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PYHÄJÄRVISET
– tähtäimenä hyvinvointi
Tämä raportti on kirjallinen osuus Turun Ammattikorkeakoulun soveltavan taiteen opintojeni
kehittämishankkeesta Pyhäjärviset. Sen teoksellinen osuus valmistettiin vuoden 2017 kevään
aikana ja esitys sai ensi-iltansa Pyhäjärven Täydenkuun Tanssit -festivaalilla heinäkuussa 2017.
Vuoden 2017 festivaalin teemana oli ”hyvä elämä”. Festivaalin taiteellisen johtajan Kirsi Törmin
toivomuksesta valmistin teoksen, jonka pääroolissa toimivat Pyhäjärven kuntalaiset. Teosta
työstettiin kevään aikana työpajoissa.
Työpajoissa työskennellyt ryhmä koostui Pyhäjärven alueen eri-ikäisistä tanssin harrastajista.
Kevään 2017 aikana tapasimme ryhmän kanssa kerran kuukaudessa. Pajojen avulla rajasimme
osallistujien henkilöhistoriasta nousevan esityksen aihepiirin, harjoittelimme ilmaisun taitoja ja
valmistimme materiaalia tulevaa esitystä varten.
Työpajojen sisällöllisenä tavoitteena oli löytää osallistujien tiedostamattomia voimavaroja heidän
hyvinvointinsa tukemiseksi, tunnistaa henkilökohtaisen elämänkaaren merkitys omaan
kehitykseensä sekä kehittää ryhmäläisille taiteen avulla uusia tapoja kohdata tulevaisuuden
haasteita. Työpajoissa käytettiin menetelminä liikeimprovisaatiota, draamalähtöisiä
ilmaisuharjoitteita sekä TRE-menetelmää.
Ryhmän ikähaitari oli 14–69 vuotta. Jokaisella osallistujalla oli oma henkilökohtainen suhteensa
tanssiin. Työpajoissa työstetyn esityksen keskiöön nousivat osallistujien arjesta kumpuavat
henkilökohtaiset elämäntarinat. Teoksen tematiikka liittyi vahvasti kylän tyhjenemiseen ja
toimintamahdollisuuksien vähenemiseen. Pyhäjärviset -teos esitetiin Pyhäsalmen keskustassa
entisen R-kioskin tyhjentyneessä liiketilassa kaksi kertaa Täydenkuun Tanssit -festivaalin aikana
heinäkuussa 2017, ja se keräsi 168 katsojaa.
Työpajoissa ja teoksessa toteutuivat sosiaalisen osallisuuden tavoitteet. Ryhmäläiset kokivat
jakson voimauttavana ja juurruttavana. Esitys herätti runsaasti mielenkiintoa pakallisissa
katsojissa. Se käsitteli samanaikaisesti sekä jokaisen työpajoihin osallistuneen omaa tarinaa että
kylän ja kyläyhteisön merkitystä heille. Jokaisella esiintyjällä oli teoksessa oma solistinen kohtaus,
joka kuvasti heidän kertomiaan tarinoitaan.
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PYHÄJÄRVISET
– aiming at wellbeing
This report is a written contribution to the development project of my Applying Arts studies at
Turku University of Applied Sciences. Pyhäjärviset was produced in the spring of 2017 and the
performance was premiered at the Pyhäjärvi Full Moon Dance Festival in July 2017. The theme
of the festival was “a Good life”. At the request of the artistic director of the Full Moon Dance
festival Kirsi Törmi I created a project based on the Pyhäjärvi municipality. The project was
carried out in workshops during the spring.

The group working in the workshops consisted of dance enthusiasts of different ages from the
Pyhäjärvi region. During the spring of 2017, we met with the group once a month and we
narrowed down the subject matter of the participants' personal history, the skills of expression
and prepared the material for the future presentation.

The purpose of the workshops was to find the potentian resources of the participants to support
their well-being, to recognize the importance of the personal life cycle for their own
development, and to develop new ways for the group to face future challenges through art.
Workshops used movement improvisation, expressional drama based exercises, and the TRE
method.
The age range of the group was 14-69 years. Each participant had a personal relationship with
dance. The personal life stories from the everyday life of the participants were at the heart of the
presentation. The stories were discovered in the workshops. The theme of the work was
strongly related to the depopulation of the village and the reduction of the opportunities in
action. Pyhäjärviset project was presented in the center of Pyhäsalmi in the former R-kiosk's
empty shop two times during the Full Moon Dance Festival in July 2017 and it gathered together
168 viewers.
Workshops and the performance achieved their social inclusion goals. The group felt that the
episode was empowering and created a stronger feeling of their roots. The performance
attracted a lot of interest in the audience. At the same time, the final performance involved the
story of each participant and the importance of the village for the participants. Each performer
had a solo scene in the performance that depicted their stories.

KEYWORDS:
dance, physicality, participation, art education, wellbeing, performing arts
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1 JOHDANTO
Keväällä 2017 valmistin Turun Ammattikorkeakoulun Soveltavan taiteen
kehittämishankkeenani työpaja- ja teoskokonaisuuden Pyhäjärviset. Työpajojen tuotos
nähtiin ensi-illassa Pyhäjärven Täydenkuun Tanssit -festivaalilla heinäkuussa 2017.
Pyhäjärviset-projekti sisälsi kuuden kuukauden työpajajakson tammi–kesäkuussa sekä
heinäkuussa toteutetut kaksi esitystä. Teoksen suunnittelutyöryhmään kuului esittävän
taiteen ammattilaisia. Työpajojen sekä esityksen rahoitus koostuivat Pyhäjärven
Täydenkuun Tanssit -festivaalin tuesta sekä Taiteen Keskustoimikunnalta saadusta
apurahoituksesta.

Esitys- ja työpajakokonaisuuden pyrkimyksenä oli vahvistaa ryhmäläisten tietoisuutta
elinkaarensa vaikutuksista omaan hyvinvointiinsa sekä lisätä esitystaiteen saatavuutta
Pyhäsalmen alueella. Työpajoissa työskentelyn tavoitteena oli osallistujien yksilöllisen
hyvinvoinnin lisääminen, kätkettyjen voimavarojen löytäminen sekä elinympäristön ja
yhteisön ominaispiirteiden tunnistaminen.

Kunkin osallistujan oma elämäntarina muodostui työpajoissa valmistetun
esitysmateriaalin pohjaksi. Ilmaisu- ja liikeharjoitteiden kautta löysimme jokaiselta
osallistuneelta henkilökohtaista aineistoa varsinaiseen esitykseen. Harjoitteiden avulla
käsittelimme osallistujien taustaa: lapsuutta, työhistoriaa, elämän käännepisteitä,
vanhenemista ja vanhemmuutta sekä tulevaisuuden toiveita. Nuorten pajalaisten
teemat nousivat perheestä, ystävistä, koulusta ja harrastuksista. Vanhemmat
osallistujat pystyivät arvioimaan tarinansa lisäksi omaan hyvinvointiinsa vaikuttaneita
seikkoja.

Pyhäjärviset

-työpajoissa

teimme

monenlaisia

ilmaisuun

liittyviä

harjoitteita:

ryhmädynaamisia harjoitteita, teatteri-ilmaisua, liikettä, kirjoittamista sekä äänenkäyttöä.
Valmiissa esityksessä käytettiin kaikkia näitä esitystaiteen osa-alueita, mutta
ilmaisumuodoista voimakkain oli liike. Kaikilla osallistuneilla oli jo entuudestaan vahva
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kosketus tanssiin, ja se ohjasi luontevasti materiaalin muodostumista tanssin ja liikkeen
suuntaan. Monenlaisten ilmaisuharjoitteiden avulla, saimme käsiteltyä jokaisen
osallistujan elämäntarinaa sekä muistinvaraisesta tietoisesta näkökulmasta että
kehollisesta vähemmän tiedostetusta lähtökohdasta. Työpajoissa etsimme seikkoja,
jotka auttoivat ryhmäläisiä tunnistamaan omaa hyvinvointiaan parantavia asioita.

Oma kaareni on esitystaiteen parissa monipuolinen. Olen valmistunut vuonna 1996
tanssipedagogiksi, mutta 23 vuoden työkokemus pitää sisällään monenlaisia esittävän
taiteen osa-alueita. Olen työskennellyt niin tanssijana, näyttelijänä, koreografina kuin
tanssin ja ilmaisun opettajana. Nuoruuteni kiinnostus ja harrastuneisuus musiikkiin ovat
myös vahvasti läsnä töissäni. Työyhteisöt, joissa olen työskennellyt, ovat olleet sekä
pieniä ryhmiä, että laitosteattereita. Taiteen voimauttavat ja sosiaaliset vaikutukset ovat
aina kiinnostaneet minua ja olleet vahva osa työtäni. Olen valmistanut useita teoksia,
joiden materiaali on kerätty sidosryhmiltä eri ympäristöissä työpajojen avulla.
Osallisuuden toteutuminen on minulle tärkeää ohjaamissani ryhmissä. Osallisuus
merkitsee

tässä

kontekstissa

sitoutuneisuutta,

kokemuksellisuutta

sekä

vuorovaikutuksen toteutumista.

Monitaiteisen taustani vuoksi käytän työssäni ilmaisun muotoja useasta eri tulokulmasta.
Yhdistän harjoitteisiin piilotettuja tähtäimiä niin sosiaalisten suhteiden luomiseksi kuin
ryhmäytymistä edistävässä tarkoituksessa. Kun samaa harjoitusta tarkastellaan
ryhmäläisten näkökulmasta, valmistamme liikettä tulevaa esityskokonaisuutta varten.
Harjoitteet ovat usein sekä itsetuntemusta ja kehontuntoa lisääviä että esityksellisen
materiaalin tuottamiseen tähtääviä.

Vuonna 2016 valmistuin TRE-ohjaajaksi. Sen myötä kehoterapeuttiset menetelmät ovat
kiinnostaneet minua yhä enemmän. Työpajoissa käytettyjen ilmaisullisten harjoitteiden
lisäksi teimme jokaisen pajan päätteeksi myös TRE-harjoituksen. Tension, Stress and
Trauma Release Exercises eli TRE-menetelmä on yksinkertainen ja helposti
omaksuttava kehon omaehtoiseen refleksiin perustuva stressinpurkumenetelmä.
Metodin on kehittänyt amerikkalainen trauma-asiantuntija ja tohtori David Berceli.
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Bercelin mukaan TRE-metodi auttaa laukaisemaan lihasjännityksiä sekä avaa
mahdollisuuden kokea tietoisuutta kehon käyttämättömistä mahdollisuuksista. (2015, 2–
3.) TRE -menetelmän avulla kunkin osallistujan kehollisen ylikuormitustilan purkaminen
aktivoitui, ja kehon tunnon lisääminen auttoi myös havainnoimaan osallistujien
hyvinvointia.

Tässä opinnäytetyöni raportissa avaan teokseni lähtökohtia sekä työpajojen tavoitteena
olleen hyvinvoinnin määritelmiä. Luvussa kaksi käyn läpi hyvinvoinnin käsitettä ja sen
tunnistamista prosessin kulussa sekä ryhmän että yksilön näkökulmasta katsoen.
Kolmannessa luvussa kuvailen prosessin kulkua sekä summaten tapahtunutta että
päiväkirjamerkinnöin. Kerron myös prosessissa käytetyistä toimintamenetelmistä. Minua
erityisesti kiinnostava seikka oli ryhmän merkitys yksilön prosessissa ja sen reaktiiviset
vaikutukset tulevaisuuteen. Neljännessä luvussa tarkastelen prosessia ryhmäytymisen
ja osallisuuden toteutumisen valossa. Viidennessä luvussa käyn läpi holistisen
ihmiskäsityksen

ja

tunnustuksen

pedagogiikan

vaikutuksia

työhöni.

