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1. JOHDANTO 

 

 

Mikkelin Poikateatteri aloitti toimintansa Suomen Kulttuurirahaston kolmivuotisen Myrsky –

hankkeen käynnistyessä syksyllä 2008. Myrsky –hankkeen (ks. luku 1.3) tarkoituksena on tarjota 

12-29 -vuotiaille nuorille mahdollisuus taiteen tekemiseen omista lähtökohdistaan käsin taiteen 

ammattilaisten ohjauksessa. Hanke pyrkii juurruttamaan yhteiskuntaan uusia nuorten omaehtoiseen 

toimintaan perustuvia taidetoiminnan tapoja. (www.Myrsky.fi) Mikkelin Poikateatteri on yksi 

kuudesta ryhmästä, joka perustettiin osana Etelä-Savon taidetoimikunnan hallinnoimaa Myrsky –

rahoitteista Matka erilaisuuteen –hanketta. Poikateatteriryhmä työskentelee käyttäen ryhmä- ja 

prosessikeskeisiä työtapoja, joihin tässä tutkimuksessa viittaan devising- käsitteellä (ks. luku 2.2). 

Devising –työskentelylle ominaiseen tapaan valmistettavan esityksen käsikirjoitus syntyy 

toiminnallisesti ryhmäläisten itsensä tuottamana ja muokkaamana harjoitusprosessin aikana.  

 

 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja konteksti 

 

Pro gradu -työssäni tarkastelen syksystä 2012 kevääseen 2013 työskennelleen poikateatteriryhmän 

devising –prosessia. Ryhmään kuuluu 20 15-20 -vuotiasta poikaa. Ryhmäläisistä 11 on mukana 

poikateatterissa ensimmäistä, 5 toista ja 4 kolmatta vuotta. Seurasin poikateatteriryhmän 

työskentelyprosessia marraskuusta 2012 kesäkuun alkuun 2013 harjoituksissa, esityksessä ja 

facebookissa. Ryhmäläiset tuottivat tutkimusmateriaalia työskentelyprosessin ajan. Devising –

prosessin aikana koostettu empiirinen aineisto sisältää mm. ryhmäläisten kuvaamaa 

videomateriaalia ja valokuvia, harjoituksissa kirjoitettuja tekstejä sekä facebook- aineiston.  

Toukokuussa 2013 devising –prosessin päätyttyä haastattelin 16:ta ryhmäläistä  

videohaastattelumenetelmää (ks. luku 3.4) hyödyntäen. Haastatteluaineisto muodostaa tutkimuksen 

pääaineiston.  

 

Tutkimukseni kohteena on poikateatteriryhmän vuorovaikutteinen ja jaettu taiteen tekemisen 

prosessi. Lähestyn osallistumista ryhmän taiteelliseen toimintaan sekä taiteellisen toiminnan 

merkityksiä ryhmäläisille tarkastelemalla taiteellisessa prosessissa rakentuvaa toimijuutta. Pyrin 

empiirisen aineiston pohjalta hahmottamaan devising- työskentelyn erityisluonnetta toimijuuden 

näkökulmasta sekä jäsentämään taiteellisessa prosessissa keskeisiksi nousseita toiminnan ja 
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toimijuuden laatuja ja ulottuvuuksia. Tutkimustehtävänäni on selvittää, miten nuoret 

teatteriryhmässä toimiessaan saavat kokemuksia toimijuudesta ja oppivat rakentamaan 

vuorovaikutuksessa erilaisia toimijuuden mahdollistavia posititoita ja tunnistamaan sekä 

hyödyntämään toimijuutta mahdollistavia ja edistäviä resursseja.  

 

Toimijuus teoreettisena käsitteenä ei ole ohjannut aineiston tuottamista. Olen valinnut toimijuuden 

käsitteen analyyttiseksi apuvälineeksi aineiston analyysivaiheessa. Toimijuuden käsitteen avulla  

tarkoituksenani on tarkastella taiteellista toimintaa, siihen liittyviä merkityksiä, rajoituksia ja 

mahdollisuuksia aineistolähtöisesti. Tutkimuksen keskiössä ovat ryhmäläisten kokemukset ja 

käsitykset oman toimijuuden mahdollisuuksista ja rajoituksista. Pääpaino on hahmottaa toiminnan 

merkityksiä ryhmäläisille itselleen sekä toiminnan vaikutuksia yhteisessä toiminnassa ja 

toimintaympäristössä.  

 

Nuorten toimijuutta tutkineiden Tuula Gordonin ja Elina Lahelman (2002) mukaan ajallemme 

tyypillinen uusliberalismin sävyttämä kulttuurinen puhe korostaa yksilön mahdollisuuksia tehdä  

valintoja ja toimia haluamallaan tavalla. Kulttuurinen puhe kaikille avoimista mahdollisuuksista 

paikantaa toimintaan ja valintoihin liittyvät haasteet yksilöiden kapasiteetteihin 1 . (Gordon & 

Lahelma, 2002) Nuorten toimintaa ja toimijuutta rajoittavat ja mahdollistavat kuitenkin paitsi ikään 

kytketyt oikeudet ja velvollisuudet myös erilaiset kulttuuriset, sosiaaliset ja taloudelliset 

järjestykset. (Gordon & Lahelma, 2002, Gordon, 2005). Uusliberalismin korostaessa yksilön kykyjä 

ja mahdollisuuksia, tulee tärkeäksi kiinnittää huomiota ja analysoida sitä, miten toiminnan ja 

toimijuuden mahdollisuudet eriytyvät; millaisia toimijuutta tukevia resursseja nuorilla on 

käytössään ja millaisia toimijuuden positioita heille tilanteittain mahdollistuu. 

 

Tutkimuksessa lähestyn toimijuutta suhdekäsitteenä; toimijuus ei devising -prosessin kontekstissa   

ole paikannettavissa yksilön kykyihin ja kapasiteetteihin. Kohdentamalla analyysissa huomio 

nuorilla käytössä oleviin resursseihin, tarkoituksenani on päästä tarkastelemaan toimijuuden 

edellytyksiä, mahdollisuuksia ja rajoituksia muutoinkin kuin yksilötasolle kiinnittyneenä. 

Empiirisen aineiston pohjalta pyrkimyksenäni on jäljittää niitä monimutkaisia tapoja, joilla erilaisia 

toimijuutta tukevia resursseja tunnistetaan, otetaan haltuun ja hyödynnetään poikateatterin 

																																																								
1	Sosiologi Zygmunt Bauman esittää, että nykyinen moderni yhteiskunta on olemassa loputtomana yksilöllistymisen 
toimintana (Bauman, 2001, 2002, 41-45). Baumanin mukaan yksilöllisyyden ihanteeseen kuuluu, että vastuu 
onnistumisesta ja epäonnistumisesta siirretään yksilölle. Riskejä, ristiriitoja ja ongelmia tuotetaan edelleen sosiaalisesti; 
vain velvollisuus ja tarve selviytyä niistä on yksilöllistetty. (Bauman, 2002, 15, 38-46, 86)  
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toimintakulttuurissa. Lisäksi tarkastelen sitä, millä tavoin resurssien käyttöön saamisesta 

neuvotellaan ja opitaan käymään neuvotteluja.  

 

Tutkimuksen kontekstissa käytettävä toimijuuden käsite sisältää sosiaalisen, kulttuurisen ja 

taiteellisen toimijuuden ulottuvuudet. Lähtökohtana on ajatus siitä, ettei taiteellinen ja esteettinen 

toimijuus ole muusta toimijuudesta erillinen saareke. Olen tutkimuksessa rajannut toimijuuden  

tarkastelun poikateatterin sosiokulttuuriseen viitekehykseen. Tämän tutkielman empiirisen aineiston 

valossa ei ole mahdollista tarkastella nuoria ja nuorten toimijuutta, nuorten toiminnan vaikutuksia ja 

mahdollisuuksia vaikuttaa laajemmin poikateatterin toimintakulttuurin ulkopuolella, makrotason 

rakenteiden kontekstissa.  

 

 

Myrsky -tutkimus 

	
Myrsky –hankkeen taustalla on ajatus siitä, että nuorten hyvinvointia voidaan vahvistaa taiteen 

tekemisen kautta 2  (www.Myrsky.fi). Myrsky –hankkeiden vaikutusta nuorten hyvinvointiin on 

tutkittu vuonna 2011 päättyneessä Nuoret taiteen tekijöinä –tutkimushankkeessa. Suomen 

Kulttuurirahaston tilaustutkimuksessa tavoitteena oli tarkastella millä tavoin taiteen tekeminen 

tukee nuorten hyvinvointia. Nuoret taiteen tekijöinä -tutkimushankkeessa tehtyä laadullista 

tutkimusta lähestyttiin dialogisen etnologisen, nuorisopedagogisen ja tulevaisuudentutkimuksen 

metodologioiden kautta. Keskeisin näkökulma taidehankkeita tarkasteltaessa oli kriittisen 

pedagogian näkökulma. Laadullista ja määrällistä tutkimusaineistoa yhdistelleen Nuoret taiteen 

tekijöinä –tutkimushankkeen tulokset tukivat hypoteesia taiteen hyvinvointia lisäävistä 

vaikutuksista3. Tulosten mukaan taiteen tekeminen lisäsi nuorten tyytyväisyyttä ja vahvisti nuorten 

yhteiskunnallista osallisuutta. (Siivonen, Kotilainen & Suoninen, 2011) Tutkimuksessa todetaan 

taiteen tekemisen tuoneen monille nuorille lisää itseluottamusta, ilmaisun rohkeutta ja 

																																																								
2 	Taiteen ja hyvinvoinnin yhteydet ovat viime vuosina puhuttaneet niin taidemaailman, taidekasvatuksen kuin 
kulttuuripolitiikan keskusteluissa. (ks. esim. Hiltunen & Jokela, 2001, Hiltunen, 2009, Haapalainen, 2007) Taiteen ja 
hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä on tutkittu laajasti eri tieteenaloilla (ks. esim. Bardy et al., 2007, von Brandenburg, 
2008, Liikanen, 2010). Taiteen ja hyvinvoinnin yhteyttä korostavat painotukset näkyvät myös kulttuuripoliittisissa  
linjauksissa; hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin avulla on esimerkiksi asetettu yhdeksi viidestä tavoitteesta 
valtion Kulttuuripolitiikan strategiassa 2020 (Opetusministeriö, 2009, 23).  
	
3 	Taiteen positiivista vaikutuksista nuorten hyvinvointiin on raportoitu myös kansainvälisissä tutkimushankkeissa. 
Esimerkiksi UNESCO:n, IFACCA:n ja Australian Councilin yhteistyönä toteuttamassa tutkimushankkeessa kartoitettiin 
taidekasvatusprojektien vaikutuksia yli 60:ssa maassa. Onnistuneiden taidekasvatushankkeiden todettiin lisäävän 
nuorten hyvinvointia niin yksilöiden kuin yhteisön tasolla. (ks. Bamford, 2006)	
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ilmaisutaitoja, ongelmien jäsentämisen kykyä, yhteisöllisiä taitoja, ystäviä ja iloa elämään. 

(Siivonen, Kotilainen & Suoninen, 2011, 136)  

	

Vuonna 2012 käynnistyi Nuorisotutkimusverkoston koordinoimana uusi Myrsky -tutkimushanke, 

joka on jatkoa Nuoret taiteen tekijöinä –tutkimukselle. Käynnissä olevan tutkimushankkeen 

keskiössä on taidetoimintaan osallistuvien nuorten kokemusten, kulttuurien, jäsenyyksien ja 

toiminnan tutkiminen. Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa taiteen tekemisestä ja sen 

keinoista vahvistaa nuorten osallisuutta ja hyvinvointia sekä kartoittaa niitä tekijöitä, jotka ovat 

taiteen ja taidekasvatuksen keinoja tukea nuorta. Pro gradu –tutkielmani asettuu osaksi 

Nuorisotutkimusverkoston koordinoimaa Myrsky –hankkeiden vaikuttavuuden tutkimusta.  

Tarkoituksenani työssä ei ole kuitenkaan pyrkiä selvittämään taiteen vaikutuksia tai taiteen 

vaikuttavuutta 4 . Työssäni tarkastelen taiteen tekemisen prosessia. Pyrkimyksenäni on jäljittää 

ryhmään osallistujien kokemuksia prosessista. Mikä taiteen tekemisen prosessissa on 

erityislaatuista? Mitä yhteisessä taiteellisessa prosessissa tapahtuu?  

 

	

 

1.2  Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rakenne 

 

Toimijuus (agency) ilmiönä ja käsitteenä on monitahoinen. Tutkimuksessa hahmotan  tätä 

monipolvista ilmiökenttää rajatussa, nuorten devising- teatteritoiminnan (ks. luku 2.2) kontekstissa. 

Tarkastelen toimijuutta poikateatterin toimintakulttuurissa, vertaisvuorovaikutussuhteissa 

rakentuvana, kokemuksellisena, tulkinnallisena ja neuvoteltavana. Tutkimustehtävänä on selvittää, 

miten nuoret teatteriryhmässä toimiessaan saavat kokemuksia toimijuudesta ja oppivat rakentamaan 

vuorovaikutuksessa erilaisia toimijuuden mahdollistavia posititoita sekä tunnistamaan ja 

hyödyntämään toimijuutta mahdollistavia ja edistäviä resursseja. Devising- teatteritoiminnan 

kontekstissa korostuu yhdessä tekeminen, ja tutkimuksessa huomio suuntautuu toimijuuteen 

liittyvän yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden välisiin jännitteisiin suhteisiin. Tutkimuksessa 

tarkastelen toimijuutta yksilötason toimijuuden lisäksi myös kollektiivisena, yhteisöllisenä 

																																																								
4	Taiteen vaikutuksien ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi ja todentaminen on vaikeaa (ks. esim. Merli, 2002, 
Jansson, 2014) Jansson (2014, 15-18) esittää, että taiteen vaikutuksiin keskittyvän tutkimuksen rinnalla olisi keskeistä 
kehittää laadullisia tutkimusmetodeja selvittämään taiteen ja taiteellisen toiminnan erityislaatua ja taidealakohtaisia 
mekanismeja. Pyrkiä ymmärtämään sitä, miten taide vaikuttaa. 
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toimijuutena,  jaettuna tekijyytenä. Toimijuutta jaettuna ilmiönä hahmottaessani tarkastelun 

kohteeksi nousee myös toimintaympäristö ja poikateatterin toimintakulttuurin erityisyys. 

 

Tutkimuksessa lähestyn toimijuutta useasta eri suunnasta ja tasolta käsin. Erilaisia lähestymistapoja 

käyttämällä pyrkimyksenäni on tavoittaa erilaisia puolia ilmiöstä. Tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys rakentuu eri tieteenaloilla ja tutkimusperinteissä käytyjen keskustelujen ja teoretisointien 

pohjalta, moniäänisesti ja pirstaleisestikin. Tunnistan teoreettisten näkökulmien moninaisuuden 

tutkimuksen haasteena; eri tieteenaloilla käydyissä keskusteluissa lähestymistavat, näkökulmat ja 

kysymyksenasettelut poikkeavat toisistaan, eikä niiden yhdisteleminen ja soveltaminen ole 

ongelmatonta. Perustelen näkökulmien, teoreettisten ja käsitteellisten valintojen runsautta 

tutkimustehtävän luonteella. Paikannan kysymyksenasettelun usean erityistieteenalan rajapinnalle. 

Hahmotan myös taidekasvatuksen tiedonalana Juha Varton (2011, 24) kuvaamalla tavalla vaikeasti 

rajattavana, ikään kuin kokoelmana kosketuspintoja muihin tiedonaloihin. Tässä tutkimuksessa 

peilaan erityisesti filosofian, sosiologian, taiteen tutkimuksen ja draamakasvatuksen erityisaloilla 

käytyihin keskusteluihin.  

 

Tutkimus on vahvasti aineistolähtöinen. Teorian roolia tutkimuksessa voi kuvata aineiston 

jäsentämistä ja analyysin etenemistä tukevana (ks. luku 4.3). Valitut teoreettiset käsitteet ja 

kehykset auttavat selittämään ja käsitteellistämään empiirisestä aineistosta tekemiäni havaintoja. 

Tutkimuksen taustalla vaikuttaa (osittain implisiittisenä ontologisena ja episteemisenä 

sitoumuksena) sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä korostava pragmatistinen filosofia, 

erityisesti taiteen kokemuksellisuutta, toiminnallisuutta, vuorovaikutuksellisuutta ja prosessien 

merkitystä korostava John Deweyn ajattelu. Toinen keskeinen tutkimuksellinen viitekehys liittyy 

dialogisen estetiikan näkökulmaan. Grant H. Kesterin (2004, 2010) hahmottelemassa dialogisessa 

taideteoriassa kohdennetaan huomio taiteen tapoihin rakentaa vuorovaikutustilanteita. Käytän 

Kesterin muotoilemaa dialogisen estetiikan viitekehystä apuna empiirisen aineiston jäsentämisessä, 

erityisesti pyrkiessäni ymmärtämään vuorovaikutteisen taiteen toimintatapoja ja jaettuun 

tekijyyteen liittyviä merkityksiä sekä jäsentäessäni devisingin yhteistyötä korostavaa taiteen 

tekemisen asennetta sekä ryhmän yhteisen ja yhteisöllisen työskentelyprosessin luonnetta.  

 

Tutkimus jakautuu seitsemään lukuun. Ensimmäisessä luvussa hahmottelen tutkimuksen kontekstin 

ja asetan tutkimuskysymykset sekä esittelen Myrsky –hankkeen ja Mikkelin Poikateatterin. Luvussa 

2 esittelen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja valitsemani teoreettiset lähestymistavat sekä tarkennan 

tutkimuskysymysten rakentumista. Luvussa 3 esittelen tutkimuksen metodologisia valintoja ja 
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tutkimusmetodeja sekä  pohdin niiden soveltuvuutta ja luotettavuutta. Nostan esiin myös joitakin 

tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Luvussa 4 kuvaan koostetun aineiston sekä aineiston 

analyysimenetelmät. Luvussa 5 tarkastelen toimijuuden rakentumista ja resursseja devising –

prosessissa empiirisen aineiston valossa. Luvussa 6 pyrin hahmottamaan devising -työskentelyn 

erityisluonnetta toimijuuden näkökulmasta ja jäsentämään aineiston pohjalta taiteellisessa 

prosessissa keskeisiksi nousseita toiminnan ja toimijuuden laatuja ja ulottuvuuksia. Tutkimuksen 

päättävässä luvussa 7 tuon vielä yhteen keskeisiä empiirisen aineiston pohjalta tekemiäni havaintoja 

ja arvioin tutkimusprosessin onnistumisia ja haasteita sekä tutkimuksen luotettavuutta.  

