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Opinnäytetyössä tarkasteltiin sosiaalista osallisuutta kuopiolaisen Teatteri Telmin toiminnassa. Tavoitteena oli 
tehdä elokuva, joka toi Teatteri Telmin toiminnan näkyvämmäksi ja laajemmalle yleisölle saavutettavammaksi. 

Teatteri Telmin tulevaisuus on epävarma ja elokuvan avulla vahvistetaan toiminnan jatkumista.  

 
Osallisuuden tarkastelutavaksi valittiin dokumenttielokuva. Elokuvan kuvausprojekti oli opinnäytetyön toimin-

nallinen osuus. Se toteutettiin osallistumalla Teatteri Telmin harjoituksiin ja esityksiin keväällä 2019. Kerronnal-
liset voice over-haastattelut äänitettiin teatterin ulkopuolella näyttelijöiden omissa kodeissaan. Raporttiosuu-

dessa kuvattiin sosiaalisen osallisuuden tärkeyttä niin yleisesti kuin Teatteri Telmin toiminnassa. Sosiaalisen 

osallisuuden toteutumista toiminnassa havainnollistettiin osallisuuden portaiden avulla.  
  

Elokuvan kuvaukset aloitettiin teatteriharjoituksissa helmikuussa 2019 ja ne loppuivat huhtikuussa 2019. Har-
joitukset ja esitykset tapahtuivat Kulttuuriareena 44 tiloissa. Opinnäytetyön tekijät kirjoittivat elokuvan käsikir-

joituksen ja ohjasivat kuvauksia, mutta osallistuivat myös apuohjaajina teatteriharjoituksiin ja -esityksiin. Doku-
mentin kuvasi Teatteri Telmin toimintaa aiemminkin taltioinut Hannu Merjovaara. Elokuvaprojektin taiteellisesta 

konsultoinnista vastasi Kuopion kaupungin mediataiteilijana toiminut Aki Lintumäki.  

 
Elokuva nosti erityistä tukea tarvitsevien ihmisten taiteen esiin. Elokuvalla korostettiin sitä tosiasiaa, että yhteis-

kunnassa on tilaa kaikkien tekemälle taiteelle ja erityistä tukea tarvitsevilla on oikeus kulttuurin tuottamiseen. 
Teatteri Telmi voi käyttää elokuvaa osoittamaan teatteritoiminnan merkityksen erityistä tukea tarvitsevien kes-

kuudessa.  
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1 JOHDANTO 

 

Osallisuudella on käsitteenä pitkä historia, mutta viime vuosina sitä on korostettu paljon varsinkin 

sosiaali- ja terveydenhuollossa. Osallisuus sanana lupaa paljon. Osallisuutta on mahdollisuus toimia 

oman elämänsä asiantuntijana ja vaikuttajana. Kun osallisuutta kehitetään, on ihmisen itsensä ol-

tava mukana kehittämistyössä ja pohdinnoissa, sillä muuten osallisuus ei toteudu. (Jämsén ja Pyyk-

könen 2014, 5.) Terveyden ja hyvinvointilaitoksen työpaperissa 33/2017 Mitä osallisuus on? Osalli-

suuden viitekehystä rakentamassa, kirjoitettiin osallisuuden olevan vaikea käsite. Tai ainakin osalli-

suus on viime vuosikymmeninä jakautunut ja on nykyisin käsitteenä jo lavea. (Isola, Kaartinen, Lee-

mann, Lääperi, Schneider, Valtari ja Keto-Tokoi 2017, 3.) 

 

Opinnäytetyössä käsitellään teoriaosassa erityistä tukea tarvitsevien osallisuuden sosiaalista ulottu-

vuutta. Sosiaalisen osallisuuden käsitteen avulla tarkastellaan yksilön kokemuksia yhteenkuuluvuu-

desta ja omasta merkityksellisyydestä. Lisäksi tarkastelun keskiössä on yksilön omien vaikuttamis-

mahdollisuuksien toteutuminen omassa elämässä ja yhteisissä asioissa. (Leemann, Kuusio &Hämä-

läinen 2015, 5.) Teoriaosassa tarkastellaan osallisuuden subjektiivista ja kokemuksellista luonnetta. 

Lisäksi perehdytään osallisuuden portaisiin, joiden avulla tarkastellaan sosiaalisen osallisuuden to-

teutumista Teatteri Telmissä.  

 

Ihmiselämän sosiaaliseen ulottuvuuteen vaikuttavat osallistuminen, vuorovaikutus ja sosiaaliset roo-

lit. Nämä kaikki tulevat esiin niin kotona, työssä, koulutuksessa sekä vapaa-aikana ja erilaisissa kult-

tuurillisissa tai järjestötapahtumissa. Henkilön mahdollisuudet osallistua erilaisiin toimintoihin ja ta-

pahtumiin ovat keskeisessä asemassa. Erityistä tukea tarvitsevien ihmisten elämässä nämä mahdolli-

suudet luovat usein pääosan heidän elämänsä sisällöstä. (Seppälä 2017, 4.) Kehitysvammaliiton tut-

kijat Hannu Vesala ja Antti Teittinen tutkivat vammaispalveluiden asiakkaiden osallisuutta vammais-

järjestöjen toiminnassa. Tarkastelussa keskeisenä käsitteenä on psykososiaalinen hyvinvointi eli ih-

misen sisäisen ja ulkoisen todellisuuden tasapaino. Osallistumisaktiivisuutta tarkasteltaessa keskiöön 

nousevat erityisesti vuorovaikutukselliset tekijät. Tutkimuksen mukaan tärkein syy vammaisjärjestö-

toimintaan osallistumiselle on vertaistuki. Heikoin hyvinvointi on niillä vammaisilla, jotka eivät toimin-

taan osallistu. Tutkimuksen päälöydöksessä nähdään alustavia viitteitä siitä, että vammaisuuden 

määrittyminen ja kokeminen jäsentyvät osallistumisen kautta vuorovaikutuksessa ja toimintaympä-

ristössä. (Teittinen ja Vesala 2016.) 

Yksilön mahdollisuudet omaksua erilaisia rooleja ja toimia niissä ovat vähäiset, jos osallistuminen on 

vähäistä. Jos henkilöllä on kapea-alaisesti ja yksipuolisesti rooleja toimintaympäristössään, rajottaa 

tämä oppimiskokemuksia ja voi itsessään olla henkisesti vammauttavaa. Mahdollisuus erilaisten roo-

lien kokeiluun vahvistaa ja monipuolistaa toimintakykyä sekä tuottaa lisää oppimiskokemuksia. Hen-

kilön lähipiirin vuorovaikutussuhteet määrittävät pitkälle sosiaalisten roolien rikkauden tai suppeuden 

ja subjektiivisen osallisuuden tunteen kokemisen. Useasti kehitysvammainen henkilö tarvitsee apua 

ja tukea, jotta hän pääsee vuorovaikutukseen kodin ulkopuolisen ympäristön kanssa. Kehitysvam-

maisen henkilön osallisuus ja sosiaaliset roolit muodostuvat lähipiirin asenteiden ja osaamisen vaiku-

tuksessa. (Seppälä 2017, 41.) 
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Opinnäytetyön tarkoitus on tehdä dokumenttielokuva erityistä tukea tarvitsevien näyttelijöiden Teat-

teri Telmin toiminnasta. Tavoitteena on kuvata näyttelijöiden osallisuutta, vahvistaa ja tukea yhtei-

sön toimintaa ja projektiin osallistuvien osallisuuden subjektiivista kokemusta. Lisäksi tavoitteena on 

saada elokuvan erityisryhmän ääni kuuluviin ja harrastustoiminta näkyviin. Tilaajana opinnäytetyölle 

toimii Telmin tuki ry. Kuopion kaupungin kulttuurisuunnittelija tukee elokuvan tekoa maksamalla 

projektissa konsultoivassa roolissa olleen mediataitelijan Aki Lintumäen palkkakustannukset. Lisäksi 

rahallista tukea elokuvan markkinointiin saadaan Savonian ammattikorkeakoululta ja Telmin tuki 

ry:ltä.  

 

Opinnäytetyö toteutetaan Teatteri Telmin harjoituksia ja esityksiä taltioimalla sekä valittujen näytte-

lijöiden haastatteluina. Työ on toiminnallinen projekti ja aineiston keruumenetelmänä on teemahaas-

tattelu. Elokuvaan tehdään kuvakäsikirjoitus, joka toimii karttana kuvauksissa ja se muokkautuu toi-

minnan edetessä. Näyttelijöitä kuvataan pääasiallisesti teatteriharjoituksissa toimintaan puuttumatta. 

Harjoituksissa tarkastellaan näyttelijöiden sosiaalista osallisuutta. Toimintaa taltioidaan niin että 

osallisuus tulee näkyviin ilon ja riemun kautta. Yhtenä tavoitteena projektissa on tuoda Teatteri Tel-

min toiminta yhteiskunnallisesti näkyviin. Tämän mahdollistaa elokuvan ammattilaisen konsultoiva 

rooli projektissa. Tavoitteena on saada elokuvateknisesti laadukas ja katsojaystävällinen tuotos. Elo-

kuva esitetään Telmi teatterin harjoituspaikkana toimivalla Kulttuuriareena 44:lla. Lisäksi elokuvaa 

tarjotaan festivaaleille ja Yleisradiolle. 
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2 TELMIN TUKI RY 

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Telmin tuki ry. Rekisteröity yhdistys koostuu ohjaajista ja muista 

vapaaehtoistyöntekijöistä. Yhdistykseen kuuluvat teatterin ohjaajat, apuohjaajat, lavastaja sekä pu-

vustaja. Rahoitus toimintaan tulee lahjoituksien ja keräyksien kautta. 

 

Teatteri Telmin ovat perustaneet Tellervo Hakulinen ja Mia Hakulinen Tellus teatterin sivuprojektina 

vuonna 1999. Teatteritoiminta on suunnattu kuopiolaisille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Toi-

minnan perustana on näyttelijöiden toive tehdä teatteria ja näytellä. Teatteritoiminta on näyttelijöille 

ilmaista. Harjoitus- ja esitystilana on kuopiolainen Kulttuuriareena 44. Kuopion kaupunki tukee toi-

mintaa antamalla sekä harjoitus- että varastotilat teatterille ilmaiseksi. 

 

Alkuun teatteritoiminnassa oli kymmenen näyttelijää. Nykyään näyttelijöitä on noin 30 henkeä. Pää-

ohjaaja Marita Salmelan (05-01-2019) mukaan halukkaita on paljon enemmän. Teatteri Telmin toi-

minnassa on tavoitteena antaa mahdollisuus erityistä tukea tarvitseville luovaan harrastukseen. Ma-

talan kynnyksen toiminnan kautta jokaiselle löydetään sopiva rooli näytelmästä. Näin teatteri tukee 

näyttelijöiden sosiaalista osallisuutta ja kulttuurin tuottamisen mahdollisuuksia. Päämääränä on val-

mistaa näytelmä, joka esitetään yleisölle. 

