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Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja empa
tia näyttäytyivät erään harrastajanäyttelijän harrastuksessa ja elämässä. Opinnäytetyö oli
laadullinen tapaustutkimus. Tavoitteen saavuttamista varten kehitettiin Sosiaalinen minä
elokuvana -menetelmä. Menetelmä mahdollisti, tapaustutkimukselta edellytettävällä ta
valla, useita eri lähestymistapoja henkilön kokemusten tarkasteluun.
Taustateoriana opinnäytetyössä olivat Morenon rooliteoria ja draaman terapeuttisuus.
Lisäksi teoriana oli Bowlbyn kiintymyssuhdeteoria. Kiintymyssuhdehäiriöiden hoitoon
on kehitetty vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia, jossa terapeuttisena menetelmänä
on PACE-asenne (Playfulness, Acceptance Curiosity, Empathy). Lastensuojelun omaoh
jaajatyöskentelyssä PACE-asenne on osoittautunut toimivaksi. Opinnäytetyössä oli tar
koitus selvittää, millä tavalla PACE-asenteen ominaisuudet näyttäytyivät aikuisuudessa
ja mahdollisesti yleisemmin ihmisen elämässä.
Aineistona opinnäytetyössä olivat neljä teemahaastattelua videointeineen, videokoosteen
tekemisprosessi ja itse kooste sekä video videokoosteen katselutilanteesta. Videokoos
teessa oli materiaalia myös opinnäytetyötä edeltäneeltä ajanjaksolta. Aineistona oli li
säksi päiväkirjamerkintöjä opinnäytetyön teon ajalta. Tapaustutkimuksen luonteen mu
kaisesti analysointi tapahtui eri tavoin, aineistosta riippuen. Haastattelujen analyysime
netelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä.
Laadullinen tapaustutkimus antoi kuvan leikkisyyden, hyväksynnän, uteliaisuuden ja
empatian (PACE-asenne) merkityksestä ihmisen elämässä. Aineisto toi esille ihmisen
voimattomuuden käänteentekevien tapahtumien edessä ja tarpeen olla armollinen itselle.
Aineistonkeruun tapa muodostui menetelmäksi. Sosiaalinen minä elokuvana -menetel
män avulla harrastajanäyttelijä koki tulleensa kuulluksi. Se antoi hänelle virikkeitä uu
denlaiseen ymmärrykseen itsestä. Sen voisi luokitella voimauttavaksi menetelmäksi.
Tutkimuksessa selvisi, että itseohjautuvuus oli keskeistä sosiaalisessa kasvussa ja vuoro
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janäyttelijän elämässä. Lähtökohtana ammatillisiin johtopäätöksiin lastensuojelussa oli
ajatus lapsen vaikeudesta sopeutua ryhmään. Tavoitteeksi lastensuojelutyössä muodostui
lapsen kyky yhdessä tekemiseen ryhmän ja ohjaajan kanssa. Tämä tukee lapsen yhteisöl
lisyyden kokemuksen saavuttamista. Lapsen hyväksytyksi tulemisen tarvetta ohjaaja voi
tukea ammatillisella PACE-asenteella. Lapsen tarvetta osata ja onnistua tekemisessä oh
jaaja voi ammatillisesti tukea neuvomalla ja ohjaamalla. Diakoniatyössä on tärkeä ha
vaita ihmisen elämän sävyttyminen hänen omilla henkilökohtaisilla kokemuksillaan.
Opinnäytetyö toi esiin erään näkemyksen elämän lopullisuudesta ja valmiudesta kuole
maan. Tärkeä on tukea ihmistä hänen omassa luonnollisessa verkostossaan.
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MATKALLA IHMISENÄ

Tässä opinnäytetyössä tehdään harrastajanäyttelijän kanssa yhteistä vuorovaikutteista
matkaa puolen vuoden ajan. Teemahaastatteluissa pysähdytään neljä kertaa pohtimaan
harrastajanäyttelijän mennyttä, nykyistä tai tulevaa sosiaalista elämää. Kolme kertaa py
sähdytään konkreettisesti kuvaamaan harrastajanäyttelijän elämää. Teemoina ovat tuol
loin arki, näytelmäharrastus ja muu sosiaalinen yhteys. Videokameran avulla tehdään
näkyväksi henkilökohtaista, osittain näkymätöntä ja itse rakennettua sosiaalista elämää.
Videoista koostetun elokuvan avulla tehdään harrastajanäyttelijän elämästä hänelle itsel
leen uudenlaista katsottavaa. Elokuva kiteyttää sosiaalista elämää ja tallentaa sitä muis
toksi. Elokuvan katsomisen jälkeen harrastajanäyttelijä voi haastatteluissa halutessaan
syventää näkemystään rooleistaan eri ihmissuhteissa. Hän voi myös pohtia omaa muut
tumistaan ja sosiaalista kasvuaan. Kenties hän voi lähteä omissa vuorovaikutuksellisissa
suhteissaan kohti seuraavaa etappia.
Opinnäytetyö on laadullinen tapaustutkimus, joka kertoo harrastajanäyttelijän sosiaali
sesta kasvusta ja vuorovaikutustaitojen lisääntymisestä. Opinnäytetyö liittyy tutkijan
lastensuojelun ohjaajan työssä käyttämään PACE-menetelmään sekä hänen teatterihar
rastukseensa. Taustalla ovat kiintymyssuhde- ja rooliteoriat sekä ihmisen toiminnan ha
vainnointia koskevaa teoriatietoa ja kokemusta. Aihe kiteytetään yhteenvedossa tarkas
telemalla, miten leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja empatia näyttäytyvät harrastaja
näyttelijän elämässä. Päätteeksi puntaroidaan tutkimuksen ammatillista hyötyä. Tapaus
tutkimuksen aineiston keruuseen suunniteltu prosessi muotoutuu Sosiaalinen minä elo
kuvana -menetelmäksi, joka syntyy opinnäytetyön lisätuotoksena. Tapaustutkimuksen
kriteerien täyttämiseksi aineisto täytyy kerätä ja analysoida monipuolisesti.
Otsikko Mä sen miälen nourin, on lainaus harrastajanäyttelijän sanoista. Toteamus ker
too yhdenlaisesta tavasta toimia. Jos ottaa selville toisen ajatukset ja mielipiteet ja tekee
mahdollisimman hyvin niiden mukaan, niin ei tule riitaa. Tutkimuksessa selviää, millai
nen sosiaalinen kasvu on tämän ajattelutavan takana ja miten vuorovaikutustaitojen ke
hittyminen jatkuu. Opinnäytetyö ei ole tällä kertaa vain opinnäytetyö, vaan myös harras
tajanäyttelijälle itselleen kirjoitettu tarina.
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2

LÄHTÖTILANNE

Tämä opinnäytetyö on laadullinen tapaustutkimus, jonka kohteena on harrastajanäytteli
jän kokemus itsestään eri sosiaalisissa yhteyksissä. Jokin asia motivoi näyttelijää
harrastukseensa. Näytteleminen on vain osa sosiaalista elämää; lisäksi tulevat muut
harrastukset, työelämä, perhe ja toiset ihmiset. Eri yhteyksissä ihminen on eri rooleissa
ja hänen tehtävänään ja tavoitteenaan ovat eri asiat. Elämän varrella ihmisen roolit
vaihtelevat. Toisten ihmisten kokemuksista voi oppia. Opinnäytetyön tarkoituksena on
selvittää, millaisia näkökulmia harrastajanäyttelijän tarinasta löytyy lastensuojelu- ja
diakoniatyön tekemiseen. Opinnäytetyössä selvitetään lisäksi, miten ja millä ehdoilla
Sosiaalinen minä elokuvana -menetelmää voisi hyödyntää voimauttavana menetelmänä.

2.1 Taustalla arjen haasteet
Peruskoulun ala-asteella joulujuhlien ohjelmanumeroiden pääesiintyjiksi nousivat aina
tietyt henkilöt. Mietin silloin, millä perusteella ne valittiin. Seurakuntanuorissa ollessani
esitimme musikaalia ympäri hiippakuntaa. Mietin millä perusteella musikaalin tekijät ja
pääesiintyjät keskuudestamme valittiin. Ohjausta omaan rooliini en kokenut saavani.
Minulla oli jo mielipiteitä hyvistä esiintymissuorituksista, mutta ei luonnollista paikkaa
tuoda niitä julki. Opiskelin sosiaalialan ja nuorisotyön ammatteihin. Näiden koulujen
luovan ilmaisun kursseista jäi kannustava ja innostava kipinä, mahdollisuus toteuttaa it
seään. Ammatillisesti minua eniten kiinnosti pitkäjänteinen, vaikuttava ja kehittävä ih
missuhdetyö, mutta lastensuojelun ammattilaiseksi oli vielä matkaa. Niinpä ohjasin seit
semän vuoden ajan ilmaisutaitoa ja lasten ja nuorten teatteria. Teatterin ohjaaminen
päättyi siirtyessäni lastensuojeluyksikön ohjaajaksi. Tämän työn ohella harrastin vapaaajalla koristeveistoa. Työssä taas etsin, välillä mielestäni kaiversin lapsesta esiin eri puo
lia. Samalla tavalla kuin kaiversin hitaasti, mutta melko varmasti, puun sisältä eri muo
toja. Työkokemuksen karttuessa ajatus kaivertamisesta jalostui ammattitermeiksi, kokei
lemiseksi, reflektioksi itsekseni ja työkavereiden kanssa sekä jatkuvaksi opiskeluksi.
Minua kiinnostaa, miksi ihminen on sillä paikalla, missä on. Opinnäytetyössä haluan
kuulla harrastajanäyttelijän tarinan oman paikkansa etsimisestä ja löytämisestä. Olem
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mehan jäseninä harrastajateatterissa, mutta jostain syystä erilaisissa tehtävissä.
Vapaa-aikanani olen työskennellyt vuosia harrastajanäyttelijöiden kanssa. Yhdistyksen
puheenjohtajan ominaisuudessa organisoin kesäteatteritoimintaa. Olen käynyt teatteriin
liittyviä kursseja. Kesäisin videoin kesäteatterinäytelmämme, jotta voimme näyttelijöi
den kanssa ne yhdessä katsoa ja saada kollektiivista palautetta. Videoinnin suosiosta
päätellen monille näyttelijöille on tärkeä nähdä itsensä lavalla edes jälkikäteen. Nykyi
sen työni ohessa energiani ja aikani eivät riitä näyttelemiseen eivätkä ohjaamiseen.
Koen saavani harrastajateatteritoiminnan tuottamisesta, tukemisesta ja seuraamisesta
paljon virikkeitä, kokemusta ja ammennettavaa nykyiseen työhöni. Toivon tämän
tutkimuksen antavan itseymmärrystä oman elämäni kokonaisuuteen.
Kesäteatterinäyttelijämme ovat kaikki harrastajia. He ovat omasta tahdostaan ja palkatta
mukana näytelmissä. Joka vuosi lavalle astuu uusia näyttelijöitä. Jotkut näyttelijät pitä
vät välivuosia ja innostuvat silloin tällöin ottamaan jonkun roolin. Joillekin näyttelijöille
yhdistystoiminta ja näytelmäyhteistyö vaikuttavat olevan oman vapaa-ajan toiminnan ja
aktiivisuuden runko. Selkeästi nousee esille ihmisryhmä, joka saa teatterikipinän ja pit
kään tai jonkin jakson elämässään elää tavallaan teatteritoiminnan kautta. Vapaaehtoisi
na harrastajina monet näyttelijät ottavat esitettäväkseen vain rooleja, jotka kokevat
omikseen. Toiset voivat ottaa tarkoituksella erityylisiä rooleja tai sen mitä kulloinkin on
tarjolla.
Jos ihminen harrastaa näyttelemistä pitkään, on oletettavaa, että hän on sosiaalisesti lah
jakas toimimaan ryhmässä. Hän on myös kyvykäs pitkäjänteiseen tavoitteelliseen työs
kentelyyn sekä toisten ihmisten huomioimiseen. Toivon tutkimuksen antavan vastauksia
muun muassa kysymyksiin 1) millä tavalla henkilö kokee kasvaneensa sosiaalisissa tai
doissa harrastuksen myötä, 2) millainen on sisäinen tarve, jota hän toteuttaa näyttele
mällä, 3) miten hänen sosiaaliset suhteensa muissa yhteyksissä ovat kehittyneet harras
tuksen myötä ja 4) miten hänen sosiaaliset suhteensa kehittyvät Sosiaalinen minä
elokuvana -menetelmän käytön myötä.
Työssäni joudun ottamaan erilaisia rooleja. Välillä pohdin sijaintiani roolinoton ja aidon
läsnäolon välisellä jatkumolla. Lastensuojelun työntekijät toimivat ohjaajina hyvin mo
nenlaisten ihmisten parissa. Kollegani totesi eräänä työpäivänä: ”Tämähän on kuin elo
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kuvissa.” Lastensuojelulaitoksen ohjaajan työssä on otettava rooli, jossa tarpeellisen
asian saa päätettyä tai välitettyä asiakkaan tietoisuuteen. Ohjaaja joutuu toimimaan vä
lillä ammatissaan roolissa, joka ei ole hänelle luontainen, tavallaan näyttelemään. Hän
joutuu tutkailemaan itseään koko ajan, jotta löytäisi onnistuneita toimintamalleja erilai
sissa eteen tulevissa tilanteissa. Hän joutuu tekemään työtä koko persoonallaan.

2.2 Tapaustutkimus
Tapaustutkimus ei ole menetelmä vaan tutkimustapa, jonka sisällä voidaan käyttää eri
laisia menetelmiä ja aineistoja. Tapaustutkimus sisältää useita tutkimusmenetelmiä.
Useimmiten tapaustutkimuksen kohde on tapahtuman kulku tai ilmiö. Tutkimuksessa
kerätään mahdollisimman monipuolinen aineisto ja kuvataan tutkimuksen kohde perus
teellisesti. Vs. tutkimusprofessori Markus Laine, tutkija Jarkko Bamberg ja dosentti
Pekka Jokinen ovat käyttäneet lähteenään useita tutkijoita. Heidän mukaansa tapaustut
kimus sisältää kokonaisvaltaisen analyysin luonnollisesti ilmenevästä tapauksesta. Ta
paustutkimusta luonnehtii kiinnostus sosiaaliseen prosessiin tai prosesseihin. Siinä käy
tetään useanlaisia menetelmiä ja aineistoja. Tapaustutkimuksessa hyödynnetään aikai
sempia tutkimuksia. Tapauksen ja kontekstin raja on hämärä. (Laine, Bamberg & Joki
nen 2007, 9-10.)
Tapaustutkimuksessa pyritään tyypillisesti selvittämään jotakin, mikä ei ole entuudes
taan tiedossa. Se soveltuu hyvin vastaamaan kysymyksiin miten ja miksi. Tapaustutki
muksessa tarkastellaan usein monimutkaisia ja pitkään jatkuvia ilmiöitä. Tapaustutkijaa
ajaa usein eteenpäin alustava tieto tai tunne siitä, että tapaus on jollain lailla tärkeä. Ta
pauksen lopullinen merkitys paljastuu kuitenkin vasta tutkimuksen kuluessa. Tapaustut
kimuksen päämääränä on lisätä ymmärrystä tutkittavasta tapauksesta ja olosuhteista, joi
den tuloksena tapauksesta tuli sellainen kuin tuli. Tutkimukseen liittyy kiinnostus jotain
tiettyä jännitettä kohtaan. Lisäksi se on kuvaus tapahtumien kulusta tai ilmiön sisällöstä.
Sana ”tapaus” pitää sisällään sen, että se on tapaus jostakin. Tutkimuksen kohde viittaa
asiaan, jota tapaus ilmentää. (Laine ym. 2007, 10.)
Tapaustutkimuksen voi aloittaa niin, että tapaus vaikuttaa analyysissä käytettävien käsit
teiden valintaan ja määrittelee tutkimuksen kohteen. Jos tutkimuksen kohde on aloitet
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taessa jo selvillä, voidaan etsiä tapaus, jossa päästään käyttämään ja kehittämään tiettyjä
käsitteitä. Usein tapaustutkimus on kuitenkin jotain tältä väliltä. Tällöin tapaus vaikuttaa
käsitteiden valintaan, ja käsitteet vaikuttavat tapaukseen. (Laine ym. 2007, 11.)
Tapaustutkimuksen avulla voidaan testata, laajentaa tai täsmentää aiemmin esitettyjä
teorioita tai ideoita. Lisäksi voidaan tutkia uudenlaisia ilmiöitä ja kehitellä samalla
ideoita ja teoreettisia näkemyksiä. Ideat voivat tulla tieteellisestä keskustelusta, omasta
elämänpiiristä, analogiasta, kirjallisuudesta tai oudosta, mutta kuvaavasta tapahtumasta.
Parhaita ideoita edelleen työstettäessä, niistä tulee yhteiskuntateoriaa eli yhteiskunnal
lista tietovarantoa. (Laine ym. 2007, 19.)
Analogiamalli on tutkimuksen työväline. Harkitut analogiat ovat arvokkaita siksi, että
ne toimivat kaksisuuntaisesti. Edellytyksenä on, että toisiinsa verrattavien ilmiöiden
keskinäisen yhdenmukaisuuden laatu on täsmällisesti määritelty. Analogiamallilla on ol
tava siitä itsestään riippumaton perustelu. Kategoriavirhe on analogiapäättelyssä keskei
nen erehtymisen mahdollisuus. Kriteerejä hyvälle analogiamallille on monenlaisia. Mal
lin tulee selventää käsitystä tutkimuskohteena olevan muutosprosessin tapahtumisen ti
lasta. Malli selventää, millaiset seikat sisältyvät muutosprosessiin ja mitkä voidaan sul
kea sen ulkopuolelle. Analogiamallin tulee selventää tapahtumakulkujen rajoitteita
selvittäen, millaiset tekijät määrittävät erilaisten tapahtumakulkujen todennäköisyyttä.
Sen tulee selventää, millaiset vaihtoehdot ovat poissuljettuja ja miksi. Mallin tulee myös
selventää tapahtumakulkuja määrittävien vuorovaikutussuhteiden luonnetta. (Haila
2007, 188-190.)
Analyyttinen kehys voi tutkimuksen alusta lähtien olla aineistolähtöinen, joustava tai
tarkasti määritelty. Laadullisessa tutkimuksessa ovat usein aineistolähtöiset kehykset
käytössä. Tutkija ei välttämättä tiedä, mistä tapaus on tapaus, ennen tutkimuksen aloitta
mista. Tällöin tapaustutkimus lähtee usein liikkeelle aavistuksesta. Tutkija voi testata
useiden eri kehysten selitysvoimaa. Tutkijan perehtyneisyys aiheeseen kasvaa tutkimuk
sen edetessä. Jos useiden kehysten käyttö valottaa tapauksen eri puolia, on niiden käyttö
perusteltua tutkimuksen loppuun saakka. Tapaus voidaan kehystää myös siitä itsestään
lähtien, jolloin tutkittava tapaus nähdään tapaukseksi yleisestä ongelmasta. Tutkittavan
ilmiön laajan merkityksen selvittyä, ilmiö voidaan kehystää ominaisuuksiensa perusteel
la. Analyyttinen kehys auttaa tutkijaa huomaamaan tapauksesta puuttuvia asioita. Ideat,
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analyyttiset kehykset ja niiden perusteella asetetut tutkimuskysymykset ohjaavat tutkijaa
tietynlaisen aineiston äärelle. (Laine ym. 2007, 20-21.)
Mielikuvat ovat tapahtumien ideaalityyppejä ja ne ohjaavat tulevaa tutkimusta. Ne myös
vähintään vihjaavat selitykseen. Mielikuvien avulla aineiston osat alkavat mielekkäästi
kytkeytyä yhteen. Mielikuvat selittävät sitä, miksi tai miten asiat tapahtuvat. Ne auttavat
suuntaamaan tutkimusta ja huomaamaan asioita, jotka saattaisivat muuten unohtua. Ai
neistosta työstetään mielikuvia ja teoriasta muokataan analyyttisiä kehyksiä. Mielikuvat,
jotka perustuvat aineistoon, täsmentävät kehystä. Mielikuvat voivat jopa osoittaa kehyk
set soveltumattomiksi ja johtavat silloin uusien kehysten etsintään. Analyyttinen kehys
tarjoaa tulkintayhteyden, jolla voidaan ymmärtää tutkimuskohdetta. (Laine ym. 2007,
21-22.)
Sosiaalisen elämän monimutkaisuutta ei voida tavoittaa yksittäisellä tutkimusmenetel
mällä. Tapaustutkimuksen vastaus monimutkaisuuteen on toisiaan täydentävien aineis
tojen, menetelmien ja näkökulmien käyttö. Sitä kutsutaan triangulaatioksi. Triangulaa
tiolla voidaan syventää kokemuksellista ja käsitteellistä ymmärrystä tapauksen eri puo
lista. Aineisto- ja menetelmätriangulaatiot ovat sidoksissa toisiinsa. Kun tutkija kerää ai
neistoa, hänellä on jo käsitys sen analysoinnista. Menetelmätriangulaatiossa menetel
mien vahvuudet ja heikkoudet on otettava huomioon. Menetelmä- ja teoriatriangulaa
tioita yhdistää se, että menetelmät pitää valita niiden teoreettisen asiaankuuluvuuden pe
rusteella. Teoriatriangulaatiossa samaan kohteeseen sovelletaan toisiaan täydentäviä kä
sitteellisiä näkökulmia. Yksi tutkijatriangulaation muoto toteutuu usean tutkijan pohties
sa, mitä tapauksesta tai aineistosta voidaan saada irti. Eri aineistotyyppien, menetelmien
ja teorioiden yhdistämistä kutsutaan kerrannaistriangulaatioksi, joka etenee usein sykli
sesti eli jaksoittain. Tapaustutkimuksessa jaksot ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toi
siinsa; tutkimuksen osa-alueet jalostuvat ja sitoutuvat toisiinsa. (Laine ym. 2007, 2326.)
Tapaustutkimuksessa tarkasteltavaa ilmiötä pyritään ymmärtämään kokonaisuutena, jo
ka on monimutkainen käsittäen erilaisia näkökulmia ja yhteiskunnallisia prosesseja.
Laajennettu tapaustutkimus on monimutkaisin tapaustutkimus; se painottaa tilanteen
prosessinomaisuutta. Toimintaympäristö ja tapaus sekoittuvat toisiinsa ja aineistona on
tilanteiden sarja, joka voi ulottua pitkällekin ajanjaksolle. Tutkijalla on käsitys tilantei
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den alkamisesta ennen tutkimusta, jatkumisesta tutkimuksen aikana ja sen päätyttyä.
Tutkija voi tarkastella, miten tilanteet liittyvät toisiinsa. Jos kysymyksessä on avoin
tapaustutkimus, tutkija ei tiedä miten tapahtumaketju jatkuu. Hän ei tiedä, mikä on lop
putulos ja miten tulevaisuus muuttaa nykyisyyttä. (Häikiö & Niemenmaa 2007, 42-46.)
Tapaustutkimuksen aikana tutkija joutuu pohtimaan ja täsmentämään teoreettisia lähtö
kohtia. Itse asiassa tutkija muodostaa tutkimuksessa käyttämänsä teorian. Tutkija saa
käyttää ja joutuu käyttämään omaa harkintaansa siinä, mikä aineistossa kuuluu proses
siin ja mikä jää sen ulkopuolelle. Aineiston rajaaminen on määrittelykysymys. Aineiston
kerääminen ja valinta ovat tärkeitä rajauksen välineitä. (Häikiö & Niemenmaa 2007, 4951.)
Tapaustutkimuksen perimmäisenä tehtävänä on tehdä tapauksesta ymmärrettävä. Ta
paustutkimus voi pyrkiä kuvaamaan tai selittämään tiettyä ilmiötä. Tavoitteena saattaa
olla yleistää tuloksia suhteessa muihin samankaltaisiin tapauksiin tai suhteessa tiettyyn
akateemiseen keskusteluun. Tapaustutkimuksen tyyppi määrittelee yleistettävyyden rajat
ja sen, mitä tapauksesta voidaan sanoa. Tapaustutkimuksen tyyppinä paljastava tapaus
esimerkiksi tarkastelee ilmiötä, josta ollaan tavalla tai toisella tietoisia, mutta sitä ei ole
tutkittu. (Laine ym. 2007, 31-33.)
Tapaustutkimuksen tulosta yleistettäessä on pohdittava, mikä tapauksen piirteissä on
yleistä ja mikä ei, sekä mitä siitä seuraa. Yleistämisen mahdollisuudet on varmistettava
käyttämällä teoreettisia ideoita ja tapauksesta jo olemassa olevaa tietoa. Tätä täydentä
mään valitaan tapaus teoreettisten ideoiden ja jo tiedetyn perusteella. (Laine ym. 2007,
30.) Hallintotieteiden tohtori Helena Leinon (2007, 214) mukaan onnistunut tapaustutki
mus tarjoaa mahdollisuuden yleistämiselle. Tällöin toimivasta tilanteen analyysistä
muodostuu kokonaisnäkemys, josta nousee esiin uusia tarkastelukulmia ja yleisesti tär
keitä teemoja. Tutkimuksen lukija voi suhteuttaa tuloksia omiin kokemuksiinsa ja oppia
esimerkiksi itsestään enemmän kuin tutkittavasta tapauksesta. Tämä on yleistämistä, jo
ka tapahtuu kokemuksellisen ymmärryksen avulla. Jos puhutaan vain tulosten siirrettä
vyydestä, unohdetaan, että kokemukset tuottavat tietoa. (Leino 2007, 214-216.)
Olennaista tapaustutkimuksessa on, että käsiteltävä aineisto muodostaa tavalla tai toisel
la kokonaisuuden eli tapauksen. Vaikka tavoitteena olisi yhden, ainutlaatuisen ilmiön
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kuvaaminen, taustalla on toive ymmärtää inhimillistä toimintaa yleisemminkin. Tapaus
tutkimuksessa teoria ja kokemus ovat parhaimmillaan uutta luovassa vuoropuhelussa
keskenään. Tapaustutkimus on lähestymistapa näkyvän todellisuuden ja näkymättömissä
olevan

todellisuuden

tutkimiseen.

Se

tavoittelee

kokonaisempaa

ymmärrystä

tutkittavasta ilmiöstä. Sille on tyypillistä monipuolisuus ja joustavuus. (SaarelaKinnunen & Eskola 2010, 190‒199.) Laadullisessa tapaustutkimuksessa ei pyritä tark
kojen, ennalta asetettujen oletusten todentamiseen. Pikemminkin prosessi voi merkitä
entistä syvällisempää todellisuuden ymmärtämistä tutkimusaineistosta käsin. Tapaustut
kimuksille yhteistä on monipuolisilla ja monilla eri tavoilla hankittujen tietojen koonti
tutkittavasta tapauksesta. (Syrjälä 1994, 10‒16.)

2.2.1 Tavoite
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja em
patia näyttäytyvät erään harrastajanäyttelijän harrastuksessa ja elämässä. Opinnäytetyö
tuo esiin näkökulman ihmisen sosiaaliseen kasvuun ja vuorovaikutustaitojen kehittymi
seen. Sosiaalisen kasvun näen aktiivisena itsensä kehittämisenä, johon harrastajanäyttel
ijä vapaaehtoisesti pyrkii. Vuorovaikutustaitojen kehittyminen on osa sosiaalista kasvua,
vuorovaikutustaidot kehittyvät ja lisääntyvät harrastajanäyttelijän harrastuksen edetessä.
Opinnäytetyön tekeminen etenee opinnäytetyötä varten kehitetyn Sosiaalinen minä elo
kuvana -menetelmän mukaisesti. Matkan varrella harrastajanäyttelijän on mahdollista
pohtia asioita ja tulla kuulluksi ja nähdyksi.
Yhden ihmisen kokemuksiin pohjautuvana tämä opinnäytetyö tuottaa esimerkinomai
sesti tietoa siitä, missä asioissa sosiaalinen kasvu saattaa tapahtua. Yhden ihmisen so
siaalisen tutkiminen voi auttaa ymmärtämään ihmisen toimintaa paremmin. Avautuu nä
kökulma siihen, miten yksilö voi kokea itsensä ja miten yksilö voi vuorovaikutukselli
sesti toimia. Laadullisen tapaustutkimuksen tutkimusasetelma voidaan kuvata kuvion 1
mukaisesti.
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Kuvio 1. Tutkimusasetelma
Kolmion sisällä vinot nuolet osoittavat erilaisten roolien ottamisen vaikuttavan ihmisen
sosiaaliseen kasvuun ja vuorovaikutustaitojen lisääntymiseen. Sosiaalinen kasvu ja vuo
rovaikutustaitojen lisääntyminen puolestaan vaikuttavat ihmisen kykyyn ottaa erilaisia
rooleja. Sosiaalinen kasvu ja vuorovaikutustaitojen lisääntyminen vaikuttavat lisäksi toi
siinsa. Tutkimusaiheen käsittely on moniulotteinen ja haastateltavaa motivoiva. Tutki
musmenetelmässä käsitellään arkea, harrastusta ja sosiaalista toimintaa videoiden. Tut
kija kulkee haastateltavan mukana eri toiminnoissa ottaen videokuvaa haastateltavan
toiveiden tai suostumuksen mukaan. Haastatteluissa voidaan käydä myös videokoos
teessa näkymättömillä, haastateltavaa lähellä oleville sosiaalisen elämän alueille, jos
haastateltava haluaa.
Tapaustutkimuksessa saadaan yhden ihmisen näkökulma hänen sosiaaliseen kasvuunsa
ja vuorovaikutustaitojensa kehittymiseen. Tutkijan vaikutusta ei voida kokonaan sulkea
pois. Hän vaikuttaa omalla persoonallaan ja osallistumisellaan tutkimusmateriaaliin ja
tutkimustulokseen. Tutkimuksessa haastatteluineen ja videointeineen on kysymys kah
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den tai useamman ihmisen kohtaamisesta, vaikka keskiössä on haastateltava. Yhteenve
dossa käsitellään myös näitä kohtaamisia. Videoinnit, videokoosteen katselu ja haastat
telut toimivat Sosiaalinen minä elokuvana -menetelmänä, jonka käyttökelpoisuutta
arvioidaan tutkimuksen johtopäätöksissä. Toisena johtopäätösten teon kokonaisuutena
on tutkijan oma ammatillinen kasvu tutkimuksen aikana. Opinnäytetyö voi tuottaa
näkökulmia, joita voi hyödyntää sosionomin tai diakonin työssä. Lisäksi se voi tuottaa
käyttöön voimauttavan menetelmän, jota voi hyödyntää sosiaali- tai vapaaehtoistyössä.
Sosionomi (AMK) ja diakoni tarvitsevat ymmärrystä ihmisen sosiaalista kasvua ja
vuorovaikutustaitojen lisääntymistä edistävistä asioista. Yksi tapa ymmärryksen
lisäämiseen on tapaustutkimus siitä, kuinka kehitys on tapahtunut jonkun yksittäisen
ihmisen kohdalla. Asiakkaan sosiaalista kasvua ja vuorovaikutustaitoja tukeva
lähestymistapa ei ole sosiaalialalla eikä diakoniatyössä helppoa. Omassa sosiaalialan
ammattilaisuuden ja yhteisöllisen harrastuksen yhdistelmässä olen miettinyt, mikä
auttaa jaksamaan. Opinnäytetyön teon myötä ammatillisuuteni todennäköisesti kehittyy
ja pystyn paremmin perustelemaan mielipiteeni ja toimintani. Tämän tavoitteen hyöty
jakautuu todennäköisesti tietotaitona työyhteisölleni ja tekemääni vapaaehtoistyöhön
sekä perheelleni. Kiitollisena jakamisesta, tavoitteena on tutkimuksen ja käytetyn
menetelmän koituminen myös tapaustutkimuksessa haastatellun henkilön elämän
rakennukseksi.

2.2.2 Rakenne
Suunnittelin opinnäytetyön rakenteen ensin mielessäni. Kertoessani sitä opinnäytetyö
verstaassa, sain ehdotuksen, että piirtäisin sen kuvioksi, jotta lukija voisi sen paremmin
hahmottaa. Opinnäytetyön rakenne on kuvattu kuviossa 2.
Lähdin toteuttamaan opinnäytetyötä vaiheittain rakennesuunnitelman mukaisesti. Laa
jalle tapaustutkimukselle tyypillisesti monimutkainenkin rakennesuunnitelma kertoo
vain pääpiirteet tutkimustyössä eteen tulevista kiemuroista. Opinnäytetyöverstaassa sain
kullanarvoisen vinkin keskittyä vain yhteen tapaukseen suunnittelemani neljän sijasta.
Samalla sain vinkin ajatella tutkimusta tapaustutkimuksena. Minulle ehdotettiin suunni
telman kerrottuani, että menisin heti ammatillisesti syvemmälle, perehtyisin esimerkiksi
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Morenon rooliteoriaan. Rakennesuunnitelmaa ehdotettiin käsiteltävän menetelmänä,
jonka toimivuutta testaisin. Opinnäytetyöverstaassa toteutui hyvin tutkijatriangulaatio.
Keskustelua käytiin myös opinnäytetyön henkilökohtaisuudesta ja julkaisuluvasta. Näi
hin asioihin osasin keskustelun pohjalta suhtautua maltillisesti. Lopullinen päätös jul
kaisusta tehtiin vasta, kun haastateltava oli lukenut esitarkastusversion. Valmiin opin
näytetyön voi luokitella paljastavaksi tapaukseksi. Se käsittelee tapauksen erilaisia ko
kemuksia itsestä. Näistä kokemuksista ollaan tavalla tai toisella tietoisia, mutta niitä ei
ole ennen tutkittu.

Kuvio 2: Opinnäytetyön rakenne
Opinnäytetyön toteuttamisen aikana pidin päiväkirjaa kokemuksistani ja huomioistani.
Aineiston keruu ajoittui helmikuun ja heinäkuun väliselle ajalle. Videokoosteen
kuvaukset toteutin helmi-maaliskuussa. Videokoosteen työstäminen alkoi maaliskuulla,
katselu tapahtui kesäkuulla ja viimeistely haastateltavalle luovutettavaan muotoon
heinäkuulla. Haastattelujen analyysivaihe kesti maaliskuusta lokakuuhun. Kat
seluvideon analyysi tapahtui elo - lokakuussa. Opinnäytetyön kirjallinen työstäminen
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kesti tammikuusta marraskuuhun. Kolme viimeistä kuukautta olivat yhteenvedon ja joh
topäätösten teon aikaa ja kirjallisen tuotoksen hiomista. Opinnäytetyön tekoa auttoi op
pilaitoksen puolesta hyvin johdettu ja aikataulutettu ideointi- ja suunnittelutyöskentely
opponointeineen. Olennaista tutkimusaikataulussa pysymisessä oli ennakointi, päättä
väisyys ja alkuperäisessä aihesuunnitelmassa pysyminen muun opiskelun ja työssäkäyn
nin ohessa.
Suunnittelutöiden jälkeen tutkimus jatkui kirjallisuuteen tutustumalla. Koska menetel
män käyttö oli merkittävä osa opinnäytetyötä, täytyi sen toteuttamiseen tarttua nopeasti
aiheeseen orientoitumisen jälkeen. Teoriaohjaavan sisällönanalyysin periaattein pereh
dyin kirjallisuuteen aina, kun se tuntui edesauttavan tutkimuksenteon ja analyysin etene
mistä. Ensimmäisen teemahaastattelun jälkeen tein videokuvaukset näytelmäharjoituk
sista, arjesta ja muusta sosiaalisesta yhteydestä suunnitelmamme pohjalta. Toisen teema
haastattelun jälkeen tein videokoosteen valmiiksi ja katsoimme sen yhdessä. Kolmas
teemahaastattelu toteutettiin heti videokoosteen katselun jälkeen ja neljäs muutaman vii
kon päästä tästä.
Aineistonkeruumenetelmien käyttöä ja analysoimista varten luin paljon vuorovaikutus
aiheista kirjallisuutta. Tapaustutkimuksen teoriaa lähdin rakentamaan Morenon rooliteo
riasta sekä sosiaalisen kasvun ja vuorovaikutustaitojen kehittymisen näkökulmista. Har
rastajanäyttelemisen ja draaman ja kuvan terapeuttisuuden teoriat olivat keskeisiä teo
rian rakentamisessa. Niiden kautta pyrin ymmärtämään harrastajanäyttelemisen hyötyjä.
Kiintymyssuhdeteorian käsittelyn tarve nousi esiin tutkimuksen edetessä. Sen otin mu
kaan avaamaan harrastajanäyttelijän ja sosiaalista kasvua. Vuorovaikutustaitojen kehit
tymisen havaitsin tutkimuksen edetessä olevan ikään kuin alakäsite sosiaaliselle kasvul
le. Kiintymyssuhteessa vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä. Teemahaastatteluja analysoi
dessani erittelin sosiaalisen kasvun ja vuorovaikutustaitojen kehittymisen toisistaan ava
takseni aineistoa syvällisempien merkitysten löytämiseksi. Teoriaosuudessa käsittelin
vuorovaikutustaitojen lisääntymistä. Tämän teorian avulla tunnistin vuorovaikutustaito
jen kehittymistä koskevia haastateltavan kokemuksia itsestä.
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2.2.3 Aineisto
Tapaustutkimuksen kohteeksi rajautui yhden harrastajanäyttelijän kokemus itsestään eri
sosiaalisissa yhteyksissä. Aineiston keruu vaati työskentelytapaa, jolla päästäisiin syväl
le henkilökohtaisiin kokemuksiin ja näkemyksiin. Aineistoksi haastattelin harrastaja
näyttelijää neljä kertaa ja videoin nämä teemahaastattelut. Aineistoa monipuolistamaan
toteutin videointiprosessin, jossa videoin haastateltavaa kolmessa eri yhteydessä eri nä
kökulmista. Aineistoa monipuolisti myös muut kuvaamani, lähinnä näytelmien tallenne
videot, joissa haastateltava esiintyi. Aineistona olivat lisäksi päiväkirjamerkinnät tutki
muksen ajalta, videokooste kuvatuista toimintavideoista ja video videokoosteen katselu
tilanteesta.
Aineistonkeruumenetelmänä videointi oli luonteva, koska harrastajanäyttelijät ovat tot
tuneet, että minulla on videokamera käytössä usein. Käytän videokameraa mielelläni ja
hyödynnän sitä harrastajateatterin näytelmien tallentamiseen näyttelijöille muistoksi.
Näytelmäkauden päätteeksi katsomme yhdessä näytelmän videolta. Samalla näyttelijät
voivat miettiä omaa osaamista, esiintymistä ja kehittymistä. He saavat mahdollisuuden
hyväksyä oman esiintymisensä omin silmin nähtynä. Palautetta voi antaa myös toisille
näyttelijöille. Heidän näyttelemistään yleisön edessä ei ole voinut aiemmin seurata, jos
esiintyy itse samassa näytelmässä.
Haastateltavan henkilön eli tapauksen valintakriteereinä käytin tuntemustani harrastaja
näyttelijöistä. Henkilön täytyisi pystyä ilmaisemaan itseään. Ajatuksiaan hänen tulisi il
maista melko selkeästi artikuloiden. Hänen tulisi osata todennäköisesti käyttäytyä luon
tevasti videokameran käydessä. Perusluottamus häneen tuli olla olemassa, eli hän pysyi
si todennäköisesti mukana opinnäytetyön tekemisen loppuun saattamiseen saakka. Ta
paukseksi valikoitui pitkään näytellyt ja harrastajateatteritoiminnassa muutenkin aktiivi
nen harrastajanäyttelijä. Häntä kysyin ensimmäisenä ja hän myös suostui saman tien.