Lopuksi

kuudennessa luvussa summaan prosessin vaikutuksia ja avaan tulevaisuuden
suunnitelmiani sosiaalisen koreografian jatkumoista.
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Kuva 1. Helena Takalo -patsaalla Maire, Kaisu, Janna, Hanna ja Tapani. Kuvaaja: Risto Alatalo
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2 HYVINVOINNIN KÄSITE JA SEN TOTEUTUMINEN
TEOKSESSA
Kulttuurihyvinvoinnin tutkija Liisa Laitinen määrittelee hyvinvoinnin ja sen kysymyksiä
seuraavasti: Hyvinvointi on moniulotteinen, tilanteinen ja kokemuksellinen ilmiö, jonka
määritteleminen on sosiaalisesti ja kulttuurisesti sitoutunutta. Kysymys hyvinvoinnista
liittyy erottamattomasti perustavanlaatuisiin kysymyksiin hyvästä elämästä ja siitä, mistä
hyvän elämän ajatellaan koostuvan. (Laitinen 2017, 20.)

2.1 Hyvinvoinnin vaihteleva käsite

Yhteisön ja yksilön hyvinvoinnin määreet eroavat toisistaan. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen mukaan, yhteisöjen hyvinvointia voidaan mitata esimerkiksi elinolojen, kuten
asuinolosuhteiden, ja ympäristöön liittyvien seikkojen mukaan. Kun tarkastelemme
yksilön hyvinvointia, ihmissuhteet, itsensä toteuttaminen, onnellisuus ja sosiaalinen
pääoma ovat keskiössä. Elämän laatuun taas vaikuttavat terveys ja materiaalinen
hyvinvointi. Ihmissuhteet, omanarvontunto ja mielekäs tekeminen tuovat yksilölle
toivottua onnistumisen tunnetta, joka taas lisää elämän laatua parantavaa
vaikutusta. (THL 2019.) Taide on yksi elämän laatua parantavista seikoista. Se voi
tarjota elämyksiä ja tuottaa nautintoa sellaisenaan. Taiteen avulla voi tunnistaa omia
vahvuuksiaan ja kipupisteitään.

Hyvinvointia koskevissa tutkimuksissa tarkastellaan asioita sekä yksilön, ryhmän että
yhteiskunnan näkökulmasta. Liisa Laitinen pohtii julkaisussaan Vaikuttavaa taiteen
hyvinvointivaikutuksien tutkimuskenttää. Hän toteaa merkitysten vaihtelevan taiteen
ollessa itseilmaisun ja itsetutkiskelun väline. Tutkimukselliset painotukset voivat
korostaa esimerkiksi taiteen ja taiteellisen toiminnan sosiaalista ja vuorovaikutuksellista
luonnetta, taidetta kommunikaation tilana tai välineenä. Laitisen mukaan taiteessa ja
taiteellisessa toiminnassa voidaan keskittyä parantamaan yksilön fyysistä ja psyykkistä
terveyttä, vahvistamaan ihmisen toimintakykyä tai toimijuutta sekä lisäämään
yhteisöllisyyden tai yhteisyyden tunnetta sekä sosiaalista ja kulttuurista pääomaa.
(Laitinen 2017, 20–24.)
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Pyhäjärviset-kokonaisuudessa keskityimme yksilöön sekä ryhmän vaikutuksiin osana
yksilön hyvinvointia. Taide toimi prosessissa välineenä sekä hyvinvoinnin lisäämisessä
että oman hyvinvoinnin tunnistamisen apuvälineenä. Pyhäjärviset-projektissa taiteen
rooli oli edistää yhteisöllisyyttä ja verkostojen muodostumista itsetuntemuksen lisäksi.
Näiden syiden vuoksi taiteella voidaan katsoa olevan yhteys hyvinvoinnin
lisääntymiseen myös tässä työpajakokonaisuudessa. Taidelähtöiset menetelmät ovat
lisääntyneet sekä terapeuttisessa työssä että vapaa-ajan harrastetoiminnassa.
Hyvinvoinnin edistäminen taiteen keinoin on leviämässä myös yritystoimintaan ja
työpaikoille. Se kertoo osaltaan taiteen uusiutuvista käytännöistä sekä lisääntyneestä
tarpeesta käyttää taidetta osana yhteiskunnallisia ratkaisumalleja.

Pyhäjärviset-projektissa keskityimme nimenomaan yksilötason hyvinvointivaikutuksiin.
Millainen elämä on tuottanut projektiin osallistujille yksilöllistä hyvinvointia? Prosessin
aikana pyrimme myös vastaamaan kysymykseen: miten tavallinen ihminen voi
vaikuttaa valintoihinsa ja niiden kautta omaan hyvinvointiinsa? Kartoitimme osallistujien
henkilöhistoriasta hetkiä, jotka ovat tuottaneet onnistumisen tai hyvän olon tunnetta.
Jokainen työpajalainen kirjoitti ensimmäisen työpajakerran aikana itsestään kuvauksen,
jossa kuvailtiin onnellisuutta tuottavia elämäntapahtumia. Kertomista tukevat
kysymykset liittyivät omaan lapsuuteen, asuinpaikkaan ja ihmissuhteisiin.

Osallistuminen ja osallisuus ovat ihmiselle olennainen osa hyvinvointia tuottavaa
elämän laatua. Kulttuuri ja taide antavat mahdollisuuden tarkastella uudenlaisia
yhteisöllisiä toimintatapoja yllätyksellisestä ja luovasta näkökulmasta sekä tunnistaa
yhteisönsä kipupisteitä ja vahvuuksia. Vaikuttavaa-julkaisun esipuheessa Taikuprojektin projektipäällikkö Anna-Mari Roselöf ja Arts Equal-tutkimushankkeen tohtori
Anu Laukkanen summaavat taiteessa ja taiteellisessa toiminnassa olevan
erityislaatuista kuvittelun, sattuman ja yllätyksellisten kohtaamisten merkitys (Laitinen
2017, 10). Pyhäjärviset-projektissa halusimme tarkastella, miten oman tarinan
jakaminen vaikuttaa itsetuntemuksen ja omakuvan muotoutumiseen sekä millaista
reflektiota omien kertomusten havainnollistaminen herättää itsessä ja muissa ryhmän
jäsenissä. Pyhäjärviset-ryhmällä oli iso vaikutus kunkin osallistujan tarinan nähdyksi
tulemisessa. Erilaisten ilmaisullisten keinojen avulla jokaisen tarinaan tuli mukaan
myös lisää tunteiden ilmentämistä sekä kehollisuuden kokemusta.
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2.2 Tavoitteet Pyhjärviset-ryhmän hyvinvoinnin edistämiseksi

Täydenkuun Tanssit -festivaalin 2017 teemana oli ”Hyvä elämä”. Taiteellinen johtaja
Kirsi Törmi toivoi Pyhäjärviset-työpajoista kokonaisuutta, jossa osallistujat pääsevät
kokemaan osallisuutta taiteeseen sekä Pyhäjärven kyläyhteisöön. Työpajojen
lähtökohtana oli käyttää taiteellisia menetelmiä pyhäjärvisen yhteisön ja sen jäsenten
hyväksi sekä heidän hyvinvointinsa edistämiseksi. Prosessin pyrkimyksenä oli lisätä
osallistujien itsetuntemusta ja sitä kautta heidän vaikutustaan omaan hyvinvointiinsa.
Työpajojen kautta toteutuvat elämykset ja kokemukset tähtäsivät myös pyhäjärvistä
yhteisöä yhdistävien vahvuuksien löytämiseen. Sosiaalisen toimintakyvyn
kehittämiseksi työpajoissa pyrittiin auttamaan ryhmäläisiä seuraavissa seikoissa:
toimimaan paremmassa vuorovaikutuksessa omassa sosiaalisessa verkostossaan,
tuottamaan ryhmän kesken yhteisyyden ja osallisuuden kokemuksia, kirkastamaan
omia yhteisöllisiä roolejaan sekä edistämään sosiaalista aktiivisuutta ja osallistumista
yhteisön toimintaan (Stakes 2008; THL 2019).
Työpajoissa osallistujat harjoittelivat erilaisia hyvinvointiin vaikuttavia taitoja.
Keskityimme vuorovaikutukseen ja tunnetaitoihin sekä monipuoliseen tunteiden
ilmaisuun. Liisa Laitinen summaa tutkimuksessaan taiteen positiivisia vaikutuksia
hyvinvoinnin lisääntymiseen. Hänen mukaansa yhteisöissä toteutettavan taiteellisen
toiminnan on havaittu vaikuttavan parantuneeseen itsetuntemukseen, tunteiden
parempaan ymmärtämiseen sekä tunteeseen vastavuoroisuudesta ja sosiaalisesta
tuesta. (Laitinen 2017, 30).Työpajoihin osallistuneille kehittyi taitoja, joiden avulla he
kykenivät erottamaan itselleen merkityksellisiä asioita omasta henkilöhistoriastaan. He
löysivät itsestään luovaa ratkaisukapasiteettia sekä kokivat merkityksellisenä näiden
asioiden löytymisen.

2.3 Ryhmän muotoutuminen

Työpajojen tähtäimenä oli luoda ryhmälle yhteinen viitekehys, jonka mukaan toimia.
Yhteisöllisyyden

muodostuminen

noudatti

tässä

projektissa

sosiaalisen

konstruktionismin periaatetta, jonka mukaan yhteisö luo omat merkityksensä ryhmän
toiminnan kautta ja merkitykset syntyvät yhteistyössä yhteisen rajaamisen sekä
neuvottelun

avulla

(Teatterikorkeakoulu

2017).

Yhteisöllisyys

syntyi

ihmisten

keskinäisestä toiminnasta, jossa jokainen yksilö on sekä toimija että havainnoija.
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Ryhmän yhteisenä konkreettisena tavoitteena toimi työpajojen pohjalta laadittu esitys,
joka oli määränpäänä selkeä. Esityksen aihetta ei rajattu ulkoa käsin, vaan ryhmä sai
itse määritellä oman tekemisensä suunnan ja tarpeet. Esityksellisten ja hyvinvoinnillisten
tavoitteiden lisäksi ryhmä loi yhteisen kirjoittamattoman säännöstön ja yhteiset
näkymättömät tavoitteet. Niiden maalina oli luoda turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa
jokainen ryhmän jäsen saa olla yksilö ja jossa hänen yksilöllisyytensä tulee näkyväksi.
Jokaisen taidot ja persoona toimivat ryhmän voimavarana. Tällainen ajattelu edisti
yksilön omien voimavarojen hahmottamista sekä yksilöllistä kasvua.

Jokainen ryhmän jäsen tuotti merkityksellistä sisältöä omasta henkilöhistoriastaan ja
näkökulmastaan käsin. Osallistujat kehittivät yhdessä ryhmän toimintaperiaatteita ja
joutuivat samalla mukautumaan yhdessä päätettyihin toimintamalleihin. Tavoitteena oli
dialoginen ja vastavuoroisesti toimiva joukko, jonka jokaisella jäsenellä oli yhteinen
vastuu ryhmän toimivuudesta. Ohjaajan tehtävänä oli ohjata toimintaa ja koostaa
yhteisiä ajatuksia sekä tuoda ryhmän saavutettuja maaleja näkyviksi.
Toiminnassa näkyy sosiologi ja psykologi Alfred Schutzin edustama fenomenologinen
sosiologia, jonka perusajastuksen mukaan todellisuus rakennetaan, tuotetaan,
ylläpidetään ja muunnetaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Yhteinen toimijuus eli
sisällön tuottaminen ja päätöksenteko johtivat sitoutumiseen sekä vastuullisuuteen
ryhmässä. Yhteisöllinen toimintatapa kehitti vuorovaikutustaitoja ja jokaisen osallistujan
kykyä hahmottaa oma roolinsa suhteessa yhteisöön. (TEAK 2017.) Osallistujien roolit
vaihtelivat prosessin aikana ja ohjaajan tehtävänä oli tukea jokaisen osallistujan
mahdollisuuksia tutkia omaa rooliaan ja sen merkitystä osana yhteisöä.