 

Teatterin tulevaisuus on tällä hetkellä epävarma. Osa teatterin ohjaajista on ollut vapaaehtoisena 

mukana jopa 20 vuotta. Marita kertoo, että vapaaehtoisista on pula ja toiminta uhkaa loppua, jos 

uusia ohjaajia ei saada mukaan. Telmin Tuki ry. lähtee tilaajaksi opinnäytetyölle saadakseen toimin-

nalle lisää näkyvyyttä. Elokuvan avulla juhlistetaan Teatteri Telmin jo 20-vuotista taivalta ja taltioi-

daan toimintaa markkinointitarkoituksiin. Lisäksi elokuvaa käytetään dokumenttina ilmentämään Te-

atteri Telmin toiminnan merkitystä näyttelijöilleen. Jos Telmin Tuki ry:n vapaaehtoistoiminta loppuu, 

on tärkeää löytää joku toinen taho mahdollistamaan teatteritoiminnan jatkuminen. 
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3 SOSIAALINEN OSALLISUUS ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN ELÄMÄSSÄ 

 

3.1 Erityistä tukea tarvitsevat 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä erityistä tukea tarvitsevilla henkilölla tarkoitetaan henkilöä, 

jonka tuen tarve ei ole sidottu yksittäiseen diagnoosiin tai vammaan. Erityistä tukea tarvitsevalla 

tuen tarve perustuu useampaan sairauteen tai oireyhtymään. (Laki sosiaalihuollosta 2014, §3.) Eri-

tyisen tuen tarpeet voivat johtua esimerkiksi kognitiivisesta tai psyykkisestä vammasta tai sairau-

desta, vakavasta päihdeongelmasta tai siitä, että henkilö tarvitsee useaa eri tuen muotoa. Henkilön 

luokittelu lain mukaisesti erityistä tukea tarvitseviin tapahtuu aina tapauskohtaisesti. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö s.a.) 

 

Suomessa on noin 45 000 jollakin tavalla kehitysvammaista ihmistä. Kehitysvammaisuus on moni-

ulotteinen ja epäselvä ilmiö, ja yksilöinä he ovat hyvin heterogeeninen joukko. Kehitysvammaisuus 

ei määrity pelkästään biologisesti vaan hyvin suuressa määrin sosiaalisesti. Kehitysvammadiagnoosi 

leimaa usein näiden ihmisten elämänpolkuja ja määrittää heidän palveluitaan, yksilöllistä toimintaky-

kyä, voimavaroja ja tuen tarpeita. (Seppälä 2017, 9.) Opinnäytetyön kohderyhmänä on Teatteri Tel-

min näyttelijät, joista valtaosa on kehitysvammaisia. Kehitysvammaiset kuuluuvat erityistä tukea tar-

vitseviin ja esimerkiksi harrastustoiminnassa kehitysvammaisten ryhmätoiminta määritellään erityis-

ryhmätoiminnaksi.  

 

3.2     Sosiaalinen osallisuus  

 

Sosiaalinen osallisuus (engl. social inclusion) on yhteiskuntatieteistä lähtöisin oleva käsite. Inkluusion 

käsitettä käytetään usein ekskluusion vastaparina teoreettisessa keskustelussa. Käsitteitä inkluusio 

ja ekskluusio -käytetään, kun pohditaan osallistumista yhteiskunnan toimintaan. Yhteiskunnallista 

toimintaa on esimerkiksi kansalaisoikeuksien, yhteiskunnallisen solidaarisuuden ja sosiaalisen epä-

tasa-arvoisuuden yhteydessä. Ranskalainen sosiologi ja antropologi Emile Durkheim viittasi näillä 

käsitteillä yhteiskunnan solidaarisuuteen. Inkluusio merkitsi sen onnistumista ja ekskluusio epäonnis-

tumista. Käsitteenä inkluusion avulla voidaan määrittää henkilön integroitumisen astetta yhteiskun-

nan alajärjestelmiin. (Leemann, Kuusio &Hämäläinen 2015, 1-2.) Integraatiolla tarkoitetaan yksilön 

yhdentymistä eli sulautumista joukkoon (Kotimaisten kielten keskus 2018).  

 

Hyvinvointivaltiossa puhutaan sosiaalisista oikeuksista viitaten lähinnä oikeuteen sosiaaliturvasta. 

Sosiaalisten oikeuksien toteutuminen nähdään ensisijaisesti koulutusjärjestelmän sekä sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelujärjestelmän kautta. Näin saadaan aikaan vaikutelma, että yksilö on integ-

roitunut yhteiskuntaan silloin kun hän on palvelujärjestelmän piirissä. Todellisuus on usein toisen-

laista. On tärkeää ymmärtää käsitteiden inkluusio ja ekskluusio kaksijakoisuus, jotta osallisuus voi-

daan ymmärtää syrjäytymisen vastatoimena. Käsite sosiaalinen osallisuus on syntynyt jo 1970- ja 

1980-luvun yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa Ranskassa. Samoihin aikoihin ovat syntyneet en-

simmäiset syrjäytymistä koskevat sosiaalipoliittiset ohjelmat. Ensimmäisten sosiaalipoliittisten ohjel-

mien tavoitteena oli tukea syrjäytyneitä, köyhiä ja vammaisia eli hyvinvointijärjestelmän marginaaliin 
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tai ulkopuolelle jääneitä. Tavoitteena oli ensisijaisesti etsiä pääsyä työmarkkinoille ja saavuttaa sosi-

aaliturvapalvelut sekä mahdollistaa tätä kautta osallistuminen yhteiskuntaan. (Leemann, Kuusio 

&Hämäläinen 2015, 2.) 

 

Sosiaalisten oikeuksien peruskirja liitettiin Amsterdamin sopimukseen jo vuonna 1997. Sosiaalinen 

osallisuus on siis ollut Euroopan unioin politiikan keskiössä jo 1990-luvun puolivälistä alkaen. Nykyi-

nen Eurooppa 2020 strategia pitää sisällään tavoitteita ja hankkeita sosiaalisesta osallisuudesta. Kes-

kustelu syrjäytymisestä Suomessa alkoi 1980-luvulla. Euroopan unionin myötä sosiaalisen osallisuu-

den käsite sisällytettiin myös suomalaiseen yhteiskuntapolitiikkaan ja sen linjauksiin. Useissa kan-

sainvälisissä ja kansallisissa politiikka-, hyvinvointi- ja kehittämisohjelmissa sosiaalisella osallisuudella 

on merkittävä rooli. Sitä käytetään arvotavoitteena ja keinona ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä 

luomalla sen kautta yhdenvertaisuutta, oikeudenmukaista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa. (Leemann, 

Kuusio ja Hämäläinen 2015, 3.)  

 

Sosiaalinen osallisuus ja sen lisääminen on kirjattu Kataisen (2011) ja Sipilän (2015) hallitusohjel-

miin. Hallitusohjelmiin on kirjattu tavoitteiksi tuoda kulttuuri lähemmäksi kansalaisia ja siten edistää 

hyvinvointia. Kataisen 2011 hallitusohjelmaan kirjattiin, että kulttuuri tulisi olla kaikkien kansalaisten 

tavoitettavissa. Hallituksen tavoitteena on, että erityistoimilla parannetaan osallisuuden toteumista 

ulkopuolelle jäävien ryhmien parissa. Sipilän 2015 hallitusohjelmaan kirjattiin taiteen yhdistäminen 

yhteistyössä sosiaali- ja terveyshuollon kanssa noudattaen prosenttitaiteen periaatetta. Sillä tarkoite-

taan, että prosentti rakennushankkeiden määrärahoista käytetään taiteeseen.  (Jyrki Kataisen halli-

tusohjelma 2011; Juha Sipilän hallitusohjelma 2015; Suomen Taiteilijaseura s.a.) 

 

Määrittelyt sosiaalisesta osallisuudesta syntyvät tavoitteiden ja toimintaympäristön kautta. Sosiaali-

sen osallisuuden tärkeyttä tukee sen merkittävä asema niin kansainvälisten järjestöjen kuin eri mai-

den kansallisissa ohjelmissa ja hankkeissa. Vaikka käsitteen määrittelyssä on eroja, niin lähtökohtai-

sesti käsitettä käytetään syrjäytymisen vastakohtana. Keskeistä siinä on yhteiskunnan reunoilla ole-

vien ihmisten tuominen lähemmäksi ja näkyvämmäksi yhteiskuntaan erilaisten prosessien ja toimin-

tojen kautta. Se tarkoittaa yhdenvertaisia oikeuksia, mahdollisuuksia ja resursseja. Ihmisten hyvin-

voinnin kannalta osallistuminen sosiaaliseen ja kulttuuriseen toimintaan on tärkeää. Sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen piiriin kuuluminen yksinään ei riitä osallisuuden toteutumiseen. (Leemann, Kuusio 

&Hämäläinen 2015, 3.) Opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa eli dokumenttielokuvan avulla li-

säämme sosiaalista osallisuutta kohderyhmässä. Erityistä tukea tarvitsevat henkilöt tarvitsevat mah-

dollisuuksia päästä osallistumaan toimijoina sosiaaliseen ja kulttuuriseen toimintaan, jotta osalli-

suutta voi syntyä. Teoriaosassa tarkastellaan sitä, miten sosiaalinen osallisuus toteutuu erityistä tu-

kea tarvitsevien Teatteri Telmin toiminnassa. 

 

Suomalaisessa kirjallisuudessa painotetaan sosiaalisen osallisuuden kokemuksellista, subjektiivista 

luonnetta. Sosiaalinen osallisuus syntyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja se on tunneperäinen, 

henkilökohtainen ja subjektiivinen ilmiö. Ihmisille syntyy tunne kuulumisesta yhteisöön, yhteiskun-

taan sekä subjektiivinen kokemus vaikutusmahdollisuuksiin oman elämän kulussa. Sosiaalisen koke-
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muksen tunnetta voidaan edistää ulkoapäin. Osallistumalla yksilö saa itselleen osallistumisen tun-

teen. Sosiaalisen osallistumisen kokemuksen tunne vaihtelee yksilöiden välillä. Toisen yksilön osallis-

tumisen kokemus voi tuntua toisesta yksilöstä vähemmän osalliselta. (Leemann, Kuusio &Hämäläi-

nen 2015, 5.) 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on menossa kansallinen kehittämisohjelma Kaste, jossa sosiaalinen 

osallisuus kulkee periaatteena toiminnassa (Leemann, Kuusio ja Hämäläinen 2015, 3). Vammaispal-

veluhanke Osallisuuden monet muodot, on yksi Kaste-ohjelman hankkeista. Kaste-ohjelman hank-

keessa vammaisten henkilöiden osallisuus julkisten palvelujen käyttäjänä kuvataan seuraavalla ta-

valla: tieto-osallisuus, suunnitteluosallisuus, päätösosallisuus ja toimintaosallisuus.  