2.3 PACE-menetelmä
PACE on lyhenne sanoista leikkisyys (Playfulness), hyväksyntä (Acceptance), uteliai
suus (Curiosity) ja empatia (Empathy). PACE tarkoittaa yksilöiden sellaista asennetta
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toisiinsa, jossa toisen kehittymisen tukeminen ei vaaranna omaa kehittymistä (Hughes
2011, 87). Vuorovaikutuksellisen kehityspsykoterapian kehittäjä Hughes, perhekeskuk
sen johtaja ja apulaisprofessori Becker-Weidman sekä lasten- ja perheterapeuttina ja
työnohjaajana toimiva Shell kuvailevat PACE- tai PLACE-asennetta (L=Love) kirjalli
suudessaan (ks. Hughes 2006 ja 2011, Becker-Weidman & Shell 2008). PACE-asennetta
kuvaillaan terapeutin, vanhemman, sijaisvanhemman ja lapsen näkökulmista.
Työssäni olen käyttänyt PACE-asennetta järjestelmällisesti erityisesti niiden asiakkaiden
kohtaamisessa, joiden kanssa olen eniten tekemisissä. Lastensuojeluyksikön ohjaajan
käyttäytymisenä PACE tarkoittaa leikkisyyttä ja hyväksynnän osoittamista lapselle sekä
uteliaisuutta lasta ja lapsen asioita kohtaan. Nämä sekä empatian osoittaminen lapselle
ovat kokemukseni mukaan osoittautuneet toimiviksi lähtökohdiksi lapsen tai nuoren
kohtaamisessa. Kokemukseni perusteella kutsun PACE-asennetta myös työmenetelmäk
si.
PACE-menetelmä auttaa asennoitumaan ohjattavaan positiivisesti. Myönteisten vuoro
vaikutuskokemusten myötä ohjaaja ja ohjattava oppivat vähitellen tekemään yhteistyötä.
Ilon ja hyvän määrä lisääntyy vuorovaikutussuhteessa PACE-menetelmää säännönmu
kaisesti toistettaessa. Kun ohjaaja totuttelee käyttämään PACE-menetelmää, hän joutuu
muistuttamaan itseään menetelmän eri ominaisuuksista. Kohtaamistilanteessa ohjaaja
joutuu luovasti vaihtamaan rooliaan PACE-asenteen ominaisuudesta toiseen lapsen an
tamista virikkeistä riippuen. PACE-menetelmän käyttäjä joutuu kohtaamaan syvällisiä
tunteita ja pohtimaan omaa suhdettaan kiintymiseen. Menetelmän käyttäjän olisi suota
vaa olla työnohjauksen piirissä, jos hän toimii omaohjaajana.
PACE-menetelmän sisäistäminen ohjaajan luonnolliseksi toiminnaksi yhdessäkin vaati
vassa asiakassuhteessa on pitkä prosessi. Vähitellen pitkäjänteisyys palkitaan, vastavuo
roisuutta rupeaa syntymään ja jossain vaiheessa voidaan todeta vuorovaikutuksen kehit
tyneen riittävän luontevaksi. Kahdenkeskisessä vuorovaikutuksessa roolin otosta pääs
tään aitoon läsnäoloon. Siinä persoonat kohtaavat yhteistyössä, toisistaan oppien ja toi
sensa hyväksyen. Kokemus aidosta ja roolittomasta läsnäolosta omaohjaajasuhteessa
tuottaa aitoa vuorovaikutusta myös muihin ihmissuhteisiin.
PACE-menetelmä on johdattanut minut kahdenlaisen kiinnostuksen pariin. Toinen on
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syvemmän ymmärryksen hakeminen kiintymyssuhteista ja niiden häiriöiden hoidosta.
Toinen on roolin ottamisen merkitys sosiaalisissa suhteissa. Tässä tapaustutkimuksessa
minua kiinnostaa, saako harrastajanäyttelijä harrastuksessaan kohdata PACE-asennetta
muilta ihmisiltä. Toisaalta minua kiinnostaa, hakeeko hän harrastukseltaan PACE-asen
teen elementtien kohtaamista. Entä, kohdistaako hän PACE-asennetta tietoisesti toisiin
ihmisiin, ja mikä siihen on vaikuttanut.
Pohdin mahdollisuuksia draaman hyödyntämiseen työssäni. Sekä kiintymyssuhteiden
hoitoon tarkoitetussa vuorovaikutteisessa kehityspsykoterapiassa että psykodraamassa
hyödynnetään draaman ja roolinoton terapeuttista vaikutusta. Miten draaman terapeut
tista vaikutusta voisi hyödyntää enemmän omaohjaajan työssä ja ryhmän ohjaamisessa?

2.4 Sosiaalinen minä elokuvana -menetelmän kokeilu
Osa tapaustutkimuksen aineistonkeruumenetelmistä muodosti kokonaisuuden, jonka voi
toteuttaa ilman tapaustutkimustakin. Nimesin tämän Sosiaalinen minä elokuvana
-menetelmäksi. Siinä käytin videointia ja haastattelua eli välineitä ja menetelmiä, jotka
olivat minulle ennestään jonkin verran tuttuja. Sosiaalinen minä elokuvana -menetelmää
lähdin toteuttamaan PACE-asenteella, koska tarkoitus oli saada kohtaamistilanteisiin
turvallinen ja luottava ilmapiiri.
Äitinä ja ohjaajana olen yleensä itse kameran takana, jos jotain kuvataan. Itsensä hyväk
symiseen liittyy kyky katsoa itseään ulkopuolelta, vaikkapa valokuvasta tai videolta.
Olen joutunut välillä arjessa pyytämään, että minuakin kuvattaisiin, toiveenani voida tu
tustua itseeni sellaisena, kun muut minut näkevät. Olen halunnut oppia tunnistamaan ja
hyväksymään ulkonäköni, käyttäytymiseni, ääneni ja puhetapani. Pyytäminen toki tekee
tilanteesta heti keinotekoisen ja silloin on vaikea unohtaa kamera. Perheessäni olen huo
mannut, että nykynuorilla suhde kameraan on väljä ja nuoret kuvaavat paljon.
Valokuvien

manipuloiminen

vaikuttaa

kuvaan

itsestä

ja

toisista.

Kuvien

kommentoiminen sosiaalisessa mediassa on tavallista ja kohdetta usein kehutaan. Hyvän
palautteen saaminen kuvasta on nuorille tärkeää. Tytär pyytää isäänsä tykkäämään
kuvastaan ensimmäisten joukossa perustellen, ettei silloin tunnu nololta julkaista kuvaa.

21
Kiinnostukseni ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, ihmisen sosiaaliseen kasvuun,
minäkuvaan ja rooleihin antoi suunnan tutkimusaiheelle. Ne synnyttivät myös ajatuksen
hyödyntää videokuvaa tutkimusaiheen syventämisessä.
Opinnäytetyösuunnitelmasta

kertoessani

sain

vinkin

analysoida

käyttämieni

aineistonkeruumenetelmien toimivuutta voimauttavana työmenetelmänä. Sosiaalinen
minä elokuvana -menetelmän kehittäminen sekä sen toimivuuden analysointi tuki
opinnäytetyön kokonaistavoitetta. Se oli lisäksi laadullisessa tapaustutkimuksessa
lähestymistapa, joka antoi haastateltavalle motivaatiota ja virikettä. Menetelmän
ajatteleminen kokonaisuutena motivoi tutkijaa ja monipuolisti tutkimusaineistoa.
Kuviossa 3 on kuvattu Sosiaalinen minä elokuvana -menetelmän vaiheet aikajanalla.

Kuvio 3: Sosiaalinen minä elokuvana -menetelmä
Menetelmän kokeilun takia oli tärkeää, että ajan vaikutus asioiden prosessoinnissa tulisi
näkyviin. Menetelmän toteuttamisen ajoitin puolen vuoden ajalle. Menetelmän kolme
ensimmäistä vaihetta toteutin melko lyhyessä ajassa, noin kuuden viikon aikana. Video
koosteen tekeminen vaatii menetelmän toteuttajalta aikaa. Videokoosteen katselu toteu
tettiin noin kolmen kuukauden päästä edellisestä haastattelusta. Seuraava haastattelu to
teutettiin samalla tapaamiskerralla. Videokoosteen luovutus tapahtui noin seitsemän vii
kon kuluttua edellisestä haastattelusta. Samalla toteutettiin viimeinen haastattelu, joka
toimi myös palautekeskusteluna menetelmästä.
Sosiaalinen minä elokuvana -menetelmä muistuttaa yksinkertaista draaman kaarta, jossa
on alku, keskikohta ja loppu. Draaman kaaressa käyrä lähtee rauhallisesti liikkeelle, ta
pahtumien tempo kiihtyy ja kaaren käyrä nousee. Menetelmässä alun rauhallinen ja läm
mittelevä osuus on ensimmäinen haastattelu tutusti ja turvallisesti omasta harrastuksesta.
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Toimintakäyrä nousee videokuvausten tekemisen ja toisen haastattelun yhteydessä. Hiu
kan ennen menetelmän keskivaiheen huipennusta tulee tutkijan näkökulmasta menetel
män jännittävin osuus, elokuvan katsominen ja sitä seuraavat reaktiot. Menetelmän
asiakkaalle huipennus saattaa kuitenkin olla jo kahden haastattelun ja kuvausten jälkeen.
Hänellä on tuolloin yli kaksi kuukautta aikaa työstää tapahtunutta mielessään ja odottaa,
millainen elokuvasta tulee. Haastattelut jättävät ajatuksia kytemään ja elokuvaan latau
tuu odotuksia. Huippuvaiheen jälkeen tulee pieni lasku. Elokuva on nähty ja ensireaktio
on purettu kolmannessa haastattelussa. Hyvässä elokuvassa tulee vielä loppuhuipennus
ennen käyrän laskua draaman loppuvaiheessa. Loppuhuipennus saattaa asiakkaalla ta
pahtua kahden viimeisen haastattelun välillä asioita työstettäessä. Tutkijalle tai menetel
män käyttäjälle loppuhuipennus on menetelmän jälkitunnelmien kuuleminen viimeisessä
haastattelussa. Tämä etappi on tutkijalle yhden asian loppu ja asiakkaalle kenties uuden,
tietoisemman, elämän alku.
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3

IHMISEN MONINAISET ROOLIT ELÄMÄSSÄ

Jacob Levy Moreno eli vuodesta 1889 vuoteen 1974. Hän tutki psykologisia suuntauk
sia, joita kehittyi kansallisuuksien, politiikkojen, sukupuolten ja virkailijakuntien erojen
ja toisaalta yhteisön jäsenten ympärille. Hän arveli näiden seikkojen vaikuttavan ihmis
ten sopeutumattomuuteen ja levottomuuteen. Hän laski yhdeksi uransa huippukokemuk
seksi oivaltamisen, että sosiometrisesti suunniteltu yhteiskunta voisi olla mahdollinen.
(Hare & Hare 1996, 1‒10.) Sosiometria on ajattelun ja työskentelyn tapa. Siinä ryhmää
tutkitaan sen rakenteiden, roolien ja valintojen näkökulmasta. Ihmisten väliset liittymi
set ryhmässä voivat tapahtua monilla eri perusteilla. Tavoitteena on tulla liittymisen pe
rusteista tietoiseksi. Tavoitteena on oivaltaa valintoihin liittyvät syyt sekä niiden seu
raukset ryhmän ja yksilön toimintaan. Morenon toiminnassa sosiometria, psykodraama
ja ryhmäterapia syntyivät ja kehittyivät rinnakkain ja toinen toisiaan täydentäen. (Nur
minen i.a.)
Morenolla oli vallankumouksellinen tähtäin muuttaa maailmaa. Se tapahtuisi hänen mu
kaansa luomalla sosiaalisia ryhmiä, jotka voisivat toimia mahdollisimman vaikuttavasti
ja mahdollisimman vähillä hajottavilla toiminnoilla. Moreno ajatteli sen tapahtuvan tu
kemalla inhimillistä kykyä pyrkiä tasapainoon ihmisten välisissä suhteissa. Morenon
teoriassa keskeinen käsite on rooli. Morenolla itsellään oli monia rooleja. Hän oli mm.
psykiatri, teologi, runoilija, filosofi, keksijä ja kouluttaja. (Hare & Hare 1996, 1.)
John Bowlby (1907‒1990) oli kiintymyssuhdeteorian luoja, psykoanalyytikko ja psy
kiatri. Hän nosti esille lapsen todellisen elinympäristön merkityksen hänen kehityksel
leen. Lapsen kokema äidinriisto ja äidin rakkauden menetys voivat Bowlbyn mukaan
uhata lapsen kehitystä. Kiintymyssuhdeteorialla Bowlby pyrki selittämään, miksi ihmi
set pyrkivät muodostamaan vahvoja, kestäviä ja valikoivia siteitä toisiinsa. Hän pyrki
myös selittämään, miksi ja miten keskeisten ihmissuhteiden katkeaminen tai jo uhka sii
tä aiheuttaa ahdistusta. Bowlbyn oletuksen mukaan, jos lapsen kokema ahdistus on pit
käaikaista, pieni lapsi voi kehittää hallintayrityksiä. Ne lisäävät muutokselle vähemmän
alttiin kiintymyssuhteen kehittymistä. (Hautamäki 2001, 14‒18). Morenon mukaan vas
tasyntynyt lapsi ei erota ulkoisia ärsykkeitä sisäisistä eikä ihmisiä objekteista. Vastasyn
tyneellä psyyke ja ympäristö muodostavat yhtenäisen olemassaolon. Moreno pitää roo
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leja itsen edeltäjinä. Rooleja kokeillaan ensin leikkien, vasta sen jälkeen ne sisäistyvät
ihmisen persoonallisuuteen kuuluviksi. (Nieminen & Saarenheimo 1981, 40.)

3.1 Harrastajanäytteleminen
Draaman menetelmiä käyttävään työskentelyyn ei välttämättä liity esitystä. Yhteisöissä
toteutettava prosessi saattaa olla monivaiheinen. Draamamenetelmät ovat kehittyneet
draamallisten elementtien soveltamisesta esimerkiksi kasvatuksessa ja terapiassa. (Ven
tola & Renlund 2005, 12). Draamatyöskentelyssä voimaantumisen tunne syntyy ihmisen
oman kokemuksen kautta. Hän oivaltaa ja ymmärtää jonkin asian tai asiayhteyden. Voi
maantumisen tunne syntyy, kun ihminen toimii, kokee onnistuvansa ja olevansa hyväk
sytty. Draamatyöskentelyssä toiminta rakennetaan niin, että osallistuja voi uskoa mah
dollisuuteen lähestyä omia ongelmiaan. (Kettunen 2002, 274.)
Luovuus on tapa elää, ilmaista itseään, käyttää voimavarojaan ja olla yhteydessä ympä
ristöönsä. Teologian tohtori, psykodraamaohjaaja Martti Lindqvistin mukaan luovuus on
psyyken tasolla kykyä kestää sisäistä kaaosta ja hahmottaa sitä mielekkäästi. Siten uu
denlainen toiminta tulee mahdolliseksi. Lindqvist toteaa Morenon sanoneen luovuuden
olevan kykyä toimia tutuissa tilanteissa uudella tavalla ja uusissa tilanteissa mielekkääl
lä tavalla. Pelko ja epäluottamus ovat tunnetasolla luovuuden ilmeisimpiä esteitä. Ne
nostavat puolustusasenteet pintaan ja estävät yhteyttä ja itseilmaisua. Luovaan toimin
taan pääseminen edellyttää luovuutta ehkäisevien tunteiden käsittelyä. Käsitellessä men
nään tunteiden sisään ja työskennellään ne lävitse, ei paeta niitä. (Lindqvist 1992, 19‒
22)
Lindqvist ei pidä sanan ”vallaton” kaksoismerkitystä sattumana. Leikkisän, kujeilevan
ja veitikkamaisen lisäksi se tarkoittaa sitä, jolla ei ole valtaa. Hän toteaa kokemukse
naan, että luovat prosessit edellyttävät valtarakenteiden purkamista ainakin tilapäisesti.
Ihmisen vastapäätä olevan todellisuus tuottaa osaltaan sen roolin, mitä ihminen ilmai
see. Lindqvist hyödyntää Morenon draamateorian sanastoa. Hän toteaa roolin ja vasta
roolin luovan toisiaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Ilmiö voidaan tehdä näkyväksi
suorittamalla roolinvaihtoja. Hän toteaa, että kaikki suhteet eivät ole näkyviä. Ihminen
voi olla myös yhteydessä johonkin omaan sisäiseen rooliinsa tai mielikuvaansa. Hän voi
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luoda mielikuvaa äidistään, kuolemasta tai Jumalasta. Kun mielikuva alkaa elää ja kas
vaa, ihmisessä avautuu sisäinen ulottuvuus. Prosessin jatkuessa kuvat alkavat virrata ja
sisäinen tapahtuminen muodostuu hyvin rikkaaksi ja luovaksi. Ihminen seikkailee omis
sa mahdollisuuksissaan ja kokeilee erilaisia ulottuvuuksia itsessään. Suuri osa sisäisestä
maailmasta muodostuu elämän aikana saaduista ulkoisista havainnoista. Improvisoidus
sa draamassa tapahtuu kaiken aikaa sisäisen maailman konkretisointia ja visualisointia
tietyksi näyttämöksi. (Lindqvist 1992, 23‒26.)
Kasvatustieteen tohtori Annukka Häkämiehen (2007, 116) tutkimuksessa itsetuntemuk
seen liitetyt oppimiskokemukset olivat:
•

itseluottamuksen ja -varmuuden kasvu

•

tunteiden tunnistaminen

•

ajatusten ja tunteiden ilmaisuun rohkaistuminen

•

ilmaisutaidon kehittyminen

•

palautteen antamisen ja vastaanottamisen kehittyminen

•

pitkäjänteisyyden ja kärsivällisyyden lisääntyminen

•

ajattelu- ja toimintatapojen muutos

•

eläytymiskyvyn kehittyminen

Häkämiehen mukaan itseluottamuksen kasvu liittyi sekä draama- että ryhmätyöskentel
yyn. Sen koettiin lisäävän itsensä arvostamista. Itsevarmuus toi rohkaistumisen lisäksi
itsensä ja omien puutteidensa hyväksymistä. Yhteenvetona hän toteaa, että kyseiset omi
naisuudet voidaan yhdistää realistisen minäkäsityksen kasvuun. (Häkämies 2007, 116.)
Ryhmä on erinomainen väline luovalle toiminnalle. Se on luonnostaan paikka, missä vi
rittyy spontaanisti erilaisten vastapoolien muodostama kenttä. Jäsenillä on tunteita, mie
likuvia ja fantasioita toisistaan ensi hetkestä lähtien. Ne muodostavat hedelmällisen vi
rittyneisyyden työskentelyn lähtökohdaksi, vaikka eivät vastaa kaikkien ryhmän jäsen
ten kokemusta tilanteesta. Jos joku ryhmän jäsenistä purskahtaa nauruun, se tuottaa jon
kun reaktion toisessa kohdassa. Tapahtumien virta voi johtaa hyvin spontaaniin ja luo
vaan prosessiin. Näin voi tapahtua, jos ryhmässä vallitsee riittävä luottamus ja mielen
kiinto samantyyppiseen asiaan. Toisinaan ryhmän työskentelyssä kannattaa seurata ai
van toista kohtaa, kuin missä tapahtumien keskipiste näyttäisi olevan. Monesti sen tutki
minen, mitä ilmenee tapahtumia vastapäätä, kertoo tapahtumien luonteesta ja ryhmän
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prosessista jotakin ratkaisevan tärkeää. (Lindqvist 1992, 27.)
Draaman kuvitteellisuus mahdollistaa rooleihin eläytymällä uusien näkökulmien avaa
misen itseen ja tutkittavaan ilmiöön. Draama kasvattaa itsetuntemukseen antamalla tilan
kokeilla itselle vieraita suhtautumis- ja toimintatapoja. Eläytyminen auttaa ymmärtä
mään vierasta näkökulmaa ja ajattelutapaa. Jatkuvan palautteen antamisen ja vastaanot
tamisen sekä omien ”pimeiden puolien” tutkimisen edellytyksenä on ryhmän turvalli
suus. Draaman toiminnallinen ja fyysinen ilmaisu auttavat tässä prosessissa. Itseluotta
mus ja rohkeus kasvavat myös työskenneltäessä sanattomasti draaman keinoin.
Improvisaatioon perustuvat työtavat tuottavat nyt – hetkisyyden kokemuksia, joissa har
jaannutaan pysähtymään käsillä olevaan tilanteeseen ilman ennakoivaa tulkintaa. Lisäk
si ne koetaan rohkeutta antaviksi ja vapauttaviksi. Draamatyöskentelyssä itsetuntemuk
sen kasvu tapahtuu ryhmässä. Yhteistyö- ja ihmissuhdetaitoihin liittyvät tunnetaidot
ovat keskeisimpiä kasvun alueita. Ryhmä toimii oman ajattelun ja toiminnan peilinä ja
jatkuvan palautteen antajana. (Häkämies 2007, 137.)
Häkämiehen (2007, 137) mukaan draamamuotoinen oppimiskokemus edellyttää ja sa
malla kasvattaa ryhmän sisäistä kiinteyttä. Ryhmäytymistä ja yhteishengen kasvua edis
tää draamatyöskentelyn selkeä päämäärä. Draamamuotoisessa opiskelussa ryhmän tur
vallisuus merkitsee tilaa tutkia omaa itseä, omaa kehitystä ja toimintatapaa. Itsereflek
tiossa ryhmä toimii opiskelijan peilinä. Palautteen jatkuva saaminen ja antaminen edel
lyttää ja kasvattaa luottamuksellisuutta ryhmän jäseniä kohtaan. Ryhmässä toimimisen
pitkäaikaisuus ja intensiivisyys on kokemuksessa merkityksellistä. Ryhmädynamiikan
ymmärtäminen ja yksittäisten jäsenten merkitys siinä, ovat myös oppimisen kohteina.
Ristiriidat opitaan ratkaisemaan ryhmän kesken. Kateus ja kilpailu käsitellään ryhmässä,
jossa nämä tunteet syntyvät. Ryhmässä opiskelu kasvattaa joustavuuteen, toisen huo
mioon ottamiseen ja erilaisuuden kunnioittamiseen. Voimakas ryhmäsidonnaisuus syn
nyttää myös samanlaisuuden paineita vastuunotossa ja osallistumisessa. Samanlaista si
toutumista odotetaan kaikilta. (Häkämies 2007, 137.)
Seilo (2013, 14) toteaa Harrastajateatterikesään hakeneiden näytelmien erityisyyden.
Kunkin yksittäisen ohjelmistovalinnan takaa löytyy yhteisö. Yhteisön identiteetti taval
laan avautuu tehdyn esityksen myötä. Esitys on valittu, se on haluttu tehdä ja tietyt ih
miset ovat sen toteuttaneet. Esitys on tuotettu heidän omalle yleisölleen. Seilon mukaan
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tämä kaiken läpäisevä omakohtaisuus on se seikka, joka tekee suomalaisesta harrastaja
teatterikentästä elinvoimaisen. Samalla omakohtaisuus tekee harrastajateatterikentästä
moniarvoisen ja esitystarjonnasta kiinnostavan. Seilo kuvaa, että produktiot, joissa koko
prosessi lähtee tekijöistä, ovat kiinnostavia ja usein hapuilussaankin koskettavia. Hän
toteaa harrastajaesitysten muodon olevan usein melko pelkistettyjä. Tämä johtuu siitä,
että esityksen ydin on syntynyt aivan muun kuin näyttämöllepanon ehdoin. Esityksessä
on kysymys omasta ja se tulkitaan omana. Prosessi lähtee tekijöistä ja heidän
tarinoistaan, kokemuksistaan ja elinympäristöstään. Sitä on vaikea elämyksellisenä
viestinä ohittaa. (Seilo 2013, 14.)
Harrastajateatterissa, jonka jäsenen kokemusta tutkimus koskee, näytelmäryhmien jäse
net vaihtuvat osittain vuosittain. Ryhmän sisäinen kiinteys näyttäytyy näytelmäkohtaise
na. Vaihtelua ja vakautta näytelmätoimintaan tuo pitkäaikaisten näyttelijöiden kokemus
yhdistyksen toimintaan osallistumisesta elämäntapana. Ryhmän ja kesäteatterin taustalla
oleva yhdistys ylläpitää ja huoltaa seurantaloa ja kehittää kesäteatteriympäristöä näytel
mistä saaduilla tuotoilla. Näytelmäryhmän päämäärä on valmistaa esitys ja esittää sitä.
Yksittäiselle näyttelijälle kysymyksessä on harrastus. Yhdistykselle kysymys on yhdis
tyksen toiminnan ja tarkoituksen toteuttamisesta sekä varainkeruusta. Yhteistyökumppa
nina yhdistyksellä on paikallinen kansalaisopisto, joka tukee näytelmiä maksamalla oh
jaajan palkan. Yhdistys tukee näyttelijöiden etenemistä harrastuksessaan maksamalla
näyttelijöiden kurssimaksun kansalaisopistolle. Lisäksi se tukee näyttelijöiden koulut
tautumista tarjoamalla kesän näyttelijöille vapaan pääsyn toisen kesänäytelmän esitysten
katsojiksi. Yhdistys tarjoaa myös näyttelijöille mahdollisuuden katsoa näytelmä yhtei
sesti valkokankaalta sekä saada näytelmä videoituna itselle muistoksi. Harrastajateatte
ritoimintaa voidaan kutsua tässä yhteydessä hyvällä syyllä myös opiskeluksi.

3.2 Rooli ja sosiaalinen kasvu
Lapsen kehityksen varhaisimmat vaiheet täytyy ottaa huomioon tutkittaessa yksilön per
soonallisuuden alkuperiä. Käyttäytymistieteiden professori A. Paul Haren ja Haren mu
kaan Moreno toteaa ihmisen persoonallisuuden olevan roolien tulosta. Näitä rooleja ih
minen on oppinut ajan kuluessa. (Hare & Hare 1996, 39.) Kiintymyssuhdeteoria pyrkii
ymmärtämään ihmisen käyttäytymistä ja tulkitsemaan sitä positiivisesti (Sinkkonen
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2011, 246). Kiintymyssuhteen tarkoitus on varmistaa ihmisen elossa säilyminen. Kiinty
myssuhde on elossa säilymiselle välttämätön, mutta ei kuitenkaan riittävä edellytys. Se
on hoivaajan ja lapsen välinen voimakas ja erityislaatuinen tunneside, johon liittyy lä
heisyys. Kiintymyssuhdemallit muotoutuvat ihmisen ensimmäisten 12-22 kuukauden ai
kana. Niiden biologinen pohja on aivojen muovautuvuudessa. (Raaska 2010.)
Lapsi tarvitsee ennakoitavan ympäristön ja vähintään yhden riittävän hyvän kiintymys
suhteen. Lapsi tarvitsee aikuisia, jotka sietävät kielteisiäkin tunteita, eivätkä rankaise
niiden ilmaisemisesta. Lapsi reagoi uhkaan ja haasteisiin sisäistetyn kiintymysmallin
mukaisesti. Sisäistetty kiintymysmalli määrittelee, missä määrin lapsi pystyy turvautu
maan hoivaajan tukeen ja lohdutukseen selviytymiskeinona erityisesti stressitilanteissa.
Kokemus yleistyy toistuessaan koskemaan kaikkia hänen ja muiden välisiä vuorovaiku
tussuhteita. Lapsi on muovautuva. Myös myöhemmät kokemukset, muut ja myöhemmät
tärkeät ihmissuhteet ja temperamenttierot vaikuttavat sosiaaliseen kasvuun. (Raaska
2010.) Persoonallisuuden avaintekijä on yksilöllinen spontaanius ja luovuus erityisesti
ihmistenvälisissä suhteissa (Hare & Hare 1996, 39).
Lastenpsykiatri Hanna Raaska käyttää luentomateriaalissaan useampia ulkomaisia läh
teitä kertoessaan sisäistetystä kiintymysmallista. Hän toteaa, että sisäistetty kiintymys
malli muodostaa perustan lapsen käsitykselle itsestä rakkauden ja huolenpidon arvoise
na persoonana. Sisäistetty kiintymysmalli muodostaa lapselle kuvan toisista ihmisistä
saatavilla olevina ja vastaanottavina persoonina. (Raaska 2010.) Kiintymyssuhteen
luonne ja tyyppi kuvaavat pyrkimystä sopeutua tiettyihin oloihin (Sinkkonen 2011,
246). Ihmisen rooli on jatkuvassa vuorovaikutuksessa minän kanssa. Roolin on kulttuu
rin yksikkö ja sen tehtävä on ohjata ihmisen toimintaa sosiaalisesta maailmasta käsin.
Moreno korostaa, että ensin ilmestyvät roolit ja sitten persoonallisuus, jota roolit taval
laan muovaavat. Rooli määrittelee henkilön aseman yhteisönsä muihin ihmisiin ja yh
teiskuntaan nähden. (Nieminen & Saarenheimo 1981, 90.)
Morenon mukaan ihmisen fysiologiset eli psykosomaattiset roolit liittyvät ensisijaisesti
kehoon, esimerkiksi syöjän rooli. Sosiaaliset roolit, esimerkiksi äidin, lapsen ja poliisin
roolit, liittyvät yhteisöön. Sosiaaliset roolit sisältävät runsaasti yhteisö- ja kulttuurisi
donnaisia tekijöitä. (Nieminen & Saarenheimo 1981, 93.) Turvallinen kiintymyskehitys
on yhteydessä vanhemman sensitiivisyyteen. Sensitiivinen vanhempi havaitsee lapsen
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tarveviestit ja vastaa lapsen tarpeisiin. Vanhempi tulkitsee omien hoivakokemustensa
perusteella lapsen tarveviestejä. Omat hoivakokemukset vaikuttavat lapsen tarpeisiin
vastaamiseen. Sensitiivinen vanhemmuus edellyttää reflektiivisyyttä eli asioiden pohti
mista ja analysoimista. Siihen tarvitaan kykyä ymmärtää mielentiloja myös kehitykselli
sesti. Se antaa mahdollisuuden tunteiden muovaamiseen ja muutokseen ajan myötä.
(Raaska 2010.) Moreno pyrkii ihmisen tietoisuuden lisäämiseen ja ennen kaikkea luo
van spontaaniuden vapauttamiseen. Hän pitää ihmistä toimivana kokonaisuutena, joka
ilmaisee itseään toteuttamalla erilaisia rooleja. (Nieminen & Saarenheimo 1981, 39.)
Morenon mukaan erityisesti niillä ristiriidoilla on merkitystä, jotka syntyvät, kun rooli
tai rooliodotukset ja yksilön persoonallisuus törmäävät toisiinsa. Rooliteoria tarkastelee
yksilöllisiä eroja roolikäyttäytymisessä statusristiriidan ja rooliristiriidan termein. Rooli
odotukset saattavat olla siinä määrin epämääräisiä, että ne aiheuttavat ahdistusta henki
lössä. Rooliodotuksia voi olla monta ja ne voivat olla keskenään ristiriitaisia, joten hen
kilö joutuu hankalaan valintatilanteeseen. Roolit voivat olla sopimattomia tai niitä voi
olla liian pieni tai liian suuri määrä henkilön potentiaaliin nähden. Yhdellä henkilöllä
voi olla eri tilanteissa ja eri ryhmissä useita rooleja erilaisten vaatimusten ja rooliodo
tusten vuoksi. Tilannetekijöistä riippuu, mikä rooli kulloinkin aktivoituu ja otetaan käyt
töön. Monet meille mahdollisista tai jopa haluamistamme rooleista eivät koskaan todel
listu. Voimme juuttua meille jopa vieraisiin tai vääristyneisiin rooleihin. Haluamamme
roolit voimme torjua jopa kokonaan pois tietoisuudesta. Morenon mukaan ihminen elää
vain pienen osan persoonallisuutensa rooleista suuren osan jäädessä kokonaan käyttä
mättä. Roolikäyttäytymisemme ei aina ole ilmausta persoonallisuudestamme vaan usein
jopa sen piilottelemista. Tällöin rooli toimii puolustusmekanismina. (Nieminen & Saa
renheimo 1981, 94‒95.)
Sensitiivinen vanhempi etsii aktiivisesti ymmärrystä lapsen mielentiloihin ja lapsen käy
töksen takana oleviin mielentiloihin. Lapsen kipeä psyykkinen kokemus voi tulla siedet
täväksi. Se tapahtuu vain, jos vanhemmalla on kyky nähdä kivuliaat tunteet tai mieleen
tunkevat, häiritsevät ajatukset mielentiloina. (Raaska 2010.) Psykodraamallisia rooleja
ovat vaikkapa tietyn lapsen tai äidin roolit. Ne liittyvät yksityiseen tilanteeseen, määrä
tyn ihmisen suhteeseen muihin ihmisiin ja maailmaan. Ihminen muodostaa jatkuvasti
uusia merkityssuhteita sekä omaksuu käyttäytymistapoja, arvoja, asenteita ja ideologioi
ta. Rooli voidaan ymmärtää useiden merkityssuhteiden valikoitumana. Merkityssuhteet
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muodostavat roolissa jonkinlaisen mielellisen kokonaisuuden suhteessa ympäröivään
maailmaan tai siihen yhteisöön, jossa rooli on syntynyt. Tietoisesti tai tiedostamattaan
ihminen valitsee rooleja, jotka rakentavat hänen kokonaispersoonallisuuttaan. Roolien
perusteella sekä hän itse, että muut muodostavat hänestä kuvan. Yleensä roolin valinta
liittyy aina nykyhetkeen, tavallaan ihminen valitsee itselleen joka hetki rooleja. Yksilön
suhde tilannetekijöihin ja erityisesti vallitsevaan tekijään, vaikuttaa roolin valintaan.
(Nieminen & Saarenheimo 1981, 93.)
Turvallisessa kiintymyssuhteessa lapsella on toistuva kokemus huoltajasta, joka on saa
tavilla, kun tukea ja läheisyyttä tarvitaan. Tunteet ja niiden näyttäminen lähentävät lasta
hoivaajaan. Lapsen maailma on ennakoitava ja toistuva, siinä on jatkuvuuden kokemus.
Jatkuvuuden kokemus tuntuu hyvältä ja lapsi kokee, että hänen kannattaa kertoa tunte
muksistaan. Lapsi oppii näin käyttämään vuorovaikutuksessa sekä älyä että tunnetta.
Erotilanteessa lapsi itkee äidin perään, mutta hyväksyy myös vieraan lohdutuksen. Hän
menee äitiä vastaan, haluaa syliin ja voi vähän protestoida, mutta selviää kokemuksesta
melko nopeasti. (Raaska 2010.)
Välttelevässä kiintymyssuhteessa lapsen viestit avun ja läheisyyden tarpeesta ohitetaan
ja torjutaan. Viestit eivät johda apuun vaan ne tukahdutetaan, joten lapsi oppii estämään
kielteisten tunteiden ilmaisun. Lapsi on asiallinen ja järkeistävä ja vaikuttaa reippaalta.
Hänellä on tarve miellyttää ja hänen omat tunteensa ja tarpeensa ovat taka-alalla. Eroti
lanteessa lapsi ei itke äidin lähdettyä. Leikin taso muuttuu yksitoikkoiseksi, eikä hän
viestitä vanhemmalle stressitilastaan. Lapsi ilahtuu äidin tultua, mutta ei mene vastaan.
(Raaska 2010.)
Ristiriitainen kiintymyssuhde syntyy, kun lapsen viesteihin avun ja läheisyyden tarpees
ta välillä vastataan ja välillä ei. Lapsen hoivaaja on epäjohdonmukainen ja vaikeasti en
nakoitavissa. Intensiivinen tunteiden ilmaisu on paras tapa hoivaajan huomion herättä
miseksi. Lapsella voi olla taantunutta, manipuloivaa vetoamista tai raivokohtauksia ja
yllyttävää käytöstä. Erotilanteessa lapsella on voimakasta itkua, ehkä raivokohtaus äidin
lähdettyä. Lapsi voi rauhoittua vieraan sylissä epätavallisen nopeasti tai ei ollenkaan.
Lapsi kiukuttelee äidille. Hänen ei ole hyvä olla lähellä, mutta ei kaukanakaan. Äidillä
on vaikeus kestää lapsen tunnepurkauksia. Välttelevä ja ristiriitainen kiintymyssuhde
ovat lievinä suhteellisen tavallisia ja normaaleja. (Raaska 2010.)
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Disorganisoituneessa kiintymyssuhteessa hoivaaja on ollut joko pelokas tai uhkaava.
Lapselle ei ole tuottanut turvallisuutta välttelevä eikä ristiriitainenkaan kiintymysstrate
gia. Disorganisoitunut kiintymyssuhde voi näyttää ulospäin yllättävän normaalilta. Kui
tenkin siinä voi esiintyä outoa käytöstä, jähmettymistä, irvistyksiä, pään hakkaamista
tms. Siinä lapsi on kokenut toistuvia traumoja ja käsittelemättömiä menetyksiä. Eroti
lanteessa lapselta puuttuvat havaittavat päämäärät, tavoitteet tai tutkiminen. Lapsella voi
olla täysin päinvastaista käyttäytymistä peräkkäin tai samanaikaisesti. Hänellä voi olla
väärin suunnattuja, epätäydellisiä ja keskeytyneitä liikkeitä, stereotypioita, outoja asen
toja ja jäätymistä tai jähmettymistä. Tunteiden säätely on hänellä jäsentymätöntä. Hänel
lä on dissosiatiivisia prosesseja, jotka estävät tekojen tiedostamista. Psykopatologiseen
tilaan voi liittyä myös väkivalta. (Raaska 2010.) Kiintymysteorian perusperiaatteista ja
opeista on johdettu vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian käytäntö ja menetelmät.
(Becker-Weidman 2008, 37.)
Persoonallisuus on nähtävä yksilön tapana ymmärtää itsensä suhteessa maailmaan ja
muihin ihmisiin. Persoonallisuuden jatkuvuus johtuu rakenteellisesta historiallisuudesta,
elettyjen kokemusten mukanaolosta nykyhetkessä. Persoonallisuuden jatkuvuus on sitä,
että ymmärrämme itsemme suhteellisen samanlaisena tai ainakin samana yksilönä eilen
ja tänään. Jossain määrin ihmisen persoonallisuus muuttuu joka hetki. Muutokset ovat
niin pieniä ja huomaamattomia, etteivät ne vaihda persoonallisuuttamme toiseksi mil
lään tavoin. Se edellyttäisi koko menneen elämämme poispyyhkimistä. Muutokset ta
pahtuvat yksittäisissä merkityssuhteissa. Persoonallisuuden muutoksina ne voidaan näh
dä vasta, kun niitä on kasaantunut riittävän paljon. (Nieminen & Saarenheimo 1981,
89.) Elämä saa värinsä, sisältönsä ja henkilökohtaisuutensa meidän persoonastamme eli
psyykkisistä rooleistamme. Luova ihminen muokkaa ulkoista sosiaalista rooliaan psyyk
kisistä rooleistaan käsin. Näin hän saa käyttöönsä liikkumatilaa ja luovuutta. (Lindqvist
1992, 43.)
Niemisen ja Saarenheimon mukaan Moreno erottelee roolin havaitsemisen kognitiivi
seksi prosessiksi ja roolin suorittamisen suoritustaidoksi. Moreno kutsuu niitä rooliky
vyiksi, jotka kehittyvät yksilönkehityksessä rinnakkain. Roolin havaitseminen ei edelly
tä roolin suorittamista, ja roolin suorittamista voi olla ilman roolin havaitsemista. Roolin
otto, roolin esittäminen ja roolin luominen ovat Morenon mukaan eri asioita. Roolin ot
to ja roolin luominen ovat jatkumon ääripäitä. Roolin otto ei juurikaan edellytä spontaa
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niutta, kun taas roolin luominen sallii sitä runsaasti. Roolin esittäminen luontuu tilantei
siin, joissa yksilö ottaa roolin, jonka merkityssisältöön hänellä ei ole esityshetkellä väli
töntä yhteyttä. Roolin muovaaminen on tästä soveltava tilanne, jossa haastateltava käyt
täytyy jossain määrin roolin vaatimalla tavalla, mutta toisaalta myös itse muovaa roolia
tuomalla siihen lisäksi yksilöllisiä osia. Näyttelijän roolisuoritusta voi useimmiten tar
kastella ainakin osittain tietoisena roolin muovaamisena. Silloin yksilö jossain määrin
käyttäytyy roolin vaatimalla tavalla, mutta toisaalta myös itse muovaa roolia tuoden sii
hen yksilöllisiä osia. Roolin luominen on tilanne, jossa yksilö luo itse roolinsa valmii
seen rooliin sopeutumisen sijasta. Luomisessa käyttäytyminen ja rooli myös yhtyvät,
mutta siten, että käyttäytyminen määrää roolin eikä toisin päin. Luominen liittyy myös
täydelliseen spontaaniuteen, jossa uusi tilanne synnyttää siihen sopivan roolin. Kun yk
silö on tietoinen roolistaan, hän tavallaan säilyttää osan itsestään roolin ulkopuolella ja
voi siksi tarkkailla ja arvioida omaa käyttäytymistään. Tällainen kyky saavutetaan jatku
vasti välittömän kokemisen kanssa vuorottelevan henkisen asenteenmuutoksen avulla.
(Nieminen & Saarenheimo 1981, 91‒92.)
Diakonia-ammattikorkeakoulun rehtorin, yhteiskuntatieteiden tohtori ja dosentti Jorma
Niemelän mukaan yhteiskunta valtaistaa, yksilö voimaantuu ja yhteisöt välittävät voi
maannuttavia ja valtaannuttavia vaikutuksia. Ihmiset välittävät toisistaan. Nämä ulottu
vuudet on otettava huomioon sosiaalisesti kestävässä kehityksessä. Niemelä lisää, että
valtaannuttavat, voimaannuttavat ja välittävät elementit ovat löydettävissä diakonian lä
hestymistavoista. (Niemelä 2009, 44.) Erityisesti vanhimmissa ikäryhmissä on sosiaali
sella eristäytymisellä ja vähäisellä sosiaalisella tuella yhteys terveyden ja toimintakyvyn
heikkenemiseen ja elinajan lyhenemiseen. Omien voimavarojen vähetessä Suomessa
odotetaan tarvittavaa tukea ensisijaisesti julkiselta sektorilta. Tärkeä merkitys sosiaali
sen tuen antajina on myös lähiomaisilla ja erityisesti lapsilla. Useat tutkimukset viittaa
vat siihen, että aktiivinen, kiinnostunut elämänasenne liittyy onnistuneeseen vanhenemi
seen. Ikääntyville ihmisille tulisi järjestää aktiivisen osallistumisen mahdollisuuksia
elinikäisen oppimisen, harrastustoiminnan, vapaaehtoistyön ja ansiotyön merkeissä.
(Heikkinen 2000, 216.)
Vuorovaikutuksellinen tukeminen on jokaisen sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden kans
sa työskentelevän perusammattitaitoa. Vuorovaikutuksellisen tukemisen tavoitteena on
voimaantumisen kokemus. Voimaantuminen on ihmisen omien oivallusten ja kokemus
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ten kautta syntyvää sisäistä voimantunnetta. Vuorovaikutus muiden kanssa on merkittä
vä voimaantumiseen vaikuttava tekijä, eli voimaantumista tapahtuu myös sosiaalisessa
prosessissa. (Vilén & Leppämäki & Ekström 2002, 12‒26.) Kolmannen sektorin vapaa
ehtoistyö on esimerkki mahdollisuudesta vertaistyöhön ja innostamiseen. Arjen keskellä
taide-elämys voi herkistää ja koskettaa. Sosiokulttuurisessa innostamisessa taide- ja
kulttuuritoiminnan merkitys on suuri. Voimakas kokemus pysäyttää pohtimaan asenteita
ja arvoja, joita kokemuksen aiheuttamat tunteet nostattavat. Esteettisen elämyksen lisäk
si oma taidetoiminta antaa kokemuksen liittymisestä ja kuulumisesta taiteen prosessiin,
nähdyksi tulemisesta. Taiteellinen prosessi voi vahvistaa ja eheyttää uskoa omiin mah
dollisuuksiin. Se on jäljen jättämistä oman toiminnan tuloksena. (Ventola 2005a, 36.)