2.4 Ryhmän toiminta ja dialogisuus

Kun ryhmä työskentelee vuorovaikutustaitojen parissa, on jokaisella ryhmän jäsenellä
oikeus eriaikaiseen henkilökohtaiseen kehitykseen. Empatiakyvyn kehittäminen ja
kuuntelu vaativat ryhmässä erilaisten taitojen heräämistä. Jyväskylän yliopiston
viestintätieteiden laitos on koostanut nonverbaalisen viestinnän merkkejä sekä niiden
osuutta päivittäisessä kommunikaatiossamme. Ilmaisemme itseämme sanojen lisäksi
esimerkiksi kehollamme, kasvojen ilmeillä, eleillä sekä äänenpainoilla. Nonverbaalisen
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viestinnän kautta voimme esimerkiksi ilmaista tunteitamme ja muodostaa hierarkioita
sekä osoittaa myötätuntoa. (Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitos 2018.)

Ryhmän jäsenten aistimista kehitettiin monella tasolla, esimerkiksi liikkeen ja
ilmaisutaidon kautta. Ryhmän jäsenet herkistyivät kuuntelemaan sanojen lisäksi kehon
viestejä. Havainnoinnin tapahtuessa useiden aistien kautta osallistujat kehittivät
kollektiivista alitajuntaa eli yhteistä autonomista tiedostamatonta todellisuutta. Ryhmälle
muodostuu tietty dynamiikka ja sillä on piilotajunta, joka sisältää voimia, tunteita,
tahtotiloja ja toisten

tiedostamatonta

aktivointia. Ryhmällä on kaksoistavoite:

perustehtävä (asiatavoite) ja koossa pysyminen (tunnetavoite). (Bion 1979; TEAK 2017.)

Ryhmän hyvinvoinnista ja yksilöiden henkilökohtaisista olotiloista tuli osa yhteistä
ilmapiiriä. Ohjaajana koin tärkeäksi olla avoin ryhmässä tapahtuville muutoksille ja
kuunnella moniaistisesti ryhmän keskinäistä viestintää. Ryhmää ohjaava dynamiikka
muodostui tällaisten viestien vastaanottamisesta ja tulkinnasta. Kehollinen viestintä oli
iso osa tällaista tapahtumaa. Tiedostamattoman aineksen havainnointi jäi pääasiassa
minun eli ohjaajan tehtäväksi.

Avoimuus ja toista kunnioittava kuuntelu mahdollistivat aidon dialogin syntymisen
yksilöiden kesken. Dialogi taas kasvoi ryhmän sisältä omilla ehdoillaan ilman varsinaista
ohjausta. Filosofi Martin Buber on todennut, että aito dialogi ja vuorovaikutus luo itsensä
ilman ulkopuolista säännöstöä. Eli Buberin mukaan dialogissa kuunnellaan sitä, mikä
kasvaa (Buber 1970, 109.) Ohjaajan tehtävänä oli kuunnella, kanavoida yhdessä
koettuja tunteita osaksi esitysmateriaalia sekä ohjata keskustelua merkityksellisiin
suuntiin.

Muutoksen saavuttaminen omassa arjessa vaatii jokaiselta voimavaroja. Voimavarojen
tiedostaminen lähtee positiivisista vahvistavista kokemuksia, joiden pohjalla on ajatus
mahdollisuudesta

vaikuttaa

oman

elämänsä

kulkuun

ja

sen

kautta

omaan

ympäristöömme. Edellytys muutokselle on rohkeus tarkastella omaa elämäänsä samaan
aikaan kriittisesti ja armollisesti. Yhdysvaltalaisen psykologin Mihaly Csikszentmihalyin
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kehittämän flow-teorian mukaan pyrkimys hyvinvointiin on vaatimusten ja valmiuksien
välisen tasapainon hakua. Motivaatio kehitykseen kumpuaa omista sisäisistä tavoitteista
ilman ulkoa asetettuja määreitä. (Csikszentmihalyi 2016.) Pyhäjärviset-ryhmässä
jokaisen osallistujan sisäiset tavoitteet paljastuivat heille itselleen eriaikaisesti.
Ohjaajana pyrin hahmottamaan yksilöiden sanoittamattomia maaleja heidän omien
kommenttiensa pohjalta. Tavoitteiden tulkinnassa minua auttoivat osallistujien eleet ja
ilmeet sekä heidän tapansa olla osana ryhmää.

Pyhäjärviset-työpajoissa käytettiin traumapsykologian tohtori David Bercelin kehittämää
TRE-menetelmää. Harjoitus tähtää keholliseen läsnäolon tilaan, jossa kehoa
kuormittavat jännitteet ja lihaskalvolukot voidaan purkaa vagus-hermoa stimuloivan
neurogeenisen tärinän avulla (Berceli 2015). Fysiologinen ja ihmiselle luontainen
mekanismi mahdollisti kehon stressitilojen purkamista ja auttoi harjoitukseen osallistujia
hahmottamaan kehonsa latautuneita solmukohtia. TRE-harjoituksen tavoitteena on
vuorovaikutukselle avoin keho, joka saavutetaan tunnistamalla omat rajat ja purkamalla
vanhat uskomukset kehoon jumittuneesta pakene ja taistele tilasta. Pyhäjärviset-ryhmän
kanssa harjoitusta käytettiin rentoutukseen ja oman kehon tilan tiedostamisen
harjoittamiseen.
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3 TYÖPAJOJEN LÄHTÖKOHDAT JA PROSESSIN
KULKU
Pyhäjärviset-työpajaprosessissa oli aluksi mukana kuusi naista ja kaksi nuorta miestä.
Matkan varrella toinen pojista joutui jäämään pois muiden harrastusten vuoksi, ja toinen
seniorijäsenistämme jäi pois alkumetreillä eläkeläisen kiireisiin vedoten. Esitykseen
saakka jatkoi kaikkiaan seitsemän osallistujaa. Ensimmäisestä harjoituskerrasta lähtien
keräsimme myös kirjallista materiaalia. Osallistujat kirjoittivat annettujen kysymysten
pohjalta omasta elämästään ja toivat harjoituksiin muistoja eri lähtökohdista. Käytimme
materiaalina niin lastenlauluja, satuja kuin lehtijuttujakin.

Pidin harjoituksista päiväkirjaa, josta on otteita tässä luvussa. Ohjattavat olivat tietoisia
esityksen julkisuudesta heti alusta lähtien. Silti he halusivat käyttää omia tarinoitaan ja
nimiään materiaalina esitystä kootessa. Taltioin myös harjoitusprosessia videolle.
Sovimme, että taltioidut harjoituspätkät tulivat vain ohjaajan käyttöön. Sosiaalisen
median mukaan tulo tapahtui vasta festivaalikoneiston otettua vastuuta markkinoinnista.

3.1 Työpajalaisten rekrytointi

Vuoden 2017 Pyhäjärven Täydenkuun Tanssit -festivaalin taiteellinen johtaja Kirsi Törmi
oli ottanut kautensa teemaksi ”Hyvä elämä”. Törmi tiedusteli syksyllä 2016
mahdollisuuksiani ja kiinnostustani tarttua tuohon teemaan. Teema sivusi Turun
Ammattikorkeakoulun soveltavan taiteen opintojani, joten teoksen valmistaminen oli
linjassa myös opintojeni tavoitteiden kanssa. Teoksen ja työpajojen tähtäimenä oli
aktivoida Pyhäjärven kuntalaisia osallistumaan Täydenkuun Tanssien toimintaan sekä
kääntämään katseensa oman kuntansa hyvinvointiin.

Pienessä kunnassa työskentelyn etuna oli helppo saavutettavuus. Ihmiset asuivat lähellä
toisiaan ja sana kiersi nopeasti pienen yhteisön sisällä. Siitä huolimatta koin, että yksi
työn haastavimpia osuuksia oli osallistujien rekrytoiminen työpajoihin. Aloitin ryhmän
koostamisen hankkimalla tietoa Pyhäjärven kunnan toimijoista Täydenkuun Tanssien
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hallituksen jäsenten avustuksella.

Ensimmäiseksi otin yhteyttä paikalliseen Tanssiopisto Uusikuuhun. Sitä ylläpitää
Pyhäsalmen Tanssi ry., joka järjestää myös Täydenkuun Tanssit -festivaalia sekä on osa
Pohjoisen tanssin aluekeskusta. 450 oppilaan tanssikoulun toiminta kattaa laajalti sekä
Pyhäjärven että ympäröivien kuntien alueet. 25 vuotta alueella toiminut Tanssiopisto
Uusikuu järjestää tanssin perusopetusta seitsemän kunnan alueella: Haapajärvellä,
Kärsämäellä, Nivalassa, Pyhäjärvellä, Reisjärvellä, Sievissä ja Ylivieskassa.

Tanssikoulu osallistui tiedottamiseen jakamalla projektista tiedotteita tanssituntien
yhteydessä. Tiedotin työpajoista myös suoraan Pyhäsalmen eläkeläisten liiton
hallitukselle sekä Kaislarannan palvelukotiin. Yleiset ilmoitukset toimitettiin yhteistyössä
tanssikoulun kanssa kirjaston ilmoitustaululle sekä paikallislehti Pyhäjärven Sanomiin.
Tanssikoulun opettajat ottivat aktiivisesti osaa työpajalaisten rekrytointiin. Siitä
huolimatta osallistujajoukko jäi suhteellisen pieneksi. Toisaalta se oli kuitenkin riittävä
esitystä silmällä pitäen.
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3.2 Harjoitus- ja esitystilat

Harjoitustiloiksi varmistuivat Pyhäsalmen VPK:n yhteydessä toimiva pieni näyttämötila
sekä Ikosen koulu. Tilat järjestyivät tanssikoulun sopimusten kautta. Esitystilaksi
kaavailin keskustan tuntumassa sijaitsevaa suljettua saha-aluetta. Alusta asti oli
selvää, että esitys tehdään tilaan, joka ei ole perinteinen esitystaiteen näyttämö eli ns.
musta laatikko. Esitystilaksi kartoitin alueen historiaan vaikuttaneita kiinteistöjä. Kun
esitys valmistetaan yhteisön keskuudesta nousevista teemoista, tila vaikuttaa esityksen
lukutapaan suuresti.

Ensimmäinen vaihtoehto esitysalueeksi oli vuonna 2014 suljettu saha-alue.
Täydenkuun Tanssien toiminnanjohtaja Erkki Böhm selvitti kevään ajan sahan
vuokratilannetta ja yritti saada luvat alueen käyttöön esitystä varten. Alue arvioitiin liian
vaaralliseksi esitystarkoitukseen, ja esityspaikaksi oli löydettävä jokin toinen alueen
historiaan liittyvä kohde.

Seuraavaksi tarkastelimme osaksi suljettua Pyhäsalmen kaivosaluetta. Täydenkuun
Tansseilla oli jo aiempina vuosina nähty teoksia, jotka esitettiin kaivoksen alueella.
Kaivoksen tiloissa toimi peruskaivostoiminnan lisäksi useampi tutkimusprojekti, mikä
rajoitti kaivoksen käyttömahdollisuuksia osana projektiamme. Myös kaivoksen sijainti
tuntui keskustaan nähden etäiseltä, joten päädyimme tarkastelemaan tyhjillään olevia
keskustan liikekiinteistöjä.
Teimme vuokrasopimuksen kirjakauppa KIPAN tilasta, jonka sijainti oli esitystämme
ajatellen ideaali. KIPA sulki ovensa helmikuussa projektimme aloituksen aikoihin ja oli
viimeisiä toimivia erikoisliikkeitä Pyhäjärven keskustassa. Kävimme katsastamassa tilaa
harjoitusten yhteydessä. Tilassa oli paha kosteus-ja homevaurio. Kaksi ryhmän jäsentä
sai 10 minuutin kierroksella sekä hengitys että iho-oireita. Jouduimme vielä kerran
etsimään uuden tilan.

