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1

JOHDANTO

Kulttuuriin ja taiteeseen osallistumisen oikeus on määritelty ihmisoikeudeksi ja
sivistykselliseksi perusoikeudeksi. Tämän lisäksi YK:n ihmisoikeusjulistuksessa sanotaan, että jokaisella on oikeus kehittää itseään ja yhteisöään ja ilmaista itseään vapaasti. (Ks. Hautio 2016, 18; Rosenlöf & Laukkanen 2017,
11.) Taide voidaan nähdä yhtäältä taloudellista tuottoa tuottamattomana
asiana. Toisaalta taide nähdään kaikille kuuluvana ja taiteen piiriin kuuluvat
sellaisetkin omaehtoiset toimet kuten käsityöt, puutarhanhoito ja ilmaisullinen
harrastaminen. Nämä ovat omaehtoisia toimia, joita ei voida arvottaa ulkoapäin. Nämä omaehtoiset taiteen tekemisen toimet ovat sellaisia, jotka ovat kaikille mahdollisia. Ne ovat osallistumisen ja kokemisen kanavia omasta osaamisesta lähtöisin. Nuorisotyön ja taidetoiminnan yhteenliittymää kutsutaan
kulttuuriseksi nuorisotyöksi. Kulttuurisen nuorisotyön työmenetelmien kautta
jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi niin taiteen
tekijänä kuin sen kokijana. (Houni ym. 2017, 1.) Kiilakosken (2014, 23) mukaan kulttuuri voidaan nähdä asiana, joka syntyy tässä hetkessä. Kulttuuria ei
tarvitse nähdä ulkopuolisten kriteerien kautta tai arvottaa sitä hyvänä tai huonona taiteena (Kiilakoski 2014, 23).
Nuorisotyön ammattilaisena ja nuorten teatteritoimintaa ohjanneena on helppo
kertoa omia näkemyksiä työmuodon merkityksellisyydestä. Nuorisotyössä
olen törmännyt useasti yleiseen pohdintaan siitä, onko teatteritoiminta edes
nuorisotyötä. Voidaanko teatteritoimintaa perustella yhtenä nuorisotyöllisenä
ja sitä kautta nuorisokasvatuksellisena menetelmänä? Nuorisotyön kentällä
käytetään monenlaisia ohjauksellisia menetelmiä, joten miksi ei teatteri ja nuoret voisi olla yksi niistä. Nämä kysymykset herättivät itsessäni kiinnostuksen
nähdä asia nuorten omasta näkökulmasta. Julkisesti on puhuttu paljon nuorten osallisuudesta ja osallistamisesta. Millä tavoin saadaan nuoren ääni kuuluviin? Kuinka nähdä nekin nuoret, jotka eivät ole mukana aktiivisesti perinteisemmissä vaikuttamisen työmuodoissa?
Karkkulainen (2011, 10) on lainannut Augusto Boalin (1996) toteamusta siitä,
että taide on tiedon erityinen muoto. Olen asiasta samaa mieltä. Oman työkokemukseni kautta olen saanut todistaa teatteritoiminnan kautta tapahtuvaa
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osallistumista ja vaikuttamista. Teatterin avulla nuoret ovat saaneet oman äänensä ja maailmansa näkyviin. Koen, että teatteritoiminta on yksi vaikuttamisen muoto. Teatterin kautta on ennustettu tulevaa ja tuotu näkyviin sen hetkisessä yhteiskunnassa näkyviä ilmiöitä. Nähdäänkö nuorisotyön ammattilaisina
oikeasti työssä se, mitä nuorten maailmassa tapahtuu? Vai tuleeko näkyväksi
vain se, mitä meille halutaan näyttää? Åstrand (2017) on kirjoittanut taiteen
mahdollisuuksista, rajoista ja riskeistä. Hän käsittelee taiteen käyttöä nuorten
tukemisessa. Åstrand nostaa esille, että taiteen avulla on mahdollisuus päästä
kurkistamaan sellaiseen nuorten maailmaan, joka usein jää aikuiselta piiloon.
Taiteen avulla on ollut mahdollista rakentaa suora väylä nuorten maailmaan ja
kokemuksiin. (Åstrand 2017, 80.) Åstrandin ajatukset tukevat aiemmin mainittua Augusto Boalin ajatusta taiteesta tiedon muotona.
Tässä opinnäytetyössä käsitellään kulttuurisen nuorisotyön tavoitteita ja ideologiaa sekä paneudutaan teatteritoimintaan kulttuurisen nuorisotyön yhtenä
työmuotona nuorten näkökulmasta. Opinnäytetyössäni keskiössä ovat nuorten
omat muistot ja kokemukset teatteritoiminnasta. Tässä opinnäytetyössäni olen
soveltanut muistitietotutkimuksen menetelmää. Aineistona ovat nuorten omat
kirjoitelmat. Kirjoitelmat koostuvat nuorten omista muistoista ja muistetuista
kokemuksista teatteritoiminnassa vietetystä ajasta. Aineistonkeruuhetkellä
nuoret eivät enää olleet mukana toiminnassa, vaan siitä oli kulunut aikaa.
Tästä syystä tutkimusmenetelmäksi valikoitui muistitietotutkimus. Tässä opinnäytetyössä sovellan muistitietotutkimuksen menetelmää nuorten yksilöllisten
muistojen tutkimisessa. Taide koetaan yksilöllisesti omasta merkitysmaailmasta käsin. Vahvat tunnekokemukset jäävät muistiin. Muistitiedon käyttäminen tässä tutkimuksessa on perusteltua, koska tutkittavat kokemukset teatteritoiminnasta ovat muistitiedon näkökulmasta osa heidän nykypäiväänsä. Mielenkiintoista on se, mitä nuoret muistavat ja miten he muistonsa sanoittavat
tässä hetkessä. Rakentuuko yksilöllisistä muistoista jotain yhteistä?
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2.1

KULTTUURINEN NUORISOTYÖ
Mitä on kulttuurinen nuorisotyö?

Kulttuuria voidaan määritellä kolmella eri tavalla. Yhtäältä kulttuurin voidaan
määritellä olevan opittua. Tämä tarkoittaa sitä, että kulttuuri tukeutuu enemmän tietoihin ja taiteelliseen luovuuteen. Näin ajateltuna kulttuuri avautuu vain
tietylle osalle ihmisiä, jolloin kulttuuri näyttäytyy hienostuneelta ja älylliseltä.
Toisaalta kulttuuri nähdään sosialisaatioprosessina. Tällöin kulttuuri on ajattelun, tekemisen ja elämisen tyyli tai tapa. Kolmantena määritelmänä kulttuuri
nähdään konstruktivistisesti. Tämä määritelmä pitää sisällään jonkin tietyn yhteisön sisällä olevien ja elävien ihmisten elämäntapaa. Täydellisenä kulttuurin
määritelmä pitää sisällään ihmisen osallistumisen kulttuurin luojana eikä pelkästään kulttuurin tuotteena. Kulttuuriin liittyvinä oleellisina elementteinä pidetään ihmisen omaa osallistumista ja sellaista toimintaa, mikä perustuu tietoiseen valintaan. (Kurki 2005, 338.)
Kulttuurista nuorisotyötä tarkastellaan nuorisotyön ytimen kautta. Kulttuurinen
nuorisotyö on tavoitteellista ja päämäärätietoista nuorisotyötä. Tavoitteiden ja
päämäärien ollessa kirkkaat, voi nuorisotyöntekijä löytää parhaat työtavat ja
menetelmät työn kehittämiseen ja työn tekemiseen. (Laurio 2014, 34.) Tomi
Kiilakoski (2014) on kirjoittanut, että yhtenä esimerkkinä kulttuurisen nuorisotyön tavoitteista on nuoren kasvu eikä niinkään laadukas esitys tai tuotos. Tämän määritelmän mukaan kulttuuriseksi nuorisotyöksi voidaan määritellä erilaiset nuorisotyölliset toimintamuodot. Toimintamuotoina Kiilakoski mainitsee
esimerkkeinä nuorisoteatterit, bändikerhot sekä musiikkityöpajat. (Kiilakoski
2014, 21.) Kurki (2005) korostaa kulttuurisen toiminnan tavoitteissa yksilön
luovuuden ja monipuolisen ilmaisun kehittymistä. Hän mainitsee kulttuurisen
innostamisen tapoja olevan useita. Näistä tavoista löytyvät myös yhteisötaide
ja teatteri. (Kurki 2005, 345.)
Kulttuurinen nuorisotyö on haasteellinen määriteltävä, sillä sille ei ole olemassa tarkkaa rajausta. Tuliainen (2006, 74) toteaa, että kulttuurinen nuorisotyö on yksi tärkeä menetelmä nuorisotyön kentällä. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen työryhmä (2012) on määritellyt kulttuurisen nuorisotyön olevan
nuorten ilmaisutaitojen ja luovan osaamisen vahvistamista. Nuoret toimivat
kulttuurisessa nuorisotyössä ensisijaisesti subjekteina. Kulttuurinen nuorisotyö
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vahvistaa nuorten osallistumista, kasvamista ja oppimista edistävää toimintaa.
Vahvassa roolissa ovat myös osallisuus ja vuorovaikutus. Sama työryhmä toteaa, että kulttuurinen nuorisotyö määritellään yhteiskunnallisena ja yhteisöllisenä toimintana, joiden kautta nuori rakentaa omaa maailmankuvaansa ja yhteisöä median, taiteen ja kulttuurin keinoin. Nuoren elämäntilanne toimii kulttuurisen nuorisotyön lähtökohtana. Nuoren identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, ja nuoren kasvu omaksi itsekseen vahvistuu kulttuurisen nuorisotyön avulla. Ohjaajan roolina on olla ammattilaisena nuoren
tukena ja apuna kasvuprosessin aikana ja tunnistaa nuoren tarpeita. (Helsingin nuorisoasiainkeskus 2012, 7.)
Kulttuurista nuorisotyötä ei ole aina ymmärretty nuorisotyön keskeiseksi työ- ja
toimintamuodoksi. Kulttuurinen nuorisotyö on vakavasti otettava, yksilöllinen,
yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen toimintamuoto. Vuonna 2006 kulttuurinen
nuorisotoiminta kirjattiin nuorisolakiin. (Ruotsalainen 2008, 168.) Tuliaisen
(2006, 41) mukaan kulttuurisen nuorisotyön sisältöjä ovat taidekasvatus, nuorisotyö, demokratiakasvatus ja kulttuurikasvatus.
Kulttuurisen nuorisotyön perusta on taiteellisessa ja luovassa toiminnassa.
Tällä tarkoitetaan vapaata kommunikointia itsen ja olemassa olevan ympäristön kanssa, mahdollisuutta luoda uusia ideoita tai teoksia vallitsevissa olosuhteissa. (Helsingin nuorisoasiainkeskus 2012, 11.) Kiilakoskella (2014) on samansuuntainen ajatus. Hän nostaa esille kulttuurin määritelmässä sen, että
kulttuuri on ihmisten välistä toimintaa. Hänen mukaansa kulttuuri on yhdessä
luotua ja tapa jakaa merkityksiä toisten kanssa. Yksi tapa on teatteritoiminta.
(Kiilakoski 2014, 22-23.)
Kulttuurisen nuorisotyön lähtökohtana on mahdollistaa ja tarjota ilmaisukanavia nuorten omille näkemyksille siitä, mistä nuori haluaa asiaansa ilmaista.
Kaikki taidelähtöiset menetelmät perustuvat siihen, että löydetään nuoren
omat, ominaiset tavat ilmaista itseään ja vaikuttaa ympäristöönsä. Jokaisella
nuorella on oma persoonallinen tapa olla ja ilmaista. Taidelähtöisillä menetelmillä pyritään saamaan esiin nuoren oman persoonan eri ulottuvuuksia. Kulttuurista nuorisotyötä määrittävät kasvatukselliset elementit. (Helsingin nuorisoasiainkeskus 2012, 12.) Tavoitteena on saada nuoria voimaantumaan siten,
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että he rohkenisivat elää omaa elämäänsä mahdollisimman täydesti ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa (Åstrand 2017, 81).
Kulttuurisen nuorisotyön toimintamuodossa tarkoituksena on saada ihmiset
toimimaan yhteistyössä toistensa kanssa. Yhdessä tekeminen lähtee liikkeelle
sen hetkisestä todellisuudesta, missä kukakin elää. Dialogisuuden kautta kohdataan jokainen yksilö omana itsenään, omine tarinoineen. (Åstrand 2017,
81.) Taide on vahvasti yhteydessä mieleen ja tiedostamattomaan puoleen.
Siitä syystä taide saattaa olla voimakkaasti kokonaisvaltainen elämys. Kokemusten nähdään liittyvän myös aivojen fysiologiseen kehitykseen. Taidetoiminnassa käytetään esimerkiksi tanssillisia ja teatterillisia menetelmiä, joiden
on todettu vaikuttavan identiteetin kehittymiseen. Kehollisuuden ja sanattomuuden kautta luodaan yhteys ja kokemus ympäröivään maailmaan. Merkitykset muodostuvat ymmärryksen kautta. (Helsingin nuorisoasiainkeskus
2012, 11.) Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia yksilön ja yhteisön kannalta on tutkittu useilla eri tieteenaloilla. Eri tutkimuksiin ovat vaikuttaneet eri
näkökulmat taiteen mahdollisuuksista hyvinvoinnin edistämisessä. Taiteen
vaikuttavuus on yhteydessä tilanteeseen, kontekstiin sekä yksilöllisiin ja yhteisöllisiin kokemuksiin. Näiden lisäksi taiteen vaikuttavuuteen liittyvät kulttuuriset ja materiaaliset tekijät. Näistä syistä taiteen kautta syntyvistä hyvinvointivaikutuksista on mahdotonta löytää yhteistä näkemystä. Taiteen erityislaatuisuus näkyy sattuman, kuvittelun ja yllätyksellisten kohtaamisten erityisyydessä. (Laitinen 2017, 6, 9–10.)
Taiteella on tutkimusten mukaan todettu olevan ihmisen hyvinvointia tukeva
vaikutus. World Health Organization (1998) on määritellyt terveyden täydellisenä fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena hyvinvointina. Hyvinvointi pitää sisällään fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja emotionaalisen hyvän olon. Erik
Allardt (1976) on määritellyt hyvinvoinnin ulottuvuudet kolmeen eri kategoriaan: elintasoon (having), yhteisyyssuhteisiin (loving) ja itsensä toteuttamisen
muotoihin (being). Taiteen hyvinvointiin vaikuttavat asiat voidaan määritellä
neljään eri kategoriaan. Ensimmäisenä on elämysten tarjoaminen ja nautinnon
tuottaminen. Toisena on yhteisöllisyyden ja verkostojen muodostuminen. Kolmantena vaikutuksena on elinpiirin viihtyvyyden lisääntyminen. Neljäntenä
näiden kaikkien edellä mainittujen osa-alueiden voidaan katsoa olevan yhteydessä hyvään terveyteen. (Malte-Colliard & Lampo 2013, 8.)
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Taiteellinen ja luova toiminta tuovat osaltaan omanlaisensa toimintamallin
nuorisotyön kentälle. Nuori pääsee toiminnan kautta testaamaan ja kokeilemaan rajojaan. Taiteellisessa toiminnassa kaikki luovat keinot ovat sallittuja.
Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen on mahdollistettu kulttuurisessa nuorisotyössä. Mahdollistaminen tapahtuu osallistavien menetelmien sekä kasvatuksellisen työotteen avulla. Kulttuurisessa nuorisotyössä on yhteinen valmius ja
halu toimia yhteisen tavoitteen eteen. Tämä vahvistaa ajatusta siitä, että kulttuuriseen nuorisotyöhön on yksilön helppo tulla mukaan. Ryhmätoiminnassa
tavoitteena on turvallisen ryhmän syntyminen, osallisuuden vahvistaminen ja
vuorovaikutuksen toiminen. Yksilön kohdalla tavoitteina on saada onnistumisen kokemuksia, kehittää omaa taiteellista itseilmaisua ja vuorovaikutusta
muiden ryhmäläisten kanssa. (Helsingin nuorisoasiainkeskus 2012, 11.) Osallisuuden toteutumiseksi Nivalan ja Ryynäsen (2014) mukaan tarvitaan sellaisia yhteisöjä, joissa nuori tulee nähdyksi ja kuulluksi. Nuori tulee tunnustetuksi
ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä osana yhteisöä. (Åstrand 2017, 81.)
Sosiaalipedagogisesta näkökulmasta katsoen osallisuus toteutuu yksilön ja
yhteisön välisessä suhteessa. Osallisuuden toteutuminen edellyttää, että yksilöllä on mahdollisuus toimia. Toimimisen mahdollisuuden tulee olla todellista.
Valta vaikuttaa yhteisön asioihin on osallisuuden toteutumisessa tärkeää.
(Åstrand 2017, 81-82.) Sosiaalipedagogiikassa on tarkoituksena saada yhdistettyä kasvu ja kasvatus yksilön omaan, arkiseen elämismaailmaan. Tätä
kautta kasvu ja kasvatus kiinnittyy yksilön toiminnallisuuteen ja aktiivisuuteen.
Nuorisotyössä toimitaan niin sanotuissa ”kolmansissa tiloissa”, millä tarkoitetaan esimerkiksi kulttuurin harrastamista. Tarkoituksena on lisätä niin yksilön
kuin yhteisön yleisen elämän mielekkyyttä. (Filander 2008, 91.) Osallisuuden
eri muodot tarjoavat yksilölle erilaisia mahdollisuuksia. Osallisuus parhaimmillaan saa aikaan kiinnittymistä yhteiskuntaan ja vaikuttaa nuoren itsetunnon
kehittymiseen. Jokaisella yksilöllä on tarve saada onnistumisen kokemuksia ja
tukea omaan kasvuunsa. Osallisuuden syntymiseen tarvitaan tukea ja jatkuvuutta sekä erilaisten vuorovaikutustekniikoiden soveltamista. Näiden avulla
rakennetaan nuorten ympärille tilaa, jossa on mahdollisuus synnyttää niin nuoria tukevaa kulttuuria kuin nuorten itseorganisoitumista. Osallistumisella voidaan tarkoittaa esimerkiksi harrastamista sosiaalisessa yhteisössä.
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Churchman (1990) määrittelee osallistumisen syihin toiminnan itsessään, demokratian kohentumisen, psykologisen kasvun ja oppimisen syvenemisen
(Horelli ym. 2008, 217, 219).
Tuliaisen (2006) tutkimuksessa tuli esille työntekijöiden käsityksiä kulttuurisesta nuorisotyöstä. Tutkimuksessa käytännön työntekijät nostivat kulttuurisen
nuorisotyön tavoitteiksi voimaannuttamisen, yhteiskunnallisen toimijuuden
sekä kansalaiseksi kasvattamisen. Tavoitteena oli saada yhteiskunnallisesti
normien mukaan käyttäytyvä nuori. Samalla nuoren tulisi kriittisesti edistää yhteiskunnallisia muutoksia. Siuralan (2001) mukaan kulttuurinen nuorisotyö toimii nuoren identiteetin rakentamisen ja ilmaisemisen tukena sekä ehkäisee
syrjäytymistä kulttuuristen toimintojen avulla. (Tuliainen 2006, 75, 73, 76.)
Kulttuurisen nuorisotyön perustehtävänä on tarjota nuorille onnistumisen kokemuksia, luoda nuorille kulttuuriset ja henkiset tukirakenteet sekä nuoren ilmaisutaitojen kehittäminen (Ruotsalainen 2008, 173).
Tässä opinnäytetyössä määrittelen kulttuurisen nuorisotyön tarkoittavan tavoitteellista nuorisotyötä, jossa työmenetelminä käytetään erilaisia taidelähtöisiä menetelmiä. Kulttuurinen nuorisotyö toimii yläkäsitteenä kaikelle taidelähtöiselle toiminnalle. Kulttuurinen nuorisotyö sisältää osallistumisen ja osallisuuden, sosiokulttuurisen innostamisen, itseilmaisun vapauden ja vahvan
nuorisokasvatuksen osaamisen.
2.2