 

 

1.3 Mikkelin Poikateatteri ja Myrsky- hanke 
 
 
Vuonna 2008 Suomen Kulttuurirahaston aloitteesta käynnistetyn Myrsky –hankkeen tavoitteena on 

luoda nuorille mahdollisuuksia omaehtoiseen taiteelliseen toimintaan. Hanke järjestettiin Suomen 

Kulttuurirahaston hallinnoimana vuoteen 2011 saakka, jonka jälkeen Myrsky –hanke on siirtynyt 

osaksi Suomen lasten ja nuorten säätiön toimintaa. Myrsky –hankkeen perustoimintatapa on 

paikallisesti organisoitujen taideprojektien tukeminen projektitukien kautta. Hankkeen taustalla on 

tietoisuus nuorten hyvinvoinnin epätasaisesta jakautumisesta. Projektit on suunnattu erityisesti 

haastavissa elämäntilanteissa oleville 12-29-vuotiaille nuorille. Tarkoituksena on tukea erityisesti 

vaikeissa elämäntilanteissa olevien nuorten omien voimavarojen vahvistamista taiteen tekemisen 

kautta, tarjota tasavertaisia mahdollisuuksia päästä tekemään taidetta sekä parantaa nuorten 

osallisuutta taiteellisen toimintaan osallistumisen myötä. Myrsky –projekteihin on osallistunut 

vuosien aikana yli 17 000 nuorta ja projektien ohjaajina on toiminut yli 100 eri alojen taiteilijaa. 

Myrsky –projektien ohjaajille tarjotaan myös koulutusta ja työnohjausta. (www.myrsky.fi) 

 

Mikkelin Poikateatteri aloitti toimintansa Suomen Kulttuurirahaston ja Etelä-Savon 

taidetoimikunnan hallinnoiman kolmivuotisen Myrsky -hankkeen käynnistyessä syksyllä 2008. 

Vuodesta 2011 saakka ryhmän toimintaa on tukenut Lasten ja nuorten säätiön Myrsky –hanke sekä 

Mikkelin lukio. Ryhmä toimi ensimmäiset vuotensa nimillä Hotmales, Alfamales ja Suomen Paras 

Poikateatteri. Syksyllä 2012 ryhmän nimeksi vakiintui Mikkelin Poikateatteri. Poikateatteriryhmän 

toiminnassa on vuosien aikana ollut mukana yhteensä yli 60 poikaa. Syksystä 2012 kevääseen 2013 

toiminut poikateatteriryhmä, jonka työskentelyä tässä tutkimuksessa seuraan, on järjestyksessä 

viides esityksen valmistanut ryhmä. Ryhmään osallistui 20 15-20-vuotiasta poikaa. 
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Poikateatteriryhmä työskentelee käyttäen ryhmä- ja prosessikeskeisiä työtapoja, joihin tässä 

tutkimuksessa viitataan devising- käsitteellä (ks. luku 2.2). Ryhmä esitti valmistamaansa näytelmää 

keväällä 2013  yhteensä yli 1200:lle yläaste- ja lukioikäiselle katsojalle sekä osallistui esityksellään 

nuorten valtakunnallisiin Ramppikuume  ja Teatris –teatterifestivaaleille. Mikkelin Poikateatteri on 

palkittu mm. opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä Lapsenpäivä –palkinnolla vuonna 2012 ja 

Mikkelin kaupungin myöntämällä Mikkeli –palkinnolla vuonna 2013. Ryhmän ohjaajana 

poikateatterin perustamisesta alkaen toimineelle ilmaisutaidon lehtorille on myönnetty mm. 

Allianssi ry:n Nuori toimija –palkinto vuonna 2014. 

 

Kuten poikateatterin erityispiirteenä jo nimensä mukaisesti on, ryhmä on avoin ainoastaan pojille. 

Poikateatterilaiset korostavat tämän olevan toiminnan kannalta merkittävää. Ryhmäläiset kuvaavat 

poikateatterin erityisyyttä:  

 
”Poikateatterissa on oma taika, että kaikki on poikia. Ni sitte jos siellä on niinku    
tyttöjä seassa, ni sitte jotkut aina alkaa esittämään hirveesti niille tytöille ja tällee. 
Että ne ei keskity siihe hommaa, vaan ne keskittyy niihi tyttöihi.” 
 
”ne (tytöt) rajottaa niin paljo sitä tekemistä ja se ei oo mielekästä enää”  
 
”Poikateatterissa on se oma taikansa ja sen takia se kiinnostaa mua. Ja en mä haluais 
tehhä missään toisessa.” 

 

Tutkimuksessa en kuitenkaan erityisesti nosta esille tai painota kysymystä sukupuolesta, enkä 

fokusoi  toimijuuden käytänteiden sukupuolittuneisuuteen. Tämä olisi toki ollut yksi mahdollinen 

lähestymistapa aineistoon. Tekemääni tutkimuksellista rajausta perustelen sillä, että tutkimuksessa 

lähestyn toimijuutta taiteelliseen toimintaan liittyvien erityispiirteiden näkökulmasta. Tästä 

näkökulmasta kysymys sukupuolesta ei nouse leimallisesti esiin empiirisen aineiston analyysissa.    
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2. KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ JA LÄHESTYMISTAPOJA 

 

Tutkimuksen kokoava teoreettinen kehys rakentuu toimijuuden käsitteen ympärille. Tutkimuksessa 

tarkastelen toimijuutta poikateatteriryhmän sosiokulttuurisessa viitekehyksessä. Tarkastelen 

toimijuutta poikateatterin toimintakulttuurissa, vertaisvuorovaikutussuhteissa rakentuvana, 

kokemuksellisena, tulkinnallisena ja neuvoteltavana. Tutkimuksessa käytettävän toimijuuden 

käsitteen teoreettinen jäsennys on rakentunut ja tarkentunut rinnakkain empiirisen aineiston 

analyysin kanssa. Toimijuuden käsitettä rakennan varsin eklektisesti ammentaen useista 

tutkimusperinteistä. Sosiologian alalla käydystä keskustelusta hyödynnän erityisesti Anthony 

Giddensin ja Barry Barnesin toimijuuden teorioita sekä näiden ympärillä käytyä keskustelua (esim. 

Archer 2000, Emirbayer & Mische, 1998). Naistutkimuksen alalla toimijuutta tutkineen ja 

teoretisoineen Tuula Gordonin toimijuutta koskevat muotoilut ovat toimineet tärkeänä taustana ja 

uusien näkökulmien avaajana tutkimuksessa. Lisäksi toimijuuden käsitteen teoretisointiin olen 

poiminut aineksia kasvatustieteen ja psykologian aloilla käydyistä keskusteluista (esim. Edwards & 

D’Arcy, 2004, Bandura 2006).  

 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen keskeisiä käsitteitä sekä taustalla vaikuttavia teoreettisia ja 

filosofisia lähtökohtia. Luvussa 2.1 avaan toimijuuden käsitettä ja tarkennan käsitteen käyttöä 

tämän tutkimuksen kontekstissa. Luvussa 2.2 kuvaan devising –työskentelyn erityispiirteitä. 

Luvussa 2.3 esittelen taiteen kokemuksellisuutta, toiminnallisuutta ja vuorovaikutuksellisuutta 

korostavaa pragmatistista estetiikkaa ja sen merkitystä tutkimuksessa. Luvussa 2.4 hahmottelen  

aineiston tulkinnassa apuna käyttämääni taiteen kommunikatiivista luonnetta painottavaa dialogista 

estetiikkaa Grant H. Kesterin ajatteluun pohjaten.  

 

 

2.1 Toimijuus 

 

Toimijuus (agency) ilmiönä ja käsitteenä on monitahoinen ja sitä on tutkittu, määritelty ja 

teoretisoitu useilla tieteenaloilla. Toimijuudessa ilmiönä tai ilmiökenttänä kyse on ihmisen 

toiminnasta ja käyttäytymisestä, toimintaan liittyvistä merkityksistä, rajoituksista ja 

mahdollisuuksista. (Giddens, 1984, 1991, Barnes, 2000, Edwards, 2005, Bandura, 2006) 
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Näkökulmaa ja painotusta muuttaen toimijuutta voidaan tarkastella yksilön, yhteisön tai 

yhteiskunnan tasolla. Toimijuuden käsitteen kautta voidaan fokusoida huomio myös näiden välisiin 

jännitteisiin suhteisiin, toimijuuden rakentumisen sosiaalisesti, kulttuurisesti, materiaalisesti ja 

taloudellisesti eriytyneisiin mahdollisuuksiin (Gordon & Lahelma 2002, Gordon, 2005). 

 

Tämän tutkimuksen kontekstissa käytettävä toimijuuden käsite sisältää sosiaalisen, kulttuurisen ja 

taiteellisen toimijuuden ulottuvuudet. Lähtökohtana on ajatus siitä, ettei taiteellinen ja esteettinen 

toimijuus ole muusta toimijuudesta erillinen saareke. Tutkimuksen keskiössä ovat nuorten 

kokemukset ja käsitykset oman toimijuuden mahdollisuuksista ja rajoituksista. Kokemukset omista 

mahdollisuuksista tehdä päätöksiä ja toteuttaa niitä, sekä niistä tekijöistä jotka rajoittavat 

päätöksentekoa ja toimintaa. Pääpaino on hahmottaa toiminnan merkityksiä nuorille itselleen sekä 

toiminnan vaikutuksia yhteisessä toiminnassa ja toimintaympäristössä.  

 

 

Toimijuuden käsitteestä – taustoja ja lähtökohtia 

 

Anthony Giddensin toimijuuden määritelmässä keskeistä on toiminnan intentionaalisuus ja 

vaikuttavuus; toimijuutta ilmenee sellaisessa toiminnassa, joka on tarkoituksellista ja jolla on 

seuraamuksia. (Giddens, 1984, 5-14) Giddensin  mukaan toimijuus on kykyä ja voimaa valita itse 

tekonsa ja toimintatapansa sekä mahdollisuutta toimia toisin. Toimijuus edellyttää valinnan, toisin 

tekemisen ja reflektoinnin mahdollisuutta. Tietoisesti toimivan toimijan on mahdollista paitsi 

reflektoida toimintaansa, toimintatapojaan ja toiminnan seurauksia, myös esittää toiminnalleen 

perusteluja ja tulkintoja. (Giddens, 1984, 5-16, 1991, 35) Giddensin mukaan toimijuus edellyttää, 

on ja tuottaa aktiivista valintaa. Giddens korostaa, että jälkitraditionaalisissa yhteiskunnissa emme 

voi välttyä jatkuvalta valintojen tekemiseltä ja esittää, että meidän on otettava vastuu omista 

valinnoistamme. Giddens korostaa tässä mielessä yksilön omia mahdollisuuksia, kykyjä ja 

pätevyyttä tehdä valintoja ja toimia itsenäisesti ja ulkoisesta ohjauksesta riippumattomasti. Yksilö 

on itse vastuussa omasta toiminnastaan ja toimijuudestaan. (Giddens, 1995, 106-109, 1991, 213-

214)  

 

Toimijuutta Giddensin tavoin voidaan siis pyrkiä jäljittämään tarkastelemalla yksilön tekemiä 

valintoja ja päätöksiä sekä sitä, miten tämä kertoo näistä. Huomiota kiinnitetään tilanteisiin, joissa 

yksilö kertoo valinnoistaan ja päätöksistään sekä näiden toteuttamisesta omaa valintaa ja vastuuta 

korostaen. Tarkasteluun nostetaan tilanteita, joissa yksilö haluaa tai valitsee jotakin, suostuu 
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johonkin tai kieltäytyy jostakin. Huomiota kiinnitetään myös toteutetun toiminnan vaikutuksiin ja 

yksilön tulkintoihin oman toiminnan vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Toisaalta pyritään myös 

kartoittamaan tilanteita, joissa yksilö ei koe voivansa toimia jollain tavoin, ei kykene tekemään 

päätöksiä tai toteuttamaan niitä. Sitä, miten yksilö kertoo omista rajoitetuista edellytyksistään 

toimia toisin, kyseenalaistaa tai vastustaa sääntöjä, rajoituksia tai normeja.   

 

Tuula Gordon (2005) kritisoi vallalla olevan uusliberalistisen puheen korostavan yksilön 

mahdollisuuksia valita ja toimia valitsemallaan tavalla. Giddensin kuvaaman, niin kutsutun 

refleksiivisen itsen projektin taustalla on ajatus, että ihmiset muokkaavat itse itsensä. Heillä on 

mahdollisuus tehdä itsestään mitä haluavat ja toisaalta heillä on tässä projektissa myös täysi vastuu. 

Toimijuuden rakentamisen edellytykset ovat kuitenkin kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti 

eriytyneet; joillakin on enemmän mahdollisuuksia rakentaa toimijuutta, kuin toisilla (Gordon, 2005, 

115-117). Toimijuuden näkökulmasta yksilön valintoja ja toimintaa onkin tarpeen tarkastella myös 

suhteessa vallitseviin sosiaalisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin sekä kulttuurisiin 

normeihin, sen sijaan, että toimijuuden mahdollisuuksia ja rajoituksia paikannetaan yksinomaan 

yksilön omiin kykyihin, valintoihin ja kapasiteetteihin. 

 

Giddensin toimijuuden teoriassa kiinnostavaa on juuri se, miten tämä jäsentää toiminnan 

mahdollisuuksia ja rajoituksia, millaisina hän kuvaa yksilön toiminnan ja rakenteiden suhteita. 

Vaikka Giddens toisaalta toimijuuden määritelmässään korostaa yksilön vastuuta toiminnastaan, 

päätöksistään ja valinnoistaan, strukturaatioteoriassaan Giddens analysoi rakenteiden ja toiminnan 

suhdetta ja kuvailee niitä vastavuoroisesti rakentuvina. Giddensin näkemys rakenteista ja 

rakenteiden luonteesta on kaksinainen; rakenteet ovat samanaikaisesti sekä inhimilliseen toimintaan 

vaikuttavia että inhimillisen toiminnan tulos. Toisaalta rakenteet vaikuttavat toimintaan; ne voivat 

joko edistää toimintaa tai rajoittaa sitä, toisaalta rakenteita on myös toiminnan kautta mahdollista 

haastaa ja muuttaa. Rakenteet voivat siis vaikuttaa toimintaan, mutta eivät määrätä sitä. (Giddens, 

1984)  

 

Rakenteet sisältävät Giddensin mukaan sekä yksilöllisen että yhteiskunnallisen ulottuvuuden. 

Giddens strukturaatioteoriassaan pyrkii ylittämään tässä mielessä yksilö-rakenne –jaon. Rakenteet 

ovat vakiintuneita toimintakäytäntöjä, joita ihmiset toimintansa kautta uusintavat ja kantavat 

mukanaan. Sosiaalisten järjestelmien rakenteelliset ominaisuudet ovat olemassa siinä määrin, kuin 

ihmiset näitä toiminnassaan ylläpitävät. (Giddens, 1984, 25-29) Giddensin toimijuuden teoriassa 

huomio kiinnittyy juuri rakenteita uusintavan ja rakenteita haastavan tai uudistavan toiminnan 
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välille sekä näiden väliseen problematiikkaan. Kiinnostavaa on se, miten Giddens kuvailee valintoja 

tekevän toimijan suhdetta toimintaan vaikuttaviin rakenteisiin toisaalta reflektiivisenä ja 

intentionaalisena, toisaalta tottumusten, rutiinien, toistojen ja sopimusten ohjaamana. Kaikki 

yksilön valinnat eivät ole tämän tietoisesti ja aktiivisesti tekemiä. Yhdeksi syyksi Giddens mainitsee 

tiedostamattomat tunteet, jotka voivat suunnata valintoja tai estää niiden tekemistä.  

 

Toinen arkipäivässä vahvasti vaikuttava tekijä on rutiinit ja vakiintuneet toimintatavat. Rutiinien 

mukaan toimiessamme emme suorita aktiivista valintaa. Kolmanneksi tietoisen ja aktiivisen 

valinnan esteeksi Giddens esittää pakkoon ja valtaan liittyvät tekijät. (Giddens, 1995, 106-109) 

Giddensin toimijuuden määritelmässä keskeistä on toiminnan intentionaalisuus, mahdollisuus 

muuttaa omaa toimintaa ja mahdollisuus haastaa rakenteita toiminnan kautta. Toisaalta suuren osan 

yksilön toiminnasta katsotaan olevan tapojen ja rutiinien ohjaamaa ja totunnaista, rakenteita 

ylläpitävää ja uusintavaa. Juuri tämä Giddensin ajatteluun sisältyvä paradoksi avaa yhden 

toimijuuden tarkastelun kannalta keskeisen näkökulman: miten ja millä ehdoin omaa toimintaa on 

mahdollista muuttaa ja rakenteita on mahdollista haastaa? Samalla keskeiseksi kysymykseksi 

nousee se, minkälaisia rakenteita sekä tekijöitä, jotka aktualisoivat rakenteita, toimijuuden kannalta 

voidaan tilanteittain tunnistaa. Pyrkimyksenäni onkin niiden tekijöiden ymmärtäminen, jotka 

poikateatteriryhmän devising –prosessin kontekstissa on tulkittavissa  rakenteiksi.  

 

Giddensin esittämä ajatus rakenteiden kahtalaisuudesta on keskeinen tutkimukseni kannalta. 

Rakenteet Giddensin kuvaamalla tavalla sekä luovat rajoja että myös toimintamahdollisuuksia. 