Lopulliseksi esitystilaksi saimme vuokrattua tyhjillään olevan entisen R-kioskin
kiinteistön ydinkeskustasta. Tila tuntui aikaisempiin vaihtoehtoihin nähden pieneltä,
mutta keskeinen sijainti ratkaisi tilan käytön. Päätimme rajoittaa katsojamäärän 50
katsojaan. Katsomoksi päätettiin järjestää koulun liikuntasalin penkkejä sekä patjoja.
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3.3 Projektin toimintamenetelmät

Työpajoissa käytetyt toimintamenetelmät perustuivat teatterilähtöisiin menetelmiin,
kehotietoisuutta kasvattaviin liikeimprovisaatioharjoituksiin sekä TRE-harjoitukseen.
Ryhmäläiset osallistuivat alusta lähtien aktiivisesti prosessin kulkuun. Tehtävien annolla
ja ryhmän toimintaa tarkkailemalla pureuduin vuorovaikutuksen esteisiin ja vahvuuksiin.
Vahvistimme matkan varrella ryhmän jäsenten henkilökohtaisia ilmaisu-ja tunnetaitoja,
ryhmän omatoiminnallisuutta sekä dialogia ryhmän sisällä.

Teatterilähtöisillä menetelmillä viittaan tässä työssä draamakasvatukseen ja teatterillisiin
harjoituksiin. Teimme työpajoissa aistiharjoituksia, statusharjoituksia, liikkeellisiä ja
äänellisiä harjoitteita sekä improvisaatiota. Osallistujat sommittelivat erilaisista tehtävistä
kootusta liikemateriaaleista omia koreografisia liikefraaseja. Noille fraaseille ja
liikejatkumoille luotiin yhdessä kehys, jossa oma materiaali oli mahdollista esittää
yleisöystävällisesti ja tajuttavasti. Harjoitukset pureutuivat myös tunneilmaisuun sekä
oman kehon laatujen tunnistamiseen.

Käytin työpajoissa omaa kehontuntemusta lisäävää TRE-menetelmää. Tension and
Trauma Releasing Exercises eli TRE-menetelmä on yksinkertainen ja helposti
omaksuttava kehon liikkeistä koostuva stressinpurkumenetelmä. Liikkeet on suunniteltu
siten, että niiden avulla voimme itse purkaa kehollista stressiä ja jännitystä, joka johtuu
kuormittavista elämäntilanteista, välittömistä tai pitkittyneistä stressaavista tilanteista tai
traumaattisista elämänkokemuksista. Liikkeitä käytetään jo yli 40:ssä eri maassa
purkamaan kroonista stressiä tai traumaperäisiä kokemuksia. (Berceli 2015)

TRE rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä
lihaksia. Omakohtaisen traumakokemuksen jälkeen tapahtuva kehollinen toipuminen ja
jännityksen laukeaminen vahvistavat myötätunnon ja välittämisen aistikokemusta.
Kehon tuntemusten palautuminen syventää yhteyttä elämään ja ympäristöön. Se
vahvistaa yksilön mahdollisuuksia tunnistaa omat kipupisteensä sekä toipua niistä
kehollisesti. TRE-harjoitukseen kuuluu alkuliikkeitä sekä kaksi neurogeenistä tärinää
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vapauttavaa asentoharjoitusta. TRE-harjoitusta voi tehdä itsenäisesti, mutta sitä
suositellaan aloitettavaksi ammattimaisen ohjaajan valvonnassa. (Berceli 2015.)

3.4 Työpajojen sisällöt ja teemat

Työpajojen teemat kumpusivat omasta työkokemuksestani erilaisten ryhmien parissa.
Koin erittäin tärkeäksi luottamuksen rakentumisen, johon käytimme runsaasti aikaa
kolmella ensimmäisellä harjoituskerralla. Lähdimme etsimään esityksellisiä tarinoita
kysymysten ja kirjoittamisen avulla. Myöhemmin osallistujat toivat harjoituksiin omia
valokuviaan, tärkeitä esineitä lapsuudestaan ja lämpimiä sekä kipeitä muistoja niihin
liittyen. Työstimme esineitä ja kuvia liikkeellisin harjoittein, joissa jokainen työskenteli
ensin yksin ja myöhemmin tarinoita yhdistellen ryhmässä. Kävimme harjoitteissa myös
läpi Pyhäsalmen ja sen ympäristön historiaa ja elinkeinoja. Kun ryhmäläiset tulivat
toisilleen tutummiksi, palasimme jokaisen oman elinkaaren asioihin syväluotaavammin.
Noista tarinoista valmistimme esitykseen kohtauksia.

Ensimmäisessä työpajassa tehdyistä kysymyksistä saakka tähtäsimme kiinnostavien
yhteisten aiheiden löytämiseen ja niiden rajaamiseen. Aihepiirin hahmottelu liittyi sekä
omaan asuinkuntaan että jokaisen henkilökohtaiseen historiaan. Jokaisessa työpajassa
oli oma teemansa. Ohjaajana osallistuin toimintaan syöttämällä tutkittavaan aihepiiriin
sopivia tehtäviä. Työpajojen lähdemateriaalina käytettiin myös paikkakunnan nettisivuilta
kerättyä historiaa sekä paikallisia kansantaruja, kuten järveen liittyviä tarinoita hiisistä.
Katso liite. Taulukko 1.

3.5 Harjoitusjakso

Yhden työpajan kesto oli tammi–toukokuussa 4–5 tuntia. Kesä-ja heinäkuussa
harjoittelimme 5–10 tuntia päivässä.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sonja Pakalén

21

Päiväkirjaote:
Harjoitukset käynnistyivät tammikuussa 2017. Ensimmäinen kokoontuminen oli
loppiaisena 6.1. Jännitin kovasti ensimmäistä kertaa, sillä osallistujia oli tullut minun
tietooni vain kourallinen. Ilokseni paikalle ilmaantui yhdeksän työpajalaista. Ikähaitari oli
ilahduttava 13-69 vuotta. Osallistujat olivat tavalla tai toisella tanssin tai liikunnan kanssa
tekemisissä. Kolme nuorta oli Tanssiopisto Uusikuun oppilaita, kaksi tanssikoulun
opettajaa, pitkään tanssia harrastanut aktiivi sekä naisvoimistelijoita. Poikia oli tullut
paikalle kaksi, joka ilahdutti minua erityisesti. Olin varma jo etukäteen, että miehiä ja
poikia on vaikea saada tämänkaltaiseen toimintaan mukaan. Harjoittelimme kaksi
ensimmäistä kuukautta VPK:n esitystilassa. Tilassa oli kuitenkin sisäilmaongelma, joten
kolmannesta kerrasta eteenpäin siirryimme Ikosen koulun saliin. Elin tuolloin vielä siinä
toivossa, että osallistujia saadaan mukaan enemmän kevään aikana. Tiedottamisesta ja
kiinnostuksesta huolimatta koko kevään sitoutuminen projektiin karsi osallistujien
määrää. Lopullisessa esiintyvässä kokoonpanossa oli seitsemän osallistujaa.

Ensimmäinen harjoitus: tammikuu

Ensimmäisessä harjoituksessa keskityin ryhmän koostamiseen ja tutustumiseen.
Teimme harjoitteita, joiden kautta oli helpompi lähteä tunnustelemaan mahdollisia
kiinnostuksen kohteita. Teimme kuvaharjoituksen, joka kertoo osallistujasta enemmän
kuin verbaalinen kerronta. Kuva valittiin noin 50 kuvan joukosta. Kuvan valinta ja siitä
kerrottu tunnelma ja tarina avasivat osallistujan persoonaa paljastamatta yhtään faktaa
tai menemättä liikaa henkilökohtaisuuksiin. Teimme myös haastattelutehtävän, jossa
parin tehtävänä oli kertoa haastattelun kohteestaan faktoja. Oli oma valinta mitä halusi
toiselle kertoa. Verbaalisen esittelyn päätteeksi, esittelimme toisen vielä yhdellä
liikkeellä.

Ryhmäharjoituksissa tutustuimme tilaan ja muihin ryhmäläisiin. Teimme tilassa liikkuvia
harjoituksia ja yhteisiä kuvia kehoilla. Tehtävät olivat reaktiivisia ja nopeatempoisia, jotta
ryhmälle ei jäänyt aikaa ujostella. Ohjasin harjoitteita toiminta edellä. Aktiiviosion jälkeen
ryhmäläiset vastasivat kirjallisesti kysymyksiin, joiden tarkoituksena oli kartoittaa
kiinnostuksen kohteita ja suhdetta omaan ympäristöön.
Aloituspäivän kysymykset ja vastaukset ovat liitteessä 2.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sonja Pakalén

22

Viimeisenä harjoitteena teimme TRE-harjoituksen. Harjoitteen tarkoituksena oli muokata
omaa kehosuhdetta ja vapauttaa kehon kapasiteettia sekä vähentää lihasjännityksiä.
TRE toimii myös kehollisten muistojen avaajana. Teimme harjoitetta jokaisen
työpajakerran yhteydessä. Osallistujat kokivat jatkumon mielekkääksi.

Toinen harjoitus: helmikuu

Helmikuussa osallistuin Tanssikoulu Uusikuun järjestämään Talvitanssit-tapahtumaan.
Toimin tapahtuman arviointiraadissa sekä pidin tapahtumaan osallistuneille tanssin
työpajoja. Tapahtuman kautta tutustuin paikallisiin tanssijoihin ja tanssikoulun
toimintaan. Tapahtuma keräsi runsaasti osallistujia ympäröivistä kunnista.

Jäin viikonlopuksi Pyhäjärvelle, mikä olikin käänteentekevää projektini kannalta. Minulle
tarjoutui tilaisuus tutustua paikkakunnan palveluihin sekä keskustan elämään
viikonlopun aikana. Lakkauttaminen ja sulkeminen tuntuivat leimaavan paikkakunnan
liiketoimintaa. Kävin ostoksilla Kipa-myymälässä, joka oli auki viimeisiä päiviä ennen
lopullista liikkeen lakkauttamista. Keskustelin yrittäjän kanssa yrityksen lopettamiseen
johtaneista syistä sekä hänen tulevaisuuden suunnitelmistaan. Omistaja kertoi, että oli
helpompi lopettaa, kun yritys oli vielä kannattava. Paikallinen pizzayrittäjä kertoi
Pyhäjärven keskustan liikkeistä ja mahdollisuuksista pärjätä asukkaiden muuttaessa
suurempiin taajamiin. Paikallisessa hotellissa huomasin nopeasti, että hotellia hoitaa
siivouksineen, vastaanottoineen ja aamiaisineen yksi henkilö.

Elinkeinoelämän laskusuuntaisuus kertoi paljon paikkakunnan yleisestä vireestä. Moni
luovutti tai oli jo luovuttanut pääelinkeinojen eli sahan ja kaivoksen lakkautuspäätösten
myötä. Päätin tutustua kunnan nettisivuihin lähemmin ja ottaa asian käsittelyyn
harjoituksissa. Ryhmän yhteen hitsautuminen oli vasta alussa, joten lähestymiseni
vaikeaan aiheeseen oli aluksi varovaista.
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Päiväkirjaote:
Liikuimme aluksi tilassa joka oli todella kylmä! Teimme kehollisen tuli-vesi-maa
lämmityksen ja sen jälkeen kääriydyimme viltin mutkaan kirjoittamaan mieleen tulevia
adjektiiveja omasta asuinpaikkakunnasta ja suhteesta siihen. Kirjoittamisen jälkeen
kehollistimme adjektiivit, miltä ne tuntuvat kehossamme ja mihin kehonosaan tunne
sijoittuu. Jokainen valitsi 3–5 kuvaavaa adjektiivia, joiden tuottamista mielikuvista he
tekivät itselleen liikekokonaisuuden. Fyysisyyden myötä adjektiivit saivat monia
merkityksiä ja tulkintoja. Keskustelimme Pyhäsalmesta/Pyhäjärvestä asuinpaikkana ja
mietimme adjektiivien taustoja, mistä ne ponnistivat. Pinnan alla kyteviä asenteita
pirskahteli jo hitusen pintaan.
Minulle harjoitus oli todella tärkeä, sillä sen avulla ryhdyin suunnittelemaan tulevia
tehtäviä. Päästäkseni syvemmälle pinnan alla piileviin asioihin annoin uuden tehtävän.
Jokainen toi seuraavalle harjoituskerralle mukanaan lapsuuden esineen, josta tuli myös
kirjoittaa pieni tarina. Kirjoitustehtävän toisena osiona oli arvioida miten esine ja kuvattu
tapahtuma

olivat

vaikuttaneet

osallistujien

myöhempään

elämään.

