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Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukiossa aikavälillä 5.10.2009 – 22.2.2010. Projektin 

aikana toimittiin Riitta-Mari Punkki-Heikkisen työparina kahdella draaman 

opintojaksolla. Tanssinopetus draamakursseilla koostui nykytanssin perusteista, 

tavoitteena hahmottaa fyysistä ilmaisua ja läsnäoloa tanssin peruselementtien kautta. 
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Opintojaksot olivat kaksi erilaista sykliä, ja näkökulmaa tanssin ja teatterin 

yhteistyöhön. Tekstistä ilmaisuun –kurssilla hahmottui pitkässä kaaressa kehon tärkeys 
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työstämiseen tuoden tanssin ja musiikin erillisinä elementteinä osaksi näytelmää. 

 

Raportissa peilataan käytännön työtä draaman opetussuunnitelmiin sekä 

lähdekirjallisuuteen draamakasvatuksen alalta pohtien tanssin ja draaman yhtymäkohtia. 
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Abstract 

The thesis work was done as a project in an art orientated high school Oulun 

suomalaisen yhteiskoulun lukio, in short OSYK, in Oulu. The project was done during 

5.10.2009 – 22.2.2010 working in two drama courses as a co-director with Riitta-Mari 

Punkki-Heikkinen. The dance classes in these two drama courses consisted of the basics 

of contemporary dance. The goal in dance classes was to embody physical expression 

and presence through basic elements of dance. The aim as a whole was to explore 

borders and similarities between dance and drama, and to broaden the professional skills 

as dance teacher and art pedagogue.  

 

The drama courses formed two different cycles and perspectives to collaboration 

between dance and theatre inside the project. The monologue course emphasized the 

meaning of body and movement as a part of expressing a text. It also explored the 

possibilities of using dance as a part of dramatising separate monologues to a whole 

piece. The physical expression course concentrated on working on a script bringing 

dance and music as separate elements to parts of the play. 

 

The written part of the thesis reflects practical work on curriculums of drama and source 

literature from the area of drama education, considering the connection between dance 

and drama. The written part also gives genres and concepts of drama education as tools 

for investigating the borders between dance and drama. 
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1 JOHDANTO 

Tein opinnäytetyöni projektina Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukiossa, eli OSYK:ssa 

aikavälillä 5.10.2009 – 22.2.2010. Toimin projektin aikana Riitta-Mari Punkki-

Heikkisen työparina kahdella draaman opintojaksolla; tekstistä ilmaisuun- ja fyysisen 

ilmaisun kurssilla. Lisäksi projektiin kuului OSYK:n uudella liikunnan tanssikurssilla 

vierailu. Kyseisen kurssin tavoitteena oli tutustuttaa opiskelijoita erilaisiin tanssilajei-

hin, joista minä opetin nyky- ja jazztanssia. Liikunnan tanssikurssi oli kuitenkin sivu-

juonne tässä projektissa ja painopiste on nimenomaan tanssi-ilmaisun tuomisessa osaksi 

draamaopintoja. Tanssinopetus draamakursseilla koostui nykytanssin perusteista, tavoit-

teena hahmottaa fyysistä ilmaisua tanssin peruselementtien kautta. Tavoite tässä opin-

näytetyössä oli hahmottaa tanssin ja draaman rajapintoja ja yhdistäviä tekijöitä, sekä 

laajentaa sitä kautta ammattitaitoa tanssinopettajana ja taidekasvattajana.  

Opinnäytetyön aihe juontaa juurensa vuosille 2001–2004, jolloin opiskelin edellä maini-

tussa lukiossa. Lukioaikaiset draamakurssit ja –projektit sekä koulun taiteelle myöntei-

nen ilmapiiri rohkaisivat minut alunperin hakeutumaan taideammattiin. Koen aiheen 

hyvin tärkeäksi myös siksi, että taide ja taidekasvatus ovat mielestäni lokeroituneet liian 

kauaksi toisistaan. Esimerkiksi tanssi ja teatteri ovat lähempänä toisiaan kuin huo-

maammekaan, puhumme usein samoista asioista, vain eri nimillä. Draamaa ja teatteria 

ei olisi ilman kehoa ja sen ilmaisuvoimaa. Keho ilmaisee tunteitamme tietoisesti ja tie-

dostamatta; se on osa kommunikaatiotamme ja täydentää sanallista ilmaisua. Teksti voi 

olla teatteriesityksen lähtökohta, mutta fyysinen ilmaisu luo tekstille kehyksen ja poh-

jan. Toisaalta esimerkiksi nykytanssi on jo pitkään tutkinut näitä rajapintoja ja tanssi-

juuden käsite laajentuu yhä enemmän kohti kokonaisvaltaista esiintyjyyttä äänenkäytön 

lisääntyessä ja muotokeskeisyyden vähentyessä. 

Projekti sisältää kaksi eri sykliä; tekstistä ilmaisuun- ja fyysisen ilmaisun kurssin, joita 

kuvaan luvuissa viisi ja kuusi. Tekstistä ilmaisuun -kurssi sijoittui lukion toiseen jak-

soon 5.10.–1.12.2009. Kurssilla jokainen opiskelija valitsi tai kirjoitti itselleen tekstin, 

joka työstettiin monologiksi. Tämä projekti toi tekstipainotteiseen kurssiin uutena ele-



 3 

menttinä tanssin. Kurssin alussa oli viisi täysin tanssiin keskittyvää opetuskertaa, joilla 

harjoiteltua materiaalia työstettiin koko prosessin ajan osaksi esitystä. Se koostui 19 

monologista, jotka dramatisoitiin teatterin ja tanssin elementtejä yhdisteleväksi koko-

naisuudeksi. Esitys nimeltä Minä pärjään aina – tervetuloa elämän huipulle sai ensi-

iltansa OSYK:in tiloissa 2.12.2009 ja näytöksiä oli yhteensä kolme. Fyysisen ilmaisun 

kurssi oli kolmannessa jaksossa aikavälillä 2.12.2009–9.2.2010. Tällä kurssilla työstet-

tiin esitys Lasten ja nuorten teatteripäiville. Näytelmäteksti Villit mummot oli lapsille ja 

nuorille suunnatun Pegasos-kirjoituskilpailun satoa, joista kolme parasta dramatisoitiin 

20 minuutin pituisiksi näytelmiksi teatteripäiville. Villit mummot esitettiin Oulun kau-

pungin teatterissa 23.2.2010 kahdessa näytöksessä.  

Projekti painottui vahvasti nimenomaan tekstistä ilmaisuun-kurssiin, koska suunnittelu-

vaiheessa pystyin omien lukujärjestysteni vuoksi sitoutumaan vain syyslukukaudella 

tapahtuvaan opetukseen. Draaman fyysisen ilmaisun kurssi ja liikunnan tanssikurssi 

nimittäin sijoittuivat kolmanteen jaksoon eli osittain kevätlukukaudelle, jonka aikataulu 

selvisi minulle vasta joulun tienoilla. Kerron raportissani aluksi opinnäytetyön taustasta, 

ja ennen itse projektin kuvausta avaan draaman historiaa, nykypäivää, genrejä ja käsit-

teitä luvussa kolme. Luvun seitsemän pohdinta kokoaa yhteen oppimiskokemuksia, va-

lintojen taustoja, ammatillista kehitystä sekä tulevaisuuden näkymiä. 
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2 TAUSTAA 

Opiskelin vuosina 2001–2004 ilmaisutaitopainotteisessa Kuusiluodon lukiossa, nykyi-

seltä nimeltään Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, eli OSYK. Nimi on lukioajois-

tani muuttunut, mutta draama ja teatteri ovat edelleen merkittävä osa koulun opetus-

suunnitelmaa ja henkeä. Koulun painotteisuus on myös laajentunut ilmaisutaidosta mo-

nialaiseen taidekasvatukseen.  

 

Lukioaikoina osallistuin itsekin muutamille draamakursseille. Yksi niistä oli fyysisen 

ilmaisun kurssi, joka on edelleen koulun opetussuunnitelmassa. Kurssin opettajana oli 

minun kohdallani eräs Oulun kaupunginteatterin miesnäyttelijä. Fyysisen ilmaisun kurs-

silla teimme usein tunnin alussa lämmittelyksi muun muassa punnerruksia ja juoksua 

piirissä. Muistan myös erään improvisaatioharjoituksen, jossa piti teeskennellä olevansa 

esimerkiksi lintu, kynä, tai ballerina. Rinnastin tuolloin luonnostaan tanssin ja fyysisen 

ilmaisun, ja muistan hämmästyneeni siitä, miten kaukana nämä kaksi tuntuivat olevan 

minulle kyseisen kurssin kohdalla. Tämä kurssi sai minut pitkäksi aikaa pohtimaan, 

mitä yhtäläisyyksiä ja eroja tanssin ja fyysisen ilmaisun välillä on, sekä ennen kaikkea 

mikä tanssin suhde draamaan on.  Kun opinnäytetyön aiheita sitten mietittiin, palasin 

uudelleen näiden kysymysten äärelle. 

 

Lukion toisena vuonna olin myös yhden lukukauden mukana kansainvälisessä Youth, 

Europe and Theatre – projektissa. Tämä YET-projekti toi yhteen nuoria kolmesta Eu-

roopan maasta; Suomesta, Hollannista ja Italiasta tarkoituksena tehdä yhdessä näytelmä 

kahden viikon aikana. Työryhmä koostui kunkin maan ”tiimistä”, joissa oli kaikista 

kolmesta kansallisuudesta näyttelijät, muusikot, lavastajat ja toimittajat, sekä tietysti 

ohjaajat. Itse olin näyttelijänä Hollannin ”tiimissä”. Alkuvalmisteluineen koko syyslu-

kukauden kestäneessä projektissa sain kokea ja nähdä laajan skaalan draaman ja teatte-

rin eri genrejä ja tyylilajeja, vieläpä kolmen eri kulttuurin näkökulmasta. Olin jo silloin 

aktiivinen tanssin harrastaja ja innostuin projektin aikana draaman monipuolisista ilmai-

sumahdollisuuksista, vahvasta sosiaalisesta aspektista, sekä sen tuomista esiintymisen 
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haasteista. Tämä projekti, niin kuin muutkin draamaopinnot ja taiteelle myönteinen il-

mapiiri koulussa saivat minut vakuuttuneeksi siitä, että haluan tehdä tanssista ammatin. 
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3 DRAAMA – TAIDETTA JA TIEDETTÄ 

3.1 Draaman opetuksen taustaa ja termistöä Suomessa 

Draaman käsite juontaa juurensa antiikin kreikkalaiseen ajatteluun, ”jossa näytelmillä 

ja näyttelemisellä oli sekä kasvatuksellinen että viihdyttävä tehtävä, mutta myös kult-

tuurinen merkitys uusien ajatusten, jopa filosofioiden esittelemisessä”. (Nyyssönen 

1995, 201). Drao-verbi tarkoittaa rituaalisesti merkityksellistä toimimista. Drama puo-

lestaan merkitsee tarinan kerrontaa, joka on draaman ydin. Jo antiikin kreikassa tarinaa 

kerrottiin monin eri tavoin; siinä olivat mukana mimiikka, tanssi, naamiot, musiikki, 

visuaalisuus, performanssi, näytteleminen, sekä lyriikka tai muu teksti. Mimesiksen kal-

taisissa rituaaleissa jäljittelyn kohteena olivat luonnon tapahtumat, ja aistillisuus, seksu-

aalisuus, leikki ja fantasia olivat näkyvä osa kulttuurikontekstia. Esteettisiä keinoja on 

yritetty löytää, jotta tarina voisi niiden kautta olla merkityksellinen katsojille. Theatron 

(vrt. kreikan sana theo eli katsoa) tarkoittikin draaman katselupaikkaa. Teatterin genret 

tragedia ja komedia syntyivät myöhemmin. (Östern 2000, 7.) 

