tiin. 

 

Lisätietoja ja yhdessä pohdittuja asioita löytyy yhteystietojen kautta! 

 

Nina Naukkarinen 

nina.naukkarinen@edu.mamk.fi 

 

Emmi Peiponen 

emmi.peiponen@edu.mamk.fi 

 

Löydät meidät myös facebookista, Teatteri Idea Tiimistä! 