Toisesta

harjoituspäivästä jäi huomattavasti epävarmempi olo. Tehtävien syventyminen herätti
kysymyksiä: olivatko osallistujat valmiita sitoutumaan pohdintaan ja miten voimavarat
riittäisivät koko kevään harjoitusjaksoon?

Kolmas harjoitus: maaliskuu

Seuraavan kerran tapasimme maaliskuussa. Helmi-maaliskuun harjoitusten välillä
kävimme kiivasta viestittelyä, sillä harjoitustilamme aiheutti joissakin ryhmänjäsenissä
hengitystieoireita. Saimme uuden harjoitustilan Ikosen koulun salista. Pienen ja intiimin
näyttämötilan jälkeen iso jumppasali tuntui kylmältä ja kolkolta. Toisaalta liikkumista
ajatellen tilaa oli tarpeeksi ja ryhmäläisille tila oli jo ennestään tuttu. Ryhmä oli
pienentynyt kahdeksaan, sillä toinen eläkeläisistämme jäi pois. Syyksi hän ilmoitti
aikapulan.

Kävimme heti kotitehtävien kimppuun. Jokainen luki oman tarinansa ääneen.
Ryhdyimme pienen liikkeellisen lämmittelyn jälkeen työstämään esineestä kirjoitettua
tarinaa. Kukin työsti oman tarinansa liikkeelliseksi. Tarinan tulkinta ja muoto olivat
vapaita, esimerkiksi satu tai abstrakti kokonaisuus. Myös edellisellä kerralla kerättyjä
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adjektiiveja sai käyttää fyysisessä ilmaisussaan. Tarinoista tuli mielenkiintoisia! Tarinat
kertoivat osallistujista enemmän kuin ensimmäisen haastattelukerran faktat. Pääsimme
ensimmäistä kertaa pureutumaan henkilökohtaisiin tunteisiin ja muistoihin. Muistot ja
niiden käsittelytapa avasivat minulle ensimmäisen idun esityksen rakenteesta. Jokainen
persoona saisi oman kohtauksensa, joita työstäisimme kesäkuun ensimmäisessä
pitkässä viikonlopussa. Tarinat muodostuivat kunkin ryhmän jäsenen kohtauksen
pohjamateriaaliksi.

Neljäs harjoitus: huhtikuu

Neljännessä harjoituksessa keskityimme musiikkiin ja äänenkäyttöön. Teimme lasten
loruja ja leikkejä sekä kehitimme vanhoista lastenlauluista omia koreografioita. Teimme
myös perinteisiä statusharjoituksia ja harjoittelimme puheen käyttöä improvisaatiossa.
Harjoituspäivä oli ohjaajajohtoinen. Ryhmäläiset kokivat päivän kivaksi ja helpoksi, sillä
heidän oma panoksensa oli enemmän harjoitteiden kautta leikkimistä. Harjoitus loi lisää
yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tunnetta ja oli ryhmäläisille todella tärkeä.
Harjoitukseen toi oman leimansa lapset. Ryhmän jäsenten Hannan tytär ja Mairemummun lastenlapset olivat harjoituksissa mukana. Neljännessä pajassa jäseniä oli
vielä kahdeksan, mutta seuraavaan pajaan ryhmä kaventui lopulliseen seitsemään.
Toinen pojista joutui luopumaan esityksestä aikataulujen päällekkäisyyden vuoksi.
Seuraavaa kertaa varten valmistauduimme käsittelemään tekstiä. Pyysin jokaista
valitsemaan paikallisista uutisista yhden artikkelin, jonka he halusivat jakaa muiden
kanssa.

Viides harjoitus: toukokuu

Harjoituksen lähtökohtana oli teksti. Työstimme sanomalehtiartikkeleista iskulauseiden
omaisia mainospaloja.
Päiväkirjaote:
Yksi

valituista

sanomalehtiartikkeleista

oli

kertomus

seurakunnan

vapaaehtoistoiminnasta. Hautakivien pesusta tuli uskomattoman hieno räp-teksti.
Muunsimme pienryhmissä tekstit liikesloganeiksi. Jokaisesta artikkelista valikoitui
keskeinen fraasi koko ryhmän yhteiseen räppiin.
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Teimme tekstiin perustuvia tulkkausharjoituksia ja tutustuimme paikallisiin mytologisiin
tarinoihin.

Luimme

myös

läpi

kunnan

nettisivuilta

poimimani

Pyhäjärven

matkailumainoksen. Viimeisen harjoituksen teimme ulkona keväisessä säässä. Jokainen
sai esitellä valitsemansa paikan harjoitustilojen läheisyydestä sekä liikkeellisesti että
tekstillisesti. Tekstiharjoitukset avasivat jälleen ikkunoita tulevan esityksen kohtauksiin.
Konkreettisten paikkakuntakuvausten myötä oli helpompi hahmottaa asioita, jotka olivat
olennaisia ryhmän jäsenille.

Pitkä viikonloppu: kesäkuu

Kesäkuun kolme päivää kestäneen viikonloppuharjoituksen tarkoituksena oli kerätä
esitysmateriaalia kasaan ja päättää lopullisesti esitystila. Näyttelijä Maija Andersson liittyi
mukaan työryhmään apulaisohjaajan ominaisuudessa. Hän veti osan viikonlopun
harjoitteista ja antoi konkreettisia vinkkejä äänenkäyttöön sekä ilmaisuun. Viikonlopun
aikana muotoilimme alustavan rungon esityksen kulkuun ja harjoittelimme yksittäisiä
kohtauksia.
Kiersimme ryhmäläisten kanssa Pyhäjärven keskustan aluetta ja kartoitimme
mahdollisia

esityspaikkoja

sekä

ulko-että

sisätiloista.

Katsastimme

paikallisen

kirjakaupan tilan, joka aiheutti välittömiä hengitys- ja iho-oireita ryhmän jäsenille.
Jouduimme myöhemmin hylkäämään tilan käytön. Onneksi vaihtoehtona ollut R-kioskin
tila oli myös keskeisellä paikalla ja saimme sen käyttöömme. Tila tuli harjoituskäyttöön
heinäkuussa.
Kohtausharjoituksissa
sanomalehtiteksteistä
hiisitarinaa,

loimme

liikkeellisen

battle-muotoisen

harjoittelimme

fyysistä

matkailumainoksen,

slogan-räpin,

esteiden

kävimme

ylittämistä,

läpi

palasimme

teimme
Pyhäjärven
tunnetila-

adjektiiveihin sekä esinetarinoihin. Jokaiselle jäsenelle löytyi pureskeltavaa sekä tekstin
että liikeilmaisun tasolla. Muutaman musiikillisen kokeilun myötä päädyimme
nauhamusiikin käyttöön.
Maijan ja minun yöpymispaikkana oli paikallinen maatilamatkailukohde Verkkoranta.
Ystävällinen yrittäjäpariskunta antoi valtavan tietopaketin paikallisista tavoista ja
tapahtumista. He kertoivat tuhat ja yksi tarinaa aamiaisten aikana paikkakunnan
erikoisuuksista ja

historiasta.

Kertomukset

lopulliseen esitykseen.
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3.6 Esitys

Viimeinen harjoitusviikko: heinäkuu

Viimeisellä harjoitusviikolla vietimme tiiviisti aikaa uudessa esitystilassamme. Koko
työryhmä oli kasassa, ja myös valosuunnittelija Teemu Nurmelin liittyi mukaan joukkoon.
Olimme tehneet alustavaa visuaalista suunnittelutyötä skype-tapaamisissa kevään
mittaan. Ensimmäisen päivän vietimme Ikosen salissa kerraten aiemmin valmistettua
materiaalia. Kävimme myös tutustumassa olosuhteisiin Helena Takalo-patsaalla, jonka
olin valinnut teoksen aloituspaikaksi. Patsas on sijoitettuna keskeiselle paikalle
Pyhäjärven keskustan torille. Pronssista alastonpatsasta ympäröi suihkulähde ja
puistoalue. Paikka oli täydellinen teoksen aloittavalle matkailumainoskohtaukselle.

Toisena harjoituspäivänä aloitimme työstämään tilan lavastusta. Vuorasimme ikkunat
pahvilla ja sanomalehdillä. Verhoilu-urakka kesti ensi-iltaan saakka. Ikkunoiden
pimentäminen valoja varten vaati tarkkaa työtä. Saimme sanomalehdet paikallislehden
paperinkeräyslaatikosta ja pahvit paikalliselta kauppiaalta. Tuotantoryhmä kävi
tutustumassa tilaan, ja hahmottelimme koko ryhmän kanssa katsomomahdollisuuksia.
Pidimme

harjoitukset

tunnustellen

tilaa,

sen

mahdollisuuksia

ja

rajoitteita.

Suunnittelimme tilaan ensimmäistä ja viimeistä kohtausta. Ensimmäinen kohtaus oli tilan
esittely, ja viimeinen kohtaus käänsi katseen tilasta ulos. Viimeisessä kohtauksessa
esiintyjät siirtyivät ulkotilaan ja pahvit ikkunoista poistettiin. Esiintyjät tanssivat
loppukohtauksessa tärkeiden lapsuuden esineidensä kanssa, ja kylän suurimman
marketin parkkipaikka ja sen elämä toimivat taustana kohtaukselle.

Harjoituspäivät olivat pitkiä ja työntäyteisiä. Neljäntenä harjoituspäivänä saimme
mukaan tekniikan. Tekninen pystytys tehtiin torstaina, ja sen myötä pääsimme
kokeilemaan äänentoistoa, videokuvaa sekä valoja. Harjoitusten päätyttyä, jäimme
työryhmäläisten kanssa tekemään tilan pimennystä ja teoksessa käytettävää kuva-ja
äänimateriaalia. Päivät venyivät todella pitkiksi.
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Perjantaina saimme tehtyä ensimmäisen läpikävelyn. Lauantain vietimme visuaalisen
koostamisen parissa ja pääsimme läpimenoon ensimmäisen koeyleisön sekä valojen
kera.

Sunnuntaina oli ryhmän ensimmäinen tulikoe, sillä kenraaliharjoituksen lisäksi ryhmä
esiintyi Täydenkuun Tanssien avajaistilaisuudessa. Harjoitusten ja esiintymisen lisäksi
useampi ryhmän jäsen oli kiinni myös toisessa festivaalilla esitettävässä teoksessa,
jonka harjoitukset menivät limittäin omien harjoitustemme kanssa. Avajaisten tuoma
jännitys konkretisoi lähestyvän ensi-illan. Avajaisissa esitetty pätkä oli menestys ja toi
lisää kiinnostusta mutta myös paineita seuraavalle esityspäivälle. Oma pelkoni oli
kahden suuntainen: tuleeko katsojia liikaa vai tuleeko katsojia ollenkaan? Olimme
käyneet pitkän keskustelun lippujen jakotavasta tuotantotiimin kanssa ja pelkäsin, että
kaikki halukkaat eivät mahtuisi esityksiin mukaan. Esityksiin oli vapaa pääsy. Viimeinen
harjoituspäivä oli paineinen ja todella raskas. Sääennustukset eivät olleet myöskään
suotuisia seuraavalle aamulle.

Esityspäivä

Esityspäivänä kävimme vielä esiintyjien kanssa kevyesti koko esityksen läpi aamupäivän
aikana. Iltapäivällä esityksiä oli kaksi tiiviisti peräjälkeen. Esitysten välillä oli alle puoli
tuntia, jonka aikana ikkunoiden alas revitty vuoraus sekä rekvisiitta tuli saada paikoilleen.
Muiden esitysten päällekkäisyys aiheutti aikataulussa myös hankaluuksia. Edellisen
esityksen venyttyä kaikki halukkaat eivät ehtineet ajoissa esityksemme alkuun. Emme
voineet venyttää pitkään esityksen alkamista, sillä torilla alkoi muuta ohjelmaa.