Hannu Heikkinen käyttää väitöskirjassaan Draaman maailmat oppimisalueina – draa-

makasvatuksen vakava leikillisyys termiä draamakasvatus. Termeissä on kuitenkin vaih-

telua ja esimerkiksi Anna-Lena Østern puhuu artikkelissaan Draamapedagogiikan gen-

ret pohjoismaisten opetussuunnitelmien valossa draamapedagogiikasta perustuen eng-

lanninkieliseen termiin Drama Education. Artikkelissa draamapedagogiikka määritel-

lään yliopistoaineen nimeksi, mutta kouluaineen nimeksi ehdotetaan draamaa. (Østern 

2000, 4.) Suomeen anglosaksinen draamakasvatus on tullut 1970-luvulla Brian Wayn 

kautta. Vuonna 1976 Tintti Karppinen suomensi Wayn (1967) pääteoksen Development 

through Drama nimellä Luova toiminta ja persoonallisuuden kehittäminen. Suomeen 

perustettiin vuonna 1972 koulujen luovan toiminnan yhdistys, joka on nykyiseltä nimel-

tään Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto ry. Yhdistyksen aloittaessa toimintaansa 

oli ilmaisutaito ”oppiaineen” nimi. Suomessa käytetyt käsitteet ”luova toiminta ja ilmai-

sukasvatus” saivat sisältönsä silloisista brittiläisen draamakasvatuksen teorioista. Britti-

läisten julkaisujen alkuperäisissä nimissä esiintynyt ”draama” ei kuitenkaan terminä 
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tuntunut sopivan 1970- ja 1980-lukujen kielenkäyttöön. Termien vaihtelevuus ja epä-

määräisyys ovat mahdollisesti osaksi johtaneet siihen, että draamakasvatuksen kehitty-

minen Suomessa vakavasti otettavaksi oppiaineeksi ja tieteenalaksi on ollut hidasta. 

Draamakasvatus on oppiaineena tarinoiden kertomista monella eri tavalla: sanallisesti, 

kehollisesti, visuaalisesti ja spatiaalisesti. (Heikkinen 2002, 12–14, 117.) Sen op-

piaineksena ovat ”oppilaiden omakohtaiset havainnot, kokemukset ja elämykset sekä 

kirjoitettu teksti, jota työstetään teatterin, draaman, leikki- ja ilmaisuharjoitusten kaut-

ta.” (Heikkinen 2005, 32). Itse käytän termiä draama tarkoittaessani kouluainetta, mutta 

laajempana käsitteenä puhun draamakasvatuksesta yhtenä taidekasvatuksen osa-alueena 

(vrt. tanssikasvatus).  

Kun itse aloitin opiskelun Kuusiluodon lukiossa, eli nykyisessä OSYK:ssa, oli käsite 

ilmaisutaito vielä paljon käytössä. Jossain vaiheessa lukio-opintoja ilmaisutaitopainot-

teisuus vaihtui kuitenkin draamaan ja teatteriin. Punkki-Heikkisen mukaan nykyään 

käytössä oleva termi draama ”pohjautuu laajempaan kansainväliseen pohjaan” ja kertoo 

oppiaineesta enemmän kuin vanhentunut termi ilmaisutaito, joka nimensä mukaisesti 

painottaa ilmaisua (LIITE 1).  

3.2 Draaman ja teatterin opetuksen sisällöt ja tavoitteet 

Jyväskylän avoimen yliopiston opetussuunnitelmassa kuvataan draamaa oppiaineena ja 

taidepedagogiikan osa-alueena: 

Draamakasvatuksen perusopinnot (25 op) 

Osaamistavoitteinen opetussuunnitelma 

 Draamakasvatus on kokemuksellinen ja elämyksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan 

ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa tai-

deaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokult-

tuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa 

roolia. Opiskelun kannalta keskeisiä piirteitä ovat kokemuksellisuus, yhteisöllisyys 

ja tutkiva oppiminen. Teoria ja käytäntö integroituvat toiminnallisuuden ja pohtimi-

sen avulla. Opettajuutta tarkastellaan eri ammattikuvia yhdistelevistä näkökulmista: 

opettaja-dramaturgi, opettaja-ohjaaja, opettaja-näyttelijä. 

 Perusopinnoissa (25 op) rakennetaan omien taitojen kehittämisen kautta praktis-

teoreettinen orientaatio draamaopettajuuteen ja luodaan yleiskuva draamakasvatuk-

sen eri työtavoista ja genreistä sekä opiskellaan esittävän ja osallistavan draaman te-
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kemisen ja ohjaamisen perusteita. (Draamakasvatuksen perusopintojen opetussuun-

nitelma, Jyväskylän avoin yliopisto 2009-2010) 

Saija Laukan ja Jonna Mönkkösen vuonna 2006 laatimassa Oulun kaupungin draama-

opetussuunnitelmassa opetuksen tavoitteiksi nostetaan oppilaiden innostaminen draa-

malliseen ilmaisuun, sekä ryhmätyö- ja esiintymistaitojen kehittäminen. Opetussuunni-

telma on tehty peruskoulun neljännen, kahdeksannen ja yhdeksännen luokka-asteen 

valinnaisiin draamaopintoihin. Se korostaa draaman kautta oppimista ”tutkittavasta 

teemasta/ilmiöstä, omasta itsestä, sosiaalisista taidoista sekä draaman ja teatterin muo-

doista.” Myös draaman luovuus, yhteisöllisyys ja kokemuksellisuus näkyvät tärkeinä 

opetussuunnitelmassa. (Oulun kaupungin draamaopetussuunnitelma 2006.) 

OSYK:n draaman ja teatterin opinnot koostuvat yhdeksästä eri kurssista: draaman ja 

teatterin perusteet, fyysinen ilmaisu, tekstistä tulkintaan, näyttämötyön perusteet, näy-

telmän tekeminen, draaman ja teatterin lukiodiplomi, soveltava draama, ja näyttämötek-

niikan kurssi. Tämän projektin myötä olin ohjaajan työparina tekstistä tulkintaan- ja 

fyysisen ilmaisun kursseilla, joiden sisällöt ja tavoitteet on kirjattu opetussuunnitelmaan 

seuraavasti: 

DRA3 Tekstistä tulkintaan kurssi 

Kurssilla syvennytään puheilmaisun eri alueisiin. Runojen, monologien tulkinnan 

kautta pyritään kehittämään oppilaan kokonaisilmaisua. Opiskelija työstää valitse-

mansa tekstin esitykseksi. Kurssin sisältö: Äänenkäytön ja puhetekniikan harjoituk-

set, tarinankerronta, runot, monologit, dialogit. (Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun 

lukion opetussuunnitelma, 2008)  

DRA2 Fyysisen ilmaisun peruskurssi 

Kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia ilmaista itseään fyysisen ilmaisun (kehon 

kieli) kautta. Kurssin sisältö: miimiset harjoitukset, kehon hallinta ilmaisun osana, 

naamioiden käyttö, esitys.  (Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion opetussuunni-

telma 2008) 

Tekstistä tulkintaan -kurssi on OSYK:n opettajien ja opiskelijoiden keskuudessa pa-

remmin tunnettu monologikurssina tai ”kolmoskurssina”. Myös fyysisen ilmaisun kurssi 

lyhennetään usein ”kakkoskurssiksi”. Itse käytän tekstistä tulkintaan -kurssista luetta-

vuuden kannalta helpompaa nimitystä monologikurssi. 
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3.3 Genrejä ja käsitteitä 

Draaman ja teatterin genret voitaisiin jakaa monella tavalla. Draamakasvatuksen genre-

luokittelun pohjana voisivat olla teatterin genret: tragedia, komedia, farssi, melodraama, 

musikaali, operetti ja niin edelleen. Myös teatterin eri tyylisuuntaukset kuten realismi, 

naturalismi, eksistentialismi tai absurdismi voisivat olla käyttökelpoisia genre-

jäsentelyyn. Sekä Østern että Heikkinen määrittelevät kirjoituksissaan nimenomaan 

draamakasvatuksen genrejä. Luokittelu on tehty mielestäni pitkälti sisältö- ja työtapa-

lähtöisesti. Heikkinen jakaa lukuisat draamakasvatuksen genret osallistavan, esittävän ja 

soveltavan draaman alalajeihin. Annan tässä edellä olevan järjestyksen mukaisesti yh-

den genre-esimerkin jokaisesta alalajista. Draamaleikki hyödyntää lasten spontaania 

roolileikkiä ja antaa mahdollisuuden tutkia jotakin lapsille ajankohtaista teemaa, kuten 

kaupassa käyntiä. Tekstistä esitykseen genressä puolestaan käytetään esimerkiksi näy-

telmätekstiä, joka sovitetaan ja ohjataan yhdessä ryhmän kanssa. Teksti voi myös olla 

novelli, satu tai muu sellainen teksti, joka dramatisoidaan näytelmäksi. Työpajateatterin 

(TIE, Theatre in Education) avulla voidaan käsitellä kouluissa muuten vaikeasti opetet-

tavia asioita kuten päihteet, koulukiusaaminen ja väkivalta. (Heikkinen 2005, 64, 74–

78; Østern 2000, 4.) 

3.3.1 Fyysinen teatteri 

Fyysinen teatteri on hyvin laaja-alainen käsite. Minulle kyseinen käsite, tai tyylilaji, on 

tuttu muun muassa DV8 physical theatre-ryhmän palkituista tanssielokuvista. The Fran-

tic assembly - book of devising theatre-kirjassa fyysistä teatteria kuvaillaan kattotermik-

si eri esiintymisen osa-alueille, kuten tanssiteatteri, mimiikka, klovneria, ja perinteinen 

visuaalinen teatteri (Graham & Hoggett 2009, 30). Paljon fyysisen aspektin kautta työs-

kentelevän Frantic assembly:n ohjaajat Scott Graham ja Steven Hoggett käsittelevät 

kirjassaan fyysistä teatteria kappaleessa ”What is physical theatre? (and why we hate 

answering that question)”. He toteavat termin olevan melko kapea-alainen määrittämään 

heidän ryhmänsä työtä: 

 

`Physical theatre` is actually quite a frustrating phrase as it barely manages to de-

scribe what we do never mind the wide range of styles and influences that are clus-

tered under its banner. (Graham & Hoggett 2009, 29).  
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Teatteri on kehittyvä taidemuoto, joten alalla käytetyt käsitteetkään eivät ole aina yksi-

selitteisiä. Niinpä myös Punkki-Heikkinen vastasi loppukyselyssä lyhyesti fyysisen teat-

terin olevan ”Kiinnostava ja haasteellinen teatterin genre. Vaikea hahmottaa rajoja niin 

kuin nykyään yleensäkin uuden teatterin muodoista.”  (LIITE 1) 

 

Frantic assembly -teatteriryhmä käyttää työssään fyysistä lähestymistapaa roolihahmo-

jen tutkimiseen.  Graham ja Hoggett korostavat kuitenkin, että roolihahmon fyysinen 

työstäminen vaatii aikaa ja hyvää ohjausta läpi harjoitusjakson. Helpot ja näyttävät ma-

neerit kuten ontuminen tai nykiminen eivät ole oikoteitä hahmon fyysiseksi työstämi-

seen. Olennaista on luonnollisen, mutta harkitun kehonkielen löytäminen. Tämä fyysi-

nen totuudellisuus on merkittävä osa ryhmän työskentelytapoja ja lähtökohtia:  

 

Most actors, given the correct support network, have a fantastic capacity for experi-

mentation with their physicality. This might be in the creation of particular traits for 

a specific character but is also true in searching for physical ´truths´. Some of the 

most enjoyable sessions in our careers have been spent finding the physical truth be-

hind an epileptic fit or the impact of a snowball.[– – ] By truthful we mean discover-

ing physical  language that is totally natural, unexceptional and yet incredibly con-

sidered – a physical sense of character that does not  include limps, twitches, spasms 

and other easy, flashy, scene-stealing tics. (Graham & Hoggett 2009, 36-40) 

3.3.2 Devising 

Ohjaaja käytti monologikurssilla devising-työtapaa, joka on yksi ajankohtaisteatterin-

muoto. Devising-teatterin dramaturgia rakentuu ryhmäprosessina saaden alkunsa eri 

tavoin, kuten aiheesta, eri taiteen impulsseista, mielikuvista, tai lehtiartikkeleista. Mate-

riaalia tutkitaan tietoisesti useiden eri näkökulmien kautta. Devising-teatterin juuret 

juontavat 1960-luvun poliittiseen teatteriin. Vapaita teatteriryhmiä syntyi laitosteatterei-

den rinnalle ja Englannissa osa niistä keskittyi kouluille suunnattuihin teatteriesityksiin. 