3.3 Vuorovaikutustaitojen lisääntyminen
Ihminen muuttaa toiminnallaan ulkoista todellisuuttaan. Hän saa aikaan ympäristössä
muutoksia, jotka hän löytää edestään uusina toimintamuotoina. Toiminnallaan henkilö
tuottaa myös omia ominaisuuksiaan, hän tuottaa itseään toimiessaan. Se, miten ihminen
toimii, ei ole samantekevää. Ihmisen tietoisuus ja taidot kehittyvät toiminnan myötä, jo
pa aivojen rakenne kehittyy. Keskeistä on, millaisessa toiminnallisessa suhteessa henki
lö on ympäristöönsä. Epätarkoituksenmukaisesti toimiva henkilö tuottaa ongelmia
omalle kehitykselleen ja ympäristöönsä. (Särkelä 2011, 25.) Ihmisellä riittää voimavaro
ja positiiviseen vuorovaikutukseen toisten kanssa, jos hän löytää tyydyttävän tavan saa
da vastauksia omiin vuorovaikutuksellisiin tarpeisiinsa. Silloin hän löytää paikkansa ja
pystyy ottamaan haltuun rakentavan roolin, josta käsin hän voi tukea ryhmän perusteh
tävää ja viedä sitä eteenpäin. Keskeisimpiä vuorovaikutuksellisia perustarpeita ovat hy
väksytyksi tulemisen tarve, nähdyksi ja kuulluksi tulemisen tarve sekä arvostuksen tar
ve. Muita vuorovaikutuksellisia tarpeita ovat itsenäisyyden tarve ja toisaalta turvallisuu
den, läheisyyden, liittymisen ja riippuvuuden tarpeet. (Niemi, Nietosvuori & Virikko
2006, 92.)
Tunneäly yhdistää ajattelun ja tunteet. Se voidaan määritellä kyvyksi havaita ja hallita
sekä omia että muiden tunteita. Tunteista otetaan oppia ajatteluun ja ajattelu taas määrit
tää toimintaa. Tunneäly vaikuttaa siihen, miten tulee toimeen itsensä ja toisten ihmisten
kanssa. Kaikissa sosiaalisissa tilanteissa on tärkeää tiedostaa, ymmärtää ja hallita tuntei
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ta. (Niemi ym. 2006, 92.) Tunneviestintä vaikuttaa koko ajan, mutta yleensä melko tie
dostamattomasti. Tunneviestinnän aluetta on tunnelmien, tunteiden, fiilisten ja olotilojen
kenttä. Ilo, jännitys, pelko ja suru ovat voimakkaita tunteita, jotka tulevat tunneviestin
nän syvetessä. (Dunderfelt 2001, 28‒30.)
Jokainen ihminen antaa sanoille oman merkityssisältönsä, samat sanat tuovat ihmisille
mieleen erilaisia kohteita. Olennaista inhimillisessä vuorovaikutuksessa on toisen osa
puolen ymmärtäminen. Puhetilanteessa asian ymmärtämistä auttaa keskinäinen vuoro
vaikutus ja kehon kieli. Kielenkäyttö kertoo ihmisestä ja osoittaa henkilön tehtävää työ
yhteisössä. Se kertoo ihmisestä samalla tavalla kuin pukeutuminen. Ammattitehtäväänsä
kuuluvan asun pukiessaan, työntekijä vaihtaa myös kielenkäyttönsä siihen sopivaan
asiallisuuteen. Samalla hän huomioi asiakkaansa odotukset siitä, millaista kielenkäyttöä
vuorovaikutuksessa käytetään. (Niemi ym. 2006, 23‒24.)
Toistensa kanssa keskustellessaan ihmiset luovat erilaisia identiteettejä itselleen ja toi
silleen. He tekevät omia tulkintojaan todellisuudesta. Kielen välityksellä oikeutetaan tai
kyseenalaistetaan asioita ja tekoja ja avataan tai suljetaan edellytyksiä asioiden toteutu
miselle. Kieli on itsessään osa todellisuutta. Asiakkaan tilanteesta ja elämästä saa paljon
tietoa kuuntelemalla ja tarkkailemalla miten asiakas kuvaa omaa itseään ja sosiaalista
todellisuuttaan. Kieli myös paljastaa, mitä ja miten asiakas ajattelee. Kielteiset tai ag
gressiiviset sanat ja ilmaisut kuvastavat asiakkaan kielteistä ajattelua. Ne luovat ympä
rilleen negatiivisia, lukkiutuneita asenteita ja tilanteita. Ajattelutapaansa voi muuttaa
myönteiseksi kiinnittämällä huomion käyttämiinsä sanoihin. Myönteinen ajattelutapa
kuuluu puheessa ja vaikuttaa omiin ja muiden asenteisiin ja toimintaan. (Niemi ym.
2006, 27-28.) Spontaanisuus ja ennakkosuunnittelun puute, eli improvisaatio, ovat tar
peen kuuntelun ja toisten tarjouksiin reagoimisen mahdollistumiseksi. Improvisaatiossa
mielenliikkeitä, sisältöjä tai tunteita ei rajoiteta. Sen näkemys ihmisestä on tosissaan
leikkivä lapsi, joustava, avoin oppimaan ja valmis nauramaan itselleen. (Ventola 2005b,
83.)
Sanaton viestintä eli kehon kieli on sosiaalisessa vuorovaikutuksessa usein jopa paljon
tärkeämpi kuin sanallinen viestintä. Kehon kieli kertoo, miten ihminen on kokonaisuu
tena läsnä viestinnässään. Asento, liikehdintä, ihmisen ilmeet ja eleet sekä äänenkäyt
töön liittyvät elementit paljastavat vuorovaikutuksessa paljon enemmän kuin sanat.
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Viestinnän ollessa ristiriitaista sanojen ja sanattoman viestinnän välillä, luottaa toinen
osapuoli sanattomaan viestintään enemmän kuin sanalliseen. Sanattoman viestinnän nä
kemiseen ja kuulemiseen perustuvia koodeja ovat erään määritelmän mukaan fyysinen
olemus, ilmeet, eleet ja katsekontakti, kehon liikkeet ja äänenkäyttö. Kontaktikoodeja
ovat kosketus ja tilan käyttö. Aikaan ja paikkaan liittyviä koodeja ovat ympäristö, esi
neet ja tavarat, pukeutuminen sekä suhtautuminen aikaan ja ajankäyttö. Sanaton vies
tintä voidaan jaotella myös toisella tavalla kolmeen luokkaan. Ensimmäinen niistä on il
meet, eleet, liikkeet, asennot, katse ja kosketus. Toinen on äänen laadun, puhenopeuden,
painotuksen, sävelkorkeuden ja rytmin merkkijärjestelmät. Kolmas on tilankäytön, etäi
syyksien tai paikanvalinnan merkkijärjestelmät. Näillä viestitään vaikkapa valtaa, sta
tusta tai henkilöiden suhdetta toisiinsa. Ne voivat kertoa viestintätilanteen luonteesta,
esimerkiksi virallisuudesta tai epävirallisuudesta. Niillä voidaan myös ilmaista yhteis
työ- tai kilpailuasetelmaa. (Niemi ym. 2006, 32‒33.) Eri eletutkimuksille on ollut yh
teistä puhujakeskeinen lähtökohta eleen tulkinnassa. Se, miten eleet ymmärretään vuo
rovaikutuksessa ja miten ne luovat pohjaa seuraavalle toiminnolle, on jäänyt analyysin
ulkopuolelle. (Haddington & Kääntä 2011, 19.)
Empatia on toisen ihmisen tunteiden ymmärtämistä ja hänen tunnetilansa jakamista.
Empaattinen ihminen eläytyy toisen ihmisen tunne- ja ajatusmaailmaan ja ymmärtää ti
lanteen hänen näkökannaltaan. Empatia on ymmärtävää vuorovaikutusta ja viestintää.
Työntekijä kohtaa asiakkaittensa kanssa sekä omat että asiakkaitten tunteet, intuition ja
voimien viestinnän. Arkikielessä tarkoitetaan voimien viestintää, kun puhutaan ihmisten
välisistä energioista, kemioista tai sähköisistä ilmiöistä. Joskus voimien viestinnässä
menetetään hetkellisesti tilanteen tietoinen hallinta, eikä edes jälkikäteen pystytä eritte
lemään, mitä oikein tapahtui. Työntekijä joutuu tietoisesti kehittämään taitojansa tulla
toimeen voimien viestinnän kentässä. Ammattitaitoa haastavan asiakkaan kanssa on säi
lyttää tahto ja harkinta toimia asiallisesti provosoitumatta herjaavasta käyttäytymisestä
tai suuristakaan loukkauksista. Omien tunteiden purkupaikka on myöhemmin turvalli
sesti asiantuntijoiden kanssa. (Niemi ym. 2006, 36‒37.)
Dialogista kohtaamista kuvaa pysähtyminen nykyhetkeen. Siinä läsnäolo on useimmiten
sanatonta. Dialoginen kohtaaminen sisältää hyväksymisen. Siinä ei koeta vaatimusta
muutokseen. (Häkämies 2007, 93.) Niemen ym. mukaan tarpeiden ja tunteiden olemas
saolo pitää tiedostaa roolien ja ryhmäviestintätaitojen taustalla. (Niemi ym. 2006, 92.)
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Vilén ym. luettelevat, millaista vuorovaikutuksellista tukemista ihminen tarvitsee. Ihmi
nen tarvitsee toista ihmistä ja mahdollisuutta peilata, läheisyyttä, kuulluksi tulemista ja
yhteyttä. Ihminen tarvitsee myös turvallisuutta, kunnioittamista ja tilaisuutta säilyttää
kasvot. Sosiaalista tukea ja taustatukea tarvitaan vastoinkäymisiä vastaan. Ihminen tar
vitsee tilaa olla, kasvaa ja kokeilla rajojen puitteissa. Yhdessä jakaminen, ryhmään kuu
luminen ja tiedon ja todellisuuden tarkastelu ovat myös vuorovaikutuksellista tukemista.
Ihminen tarvitsee mahdollisuutta olla hyödyllinen ja uskoa ja toivoa. (Vilén ym. 2002,
42‒57)

3.4 Draaman ja kuvan terapeuttisuus
Terapeuttisuus on aina läsnä siellä missä draamatyöskentelyä toteutetaan. Toteuttamis
paikkoja voivat olla vaikka koululuokat, terapiaryhmät, harrastajateatteriryhmät ja il
maisutaitoaan tai yhteisöään kehittävät ryhmät. Draamatyöskentely on kokemuksena
yhteisöllistä ja terapeuttista, terapeuttisuus taas merkitsee eheyttävää kokemusta. (Häkä
mies 2007, 151‒153.) Puhuttu kieli ei aina yllä avaamaan yhteyttä itseen, toiseen ja
maailmaan. Sellaisilla tunnealueilla taide ja draama toimivat kielen tavoin. Mahdollis
taessaan yhteyden näihin tunnealueisiin, taide voimaannuttaa kokijaansa, osallistujaansa
ja tekijäänsä. Siinä mielessä taide on aina terapeuttista. Draama on terapeuttinen koke
mus. Se ei kuitenkaan ole terapiaa eikä etenkään psykoterapiaa. (Häkämies 2005, 153‒
154.) Draamaterapian tavoitteena on tukeva ja voimavaroja esiin nostava työskentely.
Se toimii terapian ja hoidon suuntaisesti, mutta käyttää samoja toimintamuotoja kuin
draamatyöskentely yleensäkin. (Ventola 2005b, 86) Esteettinen kokemus nähdään draa
materapiassa eheyttävänä prosessina. Ongelmia käsitellään kielikuvien, yhteisöllisten
roolien, myyttien, satujen tai tarinoiden kautta. Tarkastelutapa on nykyhetkessä ja tule
vaisuuden vaihtoehtoisissa käyttäytymis- ja suhtautumistavoissa. (Häkämies 2007, 51.)
Draama muuttuu terapiaksi, kun terapeuttisen koulutuksen saanut ohjaaja työskentelee
tietoisesti asiakkaan kanssa psykoterapeuttisten tavoitteiden suunnassa. Tässä työskente
lyssä hän käyttää draaman menetelmiä avatakseen esimerkiksi tietoisuutta asiakkaan it
seymmärrykselle. (Häkämies 2005, 153.) Niemisen ja Saarenheimon mukaan Moreno
ajattelee ihmisen kasvavan itsestään, kun aiemmin koetut negatiiviset tunteet terapeutti
sessa käsittelyssä todella eletään uudelleen. Tämä kasvu on jatkuva prosessi eikä tuote.

37
Tavoitteena hänellä on inhimillinen vuorovaikutussuhde, empaattinen ymmärtäminen ja
aito ihmissuhde. Moreno hyväksyy fyysisen kosketuksen. Hän näkee ihmisellä olevan
itsensä toteuttamisen tarpeen, jota terapiassa tuetaan. Hän korostaa tapahtumien emotio
naalista kokemista tässä ja nyt, vaikka niissä käsiteltäisiin elämänhistoriaan kuuluvia ta
pahtumia. Morenon ihmiskäsitys on humanistinen ja positiivinen. Morenolla on ajatus,
että psyykkisen ongelman käsittely tulee tapahtua tässä ja nyt -tilanteessa. Kun asiakas
pyrkii eläytymään ongelmatilanteeseen tässä ja nyt -hetkessä, on hän kokija eli subjekti
ja tavoittaa siksi helpommin ongelmaan liittyvät tunteet. Moreno teki tutkimuksiaan elä
vässä elämässä. Nuorena lääkärinä Morenolle selvisi spontaanin toiminnan terapeuttisen
vaikutuksen syvällisyys. Hän kokeili vaihtaa teatterissa miesnäyttelijän hyveellisen roo
lin huonon ja aggressiivisen henkilön rooliksi. Avioparin kotielämä parani sen jälkeen
huomattavasti. Tavoitteena on tavallaan sisältä päin eläytyä tähän maailmaan koko sub
jektiivisuudessaan. Kun asiakas joissakin muissa terapiamalleissa kuin psykodraamassa
kertoo kokemistaan ristiriidoista ja pettymyksistä, hän samalla tarkastelee itseään objek
tina. Morenon ansiota on ihmisen sisäisen maailman tuominen avoimen tarkastelun ja
jäsentelyn kohteeksi. (Nieminen & Saarenheimo 1981, 23‒45.)
Dramatisoinnissa tunteiden ilmaisijoina toimivat impulssit ja niihin liittyvät fantasiat,
muistot ja projektiot. Kun ne tulevat tietoisiksi, se johtaa välittömästi minuuden kas
vuun. Monet terapiasuunnat, ihmissuhdekoulutusryhmät ja inhimillistä kasvua rikastut
tavat ohjelmat, kuten perheterapia ja luovan ilmaisun kasvuryhmät, ovat lainanneet psy
kodraamassa kehitettyjä toimintamuotoja. Niiden toimintamuodot ja ideat toistuvat ih
miskunnan kulttuurihistoriassa, joten niiden alkuperäistä keksijää on vaikea sanoa. (Nie
minen & Saarenheimo 1981, 2.) Draamatyöskentelyssä on keskeisiä itsetuntemusta tu
kevia tekijöitä. Niitä ovat roolit eli toiminta toiseuden tilassa, jatkuva reflektio, toimin
nan yhteys tunteisiin ja ryhmätyöskentelyn intensiivisyys. Itsetuntemuksen lisääntymi
nen edellyttää reflektiota. Draaman käytännöt kehittävät ilmaisun rohkeutta ja välitöntä
reflektiota. Draaman monikerroksisuudessa oppimisen vaikutus tapahtuu paljolti alita
juisesti ja jää tiedostamattomaan, jos tilanteita ei jälkeenpäin reflektoida aktiivisesti. Il
maisuun perustuvana taidemuotona draama asettaa osallistujan avoimesti alttiiksi myös
epäonnistumiselle, jopa häpeälle. Samalla tavoin se asettaa alttiiksi myös onnistumiselle
ja sen tuomalle innostuneisuudelle. (Häkämies 2007, 147‒148.)
Sosiodraama on psykodraaman yhteisöön sovellettu vastine. Sen painopiste on sosiaali
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sessa todellisuudessa ja sen toiminnan keskus on aina ryhmä. Kun sosiodraamaa käyte
tään terapeuttisesti, tulee ryhmäterapian keskeinen käsite, toimiminen tässä ja nyt, konk
reettisesti esille. Draamassa toiminta tapahtuu aina tässä ja nyt, vaikka kyse olisi fanta
siasta tai unesta. Draamassa eläydytään erilaisiin tilanteisiin. Draamassa pyritään tavoit
tamaan tilanteeseen liittyvät tunteet ja kokemaan ne roolisamaistumisen kautta. Draama
työskentelyssä ilmeet, eleet, kehon asennot, motoriikka ja fyysinen liike mahdollistavat
ei-kielellisten vihjeiden mukaan saamisen käsittelyyn. Se tekee draaman käytön mah
dolliseksi sellaisten yksilöiden kohdalla, joiden kielellinen ilmaisuvalmius on vähäinen,
kuten kuuroilla tai lapsilla. Draaman käyttö on mahdollista myös alkoholisteilla tai van
geilla, jotka voivat älyllistää ongelmiaan ja eristää tunteitaan. Sosiodraamassa ihminen
nähdään itseään toteuttamaan pyrkivänä aktiivisena kokonaisuutena. Yksilön kokemuk
sellista tietoa itsestään ja ympäristöstään pyritään lisäämään rooleihin eläytymisen kaut
ta. Draamassa tulee selkeästi esille, että jokaisella on oikeus omiin tunteisiinsa. Samoin
tulee esille, että samaan tilanteeseen on useita näkökulmia. Lisäksi draama opettaa tie
toista roolinvaihtoa eli empatiakykyä. (Novitsky 1989, 7‒20.)
Psykoterapeutti VET Natalia Novitskyn mukaan sosiodraama mahdollistaa toiminnan
merkityksen tiedostamisen henkilökohtaisen kokemuksen kautta. Tämä lisää yksilön
toiminnanvapautta ja -mahdollisuuksia. Se käynnistää omien arvojen ja sisäistettyjen
normien tarkastelu- ja tiedostamisprosessin. Tämä on edellytys sille, että yksilö voi löy
tää uusia tai muokata sisäistämiään rooleja. Yleensä itsetuntemuksen lisääntymisen
myötä itsensä hyväksyminen lisääntyy ja itsetunto kohoaa. Sitä kautta kokonaistoimin
takykykin paranee. Draama lisää älyllisiä valmiuksia soveltaa jo olemassa olevia tai
hankittuja tietoja vastaantulevassa todellisuudessa. Erilaisten draamojen kautta opitaan
ilmaisemaan itseä vapaammin sekä tutkimaan omia ihmissuhteita syvällisemmin. (No
vitsky 1989, 20‒49.) Psykoterapeuttinen asennoituminen tarkoittaa psykoterapiassa käy
tettävän tiedon hyödyntämistä. Samalla se on selkeää rajanvetoa paljastavaan psykotera
peuttiseen työotteeseen. (Vilén ym. 2002, 17.) Sosiodraamassa, psykodraamassa ja vuo
rovaikutteisessa kehityspsykoterapiassa hyödynnetään draamaa eri tavoin.
Psykodraamassa tutkitaan henkilön psykodraamallisten roolien muotoa, sisältöä ja suh
teita. Siinä kaikkia psyykkisiä tapahtumia ei pyritä tulkitsemaan tai saattamaan tietoisik
si. Niiden toiminnallisen esittämisen vaikutusta pidetään jo sinällään terapeuttisena ja
integroivana. Vain toiminnassa nähtävissä olleesta käyttäytymisestä voidaan antaa tul
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kinta. (Nieminen & Saarenheimo 1981, 40, 90‒93.)
Traumasta ja kiintymyshäiriöistä kärsivien lasten tehokas kasvatus vaatii huolellisesti
suunniteltua rakennetta ja johdonmukaisuutta. Vuorovaikutteisessa kehityspsykotera
piassa tunneilmaston täytyy huokua leikkisyyttä, rakkautta, hyväksyntää, uteliaisuutta ja
empatiaa, eli PLACE -asennetta. Vanhemmille opetetaan tehokkaita kasvatusmenetel
miä ja heitä autetaan välttämään valtataistelua. Vanhemman omaelämänkerrallista kerto
musta käsitellään, ja myös sen vaikutusta hänen ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen.
Lisäksi vanhempia tuetaan koko ajan, että he pystyisivät säilyttämään oikeanlaisen
PLACE -asenteen. (Becker-Weidman 2008, 62‒63.)
Vuorovaikutteisessa kehityspsykoterapiassa vanhemmat suunnittelevat huolellisesti lap
sen turvallisuuden takaavan rakenteen. Tunnevirittyneisyys, jonka vanhempi säilyttää,
ilmenee hoivaamisena ja kiinnittymisen eri vaiheiden toistamisena. Vanhempi houkutte
lee lapsen yhteyteen kanssaan, häiriön vuoksi yhteys katkeaa ja lopuksi tapahtuu vuoro
vaikutteinen korjaaminen. Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian keskeisenä terapeut
tisena mekanismina hoidon onnistumisen kannalta on yhteistoiminnallisen ja tunnevirit
täytyneen riippuvuussuhteen ylläpitäminen. Ylläpito tapahtuu terapeutin ja lapsen, van
hemman ja lapsen sekä terapeutin ja vanhemman välillä. Becker-Weidmanin mukaan
Siegel ja Schore määrittelevät vuorovaikutuksellista kehityspsykoterapiaa. Siinä lapsen
hoidossa käytetään tunnevirittäytymistä, tiedollista uudelleenstrukturointia sekä koke
muksen uudelleen läpikäymistä psykodraaman keinoin. (Becker-Weidman 2008, 37,
62‒63.)
Vanhemman ja lapsen välisessä suhteessa rakkautta pidetään perustavanlaatuisena asia
na. Rakkaus tuo suhteeseen turvallisuutta, suojaa sitä ja korjaa sen ehyeksi konfliktien
tai erossa olon jälkeen. Se paljastaa selvästi, mihin vuorovaikutuksella pyritään. Rak
kautta, koko suhteen perustana, tulisi pohtia aivan erikseen. PACE edustaa niitä van
hemman asenteen ominaisuuksia, jotka luovat turvallisuutta ja emotionaalista läheisyyt
tä sekä iloa ja avoimuutta vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen. PACE auttaa van
hempaa näkemään huolestuttavan ja haastavan käyttäytymisen takana olevan lapsen,
jolla on pysyvä paikka vanhemman mielessä ja sydämessä. (Hughes 2011, 119‒122.)
Sosiaali-, kasvatus- ja terveysalan ammattihenkilöiden ennaltaehkäisevä, kuntouttava ja
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hoitava valokuvauksen käyttö on terapeuttista valokuvaterapiaa. Terapeuttinen valoku
vaterapia rinnastuu työmuotona ilmaisullisuutensa perusteella taideterapioihin. Tera
peuttisesta valokuvaterapiasta esimerkkinä on sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehit
tämä voimauttavan valokuvan menetelmä. Terapeuttinen valokuvaus voi olla myös
omakohtaista, itsetutkisteluun ja kasvuun pyrkivää valokuvausta. Valokuvataiteeseen
liittyvä henkilökohtainen kuvatyöskentely voi olla luonteeltaan terapeuttista valoku
vausta, vaikka terapeuttisuus ei olisikaan tavoitteena. Taide ja terapia ovat toisilleen lä
heisiä. Niitä yhdistävät pyrkimys ymmärtää elämää ja ilmaista elämän tärkeitä merki
tyksiä. Valokuvaa käytetään terapeuttisessa työskentelyssä monin eri tavoin. Valokuva
terapian menetelmät voidaan jakaa omaelämänkerrallisten kuvien katseluun, symbolis
ten ja assosiatiivisten kuvien katseluun sekä uusien valokuvien ottamiseen. Uusia valo
kuvia voi ottaa itse tai niitä voi ottaa toinen. Valokuvia voidaan yhdistää muihin ilmai
sullisen terapian menetelmiin. (Halkola 2009, 16‒18)
Elokuvia voi hyödyntää terapeuttisesti. Elokuvan henkilöhahmojen kautta on usein hel
pompaa tavoittaa omia kiusalliseksi koettuja kokemuksia ja tunteita. Ne ovat elokuvan
päähenkilössä sopivan etäällä ja helpommin tarkasteltavissa kuin itsessä. Hiukan
kauempaa hetken tarkasteltuaan, syntyy mahdollisuus liittää asioita itseensä itsetunte
musta ja hyvinvointia lisäävästi. Elokuvissa käsitellään pelkistetysti tärkeitä elämään
liittyviä kysymyksiä ja teemoja. Elokuvista voi etsiä ratkaisuja ja käsittelytapoja omille
tunteilleen ja elämäntilanteilleen. Elokuvaterapeuttinen työskentely voi viihteellisyydes
tään huolimatta olla emotionaalisesti raskasta ja uuvuttavaa psyykkistä työskentelyä.
Siinä ihminen altistaa itsensä elokuvan sisältämille tunteille, elämänhaasteille ja tee
moille. Itsessä herääviä tunteita, ajatuksia ja fyysisiä kokemuksia havainnoidaan uppou
tuen elokuvan maailmaan. Havaintojen pohjalta voidaan analysoida kokemusta eloku
van jälkeen ja oppia jotain uutta suhteesta tunteisiin ja elämänkokemuksiin. Tietylle elo
kuvalle on joskus hyvä altistua useammankin kerran riittävän itseymmärryksen ja
tunnetasapainoisuuden saavuttamiseksi. Voi myös valita katsottavaksi elokuvia, joita on
syystä tai toisesta normaalisti vältellyt. Juuri ne voivat sisältää oman kehityksen kannal
ta oleellisia aineksia. Terapeuttisen elokuvaelämyksen saamiseksi Saarinen suosittaa
hankkimaan ystävän tai läheisen mukaan jakamaan elokuvakokemus. Hän kehottaa kes
kittymään kaikilla aisteilla elokuvaan. Elokuvan katselun jälkeen hän suosittelee kaikes
sa rauhassa jakamaan tunteita ja ajatuksia ystävän kanssa. (Saarinen 2006, 14‒25.) Ny
kytekniikalla voidaan myös itse tuottaa suhteellisen helposti elokuvia. Ne voivat olla jo
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ko kuvitteellisia tai dokumenttielokuvia omasta tai ystävien elämästä tai mielenkiinnon
kohteista. Henkilökohtaisuudessaan ne tulevat lähelle ja lisäksi ne voivat myös taiteen
muotona koskettaa terapeuttisesti.
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4

TAPAUSTUTKIMUKSEN PYSÄKIT

Tapaustutkimuksen aineiston keruu jakautui viiteen eri vaiheeseen, jotka esittelen to
teuttamassani järjestyksessä. Tapaustutkimuksen pysäkkeinä nämä vaiheet olivat kerto
ja, jolloin tein opinnäytetyön edistämiseksi töitä yhdessä harrastajanäyttelijän kanssa.
Järjestys kuvaa samalla Sosiaalinen minä elokuvana -menetelmän toteuttamisvaiheita.
Teemahaastattelujen ja videointien sijoittuminen tiettyyn vaiheeseen menetelmää ja tut
kimusta oli suunnitelmallista. Tarkoituksena oli antaa haastateltavalle aikaa työstää
omien kokemustensa läpikäymistä. Kiire ei kuulunut tutkimuksen aineiston keruuseen
myöskään voimauttavan menetelmän kokeilemisen näkökulmasta. Menetelmään kuului
se, että annettiin asiakkaan prosessoinnille aikaa.
Aineistonkeruuvaiheiden yhteydessä esittelen tavat, joilla analysoin aineiston. Haastat
teluaineiston litterointia ja havainnointia sekä sisällönanalyysiä tein sitä mukaa kun sain
aineistoa. Videokoosteen katseluvideon katsoin viimeisenä tallenteista. Huomasin, että
se on oivallinen lähde kuva-analyysille siitä, miten haastateltava kokee itsensä katsomi
sen videolta. Siksi päädyin vielä tekemään videokoosteen katselun analyysin. Yhteenve
don tein analyysien pohjalta sekä prosessin etenemisen nostamista asioista. Näistä syn
tyivät myös opinnäytetyön johtopäätökset.
Litteraatio on tutkijan tekemien havaintojen ja valintojen tuotteena aina epätäydellinen
(Nikander 2010, 433). Ensimmäisen haastattelun litteroin sanasta sanaan tekstiksi. Pit
kän haastattelun ja runsaiden puheessa olleiden tilkesanojen vuoksi litterointi oli työläs
tä. Huomasin litterointia tarkentaessani, että monesti olin kirjoittanut samaa tarkoittavia
lauseita eri sanoja käyttäen kuin haastateltava. Koska materiaalia tuli muistakin kuin en
simmäisestä haastattelusta runsaasti, päädyin täydellisen tekstilitteroinnin sijasta poimi
maan haastatteluvideoilta tekstiotteita.
Etsin sisällönanalyysiin haastatteluvideoita kuunnellessani kohdat, jotka kuvasivat haas
tateltavan kokemuksia itsestä. Kirjoitin nämä kohdat ylös ja täydensin ja tarkensin sana
muotoja useammalla kuuntelukerralla. Myös videolta näkemäni ja kuulemani muu kuin
sanallinen viestintä vaikutti tekstivalintoihini. Sanat sinänsä eivät välttämättä selvästi
kertoneet, että kysymyksessä oli kokemus itsestä. Tapa, jolla haastateltava toi asian il
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meillä ja kehon kielellä esille saattoi kuvata haastateltavan kokemusta itsestään. Kirjoi
tin auki myös tällaisia tekstikohtia analyysissäni. Tarvittaessa palasin videoiden ääreen
tarkentaakseni epäselvien tai liian lyhyiden tekstiotteiden sisältöä ja analyysiä. Purka
mistavan toimivuutta osoitti se, että saman videon seuraavilla katselu- ja kuunteluker
roilla huomasin kiinnittäväni huomiota samoihin kohtiin. Tekstiotteet täydentyivät, mut
ta eivät juurikaan vaihtuneet. Purkutapa mahdollistaisi aineiston analyysin syventämisen
yhä tarkemmalla sanattoman viestinnän, äänenpainojen vaihteluiden ja murresanojen
tulkinnalla.
Suositeltavaa on, että tutkija osaa soveltaa erilaisia analyysitapoja (Hyvärinen 2010,
90). Vaikka aineiston analyysi olisi kuinka hienovireistä, aineisto ei tule haastatteluna
koskaan loppuun tulkituksi (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 29). Tulkintaan
vaikuttavat tutkijan kykyjen ja aikaisemman tutkimus- ja elämänkokemuksen lisäksi ai
neistolle esitettävät tutkimuskysymykset. Haastattelujen analyysejä tehdessä löytyi yh
tymäkohtia PACE -menetelmään ja tapaustutkimuksen lopullinen tavoite alkoi tarken
tua.
Käytän opinnäytetyössä haastateltavasta peitenimeä Anni.

4.1 Teemahaastattelu näytelmäharrastuksesta
Ensimmäisessä teemahaastattelussa (Liite 1) haastattelin Anni-harrastajanäyttelijää näy
telmäharrastuksen aloittamisen ajasta hänen elämässään ja kokemuksista näytelmähar
rastuksen parissa. Jouduin tekemään alkuhaastattelun uudestaan näytelmäharrastusku
vauksen jälkeen, koska edellisessä haastatteluvideoinnissa oli tekninen vika. Toista al
kuhaastattelukertaa varten vaihdoin haastattelupaikkaa luontevammaksi, kokoushuon
een pöydän ääreen. Ensimmäisen alkuhaastattelun pohjalta totesin, että sanattomasta
viestinnästä tulee tutkimustani varten riittävästi tietoa jo ylävartalon havainnoinnin pe
rusteella. Haastattelu kesti noin 40 minuuttia. Jatkossa tein kaikki haastattelut samassa
paikassa pöydän ääressä. Tavoitteena oli havainnoida myös videolta näkyvää sanatonta
ilmaisua.
Ensimmäisen haastattelun analysoin sisällönanalyysillä ensimmäisellä kertaa päätyen
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näkökulmaan, joka kertoi millaisissa rooleissa Anni oli näytelmäharrastukseensa näh
den. Näitä rooleja olivat sosiaalisen, kokijan, tekijän, oppijan, analysoijan ja oman elä
män haltuunottajan roolit. Kirjoitettuani nämä auki, totesin, että analyysi ei kuitenkaan
vastaa tutkimuskysymykseeni riittävän selkeästi. Myöhemmässä vaiheessa tein samoista
tekstiotteista teoriaohjaavan sisällönanalyysin ajatuksella, että harrastajanäytteleminen
on jo sinällään roolien ottamista. Sisällönanalyysillä tutkin, mitä Annin kuvailemat ko
kemukset itsestä kertovat hänen sosiaalisesta kasvustaan ja vuorovaikutustaitojen lisään
tymisestä näytelmäharrastuksessa.
Haastattelun murrepuheet käänsin yleiskielisiksi pelkistetyiksi ilmaisuiksi. Taulukossa 1
on esimerkki vuorovaikutuksellisten tarpeiden löytymisestä teoriaohjaavan sisällönana
lyysin avulla ensimmäisessä haastattelussa:

Pelkistetty ilmaisu

Alaluokka

Yläluokka

Puhutaan siviilielämästä ja
siitä muusta elämästä.

jakaminen

liittymisen tarve

Mielessään kapinoitsi.
Ei uskaltanut sanoa.

itseilmaisu

itsenäisyyden tarve

Yhdistävä
Vuorovaikutukselliset
tarpeet

Taulukko 1. Vuorovaikutuksellisista tarpeista.
Löysin haastattelusta Annin kokemuksia itsestä, jotka kertoivat hänen vuorovaikutustai
doistaan. Nämä tiivistin pelkistetyiksi ilmaisuiksi ja mietin, mistä ne kertoivat. ”Puhu
taan siviilielämästä ja siitä muusta elämästä”, kertoi mielestäni asioiden jakamisesta
toisten kanssa. Tämä taas kertoi tarpeesta liittyä ryhmään, olla yhtä toisten kanssa. Liit
tymisen tarve on Niemen ym. (2006, 92) mukaan yksi vuorovaikutuksellisista tarpeista.
Ilmaisut ”mielessään kapinoitsi” ja ”ei uskaltanut sanoa” kertoi mielestäni omista aja
tuksista ja rohkeuden puutteesta. Ne osoittivat itsenäistä ajattelua, joka ei kuitenkaan
purkautunut aloitteelliseksi keskusteluksi. Ne osoittivat mielestäni alkavaa itsenäisty
mistä näytelmäharrastuksessa, ja luokittelin ne itsenäisyyden tarpeen ilmenemiseen. It
senäisyyden tarve on myös Niemen ym. (2006, 92) mukaan yksi vuorovaikutuksellisista
tarpeista.
Määrittelin sosiaalisen kasvun tapahtuvan ristiriidan kautta. Tarkastelin analyysissä so
siaalisen kasvun kokemusta löytämieni status- ja rooliristiriitoihin viittaavien maininto
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jen perusteella. Taulukossa 2 on esimerkki sosiaalisen kasvun löytymisestä ensimmäi
sessä haastattelussa teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla.

Pelkistetty ilmaisu

Alaluokka

Aikuisten leikkimistä.
leikkiminen
Leikkiminen.
Käyttää asioita mitä ei normaalissa
elämässä.
Ei kunnianhimoisia haaveita
näyttelemisessä.

Yläluokka

Pääluokka

Yhdistävä

leikkijä

roolipohdintaa

Sosiaalinen
kasvu

Taulukko 2. Sosiaalisesta kasvusta.
Annin rohkeus ilmaista harrastuksensa leikkimisenä kertoi roolipohdinnasta. Tarkennuk
set ”aikuisten leikkimistä”, ”käyttää asioita, mitä ei normaalissa elämässä” ja ”ei kun
nianhimoisia tavoitteita näyttelemisessä” kertoivat siitä, että hän oli pohtinut tarkemmin,
mitä näyttelijänä oleminen hänelle merkitsee. Tässä kohtaa ajattelin, että hän pohtii roo
liaan leikkijänä, ja tällainen roolipohdinta kuvaa ihmisen sosiaalista kasvua. Sosiaalisen
kasvun edellyttämää rooliristiriitaa kuvasti Annin määrittely, että näyttelijä voi käyttää
harrastuksessaan sellaisia asioita, mitä normaalielämässä ei voi.

4.2 Videoinnit
Alkuhaastattelun jälkeen suunnittelimme osittain yhdessä Annin kanssa kolmeosaisen
videoinnin sisältöä ja kuvauspaikkoja. Kerroin videoivani häntä näytelmäharrastuksen
yhteydessä, arjen toimissa ja muussa sosiaalisessa yhteydessä hänen valintansa mukaan.
Näytelmäharrastuskuvauksen kohteena oli ehdotuksestani näytelmäkauden aloittava
kerta. Kerroin Annille, että hän voi tilanteessa olla aivan oma itsensä. Minä vain tulen
paikalle ja videoin mitä tapahtuu. Muun sosiaalisen yhteyden kuvauskohteen Anni valit
si itse. Hän kertoi kuvaukseen osallistuvalle ystävälleen asiasta etukäteen. Kuvaus ta
pahtui ystävän kotona. Arjen toimissa Anni halusi kuvattavan kotonaan. Siellä hän omaaloitteisesti esitteli puhumalla ja esittämällä kameralle arkisia puuhiaan ja henkilökoh
taisia rentoutumistapojaan sekä kertoi perheestään. Hänen puolisonsa oli kotona. Ku
vaus tapahtui sekä ulkona että sisällä.
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4.2.1 Kuvaus harrastuksen yhteydessä
Videokuvauksen näytelmäharrastuksen yhteydessä toteutin uuden näytelmän näyttelijä
ryhmän ja ohjaajan tutustumistapaamisessa. Kerroin ryhmälle kuvaavani tällä kertaa
myös heidän näytelmänsä alkuvaihetta, enkä vain valmista näytelmää loppuvaiheessa.
Kuvaaminen sopi ryhmälle. Kuvaustilanteessa uusi ohjaaja tutustui näyttelijöihin ja
näyttelijät tutustuivat toisiinsa ja ohjaajaan. Kokeneiden näyttelijöiden toimesta ohjaa
jalle kerrottiin paikkakunnan harrastajateatteriperinteestä. Samalla siitä kuulivat myös
uudet näyttelijät. Kuvasin vapaat keskustelut tilaisuuden alussa ja lopussa. Lukuharjoi
tuksen jätin kuvaamatta, koska Annilla ei ollut sillä kertaa luettavassa osiossa juurikaan
omia repliikkejä.
Tilaisuus oli rento ja hauska, vaikka asiaakin käsiteltiin. Kameraa pidin kuvatessa aluksi
käsissäni, sitten pienellä jalustalla pöydällä. Kamera ja kuvaaminen ei vaikuttanut häirit
sevän harjoituksiin osallistujia. En havainnut puheenaiheiden välttämisiä tai käyttäyty
misen rajoittumista kuvaamisen takia. Kukaan ei myöskään kääntänyt katsettaan pois tai
muuten vältellyt kameraa. Pääasiassa kuvasin Annin suuntaan. Osallistuin tilanteeseen
muiden joukossa ja huolehdin kameran käytöstä vaivihkaa. En kertonut ryhmälle teke
väni tutkimusta, joka koskee yhtä heidän ryhmänsä jäsenistä, hänen anonymiteettinsä
säilyttääkseni. Otteet tutkimuksen videokoosteeseen tulivat vain tutkimusta varten ja
Annille annettavaan tallenteeseen.

