
4/2019  1

4 / 2 0 1 9

I l o k s i  j a  o p i k s i



2  4/2019

Kielikukko 4/2019

Hyvä lukija ................................................................................................................ 1
Draama on koko koulun tehtävä .......................................................................... 2
Pirjo Vaittinen

Osallistavan draamaprosessin suunnittelu ........................................................ 6
Pia-Riitta Stenberg

Draama yhteisen kielen rakentajana ................................................................. 12
Eeva Saha

Tutorointia draaman työtavoista ....................................................................... 16
Sanni Swahn

Turkulaiset luokanopettajaopiskelijat tunnetaitoja ja kestävää  
kehitystä opettamassa − draaman keinoin ...................................................... 20
Jorma Immonen

Draaman kaarella – opetusmenetelmällisiä jännitteitä historian  
opetukseen ............................................................................................................. 25
Matti Rautiainen ja Anna Veijola

Tarinoita, teatteria, toimintaa, tositapahtumia ............................................... 30
Päivi Jyrämö ja Pirjo Vaittinen

Draamamenetelmät kirjoittamisen opetuksessa ............................................ 35
Johanna Pentikäinen ja Heli Perttula

Draaman ja ilmaisun opettaminen monikulttuurisissa ryhmissä ................ 39
Sanna Franck

Naamionäyttelemisellä rohkeutta ilmaisuun .................................................. 41
Anne Herrala

Tätä me teemme
Kysely draaman käytöstä opetuksessa ............................................................. 42
Pirkko Tiuraniemi

Draamamateriaaleja oppitunnille ...................................................................... 45
Pirkko Tiuraniemi

FinRA kouluttaa: Tue lasta leikkien! ................................................................... 47
Heli Ketovuori



4/2019  1

Hyvä lukija
Tavallisia oppitunteja on viime vuosina pyritty 
muuttamaan toiminnallisemmiksi esimerkiksi draa-
man avulla. Vuoden 2014 opetussuunnitelmien 
perusteiden ilmaisemat tavoitteet ovat aikanaan 
olleet kunnianhimoiset. Pirjo Vaittinen, yliopiston-
lehtori emerita Tampereen opettajankoulutusyk-
siköstä, on tämänkertainen kirjoittajavieraamme, 
ja hän valottaa lehden ensimmäisessä artikkelissa, 
miten draama näkyy eri oppiaineiden kirjauksissa. 
Yhdessä Päivi Jyrämön kanssa hän kirjoittaa lehdes-
sä vielä Kainon laulu -näytelmään liittyvästä isosta 
tamperelaisesta draama- ja teatterikasvatushank-
keesta.

Kuopiolaiset opettajat ovat saaneet tutorointia 
draaman työtavoissa väitöskirjatyötä tekevän San-
ni Swanin johdolla. Yliopistopedagogien, opettajien 
ja oppilaiden yhteisiä draamahankkeita valottavat 
lehdessä Pia-Riitta Stenbergin, Matti Rautiaisen ja 
Anna Veijolan, Jorma Immosen, Johanna Pentikäi-
sen ja Heli Perttulan artikkelit. Stenberg esittelee 
kehittämäänsä eri oppiaineissa toteuttamiskelpoista 
draamatyöskentelyn mallia. Rautiainen ja Veijola ko-
rostavat historian oppiaineessa draaman avulla syn-
tyvää uutta tiedonalakohtaista ajattelua. Immonen 
kuvaa, kuinka turkulaiset draamaohjaajat auttavat 
käsinukkien avulla alakoululaisia kehittämään tun-
netaitojaan ja löytämään ilon. Pentikäinen ja Perttula 
puolestaan näkevät draaman avulla ryhmien alkavan 
tuottaa kirjoittamiseen ennalta arvaamatonta uutta 
tietoa ja osaamista. 

Sähköisesti tuotetut tarinat, animaatiot ja pod-
castit voivat olla oppilaiden mieleen, ja sellaisissa 
ryhmätöissä opettaja voi olla aktiivisena ohjaajana 
tai ryhmätöiden raamittajana. Esimerkiksi ennen jou-
lua tai vaikka keskellä opiskelujaksoa voisi keskittyä 
hetkeksi vaihtoehtoisiin helposti toteutettaviin draa-
mamuotoihin, vaikkapa sorminukketeatteriin (huo-
vanpalat sormissa pöydän laidalla), varjoteatteriin 
(valo valkoisen paperipöytäliinan takaa), nukketeat-

teriin tai naamioteatteriin, jonka periaatteita Anne 
Herrala esittelee jutussaan. Nukkien avulla oppilas 
voi unohtaa itsensä, puhua ja työskennellä jännittä-
mättä ja samalla oppia ja opettaa muita. 

Draamaharjoitukset sopivat kaikenikäisille, myös 
vähän suomea osaaville, kuten Eeva Sahan ja San-
na Franckin maahanmuuttajien erityisopetukseen 
liittyvät tekstit osoittavat! Oppilas keskittyy, aistii, 
käyttää kieltä ja ilmentää itseään suhteessa muihin. 
Draama voimauttaa tekijäänsä, antaa yhteistyötai-
toja ja lisää ihmisryhmien välistä vuorovaikutusta 
ja ihmisen kykyä tuntea empatiaa. Kun draama on-
nistuu ja oppilaat pitävät siitä, se voi opettaa myös 
yhteiskuntataitoja, kuten historiaan liittyvissä draa-
maharjoitteissa.

”Tätä me teemme” -palstalla lehden lopussa esitel-
lään draamaa käyttäneiden opettajien esimerkkejä ja 
ajatuksia draamatyöstä, samoin vähällä vaivalla netis-
tä ja kirjoista haettavia draamaharjoitteita ja -materi-
aaleja.

Lopuksi kerromme Tue lasta leikkien! –koulutuk-
sestamme, jonka tavoitteena on innostaa ja kannus-
taa vanhempia tukemaan lapsen oppimisvalmiuksia. 

Toivottavasti lehtemme osaltaan innostaa ja aut-
taa sinua työssäsi!

Hyvää joulunalusaikaa!
Heli, Pirkko ja Vuokko 
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Draama on koko koulun tehtävä
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaan oppimisympäristöjen tulee tarjota 
mahdollisuus luoviin ratkaisuihin ja asioiden tutkimiseen eri näkökulmista. Draama kuuluu opetussuun-
nitelman yhteisessä kaikkia oppiaineita koskevassa osassa koulun työskentelyn uudistamisen keinoihin. 
Draama on edelleen mukana eri oppiaineiden opetussuunnitelmateksteissä erilaisin painotuksin työs-
kentelytapana ja opetusmetodina. Siihen liitetään myös opetuksen integrointi yli oppiainerajojen. Draa-
malla on taiteellisena toimintana kiinnostava asema koulun välittämässä kulttuurisessa osaamisessa. 

Opetussuunnitelma velvoittaa ja 
vakiinnuttaa 
Draama on koulussa tutuin näytelmän merkityk-
sessä, koulun ulkopuolella se on perinteisen realis-
tisen juonielokuvan ja myös vakavan puhenäytel-
män teatteriesityksen genre. Draamaa on kuitenkin 
jo viidenkymmenen vuoden ajan tarjottu koulujen 
opetukseen ja lasten ja nuorten vapaa-aikaan oman-
laisenaan ei-esittämiseen-tähtäävänä taiteellisen 
toiminnan muotona ja asioiden, ymmärtämisen 
ja asennekasvatuksen keinona. Draaman rinnalla 
on käytetty nimityksiä luova toiminta, ilmaisutaito 
ja -kasvatus, soveltava teatteri, taidelähtöinen tai 
-perustainen työskentely. Niissä kaikissa taide on 
toiminnan lähtökohta tai tavoite. Toiminnalliset me-
netelmät -nimitys korostaa muulla tavoin välineelli-
syyttä. Viime aikoina on käytetty kattavana termiä 
draamakasvatus. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
2014 mainitsee sanan draama 79 kertaa, ei kertakaan 
merkityksessä näytelmäkirjallisuus. Draama näh-
dään opetussuunnitelmassa yksilöllisinä kokonais-
valtaisen ilmaisun taitoina tai yhteisen tekemisen 
vuorovaikutus- ja työskentelytaitoina tai välineel-
lisesti työskentelytapana, opetusmetodina, jonka 
avulla noita taitoja voidaan mallintaa ja harjoitella. 
Siihen viitataan myös taiteena. Opetussuunnitelma 
on kompromissi, jossa yhdistyy erilaisia näkemyksiä, 
tavoitteita ja strategioita, eri kohdissa ja eri oppiai-
neiden kohdalla vedetään eri suuntiin, se on sisäises-
ti ristiriitainen.  

Draama eri oppiaineiden työtavoissa 
Draama mainitaan toistuvasti jonkin lyhyen listan osa-
na eri oppiaineiden työtavoissa. Kaikissa vieraiden 
kielten opetussuunnitelmissa, jopa latinan, toistuu sa-
nonta: ”Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avul-
la oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa 
kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita.” (Esim. POPS 
2014, 199.) 

Historian työtapoina ovat kerronta, draama, leikki 
ja pelit, ylemmillä vuosiluokilla draaman ja kuvallisen 
ilmaisun käyttö. Yhteiskuntaopin opetuksessa on tar-
koituksenmukaista käyttää vuorovaikutuksellisia, elä-
myksellisiä ja toiminnallisia työtapoja tiedon luomi-
sessa, kuten simulaatioita, opetuskeskusteluja, väit-
telyitä ja draamaa, kun harjoitellaan yhteistoimintaa, 
osallistumista ja vaikuttamista lähiyhteisössä. (POPS 
2014, 258.)

Uskonnon oppimisympäristöistä ja työtavoista sa-
notaan, että asioita tarkastellaan kerronnallisuuden, 
draaman, kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden 
ja yhteisöllisen oppimisen avulla. Elämänkatsomus-
tiedossa työtapoihin kuuluvia tutkimuskeskusteluja 
rikastetaan toiminnallisilla aktiviteeteilla, saduilla, 
kertomuksilla, leikeillä, musiikilla, kuvataiteella ja 
draamalla. (POPS 2014, 135, 140, 248.)

Vuosiluokilla 1–6 opetetaan ympäristöoppia, 
biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terve-
ystiedon integroitua oppiainetta. Sen kohdalla op-
pimisympäristöistä ja työtavoista sanotaan, että 
otetaan huomioon toiminnallisuus, kokemukselli-
suus, elämyksellisyys sekä draaman ja tarinoiden 
käyttö. (POPS 2014, 103.) Terveystietoon omana 
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oppiaineena vuosiluokilla 7–9 kuuluu edelleen, että 
oppimisympäristöt ja työtavat mahdollistavat koke-
muksellisuuden, draaman ja tarinoiden käytön sekä 
terveyteen yhteydessä olevien ilmiöiden tutkimisen 
mahdollisimman luonnollisissa tilanteissa ja ympä-
ristöissä. (POPS 2014, 401.)

Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoi-
hin liittyvät tavoitteet lähtevät siitä, että matematiikan 
opetuksessa käytetään oppilaille tuttuja ja kiinnosta-
via aiheita ja ongelmia oppimisympäristössä, jossa 
konkretisointi ja välineet ovat keskeisessä asemassa. 
Lisäksi mainitaan oppimispelit ja -leikit. Taitavien op-
pilaiden tukena voivat olla luova ongelmanratkaisu 
ja matematiikan sovellukset. Arvioinnin yhteydessä 
todetaan, että oppilailta edellytetään matemaattisen 
ajattelunsa esilletuomista puheen, välineiden, piirtä-
misen ja kirjallisen työskentelyn avulla. (POPS 2014, 
236–237.) Matematiikan opetuksessa onkin kehitelty 
muun muassa kielentämisen avulla oppimista. (Jout-
senlahti & Kulju 2010.) 

Draaman määrittelyä etsimässä
Draama määritellään äidinkieli ja kirjallisuus -oppiai-
neen kuvauksessa yhdeksi keskeiseksi kulttuurisisäl-
löksi rinnallaan sanataide, media, teatteritaide sekä 
puhe- ja viestintäkulttuurit, ja sen sanotaan vahvis-
tavan oppiaineen toiminnallista, kokemuksellista, 
elämyksellistä ja esteettistä luonnetta. Opetuksen 
tehtävänä on kiinnostuksen ja innostuksen vahvista-
minen kielelliseen ilmaisuun, draamaan, kaunokirjal-
lisuuteen ja monimuotoisten tekstien tulkitsemiseen 
ja tuottamiseen. Kielen tutkimiseen ehdotetaan rooli-, 
draama- ja teatterileikkiä. Luokilla 3–6 hyödynnetään 
draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten 
aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä sekä 
tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja 
kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja 
toteutukseen. 

Sisällöissä draama liitetään lastenkirjallisuuteen 
mutta myös kaikenlaisiin muihin teksteihin. Se eh-
dotetaan integroitavaksi muihin oppiaineisiin, esi-
merkiksi musiikkiin, liikuntaan ja ympäristöoppiin. 

Vuosiluokilla 7–9 draama ehdotetaan integroitavaksi 
kirjallisuuden kanssa ja yhdistettäväksi muiden op-
piaineiden, vieraiden kielten, historian, maantiedon ja 
kuvataiteen opetukseen. 

Vuorovaikutustaidoissa tavoitteena on tukea 
oppilasta vahvistamaan ilmaisurohkeuttaan ja oh-
jata häntä ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, 
myös draaman avulla. Arviointikriteereissä oppilaan 
luovuuden käyttämistä ja itsensä ilmaisemista eri-
laisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman 
avulla, arvioidaan arvosanalla hyvä, kun oppilas 
osaa käyttää kokonaisilmaisun keinoja omien ideoi-
densa ja ajatustensa ilmaisemiseen ryhmässä sekä 
osallistuu draamatoimintaan. Lisäksi sanotaan, että 
oppilas osaa pitää valmistellun puheenvuoron tai 
esityksen. (POPS 2014, 104–107.) Ylimpien luokkien 
vuorovaikutustaitojen tavoitteissa itsensä ilmaisemi-
sessa korostuu puhe, ja ehdotetaan harjoiteltavaksi 
puhe-esitysten pitämistä. Se on myös arvioitavana 
päättöarvioinnin kriteereissä. Sen sijaan siellä ei 
näy mitenkään vuorovaikutustilanteissa toimimisen 
sisällöissä myös mukana oleva ”tutustuminen teat-
teriin taidemuotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin” – 
ja vielä ”draaman toimintamuotojen avulla”! (POPS 
2014, 160–162.)

Teatteri ja draama onkin nähtävä teksteinä laa-
ja-alaisen tekstikäsityksen mukaisesti ja tulkitta-
va äidinkielen ja kirjallisuuden tavoite- ja sisältö-
sanontoja siltä pohjalta. Kun puhutaan tekstien tai 
fiktion ymmärtämisestä, tulkinnasta ja analysoin-
nista, tarkoitetaan aina myös teatteria ja draamaa. 
Kun tekstien tulkitsemisen tavoitteissa ohjataan op-
pilasta tulkitsemaan tekstejä tarkoituksenmukaisia 
käsitteitä käyttäen, se kattaa myös teatteriesitykset 
ja draaman esteettiset prosessit. Monimuotoisten 
tekstien tuottaminen kattaa myös draamatoimin-
taan osallistumisen ja teatteriesitysten tuottami-
sen. Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtämi-
sessä kirjallisuus- ja kulttuurinäkemyksen avartami-
nen, kulttuurielämysten nauttiminen ja aktiivisuus 
kulttuuritarjonnan käyttäjänä ulottuu siis myös 
teatteriin. 
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Draama ja muut taiteet: yhteistä 
kehollisuutta ja symbolisia merkityksiä  
Draaman taideluonteeseen viitataan, kun draama esi-
tellään koulun työtapojen yhteydessä: Draamatoiminta 
sekä muut taiteelliset ilmaisukeinot edistävät oppilai-
den kasvua itsensä tunteviksi, itsetunnoltaan terveiksi ja 
luoviksi ihmisiksi. Tällöin oppilaat pystyvät ilmaisemaan 
itseään monipuolisesti ja toimimaan rakentavassa vuo-
rovaikutuksessa erilaisten ihmisten ja ryhmien kanssa. 
(POPS 2014, 30.) Taiteen tieto on kokemuksellista, esi-
merkiksi draamatoiminnan aikana tapahtuvia havain-
toja ja niiden merkitysten oivaltamista. Se on myös noi-
ta omia kokemuksia ja toimintaa reflektoivaa, kokijaan 
itseensä kohdistuvaa oppimista. Oppiminen tapahtuu 
tilanteisesti ja sosiaalisesti.

Suomalaisessa koulussa ei ole taidekasvatusohjel-
maa vaan taide- ja taitoaineiksi nimitetyt oppiaineet. 
On kiinnostavaa katsoa, miten perinteisten taide- ja tai-
toaineiden opetussuunnitelmat suhtautuvat draamaan 
työskentelynä ja taiteena ja millaista eri oppiaineiden 
yhteistyötä niissä ehdotetaan. 

Draama terminä mainitaan vain kerran käsityön 
kohdalla. Käsityö on ilmaisuaine, joka vahvistaa op-
pilaan kiinnostusta käsin tekemiseen ja innostaa kek-
sivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään 
käsityöhön. Alaluokilla ohjatun suunnittelun ja te-
kemisen tukena käytetään mielikuvitusta, tarinoita, 
draamaa, leikkiä, pelejä sekä luonnon- ja rakennet-
tua ympäristöä. Oppilas käyttää käsityön käsitteitä, 
merkkejä ja symboleja sekä vahvistaa visuaalista, 
materiaalista ja teknologista ilmaisuaan. Oppilas 
osaa toteuttaa kokonaisen käsityöprosessin ja doku-
mentoida prosessin, valmistaa omaan tai yhteiseen 
suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai teoksen, 
jossa on huomioitu esteettisyys ja toimivuus. (POPS 
2014, 147, 272, 430.)

Liikunnan tavoitteissa on helppo nähdä yhtymä-
kohtia draamatoimintaan: se tarjoaa mahdollisuuksia 
iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaali-
suuteen, rentoutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja 
ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Yhteistä sisäl-

töä ovat leikit ja pelit sekä tasapaino- ja liikkumistaito-
jen musiikki- ja tanssiliikunta. Ne mahdollistavat osal-
lisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja 
esteettisyyden kokemuksia. (POPS 2014, 274, 435.)

Musiikin opetuksessa käytetään taide- ja kulttuu-
rilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia 
mahdollisuuksia. Oppilaat voivat suunnitella ja toteut-
taa erilaisia äänikokonaisuuksia ja toteuttaa musiikil-
lisia tai monitaiteellisia kokonaisuuksia. Musiikilliseen 
toimintaan liitetään eheyttävät teemat, muut oppiai-
neet, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulko-
puolella tapahtuva toiminta. (POPS 2014, 141.)

Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa op-
pilaiden omakohtaiselle suhteelle kuvataiteeseen ja 
muuhun visuaaliseen kulttuuriin erilaisissa rakenne-
tuissa ympäristöissä, luonnonympäristöissä ja verk-
koympäristöissä. Ilmaisun taitojen ja esteettisten 
valmiuksien kehittymistä tuetaan eri aistien ja koko 
kehon yhteistyöllä, innostetaan leikinomaiseen kokei-
luun, tieto- ja viestintäteknologian käyttöön sekä tai-
teidenväliseen toimintaan, myös koulun ulkopuolisille 
projekteille. (POPS 2014, 143, 276, 426.)

Ilmiöperustaista tai eri tiedonaloja 
yhdistävää eheyttämistä 
Yhtenä uuden opetussuunnitelman perusteiden asiana 
on keskustelussa usein tuotu esille ilmiöperustainen 
oppiminen. Se ei kuitenkaan kuulu opetussuunnitel-
man perusteiden terminologiaan. Sen sijaan yleisen 
osan luku Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppi-
miskokonaisuudet määrittelee sekä opetuksen sisältöä 
että työtapoja koskevan pedagogisen lähestymistavan, 
jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti op-
piainerajat ylittäen tarkastellaan todellisen maailman 
ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. Oppimiskokonai-
suudet tarjoavat tilaisuuden koulun ja muun yhteiskun-
nan väliselle yhteistyölle.  

Draaman kohdalla korostettu sitä, että opetuksen 
sisältöjen integrointi yli oppiainerajojen tuo tulles-
saan mahdollisuuden ilmiöperustaiseen oppimiseen 
ja opetukseen. (Stenberg 2019 134.) On tärkeätä, että 
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erilaiset tiedonalojen ja tietämisen tavat otetaan draa-
matyöskentelyssä tasavertaisina mukaan keskustelui-
hin ja yhteistyöhön eri aineiden opettajien kesken. 

Opetushallituksen verkkopalvelusta löytää haku-
sanalla draama äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen 
materiaalia draamasta opetettavana asiana ja kirja-
luettelon. Draamakasvatusta yhteisöllisyyden edus-
tajana -artikkeli sisältää katsauksen suomalaiseen 
tutkimuskirjallisuuteen ja esittelee prosessidraaman 
ja forum-teatterin. Ryhmäytymisestä ja erilaisten 
ihmisten tapaamisesta on elämänkatsomustiedon 
materiaalia. Kuvataide on keskeisenä aineistossa Su-
kellus Itämereen; siitä voisi edetä myös ekologisiin 
kysymyksiin. 

Omaa ja lainattua
Minun näkökulmani draamaan on nykyteatterin tai-
teellisissa prosesseissa ja työskentelytavoissa. Lukio-
diplomin ala on teatteritaide. (Vaittinen 2012). Taiteen 
perusopetuksessa nimitys on samoin teatteritaide. 
Sirkus on taiteen perusopetuksessa omana taiteenlaji-
naan. Lasten- ja nuortenteatteritoiminta on yksi tausta 
draamalle, myös improvisaatioteatteri ja tarinateatte-
ri. Nuorten vapaa-ajan toimintaan voi kuulua pelaami-
nen. Pelit ja pelillistäminen ovat tulleet mukaan myös 
koulusta käytävään keskusteluun. 

Olen aikaisemmin tarkastellut draamaa opetus-
suunnitelmassa multimodaalisena vuorovaikutukse-
na, joka on osa monilukutaitoa, kulttuurista osaamis-
ta. Draama esteettisenä oppimisprosessina luo tietoa, 
joka pohjautuu aistihavaintoihin perustuvaan ruumiil-
liseen kokemukseen ja muodostaa kokonaisvaltaisen 
tunteen ja ajattelun kokonaisuuden. (Vaittinen 2015.) 
Usein siteerattu on seuraava esimerkki draaman voi-
masta: 

Kysymyksenä voi esimerkiksi olla: ”Mikä on 
sokea?” Vastauksena olisi: ”Sokea on henki-
lö, joka ei näe.” Mutta voisimme myös vasta-
ta: ”Sulje silmäsi, ja pitäen ne koko ajan sul-
jettuina, koita löytää ulos tästä huoneesta”. 
Ensimmäinen vastaus antaa suppean tiedon 
ja täsmällisen tiedon, joka älyllisesti on var-

masti täysin tyydyttävä. Mutta toinen vastaus 
johdattaa kysyjän välittömän kokemisen het-
keen. Se ylittää pelkän tiedon ja rikastuttaa 
mielikuvitusta, koskettaen mahdollisesti sie-
lua yhtä paljon kuin älyä. (Way 1976, 13.)

Draamaa oppii osallistumalla draamaprosesseihin op-
pilaana, kisällinä, noviisina ja mestarina. Draamassa 
tarkkailijoita ei yleensä ole, vaan kaikilla on jokin rooli, 
vaikkapa tavaroiden järjestelijänä, uteliaana ohikul-
kijana tai pallopoikana. Muutaman tunnin harjoitus-
prosessiin voi osallistua Suomen draama- ja teatteri-
opetuksen liiton FIDEA:n kevät- tai talvipäivillä ja mui-
den opettajajärjestöjen koulutuspäivillä tai avoimen 
korkeakoulun täydennyskoulutuskursseilla. Omassa 
koulussa voi osallistua draamatoimintaan jonkun 
draamaa käyttävän avustajana. Kokemuksen pohjalta 
voi ymmärtää kirjallisuutta ja tutkia internetissä tarjol-
la olevaa materiaalia. Yhdessä saman koulun muiden 
draamapedagogiikasta kiinnostuneiden kanssa voi 
rakentaa uusia draamaprosesseja laajempia opetus-
kokonaisuuksia varten. 
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» Pia-Riitta Stenberg
Kirjoittaja toimii draamakasvatuksen 
yliopistonlehtorina Kasvatustieteellisessä 
tiedekunnassa Helsingin yliopistossa

Osallistavan draamaprosessin suunnittelu
Tutkin väitöskirjassani “Osallistavan draamaprosessin yhteisöllinen suunnittelu – Pedagoginen malli 
ja toiminta digitaalisessa oppimisympäristössä” luokanopettajaopiskelijoiden ja ohjaavan opettajan 
toimintaa, kun suunnittelutehtävänä oli peruskoulun viidennen luokan oppilaille suunnattu historiaa 
elävöittävä ja tutkivaan oppimiseen pohjautuva draamaprosessi. Draamaprosessi toteutettiin autentti-
sessa oppimisympäristössä, Olavinlinnassa keväällä 2013. Minä itse toimin suunnitteluprosessin aikana 
sekä opettajana että tutkijana. Tutkimuksessa kehitetty malli ohjaa opettajia strukturoimaan erilaisia 
suunnitteluprosesseja oppijoiden kanssa ja antaa mahdollisuuden hallitulle improvisaatiolle, kun opet-
taja toimii roolissa ohjatessaan draamaprosessia.

Orientointi ja tehtävänanto
Luokanopettajaopiskelijoiden (N = 11) tehtävänä 
oli Tutkiva oppiminen taide- ja taitoaineissa -opin-
tojaksollaan (12 op) suunnitella perusopetuksen 
opetussuunnitelmaa myötäilevä toiminnallinen, 
työpajamuotoinen ja draamapainotteinen tapahtu-
mapäivä peruskoulun viidennen luokan oppilaille. 
Draamaprosessia lähdettiin suunnittelemaan devi-
sing-menetelmällä (ideasta esitykseksi -menetelmä) 
(Koskenniemi 2007). Tällöin suunnittelun lähtökoh-
daksi valittiin opetussuunnitelma ja draamaproses-
sin toteuttamiseen tarkoitettu Olavinlinna historialli-
sine faktoineen. Valmista käsikirjoitusta tai tarinaa ei 
ollut etukäteen annettuna. Suunnitteluun käytettiin 
aikaa yhteensä noin neljä kuukautta (tehtävänannos-
ta toteutukseen ja palautteeseen), mutta varsinai-
seen suunnitteluun ja toteutukseen kului noin 50–60 
tuntia.