Näistä ryhmistä on lähtöisin TIE-esitysten (Theatre in Education) genre. Myös eri per-

formanssitaiteen muotojen katsotaan kuuluvan devising-teatteriin. (Ventola & Renlund 

2005, 81.) Työryhmä voi ideoida esimerkiksi tiettyä kohtausta ja kokeilla ideoita sitten 

käytännössä ajatuksella ”Mitä jos?”. Devising-metodilla kohtausta voi lähteä kehittele-

mään fyysisesti tai tarina- ja tekstilähtöisesti, tarkasti määritellyn aihepiirin sisällä. 

(Graham & Hoggett 2009, 5-6.)  

 

Työskentelin monologikurssilla Punkki-Heikkisen työparina, ikään kuin tanssi- ja fyysi-

sen ilmaisun ohjaajana. Olin osa työryhmää ja sain siten olla mukana esityksen raken-
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tamisessa ja päätöksenteossa. Koska monologikurssin esitys kehittyi devising:in mukai-

sesti pikkuhiljaa, saatoin minäkin heittäytyä kokeilemaan erilaisia improvisaatioharjoi-

tuksia. Devising tuntui minusta hyvin luontevalta ja inspiroivalta työtavalta. Oli vapaut-

tavaa saada aikaa kehitellä ideoita yhdessä ohjaajan ja muun työryhmän kanssa. Minä 

olin periaatteessa vastuussa ainoastaan koreografiasta ja Punkki-Heikkinen monologien 

dramatisoinnista ja ohjaamisesta ehjäksi draamalliseksi kokonaisuudeksi. Työtapamme 

oli kuitenkin niin dialoginen, että molemmat saattoivat osallistua luontevasti toisen vas-

tuualueen ratkaisuihin. Esimerkiksi niissä harjoituksissa, joissa en ollut läsnä, ohjaaja 

saattoi kokeilla jotain liikkeellistä ratkaisua tiettyyn kohtaukseen. Kun olin taas muka-

na, sain katsoa miten viime kerrasta oli edetty ja ohjaaja hyväksytti ratkaisunsa minulla. 

Estetiikan käsityksemme taitavat olla hyvin lähellä toisiaan, koska pystyin aina allekir-

joittamaan ohjaajan tekemät ratkaisut. Hyvän keskusteluyhteyden myötä pystyin myös 

antamaan näihin, ja kohtauksiin ylipäätään lisää ideoita ja osallistua opiskelijoiden fyy-

sisen ilmaisun ohjaamiseen. Ohjaaja oli avoin ehdotuksilleni sekä kokeiluilleni ja poi-

mikin esimerkiksi lähes jokaisen pari- tai ryhmäimprovisaatioharjoituksen mukaan esi-

tykseen. Aloin itsekin saada vahvasti vaikutteita työskentelyyni devising:sta: 

Tänään tehtiin koreografian pätkää ja sitä varten harjoiteltiin erityisesti kaatumista 

kyljen kautta. Aluksi rymisi aika paljon, mutta pikkuhiljaa kehoystävällinen reitti al-

koi löytyä [– –]Keksin lennosta, että kävellään vapaasti ympäri tilaa ja aina omalla 

ajoituksella tulee hidas ja pehmeä, tai nopea ja romahtava kaatuminen; oli kiinnosta-

van näköinen! Esityksessä sitä voisi käyttää esim. pudotuspelin muodossa. (Laura 

Feodoroff, Opetuspäiväkirja, 2.11.2009)  

3.3.3 Esteettinen kahdentuminen ja keskeneräisyyden estetiikka 

Draamakasvatus yhdistää taidetta ja sosiaalista kokemista. Sen pyrkimys on kehittää 

oppilaan taiteellisia ja luovia kykyjä sekä tarjota mahdollisuus kulttuuriperinnön ja tie-

don tutkimiseen symbolitasolla niin, että tiedot ja taidot voidaan siirtää elämismaail-

maan. Draamakasvatus antaa mahdollisuuksia hahmottaa identiteettiä, yhteiskuntaa ja 

kulttuuria fiktiivisten maailmojen kautta. Esteettinen kahdentuminen onkin laajemmin 

tarkasteltuna taiteellisten kokemusten siirtämistä sosiaaliseen todellisuuteen, merkityk-

sellistä oppimista todellisen minän ja rooliminän yhtymäkohdassa. Heikkinen on ku-

vannut tätä prosessia termillä keskeneräisyyden estetiikka. Se on esteettisen kahdentu-

misen kautta oppimisen sivutuote. Prosessissa syntyy ”hiomatonta, mutta oivaltavaa 

taiteellista toimintaa, joka on merkityksellistä, koska siinä integroituvat sisältö ja muoto 
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uusin tavoin.”. Toiminnallisen oppimisen piirre draamassa korostuu, kun ymmärretään 

prosessin jatkuva keskeneräisyys. (Heikkinen 2005, 54–55; Østern 2000, 7.)  

3.3.4 Hyväksyminen ja heittäytyminen luovuuteen 

Draamakasvatuksessa painotus on prosessissa, eikä niinkään lopputuloksessa. Esityksen 

rakentamisessa improvisaatio on osa prosessia, esimerkiksi devising-työtavassa. Impro-

visaatio on yksi ilmaisun opetusmenetelmä ja vuorovaikutteinen esitysmuoto, johon 

heittäytyminen kuuluu mielestäni olennaisesti. Ventola (2005) kertoo Routarinteen mu-

kaan improvisaation voivan lisätä itsetuntemusta ryhmäprosessin kautta. Siinä keskity-

tään toisten havainnoimiseen sekä toisten antamiin impulsseihin reagoimiseen omalla 

ilmaisulla. Prosessissa tarkastellaan läsnäoloa, liittymistä ja hyväksymistä. Tyrmäys ja 

hyväksyminen ovat keskeisiä käsitteitä improvisaatiossa. Improvisaation käsitteeseen 

kuuluvat myös spontaanisuus ja ennakkosuunnittelun puuttuminen. Vaikka sisällöt, tun-

teet ja mielenliikkeet ovat vapaita, on näyttelijöitä ohjaamassa tekniikat ja niiden sään-

nöt. Myös katsojat voivat osallistua peliin tekemällä ehdotuksia. ”Impron näkemys ih-

misestä on tosissaan leikkivä lapsi, avoin oppimaan, joustava ja valmis nauramaan itsel-

leen.” (Ventola 2005, 83.) Minulle on jäänyt draamaopinnoistani päällimmäisenä mie-

leen toisten ideoiden hyväksymisen tärkeys improvisaatiotilanteessa, se oli tärkeä ope-

tus myös sosiaalisten taitojen kannalta. Ideoiden tyrmääminen kun vie helposti umpiku-

jaan, eikä tilanne kehity eteenpäin.  

Heittäytyminen ja luovuus tarvitsevat pohjakseen hyväksyvän ilmapiirin. Draamakasva-

tuksessa käytetty keino hyvän ilmapiirin luomiseksi on draamasopimus. Se antaa toi-

minnalle rajat ja suuntaviivat. Siinä sovitaan ”ajankäytöstä ja siitä, minkä genren maa-

ilmassa liikutaan, millaisia työtapoja käytetään, millaiset muodot ja rakenteet rajoittavat 

työtä, ja miten kommunikoidaan.” Draamasopimus antaa turvallisuutta luovien rajojen 

myötä oppilaalle vapauksia kokeilla ja tutkia. Todellisen oppimisympäristön rakentumi-

nen edellyttää vapaaehtoista sitoutumista. ”Sopimus ohjaa aktiivisuuteen, avoimeen 

pohtimiseen ja pähkähulluun kokeiluun.” (Heikkinen 2005, 186–187.) 

Mokaamiseltakaan ei draamassa voi välttyä, mutta onneksi sen voi kääntää mahdolli-

suudeksi hyväksymällä mokan osaksi tarinan käänteitä. Mokia sattuu kaikille; sekä 

ryhmälle että opettajalle. Mokaaminen kuuluu draaman leikilliseen luonteeseen, vaka-

vaan leikillisyyteen. Sen pelkääminen vie leikillisyyden pois ja tukahduttaa tutkimisen 
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ja heittäytymisen vapauden ja sitä kautta luovuuden. (Heikkinen 2005, 191.) Hyväksy-

misen mentaliteetti onkin mielestäni kasvatuksellisesta näkökulmasta erittäin tärkeä 

viesti eri-ikäisille draaman harrastajille, ja sitä se olisi myös tanssin maailmassa. Ym-

märtääkseni perfektionismi ja sen lieveilmiöt kuten syömishäiriöt ovat melko yleisiä 

tanssijoiden keskuudessa. Tanssin ja etenkin baletin estetiikan muotolähtöisyys ja vir-

tuositeetin ihannointi ovat mielestäni toinen ääripää keskeneräisyyden estetiikan hyväk-

symisen periaatteelle.  
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4 PROJEKTIN ALKU 

Tarjosin OSYK:lle kevään 2009 puolella tanssi-ilmaisuprojektia, joka suuntautuisi ni-

menomaan draaman opiskelijoille. Kerroin heille, että tarkoitukseni on opinnäytetyös-

säni tutkia tanssin ja draaman yhdistämisen keinoja ja hyötyjä, sekä laajentaa sen kautta 

ammattitaitoani. Tarjoukseni otettiin innolla vastaan. Entinen draamanopettajani ja lu-

kion apulaisrehtori Riitta-Mari Punkki-Heikkinen kertoi heidän olevan jo lisäämässä 

tanssia koulun opetussuunnitelmaan ensi lukuvuoden puolella. OSYK:n liikunnanopet-

taja Tarja Väisänen oli myös saanut lisättyä liikunnan vapaavalintaisten kurssien jouk-

koon ensimmäisen tanssikurssin, johon hän kaipasi vierailevia opettajia ja kehitysvink-

kejä. Opinnäytetyöprojektini toimikin koululle eräänlaisena pilottina ensi vuotta varten.  

 

Kävin OSYK:ssa tapaamassa Riitta-Mari Punkki-Heikkistä ja Tarja Väisästä ensim-

mäistä kertaa elokuussa 2009. Ensimmäisessä tapaamisessa hahmottelimme projektin 

kulkua ja sisältöä, sekä keskustelimme odotuksista ja tavoitteista. Aluksi sovimme pro-

jektin ajoittuvan pääosin koulun toiseen jaksoon 5.10.–1.12.2009, jonka aikana olisin 

mukana draaman monologikurssilla. Draaman fyysisen ilmaisun kurssi ja liikunnan 

tanssikurssi sijoittuivat kolmanteen jaksoon 2.12.2009–9.2.2010, eli osittain kevätluku-

kaudelle. Koska en tuolloin tiennyt omia lukujärjestyksiäni keväälle, en pystynyt vielä 

lupautumaan opettamaan tammi-helmikuussa. Niinpä keskityin syksyn ajan tanssinope-

tukseen monologikurssilla, sekä kyseisen kurssin loppuproduktion koreografiointiin.  

 

Tarjotessani opinnäytetyöprojektiani OSYK:lle keväällä 2009, keskustelimme myös 

rahallisesta korvauksesta. Palkkatoiveenani oli tanssinopettajan TES:n mukainen tunti-

palkka ja matkakorvaukset. Syksyn puolella taloudellinen tilanne Suomessa oli kuiten-

kin muuttunut ja taantuma pakotti myös koulut karsimaan muun muassa vierailevien 

opettajien palkkaamista. OSYK:n rehtori Juha Valtakorpi ehdotti kuitenkin, että hakisin 

stipendiä koulun Nanny Lilius-rahastosta, joka on tarkoitettu koulun entisille opiskeli-

joille. Stipendin hakuaika oli kuitenkin mennyt jo tuolloin umpeen, mutta Valtakorpi 

lupasi, että hakemukseni käsiteltäisiin erikseen ja stipendi myönnettäisiin koulun muista 

varoista. Stipendin lisäksi saisin myös matkakorvaukset lippuja vastaan. Oulussa olles-
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sani en tarvinnut hotellia, vaan pystyin majoittumaan lapsuudenkotiini, jolloin asumi-

sesta ei aiheutunut kuluja.  