 

Tieto-osallisuuden syntyminen edellyttää vammaisen henkilön kohtaamista ja kuuntelemista koko-

naisvaltaisesti. Kohtaamisessa tulee varmistua tiedon perillemenon esteettömyydestä. Suunnittelu-

osallisuudella tarkoitetaan sitä, että jokaisella henkilöllä on oikeus saada tietoa meneillä olevista 

hankkeista ja päästä mukaan suunnittelemaan niitä. Suunnitteluosallisuuden toteutuminen vammais-

ten elämässä edellyttää osallisuutta sallivia ja mahdollistavia hallinnollisia rakenteita, tuettua osallis-

tumista ja ammattilaisten vuorovaikutusosaamista. Päätösosallisuus tarkoittaa oikeutta vaikuttaa 

omaan elämään liittyvissä asioissa. Päätösosallisuuden toteutuminen edellyttää luottamusta, vallan 

ja vastuun jakamista uudella tavalla viranomaisten ja kuntalaisten kesken ja mahdollisuutta tuettuun 

päätöksentekoon. Toimintaosallisuus syntyy mahdollisuuksista toimia omassa elinympäristössään ja 

yksilön mahdollisuuksista määrittää itsensä sosiaalisissa suhteissaan. Edellytyksenä tälle kaikelle pi-

detään konkreettisten toimintamahdollisuuksen luomista ja osallisuuden tunteen kokemista toimin-

nassa yhdessä muiden kanssa. (Leemann, Kuusio ja Hämäläinen 2015, 3; Kohonen ja Tiala 2002, 6; 

Eteva.)  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelman Kaste mukaan sosiaalista osallisuutta 

edistetään uudistamalla sosiaali- ja terveyspalveluiden menetelmiä, parantamalla palvelujen saata-

vuutta ja tehostamalla työllistymistä ja työtoimintaa. Lisäksi osallisuutta edistetään mukauttamalla 

terveydenhuolto paremmin työkykyä ylläpitäviin ja työllistäviin prosesseihin. Kaste-ohjelman tavoit-

teena on edistää yhteistyön toimimista julkisen sektorin, järjestöjen, yritysten ja seurakuntien välillä. 

Menetelmien edistämisessä korostetaan asiakasosallisuutta ja matalan kynnyksen palveluja. Asiakas-

osallisuuden lisäämisellä tarkoitetaan asiakkaan vaikutusmahdollisuuksilla häntä koskeviin päätök-

siin, palveluihin ja niiden kehittämiseen. Matalan kynnyksen palveluilla, kuten kaikille avoimella har-

rastustoiminnalla, edistetään sosiaalista osallisuutta varsinkin niiden henkilöiden elämässä, jotka ei-

vät muuten pääse palveluiden piiriin. (Leemann, Kuusio &Hämäläinen 2015,  

8-9.) 

 

Sosiaalista osallisuutta voidaan edistää luovien menetelmien avulla ja sitä kautta yksilö voi ottaa 

etäisyyttä arjen haasteisiin. Luovan toiminnan avulla vaikeasti sanoitettavien asioiden käsitteleminen 

ja kokemusten vaihto helpottuu. Luovilla menetelmillä, kuten draamatyöskentelyllä ja teatteritoimin-

nalla edistetään itseensä tutustumista, ryhmässä toimimista ja virheiden tekemisen pelkoa. Lisäksi 

niiden avulla voidaan vapauttaa tilaa toimia ja nähdä uusia mahdollisuuksia. (Sokra 2019.)  
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Sosiaalista osallisuutta kuvataan Euroopan komission tekemän raportin mukaan moniulotteiseksi kä-

sitteeksi. Sosiaalisen osallisuuden prosesissa torjutaan köyhyyttä ja syrjäytymistä. Sen toteutuminen 

mahdollistaa yhteiskuntaan osallistumisen, tarjoaa mahdollisuuksia ja voimavaroja, edistää taitoja ja 

kykyjä ja takaa ihmisarvoisen elämän. (Leemann, Kuusio &Hämäläinen 2015, 4-5.) Teatteri Telmin 

toiminnassa tapahtuu kaikkia edellä mainittuja sosiaalisen osallisuuden elementtejä ainakin jollain 

tasolla. Seuraavassa luvussa tarkastellaan osallisuuden portaiden avulla, miten edellä mainitut sosi-

aalisen osallisuuden mahdollisuudet näkyvät erityistä tukea tarvitsevien näyttelijöiden Teatteri Tel-

missä. 

 

 

3.3   Osallisuuden portaat Teatteri Telmissä 

 

Tässä luvussa käsitellään, miten sosiaalinen osallisuus toteutuu erityistä tukea tarvitsevien näytteli-

jöiden Teatteri Telmissä. Havainnollistamme sosiaalisen osallisuuden eri ulottuvuuksia osallisuuden 

porrasteorian kautta. Käytämme osallisuuden toteutumisen kuvaukseen viisiasteista osallisuuden 

portaikkoa, jota on käytetty Espoossa järjestetyssä Vamon ESR-rahoitteisessa osahankkeessa. Hank-

keessa kehitettiin osallisuuden toteutumista ja syrjäytymisen ehkäisyä vammaissosiaalityön proses-

seissa 2016-2019. Espoon hankkeessa keskityttiin vammaissosiaalityön lapsiasiakkaisiin ja lapsiper-

heisiin. (VAMO 2018.) 

 

VAMO:n mallissa ensimmäisellä portaalla on tiedottaminen asiakkaille, jolloin asiakas pystyy vastaan-

ottamaan tietoa. Toisella portaalla on konsultaatio. Tavoitteena on kysyä asiakkaalta mielipiteitä pal-

veluiden tilasta, ja asiakas pääsee sanoittamaan omia kokemuksia. Kolmannella portaalla tehdään 

yhteistyötä. Tavoitteena on kehittää yhdessä asiakkaan, työntekijän ja organisaation kanssa palve-

luita. Neljäntenä portaikossa on kumppanuus. Kun asiakas saavuttaa osallisuuden portaiden as-

teikolla kumppanuuden, osallisuus kuvataan neuvottelevaksi, tasavertaiseksi ja dialogiseksi eli kes-

kustelevaksi asiakkaan ja työntekijöiden välillä (VAMO 2018; Kotimaisten kielten keskus 2018). Sil-

loin palveluita kehitetään yhdessä asiakkaan ja työntekijöiden kanssa, jolloin yhdessä syntyy uuden-

lainen ymmärrys. Viimeisenä portaana on voimaantuminen. Viidennellä portaalla asiakas saavuttaa 

voimaantumisen tunteen omista vaikutusmahdollisuuksista sekä kokee pystyvänsä kehittämään toi-

mintakäytäntöjä yhdessä työntekijöiden kanssa. (VAMO 2018.) 

 

Teatteri Telmissä ensimmäiset haasteet osallisuuden portaita tarkasteltaessa tulevat jo henkilöiden 

tiedottamisessa. 30 hengen ryhmälle tiedottamisessa on isoja haasteita varsinkin, kun ottaa huomi-

oon asiakkaiden moninaisuuden. Teatteri Telmissä asia on huomioitu ryhmän sisältä päin. Yksi näyt-

telijöistä ottaa vastuuta tiedotettavista asioista ja pyrkii huolehtimaan siitä, että tieto ryhmän sisällä 

kulkee kaikille.  

 

Teatteri Telmin toiminnassa konsultaation portaalla asiakkaat pääsevät itse vaikuttamaan omiin roo-

leihinsa. Ohjaaja pyrkii löytämään jokaiselle näyttelijälle sopivan roolin. Näyttelijät voivat omalla luo-

vuudella ja mielikuvituksella vaikuttaa oman roolin ulosantiin ja vuorosanoihin. Vaikka vuorosanat 
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ovatkin käsikirjoitettuja, niin käytännössä näyttelijät lausuvat ne omin sanoin improvisoiden. Näytte-

lijöillä on myös mahdollisuus tehdä ehdotuksia esimerkiksi puvustukseen, lavastukseen ja rekvisiit-

taan liittyvissä asioissa. 

 

Yhteistyön porras näkyy Teatteri Telmin näyttelijöiden toiminnassa niin, että jokaisen on sitoudut-

tava toimimaan yhdessä muiden näyttelijöiden, ohjaajien ja muun henkilöstön kanssa. Yhteistyö tar-

koittaa myös sitä, että jokaisella näyttelijällä pitäisi olla myös mahdollisuus tuoda omat näkemykset 

ja mielipiteet kuuluviin. On tietysti vaikea täysin arvioida, miten hyvin jokaisen näyttelijän yhteistyön 

porras toteutuu. Näyttelijät ovat hyvin moninaisia ja osalla on haasteita kommunikaatioon liittyvissä 

asioissa. Kriittisesti ajateltuna voidaan pohtia, onko kuulluksi tuleminen aina täysin realistista ottaen 

huomioon sen, että toiminnan täytyy edetä ja näytelmä saattaa esityskelpoiseksi. Lisäksi huomioon 

tulee ottaa esityksen sopiva pituus näyttelijöiden jaksamisen kannalta ja katsojaystävällisyyden ta-

kaamiseksi. 

 

Kumppanuuden portaalla näyttelijä pystyy toimimaan dialogisesti yhdessä muiden näyttelijöiden, 

ohjaajien ja muun henkilöstön kanssa. Teatteri Telmissä yksi näyttelijöistä on ottanut vastuuta näy-

telmien käsikirjoitukseen ja dramatisointiin liittyvissä prosesseissa. Toinen näyttelijä vastaa Teatteri 

Telmin tiedotuksesta ja huolehtii tiedon liikkumisesta näytelmään ja harjoituksiin liittyvissä asioissa 

näyttelijöiden ja henkilöstön välillä. Erilaisia rooleja voidaan jakaa toiminnassa näyttelijöiden toimin-

takykyä huomioiden. Useat näyttelijöistä osallistuvat lavasteiden ja rekvisiitan järjestelytehtäviin har-

joituksissa ja ennen ja jälkeen esityksiä. 