Suunnittelutehtävään orientoiduttiin opiskele-
malla tutkivan oppimisen menetelmiä eri taito- ja 
taideaineissa. Lisäksi opiskelijoille luennoitiin rooli-
pelaamisesta. Tässä orientointivaiheessa opiskelijat 
myös suunnittelivat ja toteuttivat oman pienimuotoi-
sen projektin, jossa he kokeilivat tutkivaa oppimista 
käytännössä alakoulun oppilaiden kanssa. Näiden 
pienprojektien tarkoituksena oli ennen varsinaisen 
suunnittelutehtävän alkua perehdyttää opiskelijat 
tutkivan oppimisen mahdollisuuksiin taito- ja tai-
deaineissa ja suunnitella laaja-alaisia oppimiskoko-

naisuuksia opetussuunnitelmaan pohjaten. Perustie-
tojen ja -taitojen pohjalta opiskelijat loivat itselleen 
perustan tulevalle suunnittelulle. Jatkossa opettaja 
voi varmistaa näiden pohjatietojen ja -taitojen osaa-
misen suunnittelemalla vuositasolla oman opetuk-
sensa etenemistä yhdessä eri oppiaineiden ja aineen-
opettajien kanssa. 

Annoin luokanopettajaopiskelijoille suunnittelu-
tehtävän hyvin yleisellä tasolla, jotta he pääsisivät 
itse luomaan ja hankkimaan suunnittelutehtävässä 
tarvittavaa tietoa. Opettajana minulla oli suunnitte-
luprosessin alussa vain joitain suunnittelutehtävää 
ohjaavia ja rajoittavia tekijöitä tiedossa (opetussuun-
nitelma, aikataulu ja ajoitus, toteutuspaikka ja ta-
pahtumapäivän aikataulu sekä draamapainotteisten 
työtapojen hyödyntäminen itse tapahtumapäivänä 
draamaprosessin aikana). Suunnitteluprosessia to-
teutettiin luovan tiedonluomisprosessin muotoja 
myötäillen (ks. esim. Hakkarainen, Paavola, Kan-
gas & Seitamaa-Hakkarainen 2013). Yhteisöllinen 
suunnittelu olikin läsnä koko prosessin ajan, kun 
suunnittelutehtävää ideoitiin, rajattiin ja muokattiin 
toteutettavaan muotoonsa. Draamaprosessin muo-
to (osallistava draamaprosessi) oli minulla mukana 
tehtävänannossa, mikä tarkoitti opettaja roolissa 
-työtavan sekä kollektiivisen roolin (oppilaat) käyttä-
mistä draamaprosessin aikana. Tämä rajasi tehtävä-
nannossa perinteisen näytelmänvalmistusprosessin 
ja siihen liittyvän esittävän teatterimuodon valmii-
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ne repliikkeineen pois. Osallistava draamaprosessi 
tarkoitti tehtävänannon yhteydessä sitä, että oppi-
laat kiertäisivät opettajaopiskelijoiden johdolla Ola-
vinlinnassa valmiin kehyskertomuksen mukaisesti. 
Suunnittelutehtävässä mukana olleet opiskelijat 
toimisivat kehyskertomuksen eri vaiheissa rooleis-
sa, oppilailla tulisi olla jokin tehtävä ratkaistavanaan 
draamaprosessin aikana ja draamaprosessissa olisi 
selkeä alku ja loppu.

Tehtävänannon jälkeen kävimme opaskierroksella 
tutustumassa Olavinlinnaan ja tutustuimme tarkem-
min Olavinlinnan historiaan. Samalla pääsimme aloit-
tamaan ideoinnin ja kontekstin luomisen. Suunnitte-
lua toteutettiin sekä kasvokkain että Facebookiin luo-
dussa suljetussa ryhmässä. Samalla kun suunnittelua 
aloitettiin, opiskelijat asettivat omalle oppimiselleen 
tavoitteet ja toivat suunnitteluun mukaan omia vah-
vuuksiaan ja oppimisen alueitaan (mitä osaan, mitä 
haluaisin oppia lisää). He myös ryhtyivät kartoitta-
maan historiallisia faktoja Olavinlinnan ja lähiseudun 
historiasta. Nämä syventävät tiedot jaettiin kaikille 
Facebookissa: 

Kehyskertomuksen sisältöä en ole vielä ehti-
nyt hahmotella, mutta mieleeni on noussut 
paljon erilaisia ajatuksia. Olavinlinnaanhan 
liittyy tarinoita muuriin haudatusta neidos-
ta, pässistä, salakäytävistä ja mustan virran 
vetehistä. Kehyskertomus voisi pohjautua 
näille mystisille tarinoille. Linnahan on mitä 
mainioin paikka esimerkiksi salakäytävissä 
vaeltelulle. [Katkelma opiskelijan kirjoitta-
masta Facebook-viestistä.]

Vierailu Olavinlinnassa antoi paremman 
kokonaiskuvan siitä, että aiheita tosiaan 
on paljon. Olavinlinnassa kuultiin kiehtovia 
tarinoita. Voitaisiinko niitä käyttää Euroop-
pa-päivän roolipelijutussa jotenkin? Joku 
hyökkäysjuttu voisi olla mielenkiintoinen, 
onhan Olavinlinna ollut altis hyökkäyksille. 
Toisaalta myöskin linnan arkielämä on kiin-
nostava. Mitä syötiin, kuka teki ruoan, millai-
sia ihmisiä siellä asui, ketä henkilöhahmoja 

linnaan tiettävästi liittyy? Millaisia vaatteita 
käytettiin, miten matkustettiin paikasta toi-
seen, missä käytiin vessassa? Juhliko linnan 
väki? Mitä tapahtui, kun Ruotsin kuningas 
saapui paikalle? Linnan rakentaminen on 
oma juttunsa. Miten se rakennettiin, ketkä 
sen rakensivat, mistä materiaalit hankit-
tiin? Kaupankäynti ja suhteet muuhun Eu-
rooppaan ja maailmaan, se liittyisi hyvin 
Eurooppa-päivään... [Katkelma opiskelijan 
kirjoittamasta Facebook-viestistä.]

Näiden suunnitteluideoiden jälkeen varsinaiseksi 
kehyskertomukseksi muodostui aihe, jossa kuningas 
Kustaa II Aadolf oli tulossa vierailulle Olavinlinnaan 
vuonna 1622 ja kaikkien Savonlinnan asukkaiden oli 
ilmoittauduttava säätyyn tai varallisuuteen riippu-
matta työvoimaksi kuninkaan vierailuun valmistau-
tumista varten. Tämä aihe antoi myös roolihahmot 
niin opiskelijoille kuin peruskoulun oppilaille: opis-
kelijat edustaisivat kaikki säätyjä (aatelisto, papisto, 
porvaristo ja talonpojat) ja viidennen luokan oppi-
laat talonpoikia ja sotilaita. Tämä rajaus mahdollisti 
suunnittelun etenemisen niin, että opiskelijat pystyi-
vät aloittamaan tarkemman tapahtumapäivän draa-
maprosessiin liittyvien toimintapisteiden (työpajo-
jen) suunnittelun:

Mietin, että linnassa on vaan kerran käynyt ku-
ningas, niin siinä voisi olla yksi aihe tai koska 
linna on puolustamistarkoituksiin rakennettu 
ja koska paikalla on oikeasti taisteltu, niin sii-
nä voisi olla yksi tarinan paikka. Kertomuksen 
oli hyvä kai käsittää niitä peruselämään liit-
tyviä asioita, joita linnassa on harjoitettu ja 
eletty. [Katkelma opiskelijan kirjoittamasta 
Facebook-viestistä.]

Itse ainakin toivoisin, että pajat liittyisivät 
kiinteästi kehyskertomukseen, eivät jäisi ir-
rallisiksi osiksi. Lapsia tuskin kiinnostaa tulla 
kahdeksi tunniksi kehittelemään jotain kes-
kiaikaista musiikkikappaletta ja häipyä sitten 
paikalta. [Katkelma opiskelijan kirjoittamasta 
Facebook-viestistä.]
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Varsinainen suunnittelu ja osallistavan 
draamaprosessin toteuttaminen
Toiminnan rungoksi muodostui orientoivan suunnit-
telun ja taustoittavan ideoinnin jälkeen kokonaisuus, 
jossa osa opiskelijoista otti vastaan oppilaat oppaan 
roolissa (draamasopimus) ja osa opiskelijoista vei ke-
hyskertomusta eteenpäin eri työpajoissa oppiaineita 
integroivien (äidinkieli, matematiikka, historia, us-
konto, musiikki, liikunta, kotitalous) tehtävien avulla. 
Näissä rooleissa opiskelijat improvisoiden kuljettivat 
tarinaa ja osallistivat oppilaita heittäytymään draa-
man maailmaan.

Tavoitteena opiskelijoilla oli, että he toimisivat 
säätyjensä mukaisessa roolissaan koko draamapro-
sessin ajan, keskustelisivat oppilaiden kanssa niin 
työpajoissa kuin siirtymien aikana ennalta suunni-
tellun dramaturgian mukaisesti. Samalla oppilai-
den tieto 1600-luvun elämästä Olavinlinnassa ja sen 
ympärillä syvenisi. Osallistava draamaprosessi alkoi 
sillä, että oppaat esittelivät oppilaille toiminnan 
(auttaa Olavinlinnan omaa väkeä kuninkaan vierai-
lun ja juhlaillallisen järjestelyissä). Oppilaiden tuli 
tähän toimintaan liittyen ratkaista eri työpajoissa 
eri tehtäviä: 1) Keittiöpajassa oppilaiden tehtävänä 
oli tutustua Olavinlinnan ruokatalouteen, hahmot-
taa 1600-luvun rahanarvoa ja tutustua viipurilai-
seen kaupankäyntiin ja samalla eläytyä keskiajan 
elämään ja arkeen Olavinlinnassa. 2) Taistelupajas-
sa oppilaat kehittivät motorisia taitojaan erilaisin 
taisteluharjoituksin ja tutustuivat historialliseen 
sodankäyntiin. Lisäksi tavoitteena oli ymmärtää 
Olavinlinnan merkitys puolustuslinnana Venäjän ja 
Ruotsin välillä. Kolmannessa (3) työpajassa oppilai-
den tavoitteena oli tutustua Olavinlinnan kappelissa 
katolisen ja luterilaisen kirkon asemaan 1600-luvun 
Suomessa sekä gregoriaaniseen kirkkomusiikkiin. 
Kun oppilaat olivat käyneet kaikissa työpajoissa, tu-
livat he lopuksi (4) kuninkaan edustajan, Madeline 
von Alfthanin (roolihahmo) luo esittelemään toimin-
taansa työpajoissa. Kun von Alfthan oli kuunnellut 
oppilaiden edustajia, kirjoitti hän jokaiselle luokalle 

hyväksymispaperin vero- ja työvelvollisuuden suo-
rittamisen merkiksi:

Tämän wirallisen asiakirjan nojalla werowel-
vollisuutenne on täten hywäksyttäwästi suo-
ritettu. Olavinlinnassa Anno domini 1622, tou-
kokuun 8. Juhlallisuuksien wirallinen walvoja, 
Madeline von Alftan. [Luokille draamaproses-
sin jälkeen annettu pergamenttiteksti.]

Samalla kun opiskelijat suunnittelivat kehyskertomus-
ta ja siihen oleellisesti kuuluvia työpajoja, tuli heidän 
keskittyä oman roolihahmonsa luomiseen. Tätä varten 
heidän tuli etsiä ja luoda yhteisöllisesti jaetusta tie-
dosta uutta tietoa, jotta kaikki draamaprosessin osat 
liittyisivät saumattomasti yhteen. Opiskelijat keräsi-
vät roolihahmonsa luomiseen liittyen tietoa esimer-
kiksi 1600-luvun nimistöstä ja vaatetuksesta. Samalla 
monilukutaito ja erilaiset yhteisöllisen kirjoittamisen 
muodot kehittyivät. 

(Keittiö)pajassa olevat roolihahmot antoivat 
oppilaille erinäisiä tiedonpalasia, mikäli oppi-
laat kysyivät, ja hahmo puhui muutenkin las-
ten työskennellessä monologia linnan asiois-
ta tai ruokatarvikkeista yleensä. Lapset saivat 
esittää kysymyksiä hahmolle ja hahmo vastasi 
roolinsa mukaisesti… Kukin hahmo toimi sa-
malla omassa pajassaan ja oman osa-alueen-
sa erikoisasiantuntijana ja oli valmistautunut 
rooliin tutustumalla ajan mukaisiin rajoittei-
siin ja käytäntöihin. [Katkelma opiskelijoiden 
loppuraportista.]

Varsinaisen kehyskertomuksen ulkopuolella tarinas-
sa esiintyi Ingel-neito, joka tarinan mukaan on hau-
dattu Olavinlinnan muurien sisään. Tämä hahmo 
näyttäytyi vain draamaprosessiin osallistuville oppi-
laille ja muut opiskelijat roolissa ollessaan käyttäy-
tyivät niin, etteivät nähneet tätä hahmoa. Ingel-neito 
ilmestyi oppilaille linnan käytävillä ja taistelupajas-
sa, jossa hän ääneen suri tapahtunutta. Tämä hahmo 
syntyi opiskelijoiden oman ideoinnin ja linnan tari-
noiden kautta: 
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Seuraavaksi he huomaavat Olavinlinnan luo-
na valkean hahmon, joka houkuttelee heidät 
luokseen. Hahmo on Pihlaja-neidon kummi-
tus, jonka vain lapset voivat nähdä ja kuulla, 
koska heillä on nämä taikavoimia antavat 
merkit. Opettajan ei tarvitse neitoa nähdä 
tai kuulla (siis totta kai opettaja hänet näkee, 
mutta opettaja nyt vähän eläytyy), sillä nyt 
lapset saavat ottaa vastuuta myös opettajas-
ta. Pihlaja-neito kertoo olevansa kauan sitten 
muurin sisään muuratun tytön kummitus, 
joka on ilmestynyt kummittelemaan, koska 
hänellä on olo, että jotain kamalaa tapahtuu 
kohta linnassa. Lapset ovat tulleet tänne tu-
levaisuudesta estämään, ettei joku historian 
virhe toista itseään. [Katkelma opiskelijan kir-
joittamasta Facebook-viestistä.]

Tämän hahmon avulla luotiin kehyskertomukseen 
draamallista jännitettä. Hahmo ilmestyi oppilaille 
tyhjästä ja toimi ”hälärinä” ja konkreettisena linkki-
nä kuvitteellisen draaman maailman ja realistisen 
maailman välillä. Hän saattoi säikytellä ja kummitella 
oppilaita osallistavan draamaprosessin aikana ja näin 
tuoda eläväksi Olavinlinnaan olennaisesti liittyvää ta-
rustoa. Draamaprosessin jälkeen oppilailta ja heidän 
opettajiltaan saadun palautteen perusteella tämä 
Ingel-neidon hahmo oli jäänyt parhaiten oppilaiden 
mieleen.

Yhteisöllisen suunnittelu pedagoginen 
malli
Tutkimuksessani käytetyn teoreettisen viitekehyksen 
(yhteisöllinen suunnittelu ja tiedon luominen), erilais-
ten draamaprosessien suunnittelumallien ja varsinai-
sen tutkimukseni perusteella kehitin draamaprosessin 
yhteisöllisen suunnittelun pedagogisen mallin, jota 
avaan seuraavaksi. Tutkimukseni perusteella opettaja 
voi hyödyntää tätä mallia erilaisten draamaprosessin 
suunnittelussa (kuvio 1). 

Suunnittelu alkaa opettajan ennakkosuunnitelul-
la, jossa lähdetään kulloisenkin opetussuunnitelman 
tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti liikkeelle. Ennak-

kosuunnittelu rajaa tehtävää, mutta luo myös mah-
dollisuuksia uuden luomiselle. Opettaja voi tällöin 
huomioida suunnittelutehtävää toteuttavien oppilai-
den tiedot, taidot, vahvuudet ja oppimisen alueet sekä 
ehdottaa pedagogisia ratkaisuja suunnittelutehtävän 
toteuttamiselle. Ennakkosuunnittelun avulla opetta-
ja pystyy aikatauluttamaan suunnittelun etenemistä 
ja hahmottamaan aikataulua. Ennakkosuunnittelun 
avulla opettaja voi toimia hieman edellä ja antaa vink-
kejä yhteisöllisen suunnittelun tiedonluomisprosessin 
aikana. Ennakkosuunnittelu antaa opettajalle peda-
gogiset raamit, joita hän voi improvisoiden muokata 
suunnitteluprosessin aikana.

Yhteisöllinen suunnittelu ja pedagoginen tarkas-
telu on sijoitettu kuvion keskukseen. Tämä tarkoittaa, 
että näitä toimintoja tapahtuu koko suunnittelupro-
sessin ajan. Opettaja tarkastelee suunnitteluprosessin 
etenemistä koko prosessin ajan havainnoimalla sitä 
suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, aikatauluun ja 
oppilaiden tavoitteisiin. Opettajan tehtävänä on koko 
suunnitteluprosessin ajan fasilitoida ja viedä suunnit-
telua eteenpäin. Opettaja ei kuitenkaan anna valmiita 
ideoita tai tyrmää suoraan oppilaiden ideoita, vaan 
kulkee vierellä oppilaita tukien ja kannustaen. Opet-
tajan pedagoginen tarkastelu on jatkuvaa. Hän ohjaa 
suunnittelua suhteessa siihen, mitä on tehty, miten se 
on tehty ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Opettajan 
tehtävänä on myös ohjata suunnittelua kohti syvem-
pää tiedonluomisprosessia.

Kun opettaja on antanut tehtävän, rajataan 
suunnittelutehtävää ja annetaan sille raamit. Tässä 
vaiheessa tehdään myös työskentely- ja draamaso-
pimukset, jotka kantavat koko suunnitteluprosessin 
ajan. Opettaja voi käyttää sitouttaessaan suunnit-
telijoina toimivia opiskelijoita tai oppilaita suun-
nittelutehtävään ja draaman maailmoihin erilaisia 
harjoituksia ja tehtäviä. Toiminnan lähtökohtana voi-
vat olla erilaiset avoimet tehtävät, uutinen, erilaiset 
tekstit, ajankohtainen teema tai aihe tai vaikka jokin 
musiikkikappale tai kuvataideteos. Selkeä ja rajattu, 
mutta kuitenkin avoin tehtävänanto auttaa osallis-
tujia sitoutumaan pitkäänkin suunnitteluprosessiin. 
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Tällöin opettaja voi pikkuhiljaa vetäytyä taustalle 
seuraamaan suunnittelun etenemistä ja flow-ilmiötä, 
jonka suunnitteluprosessi parhaimmassa tapaukses-
sa saa aikaan.

Suunnittelurajoitteet ovat suunnittelua ohjaavia 
tekijöitä, jotka vastaavat usein kysymyksiin kenelle, 
mitä, milloin ja millaisin resurssein suunnittelua teh-
dään. Draamassa nämä kysymykset voivat liittyä tee-
maan ja aiheeseen, kontekstiin, roolihahmoihin, ke-
hyskertomukseen, erilaisiin merkkeihin (roolimerkit) 
ja käytettyihin draaman työtapoihin ja tekniikoihin. 
Nämä suunnittelurajoitteet ohjaavat opettajaa niin 
ennakkosuunnittelussa kuin suunnittelun fasilitoin-
nissa.

Kun ennakkosuunnittelu on tehty ja toimintaa 
rajattu, voidaan aloittaa varsinaisen kehyskertomuk-
sen ideointi. Draamassa voidaan hyödyntää esimer-
kiksi devising-menetelmää (ideasta esitykseksi), kun 
valmista käsikirjoitusta ei ole ja liikkeelle lähdetään 

avoimesta tehtävänannosta. Kun kehyskertomusta 
lähdetään luomaan, tulee varsinaisen tarinan lisäksi 
miettiä draamaprosessin dramaturgia, erilaiset kään-
teet, päämäärät ja niihin mahdollisesti liittyvät esteet 
ja niiden ratkaisumahdollisuudet. Kun on kyse osallis-
tavasta draamaprosessista, tulee lisäksi miettiä, miten 
draamaprosessiin osallistuvat henkilöt osallistetaan 
toimintaan, millaisia draaman työtapoja prosessin ai-
kana käytetään ja millaiset roolihahmot vievät tarinaa 
eteenpäin.

Kun kehyskertomus on luotu, lähdetään sitä sy-
ventämään draamallisen toiminnan kautta. Tällöin 
tietoisuus aiheesta syvenee ja tietoisuus draaman 
mahdollisuuksista erilaisten kokemusten tulkitsijana 
lisääntyy. Tässä vaiheessa kehittyvät niin roolihahmot 
kuin puitteet ja miljöö heidän toiminnalleen. Suun-
nitteluprosessin tässä vaiheessa luotua roolihahmoa 
syvennetään erilaisin draama- ja improharjoituksin 
(esimerkiksi kuuma tuoli ja erilaiset status-harjoituk-

Kuvio 1. Osallistavan draamaprosessin yhteisöllisen suunnittelun malli (Stenberg 2019, 137; mukaillen Seitamaa-
Hakkarainen ym. 2001, 186)
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set). Jokainen roolihahmoa esittävä henkilö voi lisäksi 
syventää roolihahmoaan etsimällä tietoa esimerkiksi 
historialliseen faktaan liittyen ja luoda erilaisia rooli-
hahmojen välisiä yhteyksiä. Myös roolihahmon esit-
tämiseen (kehollisuus, puhe- ja ääni-ilmaisu, status, 
puvustus) ja ajatusmaailmaan (ikä, perhe, ammatti, 
tavoitteet, merkitys ja tehtävä tarinassa ym.) voidaan 
kiinnittää huomiota. 

Kun tarina, roolihahmot ja heidän toimintan-
sa työpajoihin on luotu, käydään draamaprosessia 
läpi vielä erilaisin kohtausharjoituksin, valmistetaan 
työpajoissa tarvittava materiaali ja ennakoidaan 
varsinaisen osallistavan draamaprosessin kulkua. 
Näin varmistetaan, että esiintyessään roolihahmois-
sa olevien henkilöiden ei tarvitse jännittää, vaan he 
pystyvät improvisoimaan toimintaansa draamapro-
sessin aikana ja vastaamaan draamaprosessiin osal-
listuvien henkilöiden kysymyksiin draamaprosessin 
aikana. Sawyerin (2011) tavoin he voivat toteuttaa 
hallittua improvisointia. Tärkeintä on, että näiden 
syventävien harjoitusten aikana osallistavan draa-
maprosessin vetäjät voivat luottaa yhteiseen tari-
naan ja luoda yhdessä ehyen draamallisen tarinan. 
Tässä vaiheessa opettajan on myös syytä muistaa 
fasilitoida suunnittelijoiden toimintaa suhteessa ase-
tettuihin tavoitteisiin, jotta käsitteellinen ymmärrys 
opeteltavasta asiasta syvenisi. 

On tärkeää, että tällaisen suunnitteluprosessin jäl-
keen reflektoidaan yhdessä, mitä on opittu ja miten 
yhteinen ymmärrys opittavasta kohteesta on lisäänty-
nyt suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Näin voidaan 
edelleen kehittää luovaa tiedonluomisprosessia yh-
dessä muiden kanssa.

Jatkoideoita
Jotta tätä pedagogista mallia voisi kehittää edel-
leen, voisi tämän suunnitteluprosessin toteuttaa 
esimerkiksi luokan yhteisenä suunnittelutehtävänä, 
jolloin oppilaat suunnittelisivat tällaisen monialai-
sen oppimiskokonaisuuden ja laaja-alaista osaa-
mista tukevan projektin. Lisäksi he voisivat kutsua 
muita oppilaita osallistumaan draamaprosessiin. 
Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen näkökul-
masta osallistavan draamaprosessin suunnittelu ja 
toteutus tukee monilukutaitoa, erilaisten vuorovai-
kutus- ja ilmaisutaitojen opiskelua, toiminnallisuut-
ta ja elämyksellisyyttä sekä aktiivista toimijuutta ja 
osallisuutta.
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» Eeva Saha
Kirjoittaja on valmistavan opetuksen opetuksessa toiminut laaja-alainen erityisopettaja, draamaohjaaja ja 
tietokirjailija. Hän on kirjoittanut voimauttavan draamakasvatuksen käyttöön opastavan kirjan Voimadraamaa 
(Draamatyö 2016) ja lukuvuonna 2019−2020 ilmestyy Draamatyön uusi menetelmäopas Tiedän, tunnen, kerron, 
osaan – toiminnallisuutta kielen opettamiseen

Kirjoittajan kuva: Ulla Ruokolainen

Draama yhteisen kielen rakentajana
Tutustuin ensimmäistä kertaa maahanmuuttajataustaisiin ja pakolaisina Suomeen tulleisiin lapsiin 
vuonna 2006 työskennellessäni iltapäiväkerhon ohjaajana. Huomasin välittömästi, ettei minulla ollut 
menetelmiä tai osaamista vastata niihin tilanteisiin tai haasteisiin, joita ryhmässä päivittäin nousi esiin. 
Lopulta päädyin toteuttamaan aiheesta graduni Draamakasvatus kuntoutusmenetelmänä maahanmuut-
tajataustaisilla lapsilla (tyttönimelläni E.-K. Ruokolainen) sekä ohjaamaan viikottain neljää draamaryh-
mää, joissa harjoiteltiin juuri niitä asioita, jotka harjoitusta vaativat. 

Työskentely pohjautui draamakasvatukseen ja ylipää-
tään luovan ilmaisun poikkitaiteellisiin menetelmiin, 
vahvaan tapaamisen struktuuriin sekä varasuunni-
telmaan, ellei suunniteltu tekeminen toiminutkaan. 
Työskentelyn mahdollistivat kooltaan riittävän pienet 
ryhmät sekä kahden ohjaajan läsnäolo. 

Työskentelyn tavoitteena oli harjoitella laajasti 
ikätasoisia taitoja kuten hienomotoriikkaa tai päätte-
lyä, kehittää lasten vuorovaikutustaitoja, sanavaras-
toa, ilmaisua ja tunnehallintaa ja oikeastaan näiden 
kautta koko toimintakykyä uudessa ympäristössä. Yh-
tenä tavoitteena oli myös vahvistaa lasten minäkuvaa, 
johon kuului nyt myös uutena osana maahanmuutta-
juus. (Ruokolainen 2009.)

Kymmenen vuotta myöhemmin sain Suomen 
kulttuurirahaston Pirkanmaan maakuntarahastolta 
vuoden apurahan kotouttavaa draamaa käsittelevän 
kirjan kirjoittamiseen sekä kokeilutyöpajojen ohjaami-
seen maahanmuuttajille. Työskentelyn aloittaminen 
sijoittui vuoteen 2016, jolloin Suomeen oli saapunut 
Euroopan pakolaiskriisin seurauksena ennätysmäärä 
kansainvälistä suojelua hakeneita ihmisiä. 