Sosiaaliset käytännöt ja rakenteet eivät ole kiinteitä, joten myös toiminnan mahdollisuudet ja 

rajoitukset ovat muuttuvia. Toimijuutta onkin syytä tarkastella tässä mielessä jatkuvassa liikkeessä 

olevana; ei ole pysyvää, muuttumatonta toimijuuden tilaa (vrt. myös Gordon, 2005). Margaret 

Archerin (2000) huomauttamalla tavalla katson kuitenkin, että Giddensin ajatusta rakenteiden 

kaksinaisuudesta on syytä täydentää huomiolla rakenteiden ja yksilön toiminnan ajallisesta 

ulottuvuudesta. Huomio liittyy Giddensin ajatukseen rakenteista toimintakäytäntönä, ajatukseen, 

että rakenteita ei ikään kuin ole olemassa ilman, että ihmiset joko uusintavat tai haastavat niitä 

toiminnassaan. Archer esittää, että rakenteiden olemassaolo aina edeltää yksilöiden toimintaa; 

yksilön toiminta tapahtuu tässä hetkessä, kun rakenteet ovat jo olemassa. (Archer, 2000) Vaikka 

toiminta tapahtuu ja sitä perustellaan ja tulkitaan tilannekohtaisesti, rakenteet kuitenkin 

muodostavat ajallisesti ikään kuin  taustan ja kontekstin, eräänlaisen toimintakehyksen yksilöiden 

toiminnalle ja vuorovaikutukselle.  
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Myös Emirbayer ja Mische (1998) tuovat esille toimijuuden käsitteen kannalta tärkeän ajallisen 

ulottuvuuden. Rakenteina tulkittavat tekijät, yksilön menneisyys ja menneisyyden tapahtumat, 

omaksutut tavat ja tottumukset sekä yksilön käsitykset näistä vaikuttavat toimijuuden 

toteutumiseen. Toimijuus ei siten ilmene yksittäisissä teoissa, eikä sitä voida paikantaa 

nykyhetkessä suoritettaviin tekoihin. Sen sijaan toimijuutta tulisi tarkastella prosessina, johon 

vaikuttaa ja jossa tulisi huomioida menneisyys ja menneisyyden tapahtumat, omaksutut tavat ja 

tottumukset. Menneisyyden ulottuvuuden lisäksi toimijuuteen vaikuttaa myös tulevaisuus ja kyvyt 

kuvitella vaihtoehtoisia mahdollisia tulevaisuuksia. Toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan 

menneisyyttä ja tulevaisuutta nykyhetkeen kontekstualisoimalla.   

 

 

Toimijuuden sosiaalinen luonne 

 

Devising –prosessin kontekstissa Giddensin toimijuutta koskevat huomiot eivät riitä kuvaamaan 

toimijuutta ilmiönä tai tulkitsemaan kaikkia empiirisestä aineistosta nousseita havaintoja. Ajattelen 

ongelman liittyvän Barnesin (2000) tavoin ensisijaisesti siihen, millaisena käsitteenä toimijuus 

nähdään, siihen, että toimijuus käsitteenä liitetään yksilöihin. Devising -teatteritoiminnan 

kontekstissa painottuu vahvasti toiminnan yhteisöllinen luonne ja tutkimuksessa huomio suuntautuu 

toimijuuteen liittyvän yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden välisiin jännitteisiin suhteisiin. Pyrin 

Barnesia seuraten hahmottelemaan toimijuutta laajemmin kuin vain yksilön ominaisuuksiin 

kiinnittyneenä. Kuten Barnes esittää, toimijuus on luonteeltaan sosiaalista; se rakentuu suhteena ja 

suhteessa muihin ihmisiin, kulttuurisiin normeihin ja käsityksiin ja on riippuvainen erilaisista 

materiaalisista ja symbolisista resursseista. (Barnes, 2000, 17-21, 47-49) Toimijuus kehittyy, 

muotoutuu ja toteutuu vuorovaikutuksessa ryhmän tai yhteisön jäsenenä. Vaikka toimijuus 

käsitteenä paikannetaan yksilöihin, se ei kuitenkaan kuvaa ainoastaan yksilön ominaisuuksia.  

 

Tarkastelen toimijuutta yksilötason toimijuuden lisäksi myös kollektiivisena, yhteisöllisenä 

toimijuutena, jaettuna tekijyytenä. Edwards ja D’Arcy (2004) kutsuvat tämänkaltaista kollektiivista, 

jaettua toimijuutta relationaaliseksi toimijuudeksi. Toimijuus ilmenee tällöin kapasiteettina sitoutua 

yhteiseen päämäärään ja suhteuttaa omaa toimintaa toisten toimintaan, tulkita omaa toimintaa ja sen 

vaikutuksia osana kokonaisuutta. (Edwards & D’Arcy, 2004, 147) Relationaalisen toimijuuden 

käsitteen kautta laajennetaan yksilön ominaisuuksiin paikantuvaa toimijuuden määritelmää. 

Relationaalinen toimijuus rakentuu yhdessä toimiessa, yhteiseen päämäärään pyrkiessä. (Edwards 

& D’Arcy, 2004, Edwards, 2005) Tarkasteltaessa toimijuuden yhteisöllistä luonnetta jaetun 
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tekijyyden näkökulmasta, nousee keskeiseen osaan käytössä olevat sosiaaliset resurssit ja kyky 

tuottaa, jakaa, tunnistaa ja hyödyntää näitä resursseja yhteisessä toiminnassa. Tällöin toimijuuden 

toteutumisen ja rakentumisen kannalta keskeiseksi nousee mahdollisuudet tarjota tukea muille, 

pyytää tukea sekä ottaa sitä vastaan.  

 

Toimijuuden sosiaalista luonnetta korostettaessa on huomioitava, että yksilön toimijuus on sidottu 

toimijuuden vastavuoroiseen tunnistamiseen ja tunnustamiseen ryhmässä (Barnes, 2000, Edwards & 

D’Arcy, 2004, Edwards, 2005). Toimijuudessa on kyse tässä mielessä pääsystä ryhmän 

hyväksymään ja tunnustamaan toimijuuden positioon, siitä, miten yksilö ottaa, saa ja ilmaisee 

paikkaansa sosiaalisessa, kulttuurisessa ja materiaalisessa maailmassa. Kun toimijuutta lähestytään 

kollektiivisena, yhteisöllisenä ja jaettuna ilmiönä, toimijuuden kannalta keskeiseksi kysymykseksi 

nousee se, miten yksilöt pääsevät osallisiksi kollektiivisen toimijuuden käytänteisiin. (vrt. Barnes, 

2000) Barnes esittää kollektiivisen toimijuuden sellaisten subjektien vuorovaikutuksen tuotteena, 

joita pidetään ryhmän tai yhteisön vastuullisina jäseninä. Toimijuuden kehittymisen ja toteutumisen 

kannalta merkityksellistä on se, miten muut ihmiset ja ympäristö suhtautuu ja reagoi toimintaan. 

(Barnes, 2000) Toimijuuden positioon pääseminen on vahvasti kytköksissä vallitsevaan 

toimintakulttuuriin ja vuorovaikutuksen tapoihin.  

 

Tutkimuksessa tarkastelen toimijuutta sosiaalisesti ja ajallisesti muuttuvana sekä usein ristiriitaisena 

prosessina, joka liittyy yhteisössä toimimiseen. Toimijuus on tässä mielessä suhdekäsite; sitä ei 

voida palauttaa kokonaan yksilön tai ryhmän ominaisuudeksi (vrt. Barnes, 2000). Toimintaa ja 

toimijuutta tarkastelen osana sitä ympäristöä, jossa se tapahtuu. Toimijuus on luonteeltaan 

kontekstisidonnaista ja relationaalista; toiminta tapahtuu ja sitä perustellaan ja tulkitaan 

tilannekohtaisesti (vrt. Barnes, 2000, Gordon, 2005, Edwards, 2005). Sama toiminta voi ilmentää 

yhdessä kontekstissa vahvempaa toimijuutta kuin toisessa (vrt. Gordon, 2005, 115, 129). 

Toimijuutta, sen mahdollisuuksia ja rajoituksia analysoitaessa keskeiseksi kysymykseksi nousee 

myös se, miten toimintaa määritellään ja tulkitaan. (vrt. Gordon, 2005, 124-126)  

 

Resurssin käsitteellä tutkimuksessa viittaan niihin sosiaalisiin, kulttuurisiin, emotionaalisiin ja 

materiaalisiin tekijöihin, jotka joko mahdollistavat tai rajoittavat ryhmäläisten toimintaa. Käytän 

resurssin käsitettä jäljittäessäni toimijuuteen liittyviä ristiriitoja, eroja ja jännitteitä, sosiaalisesti ja 

kulttuurisesti eriytyneitä toiminnan mahdollisuuksia. (vrt. Gordon, 2005, 116) Sosiaaliset, 

kulttuuriset, emotionaaliset ja materiaaliset resurssit muodostavat mahdollisuuksien ja rajoitusten 

verkoston, jossa toimijuutta tarkastellaan.  



	 16

 

 

 

 

2.2 Devising 

 

Devising -käsitettä käytetään viittaamaan joukkoon ryhmä- ja prosessikeskeisiä nykyteatterin 

työtapoja, joilla voidaan tunnistaa yhteisiä piirteitä. Näitä devisingille ominaisia erityispiirteitä ovat 

mm. ryhmälähtöisyys ja ryhmädynamiikkaan pohjaavien prosessien avoimuus, moniäänisyys ja 

moninäkökulmaisuus sekä jaettu taiteellinen ja sosiaalinen vastuu.  Kyseessä ei siis ole yhtenäinen 

tai ennalta määritelty metodi tai työskentelymalli, vaan devisingissa käytettävistä metodeista ja 

työtavoista sovitaan ryhmän kesken ja ne vaihtelevat ryhmäkohtaisesti. Devising- työskentelylle 

tyypillisenä voidaan pitää juuri prosessien avoimuutta; sekä muodon että sisällön työstämistä 

ryhmän yhteisessä toiminnassa. Keskeisenä lähtökohtana toiminnassa on, että jokainen ryhmäläinen 

osallistuu toimintaan omista lähtökohdistaan ja omaehtoisesti. (Oddey, 2001, Govan, Nicholson & 

Normington, 2007) Työskentelyssä tavoitteena on saada kaikki osallistujat yhdessä luomaan 

sisältöjä ja merkityksiä. Esityksen käsikirjoitus syntyy ryhmäläisten itsensä tuottamana ja 

muokkaamana harjoitusprosessin aikana. Osallistujien omat elämänkokemukset ovat toiminnan 

lähtökohta ja vaikuttavat niin prosessiin kuin lopputulokseen. (Oddey, 1994, 7, Heddon & Milling, 

2006, 3) 

 

Devising- prosessin aloituspiste ja työskentelyn lähtökohta voi olla mikä tahansa. Esityksen aihe 

nousee tyypillisesti esiin työskentelyn myötä ja valmistettavan esityksen voi asettaa yhdeksi 

vaiheeksi taiteellista prosessia. Prosesseissa usein kokeillaan ja yhdistellään eri taiteenalojen 

ilmaisukeinoja, haastetaan vakiintuneita katsojasuhteita ja esitysrakenteita sekä haetaan omanlaista 

ilmaisun muotoa. Devisingiin työtapana sisältyy juuri ennalta määrittelemättömyys, muutoksessa 

oleminen ja kokeileminen. (Oddey, 2001) Devising- prosessissa luodaan ja jaetaan merkityksiä 

toiminnallisia menetelmiä käyttäen. Sitä voi ajatella teatterin tekemisen prosessina, joka sitoo 

yhteen erilaisia toiminnallisia ulottuvuuksia (käsitteellinen, analyyttinen ajattelu, fyysinen toiminta 

jne.) (Oddey, 2001) Demokraattinen työskentely ja ryhmätekijyys on samanaikaisesti sekä devising- 

työskentelyn ideaali että haaste.  
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Devisingin historiaa ja teoriaa koonnut Alison Oddey paikantaa devisingin synnyn Britannian sosio-

poliittiseen ja kulttuuriseen murrokseen 1960-1970- lukujen taitteessa. Devising syntyi halusta 

tehdä teatteria demokraattisista lähtökohdista. Pyrkimyksenä oli tavoitella taiteellista demokratiaa, 

purkaa tekijyyteen liittyviä hierarkioita. Perinteisiä teatterityön rooleja ajateltiin uudelleen, rikottiin 

ja jaettiin joustavasti ryhmäläisten kesken. Ohjaajan, käsikirjoittajan, näyttelijöiden, puvustajan, 

teknikkojen, tuottajien jne. rooleja ei nähty staattisina ja ennalta määrättyinä vaan devising –

prosessin aikana muotoutuvina. (Oddey, 2001) Vielä 70-luvulla toiminta oli voimakkaasti poliittista 

ja teatteri nähtiin tehokkaana tiedostamisen ja vapautumisen välineenä. Sittemmin, etenkin 90-

luvulta alkaen painotukset ovat siirtyneet erityisesti ryhmän sisäiseen prosessiin keskittyviksi, 

korostaen ryhmätekijyyteen pyrkimistä, taitojen ja vastuun jakamista työskentelyssä. (Oddey, 8-9) 

Devising –työskentelylle tyypillistä on kuitenkin, että se on vahvasti ympäröivään sosiaaliseen 

todellisuuteen kiinnittynyttä ja sitä tulkitsevaa. Oddey kuvaakin devisingia ympäröivän kulttuurin ja 

yhteiskunnan aikalaisanalyysina. Devisingissa kyse on ryhmän suhteen tutkimisesta ja 

jäsentämisestä suhteessa siihen kulttuuriseen, taiteelliseen, sosiopoliittiseen ja taloudelliseen 

kontekstiin jossa he elävät. (Oddey, 1999, 23) 

 

Devising- käsitteen käyttö on vakiintunut suomen kielessä, joskin käsitettä on pyritty myös 

kääntämään esimerkiksi käyttäen termejä yhteistoiminnallinen teatteri, toiminnallinen dramaturgia 

ja ryhmä- ja prosessikeskeinen teatteri (ks. esim. Koskenniemi, 2007). Tässä tutkimuksessa 

puhutaan devisingista, devising- työskentelystä, devising -prosessista tai –prosesseista. Yksilötason 

prosesseja ja kollektiivisia ryhmäprosesseja tarkastellaan rinnakkain, toisiinsa vaikuttavina.  

Prosesseista puhuttaessa korostetaan niiden moninaisuutta, erilaisuutta ja eriaikaisuutta. Taiteellisen 

toiminnan prosessiluonnetta korostaessa on syytä huomioida, että prosessit eivät ole yhteen 

suuntaan eteneviä, lineaarisia jatkumoita, vaan niihin sisältyy yhtälailla katkoksia, kaaosta, 

myllerrystä, kuin innostumista, syventymistä ja selkeytymistä (vrt. Kinnunen, 2008, 36-37). 

  

Liitän devisingin osaksi sellaista vuorovaikutteisen taiteen perinnettä, jota Suomessa on kutsuttu 

esimerkiksi yhteisötaiteeksi, osallistavaksi taiteeksi tai sosiaaliseksi taiteeksi. Kansainvälisessä 

taidekeskustelussa on käytetty esim. termejä community art, socially engaged art, activist art ja 

dialogical art5. Devising- teatteritoiminnan kontekstissa painottuu vahvasti toiminnan yhteisöllinen 

ja vuorovaikutuksellinen luonne sekä käsiteltävien aiheiden omakohtaisuus ja kiinnittyneisyys 

																																																								
5  Sosiaalisen taiteen kenttä on fragmentaarinen niin toiminnallisesti kuin sitä kuvaavien käsitteiden osalta. 
Keskusteluissa näitä termejä toisinaan käytetään toistensa synonyymeinä, toisinaan korostetaan eri termien 
merkityseroja ja –vivahteita (ks. esim. Kantonen, 2010, 75-76). 
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kokemuksiin, sosiaaliseen kontekstiin, aikaan ja paikkaan. Lea Kantosen (2010, 75) mukaan 

yhteisötaiteen käsitteellä viitataan monenlaiseen taiteeseen, jonka materiaalina, välineenä tai 

toimintakenttänä ovat ihmisten väliset suhteet. Tässä mielessä tunnistan ryhmän devising -

työskentelyssä yhtymäkohtia yhteisötaiteeseen. Toiminnan taustalla vaikuttaa taiteen, ympäristön ja 

yhteisön välistä sidosta painottava yhteisöllinen taidekasvatusajattelu, joka lähtökohdiltaan liittyy 

pragmatismin perinteeseen. Yhteisöllisen taidekasvatusajattelu haastaa modernistisen 

lähestymistavan, joka näkee yksilön taidekasvatuksen lähtökohtana6 (ks. esim. Hiltunen & Jokela, 

2001, 9-10).  

 

 

2.3 John Deweyn pragmatistinen estetiikka 

 

Pragmatismin lähtökohtana on ajatus siitä, että ihminen käsittää maailmaa toiminnallisesti, 

kokemustensa kautta. Pragmatistinen lähestymistapa asettaa kyseenalaiseksi perinteisiä dualismeja, 

kuten objektiivinen – subjektiivinen, emotionaalinen – intellektuaalinen, keho – mieli ja rakenne – 

yksilö. Pragmatismin kokemuksellinen näkökulma on osaltaan kritiikkiä klassista filosofiaa ja sen 

tiedonihannetta kohtaan, joka irrottaa tietämisen ihmisen kokemuksista ja arkitodellisuudesta. (ks. 

esim. Määttänen, 2008, 244-250, Shusterman, 1992, 7, 12-14)  

 

Erilaisia toiminnallisia ja  kokemuksellisia ulottuvuuksia yhteen sitovaa, vuorovaikutuksellista ja 

jaettua taiteellista prosessia jäsentäessäni tärkeänä keskustelukumppaninani on toiminut  

pragmatistisesta estetiikasta kirjoittanut John Dewey. Deweyn ajattelulla ja erityisesti kirjassaan Art 

as Experience (1934) (suom. Taide kokemuksena, 2010) esittämillään taiteellisen toiminnan 

luonnetta koskevilla ajatuksilla on keskeinen merkitys jäsentäessäni empiirisestä aineistosta 

nostamiani havaintoja.  