Koulussa on oma salinsa draamanopetukselle ja sen lisäksi monitoimisali, jossa opete-

taan enimmäkseen liikuntaa. Draamasali on mielestäni erittäin mukava opetustila, musta 

laatikko, jossa on helppo keskittyä ja työskennellä intensiivisesti. Tila on myös sopivan 

kokoinen tanssituntikäyttöön ja toimii monipuolisena esitystilana, jossa katsomon paik-

kaa on helppo vaihdella. Valtaosa tanssitunneista projektin aikana olikin juuri draama-

salissa. Siellä on myös mahdollista käyttää teatteritekniikkaa ja koululla on oma ääni- ja 

valosuunnittelija, joka on mukana draamaproduktioissa. OSYK tekee läheistä yhteisyötä 

Oulun kaupunginteatterin kanssa, joten opiskelijoita on välillä mukana kaupunginteatte-

rin näytelmissä ja koulun produktioita esitetään ajoittain myös teatterin tiloissa. 

Kaikki oppitunnit olivat 75 minuutin pituisia ja niitä oli kolmena päivänä viikosta sekä 

monologi-, että fyysisen ilmaisun kurssilla. Koska tein syksyllä päättöharjoitteluani sa-

manaikaisesti Kajaanissa tiistaista torstaihin joka viikko, sovimme tanssituntien ajan-

kohdan maanantaihin. Siten minun matkustussuunnitelmanikin oli looginen: sunnuntai-

iltaisin Ouluun, sieltä tiistai-iltapäivisin Kajaaniin, ja lopulta viikonlopuksi Kuopioon 

torstai-iltaisin opetuksen jälkeen. Kun monologikurssin esitykset lähestyivät, osallistuin 

myös muutamiin ylimääräisiin harjoituspäiviin Kajaanin opetusten jälkeen. Kevätluku-

kauden puolella kuljin Oulussa hieman epäsäännöllisemmin riippuen omista lukujärjes-

tyksistäni Kuopiossa. Fyysisen kurssin oppitunneilla ja harjoituksissa olin mukana kuusi 

kertaa. 
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5 KEHO OSANA KOKONAISILMAISUA 

5.1 Tanssin peruselementit 

Olen usein kuullut tanssista tämän lyhyen ja ytimekkään määritelmän: ”tanssi on pai-

nonsiirtoa.” Kaikessa yksinkertaisuudessaan se onkin hyvin osuva. Tanssia on kuitenkin 

tutkittu laajemminkin ja tanssin peruselementit ovat vakiintuneet. Valerie Preston-

Dunlopin mukaan ”liikkeen komponentit” ovat keho (body), tila (space), toiminta (acti-

on), dynamiikka (dynamics), ja suhde (relationship), jotka ovat aina läsnä liikkeessä: 

These five are always present in a movement. You cannot move without them. Some 

part of the body acts, bends or twists perhaps. It does with some timing and dynamic 

force. By doing it a pattern of some sort is made in the space. By doing it the body´s 

limbs change their relation to each other. (Preston-Dunlop 1998, 77.) 

Nämä elementit ovat hyvä työkalu ja lähtökohta niin koreografian tekemiseen, sen ana-

lysointiin, kuin tanssinopetukseenkin. Tanssikasvatuksen työvälineeksi Savonia-

ammattikorkeakoulussa tehty Tanssisäkki-peli tutustuttaa lapset leikin kautta taidetans-

sin peruselementteihin. Tanssisäkki yhdistelee tanssi- ja draamakasvatusta sikäli, että 

peliin on sisällytetty esimerkiksi draamasta tuttu ryhmäsopimus ja sitoutuminen. Tans-

sin kaikki elementit ovat läsnä pelin jokaisessa tehtävässä. Aktiivinen toiminta tai tilas-

sa liikkuminen on pelkistäen määritelty eri suunnissa ja tasoissa liikkumiseksi, jolla on 

jokin motivaatio kuten hyppy. Dynamiikka puolestaan ”tutkii voiman käyttöä, liikkeen 

virtausta tilaan sekä liikkeen ajallista kestoa.” Liike voidaan esimerkiksi ajankäytön 

mukaan jaotella karkeasti hitaaseen ja nopeaan liikkeeseen. Myös liikkeen virtaus suh-

teessa tilaan voi olla suoraa tai epäsuoraa, ja näin antaa vaikutelman määrätietoisesta tai 

päämäärättömästä liikkeestä. Liike voi virrata kehossa ja tilassa yksinkertaistetusti mää-

ritellen vapaasti tai kahlitusti. Tilassa voi pelin ohjeiden mukaan tapahtua kuutta erilais-

ta perusliikettä: kohoamista ja laskeutumista, avautumista ja sulkeutumista, sekä etene-

mistä ja perääntymistä. Tila on kuitenkin hyvin moniulotteinen elementti, koska se voi 

käsittää ympäröivää tilaa, ja liikkujan yksityistä tilaa, sekä niiden välisiä suhteita. Myös 

kehon muoto itsessään on vahva tila-elementti. (LIITE 2) 
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5.2 Tekstistä tanssiin 

Artikkelissaan Ilmaisun voimaa – keho käyttöön Tuuli Murtorinne ja Eija Peitso kirjoit-

tavat kehon ja mielen yhteistyöstä kokonaisvaltaisessa ilmaisussa. Heidän mukaansa se 

on ihmiselle luontainen itseilmaisun keino, joka on heikentynyt länsimaisen kehokiel-

teisyyden ja muodikkaan kehon muokkaamisen seurauksena. Murtorinne ja Peitso pitä-

vät tanssi-ilmaisua luontevana keinona harjoittaa kehon käyttöä ja tutustua omaan sisäi-

seen maailmaan, sekä vapauttaa kehostamme omat ilmaisulliset, persoonalliset voima-

varamme. (Murtorinne & Peitso 1997, 87.)  

Kun sain tietää, että syksyyn ajoittuva kurssi on monologikurssi, heräsi minussa ensin 

pieni epäilys. Olin nimittäin ajatellut tanssi-ilmaisun sopivan nimenomaan fyysisen il-

maisun kurssille. Hetken asiaa pohdittuani ja kurssin opettajan Punkki-Heikkisen kanssa 

keskusteltuani olin kuitenkin valmis ottamaan haasteen vastaan. Kuten kurssin nimikin 

kertoo, on teksti tulkinnan pohjana, jonka päälle voi rakentaa mitä erilaisimpia fyysisiä 

hahmoja. Fyysisestä teatterista kiinnostunut Punkki-Heikkinen toivoi kurssin esitykseen 

liikettä ja koreografioituja tanssikohtauksia etenkin siirtymisiin tekstistä toiseen, jotta 

tekstit nivoutuisivat paremmin yhteen. Tanssilla tulisi olemaan tärkeä osa halutun tun-

nelman luomisessa. Kurssin alussa ryhmä ideoi yhdessä Punkki-Heikkisen kanssa esi-

tyksen aihepiirin ja työnimen, joiden pohjalta opiskelijat alkoivat joko etsiä valmista, tai 

kirjoittaa omaa tekstiä. Ohjaajan antama yläotsikko oli ”nykyaika”, joka herätti ryhmäs-

sä ajatuksia kiireestä ja tehokkuudesta bisnesmaailmassa. Niinpä esityksen työnimeksi 

tuli ”Elämän huipulle”. Punkki-Heikkinen kertoi keskustelussamme hänelle ohjaajana 

olevan ”haasteellista rakentaa ehjä kokonaisuus monologikurssilla monesta hyvin erilai-

sesta tekstistä.” Hänen mukaansa ” käy helposti niin, että esityksessä ei näy selkeää 

draaman kaarta, jolloin vaikutelma on usein hajanainen.” 

5.3 Tutkimusmatka kehoon alkaa 

Ensimmäisellä tanssitunnilla pyysin opiskelijoita tunnin alussa kirjoittamaan lyhyesti 

sen hetkisiä tuntemuksia, sekä odotuksia ja ajatuksia tanssinopetuksesta kyseisellä kurs-

silla. Monia ihmetytti tanssin yhdistäminen monologikurssiin, koska he ovat tottuneet 

liittämään sen fyysisen ilmaisun kurssiin. Ajatuksia oli kuitenkin monenlaisia: 



 18 

 

”Vähän ihmetyttää, koska fyysisen ilmaisun kurssi eli 2. kurssi on erikseen ja kävin 

sen viime vuonna…Varmaan aika samaa kun viime vuonna pyöriskeltiin nykytans-

simaisesti, se oli kivaa. Toisaalta nyt on kunnon asiaan erikoistunut meininki.” 

Opiskelijan kommentti 

 

”Järkytys nykytanssista. Nykytanssi on MIELESTÄNI omituista, sattumanvaraista 

ja tekotaiteellista nytkähtelyä. Mutta eiköhän se paritanssitausta auta.” 

Opiskelijan kommentti 

 

”Korkeat odotukset, tulee varmasti hauskaa. Oletan, että tanssi on aikaa modernihta-

vaa ja nykyaikaista. Itselläni on varmaan hieman ongelmia kömpelyyden kanssa.” 

Opiskelijan kommentti 

 

 

Joistakin alkutunnin kirjoituksista voisi kuvitella, että opiskelijat suhtautuisivat tanssiin 

ja liikeimprovisaatioon varautuneesti. Tulos oli käytännössä kuitenkin täysin päinvas-

tainen. Olin todella positiivisesti yllättynyt ryhmän kyvystä heittäytyä useimmille täysin 

vieraaseen asiaan. Olen kirjoittanut tuntemuksiani ensimmäisen tunnin jälkeen opetus-

päiväkirjaan seuraavasti:  

 

”Kaikki suunnittelemani harjoitukset meni tosi hyvin! Porukka heittäytyi upeasti, ei-

kä kukaan ujostellut tai jättänyt mitään puolitiehen. Harva tanssioppilaskaan impro-

aa noin rohkeasti ekalla kerralla, ja nämä pojat ja tytöt kokeili oma-aloitteisesti jopa 

lattiatasoa!” (Laura Feodoroff, Opetuspäiväkirja, 27.10.2009) 

5.3.1 Tanssitunti uudessa kontekstissa 

Omat kokemukseni tanssin harrastamisesta ja opettamisesta ovat pitkälti tanssikou-

luympäristöstä, lukuun ottamatta koulutanssia. Käymistäni draamakursseista huolimatta 

koen olevani nimenomaan tanssikulttuurin edustaja ja jollain tapaa myös tanssin traditi-

on tuote. En ole kertaakaan ollut tanssitunnilla draamakurssin puitteissa, joten minun 

täytyi miettiä kuinka muunnan oman asiantuntijuuteni sopivaksi draaman kontekstiin.  
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Mietin etukäteen todella huolellisesti, minkälaiset harjoitukset olisivat tarpeellisia ja 

sopivia draamakurssille, etenkin tekstin ilmaisun ja roolihahmon rakentamisen kannalta. 

Tiukasti määritellyt liikkeet tai tanssisarjojen tekeminen tuntuivat epäolennaisilta, ja 

ajattelin, etteivät opiskelijat saa niistä mitään työkaluja roolin tekemiseen tai fyysiseen 

läsnäoloon. Niinpä lähdin rajattujen liikeimprovisaatiotehtävien tielle. Olen itse kokenut 

tanssiopinnoissani nykytanssin opettajien ja koreografien käyttämät kehonosaimprovi-

saatiotehtävät hyvänä tapana löytää omaa liikekieltä ja hahmottaa oma keho kokonais-

valtaisesti. Koin esityksen kannalta tarpeelliseksi ottaa mukaan myös jonkin verran kon-

taktia ja ryhmän kuuntelua, joita varten suunnittelin muun muassa parikontakti-

improvisaatio- ja lauma-harjoituksia.  

