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Kohtaamisen laatuun vaikuttavat monet tekijät. Tässä tutkimuksessa vertail-

laan vaikuttavuustekijöiden suhdetta toisiinsa. Kohtaamisen laatuun eniten 

vaikuttavat elementit ovat hyväksyntää ja läsnäoloa ilmaisevat tekijät. Tun-

nelma ja tunteiden hyväksyminen ovat osaltaan vaikuttamassa vahvasti koh-

taamiseen. Ihmisen ominaisuuksilla, iällä, ammatilla, ulkonäöllä tai sosiaa-

lisella asemalla ei ole niin suurta merkitystä kohtaamisen vaikuttavuuteen 

kuin ihmisiä yhdistävillä tai erottavilla tekijöillä eli mielipiteillä ja kiinnos-

tuksen kohteilla.  

 

Kohtaamista voi verrata toimivaan teatteri-improvisaatiokohtaukseen. Sa-

mat olemisen tasot, hyväksyntä ja vuorovaikutustekijät ovat edesauttamassa 

molempien toimivuutta ja vaikuttavuutta. Kohtaamista ja improvisointiky-

kyä voi harjoitella samoilla harjoitteilla ja yhteneväisiä tavoitteita asetta-

malla. Itsetunnon ja -luottamuksen kehittyminen parantavat kykyä spontaa-
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ABSTRACT 
 

There are many things that influence the encounter between people. In this 

study I will compare these relations between different influencing factors. 

The most important elements that affects the quality of the encounter bet-

ween people are the factors that expresses the approval and the presence. 

Also the athmosphere and the acceptance of the ones own feeling are 

strongly influencing the encounter. Different human attributes such as: age, 

appearance or the social status does not affect the effectivity of the encoun-

ter as much as the attributes that unites or divides people, e.g. opinions and 

the focus of the interests. 

 

Encounter between individuals can be compared to the functional scene 

from the improvisation theater. Both are affected by the same level of ex-

cistance, approval and the Communication factors. One can practise both 

the encounter between humans and the skill of improvisation with same 

practises. Development of self knowledge and self confidence will improve 

the skill to be more spontaneous and the skill to make non-planned genuine 

interaction with one another. 

 

This study has been conducted by the authorization of the Sääksmäki cong-

regation. Also the fuctional study moments have been arranged to the em-

ployees and to the stewards of the Sääksmäki congregation. This study has 

been conducted in order to answer the following questions: which factors 

will influence the quality of encounter between people and which procedu-

res will enhance the abilities to encounter one another. 
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1 EPILOGI 

Valot himmenee salista. Kello pirisee kolmesti. Kaiuttimista 

kuuluu ystävällinen muistutus. 

 – Olkaa hyvä ja sammuttakaa matkapuhelimenne. 

Jännittävä käsky. Eikö äänetön toiminto tai lentokonetila riitä 

nykyisen äänentoistoteknologian kanssa? Noudatan kuitenkin 

ohjetta. Nyt on yksi häiriötekijä vähemmän. Kaikki keinot on 

otettava käyttöön, kun haluaa parantaa omaa läsnäoloaan. Esi-

rippu aukeaa. Tuijotan vastanäyttelijääni herkeämättä silmiin. 

Esitys voi alkaa. 

 

Samanlaista herkeämätöntä läsnäoloa tarvitaan aidossa ja toista kunnioitta-

vassa kohtaamisessa. Kohtaamista voidaan tarkastella kahdesta suunnasta: 

kohtaanko minä ja tulenko minä kohdatuksi. Molemmat näkökulmat voivat 

toteutua samassa tilanteessa. Vastavuoroinen ja tasavertainen kohtaaminen 

vuorovaikutustilanteessa on kuin tapaisi ystävänsä vapaa-ajalla. Tasavertai-

sessa kohtaamisessa on mahdollista, että kaikki osallistujat tulevat kohda-

tuksi. Se edellyttää tietenkin sitä, että läsnäolijat myös kohtaavat toisensa. 

Ammatillisessa kohtaamisessa on mahdollista, että molemmat osapuolet tu-

levat kohdatuksi, mutta asiaa tarkastellaan yleisesti yksipuolisena kohtaa-

misena, jossa työntekijän tehtävä on luoda tunne kuulluksi tulemisesta. 

Kohtaaminen ei kuitenkaan perustu sanoihin ja tekoihin, vaan kohtaamista 

tapahtuu myös ilman sanallista vuorovaikutusta. Tällaisessa tilanteessa kyse 

on intuitiivisesta kohdatuksi tulemisesta. Siihen riittää ehkä katse ja hymy. 

Katsekontaktia voidaan pitää kohtaamisen kaikkein intiimimpänä tapana 

olla yhteydessä toiseen ihmiseen (Koponen, 2017). Kasvokkain tapahtuvan 

vuorovaikutuksen lisäksi kohtaamista tapahtuu myös verkossa, anonyymisti 

tai omalla profiililla. Kohtaamiskäsitettä voi jakaa muillakin tavoin, mutta 

tässä työssä kohtaamista käsitellään näistä näkökulmista. 

 

Kohtaamisen voi käsittää kohteliaana yhteistyönä tai mielipiteiden vaihtona, 

mutta sanan syvässä merkityksessä se on enemmän. Kohdatuksi tulemisen 

välttämättömyyttä voi rinnastaa jopa ravinnontarpeeseen. Menestyneet ja 

maailmaa valloittaneet ihmisetkin ovat lopulta pitäneet ihmissuhteita kaik-

kein kalleimpana ominaisuutenaan. Kohtaamisella tarkoitetaan syvää yh-

teyttä. Hyvässä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa yksilö kokee 

kasvavansa enemmän omaksi itsekseen. Kohtaamisessa on mahdollista löy-

tää itsestään puolia ja ominaisuuksia, joita ei ennen ole tiedostanut. Dog-

maattisesta näkökulmasta tarkasteltuna kohtaamisen voi nähdä melkein sak-

ramentaalisina rituaalina, jossa ihminen kohtaa jotain suurta ja yliluonnol-

lista. Kohtaamisessa ollaan yhteydessä ja kiinnitytään johonkin korkeam-

paan ja arvoa antavaan voimaan. (Dunderfelt, 2016, ss. 166-167.) 

 

Kohtaamisen laatuun vaikuttavia rakenteellisia syitä on useita, mutta myös 

hetkeen sidonnaisia syitä on. Siksi hyvään kohtaamiseen ei ole kaikkiin het-

kiin toimivaa varmaa reseptiä. Kohtaamistilanteita ja tilanteita, joissa koh-

taaminen jäi tapahtumatta on lukemattomia. Toiminnallisilla menetelmillä 

tutkin kohtaamisen laatuun vaikuttavia tekijöitä vuorovaikutustilanteissa ja 

niiden painoarvoa keskenään arvostavan kohtaamisen näkökulmasta. 
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Laadukas kohtaaminen vaatii samanlaista tilanneherkkyyttä kuin hyvin toi-

mivat teatterin improvisaatiokohtaukset. Tästä syystä on mielekästä tarkas-

tella näiden kahden tapahtuman yhteisiä nimittäjiä laajemmin. 

 

Kohtaamista on tutkittu 1800-luvun lopusta asti. Sigmund Freudin psyko-

analyyttisen psykoterapian kehittelyvaiheessa huomattiin, että vanhempien 

ja lasten välisellä sanallisella ja sanattomalla vuorovaikutuksella on merki-

tystä persoonan rakentumisessa. (Dunderfelt, 2016, s. 10.) Improvisaatiossa 

on samanlainen vuorovaikutuksen tila kuin kunnioittavassa kohtaamisessa, 

ja siksi tarkastelemalla tällaista kohtausta, voidaan tarkastella myös laadu-

kasta kohtaamista. Tosin teatterin keinoin tarkasteltuna asiat sinänsä eivät 

muutu, mutta niillä keinoin on mahdollista vaikuttaa ihmisen tapaan havain-

noida, nähdä ja ymmärtää asiat. (Koskenniemi, 2007, s. 56). 

 

Osallistava teatteri on kehittynyt erilaisten taiteellisten murrosten kautta. 

1800-luvulla teatteri koki läsnäololle merkittävän muutoksen, kun realismin 

aikakausi valtasi näyttämöt. Näyttelijän voimallinen ilmaisu sai väistyä, kun 

näyttelijöiden väliseen vuorovaikutuksen aitouteen alettiin kiinnittämään 

huomiota. (Kilkku, 2017, s. 13.) Vuorovaikutuksen laatuun kiinnitettiin kui-

tenkin suurempaa huomiota vasta 1960-luvulta lähtien, jolloin työpaikan il-

mapiirin ja parisuhteen parantamiseksi alettiin järjestää erilaisia vuorovai-

kutuskoulutuksia. Kohtaamisen laadun ja hyvän tasa-arvoisen vuorovaiku-

tuksen tutkimus ja kehittämistyö on kuitenkin vasta alkutekijöissään. (Dun-

derfelt, 2016, s. 10.)  

 

Teatteri-improvisaatiokohtaus on eräänlaisia näytelmiä tai kohtauksia, joi-

hin ei ole ennalta laadittua käsikirjoitusta. Näyttämöllä olevat henkilöt kek-

sivät tilanteita, tapahtumia ja vuorosanoja kaiken aikaa. Etukäteen ei voi tie-

tää, mihin tapahtumat johtavat. Improvisaatio on myös teatterissa tutkimi-

seen käytettävä menetelmä. Sillä voidaan tutkia itseä, omaa toimintaa kuin 

vuorovaikutusta sekä syy- ja seuraussuhdetta. Tärkeintä improvisaatiossa ei 

ole keksiä hauskoja tapahtumia, vaan yhteinen suostumisen tila ottaa vas-

taan se, mitä tapahtuu. (Helminen, 1989, ss. 36-37.)  

2 SYNOPSIS 

Tämän opinnäytetyön tilaaja on Sääksmäen seurakunta, joka on Valkeakos-

ken kaupungin alueen ainut seurakunta. Kaupungissa on noin 21 000 asu-

kasta ja seurakunnan jäseniä heistä on noin 15 300. Toimintatutkimus on 

tehty työntekijöiden ja valtuutettujen kanssa yhteisissä tuokioissa. Työnte-

kijöitä seurakunnassa on noin 60, joista noin puolet on toiminnallisella puo-

lella ja toinen puoli erilaisissa tukitoimissa sekä valtuutettuja ja varavaltuu-

tettuja 33. Paikalla molemmissa tuokioissa oli reilu 60 henkilöä, joiden iät 

olivat 18-80 ikävuoden välillä. Vertailuryhmänä sama aineisto on kerätty 

16-18-vuotiaiden nuorten leirillä, jossa paikalla oli 58 nuorta. Sukupuolija-

kauma molemmissa ryhmissä oli hyvin tasainen.  
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Sääksmäen seurakunnan strategia viideksi vuodeksi otettiin käyttöön 2017. 

Yhtenä suurena ajatuksena on kohdata ihmisiä, käydä vuoropuhelua, kuun-

nella sekä keskustella. Ihminen luo sitä, mihin hän suuntaa huomionsa 

(Skinnari, 2000, s. 188). Strategiakuva ei pidä sisällään mittareita tai toi-

menpiteitä, mutta suuntaamalla huomioin kohtaamisen laatuun, siihen voi-

daan vaikuttaa. 

Kuva 1. Sääksmäen seurakunnan strategiaksi muodostui kuva, joka sisäl-

tää määrittäviä tekstillisiä tarkennuksia. (Sääksmäen seurakunta, 

2017) 

Opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa tietoa kohtaamisen laatuun vaikuttavista 

tekijöistä ja niiden suhteesta toisiinsa. Uudelleen jäsentyneen tiedon valossa 

voidaan kehittää kohtaamisvalmiutta lisääviä toimintoja, sisäistä ja ulkoista 

viestintää sekä vuorovaikutusta helpottavia tilaratkaisuja. Yksittäiselle ih-

miselle jo pelkkä pysähtyminen kohtaamisen äärelle lisää tietoisuutta omista 

vahvuuksistaan kohtaajana ja mahdollisesti antaa työkaluja oman kohtaa-

mistaitonsa kehittämisessä. Tässä työssä kohtaamista tutkitaan ihmisten vä-

lisenä ilmiönä, jota tapahtuu luonnostaan tai järjestetysti. Ammatillisen koh-

taamisen teoriassa näkökulmana on sosiaali- sekä koulutus- ja opetusalan 

näkökulmat.  

 

Kirkon tekemä työ ei ole vain seurakunnan tiloissa tapahtuvaa toimintaa, 

vaan tarkoittaa kaupunkilaisten eteen ja heidän kanssaan yleisesti tehtävää 

työtä. Seurakunnan tekemä työ ei rajoitu vain viranhaltijoiden tekemisiin, 

vaan sillä tarkoitetaan seurakuntaorganisaation järjestämää, ohjaamaa tai 

mahdollistamaa toimintaa. Kirkon toiminta tarkoittaa järjestettyjen kokoon-

tumisien lisäksi ihmisten välistä kohtaamista, mihin seurakunnan tehtävä on 

houkuttaa ihmiset. Toiminnan tarkoituksena on välittää lähimmäisistä, eh-

käistä yksinäisyyttä, tarjota yhteisöllisyyden- ja yhteyden tunnetta. Toimin-

taa ohjaavat lainsäädännön lisäksi paikalliset sopimukset ja kirkon strate-

giat. Kirkon kohtaamisen strategia ohjaa seurakuntia mahdollistamaan 
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kohdatuksi tulemisen tunteen laajasti, eikä vain kirkon omissa tilaisuuksissa 

tai seurakunnan työntekijöiden toteuttamana. (Kirkkohallitus, 2014, ss. 5-6, 

15-18.)  

 

Opinnäytetyötä ohjaavat viitekehykset määrittelevät työn tarkastelusuun-

nan. Minulla tutkijana on vahva sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys. Tie-

teen termipankki (2020) määrittelee konstruktiivisen oppimiskäsityksen tar-

koittavan tiedon olevan tilannesidonnaista ja jatkuvassa muutoksessa. Ai-

kaisemmin opittua tietoa voidaan hyödyntää toisessa kontekstissa, mikä nä-

kyy erityisesti tässä opinnäytetyössä ihmisten välisen kohtaamisen ymmär-

tämistä teatterin improvisaatiokohtauksien kautta. Sosiaaliseen konstrukti-

vismin perusajatuksen mukaan oppiminen tapahtuu yhteisten kokemusten 

kautta ja vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin. Ihminen rakentaa oppimaansa 

konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaan vanhan tiedon päälle. Opittu 

tieto on siksi yksilöllistä, vaikka oppiminen tapahtuisi yhteisöllisesti. 

 

Opinnäytetyön kirjallisen aineiston kokoaminen ja tarkastelu tapahtuu posi-

tiivisen psykologian viitekehyksistä käsin. Suomen positiivisen psykologian 

yhdistyksen kotisivuilla (2016) määritelmä tälle psykologian suuntaukselle 

on: pahoinvoinnin poistaminen ei itsessään lisää hyvinvointia, vaan hyvin-

vointia tuottavien asioiden lisäämisellä tai niiden laadun parantamisella on 

merkitystä hyvinvoinnin lisäämisessä. Tutkimuksessa tämä tarkoittaa posi-

tiivisten kokemusten ja onnellisuuden tunteeseen liittyvien vaikutteiden sel-

vittämistä ja arvioimista.  

 

Toiminnallisen tutkimuksen teoreettinen lähtökohta on sosiaalieettinen vii-

tekehys. Tutkimuksen tekemiseen on lähdetty ilman ennalta määrättyä vii-

tekehystä. Tarkoitus on tuottaa ennalta määrittämätöntä tietoa kohtaamiseen 

laatuun liittyvistä osatekijöistä. Tieteen termipankin (2020) määritelmän 

mukaisesti sosiaalietiikan yksi painopisteistä on tasa-arvo ja tasavertaisuus 

yhteisöelämässä. Kohdatuksi tulemisen tunteen tutkiminen yhteisön näkö-

kulmasta on kuitenkin asettanut minut tutkijana määrittämään kohdatuksi 

tulemisen tarpeen ihmisyyden yhdeksi ominaisuudeksi. Kohdatuksi tulemi-

sen tarpeen määrä, odotukset ja intuitiivinen kokemus vaihtelevat yksilöit-

täin.  

 

 

 

 

  

 

  

  

Kuva 2. Tutkimuksen tekemisen olen jakanut viiteen vaiheeseen. 

Ensimmäiseksi toiminnallisesti tutkimusryhmän kanssa etsimme määritel-

mää kohtaamiselle ja siihen oleellisesti liittyviä asioita. Tämän jälkeen ko-

kosin teoreettisen pohjan kirjallisuudesta tukemaan löydöksiä. Toinen toi-

mintatutkimustuokio oli tämän opinnäytetyön kulmakivi. Tarkoitus oli sel-

vittää kohtaamiseen liittyvien seikkojen suhdetta toisiinsa laadukkaan 
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kohtaamisen näkökulmasta. Toimintatutkimustuokiot olivat osa seurakun-

nan työntekijöille ja luottamushenkilöille järjestettyä kohtaamisvalmen-

nusta. Neljäs vaihe oli näiden tulosten analysointi. Viides ja viimeinen vaihe 

oli toimenpide ehdotusten laatiminen työn tilanneelle seurakunnalle kohtaa-

misen laadun parantamiseksi.  

 

Keskeiselle sanastolle laaditut selitykset tämän opinnäytetyön kontekstista 

käsin: 

  
Kohtaaminen; Kahden tai useamman ihmisen välillä tapahtuva merki-

tyksellinen hetki, jossa he kokevat henkistä yhteyttä toisiinsa. 

 

Läsnäolo; Aktiivinen olemisen tila, jossa ihminen on henkisesti paikalla 

keskittyen vain olemiseen preesensissä. 

 

Vuorovaikutus; Kahden tai useamman ihmisen välillä tapahtuvaa vuo-

rottaista kommunikointia, sanallisesti tai sanattomasti, ja vaikuttumista. 

 

Dialogi; Kahden tai useamman ihmisen välinen vuorovaikutteinen kes-

kustelu. Yhden ihmisen ylläpitämää keskustelua kutsutaan monologiksi. 

 

Dialoginen; Vuorovaikutteinen tilanne, jossa on tarkoitus tuottaa ym-

märrystä toisen näkemyksistä. Dialogisuus edellyttää tasa-arvoa keskus-

telijoiden välillä. 

 

Osallisuus; Tunne joukkoon kuulumisesta ja mahdollisuudesta vaikut-

taa itseään koskeviin asioihin. 

 

Intuitio; Vaistonvarainen toiminta tai ajatus.  

 

Empatia; Toisen ihmisen tunteiden ja kokemusten ymmärtäminen. 

Kyky asettua toisen ihmisen asemaan. 

 

Myötätunto; Toisen ihmisen kärsimysten jakamisen taito. 

 

Myötäinto; Toisen ihmisen innostuksen ja onnistumisien jakamisen 

taito. 

 

Kirkko ja seurakunta; Kristittyjen muodostama yhteisö. 

 

Improvisaatio; Ennalta suunnittelematon. 

 

Improvisaatioteatteri; Teatteriesitys tai -harjoitus, jota ei ole ennalta kä-

sikirjoitettu. 

 

Status; Valta-asema, joka muodostuu hierarkian lisäksi sosiaalisista ar-

vostussuhteista. 

 

Fokus; Toiminnan tai katseen suunta. Asia, joka on keskiössä. 

 

Kohtaus; Hetkellinen tilanne, jolla on alku, keskikohta ja loppu. 
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3 ENSIMMÄINEN KOHTAUS  

Sosiaaliantropologi Edvard Westermarckin ajatus ihmisen sosiaalisesta pe-

rusluonteesta on julkaistu vuonna 1912 Suomalaisen Kirjallisuus Seuran jul-

kaisemassa luentosarjan ensimmäisessä painoksessa:  

Yhteisövietti on yksilön taipumus elää toisten samaan lajiin 

kuuluvien kanssa. Ihmistä tyydyttää sellainen yhdyselämä, hä-

nen on paha olla, jos hänet jätetään yksin, hän on hyvillään, 

kun hän pääsee takaisin toveriensa pariin. 

Hän vertaa ihmisrotua suuriin apinarotuihin ja tarvetta sosiaalisiin suhtei-

siin. Luontaisia vihollisia vastaan taistelevat lajit toimivat laumoina, mutta 

samasta niukasti tarjolla olevasta ravinnosta kilpailevat lajit elävät ilman 

yhteisöä. Yhteiskuntaviettiin kuuluu yhteinen moraalikäsitys sekä sympatia 

ja empatia toisia yhteisön jäseniä kohtaan. (Westermarck, 1991, ss. 58-59, 

62-65.)  

 

Hyvässä sosiaalisessa suhteessa kohdatuksi tuleminen kuuluu osana arkea. 

Hyvä kohtaaminen on mahdollista vain ilmapiirissä, jossa ovat läsnä kun-

nioitus, luottamus ja turvallisuuden tunne. (Kallio, 2017, s. 28.) Kenelläkään 

ei pitäisi olla oikeutta käyttäytyä toista kohtaan epäkunnioittavasti vetoa-

malla omaan temperamenttiinsa (Silvennoinen, 2004, s. 36). Moraalisesti on 

oikein pyrkiä tuottamaan lähimmäisille hyvää. Tähän hyvään ohjaa meitä 

uskontojen ja elämänkatsomuksen eettinen ohje: Rakasta lähimmäistäsi niin 

kuin itseäsi [Matt. 22:39]. Raamatusta on löydettävissä kultaiseksi sään-

nöksi kutsuttu ohje: Tee toiselle se, mitä toivoisit itsellesi tehtävän [Matt. 

7:12 ja Luuk. 6:31]. Näihin molempiin kehoituksiin liittyy vastavuoroisuu-

den ajatus. Jos minä teen hyvää muille, muutkin tekevät sitä minulle. 

(Hallamaa, 2017, s. 86.) Toinen ihminen tulisi nähdä täydellisenä, juuri sel-

laisena kuin hän on (Skinnari, 2000, s. 25). () 

 

Kirkollisessa kontekstissa kohtaamista voi tarkastella Kristuskeskeisen teo-

logian avulla. Sillä tarkoitetaan asioiden analysointia Jeesuksen opetusten 

lisäksi hänen toimintatapojensa kautta (Henttonen, 1997, ss. 84-85.) Koh-

taamisen näkökulmasta erityisesti hänen tapaansa asettua kohtaamaan toi-

nen ihminen, asemasta tai ulkomuodosta välittämättä. Raamattuun on to-

dennäköisesti kirjoitettu vain oleelliset ja ajankuvassa merkitykselliset asiat. 

Itsestäänselvyyksiä tai kirjoittamisen ajassa tiedettyjä totuuksia maailmasta 

ei ole kirjattu. Tämän ajatuksen valossa voi päätellä, että Jeesuksesta kirjoi-

tetut kertomukset ovat olleet ajankuvassa ennennäkemättömiä ilmiöitä. Sai-

raiden ja köyhien kohtaamisen voi katsoa merkitykselliseksi muutokseksi 

siinä ajassa. Jeesuksen ja hänen perheen sekä ystävien keskinäisistä kohtaa-

misista tai henkilösuhteista ei ole kirjoitettu juurikaan. Voidaan siis ajatella, 

että ne noudattivat ajassa yleisesti hyväksyttyjä toimintatapoja. Kristuskes-

keisen teologian mukaan Jeesuksen toiminnan kautta voidaan määritellä lä-

himmäisenrakkaus. 

 

Rakkaus läpäisee taiteet, tieteet, uskonnot ja eri elämän alueet (Skinnari, 

2000, s. 18). Psykologi Tony Dunderfelt kuvailee läsnäolevaa vuorovaiku-

tusta taikapiiriksi, jossa ihmisen ideat kehittyvät yhdessä paremmiksi. Hy-

vää kohtaamistilannetta hän kuvaa voimakentäksi, joka yhdistää ihmisiä. 
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Molemminpuolinen läsnäolo kohtaamistilanteessa on innostava ja siinä voi 

kokea salaperäistä voimaa. (Dunderfelt, 2016, ss. 50-51.) Teatterin päämää-

ränä on synnyttää yhteisellä toiminnalla esitys. Siinä tekijöiden toiminta, 

pohdinta ja neuvottelujen tulokset muuttuvat yhteiseksi pääomaksi. 

(Koskenniemi, 2007, s. 72.)  

 

Teatterissa yhteiskunnan normit kumoutuvat, kiellot väistyvät ja vallan hie-

rarkiat murenevat. Tilalle syntyy vapaa ja tuttavallinen vuorovaikutus. Te-

atteria voidaan pitää omana todellisuutena, eikä sen tarvitse heijastaa muuta 

sosiaalista todellisuutta. Teatterissa voidaan nähdä vapautuneesti yhteiskun-

nassa näkemättä jääneitä asioita. Havainnot todellisuudesta syntyvät taiteel-

listen ja vuorovaikutuksen kautta. Taide synnyttää yhteisöllisyyden tunnetta 

sekä tekijöiden että katsojien välillä. Teatteri synnyttää vapauden tunnetta 

tehden vaikuttamisen mahdollisuudesta totta. Vapauden tunne mahdollistaa 

ihmistä pääsemään eroon vuorovaikutusta hankaloittavista klikeistä. (Kos-

kenniemi, 2007, ss. 92-93, 101.)  