 

Voimaantumisen porrasta arvioitaessa yksilö saavuttaa voimaantumisen kokemuksen mahdollisuuk-

sistaan vaikuttaa toimintaan. Lisäksi yksilölle syntyy tunne, että hän voi myös kehittää toimintaa ja 

kokea tulevansa kuulluksi ja nähdyksi. Telmissä kehittymistä näkyy esimerkiksi siten, että yksi näyt-

telijöistä on ottamassa vastuuta tulevien vuosien näytelmistä ja niiden ohjaamisesta. Näyttelijä pää-

see silloin konkreettisesti vaikuttamaan koko näytelmän kulkuun ja kehittämään toimintaa. Käsitte-

limme sosiaalista osallisuutta koskevassa luvussa osallisuuden subjektiivista, kokemuksellista luon-

netta. Voimaantumisen portaan toteutumisen arvioimisessa tämä sosiaalisen osallisuuden subjektiivi-

nen luonne näyttytyy selkeästi. Osalle näyttelijöistä osallisuuden kokemus syntyy mahdollisuuksista 

vaikuttaa. Monille esiintyminen, lavalla olo ja onnistumisen kokemukset tuovat iloa ja voimaantumi-

sen kokemuksia. Jokaisen henkilön osallisuuden tunteen ja kokemuksen synty on yksilöllistä (Huhti-

nen s.a). Draamatoiminnan avulla voidaan saavuttaa voimaantumisen kokemuksia. Draamatoiminta 

on menetelmä, jolla voidaan näyttämötaiteen keinoin kehittää vuorovaikutusta ja ryhmässä toimimi-

sen taitoja. (Kotimaisten kielten keskus 2018). Monelle näyttelijälle osallistumisen kokemus riittää 

voimaantumisen tunteeseen. Onnistumisien ja oivaltamisen kautta yksilö kokee voimaantumista ja 

olevansa hyväksytty (Vilén, Leppämäki ja Ekström 2005, 274).  
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Kuvio 1. Osallisuuden portaat Teatteri Telmissä (Vamo 2018). 

 

Osallisuuden portaiden viidellä portaalla on paljon yhtäläisyyksiä 3.2 luvussa käsiteltyjen neljän osal-

lisuuden muodon kanssa. Käsittelimme aikaisemmassa luvussa tieto-osallisuuden toteutumista. Osal-

lisuuden portaikon ensimmäisellä portaalla oleva tiedottamisen porras muistuttaa sisällöltään tieto-

osallisuuden touteutumista. Konsultaation porras muistuttaa taas suunnitteluosallisuuden muotoa. 

Molemmissa tavoitteena on asiakkaan kannalta päästä mukaan toiminnan suunnitteluun. Päätösosal-

lisuutta voidaan verrata kumppanuuden portaaseen. Yhtäläisyyksiä molemmissa teorioissa ovat asi-

akkaiden mukaan ottaminen toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon. Viimeinen 

voimaantumisen porras muistuttaa toimintaosallisuutta. (Leemann, Kuusio ja Hämäläinen 2015, 3; 

Kohonen ja Tiala 2002, 6; Eteva; Vamo 2018.)  Voimaantumisella (eng. empowerment) tarkoitetaan 

prosessia, jossa yksilö löytää voimavaroja, vahvuuksia ja oppii itsestään. Voimaantumisen kautta 

yksilö eheytyy ja löytää itsestään voimaannuttavan tunteen. (Verneri 2017.) Toiminnan kautta voi-

maantumisen tunne saavutetaan. Sosiaalisen osallisuuden teoria painottaa voimaantumisen portaan 

ja toimintaosallisuuden syntymisessä osallisuuden sosiaalista luonnetta. Voimaantuminen tapahtuu 

vuorovaikutuksessa yhdessä muiden kanssa. Opinnäytetyössä osallisuuden portaiden avulla havain-

nollistetaan myös yhteistyön tärkeyttä toiminnassa ja osallisuuden synnyssä. Vuorovaikutuksessa 

työntekijöiden ja asiakkaiden välillä toiminnalle luodaan yhteiset säännöt ja ne sitovat kaikkia toimin-

taan osallistuvia.  



         

         14 (33) 

4 DOKUMENTTIELOKUVA SOSIAALISEN OSALLISUUDEN TARKASTELUTAPANA 

 

Opinnäytetyönämme tekemässä elokuvassa kuvaamme Teatteri Telmin näyttelijöiden sosiaalista 

osallisuutta teatteritoiminnassa ja teatteriharrastuksen merkityksestä heidän elämässään. Valit-

semme työn tarkastelutavaksi elokuvan, koska elokuvan kautta meillä on mahdollisuus tuoda toi-

minta esiin laajemmin ja elävämmin kuin kirjoitettuna kuvauksena. Kyseisessä ryhmässä on aina ol-

lut mielenkiintoa elokuvalliseen työskentelyyn. Tavoitteena on kuvata aito ja viihdyttävä sekä rytmil-

tään reipas elokuva, joka pitää katsojan mielenkiinnon yllä.  

 

Dokumenttielokuva on tehokas viestinnän väline. Koska elokuvassa jäljennetään todellisuutta ja so-

siaalishistoriallista maailmaa on se aina dokumentoimista. Kaikki elokuvat eivät kuitenkaan ole doku-

menttielokuvia. (Aaltonen 2018, 33.) Elävällä kuvalla voidaan vaikuttaa sekä tunteisiin että järkeen. 

Audiovisuaalisen median käyttö toimii tehokkaasti niin opettamisen kuin tiedottamisen välineenä. 

Sillä voidaan markkinoida tai viihdyttää, mutta antaa katsojille myös aihetta avartaa maailmankatso-

mustaan. Välineenä elokuva on joustava. Se on helposti muokattavissa ja sen levittäminen erilaisilla 

alustoilla antaa paljon mahdollisuuksia suuren yleisön tavoittamiseen. (Aaltonen 2018, 17.)  

 

Dokumenttielokuva on väline, jonka avulla välitetään kuvaa kohtaamisesta, joka todellisuudessa ta-

pahtuu (Aaltonen 2006, 27). Kirjassa Theoryzin documentary Michael Renov jakaa dokumenttieloku-

valle neljä peruskäyttötarkoitusta. Dokumenttielokuvan tarkoitus on Renovin tendenssien mukaan 1) 

taltioida, paljastaa tai säilyttää 2) taivuttaa tai promota 3) analysoida tai tutkia 4) ilmaista. (Renov 

2012, 21.) 

 

Elokuvassa Hei me telmitään! löydämme jotain Renovin jokaisesta neljästä tendenssistä. Ensinnäkin 

taltioimme Teatteri Telmin toimintaa, koska tutkimme elokuvan avulla näyttelijöiden sosiaalista osal-

lisuutta teatterin toiminnassa. Toisaalta elokuvan avulla ilmaisemme sitä iloa ja riemua, jota kulttuu-

rin tekeminen erityistä tukea tarvitseville ihmisille tuottaa. Jatkossa elokuvan avulla voimme myös 

promota eli tuoda esiin miten tärkeää ja merkityksellistä toiminta näyttelijöille on. 

 

Dokumenttielokuva ei ole koskaan täydellinen kuvaus todellisuudesta, vaan se kertoo työryhmän 

kohtaamisesta todellisuuden kanssa kuvausympäristössä. Jouko Aaltosen mukaan aikaisemmin kuvi-

teltiin dokumenttielokuvan esittävän todellisuuden katsojalle aidosti ja neutraalisti. Dokumenttieloku-

valla on aina ollut vankka asema tieteen maailmassa. Alusta alkaen kameraa pidettiin todellisuutta 

mittaavana tieteellisenä instrumenttina. Sama ajatusmalli jatkui elokuvan kohdalla. 1920-luvun Suo-

messa noustiin jopa näytelmäelokuvia vastaan ja elokuvaa ajettiin ennen kaikkea opetukselliseen ja 

valistukselliseen käyttöön. Dokumenttielokuvalla on erityinen asema yhteiskuntatieteiden parissa, 

sillä ne molemmat tarkastelevat maailmaa sosiaalihistorian näkökulmasta. Dokumenttielokuva toimii 

tietoa välittävänä ja usein myös opettavana sosiaalisena käytäntönä. Yhdessä tieteen kanssa doku-

menttielokuva tarjoaa väylän, jonka kautta maailmaa voi havainnoida ja ymmärtää laajemmin. Poliit-

tisesti tarkasteltuna dokumenttielokuvalla voidaan vaikuttaa siihen mitä halutaan muuttaa tai säilyt-

tää. (Aaltonen 2006, 29-30.) 
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Elokuvan tekeminen on prosessi. Syntyy idea, jota lähdetään jalostamaan ja siitä hahmotellaan käsi-

kirjoitus. Luodaan pienistä paloista kokonaisuus. Kuvauksissa tämä kokonaisuus pilkotaan taas pala-

siksi, yksittäisiksi kuviksi. Lopulta näistä kuvista leikataan yhtenäinen uusi kokonaisuus. Tämä kolmi-

vaiheinen prosessi mahdollistaa sen, että alussa ollut idea tuodaan katsojille havainnoitavaksi ja ko-

ettavaksi. (Aaltonen 2018, 15.)   

 

Elokuvan käsikirjoittaminen on myös prosessi ja tapahtuu vaiheittain. Aluksi kirjoitetaan synopsis, 

jolla määritellään mistä tai mitä elokuva kertoo. Synopsin jälkeen kirjoitetaan kohtausluettelo ja 

vasta sen ympärille rakennetaan varsinainen käsikirjoitus tai kuvakäsikirjoitus. Kuvakäsikirjoitus ete-

nee karkeasta rakenteesta hioutuen lopulliseen muotoonsa monesti vasta leikkauspöydällä, kun elo-

kuvan viimeinen editointi on tehty. Vaikka työtapa on tietyllä tavalla tuskallinen, koska työ muuttuu 

koko prosessin ajan, on tästä vaiheittaisuudesta myös huomattavaa etua. Elementtejä voidaan pois-

taa tai korvata toisilla. Rakenteellisia virheitä voidaan korjata. Esiin voi nousta yksityiskohtia, joita ei 

kirjoitusvaiheessa vielä otettu huomioon. Rakennetta muokataan loppuun asti ja kerronnasta saa-

daan sujuvaa. Tällä tavoin elokuvan viesti välittyy niin, että katsojalle jää mahdollisuus oivaltaa ha-

vainnoimaansa. (Aaltonen 2018, 16.)   

 

Elokuvan käsikirjoituksiin pätevät erilaiset lainalaisuudet lajityyppinsä mukaan. Kaikkien elokuvatyyp-

pien rakennetta arvioidaan muun muassa kysymyksillä jaksojen tai kohtauksien pituudesta ja tarkoi-

tuksesta. Myös kohtausten välinen yhteys ja miten siirtymät kohtauksesta toiseen toteutetaan, on 

merkityksellistä. Onko elokuvan rytmi elävä ja kokonaisuus looginen ja emotionaalisesti järjestetty? 