 

Jyväskylän avoimen yliopiston teatteri-ilmaisun perusteet -kurssilla tanssi- ja liikeim-

provisaatio on kolmasosa kolmen opintopisteen kokonaisuutta äänenkäytön ja teatteri-

ilmaisun ohella. Tanssi- ja liikeimprovisaation jakson tavoitteet ja sisällöt ovat yllätyk-

sekseni pitkälti monologikurssille laatimieni kanssa samankaltaisia: 

 

 Tavoite ja sisältö 

Tanssi- ja liikeimprovisaation jaksolla tutkit liikettä useasta eri näkökulmasta. Jak-

son jälkeen pystyt hahmottamaan oman kehollisuutesi kautta tilallisuutta, kehon 

muotoa, liikkeen virtaavuutta, voiman ja ajan käyttöä, kontaktin ottoa sekä liikkeen 

sisällöllistä tematisointia. Keho ja ääni –jaksolla tutustut omaan ääneesi ja tapaasi 

käyttää sitä. Jakson jälkeen ymmärrät äänen osana kokonaisilmaisua ja osaat hah-

mottaa aktiivisen rentouden, hengityksen, resonanssin ja artikulaation osuuden ää-

nenkäytössä.  Teatteri-ilmaisun kurssisuunnitelmassa harjoittelet ja sovellat erilais-

ten ilmaisuharjoitusten yhdistämistä tavoitteelliseksi ja pedagogisesti mielekkäästi 

eteneväksi kokonaisuudeksi. (Draamakasvatuksen perusopintojen opetussuunnitel-

ma, Jyväskylän avoin yliopisto 2009-2010) 

5.3.2 Valintoja – opetuksen sisältö ja tavoitteet 

Tanssinopetuksen sisältö ja tavoitteet monologikurssilla olivat kehonhahmotus ja omien 

liikemahdollisuuksien löytäminen selkärangan ja kehonosien erittelyn kautta, tasoajatte-

lun herättely; erityisesti lattiatasoon tutustuminen, sekä ryhmässä liikkuminen.  

Tuntisuunnitelman runko pysyi melko samanlaisena kaikilla tanssitunneilla:  

 

1. lämmittely omassa tilassa ja suunnassa 

2. improvisaatio salin poikki 

3. tasot ja suunnat salin poikki tai tilassa 
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4. yhteinen improvisaatio 

5. koreografian harjoitteleminen 

 

Ensimmäisen tunnin tarkoitus oli tutustua liikemateriaaliin, tanssi-improvisaatioon ja 

erilaisiin liikkumistapoihin. Tutkimuskohteena oli siis keho, ja lisäksi käsittelimme 

myös toimintaa ja dynamiikkaa. Toisella tunnilla keskityimme lattiatasoon, eli painopis-

te oli tilassa, ja lopuksi opettelimme pätkän esitykseen tulevaa koreografiaa. Kolmannen 

kerran teema oli kosketus ja kontakti, eli tanssin elementeistä käsittelimme suhdetta. 

Kahdella viimeisellä tanssitunnilla kerrattiin jo opittua ja alettiin yhdistellä elementtejä 

koreografioiden ja kohtausten muotoon yhdessä ohjaajan kanssa. Harjoituksia oli toki 

enemmän kuin viisi, yhteensä 20, mutta viisi niistä omistettiin täysin tanssille ja ne oli-

vat täysin minun vastuullani. Esitysten lähestyessä tunneilla keskityttiin kokonaisuuden 

harjoittelemiseen ja läpimenoihin. Silloinkin lämmittely tapahtui useimmiten minun 

johdollani koostuen jo tutuksi tulleista harjoituksista ja joskus erityistä harjoittelua vaa-

tivista liikkeellisistä kohtauksista. 

 

Lämmittelimme tunnin aluksi nivelten pyörittelyllä, joka alkoi piirissä ja jatkui siitä 

improvisaatioksi vapaasti tilaa ja tasoja käyttäen. Valitsin piirissä aloittamisen siksi, että 

sitä käytetään myös draamatunneilla, ja siten se olisi tuttu ja turvallinen. Piiri oli hyvä 

myös sen kannalta, että kaikki näkivät helposti minulta miten harjoitus etenee ja samoin 

itse pystyin näkemäni perusteella säätelemään ohjeistustani paremmin. Draamasalissa ei 

ole peilejä, joten suoran katsekontaktin ja näköyhteyden merkitys korostui. Siitä huoli-

matta en tietoisesti halunnut käyttää tanssin traditiosta nousevaa ”avorivistöharjoitte-

lua”; draaman kontekstissa se tuntui vieraalta.  

 

Lämmittelyharjoitus herättelee kehoa keskittymistä vaativalla hienomotorisella nivelten 

liikuttamisella jatkuen isompiin liikeratoihin pallonivelten myötä. Liike aloitettiin sor-

mien ulommaisista nivelistä, joiden liikuttamiseen täytyy todella keskittyä, koska se on 

useimmille hankalaa. Etenimme muihin sormien niveliin, ranteisiin, kyynär- ja ol-

kaniveliin rauhallisesti, vaihe kerrallaan tunnustellen ja useampia liikuteltavia osia lisä-

ten. Annoin samalla mielikuvan lämpimästä öljystä, joka leviää nivelestä toiseen. Lo-

pulta tunnustelu kasvoi koko ylävartalon yhtäaikaiseksi liikkeeksi ja liikkeen laajuus 

sekä nopeus kasvatettiin huippuunsa. Sama prosessi tehtiin myös jaloissa lähtien var-

paista ja jalkapohjista, nousten ylöspäin nilkkoihin, polviin ja lonkkiin. Lopulta ala- ja 
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ylävartalo liitettiin yhteen nivelten pyörittelyimprovisaatioon vapaasti tilassa liikkuen. 

Harjoitus oli mielestäni erittäin toimiva kehonhahmotuksen, lämmittämisen sekä tanssi-

improvisaation osa-alueita yhdistäen. 

 

Jatkoimme pyörittelyteemaa selkärangan erittelyimprovisaatiolla salin poikki liikkuen ja 

lisäsimme siihen myös eri tasoissa ja suunnissa liikkumisen. Päätin yhdistää improvi-

saation ja jonoissa salin poikki liikkumisen omien kokemusteni pohjalta. Monet Savo-

nia-ammattikorkeakoulussa vierailleet koreografit ovat käyttäneet salin poikki liikkuvaa 

improvisaatioharjoitusta, ja olen itse tanssijana kokenut sen varsin toimivaksi ja poimi-

nut harjoitusmuodon omaan opetustyöhöni. Jatkuvasti tilan poikki liikkuvat jonot ovat 

mielestäni hyvä lähtökohta tanssi-improvisaatiolle, koska ne positiivisella tavalla ”pa-

kottavat” liikkeelle ja siten helpottavat liikkeen tuottamista ilman liikaa harkintaa. 

Lämmittelyyn ja tanssitunnin alkupuoliskolle harjoitus sopii pätkittäisyytensä vuoksi 

mielestäni paremmin kuin varsinaiseksi improvisaatiotehtäväksi. Oman kokemukseni 

mukaan se aktivoi kehon ja mielen; tanssija pääsee liikkeelle tilaan ja saa kierros kerral-

laan herätellä kehoa sekä liikkumisen eri tasoja, laajuuksia ja voimakkuuksia. Annoin 

alussa oppilaille tarkkoja ohjeita esimerkiksi siitä, mikä kehonosa vie liikettä, mutta 

hiljalleen annoin lisää ajatuksia ja vaihtoehtoja, joita sai halutessaan käyttää. Lopputu-

los oli hyvin vauhdikkaan näköinen ja oppilaat kokeilivat kehonsa rajoja mielestäni hy-

vin rohkeasti. Edistyneemmille voisi kokeilla vielä laajempia raameja antamalla vapau-

den käyttää koko kehoa liikkuvia osia vaihdellen, eri tasoja ja suuntia käyttäen tietyn 

teeman alla, esimerkiksi ympyrät tai pyörivä liike. Ympyräliike on mielestäni hyvä läh-

tökohta liikeimprovisaatiolle, koska siinä saa helposti tunteen siitä, että keho vie liiket-

tä. Ympyrän liike-energia jatkuu ikään kuin automaattisesti ja sitä voi myös siirtää luon-

tevasti kehonosasta toiseen, sekä tehdä eri dynamiikoilla ja laajuuksilla. 

  

Jaoin improvisaatiotehtävässä ylävartalon kolmeen pyöriteltävään osaan; päähän, rinta-

kehään ja lantioon. Kaikki osat saivat oman kierroksensa ja lopulta eri osien kautta im-

provisoitiin oma pyörittelytanssi, jossa suuntia, tasoja ja dynamiikkoja sai vaihdella 

mielensä mukaan. Yksinkertaisen harjoituksen lopputulos olikin aina hyvin tanssillinen 

ja se sai jokaisen mukavasti käyntiin ja lämpimäksi. Tutustutin oppilaat heti ensimmäi-

sestä tunnista lähtien lattiatasoon teettämällä salin poikki nykytanssin perusteista tuttuja 

liikkumistapoja, kuten kieriminen, neliraajakävely, apinakävely ja kärrynpyörä. Tunnin 

lopuksi teimme aina jonkun pari- tai ryhmäimprovisaatioharjoituksen tai liikeyhdistel-



 22 

mää esityksen kokoamista silmällä pitäen. Esimerkiksi kolmannen tanssitunnin kosketus 

ja kontakti-teemaa lähdimme tutkimaan sekä kosketuksen että katseen avulla: 

 

Sen jälkeen hypättiin rohkeasti kontaktin tutkiskeluun pareittain: työntö käsillä ke-

vyestä maksimiin ja siitä kontaktin ”vuoropuheluun”, eri kehonosien käyttöön kon-

taktissa (hyvin vapaasti!) ja kehotin kokeilemaan myös eri tasoja ja vetoa. Itseäni 

pelotti, että annanko liian epämääräiset ohjeet, mutta hirmu hyvin tilanne kehittyi 

eteenpäin. Lennosta halusin kokeilla myös katsekontaktia (molemmilla jatkuva kon-

takti/toinen välttelee kontaktia) ja lisäsin siihen niin ikään fiiliksellä kosketuksen ja 

rohkaisin oppilaita kokeilemaan erilaisia kosketuksia, kiinnittämään huomiota koko 

kehon ja kasvojen ilmaisuun. [– –] Tätä tehtiin myös duettoina niin, että muut saivat 

katsoa ja tuntuikin että kokemus oli hyvin opettavainen. (Laura Feodoroff, Opetus-

päiväkirja, 9.11.2009) 

Jatkoimme kontakti-teemaa pariharjoituksista ryhmäimprovisaatioon kehittelemällä 

laumaharjoitusta edelleen kohti esityksen teemoja. Laumaharjoituksessa ryhmä on tii-

viissä rykelmässä ja liikkuu eri suuntiin eri tavoin. Harjoituksessa ryhmän kuuntelu ja 

aistiminen on tärkeää, koska aina joku satunnainen henkilö lähtee improvisoimaan tois-

tuvaa liikettä, jota muiden on lähdettävä mahdollisimman nopeasti seuraamaan. Liike 

jatkuu siihen asti, kunnes joku vaihtaa liikettä ja suuntaa. Ryhmän tulisi pysyä tiiviisti 

yhdessä, jotta uuden liikkeen aistiminen olisi mahdollista. Harjoitus yhdistää ryhmän 

kuuntelua, reaktionopeutta, improvisaatiota ja kontaktia hauskalla tavalla, sekä on lisäk-

si parhaimmillaan vaikuttavan näköinen katsojalle. Kolmannen tanssitunnin lopuksi 

pohdimme ja jaoimme huomioita ryhmän kanssa esityksen kannalta tärkeitä asioita fyy-

sisestä ilmaisusta. Keskustelu ja vuorollaan katsojana oleminen veivät fyysistä läsnä-

oloa ja tietoisuutta omasta kehosta lyhyen ajan sisällä harppauksin eteenpäin: 

Ryhmäimprossa haettiin kilpailua, häikäilemättömyyttä ja erilaisia kosketuksia. Ti-

lanne näytti todella vahvalta; fyysistä ja jopa vähän väkivaltaista kontaktia. Katsojil-

le (Punkki-Heikkinen ja draamanohjaajaopiskelija Kokkolasta) välittyi jopa ahdista-

va tunnelma. Tätäkin tehtiin muutamia kertoja niin että osa sai katsoa. Huomioita: 

kosketuksen totuudellisuus, koko keho läsnä kontaktissa, fokus, variaatio, välillä 

katsekontakti (pysähdys) yleisöön. Myös nostoja tuli ihan luonnostaan, wow! . (Lau-

ra Feodoroff, Opetuspäiväkirja, 9.11.2009) 