 

Ehkä tällaisen vapaudentunteen vuoksi kirkko sanoutui aikoinaan jyrkästi 

irti teatterista. Vallalla oli silloin dualismin filosofinen virtaus, jossa henki 

ja ruumis erotettiin toisistaan. Filosofi ja katolisen kirkon teologi Aurelius 

Augustinus eli vuosina 354-430 ja kirjoitti teatterin olevan irstauden, hau-

reellisen ja epäpyhän toiminnan likaviemäreitä, jotka tulevat ajamaan karille 

juuri epäpuhtautensa vuoksi. (Østern, 2001, s. 30.) Kirkon teatterista irti ju-

listautumisen jälkeen ei näytelmiä nähty eikä koettu Rooman valtakunnassa 

500 vuoteen. Ainoastaan kiertävät ilveilijät pitivät yllä teatteriperinnettä. 

Keskiajalla yksinkertaisesta dialogista koostuvat hengelliset näytelmät ja 

draama tulivat osaksi jumalanpalveluksen liturgiaa. Vuonna 1534 ilmestyi 

ensimmäinen saksankielinen Raamattu ja näytteleminen omalla äidinkie-

lellä tuli tärkeäksi. (Østern, 2001, ss. 30, 33.)  

 

Kahden tai useamman ihmisen välistä kohtaamista voi verrata teatteri-im-

provisaatiokohtaukseen. Varto (2017, s. 14) rinnastaa taiteellisen toiminnan 

voimakkaasti sosiaalisiin tilanteisiin. Hänen mukaansa taiteen äärellä ja kei-

noilla on mahdollista vaikuttaa yksittäisiin ihmisiin luomalla yhteyttä. Ih-

misten toiminnan tulokset on tulkittavissa ja arvioitavissa muiden kokemus-

ten kautta. Skinnari (2000. s. 163) ehdottaa opettajan koulutukseen tieteen 

opettamisen lisäksi taiteellista tekemistä ja ihmisten kohtaamista.  

 

Improvisaatiossa on sama lähtökohta kuin dialogisessa vuorovaikutuksessa. 

Tämä edellyttää kuuntelemaan toisten ajatuksia, ideoita sekä hahmotusyri-

tyksiä ja näitä suostutaan prosessoimaan (Koskenniemi, 2007, s. 52). Hy-

vässä teatterin improvisaatiokohtauksessa niin ikään on näyttelijä läsnä. Hä-

nen olemassaolonsa ei kuitenkaan painotu hyvään itseilmaisuun, vaan tois-

ten kuuntelemiseen. Hyvä improvisaationäyttelijä ei mieti sanomisiaan tai 

tekemisiään etukäteen, vaan keskittyy viemään kohtausta eteenpäin vuoro-

tellen toisten näyttelijöiden kanssa. Muiden sanalliset ja sanattomat viestit 

hän ottaa käyttöön ja yrittää saada muut loistamaan lavalla. (Kilkku, 

Teatterin tyylilajit - käytännön opas, 2017, s. 16.)  

 

Onnistunut hyvä intuitiivinen viestintä on mahdollista iästä, sukupuolesta, 

sosiaalisesta asemasta tai roolista välittämättä. Jos ihminen on valmis 
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vuorovaikutukselle hänellä on mahdollista huomata jakavansa sama todelli-

suus toisen kanssa, vaikka elämänkokemukselliset erot olisivat huomatta-

via. Eroavat mielipiteet ja asenteet rakentavat mielissämme toisista ihmi-

sistä yksilöllisiä persoonia juuri näiden havaittujen eroavaisuuksien avulla. 

(Dunderfelt, 2016, s. 53.) Yhteisön kehittymistä vaikeuttavat muutosvastai-

suus ja vuorovaikutustilanteiden haasteet. Ihmisten välinen kemia vaikuttaa 

toiminnan laatuun ja saattaa synnyttää erilaisia konflikteja. (Perkka-

Jortikka, 2007, s. 5.) Ihmisen tulisi pyrkiä rakastamaan omaa minuuttaan ja 

oppia rakastamaan toisen ihmisen minuutta (Skinnari, 2000, s. 64). 

 

Vuorovaikutus on kahden tai useamman ihmisen tai asian välillä tapahtuvaa 

liikettä. Liike voi olla fyysistä tai henkistä. Vuorovaikutus on jatkuva pro-

sessi. Vuorovaikutukseen vaikuttavat yksilön motivaatio, tunteet ja ilma-

piiri. Empatiakyvyllä on merkitystä vuorovaikutuksen laatuun. Vuorovaiku-

tus ei ole vain puhuttua vuorovaikutusta, vaan myös sanatonta. 

(Hoffman;Holm;Tahvanainen;& Åhs, 2018, s. 162.) Monesti on tapana va-

kuuttaa sanoilla, mutta katseen ja kosketuksen merkitys ovat kohtaamisessa 

merkittäviä (Kallio, 2017, s. 194).  Ottamalla katsekontaktin ihminen suos-

tuu myös katsottavaksi. Toisista se voi tuntua vaikealta tai jopa ahdistavalta. 

(Koponen, 2017.) Vuorovaikutuksen laatuun vaikuttaa ihmisten kielellinen 

ja sosiaalinen kohtaamattomuus (Perkka-Jortikka, 2007, s. 14). 

 

Oman toiminnan oivaltamisessa pitää ymmärtää periaatteet, jotka kuvaavat 

toiminnan suuntaa ja laatua (Varto, 2017, s. 66). Ammatillisessa vuorovai-

kutuksessa aktiivinen kuuntelu ja aito läsnäoleva kohtaaminen ovat paran-

tavia voimia, joilla toista ihmistä voidaan auttaa surujen ja kokemusten jä-

sentämissä eteenpäin. Vaikeiden päätösten edessä monet ovat helpottuneita 

saadessaan sanoa ne ääneen ja huomaavat tulleensa kuulluiksi. (Dunderfelt, 

2016, s. 52.) Taitoja tarkastellessa tutkija joutuu käyttämään intuitiota, ali-

tajuntaa ja ammatillista herkkyyttään tulosten synnyttämisessä (Varto, 

2017, s. 78). 

 

Haasteellisessa vuorovaikutustilanteessa on ensiarvoisen tärkeää kyetä tun-

nistamaan oma jaksamisensa sekä luomaan ja ylläpitämään omia voimava-

roja (Koponen, 2017). Toisen ihmisen käyttäytyessä hankalasti on pyrittävä 

muuttamaan vuorovaikutuksen luonnetta. Ihmisten välistä dialogia voi pa-

rantaa muuttamalla omaa käytöstä, mutta samalla on kyettävä jättäytymään 

vuorovaikutuksen ulkopuolelle, jotta olisi mahdollista tarkastella erilaisia 

tunteita ja tuntemuksia. (Perkka-Jortikka, 2007, ss. 189-199.)  

 

Kohtaamistilanteessa ilmapiiriä parantamalla on mahdollista vaikuttaa po-

sitiivisesti toiseen osapuoleen. Kuulluksi tulemisen kokemus ja ymmärret-

tävän sanaston käyttäminen rohkaisee ja tukee vuorovaikutusta. Yhteinen 

tekeminen pelkän keskustelun sijasta on koettu helpottavan hyvän ilmapiirin 

syntymistä. Tärkein tekijä on kuitenkin hyväksynnän tasolla tapahtuva yh-

teenkuuluvuuden tunne. (Dunderfelt, 2016, ss. 19-140.) 
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4 KOHTAUS IHMISTEN VÄLILLÄ 

Kaipaamme tulla huomatuksi, hyväksytyksi ja kunnioitetuksi (Skinnari, 

2000, s. 208). Mukavan ihmisen tapaaminen on molemmin puolin miellyt-

tävä kokemus. Tilanne voi olla nopea katseiden vaihto tai vuorovaikutuk-

sellinen hetki. Hyvän kohtaamisen jälkeen jää innostunut olo. Kohtaaminen 

tuo lämpöä ja valoa sekä tekee elämästä elämisen arvoista. Hyvä kohtaami-

nen toimii terapeuttisena tilanteena ja sillä on todettu olevan parantava vai-

kutus ihmiseen. (Dunderfelt, 2016, s. 9) Kunnioitus on toisen ihmisen huo-

maamisen ytimessä (Skinnari, 2000, s. 96). Ilman vuorovaikutusta ei voi 

tietää, mitä toinen ihminen ajattelee. Se saattaa johtaa arvailuihin ja väärin-

käsityksiin. Vuorovaikutus tarkoittaa ihmisten välistä vastavuoroista kom-

munikointia. (Väestöliitto, n.d.) 

 

Toisia ihmisiä tavatessa läsnäoloon on kiinnitettävä huomiota. Läsnäolo on 

toiselle kaiken huomion antamista, ja sen ansiosta muut tuntevat olonsa tur-

valliseksi meidän seurassamme. Hyvinvoinnin kannalta ymmärretyksi tule-

minen on merkittävää. Se aktivoi palkitsemiskeskusta ja niitä aivojen alu-

eita, jotka säätelevät tunteita ja yhteenkuuluvuutta. (Ahola, 2019.) Kohtaa-

minen liittyy ihmisyyteen vahvasti. Jokaisella on jonkinlainen kaipuu yh-

teyteen, läheisyyteen ja nähdyksi tulemiseen. Ihmiselle luontaista on voima-

kas sosiaalinen virittyneisyys. Ihminen siis kaipaa aitoa kohtaamista, eli 

vuorovaikutuksellista tilannetta, jossa tulee huomatuksi ja kuulluksi. Koh-

taamiseen liittyvät tunteet nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisesta. 

(Kallio, 2017, ss. 23-24.)  

4.1 Vuorovaikutus 

Vuorovaikutus voidaan jakaa viiteen osa-alueeseen: puhe-, fyysinen-, intui-

tiivinen-, tunne- ja voimien viestintä. Puheviestintä on sanallista kommuni-

kointia, jolla käsitetään keskustelujen lisäksi kirjoittaminen. Puheviestin-

nässä sanojen lisäksi vaikuttavat murteet, kielelliset ilmaisut ja käytetty ter-

mistö. Puheen lisäksi ihminen viestii sanattomasti. Ihmisen ilmaisusta suuri 

osa koostuu hänen ilmeistä, eleistä ja äänensävyistä. Fyysiseen viestintään 

vaikuttavat ulkoiset elementit, kuten vaatteet, tuoksut ja kosketus. Intuitii-

vista viestintää voi kuvailla termillä: tahattomasti luotu kuva toisesta. Hyvin 

pienistä eleistä ja ilmeistä luomme kuvan toisesta ihmisestä, mikä vaikuttaa 

viestin kulkemiseen. Ennakkokäsityksien lisäksi intuitiiviseen viestintään 

vaikuttavat muun muassa arvot ja ihanteet. Joidenkin kanssa keskustelu su-

juu helposti ja joidenkin kanssa se tuntuu tahtotilasta huolimatta hyvin vai-

kealta. Tämä liittyy intuitiiviseen viestintään. Tunneviestintä koostuu tun-

teiden lisäksi ilmapiiristä, tunnelmasta ja erilaisista persoonallisuustyy-

peistä. Viimeisenä vuorovaikutuskeinona on voimien viestintä eli se, kuinka 

tahdomme viestin välittyvän ja kuinka haluamme ottaa sen vastaan. Voi-

mien viestinnässä on kyse halusta hyväksyä tai torjua viestiä. (Dunderfelt, 

2016, ss. 16, 27.) 

 

Kohtaamisessa oleellista ei ole puhe, vaan kokemus pohjautuu sanattomaan 

viestintään (Dunderfelt, 2016, s. 14). Kiinnostustaan toista ihmistä tai hänen 



13 
 

 
 

viestiään kohtaan osoitetaan eleillä, ilmeillä ja yleisellä olemuksella. Osa 

tästä viestinnästä tapahtuu tahattomasti. Tästä sanattomasta viestinnästä hän 

myös päättelee, kuinka häneen suhtaudutaan. Kiinnostuneisuudesta viesti-

vät laajentuneet pupillit, pitkät ja toistuvat katseet, katsekontakti, nyökkäily, 

avoin ja eteenpäin nojautunut asento, rintakehää avaavat eleet sekä seisova 

asento, joka osoittaa suurempaa itseluottamusta kuin istuva. Vähäisestä 

kiinnostumisesta viestivät yhteen puristuneet huulet, alhaalla olevat kulma-

karvan, jännittyneet leukalihakset, sivulle suunnattu katse, vain huuliin ra-

joittuva hymy, jalat ristikkäin tai suunnattu toisaalle, taaksepäin nojaava 

asento ja kädet niskan takana. Yleensä keskustelussa, jossa kehon kieli on 

alusta asti kiinnostunutta, avointa ja osallistuvaa on yhteisymmärrykseen 

pääseminen helpompaa. (Ahola, 2019.) 

 

Vuorovaikutusta voi parantaa esittämällä kysymyksiä, kuuntelemalla sekä 

kiinnittämällä huomiota toisen tuntoihin ja tuntemuksiin (Skinnari, 2000, s. 

49). Omien tunteiden ja tunnetilojen tiedostaminen luo pohjan hyvän vuo-

rovaikutuksen syntymiselle. Toisten ihmisten tuntemusten tiedostamisen 

taito pohjautuu omien tunteiden tunnistamiselle. Vuorovaikutustilanteissa 

tunteet ovat merkittävässä roolissa. Toisen tunteet tai niiden tulkitseminen 

vaikuttavat omaan käsitykseen vuorovaikutustilanteesta. (Silvennoinen, 

2004, ss. 54-55.) Kohtaamisessa omat tunteet ja tarpeet vaikuttavat taustalla 

koko ajan. Keskittymällä  kuulemaan toisen ihmisen sanomat ja olemalla 

valmis hyväksymään ne ja hänet sellaisena kuin hän on, voi parantaa koh-

taamista kyseisessä tilanteessa. (Koponen, 2017.) 

 

Kohtaaminen on sanallisten ja sanattomien viestien muodostama sosiaalis-

ten hetkien ketju. Se vaikuttaa yksilöön ja tämän kokemukseen itsestä suh-

teessa toiseen. Tällainen kokonaisvaltainen viestintä ja vuorovaikutus ovat 

perustaitoja, mutta niiden merkitys on tutkimuksissa jäänyt vähäiselle tar-

kastelulle. (Dunderfelt, 2016, s. 14.) Kohtaamisessa keskiössä on minä-sinä-

suhde, jota kuvataan dialogiseksi kohtaamiseksi (Skinnari, 2000, s. 25). Hy-

vässä kohtaamisessa ei ole johtajaa eikä vapaamatkustajaa. Vastavuoroisuus 

kohtaamisessa tarkoittaa sitä, että suhteet ja vaikutukset liikkuvat molem-

piin suuntiin. (Kallio, 2017, ss. 172-173.) Keskittyminen tilanteeseen on 

kohtaamistilanteessa tärkeää, koska ihmisellä on luontainen taito huomata 

toisen läsnäolo (Dunderfelt, 2016, s. 32). Kohtaamisessa itsensä rakastami-

sen näkökulmasta on tärkeää, ettei itseään aseta ylä- eikä alapuolelle suh-

teessa toiseen ihmiseen (Skinnari, 2000, s. 77). 

 

Vuorovaikutuksessa on läsnä erilaisia koskettamisen tapoja. Ihmisten väli-

nen suhde vaikuttaa siihen, millaisia ne tavat ovat. Vähiten intiimi kosketus 

on yksipuolinen toiminnallinen kosketus eli se, kun kosketus tapahtuu osana 

jotain peliä tai saa apua kädestä pitäen johonkin tekemiseen. Muodollinen 

kosketus on kohteliasta ja liittyy sosiaalisiin tilanteisiin, esimerkiksi kättely 

tavattaessa. Maltillinen kosketus on lämmintä, mutta julkista. Esimerkiksi 

onnitteluhalaukset ovat maltillisia. Siitä syvempi kosketus on intiimi koske-

tus. Se on kyseessä, kun kaksi toisilleen läheistä ihmistä koskettavat toisi-

aan. Listan intiimein kosketus on seksuaalisesti kiihdyttävä kosketus. Vuo-

rovaikutuksen näkökulmasta on kiinnostavaa, millainen kosketus on soveli-

asta missäkin tilanteessa ja kokevatko molemmat osapuolet kosketuksen 

olevan samanlaista.  Toisille kosketus on luonnollisempaa kuin toisille. 
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Kehomme viestii tästä antamalla erilaisia signaaleja. Joskus tulee tunne ha-

lata toista ja joskus on tunne pysytellä mahdollisimman etäällä. (Koponen, 

2017.) 

 

Vuorovaikutuksen alussa ihminen tuo mielikuvan toisesta ihmisestä. Se on 

vain pieneltä osaa hallittua ja tietoista toimintaa. Tietoisia kiinnostuksen 

kohteita ovat luotettavuus, lämminhenkisyys, pätevyys ja sosiaalinen 

asema. Pätevyyden ja lämmön mielikuvat rakentavat kuvan ihmisestä mie-

leemme ja sen miten häneen suhtaudumme. Jos ihminen on kylmä ja epäpä-

tevä koemme halveksuntaa häntä kohtaan. Kylmiä ja päteviä me pel-

käämme. Lämmin ja epäpätevä ihminen herättää meissä säälin ja myötätun-

non tuntemuksia, kun taas lämmintä ja pätevää me kunnioitamme. Tietoi-

sesti tätä päätöstä arvioida ihmistä me emme tee, vaan se on mielikuvan ai-

kaansaama tulos. Luomme mielikuvan ammattinimikkeen, tuloluokan, etni-

sen taustan, vaatetuksen, painon, sukupuolen ja kotipaikan mukaan. Suhtau-

tumisemme näihin ihmisiin pohjaa luomaamme mielikuvaan. (Ahola, 

2019.) 

 

Vuorovaikutus on aina molemminpuolista. Tarvitaan rauhallinen tilanne, 

yhteinen kieli, keskinäinen arvostus, luottamus ja avoimuus. Kohtaamisen 

laatuun vaikuttavat myös ilmapiiri ja salliva asenne. (Silvennoinen, 2004, s. 

21.) Inhimillinen kohtaaminen tapahtuu tunnetason jakamisella (Kallio, 

2017, s. 186). Olemme itse vastuussa omasta käyttäytymisestä ja reaktioista 

muiden käyttäytymiseen (Silvennoinen, 2004, s. 35). Samoja arvoja tai mie-

lipiteitä ei tarvitse jakaa, jotta kohtaaminen olisi mahdollista. Yhteinen ar-

vopohja ja ymmärrys kuitenkin edesauttavat hyvän vuorovaikutuksen syn-

tymistä. Intuitiivinen viestintä kehittyy paremmaksi, jos abstrakteille asi-

oille pystytään löytämään ymmärrettäviä esimerkkejä. (Dunderfelt, 2016, 

ss. 48-49.) 

 

Keskeisintä kohtaamisessa on uskaltaa asettua rinnalle, olla ihminen ihmi-

selle. Kohtaamisessa merkityksellistä on mennä sinne, missä ihminen jo on. 

Turvallisuuden tunne liittyy voimakkaasti kokemukseen kohdatuksi tulemi-

sesta. Siksi paikalla on merkittävä vaikutus kohtaamisen laatuun. Tunteet 

tarttuvat helposti kohtaamistilanteessa. (Kallio, 2017, s. 200.) On merkityk-

sellistä viestiä kohtaamistilanteessa olevamme vaarattomia, luotettavia ja 

vain pienissä määrin arvaamattomia. Ihmisellä on taipumus aistia sellaisia 

signaaleja, jotka ovat merkittäviä omalle hengissä pysymiselle. (Ahola, 

2019.) Kiire vaikeuttaa tai estää kokonaan hyvän vuorovaikutuksen synty-

misen (Silvennoinen, 2004, s. 34). 

 

Kohtaamisen alku edellyttää yhteisen kielen löytymistä. Yhteinen kieli ei 

tarkoita vain puhuttuja sanoja. Lapset voivat leikkiä keskenään, vaikka eivät 

ymmärtäisi toistensa kieltä ollenkaan. Vaikka puhuttu kieli olisi sama, eivät 

sanat välttämättä tarkoita samaa asiaa molemmille. (Koponen, 2017.) Alita-

juntaisesti arvioimme toista ihmistä. On todistettu, että ihmiset auttavat su-

kupuolesta ja iästään huolimatta helpommin ihmistä, joka on mukavan nä-

köinen. Hauskannäköisestä näpistelijästä tehdään ilmoitus harvemmin kuin 

epäsiistin näköisestä henkilöstä. Helpottaa, jos voimme tulkita toisista ihmi-

sistä heidän tunteitaan. Yleismaailmallisia ilmeitä, eli kaikkialla maailmassa 
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tunnistettavia tunteita ilmaisevia kasvonpiirteitä on seitsemän: ilo, pelko, 

viha, inho, suru, hämmästys ja halveksunta. (Ahola, 2019.)  

 

Paikalleen asettuminen ja läsnäolo tilanteessa ovat hyvän kohtaamisen syn-

tymisen edellytyksiä. Läsnäolevan kuuntelemisen avain on kunnioituksessa 

ja sen viestinnässä. Kuunnellessa tulisi pyrkiä asettumaan toisen ihmisen ti-

lanteeseen ja ymmärtää hänen kokemuksensa. (Dunderfelt, 2016, ss. 127-

128.) Vuorovaikutustaidot ovat oleellinen osa ammattitaitoa. Näitä taitoja 

tarvitaan, jos halutaan vaikuttaa myönteisellä tai tuloksellisella tavalla toi-

seen ihmiseen. Vuorovaikutus tarkoittaa vuoronperään tapahtuvaa vaikutta-

mista. Kumpikin osapuoli on samanaikaisesti aktiivinen toimija. Jos vain 

toisella osapuolella on mahdollisuus vaikuttaa, ei kyse ole vuorovaikutuk-

sesta. (Silvennoinen, 2004, s. 15.) 

 

Vuorovaikutuksen perusta on viestinnässä. Viestintä on jatkuvassa liik-

keessä oleva prosessi. Viestintä alkaa jo ennen ihmisten kohtaamista. Siihen 

liittyvät odotukset ja ennakkokäsitykset. Viestintä jatkuu kohtaamisen jäl-

keen, kun tilanteesta syntyneet tulkinnat ja merkitykset muokkaantuvat. 

Viestintä on tarkoituksellista tai tahatonta. (Silvennoinen, 2004, ss. 18-19.) 

Vuorovaikutustaidoilla on havaittu olevan merkitystä positiivisen mielen-

terveyden kehittymiseen ja vahvistamiseen. Sosiaaliset suhteet ovat merkit-

tävä osa mielenterveyttä. Ilman vuorovaikutustaitoja on hankala luoda ystä-

vyyssuhteita ja verkostoitua. (Erkko & Hannukkala, 2015, ss. 95-96.) 

4.2 Ammatillinen kohtaaminen 

Vuorovaikutuksen näkökulmasta ihmisten jakaminen autettaviin ja autta-

jiin, kasvatettaviin ja kasvattajiin sekä hoidettaviin ja hoitajiin on keinote-

koinen ja harhaanjohtava. Täysin yksipuolista kohtaamista ei ole, vaan kyse 

on aina kahden tai useamman ihmisen välisestä vuorovaikutuksesta. Amma-

tillisessa kohtaamisessa on useimmiten kyse aivan tavallisesta arkisesta ti-

lanteesta, jossa ihmiset tapaavat. Tällaisen ammatillisen vuorovaikutuksen 

olennainen perusta on lähimmäisyydessä, kanssakulkemisessa ja ihmisyy-

dessä. Luonnollinen ja arkinen kohtaaminen on asettumista kasvokkain toi-

sen ihmisen kanssa ja halua jakaa kipukohdat ja ilot toisen kanssa. (Mattila, 

2007, ss. 32-33.) Läsnäolo tarkoittaa yhteyden olemassaoloa ja sellaista 

kohtaamista, jossa toinen ihminen muuttuu merkitykselliseksi (Haho, 2014). 

 

Asiakassuhteessa sanoittaminen on tärkeä ammatillinen vuoropuhelun 

keino. Hoitotyössä työntekijän ja asiakkaan välisen ihmissuhteen luominen 

esimerkiksi ei ole edellytys hoidon onnistumiselle, mutta kohtaamista ei ta-

pahdu, jos minä-sinä-suhdetta ei synny. Jos hoitaja kykenee ajattelemaan 

asiakkaita henkilöinä ja puhuttelemaan nimellä tai sinä-sanalla, on hoito-

suhde huomattavasti lämpimämpi ja vuorovaikutussuhde toimivampi kuin 

tilanteessa, jossa hoitaja puhuttelee asiakasta potilaana tai yleisesti se-sa-

nalla. Kohtaamistilanteessa ammattitaitoisen hoitajan on sanojen lisäksi tär-

keä huomioida kosketus, ilmeet, eleet ja puhetapa. Hoitotoimenpiteet, huo-

lehtiminen ja hoivaaminen, välittäminen ja hoitaminen vaikuttavat kohtaa-

misessa välittömästi. (Haho, 2014.)  
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Opettajan vuorovaikutustaidoilla sekä oppimisen ja oppimismotivaation yh-

teydellä on suomalaisen tutkimuksen mukaan merkittävä yhteys toisiinsa. 