Onko elokuvassa etenemisliikettä ja huipentuuko se loppuun? Myös tarinan sisältö vaatii tarkastelua. 

Tarinan pitää olla kerrottu faktojen pohjalta oikein ja painotusten tulee olla kohdillaan. (Aaltonen 

2018, 157-158.) Jouko Aaltosen määritelmä dokumenttielokuvasta on, että se on perustaltaan erityi-

sen sosiaalinen ja yhteiskunnallinen taidemuoto (Aaltonen 2006, 30). Siksi valitsemme dokument-

tielokuvan työtavaksi tarkasteltaessa erityistä tukea tarvitsevien näyttelijöiden sosiaalista osallisuutta 

teatteritoiminnassa. 
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5 PROSESSIN KUVAUS: SUUNNITTELU, TOTEUTUS, ARVIOINTI 

 

5.1 Opinnäytetyön aiheenvalinta, tarkoitus ja tavoitteet 

 

Opinnäytetyön idea syntyi halusta tehdä elokuva. Kohderyhmänä on Kuopion kaupungin kehitysvam-

maiset asiakkaat, joiden kanssa työskentelimme opintoihin liittyvien harjoittelujen aikana. Kyseiset 

asiakkaat ovat innostuneita luovasta toiminnasta ja he harrastavat teatteria sekä tekevät itsenäisesti 

omia fiktiivisiä elokuvatuotoksia. Alkuperäinen suunnitelma oli tehdä elokuva asiakkaiden kanssa päi-

vätoiminnassa. Kuopion kaupunki ei lähtenyt opinnäytetyön tilaajaksi tai yhteistyökumppaniksi, joten 

jouduimme etsimään toisen tilaajan.  

 

Tässä vaiheessa työntilaajaksi tuli Telmin tuki ry. Osa jo ennalta tuntemistamme kaupungin asiak-

kaista näyttelee erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden Teatteri Telmin näytelmissä. Lisäksi toisella 

opinnäytetyön tekijöistä on kolmen vuoden kokemus Teatteri Telmin apuohjaajana toimimisesta.  

Elokuvan aihe jäsentyi ja päädyimme tekemään dokumenttielokuvan, joka kuvaa Teatteri Telmin 

toimintaa. Teoreettiseksi viitekehykseksi opinnäytetyöhön valittiin sosiaalinen osallisuus. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä dokumenttielokuva. Tavoitteena on sen kautta tarkastella 

näyttelijöiden sosiaalista osallisuutta Teatteri Telmin toiminnassa. Toinen tavoite on saada Telmin 

näyttelijöiden ääni kuuluviin ja erityistä tukea tarvitsevien teatteritoiminta laajemmin näkyväksi.  

 

 

5.2 Opinnäytetyön aikataulu ja resurssit 

 

Työskentely käynnistyi keväällä 2018 ja aihekuvaus hyväksyttiin toukokuussa. Työsuunnitelma kirjoi-

tettiin syksyllä 2018 ja tammikuussa 2019. Opinnäytetyön työsuunnitelma saatiin valmiiksi tammi-

kuussa 2019. Työsuunnitelman hyväksymisen jälkeen toimeksiantaja vaihtui ja elokuvan sisältö 

määriteltiin uudelleen helmikuussa. Helmikuussa työryhmän kanssa pidettiin palaveri ja mediataiteili-

jan vetämä koulutuspäivä. Tämän jälkeen työstettiin kuvakäsikirjoitus. Toiminalliset osuudet ja niihin 

liittyvät kuvaukset järjestettiin keväällä 2019. Elokuvaa kuvattiin Telmin joka keskiviikkoisissa harjoi-

tuksissa helmi - huhtikuun välisenä aikana sekä varsinaisella esitysviikolla huhtikuussa.  

 

Elokuvan materiaalin editointi tapahtui touko-syyskuun välillä 2019. Jälkituotanto valmistui syys-

kuussa. Elokuvan ensi-iltaesitys toteutettiin Kulttuuriareena 44:llä lokakuun 30. päivä 2019. Opin-

näytetyön raportti valmistui lokakuussa 2019.  
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Kuvio 2. Aikataulu. 

 

5.3 Projektin toiminnallinen eteneminen 

 

Aloitimme projektin työryhmän yhteisellä palaverilla helmikuun 2019 alussa. Tässä parin tunnin pala-

verissa työryhmä tutustui toisiinsa ja kävimme läpi käytettävissä olevan kaluston sekä teimme alus-

tavan aikataulun kuvauksille. Sovimme yhdessä projektia ohjanneen mediataitelijan kanssa koulutus-

päivän, joka toteutettiin 15. helmikuuta Kulttuuriareena 44:n tiloissa.  

 

Aloitimme kuvakäsikirjoituksen kirjoittamisen elokuvaan (LIITE 1: Elokuvan kuvakäsikirjoitus). 

Teimme ensimmäinen version käsikirjoituksesta hyvin rennosti ja vaistonvaraisesti pohjaten toisen 

opinnäytetyöntekijän omakohtaiseen kokemukseen Teatteri Telmin ohjaamisesta ja elokuvassa esillä 

olleen Prinsessa Ruususen harjoituksista. Lähdimme hahmottamaan kokonaisuutta ja niitä asioita, 

joita halusimme elokuvaa tekemällä tarkastella ja nostaa esiin.  

 

Valitsimme ensin viisi haastateltavaa elokuvaan: kolme näyttelijää, puvustajan ja pääohjaajan. Lähe-

timme kuvakäskirjoituksen ensimmäisen version mediataiteilijalle, joka kommentoi ja ohjasi meitä 

rajaamaan teemaa. Mikä on elokuvan tarina ja mikä siinä on tärkeää? Mitä te sillä haluatte kertoa? 

Elokuva kertoo näyttelijöiden sosiaalisesta osallisuudesta.  Rajasimme ohjaajan ja puvustajan pois 

haastatteluista ja päätimme nostaa heidät esiin kuvauksissa eri keinoin.  

 

Mediataiteilija ohjasi meitä myös rajaamaan pituutta ja sanoi meille, että käsikirjoituksemme on 

kartta, joka johdattaa läpi projektin. Vaikka päämäärämme oli tavoitteellisesti selvä, oli meidän kul-

jettava matka, jonka reitti muuttui useaan kertaan. Alkuperäinen ajatuksemme lyhytelokuvasta oli 

30 minuuttia. Kun ymmärsimme elokuvan tekemisen kokonaistyömäärän, muutimme tavoitteeksi 10-

15 minuuttia. Lisäksi ajatuksenamme oli, että tarjoaisimme elokuvaa jakeluun mahdollisimman mo-

neen eri kanavaan.  

 



         

         18 (33) 

Jatkoimme kuvakäsikirjoituksen muokkausta niin, että haastattelut rajattiin kolmeen näyttelijään. 

Mediataiteilija palautti käsikirjoituksen vielä kerran kommentoiden ja kuvakokojen tarkennuksia pyy-

täen. Koska me kirjoittajat olemme sosiaalialan opiskelijoita eikä kummallakaan ollut aikaisempaa 

kokemusta kuvakäsikirjoittamisesta, olivat mediataiteilijan kommentit merkittävässä asemassa käsi-

kirjoituksen onnistumisessa. Huomioimme myös sen, että opinnäytetyö tehdään sosionomintutkin-

toon eikä elokuva-alan oppilaitokseen.  

 

Työstimme lisää kuvakäsikirjoitusta ja kuuntelimme myös kuvaajan ehdotuksia. Pidimme palavereja 

kuvaajamme kanssa, jotta hänelle muodostui selkeä käsitys siitä mitä halusimme elokuvassa tuoda 

esiin. Näiden palavereiden ja kolmannen kuvakäsikirjoitusversion sekä yhdessä äänittämiemme tee-

mahaastattelujen pohjalta kuvaaja osasi jatkossa kuvata materiaalia elokuvaan hyvin itsenäisesti. 

Saimme tarvitsemaamme elokuvan ammattilaisen ohjausta Lintumäeltä. Hän muistutti meitä jokai-

sessa vaiheessa tarkastelemaan toteutuvatko päämäärämme? Puhutteleeko tarina ja saavutetaanko 

sillä asettamamme tavoite? Mediataiteilija hyväksyi kolmannen kuvakäsikirjoituksen ja kuvaukset 

aloitettiin maaliskuun ensimmäisenä keskiviikkona.  

 

Järjestimme näyttelijöille helmikuun viimeisenä keskiviikkona lyhyen tiedotustilaisuuden ennen har-

joitusten alkua. Tiedotimme virallisesti elokuvaprojektista. Kerroimme näyttelijöille, millaista eloku-

vaa kuvataan ja missä kaikkialla sitä mahdollisesti esitettäisiin. Tarkoituksenamme oli varmistaa 

kaikkien ymmärrys siitä mitä oltiin tekemässä. Kerroimme myös, että osallistuminen elokuvaan on 

vapaaehtoista. Jaoimme kaikille näyttelijöille kuvausluvat allekirjoitettavaksi. Pyysimme myös teatteri 

Telmin ohjaajilta kuvausluvat. (LIITE 2: Kuvauslupa ja lupaelokuvan julkaisemiseen.)  

 

Hei me telmitään! on käytännössä nollabudjetilla toteutettu opinnäytetyö, joten tuotannollisesti 

emme joutuneet työskentelemään tiukan taloudellisen budjetin raameissa. Tämä mahdollisti sen, 

että pystyimme kuvaamaan Teatteri Telmin harjoituksissa ja esityksissä juuri niin monena päivänä, 

kun kuvaaja oli paikalla. Meillä oli käytössä enemmän aikaa myös näyttelijöiden osallisuuden tarkas-

teluun. Pystyimme työskentelemään käsikirjoituksen ohi ja nostamaan esiin herkullisia tilanteita, 

joita harjoituksissa yllättäen syntyi. Kaikki tämä lisäsi näyttelijöiden osallisuutta myös itse elokuvan 

sisällön tuottamiseen. Nämä tilanteet muokkasivat lopullista käsikirjoitusta ja se hioutui viimeiseen 

muotoonsa vasta silloin kun elokuvan viimeinen edit oli tehty. Tämä oli yksi niistä syistä miksi 

koimme kuvaajan kuuluvan elokuvan käsikirjoittajiin. Hänen ideoista tarinamme täydentyi ja saavutti 

lopullisen muotonsa.  