 

Dewey tutkii taidetta elävän olennon ja ympäristön välisinä vuorovaikutussuhteina. Taiteen Dewey 

määrittelee ympäristönsä kanssa vuorovaikuttavien inhimillisten olentojen kokemuksen tuotteeksi. 

(Dewey, 2010, 280-281) Deweyn ajattelussa esteettinen kokemus on aktiivista merkityksenantoa 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Dewey, 2010, 296-297). Deweyn esteettisen teorian perustana on 

ajatus siitä, että kokemus ei ontologisesti viittaa mihinkään, mikä voitaisiin paikantaa yksilöön. 

																																																								
6 	Yksilöllisyyden keskeisen aseman haastamisesta taide-, taiteilija- ja taidekasvatuskeskusteluissa ks. myös esim. 
Efland et al., 1998. 
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Kokemus on vuorovaikutusta ja vuorovaikutuksen tuote, ei yksilön sisäinen tila. Yksittäinen 

kokemus syntyy osana vuorovaikutuksen jatkumoa yksilön ja tämän ympäristön välillä. (Dewey, 

2010, 268, 299-300) Pragmatistisen estetiikan valossa yksilön esteettinen kokemus ja taidekokemus 

asettuu osaksi laajempia sosiaalisia prosesseja. Esteettinen kokemus muodostuu osana sosiaalista 

vuorovaikutusta ja kokemuksen muodostumisen edellytyksenä on ihmisten välinen kommunikaatio. 

(Dewey, 2010, 299-300). Deweyn esteettinen teoria painottaa kokemuksen prosessiluonnetta ja 

siihen sisältyvää transformaation mahdollisuutta. Esteettiseen kokemukseen sisältyy aina 

vuorovaikutuksen, toiminnan ja muutoksen elementit. Vuorovaikutuksessa muutosta tapahtuu 

kaikissa osapuolissa, niin kokijassa kuin ympäristössä. (Dewey, 2010, 259, 299-300, 340, 358) 

Vuorovaikutus perustuu siihen, että tekeminen ja altistuminen vuorottelee ja kokemus muodostuu 

tässä altistumisen ja reagoimisen prosessissa.  

 

Taiteellisen toiminnan Dewey esittää erilaisten asioiden tutkimisena, kokeiluna ja asettamisena 

suhteeseen toistensa kanssa. Taiteellinen toiminta on asioiden ja ilmiöiden tarkastelemista erilaisista 

näkökulmista ja asettamista erilaisiin konteksteihin. Dewey kuvaa taiteellista toimintaa 

intentionaalisena toimintana, joka ammentaa aikaisemmista kokemuksista ja näihin liittyvistä 

merkityksistä. Taiteellisessa toiminnassa kokemuksia ja niiden herättämiä tunteita ja 

suhtautumistapoja työstetään vuorovaikutteisesti ja niitä liitetään uuteen ainekseen, jolloin myös 

alkuperäiset kokemukset ja niihin liittyvät tunteet altistuvat muutokselle. (Dewey, 2010, 84-85, 95-

98) Kokemuksiin sisältyvät vastukset ja ristiriidat Dewey näkee taiteelliselle  toiminnalle tärkeänä 

materiaalina. Ristiriitojen ja vastusten merkitys liittyy siihen, että ne sisältävät  

kehitysmahdollisuuden, johon taiteellisessa toiminnassa voidaan tarttua. (Dewey, 2010, 25) 

Vuorovaikutteisessa taiteellisessa prosessissa pyrkimyksenä on tässä mielessä ongelmien 

ratkaiseminen; ristiriitojen ja vastusten ylittäminen, joka tapahtuu joko olosuhteisiin mukautumalla  

tai niitä muuttamalla. (Dewey, 2010, 84-85, 95-98, 408) Kuten Dewey ilmaisee, esteettinen 

kokemus voi tehdä elämän sotkuisista näkymistä käsitettävämpiä (Dewey, 2010, 350). Se ei 

kuitenkaan tee niin palauttamalla näitä käsitteelliseen muotoon, vaan esittämällä merkitykset 

esteettisen kokemuksen aineksena.  

 

Pragmatistinen estetiikka ylittää vastakkainasettelut esteettisen ja käytännöllisen ja esteettisen ja 

kognitiivisen välillä ja korostaa taiteen yhteyttä jokapäiväiseen elämään. Taide ei ole arjesta 

erillinen asia, se on konkreettiset olosuhteet huomioivaa ja niiden kanssa operoivaa. (Dewey, 2010, 

25-26, Shusterman, 1992, 12-14, 2000, 21-23) Esteettinen kokemus rakentuu aineksista ja 

merkityksistä, jotka sinällään eivät ole esteettisiä luonteeltaan. Esteettisiä niistä tulee juuri 
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kokemuksellisen aineksen työstämisen prosessissa. (Dewey, 2010, 393). Dewey korostaakin, että 

kokemuksen ulottuvuudet, joista esteettinen on yksi, nivoutuvat yhteen ja niitä tulisi tarkastella 

suhteessa toisiinsa. Yksilön ja maailman välinen vuorovaikutus on kokonaisvaltaista; aistiminen, 

tunteminen, haluaminen, tietäminen, tahtominen ja tarkoitus eivät ole toisistaan irrallisia, vaan ne 

sisältyvät vuorovaikutukseen ja sen tuotteena syntyvään kokemukseen (Dewey, 2010, 299-300).  

 

Oman tutkimukseni kannalta erityisesti merkityksellistä on se, miten Dewey painottaa  

sosiokulttuurista merkitysverkostoa, jossa esteettinen kokemus muodostuu ja jossa sitä rakennetaan. 

Keskeisiä ovat huomiot taiteen prosessiluonteesta, se, miten Dewey kuvaa taiteellista ilmaisua 

vuorovaikutusprosessina, vuorovaikutuksessa tapahtuvana merkitysten jakamisena. Taiteellinen 

prosessi sisältää sekä toiminnan että vastaanottamisen elementit. Myös vastaanottaminen on 

aktiivista toimintaa. (Dewey, 2010, 296-297) Aineistosta nousseiden havaintojen tulkitsemisessa 

keskeiseksi nousee lisäksi se, miten Dewey kuvaa ilmoittamisen ja ilmaisun eroa taiteellisessa 

toiminnassa. Dewey esittää, että taiteellinen ilmaisu eroaa ilmoittamisesta; taiteellinen ilmaisu ei ole 

vain pidäkkeetöntä omien kokemusten ja tunteiden ilmoittamista ja esiin tuomista. Taiteelliseen 

ilmaisuun liittyy aina muutos; kokemusaineksen uudistaminen ilmaisevin teoin. Taiteellisessa 

ilmaisussa kokemuksellista aineista työstetään yhdessä; tutkitaan erilaisista näkökulmista, asetetaan 

kohtaamisiin toisten kokemusten kanssa ja asetetaan erilaisiin konteksteihin. (Dewey, 2010, 79-85, 

95, 103, 349) Taiteen tekemisen prosessissa aiempiin kokemuksiin perustuvat merkitykset 

kietoutuvat esteettisten asioiden tuotantoon ja havaintoon.  

 

 

 

2.4 Grant H. Kesterin dialoginen estetiikka 

 

Devisingille tyypillisen yhteisen ja yhteisöllisen prosessimuotoisen työskentelyn hahmottamisessa 

peilaan Deweyn pragmatistisen estetiikan lisäksi erityisesti yhdysvaltalaisen taidehistorioitsija ja –

kriitikko Grant H. Kesterin dialogiseen taideteoriaan, jossa huomio kohdennetaan taiteen tapoihin 

rakentaa vuorovaikutustilanteita.  

 

Kirjassaan Conversation Pieces: Community + Communication in Modern Art  (2004) Kester 

hahmottelee dialogista taiteen teoriaa, joka korostaa taiteen vuorovaikutuksellista ja 

kommunikatiivista luonnetta. Dialoginen taideteoria nostaa tarkastelun keskiöön taiteelliseen  
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työskentelyyn osallistujat ja työskentelyprosessin. Dialogisen estetiikan näkökulmasta keskeistä on  

pyrkimys yhteisen ja yhteisöllisen taiteellisen prosessin ymmärtämiseen. (Kester, 2004, 2007) 

Kesterin muotoilema dialoginen estetiikka ei edellytä objektiivista tai universaalia perustaa. Se 

rakentuu paikalliseen, konsensuksen avulla saavutetun tiedon varaan, joka puolestaan rakentuu 

kollektiiviselle vuorovaikutukselle ja tuo neuvottelun osapuolet yhteen vain hetkellisesti. (Kester, 

2010, 65, 2007) Dialogisissa taideprosesseissa luodaan yhteistä merkitysjärjestelmää, jonka 

puitteissa osallistujat voivat puhua, kuunnella ja vastata toisilleen.  

 

Kester ymmärtää dialogisen vuorovaikutuksen taiteessa esteettisenä kokemuksena, joka on 

luonteeltaan pitkäaikaista, prosessinomaista. Dialogia käydään esteettisten ilmaisukeinojen kautta ja 

dialogi itsessään on esteettistä. Dialogisen estetiikan näkökulmasta taiteellisessa prosessissa 

keskeistä on yhteiseen tavoitteeseen pyrkivän vuorovaikutuksen aikaansaaminen. Taiteellisen 

toiminnan tavoitteet määritellään yhdessä ja yhteisesti sovittuun tavoitteeseen pyritään pitkäaikaisen 

taiteellisen yhteistyön aikana. Taiteellinen muoto ja merkitys rakentuu vuorovaikutusprosessissa, 

jonka suunta, eteneminen ja lopputulos on ennalta määräämätön. (Kester, 2004, 102-107, 2007) 

Kester muotoilee esteettistä ja teoreettista paradigmaa taideteoksesta prosessina, sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ja neuvottelun paikkana. (Kester, 2004, 10-15) Huomio kiinnittyy teoksen 

valmistamisen aikana tapahtuvaan pitkäkestoiseen vuorovaikutukseen, yhteiseen merkityksen 

rakentamiseen. Dialogisen estetiikan viitekehyksessä taideteos käsitetäänkin juuri  

kommunikaatioprosessina; erilaisten merkitysten, näkökulmien ja tulkintojen paikkana7. (Kester, 

2004, 2010) Taideteosta lähestytään  sosiaalisena prosessina, jossa voidaan tunnistaa orientaatio 

vastavuoroiseen kommunikaatioon ja johon kuuluu ideoiden vaihtaminen sekä muodon ja sisällön 

kollektiivinen rakentaminen. 

 

Korostaessaan taiteen kommunikatiivista luonnetta Kester hahmottelee paitsi käsitystä 

taideteoksesta, myös käsitystä taiteilijasta, taiteen tekijästä ja tekijyydestä. Taiteilijaa ei dialogisen 

estetiikan viitekehyksessä ajatella autonomisena, riippumattomana tekijänä ja toimijana, vaan 

ensisijaisesti vuorovaikutukseen osallistujana. Dialogisen estetiikan näkökulmasta taiteilija(n 

identiteetti) on taiteellisen prosessin aikana tapahtuneiden kohtaamisten tuottama, se muodostuu 

keskustelun ja vuorovaikutuksen kautta. (Kester, 2004, 110, 2007, 2010, 65) Taiteellinen ilmaisu on  

muutakin kuin itseilmaisua, se on myös vastaanottamista, reagoimista ja neuvottelua. Kester, joka 

																																																								
7	Kester	 juontaa	 dialogisen	 taidekäytännön	 käsitteen	 Mikhail	 Bakhtinilta,	 joka	 kuvaa	 taideteosta	 erilaisten	
merkitysten,	näkökulmien	ja	tulkintojen	paikkana.			
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hakee ajattelussaan lähtökohtia Habermasin kommunikatiivisesta teoriasta, hahmottelee 

kuuntelemiseen perustuvaa paradigmaa. Kesterin dialoginen taiteenteoria perustuu ajatukselle 

haavoittuvaisuudelle alttiiksi asettuvasta vuorovaikutuksesta, jossa itsensä ilmaisemisen rinnalla 

kyse on ennen kaikkea kuuntelemisesta ja uskalluksesta sekä mahdollisuudesta luopua  omasta 

riippumattomuudesta. (Kester, 2004, 115-119) Kester korostaa kehollisen kohtaamisen ja 

vuorovaikutuksen merkitystä taiteellisessa prosessissa. Dialogiset taidekäytännöt ovat 

vuorovaikutusta, jossa monenlaiset todellisuussuhteet, aistinen, tunteet, ajattelu ja mielikuvat 

yhdistyvät. (Kester, 2004, 115-119, 2007, 2010, 61-64)  

 

Kesterin dialoginen estetiikka puolustaa samanaikaisesti sekä taiteen vapautta ja autonomiaa että 

sen sovellettavuutta ja merkitystä sosiaalisten kysymysten ratkaisemisessa. Taiteen sosiaalinen ja 

poliittinen ulottuvuus liittyy taiteen kommunikatiiviseen luonteeseen. Taidekonteksti tarjoaa 

otollisen aseman toimia; kysyä kysymyksiä, esittää näkemyksiä ja tulkintoja sekä kuunnella muiden 

esittämiä näkemyksiä ja tulkintoja. (Kester, 2004, 102-107) Taiteen muutosvoima ei siis liity 

taiteilijan tuottamaan hetkelliseen esteettiseen kokemukseen, vaan taiteellisessa prosessissa 

rakentuvaan vuorovaikutuksen laatuun. Dialogisen estetiikan näkökulmasta taiteellisessa 

prosessissa tapahtuvat muutokset ovat kuitenkin samalla tavoin ennakoimattomia kuin taideprosessi 

itse.  

 

 

 

3. TUTKIMUKSEN METODOLOGIA JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tutkimuksen lähtökohdat ovat kvalitatiivisessa tutkimusperinteessä. Tutkimus on aineistolähtöinen; 

aineisto on ohjannut tutkimuskysymysten muotoutumista sekä tutkimuksen teoreettisia valintoja. 

Aineistonkeruun alkuvaiheessa ei vielä ollut sen selkeämpää käsitystä siitä, mitä olin etsimässä tai 

tutkimassa. Tutkimuskysymykset hahmottuivat ja tarkentuivat tutkimusprosessin edetessä, samoin 

kuin tutkimuksen metodologiset valinnat ja käytettävät tutkimusmetodit. Tavoitteenani oli, että 

nuoret toimivat tutkimuksessa kanssatutkijoina, osallistuvat aineistonkeruumenetelmien valintaan ja 

suunnitteluun sekä aineiston tuottamiseen. Metodologisesti tutkimuksen voi sijoittaa lähelle 

etnografista ja osallistavaa tutkimusperinnettä. Tutkimuksessa käytettiin havainnoinnin ja 

haastattelujen lisäksi visuaalisia ja taiteen keinoja hyödyntäviä tutkimusmenetelmiä. Tässä luvussa 

esittelen tutkimuksen metodologisia valintoja sekä käytettyjä tutkimusmenetelmiä. Lopuksi pohdin 

muutamia tutkimuksen eettisyyteen liittyviä kysymyksiä. Aineiston tuottamisprosessin onnistumisia 
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ja haasteita pohdin tarkemmin luvussa 7. 

 

 

 

3.1. Etnografinen lähestymistapa 

 

Etnografisen tutkimuksen piirteitä tutkimuksessa on siinä mielessä, että tutkimusta tehtiin 

tutkimukseen osallistujien omassa ympäristössä ja erilaisia tutkimusmenetelmiä hyödynnettiin 

aineistontuottamisessa rinnakkain. (vrt. Hammersley & Atkinson, 1983) Keskeisessä osassa on  

tutkimukseen osallistuvien kokemusten ja tulkintojen kuunteleminen. Tarkoituksenani on 

analysoida kulttuurisia prosesseja ja toimijoiden niille itse antamia merkityksiä sekä pyrkiä 

hahmottamaan toimintaa, tilannetta ja ilmiötä kokonaisvaltaisesti. (vrt. Lappalainen, 2007, 9-14)  

 

Etnografisessa tutkimuksessa tutkija osallistuu aina jollain tavoin tutkimansa ryhmän toimintaan ja 

samalla välttämättä jollain tavoin vaikuttaa siihen. Tutkimukseen osallistujat tulkitsevat tutkijan 

toimintaa omasta näkökulmastaan ja omien kokemustensa ja ennakkoasenteidensa kautta. 

(Hammersley & Atkinson, 1983) Skeggs korostaa etnografisen tietämisen rakentuvan yhteistyössä 

tutkimukseen osallistujien kanssa. Etnografinen tietäminen rakentuu vähitellen ja se on 

fragmentaarista. Erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tuotetaan erilaista tutkimusaineistoa. 

Tietäminen on sitoutunutta paikkaan, aikaan ja yhteisöllisiin diskursiivisiin käytäntöihin. (Skeggs, 

2001) 

 

Etnografinen lähestymistapa mahdollistaa nuorten näkemisen aktiivisina toimijoina ja oman 

elämänsä osaavina kuvaajina ja tulkitsijoina. Etnografisten tutkimusten yhteydessä on toisinaan 

käytetty äänen antamisen metaforaa. On puhuttu siitä, että tutkimuksen tarkoituksena on antaa ääni 

tutkittaville. (ks. esim. Hakala & Hynninen, 2007, 223-225) Sen sijaan, että puhuisin äänen 

antamisesta, tässä tutkimuksessa pyrkimyksenäni on luoda tilaa ja olosuhteita, jossa nuoret voivat 

puhua omasta puolestaan ja osallistua itsensä määrittelyyn. Tästä näkökulmasta keskeiseen asemaan 

tutkimuksen metodologiaa pohdittaessa nousevat kysymykset tutkimuksessa vaikuttavista 

valtasuhteista ja tuotettavan tiedon luonteesta. Tutkimusintressistä johtuen oli perusteltua kehittää 

sellaisia tapoja tuottaa tutkimusaineistoa, joiden kautta nuoret osallistuvat itseään koskevaan 

tutkimusprosessiin,  itsestään ja toisistaan kertomiseen. 
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3.2. Osallistavan tutkimuksen piirteet  

 

Tutkimuksessa tunnistan osallistavan tutkimuksen piirteitä siinä mielessä, että nuoret vaikuttivat 

käytettyihin tutkimusmenetelmiin ja osallistuivat tutkimusaineiston tuottamiseen aktiivisesti muun 

muassa kirjoittamalla, piirtämällä karttoja, valokuvaamalla ja kuvaamalla videomateriaalia. 