Kiristinyt asenneilmapiiri ja kaikkiaan sekava ti-
lanne esimerkiksi vastaanottokeskuksissa vaikuttivat 
siihen, että draamatapaamisten ohjaamisen lähtökoh-
dat eivät olleet kaikkein helpoimmat. Aloitin tapaami-
set valmistavan opetuksen luokissa, joissa osallistu-
jien vaihtuvuus oli suurta, eikä lukuisten muuttujien 
keskellä oppilailla välttämättä ollut motivaatiota tai 
resursseja keskittyä uuden kielen tai uusien asioiden 
oppimiseen. Käytäntö näytti kuitenkin, että toiminnal-
le asetettavat tavoitteet olivat hyvin samankaltaisia 

kuin kymmenen vuotta sitten, sillä haasteita tuntui eri-
laisten oppimistavoitteiden lisäksi olevan kaverisuh-
teissa, oman käytöksen ja tunneilmaisun säätelyssä, 
keskittymisessä ja muistamisessa, suvaitsevaisuudes-
sa toisia kohtaan ja ylipäätään tavoissa olla ja toimia 
vuorovaikutuksessa.

Päädyin lopulta suunnittelemaan kolmeen erilai-
seen kielen osaamisen tasoon perustuvia harjoituksia. 
Ensimmäisen tason harjoituksissa ei tarvinnut osata 
tuottaa yhtään suomea ja käytetyt sanat, joihin tuli 
reagoida, opittiin harjoituksen edetessä. Näissä har-
joituksissa vaikkapa yksi liike, siirtyminen tai toimin-
nan seuraaminen riitti osallistumiseksi vahvistaen 
kuitenkin kokemusta uudella kielellä toimimisesta. 
Seuraavan tason harjoituksissa tavoitteena oli saada 
osallistujat ilmaisemaan enemmän joko liikkeen tai 
puheen avulla. Vaikeimmat harjoitukset perustuivat 
siihen, että osallistujat pystyivät ymmärtämään kes-
keiset asiasisällöt uudella kielellä sekä tuottamaan 
myös itse puhetta. 

Miksi draamakasvatus?
Esimerkiksi Lappalainen (2005) on tuonut tutkimuk-
sessaan esiin, miten luovuus, kokeilu ja toiminta ovat 
tärkeitä maahamuuttajien opettamisessa. 

Itse uskon toiminnallisuuden ja draamakasva-
tuksen työtapojen käytön auttavan kotoutumisessa 
ja kielen oppimisessa niiden haasteiden ja tarpeiden 
vuoksi, joita maahanmuuttajataustaisilla oppijoilla 
usein tuntuu ilmenevän. Yksinkertaistaen draamakas-
vatusta hyödyntämällä voidaan oppia keskeisiä asioi-
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ta omasta itsestä, toisesta 
ihmisestä ja koko ympäröi-
västä yhteiskunnasta. 
Suunniteltaessa toimin-
nallista draamaharjoitusta 
harjoitukseen voidaan liit-
tää sekä ryhmäkohtaisia 
että lapsikohtaisia tavoit-
teita. Tavoitteet voivat yk-
sinkertaisimmillaan liittyä 
uusien sanojen oppimiseen, mutta toiminnan edetes-
sä tavoitteeksi voidaan nostaa esimerkiksi omalla vuo-
rolla puhuminen, toisen kuunteleminen, toimintaan 
keskittyminen, hienomotoriikka, työmuistin harjoitta-
minen tai vaikkapa leikkiin heittäytyminen. Yksi useita 
maahanmuuttajataustaisia lapsia yhdistävä piirre on 
tuntunut olevan tarve pärjätä tai osata parhaiten. Pet-
tymysten sietäminen voi olla vähäistä, eikä vaikealta 
tuntuvaa asiaa välttämättä haluttaisi harjoitella ol-
lenkaan. Luovassa tai toiminnallisessa harjoituksessa 
osallistujat voivat harjoitella saman harjoituksen si-
sällä eri taitoja, jolloin ei synny kokemusta jatkuvasta 
vertailusta suhteessa toisiin. 

Jo ennen vuoden 2016 perusopetuksen uudistusta 
Suomessa on kasvatettu lapsia itsenäisyyteen ja oma-
toimisuuteen, mutta jossakin muussa maassa koulun-
käynti voi olla täysin opettajajohtoista. On mahdollis-
ta, että muun muassa tästä syystä maahanmuuttaja-
taustaisen lapsen voi olla vaikeaa säädellä omaa toi-
mintaansa ja ymmärtää erilaiseen vuorovaikutukseen 
perustuvaa opettajan roolia auktoriteettina. 

Viitekehyksenä draamallinen toimintaympäristö 
tarjoaa hyvän ympäristön harjoitella itseohjautuvuut-
ta ja erilaisia tapoja toimia vuorovaikutuksessa. Lisäk-
si toiminnallisessa tekemisessä tapahtuvia asioita on 
luontevaa ja tarkoituksenmukaista kielellistää. 

Usein osallistuminen ja harjoituksen käytännön-
läheisyys vaikuttavat siihen, että motivaatio uusien 
sanojen oppimiseen vahvistuu. Lapsen vahvuuksien 
kielellistäminen vahvistaa lisäksi lapsen itsetuntoa. 
Positiivinen palaute, kokemus ryhmään kuulumi-
sesta ja onnistumisen kokemukset motivoivat op-

pimaan lisää. Myös mah-
dollisuus säilyttää omaa 
kulttuuria ja identiteettiä 
toimii lasta vahvistavana 
tekijänä ja auttaa lasta 
myös arvostamaan muita 
kulttuureja (Ikonen 2005, 
120).

Draaman työtavat osaksi kielitietoista 
arkea

Kielititoinen ohjaaja tiedostaa tekijöitä, jotka vaikut-
tavat kielen oppimiseen ja ymmärtämiseen. Ohjaaja 
pystyy selventämään ja reflektoimaan tapahtuvaa ja 
tukemaan monipuolisesti kaikkien osallistumista. (La-
tomaa, Luukka & Lilja (toim.) 2017, 11−29.)

Draamakasvatuksen tekniikat ja harjoitukset voi-
vat olla täysin uudenlaisia tapoja toimia vuorovaiku-
tuksessa. Pe da goginen draama on kasvatuksellista 
toimintaa, jossa käytetään teatterinomaisia keinoja ja 
yhdistetään ilmaisun eri osa-alueita (Jäälinoja 2000, 
21). Opettajajohtoisen toistamisen ohella osallistujat 
tuottavat myös itse olennaisesti sisältöä harjoituksiin. 
Alkeiskielitaidon vaiheessa draamaharjoitukset kan-
nattaa pitää hyvin yksinkertaisina. Ennen harjoitus-
ta on hyvä käydä läpi avainsanat eleiden tai korttien 
avulla ja varmistaa, että kaikki tietävät, mitä tehdään. 
Erilaiset tunneharjoitukset, liikeilmaisu tai kuvalliseen 
ilmaisuun pohjautuva ilmaisu, pantomiimi, juonelliset 
juoksuleikit, laululeikit ja aktiivista tarkkaavuutta vaa-
tivat yhteisleikit toimivat hyvin. Fyysiset leikit vaikut-
tavat tutkitusti positiivisesti lasten neurologiseen ke-
hitykseen ja lihasten toimintaan (Nurmi, Ahonen, Lyy-
tinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, & Ruoppila 2006, 62).

Kielitaidon lisääntyessä tunne- ja ilmaisuharjoi-
tuksia voidaan monipuolistaa ja harjoitella enem-
män vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä esimer-
kiksi erilaisten roolihahmojen kautta toisen henki-
lön näkökulmaan asettumista. Harjoitukset tuotta-
vat lapsille tärkeitä sosiaalisia kokemuksia (Nurmi, 

Osallistujat kertovat olotilastaan sijoittamalla nimikort-
tinsa tai valokuvan tiettyyn huoneeseen kaikkien yhdessä 
askartelemaan tunnetaloon. Kuva: Ulla Ruokolainen.
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Ahonen, Lyytinen, H., 
Lyytinen, P., Pulkkinen, 
& Ruoppila 2006, 62). 
Lapset ovat usein myös 
innokkaita esiintymään 
omalla kielellään tai teke-
mään vaikka omia pieniä 
musiikki-, tanssi- tai varjoteatteriesityksiä. Uudessa 
kieliympäristössä myös erilaiset asiointiharjoituk-
set ja eri paikkoihin sijoittuvat pienoisnäytelmät 
antavat mahdollisuuden harjoitella leikinomaisesti 
toimimista uudella kielellä uusissa ympäristöissä. 
Kielitietoisen opetuksen mukaan hyvä kotikielen 
hallinta luo hyvää pohjaa kaksikielisyydelle (Nur-
mi, Ahonen, Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, & 
Ruoppila 2006, 48). Tätä huomioiden harjoituksia 
ei tarvitse ainakaan aina toteuttaa vain opittavaa 
kieltä käyttäen vaan ryhmän monipuolista kielitai-
toa voi hyödyntää vaikkapa sanoja kielestä toiseen 
vaihtaen tai eri kielillä tapahtuvaa tiedonhakua hyö-
dyntäen. 

Haasteita ja onnistumisia
Kuvaja (2016, 37) on tutkinut luokanopettajien koke-
muksia draaman opetuskäytöstä ja listannut opetta-
jien kokeneen haastavimmaksi 1) oppilaiden moninai-
suuden 2) opetusluokan 
koon 3) fyysisen tilan ja 4) 
käytössä olevan ajan. Maa-
hanmuuttajataustaisten 
lasten kohdalla suurim-
maksi haasteeksi nousee 
myös varmasti mainittu 
moninaisuus. Lisäksi itse 
nostaisin erikseen omaksi 
haasteekseen vielä ryh-
män hallittavuuden.

Maahanmuuttajataus-
tainen lapsi on kokenut 
elämässään menetyksiä 
ja muutoksia riippumatta 

maahanmuuton syistä. 
Uuteen elämään sisältyy 
ristiriitoja, uudessa kult-
tuurissa esiinnousevia 
haasteita ja uuden oppi-
mista. Lähihistoria voi vai-
kuttaa siihen, että lapsen 

biologinen ikä ja kehitysvaihe eivät välttämättä vastaa 
toisiaan. (Perttula 2005, 72.) 

Uudessa kulttuurissa uusia asioita täytyy liittää ja 
vertailla kotimaassa syntyneeseen tieto- ja käsiteva-
rastoon eikä asioille aina löydy vastinetta tai yhteyttä. 
Lapset voivat joutua etsimään Suomesta uusia muis-
tin kiinnekohtia voidakseen ymmärtää uuden asian ja 
työmuisti voi kuormittua myös stressin seurauksena. 
(Nurmi, Ahonen, Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, 
& Ruoppila 2006, 84−85.)

Kaikki maahanmuuttaneet henkilöt käyvät läpi 
eri tavoin ilmenevän kriisin kotoutumiseen liittyen. 
Lapsilla voi ilmetä erilaisia stressioireita, ja omien tun-
teiden ilmentäminen, tunnistaminen ja työstäminen 
vaatii usein paljon harjoitusta. Lisäksi on mahdollista, 
että suomalaiset kasvatuksen tavoitteet ja arvomaail-
man perusteet eroavat omassa taustassa vallinneista 
ja lapsi voi kokea olevansa ristiriitaisessa tilanteessa 
suhteessa kodin ja koulun arvoihin. 

Monikulttuurisissa ryhmissä osallistujien kokoon-
pano voi olla hyvin he-
terogeeninen. Erottavia 
tekijöitä voivat olla mm. 
erilaiset kieli- ja kulttuu-
ritaustat, erilainen koulu-
historia ja eri uskontojen 
mahdolliset vaikutukset. 
Ryhmät ovat usein levot-
tomia ja ilman yhteistä 
äidinkieltä toimiminen voi 
aiheuttaa haasteita. 

Toisaalta samat asiat, 
jotka tuntuvat aluksi 
haastavilta, muodostavat 
parhaimmillaan huikei-

Allan Owenssin Ystäväni valas -prosessidaamaan maala-
taan merenalaista maisemaa. Kuva: Eeva Saha.

Tunteet on sijoitettu niihin sopiviin väreihin. Kuva: Eeva 
Saha.
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ta onnistumisen kokemuksia. Lapsi, joka on tapaa-
misten aluksi halunnut valita ainoastaan positiivisia 
tunnekortteja, voi olla huomattavan ylpeä valites-
saankin kortin ”uskallan pelätä”. Mikäli itseohjautu-
vuus on ollut vaikeaa, voi lapsi olla hyvin tyytyväinen 
suorittaessaan itsenäisesti pieniä vastuuta sisältäviä 
tehtäviä. Kaikista opituista taidoista ja onnistumisis-
ta saadut kehut kantavat ja lisäävät itseluottamusta, 
uudenlaiset leikit rohkaisevat liikuntaan ja kehol-
liseen ilmaisuun, sanavarasto ja ilmaisuvalmiudet 
lisääntyvät. Kaikkiaan selkeimmin toiminnan vaiku-
tukset näkyivät ehkä lisääntyneenä toisten huomi-
oimisena, rohkaistumisessa uuteen toimintaan sekä 
lisääntyneenä taitona kohdata pettymyksiä koulun 
arjessa. 

Lopuksi
Maahanmuuttajataustaisten lasten parissa työsken-
tely on työtä, jossa ei tule varmasti koskaan valmiiksi. 
Lopulta en tiedä, olenko oikeastaan itse opettanut vai 
oppinut enemmän näiltä lapsilta. On tärkeää osata 
asettaa niin omat kuin ryhmän rajat ja olla reilu. Kult-
tuurista riippumatta lapsia yhdistävät samat asiat. 
Kiusaaminen on aina kurjaa, ja kavereiden saaminen 
sekä hyväksytyksi tuleminen on aina tärkeää. Oma-
kohtaisuus on myös tärkeää. On kiinnostavampaa 
päästä kertomaan oma lempiväri ja kysyä kaverin lem-
piväriä kuin päntätä värejä kirjasta. 

Keskeistä on ymmärtää, etten oikeasti tiedä. En 
pysty edes kuvittelemaan lasten taustoja tai kokemus-
maailmaa. Toisaalta se ei ole tehtävänikään. Vaikka 
mitä olisi ollut, nyt on nyt. Nyt lasketaan tuttuun ta-
paan matematiikkaa tai opetellaan jokin uusi laulu. 
Harjoitellaan omituisten ruokien nimiä tai opitaan 
kertomaan kellonaika. Sanotaan oma nimi, kerrotaan 
missä ollaan taitavia. 

Muun muassa Mikkola ja Heino (1997) ovat tut-
kineet sitä, miten maahanmuuttajataustaiset lapset 
sopeutuvat kouluun. Yhtenä teoriana sopeutumiseen 
esitellään akkulturaatioteoria, jonka mukaan sopeu-
tumisen tulisi tapahtua automaattisesti. Itse näen, 
että maahanmuuttajataustaisten lasten parissa työs-

kenneltäessä tarvitaan laajasti käytännön tukitoimia, 
lisää henkilöstöresursseja, kuntoutusta ja toimivia 
materiaaleja. Edelleen näkisin draamapohjaisen ryh-
mäkuntoutuksen suomen kielen ja suomi toisena kie-
lenä -tuntien lisäksi yhtenä vaihtoehtona tukea moni-
kulttuurisia lapsia. 

Seuraan huolestuneina uutisointeja, joissa suomi 
toisena kielenä -opintoja on kritisoitu syrjivänä ra-
kenteena ja valmistavan opetuksen oppilaita on in-
tegroitu suoraan yleisopetuksen luokkiin kuitenkaan 
kohdentamatta luokkiin lisää opetusresursseja. Sen 
sijaan, että maahanmuuttajiin kohdennattavia re-
sursseja lähdettäisiin rajaamaan, niitä tulisi edelleen 
eriyttää ja jakaa niin, että jokaisella olisi mahdolli-
suus saada apua pienessä oman tasoisessa ryhmäs-
sä juuri niihin asioihin, jotka ovat itselle vaikeita. Se, 
että ongelmia tuodaan esiin ja niiden ratkaisemiseksi 
yritetään kehittää yksilöllisiäkin rakenteita tai ratkai-
suja, ei ole syrjivää. Syrjivää on se, että lapset eivät 
saa tarvitsemiaan tukitoimia maahanmuuttajuuden 
vuoksi. 
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Kuva: Tuija Lappeteläinen

Tutorointia draaman työtavoista
Draamakasvatus on vahvasti esillä vuoden 2016 perusopetuksen opetussuunnitelmassa läpikäyvänä so-
velluksena, jota voidaan liittää mihin oppiaineeseen ja opetussisältöön hyvänsä. Opetussuunnitelman pe-
rusteissa asia on muotoiltu seuraavasti: ”Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä eri aistien käyttö 
ja liikkuminen lisäävät oppimisen elämyksellisyyttä ja vahvistavat motivaatiota. Motivaatiota vahvistavat 
myös työtavat, jotka tukevat itseohjautuvuutta ja ryhmään kuulumisen tunnetta. Draamatoiminta sekä 
muut taiteelliset ilmaisukeinot edistävät oppilaiden kasvua itsensä tunteviksi, itsetunnoltaan terveiksi ja 
luoviksi ihmisiksi.” (Opetushallitus 2014, 28–29.) Draaman työtavat onkin mainittu useamman oppiaineen 
kohdalla, mutta tarkempaa työtapojen ohjausta ei opetussuunnitelman perusteista löydy. 

Draaman työtavat tutoroinnilla tutuksi -työnimeä kan-
tava, vielä kirjoitusvaiheessa oleva väitöstutkimukseni 
on keskittynyt jo työssä olevien opettajien täydennys-
koulutukseen ja draaman työtapojen tutorointiin. Tut-
kimuksessani on toimintatutkimuksellinen ote: olen 
työskennellyt lukuvuosina 2016−2019 yhteistyökoulus-
sa eri oppiaineiden opettajien kanssa ja tutoroinut hei-
tä draaman työtapojen käyttöön omien oppiaineidensa 
opetussisältöjen opetuksessa. Väitöstutkimukseni liit-
tyy myös Kuopion kaupungin Osaavat opettajat – on-
nelliset oppijat -hankkeeseen (lukuvuosi 2017−2018), 
jossa tunne- ja vuorovaikutustaitoja opetettiin draama-
kasvattajan tuella perusopetuksen opettajille sekä 4. ja 
8. luokan oppilaille. 

Draamatyöskentelyssä olennaista ovat draamakas-
vatuksen näkemykset oppijasta yksilönä ja oppimisesta 
aktiivisena ja tavoitteellisena prosessina sekä yhteistoi-
minnallisuus ja kokemuksellinen oppiminen (Heikkinen 
2005, 33; Laakso 1996, 14). Näin ollen draamakasvatus 
kytkeytyy konstruktivistisiin oppimiskäsityksiin ja ope-
tussuunnitelman käsitykseen oppimisesta.

Draamakasvatus-termillä (drama education) tar-
koitan draamaa ja teatteria, jota tehdään erilaisissa 
oppimisympäristöissä ja joka sisältää sekä esittävän 
että osallistavan draaman genret (esim. Heikkinen 
2005). Uusikylä ja Atjonen (2005) nostavat nykyisen 
tutkimustiedon pohjalta esiin kolme tärkeää näkökoh-
taa, jotka on otettava huomioon opetus- ja kasvatus-
työssä. Ensinnäkin tieto ei ole luonteeltaan objektiivis-
ta vaan sosiaalisesti rakentuvaa. Toiseksi oppimateri-
aalien tulee joustaa oppilaiden omien tarpeiden mu-
kaan. Kolmanneksi opettajan rooli on olla oppimisen 
ohjaaja enemmän kuin tiedon jakaja.

Helsingin yliopiston dosentti Tapio Toivanen (2005, 
10) on listannut draamakasvatuksen kuusi yleistavoitet-
ta draama- ja teatteriopetuksen tutkimuksen pohjalta:
1)  Omasta itsestä oppiminen. Ilmaisu kuuluu itseluot-

tamuksen ja -tuntemuksen kehittymiseen ja vaikut-
taa positiivisesti minäkäsitykseen.

2)  Ilmaisuvalmiuksien kehittyminen ja monipuolis-
tuminen.

3)  Taiteellinen kehittyminen: peruskoulun aikana 
oppilaan teatteritaiteen tuntemus lisääntyy ja hän 
kykenee hyödyntämään taiteellista osaamistaan 
yhä paremmin.

4)  Draama- ja teatteritietoisuuden lisääntyminen, mikä 
tarkoittaa draaman kielen omaksumista, mutta 
myös analysointi- ja tulkintataitojen karttumista.

5)  Maailman ja itsensä hahmottamisen tapojen ke-
hittäminen. 

6)  Ryhmätyöskentelytaitojen kehittäminen, roolien 
rikkominen ja ryhmän toiminnan kehittäminen. Li-
säksi draamakasvatus kehittää suvaitsevaisuutta, 
empatiakykyjä ja sosiaalisia taitoja sekä sitoo ryh-
mää yhteen luomalla yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Näitä draamakasvatuksen yleistavoitteita olen pyrki-
nyt tavoittamaan yhteistyöopettajien kanssa kahdesta 
eri suunnasta tarkasteltuna -oppiaineiden sisältöjen 
sekä opetussuunnitelman läpäisevän teeman eli tun-
ne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen näkökulmasta. 
Toiminnallinen osuus tutkimuksessani eteni seuraa-
vasti: Tein keväällä ja syksyllä 2016 alkukyselyn niin 
yhteistyökouluni opettajille kuin laajemminkin eri ylä-
koulujen opettajille ympäri Suomen. Kyselyssä tarkoi-
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tuksena oli kartoittaa tilannetta draamakasvatuksen 
sekä draaman työtapojen tuntemuksesta ennen uuden 
opetussuunnitelman käyttöönottoa. Sain kyselyyni 180 
vastausta eri puolilta Suomea. Alkukyselyn perusteella 
draaman työtapoihin suhtaudutaan positiivisesti, niistä 
toivotaan lisäkoulutusta ja niiden koetaan syventävän 
oppimista, mutta draaman työtapojen hyödyntäminen 
omassa opetuksessa on vähäisempää. 

Keväällä 2016 sekä lukuvuosina 2016−2019 työs-
kentelin yhteistyökouluni opettajien kanssa. Kyseessä 
on noin 400 oppilaan yläkoulu. Pidin keväällä 2016, en-
nen uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa, koko 
opetushenkilöstölle pidetyn alkukoulutuksen nimeltä 
Draaman ABC. Tässä puolen veso-päivän eli kolmen 
tunnin mittaisessa koulutuksessa kävimme toimin-
nallisesti läpi draamakasvatuksen perusperiaatteita 
sekä muutamia draaman työtapoja. Hyödynsimme 
koulutuksessa koulunulkoista oppimisympäristöä, 
sillä koulutus toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Karja-
lan museon kanssa. Koulutukseen osallistui kahdessa 
erässä koko yhteistyökoulun opetushenkilöstö. Tämän 
alkukoulutuksen päätteeksi pyysin jatkoyhteistyöstä 
kiinnostuneita opettajia jättämään yhteystietonsa. Yh-
teistyöopettajien kanssa työskentelin ”draamatutori-
na” kolmen lukuvuoden ajan. Käytännössä otin yhteis-
työopettajiini aina etukäteen yhteyttä ja suunnittelim-
me aihekokonaisuutta, johon draaman työtapoja olisi 
tarkoitus soveltaa. Tämän jälkeen saavuin sovittuna 
ajankohtana koululle ja olin mukana oppitunneilla oh-
jaamassa draamatyöskentelyä. Ajatuksena oli se, että 
opettaja pystyisi tämän jälkeen kokeilemaan itse vas-
taavaa kokonaisuutta draaman työtapojen käytöstä 
rinnakkaisluokan kanssa. Osalle näistä tunneista pää-
sin mukaan, osan tunneista opettaja ohjasi itsenäises-
ti ja haastattelin opettajaa kokemuksesta jälkikäteen. 

Tässä esimerkki biologian tunnille suunnitellusta 
draamaharjoituksesta, jossa opetellaan hahmotta-
maan ravintoketjua: 

Pienryhmän jäsenet esiintyvät ravintoketjun 
osina tässä järjestyksessä: kasvi-kasvinsyöjä-pe-
to-hajottaja. Ideana on se, että kasvia esittävä 
tulee näyttämölle ja esittelee itsensä ”Minä 
olen… (esim. mustikka)” ja ottaa asennon, joka 
jotenkin kuvaa valittua kasvia. Tämän jälkeen 

Mistä liikkeelle?

1) Pidä toimintahetket lyhyinä. 

2) Sopikaa rutiini aloittamiseen ja lopettamiseen. 

3)  Siirtykää rauhallisempaan yksilötyöhön omalle pai-
kalle, jos toiminta muuttuu liian vauhdikkaaksi. 

4)  Kunnioita erilaisia lähtökohtia osallistumiseen. Tie-
dota esimerkiksi tulkin välityksellä toiminnan perus-
periaatteista lasten huoltajille ja anna tarvittaessa 
huoltajalle mahdollisuus tulla mukaan seuraamaan 
toimintaa. 

5)  Jos tuntuu, ettei toiminta tuota tulosta, aseta tavoit-
teita ryhmäkohtaisesti mutta arvioi lasten onnistu-
mista lapsi- ja tehtäväkohtaisesti. Tällöin edistymi-
nen jossakin tietyssä asiassa tulee konkreettisemmin 
esiin. 

6)  Huomaa, että lapset ovat erilaisissa vaiheissa kotou-
tumisen ja Suomeen muuttamisen suhteen. Lisäksi 
traumaattiset tapahtumat ja persoonallisuuserot voi-
vat vaikuttaa intensiteettiin, jolla lapsi haluaa osallis-
tua. Kannusta osallistumiseen, mutta älä pakota. Mi-
käli lapsen on vaikea säädellä itse omaa toimintaan-
sa, rauhoita, rajoita ja näytä oikeita toimintamalleja. 

7)  Reaktiot toimintaan voivat olla ikätasoa nuoremman 
lapsen reaktioita. Draamaharjoituksia voi tällöin vie-
dä enemmän yhteisleikin suuntaan. Molemmissa on 
tärkeää keskittyä käynnissä olevaan tilanteeseen ja 
sanoittaa tapahtuvaa. 

8)  Aloita ainakin aluksi iloisista ja positiivisista teemois-
ta. 

