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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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