4.2.2 Muun sosiaalisen yhteyden kuvaus
Anni sopi vanhusystävänsä kanssa, että voisin tulla videokuvaamaan heidän tapaamis
taan ystävän kotiin. Kuvasin ystävän asuinympäristöä ulkona odotellessani heitä saapu
vaksi. Heidän saavuttuaan paikalle Anni esitteli vielä minut ystävälleen. Kerroin Annin
ystävälle kuvaavani hänen ystävänsä tekemisiä ja kiitin, että sain tulla. Kuvasin heidän
arkista toimintaansa Annin auttaessa ystäväänsä ja kertoessa heidän yhteisestä historias
taan. Kamera oli lähes koko ajan päällä, pidin sitä kädessäni. Osallistuin keskusteluun,
että en vaikuttaisi tylyltä ja että läsnäoloni tuntuisi luontevalta.
Annin ystävä käyttäytyi kanssani melko avoimesti ja luontevasti. Vaikutti siltä, että hän
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piti tilaisuudesta tulla kuvatuksi. Hän ei vältellyt kameraa ja itse pyrin kolmannen osa
puolen kotona kuvaamaan hienotunteisesti. Hän kertoi jonkin verran ajatuksistaan ja
asenteistaan kamerasta huolimatta ja samalla huolehti lemmikistään. Hän ohjeisti Annia
toimimaan oikein kodissaan, vaikkapa laittamaan sytykkeeksi sopivat roskat polttopuu
laatikkoon. Anni esitteli ystävänsä tilannetta, kotia, keksintöjä ja apuvälineitä. Videolle
tallentui heidän yhteistä huumoriaan ja yhteisten kokemusten kerrontaa. Videolta kävi
selville Annin kokema jännitys ja arkuus niiltä ajoilta, kun he olivat tutustuneet Annin
ollessa teini-ikäinen. Nyt he pystyivät puhumaan niistä ajoista nauraen. Tapaamisen ku
luessa selvisi oman sukuni yhteyksiä sekä Anniin että hänen ystäväänsä. Tapaamisessa
kävi selville Annin ja harrastajateatteriyhteisön jäsenten Annin ystävää auttava yhteis
työtapa.
Editoin rauhallisia maisemakuvauksia ja yksityiskohtien kuvauksia videokoosteeseen
vaihtelua tuoviksi osiksi. Ne toimivat videokoosteessa auttamassa asiasta toiseen siirty
mistä. Ystävän kodissa tapahtuneesta toiminnasta ja keskusteluista editoin osia, jotka
toivat esiin kohtaamisen monipuolisuutta. Otteita oli esimerkiksi talon lämmityksestä,
ystävän auttamisesta, yhteisestä kahvihetkestä ja yhteisen historian kertomisesta. Koos
teesta jätin pois kuvatuksi tulleet yksityiskohtaisemmat ystävän terveydentilaa koskevat
tiedot. Toimitettuani koosteen Annille, hän voi sitä näyttää haluamilleen tahoille. Tähän
perustuen katsoin, että koosteessa ei ole syytä olla yksityiskohtaisia terveystietoja kol
mansista osapuolista. Koosteeseen en myöskään editoinut niitä asioita, jotka yhdistivät
minun sukuani ja kuvattavia henkilöitä. Annin anonymiteetin varmistamiseksi tutki
muksessa en halunnut jättää tunnistetietoja, jotka voidaan pelkkää videokoostetta katsot
taessa yhdistää tutkimukseen.

4.2.3 Arjen kuvaus
Arjen videokuvaaminen tapahtui Annin kotona. Etukäteen olimme puhuneet, että ku
vaus voi sisältää hänelle luontaista arjen elämistä. Kun menin kuvaamaan Annin arkea,
hänellä vaikutti olleen valmiiksi mietittynä asioita, joita kuvaisin. Hän rajasi kuvaami
sesta pois arkiset kotityöt. Hän toi esille ja esitteli ja näytti hänelle ominaisia asioita, joi
ta hän kotona tekee. Kuvaaminen oli helppoa, koska Anni juonsi koko ajan kuvausta ja
kertoi mitä tekee. Välillä pysähdyimme keskustelemaan ja keskusteluitakin tuli videoi
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tua. Yksityisemmässä asiassa muistutin kamerasta kysyen lupaa kuvaamiseen. Sain lu
van. Kuvatessa oli luontevaa kameran takaa myötäillä ja osallistua keskusteluun. Tilan
teessa oli sellainen tunnelma, jossa ystävä esittelee toiselle elämänsä asioita ja tapoja.
Olisi ollut epäkohteliasta pysyä vain vaiti kameran takana. Vaitonaisuus olisi todennä
köisesti myös vähentänyt Annin halukkuutta esitellä omaa arkea kameralle. Myötäeläen
arjen kuvauksesta tuli monipuolinen ja vivahteikas ja Anni näytti monenlaisia asioita ar
jestaan. Esille tuli harrastuksia, mielenkiinnon kohteita, tunteita, rentoutumistapoja, ih
missuhteita ja elämänvaiheita. Elämänvaiheisiin kuului myös oman lapsen kuolema ja
oma sairastaminen. Anni vaikutti kertovan ajatuksiaan, kokemuksiaan ja mielipiteitään
avoimesti ja mielellään.

4.3 Teemahaastattelu rooleista
Toinen teemahaastattelu (Liite 1) koski rooleja ja sosiaalista kasvua. Haastattelu kesti 51
minuuttia. Haastattelun jälkeen Anni totesi tilanteesta, että tämähän on kuin Punainen
lanka tai Inhimillinen tekijä. Hän iloitsi siitä, että häntä kuunnellaan keskittyneesti ja
kiinnostuneena.
Toisen haastattelun analysoin ensin karkeammin, sitten tarkemmin. Karkeammassa ana
lyysissä jaottelin sisällönanalyysissä löytyneet Annin erilaiset kokemukset itsestä erilai
siin rooleihin, elämänvaiheisiin ja asemiin. Näitä olivat esimerkiksi kriisissä toimijan
rooli, asema suvussa, ihannekuva ja kokemus itsestä. Nämä jakautuivat tarkemmassa
analyysissä Morenon rooliteorian käsitteistöön ja roolin muovaamiseen; esimerkiksi
roolin havaitsemiseksi ja roolin suorittamiseksi. Ainoastaan psykosomaattiset roolit jäi
vät aineistosta puuttumaan. Näitä rooliteorian käsitteistöön luokiteltuja pelkistettyjä il
maisuja lähdin purkamaan tarkemmin osiksi. Taulukossa 3 on esitelty toisen haastattelun
tarkempaa teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä.
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Pelkistetty ilmaisu

Alaluokka

Yläluokka Yhdistävä

Minä olisin halunnut olla jossain asiassa hyvä. Hyväksynnän MuutosMinulla ei ollut oikein mitään sellaista asiaa,
kokeminen
työskentely
missä olisin tuntenut olevani hyvä; minä etsin harrastuksessa
sitä asiaa.
Minä olen nyt kokenut tuon näyttelemisen, että
siinä minä olen hyvä, en ainakaan ihan huono;
saan niin paljon hyvää palautetta.
Opin vähitellen ymmärtämään, että olen ihan
Itsen
hyvä ihmiseksi.
hyväksymisen
Olen löytänyt asian, jossa olen hyvä; sitä kautta jatkumo
tulee armollisemmaksi itsellensä.

Roolin
muovaaminen.
Roolin muovaami
sessa ihminen käyt
täytyy jossain mää
rin roolin vaatimalla
tavalla ja toisaalta
muovaa roolia tuo
den siihen yksilölli
siä osia.

Taulukko 3. Roolihaastattelun analyysin toista vaihetta.
Keräsin haastattelusta Annin kokemukset hyväksi tulemisen eri vaiheista yhteen. Päätte
lin, että hän tarvitsi omaa tunnetta siitä, että on hyvä, kokeakseen tulevansa hyväksytyk
si. Tätä tunnetta auttoi toisten antama hyvä palaute näytelmäharrastuksessa. Hän oli
myös aktiivinen etsimään asiaa, jossa olisi hyvä. Hyväksynnän kokeminen harrastukses
sa edellytti Annilta pitkäjänteistä ja järjestelmällistä työtä. Luokittelin tämän pyrkimyk
sen muutostyöskentelyksi. Annin kuvailut: ”Opin vähitellen ymmärtämään, että olin
ihan hyvä ihmiseksi” ja ”Olen löytänyt asian, jossa olen hyvä; sitä kautta tulee armolli
semmaksi itsellensä”, kuvasivat mielestäni itsen hyväksymisen jatkumoa Annilla. Tämä
kuvasi Annin omaa henkistä muutostyöskentelyä. Yhdistävänä luokkana tässä analyysin
osuudessa toimi Niemisen ja Saarenheimon (1981, 91-92) roolin muovaaminen. Anni
muovasi omaa rooliaan harrastuksen edetessä ja hyväksynnän kokemusta etsiessään.

4.4 Sosiaalinen minä elokuvana -videokooste
Videokoosteen käyttämisellä menetelmän osana halusin ohjata puhetta ja ajatuksia An
niin itseensä. Halusin syventää haastatteluita etäännyttämällä videokuvatuksi tulleet
asiat omaksi kokonaisuudekseen, jota saimme yhdessä katsella ikään kuin ulkopuolisen
silmin. Videokoosteen katselulla oli mahdollista saada esiin Annin reagointia itsensä
näkemiseen ja kuulemiseen.

50
4.4.1 Videokoosteen tekeminen
Näytelmäharrastuksen yhteydessä kuvaamaani lähdemateriaalia oli minulla digitaalises
sa muodossa runsaasti vuosilta 2009 ‒ 2012. Leikkasin koosteeseen kohtauksia ja osia
eri näytelmävideoista sekä näytelmien väliajalla tapahtuneista videoinneista, joissa Anni
esiintyi. Lisäksi leikkasin koosteeseen tutkimuksen toisessa vaiheessa tekemiäni näytel
mäharrastuksen, arjen ja muun sosiaalisen yhteyden digivideokuvauksia. Koosteeseen
tuli yhteensä 126 videoleikettä. Videokoosteen tekemisen aloitin maaliskuulla leikaten
näytelmäharrastuskuvauksesta sopivia otteita koosteeseen käytettäväksi. Kävin myös lä
pi vuosien 2009 - 2012 videomateriaalini ja leikkasin sieltä sopivia otteita videokoostee
seen käytettäväksi. Kesäkuussa leikkasin arjen ja muun sosiaalisen yhteyden videoku
vaukset sekä editoin ja poltin videokoosteen kokonaisuudeksi. Lähdemateriaalissa oli
kaikkiaan monipuolinen äänimaailma ja sisältö. Videokoosteeseen en lisännyt musiik
kia, välijuontoja tai -tekstejä. Videon pituudeksi tuli yksi tunti kaksikymmentäkaksi mi
nuuttia ja kooksi 3,13 gigatavua teräväpiirtotasoisena. Leikkaamiseen ja editoimiseen
käytin Pinnacle Studio Plus versio 9 -tietokoneohjelmaa.
Videomateriaalin pohjalta huomasin videokoosteeseen rakentuvan luontevasti eräänlai
sen juonen. Juoni kehittyi, kun materiaalia pilkkoi tarpeeksi pieniin osiin. Eri tilanteissa
kuvatusta materiaalista löytyi yhteisiä teemoja. Näitä olivat parisuhteesta puhuminen,
oman päätöksenteon tärkeys sekä menneen aikakauden ja erilaisten tilanteiden muistelu.
Näitä käsiteltiin otteissa huumorin ja naurun kera. Teemoina olivat myös säiden vaihte
lujen vaikutus näyttelemiseen, sairastaminen, ihmisen kokemukset, itsenäinen toiminta
ja mielekäs tekeminen. Lisäksi löytyivät auttamisen ja palvelemisen teemat. Teemoja
löytyi sekä näytelmistä että tutkimusta varten kuvatusta materiaalista. Videokooste ra
kentui tutkimuksen toisessa vaiheessa tehtyjen kuvausten teemojen ja osittain niiden
kronologisen etenemisen ympärille. Näin koostetta oli helpompi seurata. Koosteessa kä
siteltiin saman asian eri puolia ja voitiin nähdä erilaisia saman asian käsittelytapoja. Kä
sittely tapahtui arjessa, sosiaalisessa yhteydessä ja toisaalta teatterin keinoin. Koosteessa
ei korostettu tiettyjä asioita vaan siinä tuli esiin lähdemateriaalista löytyvää aineistoa.
Editoin erilaisia kuvakulmia ja kohtauksia peräkkäin monipuolisesti, että katsojan mie
lenkiinto säilyisi. Kiinnitin huomiota otteiden äänimaailmaan ja editoin äänekkäiden ja
vauhdikkaampien kohtausten väliin hiljaisempia ja rauhallisempia kohtauksia.
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Tutkimuksen toisessa vaiheessa kuvattujen videoiden sisällöt määrittelivät koko video
koosteen teemat. Teemat nousivat Annin omaehtoisesta videoiden sisällönmäärittelystä
sekä luonnollisesta harrastustilanteesta. Annin esittämien näytelmäkohtauksien editointi
koosteeseen lisäsi teemoihin huumoria, räväkkyyttä ja kärjistyksiä. Videokoosteessa
pyrin mahdollisimman vähäiseen sisällön määrittelyyn, vaikka rajausta materiaalissa
täytyi tehdä. Rajasin näytelmämateriaalista pois ne kohtaukset, joissa ei Anni esiintynyt.
Käytettävissä olevista näytelmäkohtauksista rajasin mukaan niitä, jotka olivat oh
jauksellisesti onnistuneita, lyhyitä ja mahdollisesti nopeatempoisia. Nämä kohtaukset
liittyivät jollain tavalla koosteen teemoihin. Ohjauksen onnistuneisuuden tunnisti esiin
tymistavasta, yleisön taputuksista tai naurusta. Säätilateeman esimerkeiksi sekä video
koosteen eri teemojen siirtymävaiheisiin editoin ulkoilmakuvauksia, joissa Anni ei
esiintynyt. Ulkoilmakuvaukset tein samoissa videointiympäristöissä kun muutkin ku
vaukset. Arjen ja muun sosiaalisen yhteyden videoista rajasin pois kohtauksia, joissa oli
henkilökohtaisia tietoja ulkopuolisista henkilöistä. Nämä henkilöt eivät esiintyneet ku
vatuissa videoissa. Videokoosteeseen jäi näkymään Annin reagointia kertomiinsa henki
löhistorioihin. Rajauksen perusteena oli keskustelun keskittyminen Annin kokemukseen
itsestään eri sosiaalisissa yhteyksissä. Rajauksen tein myös eettisillä perusteilla. Anni
voi, saatuaan videokoosteen itselleen, näyttää sitä läheisilleen ilman riskiä ulkopuolisten
ihmisten henkilökohtaisten asioiden paljastumisesta.
Laitoin editoidessa merkille oman roolini koosteeseen kuuluneissa videoissa. Yhtä otos
ta lukuun ottamatta olin kuvannut kaiken materiaalin itse. Tutkimuksen toisen vaiheen
kuvauksissa olin itse myös osallistujana tilanteessa. Kuvaamiseni ei häirinnyt tilanteita
ja keskustelua kanssani käytiin kamerasta ja kuvaamisesta huolimatta. Arjen ja muun
sosiaalisen toiminnan videoinnissa roolini oli tärkeä paitsi videoijana, myös tilanteeseen
osallistujana. Anni vaikutti suunnitelleen, mitä hän esittää kameralle. Huomasin videol
ta, että myötäilemällä tilanteita sekä osallistumalla keskusteluun, nauruun ja vitsailuun
edesautoin tilanteen sujumista. Tilanteet olivat samalla sosiaalisia kohtaamisia. Anni
kertoi aktiivisesti monenlaisista asioistaan, huomioistaan ja tekemisistään. Videolta kat
sottuna sai vaikutelman, että Anni koki minun olevan kiinnostunut esittelemistään
asioista. Videolta myös kuului myötäelämiseni.

52
4.4.2 Videokoosteen katselu
Menetelmän neljäs vaihe oli videokoosteen katselu yhdessä Annin kanssa. Videokooste
oli ”Sosiaalinen minä elokuvana”. Yhdessä katsomisen ajatuksena oli yhteisen katselu
kokemuksen jakaminen Saarisen elokuvaterapia-ajattelun mukaisesti. Otin elokuvan
katselutilanteen videolle. Seuraavassa kaaviossa on kuvattuna katselutilanteen asetelma.

Kuvio 4. Asetelma videokoosteen katselu- ja kuvaustilanteessa
Videokoosteen katselutilanteessa käytin kahta kuvaruutua. Isommasta näytöstä Anni sai
katsoa videokoostetta. Pienempi monitori oli hänen vieressään. Videokamera oli isom
man näytön vieressä vastapäätä Annia ja pienempää monitoria. Videokamera kuvasi An
nia ja pienempää kuvaruutua, josta samalla näkyi videon eteneminen. Itse istuin Annin
vieressä katsoen samaa näyttöä hänen kanssaan. Näin saimme yhteisen katselukokemuk
sen. Elokuva näkyi yhtäaikaisesti molemmista kuvaruuduista. Videon äänet kuuluivat
kaiuttimista. Videoimalla tilanteen sain analysoitavaksi Annin ensireagoinnit hänestä
tehdystä videokoosteesta. Annin reaktiot nähtyyn olivat reaaliaikaisia, vaikka hän katsoi
eri ruutua, kuin kamera kuvasi.
Videokoosteen katselun analyysissä hyödynsin kokemustani ja teoriatietoa leffaterapias
ta sekä sanallisesta ja sanattomasta viestinnästä. Analyysi perustui havainnointiin, kuvaanalyysiin ja sanalliseen viestintään. Havainnoidessa katsoin videota läpi ja poimin siitä
kohtia, jotka havaintojeni mukaan kertoivat Annin erilaisista kokemuksista itsestä. Ku
va-analyysiä tein videolta poimituista pysäytyskuvista. Pysäytyskuvat otin digikameralla
näyttöruudulta erikseen tallennettaviksi, jotta täsmällisiin kohtiin voi myöhemmin ana
lyysiä tarkentaessa palata. Kuva-analyysiä tehdessäni kiinnitin huomiota videokoostees
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sa eli elokuvassa meneillään olevaan kohtaan ja Annin ilmaisuun siinä. Lisäksi kiinnitin
huomiota Annin ilmaisuun elokuvan katsojana pysäytyskuvan hetkellä. Näistä yhdessä
muodostui kokonaiskuva siitä, miten Anni koki itsensä nähdessään omaa toimintaansa ja
muuta viestintäänsä elokuvasta. Mahdollisen sanallisen viestinnän yhteys pysäytyskuvan
tapahtumiin tarkensi kuvan analyysiä.
Analysoin tutkimuksen tuloksissa seitsemää kronologisessa järjestyksessä otettua py
säytyskuvaa sekä yhtä videopätkää elokuvankatseluvideosta. Kuvia ja videota en ana
lyysiin liittänyt, jotta Annia ei voitaisi niistä tunnistaa. Kuvaotosten valikointi tapahtui
esimerkinomaisesti niistä kuvastuvan ilmaisun selkeyden perusteella. Analyysi osoitti,
että näissä otoksissa oli pääasiassa kyse palautetilanteista. Tästä päätellen erityisesti pa
lautetilanteet nostivat esiin voimakkaampaa ja selvempää, kuvallisesti kertovaa, fyysistä
ilmaisua. Palautetilanteet kohdistuivat pääasiassa Anniin itseensä, mutta katselukoke
muksen jakajana sekä elokuvan koostajana sain minäkin Annilta palautetta. Tätä tapah
tui Annin kehuessa tai nauraessa, ollessa keskittynyt elokuvan katsomiseen tai kommen
toidessa elokuvaa. Tavallaan myös koko elokuva oli minulta palautetta Annille. Se oli
kooste siitä, mitä halusin tuoda Annille esiin hänestä itsestään videomateriaalini avulla.
Elokuvan tekeminen ja sen yhdessä katsominen pohjautuivat arviointiini oleellisesta
menetelmällisesti ja tapaustutkimuksen kannalta.

4.5 Sosiaalinen minä elokuvana -teemahaastattelu
Toteutimme kolmannen teemahaastattelun (Liite 1) pidettyämme muutaman minuutin
tauon videokoosteen katselun jälkeen. Tämän ja edellisen haastattelun välillä oli kolme
kuukautta. Teemahaastattelussa Anni arvioi videokoosteen näkemisen pohjalta elämän
sä kokonaisuutta. Haastattelu kesti yhden tunnin ja 14 minuuttia. Teemahaastatteluun
vastatessaan Annin kertomuksessa pääpaino oli asioilla, joita videokoosteessa ei näkynyt
juuri ollenkaan. Näitä puuttuvia asioita Anni luonnehti perheen sisäisiksi asioiksi.
Kolmannessa haastattelussa poimin edelleen Annin erilaisia kokemuksia itsestä. Aineis
to oli monitahoinen ja koskettava. Ensimmäinen sisällönanalyysi ei avannut haastattelua
riittävän selväksi. Luin lisää tapaustutkimuskirjallisuutta ja rohkenin ajatella tutkimus
aineiston analysoimista kokonaisvaltaisemmin eri näkökulmista lähestyen. Aineiston kä
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sittelyyn koin tarpeelliseksi hakea syvempää teoriatietoa kiintymyssuhteista. Haastattelu
vei minut myös diakonian kysymysten äärelle, pohdintaan perheestä, elämästä, kuole
masta, itsenäisyydestä ja vastuusta. Näiden aiheiden käsittelyn avulla aineisto selveni
vähitellen. Jaoin haastattelun sen kronologisessa etenemisjärjestyksessä neljään eri aihe
alueeseen. Tarkensin jakoa vielä niin, että vuorovaikutus lasten kanssa tuli omaksi koko
naisuudekseen. Siihen tulivat ne kokemukset itsestä vuorovaikutuksessa lasten kanssa,
jotka olivat luokiteltavissa Morenon rooliteorian avulla. Myös kiintymyssuhteen käsitte
ly tuli omaksi kokonaisuudekseen. Kaksi muuta osa-aluetta olivat enemmän kerronnalli
sesti käsiteltäviä, vaikka nekin avasin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Osiot oli
vat sosiaalinen kasvu ja vuorovaikutustaitojen lisääntyminen sekä tämä hetki ja tulevai
suus. Tämä hetki ja tulevaisuus -kokonaisuuden analysoin kertovan myös sosiaalisesta
kasvusta. Se oli eräänlainen yhteenveto Annin siihenastisesta elämästä ja valmiudesta
tulevaan.
Seuraavassa on esimerkki analyysista vuorovaikutus lasten kanssa:

Pelkistetty ilmaisu

Alaluokka (mistä roolista käsin) Yläluokka Yhdistävä

No miksi sinä otit niitä niin
paljon?

Tiedonhaluinen - Sosiaalinen
rooli

Kysyminen Vuorovaikutus
lasten kanssa

Minä sanoin: ”No minunkin
mielestäni sinulla ovat kaikki
elämän perusasiat kunnossa.”

Lapsen kuuleminen
(Psykodraamallinen tietyn äidin
rooli)

Oletukset
lapsesta

Taulukko 4. Vuorovaikutus lasten kanssa
Annin kuvaamaa vuorovaikutusta lasten kanssa on esimerkissä kahdenlaista, lapselta ky
symistä ja Annin oletus lapsesta. Yritin miettiä pelkistettyjä ilmauksia Annin näkökul
masta, mistä rooleista käsin hän toimi niin kuin toimi. Tiedonhaluisen luokittelin sosiaa
liseksi rooliksi. Miksi-kysymys kiinnostaa yleensä kysyjää. Vastaajan sen sijaan voi
usein olla vaikea analysoida motiivejaan nopeasti, ehkä siihen ei ole edes sanoja. Jos
oman motiivin hahmottaa, vastaus voi olla vaikkapa häpeällinen, toista loukkaava tai
nolo. Miksi-kysymys on helppo tai järkevä vastaajan kannalta kuitata lyhyesti: ”En minä
tiedä”.
Lapsen kuuleminen kertoi mielestäni tavasta tai kyvystä kuulla lasta tuolla hetkellä. Ti
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lanteeseen vaikuttivat aiemmat tapahtumat ja vuorovaikutus, sekä molempien arvot ja
näkemys. Psykodraamallinen rooli liittyy tiettyyn tilanteeseen. Esimerkissä äidin näkö
kulmasta lapsella oli kaikki elämän perusasiat kunnossa ja hän tukeutui tähän ajatukseen
sanamuodosta päätellen lapsen vihjeestä. Lapsi ehkä kuvitteli, että tietää, mikä äidistä
tuolla hetkellä on tärkeää, ja myötäili sitä. Hän ei tuonut esiin omaa ehkä erilaista ajatus
taan perusasioiden kunnossa olemisesta tai laajentanut puhetta perusasioita laajemmalle.
Anni toimi tilanteessa psykodraamallisesta tietyn äidin roolista käsin, tai ehkä vielä tar
kemmin psykodraamallisesta tietyn lapsen äidin roolista käsin.
Seuraava esimerkki on analyysistä kiintymyssuhteen käsittelyä:

Pelkistetty ilmaisu

Alaluokka

Yläluokka

Yhdistävä

Minä en ollut ymmärtänyt, että noinkin päin
Oma
Kasvatuksen Kiintymyssuhteen
voisi olla.
kokemusmaailma ylisuku
käsittelyä
Isäni ja äitini taas, kun minä murrosiässä itkin
polvisuus
ja huusin, että kun te ei rakasta mua, kyllä isä
suuttui.
Jokainen yrittää nyt tietenkin antaa sitä mitä
itse on jäänyt vaille.
Ainahan ne jää jotain paitsi lapset aina. Eihän
kukaan ole täydellinen.

Kasvattamisen
lähtökohta

Taulukko 5. Kiintymyssuhteen käsittelyä.
Taulukon 5 ylemmän rivin pelkistetyissä ilmaisuissa Anni kertoo omaa kokemusmaail
maansa. Anni kertoo kokemuksen nuoruudestaan ja vanhempansa suhtautumisesta sii
hen. Annin kokemus jälkikasvustaan taas oli toisenlainen ja tämä oli avartanut Annin
kokemusmaailmaa, jonka hän puki sanoiksi: ”Minä en ollut ymmärtänyt, että noinkin
päin voisi olla.” Jotta kiintymyskokemuksessa voisi tapahtua tietoista muutosta, kiinty
myssuhdetta täytyy käsitellä tietoisesti ja pohtien. Anni kuvailee pelkistetyissä ilmaisuis
sa alimmalla taulukkorivillä kasvattamisen lähtökohtia, sekä tietoista että kokemuksen
mukanaan tuomaa. Tämä kuvastaa asioita, joita opitaan sukupolvien välistä vuorovaiku
tusta ja kiintymyssuhdetta käsitellessä.
Opinnäytetyön teoriaosuuteen avasin kiintymyssuhdeteoriaa melko laajasti, koska halu
sin Annin tietävän, miltä pohjalta analyysiä tein. Tarkoituksena oli, että Anni lukee opin
näytetyön arvioidakseen, voiko sen julkistaa. Opinnäytetyö on myös tarina hänelle itsel
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leen hänen elämästään.

4.6 Teemahaastattelu jälkitunnelmista
Neljännen haastattelun alussa annoin Annille muistitikulla videokoosteen ja kolme edel
listä haastattelua. Videokoosteen katsomisesta ja edellisestä haastattelusta oli kulunut
noin seitsemän viikkoa. Haastattelin Annia teemahaastattelulla (Liite 1) prosessin jälki
tunnelmista ja videoin haastattelun.
Neljännessä haastattelussa oli aiempaa rennompi, iloisensävyinen, pohdiskeleva ja kes
kusteleva tunnelma. Tilanne kestikin yli kaksi tuntia. Varsinaiseksi haastatteluksi rajasin
tilanteesta 31 minuutin kokonaisuuden alkuosasta. Siinä kohtaa oli käsitelty kaksi kysy
mystä kolmesta. Tuon osuuden jälkeen käydyn keskustelun nauhoituksen arvon näin ti
lanteen luonnollisuudessa. Voin havainnoida Annia kuuntelijana ja keskustelijana ja
myös itseäni noissa rooleissa. Keskustelussa luodattiin roolejamme yhdistyksen toimin
nassa. Anni kiinnostui, mistä minä koen saavani riittävästi palautetta puheenjohtajana
toimiessani, koska teen paljon näkymätöntä työtä. Tätä oli hyvä miettiä Annin kuuntele
vassa seurassa. Keskustelussa toin esiin ensi kerran spontaanisti puhuen jonkin verran
asioita, joita löytyy tutkimuksen johtopäätöksistä. Keskustelu auttoi minua jäsentämään
siihenastista tutkimusprosessia. Videotallennus oli jo loppunut muistikortin tilan puut
teen vuoksi, kun esitin kolmannen kysymyksen. Kysymys kuului, mitä tästä projektista
jäi käteen. Anni kiteytti huomanneensa projektin aikana ihmisen kehittymistä ja muuttu
mista ja kokemusten vaikutusta niihin.
Teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä analysoin haastattelusta erilaisia kokemuksia itsestä
-poiminnat. Haastattelu oli suurelta osin kerronnallista ja se käsitteli sosiaalista kasvua
vuorovaikutustaitojen kehittymisineen haastattelupäivään saakka. Anni antoi haastatte
lussa myös palautetta menetelmästä.
Anni luki opinnäytetyön läpi ennen esitarkastusta. Hän piti työtä mielenkiintoisena, laa
jana ja hyvänä ja hyväksyi sen julkaistavaksi.
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5

HARRASTAJANÄYTTELIJÄN SOSIAALISET ULOTTUVUUDET

Tapaustutkimuksessa tutkittiin Annin arkea, harrastusta ja sosiaalista toimintaa erilaisin
menetelmin ja analyysikeinoin. Opinnäytetyön tekemistä voisi tässä tapauksessa kutsua
rinnalla kulkemiseksi. Sain luvan kulkea Annin kanssa yhtä matkaa, tutustua hänen
näyttelijäharrastukseensa, arkeensa ja ystäväänsä. Tutustuin hänen kokemuksiinsa itses
tä ja läheisistä ihmissuhteista. Sain luvan tutkia Annin sosiaalista kasvua ja vuorovaikut
ustaitojen kehittymistä. Anni muisteli minun kuulteni sosiaalisia suhteitaan, erilaisia
roolejaan ja elämänvaiheitaan. Saimme yhdessä katsoa elokuvan, jonka olimme tavall
aan yhdessä tehneet, hän kuvattavana ja minä kuvaajana ja editoijana. Anni kertoi elä
mänsä raskaista kokemuksista, tulevaisuuden odotuksista, itsestään ja ajatuksistaan.
Kuuntelijan ja palautteensaajan rooleista keskusteleminen päätti menetelmän kokeilun
ja tutkimusaineiston keruun. Vaan matka ihmisenä jatkuu, kuten avoimissa tapaustutki
muksissa käy.

5.1 Vuorovaikutustaitojen lisääntymisen kokemus
Ensimmäisessä haastattelussa Anni kertoi näytelmäharrastuksestaan. Haastattelun poh
jalta Annin vuorovaikutustaitojen lisääntymisen kokemus avautui Niemen ym. (2006,
92) vuorovaikutuksellisten tarpeiden luettelon mukaisesti. Esiin tulivat hyväksytyksi
tulemisen, nähdyksi ja kuulluksi tulemisen; arvostuksen, itsenäisyyden, turvallisuuden,
riippuvuuden ja itsenäisyyden tarpeet. Ainoastaan läheisyyden tarve jäi kokonaan puut
tumaan. Kolmannessa haastattelussa Anni toi esiin liittymisen, riippuvuuden, läheisyy
den ja itsenäisyyden tarpeet.
Hyväksytyksi tulemisen tarvetta Anni kuvaili aina osaamattomuuden kokemuksesta eri
laisiin yhteisöllisyyden kokemuksiin saakka. Näytelmäharrastuksen alkuvaiheessa An
nilla oli voimakas pyrkimys osata ja onnistua. Hän totesi yrittäneensä kaikkensa, jotta
saisi tehtyä niin kuin ohjaaja sanoi. Anni mielestä helpotti, kun ohjaaja näytti, mitä piti
tehdä, jos hän ei itse osannut.
Annin hyväksytyksi tulemisen tarvetta täytti näytelmäporukoiden ryhmähengen
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kokeminen näytelmäryhmissä. Anni koki, että näytteleminen toi yhteisöllisyyttä, koska
siinä sai olla ihmisten joukossa. Hän totesi näytelmäryhmissä syntyvän sisäpiirin vitse
jä, joista tietävät vain kyseisessä näytelmässä olevat henkilöt. Hän kertoi, että roolinim
et voivat ruveta elämään ja repliikkejä voidaan heitellä vitsimielessä myöhemminkin.
Nykyohjaajien tasavertaista ja hyväksyvää roolia Anni kuvaili sanoen, harjoitusten tauo
illa ohjaaja on ihminen muiden joukossa.
Anni kuvaili pitkäaikaisen näytelmän yhteishenkeä. Näytelmän porukka hitsautui Annin
mukaan yhteen ajan myötä. Anni totesi, että näytelmän teksti tuli sitä yhdessä työstet
täessä tutuksi. Näytelmässä oli mukana samanhenkisiä ihmisiä ja yhdessäolon Anni oli
kokenut mukavaksi. Porukka sopi hänen mielestään hyvin yhteen, heillä oli keskenään
hauskaa ja vitsit lensivät. Anni korosti yhteistyön kokemustaan todeten: me itse kirjoi
timme; me kirjoitimme porukalla ja teimme kovan työn. Yhteishenkeä korosti vielä An
nin toteamus, että porukka oli mukava. Anni kuvasi näytelmän eteen tehtyä työtä mah
dollisuutena. Mahdollisuus kävi toteen niin, että he saivat käydä näytelmää esittämässä.
Tämän vuosia kestäneen prosessin kulkua voi kuvata näin:

Kuvio 5. Ryhmän kokeminen mukavana
Yhteisen ymmärryksen saavuttaminen näytelmäryhmässä toteutui perehtymällä yhdessä
käsikirjoituksen tekoon. Siihen liittyi näytelmän sisällön ja roolihenkilöiden merkitysten
luominen. Yhdessä tehdessä tuli kokemus samanhenkisistä, teatterista ja näytelmän tee
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masta kiinnostuneista ihmisistä. Yhteistyön kokemusta kertyi ja yhdessä tekeminen
ruvettiin näkemään hienona mahdollisuutena. Yhdessäolo oli mukavaa, ryhmään syntyi
tekemisen riemua ja halua panostaa tekemiseen. Tekemisen riemu synnytti huumoria.
Kun yhdessä oli hauskaa, tuli kokemus yhteen sopimisesta. Syntyi ylpeys yhdessä teke
misestä ja ryhmään kuulumisesta. Yhteisöllisyyden ja hyväksynnän kokemus tuli Annin
puheessa esiin me-hengen korostamisena sanoin ja äänen vahvuutena. Annin puhe oli
nopeaa ja hän vaikutti innostuneelta hyvän muiston esiin tuomisen tilaisuudesta. Pitkä
aikainen näytelmäprojekti vaikutti olleen Annille vahva ja erittäin vuorovaikutukselli
nen hyväksytyksi tulemisen kokemus.
Hyväksynnän kokija psykodraamallisena roolina nousi toisessa haastattelussa naapuri
suhteisiin perustuen. Anni kertoi naapurisuhteissa kokemastaan pyyteettömyydestä vas
tavuoroisena toimintana. Hän kertoi, että apua annetaan ja totesi, että pyytämättäkin saa
apua. Osallisuuden jakamisen kokemus oli Annille tullut hänen lapsensa kuoltua. Anni
kertoi, että suru oli yhteinen siitä kuolemasta. Hän kertoi, että tutut naapurit auttoivat
selviämisessä. Hän koki hyväksyntää naapurien taholta. Hän kuvaili, että naapureina he
ovat oppineet nuoresta toisensa tuntemaan ja taivaltaneet aikuisiän yhdessä. Lapsensa
kuolemasta hän kertoi, ettei naapureille tarvinnut selitellä mitään, eikä perheeltä sen
kummempia kyselty. Hän totesi kaikkien tunteneen ja tienneen. Nykyhetkeä hän kuvaili
naapurien yhteisenä kokemuksena, he ovat nyt vanhoja, lapset ovat maailmalla ja tule
vat käymään lastenlasten kanssa. Anni kertoi vuorovaikutuksen naapurien välillä välit
tömäksi nykyään. Kylään kutsuja ei tarvita, voi mennä vain.
Roolihaastattelussa kävi ilmi, että itsen hyväksyminen nousi keskeiseksi tavoitteeksi
psykodraamallisena roolina. Anni kertoi, että hän pyrkii vain itsensä hyväksymään. Hän
kertoi yrittävänsä oppia tuntemaan itsensä ja sen, miten toimii missäkin tilanteessa ja
hyväksymään toimintatapansa. Hän kuvaili pyrkivänsä siihen, ettei moittisi itseään ta
voistaan toimia. Hän kertoi tavoittelevansa, että tutustuisi itseensä ja siihen, kuinka hän
ihmisenä toimii. Hän kertoi yrittävänsä olla sellainen ihminen kuin on, mahdollisimman
täysipainoisesti ja mahdollisimman itsensä hyväksyen. Anni totesi ikänsä ja sen, että
hän on elämästään nyt suurimman osan elänyt. Hän piti itsensä hyväksymistä tärkeänä
loppuelämän tavoitteenaan. Hän totesi, että kukaan muu ei meitä tuomitse niin ankarasti
kuin me itse ja kuvasi ajatusta sanoin ”lähelle on pitkä matka”.
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Nähdyksi tulemisen tarve toteutui Annilla eri tavoin harrastusvuosien aikana. Alkuaiko
jen näytelmäohjauksessa se, ettei itse päässyt harjoittelemaan, turhautti. Turhautuminen
oli johtunut siitä, että Annilla oli pieni rooli, mutta harjoituksissa piti olla aina paikalla.
Hän kuvaili istuneensa harjoituksissa turhautuneena. Alkuaikojen henkilöohjauksesta
Anni totesi, että ohjaaja hyvin syvältä kaivoi ne tunnetilat, missä oltiin. Hän muisteli, et
tei ohjaaja ottanut näyttelijöiltä vastaan mitään ideoita, vaan näytti itse. Anni korosti
usein istuneensa harjoituksissa ihan turhaan ne kolme tuntia. Hän kertoi menneen lähes
kymmenen vuotta ennen kuin ohjaaja sanoi palautetta hänen näyttelemisestään.
Nähdyksi tulemisen tarve kulminoitui harrastuksen alkuvuosina esitysviikonlopun lä
hestymisen aiheuttamiin tunteisiin. Esitysviikonlopun lähestyminen oli Annille kauhea
ahdistus. Hän laski päiviä esitykseen ja odotti, että esitys olisi jo ohi. Hän ajatteli, kun
se olisi ohi, hänellä ei olisi enää huolia.
Nähdyksi tulemisen tarve toteutui Annin saatua palautetta yleisöltä ja muilta
näyttelijöiltä. Näyttelijäkonkarin sanoessa, kyllä hyvin vedit ensikertalaiseksi, Anni ku
vaili saaneensa valtavan tukirangan. Hän arvosti näyttelijää, jolta palautteen sai. Hän
kertoi, että kokeneiden näyttelijöiden tuki oli hyvin merkityksellistä. Myös yleisöltä An
ni sai positiivista palautetta. Hän totesi positiivisen palautteen antavan voimaa ja tuntu
van hyvältä. Anni kertoi kokevansa nykyään, että saa palautetta. Anni totesi palautteen
saamisen olevan aina hyvä asia. Hän kertoi, että on mukava saada palautetta ja vinkkejä,
mitä pitää lisätä ja mitä vähentää. Jos kukaan ei sano mitään positiivista, hän miettii, ei
kö onnistunutkaan. Anni totesi, että palautteen saaminen kanssanäyttelijöiltäkin on hyvä
asia. Palautteesta hän sanoi saaneensa uskoa itseen ja sen auttaneen jaksamaan.
Anni kertoi hänelle olevan pääasia, että yleisö viihtyy, tulisi katsomaan ja tykkäisi esi
tyksestä. Hän totesi, että yleisö tekee tilanteen.
Palautetta Annille antoivat ohjaaja, muut näyttelijät ja yleisö. Anni toteutti tavoitteelli
sesti nähdyksi tulemisen tarvettaan näytelmäharrastuksella. Pitkäaikaisena harrastajana
hänellä oli näkemys harrastamisen kokonaisuudesta. Anni löysi harrastamiselle tavoit
teen ja tarkoituksen, josta oli hyötyä itselle, mutta myös laajemmalle yhteisölle. Kes
kiössä nähdyksi tulemisen tarpeen saavuttamisessa oli vuorovaikutus ohjaajan, muiden
näyttelijöiden ja yleisön kanssa. Seuraavassa kuviossa näkyy, miten Annin harrastami
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sen tavoitteellisuus lisääntyi positiivisen palautteen pohjalta. Samalla vuorovaikutustai
dot lisääntyivät palautteen vastaanottajasta yleisön viihdyttäjäksi.