9)  Aloita näistä: aistileikit, roolileikit, pantomiimi ja lii-
keilmaisu, tunteiden nimeäminen ja tunnistaminen, 
kuvallinen ilmaisu, rentoutukset. 
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tulee kasvinsyöjää esittävä oppilas, joka ottaa 
kasvia syövän ja omaa eläintä kuvaavan asen-
non ja kertoo ”Minä olen… (esim. metsämyyrä) 
ja syön mustikkaa.” Jatketaan samalla tekniikal-
la niin, että mukaan tulee peto ja viimeisimpänä 
hajottaja. Hän asettuu kuvaan niin, että esittää 
oman tulkintansa mukaisesti hajottajaa sekä 
sitä, miten se hajottaa lihansyöjää. Toki hajotta-
ja voi asettua myös niin, että hänellä on pääsy 
sekä lihansyöjän että kasvinsyöjän ”kimppuun”. 
Oppilas sanoo ”Minä olen… (esim. mikrobi tai 
bakteeri) ja hajotan niin kasvinsyöjän kuin li-
hansyöjänkin, kun ne ovat kuolleet.” EKSTRA: 
Esittelyn lisäksi oppilas voi etsiä etukäteen esi-
merkiksi kolme asiaa esittämästään kasvista/
eläimestä, jotka kertoo muille. Sitten tulee kas-
vinsyöjä ja sama idea jatkuu ravintoketjun lop-
puun saakka. (Kokeillaan itse -opas 2018, 14.)

Keräsin yhteistyöopettajien luvalla suunnittelemiamme 
opetuskokonaisuuksia mukaan Kokeillaan itse -oppaa-
seen. Opas on vapaasti ladattavissa Kuopion kaupun-
gin sivuilta (linkki oppaaseen löytyy lähdeluettelosta). 
Teimme opasta yhdessä Kuopion kaupungin draama-
kasvattaja Anni Marinin kanssa. Hän toi oppaaseen 
suunnittelemiaan ja testaamiaan opetussisältöjä Osaa-
vat opettajat – onnelliset oppijat -hankkeesta. Esitte-
lemme opasta sen alussa näin: ”Kokeillaan itse -oppaa-
seen on kerätty mahdollisimman selkeitä ja oppilaiden 
kanssa testattuja, matalan kynnyksen draaman työta-
poja yläkoulun aineenopetukseen. Ideana on se, että 
samaa työtapaa voi ja kannattaa käyttää useammassa 
yhteydessä ja eri painotuksilla. Opas on rakennettu op-
pitunnin rakennetta mukaillen:
1.  Oppitunnin tai opetusjakson aloitukseen liittyviä 

työtapoja, joilla voi viritellä oppilaita toiminnalli-
seen työskentelyyn sekä johdatella käsiteltävään 
aiheeseen. 

2.  Oppisisällön käsittelyyn liittyviä työtapoja. 
3.  Oppitunnin tai opetusjakson päättämiseen sekä 

opitun kertaamiseen liittyviä työtapoja.” (Kokeil-
laan itse -opas 2018, 4.) 

Osaavat opettajat – onnelliset oppijat -hankkees-
sa toimin yhdessä draamakasvattajien Anni Marinin 

Esimerkkejä varhaisista toimintahetkistä aivan al-
keiskielitaidon vaiheessa: 

TEEMA: SUOMEN METSÄN ELÄIMET
1)  Aloituspiiri, jossa katsotaan paikallaolijat.

2)  Helppo lämmittelyleikki esim. sähkötys tai jokainen 
saa kertoa oman nimen ja näyttää sen eläimen ku-
vaa, josta pitää. 

3)  Eläinkortit. Opetellaan eläinkorteista eläinten nimet 
suomeksi ja lasten osaamilla kielillä. Omalla kielellä 
nimeämiseen suhtaudutaan usein ylpeydellä, mutta 
toisaalta se voi lisätä myös halua oppia nimet myös 
suomeksi.

4)  Pantomiimi, jossa halukkaat esittävät vuorollaan 
valitsemaansa eläintä. Toiset arvaavat eläimen ni-
men suomeksi. Taitojen lisääntyessä eläimen lisäksi 
voi esittää tunnetilaa, jossa eläin liikkuu. 

5)  Loppurentoutus, jossa esimerkiksi ohjaaja käy silitte-
lemässä kasvoja tai käsiä höyhenellä (metsän linnun 
sulalla).

6) Eläinten nimet kirjoitetaan vihkoon. 

TEEMA: VÄRIT JA TUNTEET
1)  Aloituspiiri.

2)  Harjoitellaan eri värien nimet apuna isot karton-
kipohjat. 

3)  Värileikki musiikin tahdissa. Leikissä mennään sei-
somaan sille värille, jonka ohjaaja kertoo. Taitavassa 
ryhmässä voidaan sanoa väri ja muoto esim. punainen 
ympyrä. 

4)  Väri ja tunne. Kerrataan tunteiden nimet kortti ker-
rallaan. Jokainen saa vuorotellen viedä tunnekortin 
sen värin luo, joka tunteeseen omasta mielestä liit-
tyy. 

5)  Leikkivarjorentoutus, jossa saa vuorotellen maata 
värikkään leikkivarjon alla toisten nostaessa ja laskies-
sa varjoa reunoilta.

6)  Vallitsevan tunteen nimeäminen. Jokainen kertoo 
joko suullisesti tai tunnekorttia apuna käyttäen 
omasta tunnetilastaan tapaamisen päätteeksi. 
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ja Johanna Hopian kanssa lukuvuonna 2017−2018. 
Meillä oli mukana yhdeksän peruskoulua Kuopiosta: 
alakouluja, yhtenäiskouluja ja yläkouluja. Tässäkin 
kartoitimme ensin yhteistyökoulujen opettajien aja-
tuksia tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisesta 
sekä draaman työtapojen tuntemuksesta alkukyselyl-
lä, joka oli hankkeen tarpeisiin sovellettu versio väi-
töstutkimukseni ensimmäisestä alkukyselystä. Kävi 
ilmi, että opettajat pitivät tunne- ja vuorovaikutus-
taitojen opettamista tärkeänä. Draaman työtapoihin 
suhtauduttiin yleisesti positiivisesti, ja niihin liitettiin 
esimerkiksi halu monipuolistaa omaa opetusta sekä 
saada oppilaat enemmän eläytymään oppisisältöihin. 
Draaman työtapojen käyttöön toivottiin yleisesti lisää 
käytännönläheistä koulutusta. 

Alkukyselyn jälkeen pidimme koko yhteistyökoulun 
opetushenkilöstölle sovelletun Draaman ABC -koulu-
tuksen, jossa painotuksena oli nyt tunne- ja vuorovai-
kutustaitojen opettaminen draaman työtapoja hyödyn-
täen. Alkukoulutuksen ideana oli näyttää käytännössä 
koko opetushenkilöstölle, mitä draaman työtavoilla 
oikein tarkoitetaan. 

Hankkeen jatkotyöskentelyyn osallistuivat tämän 
jälkeen alakouluista 4. luokan opettajat ja yläkouluista 
8. luokkia opettavia aineenopettajia. Johanna Hopia 
toimi kunkin alakoulun opettajan ja Anni Marin yläkou-
lun opettajan kanssa yhteensä kymmenen oppitunnin 
verran. Oma osuuteni oli suunnitella sekä toteuttaa 
opettajien alkukoulutusta ja teettää alkukyselyt sekä 
palautekyselyt yhteistyökoulujen opettajille. Anni Ma-
rin pyysi palautetta oppitunneista myös oppilailta: 

Hankkeen palautteeseen vastasi noin 170 
kahdeksasluokkalaista, joista noin 60 % piti 
oppiaineen oppimista draaman avulla hyö-
dyllisenä; noin 40 % oppi oppiaineen sisältöjä 
paremmin kuin normaalisti; ja noin 60 % mie-
lestä ”tällaisia tunteja” voisi olla lisää. Kysyt-
täessä, mitä hyötyä draamasta oli oppiaineen 
opiskelussa, valtaosa oppilaista vastasi: ”Asiat 
jäivät paremmin mieleen”, ”Oppi parem-
min / rennommin”, ”Uudenlaiset ja erilaiset 
tavat opiskella”, ”Kehittyi esiintymisessä”, 
”Oppi käytännön kautta” ja ”Yhteistyötaidot 
kehittyi”. (Kokeillaan itse –opas 2018, 3.)

Palautekyselyissä selvisi, että osa opettajista oli ko-
keillut tai aikoi kokeilla hankkeen yhteistyöosuuden 
jälkeen draaman työtapoja myös itsenäisesti. Estävinä 
tekijöinä draaman työtapojen käytölle mainittiin esi-
merkiksi ajan puute sekä suuret, hankalasti hallitta-
vat opetusryhmät. Hankkeelle toivottiin jatkoa. Tämä 
toteutui osittain, kun hankerahoitusta riitti vielä seu-
raavalle lukuvuodelle ja draamakasvattajat Anni Marin 
ja Johanna Hopia jatkoivat yhteistyötä halukkaiden 
yhteistyöopettajien kanssa. Linkit Osaavat opettajat 
– onnelliset oppijat -hankkeen sekä draamakasvatuk-
sen osion internetsivuille löytyvät lähdeluettelosta. 

Väitöstutkimukseni toiminnallinen osuus on ohi, 
mutta keräämäni aineiston analysointi jatkuu. Lähe-
tin keväällä 2019 sekä alkuperäiselle yhteistyökoulul-
leni että kaikkiin Suomen kuntiin loppukyselyn, jossa 
kartoitan tilannetta kolme lukuvuotta uuden opetus-
suunnitelman käyttöönoton jälkeen. On ollut ilo saa-
da positiivista ja kannustavaa palautetta erityisesti 
tutkimuksen toiminnallisista osuuksista. Sen verran 
voin jo sanoa, että draaman työtapojen käytöstä luok-
kaopetuksessa tarvitaan lisää koulutusta ja tutorointi 
koetaan yleisesti toimivana koulutusmuotona. 
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Turkulaiset luokanopettajaopiskelijat 
tunnetaitoja ja kestävää kehitystä 
opettamassa − draaman keinoin
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2014) draamalle on asetettu metodi-
nen status, joka tähtää oppijoiden ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen harjaannuttamiseen. Tällöin ko-
rostuvat oppimisen prosessimaisuus, elämyksellisyys, myönteisyys ja ilo (ks. Toivanen 2015). Draama-
linjaukset sisältävät suuria haasteita opettajankoulutukselle: miten draamaan, joka liittyy lähes kaik-
kien perusopetuksen oppiaineiden toteutuskuvauksiin, voitaisiin tutustua jo opettajaopintojen aikana? 

Turun yliopiston luokanopettajakoulutuksessa on 
perinteisesti järjestetty kaikkien perusopetuksessa 
opetettavien aineiden ns. monialaiset opinnot. Tässä 
ratkaisussa draamalla ei ole ollut omaa oppiaines-
tatustaan eikä siten omia opintojaksojaan. Draama-
opinnot ovat opetustyön resursoinnissa ja työnjaossa 
sisältyneet äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikkaan. 
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen vastuuhenkilö-
nä olen pyrkinyt liittämään draaman mahdollisimman 
moniin äidinkielen oppisisältöihin aina kielentunte-
muksesta kirjallisuuskasvatukseen. 

Useimmiten opiskelijoiden suhtautuminen draa-
maan on ollut myönteistä. Koska opiskelijat ovat kaivan-
neet myös itsenäisiä draamakursseja, olemme voineet 
toteuttaa niitä valinnaisina, mutta valitettavan harvoin. 
Tärkeä edellytys on aina ollut, että kurssien kenttäkou-
luosuuksiin on saatu mukaan yhteistyökumppaneiksi 
Turun kaupungin alakouluja. Näissä kaupungin ala-
koululuokissa luokanopettajaopiskelijat ovat voineet 
toteuttaa erilaisia draamaopetushankkeita. 

Tässä esityksessä selostan päävaiheissaan viimei-
sintä tällaista draamakurssia, joka toteutettiin kevääl-
lä 2019 Turun Kerttulin koulun alkuopetusyksikön 1. ja 
2. luokilla. Draamamenetelmät alakoulussa -kurssille 
osallistui yhteensä kymmenen luokanopettajaopis-
kelijaa, jotka kaikki olivat kolmannen opintovuoden 
opiskelijoita. Joukko jakaantui kahdeksi viiden ”apu-
laisopettajan” tiimiksi Kerttulin koulun 1. ja 2. luokille. 
Kumpikin tiimi suunnitteli omalle luokalleen neljän 

opetuskerran pituisen projektin. Viimeisellä opetus-
kerralla järjestettiin yhteiskatselmus, jolloin kum-
mankin luokan kaikki oppilaat näkivät toistensa draa-
maprojektien tuotoksia. 

1. ja 2. luokan draamakokeilujen 
perusteita
Kerttulin koulun 1. ja 2. luokan opetuskokeilujen suun-
nitteluvaiheessa päätettiin, että hankkeen lähtökoh-
daksi valitaan oppilaita motivoiva teema ja että sen 
toteutukseen voidaan käyttää draamamenetelmiä. 
Huomioon otettiin muun muassa opetussuunnitel-
man perusteiden (Opetushallitus 2014) seitsemän 
laaja-alaista osaamiskokonaisuutta (L). Näistä alku-
kasvatuksen kumpaankin hankkeeseen perustelluk-
si lähtökohdaksi valittiin Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), nimenomaan draa-
man vuorovaikutustaitojen harjoittamisen kannalta 
(Opetushallitus 2014, 21). 

Vuorovaikutustaitotavoitteiden lisäksi 1. luokan 
opetiimi halusi lähteä kehittämään tunne- ja sosiaali-
sia taitoja osana Itsestä huolehtimisen ja arjen tai-
toja (L3) (Opetushallitus 2014, 22). 2. luokan opetiimi 
puolestaan päätyi Osallistumisen, vaikuttamisen ja 
kestävän tulevaisuuden rakentamisen (L7) linjauk-
sissa mainittuun ympäristön suojelemisen merkityk-
seen (Opetushallitus 2014, 24). Ekologisen teeman va-
linta oli perusteltavissa erityisesti 2. luokan ympäris-
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tötiedossa samaan aikaan 
käynnistyneiden teema-
opintojen vuoksi. 

Kohti tunnetaito-
jen opetushanketta 
1. luokalla 
Opetiimi päätti käyttää 
tunnetaitojen käsittelyyn 
1. luokalla tarinallisuutta 
ja satuja. Ennen tunnetarinoiden käsittelyä haluttiin 
draamatunnin työskentelyä vahvistaa sen tiettyjen 
vaiheiden toistolla. Niinpä kunkin oppitunnin alussa 
tehtiin kaikkien yhteinen draamasopimus laulamalla 
"tunnuslaulu", jota yksi opetiimin jäsenistä säesti ki-
taralla. 

Kullakin draamaopetuskerralla tehtiin opettajien 
johdolla erilaisia tunteiden ilmaisuun kytkeytyviä yh-
teisiä toiminnallisia ilmaisutaidon harjoitteita. Tässä 
esittelen suppeasti vain kahta ns. lämmittelyharjoitus-
ta, joilla pohjustettiin tunteiden käsittelyvaihetta. Toi-
nen näistä oli Tunne kasvaa ja pienenee -harjoitus:

Oppilaat ja opettaja seisovat piirissä. Ensimmäinen 
oppilas ilmaisee (tiettyä sovittua) tunnetta (esim. 
ilahtuminen ystävän näkemisestä, suru hyvästellessä 
ystävää) kehollaan ja äänellään vain hyvin pienesti. 
Seuraava oppilas ilmaisee samaa tunnetta hiukan voi-
makkaampana, kolmas vielä voimakkaampana ja niin 
edelleen, kunnes seuraavana vuorossa olevasta oppi-
laasta tuntuu, ettei tunnetta enää voi voimistaa. Sama 
toistetaan päinvastoin eli niin, että ensimmäinen ilmai-
see sovittua tunnetta mahdollisimman isosti ja seuraa-
vat oppilaat pienentävät ilmaisua asteittain.

Oppilaat jaettiin neljään nukketeatterisaturyhmään 
emoji-lapuin, joissa kussakin oli kuvattuna yksi pel-
kistetty, nykyisin usein tekstiviestien yhteydessä käy-
tetty erilaisia ilmeitä edustava symboli: 

Jaetaan jokaiselle oppilaalle emoji-lappu. Oppilaat 
lähtevät liikkumaan tilassa ja esittävät lapussaan ole-
vaa tunnetta. Kohdatessaan toisia he yrittävät tulkita, 
onko kaverilla sama tunne, joka omassa lapussa näkyy. 

Kun he kohtaavat saman 
tunteen, he kokoontu-
vat omaksi ryhmäkseen. 
(Ryhmien määrää ja ko-
koa voi säädellä jaetta-
vien emojien määrällä.)

Tarinoiden ja tun-
teiden ilmaisua kä-
sinukkien avulla 

Edellisestä harjoituksesta syntyneet neljä ”tunne-
ryhmää” alkoivat sitten käsitellä käsinukkien kanssa 
neljää eri satutekstiä. Aluksi käytiin läpi opettajien 
valitsemat ja lukemat, korostetusti tunteita käsittele-
viä tarinat. Esimerkiksi seuraavaa, opettajan lukemaa 
tarinaa kuunnellessaan oppilaita kehotettiin reagoi-
maan ilmeillään tarinassa kerrottuihin tunteisiin: 

Oli Lindan ensimmäinen koulupäivä suomalaisessa 
koulussa. Linda seisoi yksin välitunnilla. Hän tunsi 
olonsa vähän jännittyneeksi ja pelokkaaksi. Linda 
kuuli, miten nurkan takana kaksi oppilasta puhui Lin-
dasta kurjia asioita. Linda tunsi olonsa kurjaksi. - - Lin-
da oli asunut maalaiskylässä Saksassa. Hänen naapu-
rinsa oli kasvattanut lampaita. Muita oppilaita ilahdut-
ti, kun Linda kertoi, miten karitsat olivat pomppineet - - 

Samojen tarinoiden työstöä jatkettiin seuraavalla ta-
paamiskerralla. Nyt kutakin tarinaa pidennettiin liittä-
mällä siihen uusi henkilö. Näitä kutakin uutta hahmoa, 
Piaa, Mikkoa, Lottaa ja Paulia, edustivat myös käsinu-
ket, jotka opetiimin monitaituri-opiskelija oli omana 
tehtäväosuutenaan askarrellut hanketta varten.

Käsinukelta puuttui kasvoilta suu. Kunkin satu-
ryhmän piti, oman sadun kuuntelun ja pohdintojen 
jälkeen, piirtää omalle nukkehahmolleen sopivin suun 
asento kuvaamaan sille tarinasta välittyvää osuvinta 
tunnetta.  

Ryhmän tunnetarinan luominen käsi-
nukeilla
1. luokan tunnetyöskentely päätettiin huipentaa nel-
jässä ryhmässä omien käsinukketarinoiden luomi-

Kuva 1. Opetiimiläisistä toinen kertojana ja toinen pupun 
roolissa, johdattelemassa tunnetaitotarinoihin. (Kuva: Vio-
la Vuorinen.)
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sella. Kukin ryhmä jatkoi 
oman, tutuista hahmoista 
kertovan tarinansa työs-
tämistä. Tarinoiden hah-
moiksi sopivia käsinukkeja 
saatiin niin koulun omasta 
kuin myös laitokseemme 
hankitusta alkukasvatuk-
sen opetusvälineistöstä. 

Kunkin ryhmän käsi-
nukeilla esitetyn tarinan 
loppuratkaisun tuli sisältää tunteiden ilmaisemisen 
kannalta myönteinen loppuratkaisu. Tarinat esitettiin 
draamakurssin viimeisellä kerralla, jolloin myös Kert-
tulin koulun 2. luokan oppilaat olivat kokemassa draa-
mahankkeen lopputuloksia. 

Ympäristöoppia ja kestävää kehitystä 
2. luokalla 
Luokanopettajaopiskelijoiden toinen viiden hengen ope-
tiimi päätti toteuttaa omalla 2. luokallaan ekologisesti 
painottuneen oppimisprojektin. Opetussuunnitelman 
perusteissa (Opetushallitus 2014) kestävä kehitys on yksi 
ympäristöopin sisältöalueista. 1.−2. luokilla se on nimet-
ty kestävän elämäntavan harjoittelemiseksi (Opetushal-
litus 2014, 24, 132). Opetiimi piti alusta lähtien tärkeänä, 
että kestävän kehityksen tarkastelussa painottuvat koke-
muksellisuus, osallisuus ja elämyksellisyys, joita puoles-
taan voidaan tuoda opetukseen draaman avulla.

Draama-astronauttien avaruus matka 
ympäristöpulmien planeetoille 
Opetiimi oivalsi käyttää 2.-luokkalaisia motivoivana 
ja dramaturgisesti onnistuneena tarinakehyksenä 
(kuviteltua) avaruusmatkaa. Oppilaat saivat kukin 
astronautti-tutkimusmatkailijan roolin. Yksi opetii-
min jäsen toimi kaikilla ”lennoilla” avaruusaluksen 
pääkapteenina. Muut neljä opetiimin jäsentä olivat 
kukin vuorollaan planeettavierailulla joko (viimeise-
nä) asukkaana tai muussa toimintaohjeita antavassa 
roolissa.

Draamasopimuksen sol-
mimisen funktioon ope-
tiimi keksi käyttää ope-
tiimin askarteluosaajien 
luomia, kullekin oppilaalle 
rintapieleen kiinnitettyjä 
avaruuspinssejä. Oppilas 
sai pinssin (vasta) toisel-
la opetuskerralla suori-
tettuaan ensimmäisellä 
oppitunnilla ”avaruustut-

kinnon”. Pinssit kerättiin pois oppituntien välillä, ja 
oppilaat saivat ne rintapieliinsä draamatunnin alussa. 
Ne symboloivat oppilaille siirtymistä ryhmänä ava-
ruusdraaman pariin. Draamarekvisiitta sitoutti yhtei-
seen toimintaan.

Draamassa kannattaa ryhmää aktivoivina harjoi-
tuksina käyttää leikkejä ja pelejä. Tähän tavoitteeseen 
opetiimi tähtäsi perinteisestä pihaleikistä tekemällään 
sovelluksella Astronautti pyrkii avaruusalukseen:

Oppilaat muodostavat ”avaruusaluksia” matkustaji-
neen siten, että kaksi oppilasta seisoo vastakkain kädet 
yhdessä “avaruusaluksen kattona”. Yksi oppilas menee 
seisomaan “astronautiksi” avaruusalukseen eli kahden 
oppilaan väliin. Yksi leikkijä, jolla ei ole roolia, yrittää 
saada paikan aluksesta huutamalla “avaruusalukset”, 
jolloin alusten osat vaihtavat paikkaa, tai “astronautit”, 
jolloin astronautit vaihtavat paikkaa. Hän voi huutaa 
myös “alkuräjähdys!”, jolloin kaikkien on vaihdettava 
paikkaa (roolia). 

Huutaja yrittää päästä vapaalle paikalle, ja ilman paik-
kaa (roolia) jääneestä tulee uusi huutaja.

”Astronautit” pääsivät kehittämään myös keskittymis- 
ja kuvittelukykyään laskeutuessaan uudelle planeetal-
le. Opetiimin opettaja ohjeisti rauhoittavaksi sävytetys-
sä keskittymisharjoituksessa oppilaita kuvittelemaan 
uutta, mielikuvituksellista maisemaa esimerkiksi näin: 

Olemme saapuneet uudelle planeetalle. Sulkekaa nyt 
silmänne, niin voitte kuunnella, millaista uudella pla-
neetalla on. --- Täällä näyttää kauniilta. Taivas on aivan 
sininen ja pilvetön. Linnut laulavat puissa ja tuuli humi-

Kuva 2. Opetiimiläisen luomat käsinuket, tosin vielä ilman 
suita, jotka oppilaat yhteispäätöksin omaa tarinaansa poh-
dittuaan lopulta piirsivät nukelleen. (Kuva: Annu Honko.) 
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see hiljaa. Se kuu-
lostaa melkein 
mu siikilta. Josta-
kin kuuluu iloista 
höpöttelyä ja nau-
rua. --- Nyt voitte 
avata silmänne.

Planeetoilla ilmenee 
ympäristönsuojelun ongelmia
Yhteisellä avaruusaluksellaan draama-astronautit 
kapteeninsa lentokuulutusten mukaisesti laskeutuivat 
ekologisesti pulmallisille planeetoille, joilla tarvittiin 
oppilaiden ratkaisuja ongelmiin. Esimerkiksi kerran 
laskeuduttiin planeetalle, jolla ei ollut lainkaan tietoa 
roskien kierrätyksestä. Tällöin roskien lajittelun osaa-
vat Maan asukkaat opettivat ”roskaplaneetan” asuk-
kaille mallin, kuinka lajitella jätteitä. Niitä symboloivat 
luokkaan levitetyt kuvat erilaisista lasisista, metallisis-
ta, paperisista tai muovisista esineistä. Nämä ”jäteku-
vat” astronauttiparien piti kuljettaa luokan keskelle 
sijoitettujen (oikeiden) jätelaatikoiden viereen. Har-
joituksen lopuksi vielä koko luokan kanssa yhdessä 
varmistettiin, että kaikille jätteille osoitettiin oikea 
kierrätyslaatikko. 

Kuuma tuoli -harjoi-
tusta käytettiin motivoi-
vasti (ekologisten) ongel-
mien pohdintaan: 

Yksi oppilaista pääsee 
istumaan tuolille piirin 
keskelle. Hän saa viitan 
selkäänsä. Hän on tä-
män planeetan viimei-
nen asukas. Oppilaat 
voivat kysyä häneltä ky-
symyksiä esimerkiksi sii-
tä, millaista planeetalla 
on ollut ennen, millaista 
siellä on nykyään, mihin 
muut lähtivät jne. He 
voivat kysyä myös, mitä 

hän voisi tehdä, jotta muut 
asukkaat voisivat muuttaa ta-
kaisin. 

Harjoituksen lopuksi voitiin lä-
hettää yhteiset terveiset (radiolä-
hettimen välityksellä) planeetal-

ta pois muuttaneille asukkaille, jotta he voivat palata 
takaisin ja alkaa korjata asioita pulmalliseksi muuttu-
neella planeetallaan.

Viimeisellä eli neljännellä opetuskerralla Kerttulin 
koulussa pidettiin hankkeen yhteinen ns. jakotilai-
suus. Sen aluksi 1.-luokkalaiset esittivät omat nuk-
keteatteri-esityksensä. Tämän jälkeen 2. luokan ”ast-
ronautit” esittelivät oppimiaan ympäristöasioita ns. 
still-kuvina. Nämä välittyivät ”avaruudesta” ikään 
kuin tv-lähetyksenä, jonka juontajana toimi yksi ope-
tiimin jäsenistä: 

Tervetuloa seuraamaan tv-lähetystä suoraan avaruu-
desta. Nyt näette, mitä me kakkosluokan astronautit 
olemme oppineet ympäristöasioista. Ensin näette 
[oppilaiden muodostaman still-]kuvan tilanteesta, 
jossa toimitaan väärin ympäristöä kohtaan.”

Hyvät katsojat, sulkekaa nyt silmänne. Kohta näette 
uuden kuvan.