Soveltavat teatterilähtöiset menetelmät kulttuurisen nuorisotyön
työmuotona

Opinnäytetyössäni käsittelen soveltavan teatterin sekä yhteisöteatterin työmuotoja. Tarkasteltava teatteriryhmä työskenteli soveltavan teatterin sekä yhteisöteatterin menetelmillä. Seuraavassa esittelen lähemmin teatterilähtöisiä
soveltavia menetelmiä.
Teatteritoiminnan lähtökohtana on yhdessä tekeminen ja toimiminen. Näiden
pohjalta syntyviä ajatuksia, ideoita ja merkityksiä pohditaan yhdessä nuorten
kanssa. (Ruotsalainen 2008, 173.) Nuoret tuottavat usein hyvin kantaaottavaa
sisältöä. Nuoret nostavat esille omaan, sen hetkiseen elämäänsä vaikuttavia
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asioita. Näitä ovat esimerkiksi nuoren elämän kipukohdat, hänen kohtaamansa haasteet tai kokemansa epäoikeudenmukaisuus. Tätä kautta nuoret
voivat ottaa kantaa ja tuoda esille sellaisia rakenteita ja todellisuutta, joiden
keskellä he kasvavat. Nuorten tuodessa omaa elämäänsä ja kertomuksiaan
esiin, on nuorten näkökulmat esillä aitoina ja avoimina. Nuorten tilanteet ja erilaiset todellisuudet tulevat esiin. (Åstrand 2017, 82-83.)
Teatteri harrastuksena tuottaa osallistujille erilaisia tunteita aina mielihyvästä
tuskaan ja ahdistukseen. Samalla teatteri kiinnittää osallistujan vahvasti elämään. Tällä tarkoitetaan taiteen kokonaisvaltaisuutta. Taiteessa kietoutuvat
yhteen äly ja tunteet, tiedot ja taidot sekä yksilön kokemukset ja havainnot elämästä. Soveltavalla teatterilla tarkoitetaan menetelmää, jossa taideteoksen
omistajuus rakentuu yhteistyössä ohjaajan ja osallistujien välillä. Omat kokemukset elämästä, olemassa olevat tiedot ja taidot limittyvät toisiinsa. Ohjaaja
tekee esityksen yhteistyössä jonkin yhteisön kanssa. Oleellista on, että esityksen pohjana käytetään usein yhteisön jäsenten tarinoita. (Korhonen 2014, 24–
25.)
Sommers (2008) on määritellyt soveltavan teatterin neljä keskeistä periaatetta. Ensimmäisenä hän mainitsee, että soveltavan teatterin avulla voidaan
mallintaa todellisuutta. Luodaan niin sanottu sosiaalinen laboratorio. Toisena
hän nostaa esille soveltavan teatterin ylivoimaisen kyvyn muuttaa asenteita ja
käsityksiä verrattaessa pelkästään puhumisella tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Kolmantena hänen mukaansa fiktiivisen maailman ja oman henkilökohtaisen kertomuksen yhteensovittamisessa, kahden todellisuuden samanaikaisuudessa tapahtuu oppimista. Neljäntenä hän mainitsee leikin. Leikin avulla
käsitellään vakavia ja tärkeitä asioita. Tässä olennaisia ovat leikin säännöt ja
keveys. (Korhonen 2014, 22.)
Osallistavan teatterin tarkoituksena ei ole luoda esitystä katsojia varten. Menetelmän keskiössä ovat toimintaan osallistujat, jotka tarkastelevat kulttuurisia
merkityksiä yhdessä luomalla. Tällä tavoin tehdään näkymätön näkyväksi.
Osallistavan teatterin alle menevät soveltava teatteri, työpajateatteri, draama,
organisaatioteatteri, työyhteisöteatteri ja yhteisöteatteri. (Rusanen 2014, 154.)
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Yhteisöteatterin todellisuus rakentaa sisältönsä todellisuudesta. Yhteisöteatterissa nostetaan esiin nykyhetki ja sen sisällä olevat arjen ongelmat syineen ja
seurauksineen. (Hohenthal-Antin 2009, 60.)
Augusto Boal (1995) on kehittänyt yhteisöteatterin käsitettä. Boal halusi herätellä ihmisiä vaikuttamaan omaan elämäänsä 1960-luvun Brasiliassa. Boalin
tavoitteena oli saada ihmiset itse havahtumaan muutosten tekijöiksi omassa
elämässään. Boalin ajatukset perustuivat pitkälti Paolo Freiren ajatuksiin.
(Boal 1995, Häkämies 2008, 112.) Freire toimii sosiokulttuurisen innostamisen
suunnannäyttäjänä. Tavoitteena Freirellä on saavuttaa kulttuurinen demokratia. Kulttuurinen demokratia on mahdollista vain silloin kun ymmärretään ihmisten osallistuminen lähtökohtana toiminnalle. (Kurki 2005, 354.) Freiren
ajatukset ja näkemykset ovat vapautumisessa, muutoksessa ja toivossa. Sosiokulttuurinen innostaminen on freireläisessä ajattelussa keskeistä. Augusto
Boal toteutti Freiren ajatuksia yhteisöllisyydestä, osallisuudesta, herkistymisestä, dialogista, luovuudesta ja toimintaan sitoutumisesta omassa yhteisöteatterissaan. Yhteisöteatterin keinoin on mahdollista katsoa vallitsevaa todellisuutta. Freireläisessä ajattelussa toivo nähdään ihmisen tietoiseksi tulemisessa. Ne asiat, joista olemme tietoisia ovat niitä, mitä on mahdollista muuttaa. Tietoisuus tuo esiin myös ne asiat, joihin emme voi vaikuttaa ja joita
emme voi muuttaa. Sosiokulttuurisen innostavuuden kasvaminen on yhteydessä tietoisuuteen. (Häkämies 2008, 112.)
Boalin käytyä Euroopassa hyvinvoinnille tuli uusi näkökulma. Boalin mukaan
länsimaisessa yhteiskunnassa sortajat olivatkin enemmän ihmisten omia,
päänsisäisiä sortajia. Yhteisöteatterin keinoin näitä oman päänsisäisiä sortajia
on mahdollisuus tehdä näkyviksi. (Häkämies 2008, 112.) Taidetta tarvitaan
moniin eri asioihin. Taiteen avulla on mahdollista etäännyttää vaikeitakin asioita tehden ne fiktiivisiksi. Etäännyttämisen kautta käsiteltävät ilmiöt tulevatkin
lähemmäksi. Taide mahdollistaa ihmisen oman äänen kuulumisen ja nähdyksi
tulemisen omissa, itselleen tärkeissä asioissa. Taiteen avulla on mahdollista
sanoittaa sellaisia tilanteita, joihin sanat eivät pysty. Tunteiden käsittelyssä taiteella on niihin suora yhteys. Tämä mahdollistaa tunteiden tutkimisen ja tunnistamisen. Taide kuuluu kaikille ja se on yhteisessä omistuksessa. Osallistava taide on estetiikkaa, joka on kietoutuneena eettisyyteen. Taiteella on taipumus jättää vahvoja elämysjälkiä tunnemuistiimme. (Häkämies 2013, 9–10.)
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Yksilön oma näkökulma ja ajattelu tulevat haastettua teatterilähtöisiä menetelmiä käytettäessä. Työskentelyn aikana tulee tehdä erilaisia valintoja ja päätöksiä. Valintojen ja päätösten lisäksi neuvotellaan siitä, miten tästä jatketaan
eteenpäin. Osallistuja pääsee kehittelemään ja pohtimaan niin omia kuin toisten ajatuksia ja ideoita sekä luopumaan omistaan tai muuttamaan niitä. Osallistuja pääsee ottamaan kantaa ja olemaan erimielinen suhteessa muihin.
Ryhmän yrittäessä löytää yhteistyössä oikeita kysymyksiä tulee vastaan erilaisia vaihtoehtoja ja ristiriitoja. Työskentelyn eteenpäin viemiseksi ryhmän tulee
sietää epävarmuutta ja ryhmän tulee suostua useisiin erilaisiin asioiden saamiin merkityksiin. Yhdessä tekeminen, yhteisen tavoitteen luominen ja tilannesidonnaisuus ovat teatterilähtöisessä työskentelyssä olennaista. Yhdessä
havainnointi erilaisilla tavoilla antaa mahdollisuuden pysähtyä ja kuulostella
sitä, mitä meille ja meissä tapahtuu. Yhdessä työskentely antaa syyn olla dialogissa muiden kanssa. Teatterilähtöisellä työskentelyllä on mahdollista saavuttaa parhaimmillaan leikin keveys. Leikin käynnistyttyä ja sille antauduttua
leikki vie mukanaan. (Korhonen 2014, 26–27.)
Yhteisöllisyyttä ja osallistumista lisäävillä taiteen muodoilla on mahdollista tutkia ihmisyyteen liittyviä vaikeimpia kysymyksiä: kuka olen, miksi olen ja miten
voimme elää yhdessä (Häkämies 2013, 9). Teatteritoiminnassa ilmennetään
itseä muille. Samalla opitaan itsestä ja yhteisen toiminnan kautta hahmotetaan
sitä, kuka minä olen. (Åstrand 2017, 82.)
Devising teatteri-käsite on yleistynyt suomalaisessa teatteripuheessa. Käsitteellä kuvataan useita erilaisia harjoituskäytäntöjä. Yhteistä näille käytännöille
on se, ettei valmista käsikirjoitusta ole vaan käsikirjoitus syntyy ryhmän yhteisenä prosessina ja prosessissa. Prosessin alussa on erilaista materiaalia,
väitteitä, ajatuksia ja kysymyksiä, jotka saattavat toiminnan käyntiin. Materiaalia työstetään erilaisin keinoin. Materiaalia analysoidaan, sitä työstetään toiminnallisesti muun muassa improvisaation keinoin ja näiden työskentelytapojen kautta esityksen ilmiasu ja rakenne muodostuvat. Esityksen käsikirjoitus
muodostuu harjoitteiden myötä. Osallistujat muokkaavat ja tuottavat materiaalia prosessin aikana. (Koskenniemi 2007, 17–18.)
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2.3

Ohjaaja kohtaamisosaajana ja innostajana

Nuoren kohtaaminen taidelähtöisessä työssä tapahtuu merkitysten, mielipiteiden ja arvojen kautta. Näiden kautta on mahdollista saavuttaa suhteen syveneminen. (Helsingin nuorisoasiainkeskus 2012, 11.)
Nuorisotyöllinen ote ohjaajuudessa on kykyä havaita pinnan alla olevia ilmiöitä. Ilmiöt ovat havaittavissa nuorten kanssa keskustellessa ja yhdessä toimiessa. Ohjaaja havainnoi ja tarkastelee, mitä tapahtuu nuorten keskuudessa
ja kulissien takana. (Ruotsalainen 2008, 172.) Ohjaaja toimii innostajana,
sparraajana, peilinä, rohkaisijana ja tukijana. Kanssakulkijuus mahdollistuu silloin, kun ohjaaja tuntee sen todellisuuden, missä nuoret elävät. (Ruotsalainen
2008, 174.) Ohjaajalle on oleellista huomata ja havainnoida nuoressa ja hänen ympärillään olevia vahvuuksia ja voimavaroja. Vahvuuksien ja voimavarojen havainnointi tuottaa merkittävää tietoa nuoren kasvun tukemiseksi. (Hotulainen ym. 2015, 273.)
Sosiokulttuurisen innostajan päämääränä on johdattaa ihmiset yhteen, herkistää ja vahvistaa ihmistä. Tarkoituksena on luoda sellaisia kokemuksia, joiden
myötä ihmisen oma, persoonallinen ilmaisu mahdollistuu. Näiden kokemusten
kautta vahvistetaan yhteisöön kuulumisen tunteita. Silloin, kun ihminen kokee
kuuluvansa yhteisöön, on yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttaminen
mahdollista. Innostamisesta sanotaan, että se on osallistumista, yhdessä tekemistä ja inhimillisen sekä solidaarisen yhteiskunnan rakentamista. (Kurki
2005, 335.)
Draaman menetelmiä käytettäessä ohjaajan rooli voidaan nähdä sosiokulttuurisena innostajana. Sosiokulttuurinen innostaminen on filosofinen lähestymistapa. Lähestymistapa tarkoittaa sitä, että ihminen nähdään yksilönä, joka on
luova, haluaa toteuttaa itseään ja uudistaa ympärillä olevaa kulttuuria. Sosiokulttuurisen innostamisen tavoitteena on yksilön oma aloitteellisuus elämänsä
ratkaisujen toimijana. Innostamisessa perusajatuksena on usko siihen, että jokaisella on olemassa ne ominaisuudet, joiden pohjalta yksilön on mahdollista
kehittyä. Ihmisen kasvuprosessin käynnistäminen on mahdollista voimavaratyöskentelyn kautta. Tällä tarkoitetaan itsensä toteuttamista yhteisössä omien
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voimavarojen puitteissa. Ihmiselle pyritään antamaan nähdyksi ja kuulluksi tuleminen omassa yhteisössään. (Ventola 2005, 35.)
Innostaminen rakentuu kolmesta ulottuvuudesta: pedagogisesta, sosiaalisesta
ja kulttuurisesta. Näillä ulottuvuuksilla pyritään ihmisen persoonallisten arvojen
kehittymiseen ja yhteisölliseen sitoutumiseen. Pedagogiselta kannalta tavoitteena on saavuttaa persoonallista kehittymistä. Persoonallinen kehittyminen
sisältää asenteiden muuttumista, kriittisen ajattelun kehittymistä, ymmärrystä
omasta vastuusta, herkistymistä ja motivaation heräämistä. Sosiaalinen ulottuvuus on ihmisten yhdistämistä, osallistumista ja yhteistä pyrkimystä niin yhteisön kuin yhteiskunnan laadulliseen muuttamiseen. Kulttuurinen ulottuvuus pitää sisällään luovuuden ja oman ilmaisun kehittymisen. (Kurki 2005, 335.)
Kurki (2000, 2002) on kirjoittanut innostajan keskeisistä rooleista. Innostajana
toimiminen on monialaista työtä. Innostajan työssä yhdistyvät projektityöntekijän, ryhmän ohjaajan ja kasvattajan roolit. Ohjaajuus innostajan roolissa vaatii
hyviä sosiaalisia taitoja, hyvää itsetuntemusta, humaania asennetta, halua kehittyä ja osaamista toimia. Sudenkuoppana ohjaajalle on se, kuinka pitää
huolta siitä, että toiminta ei lähde ohjaajasta itsestään käsin. (Ventola 2005,
36.)
Ruotsalaisen (2008) mukaan ohjaaja on tietoisesti synnyttämässä ja laittamassa liikkeelle erilaisten yhteisöjen välistä kulttuuria. Ohjaajan oma innostus
on välttämätöntä. Innostaminen ei ole sidoksissa ohjaajan persoonallisuuteen.
Olennaista on intohimon välittyminen itse toimintaan ja sen kautta syntyviin
konkreettisiin tuotoksiin. (Ruotsalainen 2008, 177.)
Innostamisen perustana toimii osallistuminen. Ohjaajan roolina on toimia herkistäjänä, yllyttäjänä, rohkaisijana ja motivaation herättäjänä. Ohjaaja mahdollistaa osallistumisen järjestelemällä ulkoisia olosuhteita. Innostaminen sisältää
useita eri elementtejä. Innostamisen menetelmät ovat aina osallistavia ja toiminta on aina suunniteltua. (Kurki 2005, 345–346.) Pyrkimyksenä innostamisella on saada aikaan sosiaalista liikettä, jonka avulla pyritään muutosten luomiseen ja vahvistamiseen. Kasvatuksellisesta näkökulmasta innostaminen
juurtuu sellaiseen pedagogiikkaan, joka on aktiivista ja osallistavaa. Kulttuuri-
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sella demokratialla tarkoitetaan sitä, että kulttuuri on kaikkien oikeus. Jokaisella yksilöllä on mahdollisuus kehittää yhteisöä, luoda omaa elämänlaatuaan.
Näiden kautta tunnustetaan jokaisen kykyä toimia aktiivisena osallistujana.
Sosiaalisten ryhmien ja toimivan ryhmäprosessin vahvistamiseen on mahdollisuus innostamisen kautta. Innostaminen pitää sisällään käytäntöjä, jotka luovat aloitteellisuutta ja osallistumista. Innostamiseen liittyy oman toiminnan ja
toiminnan merkitysten pohtimista ja nämä ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Kaikki menetelmät eivät sovi innostamiseen tai toimi innostamisessa.
Mikä tahansa toiminta ei ole innostamista, vaan innostaminen on aina suunniteltua ja päämäärätietoista toimintaa. Kaikki toiminta suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin ovat persoona- ja yhteisö-käsitteiden alla. Tämä tarkoittaa
ihmisyyden pohdintaa suhteessa ympärillä olevaan yhteisöön ja yhteiskuntaan. Innostamisen menetelmiin kuuluu aatteellis-filosofinen kehys sekä siitä
esiin nousevat menetelmät ja tekniikat. Innostamisessa kommunikoidaan horisontaalisesti ja vertikaalisesti. Voidaan sanoa, että innostaminen on kommunikointijärjestelmä. Jokainen yhteisö on erilainen ja jokaisen yhteisön kannalta
innostaminen sovelletaan uudelleen. Lähtökohtana on aina tämä, olemassa
oleva hetki. (Kurki 2005, 346–347.)
Ohjaajan tehtävänä on mahdollistaa nuoren kasvu niin ilmaisullisissa kuin teknisissä taidoissa, itsetuntemuksessa ja sosiaalisissa taidoissa. Ohjaajan tulee
luoda näille kasvunpaikoille kasvun mahdollistavat olosuhteet. (Helsingin nuorisoasiainkeskus 2012, 12; Foster 2014, 21.) Pääroolissa ei ole ohjaaja, vaan
nuoret itse (Ventola 2005, 36). Ohjaaja toimii mahdollistajana, joka luo olosuhteet yhteisöllisyyden ja luovuuden toteutumiselle sekä ilmaisullisille prosesseille. Ohjaaja tukee itsetuntemuksen ja itseilmaisun kehittymistä, antaa tilaa
ja mahdollisuuden nuoren omalle toimijuudelle, osallisuudelle ja voimaantumiselle. Ohjaajan tehtävänä on mahdollistaa myös tekemisen taitoja. Ohjaaja luo
mahdollisuuksia nuorelle kehittyä ja kasvaa eri ympäristöissä. (Helsingin nuorisoasiainkeskus 2012, 11.) Foster kuvaa positiivista kanssakäymistä ohjaajan
ja ohjattavien välillä. Hän listaa Animartsin (2003) mukaan ohjaajan ominaisuuksia. Ohjaaja nähdään muun muassa neuvottelevana, yhteistyökykyisenä
ja arvostavana. Yksilön arvo tunnustetaan, ja toiminnan aikana ohjaaja toimii
vuorovaikutuksessa ohjattaviensa kanssa. (Foster 2014, 21.)
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Ohjaajan on hyvä ymmärtää oma rajallisuutensa. Rajallisuus tulee esiin silloin,
kun luovan prosessin aikana nuorten innostus ja ympärille muodostuva kaoottisuus ottavat valtaa. Ohjaajan tulee sietää epävarmuutta, sattumia ja rajatonta ajatuksen lentoa, sillä nämä edellä mainitut asiat liittyvät luovuuteen ja
luovaan tilaan pääsemiseen. (Hautamäki 2014, 62.) Myös Åstrand (2017) nostaa esiin ohjaajan omat rajat ja niiden tiedostamisen. Vaikeutena nousee esiin
se, kuinka pitkälle he ovat valmiita tukemaan nuorta vaikeissa elämäntilanteissa. Intensiivisesti teatteriprojektissa työskennellessä on vaara joutua liian
syvälle nuoren elämäntilanteeseen. Tämän lisäksi riskinä on se, että ohjaajaan projisoidaan helposti erilaisia rooleja äidistä rakastettuun. Teatteriprosessin aikana läheiseksi muodostuvat suhteet tuovat mukanaan suuret odotukset
ja mahdolliset pettymykset. Ohjaajaan on helppo turvautua. Prosessin aikana
toiminta voi henkilöityä liikaa, vaikka tavoitteena olisi saada nuori integroitumaan ja kiinnittymään myös prosessin jälkeen muuhun mielekkääseen toimintaan. (Åstrand 2017, 89.)
Ohjaajalta edellytetään erilaisten tilojen tuntemusta, kun ollaan tunteiden
kanssa tekemisissä. Autenttisissa hetkissä ovat vastavuoroisina kaaos ja
kontrolli, psyykkisyys ja henkisyys, fiktio ja fakta. Parhaimmillaan teatterilähtöinen toiminta toimii luovassa tilassa ja rohkeudelle suotuisassa ilmapiirissä.
(Häkämies 2005, 148.) Ohjaajuus vaatii ryhmätyöskentelyssä herkkyyttä. Ryhmähengen luominen on erityisen tärkeää, sillä käsiteltävät asiat saattavat olla
jollekin osallistujalle vaikeita. Ohjaajan tehtävänä on luoda psykologisesti turvallinen ja kannustava ilmapiiri ryhmän sisälle. Hyvä ryhmäilmapiiri on lähtökohta luovalle toiminnalle. Jokaiselle osallistujalle on saatava aikaan tunne
siitä, että uskaltaa olla oma itsensä mielipiteineen ja persoonineen. Yksilön
luovien resurssien käynnistyminen vaatii turvallisuuden tunnetta. Jokaisen
nuoren tarina on tärkeä ja merkityksellinen. Ohjaajuuden kulmakiviä ovat sallivuus, hyväksyntä, arvostus ja tasa-arvo. Oleellista toiminnassa on itse prosessin korostuminen. Prosessin varsinainen tulos ei ole se, mitä kohti mennään.
Näin vältytään luomasta suorituspaineita. Ohjaaminen perustuu myönteisyyteen, jokaisen yksilöllisyyttä ja omaperäisyyttä arvostavaan toimintaan. Palautteen antaminen, rohkaiseminen ja kannustaminen kuuluvat ohjaajan tehtäviin.
Tunneilmaisulle tulee olla tilaa ryhmässä. Ohjaajan tapaan toimia turvallista
ryhmää luodessa kuuluvat myös huumori, spontaanius, rentous ja välittömyys.
Toimintaympäristö voi tukea luovuuden heräämistä. Ohjaaja toimii ryhmässä
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usein itseilmaisun esimerkkinä. Hän voi näyttää esimerkkiä minimoimalla tietoisesti liiallisen itsekontrollin. Vahva itsekontrolli toimii luovuuden lamauttajana. Ohjaajaa voidaan verrata jääkiekkovalmentajaan, jonka tehtävänä on
psyykata porukka. Ohjaajan oma tunnelma ja tunnetila vaikuttavat ryhmään ja
sen vireeseen. Hänen ei tarvitse olla kaikkitietävä ja osaava. Ohjaajuus voidaan nähdä luovuuden katalysaattorina. Tällä tarkoitetaan myös sitä, että ohjaajalla on kyky madaltaa henkisen esteettömyyden kynnyksiä. Usein luovuuden lukkoina toimivat liiallinen itsekritiikki, kontrolli, mitätöinti ja kokemus siitä,
ettei ole arvostettu. Läheinen ja tasa-arvoinen ohjaaja luo ilmaisulle ja luovuudelle mahdollisuuksia, koska tällaista ohjaajaa ei tarvitse jännittää. (Hohenthal-Antin 2009, 140-141.)
Ohjaajan tehtävänä on kannustaa ja auttaa nuorta luomaan positiivista minäkuvaa. Hän rakentaa tietoisesti ympärilleen tyytyväisyyden kulttuuria. Kannustavan palautteen antaminen ja kehuminen tukevat nuorta ja ovat yhteydessä
positiivisen minäkuvan luomiseen. (Toivakka & Maasola 2011, 26.)
Åstrandin (2017) mukaan ohjaajan on teatteritoiminnan menetelmiä käyttäessä oltava tietoinen siitä, etteivät ne sovellu kaikille. Haasteeksi muodostuu
taiteellisen prosessin kautta nuoren kasvun tukeminen sekä prosessin lopputulos. Ohjaajan tehtävänä on huolehtia siitä, että lopputulos on nuorelle edullinen ja nuori saa sitä kautta onnistumisen kokemuksia. Näihin edellä mainittuihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää kasvun ja oppimisen mahdollisuuksia,
sekä inhimillistä kohtaamista. Taiteen käyttämiseen sisältyy riskejä, koska
taide nähdään voimakkaana välineenä. Taideprosessi saattaa avata sellaisia
tunteita tai traumoja nuoressa, joiden käsittelyyn ei ohjaajalla ole osaamista.
Ohjaajan on hyvä olla tällaisten tilanteiden varalle toimintatapa, kuinka saada
asia hoidettua. Käsiteltäessä vaikeita aiheita on olemassa riski siitä, ettei nuori
välttämättä kestä aiheen työstämistä. Oleellista on, että ohjaajalla on tarvittava
ammattitaito käyttää menetelmää ja tarvittaessa ohjata nuori ammattiavun piiriin. Hän huolehtii siitä, ettei nuoren oma tähtihetki lavalla ole häpeällinen ja
yleisölle vaivaannuttava. (Åstrand 2017, 87-89.)
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3