Kuvio 6. Vuorovaikutustaitojen lisääntyminen palautteen kannustamana
Annin kuulluksi tulemisen tarve toteutui luovuuden mahdollistumisena näytelmäharras
tuksessa. Anni totesi, että jos näytelmärooli käy niin kuin sen on itse ajatellut, on se
helppo toteuttaa. Hän kertoi, että itselle tulee visio, kuinka se pitää tehdä. Pitkäaikaisen
näytelmäprojektin vapaudesta hän totesi, että repliikeistä tuli suuhun sopivia, kun ne oli
itse kirjoittanut. Teksti oli tuttu, eikä tarvinnut enää harjoitella. Näytelmään sai lisätä,
kun jotain tuli mieleen, koska sen oli itse kirjoittanut. Anni totesi, että näytelmä kehittyy
esiintymällä. Hän kuvaili, että on kivempi kun ei ole marionetti, jonka pitää tehdä niin
kuin ohjaaja on ajatellut. Hän kertoi, että hän nauttii olla hassu ja ihan oma itsensä. Hän
sanoi pitävänsä siitä, että on tilaa omillekin ajatuksille. Kuulluksi tulemisen tarve näyt
täytyi itseilmaisun tarpeena.
Arvostuksen tarve kuvastui Annin näytelmäharrastuksen alkuvaiheessa epäluottamukse
na itseen. Hän arveli tuolloin pilaavansa näytelmät. Anni kertoi, että hän huomasi, ettei
nolannutkaan itseään ja pilannut näytelmiä. Yhteisen näytelmäprojektin toimivuuteen
hän ei uskonut aluksi ollenkaan. Näytelmäkilpailun tuomaristo palkitsi heidän
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näytelmäprojektinsa kuitenkin ensimmäisellä palkinnolla ja tuomari kuvaili näytelmän
pysyneen hienoisesti hyvän maun puolella. Näytelmäroolin valintaa Anni kuvasi tode
ten, että hän viihtyy hassuissa, naurettavissa hahmoissa. Jämäkässä ja asiallisessa roolis
sa hän ei koe viihtyvänsä ja onnistuvansa. Anni kertoi hänelle olevan tärkeää, että mo
lemmilla on hauskaa, sekä yleisöllä, että itsellä.
Itsenäisyyden tarve ilmeni Annilla näytelmäharrastuksen alkuvaiheessa mielessä kapi
nointina. Hän kertoi, ettei uskaltanut ajatuksiaan sanoa.
Itsenäistymisvaihetta kuvasti psykodraamallinen selviytyjän rooli toisessa haastattelus
sa. Rooli kumpusi lapsena ja nuorena luonteenpiirteistä ja tarpeesta miellyttää. Luon
teekseen Anni kuvaili ristiriitaa; hän oli villi poikatyttö ja toisaalta hyvin arka. Teininä
hänen roolinsa oli hyvin kapea-alainen, häntä ahdisti kauheasti murrosikä ja nuori aikui
suus, koska hän yritti olla niin fiksu. Anni kuvaili tilannetta, jolloin hän oli poikaystä
vänsä vanhempien luona, painottaen olleensa niin hiljainen, että en voi kuvitella. Anni
kuvaili teiniaikaansa; piti yrittää olla fiksu, joka karva ojennuksessa ja vaatteet hirveän
tarkkoja. Ulkonäkö oli hirveän tarkka. Poikamaisuus piti karsia ja piti olla hirveän nai
sellinen, että olisi poikaystävän silmissä fiksu. Anni kertoi, että hänen täytyi olla niin,
että miellyttäisi poikaystäväänsä, ja hymyillä sievästi.
Turvallisuuden tarve alkoi täyttyä luottamuksen lisääntyessä. Anni kuvaili olleensa nuo
rena arka. Hän kertoi jännittäneensä harjoituksia, esiintymistä hän kuvaili kauheaksi.
Hän kertoi, että esitykset tuntuivat hirveiltä ja sietämättömiltä. Nykyään hän kertoi esi
tysten antavan voimaa näyttelemiseen. Anni totesi, ettei arastele toisia näyttelijöitä enää.
Hän kertoi kokevansa, että jo jotain osaakin, eikä enää pelkääkään samalla tavalla. Anni
kertoi, että nykyohjaajat ovat kannustavia ja antavat sillä lailla turvaa. Hän kertoi tul
leensa paljon varmemmaksi, nykyään häntä ei enää sillä lailla jännitä. Anni kertoi luot
tavansa siihen, että on jo niin kauan ollut harrastuksessa mukana, kauemmin kuin muut.
Hän kertoi ajattelevansa, että hänellä on enemmän kokemusta, koska hän on eniten ollut
mukana.
Turvallisuuden tarve tuli esiin roolihaastattelussa, jossa psykodraamalliseksi rooliksi
nousi turvallisuuden tarvitsija naapurisuhteissa. Anni koki, että heidän asuinalueellaan
on turvallista asua. Apu on lähellä, jos sitä tarvitsee ja naapurissa voi käydä, jos tulee
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hätä.
Riippuvuuden tarve oli Annilla voimakkainta näytelmäharrastuksen alkuvaiheessa. Hän
totesi, ettei uskaltanut itse pyytää näytelmään, vaan toivoi, että joku kysyisi. Näytel
mään päästyään Anni arasteli vanhempia näyttelijöitä ja ohjaajaa. Anni kertoi olleensa
aina epätietoinen siitä, koska ohjaaja ottaa hänen kohtansa. Silloinen ohjaaja piti kurin
ja järjestyksen harjoituksissa ja opetti perusasiat perinpohjaisesti. Häneltä Anni kertoi
saaneensa taiteen perusopetuksen. Anni totesi olleen turvallista, että ohjaaja näyttää
mallin, kun itse oli aloitteleva näyttelijä. Hänelle ei tullut silloin mieleenkään esitellä
omia näkemyksiään harjoituksissa. Anni totesi näytelmien esittämisestä, että kuiskaaja
on tuki ja turva. Turva on se ajatus, että kuiskaaja on siellä.
Riippuvuuden tarve tuli elokuvan katselun jälkeisessä haastattelussa esiin Annin ker
toessa tavoitteestaan päästä ihmisiä lähelle. Anni sanoi jotenkin vain tykkäävänsä van
husystävästään. Hän totesi, ettei osaa sitä oikein selittää. Hän arveli, että se on varmasti
siinä, että hän tuntee olevansa todella tärkeä vanhukselle.
Anni kuvaili elämän kuormittumista, kun oma lapsi oli juuri kuollut. Omien vanhem
piensa kuoltua pian sen jälkeen, hän ei jaksanut heitä edes surra. Kun Anni puhui tästä,
hän itki. Vaikutti siltä, että surussaan ja käytännön asioissa hän ei ollut voinut tukeutua
riittävästi veljeensä. Hän nosti veljen esiin surukertomuksessaan mainiten hänen olleen
ja asuneen aina kaukana.
Liittymisen tarve kävi ilmi jakamisena, kannustamisena ja hyväksymisenä. Anni kertoi,
että näytelmäharjoitusten tauoilla puhutaan siviilielämästä; muusta elämästä kuin näyt
telemisestä. Näytelmäharrastuksen turhauttavat alkuajat odotteluineen hän oli ottanut
siltä kannalta, että katsoi muiden tekemistä ja yritti oppia siitä. Anni totesi, että nyky
ajan nuoret ohjaajat osaavat järjestää harjoitukset paremmin, turhautumisia ei tule hel
posti. Näytelmäharrastuksen alkuaikojen käytännöstä Anni totesi, että kun esityksiä oli
vähän, oli onnistuttava heti. Kyseisen näytelmän näyttelijällä ei ollut kasvunvaraa näy
telmässä enää esityksen jälkeen. Nyt kun näytelmäesityksiä on enemmän, on enemmän
mahdollisuuksia kasvuun. Kannustamisesta puhuessaan Anni kertoi haluavansa jakaa
kokemaansa hyvää. Hän kertoi yrittäneensä olla uusille näyttelijöille sellainen kannusta
va, kuin konkarinäyttelijä oli ollut hänelle. Kehua heitä, jos kehuttavaa oli, sanoa sen
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ääneen. Anni pohti asennoitumistaan näytelmäporukkaan tulevien uusien ihmisten
ideoihin. Hän kuvaili, että ehdotus pitää yrittää ottaa sellaisen ihmisen näkemyksenä, jo
ka ei ole ennen ollut mukana. Anni pohti, että ideoita kannattaa hyödyntää, jos niissä on
jotain hyvää. Kuviossa 7 kuvataan näytelmäharrastuksen antamia mahdollisuuksia vuo
rovaikutustaitojen kehittymiseen.

Kuvio 7. Vuorovaikutustaitojen kehittyminen näytelmäryhmässä
Hyvin suunniteltu näytelmäprojekti, jonka päätteeksi oli useita esityksiä, mahdollisti
vuorovaikutustaitojen kehittymisen näytelmäryhmässä. Jakamiseen, kannustamiseen,
hyväksynnän kokemiseen ja osoittamiseen tuli useita tilaisuuksia. Näytteleminen harras
tajateatterissa oli vastaus Annin vuorovaikutukselliseen liittymisen tarpeeseen. Näytel
mäharrastuksessa Anni sai täyttää monipuolisesti vuorovaikutuksellisia tarpeitaan.
Liittymisen tarvetta Anni kuvaili myös Sosiaalinen minä elokuvana -teemahaastattelus
sa. Anni kertoi, että hänelle on tärkeää olla ihmisten kanssa ja tehdä ihmisten kanssa.
Hän totesi, että elokuvasta jäi pois työelämä, joka oli hänelle merkittävän iso osa elä
mää. Hän kuvaili suunnitelleensa työuraa aloittaessaan, että hän opettelee hommat ensin
ja sitten rupeaa nauttimaan töissä olemisesta. Hän totesi painokkaasti siitä kyllä nautti
neensakin. Videokoosteen pohjalta hän totesi, että hänelle ovat vanhat ihmiset tärkeitä.
Lapsuudenmuistonaan hän kertoi työntäneensä isoäitiään maitokärryillä naapuriin ky
lään ja takaisin kotiin. Väliajan hän istui siellä kuunnellen vanhojen juttuja.
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Liittymisen tarvetta kuvasti se, että Anni halusi ottaa huomioon äitinsä tahdon ja isänsä
suvun. Annin äiti epäili, ettei hänen hautajaisiaan osata järjestää. Myöhemmin äiti oli
hiljaa asiasta, kun Annin oma lapsi kuoli hiukan ennen isoäitiään. Anni kertoi vakuutta
neensa äidilleen surunsa keskellä, että kaikki tehdään niin kuin sinä olet sanonut. Anni
järjesti pian poikansa ja äitinsä jälkeen kuolleelle isälleen hautajaiset isänsä tahdosta
huolimatta. Hän perusteli päätöstään sillä, ettei sukulaisten tarvinnut ajatella, ettei edes
hautajaisia viitsitty järjestää. Anni kertoi hautajaiset helpoiksi järjestää ja totesi lämpi
mästi miehensä ne hänen kanssaan järjestäneen.
Roolihaastattelussa ilmeni Annin psykodraamallinen tavoite liittyä ryhmään. Tavoittee
seen pyrkiessään Anni kohtasi pelkojaan ja kannustusta. Äiti kannusti menemään mui
den joukkoon, mutta Anni ei uskaltanut. Hän halusi mennä vieraiden joukkoon, hänellä
oli halu ja palo päästä porukkaan. Hän ei kuitenkaan millään uskaltanut. Näytelmässä
kin hän halusi olla, mutta pelkäsi ja jännitti sitä hirveästi. Pientä sisarusta hän halusi it
selleen ja huusi vauvaa lentokoneesta, kuten äiti oli opettanut.
Roolihaastattelussa ilmeni psykodraamallisena roolina kehittyjä, jota Anni kuvaili kon
taktinottokyvyn kasvun pohjalta. Hän kertoi, että iän myötä ja vanhentuessa kynnys on
ylittynyt ja hän uskaltaa mennä yksinkin joihinkin tilaisuuksiin. Hän kertoi uskaltavansa
ottaa kontaktia, mutta olevansa tietenkin mieluiten tutussa ryhmässä, jossa useimmat
ovat tuttuja.
Elokuvan jälkeisessä haastattelussa Anni kuvaili läheisyyden tarvetta. Hän kertoi ole
vansa kuin juottovasikka, tykkää olla lähellä muita. Juottovasikka kuvaa vasikkaa, joka
ei saa emostaan tarpeeksi maitoa ja siksi ihminen joutuu juottamaan sille maitoa. Tästä
syystä juottovasikka kesyyntyy ja hakeutuu aina ravinnon toivossa lähelle ihmistä. Anni
kertoi tykkäävänsä lapsista, koska lapset ovat aitoja. Hän kuvaili lasten kanssa oloa sa
noen, että siitä saa sellaista halaamista ja pitää lähellä. Hän totesi, että lasten kanssa saa
sellaista yksinkertaista juttua. Anni sanoi, että hänelle on tärkeää olla ihmisten joukos
sa. Eläkkeelle jäätyään hän on ollut aktiivinen ja paljon poissa kotoa. Puolisolleen hän
oli sanonut:
Mä meen ja mä tuun. Mä tuun aina takaasin ja oon onnellinen.
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Annin äänensävyssä ja olemuksessa oli aistittavissa vapaudenkaipuuta, lämpöä ja uskol
lisuutta sekä pitkän parisuhteen tarvitsemaa luotettavuutta. Läheisyyden tarpeeseen liit
tyi tässä myös itsenäisyyden tarvetta. Anni kertoi nauttivansa, että nyt eläkkeellä hän saa
olla ihan vapaasti. Hän tykkää tekemisestä ja näytelmätouhusta, virallisuutta ei tekemi
sissä tarvitse olla. Hän kertoi ajatelleensa, että eläkkeellä ollessaan hän menee ja tulee
niin kuin itse haluaa. Kukaan ei saa häntä rajoittaa.

5.2 Roolikyvyt
Toisessa haastattelussa käsiteltiin rooleja. Roolikykyinä Annilla oli sekä roolin suoritta
mista, joka ilmeni toiminnassa, että roolin havaitsemista. Annin toimi äidin roolissa.
Hän kertoi elämänkokemuksenaan, että kaikenlaista kriisiä on ollut, ja otti esille lapsen
sa kuoleman. Löydettyään lapsensa, hän hälytti naapurin turvaksi. Hän oli ensimmäise
nä paikalla olijana toiminut pakon edessä. Anni kertoi, että niin kauan hän toimi yksin,
kun piti toimia. Hän kertoi luovuttaneensa, kun toinen ihminen tuli paikalle. Hän totesi,
että tällaisiakin rankkoja kokemuksia on ollut.
Anni kertoi vapaaehtoistoimijan roolistaan näytelmien miehittäjän tehtävässä. Siinä hän
oli kokenut ihmisten kiinnostumista teatteriharrastuksesta. Anni kertoi olevansa kiitolli
nen, jos joku sanoo haluavansa tulla näytelmään. Näytelmiin on yksi tai kaksi miestä ai
na niin vaikea saada, muut roolit täyttyvät helpommin. Anni totesi hienoksi asiaksi, että
aina joskus joku sanoo olevansa ihan kiinnostunut näyttelemisestä.
Roolin suorittaminen näkyi Annilla tilanteen ymmärtämisenä. Anni totesi, ettei tiedä,
kuka haluaisikin tulla näytelmään. Anni totesi, jos näyttelijöidenhakuilmoitus on lehdes
sä tai kansalaisopiston vihossa, niin ei kukaan tule. Pitää aina henkilökohtaisesti osata
pyytää. Hän kertoi miettivänsä kaupassa asioidessaan ja muissa yhteyksissä näkemis
tään ihmisistä, tulisikohan tuo ja tulisikohan tuo. Anni pohti syitä, miksi ihmiset eivät it
se kerro halukkuudestaan näytellä. Hän vertasi itseensä ja totesi syyn olevan varmaan
sama kuin hänelläkin. Hän totesi, että ei aikoinaan luottanut itseensä. Anni asettui näyt
telemisestä kiinnostuneen ihmisen asemaan kertoen arvelemastaan asenteesta minä
-muodossa. Sanamuodoista oli pääteltävissä, että Anni koki ihmisten empivän itsensä
tarjoamista näytelmään. Anni arveli näyttelemistä harrastuksekseen miettivän pohtivan
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vaatimattomuuden näkökulmaa. Annin kuvailun perusteella näytelmään lupautuva hen
kilö kokisi muiden ihmisten silmissä korottavansa itsensä näiden yläpuolelle ilmoittau
tumalla näyttelijäksi. Hän arveli harrastajanäyttelemisestä haaveilevan ajattelevan, että
pitää olla erityisen hyvä, että pystyy olemaan näytelmässä. Harrastajanäyttelijä myös
ajattelisi, että muilla ihmisillä olisi sama ajatus kuin hänellä.
Roolin havaitseminen liittyi rooliodotuksiin, joista yksi oli oletukset. Anni kuvaili ol
leensa lapsena kavereiden kotona, mutta ei tiedä, miksi ei tuonut kavereita omaan ko
tiinsa. Hän muisteli äidin varmaan moittineen hänen tuodessaan kavereita kotiin. Hän
arveli äidin tykänneen, kun hän oli kylällä. Anni kertoi, ettei sanonut näytelmäharras
tuksessa aluksi mielipiteitään, koska oletti muiden tietävän paremmin, kun olivat kauan
olleet. Hän pyrki aluksi vain oppimaan vanhoilta tekijöiltä. Hän kuvaili silloisena aja
tuksenaan, että turha keltanokan on tulla sanomaan, kuinka asiat oikeasti ovat. Anni ei
voinut kuvitella moittivansa, että muut tekevät kaiken aivan päin mäntyä. Tästä päätel
len Anni oletti muiden tietävän paremmin ja suhtautuvan nihkeästi uuden osallistujan
mielipiteisiin. Anni totesi, että parikymmentä vuotta harrastuksen alussa hän vain kuun
teli. Hän kertoi yrittäneensä tehdä johtokunnassakin vain, mitä hänelle annettiin.
Rooliodotuksista toinen, eli esittäminen, nousi esille Annin kertoessa työelämästä. Anni
kertoi alkaneensa hymyillä astuessaan työpaikalle. Työkavereiltaan hän sai myönteistä
palautetta siitä, ettei ollut ikinä huonolla tuulella. Anni totesi, että pakottaessaan itsensä
hymyilemään, hän hetken päästä olikin pirteä. Samalla hän unohti kaiken, mikä otti pää
hän silloin kun tuli töihin. Kokemuksensa pohjalta hän totesi toimintamallin pätevän
yleisemminkin.
Anniin kohdistuneita rooliodotuksia olivat hänen itselleen asettamat odotukset. Anni
kertoi, että hänellä oli nuorena ihannekuva siitä, millainen ihminen hänen pitäisi olla.
Ihannekuvassa ei hänen mukaansa ollut mitään negatiivista. Annin puoliso oli kertonut,
että hänen äitinsä ei ikinä suuttunut heille lapsille. Anni yritti olla yhtä fiksu, ettei ikinä
suuttuisi lapsille. Annin äitikuva tuli puolison äidistä. Anni kertoi halunneensa olla kan
nustava, ymmärtävä, kaiken kestävä, lämmin äiti. Työssä Anni ensin ajatteli, että hän
olisi mahdollisimman hyvä työntekijä, joka tekisi kaiken mitä pyydetään. Jos hän ei
osaisi, hän kysyisi ja opettelisi. Hän ei ikinä sanoisi, minä en tuota tee. Vaikka kuinka
olisi kiire, niin hän yrittäisi ehtiä. Hän halusi olla kaikille ystävällinen, iloinen, pirteä ja
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työhenkeä kohottava. Hän ajatteli, ettei ikinä näytä, jos on pahalla päällä. Anni kuvaili
näitä ominaisuuksia ihannekuvakseen työntekijästä.
Anniin kohdistuneita rooliodotuksia olivat myös muiden odotukset Annin kokemana.
Äidin odotukset Anni oli kokenut ristiriitaisena. Anni kuvaili, ettei oikein koskaan tien
nyt, oliko ollut niin kuin äiti odotti hänen olevan. Anni kertoi, ettei ollut sellaisia selviä
rajoja. Hän totesi, että aina sai arvailla tuleekohan selkään vai ei. Hän totesi selvien
sääntöjen puuttuneen. Hän kuvaili, että paljon riippui siitä, millä päällä äiti itse oli. Huo
nolla tuulella ollessaan äiti antoi helpommin selkään kuin hyvällä tuulella ollessaan.
Hän totesi äidin piiskanneen hänet melko usein hänen oltuaan kylällä liian kauan. Anni
kertoi työssä kavereiden tottuneen siihen, että hän on aina iloinen ja heidän odottaneen
kin sitä.
Anniin kohdistuneita rooliodotuksia oli myös kuuliaisuus. Sitä Anni toteutti ollessaan
kotona, kun äiti tarvitsi puita kantamaan, karjakeittiön pataa lämmittämään tai pienem
pää sisarusta hoitamaan.
Anni havaitsi, että hänen kokemuksensa oli määrittänyt hänen roolejaan. Anni kertoi, et
tä ainoastaan kokemuksen myötä hän tietää, miten ollaan. Anni totesi, ettei kukaan muu
teatteriyhteisössä tiedä näytelmien järjestämisestä niin paljon kuin hän. Anni kertoi jou
tuneensa hoitamaan tehtävää jo edellisen vastuuhenkilön kanssa. Hän kertoi vastaavansa
siitä, että näytelmät tulevat valittua, ohjaajat hankittua ja ihmiset kerättyä. Anni totesi,
että työpaikallaan hän oli ollut sellaisessa roolissa, että työkaverit saivat purkaa hänelle
asioitaan kahden kesken. Työkaveruuskokemuksensa perusteella Anni totesi, paljon oli
ristiriitoja kaiken kaikkiaan. Hän kertoi, että ihmiset eivät ole niin täydellisiä, kuin hän
oli luullut.
Anni kertoi edellisen näytelmävastuuhenkilön ruvenneen siirtämään hänelle aikoinaan
vähitellen asioita hoidettavaksi. Hän kertoi, ettei oma rooli vastuuhenkilönä ole tuntunut
raskaalta, vaan luonnolliselta. Anni kertasi, kuinka hän ensimmäisellä kertaa näytelmä
piirissä istui aivan jäykkänä ja tärisi, kun ohjaaja tuli kysymään jotain. Hän kertoi ih
mettelevänsä, että hän nyt on vastuussa näytelmien toteutumisesta. Aiemmin hän ei olisi
voinut kuvitella sellaista. Työelämän ajasta Anni totesi hyvänä sen, että näytti siltä, että
hän pystyi peittämään negatiiviset tunteensa. Anni määritteli suhteensa johtajuuteen to
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deten, että hänellä ei ole johtajan ominaisuuksia yhtään. Hän kertoi, että yrittäessään
saada mielipiteensä läpi tai yrittäessään pitää mielipiteensä, hän saa vain pahan mielen.
Anni

arvio

omien

rooliensa

toteutumista.

Hän

kiinnitti

huomiota

omaan

sopeutumiseensa ja itselleen asettamiensa odotusten toteutumiseen. Anni totesi, ettei ole
johtajatyyppi vaan sopeutuja, hän totesi sopeutuneensa rooliin kuin rooliin. Anni arveli
pystyvänsä sopeutumaan aika lailla kaikenlaisiin asioihin. Hän totesi sopeutuvansa po
rukkaan. Itselleen asettamiensa odotusten toteutumista Anni pohti äitiyden pohjalta. Hän
ei halunnut olla yhtään kuin oma äitinsä, koska tämä ei ollut Annin mielestä fiksu. Ihan
nekuvan täyttämisyritykset aiheuttivat välillä huonon omatunnon. Anni kertoi suuttues
saan saaneensa hirveän huonon omatunnon siitä, kuinka alkeellisesti käyttäytyi. Anni
totesi, siinä sitä oli urakkaa kahden villin pojan kanssa.
Anni pohti omaa elämäänsä ja arveli sosiaalisuuden olevan luonnekysymys. Hän luon
nehti harrastusten ja elämän myötä tulleensa rohkeammaksi ja kertoi ihannekuvansa ol
leen liian korkea tavoite. Hän kertoi nyt jälkeenpäin huomanneensa, ettei sellaista ih
mistä ole olemassa. Hän totesi, ettei sellaisia vaatimuksia pysty kukaan täyttämään, kuin
hän itselleen laittoi. Anni kertoi sinisilmäisesti uskoneensa kaiken, mitä toiset ihmiset
puhuivat. Hän totesi, etteivät he olleetkaan sellaisia, niin jaksavia ja osaavia, he vain pu
huivat. Hän totesi huomanneensa, että kaikissa ihmisissä on omat huonot puolensa.
Anni kertoi, ettei ikinä halua nuoruutta takaisin, koska se oli hänelle niin kauheaa aikaa.
Anni toi esiin omien huonojen puolien myöntämisen. Anni toi esiin myös sen
hyväksymisen, ettei pysty olemaan sellainen ihminen, kuin olisi halunnut olla. Anni
kertoi, että hän on koko elämänsä selviytynyt sopeutumalla.
Annin pohdinta psykodraamallisista rooleista osoitti myös roolikykyä, roolien
havaitsemista. Anni luonnehti yleisesti, että meitä on kaikenlaisia ihmisiä tässä
maailmassa. Anni sanoi koko elämän ajan tavoiteltavan rahaa, mainetta ja kunniaa, kuka
milläkin tavalla. Hän totesi, että jokainen haluaa olla onnellinen. Hän kertoi olleensa
kiitollinen eläkkeelle jäätyään, että oppi tuntemaan ihmisiä työn ja harrastuksen myötä.
Minne hän meneekin, aina on tuttuja. Harrastuksen tavoitteellisuudesta hän kertoi, ettei
ole pyrkinyt kasvuun näyttelijänä. Kasvusta tavoitteena elämässä hän totesi, että senkin
hän on jättänyt vanhemmiten. Hän perusteli, että nuorena hän yritti niin kovasti itseään
kasvattaa, että elämä oli tosi ahdistavaa.
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Haastatteluhetkellä Anni piti tavoitteenaan rauhaa ja rauhoittumista. Ihmisenä kasvami
sen hän kertoi jättäneensä nyt vanhemmiten. Hän kertoi toivovansa, että tulisi sellainen
rauha, että saa olla sellainen kuin on. Tavoitteena hänellä oli, että oppii ja oppisi itseään
hyväksymään. Anni totesi päättäneensä, että kelpaa sellaisena kuin nyt on, loppuajan.
Hän ei pyri kasvattamaan itseään enää sen kummemmin.
Anni kertoi, että hänellä on tavoitteena sovinto itsensä kanssa. Hän kertoi itselleen muo
dostuneen sellaisen kuvan, että onni on loppujen lopuksi yksinkertainen asia. Se olisi
sitä, että pääsisi itsensä kanssa sopuun. Hän totesi, että ei ole siinä mitenkään täysin on
nistunut. Hän kertoi soimaavansa itseään aina mielessään, mutta pyrkivänsä itsensä
kanssa sopuun. Päättäessään aiheen hän totesi, että pyrkiikin johonkin, vaikka luuli, et
tei pyri.

5.3 Roolin otosta roolin luomiseen
Toisessa haastattelussa tuli esiin Annin roolihistoriaa roolin oton ja roolin luomisen väli
sellä jatkumolla. Roolin otto ilmeni Annilla seurustelun alussa tunteiden ilmaisuna. An
ni totesi, ettei uskaltanut mitään, ettei seurustelukumppani vain häntä jätä. Hän kuvaili
heidän vaivihkaa vain pitäneen toisiaan kädestä kiinni. Anni kertoi saaneensa pari vuotta
odottaa, että seurustelukumppani suutelee häntä. Hän kuvaili seurustelun alkua kertoen,
että he istuivat meijerilavoilla ja sillankaiteilla ja juttelivat isommalla porukalla. Anni
kertoi katsoneensa elokuvasta mallia, kuinka siellä suudeltiin. Käänteistä mallioppimista
tapahtui Annin isän ja äidin riidellessä. Anni kertoi ajatelleensa, että hänen lastensa ei
ikinä tarvitse kuunnella tuollaista.
Roolin ottoa perheessä Anni kuvaili suhteessa puolisoonsa. Hän kertoi puolisonsa ko
mentaneen häntä, jos hän ei ollut niin kuin tämä tahtoi. Anni arveli, että niin kauan kuin
lapset olivat kotona, he eivät varmaan koskaan riidelleet puolison kanssa. Hän ei muis
tanut heidän riidelleen. Anni totesi, ettei suuttunut lapsilleenkaan.
Roolin otosta ystävänä Anni kertoi, että hänellä itsellä ei ollut hoidettavia vanhempia.
Nyt hän tykkää auttaa vanhuksia. Anni luonnehti suhdetta vanhusystäviin: ystävä ei vel
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voita häntä käymään, ystävyys on vapaaehtoista. Annin mukaan käymisen velvoite
puuttuu, koska hän ei ole lapsi tai lapsenlapsi ystävävanhukselle. Anni kertoi, ettei ole
käynyt ystäväpalvelukurssia, vaan ystävyys tuli itsestään, kun vanhusystävä rupesi tur
vautumaan häneen. Annin mukaan turvautuminenkin tuli ihan itsestään. Anni kertoi tuo
van tyydytystä, kun on toiselle niin tärkeä. Hän kertoi tunteestaan, että eläkkeellä olles
sa tulee muuten helposti tarpeeton olo. Nyt kun eläkkeellä on aikaa, ystävyyssuhde on
tiivistynyt.
Luovuus oli Annilla voimavarana roolin muovaamisessa. Annilla oli jo lapsena kykyä
mielikuvitusleikkeihin. Hän kertoi sisäleikeistä. Naapurintytön kanssa he esiintyivät toi
silleen, toinen esitti ja toinen oli yleisö, sitten vaihdettiin vuoroja. Naapurin tytön kanssa
he perustivat kirjaston. Anni kertoi ulkoleikeistään. Tyttöjen kanssa he polkivat hankeen
asunnoksi tuvan ja kamarin ja tekivät paperista sinne astioita.
Anni kertoi paenneensa siihen mielikuvaan, että hänellä on onneksi tuo tietty
poikaystävä. Hän ajatteli sen vaikuttavan niin, että hänestä ei tule riitelevää puolisoa.
Anni kertoi kärsineensä hirveästi vanhempiensa riitelemisestä ja ajatelleensa, että hänes
tä ja poikaystävästään ei tule ikinä tuollaisia. Anni mietti, ettei tiedä riitelivätkö hänen
vanhempansa sen enempää kuin muutkaan. Hänestä kuitenkin tuntui, että he riitelivät
enemmän kuin muut.
Roolin muovaamisessa murroskausia oli kaksi, seurustelun aloittaminen ja tyhjän pesän
vaihe. Seurustelun aloittamisesta Anni totesi, että leikkivä tyttö muuttui. Hän kuvaili, et
tä tuli liian vakavaksi se oleminen. Seurustelukumppani oli maailman tärkein asia. Hän
kertoi olleensa herkkähipiäinen ja kuvaili, että huoleton leikkivä lapsi kuoli siitä pikku
hiljaa. Tyhjän pesän vaiheesta Anni kertoi, että hän rupesi sitten antamaan pikku hiljaa
palautetta puolisolleen. He olivat jääneet kahden ja Anni kertoi ajatelleensa, ettei lapsia
ole enää kärsimässä. Siksi hän voi sanoa mitä ajattelee.
Roolin muovaamista tapahtui avioliitossa. Muutostyöskentelyn lähtökohta oli, että aina
tehtiin riidan välttämiseksi niin kuin puoliso sanoi. Anni kertoi ottaneensa puolisonsa
mielipiteen selville ja toteuttaneensa sitä. Hän kertoi olleensa aina tyytyväisen oloinen
ja totesi useimmiten olleensakin tyytyväinen. Hän tarkensi, että jos ei hän ollutkaan tyy
tyväinen, niin ei hän sitä ainakaan näyttänyt. Anni kuvaili, että ennen hän nieleskeli vain
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ja hymyili.
Muutostyöskentelyn vaiheena oli itsenäistyminen avioliitossa. Anni totesi säälien, että
hänen puolisonsa on joutunut lujille. Hän kertoi puolisollaan olleen käsityksen, että heil
lä on maailman onnellisin avioliitto. Hän kertoi puuttuneensa puolison ylistykseen terä
västi todeten, ettei ole itse koskaan sanonut mielipidettään. Hän kertoi antaneensa puoli
solleen kritiikkiä todeten, että hänen onnelliset päivänsä loppuivat, kun hän tapasi
puolisonsa. Hän kertoi todenneensa, että sitten piti ruveta puolisoa miellyttämään. Anni
kuvaili oikaisseensa käsitystä, ei elämä niin onnellista aina ole ollut hänen kannaltaan,
kuin puoliso on ajatellut. Anni totesi antaneensa riitojen puuttumisesta palautetta puoli
solleen. Hän oli todennut nöyrtyneensä aina puolisonsa tahtoon, ettei sitä riitaa vain tul
lut. Anni totesi, ettei halua toista loukata, mutta aika lailla sanoa, mitä ajattelee.
Anni kertoi keskustelleensa puolisonsa kanssa vanhoina eroavista aviopareista. Hän oli
tehnyt määrittelyä suhteessa toisiin samassa asemassa oleviin, kuin itse on. Anni kertoi
arvelleensa, että nainen on avioliitossa se kärsivä osapuoli. Hän arveli, että nainen ha
luaa edes ne viimeiset vuotensa elää niin kuin itse tahtoo. Anni totesi olevansa eri ikä
luokkaa ja aikakautta. Hän arveli sen syyksi, että tohtii nyt edes sanoa mielipiteensä,
kun ovat kahden puolisonsa kanssa.
Muutostyöskentelyä Anni kuvaili myös näytelmäharrastuksessa sen alkamisesta saakka.
Hän totesi, että olisi halunnut olla jossain asiassa hyvä. Hän kuvaili, ettei ollut oikein
mitään asiaa, jossa hän olisi tuntenut olevansa hyvä. Hän kertoi etsineensä sellaista
asiaa. Näytelmäharrastuksesta Anni kertoi, että hän on nyt kokenut sen asiana, jossa on
hyvä. Hän totesi, ettei ole siinä ei ainakaan ihan huono. Hän päätteli sen siitä, että hän
saa niin paljon hyvää palautetta. Itsen hyväksymisestä Anni totesi, että hän oppii vähitel
len ymmärtämään että on ihan hyvä ihmiseksi. Anni kertoi löytäneensä asian, jossa on
hyvä ja tulleensa sitä kautta armollisemmaksi itsellensä. Seuraavassa kuviossa on kuvat
tu Annin reitti kohti itsen hyväksymistä.
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Kuvio 8. Itsen hyväksyminen
Roolin esittäminen näyttäytyi leikkisyytenä Annin kertomuksessa. Hän kertoi, että pit
källe toistakymmentä vuotta kestänyt saman näytelmän esittäminen kasvatti häntä eläy
tymiseen. Anni kertoi, että näytelmän rooli kasvatti häntä paljon, koska se opetti häntä
heittäytymiseen. Hän ei enää näytellyt, vaan oppi heittäytymään rooliinsa ja yritti olla se
hahmo. Annin mukaan siitä tuli esiintymisen riemua, eikä enää jännittänyt hirveästi.
Rooliaan Anni loi rajaten. Hän kertoi asioita, joista ei ollut lapsena innostunut. Anni to
tesi, ettei leikkinyt sievästi, ja että kotiin hän ei niinkään tuonut kavereita. Hän määritte
li, ettei ollut yksinleikkijä, joka olisi asetellut, laitellut ja mielikuvitellut. Anni kertoi si
säleikkejä olleen todella vähän.
Anni kuvaili roolin luomista leikkiessä. Hän leikki sosiaalisia leikkejä, kauppaa ja kir
jastoa. Talvella he olivat porukalla hiihtämässä ja kalliolla laskettelemassa. Kotiin tultiin
vasta kun oli pimeä ja nälkä. Hän kertoi heidän tehneen lumilinnoja. Tyttöjen kanssa he
peittasivat eli heittelivät palloa ja tekivät pallon ollessa ilmassa käsillään tiettyjä kuvioi
ta. He leikkivät, hyppäsivät narua, kinkkasivat eli hyppivät yhdellä jalalla, pelasivat
polttopalloa ja vanhempana pesäpalloa. He leikkivät yleensä pihalla, heinäladossa ja
kartanolla. Ajatuksenaan ryhmässä olemisesta Anni totesi, että hän on oikeastaan aina
tykännyt leikkiä ryhmässä. Hän kertoi hypänneensä kylää ja olleensa aina menossa. Hän
totesi, että yhdessäolo oli hauskaa.
Roolin luomisen motiivikseen Anni kuvaili, että hän kaipaa olla jollekin tärkeä.
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5.4 Sosiaalinen minä elokuvana -katselukokemus
Ennen videokoosteen katselua totesin Annille, että kolmas haastattelu on heti videon jäl
keen. Anni totesi sen olevan siitä kiitollinen juttu, että hän saa sitten puhua. Itsen näke
minen elokuvassa toi esiin Annin kehon kieltä ja kommentteja, jotka vaikuttivat kerto
van Annin kokemuksesta itsestään.
Kuva 1. Anni oli katsonut elokuvaa runsaat seitsemän minuuttia, kun hän antoi minulle
palautetta, että olen kivasti lomittanut videot. Elekielellä hän käsillään näytti tarkoitta
vansa sitä, että eri aiheisia videoita on leikelty toistensa lomaan. Samalla hän katsoi mi
nuun ja hymyili. Otos on osoitus Annin kyvystä antaa palautetta toiselle.
Kuva 2. Elokuvassa on näytelmästä kohtaus, jossa Anni roolissaan uhoaa mennä, ei kek
sittyyn, vaan lähellä oikeasti olevaan naapurikuntaan tansseihin. Roolissaan hän on sa
manaikaisesti harmistunut siitä, että hänen yksinelävä työnantajansa ei ole kiinnostunut
hänestä. Hän lähtee näytelmässä tomerasti ja toteaa, ettei tiedä tuleeko takaisin. Näytel
män yleisö nauraa ja taputtaa kohtaukselle. Anni rupesi nauramaan kohtausta katsoes
saan ja nauroi lopulta katketakseen. Otos osoittaa Annin huumorintajun ja kyvyn nauttia
omasta tekemisestä.
Kuva 3. Elokuvassa Anni puhuu pitkäaikaisena haaveenaan olleesta pihasaunasta, jonka
lopulta sai. Hän toteaa, ettei ehtinyt siinä saunomista kuin kaksi kertaa kokeilla, ennen
kuin hänellä todettiin syöpä. Elokuvakohtausta katsoessaan Anni keskittyi, oli vakava ja
nyppi ja rapsutteli toisella kädellään toisen käden sormia. Kuva vaikuttaa ilmentävän
Annin reagoimista huoliin.
Kuva 4. Elokuvassa Anni kertoo kuolleen poikansa huoneen muuttamisesta toiseen tar
koitukseen. Elokuvan kohdassa Anni kuvailee tämän tapahtuneen ”sitten, kun aika oli
kypsä, että voi ne siirtää ja muuttaa”. Samalla Anni on ottanut silmälasit päästään ja tar
kastelee niitä käsissään. Anni katsoi tätä elokuvan kohtaa vakavana. Hänen kätensä oli
vat pöydällä voimakkaassa sormienrapsutusasennossa. Kuva vaikuttaa ilmentävän epä
tietoisuutta, raskaaksi kokemista ja Annin fyysistä kokemusta muistoista.
Kuva 5. Elokuvassa Anni kertoo vanhusystävänsä kanssa hauskaa muistoa. Lopulta ys
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tävä kertoo tarinan päätöksen, joka kuvasti ystävän näkökulmaa Annin puuhailuun. Py
säytyskuvassa tarina on loppunut ja Anni katsoo minua silmiin kameran taakse. Myös
elokuvaa katsonut Anni katsoo samalla hetkellä minua silmiin. Tilanne vaikuttaa kuvas
tavan tapaa, jolla Anni poimii palautetta kerrotusta tarinasta. Näillä kerroilla hän vaikut
ti haluavan tietää, mitä minä ajattelen tarinasta.
Kuva 6. Elokuvassa Anni kertoo kissan ja hänen yhteisestä tavasta. Sen jälkeen hän läh
tee kuvasta nauraen samalla ”höhhöhhöhhöh”. Elokuvaa katsoessaan Anni matki nau
ruaan. Sitten hän kommentoi tuon naurun ottavan itseä päähän. Hän totesi, että ymmär
tää, miksi hänen puolisonsa on niin kyllästynyt siihen. Tämän kommentin jälkeen Anni
pysäytyskuvassa katsoo minuun ja nauraa osallistavaa naurua. Käsillään hän samalla
suojaa ylävartaloaan. Otos vaikuttaa kuvastavan ristiriitaista suhtautumista omaan nau
ruun.
Kuva 7. Elokuvassa Anni on laittamassa roskikseen pahvia. Vanhusystävä kehottaa lait
tamaan pahvin poltettavien joukkoon. Elokuvassa Anni luontevasti toimii ystävän oh
jauksen mukaan. Elokuvaa katsoessaan Anni nosti käden ensin kasvojen, sitten suun
eteen, hän katsoo minuun, sitten elokuvaan ja nauraa pienesti. Pysäytyskuvassa Annilla
on käsi suun edessä ikään kuin kynsien pureskeluasennossa. Hän näyttää jännittyneeltä,
hymyilevältä ja hiukan kyyristyneeltä. Hän totesi elokuvaa katsoessaan, ”herranjestas,
meinasin tuhlata”. Otos kuvastaa Annin rohkeutta ottaa vastaan palautetta ja katsoa pa
lautetilannetta yhdessä toisen ihmisen kanssa. Tilanteessa on havaittavissa Annin häpeän
ilmaisua siitä, ettei hän osannut ottaa huomioon vanhusystävän periaatteita. Toisaalta
häpeä ehkä koski sitä, että minä näin videolta kyseisen tilanteen. Tämän Anni kuitenkin
kuittasin humoristisella kommentillaan omasta mokastaan vanhusystävän arvojen suh
teen. Tilanteessa on havaittavissa Annin kunnioitus perinteitä kohtaan ja molemminpuo
linen pitkäaikainen tunteminen vanhusystävän kanssa.
Video-otos. Anni tunnisti elokuvasta alkamassa olevan kohtauksen, jossa hän tulee lau
lamaan. Anni puraisi kynttään ja kommentoi, ”voi saatana”. Hän siirsi molemmat käten
sä suun eteen ja hymyili silmät sikkaralla. Hän painui kumaraan, kumartui ihan pöytää
vasten. Hänellä oli jännittynyt ilme ja kädet olivat nyrkissä pöydällä. Hän nosti katseen
videoon ja hymyili pienesti. Laulun alkaessa hän selittää minulle, ettei tuotakaan olisi
uskaltanut tehdä, jollei olisi ollut laulukurssilla. Kaikki tämä tapahtuu viidessä sekun
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nissa. Laulun aikana hänessä näkyi pientä laulun mukana eläytymistä ja jännittyneisyyt
tä, kädet olivat yhteen liitettyinä pöydällä.