Ohjausvuorovaikutusta on jäsennetty tunnetuen, ohjauksellinen tuen ja ryh-

män toiminnan organisoinnin ulottuvuuksien avulle. Tunnetuella tarkoite-

taan ryhmän ilmapiiriä ja opettajan herkkyyttä kuunnella ja kuulla sekä vas-

tata esille nousseisiin tarpeisiin. Ohjauksellinen tuki puolestaan viittaa opet-

tajan palautteen laatuun ja käyttämään kielellisen ilmaisun käsitteisiin. Toi-

minnan organisointi sisältää rajojen asettamisen, rutiinit ja säännöt sekä op-

pilaiden motivaation tukemisen. Ohjausvuorovaikutuksen laadulla todettiin 

olevan huomattavaa merkitystä lapsen oppimiselle ja oppimismotivaatiolle. 

Tutkimuksessa on todettu opettajan stressitasolla ja masentuneisuudella ole-

van huomattava luokassa tapahtuvaa ohjausvuorovaikutusta heikentävä vai-

kutus. (Pakarinen;Lerkkanen;& Poikkeus, 2012, ss. 4-6, 8.) Luovuuden, in-

novatiivisuuden ja ongelmaratkaisutaitojen suurimpana esteen on kiire. 

Opettajan on helpompi ja nopeampi torjua heti esille tulevat ehdotukset kuin 

kuunnella ja punnita niitä. Tällaisessa ilmapiirissä vuorovaikutus opettajan 

ja oppilaiden välillä heikkenee. (Korhonen, 2014, ss. 63-64.) 

 

Sosiaalisten taitojen perusta on empatiakyky, eli asettuminen toisen ase-

maan. Empatian edellytyksenä on aito kiinnostus toiseen ihmiseen. Vuoro-

vaikutuksen syntymistä auttaa innostuminen. Hyvä opettaja on itse innostu-

nut ja saa siten muutkin innostumaan. Vuorovaikutustilanteissa innostunut 

työntekijä saa asiakkaan luottamaan parempaan tulevaisuuteen. (Isokorpi, 

2004, ss. 30-31.) Muototunnon lisäksi puhutaan myötäinnosta. Myötätunto 

on toisen kärsimysten jakamista. Myötäinto tarkoittaa toisen innostuksen ja-

kamisesta. Molempiin käsitteisiin liittyy toisen tunnetilan huomioiminen ja 

siihen eläytyminen. Myötäintoa voi jakaa tekemällä tekoja, joilla myötäelä-

mistä ilmaistaan. Toisen ihmisen kannustaminen ja positiivisen palautteen 

antaminen kuuluvat näihin tekoihin. (CoPassion, n.d.) () 

 

Ammatillinen kohtaaminen on usein ainakin osittain ennalta valmisteltua. 

Tällöin kohtaaminen voidaan katsoa alkaneeksi jo ennen tapaamista. Am-

matillisessa vuorovaikutustilanteeseen pitää valmistautua henkisesti. En-

nakkomielikuvat toisesta henkilöstä sekä käsitykset ja odotukset tilanteen  

isällään pitämistä asioista nousevat esiin kohtaamisen hetkellä. Myöhemmin 

selviää, onko osapuolten tarpeisiin ja odotuksiin vastattu. Tärkeää on, ettei 

suunnittele kohtaamista omista tarpeistaan käsin, vaan on valmis kohtaa-

maan ja kuulemaan toisen viestejä aidosti. Ennakkokäsitykset virittävät 

meidät käyttäytymään tiedostamattomastikin tietyllä tapaa. Ammatillisessa 

kohtaamisessa aito läsnäolo auttaa pääsemään ennakkokäsityksen varassa 

olevasta vuorovaikutuksesta arvostavaan kohtaamiseen. (Koponen, 2017.) 

Tahdikasta käyttäytymistä ja kohtelua ei voi suunnitella etukäteen, vaan se 

perustuu improvisaatioon (Isokorpi, 2004, s. 149). 

 

Luottamussuhteen rakentaminen ammatillisessa kohtaamisessa on merki-

tyksellistä. Ihmiselle haavoitetuksi tulemisen kokemuksista puhuminen on 

hankalaa. Niihin liittyy häpeää, pelkoa, rajallisuuden kokemusta, nöyryyttä 

ja syvää alemmuuden tuntoa. Kaikkein vaikeinta on puhuminen omasta pa-

huudesta ja minuuden pimeistä puolista. Nämä synnyttävät syyllisyyttä, sy-

vää häpeän tunnetta sekä oman arvon menettämisen ja hylätyksi tulemisen 

pelkoa. Jos henkilön ei tarvitse rakentaa viholliskuvia, hän voi kääntää 
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ristiriidat kasvuksi ja oivaltamiseksi. Ammattilaisen pitäisi luottamussuh-

teen saamiseksi ylläpitää tietoisuutta hyvästä. Se rakentaa lämpöä, luo toi-

voa ja parantaa uskoa elämään. (Isokorpi, 2004, s. 147.) 

Asiakas odottaa saavansa henkilökohtaista ja tasapuolista palvelua muihin 

nähden. Hänen oletusarvonsa on oikeudenmukaisuudessa. Oikeudenmukai-

suus toteutuu käytännössä, jos työntekijä suhtautuu häneen kunnioittavasti. 

Työntekijän ammattiasemasta huolimatta vuorovaikutuksen tulee olla tasa-

vertaista asiakkaan kanssa. Ammattiasemastaan huolimatta työntekijä jakaa 

saman kokemuksellisen tason asiakkaan kanssa tunteiden ja ihmisyyden 

osalta. Tietämisellä tai palvelun laadulla ei ole niin suurta merkitystä, jos 

työntekijän läsnäolo, kuuntelu ja asiakkaan hyväksytyksi tulemisen tunne 

toteutuvat. (Mattila, 2007, ss. 27, 32-33.)  

 

Ammatillisessa kohtaamisessa työntekijän tulee tiedostaa monimutkainen 

aivoissa tapahtuva toisen ihmisen arviointiprosessi. Päätöksiä tehdessä sekä 

logiikka että tunteet vaikuttavat. Monesti ensin nousee tunne ja sen jälkeen 

loogisesti, vaikkakin osittain alitajuisesti, ihminen alkaa etsimään toisesta 

tuohon tunteeseen sopivia tuntomerkkejä. (Ahola, 2019.) Hyväksymissuhde 

on ammatillisen kohtaamisen perusta. Asiakkaalla on oikeus tulla kohda-

tuksi arvokkaana ihmisenä, vaikka hänen historiansa olisi minkälainen ta-

hansa. Tämä haastaa työntekijän tutkimaan omaa empatiataitoaan. Ihmiselle 

pitää luoda tunne osallisuudesta aitoon lähimmäisen rakkauteen. Ammatti-

laisen tulee viestiä turvallisuudesta ja siitä, että kaikki toivovat asiakkaalle 

vain hyvää. (Isokorpi, 2004, s. 146.) 

 

Tavallinen ensikohtaaminen voi alkaa kättelyllä ja esittelyllä. Ensi hetkestä 

lähtien teemme havaintoja toisesta ja hänen olemuksestaan. Vaikutelman 

luomiseen osallistuvat kaikki viisi pääaistia, mutta tärkeimmässä asemassa 

ovat näkö- ja kuuloaisti. Aivoilla on tapana pyrkiä löytämään todisteita en-

sivaikutelman oikeudellisuudesta. Tätä piirrettä kutsutaan vakuutusennak-

koluuloksi. Se tarkoittaa, että tiedostamatta huomioimme sellaista informaa-

tiota, joka vahvistaa käsitystämme. Muovatusta käsityksestä on vaikea 

päästä eroon. (Ahola, 2019.) 

 

Ammatillisessa kohtaamisessa vastuu on työntekijällä ohjata keskustelua 

sopivaan suuntaan. Hyvä kohtaamisen ammattilainen osaakin asettaa sa-

nansa ja kysymyksensä niin, että ne ohjaavat keskustelua sitä hallitsematta. 

Tarkentavien ja eteenpäin vievien kysymysten muodossa vuorovaikutusti-

lanne etenee asiakkaan ehdoilla, mutta työntekijän ohjaamiin suuntiin. Hyvä 

kohtaaminen edellyttää läsnäoloa, kuuntelua, hyväksymistä, joustamista ja 

joskus jopa omista ideoistaan luopumista. (Koponen, 2017.) Työntekijöiden 

keskinäinen kannustus ja toisen osaamisen tunnustaminen lisäävät arvos-

tusta ja auttavat jaksamaan vaikeissakin tilanteissa (Mattila, 2007, s. 81).  

 

Ongelmat työyhteisöiden sisäisessä vuorovaikutuksessa ovat yleisiä. Toiset 

työyhteisöt ovat hyväksyneet tilanteen ja jättäneet sisäisen vuorovaikutuk-

sen mahdollisimman vähäiseksi, toiset taas kipuilevat tilanteen kanssa. Vuo-

rovaikutuksen heikkous näkyy työyhteisöissä ilmapiirissä, tiedonkulussa, 

työssä jaksamisessa ja yhteisöllisyyden puutteena. Toisten ihmisten eikä 

vuorovaikutuksen kontrolloiminen auta hyvien ja toimivien vuorovaikutus-

suhteiden syntymistä. Dialogisuuden puute päätöksenteossa ja 
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työntekijöiden eriarvoinen kohtelu heikentävät yhteisymmärryksen, luotta-

muksen, tasa-arvon ja osallisuuden tunnetta. Heikosta vuorovaikutusosaa-

misesta syntyy hierarkioita, syrjäytymistä, luottamuksen puutetta, tiedon 

panttaamista, manipulointia ja selän takana puhumista. (Keisala, 2017.) 

 

Ammatillinen kohtaaminen ei ole vain työntekijän ja asiakkaan välistä koh-

taamista, vaan myös asiakkaiden keskinäisen kohtaamisen mahdollista-

mista. Vuorovaikutustaidoilla on vahvistava vaikutus ihmisen käsitykseen 

itsestään ja positiivisen mielenterveyden edistymiselle. Tähän kuuluvat 

osana myös ihmissuhdetaitojen harjoittelu ja onnistumiskokemukset vuoro-

vaikutustilanteissa. (Erkko & Hannukkala, 2015, s. 95.) Työntekijältä vaa-

ditaan kykyä poikkaista syntyviä jännitteitä. Tiukka asiapitoinen tapa ei ole 

tässä paras, vaan työntekijän tulisi hallita myös muita sanoittamisen ja esille 

tuomisen keinoja. (Koponen, 2017.) Hyvän vuorovaikutuksen syntyy vai-

kuttavat kaikki osapuolet (Keisala, 2017). 

4.3 Kohtaaminen sosiaalisessa mediassa 

Ennen internetin kulta-aikaa kaikki uudet suhteet alkoivat kasvotusten, jol-

loin näimme kasvojen ilmeet, hymyn, eleet, vaatteet ja vartalon asennot 

(Ahola, 2019). Nykyisin yhä useampi uusi suhde syntyy netin välityksellä. 

Verkko tarjoaakin toimintaympäristön, jossa voi harjoitella monenlaisten 

identiteettien kokeilemista ja esittämistä. Verkkoympäristöissä toimiminen 

on yksi yhteisöllisyyden muoto. Uudenlainen identiteetin rakentuminen ja 

erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimiminen ovat sosiaalisen median ja 

pikaviestimien tuoma muutos viime vuosikymmenen aikana. (Lehtikangas, 

2015)  

 

Sosiaalinen media toimii kahteen suuntaan. Toisaalta se on vuorovaikutuk-

sen väline, mutta toisinaan vain yksisuuntaisen jakamisen paikka. Omilla 

kasvoilla tapahtuva sosiaalisen median viestintä voidaan ajatella henkilö-

kohtaiseksi ja aidoksi vuorovaikutukseksi. Omilla kasvoillaan tapahtuvan 

jakamisen koetaan olevan haasteellista, koska jaetulla materiaalilla pitää 

olla jännittävyys-, huumori- tai sensaatioarvoa. Tavallisten asioiden kerto-

minen sosiaalisessa mediassa koetaan olevan sosiaalisen median normien 

vastaista. (Matikainen, 2015, ss. 48-50.)  

 

Ihmissuhteiden siirtyminen kasvokkain tapahtuvista vuorovaikutustapahtu-

mista digitaalisilla alustoilla tapahtuvaan viestintään luo haasteita aidon 

kohtaamisen syntymiseen. Kosketuksen ja intuitiivinen vuorovaikutuksen 

jäädessä pois äänenpainot, ilmeet ja eleet eivät välity kuulijalle. Jää pelkkä 

sanallinen viestintä tekstin muodossa. Puuttuvaa tunteiden ilmaisua on py-

ritty korvaamaan hymiöillä ja muilla kuvakkeilla. (Dunderfelt, 2016, ss. 

147-148.) Väestöliitto (n.d.) kertookin vuorovaikutuksen toimivan kirjoitet-

tujen viestien lisäksi kuvilla, hymiöillä ja lyhennesanoilla. Väestöliitto nos-

taa verkon hyvänä puolena helpottuneen vuorovaikutuksen ja mahdollisuu-

den pitää yhteyttä toisiin ihmisiin pitkistä välimatkoista huolimatta. 

 

Punainen Risti (n.d.) muistuttaa vapaaehtoisilleen tunneilmaisun puuttumi-

sesta verkossa tapahtuvasti kohtaamisesta ja ihmisen persoonallisuuden 
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eroavaisuuksista oikean ja digiminän välillä. Tämä voi ilmetä suorasanai-

suutena ja totuuden rajan hämärtymisenä. Tutkimuksen mukaan kasvotto-

muus verkkokeskusteluissa ei ole pelkästään huono asia. Anonyymiys antaa 

mahdollisuuden kertoa asioista, joita omalla nimellään ei uskalla tehdä. 

Anonyymiyden mahdollistama suorasanaisuus koetaan voimaannuttavana, 

mutta toisaalta se antaa myös mahdollisuuden inhottaviin käyttäytymismuo-

toihin. (Vainikka, 2015, s. 36.) Anonyymillä sivustolla yksilö saattaa joutua 

kokemaan yksin kiusaamista, herjaamista ja syrjintää. Moderaattorit eivät 

ehdi puuttua kaikkeen negatiiviseen käytökseen. (Sundberg & Räsänen, 

2015, ss. 63, 65.) 

 

Digitaalista chat-palvelua tuottava Finnchat kertoo verkkosivuillaan henki-

lökohtaisuuden merkityksestä verkkoympäristössä. Tietokoneen antamat 

vastaukset pyritään muotoilemaan henkilökohtaiseen muotoon. Verkkopal-

velussa ihmisen tuntemukset siitä, että häntä kuunnellaan ja hänet otetaan 

vakavasti ovat tärkeitä kokemuksen tasolla. (Konttinen, 2019.) Sosiaalisessa 

mediassa kuvalla on viestinnällinen merkitys. Oman selfien julkaiseminen 

on keino jättää itsestään jälki ja sen avulla voidaan kokea läsnäolon tunnetta, 

vaikka kasvokkain ei nähtäisikään. Toisaalta selfiellä voidaan hakea myös 

hyväksyntää toisilta ihmisiltä. (Villi, 2015, ss. 45-46.) ()  

 

Lapset samaistuvat kokemaansa ympäristöön. Televisioruudun äärellä lap-

sen kokemusmaailma on koneellinen. Digitalisoituneessa yhteiskunnassa 

kasvokkain tapahtuvan kohtaamisen supistuessa tunneviestintätaidot hä-

märtyvät. Verkossa opittuja vuorovaikutustaitoja on hankala siirtää sosiaa-

lisiin tilanteisiin. (Dunderfelt, 2016, ss. 150-151.) Aidon kohtaamisen mer-

kitys ja tarve korostuvat yhteiskunnan digitalisoitumisen myötä. Dialogin 

muodostuminen ja vastakaiun saaminen omalle puheelle ovat haasteellisia 

verkkoympäristössä (Koskinen, 2016). 

 

Pikaviestimet ja sosiaalisen median palvelut tekevät ihmiset läsnäoleviksi ja 

vuorovaikutuksen reaaliaikaiseksi. Toisen ihmisen tavoittaminen tapahtuu 

tarpeen ilmaantuessa. Verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen lisääntymi-

nen asettaa työntekijät haastavaan tilanteeseen. Heidän tulee ratkaista, 

ovatko omalla profiilillaan tavoitettavissa, vai onko heillä erikseen työpro-

fiili yhteyden ottamista varten. Myös kontaktin ottamisen rajoittaminen vain 

työpäivien sisällä on vaikea järjestää sosiaalisessa mediassa. Kontaktin luo-

minen on koettu helpommaksi erilaisilla viestintäpalvelimilla kuin kasvok-

kain. (Uski, 2015, ss. 81-83.) 

 

Koneiden ja näyttöpäätteiden äärellä työtä tekevistä suuri osa etsiytyy va-

paa-ajalla vaistomaisesti luonnon tai fyysisen harrastuksen pariin. Heillä on 

tarve tasapainottaa olemustaan jollain elävällä ja konkreettisella, kun ovat 

vuorovaikuttaneet koko päivän elottomien ja kehollista liikkumista rajaa-

vien koneiden kanssa. Ihmiset, jotka tapaavat verkossa ja joille on syntynyt 

vuorovaikutteinen suhde, useimmiten haluavat tavata jossain vaiheessa fyy-

sisessä ja sosiaalisessa maailmassa. Ihmiset, jotka tuntevat toisensa verkon 

ulkopuolta, kokevat pelkän koneen kautta tapahtuvan viestinnän olevan 

liian ohutta, eikä yhtä kokonaisvaltaisesti antavalta kuin aistillinen kohtaa-

minen. (Dunderfelt, 2016, s. 150.) 
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4.4 Itsetunto on kohtaamisen taidon kanssa yhteydessä 

Itsetunto olisi kohtaamisen näkökulmasta ansainnut jopa oman tutkimuk-

sensa. Itsetunnolla tuntuu olevan huomattava merkitys lähes kaikissa koh-

taamiseen vaikuttavissa osa-alueissa ja vuorovaikutustaitojen käyttämi-

sessä. Myös tämän tutkimuksen tulokissa on merkkejä itsetunnon tärkey-

destä, vaikka suoraan sitä ei toimintatuokiohetkessä nimetty merkityksellis-

ten asioiden listalle. Kohtaamiseen vaikuttavien asioiden keskinäisten voi-

masuhteiden tuloksista on luettavissa, että omaa toimintaa enemmän on toi-

selta ihmiseltä saatu hyväksyntä ja positiivinen vastavuoroisuus vaikutta-

massa vuorovaikutuksen laatuun. Tutkimukseen osallistuneista puolet olivat 

kohtaamisen ammattilaisia ja silti he kokivat merkityksellisimpänä asiana 

kohtaamisen laatuun katsekontaktin lisäksi hymyn ja ilmeet. Mattila (2007, 

s. 81) kirjoittaa positiivisen palautteen merkityksen työyhteisössä olevan 

työntekijöiden itse- ja omanarvontunteen perusta. 

 

Oma itsetuntomme vaikuttaa kohtaamistaitoihimme. Hyvällä itsetunnolla 

varustettu henkilö pystyy vastaanottamaan erilaisia asioita ja mielipiteitä 

heikolla itsetunnolla varustettua paremmin. Itsetunto antaa meille rohkeutta 

olla läsnä tilanteissa pelkäämättä, mitä ne tuovat tullessaan. (Ahola, 2019.) 

Vaatii hyvää itsetuntoa olla käsikirjoittamatta tilanteita etukäteen. Paranta-

malla itsetuntoa voi parantaa vaikeilta tuntuvien tilanteiden sietokykyä, 

avoimuutta ja luottamusta toisiin ihmisiin. Silloin ei tarvitse pohtia toisen 

ihmisen kiinnostumista tai avuntarvetta etukäteen. Avoimena oleminen toi-

sen tekemille tarjouksille paranee myös ja taito reagoida spontaanisti toisten 

sanallisiin ja sanattomiin tarjouksiin. Olemalla auki toisten tekemille valin-

noille ja olemalla valmis muuttamaan omaa toimintaa siihen suuntaa voi ar-

vostava kohtaaminen tapahtua vaivattomasti sallivassa ilmapiirissä. (Kopo-

nen, 2017.) 

 

Käyttäytymiseen, suhteisiin, sosiaaliseen pätevyyteen ja omiin päätök-

siimme vaikuttaa omakuva. Se on se, kuinka itse näemme itsemme. Se vai-

kuttaa siihen kuinka empaattisesti tai hyökkäävästi käyttäydymme. Kaikki 

tunteemme vaikuttavat ihmissuhteisiin. Läsnäolossa on kyse myös selkey-

destä. Tätä selkeyttä voimme parantaa karsimalla pois häiriötekijöitä. Ne 

voivat olla tekemiämme asioita, käyttämiämme sanoja tai vaikka pukeutu-

miseen liittyviä seikkoja. Vahvalla läsnäololla on mahdollista päästä pois 

hermostuneesta kehonkielestä ja sanoihin perustuva viestintämme kirkas-

tuu. (Ahola, 2019.)  

 

Hyvällä itsetunnolla varustettu ihminen antaa muille itsestään miellyttäväm-

män kuvan kuin heikon itsetunnon omaava henkilö. Itsetuntomme antaa 

meille kyvyn kuulla ja kuunnella vapaammin. Elekielemme viestii tästä sa-

nattomasti toisille. Hyvällä itsetunnolla ja asiansa osaava ihminen voi seistä 

kädet sivuilla ja rintakehä auki, kun taas jännityksessä ihmiselle on luon-

teenomaista sulkea kätensä ristiin rinnan päälle sulkien rintakehän kiinni. 

Kädet piilottava henkilö viestii salailevansa jotain. Näistä ja muista pienistä 

sanattomista eleistä ihmisillä on tapana arvioida toisen uskottavuutta, luo-

tettavuutta, hallintaa, hermostuneisuutta ja lämpöä. Ilmaisun selkeys, sym-

paattisuus ja kohteliaisuus luovat myös osaltaan kuvaa rehellisestä, luotet-

tavasta ja osaavasta ihmisestä. (Ahola, 2019.) 
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Itsetuntoa lisäävät positiiviset onnistumisenkokemukset. Itsetuntomme ra-

kentuu paremmaksi, kun omat ideamme tulevat hyväksytyiksi ja saamme 

positiivista palautetta. Hyvä itsetunto parantaa kohtaamisen laatua. 

(Koponen, 2004, s. 41.) Ihmisten arvot, käsitykset ja tunteet vaihtelevat. Jä-

sennämme ympäristöstä saamiamme tietoja eri tavoin. Hyvä itsetunto auttaa 

ottamaan vastaan omistamme poikkeavia mielipiteitä ja erilaisia tulkintoja 

asioista. Yksi vuorovaikutusta heikentävä tekijä on harhakuvitelma siitä, 

että ajattelisimme kaikki pohjimmiltamme samalla tavalla. (Koponen, 

2017.)  

5 IMPROVISOITU KOHTAUS 

Teatterin ja draaman historian voidaan ajatella alkaneen samaan aikaan mu-

siikin, tanssin ja kielenkehityksen kanssa ihmiskunnassa. Niillä uskotaan 

olevan yhteys toisiinsa. Esittävän improvisaatioteatterin juuret sijoittuvat 

roomalaisiin miimeihin ja traditioihin, mutta varsinaisen improvisaatioteat-

terin juuret sijoittuvat Italiaan. Siellä draama jaettiin 1500-luvulla kahteen 

osaan. Toinen osa oli oppinut komedian ja toinen commedia dell’arte, joka 

on juuri improvisaatioteatterin ensimmäinen tunnettu muoto. (Østern, 2001, 

ss. 17-18, 32.) Improvisaatio sana on johdettu latinankielen sanasta impro-

visus, joka tarkoittaa ennalta näkemätöntä. Improvisaatio ei ole vain teatte-

rin termi, vaan sitä käytetään valmistelemattomista esityksistä, puheista ja 

muista hengentuotteista. Tällaista improvisointitaitoa tarvitsee jokainen. 

Kukaan ei voi elää maailmassa, jossa kaikki olisi ennalta suunniteltua. Im-

provisointitaito auttaa meitä selvittämään tilanteita ja ratkaisemaan ongel-

mia uusilla tavoilla. (Koponen, 2017.) 