Ryhmäläiset saivat myös valmiin tutkielmatekstin luettavakseen ja kommentoitavaksi ennen työn 

palauttamista. Tutkimusprosessin aikana pyrin tunnistamaan ja huomioimaan nuorten olemassa 

olevia tapoja osallistua ja toimia. Tutkimuksessa ei niinkään kehitelty ja käytetty tutkijalähtöisesti 

osallistavia tutkimusmenetelmiä, vaan pyrkimyksenä oli hyödyntää niitä osallistumisen tapoja, joita 

nuorilla oli ja joita kehitettiin osana ryhmän toimintaa.  

 

Nuorisotutkimuksen kentällä on pohdittu kysymyksiä nuorten osallisuudesta tutkimuksessa sekä 

tähän liittyviä metodologisia valintoja. Keskustelu liittyy vahvasti kysymyksiin nuorten tutkimisen 

etiikasta. Mikään tutkimusmenetelmä sinällään ei takaa nuorten näkemysten esille pääsyä ja 

huomioon ottamista tutkimusprosessissa. (vrt. Pyyry, 2012, 35-39)  Osallistaminen käsitteenä ja 

osallistava lähestymistapa tutkimukseen on saanut osakseen myös paljon kritiikkiä (Pyyry, 2012, 

37-38). Niin kutsuttuja osallistavia tutkimusmenetelmiä käytettäessä tulisikin pohtia kriittisesti, 

miten aikuisten asettamat normit ja käytänteet ovat suhteessa siihen, miten osallistumista 

määritellään. Näitä haasteita pyrittiin huomioimaan aineistontuottamisen prosessissa siten, ettei 

osallistumista ja osallistumisen tapoja määritelty ennalta.  

 

 

 

3.3. Virtuaalinen etnografia 

 

Kommunikointi virtuaalisessa ympäristössä on merkittävässä osassa Mikkelin Poikateatterin  

toiminnassa. Ryhmäläisillä on oma, suljettu facebook- ryhmä, johon pystyy liittymään ainoastaan 

kutsulla. Facebookissa esitellään, työstetään ja kommentoidaan ideoita ja tekstejä, kuvia ja videoita.  

Facebookissa ryhmäläiset tapaavat ja kommunikoivat myös viikoittaisten harjoitusten ulkopuolella, 
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silloin, kun ryhmäläiset eivät ole fyysisesti yhdessä. Johtuen virtuaalisen kommunikaation 

keskeisyydestä ryhmän toiminnassa facebookissa tuotettu materiaali muodostui keskeiseksi osaksi 

tutkimusaineistoa. Tutkimuksessa tunnistan tässä mielessä virtuaalisen etnografian piirteitä.  

 

Internetissä kommunikoiminen on muuttanut sitä, miten ja kuinka usein kommunikoidaan toisten 

kanssa (vrt. Hughes, 2012). Virtuaalinen kommunikaatio on nykyään oleellisesti osa sosiaalista 

elämää ja tästä johtuen etnografisessa tutkimuksessa on hyödyllistä ottaa huomioon myös 

mahdollinen virtuaalisissa ympäristöissä käyty kommunikaatio, tarkastella virtuaalisissa 

ympäristöissä  ja kasvokkain käytyä kommunikaatiota rinnakkain. (vrt. Garcia et al., 2009, 52-53, 

57) Tarkastelen sosiaalisessa mediassa tuotettua materiaalia suhteessa muuhun aineistoon. 

Tutkimuksessa en keskity tarkemmin tarkastelemaan kasvokkain käydyn ja virtuaalisessa 

ympäristössä tapahtuvan sosiaalisen kommunikaation monimutkaisia suhteita. Aineiston 

analyysissa online/offline – ympäristöjä tarkastelen toisiinsa vaikuttavina ja osittain päällekkäisinä 

(vrt. Hine, 2000).  

 

 

 

3.4. Visuaaliset tutkimusmetodit 

 

Valokuvien ottaminen ja videoiden kuvaaminen sekä näiden jakaminen ryhmän keskuudessa 

sosiaalisen median kautta on keskeinen osa ryhmän toimintakulttuuria ja oleellinen osa nuorten 

tapaa viestiä. Harjoituksissa ja vapaa-ajalla kuvattuja videoita jaetaan, katsotaan ja kommentoidaan 

facebookissa. Visuaalisuudella on merkittävä rooli kulttuuristen merkitysten tuottamisessa. Nuorten 

kuvaamat videot tarjoavat näkökulman nuorten käytäntöihin, asenteisiin, toimintakulttuuriin, 

keskinäisiin suhteisiin ja työskentelytapoihin heidän itsensä esittäminä ja kertomina.  

 

Visuaalisia tutkimusmetodeja hyödynnettiin ja sovellettiin osana tutkimusta. Sovelsin 

tutkimuksessa valokuvahaastattelumenetelmän (photo-elicited interview) (ks. esim. Harper, 2002, 

13) ideaa. Valokuvien sijaan haastatteluissa käytettiin keskustelun lähtökohtana videota ja videosta 

pysäytettyjä stillejä. Jatkossa tähän menetelmään viittaan videohaastattelu -termillä. 

Videohaastattelumenetelmän avulla saatiin tuotua huomion kohteeksi asioita, joihin tutkijana en 

olisi osannut kiinnittää huomiota tai nostaa keskusteluun. Visuaaliseen materiaaliin sisältyy valtava 

määrä informaatiota, ja niitä tarkasteltaessa haastattelujen yhteydessä voidaan saada 

yksityiskohtaista tietoa siitä, kuinka haastateltava näkee maailman ja itsensä suhteessa siihen. (vrt. 
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Pink, 2001, Rose, 2010). Visuaalisilla menetelmillä voidaan tavoittaa sellaisiakin kokemuksiin 

liittyviä merkityksiä, joihin muuten ei päästäisi käsiksi.  

 

Tarkoituksenani tutkimuksessa ei ole pyrkiä kääntämään visuaalista aineistoa kielelliseen muotoon. 

Visuaalisen materiaalin analyysissa on pikemminkin kysymys visuaalisen ja muun aineiston 

suhteuttamisesta toisiinsa ja merkitysten, erojen ja yhtäläisyyksien etsimisestä erilaisten 

aineistomateriaalien välillä; visuaalinen materiaali ja sanallinen materiaali saavat merkityksensä 

suhteessa toisiinsa. Kuvista tulee merkityksellisiä katsojan subjektiivisen katseen kautta. Tässä 

tutkimuksessa huomio käännetään siitä mitä kuvissa näkyy, siihen, miten katselija niitä tarkastelee 

ja miten hän niistä kertoo. (vrt. Chalfen, 2011)   

 

 

 

3.5. Tutkimusetiikka 

 

Nuorten kanssa tehtävään tutkimukseen liittyy monenlaisia eettisiä kysymyksiä. Kysymykset 

liittyvät esimerkiksi aineiston tuottamisprosessiin osallistumiseen ja valittuihin 

tutkimusmenetelmiin (ks. esim. Pyyry, 2010, Strandell, 2010) sekä aineiston analyysiin ja 

tutkimusraportin kirjoittamiseen (ks. esim. Gordon, 2006, Palmu, 2007). Nuorten osalta on käyty 

vilkasta keskustelua siitä, milloin alaikäisellä nuorella on itsellään täysi päätösvalta osallistumisesta 

tutkimukseen. Tarkasti muotoiltua yleispätevää käytäntöä siitä, minkä ikäinen nuori voi päättää 

osallistumisestaan tutkimukseen ilman huoltajan suostumusta, ei ole laadittu tutkimusta koskevan 

eettisen ennakkosäätelyn puitteissa. (ks. esim. Nieminen, 2010, 35-37) 

   

Pyysin poikateatteriryhmäläisiltä suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta kirjallisesti.  

Lähtökohtaisesti ensisijainen päätösvalta tutkimukseen osallistumisesta oli ryhmäläisillä itsellään. 

Alaikäisiltä nuorilta pyysin kuitenkin osallistujan itsensä lisäksi myös huoltajan suostumuksen. 

Tutkimusluvan yhteydessä erikseen pyysin myös luvan kuvien ja visuaalisen materiaalin 

käyttämiseen. Lisäksi ryhmäläisten kanssa sovittiin aineiston säilyttämisestä ja mahdollisesta 

jatkokäytöstä sekä tallentamisesta Myrsky –tutkimusryhmän tietoarkistoon. Osallistujien 

tunnistettavuuden asteesta sovittiin siten, että osallistujat eivät ole tutkimuksessa tunnistettavissa 

yksilöinä. Yksilöllisen tunnistettavuuden häivyttäminen oli tässä tutkimuksessa perusteltua, koska 

tutkimusaineisto sisälsi arkaluontoisena pidettävää materiaalia. Suurimman osan tutkimukseen 
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osallistujista ollessa alaikäisiä, tämä ratkaisu oli erityisen perusteltu. Omalla nimellä tutkimukseen 

osallistuminen voisi harmittaa jälkikäteen. 

	

Haastatteluaineiston anonymisoin litteroinnin yhteydessä ja tarkat tunnistetiedot hävitin aineistosta.  

Osallistujat keksivät peitenimet tutkimuksessa käytettäväksi. Peitenimien käyttö litteroidussa 

aineistossa henkilönimien poistamisen sijaan auttoi säilyttämään aineiston sisäistä koherenssia.  

Kaikkia epäsuoria tunnisteita en aineistosta kuitenkaan häivyttänyt. Suoran tunnistamisen 

mahdollistavat käsittelemättömät ääni-, video- ja kuvatallenteet säilytin tutkimuksen tekemisen ajan 

sellaisenaan. Käytännöstä sovittiin tutkimukseen osallistujien kanssa. 

	

Tutkimisen etiikkaa pohtiessa on tarpeellista selvittää millaisia tiedonintressejä tutkimuksen 

taustalla vaikuttaa ja millaisista ontologisista ja epistemologisista lähtökohdista tutkimusta tehdään. 

Millaisena tutkimuksen kohde nähdään ja mitä pidetään tietona. Tutkimuksen metodologiset 

lähestymistavat ja valitut tutkimusmetodit voidaan myös nähdä eettisinä linjauksina. (Strandell, 

2010, 92) Sarah Pinkin mukaan useat tutkimuksessa esiin tulevat eettiset ongelmat liittyvät siihen, 

että tutkimusta tehdään tutkittavista, sen sijaan että sitä tehtäisiin tutkittavien kanssa (Pink, 2001, 

135). Tähän haasteeseen pyrin vastaamaan hyödyntämällä ryhmäläisten omia tapoja tuottaa 

aineistoa. Esimerkiksi kameran voi ajatella tutkimuksessa toimivan demokratisoivana elementtinä 

ja lisätä suoraa osallistumista tutkimusaineiston tuottamiseen. (vrt. esim. Burnett, 1990, Kankkunen, 

2007, 199-201) Tässä mielessä visuaalisten menetelmien kehittelyä ja käyttämistä voidaan pitää 

yhtenä tapana lähestyä tutkimusprosessiin liittyviä valtakysymyksiä. 

 

Osallistavien menetelmien käyttäminen aineiston tuottamisvaiheessa ei sinällään kuitenkaan tee 

tutkimuksesta demokraattisempaa tai ratkaise tutkimukseen liittyviä eettisiä ongelmia. Tässä 

tutkimuksessa nuorten kanssatutkijuus rajautui käytännössä aineiston tuottamiseen ja 

tutkimusmenetelmien valintaan. Vaikka osallistujat saivat tutkimusraportin kommentoitavaksi 

ennen sen julkaisua, heillä ei ollut mahdollisuutta osallistua varsinaiseen aineiston analyysiin ja 

tulkintaan. Osallistuminen jäi tässä mielessä vain osittaiseksi tekemieni valintojen ja rajausten 

tähden. Tämä osaltaan sai pohtimaan uudelleen kysymystä vallasta, valtasuhteista ja tuotettavan 

tiedon luonteesta tutkimustekstin kirjoitusvaiheessa. Onnistuin pyrkimyksessäni avata 

tutkimusprosessia siten, että ryhmäläiset voivat osallistua itsestään kertomiseen, kuvaamiseen ja 

tulkitsemiseen vain hyvin rajallisessa määrin. Kuvaus ilmiöstä on siis vain osittainen ja se rakentuu 

sen kautta, miten laajaa aineistoa rajasin, mitä havaintoja aineistosta nostin esiin, miten niitä 

tulkitsin, käsitteellistin ja miten niistä kirjoitin.  
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4. AINEISTO  

 

Tutkimuksen aineisto on koottu aikavälillä marraskuu 2012 - kesäkuu 2013. Aineiston tuottamisen 

metodeja kehiteltiin samanaikaisesti tutkimusaineiston keräämisen kanssa, ottaen huomioon 

tutkimukseen osallistuvien odotukset ja edellytykset. Aineisto koostuu videoidusta materiaalista, 

valokuvista, 16 ryhmän toiminnassa mukana olevan pojan haastatteluaineistosta, ryhmän ohjaajan 

haastattelusta, ryhmäläisten kirjoittamista teksteistä ja piirtämistä kartoista, facebook- aineistosta, 

yhdestä treenipäiväkirjasta ja omasta havaintopäiväkirjasta. Tässä luvussa kuvaan aineiston ja sen 

tuottamisprosessin sekä esittelen aineiston analyysin periaatteet ja käytetyt analyysimenetelmät. 

Aineiston tuottamis- ja analyysiprosessin onnistumista ja haasteita pohdin tarkemmin luvussa 7.   

 

 

 

4.1. Aineiston esittely 

 

Ryhmäläiset ovat kuvanneet valokuvia ja videomateriaalia harjoituksissa, esityksissä ja 

esiintymismatkoilla. Videomateriaalista ryhmäläiset ovat editoineet facebook -sivuille erilaisia 

koostevideoita, kuten tunnelmia backstagelta, yhteisiltä matkoilta ja festivaaliviikonlopuilta. 

Nuorten kirjoittamat tekstit ovat harjoituksissa kirjoitettuja (luova kirjoittaminen, runot, sanoitukset, 

tekstipätkät) sekä facebookiin kirjoitettuja (ideat, kohtaukset ja niiden yhdessä työstäminen, yleinen 

juttelu, kommentointi). Ryhmäläiset eivät innostuneet erikseen käsin kirjoitetun treenipäiväkirjan 

pitämisestä; projektin alussa jakamistani päiväkirjoista palautui ainoastaan yksi kappale. 

Pääsääntöisesti päiväkirjaan kirjoittamisen sijaan treeneissä tapahtunutta reflektoitiin yhteisesti 

facebookissa.  

 

Haastattelut tehtiin yksilöhaastatteluina. Haastatteluihin osallistui 20:sta ryhmäläisestä 16 poikaa. 

Tavoitteenani oli haastatella kaikkia ryhmän toimintaan osallistuneita. Otos pieneni käytännön 

syistä, kun kaikkien ryhmäläisten kanssa ei löydetty haastatteluihin varaamani ajan puitteissa 

yhteistä sopivaa haastatteluaikaa. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja, joissa 

käytettiin lisäksi videohaastattelumenetelmää (ks. luku 3.4). Haastattelut olivat pituudeltaan noin 50 

minuutista puoleentoista tuntiin. Nauhoitetun haastatteluaineiston litteroin sanatarkasti. En 
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litteroinut kuitenkaan tutkimusaiheeseen liittymätöntä puhetta, enkä huomioinut litteroidussa 

puheessa taukoja tai toistoja. Litteroituna aineistoa kertyi 98 liuskaa, riviväli 1.  

 

Tutkimuksen havainnointiaineisto muodostuu tutkimuspäiväkirjan muotoon kirjatuista havainnoista 

osallistujien omissa toimintaympäristöissä; harjoituksissa, facebook -ryhmässä sekä esityksessä.  

Havainnoijana osallistuin ryhmän toimintaan ainoastaan tutkijan roolissa ja vuorovaikutus tapahtui  

tutkimukseen osallistujien ehdoilla. Koska havainnointi harjoituksissa ei ollut jatkuvaa, ryhmän 

ulkopuolisen tarkkailijan läsnäolo vaikutti ryhmän ohjaajan arvion mukaan toimintaan hieman,  

lähinnä kuitenkin vain harjoitusten alkuvaiheessa. Virtuaalisessa ympäristössä havainnoidessa 

osallistuin keskusteluun ryhmän facebook -sivuilla ainoastaan siltä osin, mikä koski tutkimuksen 

tekemistä ja aineiston tuottamista.  

 

	

	

4.2  Aineistojen välinen suhde tutkimuksessa 

 

Aineiston laajuus ja heterogeenisyys on tutkimuksen kannalta sekä hedelmällinen että haasteellinen. 

Tutkimusaineisto olisi tarjonnut useita kiinnostavia teemoja tutkittavaksi. Epäilykset siitä, olenko 

tavoittanut tutkimusaineistosta olennaisen, oli läsnä koko tutkimusprosessin ajan. Erilaiset aineistot, 

kuten valokuvat, videot, kenttäpäiväkirjat ja haastattelut tarjoavat kaikki erilaista tietoa 

tutkimuskohteesta. Aineiston analyysissa tarkastelen erilaisia aineistoja rinnakkain, ja niiden 

merkitykset ja ymmärtäminen rakentuvat suhteessa toisiinsa. 