[Stillkuvan oppilaat 
järjestyvät nyt uuteen, 
ratkaisun esittelevään 
asetelmaan.]

Nyt voitte katsoa! Näet-
te kuvan siitä, miten ym-
päristöä kohtaan toimi-
taan oikein.

Kiitos mahtaville esiin-
tyjille ja hienolle yleisöl-
le. Nyt palaamme maan 
pinnalle, ja pyrimme 
kaikki toimimaan ys-
tävällisesti ympäristöä 
kohtaan.

Kuva 4. Draama-astronautit kiinnittämässä turvavöitään 
ennen lentoa ohjein, joita antaa Kapteenin roolissa näytel-
lyt opetiimiläinen. (Kuva: Viola Vuorinen.) 

Kuva 3. 1. luokan tunnetarinoiden nukketeatteriesitykset 
alkamassa. (Kuva: Viola Vuorinen.) 



24  4/2019

Draamaopetus-
hankkeen arviointia 
Edellä selostettuun ava-
ruusmatkan ”tv-raport-
tiin” huipentui kymmenen 
luokanopettajaopiskeli-
jan Kerttulin koulun 1. ja 
2. luokille kohdentama, 
suunnittelema ja toteut-
tama draamaopetushan-
ke. Päätöshetken jälkeen 
kaikki hankkeen osapuo-
let, runsaiden aplodien 
säestäminä, jäivät vielä 
toviksi arvioimaan yleises-
ti onnistuneeksi luonnehdittua opetusjaksoa. Kerttulin 
koulun oppilaiden suosimalla ns. peukku-arvioinnilla 
koululaiset innokkaasti nostelivat peukkujaan merkiksi 
hankkeen onnistumisesta ja toivottivat opetiimiläiset 
tervetulleiksi tekemään uusia draama-hankkeita! 

Myös kymmenen luokanopettajaopiskelijaa piti 
hanketta yleisesti myönteisenä oppimiskokemuksena 
erityisesti, koska se tarjosi käytännön valmiuksia draa-
man käyttöön. Tätä todistavat opiskelijoiden oppijak-
sosta laatimat kirjalliset portfolioarviot. Myönteisissä 
arvioinneissa korostuu se, että opiskelijat pääsivät to-
teuttamaan ”draamaprojektin oikeassa koulussa alusta 
loppuun, jolloin kokemus draaman soveltuvuudesta 
peruskouluun syventyy”. Lisäksi opetiimeissä ”yhtei-
sen ongelmanratkaisun kautta pystytään jalostamaan 
draamaprojekti mahdollisimman onnistuneeksi”.

Kerttulin koulun draa-
makokemukset synnyt-
tänevät lisää uusia draa-
mahankkeita tulevien 
luokanopettajien opetus-
työssä. Draamaa kannat-
taisi hyödyntää oppiainei-
den ja arkielämän välise-
nä ”siltana” ja siten auttaa 
oppijoita ymmärtämään 
maailmaa ympärillään 
(ks. myös Toivanen 2015). 
Draama voi näin tarjota li-
säarvoa oppisisällöille.

Toivottavasti myös 
opettajankoulutuksessa, 

tulevien opettajien työn viitoittajana, draamalle tur-
vataan sen nykyistä statusta ja resursointia vankempi 
asema. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että draa-
makasvatukselle kohdennetaan riittävästi paitsi ope-
tusresursseja myös tarkoituksenmukaisia, draaman 
toiminnallisen opetuksen mahdollistavia opetustiloja.

Lähteet:
Opetushallitus 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teet. Helsinki: Opetushallitus.
Toivanen, T. 2015. Lentoon! Draama ja teatteri perusopetuksessa. 

Helsinki: Sanoma Pro Oy. 
Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Turun yksikön Draama-

menetelmät alakoulussa -kurssin (kevätlukukausi 2019) opiskeli-
joiden arviointiporfoliot. Kirjoittajan hallussa.

Kuva 5. Draama-astronautit haastattelemassa autioitu-
neen Planeetta-x:n asukasta (jota viitassaan näyttelee 
opetiimin jäsen vierellään ”avaruusaluksen” kapteeni, 
hänkin opetiimiläinen). (Kuva: Viola Vuorinen.) 
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Draaman kaarella – opetusmenetelmällisiä 
jännitteitä historian opetukseen
Kleio oli yksi antiikin Kreikan Apollo-jumalan runottarista, muusista, jonka tehtävänä oli valvoa ja pi-
tää huolta historian kirjoittamisesta ja kerronnasta. Antiikin aikaan historian tehtävänä ei ollut kertoa 
totuutta, vaan tarina, joka oli sopiva kerrottavaksi yhteisön koossapitämisen tai vallan vahvistamisen 
näkökulmasta. Lukija voi tuumia, kuinka relevantti näkemys historiasta tämä on edelleen, mutta aina-
kin se, mitä kaikkea historia pitää sisällään ja mitä se tarkoittaa, on laajentunut sitten antiikin Kreikan. 
Tämä runsaus näkyy selkeästi myös suomalaisen kouluopetuksen historian tavoitteissa. Sen lisäksi, että 
koulussa edelleen opiskellaan Suomen ja maailman historian keskeisiä sisältöjä, korostuu historian op-
pimisessa sekä pyrkimys ymmärtää historiallista tietoa, kuten lähteiden tulkitsemista ja niihin liitettyjä 
merkityksiä, että pyrkimys tukea oppilaita aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa. 

Kiteytettynä historian opetuksen muutos tarkoittaa 
sitä, että yhden pergamenttikääröön sopivaksi kat-
sotun tarinan ylös merkitsemisestä on siirrytty pyrki-
mykseen tuoda opetukseen mahdollisimman paljon 
eri tarinoita, näkökulmia ja kokemuksia, jotta histo-
rian moninaisuus ja asioiden toisin näkeminen tulisi 
esiin. Nykyisin myös korostetaan mahdollisimman 
autenttista, historiassa eläneiden ihmisten ääntä, jol-
loin oppilaat tutkivat menneisyyden lähteiden avulla 
historiaa eli ihmisten elämää menneisyydessä. Tari-
noilla on siis edelleen kysyntää, vaikka näkökulma ny-
kyopetuksessa on toinen kuin antiikin Kreikassa. Tässä 
jutussa esittelemme, millaisia draamallisia, kokeelli-
sia tutkimusmatkoja olemme tehneet osana Suomen 
akatemian rahoittamaa tutkimushanketta Kohti tie-
donalakohtaista ajattelua lukiossa. Historian tekstitai-
tojen hallinta, oppiminen ja arviointi (HisLit). Erityinen 
näkökulmamme on siten tekstitaitojen oppimisessa, 
joilla tiivistetysti tarkoitetaan kykyä analysoida ja tul-
kita historiallisia lähteitä.

Draaman ja historian opetuksen suhde
Kuten Kleion asema antiikin runottarien joukossa 
osoittaa, historialla on lähtökohtaisesti suhde fik-
tioon. Historian kerrontaperinne ei muodostunut 
aluksi kriittisen tutkimisen vaan valitun näkökulman 

kautta. Tämä jännite on edelleen olemassa, ja näkyy 
historiakulttuurissa siinä, että tietyillä historiallisil-
la fiktioilla on merkittävä asema historiakäsityksen 
muodostumisessa. Tällaisia ovat olleet muun muassa 
Väinö Linnan teokset Täällä pohjantähden alla sekä 
Tuntematon sotilas, joiden muodostama historiakuva 
on vahvasti vaikuttanut käsityksiin Suomen historias-
ta 1800-luvun lopulta jatkosotaan. 

Draamalla, ja eläytymisellä laajemmin, on eri-
tyinen asema historian opetuksessa. Historiallisella 
empatialla tarkoitetaan kykyä eläytyä menneisyydes-
sä eläneen ihmisen asemaan ja ymmärtää ihmistä ja 
hänen ympäristöään (kontekstia). Se perustuu ajatuk-
seen lapsen vahvuuden, kuvittelun, hyödyntämisestä 
oppimisprosessissa. Historiallisen tiedon konstruointi 
on vaikea kognitiivinen prosessi ja historiallisen empa-
tian pelkistetyn ajatuksen ”tätä ei tapahtunut, mutta 
olisi voinut” on havaittu edistävän historiallisen ajatte-
lun kehittymistä. Tyypillinen esimerkki historiallisesta 
empatiasta on draamallinen simulaatiotilanne, jossa 
pyritään ymmärtämään esimerkiksi eri osapuolten nä-
kökulmia jossakin historiallisessa tilanteessa. Konk-
reettisesti tällainen harjoitus voisi olla esimerkiksi eri 
taustoista tulevien ihmisten tapaaminen 20.1.1918 
Helsingin rautatieasemalla, junalaiturilla, jossa he 
odottavat samaa junaa. Joku henkilöistä aloittaa 
keskustelun. Oppilas saa roolin, johon hän perehtyy 

» Matti Rautiainen, 
historian ja yhteiskuntatiedon 
pedagogiikan lehtori, 
opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän 
yliopisto

» Anna Veijola, 
historian ja yhteiskuntaopin opettaja, 
Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylän 
yliopisto

https://peda.net/jyu/okl/hankkeita/teho/ktalhthojah
https://peda.net/jyu/okl/hankkeita/teho/ktalhthojah
https://peda.net/jyu/okl/hankkeita/teho/ktalhthojah
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aluksi, ja pohtii ensimmäistä keskustelunaihetta, joka 
voisi koskea suojeluskuntalaisten toimintaa järjestyk-
senvalvonnassa. Ensimmäisen keskustelun jälkeen 
prosessia voidaan jatkaa ohjaamalla sitä kysymysten 
avulla. Oppilaan tehtävänä on tutkia oman roolinsa 
kautta kyseistä historiallista tilannetta.  

Draamallisilla elementeillä pyritään myös immer-
siiviseen vaikutukseen, eli siihen, että oppija kokee 
imuvoimaa opiskeltavaa asiaa ja oppimistapaa koh-
taan. 

Kekkostelua
Mitä jännitteisempi ja arvoituksellisempi opiskeltava 
aihe on, sitä helpompi siihen on luoda draamallisia 
jännitteitä ja muunnelmia. Tällaiseksi ovat osoittautu-
neet Naantalin Kultarannassa juhannuksena 1957 am-
mutut laukaukset. Marja Linnakivi, Kekkosen miniä, 
kirjoitti vuonna 2010 ilmestyneissä muistelmissaan 
1950-luvun juhannuksesta Kultarannassa, jolloin ra-
kennusta kohti ammutut laukaukset herättivät aina-
kin Linnakivessä pelonsekaisia tunnelmia.

Pelkästään kultaisia muistoni presidentin kesä-
asunnolta eivät kuitenkaan ole. Ikävin muistoni 
liittyy juhannukseen ja siihen, että vartioudun 
kesälinnan päärakennusta kohti ammuttiin 
aseella kesken juhannusaaton viettoa. Se jär-
kytti minut perin pohjin. 

---

Ampujaa ei saatu selville, ja minä aloin pelätä 
teon toistuvan. Kerran turvamiehet pysäytti-
vätkin Kultarannassa aidan yli kiivenneen tun-
keilijan, jolla oli ase taskussaan. Sekin tapaus 
painettiin villaisella. Nähtävästi vastaavaa sat-
tui useamminkin. (Marja Linnakivi ja Terttu Le-
vonen (2010): Kekkosten miniänä, s. 155–156.)

Linnakiven muistelmat ovat ainoa paikalla olleen kirjal-
linen kuvaus tuosta tapahtumasta. Kirjallisesti välikoh-
tauksesta on maininta adjutanttien muistiossa, joskin 
epäsuorasti ilmaistuna. Sen sekä Urho Kekkosen ar-
kistosta löytyvän Kekkosen adjutanttien muis-
tion avulla tapahtuma on paikannettu vuoteen 1957. 

Ampujaa tai ampujia ei koskaan saatu kiinni, eikä am-
pumisen motiiveistakaan ole tietoa: oliko tarkoitus vain 
pelotella Kekkosta vai murhata hänet? Usealla ryhmällä 
tai yksityisellä henkilöllä oli ainakin periaatteellisesti 
syytä olla katkera tai vihamielinen Kekkosta kohtaan. 
Kekkosen presidenttikausi oli alkanut edellisenä vuon-
na, ja Kekkonen oli poliitikkona erittäin ristiriitainen 
henkilö. Osa piti häntä opportunistina, takinkääntäjänä 
ja suorastaan petturina. Myös Kekkosen yksityiselämä 
oli värikästä, eikä siitä puuttunut skandaalinomaisia 
piirteitä.

Historian tekstitaitojen näkökulmasta tapaus on 
monin tavoin herkullinen. Se on tapahtunut poliitti-
sesti korkeimmalla mahdollisella tasolla lähihistorias-
sa, mutta siitä on erittäin vähän lähteitä. Koska juttu 
on myös ratkaisematon, sen ympärille voidaan luoda 
erilaisia skenaarioita siitä, kuka tai ketkä olisivat voi-
neet olla välikohtauksen takana. Teimme kaikkiaan 
kolme erilaista opetuskokeilua tähän tapaukseen liit-
tyen. Yksi niistä toteutettiin viikon mittaisena tutki-
muskurssina (Veijola, Sulkunen & Rautiainen 2019) ja 
kaksi muuta, draamallista kokeilua toteutettiin yökou-
luna (Rautiainen & Veijola 2019; Veijola & Rautiainen 
2018) ja pop-up-pakohuoneena. 

Toteutimme yhdessä historian aineenopettaja-
opiskelijoiden kanssa kaikkiaan kahdeksan tunnin 
mittaisen yökoulun. Yökoulun ”pelissä” tehtävänä 
oli aluksi selvittää mahdollista uhkaa, joka liittyi 
Kekkoseen, ja Kultarannan ampumavälikohtauksen 
jälkeen selvittää, ketkä olivat iskun takana. Koulu oli 
rakennettu tätä varten pieneksi kaupungiksi, jossa oli 
muun muassa baari, tori, Kekkosen työhuone, polii-
sin kuulusteluhuone ja elokuvateatteri. Opiskelijat 
jaettiin pieniksi ryhmiksi, ja heille annettiin agentin 
roolit ja tehtäväksi selvittää Kekkosen vainoajat. 
Kaupunki sisälsi paljon niin sanottuja kylmiä pistei-
tä, joissa opiskelijat saivat itsenäisesti ryhmissä tut-
kia asiakirjoja, tavaroita ja muuta lähdeaineistoa. 
Tämän lisäksi kaupunkiin oli rakennettu myös niin 
sanottuja kuumia pisteitä, joilla opiskelijat seurasi-
vat tapahtumia, kuten epäiltyjen kuulusteluja, neu-
vostoliittolaisten tiedostustilaisuutta sekä Kekkosen 
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ja neuvostodiplomaattien tapaamista. Myös koulun 
keskusradiota hyödynnettiin esittämällä kuvitteelli-
sia radio-ohjelmia. Pelin edetessä kaupunki avattiin 
kokonaan opiskelijoiden vapaaseen käyttöön. Tällöin 
opiskelijat toimivat roolistaan käsin aktiivisemmin, 
sillä heillä oli mahdollisuus vuorovaikutukseen kau-
pungissa olevien ihmisten kanssa. Näitä ihmisiä esit-
tivät yökoulun järjestäneet opettajaopiskelijat. Opis-
kelijaryhmien tehtävänä pelissä oli laatia raportti, 
jossa heidän tuli perustella todennäköinen tai varma 
syyllinen (ks. liite 1). Peli loppui loppukeskusteluun, 
jossa ylemmät tiedustelu-upseerit (eli mukana olleet 
opettajat) haastattelivat ryhmää heidän laatimansa 
raportin pohjalta.

Olemme tehneet Kultarannan ampumavälikoh-
tauksesta myös pakohuone-kokeiluja ja niistä versioi-
dun pop-up-konseptin, jossa olemme yhdistäneet näi-
den kokeilujen elementit yhteen ilman, että rakenne-
taan kuva- ja viestintäyhteyttä lukittuun huoneeseen. 
Pop-up-versiossa kuunnellaan aluksi ääninauha, joka 
on kuvitteellinen keskustelu Kekkosen ja tuntematto-
man soittajan välillä vuodelta 1975. Puhelussa Kekko-
nen kertoo olevansa Orimattilassa. Puhelun aikana 
ilmenee, että hän on siellä tutkimassa ”yhtä vanhaa 
juttua”, joka selkeästi painaa hänen mieltään. Soitta-
ja utelee lisää, mutta hermostuva Kekkonen ilmaisee, 
ettei hän halua puhua asiasta ja lopettaa puhelun. 
Puhelun katkettua osallistuva ryhmä jaetaan kolmeen 
osaan ja heidät viedään kolmeen eri pisteeseen. Yh-
dellä pisteistä on salkku, toisella VR-lasit, joiden avulla 
pääsee Kekkosen Orimattilan työhuoneeseen 1970-lu-
vulla, ja kolmannella pisteellä on historiantutkijan 
työhuone 2010-luvulla. Orimattilassa sijaitsee UKK-ar-
kisto, joka perustettiin Kekkosen ollessa presidentti-
nä. Kekkosen tarkoitus oli presidenttikausien jälkeen 
kirjoittaa muistelmansa Orimattilassa. Siksi työhuone 
sijaitsee juuri Orimattilassa.

Pisteet ovat toisistaan fyysisesti erillään ja ryh-
mille näytetään kokoontumispiste, jonne kukin ryh-
mä voi kerrallaan lähettää yhden henkilön. Ryhmien 
tehtävänä on selvittää, mikä Kekkosen mieltä painaa, 
ja ratkaista nelinumeroinen koodi, jolla saa laatikon 

lukon auki. Aineisto on pitkälti sama kuin edellä ku-
vatussa yökoulussa, ja se on jaettu tasaisesti eri pis-
teille, mutta tehtävä on yksinkertaisempi. Vaikeut-
tavana elementtinä harjoituksessa on, että ratkaisu 
syntyy vain eri pisteiden tietoja yhdistelemällä. Tie-
don konstruoinnin lisäksi harjoituksessa painottuu 
myös tiedosta viestiminen pisteiden ja kokoontumis-
paikan välillä. 

Mysteerihuoneita 
Varsinaisten mysteerihuoneiden tai pakohuoneiden 
versioita olemme kokeilleet historian opetuksessa 
vuosia, ja niiden immersiivinen vaikutus on aina ollut 
suuri. Lukkojen ja koodien houkutus vie kuitenkin fo-
kuksen helposti pois itse tavoitteesta – historian opis-
kelusta. Mysteerihuoneen asetelma on kuin teatterin 
näyttämö ennen esiripun avaamista, sillä erolla, että 
mysteerihuoneen näyttämön täyttää joukko tutkivia 
oppijoita, jotka käsikirjoittavat toiminnallaan kehysta-
rinan valmiiksi.

Mysteerihuoneessa toiminta suuntautuu erittäin 
helposti tekniseen lukkojen ja koodien ratkaisuun. 
Tämä voidaan välttää sillä, että mysteerit kytketään 
painotetummin huoneesta löytyvien asioiden sisäl-
töihin ja niiden välisiin kytköksiin. Tällöin opiskelija-
ryhmien on keskityttävä myös aineistojen sisältöjen 
lukemiseen, katselemiseen ja tulkitsemiseen. Perin-
teisessä pakohuoneessa ratkaisuprosessia ohjataan 
antamalla vihjeitä tietokoneruudun välityksellä, mut-
ta olemme itse kokeneet, että oppimisen jännitettä 
mysteerihuoneessa auttavat erityisesti draamalliset 
tehokeinot.

Toteutimme yhdessä historian aineenopettaja-
opiskelijoiden kanssa vuoden 1918 sisällissotaan si-
joittuvat kaksi mysteerihuonetta, jotka nimesimme 
valkoiseksi ja punaiseksi huoneeksi niiden päähen-
kilöiden mukaan (ks. lisää Rautiainen, Tallavaara, 
Kupiainen & Veijola 2019). Molempien huoneiden 
tarina rakentui kahden oikeasti eläneen, Jyväskylän 
seminaarissa opiskelleen miehen ympärille. Miesten 
aatemaailma oli erilainen, ja he toimivat myös sisäl-
lissodan aikana eri puolilla. Punaisessa huoneessa 



28  4/2019

opiskelijat vietiin tilaan, jonne he saivat aluksi hä-
tääntyneen naisen puhelinsoiton. Nainen kertoi, että 
hänen miestään uhkaa kuolemantuomio, ja hän pyysi 
huoneessa olijoilta apua, jotta syytökset saataisiin ku-
mottua. Myöhemmin sama nainen soitti huoneeseen 
uudelleen ja pyysi kiirehtimään todisteiden esittämi-
sessä, jotta tuomio saataisiin kumottua. Valittu keino 
vahvensi näyttämö–esirippu-asetelmaa, sillä oppijat 
tempaistiin puhelinsoitolla mukaan ”näytelmään”. 
Toisessa huoneessa vastaavia tehokeinoja ei käytetty, 
mikä johti koulumaisempaan asian ratkomiseen kuin 
immersiiviseen, huoneessa tapahtuvaan roolissa toi-
mimiseen.

Lopuksi
Draama on pitkään ollut tavalla tai toisella osana his-
torian opiskelua, joskin historia-oppiaineen tradition 
mukaisesti enemmänkin sisältöjä kuvaavana ja konk-
retisoivana apukeinona kuin tapana tutkia historiaa 
tai käyttää sitä tutkimisen apuna. Meidän kokeiluis-
samme draama on ollut ennen muuta jälkimmäises-
sä roolissa, auttamassa historian tekstitaitojen opis-
kelussa, analysoinnissa, tulkinnassa, kontekstuali-
soinnissa sekä päättelyssä. Olemme kunkin kokeilun 
jälkeen keränneet kyselylomakkeella ja osassa myös 
haastattelemalla palautetta ja tutkimusaineistoa 
opiskelijoiden arvioista omasta historian oppimises-
ta sekä kokemuksista kokeiluissamme. Aineistojen 
mukaan opetusmenetelmälliset kokeilut ovat olleet 
luonteeltaan varsin immersiivisiä, mielekkäitä ta-
poja opiskella. Haasteena on koettu kuitenkin juuri 
kokemuksen suhde oppiaineen opiskeluun. Oppijat 
kokevat oppivansa ennen muuta geneerisiin taitoihin 
liittyviä asioita, eivät niinkään itse historian liittyviä 
spesifimpiä taitoja. Yllä kuvaamamme esimerkit ovat 
niitä, joissa opiskelijat ovat kokeneet opiskelevansa 
myös historiaa.

Siksi olemme otsikoineet kirjoitukseemme jännit-
teen, joka monimerkityksisenä käsitteenä kuvaa hyvin 
tutkimusmatkojamme draaman ja historian opetuk-
sen äärellä. Kun kaari jännittyy, jousi paiskautuu mat-

kaan kohti päätepistettä. Se kuvaa intensiteettiä ja 
siihen sisältyviä mahdollisuuksia. Opiskeltavan aiheen 
sisällön jännitteisyyttä ei juuri tarvitse avata. Ampu-
mavälikohtaus tapahtumana ja Kekkonen persoonana 
sisältävät 1950-luvun kontekstissa valtavasti erilaisia 
jännitteitä. Kolmantena, ja meidän työssämme ken-
ties keskeisimpänä jännitteenä on se, miten opetus-
kokonaisuuksiin on mahdollista luoda valittujen draa-
mallisten elementtien avulla jännitteitä, jotka tukevat 
tavoitteiden saavuttamista.

Näemme siis draaman osana opetusmenetelmien 
kehittämistä hyvin avoimena ja moninaisena opetuk-
sen tavoitteiden mahdollistajana. Tämän mukaises-
ti menetelmien tehtävä opetuksessa on mietittävä 
tarkkaan, mutta myös havaittava niissä oleva leikil-
linen, innostava ja jopa karnevalistinen piirre, jonka 
näkeminen etukäteen on usein mahdotonta. Edellä 
kuvattujen esimerkkien lisäksi yliopistollamme toi-
miva historian pedagogiikan kehittäjien ja tutkijoiden 
ryhmä on käynyt Koljonvirralla kokeilemassa avointa 
mysteeripeliä vuoden 1808 Koljonvirran taisteluun 
liittyen, kehitellyt mysteeripelejä museon näyttelyihin 
sekä rakentanut kuvitteellisen historian eri oppiai-
neiden välisenä yhteistyönä näkymättömän teatterin 
hengessä. Draama on taidemuoto, joka tutkii ihmistä, 
mikä puolestaan on historian opetuksen perimmäisin 
syy, sillä niin tekstitaitojen oppiminen kuin vaikkapa 
demokraattiseksi kansalaiseksi kasvukin ovat lopulta 
tälle alisteisia. 

Lisää luettavaa jutussa kuvatuista kokeiluista
Rautiainen, M., Tallavaara, R., Kupiainen, S., & Veijola, A. (toim.). 

(2019). Historiaa lukkojen takana: avaimia pakohuoneiden käyt-
töön historian opetuksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Rautiainen, M., & Veijola, A. (2019). What’s the name of the game? Histo-
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Tarinoita, teatteria, toimintaa, tositapahtumia
Draamalla ja teatterilla on yhteisiä juuria, ja ne kohtaavat monin tavoin nykymaailmassa. Tässä artik-
kelissa esitellään, miten draaman mahdollisuuksia teatteritapahtuman laajentamisessa ja syventämi-
sessä tutkittiin ammattiteatterin taiteellisen tuotannon ja yliopiston luokanopettajaopintojen sekä 
harjoittelukoulun oppilaiden teatterikäynnin ja draamatyöskentelyn yhteydessä. Tampereen Työväen 
Teatterissa esitettiin Urban Lindhin ja Kati Kaartisen suomalaisista sotalapsista kertova näytelmä Kai-
non laulu. Opettajaopiskelijat ja viidesluokkalaiset seurasivat teatteriharjoituksia, tekivät draamahar-
joituksia ja osallistuivat teatteriesitykseen. 

”Meillä oli erityinen katsojarooli siinä, että saimme 
elää näytelmää jo kuukausia ennen varsinaisen 
esityksen näkemistä.”

31.1.2014 Tampereen Työväen Teatterissa teatterin-
johtaja Maarit Pyökäri ehdotti, että viidesluokkalaiset 
tulisivat syksyllä katsomaan aikuisille tehtävää ison 
näyttämön koko illan esitystä. Tutkijat, yliopistonlehto-
ri Pirjo Vaittinen ja draaman tuntiopettaja Päivi Jyrämö, 
esittelivät draamakasvatushankkeen suunnitelman ja 
alustavan ajoituksen. 

Syksyllä näytelmän ohjaajana toiminut teatte-
rinjohtaja Maarit Pyökäri kertoi luokanopettajaopis-
kelijoille näytelmätekstin synnystä ja tosielämätaus-
tasta. Teatterituotanto loi projektin toteutukselle 
kehyksen. Yliopistonlehtori kertoi suunnitellusta 
työskentelystä. 