Katsojamäärä kasvoi ensimmäisen ulos sijoitetun kohtauksen aikana hurjasti.
Ensimmäisessä esityksessä saimme mahtumaan sisään 78 katsojaa 50 hengen
katsomoon. Toisessa esityksessä katsojamäärä oli jo miltei 90. Esityksestä jäi
harmillisesti yli 50 katsojaa ulos. Ennakko-odotukset täyttyivät ja vyöryivät yli äyräiden
katsojamäärän suhteen.
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Teos herätti runsaasti kiinnostusta paikallisissa katsojissa. Teoksen paikallinen aihepiiri
ja erityisesti paikalliset esiintyjät olisivat keränneet täyden katsomon vielä kolmannen
esityksen verran. Tässä Täydenkuun Tanssien tuotantoryhmän ja meidän oma
arviomme

katsojamääristä

olivat

täysin

eri

raiteilla.

Täydenkuun

Tanssien

toiminnanjohtaja ei uskonut paikallisten amatöörien keräävän katsomoja täyteen.

Kuva 2. Tapani ja Pyhäjärvistä yleisöä pankin nurkalla. Kuvaaja: Risto Alatalo
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4 OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN
TOTEUTUMINEN TYÖPAJAPROSESSISSA
Käytin työpajoissa ryhmää osallistavaa ja ryhmän jäsenten yhteisvastuusta
ponnistavaa työmetodia. Osallistavalla esitystaiteella tarkoitetaan puhekielessä sekä
yleisön mukaan ottavaa vuorovaikutuksellista esitystilannetta että esittävän taiteen
ryhmä- ja prosessikeskeistä työskentelytapaa. Teatteritaiteen lisensiaatti Marjo-Riitta
Ventolan mukaan voimavarakeskeisen työskentelyn keskiössä on yksilön eli toimijan
omaan hyvinvointiin vaikuttaminen sekä yhteisöllisyys (2013, 41).
Ventolan lisensiaattityössä summataan osallisuuden käsitettä niin yhteiskunnallisesta
kuin taiteellisesta näkökulmasta. Osallistavien menetelmien sosiaalinen ja kulttuurinen
merkitys pohjaa kohtaamisen ja muutoksen tuomaan pääomaan. Ventola sivuaa Leena
Kurjen

ajatuksia

osallisuuden

kokemuksen

vaikutuksesta

identiteettimme

muotoutumiseen. Vastavuoroisesti osattomuus aiheuttaa ulkopuolisuuden tunnetta ja
syrjäytymistä. (Kurki 2000; Ventola 2013, 42.)

Kuten tässäkin työpajassa, ryhmään osalliset toimivat toistensa peileinä. Kuuluksi ja
nähdyksi tulemisen kokemus vahvisti oman elämänkaaren ja henkilökohtaisen narratiivin
tuntemusta. Aktiiviset osallistujat, kuten projektissamme kertomuksensa

jakaneet

ryhmämme jäsenet, ovat yleensä sitoutuneita ja motivoituneita toimijoita. Ohjaajana
työskentelin sekä havainnoiden toimintaa että samalla ohjaten toiminnan suuntia. Pyrin
kuuntelemaan ryhmän jäseniä ja siirtämään kokemuksia esitysmateriaaliksi sekä
muotoilemaan

uusia

tehtäviä

kohtausten

valmistamiseksi.

Työpajojen

aikana

ryhmäläiset joutuivat ottamaan vaihtelevia rooleja. Ryhmäytyminen muiden osallistujien
kanssa

tapahtui

syvällä

henkisellä

tasolla

jäsenten

jakaessa

kertomuksia

henkilöhistoriastaan.

4.1 Yhteisö ja ryhmäytyminen

Yhteisöllisyys mielletään arkipuheessa useimmiten positiivisena siteenä. Yhteisöön
kuuluminen luo välittämisen ja hyvän elämän mahdollisuuksia. Nykyaikainen
yhteiskunta luo nopeasti rakentuvia ja muuttuvia yhteisöjä esimerkiksi nettiyhteisöihin.
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Siitä huolimatta yhteisöllisyyteen kuuluu liittymisen ja poissulkemisen prosesseja.
(Ventola 2013 41, 42.)
Pyhäjärviset-työpajojen aikana pureuduimme työpajayhteisöä sekä kyläyhteisöä
yhdistäviin ja erottaviin tekijöihin. Vahvuuksiin kuuluivat kyläyhteisön pieni koko, luonto
ja rauhallinen elämän tempo. Kyläläisiä erottavina tekijöinä ryhmäläiset pitivät pitkiä
välimatkoja sekä yhteisen toiminnan mahdollisuuksien rajallisuutta. Pajalaisia yhdistävä
tekijä oli liike ja uusien ilmaisun muotojen etsiminen. Ryhmällä oli vahva halu kehittää
omaa osaamistaan ja tutustua itselle vieraisiin ilmaisutapoihin. Työpajojen yllättävä
osuus oli oman elämäntarinan jakaminen muille osallistujille ja lopputuloksen myötä
myös yleisölle. Vaikka omista kertomuksista puhuttiin jo ensimmäisestä työpajasta
lähtien, syvyys ja merkityksellisyys yllätti osallistujat.

Työpajojen sisällöissä keskityimme jokaisen jäsenen oman äänen kuulluksi tulemiseen.
Prosessin myötä etsimme ryhmän yhteiset hyvinvointia lisäävät mallit sekä
kiinnostuksen kohteet. Tanssin tutkija ja tanssi-innostaja Raisa Foster kertoo
julkaisussaan Tanssi-innostaminen, että jokainen yksilö kirjoittaa samaan aikaan omaa
tarinaansa, mutta toimii myös osana yhteisönsä kerrontaa. Foster on työssään tutkinut
pedagogiikkaa, jonka keskiössä on prosessi. Fosterin harjoittama tanssi-innostaminen
ja tunnustuksen pedagogiikka pyrkivät harjoitteillaan kehotietoisuuden laajentamiseen
sekä yksilön omien ilmaisumuotojen löytymiseen.

Työpajoissa käyttämäni työskentelytavan pyrkimys muistutti suuresti Fosterin metodia
sekä sen pohjana olevaa Paul Ricoeur´n muotoilemaa recognition -teoriaa. Recognitionsanan käännös on tunnustus, mutta myös tunnistaminen ja tunteminen. Mielestäni
molemmat tulkinnat olivat osa prosessiamme.
Ricoeur´n teorian kolme kulmakiveä ovat seuraavat:
1) tietämisen ja tuottamisen sijaan suunnataan kohti kokemuksellista kohtaamista
2) egoistisen itsevarmuuden sijaan työskennellään kohti reflektoivaa kuuntelevaa
itsetuntemusta
3) tarkastellaan aitoa itsen ja toisen vastavuoroisuutta. (Ricoeur 2005; Foster 2012)
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Pyhäjärviset-prosessissa osallistujan ja ohjaajan välinen suhde sisälsi juuri nämä
näkökohdat.

Oli

ensiarvoisen

tärkeää

kohdata

ryhmän

jäsen

aidossa

vuorovaikutuksessa, tarjota hänelle mahdollisuuksia tutkia voimavarojaan omassa
tahdissaan omia vahvuuksiaan hyödyntäen. Tiedollisen ja taidollisen tekemisen ohella
kokemuksellisuus ja elämyksellinen aines nousivat arvokkaiksi.
Taiteen kautta osallisuuden kokeminen harjoitti myös osallistujien tapaa suhtautua
muihin ihmisiin. Osallistujat eivät välttämättä edustaneet samoja näkökantoja tai
mielipiteitä kuin toiset ryhmän jäsenet. Myös ikäerot toivat keskusteluun rikkautta ja
vaihtelevuutta. Yhteiset kosketuspinnat löytyivät tunteisiin liittyvistä aiheista. Esimerkiksi
yksinäisyys, luopuminen, rakkaus, onni, yhteenkuuluvuus ja vieraus olivat teemoja,
joiden kautta oli helppo löytää yhteisiä kosketuspintoja iästä huolimatta. Ryhmäläisten
ratkaisukeskeisyys yhteisiin kysymyksiin ja sen myötä oman roolin tunnistaminen
vahvistuivat keskustelevan työtavan kautta. Roolit myös vaihtelivat prosessin kuluessa.

Foster summaa osuvasti: ”Minun näkökulmani vain yksi muiden joukossa. Jokaisen
maailma on yksityinen ja uniikki. Tunnustus syntyy samuuden ja toiseuden
eroavaisuuden ymmärtämisestä.” (Foster 2012.)

Kuva 3. Kaisu, Anna ja Maria marssivat yleisön kanssa torilla. Kuvaaja: Tapani Alatalo
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4.2 Ryhmä ja osallisuuden kokemus

Identiteettimme ja kokemushistoriamme muotoutuvat oman osallisuutemme ja
ulkopuolisuutemme kautta. Aktiivinen osallisuus edellyttää meiltä sitoutumista ja
vastuunottoa. Yhteisön toimintaan osallistuminen ja yhteisön kautta tehty muutostyö on
voimavarakeskeisen työn perusta. (Kurki 2000; Ventola 2013, 41.) Yksi
yhteisöllisyyden tunnistettavimmista määreistä on paikallisuus. Osallisuuden kokemus
ponnisti tässä ryhmässä myös yhteisöön kuulumisesta.

Yhteisesti muodostetut säännöt ja arvomaailma on määrittänyt yhteisöjen ja ryhmien
muotoutumista vuosisatojen ajan. Pyhäjärvisten ryhmässä yhteinen nimittäjä oli tanssi
ja paikkakunta itse. Vastuu esityksen sisällöstä ja sen tuottamisesta herätti kysymyksiä:
mitä haluan jakaa omasta elämäntarinastani muille osallistujille ja varsinkin katsojille?
Jokainen ryhmäläinen sai määritellä, kuinka paljon hän oli valmis paljastamaan
tarinastaan lopullisessa esityskokonaisuudessa.

Kollektiivinen tutkiskelu tuottaa yhteisöllisyyttä sekä positiivisia kokemuksia ja
mahdollisuuksia yhteisien voimavarojen löytymiseen. Roger Hartin (1992) Osallisuuden
portaat (kts. seuraava sivu) on hyvä kuvaus osallisuuden toteutumisesta ryhmässä.
Hartin kaavioon pohjaten osallisuus toteutui prosessissamme monella tasolla. Ohjaajan
työ on tärkeä, sillä hänen toimintatapansa määrittelee ryhmän hierarkian. Mikäli ohjaaja
kykenee antamaan vastuuta ryhmälle ja pystyy pidättäytymään yksipuolisesta vallasta,
ryhmän omavastuuosuus kasvaa.

Pyhäjärviset-prosessin aikana otin ohjaajana vaihtelevan position. Osa työpajakerroista
oli tarkoituksen mukaisesti ohjaajakeskeisiä, kun taas osassa pajoista vastuu siirtyi
huomaamattomasti osallistujille. Viimeisessä harjoitusjaksossa tehtäväni oli toimia
hyväksyvinä silminä katsomosta ja koostaa kerätyt tarinat toimivaksi kokonaisuudeksi.
Esitys oli prosessin kulminaatiopiste, mutta sen valmistuminen ei ollut itseisarvo.
Osallistujat joutuivat sietämään keskeneräisyyttä loppumetreille saakka. Tarinoiden
jakaminen

omalle

ryhmälle

sekä

voimaannuttavasti.
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Tutkija Anu Gretchel puhuu osallisuuden toteutumisen mittareista: ”Osallisuuden mittari
on se, kuinka hyvin osallistuja pääsee osallisuusprojektissa ja siitä kertovassa tarinassa
sisälle voimaantuneen ja valtautuneen toimijan positioon, kuinka hyvin kertoja kokee
osallisuutta tarinan kaikissa vaiheissa ja kuinka hyvin osallistujan saavuttama osallisen
positio säilyy projektin / tarinan loppuun asti.” (Gretchel 2002.)