Käytin kahta vuorottelevaa ryhmää myös tanssisarjaa harjoitellessamme. Tilanahtaus ja 

turvallisuus olivat tärkeä syy tähän valintaan, mutta se oli myös hyvä tilaisuus oppimi-

selle. Oppilaat eivät saaneet ulkoista informaatiota omasta liikkeestään peilin kautta, 

mutta toisia katsomalla he saivat mahdollisuuden hahmottaa liikettä eri tavalla ja siten 

tukea omalle oppimiselle. Mielestäni esiintyjä-katsoja-asetelma oli myös oivallista har-

joitusta yleisön edessä tanssimiselle ilman roolihahmoa. Kannustin oppilaita läpi tanssi-
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tunnin seuraamaan toistensa liikettä oppimismielessä. Tarkoitus oli säilyttää heillä hyvä 

energia ja aktiivisuus myös silloin, kun oma vuoro salin poikki on ohi ja odotetaan seu-

raavaa vuoroa siirtymällä jonon hännille. Tunnit olivatkin hyvin intensiivisiä. 
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6 TANSSIN JA TEATTERIN RAJAPINNOILLA 

6.1 Teatteriesitys rajapintojen kohtauspaikkana 

Kysyin Punkki-Heikkiseltä, mitä hän ajattelee tanssin ja draaman yhdistämisestä. Hänen 

vastauksensa oli minulle melko yllättävä:  

 

”Minä en näe niitä erillisinä vaan tanssi ja draama ovat osa ihmisenä olemista. Vain 

oppiaineina erilliset. Monesti lähestyvät toisiaan. Rajapinta voi olla hyvinkin liuku-

va. Minusta perinteisestä oppiainejaotuksesta voitaisiin luopua ja taideaineita voisi 

tutkia laajemminkin. Esim. Performanssi taiteenlajina voi olla kuvataidetta, teatteria, 

tanssia tai kaikkea niitä yhdessä.” (LIITE 1) 

Monissa monologikurssilaisten kirjoitustehtävissä tuli ilmi epävarmuus nimenomaan 

tanssin esittämisestä, ja koreografian ja tekstin yhdistäminen tuntui joistakin haastaval-

ta. Osa ei toisaalta aluksi oikein tiennyt, mitä tanssin ja draaman yhdistämiseltä odottaa 

ja se lisäsi uskoakseni epävarmuutta: 

Tanssi on kaunista ja hienoa kehonhallintaa. Olisi ihana itsekin osata, mutta näin ei 

valitettavasti ole. Minusta se sopii hienosti yhteen draaman kanssa ja elävöittää sitä. 

Saa nähdä mitä tulee, kun amatöörit tanssii… 

Opiskelijan kommentti 

Tanssi on yleisesti ihan hienoa, mutta mie jätän sen homman niille jotka osaavat ja 

jaksavat opetella. Monologikurssiin ja draamaan liitettynä se on tosi hyvä tehokeino. 

Etenkin jos se on suurina ryhmäliikkeinä ja koreografioina. Kun on tietyt liikkeet 

jotka pitää muistaa + sanat niin voi olla vähän vaikea, joten liian vaikeaa tanssia ei 

olisi kiva toteuttaa näin ei paljoa tanssineena. 

Opiskelijan kommentti 

Tanssi on ihan mukavaa kun siihen ei liity sen suurempia paineita. Tanssin liittämi-

nen esitykseen jännittää hieman, mutta jos saa harjoitella tarpeeksi niin se on var-

masti hyvä lisä. 

Opiskelijan kommentti 
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Oppilaiden epävarmuus vaikutti paljon siihen, mitä opetuksessa painotin. Halusin antaa 

heille aikaa tottua minun lähestymistapaani, ja ajatukseen tanssin esittämisestä. Kiinni-

tin huomiota omaan suhtautumiseeni tanssiin ja päätin tietoisesti keskittyä rentoon ja 

hyväksyvään asenteeseen poistaakseni turhia paineita oppilailta. Niinpä omasta kehosta 

ja sen ehdoilla tapahtuvan liikkeen käyttäminen esityksessä vahvistui entisestään. Tun-

neilla harjoittelimme liikkeellistä esillä oloa pienissä annoksissa tanssitunnin eri vai-

heissa, ja kuin huomaamatta tanssi sulautui osaksi teatteri-ilmaisua. Tanssitunnin koke-

mukset olivat myös hyvin positiivisia: 

Liikkeet olivat hauskoja ja tuntuivat kyllä joissain kehon kohdissa seuraavana päi-

vänä. Eka luulin että tehtäis vain jotain tylsiä liikesarjoja kaikki samalla tavalla, 

mutta onneksi ei! 

Opiskelijan kommentti 

Koreografia on hyvä ja sitä on mukava tanssia, siiiiiis tätä lissää! 

Opiskelijan kommentti 

Tunne on hikinen ja iloinen ja onnellinen. Oli kiva tapella ja keho kiittää. Toivon, 

etteivät muut saaneet tässä välissä flunssaani. Sama tanssi, mitä teimme viimeksi 

onnistuu jo paremmin, mutta käsille hyppy on vaikea. 

Opiskelijan kommentti 

6.2 Minä pärjään aina – tervetuloa elämän huipulle 

Monologikurssin esitykset saivat ensi-iltansa 2.12.2009. Esiintyjiä ja näin ollen myös 

tekstejä oli yhteensä huikeat 19. Punkki-Heikkinen jakoi kokonaisuuden viiden eri otsi-

kon alle: elämä on taistelu, rahaa ja rakkautta, elämän alamäki, mielen rajat, ja yksinäi-

syys. Esitys koostui näistä elämän viidestä ”kamppailusta” vaihdellen sen ylä- ja ala-

mäissä yhteiskunnallisuudesta päihteidenkäyttöön ja menestyksestä hulluuden rajamail-

le. Tekstilähtöisyydestä huolimatta kokonaisuudesta tuli vahvasti fyysinen. Esitys lähti 

käyntiin fyysisellä slow motion -kamppailulla ja jatkui ensimmäiseen tekstiin armeija-

tyylisen marssimisen kautta. Kahdessa elämän kamppailujen siirtymässä käytettiin ko-

reografioimaani tanssisarjaa hieman eri tavoin varioituina. Esitystilasta johtuen lähtö-

kohtana oli, että kaikki esiintyjät ovat lavalla läpi esityksen, joten aina yhden esittäessä 
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omaa tekstiään muiden fyysisellä läsnäololla ja tilallisella asemoinnilla oli suuri merki-

tys. Lavasteita tai tarpeistoa ei juurikaan käytetty, lukuun ottamatta yhtä tuolia ja viina-

pulloa, vaan esiintyjät loivat fyysisen ympäristön ja tunnelman. Esimerkiksi erään koh-

tauksen konttori-ilmapiiri luotiin täysin mimiikan keinoin esiintyjien seisoessa taka-

alalla rivissä, kukin oman ”pöytänsä” ääressä työskentelemässä, tärkeän ”paperipinon” 

kiertäessä jokaisen kautta kuin byrokratian rattaissa. Tunnelman vahvistamiseen käytet-

tiin myös esimerkiksi tanssituntien harjoitteisiin pohjautuvia kehonosaimprovisaatiota ja 

erään melko rankan tekstin rinnalla tanssi-improvisaatiosooloa, joka kehollisti tekstin 

tuntemuksia. (ks. s. 14–15) 

 

Fyysisyys ja sen vaikutukset tulivat ilmi myös opiskelijoiden kirjoituksissa kurssin siir-

tyessä esityksen läpimenoharjoitteluun: 

 

”Mukava on kontaktoida toisten kanssa kun se sillai yhdentää ryhmää. Olo on va-

pautunut ja hieman hikinen.” 

Opiskelijan kommentti 

”Ihana keino purkaa energiaa. Alkaa löytyä oman kehon rytmi. Hyvää matskua näy-

telmää varten. Very mukavia harjoituksia. Ja nytten on kuuma.” 

Opiskelijan kommentti 

”On ollut ihan mukavaa, vaikka on pitäny aikalailla omia rajoja ylittää ja sellasia no-

louden tunteita. Sitten kun on jotenki pystyny unohtaa sen, että miltä tää näyttää niin 

sillon on menny parhaiten ja se on tuntunu se tekeminen oikeesti kivalta. On ollu 

mukavaa kun koko ryhmä on ollut tosi innokkaasti mukana ja kaikki on aika hyvin 

heittäytyny siihen tekemiseen. Tosi kivoja on ollu nuo kaikki laumajutut mitä ollaan 

tehty. Ja joo yleisesti ottaen niin mukavaa on ollut!”  

Opiskelijan kommentti 

6.3 Villit mummot 

Joululoman lähestyessä projekti oli täydessä vauhdissa ja innostukseni sitä kohtaan vain 

kasvoi. Yhteistyömme Punkki-Heikkisen kanssa sujui erinomaisesti ja työn jälki inspi-

roi molempia. Niinpä sovimme alustavasti, että tulen mukaan myös fyysisen ilmaisun 

kurssille tammi-helmikuussa jatkamaan projektia. OSYK on tehnyt jo pitkään yhteistyö-

tä Oulun kaupunginteatterin kanssa, niin myös tämän kurssin kohdalla. Fyysisen ilmai-
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sun kurssilla oli määrä valmistaa esitys Pegasos-tapahtumaan Lasten ja nuorten teatteri-

päiville. Lasten ja nuorten Pegasos-kirjoituskilpailun sadon kolmesta parhaasta tekstistä 

valikoitui yksi nimeltä Villit mummot draaman fyysisen ilmaisun kurssilaisten työstettä-

väksi fyysisen teatterin keinoin.  

 

Kuvio 1. Päähenkilöt: (vas.) Santtu, Isä, Äiti, Mummo ja (oik.) Mira. Valokuva: S. Kanto 

6.3.1 Tiivis tapahtumien kulku - harjoitusprosessi 

Ensimmäisen kerran tapasin fyysisen ilmaisun kurssin ryhmän 13.1.2010, jolloin kartoi-

tin opiskelijoiden motorisia taitoja tilassa liikkuvilla nykytanssiharjoitteilla. Samalla 

tunnilla näin myös, minkä verran ryhmä oli työstänyt tekstiä kurssin alkupuoliskolla. 

Joululoman jälkeen oli melko kiire työstää esitystä siihen vaiheeseen, että tarpeisto ja 

puvustus olisi mahdollista ilmoittaa Oulun kaupunginteatterille hyvissä ajoin ennen Las-

ten ja nuorten teatteripäiviä. Niinpä tämän ryhmän kanssa ei ollut aikaa yksittäisille 

tanssitunneille, vaan harjoitukset aloitettiin minun ohjaamillani liikkeellisillä lämmitte-

lyillä, jonka jälkeen opiskelijat jakautuivat työryhmiin. Sain kuulla aikataulumuutoksis-

ta juuri ennen ensimmäistä tanssituntiamme ja jouduin myös muokkaamaan tuntisuunni-

telmaani tiiviimmäksi. Saman tunnin aikana oli roolijaon lisäksi musiikinopettajankin 

tarkoitus käydä laulattamassa ryhmää esitykseen tulevaa kuorokohtausta varten. Hänen 
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johdollaan koulun näyttämömusiikin kurssilaiset olivat produktiossa mukana kokonai-

sen bändin voimin.  