Kun palaveri pidettiin teatterin kokoushuo-
neessa, jonne saavuttiin teatterin takaovesta, 
ja kun vastassa oli itse teatterin johtaja, tuli 
itsellekin "tärkeä" olo. Syntyi vilpitön halu to-
teuttaa projekti omalta osalta niin hyvin kuin 
mahdollista, sillä aihe todella kiinnosti ja jo 
heti alussa tiesi, että tästä jäisi itsellekin jotain 
arvokasta käteen. Tämä ei tuntunut tavallisel-
ta koulutehtävältä, joka pitäisi vain suorittaa, 
tämä oli huikea mahdollisuus. (Opettajaopis-
kelija D)

Tutkijoina toimivat yliopistonopettajat pitivät draa-
matunnin rakennetta ja draaman työtapoja kertaavia 
työpajoja opettajaopiskelijoille. Päivi Jyrämön työpa-
jan otsikko oli ”Muukalainen”:

Muukalaisen kuultiin liikkuneen kaupun-
gilla. Vuorollamme sijoitumme kauppaan 
juuri niihin paikkoihin, mihin halusimme. 
Seuraavaksi alkoi puheensorina, joka yltyi 
ja yltyi. Roolihahmojemme kautta osallis-
tuimme vuorovaikutukseen toinen toistem-
me kanssa. Yksi saattoi olla hieman ujo, toi-
nen taas ärsyttävä sekä kovaääninen kylän 
päällikkö. Lopulta improvisaatioon perustu-
va vuorovaikutustilanne johti muukalaisen 
mollaamiseen. Sitten tuli hiljaisuus, sillä 
muukalainen saattoi tulla kauppaan. Joku 
käveli kaupan ohi. Kyseessä olikin väärinkä-
sitys. – – harjoitus tuntui luontevalta tehdä. 
Ulkopuolisuus teema konkretisoitui sosi-
aalisessa vuorovaikutuksessamme. Vaikka 
olimmekin roolihahmoina draamaharjoi-
tuksessa, jälkikäteen minusta alkoi tuntua 
pahalta. Harjoitus perustui spekulointiin 
muukalaisen olemassaolosta, hänen nä-
kymättömistä liikkeistään kylässä, jossa 
kaikki muut tuntuivat olevan häntä vastaan. 
Aloin pohtia, miltä tuntuisi olla muukalai-
sen asemassa. (Opettajaopiskelija C)

Pirjo Vaittisen ”Tant Birgitta” johdatti nimilapun 
kaulaan saaneet lapset laivasta maihin, tarjosi limo-
nadia ja opetti teatterisanastoa Marita Lindqvistin 
kuvakirjasta Teater! Teater! Teatteritietoa etsittiin 
myös Tarja Lapintien kirjasta Kesäyön teatteriuni ja 
Seija Okkosen ja Raija Airaksisen kirjasta Teatteria 
tenaville. Improvisaatioharjoituksessa syntyi tarina 
epäoikeudenmukaisuudesta huvipuistoon pääsyssä. 
Näytelmätekstistä luettiin rooleissa ääneen kohtaus 

» Päivi Jyrämö, KM,
luokanopettaja ja draamaohjaaja, 
Vesilahden yhtenäiskoulu. Jyväskylän 
yliopistossa opiskellessaan Päivi Jyrämö 
on erikoistunut draamakasvatukseen 
ja tutkinut prosessidraaman 
reflektiokeskusteluja.

» Pirjo Vaittinen, FT,
äidinkielen didaktiikan yliopistonlehtori 
(emerita), Tampereen yliopisto. Pirjo 
Vaittisen tausta on kirjallisuuden ja 
teatterin, erityisesti nykyteatterin 
tutkimus ja draamaharrastus sekä 
opettajankoulutuksen draama- ja 
teatterikasvatus.
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Floran ja Faunan luona. Keskusteltiin tilanteiden 
teemoista ja henkilöiden tunteista ja ajatuksista, ja 
tuotiin mukaan Kainon kertojanajatuksia näytelmä-
tekstistä. 

Opettajaopiskelijat seurasivat harjoituksia teat-
terissa 29.9.2014. Tunnin kuluttua ohjaaja keskeytti 
työskentelyn. Opettajaopiskelijat peukuttivat ensin 
penkistä palautetta näyttelijöille esitettyjen väittä-
mien pohjalta. Sitten opiskelijat siirtyivät näyttämöl-
le merkitsemään hetkeä ja paikkaa, joka oli tuntunut 
erityisen merkitykselliseltä harjoituksia seuratessa, 
samoin näyttelijät.

Keskustelua jatkettiin työpajassa kirjoittamalla 
Kainon laulun teemoja yhdessä isolle paperille:

Teemapaperi. Kuva: Pirjo Vaittinen.

Draamatyöskentelyssä ollaan tekemisissä sekä ko-
kemuksellisen fiktiossa rakennetun tiedon että his-
toriallisten faktojen kanssa. Näytelmässä nousee 
esiin eri kulttuurien kohtaaminen ja roolihahmot 
joutuvat elämän perusvalintojen eteen. Kun teemoi-
na on erilaisuus, vieraus, omat juuret ja kansalli-
nen historia, draamatarinalta vaaditaan turvallisen 
etäännytetty konteksti. Tilanteita ja niiden tuot-
tamia tunteita ja tuntemuksia voitaisiin käsitellä 
rinnakkaistarinoiden tai ei-sanallisen tuottamisen 
kautta tai leikin avulla. 

”Tässä projektissa valtavana etuna oli totta kai 
se, että – – niin opiskelijat, opettajat, teatteri kuin 
yliopisto-opettajatkin olivat kaikin puolin mainiot ja 
täysillä mukana.”

Projektin viidennet luokat seurasivat 7.10.2014 Tam-
pereen Työväen Teatterissa Kainon laulun harjoituksia. 
Teatterinjohtaja esitteli teatteriesitysten tekemiseen 
osallistuvan taiteellisen ja teknisen henkilökunnan 
näyttämöllä tai tervehti katsomon takana. Näyttelijät 
ottivat puheenvuoroissaan yhteyttä viidesluokkalai-
siin, kertoivat omasta roolistaan ja tarinasta ja kyseli-
vät historianopiskelusta. 

Kohtauksia harjoiteltiin, ohjaaja neuvotteli näyt-
telijöiden kanssa, ääniä ja valoja kokeiltiin. Tunnin 
kuluttua ohjaaja keskeytti harjoitukset. Sitten kaksi 
opettajaopiskelijaa esitteli näyttämöltä luokat opet-
tajineen ja johdatti viidesluokkalaiset kertomaan, 
mitä he ajattelevat kohtauksista ja niiden esittämi-
sestä. Omille penkkiriveilleen ryhmittyneet pikku 
oppilaat peukuttivat ohjeiden mukaisesti. Kiinnos-
tavimman kohdan valinnassa pienryhmiä pyydettiin 
valitsemaan yksi oppilas, joka meni näyttämölle kiin-
nostavimmaksi tai tärkeimmäksi valittuun kohtaan. 
Katsomossa kuljetettuun mikrofoniin kerrottiin pe-
rustelut. 

”Siinä oivalsi sen, että teatteri on elävää ja 
monivivahteista.”

Teatteritapahtuman ytimessä on teatteriyleisössä 
mukana olemisen kokemus. Kainon laulun esityk-
sessä 14.11.2015 klo 13.00 oli mukana myös entisiä 
sotalapsia. He tapasivat nykylapsia, jotka teatteri-
esityksen avulla opiskelevat lähihistoriaa ja yrittävät 
ymmärtää edellisten sukupolvien toimintaa, ajatuk-
sia ja tunteita. 

Tunteiden kirjo esityksen aikana oli valta-
va. Enkä puhu nyt ainoastaan näyttelijöi-
den esittämistä tunnetiloista. Katsojana 
sain monta kertaa pyyhkiä silmäkulmiani, 
milloin ilosta, milloin surusta. Olen kaikin 
puolin sitä mieltä, että näyttelijät olivat 
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onnistuneet omak-
sumaan lapsen-
näkökulman sota-
vuosien aikaiseen 
elämään. Yleisössä-
kin sai monesti to-
distella oppilaiden 
naurua enemmin kuin vanhemman väen. 
Lapsennäkökulma oli minusta hauras ja 
kaunis samaan aikaan. Kainon tarina kos-
ketti minua syvästi, ehkä juuri syystä, että 
se oikeasti perustuu tositapahtumiin. (Opet-
tajaopiskelija C)

”Jää rikotaan nimenomaan alkuharjoituksissa, 
joissa nauru saa luvan virrata ja suupielet 
pysyttelevät korvissa.”

Opettajaopiskelijat sovelsivat prosessidraamaa tut-
kiessaan viidesluokkalaisten kanssa Kainon laulusta 
nousseita teemoja. Draamatunnit alkoivat draamaso-
pimuksella ja alkupiirillä. Lämmittelyleikeissä ryhmiin 
jakaannuttiin tunnistamalla sama eläin liikkeen avul-
la, identiteetinvaihtoleikissä annettiin kätellen oma 
roolihahmo toiselle tai muita osallistujia tervehdittiin 
statusmerkkien mukaisesti. 

Improvisaatioharjoituksissa esineille keksittiin 
käyttötarkoituksia pantomiimina, kuvien esineitä esi-
tettiin stillkuvin ja niitä liitettiin tapahtumiin. Improvi-
soiden kasvatettiin tunnetta liikkeiden ja eleiden avul-
la. Muodostamalla ryhmiä sen mukaan, montako kät-
tä tai jalkaa on yhdessä, saatiin elekieli ja symbolinen 
esittäminen käyttöön. Prosessidraaman purkukes-
kusteluun liitettiin improvisoiden tuotettu valokuva, 
johon pienryhmä siirtyy yksi henkilö kerrallaan. Teat-
terin maailmaan siirryttiin tuottamalla pienryhminä 
stillkuvia, joista muut ryhmät päättelivät, mitä teatte-
rissa näkyy, ketkä toimivat, mitä tapahtuu. Draamassa 
ajatellaan ja opitaan toiminnan kautta sen lisäksi, että 
sisällöllisenä tavoitteena on teeman käsittely (Jyrämö 
2013, 164). 

”Prosessidraamaharjoitus on monitasoinen draa-
makokemus. Vaikka sen yleiset raamit ovatkin valmiit, 

jokainen tuotos on ainut-
laatuinen. Se syntyy sillä 
hetkellä, siinä paikassa, 
niiden henkilöiden toimes-
ta.”

Äänimaiseman tekemi-
nen sota-ajan tai sotalasten valokuvista oli virittelevä 
improvisaatiotehtävä. Silmät kiinni kuunteleminen 
on draamasta opittava taito, ja keskustelussa esille 
tulevat ehdotukset avaavat silmiä kuvan katsomisel-
le. Äänimaisemasta siirryttiin toisessa luokassa evak-
kokulkueeseen. Toisessa sitä seurasi tehtävä, jossa 
oppilaille jaettiin satunnaisia repliikkejä näytelmästä 
ja heidän tuli pienryhmässä päätellä, millainen henki-
löhahmo sanoja on, kenelle ja millaisessa tilanteessa 
sanat sanotaan sekä esitellä henkilö piirissä. Hahmo-
ja oli rakennettu oppilaan omasta elämismaailmasta, 
monet olivat aikuisia. Tuottamisessa oli mukana huu-
moria (ks. Jyrämö 2013, 168–171). 

Prosessidraamassa keskeistä on opettaja roolissa 
-työskentely. Draamaroolissa opettaja käyttää viit-
teellistä tarpeistoa roolinsa merkkinä ja statuksen 
osoittajana. Opettaja luo roolihahmona fiktiivistä ti-
laa ja kutsuu muut osallistujat siihen mukaan. Roo-
lissa hän pääsee vaikuttamaan draaman tapahtumiin 
sisältä päin. Mutta samalla hän joutuu toimimaan 
yhdessä lasten kanssa neuvotellen. (Viirret 2013, 
116–117, 129.) 

Rekvisiitta korostaa opettajan luokkahuoneroolin 
ja draamaroolin välistä eroa. Vanhanaikaisesti pukeu-
tunut draamaohjaajapari sanoi haluavansa osoittaa, 
että aikuinen voi heittäytyä draamatyöskentelyyn ja 
viidesluokkalaiset myös. Puvut viittasivat näytelmän 
tapahtuma-aikaan, mikä voi auttaa oppilaita raken-
tamaan hahmoa fiktiivisessä kehyksessä. Kirjeenpiilo-
tusleikillä ja kirjeen lukemisella alustettiin keskustelu 
epäoikeudenmukaisuudesta. Sitten luettiin näytel-
mätekstistä kohtaus Poika ja apulainen ja annettiin 
pienryhmille tehtäväksi sarjakuva; oppilaat päätyivät 
tekemään stillkuvia, joihin sarjakuvamaisuutta tuotiin 
repliikeillä. 

Esityskuva: Arvo, Kaino, Matti ja täti. Kuva: TTT, Kari 
Sunnari.
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Ohjaajapari käytti sivusta ohjaamista draamahar-
joituksissa. Ohjaajat toivat näytelmän teemat lähelle 
oppilaiden elämismaailmaa ja pääsivät lähelle oppi-
laita. He seurasivat keskittyneesti oppilaiden toimin-
taa ja kuuntelivat sanallisia tuotoksia. Yllätystenkin 
edessä he säilyttivät ohjaajan roolin. He pitivät huolta 
siitä, että heidän omat kommenttinsa olivat neutraa-
leja ja työrauhapalautteet minimaalisia. Ohjaajat puo-
lustivat oppilaita, jotka olivat vaarassa menettää kas-
vonsa ja jäädä pois yhteisestä toiminnasta. (ks. Inha 
2007, 51–61).  

Toisessa luokassa opettaja-draamaohjaaja luki pii-
katyttö Inkerin roolissa muistelmatekstiä sodan sytty-
misestä, evakuointikäskyn saamisesta ja junamatkas-
ta karjavaunussa ja kommentoi: 

Aloittaessani Inkerin tarinan, näin miten lap-
set katsoivat minua hieman eri tavalla. Tiesin 
heidän silloin olevan mukana ”juonessa”. En 
kokenut vaikeuksia roolista opettajaksi hyp-
päämisessä, mutta uskoisin roolimerkeillä, 
nukella ja hartiahuivilla, olevan suuri osa sii-
nä. Uskon sen helpottavan myös oppilaiden 
suhtautumista. (Opettajaopiskelija A)

Parin toinen ohjaaja oli samaan aikaan selkeästi 
opettaja: hän antoi tehtävän evakkojen rooliin siir-
tymisestä ja täsmensi matkan tietoja kartan avulla. 
Oppilaat kuvittivat evakkoina Inkerin tarinaa, ensin 
oltiin evakkojen lehmiä ja koiria, sitten lehmien kul-
jettajia ja muita ihmisiä, jotka alkavat huolehtia myös 
toisistaan.

Toisella tunnilla ohjaajat olivat ruotsalaistädin ja 
suomalaislapsen rooleissa. He eivät kuitenkaan luo-
neet fiktiivistä tilaa muille osallistujille. Mutta rooli-
notto viritti näytelmätekstin lukemiseen seuraavan 
kerran, mitä aiemmin oli yritetty ohjeistaa sanoin. 
Keskustelua syntyi, opettajana voitiin antaa lisätietoja 
suomalaislasten sijoittamisesta Ruotsiin. Keskustelu 
syveni käyttämällä näytelmätekstin lukemisessa tup-
lausta. 

Teemoille annettiin yleisyyttä jakamalla oppilas-
pareille tarina jossain päin maailmaa asuvasta lapses-

ta. Hetken keskusteltuaan parin puoliskot menivät eri 
puolille huonetta. He saivat astua askelen eteenpäin, 
jos esitetty väite sopi heidän henkilöönsä. (Härö 2010, 
80–81.) Tuloksena oli, että osa eteni pariaan kohti, osa 
ei saanut otetuksi askeltakaan. Draamaopettaja kiersi 
kyselemässä oppilailta, millainen heidän henkilönsä 
on ja miksi hän on päätynyt seisomaan siihen kohtaan 
arvojanalla. Oppilaat eläytyivät oman henkilönsä tari-
naan ja maailmaan. 

Yhdessä luokassa kuunneltiin alku sadusta Ruma 
ankanpoikanen. Sitten siirryttiin satuun: opettaja 
roolissa oli ankanpoikanen ja oppilaiden tehtävänä 
oli eläiminä liikkuen lähestyä hahmoa. Toisessa vai-
heessa eläimen liikkeisiin sai lisätä ääntä, kolman-
nessa pudotettiin eläinhahmo ja ilmaistiin ihmisenä 
suhtautumista liikkeen ja äänen avulla. Keskuste-
lussa tutkittiin, miltä näyttää tilanne, jossa yhtä 
ryhmän jäsentä kohdellaan eri tavoin kuin muita ja 
kysyttiin, miltä ulkopuolelle jätetystä tuntuu. (ks. 
myös Airaksinen, R. & Karkkulainen, M. 2013 ja Pä-
täri-Rannila, T., Varjus P., Rinneaho, A. & Sinivuori, T. 
2005.)

Draamaopettajapari oli ratkaissut kiusaamisen 
käsittelyn etäännyttämällä sen sadun muodossa ta-
pahtuvaksi ja antanut kiusatun roolin opettajalle. 
Suuri osa oppilaista nosti peukun väittämän ”Vaikean 
teeman käsitteleminen draamaharjoitusten kautta 
tuntui minusta helpolta” kohdalla. Silti keskustelus-
sa tuli esille, että ulkopuolelle jättämis -harjoitus oli 
tuntunut ikävältä.

Neljännen draamatyöparin työpajan proses-
sidraaman kehyskertomuksena oli taikabussin mat-
ka. Alun identiteetinvaihto-leikistä saadut roolit 
seurasivat oppilaita ”erilaisten, juuriaan etsivien ih-
misten kerhon” jäseninä matkalla etsimään sopivaa 
”kotimaata”. Draamaohjaajat olivat bussikuskin ja 
matkaoppaan rooleissa. Bussi kulki tarinoilla, ja sana 
kerrallaan tuotetuista tarinoista oppaat tekivät pää-
telmiä seuraavasta pysähtymiskohteesta, he voivat 
kysellä osallistujilta lisää maisemista ja mahdollises-
ta tuttuudesta. Matkanteko sujui, ja musiikkiluokka 
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olisi voinut kuljettaa bussia myös laulamalla tai soit-
tamalla.

Kun bussi pysähtyi uudessa paikassa, bussikuski 
riisui hattunsa ja opas kaulahuivinsa: oltiin eri ympä-
ristössä ja yhteisössä. Matkustajat saivat ehdottaa, 
keitä he olivat, ja he muuttuivat uusiksi ihmisiksi. Op-
paat kertoivat, että paikan asukkailla oli ongelma, lii-
kaa uusia asukkaita. Ratkaisua etsittiin kollektiivisel-
la väittelyllä eli osallistujat kuiskasivat vastakkaisia 
mielipiteitä edustavien hahmojen korviin ajatuksia.

Tarinan päätökseen tultiin, kun bussikuski päätti 
ohjata bussia ilman tarinaa ja ajo-ohjeita. Bussi hajosi 
ja ryhmä löysi itsensä aivan oudosta paikasta. Matka-
laisten oli jäätävä sinne ja mietittävä, miten he voisivat 
elää yhdessä. Jokainen matkalainen sai kertoa erityis-
taidoistaan ja siitä, miten he voisivat hyödyttää yhtei-
söä omalla toiminnallaan. Kaikki kertoivat, ja kuski ja 
opas totesivat, että paikka alkaa tuntua kodilta – suun-
nitelman mukaisesti. 

Draamaohjaaja laajentaa loppuraportissa poh-
dintaansa kasvatukseen ja koko projektiin ja korostaa 
prosessidraaman reflektoivan loppukeskustelun tär-
keyttä:

Mielestäni käsittelimme draamatunneilla 
näytelmää riittävästi, jotta oppilaat pääsivät 
mukaan näytelmän teemoihin. Ehkä täysin 
irrallisena näytelmä ei olisi tarjonnut niin 
kasvattavaa kokonaisuutta kuin mitä se nyt 
teki. Pitämämme draamaharjoitukset auttoi-
vat ehkä osaltaan hahmottamaan näytelmän 
teemoja, mutta pääasiassa opetuskeskuste-
lut olivat mielestäni tärkeitä. (Opettajaopis-
kelija H)

”Ympyrä sulkeutui, kun tajusin draamatyöpajojen 
ja itse esityksen välillä olevan syvemmän 
merkityksen.” 

Tärkein tutkimustulos on draama- ja teatteriyhteis-
työn toteutuminen. Tutkimusperustaisessa draama- ja 
teatterikasvatuksen yhteisessä prosessissa oli mu-
kana oman toimintaansa kuuluvana tutkijoita, teat-

terinjohtaja-ohjaaja, näyttelijöitä ja muita teatterin 
ammattilaisia, opettajaopiskelijoita, harjoittelukou-
lun opettajia ja viidesluokkalaisia. Draama ja teatteri 
olivat toteutuneessa yhteistyössä sekä oppimis- ja tut-
kimusmenetelmiä että taiteen sisältöjä ja käytänteitä, 
joihin tutustuttiin. 
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Draamamenetelmät kirjoittamisen 
opetuksessa
Opetuskokeilumme: fantasiaa ja scifiä kahdeksasluokkalaisil-
le draaman ja luovan kirjoittamisen keinoin 
Syksyllä 2014 ideoimme ja ohjasimme opetuskokonaisuuden, jossa kaksi Helsingin yliopiston opetta-
jaopiskelijaa (Henri Kiemi ja Laura Hämäläinen) suunnittelivat ja toteuttivat luovan kirjoittamisen ja 
draaman opintokokonaisuuden eräässä kahdeksannessa luokassa.

Opetuskokonaisuuden suunnittelivat opettajaopiske-
lijat, ja heidän prosessiaan ohjasi kolmesta asiantun-
tijasta koostuva tiimi. Kirjoittamisen asiantuntijuutta 
edusti Johanna Pentikäinen, draamamenetelmien 
käyttöä ohjasi Heli Perttula ja harjoittelun yleisenä oh-
jaajana toimi luokan oma äidinkielen ja kirjallisuuden 
opettaja.

Kokonaisuuden aiheena oli genre- eli lajityyppikir-
jallisuus, ja se painottui scifiin ja fantasiaan. Opinto-
kokonaisuuteen käytettiin kuusi 75 minuutin mittais-
ta oppituntia. Oppilaat työskentelivät kahdessa noin 
kymmenen hengen opetusryhmässä, joita kumpaakin 
opetti edellä mainittu opettajaopiskelija ja seurasi 
jompikumpi meistä asiantuntijoista sekä ryhmän oma 
äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Jokaisen oppi-
tunnin jälkeen pidimme yhteisen palautekeskustelun, 
jossa vaihdoimme havaintojamme ryhmän työskente-
lystä.

Kokonaisuuden tavoitteina oli, että oppilaat har-
jaantuvat ryhmätyöskentelyssä sekä draamallisessa 
ilmaisussa, tunnistavat fantasian ja scifin lajityypit 
sekä osaavat tuottaa lajityypeille tunnusomaista teks-
tiä, hyödyntävät omia kokemuksiaan luovassa kir-
joittamisessa ja kehittävät eteenpäin omia ideoitaan 
sekä tarkastelevat ja erittelevät omia kokemuksiaan 
ja työskentelyään. Kokonaisuuden aikana kirjoitettiin 
kahdenlaisia tekstejä: lyhyitä fiktiivisiä tarinoita ja op-
pimispäiväkirjaa.

Yksi 75 minuutin oppitunti jakautui kolmeen vai-
heeseen: aloitusvaiheeseen, toimintavaiheeseen ja 
reflektiovaiheeseen. Aloitusvaiheessa kerrottiin, mikä 
oli tunnin aihe ja mitä oli tarkoitus tehdä. Sen jälkeen 
virittäydyttiin toimintaan muutamalla lämmittelyhar-
joituksella eli draamaleikeillä ja -peleillä. Lämmittelyn 
jälkeen tuli usein tiedollinen osuus, eli oppilaat saivat 
tietoa tunnilla käsiteltävästä kirjallisuuden lajityypis-
tä.

Toimintavaihe aloitettiin lajityyppiin liittyvillä toi-
minnallisilla harjoituksilla. Esimerkiksi fantasiaa käsi-
tellessä oppilaat ideoivat fantasiamaailmoja pienryh-
missä kiertämällä työpisteitä, joilla jokaisella luotiin 
oma palansa fiktiivistä maailmaa: piirrettiin kartta, 
keksittiin erilaisia kansoja asukkaiksi, rakennettiin 
fantasiahahmoja ja mietittiin, miten taikuutta heidän 
fantasiamaailmassaan käytettiin. Ideoinnin jälkeen 
kukin ryhmä valmisti kohtauksen, jossa esitteli omaa 
fantasiamaailmaansa muulle ryhmälle. 

Draamatoiminnan jälkeen kukin oppilas kirjoitti 
oman lyhyen tarinansa draamaharjoitusten aikana 
luodun materiaalin pohjalta tai aihetta vapaasti sovel-
taen. Kirjoittamista helpotettiin tarvittaessa antamal-
la sille jonkinlainen raami, esimerkiksi fantasian koh-
dalla tilanne, jossa päähenkilö on lähdössä pitkälle 
matkalle taistelemaan pahaa vastaan.

Toiminnan reflektiovaiheessa oppilaat kirjoittivat 
oppimispäiväkirjaa, eli vastasivat valmiisiin kysymyk-

» FT Johanna Pentikäinen, AO,
tutkija, kouluttaja ja kirjoittaja

» FM Heli Perttula, teatteri-ilmaisun 
ohjaaja (AMK)
äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja 
(Pakilan yläasteen koulu)
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siin siitä, miltä draaman tekeminen ja kirjoittaminen 
sillä tunnilla tuntui. Kuten muukin taidelähtöinen op-
piminen, draamamenetelmien avulla oppiminen on 
kokemuksellista oppimista. Jotta oppimista ja uuden 
ymmärtämisen tasolle nousemista voisi tapahtua, ko-
kemuksia tulee reflektoida toiminnan lopuksi (Heikki-
nen 2004). Näin oppimispäiväkirjan kirjoittaminen oli 
keskeinen osa draaman avulla oppimista, ja samalla 
oppilaat tuottivat meille tunteja seuranneille arvokas-
ta materiaalia.

Kuudes eli viimeinen tunti poikkesi muista tunneis-
ta rakenteeltaan, sillä silloin keskityttiin teksteihin. 
Oppilaat viimeistelivät aiemmilla tunneilla kirjoitta-
miaan tarinoita. Kirjoitusosion jälkeen oppilaat lukivat 
pienryhmissä toisten kirjoittamia tarinoita ja antoivat 
niistä positiivista vertaispalautetta.