MUISTITIETOTUTKIMUS MERKITYSTEN PAIKANTAJANA

3.1

Muistitietotutkimuksesta

Ihminen tarvitsee muistia, sillä muistin kautta otetaan haltuun menneisyytemme ja lujitetaan identiteettiämme. Muisti on yhteydessä kokemukseemme
siitä, mihin kuulumme, menneisyyden tapahtumiin, tulevaisuuteen suhtautumiseen ja arkipäivässä toimeen tulemiseen. Muistelun avulla ihminen rakentaa
elämästään kronologisesti etenevän jatkumon, joka koetaan sellaisenaan tapahtuneeksi ja tapahtumat ovat jokaiselle todellisia. (Korkiakangas 1999,
155.)
Muistitietotutkimuksessa käytetään yleisesti menneisyyttä koskevaa suullista
aineistoa. Peltonen (2002) määrittelee muistitietotutkimuksen sellaiseksi tiedoksi, joka pohjautuu tiedonantajan muistiin. Muistitieto on silloin luotettavaa,
kun tutkittavasta aiheesta on löydettävissä useita yhtäpitäviä muistitietoja.
(Fingerroos & Peltonen 2006, 8.) Muistitietotutkimuksen käsite on laaja ja sitä
voi toteuttaa eri tavoin. Muistitietotutkimus sisältää kaikki menneisyyden tulkinnat, kuten akateemiset tutkimukset, muistitietohistorian ja tavallisen ihmisen
tuottamat tulkinnat. Muistitietotukimusta voidaan käyttää tutkimuksen lähteenä, kohteena tai metodina. (Fingerroos & Haanpää 2006, 28–30.) Tässä
tutkimuksessa muistelua käytetään metodina, jolloin se nähdään apuvälineeksi tutkimusaineiston muodostamisessa.
Muistitietotutkimus kannustaa muistelemiseen ja oman historian tutkimiseen ja
tuottamiseen. Akateemiset menneisyyden tulkinnat on hyväksytty keinoksi ja
tavaksi tuottaa tietoa. (Fingerroos & Haanpää 2006, 28–30.) Muistitietotutkimuksen tulos on subjektiivinen ja monimerkityksinen. Muistitietotutkimuksella
ei pyritä menneisyyden aukottomaan selittämiseen vaan tulos on aina tutkijan
tulkinta suhteessa valittuun teoriaan. Päämääränä tutkimuksessa on löytää
tutkittavan kohteen oma näkemys menneisyydestä ja saavuttaa tutkittavan
oma tulkinta. (Fingerroos & Haanpää 2006, 39, 42.) Ukkonen (2006) on määritellyt muistitietotutkimuksen siten, että muistelu on kerrontaa ja tulkintaa menneisyyden prosesseista sekä niiden merkityksistä nykyisyyden lähtökohdasta.
Oleellista tutkimuksessa on se, mitkä asiat ja tapahtumat ovat muistelijan mielestä muistamisen arvoisia. Tätä kautta tulee esille tutkittavan suhde mennei-
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syyden tulkintoihin. (Ukkonen 2006, 188.) Peltosen (1996) mukaan muistitiedon merkittävyys on kertojan subjektiivisuudessa. Yksilöllisten kokemusten
kautta voidaan löytää jotain tiettyä ryhmää koskevia yhteisiä kokemuksia.
Muistaminen on samaan aikaan historiallinen kokemus ja historiallinen tietoisuus. (Tormulainen 2018, 50.)
Muistitietoa voidaan käyttää tutkimuksen lähdeaineistona. Tutkimuksen tavoitteena on saada esiin näkökulmia menneisyydestä muistelijoiden omista näkökulmista. (Fingerroos & Peltonen 2006, 10.) Muistitiedon ydin rakentuu toisen
tiedon kuuntelemisessa ja tavoittamisessa. Toisella tiedolla voidaan tarkoittaa
hiljaista tietoa, vastatietoa tai heikkoa tietoa. Hiljainen tieto on tutkijoiden mukaan kokemusperäistä ja se on vaikeasti selitettävissä ja tulkittavissa. Vastatiedosta sanotaan, että se on haasteellista. Vastatieto kyseenalaistaa olemassa olevaa tietoa. Tämä kyseenalaistaminen haastaa ja tuo uusia näkökulmia vaihtoehdoille sekä saa esiin jo unohdetut käsitykset. Heikko tieto on tiedostamista tiedon rajoista ja se on usein omakohtaista. (Fingerroos & Peltonen 2006, 12.) Muistitiedosta tekee erityisen se, että muistelijoilla on sellaista
tietoa, mitä meillä ei ole. Parhaimmillaan muistitiedon käsitteleminen on oppimistilanne. Muistitieto on moniäänistä, yksilöllistä ja kollektiivista. Muistitietotutkimuksessa tutkija on vuoropuhelussa tutkittavien kanssa. (Fingerroos &
Peltonen 2006, 20–21,13.)
Muistitiedosta on käyty vuosituhannen alussa metodologista pohdintaa muistin
ja tiedon luonteesta (Fingerroos & Haanpää 2006, 43). Muistitietotutkimusta
on käytetty Suomessa 1980-luvun alusta alkaen. Muistitietotutkimusta on hyödynnetty aluksi historian tutkimisessa ja 1980-luvun puolivälissä muistitietotutkimusta alkoi käyttää kulttuurintutkijat kuten folkloristit ja kansantieteilijät.
Muistitietotutkimus metodologisena suuntauksena on herättänyt vuosien aikana keskustelua. Muistitietoa ja muisteluaineistoa on tallennettu ja hyödynnetty erilaisin tavoin suomalaisten historioitsijoiden ja kulttuurien tutkijoiden
toimesta. Muistitietotutkimuksen tavoitteena on laajentaa tulkintoja ja vallalla
olevia totuuksia menneisyydestä. Kansainvälisessä muistitietotutkimuksessa
käsitteellä suullinen historia (oral history) käsitetään aineistoja, jotka on tuotettu haastattelumenetelmällä. Suomalainen muistitietotutkimus käsittää ai-
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neiston laajemmin. Aineistoon luetaan mukaan myös kirjoitettu muistitietoaineisto. Muistitietotutkimuksessa menneisyys ja nykyisyys ovat samaan aikaan
tarkastelun alla. (Fingerroos & Haanpää 2006, 26–27, 33.)
Muistitietotutkimuksessa puhutaan oral historyn lisäksi memory studies -käsitteestä. Memory studies pitää sisällään moninaisempia tutkimusaineistoja ja
kohteita. Memory studies käsittää yksilön omat muistot aina muistikäytänteisiin, museoista muistomerkkeihin ja valokuviin sekä muistin välittymisen kysymyksiin kirjallisuudesta ja taiteesta. Näiden lisäksi memory studies -suuntauksen sisälle menee psykologian ja kognitiotieteen kokeelliset asetelmat. Yhteistä memory studies- ja oral history -suuntauksille on se, että molemmat
ovat kiinnostuneita menneisyyden muistamisesta nykyhetkestä käsin. Nykyhetkessä muistetut ja annetut merkitykset sosiaalisesta aspektista käsin ovat
tarkastelun alla. (Savolainen & Taavetti 2018, 4.)
Muistitietotutkimusta on arvosteltu sen konstruktiivisuudesta. Muistitietotukimusta on pidetty yksipuolisena ja vähäpätöisenä. Lisäksi kritiikkiä on aiheuttanut muistin totuuden kyseenalaistaminen. (Fingerroos & Haanpää 2006, 32.)
Yhtenä kysymyksenä nousee esille se, voiko muistitiedon lähdearvoon luottaa. Portellin (2006) mukaan muistitietoa voidaan käyttää luotettavana lähdeaineistona. Hän toteaa, että näkyvien faktojen sijaan subjektiivisuudella on
enemmän yhteyttä menneisyyden kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että todellisuuden tapahtumat eivät sisällä yhtä paljon tietoa kuin se, mihin ihmiset uskovat muistoissaan. Tieteellistä totuutta muodostaessaan tulee ottaa huomioon
ihmisen subjektiviteetti. Tämä Portellin näkemys muistitiedon totuusarvosta
tuo esiin konstruktiivisen näkökulman. Tieto ja totuus nähdään ymmärrykseen
ja suhteellistavuuteen pyrkivänä. Muistitietotutkijan on tiedostettava, että muistitietotutkimus on osa konstruktiivisen tiedon rakentumista. (Fingerroos &
Haanpää 2006, 34–35.)
Portellin (2006) mukaan muistitietotutkimus koostuu monista eri näkökulmista.
Muistitietotutkimuksessa ei ole vain yhtä subjektia. Tutkija valitsee oman puolensa ja näkökulmansa, joiden kautta tutkimusta tekee. Tutkija ja tutkittava eivät usein ole samalla puolella. Tutkijan ja tutkittavan erilaiset näkökulmat kohtaavat. Tämä konfliktitilanne ja yhtenäisyyden tavoittelu ovat ne elementit,
jotka tekevät muistitietotutkimuksesta erityisen. (Portelli 2006, 64.)
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3.2

Muistelu menneisyyden tulkintana ja prosessina

Muistelu nähdään monivaiheisena prosessina. Psykologi Ulric Neisser (1994)
on määritellyt muisteluprosessiin neljä eri vaihetta. Ensimmäisenä on todellinen tai alkuperäinen tapahtuma. Toisena hän mainitsee tapahtuman koettuna.
Kolmantena on tapahtumaan liittyvä muistamisen prosessi ja neljäntenä sama
tapahtuma muistettuna versiona. Muistelua tutkittaessa oleellisimmat ovat
kolme viimeistä vaihetta. Jokainen ihminen kokee ja muistaa tapahtumat eri
tavoin. Yksilön kokemukset ovat erilaisia, joten myös muistot ovat toisistaan
poikkeavia. Muisteleminen on aina tilannesidonnaista ja palvelee jotain tarkoitusta. Muistelu nähdään prosessina, jossa tilanteella ja muistelun tarkoituksella on vahva merkitys. Muistelukerronta muovautuu kerrontatilanteen mukaan. Kaikkea koettua ei välttämättä kerrota, vaan kerronta on osittain tietoisesti rakennettua. Yksilön oma muisto on vuoropuhelussa yhteisten muistojen
kanssa. Nämä merkitysten sekoittuminen ja niiden uudelleen hahmottaminen
tuovat haasteita muistitiedon asemaan ja käyttöön tutkimuksessa. Muistitieto
on moniäänistä. Tämä tarkoittaa sitä, että muistinvaraista aineistoa käytettäessä tutkija tulkitsee ja etsii merkityksiä jo tutkittavan tekemistä tulkinnoista ja
hänen antamistaan merkityksistä. (Korkiakangas 1999, 174–175.)
Muistitieto pyrkii esittämään totuutta. Muistitiedon erityisyys näkyy siinä, että
se kertoo itse tapahtumien sijaan enemmän tapahtumien merkityksistä. Kertojien omat uskomukset ovat yhtä todellisia kuin todelliset tapahtumat. Muistitieto on tutkijoille hyödyllinen, sillä ihmisellä on kyky jäsennellä tapahtumia
mielessään. Ihmisen muisti toimii aktiivisesti ja se luo asioille syy-yhteyksiä,
jotka muodostuvat merkityksiksi. Muistissa tapahtuvat muutokset kertomuksen
eri vaiheissa luovat kuvaa kertojan tapaan hahmottaa menneisyyttä sekä hänen pyrkimyksestään sijoittaa tapahtumat historialliseen kontekstiin. Huomionarvoista on se, että se mikä jätetään kertomatta. Kertomatta jääneet asiat
saattavat olla tutkimuksen kannalta arvokkainta tietoa. (Portelli 2006, 55–58.)
Omaelämäkerrallisuutta muistelun näkökulmasta katsottaessa lähtökohtana
on se, että tapahtumat, joita muistellaan, on tapahtunut itselle tai että niissä on
ollut jollain tapaa osallisena. Tällä tavoin muistellessa voi muistot täydentyä
myös toisilta kuulemilla muistoilla. (Korkiakangas 1999, 165.)
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Jokaisen elämänhistoriaan kuuluvat muistot, ja ne ovat osa persoonallisuuttamme ja identiteettiämme. Muistellessamme elämme muistot uudelleen ja uskomme muistojen olevan totta. Muistot voivat olla hyvin yksityiskohtaisia.
Muistot ovat kytkeytyneet johonkin tiettyyn aikaan ja paikkaan. Muistoissa
oleva aika on jokaisen muistelijan henkilökohtainen kokemus ajasta, joka ei
välttämättä ole millään lailla kronologista aikaa vastaava. Muistojen ja muistelun avulla on mahdollista saavuttaa muistoissa kokemansa tunnetilat ja aistimukset. Näitä muistoja kutsutaan eloisiksi tai välähdyksenomaisiksi muistoiksi. Usein eloisia muistoja syntyy yksilöllisesti tai kollektiivisesti koetuissa
kokemuksissa. Jaettujen kokemusten muistelu yksilöllisesti tai ryhmässä vahvistaa minuutta ja kiinnittymistä ympärillä olevaan yhteisöön ja elämään. (Korkiakangas 1999, 166–167.)
Suomalaisessa nuorisotutkimuksessa nuorten muistelu ei ole ollut vielä laajemman kiinnostuksen kohteena. Vehkalahti ja Suurpää (2014) ovat kuvanneet, että nuoret nähdään historioivassa tutkimuksessa usein instituutioiden
kehyksissä. Tämän kaltaisten tutkimusten rinnalle ovat nousseet nuoruuden
tutkiminen populaarikulttuurin ja vapaa-ajan historian viitekehyksissä. Muistitietotutkimuksen yksi mahdollisuus on kyseenalaistaa menneen ja nykyhetken
erillisyys. Muistitietotutkimuksen avulla on mahdollista tutkia sitä, kuinka menneisyys on läsnä nykyhetkessä ja miten nykyisyys vaikuttaa menneisyyden
muisteluun. (Savolainen & Taavetti 2018, 4.)
4

4.1

TUTKIMUSTEHTÄVÄ, -MENETELMÄT JA AINEISTON ANALYYSITAPA
Tutkimuksen kohdejoukko

Olen työskennellyt nuorisotyön kentällä yli kymmenen vuotta, joista melkein
puolet olen vastannut kulttuurisesta nuorisotyöstä. Itselläni on teatteritaustaa
niin opintojen kuin harrastuneisuuden puolesta. Toimin päätyöni ohella osallistavan teatterin ja draaman ohjaajana. Olen itse ollut todistamassa teatterilähtöisten menetelmien voimaa ja halusin saada lisää tietoa nuorten kokemusten
näkökulmasta. Kohdejoukkoa etsiessäni lähdin liikkeelle omien olemassa olevien teatteriverkostojeni kautta. Halusin saada tutkimukseeni sellaisia nuoria,
jotka ovat olleet toiminnassa mukana yli vuoden ja jotka ovat olleet samassa
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teatteriryhmässä. Halusin tutkia, kuinka samassa teatteritoimintaryhmässä olleet nuoret ovat kokeneet ja muistaneet yhteistä aikaansa. Tämä teatteritoimintaryhmä oli suunnattu yli 13-vuotiaille nuorille.
Yhdellä teatteriryhmällä oli olemassa oma Facebook-ryhmänsä, jonne sain luvan laittaa alustavaa tiedotusta tekeillä olevasta opinnäytetyöstäni. Samassa
viestissä kysyin, kuinka moni haluaa osallistua kirjoitelman tekemiseen. Viestiini olin avannut myös sen, että kirjoitelmiin tutustuessani saatan valita osan
nuorista vielä haastatteluun. Yhdeksän nuorta ilmoittautui ja heille lähetin sähköpostitse tutkimusluvan (liite 1), tarkemman saatekirjeen (liite 2), ja kirjoitelmaohjeistuksen (liite 3). Opinnäytetyöni aineistonkeruussa on noudatettu
Helstin (2005) esille tuomaa näkökulmaa. Kirjoitelmien hankkimisen voi tehdä
yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tutkijan ensimmäisenä tehtävänä on laatia
kirjoitusvetoomus. (Helsti 2005, 151.) Tutkimuksen aineistokeruuaikana nuoret eivät enää olleet mukana teatteritoiminnassa, mutta facebook-ryhmä oli
vielä olemassa. Koska nuoret eivät enää olleet mukana toiminnassa, kirjoitelmat ovat nuorten muistoja teatteritoiminnasta nykyhetkestä käsin. Tutkimukseen osallistuneet nuoret olivat teatteritoiminnan aikaan 13–22-vuotiaita. Aineiston ollessa yksilöllisen ja kollektiivisen välimaastossa, oleelliseksi muodostuu kuinka nämä kaksi ulottuvuutta kietoutuvat toisiinsa (Korkiakangas
2005, 137). Tässä tutkimuksessa muistojen kautta on mahdollista löytää saman aikakauden yksilölliset ja yhteisölliset kokemukset.
Kirjoitelmien palautuessa sähköpostiini tallensin ne koodeilla kirjoitelma 1, kirjoitelma 2 ja niin edelleen. Aineistoni kannalta ei ollut oleellista se, kuka oli kirjoittanut, vaan mitä oli kirjoitettu. Tavoitteena oli siis tutkia itse muistettuja kokemuksia, ei yksittäistä vastaajaa. Olsson (2005, 286) nostaa esille tutkittavien henkilösuojan asettamat vaatimukset. Aineistoa teemoitellessa tai luokitellessa henkilöä voidaan suojata käyttämällä erilaisia koodeja. Tässä tutkimuksessa aineistosta nostetut sitaatit ovat koodeilla N1 (nuori 1), N2 (nuori 2)
ja niin edelleen. Rajasin myös sukupuolen pois, sillä tarkoitukseni oli tutkia
puhtaasti nuorten muistoja ja heidän esiin nostamiaan merkityksellisiä tapahtumia. Tutkimuksessa käytetyistä sitaateista olen poistanut sellaisia tunnistetietoja, joiden kautta nuoren olisi voinut yksilöidä.
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Halusin turvata tutkittavien anonymiteetin. Päädyin ratkaisuun siksi, että tutkimukseni kohdejoukko on pieni enkä halunnut sitä, että tutkittavia voisi kukaan
ulkopuolinen yhdistää tutkimukseen. Tästä syystä en myöskään mainitse tutkimuksessani teatteritoiminnan paikkakuntaa. Muita seikkoja anonymiteetin valintaan oli aineiston henkilökohtaisuus. Pohtiessani tutkimuksen eettisiä kysymyksiä sekä tutkijan vastuita ja velvollisuuksia, löysin kirjallisuudesta ajatustani tukevan perustelun. Tutkijan on suojattava tutkittavansa. Tämä tarkoittaa
sitä, että tutkittavien henkilöllisyys voidaan tarpeen mukaan suojata, jos tutkittava kohdejoukko on pieni ja sitä kautta mahdollista tunnistaa. (Olsson 2005,
286.) Anonymiteetti voi helpottaa tutkimukseen osallistuvan nuoren muistelua.
Anonymiteetti suojaa nuorta, ja voi luoda uskallusta tuoda muistot esiin avoimesti. Kirjoitelmat ovat näin ajatellen sanoiksi puettuja muistoja ja kokemuksia, joita voidaan tarkastella sellaisina kuin ne on kirjoitettu. Kirjallista lähdettä
voi ainoastaan tulkita. Kirjallinen lähde ei ole riippuvainen tutkijan omista tarpeista tai olettamuksista. (Portelli 2006, 60.) Tässä tutkimuksessa kirjoitelmat
toimivat tulosten suhteen paremmin kuin esimerkiksi haastattelut.
Haastattelussa olisi ollut riski siinä, että haastateltava olisi enemmän miettinyt
sitä, mitä tutkijana haluan kuulla. Toki sama riski on olemassa kirjoitelmien
suhteen. Kirjoitelmissa ei kuitenkaan ole mukana nonverbaalista viestintää tai
äänensävyjä. Nämä edellä mainitut olisivat voineet vaikuttaa aineiston tulkintaan. Yhtenä hyvänä vaihtoehtona olisin voinut käyttää Webropol-alustaa aineiston keräämiseksi. Tämä olisi taannut tutkimukseen osallistuneelle nuorelle
sen, etten olisi tiennyt kenen vastauksia käsittelen. Valitsin kuitenkin sähköpostitse tapahtuvan aineistonkeruun ja anonymisoin vastaukset tutkimukseen.
Muistitietotutkimuksessa tutkijan tulee tiedostaa oma vastuunsa aineiston tulkinnasta ja omasta merkityksestään suhteessa tutkimukseen. Tutkijan tulee
olla tietoinen omasta roolistaan ja mahdollisista ennakko-oletuksistaan. Tutkija
esittää aineistolle haluamansa kysymykset ja nostaa esiin haluamansa jäljet.
(Fingerroos & Haanpää 2006, 35–36.)
Aineiston saavuttua sitä arvioidaan suhteessa tutkittavaan aiheeseen. Tärkeänä kysymyksenä nousee esiin se, että usein kirjoitelmapyyntöihin vastaavat osaavat kirjoittajat. Yhtenä kysymyksenä on hyvä pohtia sitä, että miksi
osa jättää kirjoittamatta. Harkitsemisen ja pohtimisen arvoista on se, että

27
ovatko kirjoitelmiin vastaavilla jo olemassa oleva, luontainen tapa kommunikoida kirjoittamisen avulla. Tutkijan on syytä pohtia aineistonkeruumenetelmää sitä kautta, että voisiko haastattelun tai havainnoinnin avulla saavuttaa
paremman tuloksen. Menetelmiä voi käyttää myös täydentämään toisiaan.
(Helsti 2005, 151–152.) Koin itse saaneeni kirjoitelma-aineistosta tarpeeksi
tietoa tutkimuksen toteuttamiseksi. Kirjoitelmien pituus vaihteli. Lyhimmillään
kirjoitelma oli yhden A4-paperin mittainen ja pisimmillään kolmen A4-paperin
kirjoitelma. Kirjoitelmat sain kahdeksalta yhdeksästä teatteritoimintaan osallistuneelta nuorelta.
4.2

Tutkimustehtävä

Opinnäytetyöni aihe valikoitui oman työelämäkokemuksen kautta. Opinnäytetyötäni aloittaessa olin saanut kohdata epäilyjä siitä, onko teatteritoiminta nuorisotyötä ollenkaan. Tämä epäily sai aikaan sen, että nuorten oma näkökulma
olisi tarpeellista tuoda esille ja tehdä näkyväksi. Kuten aikaisemmin totesin, on
kulttuurista nuorisotyötä vaikea määritellä. Halusin tutkia nuorten omia, muistettuja kokemuksia ja niiden mahdollisia vaikutuksia nuoren elämään tässä
hetkessä. Lähtökohtana toimi oma ajatus siitä, miten nuoret itse ovat kokeneet
teatteritoiminnan ja kuinka he muistavat ajan nyt kun aikaa oli kulunut. Tavoitteenani oli saada heidän äänensä kuuluviin ja muistonsa nähdyiksi. Näiden lisäksi olin kiinnostunut siitä, löytyykö nuorten kokemuksista ja muistoista kulttuuriselle nuorisotyölle asetettuja tavoitteita osallisuudesta, nähdyksi tulemisesta, sosiaalisten taitojen kehittymisestä, minäpystyvyydestä ja taitojen kehittymisestä.
Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia nuorten omia muistoja teatteritoiminnassa
vietetystä ajasta sekä tutkia heidän kokemuksilleen antamia merkityksiä nykyhetkessä. Kuinka nuoret muistavat teatteritoiminnasta itselleen merkitykselliset ja muistiin jääneet hetket ja miten he sanoittavat niitä tänä päivänä? Miten
nuoret kokevat teatteritoiminnan vaikuttaneen omaan kasvuunsa ja hyvinvointiinsa?
Opinnäytetyöni on aineistolähtöinen. Opinnäytetyöni teoreettinen viitekehys
pohjautuu kulttuuriseen nuorisotyöhön. Tämä toimi lähtökohtana myös teema-
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kirjoitelman apuotsikoille. Opinnäytetyössäni halusin selvittää millaisia muistoja ja kokemuksia nuorilla oli teatteritoiminnasta heidän itsensä kirjoittamina.
Tämä lähtökohta tekee työstäni aineistolähtöisen ja laadullisen tutkimuksen.
Laadullisen tutkimuksen avulla pyritään kuvaamaan todellista elämää moninaisesti. Pyrkimyksenä opinnäytetyössäni on kuvata nuorten muistoja ja kokemuksia mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Laadullisessa tutkimuksessa kietoutuvat yhteen tutkijan oma näkökulma ja arvot, sekä tutkittavilta saatu aineisto. Tutkijan omat arvot ohjaavat tutkijan valintoja ja tutkittavan ilmiön ymmärtämistä. Tutkimustulokset ovat rajautuneet paikkaan ja aikaan. Tutkimuksessa halutaan ennemminkin löytää ja paljastaa tosiasioita kuin todentaa jo
olemassa olevia totuuksia. (Hirsjärvi ym. 2015, 161.)
4.3