 

Osallistuimme harjoituksiin näytelmässä avustaen sekä kuvaajaa ohjaten. Kuvaaja toimi hyvin itse-

näisesti kuvakäsikirjoituksen pohjalta. Välillä ohjasimme kuvaamaan tilanteita myös ohi käsikirjoituk-

sen. Pyrimme dokumentoimaan tilanteita mahdollisimman aidosti. Elokuvaa varten teetettiin vain 

muutama kohtaus. Silloin pyysimme toistamaan tilanteen, jonka kuvaus ei onnistunut teknisistä 

syistä ensimmäisellä otolla. Haastetta kuvaukselle asetti erityisesti Kulttuuriareenan harjoitustilan 

valaistus. Koko sali on täysin musta ja sitä valaistaan katosta loisteputkivaloilla. Haasteet lisääntyi-

vät, kun harjoituksiin otettiin ääni- ja valotekniikka mukaan. Näytelmän valaistusta harjoiteltiin ja 



         

         19 (33) 

kuvaaja ei pystynyt ennakoimaan miten valaistus toimii. Teatteri Telmillä oli harjoitukset aina keski-

viikkoisin, joten kuvaaminen oli aikataulullisesti helppoa.  

 

Keräsimme materiaalia elokuvaan myös erillisillä haastatteluilla. Haastattelussa päästään suoraan 

kielelliseen vuorovaikutukseen, jonka suurimpana etuna voidaan pitää joustavuutta tietoa kerätessä 

(Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2014, 204). Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina ja ne ääni-

tettiin näyttelijöiden kodeissa. Meillä oli käytössä kysymyslista, mutta haastateltavat saivat kertoa 

aiheesta vapaasti omin sanoin. Teemahaastattelussa oleellisinta on se, että haastattelussa pysytään 

keskeisten teemojen parissa. Keskiössä ovat ihmisten tulkinnat ja asioiden merkitys heidän elämäs-

sään. Tätä kautta haastateltavan ääni saadaan kuuluviin. (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 47-48.) Teema-

haastatteluilla kerättiin aineistoa näyttelijöiden osallisuuden toteutumisesta ja teatteritoiminnan mer-

kityksellisyydestä. Kyseessä oli keskustelutuokio, jota ohjasi kysymysrunko (LIITE 1: Elokuvan kuva-

käsikirjoitus). Haastattelut analysoitiin narratiivisesti strukturoiden eli ne järjesteltiin ajallisesti ja so-

siaalisesti. (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 137.) Tämä tapahtui niin, että haastattelut editoitiin tarinoiksi 

ja sisällöistä luotiin kolme yhtenäistä episodia elokuvaa varten.  

 

Kuvausten jälkeen kuvaaja aloitti elokuvan editoinnin. Elokuvan teknisestä toteutuksesta vastasi ku-

vaaja. Me opinnäytetyön kirjoittajat osallistuimme editointiin kommentoimalla ja pyytämällä muutok-

sia silloin kun työ ei edennyt näkemyksiemme mukaan. Yhteistyö oli rakentavaa ja toimi hyvin. Elo-

kuvan ensimmäinen editoitu versio oli pituudeltaan noin 15 minuuttia. Tässä kohtaa Lintumäki ohjasi 

arvioimaan pituutta ja kohtausten keskinäisiä suhteita. Päädyimme rajaamaan elokuvaa. Rytmi oli 

liian löysä ja mukana tuntui olevan vielä elokuvan tarkoituksen kannalta epäolennaisia asioita. Jou-

duimme rajaamaan ja jättämään pois osan näyttelijöiden äänestä ja teemahaastattelujen kautta 

saamastamme materiaalista. Tämä aiheutti haasteita meille opinnäytetyön tekijöille, koska yksi pää-

tavoitteistamme oli saada näyttelijöiden ääni ja ajatukset kuuluviin autenttisesti. Meidän täytyi kui-

tenkin muistaa työn fokus eli Teatteri Telmin toiminnan ja näyttelijöiden osallisuuden esiintuominen. 

Asiat, joita rajasimme pois eivät kertoneet näyttelijöiden toiminnasta Telmissä, vaikka ne heille var-

masti tärkeitä asioita olivatkin. Tehdyt rajaukset auttoivat saavuttamaan elokuvallisesti ammattimai-

sen laadun, opinnäytetyön tavoitteen kärsimättä.  

 

5.4 Projektin arviointi 

 

Kokonaisuutena projekti oli haastava. Työsuunnitelmavaihe kesti ennalta arvioitua pidempään koska 

ideoita elokuvan sisältöön oli paljon ja toteuttamistavasta ei ollut siinä vaiheessa selkeää käsitystä. 

Kun saimme mukaan elokuvan ammattilaisen ohjaamaan meitä, miten tämänlainen projekti tulisi 

toteuttaa, asiat alkoivat edetä. Saimme toimeksiantajan täyden tuen ja kuvausjärjestelyt toimivat 

hyvin, kun Teatteri Telmillä oli valmis harjoitteluaikataulu, jonka mukaan toimimme.  

 

Heti kuvausten käynnistyttyä totesimme toimeksiantajan ja dokumenttielokuvan tekemisen opinnäy-

tetyön kannalta mielekkääksi vaihtoehdoksi. Pääsimme kuvaamaan jo käynnissä olevaan toimintaa 

ja pystyimme kuvakäsikirjoituksen pohjalta määrittelemään tarinaa, jonka halusimme tuoda esiin.  
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Haasteellisuuden kuvaustilanteisiin toi kaksoismandaattimme ohjata elokuvaa sekä osallistua näytel-

män ohjaukseen ja järjestelyihin yhtä aikaa. Vahvuudeksi nousi kuvaajamme, joka pystyi toimimaan 

niin itsenäisesti ja luontevasti harjoitusten keskellä, että ongelma ei noussut näkyviin näyttelijöille. 

Jälkikäteen arvioiden meidän olisi pitänyt keskittyä harjoituksissa pelkästään kuvausprosessin oh-

jaukseen. Joitakin hyviä tilanteita meni ohi, kun jouduimme ohjaamaan tai avustamaan näytelmän 

ohjauksessa. Toisaalta teatteri tarvitsi toimintaan avustajia emmekä olisi päässeet kuvaamaan, jos 

emme olisi osallistuneet näytelmän avustamiseen.  

 

Kokonaisuudessaan projekti onnistui hyvin. Saavutimme alkuperäisen tavoitteemme laadukkaan ja 

katsojaystävällisen elokuvan tekemisestä. Elokuvasta välittyy näyttelijöiden osallisuus ja teatteritoi-

minnan merkitys heidän elämässään. Saimme mukaan projektin kannalta oikeat ihmiset. Rahoitusta 

saimme juuri niihin asioihin mihin sitä tarvittiin. Teatteri Telmin näyttelijät osallistuivat mielellään ja 

innokkaasti toimintaan, ja elokuvan kolme päänäyttelijää olivat tyytyväisiä lopputulokseen. Li-

säsimme sosiaalista osallisuutta näyttelijöiden keskuudessa myös elokuvan tekemisen muodossa.  

 

Projekti jatkuu vielä opinnäytetyön valmistumisen jälkeen, sillä olemme tarjonneet elokuvaa laajem-

paan levitykseen. Tällä hetkellä on tiedossa, että elokuva esitetään Kulttuuriareena 44 tiloissa 

30.10.2019 ja kuopiolaisella Kallava teatterifestivaalilla 2.11.2019. Lisäksi olemme tarjonneet eloku-

vaa Yleisradiolle ja Teatteri Telmi laittaa videon tulevaisuudessa omalle Youtube-kanavalleen.  
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6 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

 

Tässä luvussa käsittelemme opinnäytetyön eettisyyttä ja luotettavuutta. Noudatamme opinnäyte-

työssä Talentian sosiaalialan ammatillisia eettisiä ohjeita. Sosiaalialalla työskenneltäessä jokaisen 

ammattilaisen työn on perustuttava ihmisarvojen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Sosiaalialan 

ammattilaisen työn lähtökohtana on kunnioittaa ja tukea asiakkaiden itsemääräämisoikeutta, yksityi-

syyttä ja oikeutta tulla kokonaisvaltaisesti kohdatuksi. Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan perusoi-

keutta saada tietoa eri mahdollisuuksista sekä niiden vaikutuksista. Näin asiakas saa mahdollisuuden 

tehdä itsenäisiä valintoja. (Arki, arvot ja etiikka 2017, 7-12.) Painotimme kaikille näyttelijöille alusta 

lähtien, että he saavat itse päättää osallistuvatko elokuvan kuvauksiin. Kerroimme näyttelijöille, että 

elokuvalle järjestetään ensi-iltanäytös, sekä elokuvaa voidaan jakaa internetissä esimerkiksi Youtu-

been. Tarkoituksenamme oli varmistaa, että näyttelijät varmasti ymmärtävät elokuvan tulevan jul-

kaistavaksi erilaisille kanaville. 

 

Yhtenä tavoitteenamme työssä on vahvistaa asiakkaiden mahdollisuuksia osallisuuteen ja yhteisölli-

syyteen. Osallisuuden toteutuessa asiakas saa mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä ja tunteen voi-

maantumisesta, valtaistumisesta sekä tasa-arvoisesta toimijuudesta. Sosiaalialan ammattilaisen 

työssä tulee huomioida yhteiskunnallisen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen. Talentian 

ammattieettisissä ohjeissa sosiaalisella oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan sosiaalialalla työskente-

levien henkilöiden eettistä velvoitetta. Ohjeistuksen mukaan ammattilaisen työskentelyssä tulee ot-

taa huomioon negatiivisen syrjinnän estäminen ja erilaisuuden tunnustaminen. Käytössä olevat re-

surssit tulee jakaa tasapuolisesti asiakasryhmälle ja heidän kesken. (Arki, arvot ja etiikka 2017, 12-

22.) Meidän opinnäytetyöntekijöiden tavoitteena työssä oli tunnustaa sitä tosiasiaa, että myös eri-

tyistä tukea tarvitsevilla henkilöillä on oikeus osallistua kulttuurilliseen toimintaan. Elokuvalla lisätään 

näyttelijöiden osallisuutta, koska se antaa uutta sisältöä heidän elämäänsä. Näyttelijöiden vuorovai-

kutus ihmisten kanssa voi lisääntyä elokuvan kautta. Elokuvan ensi-ilta on uudenlainen yhteisöllinen 

tapahtuma, sillä näyttelijät istuvat ensimmäistä kertaa itse yleisössä muiden katsojien mukana. 