ROGER HART: OSALLISUUDEN PORTAAT
YKSISUUNTAINEN PROSESSI
(Alin porras): Osallistujilta tiedustellaan toiveita ja mielipiteitä, mutta ohjaaja ratkaisee
yksipuolisesti mitä tehdään. Osallistujat eivät tiedä, onko toiveilla ja ideoilla ollut
vaikutusta.
OHJAAJAJOHTOINEN ELI OHJAAJA JA OSALLISTUJA VUOROPUHELUSSA
(Toiseksi alin porras): Osallistujien kanssa keskustellaan asioista, ideoidaan ja
muotoillaan tavoitteita, mutta ohjaaja ratkaisee, mitä tehdään. Osallistujat toimivat
ohjeitten mukaan.
LUOVA YHTEISTYÖPROSESSI
(Keskimmäinen porras): Asiat etenevät ohjaajan ja osallistujien välisessä luovassa,
uusia asioita kehittävässä prosessissa. Ohjaaja arvostaa osallistujien näkemyksiä ja
hakee aktiivisesti tapoja ottaa ne huomioon.
KOHTI ITSENÄISTÄ PÄÄTÖKSENTEKOA
(Toiseksi ylin porras): Osallistujien itsenäistä toimintakykyä ryhmänä ja vastuunottoa
yhteisestä tehtävästä/tavoitteesta tuetaan. Ohjaaja toimii ohjaajana asioissa, joita
osallistujat eivät vielä hallitse.
ITSEOHJAUTUVUUS
(Ylin porras): Ohjaaja toiminnan mahdollistajana, resurssien tarjoajana ja linkkinä
laajempiin verkostoihin.
(Hart 1992.)
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5 KEHON JA MIELEN KOKONAISUUS
Moniulotteinen

kehollinen

tietoisuus

kehittää

vuorovaikutussuhteessa

yhteistä

ymmärrystä ja luo yhteisiä merkityksiä. Tanssin tutkijatohtori Kirsi Törmin väitöskirjassa
”Koreografinen prosessi vuorovaikutuksena” kuvataan vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin
yhteisvaikutusta
Kehollisessa

sekä

prosessin

oppimisessa

merkityksellisyyttä

ihminen

aktivoituu

hyvinvoinnin

syntymiseen.

kokonaisvaltaisesti:

aistimusten,

tuntemusten, tunteiden, mielikuvien, kielen ja ajattelun tasoilla. (Törmi 2016)

Aivojen, hermoston, aistielinten ja lihasten toiminta on vuorovaikutteista (Johnson 2008,
19–20). Me hankimme tietoa aistien kautta ja saamme kokemuksista elämyksiä.
Kykenemme ilmaisemaan ajatuksiamme rakentamalla yhteisesti muovaantuneen
symbolimaailman mukaisia tuotoksia. Ajattelu ja selittäminen, asioiden yhdistely tulevat
prosessin jälkipäässä. (TEAK 2017.) Kokeilu ja ajatuksilla leikkiminen kuuluvat
taiteellisen prosessin kulkuun.

5.1 Fenomenologinen lähestymistapa

Fenomenologisen

(fenomenologia

eli

todellisuuden

mielekäs

kokemuksellinen

jäsentyminen) käsityksen mukaan ihminen arvioi jatkuvasti omaa suhdetta tietoisuuteen
sekä vaihtuvaan hetkeen. Filosofi Lauri Rauhala rakentaa holistisen ihmiskäsityksen
mallia

ja

antaa

selkeän

lähtökohdan

ihmisen

olemassaolon

kokonaisuuden

ymmärtämiselle. Rauhalan malli perustuu kolmeen peruskiveen: ihminen on kehollinen,
tajunnallinen ja situationaalinen eli elämäntilanteeseensa kietoutunut olento. (Rauhala
2005; TEAK 2017.)

Kehossa on tietoa, jonka Rauhala nimeää esiymmärrykseksi. Me ihmiset olemme vain
harvoin auki aistimuksillemme. Älyllistetty ja analyyttinen toiminta on ihmiskunnan
keskeisin toimintamuoto. Useimmiten kehon syvempi toiminta unohtuu, ja kuulemme
kehon viestejä vasta kriisin kynnyksellä, esimerkiksi sairastuessamme. Kehon toiminta
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voi olla konkreettista ja näkyvää liikkeettä, kehollisia aistimuksia, kokemuksia tai
fysiologista muutosta. Keho toimii omalla orgaanisella syklillään ilman älyllistämisen
tarvetta tai tulkintaa. (Rauhala 2005; TEAK 2017.)

Kehon kuuntelu ja kehollinen tietoisuus aktivoi, ”ottaa mukaansa” (engage) ihmisen
kokonaisvaltaisesti. Fenomenologisen suuntauksen yksi tunnetuimmista filosofeista
Maurice Merleau-Ponty on sanonut: ”Maailma luo meitä ja me luomme maailmaa.” Tietoa
syntyy ihmisten välillä, mutta myös henkilössä itsessään. Aistimukset, havainnot, tunnot
ja tunteet välittävät tietoa hermojärjestelmälle. Järjestelmän välittämän tiedon kautta
aivomme tulkitsevat viestejä ja antavat meille impulsseja tulevia toimintojamme ja
valintojamme varten. (Merleau-Ponty 1962/1995.)

5.2 TRE-harjoitus osana kehollista prosessia

TRE-harjoitus on yksi näistä kehollisista aistimuksista ja ruumiin kokemuksista
ponnistava

menetelmä.

neurogeeninen

tärinä

TRE-harjoituksen

vaikuttaa

kehon

käynnistämä

tietoisuuden

tasoon

luonnonmukainen
ja

auttaa

meitä

havainnoimaan syviä jännityksiämme sekä toimintatapojamme. Osa kehollisista
kokemuksistamme jää kokonaan huomiotta. Mikäli kokemukset ovat olleet keholle
stressaavia tai traumaattisia, huomioimattomista kokemuksista muodostuu keholle sykli,
jossa luontainen pakene tai taistele -mekanismi aktivoituu. Mitä pidempään
hermostomme aktivoi kehoa taistelemaan (ylivireystila) tai pakenemaan (alivireystila),
sitä vaimeampina signaalit kehon tilasta kantautuvat tietoisuuteemme. Nämä
hämärtyneet kokemukset jäävät kytemään tietoisuutemme taustalle vaikuttaen maailmaja merkityssuhteisiimme. (Berceli 2015.)

Pyhäjärviset-prosessissa käytin TRE-metodia avaamaan osallistujien kehon lukkoja
sekä tarjoamaan kokemuksen omasta kehon tilasta. Ryhmäläiset harjoittelivat tärinää
jokaisen työpajakerran päätteeksi. Tiedostamattaan he muodostivat toisiinsa myös
hermostollisen yhteyden ja kokivat harjoituksen jälkeen yhteenkuuluvuutta ja
ymmärrystä. Kokemukset kävivät ilmi harjoituksen päätteeksi käydyistä reflektoivista
keskusteluista, jotka kuuluivat orgaanisena osana harjoitteeseen. Oman kehon tilan
analysoiminen helpottui harjoituskertojen myötä. Kehotietoisuus kasvoi siis myös
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hermostollisella tasolla. TRE-harjoituksessa aktivoitu vagus- hermo muodostaa osan
parasympaattisesta hermostostamme. Vagus eli kiertäjähermo ulottuu lantiosta aivoihin
saakka ja on pisin hermomme. Sen aktivaation on todettu olevan yhteydessä kehon
tasapainon löytymiseen. (Berceli 2015.)

5.3 Kehollisen tietoisuuden merkitys

Mieli antaa kehollisille impulsseille merkityksen. Mielen avulla pystymme tulkitsemaan
kehon toimintoja ja reaktioita. Elämykset muuttuvat merkityksellisiksi ja luomme useiden
erillisten tapahtumien kautta merkityssuhteita. Näistä syntyy oma maailmankuvamme,
tapamme käsitellä maailmaa. Edeltävät kokemuksemme vaikuttavat uuden aineksen
kokemiseen. Tulkintaa ohjaavat myös vallitsevat elinolosuhteemme. ”Ihminen on
enemmän kuin osiensa summa.” (Rauhala 2005; TEAK 2017.)

Pyhäjärviset-prosessissa jokainen osallistuja sai kokemuksilleen kuulijan ja katsojan,
kanssakokijan. Ymmärrys toisen tarinaan resonoi vastaanottajassa ei vain kognitiivisella
mutta myös kehon aistimusten tasolla. Merkityssuhteiden tulkkina olivat keholliset
jännitykset, epävarmuudet, ilon-ja vihanpurkaukset sekä läheisyyden kokemus. Rauhala
puhuu ihmisen ja kulttuurin kaksisuuntaisesta yhteydestä ja korostaa ihmisen ja
maailman yhteyttä, osapuolten dialogisuutta ja niiden olemassaolon riippuvuutta
toisistaan. (TEAK 2017.)

Kehollinen tieto on henkilökohtaista ja kokemuksellista ja se syntyy yhteydessä
sosiaaliseen ja fyysiseen maailmaan. Aistimukset, havainnot, tuntemukset, elämykset ja
tunteet auttavat ihmistä kokemaan empatiaa muita kohtaan. Kehollinen tieto on ajattelun
kivijalka. Se liikkuu monella tasolla ja toimii kielen sekä käsitteistön pohjana. Kehollinen
tieto ja tietoisuus ovat henkisen kapasiteetin ja ihmisen kehityksen sekä voimavarojen
hahmottamisen perusta. Ymmärtääkseen ympäröivää todellisuutta ja kyetäkseen aitoon
myötätunnon kokemukseen ihmisen on käännettävä katseensa kehon oppeihin. Tieto
syntyy kokemusten tuottamasta kokonaisuudesta. Näistä kertomuksista syntyy myös
minuus ja elämämme tarina. (Anttila 2013.)
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6 LOPUKSI
Pyhäjärviset valoi minuun rohkeutta. Kehotietoisuuden herättäminen ja osallisuuden
toteutumisen havainnointi tuntuivat luontevilta jatkumoilta aiempiin töihini verrattuna.
Kehotietoisuuden lisääminen ja oman elämäntarinansa kulkuun palaaminen yllätti
osallistujat positiivisesti. Prosessin lopuksi tehdyssä kyselyssä kaikki pitivät työpajojen
monipuolisuutta
henkilökohtaisuus

ja

tarinankerronnallista
ja

lähestymistapaa

paikkakuntasidonnaisuus

hyvänä.

korostuivat

Prosessin

myös

teoksen

lopputuloksessa. Olin asettanut tavoitteeksi muotoilla työpaja- ja esityskokonaisuudesta
itselleni työskentelykonseptin. Kevään työjakson aikana selvisi, että yhden työn
perusteella on vaikea rajata konseptin muotoilua. Jää nähtäväksi, millainen toimintatapa
minulle muodostuu useampien työpajakokemusten jälkeen.

Olin hyvin tyytyväinen esityksen herättämään kiinnostukseen. Se osoitti sen, että
paikallistapahtumat kiinnostavat ihmisiä silloin, kun sisältö on heille suunnattua.
Asettamani sisällölliset tavoitteet toteutuivat sekä teoksessa että työpajoissa. Puolen
vuoden aikana etsimme kunkin osallistujan voimavaroja hyvinvoinnin kasvattamiseksi
sekä heidän henkilökohtaista suhdettaan omaan elinympäristöönsä. Molemmat
näkökulmat täyttyivät työpajoissa tehdyissä harjoitteissa sekä lopullisessa esityksessä.
Esitysten jälkeen tehdyn loppukyselyn vastauksista kävi ilmi, että osallistuneet olivat
tyytyväisiä projektiin, sekä sisältöön että esitykseen. Kaikkinensa kokemus oli ollut
arkea rikastava, tanssijoille ammatillisesti kiinnostava ja koko joukolle rajoja venyttävä
kokemus. Kysymykset ja kooste vastauksista löytyvät liitteestä 3.

Läsnäolon ja luottamuksen saavuttaminen ryhmän sisällä oli työni ehdoton keskiö.
Tuon saavutettuamme esityksen valmistaminen oli vaivatonta ja yhteistä. Jokainen
sitoutunut ryhmänjäsen oli valmis tekemään kaikkensa sekä esityksen onnistumiseksi
että muiden auttamiseksi. Ohjaajan työ oli toimia lempeänä katsoja ja ohjata sekä
esiintyjän että katsojan mielenkiinto samaan pisteeseen. Kiitollinen paikka.
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Soveltavan taiteen opinnoissani olen tullut tietoiseksi ennakkokäsityksistä, arvottamisen
kirjosta sekä nimeämisen vaikeudesta. Kehollisissa menetelmissä nuo kaikki kolme
seikkaa ovat kyllä läsnä, mutta menettävät merkitystään harjoitteiden etenemisen myötä.
Keho on vahva oppaamme ja viisaampi kuin tahattomasti arvottava mieli. Mielestäni
aistihavainnot elävät omaa elämäänsä kaikessa laajuudessaan.