Kirjoitelma aineistonkeruumenetelmänä

Kertomukset ja kerronta mahdollistavat omien, henkilökohtaisten kokemusten
jakamisen. Kerronta on yksi kognitiivinen viestinnän väline. Kertomukset mahdollistavat merkitysten ymmärtämisen suhteessa aikaan ja tapahtumien kulkuun. Kertomuksen avulla voidaan oma kokemus käsitteellistää ja sijoittaa
suhteessa muihin kokemuksiin. (Marander-Eklund & Koskinen-Koivisto 2016,
337.) Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemakirjoitelmaa (liite 3). Teemakirjoitelma aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui siksi, että nuoret olivat
muuttaneet eri puolille Suomea. Menetelmänä kirjoitelma sopi siksi parhaiten
aineiston keruuksi. Kirjoitelma antaa myös mahdollisuuden nuorelle reflektoida
mennyttä ja tuoda esiin sellaisia kokemuksia, joita haastattelun aikana ei välttämättä olisi tullut esille. Teemakirjoitelma aineistokeruumenetelmänä mahdollistaa sellaisten asioiden käsittelyn, joita ei arkaluontoisuutensa vuoksi esimerkiksi haastattelutilanteessa tulisi esille. (Helsti 2005, 150.)
Teemakirjoittaminen liittyy useisiin samankaltaisiin käsitteisiin. Näitä ovat
muun muassa kansanhistoria ja suullinen historia, kokemuskerronta, muistelukerronta ja omaelämäkerrallinen muistelu. Muistitieto on myös yksi teemakirjoittamiseen yhteydessä oleva käsite. Edellä mainitut käsitteet liittyvät historian ja kulttuurintutkijoiden käyttämiin aineistoihin. Aineistot ovat tyypeiltään
sellaisia, joissa käsitellään ihmisten omia kokemuksia ja kerrontaa. Ihmisellä
on tarve kertoa ja kirjoittaa omista kokemuksistaan. Hänninen (1999) on todennut, että ihmisen elämä koostuu eletyistä, kerrotuista ja koetuista tarinoista
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(Helsti 2005, 149). Tarinoissa on yleensä kaksi tai useampi tapahtuma, joilla
ei välttämättä ole loogista liittymäkohtaa toisiinsa. Tarinan sisällä oleva juoni
punoo asiat yhteen ja muodostavat kokonaisuuden. Tämä punominen saa aikaan erillisille tapahtumille merkitykset. Tarinallisuuden avulla on mahdollista
inhimillistää elämää ja tuoda elämäntapahtumiin lisää ymmärrystä. (Helsti
2005, 149; Marander-Eklund & Koskinen-Koivisto 2016, 339–340.)
Lähetin kesäkuussa 2018 sähköpostitse kirjoitelmaohjeistuksen (liite 3) ja tutkimuslupapyynnön (liite 1). Tutkimuslupa, jossa tutkittava antaa suostumuksensa aineiston käyttöön voidaan pyytää kirjallisena (Olsson 2005, 286). Yhdeksän nuorta ilmoitti halukkuutensa osallistua tutkimukseen. Yhdeksästä kirjoitelmapyynnön saaneesta nuoresta tutkimukseen otti osaa kahdeksan. Kirjoitelman sai kirjoittaa täysin vapaamuotoisesti tai käyttää hyväksi apuotsikoita, joihin liittyi virikekysymyksiä. Ajatus sai kirjoitelman ohjeistuksen mukaan virrata täysin vapaasti. Apukysymyksiä sai käyttää inspiroimaan tai tukemaan omaa kirjoitelmaa. Helstin (2005, 149) mukaan kirjoitelmaa käytettäessä
voidaan tutkijan puolelta esittää kysymyksiä inspiraation virikkeeksi.
Kirjoitelman alussa kysyttiin teatteritoiminnan muisteluun virittäviä kysymyksiä,
joilla taustoitettiin nuoren teatteritoimintaan tulemista ja sen motiiveja. Lisäksi
haluttiin selvittää nuoren omaa osallistumisen kokemusta teatteriryhmän toimintaan. Virikeotsikoiden ja apukysymysten myötä haluttiin saada kuvausta
ryhmästä ja nuoren omasta, koetusta roolista sen jäsenenä. Apukysymysten
ja virikeotsikoiden myötä haluttiin selvittää nuoren kokemia tunteita ja niiden
käsittelyä, sekä saada nuori kuvailemaan teatteritoiminnan aikana kohtaamiaan haasteita. Virikeotsikolla ja apukysymyksillä selvitettiin haasteet ja vaikeudet teatteritoiminnan aikana. Kirjoitelmassa pyydettiin muistelemaan mieleenpainuvimpia hetkiä ja omia, mahdollisia vahvuuksia, jotka tulivat esiin teatteritoiminnan aikana. Nuorta pyydettiin pohtimaan teatteriryhmän merkitystä niin
toiminnassa olon aikana kuin sen mahdollisia merkityksiä tässä hetkessä.
Osa nuorista käytti virikeotsikoita kirjoitelman jäsentämiseen ja osa ei. Tämä
on muisteluaineistoa kerätessä mahdollista. Toiset vastaavat tarkasti annettuihin teemoihin ja toiset lähtevät teemojen innoittamana sivupoluille. Sivupoluille
lähteminen saattaa tuottaa tutkimukseen uusia teemoja ja painotuksia. Tämä
haastaa tutkijaa tuomalla tutkimukseen uutta problematiikkaa. (Korkiakangas
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2005, 138.) Kirjoitelmat olivat monimuotoisia. Osa kirjoitelmista oli pitkiä ja
osaan oli vastattu lyhyesti. Vaikka osa kirjoitelmista oli niin sanotusti tajunnan
virtaa, oli niin lyhyistä kuin pitkistäkin kirjoitelmista nähtävissä yhteneväisyyksiä ja yhteisiä, muistettuja kokemuksia. Omaelämäkerrallinen muistelu on jokaiselle yksilöllinen. Muistelijan on mahdollista tuoda hänelle itselleen tärkeät
ja merkittävät kokemuksen esiin. (Korkiakangas 2005, 137.)

4.4

Tutkimuseettisiä näkökulmia ja luotettavuuden pohdintaa

Olsson (2005) nostaa esiin tutkijan vastuuta ja eettisiä kysymyksiä. Hänen
mukaansa eettisiä kysymyksiä nousee esille sitä mukaa, kun tutkimus syvenee. Yksi näistä kysymyksistä liittyy henkilösuojaan. Löppönen (2002) on jaotellut eettiset kysymykset kolmeen. Ensimmäinen kysymys liittyy tutkijan vastuuseen tieteellisen tiedon soveltamiseen ja luomiseen. Toisena kysymyksenä
nousee esiin tieteen ja vallan välisestä suhteesta. Kolmantena tutkijan on pohdittava eettisiä ehtoja käytettäessä ihmisiä tutkimuskohteina. Voidaan sanoa,
että osana tieteenalan eettistä pohdintaa on niin tutkimuskohteiden kuin näkökulman valintaan vaikuttavat tekijät. Tutkimuksen jokaisessa vaiheessa tulee
arvioida sensitiivisyyttä, silloin kun aineistona on ihmisen oma, henkilökohtainen kokemusmaailma. Tutkijalla on vastuu suhteessa tutkittaviin. Muistitietoaineistoa käytettäessä väärin heikentää se tutkimuksen luotettavuutta ja mainetta. Tutkijoita on kansantieteen osalta ohjeistettu luopumaan sellaisista
osista, joilla voi olla vahingoittava vaikutus tutkimuskohdetta ajatellen. (Olsson
2005, 281–285.)
Tästä syystä jätin tutkimuksessa käytettävän aineiston ulkopuolelle sellaisia
asioita, jotka esiin tullessaan olisivat liian helppo yksilöidä koskemaan jotain
tiettyä nuorta. Jätin tutkimuksesta pois myös sellaiset asiat, jotka tulkitsin olevan arkaluontoisia ja hyvin henkilökohtaisia.
Muistitietotutkimuksen prosessiin liittyy jatkuva reflektointi. Tutkimusaineistoa
analysoidessa kulkee reflektiivinen ja kriittinen ote. Tämä tarkoittaa sitä, että
analyysivaiheessa on tutkijan oltava tulkintoja tehdessään avoin ja hyväksyä
erehtymisen riski. Reflektoivassa paikantamisessa on Fingerroosin (2006) mu-
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kaan neljä tasoa: itsereflektio, metodologinen reflektio, epistemologinen reflektio ja ulkoisten merkitysten ja eettisen sitoumuksen reflektio. Itsereflektio on
kytköksissä tutkijasubjektiin. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkija kirjoittaa auki
oman henkilökohtaisen sitoumuksen suhteessa ryhmään sekä erilaisten tekijöiden vaikuttamisen omaan ymmärrykseen. Metodologisella reflektiolla tarkoitetaan teorioiden, käytettyjen menetelmien ja käsitteiden auki kirjoittamista.
Epistemologinen reflektio pitää sisällään tutkimuksen tietoteorian ja intressit.
Näiden lisäksi on tutkijan arvioitava eettisiä sitoumuksia ja ulkoisia merkityksiä, joilla on mahdollisia vaikutuksia tutkittaviin, valtaan ja sen käytäntöihin
sekä sen hetkisiin olosuhteisiin. Eettinen keskustelu tieteen tekemisessä on
kytköksissä ihmisten oikeuksiin, jotka on määritelty lainsäädännössä. Jokaisella ihmisellä on oikeus olla ja toimia yhteiskunnassa tasavertaisina jäseninä.
(Fingerroos & Haanpää 2006, 41–42.)
Muistitietotutkimuksessa on tutkijalla suuri vastuu. Tutkija on vastuussa tutkittavista ja siitä yhteiskunnasta, johon kuuluu. Vaikka tutkijan päämääränä on
saavuttaa tutkittavien omat menneisyyden tulkinnat, muovautuu todellisuus
sen mukaan, miten se luodaan tutkijan toimesta. Tutkimuksessa tavoitellaan
uskottavia ja mahdollisia tutkimustuloksia. (Fingerroos & Haanpää 2006, 42.)
Valitessani tutkimusmenetelmäksi muistitietotutkimuksen, pohdin muistojen
merkitystä useammasta näkökulmasta. Muistot ovat jokaiselle muistelijalle
totta siinä hetkessä, kun muistelee. Muistot ovat yksilön oma, henkilökohtainen kokemus, johon liittyy niin aika kuin paikka. Muistellessa voi herätä tunteita ja uskon, että vahvoilla tunnekokemuksilla on yhteys siihen, mitä asioita
kukakin muistaa. Muistot värittyvät ajan kuluessa sitä mukaa, kun elämänkokemusta tulee lisää. Ajattelen niin, etteivät muistot ole koskaan väärin. Muistiin
jäävillä asioilla on yksilölle jokin syvempi merkitys ja juuri nämä merkitykset
ovat muistelun kannalta oleellisia. Tässä opinnäytetyössä jokaisen yksilön
muistot ovat heidän merkitysmaailmansa kautta suodatettuja. Käyttämieni virikeotsikoiden avulla oli minun tutkijana mahdollista rajata muistelua vastaamaan valittuun teoreettiseen viitekehykseen. Opinnäytetyöni käsittelee muistoja teatteritoiminnasta, joten rajaus oli sen suhteen paikallaan. Aineistosta oli
luettavissa paljon muutakin kyseisen aikakauden muistoista. Vaikka osa tutkimukseen osallistuneita kuvaili muistojaan enemmänkin tajunnanvirtana kuin
virikeotsikoiden ohjaamina, oli aineistosta löydettävissä yhteisiä kokemuksia.
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Tutkimusaineistoa tulee tarkastella useasta eri näkökulmasta. Aineistoa on
hyvä miettiä luotettavuuden näkökulmasta. Miten paljon aineisto on yhteydessä ulkopuoliseen maailmaan ja millaisia ehtoja aineisto tutkijalle asettaa?
Taustaoletukset ohjaavat näitä kysymyksiä. Tekstiin ja aineistoon asennoituminen jakaa tutkijat kahteen eri kategoriaan: faktojen etsijöihin ja konstruktionisteihin. Faktanäkökulmasta aineistot ovat aina totta. Faktanäkökulma on
haasteellinen teemakirjoitelmia ajatellen. Ihmisten kokemuksiin ja ajatteluun ei
välttämättä ole olemassa sellaisia dokumentteja, joihin kirjoitelmia voisi verrata. Toinen ongelma on ihmisen muistin rakenne. Ihmisen alitajunta ja muisti
eivät jaa kokemuksia ja muistoja sellaisiin kategorioihin kuin tosi ja epätosi,
vaan elävät muistissa kertomuksen muodoissa. Konstruktionistit taas ajattelevat niin, ettei ole olemassa yhtä ja ainoaa oikeaa todellisuutta. Tutkimuksen
kannalta ajatus on se, ettei tutkija voi mitenkään päästä todellisuuteen. Tämän
sijaan tutkijan on mahdollista tarkastella tarinoita, kuvauksia ja tulkintoja. Jokaisen todellisuus on tämän ajattelun mukaan rakentunut merkitysten tulkinnoista ja tulkintojen säännöistä. Todellisuus on olemassa vain ja ainoastaan
merkitysten kautta. Merkityksillä tarkoitetaan vuorovaikutusta muiden kanssa
ja käytettävää kieltä. Ihmisten välinen kielenkäyttö nähdään tuotteena ja tuottajana sosiaalisessa todellisuudessa. (Helsti 2005, 152–154.)
Teemakirjoituksien avulla on mahdollista Apon (2002) ja Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan tarkastella kirjoittajien kokemuksia niin mahdollisesta ja
mahdottomasta toiminnasta kuin toivottavasta ja ei-toivottavasta toiminnasta.
Hyvärinen (1998) sanoo, että lähtökohtina tutkimuksessa on kirjoittajan antamat yksilölliset merkitykset kulttuurisuuden ja sosiaalisuuden näkökulmista.
Kirjoitelmat eivät toimi vain ikkunoina todellisuuteen vaan ovat osa sitä. Sanoilla on funktio myös tekoina ja teoilla on aina seurauksensa. Apo (2002) toteaa myös, että kirjoituksilla muokataan kulttuurisia merkityksiä ja rakenteita.
(Helsti 2005, 154.)
Clifford (1986) on maininnut, että kirjoitelmia tulkittaessa pystytään kuvantamaan vain osatotuuksia. Tutkijan on pyrittävä tekemään kirjoittajille oikeutta,
mikä on haastava tehtävä. Pyrkimyksenä on saada tietoa, mikä on hedelmällistä. Tämä asettaa tutkijalle kirjoitelmien kääntämistä tutkimuksen kielelle.
(Helsti 2005, 154.)
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Latvala (2002) on esittänyt kirjoitetulle aineistolle kolme eettistä kysymystä.
Latvalan mukaan tulee ensinnäkin pohtia sitä, kenen ääni tulee aineiston
kautta kuulluksi. Toiseksi on mietittävä mahdollisia seuraamuksia kirjoittajalle
aineiston tullessa julki. Kolmantena kohtana Latvala mainitsee, että kuinka tietoisia kirjoittajat ovat antamiensa tietojen käytöstä. (Olsson 2005, 287–288.)
Tämän tutkimuksen kirjoitelmaohjeistuksen ja tutkimusluvan mukana tulleessa
saatekirjeessä (liite 2) oli maininta siitä, ettei aineistoa luovuteta kolmansille
osapuolille. Saatekirjeeseen olin maininnut myös sen, ettei opinnäytetyössäni
tule mainintaa teatteritoiminnan paikkakunnasta eikä opinnäytteeseeni tule
muitakaan tunnistetietoja.
Tutkijan on otettava huomioon ihmisten muistoihin liittyen se, että ne voivat
olla joko tavallisia, poikkeuksellisia tai vääristyneitä. Tämä tarkoittaa sitä, että
kirjoitukset on otettava analyysin kohteeksi. Ydinkysymyksenä toimii ajatus
siitä, miksi kirjoittavat kertovat näin kuin kertovat. Tutkijan on arvioitava sitä,
onko kirjoittaja ollut pätevä vastaamaan asetettuun kysymykseen. Näiden lisäksi tutkijan oma asema on otettava tarkastelun alle. Neutraalia suhtautumista ei tutkijalla ole, vaan häntä ohjaavat omat henkilökohtaiset ja tieteelliset
näkökulmat. Tutkijalla on lähtökohtaisesti omat olettamuksensa tutkittavaa aihetta kohtaan. Nämä olettamukset vaikuttavat tutkimusaiheen valintaan, aineiston käsittelyyn ja tulkintaan. (Helsti 2005, 154.)
4.5

Aineiston analyysitapa

Nuorille lähetetyissä teemakirjoitusohjeistuksessa aiheotsikoiden ja apukysymysten teemat valikoituivat kulttuurisen nuorisotyön viitekehyksen pohjalta.
Teemoiksi nousivat nuoren sosiaalisten taitojen kehittyminen, kokemus näkyväksi tulemisesta, elinvoiman käynnistymisen ja minäkuvan muutos sekä minäpystyvyys. Kirjoitelmissa oli nähtävissä teemojen mukaisia muistoja. Jaottelin kirjoitelmat kappaleisiin, joissa oli nähtävissä teemojen alle meneviä ilmauksia. Tällaisia ilmauksia olivat esimerkiksi ryhmä, erilaiset opittujen taitojen ilmaukset tai yhdessä tekeminen. Tämän jälkeen sijoittelin valitut kappaleet teemojen alle, ja samalla koodasin kappaleet kirjoittajan mukaan (N1, N2
jne.). Tarkempaa analyysia tehdessäni kävin keskustelua aineiston kanssa
siitä, olinko alun perin sijoittanut kappaleet sitä parhaiten kuvaavan teeman
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alle. Analyysia tehdessäni osa kappaleista vaihtoi paikkaa sitä mukaa, kun
teoriatausta syveni. Monissa kappaleissa oli useampaan teemaan sopivia
muistoja. Otin tutkijana vapauden sijoitella aineistoa uudelleen tutkimukseni
edetessä. Tämän vapauden otin siksi, että tutkimustuloksiin saisin mahdollisimman hyvin teemaa koskevat tulokset nuorten kannalta näkyviksi.
Aineistolähtöisessä tutkimuksessa ei kannata lyödä lukkoon teoreettista näkökulmaa tai kysymyksen asettelua. Näkökulma ja kysymyksen asettelu nousevat aineiston kautta. Helsti nostaa esiin Apon (2002) näkökulman, että tutkijalla oleva esiymmärrys ja lukeneisuus ovat niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat aineistosta esiin nostettaviin asioihin. Tutkija nostaa aineistosta esiin niitä seikkoja, mitä ymmärtää ja haluaa. (Helsti 2005, 155–156.)
Aineiston analyysia tehdessäni teemakirjoitelmista nousivat esiin myös ohjaukseen liittyvät teemat sekä ryhmäprosessit, jotka analyysivaiheessa otin
teemoihin mukaan. Näiden teemojen alle sijoittelin teemakirjoitelmien aineistoa. Teemoittelun jälkeen aloin etsimään havainnoille taustateorioita. Nostin
jokaisen teeman alle sijoitetuista materiaaleista sanoja, jotka toistuivat useammassa kirjoituksessa. Kävin aineiston kanssa keskustelua siitä, mitkä käsitteet
nousivat useammassa kirjoituksessa, oliko jotain sellaista, mitä en ollut tullut
teemaotsikoihin laittaneeksi ja mitä asioita mahdollisesti jätettiin kertomatta.
Pohdin myös sitä, mihin rajaan tutkimukseni ja mikä on oleellista nostaa esiin.
Tarkoitukseni on saada yleistettävissä olevaa tietoa nuorten yksilöllisten muistojen ja kokemusten kautta.
Kirjoitelmien sisältöä tarkastellessa tulee pohtia niitä näkökulmia, joita kertoja
kirjoitelmissaan nostaa esille. Kertoja asemoi itsensä aina suhteessa lukijaan.
Analysointivaiheessa on mahdollista tuoda esiin valtarakenteita ja normeja,
jotka liittyvät toimintaan. Tätä kautta saadaan esille sellaisia asioita, jotka eivät
tule esiin laajemmassa mittasuhteessa. Tutkijan on varottava, ettei tee liian
pitkälle meneviä yleistyksiä kirjoitetusta aineistosta. Kirjoitelmissa käsitellään
usein kokemuksia muutoksesta tai ne ovat uudelleen tulkintoja aikaisemmin
tapahtuneista asioista. Kertomuksien avulla voidaan hahmottaa yksilöllisiä kokemuksia suhteessa tiettyyn aikakauteen. Kertomusten käyttötapa on aina
suhteessa tutkijan valitsemaan näkökulmaan. (Marander-Eklund & KoskinenKoivisto 2016, 353–355.)
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5
5.1