 

Kohtaamisessa toisen huomioiminen ja hänen viestimänsä asioiden kuun-

telu ovat oleellinen osa toimivaa vuorovaikutusta. Vastavuoroisesti samaa 

voi odottaa toiselta osapuolelta, jotta kohdatuksi tulemisen tunne olisi mo-

lemminpuolinen. Kyse on samanlaisesta vuorovaikutuksesta, jota ennalta 

suunnittelematon eli improvisoitu teatterikohtaus pitää sisällään. Kyse on 

tarjousten tekemisestä ja niiden hyväksymisestä. Kohtaamisen tunnettakaan 

ei synny, jos viestien sisältöä ei oteta vastaan tai se ei vaikuta toiseen ihmi-

seen millään tavalla. Improvisaatio-opettaja ja vuorovaikutuskouluttaja Pia 

Koponen (2017) kirjoittaa hyvän improvisaation olevan tahtotila tehdä sau-

matonta yhteistyötä ja auttaa vastanäyttelijää näyttämään hyvältä hyväksy-

mällä hänen tarjouksensa ja vaikuttumalla hänen sanomisistaan. Näyttelijä 

Sari Siikander (2017) painottaa koulutuksessaan hyväksynnän ja positiivi-

sen platformin luomista. Positiivinen platform tarkoittaa tässä yhteydessä 

sellaisen tarjouksen tekemistä toiselle, jossa hänestä löydetään hyviä puolia. 

Näyttelijä Jussi Lampi (2017) korostaa kuuntelemisen merkitystä. Ei ole 

oleellista, mitä hauskaa sanottavaa itse keksii, vaan on tärkeää kuunnella 

toista lavalla.  

 

Improvisaatioteatteri ei ole vuorovaikutusta vain näyttelijöiden välillä, vaan 

se luokitellaan osallistavaksi teatterimuodoksi, jossa katsoja pääsee vaikut-

tamaan itse esitykseen. Osallistava teatteri on vuorovaikutustapahtuma kah-

dessa eri maailmassa ja useassa eri tasossa. Kohtaamisia tapahtuu toisen 
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ihmisen kanssa roolissa ja roolin ulkopuolella. Kohdataan tarinassa ja oi-

kean maailman kanssa. Osallistava teatteri tarjoaa myös mahdollisuuden 

kohdata arkitodellisuudesta irtaantumista ja tarjoaa toisinolemisen mahdol-

lisuuksia. (Teerijoki & Lintunen, 2001, ss. 132, 134.) 

5.1 Hyvä improvisaatiokohtaus on ihmisten välistä kohtaamista 

Improvisaation harjoittamisen on koettu auttavan ihmisiä vuorovaikutuk-

sessa. Sen avulla on koettu kehittyvän sanattoman viestinnän lukuherkkyys, 

oman ilmaisukeinojen lisääntymisen ja ihmisten kyvyn luottaa omiin im-

pulsseihin ja mielikuvitukseen. Improvisaatiota harjoittelemalla on voidaan 

oppia riskien vastaanottamista, empatiakykyä ja muutostilanteiden vaikeu-

den ymmärtämistä. Erityisesti improvisaatio kehittää kykyä sallia spontaa-

niutta vuorovaikutustilanteissa. Improvisaation lähtökohta on saada toinen 

näyttämään hyvältä. Vuorovaikutuksen onnistumisen näkökulmasta tär-

keintä on keskittyä itsensä kehittämiseen. Toisen saa näyttämään hyvältä, 

kun vaikuttuu kaikesta, mitä toinen tekee ja sanoo. Silloin hänestä tulee mer-

kityksellinen. (Koponen, 2017.) 

5.1.1 Tarjouksien tekeminen ja vastaanottaminen 

Tarjouksella tarkoitetaan kaikkea mitä toinen ihminen sanoo tai tekee. Sa-

nallisia ja sanattomia tarjouksia on ilmassa, kun tapaa toisen ihmisen. Eleet, 

asennot, äänenpainot, tapa liikkua, ilmeet ja eleet luovat ovat sanattomia 

viestejä, joita ihminen tulkitsee oman kokemushistoriansa pohjalta. Myös 

kaikki tekemättä jättämiset viestivät sanattomasti. Näihin tarjouksiin on 

kolme mahdollista tapaa suhtautua. Ne voidaan joko hyväksyä, jättää huo-

miotta tai torjua. (Koponen, 2017.) Kaikki tarjoukset ovat potentiaalisia 

keinoja viedä tarinaa eteenpäin (Koponen, 2004, s. 52). 

 

Tarjouksen hyväksyminen tarkoittaa myönteistä suhtautumista siihen, mitä 

tässä hetkessä ilmenee. Kohtaaja ottaa vastaan ajatukset, tunteet ja teot niitä 

arvottamatta tai tuomitsematta. Hyväksyntä on positiivista asennoitumista 

toisen tekemään tarjoukseen ja sen synnyttämiin tunteisiin ja impulsseihen. 

Hyväksyminen voi olla sanallista tai sanatonta. Se on lähtemistä mukaan 

toisen ihmisen tekemään tarjoukseen. Vain hyväksymällä tarjouksen 

teatterin improvisaatiokohtauksessa tarina pääsee etenemään. Samoin käy 

vuorovaikutustilanteessa ihmisen välillä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että 

kaikki teot ja sanat olisi hyväksyttävä. (Koponen, 2017.) 

 

Tarjouksen hyväksymisessä on kyse arvostuksesta toista ihmistä tai hänen 

ideoitaan kohtaan. Arvostamisen helppous tai vaikeus syntyy ihmisen 

omista arvoista ja asenteista sekä niiden suhteesta toisen ehdotuksiin. 

Tarjouksen vastaanottamisen vaikeus voi syntyä ihmisen oman 

kokemushistorian tilanteista. (Mattila, 2007, ss. 16-17.) Hyvä 

improvisaatiokohtaus etee vuorottaisten tarjousten ja niiden hyväksymisien 

kautta. Parhaimmillaan kun toinen näyttelijä tekee tai sanoo jotain, 

vastanäyttelijä reagoi tähän ja taas ensimmäinen näyttelijä reagoi tähän 

reaktioon. Kohtauksessa ei tarvita välttämättä sanoja ollenkaan, jos 

näyttelijät vaikuttuvat toistensa tekemisestä. (Koponen, 2004, ss. 40, 42.) 
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Tärkeintä on olla läsnä, kunnella ja kuulla, mitä toinen sanoo. Oppimalla 

hyväksymään muiden ehdotukset on mahdollista oppia hyväksymään myös 

omat tarjouksensa. Hyväksyntä ja sen harjoittelu lisäävät itsetuntemusta ja 

itsevarmuutta. (Koponen, 2017.) Teologian tohtori Kati-Pupita Mattila 

(2007, ss. 19, 20-21) kirjoittaa arvostavan kohtaamisen lähtevät 

nöyryydestä, eli suostumisesta siihen mitä tapahtuu. Hänen mukaansa on 

mahdotonta luoda arvostavaa kohtaamista tai toista ihmistä tukevaa 

vuorovaikutusta, jos ylenkatsoo muiden ihmisten kokemuksia. 

 

Tarjouksen tyrmääminen tukahduttaa vuorovaikutuksen aina jollakin 

tavoin. Tyypillinen torjumisen keino on vastata kieltävästi tai kieltäytyä 

epäsuorasti. Tämä tarkoittaa, että vastataan myöntävästi ja jatketaan lausetta 

kuitenkin mutta-sanalla. Tarjouksen tyrmääminen vuorovaikutustilanteissa 

aiheuttaa takkuilevan keskustelun, yhteisymmärrykseen pääsemättömyyttä 

ja sen, ettei ideoita pääse syntymään. Työyhteisöissä jatkuvan tarjousten 

tyrmäämisen on huomattu aiheuttavan kireää tunnelmaa, ja ihmisen usko 

omiin mahdollisuuksiin kuivuvan kasaan. (Koponen, 2017.) 

5.1.2 Kaaos vastaan säännöt 

Ihmiset valitsevaan luonnostaan tutun ja sitä kautta turvallisen vaihtoehdon. 

Oman mukavuusalueen ulkopuolella menemistä vältellään. Kehittymisen 

kannalta rutiininomaisuus toiminnassa estää eteenpäin menemisen. Myös 

vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa on turvallista hallita hetkiä, ettei 

päädytä itselle vaikeaan tilanteeseen. Tunnettujen sääntöjen noudattaminen 

on turvallista, jos voidaan olettaa, että muutkin toimivat niiden mukaan. 

Sääntöjen vastakohtana on kaaos. Kaaos syntyy, kun tapahtuu jotain odot-

tamatonta. (Koponen, 2017.) Toiminnallisen tutkimushetken lämmittelyteh-

tävänä teetin harjoituksen, jossa ihmiset kulkevat samassa tilassa ja terveh-

tivät toisiaan antamieni ohjeiden pohjalta. Olin sopinut muutamien ihmisten 

kanssa, että he eivät noudattavat näitä ohjeita nurinkurisesti kohtaamistilan-

teissa. Näiden ihmisten kohtaaminen aiheutti hämmennystä ja jopa tunteen 

ettei olisi tullut hyväksytyksi.  

 

Ennalta tuntematonta tilannetta voidaan kuvailla pään sisällä olevaksi kaa-

okseksi. Kaaoksessa ihmisten toimintaa on mahdotonta arvata ennalta. Kaa-

oksen sietämiseksi improvisaatiossa on muutamia ohjeita helpottamaan ih-

mistä. Ohjeista monet sopivat myös arkeen ja ihmisten väliseen kohtaami-

seen. Uuteen tilanteeseen voi aina suhtautua sillä odotusarvolla, että kaikki 

on hyvin. Koskaan ei voi tietää varmasti mihin ollaan menossa, mutta se 

mistä tullaan tiedetään. Vastaantulevat tarjoukset kannattaa hyväksyä, jotta 

pääsee eteenpäin. Jos on mahdollista, niin kannattaa edetä positiivisen 

kautta, eikä valita tarjouksista ongelmallisinta. Ei kannata miettiä tulevaa, 

vaan keskittää huomionsa hetkeen ja etsiä siitä oleellisia asioita. Aito pyrki-

mys yhteistyöhön ja toisen auttamiseksi ovat tärkeitä asioita muistaa. (Ko-

ponen, 2017.) 

 

Improvisaatiotaitoja kehittämällä kehittää myös omaa kykyään viihtyä kaa-

oksessa. Samalla kehittyy taito käsitellä tietoa, läsnäolo helpottuu ja luon-

tainen uteliaisuus kasvaa. Kaaoksessa viihtyminen helpottaa 
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vuorovaikutusta ja auttaa myötätunnon syntymistä itseä ja toista ihmistä 

kohtaan. Kaaoksessa toistuvasti oleminen harjoittaa herkkyyttä elää het-

kessä. Omaa mukavuusalueelta, eli tutulta ja turvallista sääntöalueelta pois-

tumista voidaan kuvailla elämysalueeksi. Tällä alueella ihminen oppii ja ko-

kee jotain uutta. Jos kontrolli katoaa, muuttuu elämysalueen kaaos ahdistus-

alueeksi. (Koponen, 2017.) 

5.1.3 Valta-asetelmat 

Valta-asetelmalla eli statuksilla on vaikutusta niin hyvässä kuin pahassakin 

arvostavan vuorovaikutuksen syntymiseen. Statuksella ei tarkoiteta vain 

arvoasetelmaa tai nokkimisjärjestystä. Statuskäyttäytyminen on ihmiten 

kykyä suhtautua asioihin erilaisista näkökulmista. Improvisaatiossa 

positiiviset suhtautumistavat voidaan jakaa kolmeen tyyliin: leikkisään ja 

lämpimään, voimakkaaseen ja tiukkaan sekä tasapainoiseen ja lempeään. 

Näitä voidaan pitää myös tarinankerronnan kannalta merkittävinä 

statuksina. Ihmisten välisessä kohtaamisessa voidaan näitä 

suhtautumistapoja hyödyntää. (Koponen, 2017.) Sosiaalitieteissä status on 

jaettu sekä aseman mukaiseen että persoonalliseen luokkaan. Asemaan 

perustuvalla statuksella tarkoitetaan suhteellisen pysyvää tilaa, jossa 

vallankäyttö on yksisuuntaista vaikuttamista ja hallitsemista. Persoonaan 

liittyvä statuksesta puhutaan, kun vuorovaiktustilanteissa käytetään valtaa. 

(Routarinne, 2007, s. 5.) 

 

Erilaiset tarinankerronnalliset harjoitukset auttavat myös arjen 

vuorovaikutustilanteissa. Vaikeiden tilanteiden ylitse voi päästä rikkomalla 

rutiinit erilaisilla suhtautumistavoilla. Näkökulmaa vaihtamalla voi päästä 

eteenpäin paikallaan junnaavasta tilanteesta. Statusilmaisu muuttuu 

tilanteen mukaan. Mikään status ei ole toistaan parempi. Mitä lähempänä 

vuorovaikutuksessa olevien ihmisten statukset ovat toisiaan, sitä 

vaivattomampaa ja luonnollisempaa heidän komminukointinsa on. 

(Koponen, 2017.) 

 

Valta-asetelman yhteydessä teatterissa statukset voidaan jakaa ylä- ja 

alastatuksiksi nokkimisjärjestyksen ja ihmisten välisten voimasuhteiden 

mukaan. Ylästatuksesta puhutaan, kun ajatellaan kyseisen ihmisen 

katselevan muita ylhäältä päin ja alastatuksesta kun katseen suunta on 

alhaalta. Henkilöiden toiminnan kautta voidaan statukset määrittää 

suhteessa omaan ja muiden arvostukseen. Jos henkilö arvostaa sekä itseään 

että muita, hänen statuksensa on positiivinen ylästatus. Ainoastaan itseään 

arvostavan henkilön status määritellään aggressiiviseksi ylästatukseksi. 

Ihmisen arvostaessa muita, mutta ei itseään, hän käyttäytyy muita kohtaan 

positiivisella alastatuksella. Jos ihminen ei arvosta itseään eikä muita, 

hänellä on negatiivinen alastatus. (Koponen, 2017.) Routarinne (2007, s. 24) 

käyttää te rmejä korkea eli dominoiva ja matala eli alistuv statusilmaisu. 

 

Toisen statuksen nostaminen on aktiivista kohteliaisuutta. Näyttämöllä 

siihen on monia keinoja, joita voi käyttää arkielämässäkin matalan 

sosiaalisen statuksen omaavien henkilöiden valta-asetelman nostamiseksi. 

Toisen statusta voi nostaa pyytämällä lupaa, neuvoja tai toista kertomaan 
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lisää. Muita keinoja on: totteleminen kysymyättä, vakuuttaminen toisen 

olevan oikeassa ja sinä olet väärässä, toisen väittämän hyväksymminen 

ilman perusteluja, kehuminen, kiittäminen, ihailu, arvostuksen 

osoittaminen, vaikuttuminen, omien saavutusten vähättely verrattuna toisen 

saavutuksiin, perääntyminen konfliktissa, väistäminen, anteeksi pyytely, 

nauraminen toisen vitseille ja tunnustaminen toiselle pelkääväsi häntä. 

(Routarinne, 2007, ss. 157-158.) 

5.1.4 Luottamus 

Luottamus on kaiken vuorovaikutuksen, kohtaamisen ja improvisaation pe-

rusta. Yhteistoiminta on mahdotonta, jos keskinäistä luottamussuhdetta ei 

saada rakennettua. Luottamus syntyy suhteesta toimia toisen ihmisen par-

haaksi. (Mattila, 2007, ss. 23-24.) Näyttämöllä toisen ihmisen parhaaksi toi-

miminen tarkoittaa kykyä saada toinen näyttämään hyvältä. (Koponen, 

2017.) Ihmisen yksi tärkeimmistä ominaisuuksista kohtaamisen näkökul-

masta on luotettavuus. Arvioimme jo ensi tapaamisella ihmisen luotetta-

vuutta. Luottamuksentunteen aikaansaamiseen liittyvät empatiakyky ja hy-

väsydämisyys. Molemminpuolinen luottamus on hyvien ihmissuhteiden pe-

rusta. (Ahola, 2019.)  

 

Jokaisen meistä  tulee tehdä asioita sen eteen, että luottamus toisten ihmisten 

kanssa löytyy. Helpoin tapa osoittaa luottamusta näyttämöllä on olla aktii-

visesti läsnä. Läsnäolo luo turvallisuudentunnetta muissa, mikä on edellytys 

luottamuksen syntymiselle. Vahva läsnäolo parantaa myös kohtaamisen laa-

tua ja edistää vuorovaikutusta. Läsnäolon taito on tärkeä tekijä kaikkien ih-

missuhteiden rakentumiselle. (Ahola, 2019.) Kun tilanne koetaan turval-

liseksi syntyy luottamuksen ilmapiiri. Vuorovaikutustilanteet eivät synny it-

sestään hyviksi, vaan ne rakentuvat pala palalta. Vasta, kun jokaisella osal-

listujalle on syntynyt luottamuksen tunne ja uskallus tuoda asioitaan esille 

on syntynyt tasavertainen vuorovaikutustilanne. (Koponen, 2017.) 

 

Ilman turvallista ja sallivaa ilmapiiriä ei synny luottamusta. Avoimen ja 

myönteisen vuorovaikutuksen rakentaminen on teatterissa edellytys toimin-

nalle. (Airaksinen & Okkonen, 2006, s. 14.) Luottamusta kokeva ihminen 

uskaltaa tuntea omat tunteensa, tunnistaa ja ilmaista omat tarpeensa sekä 

lausua omat ajatuksensa ja mielipiteensä. Luottaminen toiseen antaa mah-

dollisuuden olla haavoittuvainen ja vailla suojausta. Tämä synnyttää lähei-

syyttä ihmisten välillä. Vahvat heikkouden tai alemmuudentunteet estävät 

vuorovaikutuksen tapahtumista. Luottamuksen harjoittelu on vaikeaa, 

koska suojauksesta luopuminen merkitsee haavoitetuksi tulemisen mahdol-

lisuutta. Hyviä luottamusta herättäneitä tilanteita kokemalla ihminen oppii 

luottamaan helpommin jatkossakin. Luottamuksen syntyminen ei onnistu 

yrittämällä, vain ainoastaan välittämällä. On tärkeä kohdata toinen ihminen 

sekä hänen tunteet, heikkoudet ja vahvuudet. (Isokorpi, 2004, ss. 147-148, 

150-152.) 

 

Improvisaatiokohtauksessa aidon ja tasavertaisen vuorovaikutuksen syn-

nyssä on muistettava: fokus, hyväksyntä, läsnäolo, sitoutuminen, luottamus 

ja vaikuttuminen. Näyttelijällä tulee olla tietoisuus siitä, missä on fokus. 



26 
 

 
 

Tämä edellyttää kuuntelua ja selkeää vuorovaikutusta. Sen jälkeen pitää hy-

väksyä eteen tulevat asiat, niin itseltään kuin muiltakin. Pitää olla koko ajan 

läsnä ja pitää yhteyttä itseen ja muihin ihmisiin. Sitoutuminen yhteiseen te-

kemiseen herättää luottamuksen tunnetta. Viimeisenä muistilistalla on vai-

kuttuminen. Ottaa vastaan kaikki asiat sellaisenaan, kuin ne vastaan tulevat. 

Tämä on sekä sisäisen että ulkoisen vuorovaikutuksen ydinasia. (Koponen, 

2017.)  

 

Kontrollista luopuminen on haaste opetustyössä ja ohjaamisessa. Luovuu-

deksi voidaan kutsua taitoa antaa muiden vaikuttaa lopputulokseen. Täl-

laista luovuuden taitoa tarvitaan yhteistyön ja vuorovaikutuksen näkökul-

masta. Ideoimisessa päättömiäkin asioita pitää voida sanoa ääneen, vaikka 

niitä ei toteutettaisikaan. Usein juuri näiden päättömyyksien seurauksena 

syntyy jotain uutta, jos opettaja vain uskaltautuu sellaiseen luovuuden ti-

laan. Turvallisuuden tunne lisääntyy, jos ilmapiiri toiminnassa on luova eikä 

tarvitse pelätä naurunalaiseksi joutumista. (Korhonen, 2014, ss. 57-58.) 

5.2 Teatteri vuorovaikutuksen edistäjänä 

Antiikin kreikassa teatterilla oli merkittävä asema. Teatteri kuuluu opetuk-

seen ja siellä käyminen oli pakote, ainakin miehille. Varattomille tarjottiin 

ilmaisia lippuja.  (Kilkku, 2017, s. 26.)  

Älköön koskaan maa, joka juonut on kansalaisverta, huutako 

kostoa ja murhaa, älköön syöskö se kaupunkianne tuhoon. 

Kansan on ilot jaettava, rakkaassa sovussa rakastettava, tun-

nettava vihaa, joka yhdistää. Usein kuolevaisille sellainen yh-

teisymmärrys on parantava lääke… 

…Eläkää nyt onnellisina, siunatussa hyvinvoinnissa. 

  (Aiskhylos, 1961, ss. 169-170.) 

Tämä oli katkelma ensimmäisestä säilyneestä kreikkalaisesta näytelmätrilo-

giasta vuodelta 458 eaa. Tässä trilogian kolmannen osan, epeisodionin eli 

päänäytöksen, lopputulemassa käsiteltiin jo aikoinaan kulttuurisidonnaista 

ihmisten välistä yhteisymmärrystä ja keskinäistä sopusointua. (Kivistö;Rii-

konen;Salmenkivi;& Sarasti-Wilenius, 2007, ss. 271-275.)   

 

Koska kohtaamisen ja ihmisen vuorovaikuttamisen historiaa ei ole osattu 

kirjoittaa tai sanoittaa suoraan, pitää historia näiltä osin etsiä muista läh-

teistä. Koska ajattelen kohtaamisen linkittyvän pääperiaatteiltaan vahvasti 

nykyiseen osallistavan ja kohtaavan teatterin aikakauteen, niin ehkä kohtaa-

mistaitojen kehittymistä voi tarkastella teatterin tyylisuuntien kehityksen 

avulla. Teatterin historian dokumentointi rajoittuu valitettavasti vain näytel-

mäkirjallisuuteen, joihinkin piirros- ja valokuviin, sekä tutkimustietoon, jo-

ten kokonaisvaltainen taidekokemus pitää rakentaa näiden elementtien va-

rassa. 

 

Teatterin rakenteeseen kuuluu esityksen ja katsojan kohtaaminen, eikä teat-

teria ei ole olemassa ilman toista osapuolta (Koskenniemi, 2007, s. 82). Te-

atterin rakenteita ja tyylisuuntia on kehitetty useaan otteeseen vuorovaiku-

tuksen lisäämiseksi. Teatterin tyylit muuttuvat muun taidekäsityksen kanssa 

samaan suuntaan. Vuorovaikutusta ei ole yritetty lisätä vain näyttelijöiden 
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välillä, vaan myös yleisön kanssa. Elina Kilkku (2018) opettaa teatterin tyy-

lilajien suuresta murroksesta ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Julmuu-

den teatterista tunnettu teatterin uudista Antonin Artaud halusi irrottaa teat-

terissa puheen vain yhdeksi osaksi esitystä. Esitykset olivat performanssin 

omaisia. Yleisö ohjattiin huoneen keskelle ja näyttelijät esiintyivät liikkuen 

heidän ympärillään äännellen eläinmäisesti, hengittäen raskaasti, käyttäen 

koko kehoa liikkumiseen ja sanallinen ilmaisu oli vain yksi pieni osatekijä 

esityksessä.  

 

Saksan valtaannousun ja toisen maailmansodan jälkeen maailmanlaajuisten 

epävarmuustekijöiden vuoksi ihmisten luottamus hyvään oli järkkynyt. Se, 

mitä oli pidetty maailmanjärjestyksenä oli muuttunut kaaokseksi. Tämä 

suuntaus näkyi myös teatterin tekemisessä. Teatterin vieraannuttamisen yksi 

tunnetuimmista uranuurtajista oli Bertolt Brecht. Hän edustaa eeppistä teat-

teria, jossa katsojan ei haluta eläytyvän näytelmään, vaan tiedostavansa kat-

sovan näytelmää. (Kilkku, 2018.) Brecht vaikutti suomalaiseen teatteriin 

paettuaan Saksasta Suomeen. Hänen tiedetään asuneen Hella Wuolijoen 

luona ja heidän kirjoittaneen yhdessä.  

 

Kohtaamista teatteriesityksen ydinsisältönä piti teatterin uudistaja Jerry 

Grotowski, jonka koko kirjallinen tuotanto painottuu siihen sekä 

spontaaniuteen ja kurinalaisuuteen. Teatteri oli hänen mukaansa draaman 

toteuttamista, jossa itse esitys ei ole pääasia, vaan elävä olemassa olo ja sen 

osoittaminen olivat keskiössä. Korkealla tasolla taide on hänen sanojensa 

mukaan uuden löytämistä, eikä vain esittämistä. (Grotowski, 2006, ss. 11, 

183, 297.) Grotowskin ja Artaudin teatterikäsitykset näyttelijän kehollisuu-

desta innosti Suomessa teatterin vaikuttajista Jouko Turkkaa. Skenografi-

assa, eli näyttämökuvassa, Turkka suosi hyvin tyhjää tilaa saadakseen näyt-

telijän ja yleisön vuorovaikutuksen suuremmaksi. Näyttelijän sisäinen maa-

ilma oli ulkomuotoa tärkeämmässä osassa. (Tanskanen, 2010, s. 334.) 