 

Opinnäytetyön ja elokuvan mielekkyyden kannalta on tärkeää, että toteutus on johdonmukainen ja 

selkeä. Työssä käytettiin tietynlaista valtaa elokuvan rajauksen ja editoinnin suhteen. Sosiaalialalla 

työntekijä joutuu käyttämään monesti valtaa mihin tarpeisiin ja seikkoihin hän asiakastyössä tarttuu 

(Arki, arvot ja etiikka 2017, 32-33). Dokumenttia varten tehdyissä teemahaastatteluissa kysymykset 

luettiin läpi yhdessä ja varmistettiin, että haastateltava ymmärtää kysymyksen sisällön. Tavoitteena 

oli saada näyttelijöiden kokemukset esiin heidän itse sanoittamina. Vahvistimme tätä kertomalla, 

että he eivät voi vastata mitään väärin ja kaikki mitä he sanovat on arvokasta. Käytännössä ohja-

simme haastattelujen kulkua ja tuimme haastateltavaa nyökyttelemällä vahvistaen tai peukuttaen. 

Haastattelijan eläytymisen avulla puretaan jännitystä haastateltavissa, näin kannustetaan haastatel-

tavia kertomaan vapaammin omaa tarinaansa (Valli 2018). 

 

Toiminnallisen toteutuksen aikana tapahtuvia asioita ja tietoja käsiteltiin vain työryhmän sisällä, jotta 

asiakkaiden yksityisyydensuoja turvautui. Asiakkaan yksityisyyden suoja tulee turvata käsitellessä ja 

säilyttäessä asiakirjoja ja dokumentteja (Arki, arvot ja etiikka 2017, 41). Kuvauksiin osallistuvilta 
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henkilöiltä pyydettiin kirjallisesti erilliset kuvausluvat elokuvaa ja sen markkinointia varten. Varmis-

timme kuvausluvan muotoilun Kehitysvammaliiton viestinnän asiantuntijalta (LIITE 2: Kuvauslupa ja 

lupa elokuvan julkaisemiseen). Elokuva hyväksytettiin kolmella päänäyttelijällä ennen julkaisua. 

 

Työssä toimittiin moniammatillisesti ja yhteistyössä. Ohjausta ja palautetta otettiin vastaan mediatai-

telijalta ja muilta työryhmän jäseniltä sekä Savonia ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjaajilta. 

Sosiaalialan ammattilaiselta odotetaan kykyä toimia moniammatillisesti yhdessä eri ammattiryhmien 

kanssa. Keskiössä on moniammatillinen työskentely asiakkaan hyväksi. Työntekijältä odotetaan kriit-

tistä tarkastelua omaan työhön sekä kunnioittamista muiden ammattiryhmien työtä kohtaan. (Arki, 

arvot ja etiikka 2017, 48.) 
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7 POHDINTA 

 

YK:n vammaissopimuksen 30 artikla määrittelee jokaisella kehitysvammaisella henkilöllä olevan oi-

keus osallistua kulttuurielämään, kehittää luovia, taiteellisia ja älyllisiä kykyjään ja ymmärrystä (Val-

tioneuvoston asetus vammaisten henkilöiden oikeuksista 27/2016). Työnaihe oli ajankohtainen ja 

varmasti siksi myös Kuopion kaupungin kulttuurisuunnittelija lähti tukemaan projektia taloudellisesti. 

Moniammatillinen yhteistyö ja taiteilijoiden mukaan palkkaaminen mahdollistaa kulttuurin tulemisen 

asiakkaiden luo ja tukee osallisuuden vahvistumista kulttuurillisesti (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

s.a.). 

Suurena vahvuutena opinnäytetyöprojektissamme oli työryhmän moniammatillisuus. Elokuvan ku-

vaaminen oli projektina niin iso, että työmäärä olisi ollut kahdelle opiskelijalle liian suuri. Aloitimme 

moniammatillisen työskentelyn heti kun toimeksiantaja oli varmistunut. Sosiaalialan työskentelyssä 

toiminnan keskiössä on asiakaslähtöisyys. Työtehtävät jaetaan työntekijöiden välille jokaisen vah-

vuuksien mukaan. Jokainen ammattiryhmän jäsen voi tuoda oman osaamisen kautta lisäarvoa ryh-

män työskentelyyn. (Mäkinen, Raatikainen, Rahikka ja Saarnio, 86.) 

Moniammatillisessa työyhteisössä jokaisella jäsenellä on mahdollisuus oppimiseen. Työyhteisön jo-

kaisen jäsenen on kyettävä ylittämään omat asenteelliset ja ammatilliset rajansa. Kun ryhmässä saa-

vutetaan vahva luottamus, pystytään toimimaan moniammatillisesti asiakkaan hyväksi. Silloin ryh-

män viestintä on tehokasta, syntyy uutta oppimista ja rakentavaa ristiriitojen ratkaisua. Lisäksi luot-

tamuksen avulla saadaan lisää sitoutumista, tuloksellisuutta ja tehokkuutta, jolloin avautuu tilaa uu-

denlaisille toimintatavoille ja ratkaisuille. (Koskela 2013.) 

Meidän kirjoittajien mielestä media-alan ammattilaisen mukaan saaminen mahdollisti pitkin projektia 

moniammatillisen oppimisen yli ammattirajojen. Mediataiteilija pystyi tuomaan projektiin oman me-

dia-alan osaamisen. Ammattimaisen ohjauksen avulla projekti eteni kolmivaiheisesti. Meillä opiskeli-

joilla oli olemassa idea ja visio siitä mitä halusimme tehdä. Mediataiteilija ohjasi meitä käsikirjoituk-

sen rajaamisessa sekä elokuvan tavoitteen määrittelyssä. Kuvausvaiheessa yhdessä kuvaajan kanssa 

käsikirjoitus pilkottiin irrallisiksi kohtauksiksi ja kuviksi. Leikkausvaiheessa yhdistimme kuvat ja 

loimme tarinan, joka oli alkuperäisen idean jalostettu versio. (Aaltonen 2018, 15.) Tarinan syntymi-

seen vaikutti työryhmän jäsenten lisäksi myös kaikki elokuvaan osallistuneet näyttelijät. Me opinnäy-

tetyöntekijät toimme tarinaan sosiaalialan näkökulman. Koemme, että elokuvassa asiakkaiden ääni 

pääsi kuuluviin ja kuvaaja toimi niin luontevasti, että taltioitu materiaali pysyi luonnollisena.  

Opinnäytetyö päätettiin tehdä yhdessä parityönä, sillä olimme molemmat työskennelleet tämän asia-

kasryhmän parissa aikaisemmin. Elokuvan ohjaamisen lisäksi vastasimme myös käsikirjoituksesta. 

Käsikirjoituksen tekeminen oli haasteellista, sillä meillä ei ollut kokemusta elokuvan käsikirjoittami-

sesta. Ajatuksia ja ideoita oli paljon ja niitä työstettiin mediataitelijan ohjauksessa. Käsikirjoittamis-

prosessissa kului useita viikkoja. Luotimme käsikirjoituksessa vahvasti mediataiteilijan ohjaukseen. 

Perehdyimme käsikirjottamisen prosessin teoriaan vasta opinnäytetyöraporttia kirjoittaessamme.  

 

Teatteri Telmin toiminta oli toiselle opinnäytetyöntekijälle täysin tuntematonta, kun taas toisella oli 

jo kolmen vuoden kokemus teatteritoiminnasta. Uusi tilanne ja uuden ryhmän parissa toimiminen oli 
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haastavaa. Lisäksi ryhmä harjoitteli näytelmää Prinsessa Ruusunen, jonka käsikirjoituksen hahmotta-

minen vei aikaa. Näytelmään liittyvien uusien asioiden omaksuminen ja elokuvan kuvaajan ohjaami-

nen yhtäaikaisesti ei onnistunut hyvin. Lisäksi olimme molemmat kiireisiä avustaessamme näytel-

mässä ja siksi kuvaaja joutui käytännössä toimimaan hyvin itsenäisesti ennalta sovitun käsikirjoituk-

sen pohjalta.  

 

Koimme molemmat projektin monipuoliseksi ja ammatillisesti kehittäväksi. Projekti vaati verkostoitu-

mista niin kaupungin työntekijöiden, kolmannen sektorin kuin asiakasryhmän omaisten kanssa. 

Teimme moniammatillisista työtä sosiaalialan asiakasryhmän kanssa ja heidän hyväkseen tuottaen 

taiteellista ja kulttuurillista toimintaa. Asiakasryhmänä olivat erityistä tukea tarvitsevat, mutta sa-

manlaisen projektin voisi toteuttaa muidenkin asiakasryhmien kanssa. Tarkastelimme sosiaalista 

osallisuutta teatteritoiminnassa, mutta samalla myös loimme osallisuutta elokuvaprojektissa ja yh-

teiskunnallisesti. Tämän projektin myötä saimme hyvää kokemusta toiminnallisen projektin parissa 

työskentelystä ja hallinnoinnista. Tämä kasvatti meidän molempien opinnäytetyöntekijöiden valmiuk-

sia työskennellä jatkossa vastaavanlaisissa projekteissa minkä tahansa asiakasryhmän parissa.  

 

Projektin aikana jouduimme sietämään muutosta ja epävarmuustekijöitä. Koska prosessi oli monivai-

heinen, jouduimme etenemään rakennetta muokkaillen ja eri vaiheiden kautta lopulliseen tuotok-

seen. Tällainen työskentely voi olla tuskallista kärsimättömälle ihmistyypille. Tärkeää on kuitenkin 

ymmärtää se, että työtavasta on myös hyötyä. Eri vaiheissa voidaan tehdä muutoksia ja korjata vir-

heitä. Prosessin aikana voi syntyä uusia ideoita tai voimme huomata yksityiskohtia, joita haluamme 

lisätä. (Aaltonen 2018, 6.)  

 

Hei me Telmitään! elokuva onnistui mielestämme hyvin. Vaikka elokuvan tekeminen oli työläs ja osin 

kivulias projekti, niin olemme tyytyväisiä lopputuotokseen. Elokuvan käsikirjoitus ja ohjaus olivat 

meille molemmille ensimmäiset laatuaan. Lisäksi olemme sosiaalialan opiskelijoita, joten elokuvan 

sisältö ja sanoma oli keskiössä. Onnistuimme hankkimaan kuvaukseen ja tekniseen toteutukseen 

kaiken tuen mitä tarvitsimme. Tämän elokuvan kautta Teatteri Telmin toimintaa tehdään näkyväm-

mäksi myös suuremmalle yleisölle. Elokuva toimii tukimateriaalina, jos Teatteri Telmin toiminta uh-

kaa loppua. Toivomme elokuvan katsojien ymmärtävät erityistä tukea tarvitsevien näyttelijöiden po-

tentiaalin ja kulttuurillisen työn merkityksen heidän elämässään. Suomalaisessa yhteiskunnassa ja 

kulttuurimaailmassa on tilaa kaikenlaisille toimijoille. Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa kulttuuria tuot-

tavat myös erityistä tukea tarvitsevat ihmiset.  