Punkki-Heikkinen kertoi tehneensä ryhmän kanssa liikeimprovisaatioharjoituksia pari 

kertaa. He olivat tehneet esimerkiksi peiliharjoitusta, jossa oppilaat liikkuivat pareittain 

toistensa peilikuvina. Punkki-Heikkinen oli suunnitellut ryhmälle enemmänkin muun 

muassa liikeimprovisaatiota ja kehonhallintaa, mutta tunteja peruuntui joululomaa edel-

tävältä puoliskolta esimerkiksi kokeiden palautuspäivän takia. Sain vapaat kädet en-

simmäisellä tapaamiskerrallamme ryhmän kanssa ja valikoin juuri ennen tuntia mieles-

täni sopivat lämmittelyharjoitukset. Ensin virittäydyimme eri tavoin omia reittejä ympä-

ri tilaa liikkuen: suoraviivainen ja kulmikas kävely, sekä kaarteleva off balance-kävely 

niistä esimerkkeinä. Musiikin tauotessa sanoin jonkun vaihtuvan numeron, jonka mu-

kaisesti muodostettiin nopeasti lähimmistä ihmisistä esimerkiksi kolmen hengen ryh-

miä. Kun ryhmät olivat valmiina, annoin jonkun yhdistelmän ja määrän kehonosia, joi-

den tuli oli kiinni lattiassa. Esimerkiksi sanoessani ”kaksi kättä, yksi jalka ja yksi pää” 

piti ryhmän ratkaista, miten he saavat kaikki yhteensä kyseiset kehonosat lattiaan. Ky-

seinen harjoitus on mielestäni hyvä yhdistelmä kontaktia, ryhmäytymistä, ongelmanrat-

kaisua ja tilanhahmotusta. Teetin ryhmällä myös erilaisia liikkumistapoja salin poikki, 

jotta saisin jonkinlaisen käsityksen siitä, minkä tasoisen koreografian voin heille tehdä. 

Teimme esimerkiksi erilaisia rytmikkäitä askelikkoja kuten triplettiä, ja lattiatasossa 

kierimistä sekä neliraajaliikkumista eri suunnissa. Huomasin, ettei tämä ryhmä ollut 

yhtä rohkeasti heittäytyvä kuin monologikurssin ryhmä, vaikka osaamista löytyikin.  

Työryhmät muodostettiin vapaaehtoisesti ilmoittautumalla, mihin rooliin tai kohtauk-

seen kukin haluaa. Päähenkilöitä olivat perhe: Mira, Santtu, mummo, äiti ja isä, sekä 

kohtausten muodostamat mummoryhmät: ”taistelulajimummot” ja ”jumppamummot”. 

Itse työskentelin pitkälti kahdeksan ”jumppamummon” kanssa, joille suunnittelin ja 

opetin jumppakepit sisältävän streettanssikoreografian sen pohjalta, mitä ensimmäisellä 

tapaamisellamme näin.  
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Kuvio 2. Villit mummot-työryhmä. Valokuva: S. Kanto 

6.3.2 Miten mummo liikkuu? 

Villit mummot-näytelmä rakentui sille, että sisarukset Mira ja Santtu joutuvat mummolle 

hoitoon vanhempien lähtiessä Tukholman-risteilylle, jolloin omasta mummosta ja hänen 

ystävättäristään paljastuu kummallisia piirteitä. He ovat nimittäin yllättävän nuorekkaita 

ja harrastavat mm. kuorolaulua, erilaisia taistelulajeja ja pitävät yllä kuntoaan keppi-

jumpan lisäksi streettanssin avulla. ”Jumppamummo” -ryhmä oli erittäin omatoiminen 

ja he suunnittelivatkin tanssikohtausta edeltävän keppijumpan koreografian itsenäisesti. 

Sama ryhmä oli myös aktiivisena lopun kuorosotakohtauksen suunnittelussa, johon 

opiskelijat myös suunnittelivat koreografian itse. Minun roolini oli tällä kurssilla suoras-

taan helppo, koska opiskelijat olivat niin täynnä hyviä ideoita, joita minun tarvitsi vain 

ilomielin hyväksyä. Vaikutti siltä, että kurssille oli hakeutunut paljon opiskelijoita, joille 

fyysinen työskentely oli mieluisaa ja luontevaa. Toki vastuullani oli kuitenkin kokonai-

suuden fyysinen ilme, jota ohjasin yhdessä Punkki-Heikkisen kanssa. 

En ehtinyt olemaan kovin tiiviisti mukana ryhmän harjoituksissa ja sen lisäksi kurssin 

aikataulu oli muutenkin tiivis. Ohjaukseni jäi siten valitettavan usein tiiviiksi kommen-

teiksi ja korjauksiksi läpimenojen loppuun. Sen sijaan olisin halunnut antaa tällekin 

ryhmälle mahdollisuuden nähdä ja kokea itse mitä tarkoitan ”ylimääräisellä tepastelul-

la” tai ”energisillä käsillä”. Ennen kaikkea tärkeää olisi ymmärtää, miksi peräänkuulu-

tan tarkkuutta ja selkeyttä, ja sen oppii mielestäni parhaiten katsomalla. Esityksen fyy-
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sinen ilme oli vielä Lasten ja nuorten teatteripäiviä edeltävän viikonlopun ensimmäises-

sä läpimenossa keskeneräinen, eikä tilamuutoksiltakaan säästytty: 

Vähän hajanainen fiilis jäi näistä harjoituksista. Yo-kirjoitusten takia jouduttiin vaih-

tamaan paikkaa ja roudaamaan kamoja, mihin meni ylimääräistä aikaa. Ryhmä ei 

myöskään ole vielä ottanut kunnolla vastuuta esityksestä, joten työn jälki on edel-

leen aika keskeneräisen oloista. Toivottavasti mun palaute meni kuuleviin korviin ja 

jälki olis huolellisempaa sunnuntain treeneissä. pääroolien esittäjät kylläkin yllätti 

positiivisesti! ”Santtu” ja ”Mira” on molemmat tosi hyvin läsnä ja tekee roolit hyvin 

myös fyysisesti. Mummoilla on vielä tarkennettavaa, vaikka kuorokoreografia olikin 

tosi mahtavasti tehty! (Laura Feodoroff, Opetuspäiväkirja, 12.2.2010) 

Viimeisen harjoitusviikonlopun sunnuntaina yksi näyttelijöistä ja yksi muusikoista 

puuttui ilman minkäänlaista ilmoitusta ohjaajille. Alku ei siis ollut kovin lupaava. De-

vising:in hengessä ohjaaja kysyi työryhmältä, saako jo monta kertaa poissaollut jäsen 

edelleen jatkaa produktiossa. Seuraava harjoitus tulisi nimittäin olemaan jo tekninen 

läpimeno teatterilavalla, joten esityksen pitäisi olla siihen mennessä valmis ja toimiva. 

Työryhmä hyväksyi bussiyhteyksien puuttumisen riittäväksi syyksi poissaololle ja ryh-

mä pysyi ennallaan. Harjoitukset sujuivat alkukankeuden jälkeen hyvin ja lopuksi esiin-

tymisvaatteet ja rekvisiitta koottiin valmiiksi teatterille kuljetusta varten. Itse en harmik-

seni päässyt seuraamaan läpimenoa tai esityksiä teatterilla omien aikataulujen päällek-

käisyyksien takia. Kuulemani mukaan esitykset menivät kuitenkin hyvin ja yllä olevista 

valokuvista voi päätellä, että roolihahmot heräsivät teatterilla eleitä ja ilmeitä myöten 

henkiin.   

 

 

 



 31 

7 POHDINTA 

Tärkein tavoitteeni lähtiessäni tähän projektiin oli hahmottaa tanssin ja draaman rajapin-

toja ja yhdistäviä tekijöitä, sekä saada sitä kautta jotain uutta omaan työhöni. Huomasin 

jo ennestään erottelevani nämä kaksi erilleen, mutten ollut varma onko se tarpeellista. 

Olen myös pitkään ihmetellyt, miten niin moni tanssialalla työskentelevä ei ole perehty-

nyt draamaan, kun mielestäni sieltä voisi ammentaa hyvinkin paljon esimerkiksi tans-

sinopetukseen. Esiintymisen kannalta koen draamaopintojen olevan erittäin olennaista 

ja niiden antavan tärkeitä työkaluja, esimerkiksi tanssijuuden käsitteen laajentuessa yhä 

enemmän kokonaisvaltaiseen esiintyjyyteen. Projektin alkaessa en tiennyt eri teatterin 

lajeista kovinkaan paljoa, mutta vähitellen käytännön työn ja teoriaan perehtymisen 

jälkeen esimerkiksi devising on alkanut jopa muuttaa käsityksiäni taidekasvatuksesta.  

Projektin alussa halusin oppia hahmottamaan tanssin ja teatterin yhtäläisyyksiä ja eroa-

vaisuuksia. Sitä kautta ajattelin saavani jotain konkreettisen erilaista ja uutta työhöni 

tanssintekijänä. Samalla uskoin naiivisti voivani antaa OSYK:n draamanopetukseen 

tanssin maailmasta jotain, mistä opiskelijat ja koulu hyötyisivät. Jouduinkin vain entistä 

syvemmälle eri taiteen lajien viidakkoon. Huomasin, ettei esimerkiksi tanssia ja teatteria 

ole syytä pyrkiä tarkasti erottelemaan saadakseen molemmista niiden parhaat puolet. 

Parasta on, kun voi käyttää eri genrejen työskentelytapoja ja kulttuuria laaja-alaiseen 

taidekasvatukseen. Uskon, että mikä tahansa taiteen laji menettää valtavasti, jos se sul-

kee pois muiden genrejen tarjoamia ilmaisukanavia. Lähdekirjallisuuteen perehtyminen 

näytti minulle myös entistä selkeämmin, että sitä mitä tässä projektissa teimme, on tehty 

aikaisemminkin. Minulle kokemus oli kuitenkin ammatillisen kehittymisen kannalta 

hyvin arvokas. 

Punkki-Heikkinen ajattelee, että ”Jokaisessa taiteenlajissa on oma estetiikkansa ja esi-

merkiksi tanssin eri lajeissa tekniikkansa. Ei ihmistä tarvitse eritellä tanssi, teatteri, sir-

kus; kaikissa ihmisen keho on ilmaisun lähde ja työväline.” Juuri tämä asia onkin mieti-

tyttänyt minua jo jonkin aikaa. Olen vasta varhaisessa vaiheessa ammatillista kehitystä-

ni, joten oma käyttöteoria ja ammatti-identiteetti ovat vielä muotoutumassa. Toki uskon 
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ja toivon, että ne eivät missään vaiheessa jämähtäisikään paikoilleen. Jotta tanssialalla 

jaksaisi työskennellä pitkään, pitäisi mielestäni pysyä kiinni ajassa ja säilyttää halu ke-

hittyä eteenpäin. Minulle tanssi fyysisenä ilmaisun lajina on tärkeä, ja sitä kautta koen 

myös tanssin tradition ja estetiikan arvokkaaksi asiaksi opettaa. Nautin tanssista esittä-

vänä taiteena, mutta myös eri tanssitaiteilijoiden luomat metodit ja niiden esteettiset, 

didaktiset, sekä historialliset aspektit jaksavat kiehtoa myös aamun ensimmäisellä tree-

nitunnilla. Onnellisimmillani olen, kun saan ilmaista itseäni eri tavoin, olla kokonaisval-

taisesti läsnä. Tanssinopettajana haluan antaa oppilaille mahdollisuuden löytää keinoja 

ilmaista itseään eri tavoin. Usein tanssioppilaissa näkyy hyvin korostuneesti estetiikan 

tärkeys jopa ilmaisun kustannuksella. Missä vaiheessa lapsen tanssin riemu muuttuu 

ryppyotsaiseksi jalankorkeuden miettimiseksi? Eivätkö ilmaisu ja tekniikka voisi olla 

tasapainossa keskenään? Mielestäni tärkeä asia taidekasvatuksessa onkin taiteen laaja-

alaisuus ilman poissulkevia ainerajauksia. Uskon, että esimerkiksi taidekoulujen monia-

lainen yhteistyö antaisi oppilaille laajemman taidekäsityksen pohjaksi kokonaisvaltai-

selle ilmaisulle. 

 

Lähdin innolla, mutta maltillisesti liikkeelle draamakurssilaisten tanssinopetuksessa. 