 

Näyttelijän ja yleisön välillä olevaa vuorovaikutusta voidaan kuvailla luo-

vaksi tilaksi. Siinä oleva jännite saa aikaan tunteen, että tarina syntyy yhtei-

sestä ponnistuksesta. Teatteri on ihmiselle yksi keino innostua ja haltioitua. 

(Sandqvist, 1995, ss. 180-181.) Kerronta on keskeinen kulttuurinen vuoro-

vaikutuksen muoto. Kerrontaa käyttävät teatterin lisäksi kirjailija, sanoitta-

jat sekä kuvataiteilijat ja elokuvan tekijät. Kerronnan avulla voidaan jäsen-

tää menneisyyttä ja nykyisyyttä. Kerronnan ohella taiteellisella ja kulttuuri-

sella ilmaisulla teatterin, tanssin, musiikin, kuvataiteen, elokuvan ja runou-

den koetaan olevan merkityksellisiä vaikuttamisen keinoja.  (Knuuttila, 

1995, ss. 247, 252.) Näyttelijän tehtävä on eläytyä rooliin ja tilanteeseen 

vahvalla läsnäololla, käyttäen apunaan erilaisia kerronnan ja vaikuttamisen 

välineitä. Näyttelijän intuitiolla toimimisen taidon eli vaistonvaraisen toi-

minnan avulla syntyy mielikuva todellisuudesta. (Toikka, 2018, ss. 45-46.) 

 

Teatterissa yleisö- ja yhteisötyöllä on mahdollista saavuttaa taiteen, sisällön 

ja pedagogisen vaikutuksen näkökulmista merkityksellisiä tuloksia. Yhtei-

sön mukaan ottaminen teatterituotantoon antaa teatterille mahdollisuuden 

kehittyä toiminnassaan ja antaa tekijöilleen mahdollisuuden omaan taiteel-

liseen kasvuun. Teatteri on kollektiivinen taidemuoto, joka tarvitsee yhtei-

sön ja yleisön olemassaololleen. Teatterin merkitys yhteisöllisyyden 
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lisäämisessä korostuu, kun ihmisten yhteen kokoontumisten paikat vähene-

vät. Teatterissa kohdataan yli uskonto-, puolue-, mielipide-, harrastus- ja 

luokkarajojen. (Lavaste;Rautavuori;& Sirén, 2015, ss. 275-276.) Teatterissa 

käyminen on aina sosiaalinen tapahtuma, jossa tapahtuu oppimista, oivalta-

mista sekä itsensä että muiden kohtaamista (Airaksinen & Okkonen, 2006, 

s. 132). 

 

Teatterin tekeminen ja harjoittaminen tarjoavat oppimiskokemuksen sekä 

tekijöille että katsojille. Teatteri- ja draamamenetelmissä kiteytyy humanis-

tinen ihmiskäsitys. Sen oppien mukaan jokainen hankkii, arvioi ja jäsentää 

omat tietonsa. Teatterissa oppiminen tapahtuu kognitiivisesti havaintojen, 

kielen, muistin ja ajattelun kautta. Kun teatteria käytetään oppimistarkoituk-

siin, ovat tutkiminen ja yksilön sisäinen oivaltaminen ovat keskiössä. Draa-

mamenetelmä ei ole itsetarkoitus. (Itkonen;Johansson;Nurmi;& Salminen, 

2014, ss. 17-19.) Teatterin tekeminen on yhteistyötä sen tekijöiden kesken. 

Nykyisin toimijat eivät ole vain teatterin ammattilaisia, vaan teatteri on mo-

nien muidenkin alojen toimintakenttänä. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaito-

jen tärkeys korostuu koko ajan. (Lavaste;Rautavuori;& Sirén, 2015, s. 345.) 

 

Teatterin harjoitteluprosessi edistää vuorovaikutusta. Jokainen toimija tuo 

oman osaamisensa ja innostumisensa yhteiseen työskentelyyn. Prosessin ai-

kana täytyy olla valmis jakamaan omaa maailmaansa ja ottamaan vastuuta. 

Ulkopuolisista kimmokkeista muodostuu pohja tarkastella omia ajatuksia ja 

ne ovatkin toiminnan laukaisijoita prosessin aikana. Hyvässä ohjauksessa 

ilmapiiristä tulee sellainen, jossa epävarmatkin asiat uskalletaan kohdata ja 

ihminen saattaa löytää oman kontrollinsa ulkopuolelta yllättäviä asioita 

(Koskenniemi, 2007, ss. 58-59.) Hyvä ohjaaja on kannustava ja antaa oman 

innostuksensa näkyä. Tärkeää on jättää tilaa toisten luovuudelle. 

(Itkonen;Johansson;Nurmi;& Salminen, 2014, ss. 30-31.) Draamaohjaajan 

englanninkielistä nimitystä facilitator on käännetty fasilitaattorin lisäksi 

suomeksi mm. sanoilla kätilö ja sujuttaja. Ne kuvailevat ohjaajan auttavan 

lähinnä synnyttämään ajatuksia, tuntoja ja näkemyksiä. (Koskenniemi, 

2007, s. 70.) 

 

Teatterin tekeminen ja harjoittelu auttavat kohtaamistaitojen ja läsnäolon 

kehittymistä. Erilaisten tunteiden tunnistus ja niihin reagoiminen ovat osa 

näyttelijän kehittymisprosessia. Vahva kontakti vastanäyttelijään auttaa toi-

sen ihmisen tunteiden ja tarkoitusperien havainnoimisessa. Alitajuisesta ja 

spontaanista reagoimisesta voidaan edetä tietoiseen tuottamiseen harjoitte-

lemalla. Teatteriharjoitusten tarkoituksena on löytää tekijää tunnistamaan 

ajatuksia ja viestejä tekstin ulkopuolelta. (Airaksinen & Okkonen, 2006, ss. 

16-17.) Näyttämöllä näyttelijän esteenä hyvän vuorovaikutuksen syntyyn 

ovat hänen ajatuksensa omasta itsestään. Pelko, häpeä ja estot siirtävät aja-

tukset toisen ihmisen kuuntelemisesta, kohtaamisesta ja vuorovaikutuksen 

syntymisestä omaan itseen. (Kilkku, 2017, s. 14.)  

 

Teatterin tekeminen on yhteistä vuoropuhelua. Yhdessäoloa tulee ajatella 

sallivassa ilmapiirissä. Sillä tavoin on mahdollista luoda hyväksyntää ihmis-

ten erilaisille rytmeille, haluille ja tavoille. Teatterissa ei ole samuuden pak-

koa yhteisön jäsenillä, vaan eroavaisuudet ja erilaiset osaamiset sekä kiin-

nostuksen kohteet ovat yhteistyön rikkaus. Kyse on eräänlaisesta 
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orientaatiosta suostua olosuhteille, jossa hyväksytään yhtäaikaisten merki-

tysten ja tulkintojen moninkertaisuus sekä ihminen sellaisenaan. Teatteri 

yhteisönä tarjoaa paikan erilaisille ihmisille ilman mitään yhteenkuuluvuu-

teen ajateltua edellytystä. (Rämä, 2011, ss. 136-138.) 

 

Skinnarin (2000, s. 134) mukaan myös vuorovaikutuksen laatuun vaikutta-

vat erilaiset pelot, uhat ja jännitteet. Transformaation eli kokemuksesta syn-

tyvän ymmärryksen kautta voidaan oppia pelon, tunteiden ja myötätunnon 

synnyttäminä asioita itsestä. Omia kokemuksia voidaan peilata muiden tun-

temuksiin. Draamassa osallistujien ymmärrys lisääntyy juuri tunteiden 

kautta. (Koskenniemi, 2007, ss. 84-85.) Oppiaineeksi kouluihin ilmaisutaito 

tuli 1970-luvulla. Tarkoitus oli oppilaan persoonallisuuden kehittäminen 

tyydyttämällä hänen luontaista ilmaisuntarvettaan. Tavoitteena oli myös 

koulia hänen kykyään vastaanottaa teatteri- ja muita esitystapahtumia. 

(Rusanen, 2001, ss. 50-51.) 

 

Helsingin Sanomat (2019) kirjoittaa artikkelissaan virolaisesta teatteritutki-

muksesta, jossa kaikkia Viron teatterinäytöksiä lähetettiin katsomaan hen-

kilö, jolla ei ollut minkäänlaista aikaisempaa kokemusta teatterista. Tutki-

mukseen osallistunut henkilö teki havainnon vuoden aikana, että häneen 

vaikuttavat perinteisiksi näytelmiksi koettuja esityksiä enemmän ne, joissa 

yleisö nähdään ja kohdataan. Vaikuttavimpana esityksenä hän piti ainakin 

osittain immersiivistä Sielujen yö -näytöstä, jossa pääsi itse osallistumaan 

esitykseen. Blogissaan koehenkilö Alissija-Elisabet Jevtjukova kuvaa koke-

musta parhaaksi asiaksi, mihin on teatterissa törmännyt (Jevtjukova, 2019). 

Immersiivinen teatteri tarkoittaa esitystä, johon katsoja upotetaan mukaan 

(Haapala, 2019). 

5.3 Yhteenveto hyvästä improvisaatioteatterikohtauksesta tutkimusta varten 

Teatteri-ilmaisun opetuksessa improvisaatio voidaan ajatella näyttelijätyön 

älyllisimmäksi fyysisen toiminnan osa-alueeksi, mitä tarvitaan teatteriesi-

tyksen valmistumisessa. Opetuksen lähtökohtana on turvallisen ja sallivan 

ilmapiirin luominen, jonka jälkeen tulevat vasta fysiikan, hengityksen ja ää-

nen harjoittaminen. Emotionaalisen tason harjoitteet ohjaavat kontaktiin, 

läsnäoloon ja tunneilmaisuus. Näiden lähtökohtien jälkeen tulee vasta im-

provisointi ja erilaisiin rooleihin asettuminen. Älyllisen toiminnan huipulla 

on draaman ymmärrys ja viimeisenä teatteriesitys kokonaisuudessaan. 

(Airaksinen & Okkonen, 2006, ss. 14-17.) Tämän teorian mukaan improvi-

saation harjoitteleminen vaatii fyysisten, emotionaalisten ja älyllisten osa-

alueiden harjoittamista.  

 

Harjoittelemalla improvisaatiota ihmisen kyky toimia intuitiivisesti paranee 

tai hän uskaltautuu sen valtaan. Intuitio liittyy sensuroimattomuuteen. Se on 

tiedostamaton ihmisen toimintaa ohjaava tajunnan tila, jossa ihminen toimii 

vapautuneesti aistiensa, viettiensä ja vaistojen varassa. Spontaanius on toi-

mimista impulssien ja intuition mukaisesti. Se on ensimmäisen mieleen tu-

levan asian hyväksymistä. Spontaani ihminen ei vertaile, analysoi tai arvota 

ideoitaan etukäteen. Improvisaatiokyky on spontaaniutta, jossa hetkessä 

kumpuavat sanat ja teot otetaan käyttöön. (Routarinne, 2007, s. 21.) 
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Läsnäolo on improvisaatiossa näyttelijän tärkein ominaisuus, joka kehittyy 

harjoittelun myötä. Läsnäolo on ihmisen sisäinen asenne, jolla hän virittäy-

tyy olemaan juuri siinä tilanteessa kuin on. Tässä ja nyt -sanonta kuvaa tilaa, 

jossa improvisaation ja puhtaan intuitiolla toimimisen on mahdollista tapah-

tua. Läsnäoloa, spontaaniutta ja intuition käyttöä voi harjoitella. Suurin este 

niiden tapahtumiselle on luottamattomuus toisiin tai itseensä. Omien mieli-

kuvien vapauttaminen auttaa kohtaamaan tilanteet ja ihmiset sellaisena kuin 

ne ovat. Improvisaatiotaito on ihmisen perustaito, eikä sen harjoittamiseen 

tarvitse olla näyttelijä tai kokenut esiintyjä. Improvisaatiota tarvitaan arjessa 

selviytymiseen ja teatteri on sen taidon harjoittelulle vain yksi yleisesti tun-

nettu toimintaympäristö. (Routarinne, 2007, ss. 22, 24.) 

5.4 Toimintajärjestys improvisaatiokohtauksessa 

Improvisaatioteatteri on ennalta suunnittelematonta toimintaa näyttämöllä. 

Jotta näyttelijä voi kokea jotain tai osata toimia, tulee hänen tietää itsestään 

jotain sekä ymmärtää suhteensa muihin paikalla oleviin hahmoihin. Pitkään 

toimineiden improvisaatioryhmien esittämät kohtaukset näyttävät usein har-

joitelluilta. Se johtuu keskinäisistä rutiineista ja sopimuksista. Näitä sopi-

muksia noudattamalla tapahtumat etenevät ja kaikilla näyttelijöillä on kiin-

nityspinta näytelmään sekä sen tapahtumiin ja muihin roolihahmoihin. Im-

provisaatioryhmillä on keskenään erilaisia käsitteitä ja muistisääntöjä asioi-

den kululle, koska vakiintunutta yhtenäistä sanastoa ei Suomessa ole. Tässä 

työssä käytetty terminologia on vain yksi esimerkki monista. 

 

Teatterin improvisaatiokohtauksissa käytetään erilaisia tekniikoita, joita voi 

kuvailla pelin säännöiksi. Tekniikalla voidaan määrittää näyttelijöiden pu-

hetta, tekemistä ja tunteita. Tekniikka voi olla liittyä myös näytelmän raken-

teeseen tai se voi olla sopimus siitä, kuinka näytellyssä tarinassa juoni ete-

nee. Vaikka tekniikka olisi mikä tahansa, niin improvisaatiokohtauksen toi-

mintajärjestys pysyy samana. Improvisaatiokohtauksen toimintajärjestys-

mallia käyttämällä myös vuorovaikutus näyttelijöiden kesken helpottuu. 

Sen lisäksi kohtausta ja tilannetta eteenpäin vievät toiminta- ja käytösmallit 

hyväksymisestä ja tarjoamisesta.  

 

Tarinan kulku improvisoidussa kohtauksessa on jaettu neljän vaiheeseen: 

suhteet kuntoon, mitä ollaan tekemässä, muutos ja päätös. Kaikki neljä vai-

hetta ovat tarinan kerronnan osalta oleellisia. Ihmisten välinen suhde on tär-

kein vaiheista. Jos roolihahmoilla ei ole suhdetta toisiinsa tai se on epäselvä, 

ei kohtauksessa tapahdu mitään muutosta ja sitä on vaikea seurata. Ilman 

toimintaa kohtauksessa ei tapahdu mitään. Ilman toiminnan muutosta jää 

juoni hyvin latteaksi ja jos näytelmässä ei ole päätöstä ja juoni irralliseksi. 

 

Improvisaatiokohtauksen etenemisjärjestyksen ja sitä tarkentavat selitykset 

olen laatinut seuraavaan kaaviokuvaan.  
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Suhteet kuntoon. 

Tämä tarkoittaa ihmisten välisen suhteen selvittämistä itselle ja yleisölle. 

Ketä olemme, mistä tulemme ja mistä tunnemme toisemme? Jos henkilöt 

tapaavat ensimmäistä kertaa, niin mikä asia heitä yhdistää? Puhetta ei tarvita 

suhteen luomiseen. Katse riittää, jos siitä selviää, mitä henkilöt ajattelevat 

toisistaan. Esimerkiksi, jos kohtaus tapahtuu kotona tulee henkilöiden väli-

nen suhde näkyviin helposti, vaikka siihen ei käytettäisi yhtäkään sanaa. Po-

sitiivisen platformin luominen toisen hahmolle on tärkeää. 

 

 

Mitä ollaan tekemässä. 

Yhteinen tekeminen pitää löytyä. Tekeminen voi olla vaikka keskustelua, 

mutta tekeminen auttaa, jos puhuminen ei ole luontaista. Tärkeää on kuun-

tele ja seurata toisen tekemistä. Liitä itsesi siihen ja pidä kaikkea hänen sitä 

tärkeänä. Kun olet hyväksynyt kaverin tarjouksen voit ehdottaa siihen jat-

koa. Hyväksymistä ei ole suostuminen kaikkiin ehdotuksiin, vaan se että 

ottaa ehdotukset mukaan kohtaukseen. Esimerkiksi, jos kotitilanteessa eh-

dotetaan siivoamista, niin luonnollista on olla innostumatta asiasta, mutta 

siivoustarjousta ei voi sivuuttaa tai olla tekemättä siitä merkittävää. 

 

 

Muutos. 

Muutos voi olla toiminnassa, suhtautumisessa, statuksessa, tunteissa tai hen-

kilöiden välisessä suhteessa. Muutos syntyy vaikuttumisesta toisen sanoista 

ja teoista. Muutosta ei synny ilman vuorovaikutusta ja toisen tarjousten hy-

väksymisestä. Esimerkiksi kodin siivoustilanteen muutoksen ei tarvitse olla 

suostuminen siivoukseen, vaan siitä voi syntyä aviokriisi, imuri voi hajota, 

tai sitten jokin sisäinen kasvu ja ymmärrys. 

 

 

Päätös. 

Kaikki hyvät teatterikohtaukset päättyvät jotenkin. Eli tilanne tai käsitellyt 

asiat tulevat päätökseen. Suostumalla yhteiseen tekemiseen ja muutokseen, 

syntyy jotain uutta, joka voidaan katsoa kohtauksen päätökseksi. Päätöksen 

ei tarvitse olla suuri ja merkittävä, vaan jotain mistä voi nähdä muutoksen 

vaikutuksen. Esimerkiksi siivousriita saadaan sovittua tai se johtaa molem-

minpuoliseen mykkäkouluun keittiön pöydän äärellä. 

 

Kuva 3. Tätä toimintamallikaaviota käytän analyysissa vertailuparina tar-

kastellessani hyvän kohtaamisen ja toimivan improvisaatiokoh-

tauksen välisiä yhteneväisyyksiä ja eroja.  
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6 ENSIMMÄINEN NÄYTÖS, TUTKIMUS 

6.1 Tutkimuksen lähtökohdat 

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa, kehittää taitoa ja lisätä 

ymmärrystä (Varto, 2017, s. 12). Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää asia, 

joka liittyy käytänteisiin. Asiaa helpottaa, jos tutkija on tekemisissä asian 

kanssa työnsä tai vapaa-aikansa puitteissa. (Varto, 2017, ss. 24-25.) Tutki-

muksessa tutkijan on pyrittävä pitämään omat halunsa ja mielipiteensä 

poissa tutkimuksesta. Inhimillisen kokemuksen tutkimiseen tämä periaate ei 

sovi. Silloin kun tutkimuksen kohteena on yksilön elämys tai yhteisöllinen 

vuorovaikutuksen tila, ei tutkija voi sulkea itseään työn ulkopuolelle. Jos 

tutkija poistaisi itsensä, poistuisi koko tutkimuksen kohde. Yksilön koke-

mukseen perustuva tutkimus on haastavaa sen määreiden todentamisen 

vuoksi. (Dunderfelt, 2016, s. 171.) 

 

Fenomenologisessa tutkimuksessa tuotetaan tietoa analysoimalla koke-

musta (Smith, 2013). Asioiden tutkimisessa fenomenologisesta näkökul-

masta, on oleellista tarkastella ilmiötä nimenomaan ihmisten kokemuksia 

kuvaamalla (Dunderfelt, 2016, s. 13). Kokemusasiantuntijana fenomenolo-

gisessa tutkimuksessa on myös tutkija itse. Hänen kokemuksensa on arvo-

kasta tietoa siinä missä tutkimukseen osallistuvien ihmistenkin. Fenomeno-

logisessa tutkimuksessa tuloksia ei pitäisi arvailla etukäteen, vaan koke-

musta tulee tarkastella ilman ennakkokäsityksiä. (Smith, 2013.) 

 

Suhde itseensä ja toiseen sekä olosuhteet ja mielentila vaikuttavat kohtaa-

miseen, kuten teatterikohtaukseen (Kallio, 2017, s. 31). Lisäksi kohtaami-

seen vaikuttavat luonteet, persoonallisuuserot ja halu kunnioittaa toista ja 

hänen mielipiteitään (Silvennoinen, 2004, s. 34). Vuorovaikutuksessa syn-

tyy luovuutta. Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa voidaan liikkua sa-

malla ajatuksen tasolla ja ruokkia toinen toista ideoilla. Muiden kanssa jae-

tussa innostuneessa tilassa syntyy yhdessä luomista ja visiointi. Intuitiivista 

kanavaa pitkin päädytään samaan idealähteeseen, josta käsin yhteinen luo-

minen tapahtuu. (Dunderfelt, 2016, s. 50.) Luovuudella tarkoitettavan kykyä 

tuottaa uutta ennestään tunnetun pohjalta. Luovuutta pidetään pelkästään 

myönteisenä arvokäsitteenä. Luovuus ei rajoitu vain taiteen luomiseen vaan 

kaikkiin elämän osa-alueisiin. (Ringbom, 1985, ss. 253-254.) 

 

On tärkeää kysyä itseltään, milloin vain esittää hyvää kohtaamista ja milloin 

se on aitoa. Aidossa kohtaamisessa laskeutuu itsekin läsnäolevaksi, kuule-

vaksi ja kosketettavaksi. Taito olla läsnä vaikuttaa aidon kohtaamisen syn-

tymiseen. Erilaiset roolit vaikuttavat vuorovaikutuksen syntymiseen, mutta 

eivät estä vastavuoroisen kohtaamisen mahdollisuutta. Kohtaaminen ei kos-

kaan ole kiinni vain toisesta osapuolesta, vaan se on vastavuoroista. (Kallio, 

2017, ss. 163-164.) Ihmisten välisessä kohtaamisessa kohtaavat sisäiset mi-

nuudet. Hyvässä kohtaamisessa syntyy yhteys kahden tai useamman ihmi-

sen välillä. (Dunderfelt, 2016, s. 42.) 

 

Intuitiivisen kohtaamiskokemuksen muodostuminen on kulttuurisidon-

naista. Omasta kokemuksesta luomme mielikuvia ja tulkitsemme toisen 
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ihmisen mikroilmeitä. Tämä luo haasteen, kun vuorovaikutustilanne tapah-

tuu temperamentiltaan erilaisesta kulttuurista tulleen henkilön kanssa. Hä-

nen antamat impulssit ovat ristiriidassa kokemuksemme kanssa. 

(Dunderfelt, 2016, s. 43.) 

 

Tunteiden tutkimisessa tulee huomioida ihmisten erilainen kokemus tun-

teista. Sama problematiikka ilmenee tunneviestinnässä. Kaikilla ihmisillä 

on tunteita, mutta subjektiivinen kokemus ja määritykset vaihtelevat yksi-

löllisesti. Tunnetta voi kuvata henkilökohtaiseksi elämykseksi, joka vaikut-

taa vuorovaikutukseen. Vuorovaikutustilanteessa tunteet saattavat tarttua 

toisiin osapuoliin. Tunne saattaa jäädä tilanteen jälkeen emootioksi, eli py-

syvämmäksi olotilaksi. (Dunderfelt, 2016, ss. 68-70.)  

6.2 Tutkimuksen eettisyys 

Tämä toimintatutkimus on toteutettu seurakunnan työntekijöiden ja luotta-

mushenkilöiden kanssa. Tutkimuksen tekemisestä ja luonteesta on kerrottu 

seurakunnan työntekijäkokouksissa tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Tut-

kimussuunnitelma on esitelty johtoryhmälle ja seurakuntaneuvoston jäse-

nille ennen tutkimuksen aloittamista. Toimintatuokioissa osallistujille on 

kerrottu tutkimuksesta. Tilanteet, joissa toimintatutkimusta on tehty ovat ol-

leet luottamushenkilöille vapaaehtoisia. Työntekijöiden osallistuminen on 

määrätty esimiehien taholta, mutta osallistumisen astetta ei ole määrätty. 

 

Tutkimukseen kaikki osallistujat ovat osallistuneet omilla mielipiteillään ja 

ajatuksillaan. Kaikki vastanneet ovat saaneet samat mahdollisuudet vaikut-

taa lopputulokseen. Vastaaminen ja osallistuminen ei ole vaatinut erillisiä 

taitoja, eikä osallistumisen esteenä ole ollut fyysisiä rajoitteita. Aineistoa on 

käsitelty ilman, että henkilöt olisi tulleet ilmi vastausten yhteydessä. Käsin-

kirjoitettua aineistoa ei ole kuvattu ja liitetty tähän työhön anonyymiyden 

varmistamiseksi. Tekstit on kirjoitetussa muodossa niitä koskevissa kappa-

leissa. Aineistoon ja mielipiteisiin vaikuttamista olen välttänyt. Ohjeistukset 

ovat olleet yhteisiä ja näin ollen kaikille samanlaisia.  