 

Tutkimuksen pääaineistoksi päätin rajata haastatteluaineiston. Muu aineisto toimi 

haastatteluaineistoa taustoittavana ja muodosti kontekstin, jota vasten peilata haastatteluaineistosta 

nousevia ilmiötä ja kysymyksiä. Tähän ratkaisuun päädyin tutkimuskysymysten tarkentumisen 

myötä. Tutkimuksen keskiössä ovat nuorten omat kokemukset toimijuuden mahdollisuuksista ja 

rajoituksista. Haastatteluissa nuoret kuvasivat näitä kokemuksia aktiivisesti ja omin sanoin, omia 

tulkintoja esittäen. Haastattelujen avulla oli mahdollista tarkastella yksilöiden erilaisia tapoja 

hahmottaa ja perustella omaa toimintaansa, asemoida toimintaa suhteessa ryhmään ja esittää 

tulkintoja ilmiöistä. Haastattelujen aikana vastauksia oli mahdollista tarkentaa sekä peilata omia 

havaintoja ja huomioita nuorten tulkintoihin.  
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Ennen yksilöhaastatteluja testasin myös haastattelun tekemistä pienissä ryhmissä. Ryhmän 

keskuudessa vallitsevasta luottamuksesta huolimatta ryhmäkeskustelussa vastaukset pysyivät 

enemmän yleisellä tasolla, yhteistä prosessia kuvailevina. Ryhmässä keskusteltaessa oli 

huomattavissa myös, että pidempään ryhmässä mukana olleille annettiin ns. asiantuntijan rooli ja 

osa ryhmäläisistä pysytteli enemmän taustalla. Yksilöhaastatteluissa myös ujommilla ja 

hiljaisemmilla ryhmäläisillä oli mahdollisuus ilmaista itseään vapaammin liittyen niin yksilötason 

kokemuksiin kuin kokemuksiin ryhmässä toimimisesta sekä tuoda esille myös kriittisiä huomioita.  

 

 

 

4.3 Aineiston analyysi 

 

Aineistolähtöiselle tutkimukselle tyypillisesti aineiston tuottaminen, analyysi, tulkinta ja 

teoretisointi eivät tutkimuksessani muodosta toisistaan selkeästi erillisiä vaiheita. Alustavaa 

analyysia tein jo aineiston tuottamisen aikana ja tehdyt tulkinnat suuntasivat huomiota ja vähitellen 

auttoivat tarkentamaan tutkimuskysymyksiä. Analyysissa lähestymistapani on aineistolähtöinen;  

olen valinnut käytetyt analyysiyksiköt aineiston pohjalta. Tutkimuksen teoriaa olen kehitellyt  

aineiston tuottamisen ja aineiston analyysin vuorovaikutuksessa. Analyysissa tunnistan tässä 

mielessä piirteitä ns. grounded theory menetelmästä. (ks. Hirsjärvi & Hurme, 2001, 164-165) 

Toisaalta erilaiset teoreettiset jäsennykset ovat osaltaan ohjanneet ja auttaneet analyysin tekemistä. 

Toimijuuden käsitteen aiemmat teoreettiset muotoilut avasivat uusia näkökulmia aineistosta 

tekemieni huomioiden jäsentämiseen ja tulkintaan. Tässä mielessä analyysissa katson olevan myös 

teoriaohjaavan analyysin (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2009, 96) piirteitä. Analyysissa ei kuitenkaan 

pyritä testaamaan teoriaa, vaan aiemman tiedon ja teoreettisten kytkentöjen merkitys on aineiston 

jäsentämistä ja analyysin etenemistä tukevaa. 

 

Aineiston analyysissa lähdin liikkeelle lukemalla litteroidun haastatteluaineiston muutamaan 

kertaan läpi ja pyrkien hahmottamaan, mikä on tutkimukseni kannalta oleellista tietoa. Lähestyin 

aineistoa sisällönanalyysin näkökulmasta. Sisällönanalyysilla en tässä viittaa erilliseen metodiin 

vaan pikemminkin väljään teoreettiseen viitekehykseen, joka pitää sisällään erilaisia 

analyysikeinoja (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2009, 91). Tarkoituksenani oli löytää aineiston 

luokittelussa käytettävät analyysiyksiköt aineistosta. Tutkimusongelmani alkoi kuitenkin tarkentua 

vasta erilaisten luokittelukokeilujen ja analyysitapojen testaamisen myötä ja tutkimuskysymysten 
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tarkentuminen tapahtui rinnakkain aineiston analyysin kanssa. Toimijuuden käsite ei ohjannut 

aineiston tuottamisprosessia, eikä aineiston analyysia alkuvaiheessa. Vasta tutkimusongelman 

tarkentuessa analysoin aineistoa toimijuuden käsitteen kautta. Aineistoa analysoin sekä analyyttisen 

että temaattisen koodauksen avulla.  

 

Tarkoituksenani ei ollut testata teoriaa, vaan käyttää toimijuuden käsitettä teoreettisena 

apuvälineenä aineiston jäsentämisessä. Samanaikaisesti aineistoa jäsentäessä tarkentui toimijuuden 

käsite ja se, miten sitä tutkimuksessani käytän. Analyysin alussa etsin haastatteluaineistosta sellaisia 

kohtia, joissa nuoret ovat toimineet jollakin tavoin, tehneet päätöksiä ja toteuttaneet niitä. Halunneet 

tai valinneet jotakin, suostuneet johonkin tai kieltäytyneet jostakin. Pyrin jäljittämään aineistosta 

nuorten tapoja kuvailla omaa toimintaansa ja päätöksiään, omaa valintaa ja vastuuta korostaen. 

Toisaalta etsin sellaisia kohtia, joissa nuoret eivät ole päättäneet tai toteuttaneet päätöksiä, ovat 

jättäneet toimimatta. Niitä tapoja, joilla nuoret kuvasivat oman toiminnan ja omien 

mahdollisuuksien rajoitteita. Koodasin nämä kohdat toimijuuden käsitteen alle ja kokosin nämä 

kohdat muusta aineistosta erilleen. Tämän jälkeen lähdin jäljittämään tiivistetystä aineistosta 

yhtäläisyyksiä, eroavaisuuksia, poikkeuksia ja yllätyksiä. Pyrin hahmottamaan aineiston pohjalta 

erilaisia toimijuuden ulottuvuuksia ja koodasin tiivistetyn aineiston näiden teemojen mukaan.    

 

Sovelsin osana aineiston analyysia alun perin McLean Taylorin, Gilliganin ja Sullivanin (1995) 

kehittämää  minä-ilmausten koodaamisen menetelmää (ks. Gordon, 2005, 121-123). Poimin 

haastatteluaineistosta kaikki minä-ilmaukset ja me-ilmaukset, jotka oli liitetty johonkin verbiin. 

Omassa analyysissani tämän metodin avulla pyrin hahmottamaan sitä, miten nuoret kuvasivat omaa 

toimintaansa osana ryhmää. Missä määrin toiminnasta ja päätöksistä puhuttiin aktiivisina 

yksilöllisinä ratkaisuina, esimerkiksi: ”mä autoin”, ”mä edistin”, ”mä loin”, ”mä osasin 

hyödyntää”, ”mä lisäilin omia”. Milloin taas painotettiin yhdessä tekemistä ja päättämistä: ”me 

keksittiin”, ”me fiilisteltiin”, ”me kirjotettiin”, ”myö luotiin”. Minä-ilmauksia koodaamalla 

aineistosta pystyi tiivistetysti poimimaan esimerkiksi puhetta oman toiminnan rajoituksista: ”mä en 

päässy”, ”mä en oikeen näyttäny”, ”mä en osannu”, ”mua ei huvittanu”  sekä mahdollisuuksista: 

”miä osaan”, ”mä luotan omaan tekemiseen”, ”mä voin muuttaa”. Vastaavasti me-ilmauksia 

koodaamalla pystyi erottamaan aineistosta puhetta kollektiivisen toiminnan rajoituksista: ”me 

riehuttiin”, ”me vaan perseillään”, ”me ei vaan saatu aikaseks” ja mahdollisuuksista: ”me tuetaan 

toisiamme”, ”me tiietään miten tää homma toimii”. Koostetusta minä- ja me-puheesta hain myös 

muutoksia ja tulevaisuuteen suuntautumista koskevaa puhetta: ”mä en enää pelkää”, ”mä tuun 

pärjäämään”, ”miäki pystyn samaan” ”mä meinaan hankkia ison roolin”.  
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Haastateltavien puheesta jäljitin aktiivisen minä- ja me-puheen lisäksi kohtia, joissa käytettiin 

passiivisia ilmauksia. Jotkin me-ilmaukset olivat myös joissain tapauksissa tulkittavissa 

passiivisiksi ilmauksiksi. Minä- ja me-puhe sai merkityksensä kontekstualisoituna muuhun 

aineistoon ja nuorten omalle toiminnalleen esittämiin perusteluihin. Kerrottaessa menneistä 

tapahtumista, reflektoidessa nykyhetken toimintaa ja suunnitellessa tulevaisuutta esitettiin erilaisia 

käsityksiä ja kokemuksia omasta ja kollektiivisesta toimijuudesta sekä niihin liittyvistä 

mahdollisuuksista tai rajoituksista. Tämä tarjosi myös lähtökohdan toimijuuden ajallisen 

ulottuvuuden tarkastelulle. 

 

Toimijuuden rakentumisen näkökulmasta on merkityksellistä hahmottaa, mikä poikateatteriryhmän 

toimintaan osallistuneiden itsensä mielestä on aktiivista ja onnistunutta toimintaa. Millaisia  

merkityksiä ja tulkintoja osallistujat antavat omalle toiminnalleen, miten he siitä kertovat ja sitä itse 

arvioivat; milloin ryhmäläiset itse kokevat toimineensa toimijuutta ilmentävällä tavalla. Aineiston 

analyysissa pyrkimyksenäni oli välttää ainoastaan ilmeisimpien toimijuuden muotojen 

huomioiminen. Toimijuutta ilmentävää toimintaa oli löydettävissä myös muutoin, kuin kaikkein 

näkyvimpien merkkien kautta tulkiten. En pyri kuitenkaan analysoimaan ja tulkitsemaan kaikkea 

mahdollista toimijuutta. Se ei olisi tämän tutkimuksen puitteissa ollut mahdollista. Analyysissa 

keskityn aineiston pohjalta keskeisiksi nousseisiin toimijuuden ulottuvuuksiin sekä lisäksi 

osallistujien tärkeiksi kuvaamiin toimijuuden resursseihin. Kohdentamalla analyysissa huomio 

nuorilla käytössä oleviin resursseihin, tarkoituksena on päästä  tarkastelemaan toimijuuden 

edellytyksiä, mahdollisuuksia ja rajoituksia muutoinkin kuin yksilötasolle kiinnittyneenä (vrt. 

Gordon, 2005, Gordon & Lahelma 2002). Korostan kuitenkin vielä, että tässä tutkielmassa 

tarkastelu on rajattu poikateatteriryhmän toiminnan kontekstiin. Empiirisen aineiston valossa ei ole 

mahdollista tarkastella nuoria ja nuorten toimijuutta makrotason rakenteiden kontekstissa, nuorten 

toiminnan vaikutuksia ja mahdollisuuksia vaikuttaa laajemmin poikateatterin toimintakulttuurin 

ulkopuolella.  
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5. TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN JA RESURSSIT DEVISING- 

PROSESSISSA 

 

Tässä luvussa tarkastelen nuorten kokemuksia, käsityksiä ja neuvotteluja omasta toimijuudesta, sen 

mahdollisuuksista ja rajoituksista empiirisen aineiston valossa. Nuorten kokemuksia omista 

mahdollisuuksista tehdä päätöksiä ja toteuttaa niitä tarkastelen devising- prosessissa keskeisten 

toiminnan osa-alueiden kontekstissa. Aineistosta hain kohtia, joissa nuoret kuvaavat omien 

roolihahmojen luomista ja kehittämistä, esityksen käsikirjoitusprosessia sekä 

improvisaatiotyöskentelyä. Sen sijaan, että toimijuutta pyritään tunnistamaan kiinnittämällä 

huomiota vain toiminnan ulkoisiin seurauksiin, siihen onko toiminnalla ollut vaikutusta, haetaan 

aineistosta kohtia, joissa nuoret kuvaavat kokemuksiaan siitä, ovatko päässeet tekemään päätöksiä, 

toteuttamaan niitä ja miten he kokevat onnistuneensa. Aineiston analyysissa pyrin tunnistamaan  

toimijuutta suhteessa siihen, mikä on ryhmäläisten itsensä näkökulmasta onnistunutta toimintaa. 

Merkittävään osaan nousee tällöin osallistujien omalle toiminnalleen esittämät perustelut ja 

tulkinnat (vrt. Giddens, 1984, 5-16, 1991, 35). Pyrkimyksenä on empiirisen aineiston pohjalta 

jäljittää niitä monimutkaisia tapoja, joilla erilaisia toimijuutta tukevia resursseja tunnistetaan, 

saadaan haltuun ja hyödynnetään poikateatterin toimintakulttuurissa. Kohdentamalla analyysissa 

huomio nuorilla käytössä oleviin resursseihin päästään tarkastelemaan toimijuuden edellytyksiä, 

mahdollisuuksia ja rajoituksia muutoinkin kuin yksilötasolle kiinnittyneenä (vrt. Gordon, 2005, 

Gordon & Lahelma 2002).  

 
 
 
5.1 Toimijuuden tunto 

 

Lähtökohtana devising -projektissa on, että jokainen ryhmäläisistä saa luoda ja kehittää vapaasti 

omaa roolihahmoaan, osallistua materiaalin tuottamiseen, järjestämiseen ja käsikirjoituksen 

työstämiseen. Roolihahmojen syntymistä ja niiden kehittämistä sekä osallisuutta ja vaikuttamista 

toiminnalliseen käsikirjoitusprosessiin kuvataan monin tavoin:  

 

Kolmatta vuotta ryhmän toiminnassa mukana oleva Timis kuvaa roolihahmojen syntymistä ja 

kehittämistä omaa valintaa ja vastuuta korostaen: ”se (rooli) on alusta loppuun mun kirjottama ja 

mä päätän miten sen tekee” , ”kun ne (roolit) oli mun tekemiä itelleni, ni ei niistä voi kellekkään 

valittaa”. Omia mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiseen käsikirjoitusprosessiin Timis pitää hyvinä: 
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”kaikki oli mahdollista” ja ”mun mielipiteillä on väliä”. Timis on sitoutunut ryhmän toimintaan: 

”haluis tavallaan tehä enemmänki tän eteen”, ”ja vapaa-ajalla yleensä tehnykki, suunnitellu 

seuraavaa viikkoa”. Hän pohtii omaa asemaansa ryhmässä ja kertoo välillä ottaneensa tietoisesti 

pienemmän roolin toiminnassa: ”mä aattelin tänä vuonna et antaa muittenki tehä, et antaa 

nuorempien kokeilla kans”. 

 

Ensimmäistä vuotta poikateatterissa mukana oleva Jombe kertoo oman roolihahmon valinnasta 

enemmän ulkoapäin ohjautuvana, omaa vaikutusvaltaa vähätellen: ”mulle siis vaan pääasiassa 

sanottii, et oo sä toi ja tää ja tää ja tää ja mä sanoin et okei oon” ja ”mulle vaan sanottiin, että hei, 

sehän sopis sulle tossa se rooli. Ja mä olin okei ja tälleen”. Käsikirjoitusprosessiin osallistumisesta 

hän kertoo: ”ite en oo niinku kirjottanu oikeestaan mitään”, ”tai siis mä en oo ite keksiny mitään” 

ja pohtii oman toiminnan rajoituksia: ”mä en ite osaa hirveesti niinku keksiä juttuja, että mitä 

kannattas ottaa mukaan”, ”mä mietin, mut mä en keksiny koskaan mitää”. Omaa toimintaa ja 

toimimatta jättämistä reflektoidessaan Jombe kertoo myös toimintaedellytysten parantumisesta: 

”mulla on pitkää ollu ihan sellanen ramppikuume, että en uskaltanu yhtään yleisön eessä olla 

ollenkaan ja tälleen, että niinku nyt just se on lähteny niinku pois”, ”se on se jännitys lieventyny”, 

”että siellä on lavalla kumminki loppujen lopuks ihan kiva olla”. 

 

Ensimmäisen vuoden poikateatterilaiset Makke ja Mippe pohtivat omaa toimintaa ja osallisuutta 

käsikirjoitusprosessissa: ”muut oli kirjottanu niitä kohtauksia, ni mä olin vaan sit niitten kohtausten 

mukaan tehny mitä niissä sanottii (…) sitte en oikee ite tuonu siihe hahmoon mitää niinku omaa 

vielä sillo” kertoo Mippe. ”Mua jäi vähän nakertamaan kun mun ois pitäny kehittää sitä mun 

roolihahmoa pidemmälle” harmittelee Makke, ”oisin varmaa kehittäny sille oman kohtauksen ja 

tälleen näin”. Oman toiminnan rajoituksia eritellään: ”ei koskaan saanu mitään aikaseks”, ”ei 

jaksanu”, ”ei huvittanu” ja välillä on hauska ”heittää vaa aivot narikkaan”. 

Vaikutusmahdollisuuksia ryhmän toiminnassa koetaan olevan, sillä vaikka ”välillä ei meinaa saaha 

omaa puhetta läpi”, niin kuitenkin aina ”katotaan yhdessä mitä on parannettavaa”. Makke ja 

Mippe pohtivat vastuunottamisen, aloitteellisuuden, tavoitteellisuuden ja toimintaan sitoutumisen 

merkitystä tulevaisuudessa. He kuvailevat tulevaisuuteen suuntautuvia päätöksiä, toiveita ja 

suunnittelevat toimia niiden toteuttamiseksi: ”Mä haluisin kirjottaa enemmän. Niinku tuua sitä 

omaa näkemystä. Mä suunnittelin, et tällä kertaa mä kirjotan niinku ite itelleni jonku hahmon, enkä 

vaa astu jonku muun miettimään hahmoon. Sen mä niinku haluisin tehä.” kertoo toiveistaan Mippe. 

”Mä tuottaisin paljon sellasen rajumman roolin tai sellasen ja sitte tota kehittelisin sille tosi hyvän 
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kohtauksen ja tota sellasen kohtauksen mikä sais yleisön joko itkemään tai itkemään ilosta tai 

naurusta” suunnittelee Makke.  

 

Tutkimusaineiston analyysissa pyrin jäljittämään tilanteita, joissa nuoret puhuvat toimijuuden 

tunnostaan (sense of agency). Hain aineistosta tilanteita, joissa ryhmäläiset kuvailevat omia 

toiveitaan, päätöksiään ja niiden toteuttamista, oman toiminnan mahdollisuuksia ja rajoituksia. 