 

Telmin tuki ry:n ja sitä kautta Teatteri Telmin toiminnan tulevaisuus on epävarma. Elokuvan mainos-

julisteita jakaessa olemme pystyneet kertomaan tilanteesta ja herättelemään eri tahojen mielenkiin-

toa. Toivomme, että näiden keskustelujen kautta löytyy uusia ideoita erityistä tukea tarvitsevien 

kulttuurillisen toiminnan vahvistamiseksi Kuopiossa. 

 

Tulevaisuuden tutkimusaiheeksi näkisimme mielenkiintoiseksi vertailla miten erityistä tukea tarvitse-

vien sosiaalinen osallisuus ja mahdollisuudet taiteen ja kulttuurin tuottamiseen toteutuvat eri Euroo-
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pan maissa tai maailmanlaajuisesti. Aihetta voisi tutkia eri opiskelijaryhmien välisen moniammatilli-

sen työskentelyn kautta esimerkiksi sosiaali-, media- ja taidealan opiskelijoiden kansainvälisenä yh-

teistyönä. 
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LIITE 1: ELOKUVAN KUVAKÄSIKIRJOITUS 

 

SYNOPSIS 

Hei me Telmitään! Episodimainen elokuva erityistä tukea tarvitsevien näyttelijöiden teatteriharras-

tuksesta. Elokuvassa pureudutaan kuopiolaisen Teatteri Telmin toimintaa kolmen näyttelijän koke-

musten kautta. Teatteri Telmissä useita päärooleja tehnyt Timo osallistuu nykyisin myös käsikirjoi-

tuksiin. Alusta asti toiminnassa mukana ollut Jukka huolehtii tiedottamisesta näyttelijöiden ja ohjaa-

jien välillä. Taru ilostuttaa koko olemuksellaan ja heittäytyy rooliin kuin rooliin. Elokuvan tunnelma 

on hilpeä ja siinä kuvataan ilon kautta osallisuutta ja hyvinvointia, jota toiminta näyttelijöilleen tuot-

taa. Erityistä tukea tarvitsevien teatteritoiminta Kuopiossa on jatkunut jo 20-vuotta ja on merkittävä 

harrastus 31 näyttelijälle.  

 

Prologi 

Teatteri Telmin Prinsessa Ruususen esitys loppuu raikuviin aplodeihin.  

 

1. Kohtaus 

- Yleiskuva näyttämöltä kumartavien näyttelijöiden takaa. Yleisö taputtaa. 

- Kuvataan yleiskuvaa ainakin kolmesta eri näytöksestä. (Viikolla 15.) 

 

Ensimmäinen episodi 

Timo Vuosmaa. (Vahvaa tulkintaa, tehnyt useita päärooleja tai muutoin vahvasti esillä olleita rooleja 

sekä osallistunut käsikirjoituksiin.)  

 

1. Kohtaus  

- Yleiskuvaa ryhmästä näyttelijöitä kävelemässä ulkoa pihan läpi Kulttuuriareenalle.   

- Kuvataan ryhmän kävely pihalta Kulttuuriareenalle sekä edestä että takaa. 

- Kuvataan sekä yleiskuvia koko ryhmästä että lähikuvia tai puolilähikuvia Timosta, Jukasta ja Ta-

rusta. 

- Samalla kuvataan, kun näyttelijät tulevat ulkoa sisään Kulttuuriareenalle ja kävelevät harjoitussalin 

poikki. 

 

2. Kohtaus 

-Takahuoneessa kuvataan, kun Maria maskeeraa Timoa.  

- Kuvataan harjoituksista Timon kohtauksesta pahattarena. 

- Lähikuvia sekä puolilähikuvia Timosta. 

 

3. Kohtaus 

- Käytetään Hannun olemassa olevia materiaaleja.  

-mm. 80 päivässä maailman ympäri kohtaus, jossa Timo polkee kuntopyörällä maailman vilistessä 

taustalla. 

- kuvataan Timo tarkastamassa käsikirjoitusta 
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4. Kohtaus 

- Yleiskuvaa Timosta harjoitustilassa muiden ryhmäläisten joukossa ennen harjoitusten alkua. 

- Yleiskuvaa harjoitustilassa niin että näkyy järjestelytyötä ja myös ohjaajia. 

- Maria maskeeraa Timoa.  

- Kuvataan puolilähikuvaa ja yleiskuvaa.  

 

5. Kohtaus 

- Yleiskuvaa Timon kohtauksesta esityksestä. 

- Lähikuvaa Timosta  

-  Timon osuus loppuu puolilähikuvaan Timon uhotessaan Pahattaren roolissa ” missä se lapsi on?” 

 

Toinen episodi 

Jukka Malin (Voimakkaita rooleja, hauskuutta ja vitsejä.) 

 

1.Kohtaus 

- Jukka istuu Kulttuuriareenan eteistilassa muiden näyttelijöiden kanssa  

- still-kuvia Jukan aiemmista rooleista 

 

2. Kohtaus 

- Kuvataan Kulttuuriareenalla harjoituksissa puolilähikuvaa Jukasta, Tarusta ja Timosta keskustele-

massa ennen harjoitusten alkua.   

-  Jatkuu yleiskuvalla Ruususen harjoituksista.  

- Kuvataan niin, että kohtauksia haltijattarista esityksestä ja harjoituksista 

 

3. Kohtaus 

- Kuvataan yleiskuvaa ohjaajista, jotka Jukka esittelee puheessaan. 

- Kuvataan Jukasta yleiskuvaa tiedottajana ja järjestelemässä.  

- Puolilähikuvaa Jukasta ”voi olla, että on tämän selvempää vastausta en voin antaa- kohtaus”. 

 

 

Kolmas episodi 

Taru Föhr. (Iloinen näyttelijä, heittäytyy rooliin kuin rooliin, paljon hymyä ja naurua) 

 

1.Kohtaus 

- Kuvataan puolilähikuvaa Telmin harjoituksista, kokkipoika Sam ja mestarikokki keskustelevat, koh-

dennetaan kuva Taruun. 

- Kokkipoika Sam juoksee pakoon mestarikokkia ja juomamestaria. Yleiskuvaa tilanteesta,  

2. Kohtaus. 

- Kuvaa tai still-kuvina Tarusta poliisina Pikku-Pietarin pihassa ja Tommina Kolme iloista rosvoa har-

joituksissa.  

- lähikuvaa Tarusta ja lähikuvaa, jossa Taru nauraa.  

- lähikuvaa Tarusta ja ystävästä.  
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3. Kohtaus 

- Puolilähikuvaa kohtauksesta, Sam tekee kaiken HOP, mutta entäpä jos Sam sanoisikin STOP! 

- Kokkipoika Sam yleiskuvaa ennen harjoituksia ja harjoituksista, kun Sam latelee listoja päin män-

tyä. Puolilähikuvaa Tarusta. 

- kuvataan Tarua kulisseissa.  

 

4. Kohtaus 

- Tähän still- tai videokuvaa muistoon liittyen, jos sellaista on. 

   

5. Kohtaus 

- Taru potkulautailee kulisseista kohti kameraa (tehnyt tämän sponttaanisti, mutta nyt pyydetään 

tekemään uudelleen elokuvaa varten.)  

 

 

 

Epilogi 

Tarina loppuu siihen mistä se alkoikin. Näyttelijät kumartavat yleisölle Prinsessa Ruusuen kiitoksissa 

ja taustalla soi Prinsessa Ruususen musiikki. Kamera kuvaa takaa päin esityksen loppua ja aplodit 

raikuvat ympärillä. 

 

1.Kohtaus 

Kuvataan ainakin kolmesta eri esityksestä. (Viikolla 15). 

 

2. Kohtaus 

Lopputekstien jälkeen vielä pätkä Katriina Hyvärisen vetämästä tsemppi hetkestä,  

”Hyvä me!” 

 

 

Muistettavaa 

- paljon kuvituskuvaa 

- lähikuvia rekvisiitasta ja lavasteista 

- iloisuutta 

- naurukohtauksia 

- vauhdikkaita kohtauksia 

 

Kuvausaikataulu  

- Kuvataan harjoitusten yhteydessä 16.30 – 18.00 viikoilla 11, 12,13,14 ja esitysten yhteydessä 

viikolla 15. 

- Haastattelujen kuvausaikataulut sovitaan Hannun ja näyttelijöiden viikolle 11 

- Kohtaus, jossa näyttelijät kävelevät yhdessä ulkoa kulttuuriareenalle (teetetään). Sovitaan erik-

seen minkä harjoituskerran yhteydessä kuvataan. 
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Elokuvan pituus on n. 10minuuttia. 

Dokumentin kaikki haastattelut tehdään voice overeina videon päälle.   

Elokuvan alkuun kirjoitetaan tekstinä muutamia lauseita, joilla kuvataan Telmi-teatterin historiaa. 

Alkuperäiset perustajat ja nykyinen ohjaaja sekä nykyinen näyttelijä määrä. 

 

Pääasiat, jotka teemahaastatteluissa tulisi nousta esiin ainakin osittain: 

- Milloin aloitit Telmi teatterissa?  

- Miten lähdit mukaan Telmi teatteritoimintaan? 

- Millaisissa rooleissa esiintynyt 

- Olet myös käsikirjoittanut näyTelmiä ja elokuvia, mistä saat ideoita kirjoittamiseen? (Timo) 

- Mitä vastuita sinulla on Telmissä? Tai miten olet vaikuttanut Telmin toimintaan? (Jukka) 

- Mikä on ollut mieleenpainuvin tapahtuma tai kohtaus Telmiessä? 
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LIITE 2: KUVAUSLUPA JA LUPA ELOKUVAN JULKAISEMISEEN 

 

KUVAUSLUPA JA LUPA ELOKUVAN JULKAISEMISEEN  
  

Hyväksyn, että minua saa valo- ja videokuvata teatteri Telmin harjoituksissa ja ensi-iltanäytöksissä.   
Luovutan Savonian opinnäytetyön tekijöille Jesse Peltolalle ja Annamari Paussoille oikeuden käyttää ku-
via ja videoita. Hyväksyn, että kuvia ja videoita voidaan käyttää elokuvan markkinoinnissa.  
Kuvista ja videoista tehdään elokuva, joka esitetään syksyllä 2019 Kino Kuvakukossa. Elokuvaa voi-
daan esittää mahdollisesti myös YouTubessa, tv-kanavilla ja elokuvafestivaaleilla.   
  

Paikka ja aika  
 
 

  

  

  

Allekirjoitus  
  

  

  

Nimenselvennös  
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LIITE 3: ELOKUVAJULISTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Juliste, stilisointi ja graafinen suunnittelu: Oscar Palma 