 

Koottua aineistoa on pidetty tallessa lukitussa tilassa, mihin muilla kuin tut-

kijalla ei ole ollut avainta. Tutkimus ei edesauta tutkijan asemaa tai vaikuta 

työtehtäviin seurakunnan organisaatiossa. Tavoiteltua lopputulemaa ei ole 

ollut, vaan  teorian pohjana on aineistosta nousseet näkökulmat. Tutkijalle 

ei koidu taloudellista hyötyä tai haittaa tutkimuksen tuloksista. Tutkija ei 

vertaa omaa osaamistaan tai aseta itseään tutkimuksessa erilliseen asiantun-

tijarooliin tutkimusaiheeseen nähden.  

 

Tutkimuksen tekeminen, sen julkaiseminen ja siihen liittyvä materiaali ei 

aseta työn tilaajaa, tutkimukseen osallistuneita henkilöitä tai heidän läheisi-

ään eikä tutkijaa merkittävään henkisesti tai fyysisesti epäedulliseen ase-

maan. Tutkimuksessa ei ole nostettu vähemmistöryhmiä tai yksittäisiä hen-

kilöitä esille. Tutkimukseen osallistunut nuorista koostuva vertailuryhmä on 

ollut riittävän suuri ja heterogeeninen, jotta siitä olisi mahdollista irrottaa 

yksittäisen henkilön vastauksia. Tutkimuksessa ei kysytä mitään henkilöön, 
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hänen sosiaaliseen tilanteeseensa eikä taloudelliseen asemaan liittyvistä asi-

oista.  

 

Näiden asioiden valossa voidaan todeta, että tutkimuksessa on noudatettu 

tutkimuseettisiä periaatteita. Tutkimuksesta ei aiheudu minkäänlaista hait-

taa siihen osallistuneille henkilöille tai työn tilaajalle. 

6.3 Ensimmäinen tapaaminen 

Eletään tammikuun alkua 2019. Uusi kirkkovaltuusto on valittu ja heidän 

toimintakautensa alkaa tästä. Opinnäytetyön kannalta on merkityksellistä tä-

nään yhdessä heidän ja työntekijöiden kanssa määritellä kohtaaminen sekä 

siihen vaikuttavia seikkoja. Toinen suuri tavoite on tutustuttaa uudet kirk-

kovaltuutetut ja työntekijät toisiinsa. Koko päivän kestävää toimintaa on 

pyydetty ohjaamaan seurakunnan ulkopuolelta hiippakunnan työntekijät. 

Heidän kanssaan olin ennalta sopinut toiminnallisen tutkimuksen tavoit-

teesta ja koottavan aineiston muodosta.  

 

Ilmapiiri seurakunnan kurssikeskuksen salissa on iloinen. Puheensorina 

täyttää tilan ja muuttuu hetkittäin meluksi. Penkit on aseteltu kuuden hengen 

pieniin ympyröihin. Työntekijät olivat saaneet ohjeeksi jakautua tasan ryh-

miin, jotta tutustumista voisi tapahtua kirkkovaltuutettujen kanssa. Ennak-

koon oli pelkotilana keskustelun siirtyminen kirkkorakennuksen purkua 

koskevaan keskusteluun, mikä oli ollut kirkollisvaalien tunteita nostattanut 

kestopuheenaihe. Ihmisten esittäytymisien jälkeen siirryttiin kohtaamisen 

teemoihin. Orientaationa aiheeseen tehtiin janatyöskentely. Siinä salin eri 

puolet olivat vastakkaiset mielipiteen ja oman käsityksensä mukaan tuli va-

lita kohta janalla, mihin asettuu. Viimeinen tehtävä oli asettua kohtaamis-

koulutuksesta innostuneisuutensa mukaan janalle. Lähekkäin asettuneista 

henkilöistä muodostettiin kolmen hengen ryhmiä. 

 

Istuimme kolmen hengen ryhmissä. Minun kanssani istui kaksi kirkkoval-

tuutettua. Meitä oli janatyöskentelyssä yhdistänyt suuri innostus kohtaa-

mista ja sen kehittämistä kohtaan. Tehtävänä oli pohtia tulevaa kohtaamis-

valmennusta arvokkaan haastattelun menetelmällä. Yhdellä vuorollaan oli 

puheenvuoro ja toinen toimi haastattelijana. Kolmas tarkkaili tilannetta ja 

piti huolta kellosta. Jokainen toimi yhdessä roolissa viiden minuutin ajan. 

Kaikkien kolmen haastattelun jälkeen jokaisen ryhmän piti valita haastatte-

luissa ilmenneistä asioista yksi yhdistävä tekijä tai tärkeimmäksi noussut 

näkökulma. Nämä kerättiin yhteiselle taululle.  

 

Työskentelyssä nousi erilaisia odotuksia kohtaamisvalmennukselle: Toivot-

tiin harjoiteltavan tervehtimisen taitoa, keskustelua ja molemminpuolista 

kommunikointia. Haluttiin ymmärtää kohtaaminen mahdollisimman laajasti 

ja vuorovaikutuksen parantumista. Toivottiin perehdytystä ja positiivisella 

mielellä kaiken tulevan vastaanottamista. Yhdessä tekeminen nousi tärke-

äksi seikaksi ja keskinäinen tutustuminen sekä yhteishengen tärkeys. Koh-

taamisen käsitystä määriteltiin konkreettisella kohtaamisella teennäisen si-

jaan ja keskustelemalla eikä käännyttämällä. Kohtaamisvalmennuksen toi-

vottiin tuovan rohkeutta arjen kohtaamisiin ja yhteisen sävelen löytymistä. 
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Yhteisen seinätaulun tekemisen jälkeen työskentely jatkui mielikuvaharjoi-

tuksella. Rauhallinen instrumentaalinen musiikki soi taustalla ja silmät ke-

hotettiin sulkemaan. Ohjaaja puhui rauhallisella äänellä ja antoi ohjeita aja-

tusten suuntaamisesta.  

 – Muistele hetkeä, jolloin sinut on kohdattu hyvin. 

 – Miltä sinusta silloin tuntui? 

 – Mitä toinen ihminen teki, että sinulle tuli kohdatuksi tulemisen tunne? 

 – Mitä haluaisit oppia häneltä omaan tapaasi kohdata? 

 – Miksi ajattelet juuri tämän tilanteen olleen merkittävä sinulle? 

 – Mitä sinulle on jäänyt erityisesti mieleen kyseisestä hetkestä? 

Tämän jälkeen sammutetut valot sytytettiin jälleen. Musiikki hiljennettiin 

rauhalliseen tahtiin ja ihmisiä kehotettiin avaamaan silmänsä. 

 

Nyt oli aika omassa kolmen henkilön ryhmässä jakaa vielä muistoja edelli-

sessä työskentelyssä mielessä olleesta kohtaamistilanteesta. Yhteisen jaka-

misen jälkeen piti etsiä yhtä tai useampaa tärkeää kohtaamisen laatuun vai-

kuttavaa tekijää. Huoneen keskelle oli levitetty leveää paperia rullassa ja 

siihen oli piirretty miellekartan keskusympyrä, johon oli kirjoitettu kohtaa-

minen. Tehtävä oli käydä ryhmänä jatkamassa miellekarttaa kohtaamisen 

laatuun liittyvillä tekijöillä, jotka olivat keskustelussa nousseet esille. 

 

Miellekarttaan kirjattiin kohtaamisen toteutuvan, kun on täysin läsnä ai-

dosti, kunnioittaa toista, katsoo silmiin, kuuntelee aidosti ja on kiinnostunut. 

Lisäksi pitää antaa toiselle tilaa olla, tuntea ja kertoa. Kohtaamistilanteessa 

tulee ymmärtää kuulemansa, olla oma itsensä, hymyillä ja olla luottamuksen 

arvoinen. Kohtaamisessa pitää pysähtyä hetkeen, olla spontaani, ennakko-

luuloton ja yllätyksellinen. Kohtaamista voi parantaa, jos oppii kuuntele-

malla, innostuu ja pystyy välttämään suunnittelua. Kohtaamistilanteen tulee 

olla kiireetön ja muistaa kosketuksen merkitys. Kohdatessa pitää tarjota toi-

selle kuulluksi tulemisen kokemus. 

 

Kehityskohteina päivästä ehdotettiin tilan vaihtamista salin kaikumisen 

vuoksi ja toivottiin ryhmiä vaihdettavan jatkossa enemmän, jotta tutustumi-

nen tapahtuisi useampiin ihmisiin. Hyvänä pidettiin sitä, että kaikki olivat 

yhdessä ilman erillisiä rooleja. Kiitosta saivat myös erilaiset keskustelut ja 

ruoka. Työskentelyt olivat mielekkäitä ja sain riittävästi aineistoa opinnäy-

tetyön kannalta kohtaamisen teorian näkökulmista aineiston kokoamiseksi. 

Sen lisäksi sain koottua sanalistan mahdollisista ulkoisista ja sisäisistä koh-

taamiseen liittyvistä asioista seuraavaa kokoontumista varten.  

 

Kirjoitettujen teemojen ja teorian pohjalta pilkoin kohtaamisen vaikutuste-

kijät yksittäisiksi asioiksi, joista kirjoitin sanalistan seuraavaa toiminta-

tuokiota varten. Kokoamani sanalista: ulkonäkö, kellonaika, lämpötila, yh-

teinen harrastus, ilmeet, onko muita paikalla, katsekontakti, vireystila, hajut 

ja tuoksut, kosketus, tunnelma, äänet, lemmikkieläin, vaatteet, paikka, ikä, 

etäisyys, hymy, tila ja murre. Lisäksi listalla oli silmien väri, jonka odotus-

arvoisesti en ajatellut vaikuttavan yhtään. Näin syntyisi kaikille ryhmille yh-

tenäinen perspektiivi tarkastella muiden asioiden vaikutusta, kun heikoin 

vaikuttava tekijä tulisi merkattua. Samaa käytin varsinaisen 
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tutkimusryhmän tehtävässä, mutta analyysista olen jättänyt sen käsittele-

mättä. Kaikki ryhmät valitsivat sen vähiten vaikuttavaksi, joten arvioni osui 

oikeaan. 

6.4 Toimintatutkimuksen toisen osan koeponnistus 

Sokean kokeen merkitys tutkimuksessa on sattuman poistamiseksi oleel-

lista. Testiryhmänä käytin seurakunnan nuorten leirille tulleita 16-18-vuoti-

aita nuoria. Osallistujia oli noin 50 henkilöä. Tavoitteeni oli testata tehtävän 

toimivuutta ja tuloksien saamista tehtävän avulla. Analyysissa käytän saa-

maani aineistoa myös vertailukohtana varsinaisen koeryhmän vastauksille. 

Paikalla oli myös minun lisäkseni kolme työntekijää, joille annoin tarkkai-

lijan roolin työskentelyn ajaksi.  

 

Nuorilla ei ollut kohtaamisesta pohjatyöskentelyä, kuten varsinaisella tutki-

musryhmällä, joten teetin introduktiona sosiodraaman, forumteatterin ja im-

provisaatioteatterin yhdistelmän aiheeseen virittäytymiseksi. Halukkaat toi-

mivat näyttelijöinä ja yleisö ehdotti heille erilaisia hahmoja, joita he esittäi-

sivät. Kohtaamistilanteet olivat myös yleisön asettamia. Itse toimin joke-

rina, eli kertojahahmona ja ohjasin harjoitetta. Tarkoitus oli löytää kohtaa-

miseen vaikuttavia tekijöitä. Huomioni oli, ettei kohdata-sana tarkoittanut 

muuta kuin ohi kulkemista. Vaihdoin ohjeistuksessa kohtaamis-sanan tapaa-

miseen, jonka jälkeen tehtävän kohtaamiset muuttuivat vuorovaikutukselli-

siksi. Kehottamalla pieneen keskusteluun alkoi syntyä ongelmatilanteita 

hahmojen välisessä vuorovaikutuksessa. Yleisö antoi auttavia ohjeita tilan-

teisiin, jotta vuoropuhelu hahmojen välillä olisi toiminut paremmin. 

 

Tämän jälkeen siirryimme varsinaiseen tehtävään. Jaoin ryhmän sattuman-

varaisesti kuuden hengen ryhmiin ja ryhmät saivat tarrapohjalle tulostetun 

laatimani sanalistan ja paperin, jossa oli toisessa laidassa vaikuttamisen ydin 

ja siitä säteittäin heikkenevät vaikutuksen sektorit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Työskentelyn pohja, mihin sanoja liimattiin ryhmän keskustelun 

ja mielipiteiden pohjalta. 

 

Tehtävä oli liimata sanat kaavioon siihen kohtaan, kuinka vahvasti ne vai-

kuttavat ryhmän mielestä kohtaamiseen. Lisäksi ryhmällä oli oikeus piirtää 

ja kirjoittaa kaavioon muita huomioitaan ja kohtaamiseen vaikuttavia teki-

jöitä. Kehotin myös jättämään eriäviä mielipiteitä, jos joku oli muun ryhmän 
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kanssa selkeästi eri mieltä jonkun sanan paikasta kaaviossa. Ryhmätuotok-

sia syntyi 10 kappaletta. 

 

Luomani sanalistan ulkopuolelta lisäyksiä kaavioon oli tehty runsaasti, 

mutta yhtään eriävää mielipidettä ei. Näin ollen on syytä olettaa ryhmän ol-

leen vastauksissaan yksimielinen. Erittäin merkityksellisenä pidettäviä asi-

oita listan ulkopuolelta olivat kiinnostuneisuus, kohteliaisuus, positiivisuus 

ja asenne. Merkityksellisiä asioita olivat mieliala, huumorintaju, arvot, ke-

honkieli, luonne, elämäntilanne, äänensävy ja käytöstavat. Keskenään eri 

puolille vaikutuskaaviota olivat päässeet kieli ja tilanne. Toinen ryhmä piti 

näitä asioita erittäin merkityksellisinä ja toinen ryhmä ei niinkään merkityk-

sellisenä. Vähän tai ei ollenkaan merkityksellisiä asioita sanalistan ulkopuo-

lelta olivat sukupuoli, yhteiset tutut, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto, 

etnisyys ja varallisuus.  

 

Tehtävän jälkeen jokaisella oli vielä tilaisuus itsearviointiin. Huoneessa oli 

kolme isoa kartonkia, joissa piti arvioida oppimaansa itsestä, toisista ja koh-

taamisesta.  Huomioita kohtaamisesta:  

− Kaikki kohtaamiset ovat erilaisia, koska kukaan ei koe kohtaamista sa-
malla tavalla.  

− Ikinä ei saa tuomita.  

− Pitää muokata omaa asennetta keskustelun mukaan.  

− Ei saa keskittyä vain itseensä.  

− Pitää ottaa huomioon erilaiset ihmiset.  

− Ihmisillä on eri asiat tärkeitä, jotta kohtaaminen onnistuu.  

− Sillä on merkitystä, miten puhuttelee toista.  

− Luonne ja asenne vaikuttaa keskusteluun, mutta moni muu asia vai-
kuttaa siihen alkaako se.  

− Tilanne pitää hyväksyä.  

− Pitää kysellä, mutta ei liikaa.  

− Ennakkoluulottomuus on hyväksi.  

− Sillä miten käyttäytyy toista kohtaan on merkitystä, mutta ulkonäöllä, 
taustalla tai muullakaan ei ole väliä. 

−  Ole innokas toisesta.  

− Ei saa olla ilkeä.  

− Ole kohtelias.  

− Kohtaamisessa vaikuttaa monta vaikuttajaa samaan aikaan.  

− Kasvonpiirteet ovat tärkeitä.  

− Kohtaamisessa katsekontakti ja asiallisuus ovat tärkeitä.  

− Tärkeää toisen huomioiminen ja kunnioittaminen sekä käytöstavat ja 
ystävällisyys.  

− Kohtaamista helpottavia asioita ovat hymy, iloisuus, positiivisuus, 
luonne, asenne, tunnelma, fiilis, aktiivisuus, interaktiivisuus, aito kiin-
nostus, luottamus, avoimuus ja se, että yrittää ajatella toisenkin tilan-
netta.  

− Rento ilmapiiri, ymmärtäminen ja hyväksyminen on myös tärkeitä asi-
oita.   
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Ryhmäläiset tekivät huomioita toisista:  

− Jokainen on erilainen ja tykkää eri asioista.  

− Yhteisellä kiinnostuksella on valtava vaikutus.  

− Muiden on helppo keskustella minun kanssani.  

− Erilaisuus on rikkaus.  

− Kenenkään ei kuulu muuttua, jokainen on sellainen kuin on ja se on 
hyvä asia.  

− Uusiin ihmisiin on kiva tutustua.  
 
Itsestään ryhmäläiset tekivät havaintoja:  

− Omana itsenä oleminen on tärkeää.  

− Olen oppinut tekemään itsestäni naurunalaisen.  

− Haluaisin oppia luomaan paremman tunnelman.  

− Tuppaan asettumaan kohtaajan paikalle.  

− En ole aina kovin innokas kohtaamaan.  

− Olen hyvä kohtaamaan.  

− Olen innokas, hyvä kuuntelija, innostun toisesta ja saan keskustella 
melkein mistä vain.  

− Puolustan vähemmistöjä.  

− Sopeudun helposti.  

− Olen sosiaalinen, sopeutuva ja osaan huomioida erilaiset ihmiset.  

− Teen havaintoja ihmisen käyttäytymisestä ja asenteesta, mutta en ul-
konäöstä.  

− Osaan antaa muille puheenvuoron. 
 

Nuorten kanssa työskentely oli energistä ja iloista. Tarkkailijat olivat teh-

neet saman huomion. Lisäksi he ihmettelivät, miten vähän lisäkysymyksiä 

nuorilla oli annettuihin ohjeisiin, koska itse kokivat ne kovin väljiksi. Sana-

lista oli heitä alkuun mietityttänyt, koska sanat olivat moniselitteisiä, mutta 

seurattuaan työskentelyä he kokivat sen hyväksi, koska se oli herättänyt pal-

jon positiivista keskustelua ryhmissä. Parhaan palautteen yksi heistä oli kir-

jannut ylös. Hänelle oltiin käyty erikseen sanomassa, että tällaisia työsken-

telyjä pitäisi olla enemmän. Kyseinen nuori oli oppinut toimintahetken ai-

kana omien sanojensa mukaan enemmän kuin puolessatoista vuodessa luki-

ossa. 

 

Nuorten työskentelyn pohjalta tein sanalistaan vielä muutaman lisäyksen: 

ammatti, sosiaalinen asema, suru, julkisuus, rikollistausta, ilo, mielipiteet ja 

viha. 

6.5 Aikuiset samassa koitoksessa 

Maaliskuussa 2019, kolme kuukautta ensimmäisen tapaamisen jälkeen, ko-

koonnuimme työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa jälleen kohtaa-

misvalmennukseen seurakunnan kurssikeskukseen. Palautteista oli opittu ja 

tila oli vaihdettu juhlasalista toiseen tilaan. Kohtaamisvalmennuksen agen-

dana oli, minun pitämän toimintatuokion lisäksi, julkisen ja intiimien tilojen 
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ero sekä myötätunto ja -into. Paikalla oli jälleen noin 60 henkilöä ja päivälle 

oli varattu kuusi tuntia aikaa.  

 

Toimintatuokioni oli lounaan jälkeen, joten ajattelin pienen virittäytymis-

tehtävä auttavan varsinaisen sanalistatehtävän toteutusta. Virittäytymiseen 

valitsin teatteri-ilmaisutaidon kohtaamisharjoituksen, jossa ihmiset kulke-

vat salissa ja kohtaavat vastaantulijoita antamieni ohjeiden mukaisesti. Oh-

jeet liittyivät erilaisiin tunteisiin, status-käyttäytymiseen ja asenteisiin vas-

taantulijoita kohtaan. Tehtävään olin valinnut vielä odotusarvon merkitystä 

korostavan kokeen. Olin sopinut muutamien henkilöiden kanssa, että he toi-

mivat juuri päinvastaisesti kuin ohjeena olisi.  

 

Tehtävä viritti nopeasti toimintaan ja leikkimielisyys oli tilannetta parhaiten 

kuvaileva termi. Sääntöjen noudattamattomuus aiheutti hieman hämmen-

nystä ja sain pari tuomitsevaa katsetta, kun en puuttunut sääntörikkomuk-

siin. Nopeassa purussa tunnustin erilaisen tehtävänannon, mikä aiheutti nau-

rua ja rikkojat saivat synninpäästön. Tässä vaiheessa kaikki seisoskelivat 

ympäri salia pelin jäljiltä ja pyysin jakautumaan noin kuuden hengen ryh-

miin viereisten ihmisten kanssa. Ryhmiä tuli yksitoista kappaletta. Jaoin 

heillekin tarroilla olevan sanalistan ja kohtaamisen ydin -kaavion. Lisäksi 

annoin jälleen mahdollisuuden eriäviin mielipiteisiin ja lisäyksiin. Yhtäkään 

eriävää mielipidettä ei jätetty eikä uusia kohtaamiseen liittyviä sanoja oltu 

kirjattu taulukkoon. Ainostaan muutama yksittäinen sanaa selittävä tarken-

nus oli kirjoitettu.  

 

Tehtävän suorittamisen jälkeen oli mahdollisuus kirjoittaa tehtävän teosta 

nousseita huomioita seinille kiinnitettyihin kartonkeihin. Kohtaamisesta 

tehtyjä huomioita:  

− Tervehtiminen on tärkeää.  

− Kohtaaminen voi tapahtua missä vain ja miten tahansa. 

−  Kohtaamistakin on hyvä harjoitella. 

− Entisten kohtaamisten historia vaikuttaa vastaan tulevan kanssa vä-
lillä liikaa.  

− Miten paljon kateus on hyvän kohtaamisen esteenä?  

− Jokainen kohtaaminen on erilainen.  

− Hyvä kohtaaminen on tasapainottelua tilanteiden ja ihmisten mu-
kaan.  

− Hymy ja katsekontakti auttaa kohtaamisen onnistumisessa. 

−  Missä menee myötätunnon raja kohtaamisessa?  

− Kun katsoo aamulla peiliin, niin mieti miten se tyyppi haluaa tulla 
kohdatuksi ja kohtaa sillä tavoin muut.  

− Kun pitkin päivää kohtaa paljon ihmisiä työssä, ei enää ehkä tee mieli 
kohdata ketään iltaisin tai vapaa-ajalla.  

− On helppoa kohdata hyvin tunteikasta persoonaa.  
 

Itsestä tehtyjä huomioita:  

− Ilon kautta.  

− Positiivisella ensikontaktilla saa tuloksia.  

− Minun on helppo kohdata ihmisiä.  
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− Aamuisin ihan naurattaa, kun katsoo peiliin.  

− Omat rajat säilyttäen, mutta avoimin mielin. 

− Se, mitä annan itsestä ulospäin näkyy myös muissa heijastaen.  

− Erilaisten ihmisten kohtaaminen on elämän suola ja rikkaus.  

− Kohtaaminen harvemmin tuntuu vaikealta.  

− Kohtaamisesta jää hyvä fiilis, se tuntuu helpolta ja synnyttää mielen-
muutoksia.  

− Tämän päivän työskentelystä innostuin.  

− Kohtaaminen on helppoa.  
 
Toisista ihmisistä tehtyjä huomioita:  

− Toiset ovat avoimempia kuin toiset.  

− Kohtaaminen on taitolaji.  

− Ketään ei voi pakottaa, vaan pitää olla tahto kohdata, niin homma 
toimii.  

− Asumme Hämeessä.  

− Rohkeus, avoimuus, ilo ja nauru vetävät puoleensa.  

− Meistä on moneksi ja olemme erilaisia kohtaajia kaikki.  

− Ihania tyyppejä ja heidän kanssaan oli hyvä tunnelma.  

− Yhteistyö toimi ja pitää muistaa ymmärtää.  

− Me ollaan sankareita kaikki. 
 

Tehtävän tekemistä tarkastellessa tein huomion, että aikuisille tehtävän 

aloittaminen ja ryhmässä vastuun ottajan löytäminen oli haasteellisempaa 

kuin nuorille. Puhetta ja ääntä syntyi kyllä vähintään yhtä paljon. Yhteisen 

tekemisen kautta syntyi keskustelua ja ulkoisesti katseltuna kukaan ei jäänyt 

tehtävän ulkopuolella. Sisäistä tunnetta ulkopuolisuudesta en voi kuitenkaan 

arvioida. Päivän palautteena sain kiitoksen työskentelystä. Se oli ollut opet-

tavaisin hetki päivässä ja palautteen antajasta tuntui, että sillä oli merkitystä 

muita päivän tehtäviä enemmän. Päällisin puolin näin ihmisten olevan iloi-

sia ja iltapäivää kohden varauksellisuus tekemisessä pieneni.  