Jäljitin tilanteita, joissa nuori on jo toiminut jollain tavalla tai suunnittelee toimintaa. Toimijuuden 

tuntoa tai tunnetta jäljittämällä pyrkimyksenäni on päästä tarkastelemaan nuorten kokemuksia ja 

käsityksiä omasta toimijuudestaan. (vrt. Gordon, 2005) Toimijuuden tunto liittyy kokemuksiin 

oman toiminnan tilanteellisista mahdollisuuksista ja rajoituksista, siitä mitä osaa, haluaa, tuntee, voi 

ja mihin kykenee tai mitä täytyy. Toimijuuden tunteeseen liittyy paitsi käsitykset ja kokemukset 

omista mahdollisuuksista ja kyvyistä tehdä päätöksiä ja toteuttaa niitä, myös tavat merkityksellistää  

aiempaa toimintaa. Toimijuuden tunto on keskeinen tekijä omasta toiminnasta kerrottaessa, sillä on 

merkitystä suhteessa siihen, miten omaa toimintaa kuvataan, perustellaan ja tulkitaan. (Gordon, 

2005, 114-115) Omaa toimintaa, valintoja ja päätöksiä pohtiessa tehdään tulkintoja omasta 

menneisyydestä ja menneisyyden tapahtumista, omista tavoista tarkastella, suhtautua ja reagoida 

toimintaympäristössä. Toimijuuden tunteen kannalta merkityksellistä on myös kyky kuvitella 

mahdollisia tulevaisuuksia. (Gordon, 2005, 114-115, Holland et al., 1998, 236) Kerrottaessa 

menneistä tapahtumista, reflektoidessa nykyhetken toimintaa ja suunnitellessa tulevaisuutta 

esitetään erilaisia käsityksiä ja kokemuksia omasta ja kollektiivisesta toimijuudesta sekä niihin 

liittyvistä mahdollisuuksista tai rajoituksista.  

 

Timiksen, Jomben, Mipen ja Maken haastattelupuheessa voidaan tunnistaa erilaisia käsityksiä 

omasta toimijuudesta. Pojilla on ulkoisesti samankaltaisissa olosuhteissa erilaisia käsityksiä 

toiminnan mahdollisuuksista, rajoituksista ja vaikutuksista. Olosuhteita, tilanteita ja omaa positiota 

sekä toimintamahdollisuuksia tulkitaan monin tavoin. Timiksen haastattelupuheesta voidaan 

tunnistaa vahvaa toimijuuden tunnetta (vrt. Bandura, 1994, 2006, Gordon, 2005). Timis tuo 

toimintaa kuvaillessaan esille luottamuksen omiin näkemyksiin, kykyihin ja valintoihin sekä  

vaikuttamismahdollisuuksiin ja oman toiminnan muutosvoimaan. Puheessa esiintyy runsaasti 

aktiivista minä –puhetta: ”mä ohjasin”, ”ite mietin”, ”ite kokeilen”. Hän korostaa omia  

mahdollisuuksiaan osallistua yhteiseen toimintaan ja myös vastuullisuutta toiminnasta. Omaa 

toimintaa tulkitessaan ja perustellessaan hän asemoi itsensä osaksi ryhmää ja arvioi toimintaa 

ryhmän yhteisen päämäärän kontekstissa. (vrt. Edwards & D’Arcy, 2004, Edwards, 2005) Timiksen 

haastattelupuheessa on aktiivisen minä -puheen lisäksi runsaasti aktiivista me -puhetta: ”me 
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keksittii”, ”me rikottii”, ”me otetaa”, ”me ollaan ryhmänä hyviä”. Timiksen puheesta voidaan 

jäljittää vahvaa kollektiivisen toimijuuden tunnetta. Timis kertoo pyrkivänsä paitsi ottamaan, myös 

jakamaan vastuuta toiminnan suunnittelussa, luomaan työnjakoa, jonka avulla rakentuu toimivaa 

yhdessä tekemistä. Onnistuneella toiminnalla hän viittaa paitsi oman tilanteellisen aseman 

rakentamiseen myös muiden ryhmäläisten toimintaedellytysten parantamiseen. Hän tuottaa 

puheessaan mukaan ottavia positioita; yhteisen toiminnan edellytyksiä ja merkityksiä pohtiessaan 

hän tunnistaa itsensä ja muut vastuullisina ja relationaalisina toimijoina (vrt. Barnes, 2000, Edwards 

& D’Arcy, 2004, Edwards, 2005).  

 

Jombe, Mippe ja Makke käyttävät haastattelupuheessaan niukemmin aktiivisia minä- ja me- 

ilmaisuja. He viittaavat usein omiin rajoitettuihin edellytyksiin vaikuttaa yhteiseen toimintaan sekä 

mahdollisuuksiin kyseenalaistaa, muuttaa tai vastustaa tehtyjä päätöksiä. Jomben, Mipen ja Maken 

puheesta voidaan jäljittää tässä mielessä toimijuuden tunnon ohuutta, ristiriitaisuutta ja 

jännitteisyyttä. Omat toiveet, mahdollisuudet ja toiminta koetaan tilanteittain ristiriitaisina: ”mun 

ois pitäny”, ”oisin halunnu”,  mutta ”en osaa”, ”en keksiny”, ”en saanu aikaseks”, ”ei meinaa 

saaha omaa puhetta läpi”. Jombe, Mippe ja Makke tuottavat puheessaan sekä mukaan ottavia että 

pois sulkevia positiota; omasta toiminnasta kerrottaessa korostuu neuvottelut ja tulkinnat 

osallisuudesta kollektiivisen toimijuuden käytänteisiin. (vrt. Barnes, 2000) Oman toiminnan, 

vastuun ja yhteiseen päämäärään sitoutumisen merkityksiä pohtiessa he kertovat, että ryhmän 

toiminnassa pitempään mukana olleet pojat ”ne enimmäkseen rakens sitä juttua” ja ”muut oli 

kirjottanu”. Toisaalta kuitenkin korostetaan yhteisen toiminnan merkityksiä ja omaa vastuullista 

roolia osana ryhmää: ”kaikki niinku tsemppas toisiaan”, ”katotaan yhdessä”, ja ”me ollaan ite 

tehty”.  

 

Empiirisen aineiston analyysissa toimijuuden tunto tai tunne nousee yhdeksi keskeisimmäksi 

toimijuuden resurssiksi. Albert Bandura (1994, 2006) nostaa yksilön toimijuuden tunteen, 

uskomukset omasta pystyvyydestään tärkeimmäksi toimijuutta selittäväksi tekijäksi.  Toimijuuden 

tunne on merkittävä tekijä yksilön suunnitellessa toimintaa ja hahmottaessa toiminnan 

mahdollisuuksia ja rajoituksia sekä asemoidessa omaa toimintaa osana ryhmää, käydessään 

neuvotteluja toimijuuden positiosta (Gordon, 2005). Toimijuuden sosiaalista luonnetta 

korostettaessa on huomioitava, että yksilön toimijuus on sidottu toimijuuden vastavuoroiseen 

tunnistamiseen ja tunnustamiseen ryhmässä. (vrt. Barnes, 2000, Edwards, 2005). Käsitys omasta ja 

toisten toimijuudesta rakentuu vuorovaikutuksessa. Omaa ja toisten toimintaa ja toiminnan 

vaikutuksia tulkitaan osana yhteistä toimintaa ja toimintaympäristöä. Poikateatteriryhmässä 
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kokemus omasta toimijuudesta sekä toimijuudesta neuvotteleminen tässä mielessä edellyttää oman 

toiminnan hahmottamista osana kokonaisuutta, sitoutumista yhteiseen päämäärään ja kokemusta 

kuulumisesta ryhmään (ks. luku 5.4). Ryhmän toimintakulttuuri, asenteet ja vuorovaikutustavat (ks. 

luku 5.3), se, miten toisten tekemiin aloitteisiin ja ehdotuksiin reagoidaan ja vastataan, näyttäytyy 

merkityksellisenä toimijuuden tunteen kehittymisen kannalta. Positiivinen palaute ja osaamisen 

tunnustaminen, yhteiset, jaetut onnistumisen kokemukset ovat tärkeitä.  

 

Pitäen mielessä, että toimijuudesta puhutaan eri konteksteissa eri tavoin ja toimijuudesta puhumisen 

ja toimijuuden käytäntöjen väliset suhteet ovat moninaisia, toimijuuden tunnetta haastattelupuheesta 

jäljittämällä pyrkimyksenäni on hahmottaa toimijuuden tunnetta osana toimijuutta tukevien tai 

rajoittavien resurssien monimutkaista verkostoa. Toimijuuden tunteen merkitystä tarkastelen 

erityisesti suhteessa ryhmäläisten kuvaamiin siirtymiin sekä siihen, miten muita resursseja 

tunnistetaan ja saadaan käyttöön; millä tavoin taiteellisen prosessin aikana karttuvia tietoja, taitoja 

(ks. luku 5.2) ja kokemuksia käytetään oman tilanteellisen aseman rakentamiseen ja toisaalta 

resurssien jakamiseen ja yhteisten toimintaedellytysten edistämiseen.  

 

 
 
5.2 Taidot ja tiedot  
 
 
Teatterissa ilmaisun välineitä on useita ja näitä kehitetään devising -prosessin aikana monin tavoin. 

Ryhmäläiset kertovat tietojen ja taitojen karttumisesta työskentelyssä esimerkiksi näin:   

 
”artikulaatio parantunu.”  

”fyysinen tekeminen tarkentunu” 

”(oppinu) äänenkäyttöä” 

”saanu varmuutta ja tarkkuutta tekemiseen” 

”(saanu) taidon ilmasta itseä” 

  

Nipsu kertoo ensimmäisenä poikateatterivuotenaan oppineensa paljon hyödyllisiä perusasioita 

teatterin tekemisestä:  

 
”Justii tämmöstä näyttelemisen teoriaa, että kaiken maailman, että ku improvisoi ni 
siihen tuli kaikenlaista että pitää olla sellane pohja ja hahmoja pitää pohjustaa hyvi.  
Ja sitte oli just tällasia perusjuttuja, että aina pitää kattoo yleisöön ja pitää puhua 
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kuuluvasti. Äänen käyttöö oppi hyvin ja artikulaatiota. Ja mikä on niinku yleisöstä 
hauskaa. Ja mite käyttäydytään tuolla lavalla, ollaan niinku ihan hiljaa verhoissa ja  
ollaa hahmossa ihan koko ajan kunnes päästään ihan varmasti piiloon ja tällästä.”  
 
 

Nipsu pohtii, että taitojen karttumisen myötä toimintamahdollisuudet lisääntyvät ja uskallus 

osallistua yhteiseen toimintaan kasvaa:  

 

”(tullut) rohkeutta ja itsevarmuutta tehdä asioita, laittaa itsensä likoon” 
 
”Uskaltaa tehä asioita, on ehkä näkyvämmi esillä.” 
 
 

Taitojen lisääntyessä myös käsitykset ja kokemukset oman toiminnan tilanteellisista 

mahdollisuuksista ja rajoituksista, toimijuuden tunne (ks. luku 5.1) muuttuu. Ensimmäisen vuoden 

poikateatterilainen Surffi kertoo, että taitojen kehittyessä luottamus omaan tekemiseen ja 

pärjäämiseen lisääntyy:  

 
”Varmaan se itseluottamus siellä lavalla. Että mä luotan omaan tekemiseen ja että 
tuun pärjäämään hyvin. Että sellasia taitoja oon saanu poikateatterin aikana.” 
 

 
Tietojen ja taitojen merkitys toimijuuden tunnon kannalta korostuu erityisesti, kun ryhmäläiset 

pohtivat tulevaa toimintaa. Nipsu ja Surffi suunnittelevat poikateatteriryhmän seuraavan vuoden 

projektia:  

 
”No miä ootan että nämä, ku nyt tässä kehitty ihan valtavasti tässä tämän edellisen 
prokkiksen aikana, että ainenki nää että jotka nyt alotti ni meillä on paljon enemmä 
tietotaitoa ja meijän osalta siitä voi tulla paljonki parempi.”  
 
”Ens vuonna mä veikkaan, ku me nyt kaikki tiietään että, tai osataan varmaan 
kirjottaa kohtauksia paremmi, ja tiietään miten tää homma toimii, ni mä veikkaan et 
ens vuonna se etenee paljon paremmi alusta alkaen tää juttu.” 
 
”Tää oli niinku tällane lämmittelyvuos tää eka. Ja sit tosissaan toisena vuotena.” 

 
 
Empiirisen aineiston analyysissa devising –prosessin aikana rakentuvat tiedot ja taidot8 nousevat 

toimijuuden kannalta keskeiseksi resurssiksi. Tietojen ja taitojen merkitystä korostetaan 

pohdittaessa omia toimintamahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiseen päämäärään. 

Tietojen ja taitojen haltuun saaminen liittyy tiiviisti käsityksiin ja kokemuksiin omasta ja 

																																																								
8	Tietoja ja taitoja en tarkastele tässä toisistaan erillisinä. Pragmatistisen ajattelun  näkökulmasta tieto sisältyy taitoon.	
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kollektiivisesta toimijuudesta sekä näihin liittyvistä mahdollisuuksista tai rajoituksista. 

Prosessimuotoista devising –työskentelyä hahmottaessa taiteellisessa toiminnassa muoto, prosessi ja 

sisältö ovat erottamattomia. Devising –prosessissa toimijuuden näkökulmasta korostuu taidon 

harjoittamisen merkitys, niiden välineiden kehittäminen, joilla ryhmäläiset havainnoivat ja 

jäsentävät maailmaa, ajattelevat, ilmaisevat itseään ja osallistuvat vuorovaikutukseen sekä yhteisten  

merkitysten luomiseen.  

 

Ryhmäläiset korostavat erityisesti kehollisten, fyysisten taitojen kehittämisen merkitystä devising –

prosessin aikana. Surffi kertoo, että poikateatterin treeneissä tehdään paljon harjoituksia, joissa 

pyritään ilmaisemaan ja kommunikoimaan ilman sanoja: ”tehtiin paljon äänettömiä kohtauksia, 

sekä musiikin mukaan kohtauksia”. Surffin mukaan roolihahmoja rakentaessa on tärkeää opetella 

”fyysisyyttä, kehonkielen käyttöä”, ”miten pitää liikkuu”, ”miten tehään isommin”  ja ”miten saa 

tunnetta esiin”. Pöllö kertoo, että poikateatterissa roolihahmoja rakennetaan toiminnallisesti: ”ei 

puheella” vaan että ”tekee jotain”. ”Me tehään tällasta fyysistä komediaa” Pöllö selittää. Myös 

Timis pohtii, että ”tekstiä tehdessä mietin fyysisyyttä”. Einari ajattelee, että toiminnallisen 

käsikirjoittamisen ja fyysisen tekemisen merkitys ryhmän toiminnassa korostuu erityisesti siksi, että  

”meillä on niin helvetisti sitä energiaa”.  

 

Ryhmän devising –prosessissa oppiminen, ilmaiseminen ja vuorovaikutukseen osallistuminen ovat  

kehollisia prosesseja. Teatteri taidemuotona nostaa kehollisuuden erityisesti keskiöön; keho on 

teatterin tekemisessä ensisijainen materiaali ja ilmaisun väline. Draamassa ideoita työstetään 

fyysisesti ja keho on erottamaton osa itsen ilmaisua, kommunikaatioon osallistumista ja yhteisten 

merkitysten luomista. Ryhmän devising –prosessissa kehon merkitys korostuu paitsi aistivana, 

havaitsevana ja ilmaisevana myös kokevana, tietävänä ja muuttuvana. (vrt. esim. Franks, 1996, 

Osmond, 2007, Powell, 2007, Gallagher, 2007a) 

 

Dewey korostaa taiteellisen ilmaisun prosessiluonnetta sekä ilmaisun välineen, muodon ja sisällön  

yhteen kietoutumista. Deweyn mukaan taiteelliseen ilmaisuun liittyy aina muutos; kokemuksellisen 

aineksen uudelleenjäsennys vuorovaikutuksessa, jonka tavoitteena on muuttaa alkuperäinen aines 

ilmaisuksi. (Dewey, 2010) Kokemuksen jakaminen valitulla välineellä ja ilmaisun tavalla sekä 

kokemuksellisen aineksen kollektiivinen muokkaaminen vaatii taidon harjoittamista.  

 

Deweyn mukaan taidon harjoittamisessa liittyvät yhteen aistihavainnot, kokemukset ja tiedot, joita 

työstetään vuorovaikutteisesti. Taidon Dewey esittää tekemisen ja toiminnan laatupiirteenä; se 
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kiinnittyy tekemisen tapaan ja sisältöön. (Dewey, 2010, 260-261) Dewey korostaa taitojen 

harjoittaminen merkitystä taiteellisessa toiminnassa, mutta painottaa, ettei taidon harjoittaminen ole 

taiteellisen toiminnan tavoite. (Dewey, 2010, 260-261) Deweyn ajattelussa taiteellinen ilmaisu on  

vuorovaikutukseen osallistumista ja kommunikaatiota. Kommunikaatioon osallistuminen  edellyttää 

yhteisiä ja jaettuja kommunikaation välineitä. Valittu ilmaisun väline toimii kommunikaatiossa 

välittäjänä, jonka kautta kokemukseen liittyvät merkitykset saavat toiminnan kautta ulkoisen, 

jaettavissa olevan muodon. (Dewey, 2010, 244)  

 

Toimijuuden näkökulmasta taiteellisen prosessin aikana karttuvia tietoja ja taitoja voidaan 

tarkastella suhteessa yksilön kykyyn osallistua vuorovaikutukseen ja muuttaa yhteisessä 

toiminnassa kokemuksellista ainesta ilmaisuksi Deweyn esittämällä tavalla. Empiirisen aineiston 

analyysissa toimijuuden näkökulmasta keskeiseksi nousee lisäksi erityisesti se, miten tiedot ja taidot 

devising –prosessissa rakentuvat sekä se, millaista on poikateatterin taiteellisessa prosessissa 

syntyvän tiedon ja taidon luonne.  