Me asiantuntijat havainnoimme oppitunteja ja 
teimme tunneista muistiinpanoja. Kokosimme myös 
oppimispäiväkirjoja sekä oppilaiden kirjallisia tuotok-
sia mahdollista myöhempää analyysia varten. Opetus-
kokonaisuuden järjestämisen ja ohjaamisen tavoittee-
na oli aluksi todentaa sitä oletusta, että draamame-
netelmien käyttäminen auttaa kehittämään luovan 
kirjoittamisen taitoja ja reflektiotaitoja. Kuitenkin 
oppituntejamme seuratessamme huomiotamme kiin-
nitti nopeasti se, kuinka ryhmän työskentely itsessään 
alkoi tukea kirjoittamista. Ryhmä alkoi tuottaa sellais-
ta uutta tietoa ja osaamista, jota me ohjaajat emme 
olleet osanneet ennakoida. Käymme seuraavassa läpi 
keskeiset havaintomme ja kytkemme ne luovan kirjoit-
tamisen ja draaman opetuksen lähtökohtiin. Havain-
tojen avulla samalla perustelemme myös draamame-
netelmien ja kirjoittamisen opetuksen yhdistämisen 
hyötyjä. 

Draamamenetelmät ohjaavat 
heittäytymään fiktion maailmaan
Opetuskokonaisuuden aikana oppilaat tekivät usei-
ta pienryhmässä suoritettavia draamaharjoitteita. 
Esimerkiksi dystopioita käsittelevällä tunnilla teh-
tiin statusharjoitus, jossa tutkittiin pienryhmissä 

kohtauksia improvisoiden, miten erilainen status 
vaikuttaa hahmojen liikkumiseen, elekieleen ja pu-
heeseen.

Valtaosassa draamaharjoitteita jokainen oli sa-
manaikaisesti esittäjän roolissa, eli pääpaino oli 
yhdessä tehtävissä harjoituksissa, ei muille esittä-
misessä. Muille esittämistä käytettiin lähinnä silloin, 
kun haluttiin, että oppilailla olisi materiaalina ja 
kirjoittamisen virikkeenä myös muuta kuin omassa 
pienryhmässä tuotettua materiaalia. Yleinen huo-
miomme oli, että tilanteet, joissa sai sepittää yh-
dessä, vapauttivat ja auttoivat oppilaita sekä moti-
voitumaan työskentelyyn että tuottamaan ideoita 
kirjoittamiseen. 

Draamaharjoitusten ansiosta pääsimme myös 
havainnoimaan oppilaiden ajattelua. Esimerkiksi sci-
fiä käsittelevällä tunnilla opettajaopiskelijat toivat 
luokkaan erinäisiä arkiesineitä ja pyysivät oppilaita 
kuvittelemaan, mitä tulevaisuuden aikamatkustajat 
päättelisivät niiden olevan. Eräs oppilas alkoi harjoi-
tuksen aikana kommentoida tehtävää ja omia ide-
oitaan: Mä haluan leikkiä. Nyt ollaan yläluokilla. Ei 
enää mitään leikkitunteja. Samalla oppilas pyöritti 
käsissään virikkeekseen valitsemaansa pannulap-
pua. Toinen oppilas puolestaan kommentoi omaa 
esinettään: Tätä palvotaan. Miten? Etkö ole kuunnellut 
historiantunneilla? Oppilaiden spontaanit kommentit 
havainnollistivat heidän heittäytymistään työsken-
telyyn antaumuksella. He eivät ainoastaan tuotta-
neet toivottua sisältöä vaan myös reflektoivat sitä 
oma-aloitteisesti. 

Draamamenetelmät ohjasivat siis oppilaita heit-
täytymään fiktion maailmaan. Tämä onkin ehdotto-
man tärkeää koulukirjoittamisessa, jota opetetaan 
luokkahuoneessa ja koulun asettamisiin tavoitteisiin 
kytkettynä. Opetuksessa oppilaille annetaan tehtäviä, 
jotka ohjaavat hänen kirjoittamistaan. Todellisessa, 
koulunulkoisessa maailmassa taas nimenomaan kir-
joitustilanteet säätelevät kirjoittamista. Draaman kei-
noin koulun ulkopuolisen kirjoittamisen tilanteita voi 
kuitenkin simuloida ja järjestellä luokkahuoneeseen. 
Luovan kirjoittamisen virikkeenä toimivat kuvittelu-
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tehtävät ja ohjattu leikkiminen, jotka saivat oppilaita 
sepittämään kirjoitettavana olevalle lajityypille tyypil-
lisiä piirteitä. 

Draamamenetelmät ohjaavat oppilaita 
sepittämään yhdessä, ei vain yksin 
Opetuskokonaisuuden suunnittelussa tarkoituksena 
oli, että draamaharjoitukset toimisivat kirjoittamisen 
ideoinnin ja valmistelun välineinä ja niiden jälkeen ta-
pahtuisi siirtymä yksintyöskentelyyn. Oletuksemme oli, 
että tämäntyyppinen työskentely voi tukea kirjoitustai-
tojen kehittämistä monin tavoin. Tekstin suunnittelu on 
abstraktia ajattelua vaativa taito, ja lisäksi se edellyttää 
jonkinlaisen mielikuvan valmisteilla olevasta tekstistä. 
Draamatyöskentelyn keinoin pystyttiin simuloimaan 
kirjoittamisen prosessimuotoisuutta ohjatusti: työtä 
tehtiin osatehtävien parissa pisteissä ja suunnittelu 
konkretisoitui toiminnallisuuden kautta.

Oppitunteja seuratessamme havaitsimme, että 
kirjoittamiseen virittävien draamaharjoitusten jälkeen 
kirjoittajat eivät siirtyneetkään välittömästi yksinkir-
joittamiseen, vaan he jäivät omasta halustaan ryh-
mänä pohtimaan tekstiensä mahdollisuuksia samalla 
kun heillä kuitenkin oli jo kirjoitusvälineet esillä. Pien-
ryhmissä tapahtui mielenkiintoista huojuntaa yksin ja 
yhdessä tekemisen välillä sekä ääneen saduttamista, 
mitä kumpaakin pidimme osoituksena ryhmässä ta-
pahtuneen työskentelyn onnistumisesta ja tekstin 
suunnittelun yhteisöllistämisestä.

Seuraava neljän oppilaan pöytäryhmässä käyty 
keskustelu havainnolllistaa kirjoitustilannetta erään 
draamaharjoituksen jälkeen: 

Oppilas 1: Olipa kerran.... Yhtenä päivänä. - Hei, en mä 
tiedä mitä mä laitan siitä?  

Oppilas 2: Noitien joukko. Haltijat muuttavat metsään. 
Kolme vuorta, joki ja niiden välissä maata. Mitä tapah-
tuu? Noidat sytyttävät linnan palamaan. Yksi lapsi syö-
dään? (kärsivää ääntelyä, miimisyyttä). 

Oppilas 3: Ootko kattonut paljon Disneyn leffoja? Voiko 
se lentää ilma-aluksella? 

Oppilas 2; Totta kai voi. Ja paikan nimi olisi?  Matka To-
nin naamaan. 

Oppilas 1: Tämä on pimeä metsä. Synkkä metsä. Hei, 
nyt mä keksin.... 

Vaikka draamaharjoitus oli ohi, oppilaat jatkoivat ryh-
mässä työskentelyä omaehtoisesti niin kauan, että he 
saivat idean kirjoittamiseensa tai he alkoivat ensin 
kertoa ideaansa toisille, koska ilmeisesti kokivat saa-
vansa ryhmältä kannustavaa palautetta. Päättelimme-
kin, että oppilaat harjaantuivat itse tunnistamaan sen 
hetken, jolloin he olivat koonneet riittävästi ideoita 
kirjoittamiseensa ja olivat valmiita yksintyöskente-
lyyn. Totesimmekin, että draamaharjoitusten aikana 
oppilaat saivat sekä sisällöllisiä että oman työsken-
telyn ohjaamiseen liittyviä valmiuksia. Toisin sanoen 
oppilaat rakensivat konstruktivisen oppimisen mukai-
sesti merkityksiä testaamalla toiminnan kautta luomi-
aan hypoteeseja (Heikkinen 2004).

Draamamenetelmät ohjaavat oppilaita 
tuottamaan itse työskentelyään 
tukevaa ryhmädynamiikkaa
Opetuskokonaisuuden suunnittelun alustavana tar-
koituksena oli, että ohjeet ryhmätyöskentelyyn tu-
lisivat alusta loppuun asti opettajaharjoittelijoilta. 
He antoivatkin pienryhmille tehtäviä suoritettavaksi. 
Tehtävät koskivat useimmiten ideointia tai suunnitte-
lua, eli tarkoitus oli draamatehtävien tapaan valmis-
tautua kirjoittamiseen, jota tehtäisiin itse. Esimer-
kiksi fantasian käsittelyn yhtenä ryhmätehtävänä oli 
fantasiamaailman kartan piirtäminen. Kun tehtävä 
oli suoritettu, ryhmä ei hajaantunutkaan vaan alkoi 
itse tuottaa työskentelyään ylläpitävää ryhmädyna-
miikkaa. 

Eräällä tunnilla neljän oppilaan pienryhmän teh-
tävänä oli ideoida ääneen eli sepittää tarinaa ensin 
mielessään ja kertoa sitä sitten toisilleen. Sen jälkeen 
oppilaiden tuli kirjoittaa tarina. Suurin osa luokkaa 
jäi kirjoittamaan pienryhmissä. Vain kaksi tyttöä ha-
lusi kirjoittaa aivan yksin, ja he siirsivät sitä varten 
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pulpettinsa erilleen. Kun kirjoitustilannetta oli kestä-
nyt muutaman minuutin, yksi oppilas nousi ja meni 
luokan taakse. Toinen oppilas puuttui asiaan ja sanoi 
hänelle: Sulla on 5 minuuttia aikaa kirjoittaa loppuun 
tämä juttu. Luokan taakse mennyt oppilas näytti en-
sin vastahakoiselta, mutta palasi sitten ryhmään ja 
jatkoi kirjoittamista, samalla kommentoiden ääneen 
työskentelyään: Mä en voi kirjoittaa, mun käsi täri-
see, ope... Vaikka tarkoituksena oli kirjoittaa yksin, 
ryhmän jäsenet ottivat vastuuta myös toistensa kir-
joittamisesta. Pidimme sitäkin draamatyöskentelyn 
ansiona. 

Draamamenetelmät edistävät yhteistoiminnallista 
oppimista, sillä ne ohjaavat hyödyntämään ryhmän 
jäsenten erilaista osaamista, työskentelemään yhtei-
sen tavoitteen eteen, toimimaan eri tehtävärooleissa 
etukäteen sovitulla tavalla ja arvioimaan yhdessä toi-
mintaa (Heikkinen 2004).

Näin tapahtui kirjoittamisessa. Tunneilla ei siis 
kirjoitettu opettajalle vihkoon, vaan välittömästi 
omalle ryhmälle, mikä auttaa hahmottamaan luki-
jan ja kuulijan välistä suhdetta kirjoittamisessa laa-
jemminkin. Yleisö oli kirjoitustilanteessa välittömästi 
läsnä ja oppilaat saivat kokemusta toistensa tekstien 
vastaanottamisesta. Voikin ajatella, että yksi draa-
man hyödyntämisen tärkeimmistä tavoitteista on kir-
joittajaryhmän rakentuminen autonomisemmaksi, 
yhdessä sepittäväksi, osallistuvaksi ja kuuntelevaksi 
yhteisöksi.

Lopuksi
Ohjasimme opetuskokonaisuuden vuonna 2014, 
jolloin uusi opetussuunnitelma teki vasta tuloaan. 
Tästä hetkestä katsottuna tulimme kuitenkin to-
teuttaneeksi monia sellaisia tavoitteita, joita tämän-
hetkinen opetussuunnitelma nostaa esiin. Kulttuu-
risisällöistä etenkin sanataide ja kirjallisuus olivat 
luontevasti esillä. Kaunokirjallisia tekstejä tuotettiin 
ja tulkittiin yhdessä, ja draamaa integroitiin luon-
tevasti kirjallisuuden ja kirjoittamisen opetukseen. 
Draaman toimintamuodot olivat käytössä (S1) ja 
tuotettiin fiktiivisiä tekstejä eri muodossa: yhdessä 

ja yksin esittäen ja kirjoittaen sekä harjoiteltiin teks-
tin tuottamista vaiheittain. Lisäksi annettiin ja vas-
taanotettiin palautetta niin ohjatusti kuin spontaa-
nistikin (S3). Havaitsimme oppitunteja seuratessam-
me, että draamamenetelmien käyttäminen vahvisti 
oppilaiden kirjoittamisen valmiuksia: oppilaat saivat 
kirjoittamisessa kokemuksia merkityksellisestä mie-
len ja kehon yhteistyöstä (ks. Wilson 2015) ja autent-
tisten kirjoitustilanteiden simuloimisesta (ks. esim. 
Kohnen 2013). Havaintomme olivat samansuuntaisia 
kuin aiempien draamamenetelmiä kirjoittamises-
sa käsitelleiden tutkimusten: draamamenetelmät 
inspiroivat oppilaita kirjoittamaan (ks. esim. Lee ym. 
2017; Anderson 2012; Mages 2006). Totesimmekin, 
että omassa opetuskokeilussamme draamamenetel-
mien hyödyntäminen ohjasi oppilaita tuottamaan ja 
tunnistamaan kirjoittamiselleen tärkeitä kokemuk-
sia sekä kokoamaan tavoitteellisesti mielikuvia, mitä 
voi kirjoitetun kielen ja tekstilajien hallinnan ohella 
pitää luovan kirjoittamisen oppimisen edellytykse-
nä. 
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Draaman ja ilmaisun opettaminen 
monikulttuurisissa ryhmissä
Olen koulutukseltani puheviestinnän ja draaman opettaja. Viimeiset kuusi vuotta olen tehnyt töitä yritt-
äjänä ja tuntiopettajana. Tällainen tapa tehdä työtä mahdollistaa sen, että uusia ja yllättäviäkin ovia saat-
taa avautua milloin tahansa. Yksi tällainen ovi avautui minulle keväällä 2016. 

Olen tehnyt työtä monikulttuurisissa ryhmissä kolmen 
vuoden ajan. Minun työni ryhmissä on ollut draaman ja 
ilmaisun opettamista. Lähdin näihin töihin pystymet-
sästä ja hieman pelonsekaisin tuntein. Saimme kahden 
kollegani kanssa Kulttuurirahaston apurahan suomen 
kielen opettamiseen teatterin keinoin. Tein taustatyötä 
ja kyselin monikulttuurisissa ryhmissä työskentelevil-
tä tuttaviltani vinkkejä, mitä meidän pitää huomioida. 
Tämä taustatyö poiki puolestaan minulle toisen työn 
maahanmuuttajien ilmaisutaidon opettajana Omnias-
sa. Apurahaprojektimme kesti keväästä 2016 kesään 
2018. Ilmaisutaitoa olen käynyt opettamassa Omniassa 
kerran viikossa kolmen lukuvuoden ajan, ja se työ jat-
kuu edelleen. 

Näiden kokemusteni kautta on minulle kertynyt 
draamatyökalujen pakki, miten toimia monikulttuu-
risissa ryhmissä. Kerron ensin muutaman vinkin, mitä 
minun mielestäni on hyvä huomioida monikulttuu-
risissa ryhmissä. Juttuni loppuun olen laatinut listan 
harjoitteista, jotka olen kokenut toimivan myös niissä 
ryhmissä, joissa suomen kielen taito on heikko tai jopa 
olematon. 

Varaa reilusti aikaa ohjeiden antoon
Vaikka jokin harjoitus voi sinällään tuntua yksinkertai-
selta, voi viedä aikaa ennen kuin osallistujat oivalta-
vat, miten harjoituksessa toimitaan. Ohjeiden antami-
seen ja harjoittelemiseen kannattaa varata reippaasti 
aikaa. Jos minä huomaan, että joku oivaltaa asian 
nopeammin kuin toiset, pyydän häntä näyttämään 
mallia minun kanssani. Kun joku peli tai harjoitus on 

oivallettu, sitä kannattaa käyttää useita kertoja ja ke-
hitellä siitä vaihtoehtoisia toteutustapoja tai lisätä vai-
keusastetta vähitellen. 

Kuinka toimia koskettelua vaativissa 
harjoituksissa?
Mielestäni toisen koskemisen kanssa kannattaa toi-
mia tapauskohtaisesti. Yleensä kysyn ryhmältä, ketkä 
suostuvat olemaan pari myös vastakkaisen sukupuo-
len kanssa. Kysyn myös, sopiiko heille toisen kos-
kettaminen. Olen todennut, että minun tehtäväni ei 
ole taistella sitä vastaan, että joissakin kulttuureissa 
ei ole suotavaa esim. koskettaa vastakkaista suku-
puolta. Ryhmäläiset voivat myös itse oivaltaa asioita. 
Kerran teimme harjoitusta, jossa toisen selkään piti 
piirtää kuva. Opiskelijat eivät kokeneet soveliaaksi 
koskettaa toista sormella, mutta ehdottivat itse, että 
musteettomalla kynällä he kyllä voivat piirtää toisen 
selkään. 

Musiikki ja tanssi innostavat ja 
yhdistävät
Kokemus on opettanut minua, että musiikki yhdistää 
eri kansakuntia. Musiikin kautta voin esitellä meidän 
suomalaista kulttuuriamme ja opiskelijat voivat esitel-
lä omaa kulttuuriaan. Suosittelen lämpimästi hyödyn-
tämään musiikkia harjoituksissa aina kuin mahdollis-
ta. Musiikin aisaparina kulkee usein tanssi tai edes mu-
siikin tahtiin liikkuminen. Kun kukin tanssii tyylillään, 
ollaan itseilmaisun ytimessä. 

» Sanna Franck, draamaopettaja
sanna.franck@gmail.com 
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Kehu tasapuolisesti ja kilpailuta 
tarvittaessa
Kannustavan palautteen saaminen on kenelle tahansa 
tärkeää. Olen kokenut kehumisen erityisen merkittä-
väksi monikulttuurisissa ryhmissä. Monilla oppilaistani 
on vaikeuksia formaalisen oppimisen kanssa. Taito- ja 
taideaineissa he puolestaan voivat kokea sellaisia on-
nistumisen kokemuksia, joita heidän on vaikea kokea 
muissa aineissa. Olen huomannut, että kehumisen pi-
tää olla mahdollisimman tasapuolista, ettei se aiheuta 
kateutta. Koska monet opiskelijat janoavat opettajan 
kehuja, hyödynnän tätä toisinaan. Jos ryhmällä on ollut 
vaikeuksia keskittyä, olen saattanut rakentaa johonkin 

harjoitukseen kilpailuelementtejä. Tämä on parantanut 
keskittymistä ja motivaatiota harjoituksen tekemiseen. 

Anna mennä vaan
Aloittaessani monikulttuurisissa ryhmissä tunnistin 
itsessäni liiallistakin kulttuurista herkkyyttä. Olin varo-
vainen sanavalinnoissani ja valitsemissani harjoituk-
sissa. Sittemmin olen todennut, että aina kannattaa 
kokeilla ja olla valmis yksinkertaistamaan harjoitusta. 
Joskus on hyvä myös todeta, että ”okei, ei toiminut tä-
män porukan kanssa”. 

Kannustan rohkeasti kokeilemaan monipuolisia il-
maisuharjoituksia!

Kuvat FIDEAn kevätpäivästä 2019 Pirkko Tiuraniemi

Kun yhteistä kieltä ei ole − draamaharjoituksia suomea heikosti osaaville
Lämmittelyä
• Ravistelua: 8-4-2-1
• Venyttelyiden jakaminen
• Kani-kani-kani
• Norsu-gorilla-palmu
• Swiss-päng-poing
• Hedelmäsalaatti
• Pää-olkapää-peppu
• Ääni ja liike suurenevat
• Kosketa jotain punaista, 

kylmää, pehmeää...

Tutustuminen ja 
ryhmäytyminen
• Oman nimen kirjoittaminen 

eri ruumiinosilla
• Nimi ja liike
• Hernepussien heittoa nimillä 

ja ilman
• Kahdeksaan lasku ja patsaat
• Numero, ryhmät ja 

ruumiinosa 
• Geometrisiä kuvioita ryhmän 

kanssa
• Kaikki ne, jotka joivat aamulla 

kahvia nousevat ylös ja 
vaihtavat paikkaa. Kaikki ne, 
jotka…

• Kerro lempiasioitasi: musiikki, 
ruoka, väri (korteilla), missä 

olet hyvä (pantomiimina), 
piirrä oma kuvasi

• Nimiläpsis
• Erilaiset viesti, esim. tuo 

minulle yksi pyyhekumi, tuo 
minulle kaksi sormikasta. 

Luottamus ja keskittyminen
• Peiliharjoitus pareittain
• 1-2-3

Aisteihin tutustumista
• Tunto

 ■ Sähkötystä
 ■ Sormenpäätanssi
 ■ Kaverin kuljetusta 
sormenpäätuntumalla

 ■ Kirjaimia tai sanoja 
kaverin selkään

 ■ Tuntoviesti eli piirrä kuva 
kaverin selkään

Tulitikkupiiri
• Katse

 ■ Kim-leikki esineillä
 ■ Kim-leikki pareittain
 ■ Pyhä esine: yksi pois luo-
kasta ja muut päättävät 
mitä esinettä tuijotetaan. 
Luokkaan tulija päättelee 
katseista, mikä on pyhä 
esine. 

 ■ Kuvakortit => kerro mitä 
näet

 ■ Asento kuvakortin 
pohjalta

• Maku ja haju
 ■ millainen ilme kuvaa eri 
makuja tai hajuja

• Kuulo
 ■ Ääniä youtubesta 
 ■ Äänimaisemin 
tekeminen

Tunteet
• Tunne ja musiikki: valitsevat 

omasta puhelimestaan 
mielentilaansa kuvaavan 
musiikin.

• Erilaisia tunteita kuvaavia 
musiikkeja ja kävely niiden 
tahtiin. 

• Tunnekortit ja ilmeet niiden 
avulla

• Tunneneliö kysymyksillä

Pantomiimi
• Harjoitellaan arkisia asioita 

ilman sanoja
• Kuvitteellisten eri kokoisten 

pallojen heittelyä
• Lahjan ojentaminen: ”Ole 

hyvä” ja ”Kiitos, olen aina 
halunnut…”

• Arkisten asioiden tekeminen 
miimisesti (raskas kivi, takin 
pukeminen, auton pesu, 
harjaa hampaat)

• Ammatti- ja esinekorteilla 
mimiikkaa

• Pikapatsaat kasvojen ilmeillä: 
millaiselta näytät, kun kastut 
vesisateessa tai tapaat 
ystävän pitkästä aikaa tai 
sinulle järjestetään juhlat. 

Tarinankerrontaa
• Sana kerrallaan
• Aakkospiiri
• Satukaava
• Tehdään tarina! 1. Kootaan 

ryhmässä sanoja millainen, 
kuka/mikä, mitä tekee 
ja missä 2. Tehdään 
pienryhmissä tai koko ryhmä 
yhdessä kerätyistä sanoista 
lauseita 3. Esitetään tarina/
lauseet

Lopuksi
• 21
• Aurinko-vesisade-rentoutus
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Naamionäyttelemisellä rohkeutta ilmaisuun
Naamionäytteleminen, ja erityisesti neutraalinaamioiden käyttö, kolahti minuun 15 vuotta sitten Teat-
terikorkeakoulun fyysisen teatterityön kurssilla. Neutraalinaamioilla tarkoitetaan ilmeettömiä naamioi-
ta. Naamionäyttelemisen konkarit Maya Tångeberg-Grischin ja Taina Mäki-iso opastivat meitä Jacques 
Lecoqin metodeihin naamioiden käytössä. Lecoq painotti, että naamio on keino kehon löytämiseen. Hä-
nen mukaansa naamio peittää paljastaakseen, vaatii näyttelijän läsnäoloa ja korostaa liikettä. Kun ver-
baaliset ilmaisukeinot ja ilmeet poissuljetaan, jäljelle jää fyysinen ilmaisu ja tilan käyttö sekä kontakti 
vastanäyttelijään. Naamio karsii pois kaiken ylimääräisen ja jättää jäljelle olennaisimman ilmaisusta. 

Olen opettanut teatteri-ilmai-
sua ja ilmaisutaitoa peruskou-
lussa ja lukiossa noin 15 vuotta, 
ja käyttänyt neutraalinaamioi-
ta paljon oppilaiden kanssa. 
Kokemukseni mukaan oppilaat 
pitävät naamionäyttelemisestä 
paljon. Näytellessään naamioi-
den kanssa oppilaat uskaltavat 
enemmän − naamio antaa heil-
le rohkeutta ja ikään kuin ottaa 
vastuun toiminnasta. Kun kas-
vot ovat piilossa naamion taka-

na, on helpompi sekä ilmaista 
että tuntea erilaisia tunteita. 
Fyysisen ilmaisun kasvamisen 
lisäksi naamionäytteleminen 
syventää myös tunneilmaisua. 

Neutraalinaamionäyttele-
miseen ei tarvita välttämättä 
aitoja, kalliita naamioita, vaan 
pilailukaupoissa myytävät 
muovinaamiot riittävät. Naa-
mionäyttelemisen perusteisiin 
pääsee helposti kiinni käymäl-
lä jonkin peruskurssin. 

» Anne Herrala, draamaopettaja
annetrajala@gmail.com 

Kuva Siiri Herrala

Kuva Johanna Litmanen

Kuva Siiri Herrala
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Tätä me teemme
Kysely draaman käytöstä opetuksessa
Pyysin neljää draamaa hyödyntänyttä opettajaa vas-
taamaan kyselyyn draaman käytöstä. Tarkoituksena 
oli saada selville, miten vastaajat hyödynsivät draa-
maa, mitä he draamaprosesseista oppivat ja mitä 
oppilaat draamatyöstä saivat. Kyselyyn vastasivat 
Tiia Kaakkurivaara (TK), äidinkielen ja kirjallisuuden 
opettaja ja S2-opettaja Mikko Ketovuori (MK), kasva-
tustieteen ja opettajainkoulutuksen musiikkikasva-
tuksen professori ma. Oulun yliopisto, Eeva Saha (ES), 
laaja-alainen erityisopettaja Pispalan koulusta Tam-
pereelta ja Pasi Varjus (PV), ohjaava luokanopettaja ja 
draamaohjaaja Turun normaalikoulusta. 

1.  Missä oppiaineessa/oppiaineissa olet käyttä-
nyt draamaa osana opetusta?

TK: Äidinkielessä, suomen kielessä, S2-opetuksessa ja 
ilmaisutaidossa.