Olen opintojeni innoittamana tehnyt useita sosiaalisen koreografian produktioita. Koen,
että opintojeni myötä silmäni aukesivat tarkastelemaan mahdollisuuksia esteiden
sijaan. Rakenteiden aiheuttamat rajoitteet esimerkiksi rahoituksen vähyys, pitkät
välimatkat, ryhmien kokoamisen vaikeus, tilojen löytäminen tai muut tämän kaltaiset
esteet, ovat saaneet yhä vähemmän tilaa prosesseissani. Tunnen, että työssäni
pystyn keskittymään paremmin olennaiseen, ihmisten aitoon kohtaamiseen sekä
heidän voimaantumiseensa. Olen löytänyt itselleni keinoja toteuttaa projekteja antaen
tilaa suunnittelemattomalle ainekselle ja improvisaatiolle, mikä on mahdollistanut
nopeammat reaktiot muutoksiin. Työssäni ohjaajana ja koreografina olen taas pystynyt
tiivistämään asioita olennaiseen: sisällöntuotannosta on tullut orgaaninen osa
harjoitteiden kulkua.

Pyhäjärviset-prosessi toimi minulle kimmokkeena hakea apurahaa koko vuoden
projektiin. Toteutin Kajaanissa ja Kuhmossa kaksi isoa esitys- ja työpajakokonaisuutta
Suomen Kulttuurirahaston Kainuun rahaston tukemana. Kajaanin ryhmän keskiössä oli
ylisukupolvisuus. Kokonaisuudessa oli mukana tanssikoulu Kajaani Dancen oppilaita
ikäjakaumaltaan 12–16 vuotta sekä Kajaani Dancen esi-isän Kajaanin Tanssiteatterin
perustajajäseniä. Heidän ikähaitarinsa oli 60–82 vuotta. Työpajakokonaisuudesta
muotoiltiin esitys nimeltään ”Kissa Pakkasessa ja muita tarinoita” Kajaaniin
Generaattori-näyttämölle. Prosessi oli itselleni sekä mieluinen että yllätyksellinen.
Nuoret tanssijat innostivat vanhempia jäseniä tuottamaan itselleen uusia asioita, kun
taas vanhemmat yllättivät nuoret aktiivisuudellaan ja mahtavalla huumorillaan.

Toisen teoksen koostin Kuhmoon Joutsentanssi-festivaalille. Ryhmä koostettiin
tanssioppilaista sekä tanssista innostuneista kuhmolaisista. Esitys valmistettiin
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Kuhmossa juuri aloittaneelle Joutsentanssi-festivaalille. Joutsentanssin keskiössä on
luonto, joten kuhmolaisten esitys tapahtui ulkona. Esityspaikkana oli Juminkekokulttuurikeskus ja sen ympäristö. Esitys siirrettiin osittain myös Joutsentanssin
päätöstapahtumaan Kuhmo-taloon. Myös Kuhmossa työskenteli ryhmä, jossa oli
jäseniä monesta sukupolvesta.

Mitkä syyt ajoivat minut tekemään Pyhäjärviset-kokonaisuuden? Olen kiinnostunut
kehon ja elämänkaaritarinan suhteesta onnellisuuden kokemukseen. Esitystaide etsii
työssäni uusia uomia ja siksi työskentely kehomuistojen sekä itsetuntemuksen tasolla
tuntuu mielekkäälle jatkumolle. Jokaisessa meissä on potentiaalia. Se, miten
potentiaalimme ja kykymme tulevat näkyviksi, on eri asia. Meitä rajoittavat vanhat
uskomukset itsestämme, opitut roolit ja tavat, jotka kahlitsevat mahdollisuuksiamme
tehdä tulevaisuudesta jotakin uutta ja virkistävää. Tarvitsemme usein lempeän
tuuppauksen ja nähdyksi tulemisen kokemuksen kyetäksemme käyttämään
voimavarojamme uudella tavalla.

Kehon viisaus hämmentää minua. Olen työskennellyt kehollisissa ammateissa koko
ikäni, mutta aloitettuani TRE-koulutuksen, ymmärsin, miten vähän keskustelin kehoni
kanssa. Kiputilat ja väsymys yrittivät viestittää minulle kehoni tilasta. En osannut
kuunnella. Kun vihdoin uskaltauduin ottamaan askeleen keholliseen valveutumiseen,
havahduin siihen, miten paljon elämäni potentiaalia painoin tietoisuuteni
ulottumattomiin. Näiden omaa elämääni valaisevien vuosien seurauksena olen
innostunut ohjaamaan myös muita saman ihmeen äärelle – oman kehon voimavarojen
ja salaisuuden löytämiseen.
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Aloituskysymykset ja kooste vastauksista
Työpajojen aloituskysymykset:
1) Kuka olet?
2) Mistä olet kotoisin ja missä asut nyt?
3) Onko sinulla perhettä?
4) Mikä sai sinut tulemaan mukaan?
5) Mitä toiveita sinulla on työpajojen suhteen?
6) Millainen paikka Pyhäjärvi on mielestäsi?
7) Millainen pyhäjärveläinen tai …. olet?
8) Mukavin muistosi kotipaikkakunnaltasi?
9) Ikävin muistosi kotipaikkakunnaltasi?

Kooste vastauksista:
Kaikki osallistujat olivat saaneet tiedon Tanssikoulu Uusikuun kautta. He toivoivat
projektilta uusia kokemuksia. Kiinnostus tanssiin oli jokaisen pajalaisen keskiössä. He
toivoivat löytävänsä uusia ilmaisun tapoja ja olivat innostuneita päätteeksi
toteutettavasta esityksestä. Kaikki osallistujat halusivat esiintyä. Kaikkia kiinnosti myös
TRE-metodi.

Oman kotipaikkansa osallistujat kokivat pienenä, luonnonläheisenä kuntana. He
kokivat,että paikkakunnalla oli vähän vapaa-ajan mahdollisuuksia. Kuitenkin kaikki
harrastivat liikuntaa, tanssia ja ulkoilua sekä kävivät elokuvissa. Pyhäjärvisyyden ja
oman panoksen määrittely oli kaikille vaikeaa. Nämä asiat paljastuivat vasta työpajojen
kuluessa.

Positiiviset muistot kotipaikkakunnasta liittyivät perheeseen, luontoon, ystäviin,
lemmikkeihin ja työhön. Ikävät muistot liittyivät menetyksiin ja ihmissuhteisiin.
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Kysymykset prosessin päätteeksi ja koonti
vastauksista
1) Millainen kokemus Pyhäjärviset oli sinulle?
2) Oliko sinulla projektin suhteen odotuksia ja toteutuivatko odotuksesi? Kerro
odotuksistasi ja niiden toteutumisesta.
3) Millaisia asioita sinulle jäi projektista tulevaisuutta varten?
4) Mitä haluaisit muuttaa prosessissa? Jäikö prosessi osaltasi esim. kesken?
5) Mikä oli sinulle prosessin kohokohta ja miksi?
6) Millaisena koit prosessin aikataulutuksen? Oliko harjoituksia liian usein/harvoin?
7) Millaisena koit esityksen ja siihen valikoituneen materiaalin?
8) Haluatko antaa palautetta ohjaajalle/työryhmälle?

Koonti vastauksista:
Osallistujat olivat hyvin tyytyväisiä prosessiin, sen aikatauluihin ja esitykseen. Monille
oli jäänyt erilaisten harjoitusten kautta runsaasti uusia kokemuksia esim.
äänenkäytöstä, improvisaatioharjoitteista sekä ryhmätyöskentelystä. Esitys oli
kruunannut kokemuksen ja kaikki olivat kokeneet esityksen mielekkäänä prosessin
päätöksenä.
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Työpajojen sisällöt ja teemat
Taulukko 1.
Työpaja

Teema ja tähtäin

Ensimmäinen

Ryhmäytyminen

paja: tammikuu

tutustuminen

Tehtäviä
ja

kuvaharjoituksen
liikkeellisten

ja

tehtävien

avulla
Itsetuntemusharjoitus:
TRE

Toinen

paja:

helmikuu

Oman

tarinan

avaaminen

muille

ja

havainnot
Fyysinen
ja

tunnetehtävä

oman

liikkeen

työstäminen

Valitse yksi kuva lukuisten kuvien
joukosta ja kerro tästä hetkestä
kuvan avulla.
Kerro parille itsestäsi, pari kuvailee
sinua 5 lauseella ja yhdellä
liikkeellä.
Liikkeellisiä harjoituksia (esim.
lähellä-kaukana, paikkojen vaihto
katseella,
tilan
aistihavainnot,
nopeat ryhmäpatsaat)
Työpaja
kokonaisuuden
aloituskysymyksiin vastaaminen
TRE-harjoitus
Lämmitysharjoituksia
Itsensä
fyysiselle
janalle
asettaminen
Pyhäjärvi-adjektiivit paperijanalle
Adjektiivien fyysistäminen
Lapsuuden esineen esittely ja
tarinallinen liikesommitelma
TRE-harjoitus

Itsetuntemus: TRE
Kolmas paja:
maaliskuu

Neljäs
huhtikuu

Lämmitys: maa tuli vesi tuuli,
kehossa,
tunnistaminen
ja eläimellisyys
luottamuksen vuoristo
kirjallisen
tarinan Kirjoitetun tarinan ja oman esineen
yhdistäminen
liikkeellinen yhdistäminen tarinaan
Tarinoiden yhteinen esittäminen
liikkeeseen
pareittain: teksti ja liike
Itsetuntemus: TRE
TRE-harjoitus
esim.
Ääniharjoitukset
ja Piirilämmitys
fyysistäen,
musiikin
merkitys ääniharjoituksia
ketjuääni, ketjutarina, rytmit
liikkeessä
Lastenlauluja ja helppoja leikkejä
Ryhmätyönä yhteinen sekä harjoituksia sekä tutusta
laulusta oman liikeleikin luominen
koreografia
ryhmässä
Itsetuntemus:TRE
Auton tunnepesula
TRE-harjoitus
Kehon mahdollisuuksien

paja:
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Viides

paja:

toukokuu

Kuudes
pidennetty
viikonloppu

paja:

Lämmittely:
statusharjoituksia,
työstäminen
ja kehon tilaharjoituksia
Kirjoitetaan lappuja: haluaisin että,
Pyhäjärven
alueen pelkään että, voi kun kaikilla olisi
tarinoiden
mahdollisuus. Lapuista valitaan
yksi kotiin kirjoitustehtäväksi.
tunnistaminen
Tehdään
alueen
tarustoa
Tekstin käyttö osana
kuvaelmiksi
omaa tuottamista
Tehdään
ryhmissä
valmiista
tekstistä
Itsetuntemus: TRE
matkailumainoksia/paikkakunnan
esittelyjä
Ryhmän luottamusta kasvattavat
Ryhmätyö
Ääniharjoitteet ja oman harjoitteet ja keskustelut
Paikkakunnan uutiset ja uutisbattle
liikkeen vahvistaminen
räpäten ja tanssien
Esityksen
Hiisitarina ja akvaarioliikunta
Matkaopaskierros
kohtauspohjien
Omiin tarinoihin ja esineisiin
valmistelu ja ryhmätyön
palaaminen
vahvistaminen
Uusien esineiden esim joustavan
kuminauhan harjoitteet
Itsetuntemus:
Paikkasidonnaisia
harjoituksia
keskustelu ja TRE
esim oman liikekokonaisuuden
siirtäminen
suhteessa
uuteen
paikkaan tai tilaan
Tekstillisten

tarinoiden
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Kuvia teoksesta
Kuvaaja: Risto Alatalo
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Linkki taltiointiin
Pyhäjärviset esitystaltiointi
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