TEATTERITOIMINTA NUORTEN MUISTAMANA
Sosiaaliset taidot

Teatterin avulla opitaan useita eri asioita. Yhteiseen käsittelyyn päätyy asia,
ilmiö tai ongelma, joka on draaman näkökulmasta perusteltavissa. Nuori oppii
omasta itsestään, mikä auttaa omassa henkilökohtaisessa kehittymisessä.
Yhteisen päämärän ja yhteisen toiminnan kautta opitaan sosiaalisia taitoja.
Teatteritoiminta opettaa niin näyttelemisen taitoja kuin teatterin kieltä. (Karkkulainen 2011, 13.) Ryhmän sisälle muodostuu ryhmän jäsenille erilaisia rooleja.
Rooleilla on vaikutusta ryhmän viestintään ja ryhmän tehtävän onnistumiseen.
Roolit ryhmässä voidaan jakaa virallisiin ja epävirallisiin. Virallisilla rooleilla tarkoitetaan etukäteen määriteltyjä rooleja, kuten puheenjohtaja tai sihteeri. Epäviralliset roolit tulevat esiin ryhmän kehittyessä. Nämä roolit heijastavat ryhmän jäsenien taitoja, temperamenttia ja osaamista. Epävirallisten roolien merkitys näkyy ryhmän ilmapiirin muodostumisessa. Ryhmän ollessa kypsässä
vaiheessa on yhteistyö tehokasta ja tavoitesuuntautunutta. Ryhmän keskinäinen vuorovaikutus toimii ja ilmapiiri on joustava ja avoin. Jokaisella ryhmän
jäsenellä on oma vakiintunut asemansa. (Toivakka & Maasola 2012, 36–37.)
Myös tutkimukseen osallistunut nuori muistelee ryhmään kuuluneita jäseniä.
Tavoite ryhmällä oli sama ja kuten usein perheissä, niin ryhmäänkin mahtui
erilaiset persoonat. Nuoren käyttämän perhe-nimityksen voidaan katsoa kuvaavan ihmisten moninaisuutta ja yksilöllisyyttä, ja sitä, että kaikilla on oma
paikkansa ryhmässä. Tämä mahdollistaa eri tavalla toimivien yksilöiden näkökulmien esiin tuomista ja yhteen sovittamista. Vuorovaikutuksen kautta ryhmään muodostui yhteinen tavoite, joka oli kaikille sama. Voidaan ajatella, että
perhe -nimitys ryhmälle tulee siinä vaiheessa, kun yksilöt ovat hioutuneet yhteen. Jokainen kokee tulevansa hyväksytyksi yhtenä jäsenenä, ja jokaisella on
oma selkeä tehtävä tai rooli yhteisön jäsenenä.
Vaikka porukkamme jäsenet olivat kuitenkin melko erilaisia persoonia, oli
kaikilla yhteisymmärrys siitä, mitä teatteritreeneissä tehtiin ja mikä oli
meidän yhteinen tavoite. Treeneissä puhuimme kaikesta ja porukasta
muodostui tietynlainen perhe. N1.
Mitä enemmän aikaa kului sitä enemmän tuntui siltä että ryhmästä alkoi
muodostua toinen perhe. N2
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Nuorilta odotetaan oman henkilökohtaisen osaamisen ja sosiaalisten taitojen
hallitsemista. Odotukset ja vaatimukset ovat kasvaneet ympäröivässä yhteiskunnassa. (Ruotsalainen 2008, 176.) Kulttuurisessa nuorisotyössä pienryhmätoiminnan tavoitteena on tukea nuoren itsetuntemusta ja sen kehittymistä. Itsetuntemuksella on suora yhteys vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin taitoihin.
Pienryhmässä voi tulla tietoiseksi omista heikkouksista ja vahvuuksista, sekä
lisätä ymmärrystä omista vaikuttimistaan ja tulla päämäärätietoisemmaksi.
Ryhmätoiminta on perusteltua kulttuurisessa nuorisotyössä, sillä työmenetelmät toimivat aina suhteessa muihin ihmisiin tai ohjaajaan. Parhaimmillaan luovasti toimiva ryhmä voi innostaa nuorta osallistumaan yhteisön toimintaan ja
voimaannuttaa yksilöä. Paras oppiminen saavutetaan silloin, kun ryhmä on
turvallinen ja vuorovaikutus toisia kohtaan on arvostavaa. Ilmaisutaitojen ja
vuorovaikutustaitojen vahvistuminen ovat vahvassa yhteydessä osallisuuteen
ja vaikuttamiseen kulttuurisen nuorisotyön kontekstissa. (Helsingin nuorisoasiainkeskus 2012, 13.) Nuori muistelee kirjoitelmassaan teatteritoiminnan vaikutuksia silloisissa elämänvaiheissaan. Ihmissuhdetaidot korostuvat alati muuttuvissa elämäntilanteissa.
Opin paljon uusia ihmissuhdetaitoja, jotka ovat auttaneet minua
elämän käännekohdissa. N6
Joukkoon kuulumisen kokemus ennaltaehkäisee sosiaalista syrjäytymistä. Yksilöllä on tarve kuulua johonkin ja olla sidoksissa toisiin ihmisiin. Eisenberger,
Lieberman ja Williams (2003) toteavat, että ulkopuolissuden tunne ja ryhmästä
pois sulkeminen aiheuttavat saman reaktion kuin kipu. Yksilön oppimiselle on
välttämätöntä toimia vuorovaikutuksessa muiden kanssa. (Sajaniemi & Mäkelä 2015, 137, 149.) Nuoren kehityksen kannalta on tärkeää saada kuulua
esimerkiksi omaan ystäväpiiriin, luokkaan, harrastusryhmään, perheeseen ja
sitä kautta laajemmin yhteiskuntaan. Nuoren kehitykseen vaikuttavat häntä
ympäröivät ihmiset. Tunne merkityksellisyydestä ja tärkeydestä muille on yhteydessä positiivisen itsetunnon kehittymiseen. (Toivakka & Maasola 2012,
18.) Yhdessä kirjoitelmassa nuori määrittelee teatteritoiminnassa syntyneitä
ihmissuhteita läheisiksi. Nuori käyttää ilmaisua ”kiinni toisissamme”. Tämä kuvaa voimakasta läheisyyttä niin fyysisesti kuin henkisestikin. Kirjoitelmassa ei
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käy selville, kumpaa nuori tarkoitti. Teatterin ollessa myös fyysinen laji, tulkitsen muiston tarkoittavan kumpaakin läheisyyden muotoa.
Sillä kun jokainen ryhmän jäsen tuntui läheiseltä niin olimme todella paljon kiinni toisissamme. Joidenkin jäsenien kanssa minulla
alkoi kertyä ihmissuhteita jotka olivat todella läheisiä. N2
Positiivisessa psykologiassa mainitaan, että hyvän elämän yhtenä osatekijänä
ovat ihmissuhteet ja omat aikaansaannokset (Ojanen 2014, 385). Nuorten
vastauksista löytyi niin Ojasen ajattelua tukeva kuvailu kuin myös kokemus
osallistumisesta ryhmän kirjoitusprosessin vaiheeseen. Kirjoitusprosessi näyttämöllistettiin, jolloin myös ne saivat äänensä kuuluviin, joiden vahvuudet olivat enemmän näyttelemisen puolella. Tulkitsen tämän tarkoittavan myös sitä,
että jokaisen vahvuudet pääsivät esiin vuorollaan. Muistossa tulee esiin yhteisen päämäärän ja tavoitteen olevan yhteisesti jaettu.
Kirjoitusprosessit olivat avartavia. Kun kirjoitusvaiheesta kuitenkin
päästiin näyttämöharjoituksiin toin yleensä mielipiteeni rohkeasti
esille, sillä oli tärkeää, että näytettiin hyvältä N6
Sosiokonstruktivistisen määrittelyn mukaan ihminen rakentaa omaa ajatteluaan yhdessä muiden kanssa vuorovaikutuksessa toimien ja tilannesidonnaisesti. Ihmisen toimiessa ryhmässä, tulevat omat ajatteluprosessit näkyviksi ja
asioiden merkitykset muodostuvat. Yhä enenevissä määrin haluavat ihmiset
olla oman elämänsä subjekteja. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen haluaa
tehdä itse omat havaintonsa ja juttunsa. (Korhonen 2014, 19.)
Korhosen (2014) ajatukset tulevat hyvin esiin nuorten kirjoittamissa muistoissa. Toisten saappaisiin astuminen on tuonut nuorten muistojen mukaan
ymmärrystä ympäröivästä maailmasta. Vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot
ovat kehittyneet. Toisten kuuntelemisen taito ja yhteisen tavoitteen eteen työskenteleminen tuovat esiin yksilöiden ajatteluprosesseja ja näkökulmia. Tästä
nuoren kuvailemasta muistosta tulee esiin se, että teatteri on joukkuelaji, jossa
jokaisella jäsenellä on oma, tärkeää paikkansa.
Teatterin kaltaisessa ryhmälajissa olen myös oppinut paljon kuuntelemaan, näkemään, aistimaan ja tuntemaan muita ihmisiä. Kaikkien on puhallettava yhteen hiileen, eikä kenelläkään ole varaa
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ajatella vain omaa etua. Tällaiset puheen tasolla vaalitut arvot kävivät toteen kun joku unohti esityksessä jonkin replan tai kun jollain oli paska päivä eikä treenit vaan lähteneet käyntiin. N1
Teatterilähtöisellä työskentelyllä tutkitaan jotain elämän ilmiötä tai osallistujien
omaa elämäntilannetta. Osallistujat vastaavat työskentelyn aikana luomisprosessista, ajattelusta sekä merkitysten antamisesta. Ohjaajan roolina on toimia
toiminnan käynnistäjänä ja tarjota osaamistaan. Merkityksiä rakennettaessa
keskeistä on yhteinen keskustelu ja neuvottelu. Neuvottelun tarkoituksena on
saada aikaan ristiriitaisuuksia ja jännitteitä käsiteltävän ilmiön tai tilanteen välille. Näitä osallistujat saavat miettiä yhdessä ja työskennellä kollektiivisesti
asioiden parissa. Yhteisen työskentelyprosessin ei ole tarkoitus päätyä yhteiseen lopputulokseen, vaan tarkastelukulmaa muuttamalla saadaan asiat näyttäytymään erilaisina. Tämä tuo mukanaan parhaimmillaan konkreettisen oivalluksen, että ihmiset ajattelevat eri tavoin. Kokemuksena voi olla hyvinkin vapauttavaa, kun huomaa, että vaikka olisi eri mieltä kuin toiset, ei kukaan ole
silti väärässä. (Korhonen 2014, 26.)
Nuoren kasvun tukeminen ja nuoren saattaminen aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi ovat kulttuurisessa nuorisotyössä tärkein tavoite. Parhaiten nuoren
kasvua tukee ryhmä, jossa on yhteinen käsitys toiminnan sisällöstä. (Helsingin
nuorisoasiainkeskus 2012, 12.) Ryhmää tarvitaan silloin, kun tehtävän suorittaminen on mahdotonta yksin. Yksilöiden voimien yhdistäminen saa aikaan
yhteisen voiman, joka koostuu jokaisen yksilön omasta voimasta. (Helkama
ym. 2013, 256.)
Ryhmähenki ja ryhmädynamiikka näkyivät nuorten muistoissa merkityksellisinä. Tämä nuoren kertoma muisto tukee ajatusta siitä, että jokainen on
omana itsenään arvokas ryhmän jäsen. Aiemmin käsittelin nuorten nostamaa
perhe-nimitystä ryhmälle. Nuoren muisto sanoittaa tämän nimityksen osuvasti.
Porukkamme ryhmähenki oli mielestäni erinomainen ja se näkyi ja
kuului muuallekin. Jokaiselle annettiin oma tila ja jokaista tuettiin
tarvittaessa. Naurua ja hauskanpitoa ei silti unohdettu. Koin olevani osa tätä ryhmää joka oli aina tiivis ja sain ystäviä joiden
kanssa pidän edelleen yhteyttä. N4
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Vuorovaikutuksessa toisten kanssa opitaan niin itsestämme kuin toisistamme.
Yhteisen ymmärryksen perusta on yhteisesti kokemissamme asioissa. Vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavat äänensävy, katse, ilmeet ja eleet, etäisyys itsestä ja puhenopeus. Muita vuorovaikutukseen vaikuttavia tekijöitä ovat tilanne, ihmisten välinen suhde, sen hetkiset tunteet, intuitio ja puheeseen liittyvät kulttuuriset suhteet. Vuorovaikutuksessa on mukana vuorovaikuttajien elämänkokemukset, temperamentti, sukupuoli, minäkäsitys ja persoonallisuuden
piirteet. (Toivakka & Maasola 2011, 29–30.) Ryhmän jäsenten välinen vuorovaikutuksen toimivuus tuli näkyviin nuoren ryhmädynamiikasta kertovassa
muistossa. Hyvä ryhmädynamiikka on yhteydessä yhteisön toimivuuteen.
Nuoren kokemus ryhmän sisäisistä suhteista on vahva ja vaikuttaa hänen kokemuksiinsa myös suhteessa muihin ryhmiin.
En ole samanlaista yhtä hyvää ryhmädynamiikkaa kokenut [teatteriryhmän] jälkeen. N8
Nuoren kirjoittama muisto tiivistää aidon yhteisön ytimen. Nuoren muisto on
moniulotteinen ja pitää sisällään onnistuneen ryhmäprosessin ja siihen vaikuttavat tekijät. Kurki (2005) puhuu aidosta yhteisöstä. Aito yhteisö ei ole itsestäänselvyys. Mikä tahansa yhteenliittymä ei täytä aidon yhteisön kriteerejä.
Yhteisössä olevien ihmisten erilaiset tunteet värittävät yhteisöä. Aidon yhteisön pohjalla on kasvuprosessi. Kasvuprosessi tapahtuu ihmisen normaalin kehityskaaren ja siihen liittyvien päämäärien kautta. Pedagogisesta näkökulmasta katsoen, kyseessä on ihmisen oman, persoonallisen kasvun tukeminen. Tämä tarkoittaa uskoa ihmiseen arvokkaana yksilönä, jolla on pyrkimyksenä antaa itsestään parasta. Tarkoituksena on herätellä ihmisen yksilöllistä
ja vapaata olemusta. Tavoitteena on saada ihminen liittymään yhteisöön aidosti. (Kurki 2005, 341.)
Yksi nuorista kuvailee yhdessä koettua tunteiden vuoristorataa. Yhteinen kasvuprosessi päämäärän saavuttamiseksi sisälsi vahvojen tunteiden yhteisöllistä
kokemusta.
Mä olin haljeta jännityksestä, ja mä muistan miten me pidettiin
ryhmänä käsistä kiinni ja odotettiin, että sanotaanko se meidän
ryhmän nimi. Ja sit kun se sanottiin me huudettiin ja kiljuttiin niin
lujaa ja hypittiin ylös alas ja halailtiin. Se oli ihana tunne. Ja se
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kun me päästiin sinne päätapahtumaan ja saatiin se kunniamaininta. Mä olin pakahtua ilosta ja ylpeydestä, mä olin niin ylpee
meidän porukasta ja mä en unohda ikinä sitä riemua mitä meillä
oli. Mä en oo ikinä ollu mistään niin ylpee kuin meistä sillon. N7
Nuoren kuvailema kokemus on tulkittavissa vahvasti yhteisölliseksi. Ylpeys
onnistuneesti saavutetusta päämäärästä on ollut vaikuttava. Nuoren muistossa on nähtävissä ryhmän yhteen hiileen puhaltaminen. Nuori on kokenut
yhteisen onnistumisen kokemuksen, jossa jokaisella ryhmän jäsenellä on ollut
vaikutusta tavoitteen saavuttamiseksi. Toisten ryhmäläisten tuki on nähtävissä
tavassa, jolla tunteet ovat yhteisesti jaettu. Nuoren yksilölliset kokemukset jännityksestä ja riemusta ovat saanut yhteisen merkityksen.
Himanen (2005) puhuu rikastavasta yhteisöstä. Rikastavalla yhteisöllä hän
tarkoittaa yhteisöä, jossa yksilöt innostavat ja tukevat toisiaan onnistumaan.
(Ruotsalainen 2008, 177.) Ojanen (2014, 310–311) kirjoittaa rakentavista ja
tukea antavista ryhmistä. Ojanen mainitsee yhtenä ryhmänä harrastusryhmät.
Harrastusryhmässä yksilöitä yhdistää yhteinen lahjakkuus ja yhteiset haasteet. Harrastusryhmä vaatii yhteistä sitoutumista ja mukautumista. Ojanen korostaa ryhmän jäsenten tasa-arvoisuutta ja ryhmän hyvää johtamista.
Ryhmän hajoaminen ja lopettaminen ovat merkityksellisiä vaiheita ryhmän kehittymisen näkökulmasta. Ryhmän hajoaminen ja lopettaminen kertoo siitä,
että ryhmä on muodostunut ryhmässä olijoille tarpeettomaksi ja ryhmä on täyttänyt tehtävänsä. Ryhmän hajoamiseen liittyy monia tunteita. Nuori voi kokea
haikeutta, ahdistusta ja helpotusta. Ryhmän hajoaminen tarkoittaa yhden sosiaalisen yhteisön loppumista. (Toivakka & Maasola 2011, 37.) Nuoret kertovat
kirjoitelmissaan teatteriryhmässä ryhmään liittyvistä haasteista ja omasta irtautumisestaan ryhmästä. Ryhmässä olo oli tehnyt tehtävänsä yhden aikakauden ja kasvuprosessin rinnallakulkijana. Nuoret kuvailevat ihmissuhteiden
muuttumista ajan myötä.
Tiukaksi hioutunut porukka alkoi ajan mittaan vähän säröillä. N4
Läheisyys alkoi vain iän myötä muuttumaan mutta se miksi se muuttui ei
tuntunut enää kotoisalta. N2
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Yksi tutkimukseen osallistuneista nuorista kuvailee ihmissuhteita ryhmässä
nykyhetkestä käsin tyhjentävästi.
Olen myöhemmin ajatellut asiaa hieman etäämmältä ja ajatellut, että ihmissuhteet vain ovat muuttuvia. N4
Prosessin päättäminen ja päättyminen ovat tärkeitä hetkiä. Oleellista prosessin päättymisessä on, että nuori kokee olevansa voimaantunut. Ohjaajasta voi
muodostua nuoren elämään yksi tärkeimmistä ihmisistä. Prosessin muodostuessa nuorelle elämää ylläpitävänä voimana, on prosessin päättyminen nuorelle kriisin paikka. (Åstrand 2017, 89.) Yksi nuorista kertoo omasta päätöksestään ryhmästä lähtemisestä. Nuori oli prosessoinut omaa lähtemistään ja
odotti kimmoketta lopullisen päätöksen tekemiselle. Nuoren kirjoitelmasta on
luettavissa oman päätöksen syvällinen pohtiminen. Kirjoitelmasta korostuu ohjaajan merkitys ryhmän johtajana. Nuoren vastauksesta on luettavissa halu
siirtyä eteenpäin. Nuorelle oli syntynyt uusia tavoitteita, joita kohti mennä.
Ryhmä oli täyttänyt tehtävänsä.
Päätöksen teon ratkaisi se että silloinen vastaava teatteri ohjaajani lähti
ryhmästä. Sen kautta päätin että aikani ryhmässä oli ohi. Lähteminen
tuntui haikealta mutta samalla oikealta asialta tehdä. Oli aika siirtyä
eteenpäin. N2
5.2

Näe minut, kuule minut

Omaehtoisen taidetoiminnan kautta voi kokea nähdyksi tulemisen kokemuksen. Taidetoiminnan kokemuksia ovat esteettisen elämyksen lisäksi kokemukset taiteen prosessiin liittymisestä ja kuulumisesta. (Ventola 2005, 36.) Taideprosessin aikana voidaan saavuttaa näkyväksi ja kuulluksi tuleminen. Taideprosessi voi vastata nuoren inhimillisiin tarpeisiin ja toiveisiin, joita ei muulla
tavoin ole mahdollista saada esille. (Åstrand 2017, 84.) Näkyväksi ja kuuluvaksi tulemista tukevat nuorten kirjoitelmat. Nuoret saivat lähteä taideprosessiin omilla ehdoillaan ja omien kiinnostuksen kohteiden kautta. Yksi nuorista
koki teatteritoiminnan lähtökohdan olleen rehellisesti ryhmälähtöistä. Hän kuvaa teatteriprosessin alkua seuraavasti:
Nuortenteatteri, jota me teimme, oli rehellistä – se lähti liikkeelle
suoraan meistä. N1
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Tämä nuoren kommentti vahvistaa yhteisöteatterin periaatteita. Yhteisöteatteria sanotaan epäaristoteeliseksi teatteriksi. Tämä tarkoittaa sitä, että todellisuutta rakennetaan yhdessä. Yhteisesti luotu tarina ei ole kenenkään oma.
Tarina luodaan yhdessä, mikä tarkoittaa osallistujille sitä, että se on jokaisen
tietoisuudessa ja ryhmän oma. Erityistä on, että tarina on jatkuvasti muuteltavissa. Ryhmän tehdessä yhteistä tarinaa, sekoittuvat niin muistiin kuin mielikuvitukseen perustuvat tarinat. Ryhmän jäsenistä jokainen on tarinan käsikirjoittaja ja näyttelijä. Ryhmässä käsiteltävät asiat nousevat esiin ryhmäläisten
omista intresseistä ja kysymyksistä. Tämä tapa mahdollistaa osallisuuden ja
mahdollisuuden muutokseen. Tavoitteena yhteisöteatterissa on tutkia ja tarkastella ryhmäläisten esiin nostamia ilmiöitä draaman kautta. Yhtenä tavoitteena työskentelyssä on saada jokainen ryhmäläinen näkyväksi mielipiteineen
ja antaa heille oma ääni. Toisena tavoitteena on ryhmäläisten identiteetin vahvistaminen niin yksilön kuin yhteisön taholta. Yhteisöteatteria tehdessä päätavoitteena ei ole valmis esitys. (Häkämies 2008, 111.)
Ojanen (2014, 311) kirjoittaa ryhmiin kuulumisesta. Ryhmiin kuuluminen luo
yksilölle elämään sisältöä ja on yhteydessä yksilön koettuun tyytyväisyyteen.
Parhaimmillaan ryhmät antavat yksilöille tukea ja arvostusta. Yhden nuoren
kokemus ryhmästä kuvailee hänen sisäistä maailmaansa suhteessa ryhmään,
mikä tukee myös Ojasen ajatusta.
Olin noihin aikoihin todella sisäänpäin kääntynyt enkä oikein ollut hyvä
ihmisten kanssa joten ryhmään tuntui samaan aikaan erittäin erikoiselta
ja hieman jopa ahdistavalta mutta silti niin ystävälliseltä ja mukaan tempaavaa. En muista yksityiskohtia mutta muistan että minut valtasi rauhallinen ja lämmin olo. Tuntui siltä nii kuin olisin ihan eri maailmassa jossain
kaukana siitä maailmasta missä olin elänyt ja kasvanut. N2
Jokaisella ihmisellä on tarve kuulua johonkin, olla yhteydessä muihin ja saada
kuulluksi tulemisen kokemus. Näiden lisäksi on tärkeää oppia sosiaalisia ja
tiedonkäsittelyn taitoja sekä tunteiden säätelyä. Ihmisen oma itsetuntemus kehittyy suhteessa toisiin ihmisiin. Sosiaalisten suhteiden avulla ihminen kasvaa
omaksi itsekseen. Nuoruus on itsetunnon kehittymiselle herkkää aikaa. Nuoruudessa oma käsityksemme itsestä on helpommin muiden ohjailtavissa. (Toivakka & Maasola 2011, 26.)
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Teatteri työtapana on dialoginen. Teatterin keinoin on mahdollista tehdä kokeiluja, joita ei todellisessa elämässä ole mahdollista tehdä. Ryhmässä on mahdollista kokeilla ja ylittää omia rajojaan silloin, kun ryhmä on tarpeeksi turvallinen. Teatterin avulla on mahdollista löytää itsestään uusia puolia, joista ei ole
ollut aiemmin tietoinen. Tunnekokemukset ryhmässä vahvistavat ihmisen
identiteettiä. (Häkämies 2008, 112–113.) Ryhmän ollessa kypsässä vaiheessa
on erilaisten tunteiden käsittely mahdollista (Toivakka & Maasola 2011, 37).
Yksi tutkimukseen osallistuneista nuorista kuvailee nähdyksi ja kuulluksi tulemista arvostuksen kautta. Vastauksesta on tulkittavissa hyväksytyksi tuleminen omana itsenään. Nuori oli aina oikein, oli tilanne mikä tahansa. Nuorella
oli tilaa olla ja kasvaa omana itsenään ryhmässä.