5.5 Sosiaalisen kasvun kokemus
Toisen haastattelun mukaan Annilla oli lapsuuden yhtenä sosiaalisena roolina suhde iso
äitiin, joka muuttui ajan myötä. Anni kertoi, että isoäiti hoiti häntä, kun äiti oli pellolla.
Nykyisen kiinnostuksensa toimia vanhusten ystävänä Anni arveli johtuvan siitä, että hän
hoiti nuorena isoäitiä sänkyyn ja potalle.
Anni kertoi kokemuksenaan, että hän on ollut sosiaalinen heti lapsesta lähtien. Hän ke
räsi kaikki kylän lapset tekemään asioita yhdessä. Lapsuuden kaverisuhteesta hän kertoi,
että naapurin lapsi ei saanut sisarusta vaan jäi ainoaksi lapseksi. Anni kertoi sisarussuh
teen kaipuustaan lapsuudessa ja oli ylpeä, kun sai pikkuveljen. Hän kertoi kasvaneensa
pitkään ainoana lapsena ja odottaneensa kovasti vauvaa heille.
Sosiaalisen kasvun ristiriitoja Anni käsitteli koti- ja työroolien sekä näytelmäryhmän jä
senen roolin välillä. Kotona hän pyöritti äitinä arkea yksin ja töissä taas piti olla mahdol
lisimman järkevä. Hän koki näytelmäharrastuksen olleen mukavaa vastapainoa arkeen.
Hän nautti olla ihmisten joukossa sekä töissä että harrastuksessa. Hän koki, että näyttele
minen toi yhteisöllisyyttä. Sosiaalinen kasvu tapahtui elämänpiirin laajenemisena ja sen
tuomien haasteiden selvittämisessä. Anni koki olevansa arka ja pelkäsi pilaavansa näy
telmät. Kuitenkin hän sai kanssanäyttelijöiltä ja yleisöltä hyvää palautetta. Sosiaalista
kasvua myönteisen palautteen saatuaan Anni kuvasi:
Tuli sitä uskoa ittehen, sillä sitä jaksoo sitten.
Statusristiriitoja Anni kuvasi suhteessaan ohjaajaan ja toisiin näyttelijöihin. Aluksi hän
arkaili ohjaajaa, eikä uskaltanut sanoa mielipiteitään. Nykyohjaajien hän kertoi olevan
kannustavia. Sosiaalinen kasvu näkyi Annin kuvailuissa:
En orjaale niitä enää. On tilaa omillekki ajatuksille.
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Sosiaalista kasvua tapahtui jännityksen sietämisessä. Ajan kuluminen sekä harrastuksen
aktiivinen jatkaminen vaikutti sosiaaliseen kasvuun:
Harjoituksia jännitin. Sietämätöntä ne esitykset.
Enää ei sietämätöntä vaan voimia näyttelemiseen antaa.
Mä oon jo niin kauan ollu – luottaa siihen.
Kyllä mä jo jotakin osaankin – ei niin pelekääkkään enää.
Statusristiriitaa Anni kuvaili pitkäaikaisen näytelmäprojektin aloitusvaiheessa. Hän ku
vaili olleensa harrastuksen alkuvaiheessa arka. Kaikenlaisia mielipiteitä näytelmäpro
jektista tuli yhteisössä esiin, joko tosissaan esitettynä tai huumorilla höystettynä. Anni
oli eläytynyt näytelmäryhmän ja muun yhteisön juttuihin. Kertomuksen intensiivisyy
destä päätellen, Anni vaikutti uskoneen kokeneempien ja vanhempien mielipiteitä näy
telmäprojektin seurauksista:
Ja me pelijäthin että tuata niin me (seura)n maine kokonansa pilathan ja se
hiano karriääri ja tuata jokku vanhemmat (seura)laasekkin oli sitä mieltä
että pilathan ny koko koko touhu. Mutta sitte tuata ensimmäänen kerran
kun esitethin sitten sitä niin pelijäthin että nyt heitelhän kananmunilla ja
tomaatiilla. Mutta sitten kun ihimiset siitä tykkäs se olikin se olikin sitte
yllätys että e-ei ne pistänykkään meitä alta lipan. Ja sitten sitten se rupes
elämähän se näytelmä että se eli tosiaankin kuustoista vuatta että.
Tilkesanat, kuten ”tuata” vaikuttavat puheessa olleen asian tiivistämiseen ja koostami
seen tarvittavia aikalisiä. Anni kuvaili näytelmän todellista palautetta yllätyksenä. Pit
käaikainen näytelmäprojekti loppui yhden näyttelijän kuolemaan. Anni totesi toivoneen
sa, että siihen näytelmään olisi tullut jatkoja. Sosiaalista kasvua näytelmäprojektin aika
na kuvasivat Annin luonnehdinnat, että porukka oli mukava ja hitsautui yhteen.
Statusristiriitaa vaikutti Annilla olevan suhteessa nykyisiin nuoriin näyttelijöihin verrat
tuna omaan kokemukseensa aikoinaan nuorena näyttelijänä. Seuraavan haastattelun
kohdan äänenkäytöstä ja tilkesanoista voi päätellä, että Anni koki arvioinnin sanomisen
hieman vaikeana. Hän kuvaili, kuinka nuoret näyttelijät voivat käyttäytyä. Hän etsi sa
noja, mutta sanoi kuitenkin harkintaa käyttäen rohkeasti, mitä ajatteli. Tämän arvioinnin
jälkeen hän esitti oman kokemuksensa perusteella oman näkemyksensä innokkuudesta.
Nuorten, innokkaiden näyttelijöiden ehdotuksista hän totesi:
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Hhvarmasti niinku yleensäkin nuaret on nykyään rohkiempia ja ja ne voij
ihan ensimmääses näytelmäs niinkun mihinä ne on mukana niin jo sitten
tuata niin olla kauhiasti asiantuntevia jaja sillä lailla niinku antaa niinku
omia vinkkiänsä ja (rykiminen) ja tuata niin niin. Että joskus niinkun tiä
tenkin kun itte on ollu niin arka ja sellaanen niin aatteloo niinku että, no,
ooppa nyt muutama vuosi mukana että niin kyllä sä tuasta rauhootut että
ettäettä ei että jotenkin se tuntuu vähä sellaaselta meikälääsen korvahan
niinku että mä en sitä oikein niinkun korkialle noteeraa.
Tämän jälkeen Anni kuvaili ymmärtämystään nuoria kohtaan ja ideoiden hyödyntämi
sen kannattavuutta, jos ne ovat hyviä. Hän kertoi pyrkineensä olemaan kannustava nuo
ria näyttelijöitä kohtaan, kuten hänelle oltiin aikoinaan. Annin asennoitumisessa kuvas
tui hänen oman kokemuksensa pohjalta nouseva ikään ja kokemukseen perustuva sta
tusajattelu. Vanhempi ja kokeneempi ihminen voi ja saa suhtautua varauksellisesti nuo
rempien ehdotuksiin. Vanhempia näyttelijöitä Anni arkaili ennen. Nyt hän totesi näytte
lijäkavereista:
Mä katton niinku sillä lailla – mulla on enempi kokemusta.
Oon jo kaikista kauiten ollu. Oon eniten ollu mukana.
Haastattelussa oli myös yleistä roolipohdintaa näyttelemisestä. Anni kuvaili innostus
taan, kun häntä kysyttiin ensimmäisen kerran näytelmään. Hän oli ollut heti valmis ja
sanonut sen. Tarjolla olleista rooleista hän valitsi juoruakan. Hänen mukaansa juoruakka
on värikkäin persoona. Anni totesi, että näytelmiin osallistuminen on hänen elämänta
pansa. Hän kertoi, että hänellä ei ole kunnianhimoisia haaveita näyttelemisessä. Hän pi
tää siinä leikkimisestä ja kuvaili näyttelemistä aikuisten leikkimiseksi. Hän korosti leik
kimisen alkuaikoina tuoneen vastapainoa arkeen. Näytelmissä voi käyttää hänen mu
kaansa sellaisia asioita, mitä ei normaalielämässä voi.
Anni kuvaili eri rooleja näytelmän teossa. Hän kertoi, että kuiskaajan rooli on vaikein.
Siinä pitää nähdä näyttelijän ilmeistä milloin on taidepaussi tai milloin tämä on unohta
nut repliikkinsä. Hän sanoi näytelmänteon olevan raskaampaa, kun kuiskaajaa ei ole.
Näyttelijän vastuu on tuolloin paljon suurempi. Toisaalta yhteishenki on parempi, kun
näytelmä on kaikkien vastuulla. Silloin ei tule syyttelyä, voi kun se unohti, minä en saa
nut sanoa sitä ja sitä. Anni kertoi, että ohjaaja sanoo näyttelijälle negatiivisen palautteen.
Hän totesi, että näyttelijälle tulee muistamattomuustilanteita ihan yhtäkkiä. Hän kertoi,
että näytelmässä varsinkin aloittelevan näyttelijän on vaikea seisoa paikallansa, vaikka
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pitäisi.
Nykyhetken roolinaan Anni mainitsi olevansa tällä hetkellä eläkeläinen. Lisäksi Anni
mainitsi roolinsa vaimona, isoäitinä, naapurina ja ystävänä kahdelle vanhukselle.
Elokuvan katselun jälkeisessä haastattelussa Anni kuvaili ikään liittyvän statusristiriidan
pohjalta sosiaalista kasvuaan. Anni totesi tykkäävänsä vanhoista ihmisistä perustellen,
että heiltä on moni ”kruusoos” jäänyt pois. Kruusoos -murresanan tulkitsin tässä
tarkoittavan määritelmiä, kuinka jokin asia pitää tehdä tai millainen jonkin pitää olla.
Anni jatkoi, että vanhat ihmiset eivät yritä kehittää tai jalostaa. Hän totesi, että
näytelmäohjaajia ei tarvitse arastella, koska he ovat niin paljon häntä nuorempia. Anni
totesi nuorten maailman olevan kova. Hän viittasi sen olleen kova myös silloin, kun
hänen omat lapsensa olivat nuoria. Anni kertoi tykkäävänsä nuoristakin, perustellen, että
näytelmissä he ovat aika vapaita. Heidän ei tarvitse todistaa mitään. Omasta lapsestaan
Anni totesi, että lasten saanti rupesi pehmentämään tätä, toi ulottuvuutta elämään.
Nykyisistä sukulaisuussuhteistaan Anni luonnehti toisessa haastattelussa rooliaan suh
teessa pikkuveljeen ja omaan poikaansa. Hän kertoi pikkuveljen olleen hänelle hirvittä
vän tärkeä ja olevan edelleen. Tärkeää on se, että pikkuveli on olemassa. Hän kertoi ko
kevansa, että on pikkuveljelle tärkeä, koska pikkuveli soittaa hänelle joka viikonloppu.
Omasta pojastaan hän totesi, että tämä ei soita niin usein.
Sosiaalinen kasvu tuli kolmannessa haastattelussa esiin rooliristiriitoina sopeutumisen,
jaksamisen, asioiden käsittelemisen ja huolten näkökulmasta. Vanhempiensa hautajais
ten järjestelyä Anni kuvaili helpoksi, koska veli oli kaukana. Hän vertasi sitä siihen, jos
lapset asuisivat lähellä ja järjestäisivät yhdessä vanhempiensa hautajaisia. Anni totesi
hänellä olleen yksinkertaista, koska hän sai miehensä kanssa järjestää hautajaiset oman
ajatuksensa mukaan. Sopeutumista kuvasti vielä pohdinta vanhusystävästä. Tämä joka
päivä soittaa, että häntä pitää johonkin viedä. Anni mietti, ettei tiedä miksi tällainen tar
vitsevuus ei häntä raivostuta. Hän totesi, ettei osaa vastata siihen kysymykseen. Sopeu
tumistaan Anni kuvaili työelämässä. Varhainen herääminen oli ollut hänelle vaikeaa ko
ko työuran ajan. Hän ei työssä ollut pyrkinyt etenemään uralla valtaa tai asemaa hank
kien. Hän korosti, ettei tykkää edustustilaisuuksista.
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Anni totesi ihmettelevänsä nykyään, kuinka sitä on jaksanut. Hän totesi, että jos joutuisi
omaishoitajaksi, olisi taas hirvittävän raskasta. Tulevaisuuden roolin hän totesi huo
lettavan. Vahvaa rooliristiriitaa kuvasti Annilla oman lapsen kuoleman käsittely. Hän to
tesi, että oman lapsen kuolema oli niin katastrofi hänelle. Hän totesi, että tämä oli ihan
konkurssi tämä juttu. Imperfektin käytöstä ilmeni, että Anni sijoitti kuoleman mennei
syyteen ja oli hyväksynyt sen tapahtuneena tosiasiana. Toisaalta tämä -pronominin käyt
tö ilmaisi asian olevan hyvin lähellä ja asian käsittelyn kesken. Katastrofi ja konkurssi
-sanojen käyttö kuvasti asian suuruutta ja painoarvoa itselle ja omassa elämässä. Ne aut
toivat minua kuulijana ymmärtämään asian vakavuutta ja merkityksellisyyttä Annille ja
Annin maailmassa. Toisaalta ne etäännyttivät tapahtunutta helpommin sanottavaksi ja
käsiteltäväksi. Katastrofi ja konkurssi kuvaavat asian kokonaisvaltaisuutta. Sanoinahan
ne voivat olla jopa maailmanlaajuisesti otsikoissa, kun jotain järkyttävää tapahtuu.
Anni nosti esiin elämän lopullisuuden, suhteensa kuolemaan ja omien tarpeiden
täyttymiseen. Hän kertoi olevan masentavaa, että seuraava muutos on kuolema. Toin
keskusteluun filosofi Timo Airaksisen ajatuksen neljännestä iästä: Ihminen on vanhus
sitten kun hän sanoo itseään vanhukseksi. Anni totesi, ettei koe itseään vanhukseksi.
Hän totesi, että hänellä ei ole yhtään vielä sellaista ajatusta, että pitäisi valmistautua
kuolemiseen. Hän totesi, että suurin osa elämästä on nyt eletty. Kuolema oli hänen
mukaansa niin kuin asema, missä asemassa ihminen on. Anni kertoi piirustuksesta,
jonka oli tehnyt kurssilla. Hän oli kuvassa pienenä pisteenä horisontissa. Vastassa ei
ollut pimeys vaan aurinko. Anni totesi olevansa siellä päässä nyt aika lailla. Hän kertoi
itsellään olevan samanlaisen tunteen kuin mitä hänen isänsä oli kertonut vähän ennen
kuolemaansa. Anni kuvaili:
Mulla on ihan sama tunne vaikka mä koska kuolisin. Että kyllä mä sillä
lailla ihan valmis oon vaikka koska tulis kuolema. Tietenkin mä haluaasin
seurata lapsenlapsia että kuinka ne pääsöö elämänsyrjästä kiinni. Mutta se
hän ei koskaan lopu, tuloo lapsenlapsenlapsia. Joskus kumminkin on läh
dettävä. (pojan) kautta saan elää tätä elämää eteenpäin.
Omien tarpeidensa täyttymistä Anni kuvaili kertoen olevansa tyytyväinen elämään. Hän
sanoi tämän tarkoittavan, että hän on saanut kokea kaikkea, mitä elämässä voi kokea.
Hän on saanut rakastaa ja olla rakastettu. Hän on saanut olla äiti. Hän on saanut olla iso
äiti ja kaikkea mitä on osannut toivoa ja mitä ei ole osannut toivoakaan. Hän totesi, että
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ei koe, että olisi jäänyt mistään paitsi tältä elämältä. Hän vakuutti, että kyllä hän kaikkea
on saanut kokea. Että ei ole sellaista, mitä hän vielä haluaisi kokea.
Nykyhetki jakautui kolmeen osioon, suhde vanhuuteen, kotona oleminen ja elämän ko
konaisuus. Anni kertoi miettineensä, ettei ajattele itseään vanhuksena, vaan hän auttaa
vanhuksia. Hän kuvaili, että eläkeaika on ihmeellistä ja kummallista aikaa. Koskaan elä
mä ei ole ollut näin helppoa. Raha tulee tilille. Mitään ei ole pakko, kunhan syödä ja
käydä kaupassa eli tehdä nämä pakolliset jutut. Kaikki muu on vapaaehtoista. Hän sanoi,
että nyt on aika nauttia tämä hetki elämästä täysin rinnoin. Kotona olemista puolisonsa
kanssa hän kuvaili, että kissalle he molemmat juttelevat. Hän totesi, että nyt on aikaa
katsella ympärilleen ja ihmetellä kaikenlaisia asioita. Hän kuvaili asuneensa samalla pai
kalla 35 vuotta. Hän on vain tullut ja mennyt, eikä ole paljoa ehtinyt ihmetellä. Toisaalta
hän totesi sanoneensa puolisolleen:
Jos pakotat mut könnäämhän sun kans täällä kotona mä masennun ja ru
pian tuijottamaan yhteen nurkkaan ja huoin. Onko se sitten kivaa, oonko
mä mukavaa seuraa?
Elämän kokonaisuudesta Anni totesi elokuvan katsomisen jälkeen, että lapset ja lapsen
lapset ja vanhemmat elokuvasta puuttuvat. Hän luonnehti, tällaiset perheen sisäiset asiat,
ajat, jolloin rutiinia oli hirveästi, ne on tuosta pois. Hän totesi elokuvasta puuttuvan fyy
sisesti ja henkisesti raskaimmat vuodet, ne ensimmäiset vuodet lasten ollessa pieniä. Piti
mennä töihin, lapset piti viedä hoitoon. Tuolloin tv oli ainut kevyt juttu, pari tuntia illas
sa. Hän sanoi itselleen eniten itseluottamusta antaneen, kun pääsi töihin viiden vuoden
kotonaolon jälkeen. Hän kuvaili kaikella lailla ruvenneensa sitten nostamaan päätään.
Kysyin Annilta arviota sijainnistaan arkuus‒rohkeus -asteikolla yhdestä kymmeneen nii
hin aikoihin, kun hänen poikansa kuoli. Anni kertoi olleensa Teemun kuollessa jo yli
puolen välin nykyhetkeksi määrittelemääni kymmeneen verrattuna.
Käytän jatkossa Annin pojista peitenimiä Teemu ja Tarmo.
Rooliristiriitaa ja sosiaalista kasvua uuteen tilanteeseen Anni kuvasi huolina. Hän totesi,
että aina joka ikäkaudella on omat murheensa. Tämänhetkisestä tilanteesta hän totesi,
että nyt on kaikista vähiten murheita, paitsi sitten nämä isot jutut. Hän jatkoi, suurin osa
elämästä on nyt eletty. Puolisonsa arjesta hän mietti, että puolisoa ei näytelmätkään
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kiinnosta. Hän totesi, että siitä hän ei päästä puolisoaan irti, siinä on pakko olla mukana.
Hän perusteli, että miesnäyttelijöitä on niin vähän ja siinä puoliso saa olla esillä sitten.
Anni kertoi, ettei hän olisi uskonut, että hänen pitää tuollainen nähdä, että hänen Teemupoikansa tekee itsemurhan. Tarmo-poika luki ja yritti paljon. Hänen kohdallaan Anni
kertoi pelänneensä hermojen menetystä tai että ”pää prinahtaa”. Tällä kuvauksella Anni
vaikutti tarkoittavan sekoamista tai loppuun palamista.
Annin sosiaalista kasvua kuvasti oman tilanteen ymmärtäminen. Luopuminen, kiitolli
suus, pettyminen, suru ja pohdinta olivat ymmärtämisen osa-alueita. Anni totesi, että ei
sitä voi kaikkea saada. Teemun kuolemasta hän kertoi miettineensä, mitä olisi voinut it
se tehdä, ettei niin olisi tapahtunut. Hän totesi olevan niin hankalaa, kun toisen pään si
sälle ei näe. Tällä hän vaikutti tarkoittavan sitä, että toisen ajatuksia ja vaikuttimia ei voi
päällepäin arvata. Hän vaikutti kiitolliselta siitä, että Teemusta jäi mukavia muistoja.
Hän totesi saavansa olla onnellinen, koska Tarmolla on mennyt kaikki niin tosi hyvin.
Anni pohti ajatelleensa Teemun raistelevista katseista ennen tämän kuolemaa, että hän
on itse jotenkin yliherkkä. Hän kertoi epäilleensä itseään, että jotenkin tulkitsi väärin.
Teemun jälkeen jättämästä kirjeestä Anni nosti esiin pojan toteamuksen vanhemmilleen
teollaan aiheuttamasta häpeästä. Anni mietti, miksi Teemu nosti esiin häpeän, ei surua.
Hänellä oli esittää siihen vaihtoehtoja pojan omasta kokemusmaailmasta ja sukulaisten
vastaavista ajatuksista. Anni ihmetteli myös, miksi Teemu oli laittanut kirjeeseen tyttö
ystävälleen terveiset, jotka voi antaa, jos tyttöystävä soittaa. Anni nosti esiin jos -sanan
hämmästyttävyyden ja vaikutti ajattelevan, että tietenkin tyttöystävä soittaisi.
Pettymystä aiheuttaneen asian Anni kertoi ilmaisten kertomisensa ohella äänenpainoil
laan ja olemuksellaan syviä tunteita: pettymystä, ikävää, iloa ja onnea, surua, luopumis
ta, ymmärtämystä ja osanottoa. Tunteet vaihtelivat nopeaan tahtiin puheen edetessä an
taen vaikutelman, että Anni oli käsitellyt asiaa paljon. Siitä huolimatta tunteet näyttäy
tyivät vahvoina.
Se on kyllä mulle kauhia pettymys ollu mitä mä oon jääny paitsi se, jos mä
ny oikeen ajattelen, se että mä en oo saanu mun omia lapsenlapsia hoitaa
kun ne on nuan kaukana ... se on ollu sellaanen pettymys sille ei nyt maha
ra mittää. Ompa onneksi olemas ainakin tiätää että ne on olemas. Niiren
elämäs olisin halunnu olla enemmän mukana. Mutta ei sitä voi kaikkia
saara. Monilla ei oo lapsenlapsia ollenkaa.
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Anni kertoi Teemun kuolemaa koskevaan suruun voimakkaasti eläytyen äänen painues
sa kuiskaukseksi lauseen loppua kohden:
Sitten on ollu tämä kova suru (Teemun) takia ja ikävä sitä
Anni kertoi haudoilla käydessään kuulleensa isänsä sanat, tässä ei ole mitään hätää, kun
vain sinä ja puolisosi jaksatte. Anni kertoi, että surussa auttoi paljon, kun muisti niitä
hyviä asioita Teemusta.

5.5.1 Kiintymyssuhteen käsittely
Kiintymyssuhdetta käsitellessään Anni mietti kasvatusasioita omasta näkökulmastaan
vertaillen, tehden rajaa ja pohtien syyllisyydentunteita sekä kasvatuksen ylisukupolvi
suutta. Äidin rooli muovaa persoonallisuutta ja on osa sosiaalista kasvua.
Anni koki saavansa vertaistukea puolisoltaan. Tämä ilmeni me -muodossa kerrottuna
yhteisenä tekemisenä tai asioiden järjestämisenä. Anni kuitenkin pohti asioita hyvin
omakohtaisesti vertaillessaan tilannettaan muihin, joilla oli asiat vielä huonommin. Hän
totesi, että monilla ei ole lapsenlapsia ollenkaan. Häntä tuki ajatus, että toisenkin äidin
piti jaksaa. Tämä äiti oli kokenut samankaltaista, eikä hänellä ollut lapsenlapsia ollen
kaan. Annia tuki ajatus, että eräänkin perheen vanhempien täytyy jaksaa, vaikka heille
ei jäänyt yhtään tervettä lasta. Tunneilmaisun taidoistaan puhuessaan Anni vertasi it
seään muihin. Puolisoonsa verrattuna Anni totesi itse kyllä nauraneensa ja iloinneensa.
Hän jatkoi, että yritti itse tukahduttaa kaikki negatiiviset tunteensa. Pontimena tälle oli
ollut hänen isänsä ja äitinsä riitely. Siitä hän oli ajatellut, että tuota hänen lastensa ei tar
vitse kuunnella. Hän vertasi lapsiaan muihin. Teemusta hän totesi, ettei tämäkään var
masti osannut negatiivisia tunteita ilmaista. Perheessä oli kuitenkin Tarmo, joka osasi, ja
Tarmosta osasi sen takia olla huolissaan. Anni nosti esiin lasten erilaisuutta. Hän vaikut
ti ihmettelevän sitä, että samassa perheessä kasvoi tunteiden ilmaisun osaamiseltaan
kaksi niin erilaista poikaa.
Anni vertasi itseään oman äitiinsä. Hän kertoi äitinsä olleen hirveän kova ihminen. An
nin pikkuveljeä äiti kuritti lujaa. Anni kertoi olleensa aina veljensä puolella ja sanoneen
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sa äidilleen, että tämä vaatii liikaa niin pieneltä pojalta. Äiti valitti Annin lapsesta, että
tätä pidettiin liian hellästi. Äiti muistutti itse aina pienestä pitäen opettaneensa lapsille,
että maailma on kova. Anni totesi, että olisi pitänyt olla kova. Anni kertoi, että hän ei
osannut ja tarkensi, ettei usko, että se olisi pelastanut mitään. Hän kuvaili, että yritti olla
sellainen äiti, kuin olisi toivonut itsellään olevan. Hän totesi, että hänen mielestään sel
laisena äitinä olo oli lapselle kannustavaa. Anni mietti, että Tarmo on saanut kolme lasta
ja hän on ollut kova yrittämään. Anni oli keskustellut Tarmon kanssa lasten hankinnasta
ja totesi tämän muuttaneen ajan myötä mielipidettään asiasta. Annin mukaan Tarmo on
täyttänyt kaikki unelmat.
Kiintymyssuhteen käsittelyä oli myös pohdinta rajan tekemisestä ihmissuhteissa. Rajan
tekemistä Anni pohti suhteessa Teemun tarpeisiin ja toiveisiin nuoruudessa. Samankal
taista pohdintaa Anni kävi suhteessa vanhusystävänsä tarpeisiin ja toiveisiin. Rajan te
kemiseen kuuluivat rajaaminen, ohjaaminen, arviointi, omat resurssit ja hyväksikäyttö.
Rajaamista Anni oli joutunut tekemään viimeksi haastatteluaamuna. Hän oli kertonut
vanhusystävälle, että ei ehdi kuin viemään tämän sinne, minne tämä haluaisi. Vanhus oli
Annin mukaan onneksi sitten saanut kyydin muualta. Teemun nuoruudessa Anni joutui
rajaamaan paljon. Teemu pyysi äitiään tekemään läksyjä puolestaan ja Anni totesi sano
neensa:
Nyt mä sanon ei. Sinä oot koulussa enkä minä.
Anni kertoi rajanneensa Teemun ollessa lukiossa, ettei rupea lukemaan läksyjä hänelle
ääneen. Teemu oli pyytänyt tätä kuulomuistiinsa vedoten. Pitkään Anni kertoi autta
neensa poikaa, mutta lukion matematiikan kohdalla hän rajasi. Hän kertoi, ettei ollut
enää jaksanut paneutua niihin. Hän oli sanonut pojalleen, että tämän on pärjättävä yksin.
Hän perusteli rajaamistaan haastattelussa kertoen ajatelleensa, ettei voisi olla aina poi
kaa auttamassa. Teemun pitää itsenäistyä, koska pian muuttaa pois kotoa.
Anni arvioi etäännyttäen Teemun käyttäytymistä. Teemu sanoi Annin mukaan yläasteel
le mennessään, että äidin ei tarvitse enää auttaa läksyissä. Teemu oli perustellut, koska
hän on jo yläasteella. Anni tuhahti:
Paskat. Sama peli jatkuu. Se olisi jatkunu lukios, jos mä olisin jaksanu.
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Lausahduksessa on havaittavissa kriittistä jälkikäteistä ajattelua Annin ja Teemun silloi
sesta yhteisestä toimintamallista. Yläasteen kolme vuotta oli pitkä aika. Anni olisi saat
tanut silloin jo väsyä auttamaan Teemua läksyissä. Siinä tapauksessa he olisivat joutu
neet etsimään uuden toimintamallin yhdessä tai kumpikin tahollaan. Toisaalta lausahdus
voi kuvastaa Teemun vaatimuksen ehdottomuutta ja äidin sisäistä halua täyttää poikansa
ilmaiseman tahdon. Anni arvioi Teemun käytöksen näyttäneen siltä, että poika ei välitä.
Vanhusystävänsä tilanteesta Anni arvioi, että tämä hänen mielestään pääsisi liikkeelle
potkupyörällä. Hän totesi monen muunkin olevan samaa mieltä. Anni kertoi käskeneen
sä vanhusystävän hankkia taksiluvan. Tämä ei sitä saanut ja Anni kertoi, ettei hän ole
asiaa sen kummemmin kyseenalaistanut. Teemua hän ohjasi tunnilla kuuntelemiseen ja
seuraamiseen, kertoen ettei enää auta kokeisiin luvussa. Teemun saatua hyvän numeron
kokeesta, hän oli kannustanut:
Siinäs näet, kun viittit vaan teherä töitä niin pärjäät paremmin kuin että sä
muhun turvaurut.
Anni pohti omia resurssejaan vanhusystävän auttamisessa. Hän kertoi ajattelevansa, että
se ei ole hänelle sen kummempi vaiva. Niin hän sitten vaan auttaa. Teemun hän kertoi
jakaneen koulun piirustustehtäviä lukiossa, itselleen viisi ja äidilleen viisi. Niiden piti
olla seuraavana aamuna valmiita. Jälkikäteen hän oli kehunut äidilleen äidin piirustus
numeron pysyneen samana. Matematiikan tehtävissä Anni kertoi auttaneensa Teemua.
Omat voimavarat loppuivat jossain vaiheessa. Anni kertoi:
Mä vaan kylmästi sanoin, että mä en enää jaksa.
Lauseesta vaikuttaa välittyvän ajatus, että Annin olisi mielestään täytynyt jaksaa auttaa
läksyissä. Rajan tekeminen auttamisessa vaikutti tuoneen Annille huonon omantunnon,
vaikka raja omassa jaksamisessa oli tullut vastaan. Anni vaikutti lauseen perusteella
ajattelevan tunteettomaksi sitä, että ohjasi lukiolaislapsensa tekemään itse omat läksyn
sä. Toisaalta Anni kuvaili hyväksikäytön tunnetta siinä, kuinka Teemu käyttäytyi häntä
kohtaan. Hänen piti kuljettaa Teemua luistinradalle ja pois sieltä ja tansseihin piti viedä.
Hän kuvasi, että Teemu nojautui häneen kovasti. Hän totesi, että Teemu käytti häntä niin
hyväksensä kuin ikinä voi.
Anni kuvaili syyllisyydentunteita syyttämisen ja selityksen löytämisen näkökulmista.
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Hän sanoi syyttäneensä äitiään aina kaikesta, esimerkiksi siitä, että oli itse niin epävar
ma. Äidin vika se oli ollut hänen mielestään siksi, että äiti ei ollut antanut kiitosta hänen
hyvistä puolistaan. Anni sanoi, että Teemun kuoleman hän ajatteli omaksi syykseen.
Hän kertoi, ettei kuitenkaan keksinyt, mitä oli tehnyt väärin. Hän sanoi aina ajatelleensa,
että se on kasvatuksen vika. Anni kertoi, mikä lopulta auttoi omaa oloa:
Niin onneksi mulle joku hoksas sitte sanoa että että onhan niillä niinku pe
rimä ... Niin mun oli pakko turvautua siihen että kyllä se sittenki tuloo
enemmänkin siitä perimästä ... Mutta kyllä nyt mä puhun mielelläni enem
män että ne tuloo geeniistä.
Tällä selityksellä Anni vaikutti pystyneen etäännyttämään tapahtunutta ja lieventämään
sitä kautta syyllisyydentunnettaan. Selitykseen turvautuminen vaikutti helpottaneen su
run käsittelyä ja itsensä hyväksymistä. Asiasta oli helpompi puhua, kun sille oli löytynyt
hyväksyttävä selitys. Anni vaikutti kokevan selityksen löytymisen toisaalta sattumana ja
toisaalta onnena.
Kasvatuksen ylisukupolvisuutta Anni pohti erilaisista näkökulmista käsitellen omaa lap
suuttaan ja suhdettaan Tarmoon. Näkökulmia olivat perinnön antaminen, kasvattamisen
lähtökohta, oma kokemusmaailma ja tulevaisuuden odotukset. Kasvattamisen lähtökoh
dasta Anni totesi jokaisen yrittävän tietenkin antaa lapsilleen sitä, mistä on itse jäänyt
paitsi. Hän totesi, että ainahan lapset jotain jäävät vaille. Hän lisäsi, vaikuttaen viittaa
van kasvattajiin, eihän kukaan ole täydellinen. Hän kertoi yrittäneensä antaa Tarmolle
sitä hellyyttä ja ymmärtämystä, mitä itse jäi paitsi. Hän kertoi ajatelleensa, ettei haluaisi
pojilleen muuta perintöä antaa, kuin hyvän itseluottamuksen. Ei rahaa eikä materiaa,
vaan sen, että he hyväksyisivät itsensä. Tähän perintöajatukseen viitaten, hän kertoi ko
keneensa Teemun kuoleman katastrofiksi ja henkilökohtaiseksi konkurssikseen. Anni
kertoi tehneensä nuorena juuri kaiken sen, mikä kiellettiin. Hän kertoi, että hänet ajettiin
pois kotoa tupakanpolton takia. Silti hän rupesi polttamaan uhmallakin, kun pääsi omiin
oloihinsa. Hän kertoi huutaneensa isälleen ja äidilleen nuoruudessa, että nämä eivät ra
kasta häntä. Isä oli suuttunut rakkauden vaatimuksen kuullessaan. Isä kertoi heillä ole
van vähän lapsia sen takia, että näillä olisi taloudellisesti paremmin turvattu tulevaisuus.
Tarmon kanssa perhesuunnittelusta keskustellessaan Anni toi esiin saamansa uuden nä
kökulman. Hänellä oli ollut nuorena kokemus, että lapsia oli tulla ennen aikojaan. Hän
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kertoi, ettei ollut ymmärtänyt, että voidaan ajatella, että lapsia saadaan, ei tehdä. Lap
senlapsensa ehkäisyasioista hän oli huolissaan, koska oli itse taistellut koko nuoruutensa
raskaaksi tuloa vastaan. Tulevaisuuden odotuksena Anni mietti, että saa nyt nähdä mitä
pojan lapsista tulee.

5.5.2 Vuorovaikutus lasten kanssa
Annin vuorovaikutus omien lastensa kanssa jakautui kysymiseen, oletuksiin lapsesta, äi
din asemaan, sanattomaan viestintään, keskusteluvuorovaikutukseen ja kirjalliseen vies
tintään. Anni kysyi pojaltaan kaksi päivää ennen tämän kuolemaa, miksi tämä otti niin
paljon unilääkkeitä. Annin mukaan poika vastasi, - nii-i. Teemun kuolemaa Anni mietti
psykosomaattisesta roolista käsin. Hän ihmetteli, mikä siellä päässä sitten napsahti ja to
tesi, kai se on meillä geeneissä. Psykodraamallisesta tietyn äidin roolista käsin Anni to
tesi:
Mä en käsitä mitä siltä sitten puuttui.
Annin toteamus kertoi vaikeudesta, mutta myös yrityksestä ymmärtää tapahtuneen syytä
geeniselityksestä huolimatta. Anni ihmetteli, mikä siinä raisteli siinä katseessa, muistel
len Teemun häneen luomaa katsetta viimeisinä päivinä.
Oletuksena lapsesta Anni kertoi, ettei osannut epäillä Teemun itsemurha-aikeita. Hän
kertoi, että hänen mielestään Teemulla oli kaikki niin hyvin. He puhuivat jatko-opin
noista ja koulusta oli tullut vahvistus äidin ajatuksille Teemun jatko-opiskelupolusta.
Anni kertoi ajatelleensa, että sekin asia oli järjestyksessä. Teemun oltua sekaisin kaksi
päivää ennen kuolemaansa, unilääkkeitä otettuaan, Anni meni myöhemmin päivällä jut
telemaan pojan kanssa. Hän kertoi todenneensa, että kyllä Teemu on aina hänelle kah
den kesken kertonut, jos hänen mieltään painaa jokin. Hän kertoi sanoneensa Teemulle,
että hänenkin mielestään tällä on kaikki elämän perusasiat kunnossa. Unilääkkeiden
ottamisesta Anni kertoi kysyneensä Teemulta, ettei kai hän varta vasten ottanut niitä
liikaa, eihän hänellä murheita ole. Teemun kiellettyä Anni kertoi varmistaneensa, jaa,
että se oli niin kuin työtapaturma sitten. Teemu vahvisti tämän.
Äidin erilaisesta asemasta lastensa elämässä kertoi nuoren vanhemmalleen hyväksymä
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tai antama rooli. Teemun haudalla käydessään Anni muisteli kuolleen poikansa sanoja: ”
Äiti, älä ajattele, se ei sovi sulle.” Repliikki vaikuttaa kuvastavan pojan tarvetta tukah
duttaa äitinsä epäilykset vitsikkäällä lausahduksella. Huumoripitoinen lausahdus saattoi
ennen Teemun kuolemaa toimia suojamekanismina sekä pojalle että äidille vaikean
asian käsittelyssä. Se saattoi vaikeuttaa tai estää sen huomaamista, että Teemulla ei ollut
kaikki hyvin. Haudalla käynnin tilanteeseen kerrottuna sekä haastattelun aikana lausah
dus vaikutti toimivan Annin lämpimänä muistona Teemusta. Samalla se vaikutti kerto
van kiteytetysti ilmapiiristä Annin ja Teemun viimeisten yhteisten aikojen vuorovaiku
tuksessa. Tarmon kanssa Anni kertoi käyneensä lukioaikana pitkiä keskusteluja. Tämä
toteamus vaikuttaa kertovan siitä, että Anni kyllä ajatteli ja keskusteli, kun häneltä sitä
odotettiin.
Teemun sanatonta viestintää ennen kuolemaa Anni kuvasi:
Mutta kyllä mulle tuli joskus sellaanen muistan sen että .. joskus se kattoo
mua sillälailla, niinku siinä viimeaikoina sillä lailla kaukaa että sillä lailla
että se olis kattonu hirviän kaukaa. Mulle tuli nousi ihokarvat pysthy ja
majattelin että mi-mikä tuas sen katsees oli sellaanen .. ei se sanonu mi
tään, se vaan kattoo näin
Anni teki huomioita Teemusta ja reagoi itse kehollaan Teemun viestintään, huomaten
oman reagointinsa. Hän myös ihmetteli Teemun katsetta mielessään.
Sosiaalisesta tulkitsijan roolista käsin Anni totesi, että jälkeenpäin ajateltuna Teemu oli
varmaan kärttyinen, että ei onnistunut itsemurha-aikeessaan. Anni totesi Teemun katso
neen häntä silmiin rauhallisesti, kuten minä nyt katsoin häntä.
Keskusteluvuorovaikutusta Annilla ja Teemulla oli viimeisellä viikolla, kun Teemu eli.
Anni kertoi, että Teemu kyseenalaisti hänen vapaaehtoistyönä tekemäänsä asiaa. Teemu
kysyi yhä uudestaan jatkokysymyksen, mitä hyötyä siitä on. Anni kertoi vastanneensa
Teemulle monta kertaa asiallisesti aina uusiin kysymyksiin. Lopulta hän kertoi lähes
hermostuneensa, todeten Teemulle, totta kai siitä on hyötyä. Anni ja Teemu keskusteli
vat tulevaisuudesta. Anni kertoi ehdottaneensa ammattialoja ja Teemu oli ne tyrmännyt.
Anni kertoi kysyneensä, mitä Teemu itse haluaa. Teemu oli vastannut. Anni kertoi eh
dottaneensa, että Teemu pääsisi varmemmin opiskelemaan haluamaansa ammattia ha
keutumalla ensin yliopistoon lukemaan kyseisiä aineita vuodeksi.
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Tarmon kanssa Anni kävi erilaisia keskusteluja. Kurista ja kasvatuksesta keskustelles
saan Anni otti kantaa Tarmon mielipiteeseen. Hän totesi sanoneensa, etteivät pojat olleet
tehneetkään sellaista, että olisi niin kova kuri pitänyt olla. Anni kuvaili kertoneensa Tar
molle, että rikkaillakin on omat murheensa, eivät hekään täydellisiä ole. Hän kertoi sa
noneensa, että itku on aina yhtä surullista, itkit missä itkit. Parisuhteesta hän kertoi sa
noneensa:
Mä sanoon että kuule poika, kun teille tuloo vaikiaa, sillä ei oo sillä oppi
arvolla yhtään mitään tekemistä sen kans kuinka onnellisia te ootta. Vaikka
on kuinka lukenu ihiminen niin se voi olla niin toope ihmisenä. Se ei kas
vata sellaasta ihmisyyttä, se kasvattaa oppiarvoa.
Tarmon kanssa käymäänsä lastenkasvatuskeskusteluun Anni sanoi ajatelleensa:
Voi kauhiaa. En mä sanonu mitään. Ajattelin vaan että onko tuakaan hyvä.
Vaikutti siltä, että Anni hyödynsi tilanteessa elämänkokemustaan miettien, miten kasva
tustilanteessa ei olisi hyvä toimia. Toisaalta hän kokemuksen opettamana pidättäytyi
neuvomasta tai ottamasta kantaa tilanteeseen. Anni totesi, että Tarmon perhe on niin ar
ka aihe, että hän ei oikein saisi kysyäkään mitään. Hän totesi itsellään olevan kysymyk
sen aihetta, mutta kun ei oikein saisi sekaantua. Toisesta kerrasta hän totesi, minä sen
verran erehdyin taas kysymään. Puheesta on havaittavissa rohkeutta ottaa asioita pu
heeksi ja toisaalta kykyä antaa tilaa jälkipolven omalle ajattelulle.
Kirjallista viestintää Anni käsitteli Teemun jättämästä jäähyväiskirjeestä puhuessaan.
Se, että olin Annille tuttu, kävi haastattelussa ilmi Annin kysyessä, onko hän puhunut
kirjeestä minulle.