 

Aineiston tarkastelun jälkeen tarkastelin teoreettista aineistoani ja tein sii-

hen tarkentavia lisäyksiä. Teoreettinen viitekehys, joka opinnäytetyön teke-

misen alussa noudatti sosiaalietiikan normitusta sai rinnalleen positiiviseen 

psykologian. Tämä nousi ihmisten vastauksista. Kukaan ei ollut vähentä-

mässä pahoinvointia, vaan kaikki vastaukset olivat hyvinvoinnin kehittämi-

sen suuntaisia. Hyvän kohtaamisen tunnuspiirteistä ja kohtaamisvalmen-

nuksessa nousseista keskusteluista havaitsin kohtaamisella olevan runsaasti 

yhteisiä piirteitä hyvän teatterin improvisaatiokohtauksen kanssa. Päädyin 

ottamaan tämän yhteyden yhdeksi tarkastelun näkökulmaksi.  

 

Kohtaamisen käsitteleminen pelkästään on toiminut positiiviset kirkon 

työntekijöiden kohtaamiseen. Kirkon tilastopalveluiden vertailutaulukon 

(2020) tilastojen mukaan vuonna 2018 Sääksmäen seurakunnan työntekijät 

kohtasivat 319,3 henkilö/1000 jäsentä kohden ja vuonna 2019 vastaava luku 

oli 453,6/1000 jäsentä. Tilastossa vertailuluku lasketaan seurakunnan jäsen-

määrään suhteutettuna, mutta todellisuudessa kohtaamisessa ei tarkastella 

kirkkoon kuulumista. Vertailuluvut eivät ole valideja toisiin seurakuntiin 
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verrattuna, koska ylös kirjaamisen ohjeistukset saattavat vaihdella. Näitä 

tunnuslukuja voi silti verrata keskenään. Vuoden 2019 kirkkoon kuuluvista 

ei vielä ole tilastoa saatavilla Kirkon tilastopalveluiden (2020) sivustolla, 

mutta jos jäsenkehitys on pysynyt yhtä maltillisena kuin aikaisempina vuo-

sina, ei se aiheuta tilastoharhaa jäsenmäärään suhteutettujen tietojen osalta 

kohdattujen henkilöiden määrän muutos olisi seuraava: 

2018 319,3 x (jäsenmäärä 15 500:1000) = 4 945 hlöä 

2019 453,6 x (jäsenmäärä 15 300:1000) = 6 940 hlöä 

Muutos kohtaamisten määrään on tällä laskuopilla noussut vuodessa 40 %. 

Kohtaamisten määrä ei välttämättä ole noussut niin paljon. On mahdollista, 

että asiaan kiinnittämisen jälkeen työntekijät ovat kirjanneet kohtaamisia ai-

kaisempaa tarkemmin. Molemmissa tapauksissa kohtaamiseen on kiinni-

tetty erityistä huomiota ja sen merkitys on noussut työyhteisössä. 

 

Kirkon kohtaamisen tilastoinnissa käytetään kaaviota, jossa kirjataan koh-

taamisen toteuttaja ja paikka, sekä kohtaamisten lukumäärä ja kohdattujen 

henkilöiden määrä. Kohtaamisen syistä tilastoitaan: 

− Ihmissuhteet. 

− Elämän kriisit, suru. 

− Elämän taitekohdat. 

− Toimituskeskustelu. 

− Muistotilaisuus, kastejuhla tai hääjuhla. 

− Terveys, sairaus. 

− Asuminen, asunnottomuus. 

− Talous. 

− Opiskelu, työelämä, työttömyys. 

− Usko, elämän merkitys. 

− Muu. 
Kohtaamisen paikkoina ovat kirkon omien tilojen ja toimintojen lisäksi yh-

teistyötahojen tilat ja erilaiset tapahtumat. Työtehtävien ulkopuoliset koh-

taamiset kirjataan vain, jos ne liittyvät työtehtäviin tai ne on koettu ammat-

tiroolista käsin.  

7 TOINEN NÄYTÖS, ANALYYSI 

7.1 Teoria analyysin menetelmien valinnoista 

Tutkimuksessa pitää ottaa huomioon, mihin asioihin tutkimuksella on tar-

koitus ottaa kantaa ja millaiseen vuoropuheluun sillä osallistutaan. Tutki-

muksen tulosten lukijan vakuuttamisen keinot tulee ottaa huomioon aineis-

ton kokoamisessa. (Varto, 2017, s. 24.) Kokemusta analysoimalla on tarkoi-

tus tuottaa tuottoisa, vaihteleva ja hedelmällinen lopputulos. Tarkoitus on 

synnyttää vuoropuhelua aineiston ja analysoijan välillä. Kokemukseen poh-

jautuvasta analyysista ei voi antaa tyhjentävää ja lopullista vastausta, koska 

kokemus on kaikille erilainen. On mahdollista kuitenkin analyysin avulla 

saavuttaa jotain merkityksellistä. (Pavis, 2005, s. 38.) 
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Taiteellisen ja toiminnallisen aineiston kokoaminen aukottomaksi tutki-

mukseksi on mahdotonta, koska oikeellisuus ei ole todennettavissa esimer-

kiksi matematiikan avulla (Varto, 2017, s. 26). Mielikuvan taltioiminen toi-

sesta kokemuksesta kirjoitetuksi tekstiksi vaikuttaa näkökulmaan ratkai-

sevasti. Kannattaa valita kokemuksesta ne hetket, jotka auttavat päämäärien 

ymmärtämisessä. Nämä säilyttämämme mielikuvat eivät välttämättä ole tär-

keimpiä kokonaisuuden näkökulmasta, mutta ne luovat kehityksen havain-

noillemme ja muistoillemme. Ne ovat siksi merkittävässä osassa kokonai-

suuden hahmottamisessa ja merkityksellisyyden syntymisen kannalta. 

(Pavis, 2005, ss. 37-38.)  

 

Tutkimuksessa tarkastellaan myös erilaisia taitoja, jotka liittyvät kohtaami-

seen. Tärkeää on tunnistaa taitojen periaatteet, niiden sisällöt ja taitoa ku-

vaavat toiminnan periaatteet (Varto, 2017, s. 66). Työyhteisöt kärsivät suu-

resta tietotulvasta (Perkka-Jortikka, 2007, s. 14). Tämän vuoksi on huomat-

tava, kuinka uusi aineisto tulee esitellä ja tehdä mielekkääksi tarkastella. 

Analysoinnissa olen lähtenyt tutkimaan aineistoa ryhmittelemällä vastauk-

sia erilaisin perustein.  

 

Aineiston keräämisessä syntynyt tieto on perustelu valituiden menetelmien 

toimivuudesta, joilla on pyritty synnyttämään uutta tietoa (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, s. 13). Tutkijan on pystyttävä ilmaisemaan, mikä hänen tut-

kimuksessaan on uutta tietoa ja kuinka tieto on saavutettu (Varto, 2017, s. 

66). Etsimällä samanlaisuutta tai eroavaisuutta tutkittavan ja kaksosparin 

välillä asettaa tutkija itsensä miettimään, mikä on samankaltaisuuden ja ero-

jen taustatekijänä (Jalonen, 2006, s. 128). Tutkimuksen kautta on mahdol-

lista tarkastella toiminnan tuloksellisuutta (Varto, 2017, s. 66).  

 

Erilaisia tutkimuksia ja ilmiöitä voidaan tutkia vertailemalla niistä löytyviä 

tunnuspiirteitä, yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia etsien. Assosiaatiotutki-

muksen teorian mukaan valitsemalla tutkimuskohteelle kaksosparin voi sitä 

kautta etsiä eroavaisuuksia ja yhtymäkohtia. Eri tutkittavien ilmiöiden tar-

kastelussa voidaan keskittyä erilaisiin polttopisteisiin, solmukohtiin ja ha-

vainnoinnin hetkiin. Aikaisemmat kokemukset ja muistot niistä vaikuttavat 

myös tuloksiin. (Jalonen, 2006, ss. 62, 121-122.) Kahden ulkoisesti tunnus-

piirteiltään samanlaisen ilmiön tarkastelu rinnakkain tuntui mielekkäältä. 

Yksittäisen ilmiön ymmärrystä ja tietoa siitä voi lisätä yhdistelemällä tun-

nuspiirteitä kahden ilmiön välillä.  

 

Tutkimusraportin pitäisi tavoitella lukijaa ja siksi on oleellista, millaiseen 

muotoon tutkimus tulee kirjattua. Lukijalle pitää avata asiayhteydet ja ai-

neisto mielekkäässä ilmaisumuodossa. Tutkijan valinnat pitää perustella, 

jotta lukijalla on mahdollisuus ymmärtää ilmiö, mitä on tutkittu. Ilmiötä ja 

tutkimustuloksia on avattava enemmän kuin on välttämätöntä, sillä tutki-

muksen lukijalle aihealue voi olla vieras ja hän tarvitsee siitä laajan tiedon. 

(Varto, 2017, ss. 112-113.) Kielen voi rinnastaa virtuaalitodellisuuteen, 

jossa yksittäiset sanat synnyttää vastaanottajalle mielikuvia hänen kokemas-

taan todellisuudesta. Käytetty kieli luo abstraktin mielikuvan, joka on jokai-

selle keskenään erilainen ja henkilökohtainen. (Toikka, 2018, ss. 44-45.) 
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7.2 Aineiston saattaminen vertailtavaan muotoon 

Analyysin valmistelun aloitin kohtaamisen ydin -kaavioiden tarkastelusta. 

Saadakseni yhtenäisen aineiston merkitsin jokaiselle sanalle vertailunume-

ron sen etäisyyteen nähden kohtaamisen ytimestä. Ytimessä oleville tunnus-

luku oli kymmenen ja kauimmaiset asiat saivat vertailuluvukseen kaksi. 

Käytin ainoastaan kokonaislukuja. Lopuksi laskin vertailuluvut kaikista yh-

destätoista kaavakkeesta jokaista sanaa kohden yhteen. Nyt sain kaikille sa-

noille yhteisen tunnusluvun 22-120 välillä. Kaikissa kaavioissa oli jokainen 

tarrapaperin sana kiinnitettynä, niin keskiarvoa ei tarvittu tässä vaiheessa. 

Koska halusin vertailla nuorten ja aikuisryhmän välisiä eroja ja nuorilla oli 

vain kymmenen kaaviota laskin myös keskiarvon yhden desimaalin tark-

kuudella saadakseni yhtenäisen vertailukelpoisen tuloksen. 

 

Olin varautunut huomioimaan ristiriitaiset tulokset, mutta vastaukset pää-

osin lähellä toisiaan. Suurimmat muuttujat olivat lemmikkieläinten, sosiaa-

lisen aseman ja ammatin vaikutuksella kohtaamiseen. Koska ero ei ollut 

vain ääripäissä, vaan jakautui neljän ja kymmenen välille tasan tulin tulok-

seen, että luvut yhteenlaskettuna olivat suhteessa muihin lukuihin vertailu-

kelpoisia.  

7.2.1 Tutkimusaineiston kokonaispisteet ja merkityksellisyysjärjestys 

Seuraavaa listaa tarkastellessa voi nähdä yksittäisten asioiden vaikutuksen 

kohtaamisen laatuun. Listassa oleva numero on laskennallinen vertailuluku 

toiminnallisen tutkimuksen tuloksista.  

 

Kohtaamiseen vahvasti vaikuttavia tekijöitä:   

− Katsekontakti  102 

− Hymy  100 

− Ilmeet  99 

− Ilo  96 

− Viha  96 

− Tunnelma 95 

− Suru  92 
 

Keskimääräistä enemmän kohtaamiseen vaikuttavia tekijöitä: 

− Kosketus  81 

− Vireystila  80 

− Onko muita paikalla 80 

− Mielipiteet 79 

− Paikka  78 

− Yhteinen harrastus 77 

− Julkisuus  73 

− Tila  73 

− Etäisyys  70 

− Hajut ja tuoksut 67 

− Ammatti  66 
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− Sosiaalinen asema 65 

− Rikollistausta 64 

− Äänet  64 
 

Kohtaamiseen jonkun verran vaikuttavia tekijöitä: 

− Murre  59 

− Ulkonäkö 57 

− Kellonaika 55 

− Ikä  52 

− Vaatteet  51 
 

Kohtaamiseen vähän tai ei ollenkaan vaikuttavia tekijöitä: 

− Lämpötila 38 
 

Vaikuttavuuden arvioinnissa pohdin rajojen määrittelyä. Vaihtoehtona olisi 

ollut mediaaninen vertailutapa, jossa katsoisin keskimmäisen tulleista piste-

määristä ja jakaisin sen mukaan vaikutusten määrän. Päädyin kuitenkin rat-

kaisuun, jossa valitsin mahdollisten pistemäärien puolivälin rajaksi. Keski-

määräistä enemmän vaikuttavien ja vahvasti vaikuttavien rajaa pohtiessa 

päädyin valitsemaan kaavioon syntyneet ryppäät merkitysten jakoperus-

teiksi. Suhteellisella laskutavalla ajateltuna vahvasti vaikuttavan merkitys 

on suhteessa enemmän kuin saatujen lukujen keskiarvo. Siksi olen prosen-

tuaalisen merkityksen laskukaavassa käyttänyt vaikuttavuuskertoimia: vä-

hiten merkitys kertoimella yksi ja siitä ylöspäin kerroin on noussut aina yh-

dellä. Vahvasti vaikuttavien lukujen keskiarvo on siis kerrottu neljällä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Piirakkamallista ilmenee vaikutussektoreiden keskinäisten vaiku-

tusten suhde toisiinsa. 
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7.2.2 Vertailuryhmän tuloksia 

Suurimmat erot tutkimusryhmän ja nuorten vastausten välillä oli iän ja lem-

mikkieläimen kohdalla. Nuoret ajattelivat iän vaikuttavan keskimääräistä 

enemmän kohtaamiseen, mutta tutkimusryhmän mielestä ikä vaikuttaa vain 

jonkun verran. Nuorten tunnusluku 65 ja tutkimusryhmän vertailuluku 47,3. 

Tähän syynä voi olla valta-aseman kokemukset. Nuoret saattavat kokea ole-

vansa tasavertaisia kohtaamistilanteessa vain ikäistensä kanssa, mutta aikui-

silla ei iän suhteen ole tällaista statusasettelua. On mahdollista, että nuoret 

ajattelevat kohtaavansa helpommin aikuiset, kun kohtaamisesta ei tarvitse 

heidän kanssaan ehkä ottaa niin suurta vastuuta. Tosin, kun kuunteli ryh-

mien keskusteluaktiivisuutta, niin en usko tämän olevan tälle ryhmälle lä-

hempänä totuutta oleva näkökulma.  

 

Lemmikkieläin ihmisiä yhdistävänä tekijänä vaikutti tutkimusryhmän mie-

lestä keskimääräistä enemmän kohtaamiseen, mutta nuorten mielestä sen 

merkitys oli vähäinen tai sitä ei ollut ollenkaan. Toinen seikka joka erotti 

nämä kaksi ryhmää oli nuorten vastausten vahvempi äärilaitaisuus. Se nä-

kyy siinä, että nuorten vähän tai ei ollenkaan vaikutuksissa on lämpötilan ja 

lemmikkieläimen lisäksi vaatteet ja murre. Vähäsistä eroista olivat katse-

kontakti ja kosketus. Nuoret arvoivat molemmat vähemmän merkitykselli-

siksi, mutta tutkimusryhmän vaikuttavuusjaossa ne olivat vielä samoissa sa-

rakkeissa.  

 

Itse tein saman tehtävän sen suunnitteluvaiheessa ja siihen nähden huomioin 

ulkopuolisten häiriötekijöiden vaikuttavan minun läsnäoloon ja keskitty-

miskykyyni huomattavasti muita enemmän. Nuorten tuloksissa nämä tekijät 

olivat vieläkin alhaisempia. Omassa kaaviossani vireystila ja kellonaika oli-

vat myös korkeammassa vaikutuksessa kuin kummankaan ryhmistä. Pää-

osin tutkimus- ja vertailuryhmän järjestyksessä ei ollut suurta poikkeamaa 

keskenään. Toisistaan erillään tehtyjen tulosten valossa voidaan ajatella, että 

testistä saatavat tulokset ovat relevantteja vertailtaessa kohtaamiseen liitty-

viä vaikutustekijöitä suhteessa toisiinsa.  

7.2.3 Tulosten analysointia erilaisilla jakoperusteilla 

Tulosten analysoimisessa suorat vastaukset ovat vaikuttavuuslistassa. Mitä 

korkeammat pisteet sana on saanut, sitä enemmän siihen asiaan kannattaa 

kiinnittää huomiota kohtaamistilanteessa tai siihen valmistautuessa.  

 

Katsekontaktilla, hymyllä, ilmeillä, tunteilla ja tunnelmalla on suurimmat 

yksittäiset merkitykset. Merkityksen syynä voi olla niiden vahvasti esille 

tuleminen kohtaamistilanteessa. Toinen syy näiden asioiden vahvasti vai-

kuttavuuteen kohtaamistilanteessa on niiden merkitys hyväksynnän ilmai-

sussa. Hymy ja ilmeet viestivät sanattomasti tunteista, asenteista ja ajatuk-

sista toista ihmistä kohtaan. Katsekontaktiin suostuminen asettaa ihmisen 

tarkasteltavaksi ilman fyysistä suojausta.  

 

Kuvastaako näiden kärkeen nostettujen sanojen valinta epävarmuutta vai 

heikkoa itsetuntoa, jolloin tarvitsee kohtaamistilanteessa vahvaa hyväksyn-

tää? Ajattelen vastauksen kertovan myös niistä keinoista, mitä ihminen itse 
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käyttää osoittaakseen kiinnostuksen toista ihmistä kohtaan. Näiden asioiden 

päätyminen listan kärkeen siinä mielessä erittäin hyvä asia. Kosketus, jolla 

on mahdollista ilmaista hyväksyntä ei saanut kuitenkaan vahvasti merkittä-

viä pisteitä, mikä on hieman ristiriidassa hyväksytyksi tulemisen teoriaan 

nähden.  

 

Tunteiden ilo, viha ja suru pistemäärät olivat lähellä tosiaan, mutta ei aivan. 

Ilon voi ajatella auttavan kohtaamista ja vihan vaikeuttavan. Vastausten pe-

rusteella näiden vaikutus kohtaamiseen on yhtä suuri. Suru oli saanut kui-

tenkin neljältä ryhmästä yhdestätoista pienemmän pisteluvun vaikuttamisen 

suhteen. Tämä voi kertoa kirkon työntekijöiden arjesta, jossa surun kohtaa-

minen on yleistä. Helppoa se selvästikään ole, kun suru kuitenkin päätyi 

eniten kohtaamiseen vaikuttaviin tekijöihin. Vastauksessa on voitu tietenkin 

ajatella, että jos itsellä on surua, niin kohtaaminen varmasti vaikeutuu. Tosin 

suru voi olla kohtaamista helpottavakin tekijä. On jokin konkreettinen asia, 

minkä äärellä voidaan kohdata.  

 

Tilaratkaisujen näkökulmasta tuloksia vertaillessa paikalla ja tilalla on mer-

kitystä kohtaamisen laatuun. Oleellista niiden suhteen on myös, että katse-

kontakti ja kosketus ovat mahdollisia. Ihmisten välistä etäisyyttä pidettiin 

myös merkityksellisenä asiana kohtaamisessa. Tilan yksityisyydellä, eli 

sillä onko siellä muita paikalla, on myös merkitystä. Luultavasti tutkimus-

ryhmä käsitteli myös julkisuus-sanaa julkisen tilan tai tilassa olevan julki-

suuden mukaan, koska ennen tutkimusta oli tiloista ollut puhetta ja sanapa-

rina oli ollut intiimi ja julkinen tila. Julkisuus ja tila saivat myös pilkulleen 

saman vaikuttavuus arvon, mikä tukee ajatustani tilan ja julkisuuden yhtey-

destä. Tilan taustaäänillä tai hajuilla ei ole kovin suurta merkitystä kohtaa-

misen laatuun nähden. Tunnelma oli kuitenkin nostettu suurimpiin vaikut-

tajiin ja visuaalisena ihmisenä ajattelen, että tunnelman luomisessa tilalla on 

merkitystä ainakin esteettisyyden ja valaistuksen suhteen. Mainittakoon se-

kin, ettei tilan lämpötilalla ole juurikaan merkitystä kohtaamista tarkastel-

lessa. 

 

Ennakkoluuloihin tai toisen ihmisen arvottamiseen liittyvät asiat, kuten ri-

kollistausta, ulkonäkö, sosiaalinen asema ja ammatti eivät vaikuta kohtaa-

misen laatuun tutkimustulosten mukaan yhtä paljon kuin toisen ihmisen 

mielipiteet ja yhteiset harrastukset. Eli yhteisillä mielipide ja kiinnostus vai-

kuttavat enemmän kohtaamisen laatuun kuin henkilöiden taustat. Ulkoisilla 

seikoilla, kuten vaatteet, ikä ja murre ei koettu olevan juurikaan vaikutusta 

kohtaamiseen.   

 

Tulosten tarkastelussa voi päätellä, että kellonajalla ei ole vireystilan kanssa 

suurtakaan merkitystä ainakaan kohtaamisen näkökulmasta. Kohtaajan am-

matilla, sosiaalisella asemalla, iällä ja ulkonäöllä ei ole suurtakaan merki-

tystä, jos hänen läsnä- ja hetkessä olemisen taidot sekä hyväksynnän vies-

tintä ovat hallinnassa. Ei ole siis merkityksellistä kuka kohtaa. Sen sijaan on 

merkityksellistä kuka kohtaa kenetkin. Kahden ihmisen vuorovaikutuksen 

näkökulmasta yhteisillä kiinnostuksen kohteilla ja mielipiteillä on merki-

tystä. Jos työntekijöiden tahdotaan kohtaavan mahdollisimman laajasti ih-

misiä, on merkityksellistä palkata keskenään erilaisia työntekijöitä.  

 



47 
 

 
 

Tärkeimmäksi yksittäiseksi asiaksi nousi tutkimuksessa katsekontaktin 

merkitys. Katsekontaktiin suostuminen viestii välittämisestä ja on yksi em-

patian osoittamisen keino. Toinen oleellinen taito tai persoonallisuuden 

piirre hyvälle kohtaajalle on hymyilyn taito. Nuorten vertailuryhmän tulok-

sissa hymy oli huomattavasti kaikkia muita korkeimmalla pistemäärällä, jo-

ten erityisesti nuorten kanssa kohdatessa kannattaa kiinnyttää erityistä huo-

miota juuri siihen. Tunne-sanasto ei kuulunut muilta osin nuorten tehtävään, 

mutta hymyn merkityksestä viestivät vertailuryhmän vahvasti vaikuttavat 

lisäykset: positiivisuus, kiinnostuneisuus ja kohteliaisuus. 

 

Laskemalla erilaisiin osatekijöihin ja niiden vaikuttavuusarvojen keskiar-

von voidaan kohtaamisen vaikuttavuusarvoja ja -tekijöitä vertailla prosent-

tikaavion avulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Piirakkamallista selviää hyvin, kuinka paljon kohtaamisen vaiku-

tustekijöillä on merkitystä toisiinsa nähden. 
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Kuva 7. Suurimmat yksittäiset kohtaamiseen vaikuttavien tekijöiden pro-

senttikaaviosta käy ilmi, ettei näillä ole juurikaan eroa toisiinsa 

nähden. 

7.2.4 Hyvä kohtaaminen on kuin toimiva improvisaatiokohtaus 

Ihmisiä tullut ravintolan täydeltä paikalle. Tuolit on käännetty 

kohti nurkkaa ja kaikki katossa olevat kohdevalot on suun-

nattu samaan nurkkaan. Iloisesti huutaen juoksen muiden mu-

kana suoraan valokeilaan. Mikrofonin ääni kiertää tietenkin. 

 – Hei, hienoa olla täällä. Todella mukava nähdä teidät juuri 

täällä. Tehdään tästä illasta ikimuistoinen. Taputtakaas kaikki, 

jotka olette ensimmäistä kertaa katsomassa improvisaatioteat-

teria.  

Muutama vaimea käsien läpsäyksen ääni kuuluu salista. Koi-

tan poimia katsekontaktia yhteen taputtajista. Hän lopettaa ta-

puttaminen heti ja kääntää katseensa pois. Hymyilen koko 

kasvojen leveydeltä. 

– Kiva, että olette täällä. Jotenkin tuntuu, että osaa meistä vä-

hän jännittää. Ja nyt taputtakaa kaikki, jotka olette olleet ai-

kaisemmin. 

Reippaat ja kuuluvat aplodit täyttävät huoneen. Hypähdän pe-

lästyneesti, muka äänen voimasta johtuen taaksepäin. 