Varauduin henkisesti vastustukseen ja siihen, että opiskelijat eivät välttämättä koe tans-

sinopetusta tarpeelliseksi. Toki ihmetystä alussa ilmenikin tanssin yhdistämisestä mono-

logikurssiin, mutta vastaanotto tuntui kuitenkin avoimelta. Jo ensimmäisen tanssitunnin 

aikana varautumiseni alkoi tuntua turhalta. Tanssikoulumaailmassa olen melko usein 

törmännyt oppilaiden ennakkoluuloihin ja varautuneisuuteen uusien asioiden kohdalla, 

puhumattakaan sijaisten tai uusien opetustyylien vastustamisesta. Niiden kokemuksien 

jälkeen draaman ja teatterin maailma tuntui hyvin ennakkoluulottomalta. Opiskelijat 

heittäytyivät heille uuteen ja jopa hieman pelottavaankin asiaan yllättävän rohkeasti. 

Etenkin monologikurssin ryhmässä vallitsi mielestäni todella avoin ja kannustava ilma-

piiri. Myös ohjaajan sanoin ”ryhmä oli draamaopettajan ”dream team”, unelmajoukkue 

ja lisäksi työryhmän jäsenet olivat sitoutuneet ja työmoraali oli korkea.”  

Jokaisen monologikurssilaisten tanssitunnin jälkeen olin täynnä energiaa. Mietin, kuin-

ka usein olen saanut tanssioppilaista yhtä paljon irti kuin draamakurssilaisista. Mistä 

tämä ero voi johtua? Onko se uutuudenviehätystä vai otammeko tanssimaailmassa la-

jimme vain turhan vakavasti? Mihin leikkimielisyys katoaa, kun ajatus kääntyy kehon 

sisälle? Ehkä tanssin traditio alkaa puhua meille vakavaan sävyyn antaen valmiita muot-
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teja, fiksoituneita ajatuksia liikkeistä ja tanssitaiteesta. Kuten luvussa 5.1. tuli ilmi, on 

draama varsin nuori taiteenlaji Suomessa. Se ei ole vieläkään vakiintunut niin hyvin, 

että edes termistön käytöstä oltaisiin yhtä mieltä. Uskon juuri tämän vaikuttaneen draa-

makasvatukseen vapauttavalla tavalla; alan opettajilla ei ole yhtä paljon tradition paino-

lastia hartioillaan. Toisaalta ei myös rajoja rikottavana. Draamakasvatukseen kuuluvat 

”joo” –periaate ja hyväksyvä suhtautuminen erilaisiin draaman ja teatterin genreihin 

sekä niiden moninainen hyödyntäminen ovat mielestäni hyvä esimerkki tästä ennakko-

luulottomuudesta. 

Draamaa ja teatteria ei olisi ilman kehoa ja sen ilmaisuvoimaa. Keho ilmaisee tuntei-

tamme tietoisesti ja tiedostamatta; se on osa kommunikaatiotamme ja täydentää sanal-

lista ilmaisua. Teksti voi olla teatteriesityksen lähtökohta, mutta fyysinen ilmaisu luo 

tekstille kehyksen ja pohjan, jonka kautta saadaan sanalliseen ilmaisuun syvyyttä, voi-

maa ja erilaisia sävyjä. Toisaalta teatterin keinot ja sanallinen ilmaisu voivat täydentää 

tanssia, joka on tavallaan kehon teatteria. Koen esimerkiksi äänenkäytön olevan melko 

vaikea asia monelle tanssin harrastajalle tai ammattilaiselle, niin myös itselleni. Tuntuu 

siltä, että me tanssijat olemme keskittyneet ilmaisemaan niin paljon kehollamme, että 

äänenkäyttö ei ole enää luontevaa. Lähes poikkeuksetta kaikki lastentanssioppilaani 

käyttävät ääntä esimerkiksi kiljumalla juoksemisen riemusta. Jossain matkan varrella 

ääni kuitenkin jää ja jopa hengittäminen meinaa unohtua keskityttäessä liikkeeseen. 

Tuntuu, että suljemme yhteyksiä muihin ilmaisukanaviin kuin kehoon. Toisaalta, kuten 

sanonta kuuluu ”kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”. Niin myös kehon liike voi 

ilmaista esimerkiksi ajatuksia, tunteita ja asioita, joille ei ehkä löydy sanoja. Olikin mie-

lenkiintoista huomata, miten ääni ja liike olivat draamanopiskelijoilla tiiviisti sidoksis-

sa:  

”Kokonainen tunti tehtiin hommia hyvällä tempolla. Lopussa kokeiltiin vielä lauma-

harjoitusta produktion teemoilla – – Jännää oli se, että aluksi ohjeistin käyttämään 

pelkkää liikettä, jolloin meno oli aika vaisua. Heti kun oppilaat saivat käyttää ääntä, 

sieltä irtosi voimakasta dynamiikkaa ja mahtavia rytmejäkin!” 

(Laura Feodoroff, Opetuspäiväkirja, 27.10.2009) 
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Siinä vaiheessa kun projekti oli lähestymässä loppuaan, ajattelin rajaavani opinnäyte-

työn raportin ainoastaan monologikurssiin. Monologi- ja fyysisen ilmaisun kurssit tun-

tuivat toisistaan kaukaisille, ja myös työnkuvani sekä työmääräni olivat niillä hyvin eri-

laiset. Monologikurssilla sain kokea pitkän työstämisen kaaren ja nautin sen antamasta 

kokeilun ja keskustelun mahdollisuudesta. Myös se tuntui hienolta, että koko työryhmä 

koki prosessin ja sen lopputuloksen erittäin onnistuneiksi. Punkki-Heikkinen kertoi kes-

kustelussamme opiskelijoiden loppupalautteissa näkyneen, että tanssinopetuksen tavoit-

teetkin täyttyivät. Myös minun oli tarkoitus liittää nämä loppupalautteet osaksi opinnäy-

tetyön raporttia, mutta valitettavasti Punkki-Heikkisen ja koko koulun ollessa ylioppi-

laskirjoitusten kiireissä, en saanut kopioita. Niinpä kysyin loppukyselyssä, miten pro-

jekti sujui ja mitkä sen hyödyt olivat: 

Monille ryhmästä tanssi oli jotain uutta ja he ihmettelevät aluksi, miksi ihmeessä, 

mutta loppupalautteissa oli oivallettu fyysisyydestä aivan eri tasolla. Oli nähty ihmi-

nen fyysisenä olentona ja teatterin fyysisyys. Tekstistä ilmaisuun tarkoittaa juuri si-

tä, että ilmaisussa on läsnä koko kehollaan. pelkällä puheella ei pitkälle pötki.  

(LIITE 1) 

Koska en suunnitellut sisällyttäväni fyysisen ilmaisun kurssia tähän raporttiin, en vali-

tettavasti pitänyt tärkeänä kirjallisten tehtävien antamista opiskelijoille. Toki kurssin 

kiireinen aikataulukin rajoitti tätä mahdollisuutta. Myös siitä syystä monologikurssi 

painottuu raportissani. En ensin kokenut fyysisen ilmaisun kurssin prosessia tarpeeksi 

”päteväksi” tähän työhön. Kun aloitin raportin kirjoittamisen ja pohdin projektia tar-

kemmin, aloinkin nähdä sen ehjänä kokonaisuutena. Ymmärsin, että kurssien ja työnku-

vani erilaisuus olivat kaksi erilaista näkökulmaa samaan asiaan. Useinhan tanssin am-

mattilainen liittyy teatteriproduktioihin esimerkiksi koreografin ominaisuudessa. Sil-

loinkaan ei aina ole aikaa tai mahdollisuutta näyttelijöiden tanssitunteihin, vaan harjoit-

telu keskittyy valmiiseen liikemateriaaliin. Näin oli myös fyysisen ilmaisun kurssin 

kohdalla, jossa toimin enemmän koreografin ominaisuudessa kuin tanssi- ja fyysisen 

ilmaisun ohjaajana. Koin kaksi erilaista tanssin ja teatterin yhteistyön sykliä, joista mo-

lemmat antoivat yhtä arvokasta kokemusta tulevaisuuden työtehtäviin.  

Opinnäytetyön kirjallisessa vaiheessa kokemukseni saivat tukea ja usein myös sanat 

lähdekirjallisuudesta. Vaikka draaman termistö oli vaihtelevuudessaan oikea viidakko, 

löytyi lähdeteoksista alan ammattilaisten kokemuksia ja ajatuksia, jotka yllättävän usein 
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osuivat yksiin omieni kanssa. Esimerkiksi Frantic assembly -teatteriryhmän tinkimätön 

työ fyysisen totuudellisuuden parissa oli hyvin mielenkiintoista. Ymmärsin, että oma 

”visioni” rehellisestä liikkeestä ja läsnäolosta, ajatuksella ja tarkkuudella tehtynä on 

juuri heidänkin peräänkuuluttamaa fyysistä totuudellisuutta. 

Pääsin jatkamaan aiheen parissa kun Janne Länsitie, niin ikään entinen draamanopetta-

jani lukioajoilta, tarjosi minulle projektista kuullessaan työtilaisuuden. Hän toimii pro-

jektituottajana Valmistamo-hankkeessa, joka on Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskuk-

sen ja Kulttuuritalo Valveen yhteistyötä. Valmistamo tuotti Oulussa Lasten ja nuorten 

teatteripäivien yhteydessä työpajateatteriviikon 22.–26.2.2010. Osallistuin työpajateatte-

riviikolle kahdella työpajalla otsikolla Liikkeestä tunteisiin, jossa jatkoin opinnäytetyöni 

aiheen parissa ajatuksena tanssi-ilmaisun käyttäminen eri tunnetilojen ilmentämisessä. 

Tärkeä tavoite oli myös madaltaa draaman ja tanssin raja-aitaa oman persoonallisen 

tanssi-ilmaisun kautta: 

Liikkeestä tunteisiin 

liikeilmaisu, tanssi 

Kesto 2 tuntia 

Työpajassa tutustutaan eri tasojen käytön kautta tilaan ja oman kehon ilmaisumah-

dollisuuksiin. Kurssin harjoitukset pohjautuvat nykytanssitekniikkaan. Työpajaan 

osallistuvilta ei vaadita aiempaa kokemusta vastaavasta toiminnasta. Ota mukaan 

vaatteet, jotka päällä sinun on helppo liikkua. 

 

Laura Feodoroff on oululaislähtöinen tanssinopettajaopiskelija, 

joka valmistuu 2010 Kuopion Musiikki- ja Tanssiakatemiasta suuntautumisenaan 

tanssikasvatus. 

(Työpajateatteriviikon ohjelma 2010) 

Työpajojen osallistujat olivat sekä draaman harrastajia että ammattilaisia. Suurin osa 

osallistujista oli nykyisiä tai entisiä OSYK:in opiskelijoita, mutta mukana oli myös 

kolme draamanohjaajaa. Toivoin osallistujien saavan työpajasta, vaikka vain kahden 

tunnin pituisesta, työkaluja omaan fyysiseen ilmaisuun ja työhön. Kenties paras palaute 

loppukeskusteluissamme eräältä draamanohjaajalta olikin, että hän inspiroitui valtavasti 

ja pystyi heti poimimaan useamman harjoituksen omaan työhönsä. Useat sanoivat 

myös, että juuri tällaiselle opetukselle olisi kilpa- ja showtanssiin painottuvassa Oulussa 

tilausta. Vaikuttaa siltä, että tanssin ja teatterin elementtejä yhdistävälle opetukselle on 

tilaa, ja että se kiinnostaa monia alojen harrastajia ja ammattilaisia.  
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Tämän projektin myötä kiinnostuin entistä enemmän teatterialan opiskelusta, joko 

draamapedagogiikan tai näyttelijäntyön saralla. Tulevissa tanssipedagogiikan jatko-

opinnoissani Teatterikorkeakoulussa saankin hienon tilaisuuden laajentaa opintojani 

myös teatteripedagogiikan puolelle. Opinnäytetyöprojektin ja edellisessä kappaleessa 

mainittujen työpajojen kokemuksista inspiroituneena koen löytäneeni yhden urapolun, 

jota haluan lähteä kehittämään pidemmälle. Vielä tässä vaiheessa kaikki mahdollisuudet 

ovat avoinna ja pidän myös muita työnäkymiä kiinnostavina. Voin hyvin nähdä itseni 

tanssikoulussa nyky- ja jazztanssinopettajana, tanssijana erilaisissa produktioissa, mutta 

yhä vahvemmin myös ”tutkijana” tanssin ja teatterin rajapinnoilla. 

 

.  
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