(− −) pystyi jakaan omia tuntemuksia ja kokemuksia täysin vapaasti, eikä
kukaan tuominnu sua. Ihan sama mitä sä tunsit, sua autettiin ja tuettiin,
ja kaikki tunteet oli sallittuja. Se olikin ehkä mun mielestä parasta, että sä
et voinu tehdä tai tuntea väärin. Kaikki, mitä sä tunsit ja ilmaisit, oli sallittua, koska se oli sun oma reaktio. Mä koin olevani arvostettu yksilö, että
mua ja mun mielipiteitä kunnioitettiin ja haluttiin kuulla. Mä sain mun ääneni kuuluviin ja mä tunsin olevani tärkeä. N7

Nuorten muistoista löytyi paljon kuvailua omien tunteiden käsittelyyn liittyen.
Merkille pantavaa on se, että tunteiden käsittely ei välttämättä ole liittynyt itse
teatterin tekemiseen, vaan nuoren sen hetkiseen tilanteeseen toiminnan ympärillä. Nuori on voinut vapaasti ilmaista itseään ja kokea sellaisia tunteita,
mitä ei välttämättä muussa elämässä ole mahdollista ilmaista. Ryhmä on ollut
nuorelle turvallinen ympäristö tuoda omia tunteita esiin. Dialogisuus on toteutunut itse teatterin tekemisen lisäksi ryhmän sisällä. Tunteiden sallittu tunteminen on vahvistanut nuoren identiteettiä ja lupaa olla juuri sellainen kun on.
Jos jonain päivänä tulin treeneihin alakuloisena tai surullisena, en
sieltä koskaan kotiin lähtenyt samoilla fiiliksillä. Parasta tässä porukassa oli se kuinka helppo sille oli avautua. Jokainen osoitti kiinnostuksensa minuun ja toisiin ja kaikkien kanssa oli helppo puhua. Koskaan ei tarvinnut pelätä näyttää tunteitaan, tai toisinaan,
olla näyttämättä. Mikään ei ollut pakko. Ryhmässä oli helppo hengittää ja olla. N6

Kulttuurisen nuorisotyön tavoitteena on tukea nuoren kasvua kohti aktiivista
kansalaisuutta. Kasvamisen prosessin aikana nuori rakentaa itselleen identi-
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teettiä kokeilujen ja oman ilmaisun kautta. Nuori muodostaa käsitystä niin itsestään kuin oikeasta ja väärästä. Nuori pyrkii näiden muodostuvien käsitystensä kautta vaikuttamaan ympäröivään yhteiskuntaan. Kulttuurista nuorisotyötä, ja tässä tapauksessa teatteritoimintaa on käytetty välineenä nuoren kasvun tukemiseen ja elämänhallinnan vahvistamiseen. Nuori on toiminnassa
mukana omista ilmaisullisista ja toiminnallisista lähtökohdista käsin. (Ruotsalainen 2008, 171.)
Nuorten kirjoitelmista tulee esiin oman ilmaisun mahdollisuudet. Kuulumiskierrokset ovat olleet tärkeitä hetkiä, joissa nuori on saanut vapaasti ilmaista itseään. Kuulumiskierrokset ovat olleet oleellisessa osassa nuoren muodostaessa
käsitystä omasta itsestään suhteessa muihin. Ryhmän tuki ja apu ovat olleet
nuorelle merkittäviä. Kuulumiskierroksia tukee Ruotsalaisen ajatus siitä, että
nuori on mukana omista toiminnallisista lähtökohdista käsin (ks. Ruotsalainen
2008). Tulkitsen toiminnallisiin lähtökohtiin nuoren oman, sen hetkisen elämäntilanteen ja sen hetkiset tunteet. Tunteita on otettu vastaan nuoren kirjoituksesta päätellen hyväksyvästi.
(− −) sain olla niin kasiluokkalainen oma itseni kuin pystyin. Omia tunteitani sain tuoda esiin aina jokaisessa kuulumiskierroksessa ennen
treenien alkamista, kaiken teatterityöskentelyn ohella kuulumiskierros
oli kaiken kohokohta, se oli varsinkin siinä iässä niin tärkeetä tuntea
että jotain kiinnostaa ja joku välittää mitä kuuluu. Näissä kuulumiskierroksissa sain ilmaista omia tunteita niin paljon kuin halusin ja ne otettiin
avosylin vastaan ja koko ryhmä kuunteli kaikki hyvät ja huonot olot, tuki
ja auttoi. N8

Ohjaajuus nousi useammassa kirjoitelmassa esille. Ohjaaja toimii ryhmässä
peilinä, jonka avulla yksilön sisäinen puhe tulee tietoiselle tasolle. Tietoisuus
lisää yksilön omaa ymmärrystä niistä tiedostamattomista aineksista, joita hänellä on. Arvostava kohtaaminen niin ohjaajan kuin ohjattavan rooleista mahdollistaa molempien osapuolten kehittymisen. Ohjaaja tekee ryhmän kanssa
paljon näkymätöntä työtä. Ohjaajan näkymätön työ tulee näkyväksi esimerkiksi onnistuneena esityksenä tai positiivisena palautteena ympäristöstä. Ohjaajan vastuulla on ryhmän ryhmäyttäminen, ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen sekä jokaisen ryhmän jäsenen kasvun ja kehityksen tukeminen. (Koponen
2015, 15.)
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Ohjaaja näkee nuoressa ne voimavarat ja vahvuudet, joita nuorella on. Nuorta
arvostetaan ja kunnioitetaan sellaisena kuin hän on. Epäonnistumiset sallitaan
eikä jäädä epäonnistumisiin kellumaan. (Ruotsalainen 2008, 177.) Nuorten
muistoista on nähtävissä ohjaajien arvostava kohtaaminen suhteessa nuoreen. Ohjaajat ovat toimineet nuoren sisäisen puheen tulkkeina ja neuvon antajina. Tätä kautta ohjaajat ovat toimineet nuoren kasvun ja kehityksen tukijana.
Muistan että en usein avautunut siitä jos minulla oli huono olo mutta
muistan sen että aina jos minulla oli huono olo ja kerroin siitä sain tukea.
Valitettavasti en muista tiettyä tilannetta tai tiettyä asiaa josta olisin puhunut mutta muistan sen että siinä tilanteessa, ryhmäläiset lohduttivat ja
osa samastui mutta ohjaajat olivat tilanteen oivallisia aikuisia ja antoivat
kypsiä vinkkejä ja vihjeitä. He tekivät kaiken sen hyvin ja arvostan heitä
siitä todella, niin ryhmäläisiä kuin ohjaajia. N2

Yksi erittäin iso tekijä sille, miksi työskenteleminen tässä porukassa oli
niin helppoa, oli se, että meillä oli aivan mahtavat ohjaajat. Heihin pystyi
aina luottaan missä tahansa asiassa, eikä koskaan tarvinnut pelätä kysyä neuvoa niin teatteriin kuin elämäänkin liittyvissä asioissa. He välittivät ja kuuntelivat. N6

Yksi nuorista kuvailee ohjaajien tekemää näkymätöntä työtä nuoren voimavarojen ja vahvuuksien löytämiseen. Nuoren muistosta käy ilmi, että hän on teatteritoiminnan jälkeen oivaltanut ohjaajien kasvatukselliset tavoitteet. Nuoren
kirjoitelma tuo esiin ohjaajien merkityksen toiminnan ytimenä ja johtajina.
Nuori kuvailee myös ohjaajien herkkyyttä aistia ryhmässä tapahtuvia tilanteita,
vaikka ne kuohuivat pinnan alla piilossa.
Vaikka kaikki ryhmäläiset eivät kertoneetkaan välttämättä kaikkea ohjaajille, olen silti varma että ohjaajat näkivät jos jotain oli pielessä ja tavalla
tai toisella he varmasti yrittivät auttaa nuoria eli meitä. Sillä jos jokin oli
varmaa niin se että meidän ohjaajat eivät olleet tyhmiä. He eivät ehkä
sitä usko mutta koin itse henkilökohtaisesti että ohjaajat olivat ryhmän
ydin joka johdatteli meitä nuoria oikeaan suuntaan joko me huomasimme
sen itse tai emme. Jos vertaus kuvat sallitaan tuntui siltä kuin ohjaajat
olisivat suojelus enkeleitä jotka johdattavat meidän oikeisiin ratkaisuihin.
Silloisen minun kaltaisen nuoren pieneen ja puoli sokeaan mieleen se
tuntui siltä. Eikä mielipiteeni ole muuttunut, olen sitten kasvanut aikuiseksi tai en. N2

Parhaimmassa tapauksessa yksilöiden väliset suhteet voivat muodostua syvemmiksi ja henkilökohtaisemmiksi kuin muunlaisessa kanssakäymisessä
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(Åstrand 2017, 84). Freiren (2005) mukaan ihmisyys on dialogia maailman
kanssa. Dialogi on mahdollista riippumatta siitä, minkä ikäinen, kuinka älykäs
tai kuinka uskonnollinen tai varakas olet. (Ventola 2005, 35.) Dialogisuus on
ihmisten kohtaamista, yhteistä oppimista ja toimintaa. Dialogiin ei pääse silloin, jos ei rakasta maailmaa, elämää ja ihmistä. Freire korostaa dialogisuudessa nöyryyttä. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei aseta itseään toisten yläpuolelle
ja että on tietoinen omasta tietämättömyydestään. Dialogisuus vaatii uskoa
toisiin ihmisiin, heidän kykyihin luoda ja tehdä, sekä uskoa ihmisen omaan
pyrkimykseen tulla täydemmäksi ihmiseksi. (Freire 2005, 98–99.)
5.3

Teatterista voimaa elämään

Jokainen ihminen nähdään arvokkaana ja ainutlaatuisena yksilönä. Ihmisellä
on mahdollisuus kasvaa tähän ainutkertaisuuteen dialogisessa suhteessa toisiin ihmisiin. Ihminen kasvaa täyteen potentiaaliinsa yhteisöissä yhdessä muiden ainutkertaisten ihmisten kanssa. Päämääränä on vapauttaa ihminen kaikesta siitä, millä häntä on tukahdutettu taloudellisesti, poliittisesti, kulttuurillisesti ja uskonnollisesti. (Kurki 2005, 339, 340–341.)
Nuori kuvailee omassa kirjoitelmassaan muistojaan yksilöllisistä tunne- ja elämyskokemuksistaan. Nuori muistelee omia kokemuksiaan toiminnan kautta
saaduista, itseltään piilossa olevista tilanteista. Voidaan ajatella, että itseltä tukahdutetut halut ovat tulleet näkyviksi. Nuoren oma potentiaali itseymmärrykseen on kasvanut näiden kokemusten myötä.
(− −) sillä näyttely taidemuotona on monimutkainen sillä se voi käydä läpi
monia tunteiden salaisimpia haluja, vihoja ja elämyksiä joita ei voi järjellä
selittää. Ainoa tapa miten sitä voi omasta mielestäni selittää järkevästi on
tunne tasolla ja se vaatisi sen että kokisi sen kaiken itse. En ikinä
unohda niitä hetkiä ja sitä mitä kaikkea ne toivat omassa elämässä esille
ja jossain vaiheessa. N2
Karkkulaisen (2011, 14) mukaan draama on yksi kokemuksellisen oppimisen
muoto. Draamaa voidaan määritellä myös kokemuksellisen oppimisen integraationa. Tämä tarkoittaa sitä, että draaman työtavat ovat vahvasti yhteydessä
kokemuksellisen oppimisen periaatteisiin. Draamatyöskentelyn aikana osallistujat ovat luomassa tarinoita ja ratkaisemassa ongelmia. Osallistujat toimivat
yhdessä ryhmänä ja ovat vuorovaikutussuhteessa toisiinsa. Parhaimmassa ta-
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pauksessa he oppivat toisiltaan. Draama synnyttää metaforia ja antaa mahdollisuuden faktan ja fiktion väliselle vuoropuhelulle. Tämän vuoropuhelun
avulla on mahdollista havainnoida ja tutkia omaa käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa. Samalla kun luodaan kuvitteellista maailmaa yhdessä, on ryhmäläisten mahdollista käyttää omia, jo olemassa olevia tietoja ja
taitoja. Draama mahdollistaa ymmärryksen laajenemisen erilaisuutta kohdatessa. Draama on toimintana aktiivista tutkimista. Sen avulla voidaan tutkia
esiin nousseita asioita ja ilmiöitä toiminnallisesti näkökulmia vaihtaen. Erilaiset
tunteet, ajatukset ja ilmaisut ovat draamassa sallittuja. Tämä edesauttaa
oman ymmärryksen kasvamiseen niin itsestä kuin toisista. (Toivakka & Maasola 2011, 44.) Nuorten maailmassa tapahtuu koko ajan jotain. Syntyy uusia
ilmiöitä, ajatuksia ja toimintoja. Näiden myötä on mahdollista saada tietoa
nuorten käsityksistä, elämäntavoista nyt ja tulevaisuudessa ja heille merkityksellisistä asioista. Tarinat syntyvät nuorten maailmassa aina suhteessa heitä
ympäröivään todellisuuteen ja yhteisöihin. (Ruotsalainen 2008, 172, 174.)
Nuorten kirjoitelmissa nousee esiin produktioiden aihevalinnat. Nuoret muistelevat tästä hetkestä käsin aihevalintojen olleen siinä hetkessä niitä, jotka ovat
ryhmää puhututtaneet. Aiheiden käsittely on ollut merkityksellistä ja niissä on
voitu käsitellä ryhmän jäsenten olemassa olevia tietoja. Esiin nousseet ilmiöt,
joista yksi nuorista muistossaan mainitsee, on nostettu esiin yhdessä tutkittaviksi. Tekemiseen sitoutuminen ja sanojen takana seisominen ovat yhteydessä siihen, että nuoret ovat saaneet itse päättää käsiteltävät aiheet.
Kun katson taaksepäin produktioitamme ja niissä käsiteltyjä aiheita, olivathan ne aika ”perus teinikamaa”. Mutta heti tuon ajatuksen tultua mieleeni ymmärrän, kuinka tärkeää se oli, että niissä oli
juurikin kyse ryhmäpaineesta, oman itsensä hyväksymisestä, seksuaalisuudesta, alkoholista ja päihteistä, kavereista ja vanhemmista – juuri niistä asioista, joita lähes jokainen murrosiän kanssa
painiva esiteini miettii. N1
Se [asioiden käsittely] oli tärkeää, sillä kun kyse oli meille tärkeistä
aiheista ja teemoista, uskon että se näkyi myös lopputuloksessa
tietynlaisena omistautuneisuutena ja itsevarmuutena. Seisoimme
sen takana, mitä sanoimme. N1
Toivakka ja Maasola (2011, 44) toteavat, että draama lähtee liikkeelle osallistujien sen hetkisestä maailmasta. Sosiokulttuurisessa innostamisessa on
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sama lähtökohta. Jokainen yksilö osallistuu toimintaan omasta arjestaan ja
tarpeistaan käsin. Toimintaan osallistuminen lähtee yhteisen projektin suunnittelusta aina sen arviointiin saakka. Yhteistyötä on yhdessä tekeminen, ei se,
että joku ulkopuolinen suunnittelee ja ohjaa toimintaa ylhäältä päin. Se todellisuus, missä ollaan, on ensin tiedostettava. Muutos lähtee aina sen hetkisen
tilanteen ja lähtökohdan tiedostamisesta. (Kurki 2005, 347.) Foster on kirjoittanut väitöskirjan tanssi-innostamisesta. Fosterin mukaan taiteen avulla yksilöiden on mahdollista tuoda näkyväksi sellaista tietoa itsestämme, mikä ei ole
ollut näkyvissä. Taiteen avulla on mahdollista selventää niin omaa elämäämme kuin ympärillä olevaa maailmaa. Foster kirjoittaa, että tarkoituksena
on tulla tietoiseksi sellaisista asioista, joista emme tienneet aikaisemmin.
Tämä luo uutta ymmärrystä suhteessa jo olemassa olevaan tietoon. (Foster
2012, 21.)
Draama tarjoaa mahdollisuuden kokeilla erilaisia rooleja, mikä kasvattaa osallistujien taitoa asettua katsomaan tilannetta toisen näkökulmasta. Roolin
kautta toimiminen antaa osallistujalle kokemusperäisen elämyksen. Draaman
avulla on mahdollista jäsentää omia kokemuksia sekä löytää näille kokemuksille käsitteitä. Omakohtaisia kokemuksia voidaan keskustelun avulla saattaa
osaksi isompia ja laajempia yhteyksiä. Draaman avulla työskentely mahdollistaa useita erilaisia työtapoja. Tämä tekee draamasta kokonaisvaltaisen työtavan, joka kehittää osallistujan koko minuutta. Työtapojen avulla osallistujan
emotionaaliset, fyysiset, sosiaaliset, älylliset sekä kielelliset ominaisuudet kehittyvät. (Toivakka & Maasola 2011, 44–45.) Karkkulaisen (2011) mukaan teatterilähtöisten menetelmien avulla voidaan tutkia ja kehittää vuorovaikutustilanteita ja niissä toimimista (Karkkulainen 2011, 8).
Useammassa kirjoitelmassa nousi esiin teatteritoiminnan terapeuttinen vaikutus. Yhdessä kirjoitelmassa terapeuttinen vaikutus syntyi roolityöskentelyn
kautta ja toisessa omien tunteiden esiin tuomisessa. Kolmannessa kirjoitelmassa nuori kertoo tunnelukoista. Åstrandin (2017, 90) mukaan on tärkeää
erottaa terapeuttinen vaikutus ja terapia toisistaan. Teatteritoiminnalla voi olla
terapeuttisia vaikutuksia, vaikka se ei ole varsinaista terapiaa. Teatteritoiminnassa voidaan puhua myös katarsis-ilmiöstä, jolla tarkoitetaan parantavaa
puhdistumista vapauttavan itkun tai naurun kautta (Østren 2001, 23–24).
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Muistan kaikista parhaiten hetken jolloin olin verhojen takana
odottamassa omaa vuoroani mutta muistini sumenee osittain kun
astun lavalle sillä kiitos ohjaajien hyvän ja taidokkaan ohjaamisen,
esiintyminen tuntui usein aina siltä että en olisi oma itseni lavalla
vaan joku täysin muu henkilö. Se toimi myös terapian tavoin sillä
se että pääsin hetkeksi ulos omasta ihostani ja omasta persoonallisuudestani oli vapauttavaa ja se rauhoitti. Se antoi mahdollisuuden käydä läpi ihmisten tunteita ja sitä mitä ihminen mahdollisesti
tekisi tietyssä tunne tilassa. N2
Tunteiden esiintuominen ryhmässämme on aina toiminut hyvin,
ikään kuin terapeuttisena tavallisen arjen vastapainona. Olemme
monta kertaa itkeneet yhdessä ja jutelleet vaikeista asioista. Vaikeista asioista oli helpompi puhua kun ryhmältä sai tukea. N4
Kun on käsky (tai lupa?) tuntea jotain tiettyä tunnetta, saattaa se
auttaa jopa ”tiedostamattomien tunnelukkojen” avautumiseen. N1

Hautamäki (2014) on korostanut, että kulttuurisessa nuorisotyössä keskeistä
on toiminnallisuus ja yhdessä tekeminen. Kulttuurisen nuorisotyön sisään on
rakennettu epävirallinen oppiminen virallisten tavoitteiden sisälle. Virallisiksi
tavoitteiksi Hautamäki nostaa nuoren kasvun ja elämänhallinnan tukemisen,
sosiaalistamisen sekä nuoren omien, persoonallisten ominaisuuksien löytämisen. Toiminnan kautta nuoren omat kyvyt tulevat esiin ja se edesauttaa onnistumisen kokemuksien syntymisessä. Hautamäen mukaan jokaiselle nuorelle
on mahdollista omaksua hiljainen tieto niistä asioista, joissa on hyvä ja jotka
ovat hänen yksilöllisiä vahvuuksia. Omien kykyjen ja vahvuuksien tunnistamiseen avaimina toimivat ryhmään kuuluminen sekä kulttuurinen aktiivisuus.
Toiminnallisuuden kautta voidaan korostaa nuoren aktiivista roolia ohjaustilanteissa. Kulttuurinen nuorisotyö toimii hyvin erityistä tukea tarvitsevien nuorten
kanssa. Kulttuurisen nuorisotyön toiminnallisuus herättelee ja tarjoaa erilaisia
ärsykkeitä. Nuorten omat tuotokset niin kuvallisesti, tekstillisesti kuin liikkeellisesti ovat vahvoja kuvauksia tosielämän tarinoista. Turvallinen toimintaympäristö mahdollistaa tunteiden käsittelyn, niiden esittämisen, purkamisen ja kanavoinnin. (Hautamäki 2014, 60–62.)
Keräämässäni aineistossa eräs nuorista nosti esille teatterin tarjoaman mahdollisuuden olla mitä vaan. Teatterin lavalla nuori saa elää fiktiivisessä todellisuudessa ja näyttää mahdollisesti itsestään sellaisia puolia, joita ei arkielämässä välttämättä tule esille. Nuori haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi kokonaisuutena ja hyväksytyksi kaikkine puolineen. Yleisön reaktioilla on merkitystä ja
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sillä, että muut huomaavat juuri sinut. Nuoren kokemus esityksen luomisesta
on henkilökohtainen ja kirjoitelmasta voidaan päätellä nuoren antautuneen lavalla olon hetkeen. Vahvasti koettu läsnäolo on jättänyt muistijäljen nuoren
mieleen. Vahvat tunnekokemukset ovat yhteydessä, kun muodostetaan käsitystä omasta itsestä (Lehtinen ym. 2016, 159). Voidaan siis päätellä, että teatteritoiminnan antamat tunnekokemukset ovat vaikuttaneet nuoren itsetuntemukseen.
Teatterista tuli mulle heti alussa tosi tärkee juttu, ja hyvin pian
myös unelma-ammatti. Mä rakastan sitä luomista, sitä että sua
katotaan ja ihaillaan ja sä voit tehdä lavalla ihan mitä vaan, koska
se ei oo oikeesti sä. Mä rakastan sitä huumaa mikä tulee kun sä
oot ensimmäistä kertaa menossa lavalle, ja sä voit vaan kattoo
miten yleisö reagoi suhun ja siihen mitä sä teet. Mä rakastan niitä
aplodeja, sitä kun ihmiset kertoo mitä ajatuksia se näytös tai sun
rooli herätti, ja miten sä voit ehkä herättää pienen unelman kipinän jonkun sydämessä. Sä pistät verta ja hikeä siihen luomiseen,
ja sä annat kaikkes siellä lavalla. Se on samaan aikaan uuvuttavaa mutta niin hiton antoisaa. Ja teatteri antaa sulle muistoja mitä
ei pysty korvaan. N7