– Oho! Ensikertalaiset, noin se tehdään. Teille tiedoksi pelin 

säännöt, kun kysytään jotain, niin te vastaatte, jos pidätte jos-

tain, niin taputtakaa, jos ette pidä, niin se on sellaista. Hei, 

mutta millaisia kohtauksia tänään haluaisitte nähdä?  
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Sekä kohtaamisessa tutkimustulosten mukaan kuin improvisaatiossa on suu-

rin tekijä hyväksynnässä ja kuuntelussa. Hyväksynnän ilmapiiriä improvi-

saatiokohtauksessa voi verrata kohtaamiseen vahvasti vaikuttavaan tunnel-

maan. Hymyn, ilmeiden ja katsekontaktin merkitystä ei voi missään tapauk-

sessa väheksyä tutkimuksen valossa. Tunteiden ilmaisu ja tunteiden hyväk-

syntä ovat toinen merkittävä tekijä, joka vaikuttaa sekä kohtaamiseen että 

improvisaatioon. (Ks. kuva 3. s. 31.) 

 

Suhteet kuntoon. Kohtaamisessa monesti suhde toiseen on selvä, eikä sitä 

tarvitse nimetä ääneen. On kuitenkin merkityksellistä luoda suhde kuntoon 

hetkeen nähden viestimällä hyväksynnästä. Sanoina voisi olla stand up koo-

mikoilta varastettu ajatus luoda suhde kuntoon ja välittää viestiä yhteydestä. 

 – Ihana, että olette täällä. On niin hienoa päästä tänne teidän kanssa. 

Samoilla sanoilla voisi aloittaa positiivisen platformin luomisen improvi-

saatiokohtauksessa. Positiivisista lähtökohdista alkava kohtaaminen tai te-

atterikohtaus antaa paremmat mahdollisuudet voimaannuttavaan vuorovai-

kutukseen. Positiivisestä kohtaamisesta viestitään myös hymyllä. Kaikki te-

atterikohtaukset eivät tietenkään voi olla iloisia, vaan kaikki tunteet ovat 

sallittuja. Tunteet rakentavat myös kohtaamisesta merkityksellisiä. Ilman 

tunteita, ei ole sisältöä tai vaikutuksia. 

 

Mitä ollaan tekemässä. Kohtaamisessa tämä voi tarkoittaa yhteyden löytä-

mistä toiseen ihmiseen. Vuorovaikutustilanteessa tämä tarkoittaa keskuste-

lun aihepiirin löytämistä. Kaikki toisen sanoma ja tekemä pitää kohtaami-

sessakin ottaa huomioon ja hyväksyä, eikä vain improvisaatiossa. Yhteinen 

tekeminen ja kiinnostuksen kohteet yhdistävät roolihahmoja lavalla ja ihmi-

siä oikeassa elämässä. Mielipiteet ovat tärkeitä roolin ja keskustelun raken-

tumiselle pintaa syvemmälle henkilökohtaiselle tasolle menemiseksi. Tämä 

edellyttää tietenkin luottamuksen ilmapiiriä, jotta mielipiteet voi sanoa pel-

käämättä niiden seurauksia. 

 

Muutos. Muutos tarkoittaa kohtaamisessa lähinnä henkistä muutosta ja 

muutoksen vaikutusta henkilöön. Se voimaannuttaa ja auttaa asioiden käsit-

telyssä. Samoin improvisaatiossa muutos aiheuttaa mielihyvän tunteen. 

Mielihyvän tunne ei synny muutoksesta itsestään, vaan siihen johtaneista 

tapahtumista. Aidosta hyväksynnästä ja toisen ihmisen liittymisestä henki-

lön tarjoukseen. Muutokseen suostuminen kertoo saumattomasta yhteis-

työstä. Muutoksen ei tarvitse olla jonkun ongelman ratkaisu, vaan uusi löytö 

itsestä tai uuden oppiminen.  

 

Päätös. Muutos aiheuttaa päätöksen. Sisäisestä tai ulkoisesta muutoksesta 

ja niiden hyväksymisestä syntyy päätös. Päätös improvisaatiokohtaukselle 

tai kohtaamisessa päätös jonkun asian suhteen. Päätöstä tarkastelemalla voi 

arvioida teatterikohtauksen tai ihmisten välisen kohtaamisen laatua.  

 

Teatterin improvisaatiokohtauksen rakennetta ja kohtaamiseen vaikuttavien 

tekijöiden listaa verrattaessa voi todeta niiden olevan suoraan verrannollisia 

keskenään. Improvisaatiossa asiat etenevät vaikuttavuustekijöiden vahvuus-

järjestyksessä. Kohtaamisessa vähemmän merkitykselliset asiat ovat myös 

improvisaatiokohtauksen kannalta vähemmän merkityksellisiä. Improvisaa-

tiokohtauksen toimivuudelle ja tasavertaiselle osallisuudelle näyttämöllä on 



50 
 

 
 

erilaisia kompastuskiviä. Käytän vertailupohjana Sari Siikanderin (2017) 

käyttämää termistöä ja ohjeita.  

 

Älä jyrää tai tyrmää. Mikään ei ole rasittavampaa kuin olla rakentamassa 

yhteistä keskustelua tai kohtausta ihmisen kanssa, joka puhuu koko ajan, ei 

kuuntele, eikä suostu sinun ehdotuksiin. Tällaisen henkilön kanssa vuoro-

vaikutus on aina yhdensuuntaista. Hän käskee ja sinä tottelet. Kohtaamista 

ei pääse tapahtumaan ihmisten kesken, eikä näyttämöllä synny vuorovaiku-

tusta. Pahinta on, että monesti nämä jyrät ajattelevat olevansa parhaita koh-

tauksen rakentajia. Tyrmääminen tarkoittaa toisen idean ja ehdotuksen vä-

heksymistä tai siihen tarttumattomuutta. Idea voi olla ele, sana tai muu tar-

jous. 

 

Älä ole hauska, äläkä keksi gägejä. Hauskuus on taitolaji, joka syntyy vuo-

rovaikutuksesta. Kukaan tuskin kotona on hauska ilman yleisöä tai toista 

ihmistä. Paras huumori syntyy yhteisymmärryksessä yhteisen tekemisen 

kautta. Toisen ihmisen pulaan saattaminen näyttämöllä tai hänen ideansa 

kääntäminen vitsiksi voi olla yleisön mielestä hauska, mutta kohtauksen ete-

nemisen ja ihmisen joka joutuu gägin uhriksi mielestä tästä on pelkkää hait-

taa. Vuorovaikutustilanteissa on yhtä rasittavaa toimia henkilön kanssa, joka 

yrittää väkisin kääntää vitsiksi asiat. 

 

Älä mene Outolaan. Outolalla tarkoitetaan näyttämöllä yliluonnollisten asi-

oiden lisäksi epätodellisia tilanteita. Tilanne ei etene ja ihmisten välillä ei 

pääse tapahtumaan mitään. Tavallisessa elämässä Outola voi olla ylimitoi-

tettuja reaktioita tai liian suuren painoarvon antamista joillekin asioille. Kes-

kustelussa tämä voi tarkoittaa myös epäolennaisuuksiin huomion kiinnittä-

mistä.  

 

Älä ala päähenkilöksi. Päähenkilö on se, johon kiinnitetään huomio näyttä-

möllä. Eli se, jonka tarinaan muut liittyvät. Hyvässä ja toimivassa improvi-

saatiotarinassa päähenkilöksi voi nousta kuka rooleista tahansa, mutta vain 

toisten liittymällä hänen tarinaansa. Hyvässä vuorovaikutuksellisessa koh-

taamisessa on sama tilanne. Jos onnistut kiinnostumaan toisesta ja hänen 

asioistaan, liityt hänen tarinaansa ja hänestä tulee päähenkilö. Päähenkilöksi 

itse ryhtyminen on jyräämistä. 

 

Teatterissa esitettävän improvisaatiokohtauksen ja ihmisten välillä tapahtu-

van vuorovaikutuksellisen kohtaamisen vertailussa voi todeta yhteneväi-

syyksiä olevan niin paljon, että toista ilmiötä tutkimalla voi oppia toisesta. 

improvisaatiotaitoja harjaannuttamalla voi oppia kohtaamisen taitoja ja toi-

sin päin. Improvisaatiotekniikoista nostan hyvää vuorovaikutus tilannetta 

tukemaan erityisesti ohjatun keskustelun harjoituksen, jossa toinen kertoo 

tarinaa ja toinen ohjaa sitä sanomalla: tarkenna ja eteenpäin. Kiinnostaviin 

kohtiin tartutaan ja epäolennaiset jätetään pienelle huomiolle. Tämä on 

myös aktiivisen kuuntelun perusajatus, mutta siinä tarkennukset ja tarinan 

eteenpäin viemiset tehdään pienillä kysymyksillä. 

 

Improvisaation harjoittelu on tärkeää. Valmiiden vuorosanojen puuttuessa 

harjoittelulla pyritään pitämään improvisaatiovalmiutta yllä: läsnäoloa, tois-

tensa herkkää kuuntelemista ja reagointia, vastanäyttelijän auttamista sekä 
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toisen ideoiden ja omien assosiaatioiden kritiikitöntä hyväksymistä. Näytte-

lijät kehittävät aktiivisesti vuorovaikutustaitoja, joita kuka tahansa voi ope-

tella. Improvisaatiota käytetäänkin nykyään teatterilavojen ulkopuolella esi-

merkiksi yhteistyötaitojen ja luovuuden tukemiseen. (Improvisaatioryhmä 

Pore, n.d.) 

 

Improvisaatio on joukkuelaji ja yksin ei tarvitse selviytyä. Yksin on vaikea 

olla hyvä, vaan vastanäyttelijän kanssa yhdessä syntyy kohtaukset ja tilan-

teet. Sen takia on jopa hauskaa mennä lavalle täysin tyhjällä päällä ja tietä-

mättä, mitä tulee tapahtumaan, kun voi luottaa siihen, että kaveri auttaa aina. 

Nolouden sietäminen on oleellinen osa improvisaatiokohtauksen etene-

mistä. (Improvisaatioryhmä Pore, n.d.) Samalla tavoin kohtaamisesta puut-

tuvat valmiit vuorosanat ja tilanteet, mutta kohtaamistaitoja voi harjoitella. 

Helpottava ajatus on, ettei kohtaamisen laatu ole koskaan vain toisesta ih-

misestä kiinni, vaan se on yhteistyötä. Nolouden sietäminen arkielämässä 

voi tarkoittaa tilanteen hyväksymistä, jossa toinen ihminen voi päästä toisen 

ihon alle ja saada selville nolostuttaviakin ajatuksia. 

7.2.5 Kohtaamistaitojen arviointi teatterikasvatuksen arviointikriteereillä 

Oletusarvona tutkimuksessa on ollut, että hyvällä improvisaatiokohtauk-

sella sekä kohtaamistaidoilla ja -valmiuksilla yleisesti on yhteiset nimittäjät. 

Omaa kohtaamistaitoaan voi olla vaikea arvioida, koska siihen asetettua laa-

tukriteeristöä ei ole olemassa. Jos kohtaamisen nimittäjät ovat samat kuin 

teatterin improvisaationäyttelijän laatuvaatimuksilla, niin ilmaisutaidon 

opetuksen arviointia voidaan hyödyntää kohtaamistaitojen arvioinnissa. Tä-

män olettamuksen varassa on luonnollista tarkastella ja arvioida kohtaamis-

valmiuksia opetushallituksen asettamilla teatteri-ilmaisutaidon opetuksen 

arviointiperusteita käyttäen.   

 

Kun opetushallituksen kriteeristöstä korvaa taiteeseen viittaavat sanat koh-

taamisella tai vuorovaikutuksella, opiskelu-sanan kehittymisvalmiudeksi ja 

oppilas on tietenkin henkilö itse, voi tarkastella omaa tahtotilaansa ja taito-

aan kehittyä paremmaksi kohtaajaksi. Armollista arvioinnin perusteissa on 

tahtotilan ja asenteen asettaminen jopa fyysisten tietojen ja taitojen edelle. 

Oletusarvo erinomaiselle kohtaajalle on motivoituneisuus ja vastuun otta-

minen vuorovaikutuksen syntymisessä. Taiteellisen työn, eli tässä tapauk-

sessa kohtaamisen, laatua voidaan arvioida tutkimuksen kohtaamisen laa-

tuun vaikuttavien osatekijöiden tietoisesta käyttämisestä vuorovaikutuksen 

parantamiseksi. Tärkeänä pidetään myös aktiivista itsearviointia. 
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Kuva 8. (Opetushallitus, n.d.) 

 

Työnantajan näkökulmasta kohtaamisen mahdollistamisen arviointiin voi 

käyttää kunnille suunnattua taiteen perusopetuksen järjestämisen arviointi-

asteikkoa. Erityisenä huomiona verratessa kaavioita toisiinsa on, että kun-

nille suunnattu taulukko lähtee ajatuksesta heikko tai välttävä ja etenee siitä 

erinomaisen suuntaan. Kun taas opetuksen arvioinnissa lähtökohtana on 

erinomainen. 
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Kuva 9.  (Tiainen, ym., 2012, s. 118.) 

 

Taulukon avulla työnantaja voi tarkastella toimenpiteitä, joita kohtaamis-

valmiuden eteen on tehnyt ja pohtia kohtaamisen asettumista arvoasteik-

koon muiden työmenetelmien kanssa. Kaavaketta voi käyttää myös erilais-

ten työmuotojen työntekijät arvioidessaan mahdollisuuksia, joita tarjoaa 

työalansa ihmisille, jotta he voivat kohdata toisiaan arvostavasti ja aidosti.  

 

Vastavuoroisesti tämän tutkimuksen aineistoa voivat improvisaatioteatteri-

ryhmät käyttää oman toimintansa ja toimintatapojen kehittämiseen. Impro-

visaatioteatteri Stella Polariksen harjoituksissa esimerkiksi on kaiken toi-

minnan aikana kielletty rintakehää sulkevien eleiden käyttäminen, jotta vuo-

rovaikutus ja ihmisen henkilökohtainen herkkyys pääsevät esille (Siikander, 

2017). Kohtaamisvalmiustaitojen harjoitteleminen improvisaatiotaitojen 

kehittämisessä on ehkä seuraavan tutkimukseni aihe. 
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7.3 Hyvinvointimittareilla kohtaamisen merkityksen tarkastelu 

 

Osallisuuden kokemuksen mittaamiseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

(2019) antaa kysymyspatteristo, millä ihmisen tulee arvioida omaa tilannet-

taan. Kuhunkin väitteeseen vastataan asteikolla yhdestä viiteen. Yksi on täy-

sin eri mieltä ja viisi on täysin samaa mieltä: 

−     Tunnen, että päivittäiset tekemiseni ovat merkityksellisiä. 

−     Saan myönteistä palautetta tekemisistäni. 

−     Kuulun itselleni tärkeään ryhmään tai yhteisöön. 

−     Olen tarpeellinen muille ihmisille. 

−     Pystyn vaikuttamaan oman elämäni kulkuun. 

−     Tunnen, että elämälläni on tarkoitus. 

−     Pystyn tavoittelemaan minulle tärkeitä asioita. 

−     Saan itse apua silloin, kun sitä todella tarvitsen. 

−     Koen, että minuun luotetaan. 

−     Pystyn vaikuttamaan joihinkin elinympäristöni asioihin. 
Suurin osa kysymyksen mittareista antaa tieto myös ihmisen kokemuksesta 

tulla kohdatuksi. 

 

Hyvinvointiin kohdatuksi tulemisen tunteella, ystävyydellä, ihmissuhteilla, 

luottamuksella ja hyväksytyksi tulemisen tunteilla on merkittävät vaikutuk-

set. Yksinäisyyden torjunta on yksi yhteiskunnan hyvinvoinnin haasteista. 

Vuorovaikutustaitojen harjoittamiselle pitäisi antaa suurempaa arvoa var-

haiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.  

8 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Puinen pariovi oli kiinni. Messinkikahvasta kimalteli aurin-

gon valonsäteet muodostaen käytävän seinään kaarimaisen 

kuvion. 

 – Katso silmiin ja hymyile. 

Käänsin kahvasta. Aula oli tyhjä, mutta puheensorina kuuluu 

vastapäisestä huoneesta. Hyvä. Tunnelma olisi valmiiksi ke-

peä. Nyt kaikki esiintymisoppaiden vihjeet käyttöön.  

– Kädet sivulle näkyviin, kämmenpuoli eteenpäin. Kulmakar-

vat hieman koholle ja ryhti suoraan ja istuessa nojaa hieman 

eteenpäin.  

Astelin määrätietoisesti oven suuntaan. Jännitys. Mistä sinä 

siihen nyt tupsahdit. No, kaikki tunteet on sallittuja. 

– Muista kuunnella tarkkaan ja vastata kysymyksiin. Ole eh-

dottomasti kiinnostunut siitä, mitä he sanovat. 

 

Kohtaamisvalmiuksien parantaminen on tahtotila. Muutamalla muistisään-

nöllä voi muuttaa ratkaisevasti kohtaamisen laatua sekä parantaa vuorovai-

kutusta ja sen syntymistä. Jos kohtaaminen asetetaan ensisijaiseksi tavoit-

teeksi ovat toiminnalliset tavoitteet vain menetelmiä kohtaamistilanteiden 

synnyttämiseksi ja helpottamiseksi.  
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8.1 Toimenpide-ehdotuksia työn tilaajalle 

Kohtaamisen määrittäminen strategiseksi painopisteeksi on merkittävää 

työn tekemisen tavoille. Kohtaamisessa määrän lisäksi laatuun kannattaa 

kiinnittää huomiota. Laadun mittaamiseen voisi suunnitella ja ottaa käyt-

töön jonkinlaisen mittariston, jotta sitä olisi mahdollista arvioida. Tutkimuk-

sen valossa voisi erityistä huomiota antaa vuorovaikutustaitojen kehittämi-

seen, niiden menetelmien käyttöön ottamiseen ja positiivisen kanssakäymi-

sen taitojen parantamiseen. Tämän tutkimuksen mukaan katsekontakti on 

kohtaamisen onnistumisessa merkittävin yksittäinen tekijä. Vuorovaikutus-

tilanteissa tilajärjestelyt kannattaa huomioida etukäteen tältä osin. Luotta-

mukseen ja henkisen turvallisuuden tunteen luomiseen on oleellista panos-

taa, jotta vuorovaikutusta parantavaan katsekontaktiin suostuminen olisi it-

sestään selvyys työpaikalla.  

 

Hymyily sekä ilme- ja elekieli olivat toinen merkittävä tekijä kohtaamisen 

laadun parantamiseksi. Strategisten painopisteiden lisäksi työnantajanäkö-

kulmasta kannattaa kiinnittää erityistä huomiota viestinnässä ja markkinoin-

nissa näihin hyväksyntää ilmaiseviin tunnuspiirteisiin. Kirkon edun mu-

kaista olisi, jos odotusarvona olisi työntekijöiden hymyily kohdatessa. Po-

sitiivisen hyväksynnän osoittaminen tapahtumissa ja palvelutilanteissa. 

Kolmas tärkeä kohtaamista edesauttava seikka on tunteiden ja tunnelman 

näkyminen. Tilojen sisustuksella, valaistuksella ja taustaäänillä on tunnel-

man luomisen suhteen merkitystä. Tunteiden käsittelyyn ja niiden kohtaa-

miseen on varmasti koulutusta, mutta lupa tunteiden kokemiseen ja tutkimi-

seen voi auttaa niiden jäsentämisessä. Yhtenä näkökulmana on myös erilais-

ten mielipiteiden kuuleminen, sietäminen ja hyväksyminen, vaikka mielipi-

teillä ei yhtä suurta painoarvoa tunteiden kanssa ollutkaan. 

 

Toiminnan arvoja pohdittaessa kohtaamisvalmiuden nostaminen on keski-

öön on positiivista. Tämän tutkimuksen tuloksista voisi päätellä, että koh-

taamisen fyysiset elementit, kuten taloudellisen avun saaminen, eivät ole 

niin suuresti merkityksellisiä, kuin hyväksytyksi tuleminen. Tästä syystä 

kohtaamisen arvioinnissa kohdattujen määrät ja tilastoinnissa huomioitavat 

syyt, eivät ole niin merkittäviä kuin kohtaamisen laatuun vaikuttavat tekijät. 

Kiireettömyys ja vireystila vaikuttavat kohtaamisen laatuun. Jos kohtaami-

nen nostetaan pääarvoksi on järjestettävä työntekijöiden työmäärät ja -ajat 

niin, että ajan käyttäminen ja vireystila tukevat kohtaamisvalmiutta.  

 

Kohtaamisen tutkimusta tehdessä on toiminnallisista hetkistä kirjatusta ma-

teriaalista löydettävissä näkökulmia, joita mahdollisesti jatkuvassa kohtaa-

misvalmennuksessa tai vuorovaikutuskoulutuksessa voi hyödyntää. Näitä 

yksittäisiä nostoja ei ole arvotettu, tai niiden merkityksen vahvuutta kohtaa-

miselle ei ole tutkittu. Nämä ehdotukset, joita hymyilyn, katsekontaktin, 

tunteiden, tunnelman luomisen ja elekielen käytön lisäksi voisi harjoitella 

ovat: tervehtiminen, miten toiselle puhutaan, arvot, käytöstavat ja asenne. 

Menetelmistä teatteri-ilmaisutaidon ja erityisesti improvisaatioteatterin har-

joitteet tämän tutkimuksen valossa auttaisivat myös kohtaamisvalmiuksien 

harjoittelua. Ehdotan, että seurakunta miettii millaisilla harjoituksilla ja 

missä tilanteissa olisi mahdollista kehittää työntekijöiden, luottamushenki-

löiden ja seurakuntalaisten kohtaamisvalmiutta. 
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Taloudellisien resurssien suuntaaminen kohtaamiseen on haastavaa. Oleel-

lista on, että työntekijöillä on riittävästi tilanteita, aikaa ja tahtoa kohdata 

ihmisiä. Yhteinen tekeminen, kohtaamisen arvottaminen yhdeksi tärkeim-

mistä toiminnoista, riittävän tieto- ja taitopohjan varmistaminen sekä salliva 

ilmapiiri ovat kohtaamiseen kannustavia toimintoja.   

8.2 Kohtaamisen jalkauttaminen 

Kohtaamisen jalkauttaminen on ollut seurakunnan strategian yksi tavoit-

teista. Jalkauttaminen ei ole ainoastaan seurakunnan työntekijöiden kohtaa-

mista, vaan vuorovaikutustilanteiden lisäämistä ja yksinäisyyden vähentä-

miseksi tehtävää työtä. Toimintojen suunnittelussa ja järjestämisessä täy-

tyykin ottaa kohtaamisen näkökulma huomioon. Kohtaamiselle pitää olla 

aikaa, sopiva tila ja ilmapiiri. Kiireettömyyden tunteen aikaansaaminen toi-

minnoissa helpottaa kohtaamista. Yhteinen tekeminen ja päämäärä helpot-

tavat ihmisten vuorovaikutusta. Vaikka toiminnan näkyvä tavoite olisi jokin 

muu, niin kohtaaminen piilotavoitteena ohjaa työntekijää huomioimaan sen 

mahdollistamista.  

 

Kaupunkilaisten kesken tapahtuvaa kohtaamisvalmiutta voi parantaa jaka-

malla tietoa ja tarjoamalla koulutusta aiheesta. Teatteri-improvisaatio on 

yksi mahdollinen harjoittelumuoto, mitä voisi käyttää koulutuksissa. Kirkko 

voisi tarjota esimerkiksi oppilaitoksiin ja työpaikoille tapahtumia ja tilai-

suuksia, joissa ihmisten keskinäiseen kohtaamiseen oli panostettu ja koulu-

tusta olisi tarjolla. Ystävä- ja vapaaehtoistoimintaan panostaminen ja sitä 

kautta merkityksellisien ihmissuhteiden alulle saattaminen ovat mahdolli-

sia. 

 

Palveluiden siirtyminen verkkoon ja koneellistuminen vaikuttavat siihen, 

että luontaisia vuorovaikutustilanteita tulee ihmisille vähemmän kuin ennen. 

Tämän vuoksi olisi tärkeää, että harventuvissa kohtaamistilanteissa vuoro-

vaikutuksen, sosiaalisten suhteiden ja osallisuuden laatuun kiinnetään huo-

miota. Vuorovaikutteisuuden ja ihmistenvälistä kasvokkain tapahtuvaa vuo-

ropuhelun lisääminen arkeen voisi olla yksi merkittävä näkökulma kirkon 

työssä. Kiire ja tehokkuusajattelu vähentävät työyhteisöiden luontaista vuo-

rovaikutusta. Jatkotutkimuskohteena pitäisi tutkia kohtaamisen hyvinvoin-

tivaikutuksia tarkemmin. Niistä pitäisi luoda mittaristo, jotta kohtaamisen 

merkitys ja vaikutukset tulisi näkyväksi. Erityisesti terveydelliset ja talou-

delliset syyt pitää nostaa esille. 

 

 

 

 

 

Kohtaaminen on taitolaji, johon vaikuttaa se kuinka toisen hy-

väksyy. Katse silmiin, hymy korviin ja paljon muuta ei tarvita. 

 – Hyvää päivää ja kiva nähdä sinua. 

Se on sellainen lausunto, jolla pääsee pitkälle.  
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