MK: Musiikissa.
ES: Erityisopetuksen pienluokassa, maahanmuutta-

jien valmistavassa opetuksessa, äidinkielessä ja 
kirjallisuudessa, kuvataiteessa, liikunnassa, ym-
päristöopissa, s2opetuksen taiteen ja kulttuurin 
osiossa, uskonnossa ja elämänkatsomustiedossa.

PV:  Kaikissa alakoulun oppiaineissa.

Mikko Ketovuori (MK) musiikkikasv. prof. ma OY.  
Kuva: Heli Ketovuori.

Tiia Kaakkurivaara (TK) äidinkielen ja kirjall. opett., S2-
opett., Omnia. Kuva: Pirkko Tiuraniemi.
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2.  Millä luokka-asteilla tai missä opetusmuodoissa?
TK:  Nuorten ja aikuisten ammatillisessa koulutuksessa.
MK:  Lukion ykkösluokalla.
ES:  Alakoulussa ja ammattikoulussa, jossa aineina it-

setuntemus & sosiaaliset taidot, vuorovaikutus ja 
viestintä, taide ja kulttuuri, oppimaan oppiminen.

PV:  Luokilla 1−6.

3.  Mikä oli opiskeltava asia?
TK:  Työelämän vuorovaikutustilanteet. Myös statuk-

sia, valtaa olemme käsitelleet draaman keinoin. 
Käsittelemme työpäivän aikana vastaan tulleita 
tilanteita prosessidraaman keinoin.

MK:  Oidipus-taru.
ES:  Sanastot, kielioppi, sosiaaliset taidot, itsetunte-

mus ja tunnetaidot, vuorovaikutus ja asenteet ja 
arvot, kestävä kehitys, kirjallisuus, aktiivinen kan-

salaisuus ja vaikuttaminen, ts. laaja-alaiset osaa-
misen taidot.

PV:  Draamaa voi käyttää hyvin monen opiskeltavan 
asian opettamiseen. Draamaan katson kuuluvak-
si toiminnalliset menetelmät, leikit, (puhe)ilmai-
suun liittyvät harjoitukset ja yhteistyöhön kuulu-
vat työtavat. Mitä tahansa opiskeltavaa asiaa voi-
daan lähestyä näiden työtapojen kautta.

4.  Keitä muita opettajia oli mukana draama-to-
teutuksessa?

TK:  Olen sekä yksin että yhdessä taiteen ja luovan il-
maisun opettajan kanssa käyttänyt draamaa.

MK:  Kaksi äidinkielenopettajaa ja kuvaamataidon-
opettaja.

ES:  Työpari/ohjaaja/luokanopettaja/ulkopuolinen 
työnohjaaja/yksin.

Eeva Saha (ES) laaja-al. erit.op., Pispalan koulu.  
Kuva: Pirkko Tiuraniemi.

Pasi Varjus (PV) ohj. luok.op. ja draamaohj., TNK.  
Kuva: Ville-Matias Roisko.
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PV:  Kollega/opetusharjoittelija.

5.  Mikä oli opettajien osuus, mikä oppilaiden?
TK:  Opettaja johdatteli draamaharjoituksiin ja osallis-

tui jonkin verran. Pääpaino oli kuitenkin opiskeli-
joiden omassa työskentelyssä.

ES:  Ryhmä vaikuttaa siihen, miten opettajajohtoista 
opetus on. Usein opettaja kannattelee vahvasti 
toimintaa erityisryhmissä. Draamaan osallistumi-
nen vaatii harjoittelua ja yhteiset pelisäännöt.

PV:  Opettajien osuus on suunnitella mielekäs koko-
naisuus, joka tukee käsiteltävää asiaa. Opettajan 
tehtävänä on prosessin aikana huolehtia, että an-
nettuja ohjeita noudatetaan. Opettajan on pystyt-
tävä joustamaan ja muuttamaan suunnitelmiaan 
lennossa, se on draamatunneilla tavallista. Oppi-
laat saavat osallistua myös tunnin kulkuun anta-
malla ehdotuksia jatkosta, ja kun työtavat ovat 
tutut, he voivat myös itse osallistua prosessin 
suunnitteluun.

6.  Oliko valmista tekstiä?
TK:  Ei ollut valmista tekstiä. Meillä on ollut aihe, josta 

olemme lähteneet draamaa tekemään.
MK:  Osa tekstistä otettiin Sofokleelta. Osa keksittiin 

itse.
ES:  Valmis teksti/itse tehty pohjateksti/yksittäinen 

harjoitus.
PV:  Useimmiten valmista tekstiä käsiteltäväksi ei ole. 

Tunnin aihe ja teema riittävät.

7.  Mitkä asiat onnistuivat?
TK:  Ainakin oppilaat pitivät vähän erilaisesta oppitun-

nista.
MK:  Kokonaisuus oli onnistunut.
ES:  Oppiainekohtaisia pieniä onnistumisia, näkökan-

tojen ottamisen taito, rohkaistuminen ja kiinnos-
tuksen herääminen.

PV:  Kaikki harjoitukset onnistuvat, jos ryhmä on valmis 
draamaan. Alakoulussa kuluu paljon aikaa ryh-
mäyttämiseen ja luottamuksen aikaansaamiseen.

8.  Mitä neuvoja antaisit itsellesi jälkikäteen?
TK:  Aika loppui kesken. En ehtinyt pitää kaikkia suun-

nittelemiani harjoituksia. Pitäisi ajankäyttöä 
suunnitella paremmin.

MK:  Näytöksiä olisi jopa voinut olla muutama enemmän.
ES:  Mahdollisuuksien mukaan aina kaksi ohjaajaa! 

Lähde liikkeelle pienestä! Uskalla yrittää uutta!
PV:  Ole kärsivällinen. Draamassa edetään pienin as-

kelin ja välillä mennään takapakkia. Muutokset 
näkyvät hiljalleen, mutta näkyvät.

9.  Mitkä rekvisiitat ym. olivat osana draamatyötäsi?
TK:  Meillä ei ollut kovin paljon rekvisiittaa, mutta tein 

esim. roolihenkilöiden nimilaput opiskelijoille.
MK:  Video, lavasteet.
ES:  Erityisopetuksessa ja valmistavassa opetuksessa 

draamakerran strukturointi kuvin ja sanoin, avain-
sanat, roolimerkit, puhetta tukeva ja korvaava 
kommunikaatio apuna.

PV:  Rekvisiittaa käytän todella vähän. Musiikki auttaa 
luomaan oikean tunnelman ja rentouttaa oppilas-
ta esim. ilmaisemaan itseään liikkumalla.

10. Vakuuta lukija lopuksi siitä, miksi draamaa 
kannattaa käyttää.

TK:  Draaman avulla opiskelija saa aktiivisesti osallis-
tua. Passiivisen kuuntelun kautta ei opi niin hyvin 
kuin itse tekemällä. Draaman avulla opiskelijat 
myös tutustuvat paremmin toisiinsa.

MK:  Oppilaille jää ikuisesti mieleen mitä tehtiin.
ES:  Draama on yksi mahdollisuus osallistaa, luoda muis-

tijälkeä elämyksellisyyden kautta ja haastaa opis-
kelijaa pois omalta mukavuusalueeltaan. Draama 
mahdollistaa myös syvemmän kohtaamisen tason.

PV:  Draaman avulla opitaan juuri kaikkia niitä tärkei-
tä ihmissuhdetaitoja, joita elämässä selviämiseen 
tarvitaan. Kun käytät säännöllisesti draamaa työ-
tapana ryhmäsi kanssa, esimerkiksi kiusaaminen 
vähenee. 

Teksti Pirkko Tiuraniemi
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Draamamateriaaleja oppitunnille
Koonnut Pirkko Tiuraniemi
Seuraavassa on peruskoulunopettajille ja erityisopettajille draamaharjoitusmateriaaleja. Niiden avulla 
saa tunnilla kulttuurit kohtaamaan, tunnetaidot kasvamaan ja lapset puhumaan ja työskentelemään. 
Maahanmuuttajatarinoita voi käyttää omia näytelmiä tehtäessä. Osa teksteistä esittelee draamaproses-
sia ja draamatyöskentelyn lajeja.

Luettavaa
Hannula, T. 2019. Toppatakin alla on sydän. Selkokirja 
maahanmuuttajille. Reuna Kustantamo-Kirjakauppa.

Ketovuori, M. 2006. Oi nuori Oidipus – musiikkinäy-
telmä koulun arjen keskellä. Teoksessa Kaartinen, V. 
& Sura, S. (toim.) Draama ja kasvatus. Opas koulun 
draamatyöskentelyyn. Turun opettajankoulutuslaitos, 
102−115. Saatavissa https://www.researchgate.net/
publication/276243810 [Viittauspäivä 15.10.2019]

Richert, H. (toim.) 2016. Mitä sä täällä teet? Tarinoita 
maahanmuutosta. Into.

Nurmi, R. 2015. Loikaten leikkiin, rohkeasti rooliin – 
Draamakasvatus varhaisiässä. Lasten keskus. 

Nurmi, R. 2018. Mielenterveystaitoja maahanmuutta-
jaoppilaille -tukiaineisto.

Suomen Mielenterveysseura.

Ruokolainen, E.-K. 2009. Draama-
kasvatus kuntoutusmenetelmänä 
maahanmuuttajataustaisilla lap-
silla. Saatavissa http://urn.fi/ur-
n:nbn:fi:uta-1-19972 [Viittauspäivä 
15.10.2019]

Saha, E. 2016. Voimadraamaa (+ 
Harjoituspussi-vihkonen ja kortit). 

(Saha, E. Tiedän, tunnen, kerron, 
osaan – toiminnallisuutta kielen 
opettamiseen, tulossa lähiaikoina 
painosta.) 

Verkkolähteitä (klikkaa otsikoita ne-
tissä, niin sisältö avautuu):
Ajatusääniä-podcast käsittelee opettajien 
tulevaisuustaitoja

Podcast liittyy Opetushallituksen rahoittamaan ”In-
tuitio, empatia ja vuorovaikutus osana opetustyö-
tä”-hankkeeseen, jonka puitteissa opettajille toteute-
taan maksuttomia koulutuksia Oulussa, Jyväskylässä, 
Tampereella ja Helsingissä. Uudessa jaksossa keskus-
telemme improvisaatioteatterin kautta opeteltavista 
taidoista, kuten toisten hyväksynnästä, luovasta asso-
siatiivisesta mielestä ja luovuutta estävästä epäonnis-
tumisen pelosta irti pääsemisestä sekä näiden taitojen 
hyödyistä elämän eri osa-alueilla.
soundcloud.com/ajatusaania
opinkirjo.fi/intuitiokoulutus

Draama Toimii! – Draaman Työta-
poja ja Tekniikoita − Mediamysteeri 

Mediamysteeri-hankkeen tavoit-
teena on kehittää 10–12-vuotiaille 
soveltuva, draamakasvatuksellisia 
menetelmiä hyödyntävä pelikon-
septi, joka innostaa lapsia toimi-
maan itse ja käyttämään mielikuvi-
tustaan kehittäen samalla heidän 
medialukutaitoaan. Kohderyhmä-
nä eivät ole kaikki 10–12-vuotiaat 
vaan ne, jotka vierailevat kirjastos-
sa ja mediakasvatustyötä tekeväs-
sä Päivälehden museossa yhdessä 
opettajansa kanssa. Mediamystee-
rihankkeen blogia ylläpitävät han-

https://www.researchgate.net/publication/276243810
https://www.researchgate.net/publication/276243810
http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-19972
http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-19972
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ketyöntekijät ja Aalto-yliopiston tai-
teen ja suunnittelun korkeakoulun 
kuvataidekasvatuksen opiskelijat 
Oona Heinänen ja Venla Heiskanen. 

Draamapurkki – draamapurkki 

Leena Ylimäki
draamapurkki.fi
”Kun jokainen osallistuu omista lähtökohdistaan, omi-
ne epäilyksineen ja ihmettelyineen, innostuneena tai 
väsyneenä, tulee kokonaisuudesta rosoinen. Rosoinen 
kokonaisuus antaa tarttumapintaa keskustelulle toi-
minnan jälkeen. Mitä opittiin, oivallettiin, jäätiin ih-
mettelemään? – Taidot, joita draamatyöskentely opet-
taa ja vahvistaa eivät unohdu koulupäivän jälkeen, 
vaan jäävät toiminnallisina kokemuksina ja muistiku-
vina kehoon ja mieleen.”

Mikä on draamatyöskentelyyn sopiva nimesi? 

Tämä on saatavissa myös pdf-tiedostona Draamapur-
kin elokuun Vinkkipurkista: 
https://draamapurkki.fi/vinkkipurkki 

”Draamatyöskentely on ihasteltu, mutta myös kummas-
teltu toimintamuoto. Kynnys draamahetken aloittami-
seen on korkea, koska ei tiedetä mitä ja miten aloittaa. 
Draamatyöskentelyyn liittyy paljon myös ennakkoluulo-
ja. Blogiin on koottu kuusi yleisintä 
väittämää draamatyöskentelystä, 
joista yksikään ei pidä paikkaansa.”

”Yhdessä tehty kokemuksellinen, toi-
minnallinen ja leikkisäkin työsken-
telytapa vaikuttaa sekä yksilön että 
ryhmän vuorovaikutustaitojen, em-
patiakyvyn, itseilmaisun, itsetunnon 
ja monen muun asian kehittymiseen. 
Lisää tästä voit lukea blogista”: htt-
ps://draamapurkki.fi/draamatyos-
kentelyn-kolme-tarkeinta/

Icebreaking, lämmittely – 
Kassandra

Draamaharjoitteita suomen kielen 
opetukseen.

Suomen mielenterveys-
seura ry:n nettimateriaa-
leja mieli.fi -sivustolla:
Mielenterveystaitoja 
maahanmuuttajaoppilaille
Riikka Nurmi
Mielenterveystaitoja maahanmuut-

tajaoppilaille -nettitukiaineisto on käytännönläheinen 
opetusmateriaali, joka on tarkoitettu maahanmuuttajia 
työssään kohtaaville perusopetuksen ammattilaisille.

Muistipelikortit tunnesanoista
Muistipelikorteilla opitaan suomenkielisiä tunnesanoja 
ja harjoitellaan tunteiden nimeämistä ja ilmaisemista.

Tunnerobotti
Tunnerobotti on työväline tunteiden opetteluun, nii-
den sanoittamiseen, tunnistamiseen ja ilmaisemiseen.
Ulkoisesti erilaisia, sisäisesti samanlaisia -opas 
mielenterveystyöhön yli kulttuurirajojen.

Temperamenttirobotti
Temperamenttirobotti kuvaa erilaisia temperamentti-
piirteitä, joita meillä kaikilla löytyy synnynnäisinä tai-
pumuksina.

Vennyn ja Eeron ihania kuvia -taidekorttipakka
Venny Soldan-Brofeltin ja Eero Järnefeltin taideteok-

sista koottu ihana 40 kuvan taide-
korttipakka.

Tunnekortit varhaiskasvatukseen
Varhaiskasvatuksen kaveritaitokor-
teista tuttujen hahmojen tunteet 
heilahtelevat laidasta laitaan. Välil-
lä ollaan vihaisia, sitten taas iloisia 
ja riehakkaita.

Eläinlasten elämää – 
Mielenterveystaitoja pöytäteatterin 
keinoin
Terhi Martinez-Abarca
Materiaalin avulla voidaan tukea ja 
opettaa mielenterveystaitoja sekä var-
haiskasvatuksessa että alakoulussa.

Kuvat Pirkko Tiuraniemi

https://draamapurkki.fi/vinkkipurkki
https://draamapurkki.fi/draamatyoskentelyn-kolme-tarkeinta/
https://draamapurkki.fi/draamatyoskentelyn-kolme-tarkeinta/
https://draamapurkki.fi/draamatyoskentelyn-kolme-tarkeinta/
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FinRA kouluttaa: Tue lasta leikkien!
Viime vuosien tutkimukset ovat toistuvasti tuoneet esille kodin merkittävän roolin lukutaidon ja muiden 
oppimisedellytysten tukijana. Päiväkodit ja koulut pystyvät kuromaan näitä eroja kiinni vain rajallisesti. 
Myös FinRAssa on päätetty tarttua haasteeseen, ja yhdistys on tarjonnut vanhemmille suunnattua kou-
lutusta varhaiskasvatuksen toimijoille. Tue lasta leikkien! -koulutuksen tavoitteena on innostaa ja kan-
nustaa vanhempia lapsen oppimisvalmiuksien tukemiseen vanhemmuuden keinoin. 

”Olemme molemmat työskennelleet vuosia alkuope-
tuksessa ja tehneet paljon yhteistyötä esiopetuksen 
kanssa. Oman vanhemmuuden tuomaa kokemusta ei 
sitäkään voi vähätellä”, Tiina-Maija Kaarlela ja Miina 
Orell toteavat yhteen ääneen. Ajatus koulutuspilotis-
ta syntyikin oman arkityön ja vanhemman roolissa 
koettujen tilanteiden kautta: ”Meillä molemmilla on 
lupaavia kokemuksia siitä, miten innostavat ideat ja 
vinkit saavat liikkeille myös niitä vanhempia, jotka 
muuten ovat vanhempainilloissa enemmän syrjässä. 
Toisaalta taas olemme vanhempina huomanneet, 
että vanhemmilla on kiinnostusta saada tietoa ja tai-
toja oman vanhemmuuden tueksi.” Miinalle koulutus-
ten suunnittelu on tuonut myös kaivattua vastapai-
noa kodin ja koulun yhteistyötä käsittelevään väitös-
kirjatyöhön: ”Minä ajattelen, että vanhempien kans-
sa tehtävän työn merkitystä ei voi korostaa liiaksi. 
Hyvä yhteistyö voi ottaa monenlaisia muotoja ja olla 
syvyydeltään vaihtelevaa. Tärkeintä on saada aikaan 
riittävän avoin ja luottamuksellinen yhteys.” Koulu-
tusta suunnitellessaan naiset halusivatkin rakentaa 
tilaisuuden, jossa lasten 
kanssa arjessa työskente-
levät aikuiset saisivat kes-
kittyä vuorovaikutukseen 
vanhempien kanssa ja toi-
mia yhdessä mahdollisim-
man tasavertaisesti isien 
ja äitien kanssa. ”Olem-
me opettajantyössämme 
myös huomanneet, että 
usein auttaa, kun muu-

tosta vaativia asioita on nostamassa esiin vierailija. 
Silloin vanhemmat eivät niin herkästi ajattele puhu-
jan arvioivan tai arvostelevan vanhemmuuttaan ja 
herkkyys vastaanottaa uusia ideoita on suurempi.” 
Näiden ajatusten pohjalta syntyi Tue lasta leikkien! 
-koulutus. 

Pitäisi leikkiä enemmän!
Tue lasta leikkien! -koulutukset on suunnattu ensi si-
jaisesti 5–6-vuotiaiden vanhemmille mutta ovat rää-
tälöitävissä myös muun ikäisille lapsille. Vanhempai-
niltaan sopivan, noin tunnin mittaisen koulutuksen 
tavoitteena on antaa vanhemmille tietoa varhaisten 
taitojen merkityksestä ja käytännön eväitä lapsen 
oppimisvalmiuksien tukemiseksi. Tilaisuudessa tu-
tustutaan käytännönläheisesti lapsen osaamisen 
herkkyyskausien havaitsemiseen, houkutteluun ja 
vahvistamiseen. Vaikka kouluttajat toimivat perus-
opetuksen opettajina, ei puheen keskiö ole koulu-
valmiuksissa tai opettamisessa, vaan vanhemman 
läsnäolossa ja leikin maailmassa. ”Meidän lähtö-

ajatuksemme on antaa 
vanhemmille käytännön 
esimerkkejä siitä, miten 
lapsen oppimista tuetaan 
kotona. On tärkeää löy-
tää sellaisia toiminnan 
tapoja, jotka tuottavat 
iloa myös vanhemmalle. 
Aito kiinnostus välittyy 
lapselle ja tukee oman 
motivaation kehittymistä. 
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Haluamme työssämme 
korostaa sitä, että lapsen 
ei tarvitse muuttua oppi-
laaksi eikä vanhemman 
opettajaksi. Hyvä leikki tai 
peli rentouttaa ja tuottaa 
hyvää mieltä. Leikki on 
mahdollisuus kohdata yh-
dessä mukavalla tavalla.” 

Tiina-Maija ja Miina 
ovat koostaneet koulutuk-
sen ohjelmarunkoa niin, 
että tietoa tarjoillaan vanhemmille toiminnan kautta. 
Jos vaikkapa puheena ovat matemaattiset valmiu-
det, käydään tiedon ohella läpi ihan käytännössä 
sitä, miten lapsen taitojen kehittymistä voi tukea: 
”Me kasvatusalan ammattilaiset ikään kuin unoh-
damme aina välillä, että meillä todellakin on koulu-
tuksen tuomaa osaamista. Pidämme ajoin itsestään 
selvänä sitä, että vanhempi osaisi toimia lapsen 
kasvua ja kehitystä tukevalla tavalla ihan itsestään.” 
Tiina-Maija ja Miina ovat itse kokeneet olleensa van-
hempina etuoikeutetussa asemassa myös siksi, että 
töiden kautta saadut muiden vanhempien kokemuk-
set ja toimintatavat olivat jo valmiiksi kasvattaneet 
osaamispankkia sovellettavaksi myös omassa van-
hemmuudessa. ”Parhaimmillaan koulutusilta on läh-
tölaukaus vanhemman omille ideoille. Usein me ai-
kuiset esimerkiksi tyydymme hyödyntämään kodista 
löytyviä asioita vain totutusti tai sääntökirjan ohjei-
den mukaan.” Esimerkkinä tästä naiset nostavat nu-

meroidut pelikortit. Yksin-
kertaisimmillaan hauska 
peli koko perheelle syntyy 
siitä, että kortteja käänne-
tään esiin yksi kerrallaan 
ja pelivuorossa olevan pe-
laajan tulee nimetä kotoa 
asia, jota on yhtä paljon 
kuin kortissa esitetty lu-
kumäärä. ”Tässä pelissä 
ei haittaa, vaikka pakka 
olisi vajaa ja peliin sopi-

vat minkä pelin kortit tahansa.” Pelikortti-esimerkki 
tuo samalla esiin myös koulutuksen taustalla olevan 
ajatuksen siitä, että lasta tukeva vanhemmuus ei tar-
koita tiettyjen välineiden, pelien tai muiden asioiden 
ostamista: ”Toki on tätä päivää esitellä ja tutustuttaa 
vanhempia myös vaikkapa tablet-sovelluksiin, mutta 
niksien sijaan oleellisempaa on löytää oma tapa olla 
läsnä ja oppia huomaamaan lapsen tarpeita. Siinä 
hommassa ei koskaan voi olla liian pitkällä!”

Kiinnostuitko?
”Tue lasta leikkien” -koulutus on suunnattu viisi- ja 
kuusivuotiaiden lasten vanhemmille. 

Tunnin kestävä kokonaisuus soveltuu hyvin osaksi 
vanhempainiltaa.

Koulutuksen hinta on 150€ (sis. 60 minuutin kou-
lutuksen) +matkakulut. Tarvittaessa koulutuksen 
kohderyhmä ja kesto ovat räätälöitävissä. Tiedustelut 
finraseminar@gmail.com 
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KIELIKUKKO
Mediakortti 2019

Kielikukko on FinRA ry:n (Finnish Reading 
Association) jäsenlehti. Se sisältää lukemaan 
oppimiseen ja opettamiseen sekä alan tut-
kimukseen liittyviä artikkeleita. FinRA kuuluu 
seuraaviin järjestöihin: International Literacy 
Association sekä Federation of European Liter-
acy Associations.

TOIMITUS
Päätoimittaja Heli Ketovuori
heli.ketovuori@me.com
puh. +358 50 490 6176
Koivulankatu 31C
20740 TURKU

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko: B5 (176 x 250 mm) 
Painosmäärä: 300 kpl 
Painopinta: 156 x 178 mm 
Palstaleveys: 2 x 75,5 mm

Aineisto sähköisessä muodossa, ilmoitukset: pdf. 
Kuvat .jpg- tai .tiff-muodossa. 

PAINOPAIKKA
Kirjapaino Painosalama Oy
Tykistökatu 4 A 
20520 TURKU 
puh. 02 241 0105 

LEHDEN TILAUSHINTA
Vuosikerta (4 numeroa) 40 euroa

LEHDEN TILAUSOSOITE
finrainfo@gmail.com

AINEISTOAIKATAULU 2020
Nro Aineisto Postitus
1 2.2. viikolla 9
2 29.3. viikolla 19
3 2.8. viikolla 37
4 25.10. viikolla 48

ILMOITUSHINNAT € (ALV 0 %) 
Koko ...................................m/v ..........................4-värisenä
aukeama ......................250 € .................................... 310 €
1/1 .....................................164 € .....................................188 €
1/2  .................................... 95 € .....................................125 €
1/8 ..................................... 45 € ......................................68 €

ILMOITUSKOOT
 Leveys x korkeus
1/1 s. ............................................................... 170 x 256 mm
1/2 s. vaaka ................................................. 170 x 126 mm
1/2 s. pysty ...................................................85 x 256 mm
1/4 s. vaaka ...................................................170 x 70 mm
1/4 s. pysty ....................................................80 x 125 mm
1/8 s. vaaka  ................................................. 170 x 40 mm
1/8 s. pysty ................................................. 40 x 256 mm 

PANKKI
Osuuspankki FI20 5800 1320 0633 49
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Kirjoittajakutsu 
Kielikukon 40. vuosikertaan
Kielikukko on FinRAn (Finnish Reading Associationin) julkaisema lehti, 
jonka tavoitteena on kertoa ajankohtaisesta lukemisen, kirjoittamisen 
ja oppimisen tutkimuksesta sekä hyvistä opetuskäytänteistä. 
Kielikukossa julkaistaan artikkeleita, kuvauksia opetuskokeiluista, 
puheenvuoroja, haastatteluja ja kirja-arvioita.

Vuoden 2020 ensimmäiset numerot tulevat esittelemään mm. 
kielipedagogiikkaa ja tuoretta monilukutaitoon liittyvää tutkimusta. 
Lisäksi jokaisessa numerossa on monipuolista pedagogiikan ja 
erityisopetuksen sisältöä. Myös muut aiheet ovat tervetulleita 
toimitukseen. Materiaalin jättö- ja lehden julkaisuaikataulut 
löytyvät Kielikukon mediakortista lehden takakannesta. Artikkelit 
toimitetaan sähköpostitse Kielikukon päätoimittajalle osoitteella 
heli.ketovuori@me.com.

Kirjoitusohjeet löytyvät FinRAn nettisivuilta.
http://finnishreaingassociation.blogspot.fi
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