Yhteisöteatterin keinoin on mahdollista tutkia tulevaisuutta, omia kokemuksia
ja elettyä elämää. Ihmisellä on sisäsyntyinen tarve tutkia ja tuntea itseään
enemmän. Teatterin avulla voidaan vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja identiteettiä. Teatterin avulla voidaan tuoda näkyväksi elämässä kohdattuja vaikeuksia,
elämäntilanteita sekä pelkoja ja toiveita. Tätä kautta on mahdollista konkretisoida tilanteita ja ilmiöitä, mikä parhaimmassa tapauksessa mahdollistaa pyrkimystä hallita erilaisia ilmiöitä. Ihmiset ovat tehneet teatteria kautta aikojen.
Leikkien, rituaalien ja mielikuvituksen sanotaan olevan ihmisellä pysyvä tarve.
Turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteisiin päästään erilaisten rituaalien
ja traditioiden kautta. (Häkämies 2008, 110.)
Tutkimukseen osallistunut nuori sanoittaa Häkämiehen (2008) ajatusta konkretian tasolla. Nuori kuvailee teatteritoiminnan kautta saatua mahdollisuutta
elää sama hetki usealla eri tasolla. Nuoren kuvailema kokemus vahvistaa teatteritoiminnan vahvuutta reflektoida omaa elämää fiktiivisessä tilassa, jossa
olemisen kokemus on totta. Nuoren kuvailu välittää myös kokemuksen siitä,
että on mahdollista elää oman elämän huippukohdat uudelleen, näyttämölle
simuloiden.
Kaikki meidän tekemät näytelmät, video projektit ja jopa pienet improvisaatio hetket meidän omalla henkilökohtaisella lavalla olivat
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hetket jolloin kaikki muu elämä jäi hetkeksi aikaa taakse ja sai
olon tuntumaan siltä kuin eläisi elämänsä kohokohdan menneisyydestä, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta alle tunnissa. N2
5.4

Minäpystyvyydestä kohti mepystyvyyttä

Teatterilähtöinen menetelmä auttaa nuorta rakentamaan minäkuvaansa. Nuori
on toiminnassa subjekti. Nuorten omat ryhmät ja erilaiset yhteisöt laittavat liikkeelle ajatuksia, näkemyksiä, kokemuksia ja merkityksiä. Nuorella on paljon
hiljaista tietoa, taitoja ja kokemuksia. (Ruotsalainen 2008, 175.) Tutkimukseen
osallistunut nuori kuvailee teatteritoiminnan kautta saatua hiljaista taitoa oman
tämän hetkisen opiskelun kautta. Nuori on saanut toimia tekijänä teatteritoiminnan kontekstissa ja sitä kautta rakentanut itselleen pystyvyyttä ohjata ryhmää.
Opiskelen [ammattiin], ja kohtaankin usein tilanteita joissa minun
pitää ottaa ohjaajan rooli. Uskon, että osittain [teatteritoiminnan]
ansiosta pystyn olemaan rennosti ryhmän edessä ja tarpeen mukaan improvisoimaan esimerkiksi tekemistä ryhmälle. N3
Minäkäsitys määritellään sosiaalipsykologiassa sosiaalisena ilmiönä. Itsetuntemus muotoutuu vuorovaikutussuhteessa toisten ihmisten kanssa. Käyttäytymisemme sosiaalisissa tilanteissa on taas yhteydessä minäkäsitykseemme.
Voidaan sanoa, että minätutkimus sosiaalipsykologian näkökulmasta kohdistuu ihmisten omiin käsityksiin itsestään. Filosofi ja psykologi William Jamesin
(1890) mukaan ihmisellä on olemassa kaksi eri minätietoisuutta. Näitä minätietoisuuksia ovat subjektiivinen minä ja objektiivinen minä. Subjektiivisella minällä tarkoitetaan omaa tunnetta kokevana ja ajattelevana minänä. Objektiivisella minällä tarkoitetaan ihmisen omaa ajatusta omista piirteistä, käyttäytymisestä ja motiiveista. Rosenberg (1979) määrittelee minäkäsityksen sisältävän
kaikki ne tunteet ja ajatukset, jotka ihminen kohdistaa itseensä. Minäkäsitys ei
ole pysyvä vaan se muovautuu elämän aikana. Tämä johtuu siitä, että minäkäsitys on yhteydessä ihmisten välisiin suhteisiin. Ihmisillä on useita erilaisia
käsityksiä itsestään. Tämä vaikuttaa siihen, kuinka otamme vastaan esimerkiksi uutta tietoa itsestämme ja miten nopeasti olemme valmiita sen vastaanottamaan. (Helkama ym. 2013, 361–363.) Identiteettiä on mahdollista jäsentää
itseilmaisun kautta. Identiteetin rakentumiseen liittyy kysymys siitä, kuka olen.
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Tähän kysymykseen vastaaminen on jatkuvaa jäsentämistä samana pysymisen ja muuttumisen välillä. (Sava & Katainen 2004, 23.)
Nuori kirjoitti kirjoitelmassaan tunteiden käsittelystä. Huomionarvoista on se,
että nuori ei kirjoita itse teatteriesityksen tekemisestä, vaan työskentelyn aikana tapahtuvasta, näyttämöllisen fokuksen ulkopuolella olevasta prosessista.
Vertaistuen ja omien tunteiden peilaamisen mahdollisuus ja niiden käsittely
vaikuttivat suoraan itse työntekoon. Nuori on kokenut ryhmän turvalliseksi paikaksi, jossa on voinut jakaa omia sen hetkisiä tuntemuksiaan. Nuoren kirjoitus
kertoo itsetuntemuksen muodostumisesta tunteiden ilmaisemisen kautta.
Itketti, jännitti, nauratti, vihastutti, oli sitten mikä vaan tunne niin …
pystyi tuomaan kaikki tunteet esille ja sitten jos oli jokin asia mitä
voi yhdessä selvittää ja avata niin … siinä työnteon ohessa pystyi
myös keskustella omista asioista ja silti työnteko onnistui. N5
Nykypäivänä ihmiset kokevat minäkuvansa yksityisiksi ja henkilökohtaisiksi.
Minäkäsitykseen vaikuttavat omat ulkoiset ja näkyvät ominaisuudet. Kulttuuriympäristömme ja länsimaalaisuutemme muokkaavat myös minäkuvaamme.
Minän tutkimuksen todetaan olevan kulttuurisidonnaista ja länsimaista. (Helkama ym. 2013, 365.) Ojanen (2014, 311) kirjoittaa, että ryhmän yhteiset
haasteet ja yhteiset tulokset yhdistävät ryhmää. Nuorten kirjoitelmista nousivat
esiin selviytymisen ja osaamisen kokemukset niin yksilö- kuin ryhmätasolla.
Nuoren kuvailema tilanne kertoo minäpystyvyyden kokemuksesta, joka muotoutuu yksityisen kokemuksen kautta yhteiseksi, hetkessä jaetuksi kokemukseksi.
Lavalla yleisön edessä seistessä fiilis oli mahtava. Olen itse sellainen ihminen joka jännittää ja stressaa erittäin paljon. Ennen jokaista esitystä kärsin vatsakivuista ja huonosta olosta, mutta lavalle päästyäni ja ensimmäisen repliikin ulos tultua, fiilis oli mieletön. Jokaisen esityksen jälkeen yleisön taputtaessa ja meidän kumartaessa kiitollisuuden tunne oli sanoinkuvaamaton. En osaa oikein pukea sanoiksi sitä tunnetta, kun täyden yleisön edessä kokee onnistuneensa noin mielettömien ihmisten kanssa. N6
Minäpystyvyys koostuu usean eri tekijän vaikutuksesta. Schunkin (1991) mukaan minäpystyvyyden käsitteellä tarkoitetaan yksilön omia uskomuksia
omista kyvyistään selviytyä toivotulla tavalla erilaisista suorituksista. (Lehtinen
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ym. 2016, 159.) Nuoren kuvailema kokemus kertoo hänen pystyvyydestään
toimia, vaikka tilanne on ollut stressaava ja jännittävä. Jännityksestä ja stressaavasta tilanteesta huolimatta nuorella on ollut valmiudet selviytyä tilanteesta
yhteisen tavoitteen eteen. Tämä kokemus kuvaa hyvin yksilön resilienssiä,
joka on osa minäpystyvyyttä.
Resilienssillä yksilötasolla tarkoitetaan hyvää sopeutumiskykyä, kun kohdataan stressaavia tapahtumia tai olosuhteita. Selviytymisen avaintekijöinä ovat
useat eri osa-alueet. Näitä ovat henkilökohtainen toimijuus, tarkoituksen
tunne, työ ja leikki, tunnetaidot ja tunteiden säätely, myönteinen sitoutuminen
arkielämään ja fysiologinen joustavuus. Yksilö, jolla on vahva ja hyvin eriytynyt
sekä integroitunut minuuden rakenne ja vastavuoroisia ihmissuhteita on resilientti persoona. Kielteisen käyttäytymisen, tunteiden hallinnan ja mukautuvien puolustusmekanismien käyttäminen kuuluvat resilienssiin. Resilienssiin
kuuluvat näiden lisäksi minäpystyvyys, itseluottamus, itsetunto, sisäinen hallintakäsitys ja myönteinen suhtautuminen tulevaisuuteen. Kun yksilö kokee
kärsimystä aiheuttavan tilanteen, hänen suhtautumistapansa voi tuottaa elinikää pidentäviä voimavaroja. Voimavaroja ovat huumori ja nauru, empatiakyky, optimismi, tunnetaidot, kypsyys ja kyvykkyys tukea toista. Näkökulmat
laajenevat jo pienestä oivalluksen hetkestä, joka kannustaa suhtautumaan tapahtumiin optimistisesti. Tunteiden säätelykyky auttaa huomaamaan myönteisiä asioita ja sitä kautta toiminta jatkuu. Resilienssiin kuuluu kokonaisuuden
näkeminen, oleelliseen keskittyminen positiivisuuden kautta, tunneäly ja sosiaaliset taidot. (Poijula 2018, 123–124.)
Tunnetaidot nousivat esiin useassa kirjoitelmassa. Jo aiemmin esiin nousseet
kuulumiskierrokset koettiin nuorten kirjoitelmissa tärkeiksi hetkiksi, joissa oli
mahdollista kertoa sen verran, kuin sillä hetkellä koki tarpeelliseksi. Nuorten
kirjoitelmista käy esille, että tunteiden ilmaisu oli sallittu ja jokaisella oli oma tilansa ja hetkensä. Näiden hetkien aikana nuoren oli mahdollista kehittää myös
omaa empatiakykyään. Yksi nuorista nosti esiin ryhmän tuen vaikeina aikoina.
(− −) kävimme joka kerta aluksi läpi mitä kaikille kuuluu ja onko
jotakin mistä haluaisi erityisesti jutella. Joskus jollekkin oli tapahtunut jotakin sellaista josta haluttiin puhua enemmänkin. N3
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Sama nuori nostaa esiin ilmapiirin merkityksen ja vapaaehtoisuuden teemat
suhteessa omista asioista kertomiseen.
Mielestäni ei ole mitenkään itsestään selvää että teinit haluavat ja
pystyvät puhumaan avoimesti lähestulkoon mistä vaan, mutta …
ilmapiiri oli sellainen että ikinä ei tarvinnut pelätä jos halusi jostakin asiasta puhua. Koin saavani [ryhmästä] suurta tukea ja lohtua
vaikeina aikoina, ja koin että [ryhmässä] oli aina helppo puhua
myös sellaisista asioista joista ei välttämättä muualla päässyt puhumaan. … ei kuitenkaan koskaan pakotettu ketään puhumaan
omista asioistaan, ja oli myös ok esimerkiksi sanoa että tänään on
huono päivä eikä tee mieli puhua ja se ymmärrettiin aina. N3

Positiivisessa psykologiassa korostetaan yksilön vahvuuksille rakentamista.
Perusajatuksena on, että jokaisella yksilöllä on olemassa näkyvien resurssien
lisäksi piilossa olevaa potentiaalia. Näitä resursseja käyttämällä yksilön hyvinvointi kasvaa. PYD-teorian (Positive youth development) keskittyy yksilön voimavaroihin ja vahvuuksiin. Näihin keskittymällä saadaan aikaan positiivisia kehityskulkuja ja voidaan kiinnittää huomiota niin kehittymistarpeisiin ja olemassa olevaan kehittymispotentiaaliin. Yksilön vahvuuksien ja voimavarojen
tunnistaminen ja näiden tietoinen hyödyntäminen elämän eri vaiheissa on positiivisen kehityksen edellytys. Itsetunnon ja itsearvostuksen voimistuminen on
yhteydessä omien vahvuuksien tunnistamiseen. Itsetunnon voimistuminen on
suorassa suhteessa yksilön kokemaan hyvinvointiin. (Houtulainen ym. 2015,
265.)
Yksi nuorista kuvailee omien vahvuuksien oivaltamista. Kirjoitelmasta on tulkittavissa, että nuori on teatteritoiminnan aikana löytänyt itsestään sellaisia vahvuuksia ja ominaisuuksia, mitä ei aikaisemmin ole itsestään havainnut.
Varmaan omia vahvuuksia oli se että oon ehkä sittenki aika rohkee ja uskallan olla oma itteni N5

Myönteiset oppimiskokemukset ja onnistumiset vahvistavat yksilön käsityksiä
omasta osaamisestaan ja pystyvyydestään (Lehtinen ym. 2016, 159).
Myönteiset kokemukset ja vahvuuksiin keskittyminen on vahvistanut yhden
tutkimukseen osallistuneen nuoren pystyvyydentunnetta ja rohkeutta hakeutua
opiskelemaan. Usko omaan osaamiseen ja pystyvyyteen on avannut nuorelle
uusia mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Nuori mainitsee onnistumisten ja oivallusten merkityksen oman itsetuntonsa rakentumiseen.
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Itsetunnon rakentumisen kannalta kriittisessä vaiheessa yläasteiässä siellä koetut taiteelliset onnistumiset ja oivallukset ovat todellakin jääneet mieleen ja niiden kautta olen varmastikin uskaltanut lähteä esimerkiksi ilmaisutaidon lukioon ja hakeutunut siellä
tehtyihin teatteriproduktioihin mukaan. N1

Positiivinen kehitys PYD-teorian näkökulmasta tarkoittaa sitä, että yksilö käyttää omia olemassa olevia resurssejaan. Näillä tarkoitetaan erilaisia kykyjä,
kunnioitusta, rehellisyyttä, myönteisiä ihmissuhteita, itseluottamusta sekä toisista välittämistä ja huolehtimista. Yksilön kehityksen lisäksi PYD-teoriaan sisältyy yksilöä ympäröivän yhteisön myönteiset vaikutukset. Myönteisillä vaikutuksilla tarkoitetaan niitä vahvuuksia, jotka syntyvät voimaantuneen yksilön ja
häntä ympäröivän yhteisön ja yhteiskunnan välille. (Houtulainen ym. 2015,
271–272.)
Useammassa nuorten kirjoitelmassa nousi ryhmän pystyvyys yksilöllisen pystyvyyden rinnalle. Yksilön oman kokemuksen rinnalle aineistosta noussut ryhmän pystyvyys on tämän tutkimuksen kannalta merkittävä löytö. Aineiston perusteella yksilöllisten vahvuuksien kautta saavutetaan yhteinen vahvuus ja
osaaminen. Minäpystyvyyden kautta on mahdollista saavuttaa mepystyvyys.
Yhteinen osaaminen koostuu yksilöiden vahvuuksista, jotka muodostavat ryhmän vahvuuden ja kokemuksen ryhmän resilienssistä. Aineistosta nousi esiin
ryhmän selviytymiseen ja osaamiseen, joihin jokainen ryhmän jäsen vaikuttaa.
Vaikka yksilöllä on ollut omat heikot hetkensä ja usko omaan tekemiseen horjuu, on ryhmään rakentunut mepystyvyys, joka on voimakkaampi. Mepystyvyys rakentuu silloin, kun rikastavan yhteisön tunnuspiirteet täyttyvät. Mepystyvyys vaatii uskoa ja kokemusta siitä, että vaikka yksilön oma maailma
horjuu, pystyy ryhmä huolehtimaan jokaisen mukana pysymisen. Ryhmän
usko selviytymiseen kannattelee ja vaikuttaa yksilön omaan kokemukseen
pystyvyydestä. Tämä mepystyvyys näkyy muun muassa niissä nuorten muistoissa, kun joku unohti repliikin esityksessä tai jollain oli huono päivä. Ryhmä
hyväksyi sen ja piti huolta siitä, että yhteinen voima tukee jokaista ja saa jokaisen tilanteesta huolimatta loistamaan. Mepystyvyyttä ei synny ilman ymmärrystä, tunnetaitoja, luottamusta muihin tai ilman toisten elämismaailman hyväksymistä ja arvostusta. Yksilöiden tuodessa omat vahvuutensa yhteiseen
ryhmään, on ryhmän osaaminen yhdessä vahvempaa. Mepystyvyyden syn-
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tyyn liittyy myös ryhmän johtaminen. Näin ollen tässä tutkimuksessa esiin nouseva käsitys mepystyvyydestä eroaa Kilpatrickin ja Abbot-Chapmanin (2005)
mepystyvyyteen liittyvästä tutkimuksesta. He lähestyvät mepystyvyyttä muun
muassa yhteisön toiminnan perusrakenteiden ja yhteisöllisen pystyvyyden näkökulmasta. (Kilpatrick & Abbot-Chapman 2005, 1–12.) Eräs nuorista kuvaa
mielestäni kirjoitelmassaan mepystyvyyttä parhaimmillaan. Kuvauksessa ryhmän yhteinen osaaminen on pääosassa.
Vaikka emme voittaneet rahallista stipendiä kuin jotkut muut, olin muiden
tavoin erittäin otettu ja iloinen siitä että olimme saaneet niin ainut kertaisen mahdollisuuden ja näinkin suuren potin itsellemme pelkällä osaamisellamme. N2
Nancy Cantorin (2006) mukaan yksilöillä on taipumus saada muut mukaan
omiin projekteihin. Yksilö hakeutuu sellaisiin ympäristöihin, joissa on mahdollista saavuttaa asetettuja tavoitteita. Oleellista on, että näissä ympäristöissä
on muita, joiden omat taidot täydentävät toisiaan. (Cantor 2006, 65.) Tämä
Cantorin esittämä ajatus tukee mepystyvyyden ajatusta.
5.5

Mä osaan tän! Taitojen ja ajattelun vahvistuminen

Taideprosessin aikana voi nuori löytää itsestään osaamista, jota ei tiennyt olevan olemassa. Taideprojektin aikana nuori voi nousta esiin uudella tavalla.
Tämä voi muuttaa nuoren omaa roolia niin ryhmässä kuin ryhmän ulkopuolella. (Åstrand 2017, 84.) Yhden tutkimukseen osallistuneen nuoren kokemus
kuvaa omien taitojen kehittymistä. Rohkeus olla oma itsensä ja mokaamisen
pelon hälventyminen ovat tuoneet uskoa omiin taitoihin ja omaan itseen. Tunteiden käsittely ja niiden nimeäminen kasvattavat itsetuntemusta.
Näin jälkeenpäin kun mä mietin mun kokemuksia ja muistoja, mä huomaan monta asiaa missä mä oon kehittyny huimasti. Kiitos [teatteritoiminnan] mä oon itsevarma puhuja, mä en pelkää mokata ihmisten
edessä, mä oon kaikin puolin itsevarmempi ja mulla on ääni ja mielipiteet, mitä mä uskallan sanoa. Mä en pelkää olla oma itseni ihmisten
edessä, ja mä osaan käsitellä ja nimetä tunteitani paremmin. N7
Teatteritoiminnan avulla saadut kokemukset ja vertaisilta saatu palaute auttavat yksilöä kehittymään omassa toiminnassaan. Mäkisalo-Ropposen (2007)
mukaan oma havahtuminen tosiasioihin ja niiden kohtaaminen toimivat oppi-