5.6 Kuuntelijana ja palautteensaajana
Neljännessä haastattelussa Anni kertoi kokeneensa menetelmän, eli haastattelut ja vi
deoprosessin miellyttävänä matkana. Hän totesi tilanteen ihan ainutlaatuiseksi sillä ta
valla, että hänestä oltiin kiinnostuneita. Se, että sai itsestä puhua niin perusteellisesti, oli
hänen mukaansa aika ainutlaatuinen tilanne. Hän kertoi jännittäneensä, mikä tämä
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projekti on, mutta totesi sen olleen jännityksestä huolimatta yllättävän ihana. Videoku
vauksista hän oli ajatellut, ettei se ole mitään, koska kuvattu sisältö oli niin jokapäivä
istä. Hän totesi, sitten kun sitä katseli, se oli jotenkin tosi miellyttävä. Itsen näkemisestä
hänelle tuli sanojensa mukaan jotenkin rauhallinen mieli. Hän kertoi, että jotenkin näki
itsensä niin erilaisena kuin kuvittelee, jotenkin rauhallisena. Rauhallisuus hänet yllätti,
se, että hän oli jotenkin rauhallisen oloinen, eikä hätäillyt ja tempoillut sinne tänne.
Hän perusteli sitä sillä, että minä keskityin täysin häneen ja että oli tilaa ja aikaa.
Anni kertoi videon olleen itselle havahduttava siihen, kuinka paljon on muuttunut näy
telmäharrastamisen aikana. Hän totesi, ettei sitä tule ajatelleeksi, koska itsekin on niin
paljon muuttunut näiden kokemusten ja tekemisen myötä. Näillä kokemuksilla hän vai
kutti viittaavan haastatteluissa käsiteltyihin elämänkokemuksiin. Hän kertoi, ettei olisi
voinut kuvitella, että ikinä on sellainen kuin nyt on. Hän tarkensi, että uskaltaa yksin
esiintyä ja ottaa vastuuta näytelmistä ja niiden kokoamisesta. Oman iän kokemisesta hän
totesi, että vanhuus yllätti videossa, se yllättää valokuvissa, se yllättää kaikessa. Hän
kertoi, ettei muista, että on niin vanha, 66-vuotias. Hän kertoi kuvittelevansa aina, että
on suunnilleen 50-vuotias. Anni kertoi arvioivansa toisen vanhemmaksi kuin itsensä.
Nauraen hän kertoi, että hävettää, kun tajuaa, että toinen onkin kymmenen vuotta nuo
rempi kuin itse. 17-vuotiaana Anni kuuli sanonnan, että neito on tuolloin kauneimmil
laan. Hän oli katsonut itseään peilistä ja itkenyt, ajatellen, tästäkö tämä nyt rupeaa vain
huononemaan. Sosiaalinen minä elokuvana -menetelmän palautteena hän totesi vielä, si
nutkin olen oppinut paremmin tuntemaan, jotenkin ihanaa. Toteamuksen perusteella me
netelmä vaikutti palvelevan liittymisen tarvetta.
Anni otti puheeksi kuuntelemisen. Hänen mukaansa kuuntelijoita on loppujen lopuksi
vähän, heitä pitäisi olla enemmän. Anni tarkensi, sellaisia aktiivisia kuuntelijoita. Hän
kuvaili ihmisiä, jotka puhuvat. He pitävät suurena tekemisiään ja tuovat niitä esille,
mutta tekevät vähemmän. Hän kuvaili, että puhujat eivät ole sillä lailla kiinnostuneita
muista ihmisistä. Hän totesi, että suurin osa ihmisistä on sellaisia, jotka haluavat puhua
itsestään. Toisenlaisista ihmisistä hän totesi, että he vain tekevät, eivät niin puhu. Hän
totesi, että hiljaisempi ihminen kuulee, mitä muut puhuu, ja kertoi heitä olevan vähem
män. Hän totesi, että pitää tuntea ihmiset aika hyvin, että voi verrata. Itsestään Anni to
tesi, että kun Teemu kuoli, hän ei jaksanut kuunnella. Hän muisteli, että oli pakko tehdä
rajaa sellaisiin ihmisiin, jotka puhuivat. Sellaisiin, jotka olivat hyvin itsekeskeisiä ja pu
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huivat omia juttujaan. Anni kertoi ajatelleensa, että hänen on vain pakko raja tehdä, kos
ka ei jaksa nyt eläytyä niihin juttuihin. Hän kertoi, että hänellä oli oman juttunsa kanssa
niin paljon työtä. Hän kertoi sen täyttäneen koko elämän siinä ensimmäisten vuosien ai
kana. Hän totesi, että silloin oli pakko rajoittaa. Hän kertoi yleensä kyllä jaksavansa
kuunnella ja pyrkivänsä kuuntelemaan.
Kasvun paikka Annilla oli ollut edellisenä päivänä. Hän kertoi kovasti yllättyneensä,
koska luuli tuntevansa itsensä. Hän oli yllättynyt, koska oli niin paljon esiintynyt ja yht
äkkiä olikin niin avuton. Hän oli yllättynyt, että vielä tulee sellainen tunne. Annin oli pi
tänyt eläkeläisten retkellä lukea kappelissa muutama runo ison yleisön edessä. Anni ker
toi, että runojen piti olla vakavahenkisiä ja hänen piti esiintyä itsenään. Hän kertoi jän
nittäneensä sitä kovasti ja olleensa kovin epävarma. Anni kuvaili, että niin kuin se kaik
ki kokemus olisi pyyhkäisty pois, mikä hänellä oli. Hän koki olevansa paljaana, kun piti
olla omana itsenään, ja puolituttu yleisökin oli hankala. Anni kuvaili, että hän yleensä
pyrkii naurattamaan ihmisiä.
Annia vaikutti pelottavan ihmisten ennakkoluulot. Anni kertoi ajatelleensa, että ihmiset
yllättyvät, kun hänestä löytyy vakavahenkinenkin puoli. Hän kertoi miettineensä, ovatko
ihmiset nyt pettyneitä vai tykkäävätkö he. Saamastaan palautteesta hän totesi, kyllä se
kuulemma hyvin meni. Joku oli sanonut: ”Ihanaa, tuli tippa silmään.” Anni kertoi ensin,
että hänelle jäi sellainen kuva, että hänestä tykätään enemmän naurattajana. Sitten hän
pohti palautetta tarkemmin ja totesi, ehkä palaute ei ole niin spontaania tuollaisissa
asioissa. Siksi ei tunnu, että sitä tulee niin paljon kuin hauskoissa jutuissa. Niissä kehut
tulevat spontaaneina ”voi kun oli hyvä” -kehuina. Anni kuvasi, että tässä palaute tuli
vain hiljaa, ”tuli tippa silmään” -palautteena. Totesin Annille hänen toteuttaneen tilai
suudessa ensimmäisessä haastattelussa mainitsemaansa viisautta, tee sitä mitä eniten
pelkäät, niin pelko häipyy.
Anni kuvaili kokemustaan itsestään. Anni mietti monien varmaan ajattelevan hänen ole
van sellainen pintaliitäjä, sellainen ”heh heh”. Hän totesi seurassa niin yleensä olevansa
kin. Anni totesi loppujen lopuksi olevansa hyvin syväluotaava ja miettivänsä asioita hy
vin syvältä. Hän kertoi olevansa aika vakava. Anni totesi ottavansa tämän elämän ehkä
liiankin vakavasti ja vain peittää sen sillä. Anni vaikutti kertomisyhteydestä päätellen
tarkoittavan sillä -sanalla heh heh -kuvailuaan eli naurua. Hän kertoi, että jotenkin kes
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tää tämän elämän paremmin, kun pitää sellaista kevyttä huumoria yllä. Anni toisti vielä,
että elämä on niin kuin helpompi kestää. Tarkensin tähän: ”Elikkä se peruskokemus on
aika raskas.” Anni vastasi: ”Niin.” Hän totesi sellaisen luonteen olevan monelle var
maan yllätys, jota ei voisi kuvitella hänestä. Anni totesi, että ei vain jaksa. Hän kertoi
vain leikkivänsä ja tekevänsä niitä hauskoja juttuja. Hän kertoi kestävänsä silloin pa
remmin.
Anni kiteytti huomanneensa Sosiaalinen minä elokuvana -menetelmän avulla ihmisen
kehittymistä ja muuttumista. Hän oli huomannut myös kokemusten vaikutuksen kehitty
miseen ja muuttumiseen.

5.7 Korvaavien kokemusten hakeminen aikuisena
Harrastuksilla haetaan vastapainoa muuhun arkeen. Arki voi olla vahvasti tiettyihin roo
leihin sidottua. Harrastaessa voi olla helpottavaa päästä kokeilemaan tyystin erilaisia
rooleja. Jos arki ei tuo riittävää rentoutta omaan elämään, voidaan hauskuutta hakea har
rastuksesta. Harrastuksissa voidaan oppia ja kehittyä, kokeilla uutta; myös tunne-elämän
tasolla. Harrastuksessa voi saada myönteisiä kokemuksia, joista vahvistuneena omaa ar
kea voi uudistaa. Tapaustutkimuksen Anni teki näin. Hän haki näytelmäharrastuksesta
vastinetta vuorovaikutuksellisiin tarpeisiinsa. Tutkimusvaiheessa hän oli jo tilanteessa,
jossa hän jakoi kokemaansa hyvää vanhusystävilleen. Anni oli aikuisuudessa kehittänyt
vuorovaikutustaitojaan ja kokenut hyväksynnän myötä tullutta turvallisuudentunnetta.
Myös leikkisyys, uteliaisuus ja empatia olivat Annin elämässä keskeisellä sijalla. Vuoro
vaikutustaitojen kehittyminen perustui myönteiseen palautteeseen ja edisti sosiaalista
kasvua.

5.7.1 Annin kiintymyshistoriasta
Lapsi reagoi uhkaan ja haasteisiin sisäistämänsä kiintymysmallin mukaisesti. Sisäinen
kiintymysmalli muodostaa perustan lapsen käsitykselle itsestä rakkauden ja huolenpidon
arvoisena persoonana. Toistuessaan sisäisen kiintymysmallin käyttämisen kokemus
yleistyy koskemaan kaikkia henkilön vuorovaikutussuhteita. (Raaska 2010.)
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Anni kertoi, ettei koskaan tiennyt, millä tuulella äiti on hänen tullessaan kylältä kotiin.
Hän myönsi kokeneensa tämän ristiriitaisena ja kertoi, että selvät säännöt olisivat olleet
paikallaan. Tunnetasolla lapsi ei voi tuossa tilanteessa ymmärtää äidin käytöstä. Oman
tunne-elämän johdonmukaisuuteen ja käsiteltävyyteen oli siksi vaikea päästä. Annin
roolina oli ottaa äidiltä vastaan mitä annetaan ja se vaikutti hänen persoonallisuuteensa.
Roolit tavallaan muovaavat ihmisen persoonallisuutta ja määrittelevät henkilön aseman
muihin ihmisiin nähden (Nieminen & Saarenheimo 1981, 90).
Anni kuvaili pyrkineensä peittämään tunteensa ja arveli myös Teemu-poikansa tehneen
niin. Välttelevässä kiintymyssuhteessa lapsen omat tunteet ja tarpeet ovat taka-alalla
(Raaska 2010). Anni kuvaili itseään sopeutujaksi, kuuntelijaksi ja hymyilijäksi. Välttele
vässä kiintymyssuhteessa lapsi oppii estämään kielteisten tunteiden ilmaisun ja hänellä
on tarve miellyttää (Raaska 2010). Anni kertoi, ettei sanonut todellisia mielipiteitään,
vaan yritti noudattaa toisten tahtoa. Omien hoivakokemustensa perusteella vanhempi
tulkitsee lapsen tarveviestejä, omat hoivakokemukset vaikuttavat myös lapsen tarpeisiin
vastaamiseen (Raaska 2010). Seuraavassa kuviossa (Kuvio 9) näkyy Annin sosiaalinen
kasvu parisuhteessa hyväksynnän hakijasta empatian osoittajaksi.
Annin sosiaalinen kasvu parisuhteessa tapahtui omaa roolia muovaamalla. Murroskau
sia oli kaksi. Seurustelu alkoi teini-iän kynnyksellä ja aiheutti ison muutoksen Annin
kokemisessa ystävyyssuhteissa. Hän pyrki vastaamaan seurustelukumppaninsa tahtoon
ja ottamaan esimerkkiä tämän vanhemmista. Hän toimi, kuten oli lapsuudessaan toimi
nut. Hän yritti vastata kumppanin odotuksiin lapsuudestaan tutulla tavalla, yrittämällä
tulkita toisen käytöstä. Tilanne alkoi muuttua kotielämässä vasta toisessa murroskaudes
sa, tyhjän pesän vaiheessa. Vaihe lähti liikkeelle Teemun tehdessä itsemurhan ja Annin
vanhempien kuollessa parin kuukauden sisällä tämän jälkeen. Videokoosteen katseluti
lanteessa surutyön prosessi näkyi vakavoitumisena ja elekielessä käsien mekaanisessa
työskentelyssä. Parisuhteen prosessi näkyi nauruna, vitsailuna ja videokuvasta arjesta
tehdessä puolisoiden keskinäisenä kommentointina ja kertomisena. Se näkyi Annilla
myös oman ajan, tilan ja tekemisen hakemisena ja tuottamisena omassa kodissa.
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Kuvio 9. Sosiaalinen kasvu parisuhteessa
Annin parisuhteessa näkyi hyväksynnän, leikkisyyden ja empatian vaiheita. Uteliaisuu
den työstäminen kuvastui pihasauna -haaveessa, joka toteuduttuaan mahdollisti naisten
saunahetket ilman puolisoa. Parisuhde voitiin tässä nähdä yhtenä PACE-asenteen toteu
tumispaikkana. Omien näkemysten viestittäminen puolisolle ja puolison kyky ottaa ne
vastaan tukevat itsenäistymistä avioliitossa. Itsenäistyminen mahdollistaa empatian
osoittamisen ilman, että itse tinkii omista tarpeistaan. Annin vapauden kaipuu ja lupaus
tulla aina takaisin, kertoo PACE-asenteen toteutumisesta rakkauden kera, PLACE
-asenteesta.
PACE-asenne on kehitetty kiintymyssuhteen korjaamiseen ja sitä käytetään vuorovai
kutteisessa kehityspsykoterapiassa. Siinä on draamallisia elementtejä. Näytelmäharras
tus voidaan nähdä terapeuttisena harrastuksena. Seuraavassa, tapaustutkimuksen yhteen
vedossa, tarkastellaan tiivistetysti, millä tavalla PACE-asenteen ominaisuuksia näkyi
Annin näytelmäharrastuksessa ja elämässä.
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5.7.2 Leikkisyys
Teatteriharrastuksen keskeiseksi motiiviksi Anni kertoi leikkimisen. Yhteisöllisyys,
hauskanpito, huumori ja ihmisiä naurattavien asioiden yhdessä keksiminen oli Annin
harrastuksessa keskeistä. Anni oli myös lapsena ollut yhteisöllinen leikkijä ja porukan
yhteen kerääjä.
Seurustelun aloittaminen teini-iän kynnyksellä ja murrosikä olivat Annille aikoja, jol
loin leikki loppui ja elämä tuli vakavaksi. Silloin Anni kertoi hymyilyn olleen selviyty
miskeino. Anni koki sen jälkikäteen ahdistavana aikana.
Anni aloitti teatteriharrastuksen, kun lapset olivat muutaman vuoden ikäisiä. Kovasta
jännityksestä ja ahdistuksesta sekä voimakkaasta suorittamisen tarpeesta Anni pääsi vas
ta teatteriharrastuksessa aikaa myöten. Pojan kuoleman jälkeen leikkisyys jatkui, mutta
ahdistus tuli elämään jälleen voimakkaana. Sosiaalinen minä elokuvana -menetelmän
kolmannessa haastattelussa, elokuvan katsomisen jälkeen, Anni nosti näitä asioita kes
kusteluun. Anni kertoi, kuinka hän ei olisi voinut uskoa, että hänelle tapahtuu sellaista,
että oma poika tekee itsemurhan. Anni kuvaili olevansa vakava, syväluotaava ja miette
liäs ja arveli, etteivät ihmiset välttämättä sitä tiedä. Anni kuvaili omaa elämäänsä ran
kaksi kokemukseksi, jota leikki ja nauru auttoivat kestämään. Niemisen ja Saarenhei
mon (1981, 94-95) mukaan roolikäyttäytyminen voi olla persoonallisuuden piilottele
mista, jolloin rooli toimii puolustusmekanismina.
Anni kommentoi Sosiaalinen minä elokuvana -videokoostetta katsoessaan omaa naurun
sa ottavan häntä päähän. Hän kertoi miehensäkin olevan siihen kyllästynyt. Nauru ylei
söpalautteena oli hänelle keskeinen kannustava tekijä teatteriharrastuksessa. Viimeisessä
haastattelussa hän pohti sen merkitystä, jos palaute ihmisiltä hänelle onkin, että tuli tip
pa silmään. Silloin hänellä esiintyjänä olisi myös toisenlainen rooli kuin ennen. Hän
ikään kuin loisi uudenlaisen esiintyjäroolin itselleen tai muovaisi roolinsa aikaisempaa
monipuolisemmaksi.
Annille leikkisyys oli hoitavaa ja auttoi selviämään raskaista mietteistä. Videokoostees
sa tuli selvästi esiin Annin rooli näytelmissä naurattajana, niissä Anni oli parhaimmil
laan. Toisaalta vitsikkyys kuului Annin jokaiseen rooliin, joten tarjolla olleista näytel
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mävideoista ei Annilta muunlaisia rooleja olisi löytynytkään.

5.7.3 Hyväksyntä
Ihmisellä on pyrkimys tasapainoisuuteen ja turvallisuuteen elämässään. Nämä ovat läh
tökohtia, tavallisia tavoitteita. Jotkut ihmiset päätyvät elämässään kysymykseen, elääkö
vai kuolla. Ääritapauksessa kuolema tapahtuu oman käden kautta. Sitä on vaikea ym
märtää, kun itsellä on halu elää. Vielä äärettömän paljon vaikeampaa sitä on ymmärtää
ja hyväksyä, jos sen tekee oma lapsi. Ratkaisu horjuttaa omaa tasapainoa ja turvallisuut
ta lujasti. Äitinä on tapahtuneen jälkeen vaikea hyväksyä itseään syyllisyydentuntojen
painaessa. Muiden ihmisten osoittama hyväksyntä on keskeistä selviytymisessä.
Hyväksynnän hakeminen oli Annin elämässä keskeisellä sijalla nuorena. Toisessa haas
tattelussa kävi ilmi, että Anni oli epävarma äitinsä reaktioista. Piiskaaminen oli äidille
tavallinen tapa osoittaa lapselle tyytymättömyyttä. Hyväksyntää Anni haki myös pari
suhteessa pyrkimällä miellyttämään puolisoaan. Hyväksynnän kokeminen oli keskeinen
kannustin Annille yhteisöllisessä teatteriharrastuksessa. Hyväksyntää Anni sai toisilta
näyttelijöiltä ja erityisesti yleisöltä. Hyväksyntää Anni koki saavansa näyttelemisestä
saamansa hyvän palautteen muodossa. Hyvää palautetta tuli ohjaajalta, näyttelijöiltä ja
yleisöltä. Hän sai siitä kokemuksen, että on jossain asiassa hyvä ja tuli armollisemmaksi
itsellensä. Hänelle tuli kokemus mahdollisuudesta hyväksyä itsensä. Aineistossa hän ku
vaili sen sanoin, olen ihan hyvä ihmiseksi. Vuorovaikutustaidot kehittyivät Annilla näy
telmäryhmässä ja hän koki sen paikaksi, jossa voi itse jakaa kokemaansa hyvää. Hän
kuvaili ajatustaan tarttua tilanteisiin, joissa voi osoittaa muille kehuja ja hyväksyntää
heidän esittämilleen asioille.
Oman lapsen kuoltua Anni koki merkittävänä naapurien antaman tuen. Hän koki naapu
reilta hyväksyntää tilanteessa, jolle ei voinut mitään. Sosiaalinen minä elokuvana -me
netelmän käyttö auttoi Annia näkemään itsensä erilaisena kuin hän oli itsensä kokenut.
Hän näki itsensä elokuvan perusteella rauhallisena. Viimeisessä haastattelussa hän pohti
sen hyväksyttävyyttä, ettei olisikaan naurattaja, vaan saisi esille ihmisissä muunlaisia
tunteita. Hän mietti, miten se vaikuttaisi ihmisiin, jotka ovat tunteneet ja hyväksyneet
hänet naurattajana. Toisaalta hän koki saaneensa hyvää palautetta kappelissa esiintymi
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sestään, vaikka se olikin herättänyt muunlaisia tunteita yleisössä.

5.7.4 Uteliaisuus
Menetelmää toteutettaessa kävi ilmi, että Anni tiesi paljon ihmisten tilanteista ja asiois
ta. Hänellä oli myös vanhusystäviä, joiden tilanteesta hän tiesi paljon ja oli valmis heitä
auttamaan. Kysyessäni Annia yhteistyöhön tämän opinnäytetyön tekemisessä, Annin
vastaus oli heti myönteinen. Anni oli valmis kertomaan itsestään paljon. Meille syntyi
myös hyviä keskusteluja menetelmän toteuttamisprosessin aikana. Molemminpuolinen
tietämys ja tuntemus lisääntyi.
Uteliaisuus elämää, toisia ihmisiä ja itseäkin kohtaan vaikutti olevan Annin elämässä
keskeistä. Näytelmäharrastuksen alusta hän kuvaili ohjaajan kaivaneen hyvin syvältä ne
tunnetilat missä oltiin. Jotta näyttelijä suostuisi sellaiseen, täytyy olla uteliaisuutta it
seään kohtaan. Myös tällaiseen opinnäytetyömatkaan mukaan lähteminen osoitti Annilta
uteliaisuutta itseä kohtaan. Samalla se osoitti valmiutta uusien asioiden kohtaamiseen.
Uteliaisuuden avulla ihminen voi oppia tuntemaan itseään ja ympäröivää maailmaa pa
remmin. Samalla lisääntyy ymmärrys. Toimintavaihtoehtoja ja toimintamahdollisuuksia
tulee elämään lisää.
Sosiaalinen minä elokuvana -menetelmäprosessin aikana Anni osallistui ystävänsä kans
sa eräänlaiselle itsetuntemuskurssille. Hän myös teki uuden aluevaltauksen esittämällä
ohjelmistoa, jota hän ei yleensä esittänyt. Hän esitti sen sellaisessa paikassa, jossa hän ei
yleensä esiintynyt, eli kappelissa. Yleisön reaktiot olivat sellaisia, joita ne eivät yleensä
olleet, eli surullisen tunteellisia. Anni vaikutti jäävän miettimään viimeisessä haastatte
lussa tämän merkitystä yleisölle ja itselleen.

5.7.5 Empatia
Ensimmäinen haastattelu käsitteli Annin kokemusta itsestä näytelmäharrastuksessa.
Ihmisen vuorovaikutuksellisista perustarpeista jäi tuossa haastattelussa Annilta
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mainitsematta kokonaan läheisyyden tarvetta koskevat asiat. Vaikutti siltä, että Anni ei
hakenut läheisyyden tarpeen tyydytystä näytelmäharrastuksesta. Tämä saattoi heijastaa
Annin lapsuuden kiintymyskokemusta, jossa empatian saaminen oli sattumanvaraista,
äidin mielialaan perustuvaa. Anni ei välttämättä odottanutkaan toisilta ihmisiltä
läheisyyttä. Toisaalta hyväksynnän ja läheisyyden tarpeet saattoivat liittyä voimakkaasti
toisiinsa ja ilmetä tutkimuksen tulosten kuviossa 5, ryhmän kokeminen mukavana.
Toisen haastattelun jälkeen Anni iloitsi siitä, että häntä kuunnellaan keskittyneesti ja
kiinnostuneena. Hän totesi haastattelutilanteen olleen kuin Punainen lanka tai Inhimilli
nen tekijä, jotka molemmat ovat syväluotaavia haastatteluohjelmia. Niissä käsitellään
ihmisten elämänkokemuksia ja -näkemyksiä. Edellinen haastattelu sekä tehdyt
videokuvaukset todennäköisesti lisäsivät Annilla kiinnostuneisuuden ja keskitty
neisyyden kokemusta. Viimeisessä haastattelussa Annin käsitteli kuuntelemisen ja pa
lautteen saamisen kokemuksia. Hän kertoi Sosiaalinen minä elokuvana -menetelmän hy
vänä puolena, että kerrankin sai kertoa itsestään paljon. Hän kertoi kokeneensa hyvänä,
että puhumiselle oli tilaa ja aikaa. Anni sai kokea itseensä kohdistuvaa empatiaa,
kiinnostusta hänestä ja keskittyneisyyttä häneen.
Yleisön kiinnostuneisuus puhutti Annia viimeisessä haastattelussa. Hän koki esiinty
neensä kappelissa paljaana omana itsenään, ja se oli koskettanut ihmisiä. Hän olisi voi
nut kokea esiintyvänsä myös koskettajan tai itkettäjän roolissa, mutta hän kertoi olleen
sa oma itsensä. Omana itsenään esiintyessään hän sai kertomansa palautteen perusteella
ihmisten mieliin empatian ja koskettavuuden tunteita. Joku piti tärkeänä myös tulla ker
tomaan hänelle, että esitys oli koskettanut kyyneliin asti. Anni oli saanut välitettyä em
patiaa yleisölle. Tietämättä täsmällisesti yleisönä olleiden henkilökohtaisista kokemuk
sista, hän oli osoittanut välittämistä tunnetasolla. Tämä empatia oli saanut mielenliikah
dusta aikaan yleisössä.
Annin oman arvion mukaan Teemu-poika saattoi ilmaista tunteita samalla tavalla kuin
hänkin. Anni kuvaili oletuksia, joita hänellä viimeisinä aikoina oli Teemun tilanteesta.
Anni kertoi ajatelleensa, että Teemulla oli kaikki hyvin. Hänen oli vaikea ymmärtää
Teemun ratkaisua. Empatia on toisen ihmisen tunteiden ymmärtämistä ja hänen tunneti
lansa jakamista (Niemi ym. 36-37).
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Roolihaastattelussa Anni kertoi roolistaan puolisona. Puolison roolissa hän kulki pitkän
tien ennen kuin kykeni ilmaisemaan todellisia ajatuksiaan ja tunteitaan. Sellaista henki
löä kohtaan, joka piilottaa todelliset tunteensa, on vaikea olla empaattinen parisuhteessa.
Vuorovaikutuksellisessa kehityspsykoterapiassa empatia on yksi terapeuttisista lähesty
mistavoista. Siinä sitä voi toteuttaa terapeutti ja hänen ohjauksessaan vanhempi lastaan
kohtaan. Jos ihminen on tottunut piilottamaan tunteensa, vaaditaan usein ammattilainen
auttamaan, jotta todelliset tunteet voisivat tulla esiin.
Annilla merkittävä muutos empatian odotuksessa vaikutti tapahtuneen suunnitellusti sii
nä vaiheessa, kun lapset eivät enää olleet kotona. Myös surutyöllä saattoi olla osuutensa
tässä muutoksessa. Anni vaihtoi parisuhteen edetessä tietoisesti rooliaan hyväksyjästä
kritisoijaksi nostaen samalla esiin omaa tarvitsevuuttaan. Novitskyn (1989, 20) mukaan
draama opettaa tietoista roolinvaihtoa eli empatiakykyä. Empatiakykyä Annilla vaikutti
olevan, koska hän totesi, ettei tietenkään halua puolisoaan loukata. Taustalla oli silti
rehellisyyden ja itsenäisyyden tarve, Anni kertoi haluavansa aika lailla sanoa, mitä
ajattelee. Vaikuttaa siltä, että Anni oli päässyt parisuhteessa tasapainoon empatian saa
misessa ja osoittamisessa.
Annin ulkoinen olemus muuttui selvästi ensimmäisen ja viimeisen haastattelun välillä.
Viimeisessä haastattelussa Anni oli paljon rennompi ja vapautuneempi kuin aikaisem
missa. Se näkyi elehdinnässä ja kasvojen ilmeissä sekä keskustelukysymyksissä, joita
hän minulle esitti. Muutos saattaa johtua siitä, että menetelmän toteuttaminen oli loppu
suoralla. Merkityksensä saattoi olla myös sillä, että Anni oli tullut kuulluksi, nähdyksi ja
kohdatuksi menetelmän aikana.

5.8 Sosiaalinen minä elokuvana -menetelmän vaikutus
Anni huomasi sosiaalista kasvuaan menetelmään kuuluvien haastattelujen myötä. Hän
arvioi arkuutensa vähentyneen ja rohkeutensa lisääntyneen. Hän totesi itsensä rauhalli
semmaksi kuin hän oli luullut olevansa. Menetelmän toteuttamisen aikana Anniin tuli
lisää rauhallisuutta ja lämpöä sekä suunnittelun ja toteuttamisen selkeyttä. Näin arvioin
sen perusteella, mitä Annia näin muussa yhteydessä, päiväkirjamerkintöihin pohjautuen.
Käytännössä vietin Annin kanssa aikaa menetelmän puitteissa runsaan kymmenen tun
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tia.
Videokoosteen katselun tuloksista voi päätellä, että elokuva kosketti Annia monella ta
solla. Hän ei osannut etukäteen aavistaa, millainen kokonaisuus on tulossa. Ei ollut tie
toa, miten hän elokuvaan reagoisi. Elokuvaa katsoessamme Anni nauroi usein osallista
vaa naurua ja katsoi minua. Kun Anni nauroi elokuvassa, hän nauroi samoille asioille
myös elokuvaa katsoessaan. Arvioin, että Annin oli helpompi katsella elokuvaa ensim
mäisellä kertaa yhdessä elokuvan tekijän kanssa kuin yksin. Tällä tavalla hän sai palaut
teen heti lukemalla sen toisen kasvoista tai kuulemalla sen. Yksin katsottuna voisi mah
dollisesti jäädä miettimään joidenkin kohtausten merkitystä. Siinä voisi kokea epävar
muutta siitä, miten elokuvan tekijä oli asian ajatellut koostetta tehdessään.
Anni totesi, että hän ei tiennyt, että olisi niin mielenkiintoista katsoa niitä videokuvauk
sia. Hän perusteli tätä ennakkoajatuksellaan, että ne olivat tavallisesta arjesta vaan. Hän
ei siis osannut odottaa, että kyseessä olisi jännittävä tai merkityksellinen kokemus. Me
netelmän mahdollisen terapeuttisuuden toteamisen kannalta jännittävimmäksi osuudeksi
muodostui Annin elokuvan jälkeen esiin nostamat ajatukset. Ennakko-oletuksenani oli,
että keskustelun painopiste voisi olla ruudulta konkreettisesti nähdyissä asioissa. Ajatte
lin, että Anni ehkä haluaisi pohtia esiintymistään, tapaansa olla ja videolla esittämiään
asioita. Teemahaastattelun kysymysten myötä Annin vastaukset kuitenkin liikkuivat voi
makkaasti siihen, mikä videolta jäi näkymättä. Viitteitä näistä asioista oli kuitenkin elo
kuvassa nähtävissä.
Elokuvan sisältö antoi viitteitä pojan kuoleman prosessoimisesta ja erilaisista tavoista
etsiä mielenrauhaa sisällyttämällä elämään nostalgisia asioita. Elokuvaa katsoessaan
Anni nosti esiin naurunsa. Elokuvan jälkeinen haastattelu nostatti itkua ja Anni sanoitti
itkuun liittyviä asioita ja tunteita. Haastattelu kuitenkin alkoi rauhallisissa tunnelmissa
ja loppui naurun säestämänä.
Ennen viimeistä haastattelua ja itse haastattelussa Anni pohti yleisön naurun merkitystä
itselleen. Hän mietti, millaisen palautteen voi tai voisi kokea positiivisena. Menetelmän
terapeuttinen merkitys tuli esille Annin sanoittamana kuulluksi tulemisen kokemuksena.
Myös Annin kuva itsestään todennäköisesti vähän muuttui, koska hän sanoitti elokuvaa
katsoessaan näkevänsä itsessään rauhallisuutta, jota hän ei tiennyt olevan. Annille itsel
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leen ajattelisin olevan tulevaisuudessa merkitystä palautteen merkityksen miettimisellä.
Viimeisessä haastattelussa hän vaikutti miettivän, voisiko muunlaisenkin palautteen ko
kea positiivisena, kuin sellaisen, jossa yleisö nauraa.
Anni avasi merkittäväksi kokemiaan asioita, joiden käsittelyyn videomateriaali epäsuo
rasti viittasi. Elokuvassa tällaisiksi asioiksi paljastuvat Annin nostalgiajutuiksi mainitse
mat seikat, joita ovat takka, tuli ja pihasauna. Saunan esittelyä katsoessaan Anni ihmet
teli, miten olin saanut kuvattua niin, etteivät saunan eteisessä olleet viinapullot tulleet
kuvaan. Monesti sen tutkiminen, mitä ilmenee tapahtumia vastapäätä, kertoo tapahtu
mien luonteesta ja ryhmän prosessista jotakin ratkaisevan tärkeää (Lindqvist 1992, 27).

5.9 Luotettavuus ja tuttuus
Opinnäytetyön tekemisen aikana pidin päiväkirjaa huomioistani. Annilla ja minulla oli
tilanteita, joissa olimme tekemisissä vaativan vapaaehtoistyön merkeissä. Tietäen tämän
opinnäytetyön olevan kesken, näkyvät odotukset toisiamme kohtaan olivat vapaaehtois
työssä vähemmän kiireiset ja voimakkaat kuin normaalisti. Puolitiehen vastaan tulemis
ta vapaaehtoistyön asioissa oli ehkä normaalia enemmän, jotta stressi ei kohoaisi turhan
suureksi. Tutkimuksen tuloksiin nämä asiat vaikuttivat ehkä syventävästi. Myös yhtei
sen tekemisen kokemus vaikutti motivoivasti ja yhteistä aikaa järjestyi suunnitellusti.
Meillä oli voimavaroja kiinnostua toisistamme ja menetelmän toteuttamisesta.
Teemahaastattelujen kysymykset olin miettinyt etukäteen ja Annilla oli mahdollisuus
puhua teeman sisällä haluamiaan asioita. Luotettavuutta analysoinnissa tavoittelin teo
riaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Teoria auttoi minua avaamaan aineistoa ja syven
tämään sen analyysiä. Luotettavuutta kokemuksen tutkimuksessa lisäsi se, että analysoi
tava tutkimusaineisto oli videoitu ja siihen oli helppo palata. Siitä voi tarkistaa sana
muodot ja äänenpainot sekä elekielen kertomia asioita.
Aineiston keruun ajoitin tarkoituksella noin puolen vuoden ajalle, jotta asioiden haudut
telulle jäisi aikaa. Tutkimukseen liittyvä ajatusprosessi näkyi molemminpuolisen luotta
muksen ja tuntemisen lisääntymisenä. Luottamuksen lisääntyminen näkyi Annin lämpi
mänä katseena toisen haastattelun jälkeen kohdatessamme hänen näytelmäharjoituksis
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saan. Keväällä harrastusyhteisön ristiriitaa tuottaneen asian jälkeen oli hiljaisempi kausi,
jolloin harrastusyhteisö ei kokoontunut samassa muodossa. Tutkimuksen teon kannalta
ristiriita aiheutti minulle hetkellistä jännitystä, vaikka se ei ollutkaan suoraan meidän
välillämme. Viimeisen haastattelun jälkeisessä tilanteessa keskustelimme tapahtuneesta
spontaanisti, se oli mietityttänyt molempia.
Videokoosteen katsomisen jälkeen näytelmän ensi-illassa Annin esiintyminen oli hyvää
ja luontevaa. Annoin tästä hänelle välitöntä hyvää palautetta. Palautteen antamiseen vai
kutti uusi tietoni hänen kokemastaan palautteen arvosta. Henkilökohtaisen palautteen
antaminen näyttelijöille korostui toiminnassani, koska olin saanut tietoa sen mahdolli
sesta merkityksestä. Näyttelijöiden ilmeistä, eleistä ja vastauksista päätellen palaute oli
arvostettua. Viimeisen haastattelun jälkeisessä tilanteessa kerroin Annin pyynnöstä
hänelle suoraa palautetta näytelmän toteutuksesta. Ohjaajakokemuksestani johtuen olin
arvioinut näytelmää kriittisesti ja sain nyt mahdollisuuden antaa palautetta. Tällaista
keskustelua olin kaivannutkin, koska, Annin rooli harrastusyhteisössä huomioon ottaen,
se auttaa kehittämään teatteritoimintaa.
Loppukesästä luovutin videokoosteen sekä Annin toiveesta kolme haastatteluvideota hä
nelle. Haastattelin häntä jälkitunnelmista. Samalla keskustelimme opinnäytetyön julki
suudesta. Anni ei nähnyt tarvetta, että opinnäytetyön pitäisi olla salainen.
Videokooste olisi erilainen jonkun muun tekemänä. Vaikka kuvausprosessi olisi Annin
suunnittelemana samanlainen, videokoosteeseen valittu sisältö, painotukset ja näytelmä
kohtauksien puuttuminen vaikuttaisivat. Toisaalta Anni voisi valita erilaisia kohteita ja
lähestymistapoja kuvauksiin, jos hän tekisi ne jonkun muun kanssa. Kuvausten aikainen
keskustelu ja osallisuuteni kuvaajana vaikutti sisältöön. Erilainen videokooste olisi to
dennäköisesti tuottanut erilaista puhetta haastatteluun. Kuvaajan tuttuus todennäköisesti
vaikutti videoiden sisältöön, asioita voi kertoa tutummin, ihmisiä ei tarvinnut esitellä.
Vaikka keskiössä oli haastateltava, opinnäytetyössä haastatteluineen ja videointeineen
oli kysymys kahden tai useamman ihmisen kohtaamisesta. Nämä kohtaamiset olivat jo
sinällään muuttuva tekijä, jota ei voi toistaa sellaisenaan. Se vaikuttaa lopulliseen aineis
toon ja sen toistettavuuteen, mikäli sama tapaustutkimus tehtäisiin uudestaan.