57
misen edellytyksinä. Havahtuminen voi johtaa voimaantumiseen ja voimaantumisen kautta on mahdollisuus muutokseen. (Karkkulainen 2011, 8.) Yksi tutkimukseen osallistunut nuori kuvailee omaa kasvuaan yhteisen toiminnan
kautta. Nuoren kokemus yhteisestä tekemisestä ja toiminnasta vaikuttaa hänen elämäänsä kirjoitelman mukaan tässä hetkessä.
Kaikki yhteiset herkät hetket ja rankat hetket on jäänyt eniten mieleen ja
erityisesti hyvällä tavalla koska ne hetket on kasvattanut mua ihmisenä
aivan hirveästi ja en olisi tässä tällaisena kuin olen nyt. Tekstien käsittely
ja niiden kirjoittaminen on myös ollut merkittävä tekijä ja mieleenpainuva
asia. N8
Kulttuurisen nuorisotyön, kuten käytettävän teatterilähtöisen menetelmän
kautta tapahtuu tavoitteellista, epämuodollista oppimista. Epämuodollisella oppimisella tarkoitetaan yksilön omien kokemuksien ja sosiaalisten suhteiden
kautta tapahtuvaa tietojen ja taitojen oppimista. Tässä yhteydessä voidaan puhua myös hiljaisesta tiedosta. Hiljaisella tiedolla ymmärretään yksilön omia uskomuksia, tuntemuksia ja näkemyksiä. Näiden edellä mainittujen pohjalta nousevat uskomukset, arvot, tunteet ja ideat. Hiljainen tieto toimii yksilön omana
voimavarana. Kulttuurisen nuorisotyön prosessit nousevat isompaan osaan,
kuin siitä saatavat tulokset. Tällaisen prosessiajattelun kautta nuoret nousevat
keskeiseen rooliin. Nuoret toimivat ajattelijoina, näkijöinä, kokijoina ja toimijoina. Nuoren kiinnittyessä johonkin kokonaisuuteen, hän sen myötä rakentaa
omaa arvomaailmaansa ja maailmankuvaansa. (Ruotsalainen 2008, 174.)
Nuoret käsittelivät kirjoitelmissaan omia oppimisen kokemuksiaan. Nuoret olivat teatteritoiminnan kautta löytäneet vahvuuksiaan niin omassa ilmaisussaan
kuin tunteissaan. Kirjoitelmista oli luettavissa teatteritoiminnasta saatujen kokemusten muokanneen nuorten kuvaa itsestään. Nuorten kuvailemat kokemukset ovat tuoneet esiin olemassa olevia vahvuuksia. Hiljainen tieto on
muuttunut yksilölle näkyväksi ja sitä kautta voimavarat ovat kasvaneet. Oivallus omasta osaamisesta on tullut esiin. Nuoret ovat saaneet prosessin aikana
uskoa omiin taitoihinsa.
[Teatteritoiminnan] aikana kehityin paljon ihmisenä sekä näyttelijänä, löysin uusia tapoja ilmaista itseäni ja tunteita. Opin käyttämään herkkyyttä enemmän vahvuutena kuin heikkoutena. [Teatteriryhmä] on pieni aikakausi, mutta hyvin iso merkittävä tekijä elämässä. [teatteriryhmä] oli silloin koko elämä se oli parasta mitä oli
ja mitään muuta en kaivannutkaan. N8
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Pääsin [teatteritoiminnassa] usein hyödyntämään vahvaa tanssitaustaani, joka näkyi parhaiten vahvana kehollisena ilmaisuna.
Opin myös tunnistamaan erilaisia tunteita, missä ne tuntuvat ja
miten ne näkyvät kehossa. Sain myös lisää itsevarmuutta kaikenlaiseen esiintymiseen, olipa kyseessä sitten teatteri tai puheen pitäminen luokan edessä. N3
Teatterin avulla nuori voi uskaltautua tekemään asioita ilman pelkoa epäonnistumisesta tai mokaamisesta. Parhaimmillaan nuori voi vapautua kokeilemaan
asioita ilman häpeää tai sitä, että pelkää olevansa toisia huonompi. Teatterin
ja taiteen vahvuus on siinä, ettei niissä ole onnistumisia ja epäonnistumisia.
Houni (2010) on tutkinut teini-ikäisiä teatteriharrastajia. Hän tuo tutkimuksessaan esille, että vapautuminen epäonnistumisesta ja häpeästä sai oman ilmaisukyvyn kasvamaan ja tuotti itseluottamusta sosiaalisiin suhteisiin. (Åstrand
2017, 85.)
Nuori muistelee erilaisia tapoja kokeilla ja näytellä itselleen ei niin tuttuja asioita. Uskallus lähteä kokeilemaan itselleen vierasta tapaa tehdä on yhteydessä turvalliseen ryhmään. Nuoren muistosta on tulkittavissa häpeästä ja
epäonnistumisenpelosta vapaa tila kokeilla uutta.
Pääsimme tutkimaan sellaisia aiheita ja rooleja jotka eivät olleet
meille tuttuja ja muutenkin kokeilimme erilaisia tapoja näytellä
kuin aikaisemmin. N3
Onnistumisen ja osallistumisen kokemukset vahvistavat nuoren itsetuntoa.
Kokemukset auttavat nuorta tunnistamaan omia vahvuuksia ja näkemään itsensä uudessa valossa. Nuorelle voi tätä kautta tarjoutua mahdollisuus entistä
positiivisempaan minäkuvaan. Oma lahjakkuus ja onnistuminen tulevat esiin
positiivisen palautteen ja tekemisen kautta. Nuori voi havaita itsessään sellaisia taitoja, jotka eivät ole muissa yhteyksissä tulleet esiin. Känkänen (2013) on
todennut, että taiteen avulla nuori voi saada korjaavia ja vahvistavia kokemuksia. Nuori voi näiden avulla rakentaa omaa käsitystään itsestään toisin. Elämän aikana tulleet väärät olettamukset ja mielikuvat murtuvat. (Åstrand 2017,
85.)
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Nuorten kirjoitelmissa oli luettavissa erilaisten osaamisten jaottelua. Yhdet
vahvuudet liittyivät sisäiseen uskoon omasta pystyvyydestä ja toiset taas teknisempiin vahvuuksiin. Kirjoitelmista voidaan päätellä, että teatteritoiminnan
avulla oli mahdollista kehittyä monenlaisissa taidoissa.
Ja mä huomasin pian että mä osaan ja oon lahjakas tässä. N7
Omat vahvuuteni teatteritoiminnassa liittyivät ehkä läsnäolon ja
kehonhallinnan löytämiseen. N1
Teatterilähtöisten menetelmien vahvuus on siinä, että niissä rakennetaan yhteistä ymmärrystä käsiteltävään ilmiöön tai asiaan. Yhdessä tekemällä opitaan
yhteisöllisesti. (Karkkulainen 2011, 10.) Tutkimukseen osallistunut nuori muistelee teatteritoiminnassa olleen mahdollisuuden tuoda omia näkökulmiaan
esiin. Nuoren muisto tukee ajatusta yhteisen ymmärryksen rakentamisessa.
Nuorella on ollut turvallista tuoda omat ajatuksensa esiin. Yhteistä ymmärrystä
on mahdollista rakentaa silloin, kun jokaisella on mahdollisuus osallistua yhteiseen keskusteluun.
Erityisesti oma ryhmämme oli turvallinen alusta omien mielipiteiden ja kykyjen ilmaisemiseen. N1
6

JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Muistellessaan teatteritoimintaa nuoret ovat kokeneet tulleensa kohdatuiksi
kokonaisvaltaisesti omana itsenään. Tunnetaidot korostuivat tuloksissa. Nuoret olivat päässeet ilmaisemaan itseään ja kokivat tulleensa hyväksytyiksi keskellä murrosiän kasvuprosessiaan. Nuorten muistot liittyivät niin teatteritoiminnassa tehtyihin produktioihin kuin prosessin aikana tapahtuneisiin asioihin.
Nuorten muistot ovat tärkeitä tutkimuksen kohteita, koska muistiin jääneet kokemukset ovat olleet heille merkityksellisiä. Nuorten muistot tuovat arvokasta
tietoa toiminnan vaikutuksista, joita on muutoin haastavaa mitata. Jokaisen
tutkimukseen osallistuneen nuoren muisto oli heille muisteluhetkellä totta.
Muistot ovat muistajalleen muistamisen arvoisia ja yksilön muistiin jääviä merkityksiä ei voida ulkoapäin arvottaa tosiksi tai epätosiksi.
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Nuoret muodostivat teatteritoiminnan aikana ystävyyssuhteita. Sosiaaliset
suhteet olivat muodostuneet tärkeiksi ja yksi nuori mainitsikin saaneensa sellaisia ystäviä, joihin edelleen pitää yhteyttä. Ystävyyssuhteet koettiin merkityksellisiksi ja osalle nuorista teatteritoiminnan aikana saadut suhteet kantavat
nykypäivänä. Yhteisöllisyys teatteriryhmässä nousi esiin muistoissa ja kokemus hyvästä ryhmädynamiikasta vaikutti merkitykselliseltä vielä tässä hetkessä. Kulttuurisen nuorisotyön tavoitteiden näkökulmasta osallisuus ja sosiaalisten suhteiden kehittyminen olivat toteutuneet. Hyväksyvä ryhmä oli luonut
turvallisen ympäristön nuoren kasvulle kohti aikuisuutta.
Teatteritoiminnassa oli tapana pitää kuulumiskierroksia, joiden aikana nuorella
oli tilaa kertoa omat sen hetkiset tuntemuksensa. Nämä kuulumiskierrokset
olivat nuorten muistoissa tärkeitä, yhteisen jakamisen hetkiä. Nuoret kokivat,
että heidän tunteensa olivat hyväksyttyjä ja ne otettiin vastaan sellaisenaan.
Kuulumiskierrokset olivat merkityksellisiä myös siinä, että nuoret kokivat tärkeäksi sen, että jotain kiinnosti se, mitä heille kuuluu ja välitti.
Tunnetaidot olivat muutenkin nuorten muistoissa vahvasti läsnä. Tunteiden
tunnistaminen oli helpottunut ja osa nuorista oli löytänyt erilaisia väyliä niiden
purkamiseen. Oma elämäntilannekin oli saattanut helpottua tunteiden sanottamisen ja ymmärtämisen kautta. Nuorten kirjoitelmista oli luettavissa teatterin
terapeuttinen vaikutus. Vaikka teatteritoiminta ei ole terapiaa, on siinä mukana
aina terapeuttinen elementti. Nuoret kokivat ryhmän turvallisena paikkana käsitellä mielessä myllääviä tunteita ja ajatuksia. Ryhmä oli tuonut nuorelle tukea
ja turvaa vaikeina hetkinä. Ryhmässä ei ollut pakko puhua omista asioista, jos
siltä tuntui. Vapaaehtoisuuden ja omaehtoisuuden teemat olivat tulkittavissa
nuorten kirjoitelmista.
Teatteriproduktioiden valmistamisen aikana nuoret kokivat osallisuutta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Teatteritoiminnassa käsiteltiin niitä asioita,
joita nuorten elämismaailmaan silloin kuului. Jokainen koki olevansa osa yhteistä juttua omien vahvuuksien ja osaamisen kautta. Ryhmä oli ryhmäytynyt
hyvin tiiviiksi, ja osa nuorista määritteli ryhmästä muodostuneen perheenkaltaisen yhteisön. Teatteritoiminta oli vaikuttanut nuoren itsetunnon ja resilienssin kehitykseen vahvistavasti. Nuoret olivat saaneet lisää rohkeutta ja uskallusta olla omia itsejään, heittäytymistä uusiin tilanteisiin ja luottamusta omaan
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osaamiseensa. Yksilön resilienssin kautta tuloksista oli luettavissa yksilöiden
ylpeys omasta ryhmästään ja sen yhteisestä osaamisesta. Tämä oli tutkimuksen yksi merkittävimmistä tuloksista. Yksilön resilienssi oli muodostunut myös
suhteessa ryhmään. Ryhmä oli toiminut turvallisena ja hyväksyvänä kasvualustana nuorelle. Ryhmässä oli hyväksytty jokaisen yksilön keskeneräisyys.
Ryhmä kantoi yksilöä silloin, kun yksilön omat voimavarat olivat vähissä ja
usko itseen oli horjunut. Yhteiset onnistumisen ja selviytymisen kokemukset
kasvattivat ryhmän mepystyvyyttä minäpystyvyyden rinnalle. Ryhmän sisäisissä suhteissa oli nähtävissä arvostus ja ymmärrys toisia kohtaan. Tämä tulos vahvistaa sitä, että ryhmä on enemmän kuin yksilö, mutta ryhmä ei ole mitään ilman yksilöitä.
Teatteritoiminnan kautta yhteistyön tekeminen oli avautunut. Jokaisen panostusta tarvittiin yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Yksilö ei voinut ajatella vain
omaa etuaan, vaan ryhmän etu meni ykkössijalle. Tämä tukee ajatusta siitä,
että ryhmän tavoite on jokaisen yksilön summa. Nuorten muistoista oli löydettävissä hyväksymisen ja arvostamisen teemat. Yksi nuori kuvaili, ettei toiminnassa voinut tehdä tai olla väärin.
Haasteeksi muodostui ryhmän yksilöiden kasvu ja sen myötä tapahtuva symbioosista eriytyminen. Tämä on mielestäni myös hyvä asia, sillä se kertoo sen,
että ryhmä oli onnistunut täyttämään tehtävänsä. Ryhmän ohjaajan lähdettyä
antoi se loppusysäyksen myös yhdelle nuorelle irtautua ryhmän toiminnasta.
Ohjaajuus nousi nuorten vastauksista esiin muullakin tapaa. Ohjaajalla on
suuri merkitys toiminnan käynnissä pitävänä voimana. Ohjaajan vastuulla on
ollut ryhmän toimivuuden takaaminen ja se tuli nuorten kirjoitelmissa esiin
useasti. Ohjaajat nähtiin myös johdattajina, neuvon antajina ja jopa ryhmäläisten suojelusenkeleinä. Ohjaajuutta käsittelevässä luvussa mainitsin, että ohjaajalla tulee olla tarpeeksi vahva ammattitaito toimia niin nuorten kuin taiteen
parissa. Tämä oli tulkittavissa myös nuorten vastauksista.
Teatteritoiminnan aikana saadut kokemukset olivat vaikuttaneet opiskelupaikan valintaan. Nuori oli saanut rohkeutta kulkea kohti omia unelmiaan. Yhteiset onnistumisen kokemukset olivat ryhmän myötä myös jokaisen yksilön
omia.
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Nuoret olivat löytäneet itsestään uusia vahvuuksia niin henkisellä kuin fyysisellä puolella. Nuoret mainitsivat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoihin liittyviä
vahvuuksia. Yksi nuorista totesi, että ihmissuhteet ovat muuttuvia, yksi oli löytänyt kehollisen ilmaisun ja yksi oli löytänyt itseluottamuksen haastavissa tilanteissa. Teatteritoiminnan aikana nuoret olivat saaneet hypätä erilaisiin rooleihin ja päässeet tuomaan esiin itseään puhuttavia asioita. Omia ominaisuuksia,
jotka oli aiemmin nähty heikkoutena, muotoutuivat käytettävissä oleviksi vahvuuksiksi.
Koko opinnäytetyöprosessin aikana päänsisäinen jukeboksini pyöritti samaa
kappaletta uudelleen ja uudelleen. Se kappale oli Irinan Näe minut tässä. Kertosäe kappaleessa alkaa ”Näe minut tässä, sitä toivoisin, samat tarpeet lienee
muillakin”. Mielestäni tähän kertosäkeeseen tiivistyy tämän opinnäytetyöni tulokset. Nuoret ovat kokeneet tulleensa nähdyiksi sellaisina kuin ovat. Nähdyksi tulemisen kokemus on ollut nuorten muistojen mukaan voimakas. Siinä
piilee nuoristyöllisen työotteen ydin ja vahvuus.
Opinnäytetyöni haasteeksi muodostui se, ettei kulttuurisesta nuorisotyöstä ollut saatavilla paljoakaan kirjallisuutta tai tutkittua tietoa. Kulttuurinen nuorisotyö on usean eri tahon kautta määritelty hyvin löyhästi. Käytännössä se voi pitää sisällään niin nuorten omaehtoisen toiminnan kuin ohjatun toiminnan. Kirjallisuuskatsausta tehdessäni koostin teorian erilaisista palasista ja kokosin
kulttuurisen nuorisotyön tilkkutäkin. Tämä opinnäytetyö tuo uuden näkökulman
kulttuurisen nuorisotyön keskusteluun. Kulttuurista nuoristyötä olisi mielestäni
hyvä tutkia tulevaisuudessa enemmän. Nuorten omat kokemukset ja näkökulmat kulttuurisesta nuorisotyöstä olisivat mielestäni hyvä saada enemmän
esille.
Kirjoitelman ohjeistuksessa nuoria pyydettiin muistelemaan teatteritoiminnassa vietettyä aikaa. Kirjoitelmissa nuoret kertoivat teemasta hyvin laajasti.
Esiin nousi sellaisiakin muistoja, jotka kertoivat teatteritoiminnan olleen taiteellisen toiminnan lisäksi paljon muutakin. Muistoista oli luettavissa taiteellisen
toiminnan lisäksi nuorten omien elämismaailmojen tapahtumia. Aineistosta oli
luettavissa muistoja muustakin kuin teatteritoiminnasta. Tein tästä syystä paljon töitä aineiston rajaamisen kanssa. Pohdin pitkin opinnäytetyöprosessia,
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että mikä aineistossa on oleellista nostaa esiin. Paljon jäi sanomatta ja kertomatta. Sanomattomista ja kertomatta jääneistä aiheista olisi voinut tehdä kokonaan uuden tutkimuksen. Mielenkiintoista olisi pureutua teatteritoiminnan
ympärillä tapahtuneisiin ilmiöihin. Nuorten elämismaailmassa tapahtui teatteritoiminnan aikaan paljon asioita. Nuorten kasvunvaiheet ja esimerkiksi nuorten
kokemat elämänkriisit teatteritoiminnan aikakaudelta tulivat esiin. Nämä voisivat olla jatkotutkimuksellisia aiheita.
Muistitietotutkimus on mielenkiintoinen menetelmä. Mielestäni se oli hyvä valinta, koska tutkimuksen tavoitteena oli saada nuorten kokemustietoa, kun teatteritoiminnasta oli kulunut jo jonkin aikaa. Mielenkiintoista olisi ollut, jos olisin
vielä kirjoitelmien jälkeen kokoontunut ryhmän kanssa muistelemaan yhdessä.
Tämä olisi voinut nostaa esiin sellaisia muistoja ja kokemuksia, jotka eivät tulleet nyt kirjoitelmissa esiin. Yhteinen muistelu olisi voinut vahvistaa vielä muistitietotutkimuksellista otetta. Oma sovellukseni muistitietotutkimuksesta oli nyt
rajattu vain yksilöiden omiin muistoihin. Yksilöiden muistoista löytyi kuitenkin
yhteneväisyyksiä ja aika paljon oli samoja tilanteita muistettu lähes samankaltaisesti. Kirjoitelmien avulla oli mahdollista saada hyvinkin pohdittuja muistoja
suhteessa tähän päivään. Aineisto oli osittain hyvinkin tajunnanvirtaa ja osittain taas tiukasti asiassa pysyvää. Teemoittelu ei ollut helppoa, vaan vaati paljon ajatustyötä, sillä kaikki liittyi kaikkeen. Itse koen, että sain aineistosta
enemmän kuin mitä pyysin. Vaikka tutkimukseni kohdejoukko oli pieni, oli aineisto laaja ja mielestäni laadukas. Joitain yleistettävyyksiä aineiston pohjalta
oli mahdollista tehdä koskien juuri tätä teatteritoimintaa.
Tutkimustulokset vahvistavat mielestäni teatteritoiminnan merkitystä yhtenä
kulttuurisen nuorisotyön muotona. Teatteritoiminta täyttää kaikki kulttuurisen
nuorisotyön tavoitteet ja toimii vaikuttamisen välineenä. Mielestäni kaikki ne
keinot, jolla nuoren ääni saadaan näkyväksi ovat nuorisotyössä tärkeitä. Teatteritoiminnan avulla se mahdollistuu taiteen kielellä. Teatterin on sanottu ennustavan tulevaa ja peilaavan nykyhetkeä. Niin kuin yksi nuori kirjoitelmassaan totesi, että teatterin avulla voi elää elämänsä kohokohdat menneisyydestä, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta alle tunnissa.
Tutkimustuloksia katsoessani olen vakuuttunut siitä, että tämä teatteritoiminta
on ollut merkitykseltään iso osa nuorten elämää silloin ja nyt. Tärkeimpänä

64
nostona tutkimuksen tuloksista nostan mepystyvyyden ilmiön, johon en itse ollut törmännyt aiemmin. Kuinka yksilön kokema minäpystyvyys ilmiönä näkyy,
kun sen saman ilmiön siirtää ryhmään? Esitin aikaisemmin työssäni oman näkemykseni siitä, mihin kaikkeen mepystyvyyden-käsite liittyy. Mielestäni ohjaajuuden merkitys on ilmiön syntymisen kannalta oleellisessa osassa. Ohjaajuuden merkitys nousi vahvasti esiin myös nuorten kirjoitelmissa. Voisin sanoa,
että ohjaaminen on oma taiteenlajinsa, jossa on oltava tietoinen siitä, mitä tekee ja miksi. Kulttuurisen nuorisotyön kentällä ohjaajat ovat kuin kameleontteja, jotka jatkuvasti muuntautuvat suhteessa nuorilähtöiseen toimintaan. Joka
kerta ohjaaja on uuden edessä siinä, että mitkä asiat juuri tässä hetkessä ja
tässä kontekstissa ovat ne, mitä lähdetään työstämään. Tämä vaatii ohjaajalta
rohkeutta heittäytyä ja uskallusta kokeilla yhdessä nuorten kanssa. Joskus onnistuu ja joskus ei. Epäonnistumisiin ei pidä jäädä kellumaan. Sama pätee
mielestäni ohjaajuudessa. Rohkeus epäonnistua ja ennen kaikkea rohkeus
onnistua voi saada pienillä teoilla suuria aikaan.
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Tutkimuksessa mukana olevana annan luvan Anu Utterille käyttää kirjoitelmaa opinnäytetyön materiaalina.
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Opiskelen yhteisöpedagogi YAMK -tutkintoon johtavassa koulutuksessa KaakkoisSuomen ammattikorkeakoulu Xamkissa. Opintoihin kuuluu opinnäytetyö, jossa tutkin
nuorten teatteritoimintaan osallistuneiden kokemuksia. Tutkimuksen aineistoksi kerään kirjoitelmia tästä aiheesta. Kirjoitelmassa pääset miettimään aikaa, jolloin osallistuit nuorisopalveluiden järjestämään teatteritoimintaan. Kirjoitelmat perustuvat sinun omaan kokemukseesi toimintaan osallistumisesta. Käsittelen kirjoitelmat anonyymisti. Opinnäytetyössäni ei tule näkymään paikkakuntaa tai muita tunnistetietoja,
joista voisi päätellä teatteritoiminnan sijaintia tai vastaajien tietoja. Käsittelen kirjoitelmat luottamuksellisesti, enkä tule luovuttamaan niitä kolmansille osapuolille. Kerään
aineistoa 31.7.2018 saakka. Palauta kirjoitelmasi ja tutkimuslupa (alla) minulle sähköpostitse. Voit ottaa täytetystä tutkimusluvasta kuvan ja laittaa sen sähköpostin liitteeksi. Kirjoitelmien keräämisen jälkeen on mahdollisuus, että pyydän muutamaa
opinnäytetyöhöni osallistujaa vielä haastatteluun. Tästä olen yhteydessä erikseen
mahdollisiin haastatteluihin valituille.
Kiitos kirjoitelmastasi!
Terveisin, Anu Utter
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Opinnäytetyön kirjoitelman kysymykset
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JNMISY17
Ota hetki aikaa ja muistele teatteritoiminnassa vietettyjä vuosia. Muistatko hetket juuri ennen lavalle astumista? Mitä hetkiä koit takahuoneessa valmistautuessasi esitykseen? Kuinka harjoitusprosessin aikana kävimme keskusteluja,
improvisoimme, ideoimme ja kirjoitimme? Nyt on se hetki kun näitä koettuja
hetkiä on mahdollisuus kirjoittaa näkyväksi. Sana on vapaa ja kaikki mieleen
tulevat kokemukset ja ajatukset teatteritoiminnasta niin hyvässä kuin pahassa
ovat tervetulleita. Olen laittanut apukysymyksiä inspiroimaan ja tukemaan kirjoitelmaasi. Voit hyödyntää niitä tai antaa ajatuksen virrata vapaasti. Älä huoli
oikeinkirjoituksesta tai tekstisi muodosta. Tärkeintä on, että tuot omat kokemuksesi esille, olivat ne sitten hyviä kokemuksia ja muistoja tai ikäviä. Jokainen kokemus on tärkeä ja arvokas.
Apukysymykset
Milloin tulit toimintaan mukaan ja miksi?
Oma osallistumisesi teatteriryhmän toimintaan


Millainen ryhmä oli? Millaiseksi koit oman paikkasi ryhmässä?

Omat tunteet ja niiden huomioiminen


Kuvaile sellaista tilannetta, jossa olet tuonut esiin oman tunteesi. Mitä
tapahtui? Millä tavoin tilannetta käsiteltiin?

Haasteet ja vaikeudet teatteritoiminnan aikana


Kuvaile tilannetta tai tilanteita, jolloin koit haasteita tai vaikeuksia teatteritoiminnassa (muut ryhmäläiset ja ohjaajat)
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Mieleenpainuvimmat hetket


Mitä ja millaisia ne olivat, ja miksi sinusta juuri nämä hetket painuivat
mieleesi?

Omat vahvuudet


Millaisia vahvuuksia sinulla teatteritoiminnan aikana löytyi tai kehittyi

Muistele teatteritoiminnassa viettämääsi aikaa


Millainen paikka teatteriryhmällä oli elämässäsi silloin? Mikä merkitys
teatteritoiminnalla on ollut sinulle?