103
6

ROOLEISTA PERSOONAKSI

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja em
patia näyttäytyivät erään harrastajanäyttelijän harrastuksessa ja elämässä. Tapaustutki
muksesta tuli katsaus yhden ihmisen elämänkaareen ja hänen sosiaalisesti merkittäviin
motivaatiotekijöihinsä.
Harrastajanäyttelijä hakeutui ohjaukseen ja etsi turvallisuudentunnetta ja hyväksyntää
sekä muilta että itseltään. Sosiaalinen kasvu näyttäytyi yläkäsitteenä. Sitä edisti vuoro
vaikutustaitojen kehittyminen myönteisen palautteen saamisen myötä. Keskeistä so
siaalisessa kasvussa ja vuorovaikutustaitojen kehittymisessä oli harrastajanäyttelijän it
seohjautuvuus. Välineinä kasvulle oli eri sosiaaliset yhteydet ja roolit. Eteneminen teat
teriharrastuksessa lisäsi rohkeutta, palautteenantokykyä ja vastuunottoa. Elämän mur
rosvaiheet ja kriisit lisäsivät rakentavien ihmissuhteiden luomista. Aineistosta näkyi,
että PACE-asenteen ominaisuudet olivat Annille tärkeitä ja hän teki paljon töitä niitä
saavuttaakseen. Aineistosta selvisi myös, millä keinoilla ja tavoilla hän niitä saavutti.
Haastatteluista ja videonkatselutilanteesta löytyi aineistoa PACE-asenteen merkityksen
pohtimiseen. Opinnäytetyössä selvisi, miten leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja em
patia näyttäytyivät Annin elämässä ja harrastuksessa.
Sosiaalinen minä elokuvana -menetelmä toimi opinnäytetyön aineistonkeruumenetelmä
nä tarkoituksenmukaisesti. Anni antoi menetelmästä hyvää palautetta. Menetelmä tuotti
paljon aineistoa. Se toteutettiin PACE-asenteella, joten tapaustutkimuksen kohtaamisissa
oli aikuisuuden sävyttämä PACE-asennetta vastaava tunnelma. Tapaustutkimuksessa
lähdettiin liikkeelle rooleista. Tuloksissa näyttäytyi persoona, joka oli enemmän kuin
rooliensa summa. Tuloksissa tuli esiin Annin sellaisia myönteisiä kokemuksia sosiaali
sista yhteyksistä, joita ei ollut menetelmän toteuttamista aloitettaessa. Sosiaalinen minä
elokuvana -menetelmä voidaan ajatella voimaannuttavaksi menetelmäksi.
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6.1 Menetelmän soveltaminen
Sosiaalinen minä elokuvana -menetelmän käyttö on syvällinen, tuottoisa ja herkkä pro
sessi. Siihen mukaan lähteminen vaatii uskallusta kummaltakin osapuolelta, tekijältä ja
asiakkaalta. Tästä opinnäytetyöstä menetelmä eroaa sillä tavalla, että haastattelujen vi
deointi ja näiden videoiden analyysi jää pois. Tekijälle menetelmä on siis paljon ke
vyempi. Kevyesti sitä ei voi silti ottaa, koska asiakkaan liikkeelle lähtevä prosessi saat
taa olla melkoinen. Luottamusta ja turvallisuutta täytyy tekijän ja asiakkaan välillä olla.
Samoin kykyä ohjata eteenpäin, jos menetelmässä aukeaa asioita, jotka vaativat jatkokä
sittelyä ja asiakas sitä haluaa.
Menetelmää sovellettaessa sosiaalialan työssä, täytyy tietää asiakkuuden jatkuvan pit
kään. Menetelmän kesto jo sellaisenaan on puoli vuotta. Lisäksi pohjalla on hyvä olla
tuntemusta asiakkaasta ja menetelmän soveltuvuudesta hänelle. Luokittelisin menetel
män käytön voimauttavana prosessina terapeuttiseksi toiminnaksi. Menetelmä on hyvin
tukeva, vuorovaikutteinen ja nykyaikainen. Siinä hyödynnetään tietämystä elokuvan
katselun terapeuttisesta vaikutuksesta. Rakenteeltaan menetelmä muistuttaa draaman
kaarta ja siinä on jännitystekijöitä ja -hetkiä. Siinä on mahdollisuus draamaan, kuten
tässä kokeilussa tapahtui Annin esitellessä arkeaan demonstroiden ja juontajan roolissa.
Muistelu on menetelmässä keskeisellä sijalla. Muistellen on mahdollisuus työstää omaa
elämäänsä. Roolien miettiminen aktivoi asiakasta haastattelussa miettimään omaa ase
maa erilaisissa ihmissuhteissa. Arjen videokuvaamisessa voi tulla esiin valokuvamuis
tot, kulttuurinen harrastuneisuus käsitöineen ja muine osaamisineen sekä taiteen tekemi
nen. Ihmiselle voi olla terapeuttista saada kertoa omista tärkeistä asioistaan tai antaa ku
vata niitä. Vieraan ihmisen kiinnostus palkitsee toisella tavalla kuin perheenjäsenen tai
tuttavan. Elokuvan arvo muistona on myös tärkeä. Anni toivoi heti elokuvan katselun
alkuvaiheessa saavansa antaa elokuvan pojalleen muistoksi.
Sosiaalinen minä elokuvana -menetelmä on monikerroksinen prosessi, siinä on erilaisia
sisältöjä ja mietintää. Alkuhaastattelujen, videointien ja elokuvan jälkeen alkaa uusi vai
he. Siihenastiset asiat on sanottu ja tehty ja jopa elokuvaksi koostettu. Kokeilussa eloku
van jälkeinen haastattelu lähti käsittelemään syvästi sitä, mikä oli vielä jäänyt sanomat
ta. Sitä, mikä oli jo dokumenttina, ei tarvinnut enää kertoa. Jatkumojen ja yhteenvetojen
sanoittaminen elämän tärkeistä henkilökohtaisista asioista oli Annille luontevaa kahdes
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sa viimeisessä haastattelussa. Arvioisin menetelmällä olevan vaikutusta oman elämän
historian, ihmissuhteiden ja tulevaisuuden työstämisessä.
Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen menetelmän avulla oli Annille tärkeä kokemus. Mene
telmää voi soveltaa asiakkaan kanssa, jolla on halua avoimuuteen ja tarvetta tulla kuul
luksi ja nähdyksi. Menetelmä lähentää tekijää ja asiakasta toisiinsa ja voi toimia näin
myös pidemmällä tähtäimellä osallistavana menetelmänä. Menetelmä antaa myönteisen
kokemuksen vuorovaikutuksesta ja hyväksynnän tunteen. Yhdessä tekeminen on leik
kiä, jota lapsi tarvitsee. Tässä menetelmässäkin leikkisyys toteutuu menetelmän vaiheita
yhdessä tekemällä. Menetelmän avulla voi asiakkaalle osoittaa empatiaa. Menetelmässä
toteutetaan myös myönteisellä tavalla uteliaisuutta. Uteliaisuus on vastavuoroista. Teki
jä kiinnostuu asiakkaan elämästä ja asiakas kiinnostuu tekijän tuottamasta elokuvasta.
Menetelmän toteuttaminen voi toimia myös tekijälle voimauttavana kokemuksena. Siksi
sen ainoa toteutuspaikka ei välttämättä ole työelämä, vaan toteuttaminen voi tapahtua
myös vapaaehtoisuuden puitteissa. Vastuullisuus on menetelmän toteuttamisessa kuiten
kin muistettava.
Elokuvan teho perustuu osittain siihen, että asiakas ei tiedä etukäteen mitä elokuva
kaikkiaan sisältää ja miten hän itse tulee kokemaan sen. Elokuvan omakohtaisuus, elo
kuvamuotoon editoitu sisältö ja osaltaan myös riittävän pitkä kesto vaikuttavat elokuvan
kokemiseen. Tärkeä vaikuttava tekijä on elokuvan sisällön keskittyminen asiakkaan
tuottamiin ja tekemiin sekä tärkeäksi kokemiin asioihin. Elokuvasta editoidaan pois raa
kamateriaalissa olevat keskustelut ja viittaukset muiden ihmisten kokemiin asioihin.
Elokuva saa asiakkaan keskittymään itseensä ja omiin kokemuksiinsa ja syventämään
kokemusta katselun jälkeisessä haastattelussa.

6.2 Ammatillinen kasvun paikka
Opinnäytetyön tekemisen aikana tein rajanvetoa lopulliseen sisältöön ja sen rajapinnoil
la kulkeviin muihin mielenkiintoisiin teemoihin. Psykodraaman ja sosiodraaman huo
masin kiinnostavan minua paljon. Katselin jo kursseja, joilla niistä voisi oppia lisää.
Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia on kiinnostanut minua pitkään. Sen käsittelyä
piti rajata. Päädyin määrittelemään vuorovaikutuksellisen tukemisen terapeuttisuutena.
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Ammatillisesti terapeutin työ ja työ sosionomina tai diakonina ovat merkittävästi erilai
sia. Terapeutin työssä minua kiinnostaa syvällisyys, sosionomin ja diakonin työssä mo
nipuolisuus ja aktiivisuus. Morenon ajatteluun törmäsin tätä tutkimusta tehdessäni en
simmäistä kertaa. Hän osasi elämässään yhdistää monipuolisuuden, aktiivisuuden ja sy
vällisyyden. Monipuolisena kehittäjänä Moreno toimii hyvänä mallina muille ihmisille.
Alahärmäläisen kirkonrakentaja Antti Hakolan sanoin, ”Aina kannattaa rakentaa, jos ei
itse hyödy, hyötyvät muut”. Jos tekisin samanlaisen tapaustutkimuksen uudelleen, mi
nulla olisi jo aineiston keruutavat valmiina ja voisin keskittyä vielä enemmän sisällön
analysoimiseen. Ammatillisesti minua kiinnostaisi kiintymysasioiden merkityksen sy
vempi tapauskohtainen tutkiminen, mutta se vaatisi kenties vielä terapeutin ammattitai
toa.
Minulle oli merkityksellistä saada tehdä opinnäytetyö vapaa-ajan ja teatteriharrastuksen
puitteissa. Tärkeä osa opinnäytetyötä oli työparina toimiminen Annin kanssa.
Kummallakin vaikutti olevan päämääränä hyötyä yhteistyöstä omalla tavallaan, ja se
motivoi. Yhteistyö, tutkimuksen aineistonkeruun tapa ja haastattelujen teemoitus toimi
vat molempien näkökulmasta. Anni tuli kuulluksi ja palautteestaan päätellen myös
kohdatuksi. Itse sain monipuolista materiaalia analysoitavaksi, ja koin etten päässyt
helpolla. Tehtävä oli haasteellinen. Opinnäytetyön materiaalia tuskin saa loppuun asti
analysoitua tai ammennettua, vaikka sitä kuinka kauan tekisi. Se on opettanut minulle
kohtuullistamista, joka pätee myös ihmistuntemuksessa. Jotain asioita ammatillisesti
osataan, mutta jossain pisteessä tulee vastaan ihminen, joka on otettava vastaan omana
itsenään. Auttaa voidaan, mutta kukaan ei ole elämän suhteen viisaampi toista. Jokaisel
la on oma elämänsä elettävänä ja ammattilaisen on sitä kunnioitettava.
Opinnäytetyön parityöskentelyssä, jolla tarkoitan tässä työskentelyäni Annin kanssa,
molemmilla oli oma roolinsa. Parityöskentely on minulle harvinaista herkkua, ja huo
maan nauttineeni siitä. Opinnäytetyö oli sopiva muuhun elämänkokonaisuuteeni nähden
ja huomasin rytmittäneeni sen hyvin. Asioiden rytmittäminen ja tärkeysjärjestykseen
laittaminen on tärkeää myös työssäni, se mahdollistaa joustamisen tarvittaessa. Arvo
kasta on kokemus siitä, että ison projektin voi hyvin suunniteltuna suorittaa rauhallisin
mielin loppuun saakka. Uskon, että pyrin tulevaisuudessa vaikuttamaan siihen, että uu
den oppimiseen ja kehittämiseen käytetään riittävästi haudutteluaikaa työelämässä. Tär
keää on suunnitella, kuinka kehittämistoimet käytännössä toteutetaan, ja missä järjes
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tyksessä ne tehdään. Luulen, että tällaiset asiat ovat sosiaalialalla vielä aika lapsen ken
gissä. Helposti työssään uppoutuu arjen haasteisiin ja asiakkaiden kinkkisiin ihmissuh
deongelmiin. Kokonaisuutta ja pitkän aikavälin kehitystä täytyy osata erikseen tarkas
tella.
Rooliteoriaan paneutuminen laittoi väistämättä miettimään myös omaa roolia. Ajankoh
taisesti sitä mietti opiskelijana, työntekijänä ja perheenäitinä olemisina. Opinnäytetyön
haastatteluissa esiin tulleet asiat tulivat käsittelyyn jollain tapaa myös omassa elämässä.
Oman roolin miettiminen esiin tulleiden asioiden kaltaisissa tilanteissa tuntui olevan osa
omaa prosessiani. Sitä tuki rooliteorian käsitteleminen. Rooliteoria auttoi eriyttämään
oman elämän asioita niin, että tärkeimmille asioille eri rooleissa löytyi arjen tiimellyk
sessä aikaa. Tutkimuksessa tuli esille, että saman asian suhteen ihmisellä on erilaisia
rooleja suhteessa eri henkilöihin. Oman lapsen asiassa vanhemman rooli on erilainen
suhteessa lapsen sisaruksiin, omaan puolisoon, omiin vanhempiin ja naapureihin. Yh
teyksien ylläpito tai rajoittaminen sekä oma rooli kohtaamistilanteissa täytyy joissain ti
lanteissa miettiä jokaisen kohdalla erikseen. Sama toteutuu myös työelämässä tietyssä
asiassa suhteessa asiakkaisiin, asiakkaan läheisiin, kollegoihin ja viranomaisiin.
Minulle Sosiaalinen minä elokuvana -menetelmän toteuttaminen sopi hyvin. Katsoisin,
että sen toteuttamiseen tarvitaan joka tapauksessa vuorovaikutusalan ammattilainen. Te
kijällä on hyvä olla tuntemusta terapian ja terapeuttisuuden erosta. Menetelmässä ei pidä
mennä liian syvälle, on tärkeä tunnistaa oman ammattitaitonsa ja pätevyytensä rajat. So
siaalialalle menetelmä sopii hyvin.

6.2.1 Diakoniatyössä
Diakoniatyössä on usein tärkeä tukea ihmistä siinä verkostossa, jossa hän jo luonnostaan
on. Diakoniatyön resurssien vähetessä vapaaehtoistyön luontaiset voimavarat on syytä
hyödyntää. Aina sitä ei tarvitse nimetä erikseen diakoniaksi. Aktiivisen osallistumisen
mahdollisuuksien (Heikkinen 2000, 216) järjestämistä on sekin, että ihmiselle annetaan
ikääntyessäkin mahdollisuus pysyä ja toimia aktiivisesti omassa lähiympäristössään.
Seuraavassa kuviossa kuvattu Annin vertaistuellinen kokemus pitkäaikaisista naapuri
suhteista on todennäköisesti jollain tavalla monen muunkin kokemus.
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Kuvio 10. Hyväksynnän ja turvallisuuden kokemus naapurisuhteissa
Voisi kuvitella, että kuvion osoittama osallisuuden ja turvallisuuden kokemus on tärkeä
Annin asuinyhteisön tulevaisuudessakin. Asujien vanhetessa ja joidenkin menehtyessä
yhteinen historia ja yhteinen suru koskettavat uudella tavalla yhteisön jäseniä. Annilla
on asuinyhteisössään ehkä tulevaisuudessa erilainen rooli kuin nyt. Hyväksynnän ja
turvallisuuden kokemus naapurisuhteissa on perusta myönteiselle vuorovaikutukselle ja
selviämiselle.
Moreno käsittelee varhaisimmissa kohtaamisdialogeissaan kirkkoa, teatteria ja kirjalli
suutta. Alun perin hän tarkoitti kohtaamisella verbaalisen, kirjallisen symbolin lisäksi
dynaamista, elävää ja konkreettista kohtaamista ja ymmärsi sen olevan kaiken terapeut
tisen toiminnan perusta. Moreno korostaa teon ja toiminnan ensisijaisuutta. Hän toteaa,
että alussa oli kyllä sana, mutta sitä ennen oli teko ja tekijä. (Nieminen & Saarenheimo
1981, 22-23.)
Morenon tarkoittamaa kohtaamista, tekoa ja toimintaa, sain harjoitella opinnäytetyötä
tehdessä. Diakoniatyöntekijälle pitempikestoinen asiakassuhde, mahdollisesti sielunhoi
tosuhde, on arkipäivää. Oli hyvä saada kokemus kohtaamisen prosessista ilman hoitami
sen ammatillista vaatimusta ja painetta. Kokemus oli hyvä, koska sain harjoitella suun
nitelmallista kohtaamista, jolla oli tietty tarkoitus ja tavoite. Työn käynnistäminen, aloi
tus, edistäminen ja lopetus olivat omassa varassani ja työ oli alusta lähtien oma-aloit
teista. Jotta diakoniatyössä pystyy suunnitelmalliseen toimintaan ja saa hallinnantun
teen, työ on syytä suunnitella hyvin ja aikatauluttaa. On syytä tietää mitä on tekemässä,
miksi ja kuinka usein. Diakoniatyöntekijän täytyy osata rajata työnsä, vaikka paljon
kiinnostavia asioita ja kohtaamisia olisi tarjolla. Diakoniatyöntekijän täytyy myös osata
hyödyntää työkavereidensa vinkkejä siitä, mihin ja miten työ kannattaisi kohdentaa. Vä
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henevien taloudellisten resurssien ja ristiriitaisten odotusten paineessa, tekemättömien
töiden kaaos voi vallata mielen hetkessä. Lopulta jokaisella ammattilaisella päätös on
kuitenkin omissa käsissä, itse täytyy punnita mitä tahtoo ja tekee.
Diakoniatyöhön voi kuulua kohtaamisia itsemurhan tehneiden lasten omaisten kanssa.
Tässä opinnäytetyössä sain tietoa vanhemman surun, syyllisyyden ja hyväksynnän tar
peen työstämisestä. Sain tietoa kannattelevista tekijöistä ja raskaista, ehkä väistämättö
mistä puolista, joihin täytyy olla voimia. Sain palautetta, että tuntuu hyvältä, kun järjes
tää lähimmäiselle tilaa ja aikaa, kuuntelee häntä ja keskittyy häneen. Sain tuntumaa sii
tä, miten ihmisen elämä sävyttyy hänen omilla henkilökohtaisilla kokemuksillaan.
Opinnäytetyö toi esiin yhdenlaisen näkemyksen elämän lopullisuudesta ja valmiudesta
kuolemaan. Jäin miettimään, milloin ihminen on kokenut tarpeeksi, annetaanko jokai
selle vain sen verran kuin hän jaksaa kantaa. Oikeita vastauksia ja viisaita ratkaisuja ei
välttämättä ole, ehkä voi löytää parhaita mahdollisia.
Hengellisyys voi näkyä arjen tekoina, uskoa ei ole aina syytä julistaa sanoin. Sosiaalinen
minä elokuvana -menetelmää toteutettaessa Anni tiesi minun opiskelevan myös diako
niksi. Menetelmän kohtaamisissa hengelliset asiat eivät tulleet millään tavalla puheeksi.
Koin, että sain olla kohtaamisissa oma itseni ja sain sellaisena hyväksynnän. Se on hyvä
pohja diakoniatyössä toimimiselle.

6.2.2 Lastensuojelutyössä
Mä sen miälen nourin.
Anni kuvaili riipaisevasti, kuinka hän käytti tuntosarviaan ja selvitti puolisonsa
mielipiteen asiasta kuin asiasta. Tämä kuvastaa tilannetta, jossa henkilö on lapsuudes
saan joutunut tulkitsemaan ristiriitaista viestintää. Tuntosarvia käyttämällä hän on mini
moinut itselleen koituvat vahingot. Tilanteesta teki ongelmallisen se, että ehkä puolisoa
kohtaan ei olisi tarvinnut olla niin varovainen. Ehkä puoliso olisi kyennyt ottamaan suo
rempaakin palautetta vastaan. Asiaan vaikutti myös Annin vankka päätös olla erilainen
kuin riitelevät vanhempansa. Hän ei hakeutunut suoraan ristiriitatilanteeseen puolisonsa
kanssa, vaan kuittasi ristiriidat nieleskelyllä ja hymyllä.
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Lastensuojelutyössä kohtaa lapsia, jotka tekevät kaikkensa miellyttääkseen aikuisia.
Annin kertomus antaa kuvaa lasten mahdollisista kokemuksista omassa perheelämässään. Se antaa myös kuvan siitä, kuinka pitkä tie ihmisellä mahdollisesti voi olla
hyväksymisen kokemiseen. Lastensuojelutyössä PACE-menetelmää käyttäen tätä tietää
voidaan saada lyhennetyksi. Kiintymyssuhdetta voidaan lähteä korjaamaan kohti
turvallista.
Eräs nuorten tukiasumisyksikön ohjaaja totesi: ”Sitten selvitetään, miksi se nenä on
vinossa.” Hän tarkoitti tällä sitä, että jos nuoren käytös tai mieliala ei vaikuta hyvältä,
niin asia selvitetään. Hän sanoi, että nuoren kanssa puhutaan niin kauan, että se selviää.
Vaikka nuori ei alun perin haluaisikaan puhua, ammattilainen ottaa omat tuntemuksensa
tosissaan. Tunteista otetaan oppia ajatteluun ja ajattelu sitten määrittää toimintaa (Niemi
ym. 2006, 92). Ammattilainen havainnoi nuorta, kuuntelee, selvittää ja pyrkii
pääsemään tilanteen taakse.
Annin pohdinta poikansa katseesta, ”mä en tiedä, mikä siinä katseessa raisteli”, oli
aitoa. Lastensuojelun ammattilainen voisi vastaavassa tilanteessa kääntyä toisten
ammattilaisten puoleen. He voisivat yhdessä keskustella, mistä mahtaa olla kyse ja
miten asiaa lähdetään selvittämään. Äidille arjen keskellä tilanteen tunnistaminen on
vaikeaa. Siihen on ehkä tultu pitkällä aikavälillä ja viitteitä on ollut olemassa. Samalla
aikaa on kuitenkin arki pyöritettävänä ja normaaliutta pyritään pitämään yllä. Tilantee
seen tottuu. Ongelman olemassaolon mahdollisuus täytyisi kyetä näkemään ja oletuksia
välttämään. Ammatillisesti tässä tulee vastaan tilanne, jossa itsellä olisi toimintamalli
nuoren suhteen. Lopputulosta ei silti voi etukäteen tietää. Ammatillisesti tämä myös
muistuttaa siitä, että jokaisen perheen tilanne on omanlaisensa, eikä syyllistäminen auta
ketään. Täytyy myös muistaa, että nuoren katse, josta tässä puhutaan, tapahtui yli kaksi
kymmentä vuotta sitten. Aika ja tietämys asioista on nykypäivänä ihan toinen.
Draamatyömuotoon liittyvä itsereflektio ja itsetuntemuksen kasvu nähdään ammatillisen
kehittämisen keinoksi. Improvisaatiolla ajatellaan olevan merkitystä rohkaistumiseen ja
itseilmaisun kehittämiseen. Sen ymmärretään opettavan elämistä jatkuvissa epävarmuu
den ja yllätyksellisyyden tilanteissa. Improvisaatio opettaa vastaamaan näihin tilantei
siin yksilöllisen rohkeasti ja samalla nöyrästi. Omakohtainen kokemus ja omat kokeilut
hoitokäytännöissä tukevat ymmärrystä draamatyömuodon vaativuudesta ja lisäkoulu
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tuksen tärkeydestä. (Häkämies 2007, 139.)
PACE-menetelmän käyttö on mielestäni perusta, mutta draaman terapeuttista vaikutusta
voi hyödyntää enemmänkin lastensuojelun ohjaajan toimenkuvassa. Draamaa voisi ottaa
sekä spontaanisti että suunnitellusti käyttöön lastensuojeluyksikön työmuotona. Sitä
voisi käyttää lasten kanssa hyvien toimintamallien vahvistamiseen ja kiitoksen ja posi
tiivisen palautteen antamiseen. Vaativaa, mutta tarpeellista draamatyömuodon käyttö
olisi purettaessa lasten ja nuorten kanssa ongelmalliseen käytökseen liittyviä toiminta
malleja ja tunteita. Sekä kiintymyssuhteiden hoitoon tarkoitetussa vuorovaikutteisessa
kehityspsykoterapiassa että psykodraamassa hyödynnetään draaman ja roolinoton tera
peuttista vaikutusta. Tämän opinnäytetyö osoitti draamatyömuodon hyötyjä.
Ihmissuhdetyön opinnoissa kuljetaan kasvatuksen ja terapian raja-alueilla itsetuntemus
ta opiskeltaessa. Kasvatuksellisessa yhteydessä on keskeistä draamatyöskentelyn mah
dollisuus tutkia ilmiöitä etäännyttämisen kautta. Elämän ilmiöiden tutkiminen mahdol
listetaan turvallisesti, itseä ja muiden yksityisyyttä kunnioittaen. Etäännyttäminen mer
kitsee ilmiöiden tutkimista vertauskuvallisten draamatarinoiden kautta. Psykodraamassa
taas työskentely tapahtuu omassa tai omaan elämään liittyvissä rooleissa. (Häkämies
2007, 50.)
Lapsen peli, kiintymyshäiriön merkkinä olevat opitut selviytymis- ja suojautumiskeinot,
täytyy tunnistaa, jotta lasta voidaan auttaa. Etäännyttämistä voidaan toteuttaa te
rapeuttisesti draamatarinoiden avulla vasta, kun tiedetään, mitä asioita on syytä käsi
tellä. Lasten kasvatus on kasvattajalle jatkuvaa elämänkoulua. Lastensuojelua tehdään
moniammatillisesti, jokaisella työntekijällä on oma roolinsa. Yhteistyön on oltava hy
vää. Psykodraaman ja muiden terapioiden toteuttajiksi tarvitaan terapeutiksi kouluttau
tuneet ammattilaiset. Terapeutin kanssa lähikasvattaja, vanhempi tai lastensuojelun
työntekijä, voi käydä arjesta selviytymistä auttavia ohjauskeskusteluja. Keskusteluissa
lähikasvattaja voi saada vinkkejä siitä, miten asioita olisi arjessa lapsen kanssa hyvä lä
hestyä.
Tämä opinnäytetyö antoi minulle kokemuksen siitä, miten ihminen voi nähdä tai kokea
elämänsä. Uskon tämän kokemuksen olevan merkittävä ymmärryksen avaaja ja muistu
tus itselleni pitkälläkin tähtäimellä. Elämä ei ihmisen kohdalla lopu siihen, että hän siir
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tyy jälkihuollon piiriin tai pois lastensuojelun kirjoilta. Se, mitä hän kohtaa tänään työ
paikassani kanssani, kantaa häntä tai vaikuttaa häneen läpi hänen elämänsä. Tahdon mi
nä tai en. Huomaa hän sitä tai ei. Toisaalta, korvaavia vuorovaikutuksellisia kokemuksia
voi hakea aikuisena. Jotta aikuisena olisi siihen voimavaroja, olisi hyvä saada
myönteisiä kokemuksia ryhmässä toimimisesta jo lapsena.
Sosiaalisen kasvun tukeminen lähtee ohjaajan ammatillisuudesta. Anni sai harrastaja
teatterin ohjaajalta neuvoa ja ohjausta onnistumisen ja osaamisen tarvettaan täyttämään.
Ohjaus mahdollisti hänelle näytelmäharrastuksen. Hyväksytyksi tulemisen tarvetta hän
pyrki täyttämään monin eri tavoin. Aikuisena nämä selviytymiskeinot olivat hänelle
mahdollisia. Esille tulleet suurimmat hyväksytyksi tulemisen tarpeen täyttäjät olivat
yleisö, muut näyttelijät ja naapurit.
Kiintymyshäiriöstä kärsivä, lastensuojeluyksikköön sijoitettu lapsi, hakee hyväksyntää
oppimallaan tavalla sieltä mistä sitä saa. Aikuisiin pettynyt lapsi ei aina hae automaatti
sesti turvaa ja hyväksyntää ohjaajalta. Ohjaaja, erityisesti omaohjaaja, voi tehdä työtä
lapsen turvallisen kiintymysstrategian synnyttämiseksi. Turvallinen kiintymys sisältää
luottamuksen. Turvallisesti kiintyneen lapsen on helpompi ottaa vastaan ohjaajan neuvo
ja ja ohjausta. Lapsen sosiaalisen kasvun tavoitteena on yhteisöllisyyden mahdollistumi
nen, eli sosiaalinen sopeutuminen ryhmään. Seuraavassa kuviossa (Kuvio 11) kuvataan
lapsen sosiaalisen kasvun edistämistä lastensuojelutyössä.
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Kuvio 11. Lapsen sosiaalisen kasvun edistäminen lastensuojelutyössä
Lastensuojelutyössä lapsen tilanne ilmenee usein lapsen vaikeutena sopeutua ryhmään.
Sama tilanne voi olla toki monellakin lastensuojeluyksikön osaston lapsella yhtä aikaa.
Ohjaajien ammatillisuus näyttelee silloin merkittävää roolia. PACE-menetelmää toteut
taen ohjaaja täyttää lapsen tunnepohjaista hyväksytyksi tulemisen tarvetta. Neuvojen ja
ohjauksen avulla ohjaaja täyttää lapsen tarvetta osata ja onnistua tekemisessä. Nämä ke
hittävät lapsen vuorovaikutustaitoja. Kasvatuksellisena tavoitteena on yhdessä tekemi
nen ryhmän ja ohjaajan kanssa. Mikäli tähän päästään, lapsi voi saada kokemuksen yh
teisöllisyydestä. Hän saa yhteisiä mukavia muistoja tilanteista ja vuorovaikutuksesta
toisten kanssa. Hän kokee ryhmähenkeä, saa kokea sisäpiirin juttuja ja saa olla muiden
joukossa. Myönteiseen muiden joukossa olemiseen tarvitaan sekä yhteisöllisen käyttäy
tymisen osaamista että hyvien kokemuksien tuomaa halua yhdessäoloon. Hyvien yhtei
söllisten kokemusten vaikuttamana ja vahvistamana hän todennäköisesti pyrkii niihin
myös jatkossa. Silloinkin, kun hän on jo omillaan ja pääasiassa itse vaikuttaa omaan elä
määnsä.
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6.3 Jatkotutkimuksen aiheita
Jatkossa voisi tutkia, miten Sosiaalinen minä elokuvana -menetelmä toimii eri ihmisillä.
Määrällisenä tutkimuksena voisi tutkia, millaisia asioita menetelmää käytettäessä yleen
sä ihmisillä nousee esille. Tutkimuksen aihe voisi olla sekin, millaisista asioista mene
telmää käytettäessä vaietaan. Voisi myös selvittää, millaiset ihmiset lähtevät mukaan
menetelmään ja millaisin motiivein. Menetelmää käyttäen voisi saada verrannollista tut
kimusta siitä, mitkä ovat muiden harrastajanäyttelijöiden tarpeet suhteessa PACEasenteen ominaisuuksiin. Tutkia voisi myös, millaisia erityistaitoja menetelmän käyttä
minen vaatii ja miten tekijä vaikuttaa menetelmän tulokseen.
Toisaalta voisi tutkia, missä määrin ja miten PACE-asenteen ominaisuuksia tuodaan
esiin ilmaisutaidon tai teatteriohjaajien koulutuksessa. Tutkia voisi ominaisuuksien huo
mioon ottamisen vahvistamisen merkitystä ohjaajien koulutuksessa ja tulevassa työssä.
Näkökulmana voisi olla, houkuttelisiko näytelmäharrastus silloin enemmän ja lisääntyi
sikö hyvinvointi. Vertailevasti voisi tutkia, millä tavalla vastaava vaikuttaisi ammatti
näyttelijöiden työmotivaatioon ja hyvinvointiin.
Lastensuojeluyksiköissä voisi tutkia, miten PACE-menetelmää voi hyödyntää osaston
jäsenten ryhmätoiminnoissa ja ryhmäyttämisessä.
Sosiaalinen minä elokuvana -menetelmän terapeuttisuutta ja toisaalta sopivuutta osaksi
terapiaa voisi tutkia määrällisin ja laadullisin menetelmin.
Sain opinnäytetyötä tehdessäni paljon tutkimusaineistoa. Aineistoa voisi hyödyntää
murretutkimuksessa. Elämänkaaritutkimus voisi hyötyä aineistosta. Kokemuksen tutki
musta voisi tehdä aineiston pohjalta myös muista näkökulmista, kuin tässä opinnäyte
työssä on tutkittu.
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7

ITSEN HYVÄKSYMINEN

Sosiaalinen kasvu ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen tai lisääntyminen näyttäytyivät
lopulta hyvinkin toisiinsa limittyviltä asioilta. Sosiaalisen kasvun voi ymmärtää yläkä
sitteeksi, jonka alle vuorovaikutustaitojen kehittyminen kuuluu. Rooliteoria avasi hyvin
näitä käsitteitä ja auttoi analysoimaan sisältöjä. PACE-menetelmän käyttämisen merki
tys lastensuojelussa vahvistui ajatuksissani opinnäytetyön tekemisen myötä. PACE-me
netelmä vastaa vahvasti ihmisen perustarpeisiin. Onneksi on väyliä, joilla samaa vaiku
tusta voidaan hakea aikuisena, vaikkapa harrastajanäytteleminen. Joka tilanteessa ei tar
vita terapiaa tai se ei ole välttämätöntä. Terapeuttisuus voi olla ulkoapäin tuotua tai tera
peuttisen toiminnan piiriin voi hakeutua itse. Asioiden käsittelyssä oleellista on suostu
minen siihen, että asioita käsitellään. Käsittelyä voi tehdä monella eri tavalla, kuten tä
mä opinnäytetyö ja Sosiaalinen minä elokuvana -menetelmän käyttö osoittaa. Mielen
kiintoista olisi saada tietää, näkevätkö muut tutkijat tämän tapaustutkimuksen tuloksissa
yleistettävyyden aineksia PACE-asenteen kokemisen suhteen. Tai nähdäänkö tämän ta
paustutkimuksen yleisemmin tukevan sellaisia aiheesta tehtyjä aikaisempia tutkimuksia,
joihin en ole tutustunut.
Suunnitelmani siitä, miten pääsisin tutkimuksessa syvälle sitä kohti mitä tarvitsen,
osoittautuikin tapaustutkimuksen tutkimustavaksi. Ajatus tehdä opinnäytetyö monipuo
lisin tavoin, tuki alun perin irrottautumista arjen kuvioista ja istumispainotteisesta opis
kelusta. Opinnäytetyön runsas sivujen määrä puhutti ja välillä nolottikin. Päädyin ajatte
lemaan tätä tuotteena. Toisaalta tämä on kokonaisuus, joka on antanut minulle paljon ja
toisaalta tämä on tarina Annille. Ajattelen, että tässä tapaustutkimuksessa voi olla henki
lökohtaisen yleistettävyyden aineksia muillekin. Itselleni tämä on nyt lähtökohta poh
dinnoille ja uusille ideoille. En tiedä, kuinka paljon pienempään sivumäärään tapaustut
kimuksen voisi aineistollisesti ja menetelmällisesti avattuna tiivistää. Käsite triangulaa
tio, jonka löysin tutkimuksen loppuvaiheessa, avasi sitä, mitä olin jo tehnyt. Sain var
muutta, että tutkimisen tapa oli oikea, ja siitä tuli tuki tekemäni työn loppuun saattami
seen.
Ajatus tapaustutkimuksen tukemasta mahdollisesta yhteiskuntateoriasta kiehtoi. Analo
giakehittelyä olisi tässä tapaustutkimuksessa voinut viedä pidemmällekin, nyt se jäi lä
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hinnä omiksi ajatuksiksi. Voiko tätä tapausta ja lastensuojelua verrata? Pohdin asiaa kol
mesta näkökulmasta: 1) lapsuus elämänvaiheena, 2) kasvattajuus ja 3) ohjaajan merkitys
ja tehtävät. Lapsuus elämänvaiheena ei ole kaikille samanlainen. Sitä on tutkittu paljon,
lapsuuteen liittyvät mm. lapsen luonne, ympäristötekijät ja vanhemmuus. Kiintymysteo
ria avaa vanhemmuuden merkitystä. Biologinen vanhemmuus ja lähikasvattajuus lasten
suojelussa ovat täysin eri asioita. Analogiana voidaan nähdä lapsen oikeus hyvään lap
suuteen, joka voidaan katsoa työn tavoitteeksi kummassakin roolissa. Analogiassa raja
taan huono lapsuus pois, sellaista ei voi analogian mukaan pitää tavoitteellisena. Toisena
analogiana voidaan nähdä oma rooli lapsen kasvattajana. Siihen vaikuttavat oma histo
ria ja elämän aikana opitut asiat sekä alan koulutuksen vaikutus. Kasvattajuutta on van
hemmuus ja ammattikasvattajuus. Kasvattajalla on väistämättä jokin tapa, jolla hän toi
mii kasvattajana. Tapaustutkimuksessa tulee esiin kasvattajuuden kokemuksia. Analo
giamallin mukaan jokaisella kasvattajalla on kokemuksia lapsen kasvattamisesta. Jos
perheessä ei ole lapsia ja henkilö ei toimi lähi- tai ammattikasvattajana, tämä analogia ei
toteudu. Kolmas tässä tapaustutkimuksessa käytetty analogia on ohjaajan merkitys ja
tehtävät, joka on laaja käsite. Ohjaaja työskentelee harrastajateatterissa ohjaten ihmisiä
näiden vapaa-ajalla. Lastensuojelussa ohjaaja tekee työtä lasten ja vanhempien parissa,
joille on avattu lastensuojelun asiakkuus. Kummassakin tehtävässä ohjaaja tekee henki
löohjausta ja käsittelee joukkoja. Analogian mukaan ohjattavien ikä ja taitotaso sekä oh
jauksen menetelmät vaikuttavat ohjaajan työhön joka tapauksessa. Ohjaajan täytyy
miettiä, miten työtään tekee ja mitä hän sillä tavoittelee. Mikäli henkilö ei ohjaa harras
tajanäyttelijöitä eikä lastensuojelun asiakkaita, ohjaaja-analogiaa ei käytetä. Ainakaan il
man, että joku tekee tapaustutkimuksen PACE-asenteen merkityksestä jossain uudessa
ohjaamisen yhteydessä. Kuvio 11, lapsen sosiaalisen kasvun edistäminen lastensuojelus
sa, on näiden analogiamallien hyödyntämisen johtopäätös ja tuotos tässä tapaustutki
muksessa.
Tapaustutkimuksen analyyttisen kehyksen aavistuksena oli halu tehdä opinnäytetyö har
rastuspohjalta ja vapaaehtoisuudesta. Ajatuksena oli, että vapaaehtoisuudella on ollut it
selleni joku merkitys. On jokin asia, jota käsittelen vapaaehtoisuuden avulla. Tässä ta
paustutkimuksessa olen yrittänyt kehystää sitä asiaa ja mielestäni onnistunutkin. Tämä
tapaustutkimus voidaan määritellä laajaksi, paljastavaksi ja avoimeksi tapaustutkimuk
seksi. Lukijalle kehykset ovat ehkä koristeveistotyylisesti moniyksityiskohtaiset, rönsyi
levät, eivät aivan oman tyylin mukaiset. Lukija voi miettiä Annin tarinaa lukiessaan
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omia kokemuksiaan ja oppia kokemuksellisen ymmärryksen kautta. Kehysten keskellä
Annin tarina toimii lukijalle peilinä.
Kokeneen harrastajanäyttelijän kanssa oli helppo aloittaa kuvaaminen. Sosiaalinen minä
elokuvana -menetelmää voidaan jatkossa lähteä toteuttamaan vaikkapa oman työ puit
teissa. Tällöin asiakkaan motivoituminen menetelmään on kuvaamisen onnistumisen
kannalta tärkeää. Motivoituneen asiakkaan kanssa on helpompi työskennellä kuin moti
voitumattoman, vaikka muita esiintymisen taitoja olisi vähemmän. Annin haastattelemi
nen oli helppoa, koska hän oli motivoitunut. Hän oli paljon harjoitellut artikuloimista ja
esiintymistä. Oman lisänsä menetelmän käyttöön toi yhteinen harrastusyhteisömme.
Menetelmä toi molemminpuolista ymmärrystä lähentäen meitä. Keskustelut ja palaut
teen antaminen saivat uuden merkityksen. Yhteinen motivaatio ja näkemys yhteisössä
toimimiseen vahvistui. Erimielisyyksistäkin taitaa olla jatkossa helpompi keskustella,
kun tunnemme toistemme motiivit paremmin. Menetelmän käyttö lisäsi ja syvensi muita
keskustelujamme aikaisemmasta.
Kolmannen haastattelun sisällön analyysin tekeminen oli vaikeaa. Lähdin analysoimaan
haastattelua kolme eri kertaa. Kolmannella kertaa päädyin poimimaan haastattelusta sa
mat aihiot kuin muistakin haastatteluista, eli erilaisia kokemuksia itsestä. Näiden poi
mintojen luokittelu oli raskasta ja nosti tunteet pintaan. Tämä kohta tutkimuksesta sai
minut myös hakemaan laajemmin teoriataustaa tutkimukseen. Koin välttämättömäksi
tuoda tutkimuksen teoriaosuuteen kiintymyssuhdeteoriaa, joka auttaisi analysoimaan
näitä erilaisia kokemuksia itsestä. Päällimmäisenä nousi mieleen asian vaikeus, kysy
mysten paljous ja asian koskettavuus. Lapsen itsemurhan ollessa kyseessä valmiita vas
tauksia ei ole, mutta kysymyksiä on loputtomasti. Niihin ei ole kukaan vastaamassa. Ja
osaisiko vastata, jos vastaaja olisi vielä elossa. Kunnioitan suuresti Annia, joka on
selvinnyt tästä kaikesta ja haluaa jakaa sen meille tämän opinnäytetyön muodossa.
Toivon, että tämän lukeminen on rakentava kokemus kaikille lukijoille.
Opinnäytetyön tekeminen oli myös matka oman itsenäistyvän nuoreni maailmaan. An
nin kertomuksen kautta voin peilata tämän hetken nuorten maailmaa, sen kovuutta ja
vaatimuksia. Nuoruuteen kuuluvat sisäiset pakot, ahdistukset, odotukset, itsenäistymi
sen tarve ja pelko näyttäytyivät luonnollisempina asioina. Tutkimuksen teko toi äitinä
olemiseen tiettyä varovaisuutta. Toisen pään sisään ei voi mennä, ennakko-oletuksia ei
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kannata asettaa. Ja niin paljon kuin mahdollista, kannattaa nuorta kuunnella. Ehkä hän
jotain kertookin. Tai ainakin kokee, että häntä tuetaan. Toivottavasti myös kokee, että
hänet hyväksytään.
Itsen hyväksyminen on iso askel, joskus ehkä jopa elämän mittainen. Itsen näkeminen,
palautteen hyvyyden punnitseminen ja erilaisten roolien ottaminen kuuluvat elämään.
Vaikka tekee monesti kipeää.
Surullisen asian esittämisen voisi etäännyttää, ajatella, että esittää sen roolihahmona, jo
ka on kokenut kovia. Surun ja tuskan voisi pilkkoa pieniin osiin ja tuoda aina välillä jo
tain sellaista esiin sopivassa tilanteessa esiintyessään. Niin surua voisi työstää yhteisesti
yleisön kanssa, mutta se ei tulisi esille niin isona möhkäleenä, että sen alle sortuisi. Em
patiaa ja vertaistukea voisi saada toisten ihmisten pienistä ja suurista tarinoista. Se edel
lyttää, että jaksaa kuunnella. Aina ei jaksa, eikä tarvitsekaan. Ihmisellä on oikeus olla
armollinen itsellensä.
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LIITTEET
Liite 1
HAASTATTELU 1
1. Palataan niihin aikoihin, kun aloitit näyttelemisen. Millaista elämäsi oli?
2. Mikä näyttelemisessä kiehtoi sinua, miksi haaveilit siitä?
3. Millaisia kokemuksia näyttelemisestä aluksi, millaisia rooleja sait, millaista oh
jausta?
HAASTATTELU 2
1. Millaisia erilaisia rooleja sinulla on?
2. Millä tavalla olet sosiaalisesti kasvanut elämän aikana? Millaisia rooleja sinulla
oli pikkutyttönä, entä teininä? Mitkä asiat sinua ovat kasvattaneet? Millaiseen
kasvuun sinä olet itse pyrkinyt?
3. Onko jotain tiettyjä näytelmiä tai näytelmärooleja, jotka ovat sinua erityisesti
kasvattaneet? Entä muita rooleja? Miten ne ovat kasvattaneet?
HAASTATTELU 3
1. Mitä tämä videokooste elämästäsi kertoo?
2. Mitä näkökulmaa haluaisit lisätä, mitä vähentää?
HAASTATTELU 4
1. Millainen matka tämä puoli vuotta on sinulle ollut?
2. Miten koit haastattelut ja videoprosessin?