 

Poikateatteriryhmän devising –prosessissa teatteritaiteen elementtejä ja muotokieltä opitaan 

toiminnallisesti, kollektiivisen kokemuksen kautta. Vertaissuhteiden merkitys uusien tietojen, 

taitojen ja asenteiden oppimisessa on suuri. Ensimmäistä vuotta ryhmän toiminnassa mukana olevat 

Jombe ja Mippe kertovat, että poikateatterissa tietojen ja taitojen haltuun saamisessa tärkeää on  

toimiminen yhdessä teatteria jo pidempään harrastaneiden, kokeneempien poikien kanssa: 

 
”Kylhän siinä niinku huomaa, et ne on paljon kokeneempia ja niillä on sellanen tietty 
tyyli. Ja ne aina vähän neuvoo, et ei kannata tehä sitä tai tätä ja tollee. Et kyl sen 
niinku huomaa ku ne näytteleeki, vetää roolia. Ni kyl siin niinku on, että kun ne on 
kokeneempia. Ni kyl siin oppii ku niitten kanssa paljon tekee juttuja.”  

 
”Ne on niinku kokeneempia, ni se on tosi hyvä et ne on mukana tässä ryhmässä. Ja 
niiltä katto mallia ja sit oppii ne tavat miten täällä poikateatterissa hoidetaan asiat. 
Ja niiltä ottaa just paljon mallia. Niinku roolimallia.”  

 
 
Toisen vuoden poikateatterilainen Pöllö kertoo, että myös katsomisella on tärkeä osa oman 

toiminnan kehittämisessä. Katsomalla muita ryhmäläisiä, muiden tekemistä, Pöllö on saanut oppia 

omaan tekemiseen ja ideoita oman hahmon kehittämiseen: 

 
”Mä oon opetellu tosi paljon silleen, että mä oon kattonu vaan niinku miten muut on 
tehny. Mä oon kattonu silleen, että miten Timis tekee vaikka tän tyylisissä jutuissa tai 
miten Einari tekee tän tyyliset jutut ja tehny siitä vähän omanlaista. Ni siinä oppii 
silleen.” 
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Timis ja Pöllö kertovat, että toiminnan kehittämisen kannalta tärkeää on, että tekemistä  myös 

reflektoidaan yhdessä, mietitään mikä toimii ja mikä ei:   

 
”Käytii läpi näitä improvisaation pääasioita, että miten niinku rakennetaan 
improkohtauksia ja ja niinku analysoitiin tavallaan improamista. Me ollaan tavallaan 
aina ennen tehty sitä silleen et me ei tiietä oikeestaan improvisaatiosta yhtään mitään 
et me vaan tehhään sitä. Ni nyt me saatiin siihe semmosta ns tieteellistä näkökulmaa, 
et ensin siihen kohtaukseen pitää tehhä platformi eli alusta millä se seisoo se kohtaus. 
Siinä esitellään hahmot ja paikka missä ollaan, ne on niinku tärkeet asiat mitkä pitää 
saaha heti selväks.”  
 
”Me ollaa enne tehty improa vähä sillee säheltämällä ni nyt meille tulee enemmä 
varmaa sitä rauhaa ja taitoa ja tarkkuutta siihe hommaa.”  
 
”… se että niitä improja analysoi, ni sit niissä voi tulla paremmaks.”  
 

 
Ryhmäläiset harjoittelevat havaitsemisen taitojaan, taidemuodon ominaisia tekijöitä sekä  

vuorovaikutuksen tapoja Jomben, Mipen ja Pöllön kertomalla tavalla jo osaavien toimijoiden toimia 

seuraamalla sekä yhdessä toimimalla. Tietoja ja taitoja opitaan jaetun kokemuksellisen prosessin 

kautta. Yhdessä tekemisen ja toisten toiminnan seuraamisen lisäksi tärkeää on Timiksen ja Pöllön 

kuvaamalla tavalla myös toiminnan analysoiminen ja käsitteellistäminen. Ilmaisullisten prosessien  

ymmärtäminen ja kehittäminen edellyttää niiden reflektointia. (vrt. Sava, 1998, 112-113, Räsänen, 

2000, 14-15).  

 

Marjo Räsäsen (2000, 14-15) mukaan taiteellisessa oppimisessa tavoitteena on jaettu ja tiedostettu 

kokemus, joka johtaa uuteen toimintaan 9 . Räsäsen mukaan taiteellisessa oppimisprosessissa 

yhdistyy aisti-, toiminta-, ja käsitetieto. Taiteellisessa oppimisprosessissa tapahtuu aistimuksiin ja 

tunteisiin sekä käsitteisiin ja symboleihin perustuvan tietämisen vuorottelua. Räsänen ymmärtää 

tiedon muodostumisen taiteellisessa oppimisprosessissa nimenomaan merkityksenantoprosessiksi, 

johon liittyy aina toimintaa, kommunikointia, vuorovaikutusta ja reflektointia. (Räsänen, 2000, 14-

15) Taiteellista tietämistä Räsänen kuvaa sosiaalisen ja persoonallisen tiedon yhdistelmänä. 

Persoonallinen tieto muodostuu kokemuksista sekä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

muodostuneesta ymmärryksestä, jonka avulla yksilö suuntaa toimintaansa. Sosiaalista tietoa ei ole 

olemassa ilman henkilökohtaisia kokemuksia, joiden avulla sitä jatkuvasti uusinnetaan.  

 
																																																								
9	Räsäsen	ajattelun	taustalla	vaikuttaa	kokemuksellisen	oppimisen	käsitys,	jonka	juuret	ovat	deweylaisessa	
pragmatismissa.	Dewey korostaa kokemusten ja tiedon yhteen kietoutumista; tietoa syntyy kokemuksen muuttuessa.  
Tietäminen kietoutuu taiteen tekemisen, taideteoksen tuottamisen prosessiin. (Dewey, 2010, 348)	
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Draaman ja esittävän taiteen sääntöjen, konventioiden ja toimintatapojen tunteminen sekä rajoittaa 

että luo toimintaedellytyksiä ryhmän työskentelylle. Poikateatteriryhmän toiminnassa teatterin 

uusiutuva olemus korostuu. Devising –prosessissa keskeistä on omanlaisten ilmaisunmuotojen 

etsiminen ja esityksen rakenteelliset kokeilut. Ryhmäläiset kertovat, että poikateatterissa halutaan 

myös haastaa teatterin tekemisen konventioita: ”rikkoo kaavoja” ja ”rikkoo rajoja”. Pöllö, Nipsu ja 

Surffi pohtivat, että ”esimerkiks kaupunginteatterissa on aina samat elementit”, ”ne ei uskalla 

kokeilla uutta” ja siksi he eivät ”oikeen lämpee” perinteisille puheteatteriesityksille. 

Poikateatterissa Pöllön, Nipsun ja Surffin mukaan tehdään sen sijaan ”tuoretta juttua”, joka on 

”piristävää” ja ”raikasta”. Poikateatterissa on mahdollista ”kokeilla vaa kaikkee”. 

 

Poikateatteriryhmän devising –prosessissa draaman ja esittävän taiteen rajojen tutkiminen, 

haastaminen ja rikkominen on keskeinen osa taiteellista toimijuutta. Esittävän taiteen säännöt ja  

konventiot ovat poikateatteriryhmässä toimimisen kontekstissa rakenteita, joita toiminnassa sekä 

uusinnetaan että uudistetaan. Toimijuus ilmenee myös voimana ja valtana muuttaa, vastustaa ja 

toimia ennakoimattomasti tai yllätyksellisesti (vrt. Barnes, 2000, 25-27), mahdollisuutena haastaa 

rakenteita toiminnan kautta (vrt. Giddens, 1984). Vuorovaikutteisessa devising –prosessissa 

toimijuuden näkökulmasta merkityksellistä on paitsi taiteenalan kannalta keskeisten tietojen ja 

taitojen haltuun saaminen ja jakaminen, myös uudenlaisten toimintatapojen luominen, uuden tiedon 

tuottaminen ja uusien merkitysten luominen.  

 

 

 

 

5.3 Asenteet ja vuorovaikutustavat 

 

”Poikateatteri on tekemisen tapa ja asenne”  

 

Devising –prosessissa roolihahmojen luominen ja kehittäminen sekä esityksen käsikirjoittaminen 

tapahtuu yhteisesti. Jaetussa prosessissa muut ryhmäläiset ovat merkittävässä osassa suhteessa 

siihen, millaisina oman toiminnan mahdollisuudet ja rajoitukset koetaan, sekä miten tulevaisuuteen 

suuntaudutaan. Ensimmäistä vuotta ryhmän toiminnassa mukana oleva Raimo pohtii 

osallistumistaan käsikirjoitusprosessiin, omaa toimintaa ja muutoksia oman toiminnan 

mahdollisuuksissa seuraavasti:  



	 43

 
”Oisin voinu luoda enemmän (…) itse asiassa nyt vasta keväällä on tullu semmone, 
että on sallinu sen että mitä on ite tehny. Että nii, mulla on ollu ihan kauhee 
itsekritiikki aikasemmi. Et esimerkiks mähän oon yrittäny muutaman kerran tota 
alottaa kirjottamaan runoja, mut sit siit ei oo tullu mitään ku on vaa, ku on keksiny 
jotain, ni on vaa et täähä on täyttä paskaa. Ja heittäny sen pois. Mut nyt mä oon 
alkanu kirjottamaan sitte. Kirjottaa niitä vaan ylös. Ja just kirjotan niinku vaa vaikka 
yksittäisiä sanapareja ylös. Et jos niistä joskus kehittyy jotakin ni hyvä. Mutta siis nii, 
niitä ei enää heitä samaan tahtiin pois kun tos aikasemmin.”  

 

Raimo kertoo, että luottamus omaan tekemiseen on kasvanut, ja toimintaa estävä itsekritiikki on 

lieventynyt, kun muut ryhmäläiset ovat pitäneet Raimon kirjoittamia tekstejä hyvinä ja ne on otettu 

osaksi yhteistä käsikirjoitusta:  

 
”Toi biisi on ensimmäinen kokonaine sanoitus minkä mä tein. Oli vähä semmone, et 
onkoha tää nyt kui surkeeta. Tai mitä lienee. Mut se on saanu kehuja (…) On vaa tullu 
sellane sisäine riemu, ni että nääki vaa otti sen messii. Joo et tehää nyt tämmöne.” 
 
”Olen nykyään ylpeä siitä. Vaikka se aluks tuntu siltä että se on aika paskaa. Mut 
diggailen aikaansaannoksestani”.  
 
 

Raimon kertomalla tavalla muilta ryhmäläisiltä saatu positiivinen palaute ja oman panoksen ja 

osaamisen tunnustaminen on tärkeää. Kokemukset, käsitykset ja neuvottelut omasta toimijuudesta 

rakentuvat vuorovaikutuksessa. Toimijuuden kehittymisen ja toteutumisen kannalta merkityksellistä 

on se, miten muut ihmiset ja ympäristö suhtautuu ja reagoi toimintaan. (Barnes, 2000, Edwards & 

D’Arcy, 2004, Edwards, 2005) Ryhmän vuorovaikutustavat, se miten toisten tekemiin aloitteisiin ja 

ehdotuksiin reagoidaan ja vastataan, on keskeistä. Kun joku ryhmäläisistä tekee päätöksen, valinnan 

tai aloitteen, merkityksellistä on, hyväksytäänkö se vai jätetäänkö huomiotta, kyseenalaistetaanko 

tai haastetaanko. Nämä vaikuttavat toimijuuden kokemuksiin ja toimijuuden tuntoon (ks. luku 5.1).  

 

Pojat korostavat ryhmän toiminnassa tärkeää olevan, että omat ideat ja aloitteet tulevat 

huomioiduksi. Sillä ei niinkään ole merkitystä, jos omia ideoita ei käytetä sellaisenaan vaan 

muokataan, tarkennetaan tai jopa haastetaan: ”ainahan nää vähän muuttuu”, ”(idea) otetaa vastaa 

ja sit tota siitä kehitetää jotain” toteavat Nipsu ja Viljami. Devising –työskentelylle ominaiseen 

tapaan ideoita työstetään yhdessä ja niille haetaan toiminnallisesti jaettuja ilmaisuja. Toiminnallinen 

käsikirjoitusprosessi vaatii keskeneräisyyden hyväksymistä ja myös omien ideoiden ja aloitteiden 

altistamista muutokselle. Ensimmäisen vuoden poikateatterilainen Nipsu kertoo, että muilta 

ryhmäläisiltä saatu palaute, myös kriittiset huomiot ovat oman toiminnan kehittämisessä tärkeitä:  
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”Timis, se uskalti sanoo jos joku meni oikeesti pieleen (…) Timis oli lähinnä se aina 
joka oli äänessä jos jotain piti oikeesti korjata (…) Mut kyllä se Timis teki, ku oikeesti 
meni hyvi ni kyllä se Timis, jos Timis kehu ni sitte ties että meni hyvi. Et ei se mikään 
diktaattori ollu mut se niinku, Timis ku kehu ni siinä tuli paljon parempi fiilis, ku että 
Kati kehu. Ku Kati kehu aina. Ja Timis taas osaa antaa sitä kritiikkiä vähän 
useammin ehkä (…) Se oli ehdottomasti plussaa.”  

 

Viljami korostaa, että roolihahmoja luodessa keskeistä on, että muilta ryhmäläisiltä pystyy 

pyytämään, ja saa apua tekemiseen. ”Me tuetaan paljo toisiamme. Kaikkiin rooleihi liittyen ja 

sillee” kertoo Viljami. Viljami muistelee, että syksyllä hänellä oli ”sellanen vaikeahko rooli”.  

”Mä en just tollo aluks niinku osannu kehittää (sitä mun roolia) hän sanoo. Viljami pohtii, että 

roolihahmon kehittäminen lähti liikkeelle, kun ”mä pyysin (muilta ryhmäläisiltä) vinkkejä” ja ”ne 

sit anto niitä vinkkejä”, ”sit mä osasin niinku hyödyntää niitä”, ”(…) ja sitte lisäilin omia”. 

Viljami kertoo, että vaikka roolin hakeminen vei aikaa, niin ”miä niinku kehityin siihe koko aika 

enemmä ja enemmä”. Tärkeää roolihahmon löytymisessä oli ”ku kaveritki tuki siinä ja kehu”. 

Roolisuoritukseensa Viljami on  tyytyväinen: ”kyl mä osasin sen kuulemma vetää iha hyvi”. 

 

Einari puolestaan pohtii, että hän on kolmantena poikateatterivuotenaan alkanut enemmän 

auttamaan muita roolihahmojen kehittämisessä ja käsikirjoittamisessa:  

 
”Mä oon oppinu ehkä huomioimaan muita enemmän, että niinkon opastamaan (...) Ja 
moni on tullu sillee kysymään, et onks tää hyvä ja miten mä voisin muuttaa tätä ja sit 
heittää omaa vinkkiä. Vähän sellanen opettajajuttu.”  
 

 
Tarkasteltaessa toimijuutta relationaalisena, jaetun tekijyyden näkökulmasta, nousee toimijuuden 

rakentumisen ja toteutumisen kannalta keskeiseksi Nipsun, Viljamin ja Einarin kuvaamalla tavalla 

mahdollisuudet tarjota tukea muille, pyytää tukea sekä ottaa sitä vastaan. Keskeisessä osassa ovat 

tällöin käytössä olevat sosiaaliset resurssit ja kyky tuottaa, jakaa, tunnistaa ja hyödyntää näitä 

resursseja yhteisessä toiminnassa (vrt. Edwards & D’Arcy, 2004, Edwards, 2005). Ryhmän devising 

–prosessin kontekstissa toimijuus edellyttää paitsi kykyä tehdä itsenäisiä ratkaisuja, aloitteita ja  

päätöksiä (vrt. Giddens, 1984), myös mahdollisuutta, luottamusta ja uskallusta ottaa vastaan 

ohjausta ja muuttaa omaa tekemistään muiden ohjauksessa. Dialogisen estetiikan näkökulmasta 

jaettu tekijyys edellyttää juuri omasta riippumattomuudesta luopumista (vrt. Kester, 2004). Jaetun 

tekijyyden näkökulmasta taiteellinen toiminta ei ole pelkkää itseilmaisua, vaan toiminnassa muotoa 

ja sisältöä rakennetaan vuorovaikutteisesti, muiden ryhmäläisten näkemyksiä, kokemuksia ja 

tulkintoja kuunnellen ja hyödyntäen.   
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Empiirisen aineiston analyysissa yhdeksi keskeisimmistä toimijuuden resursseista nousevat 

poikateatterin kontekstissa ryhmän vuorovaikutustavat ja asenteet. Kuuntelemiseen ja 

vastavuoroisuuteen perustuvan yhteistyön ideaali tekemisen periaatteena tai laatupiirteenä 

työskentelyssä luo kehyksen sille, mikä poikateatterin toimintakulttuurissa on hyväksyttävää ja 

toivottavaa käyttäytymistä. Poikateatterin toimintakulttuuri, se millaisia vuorovaikutustapoja ja 

asenteita ryhmässä on, opetellaan, omaksutaan ja pidetään yllä, luo rakenteen kohtaamisille ja 

toiminnalle. Nämä konventiot muodostavat kontekstin, jossa toimijuutta tulkitaan, ja siitä 

neuvotellaan.  

 

Poikateatteriryhmän toiminnassa ryhmän ohjaajalla on suuri merkitys ryhmän yhteistyötä ja vastuun 

jakamista tukevien vuorovaikutustapojen ja asenteiden rakentamisessa ja ylläpitämisessä. 

Sitoutuminen valittuun työtapaan (devising) ja sen demokraattisen työskentelyn ideaaliin  

haasteineen ohjaa työskentelymenetelmien valintaa. Ryhmän työskentelyssä korostuvat työtavat, 

jotka ohjaavat ja tukevat yhdessä tekemistä, vastuun jakamista ja ryhmätekijyyden rakentumista. 

 

Poikateatteriryhmässä keskeinen työskentelymetodi on improvisaatio. Pojat kuvaavat  

improvisaatiotyöskentelyä ja sitä, kuinka improvisaatioharjoitteissa opetellaan reagoimaan muiden 

tarjoamiin avauksiin ja ideoihin sekä käyttämään muiden tarjoamaa materiaalia hyväksi:  

 
”Opeteltiin heittäytymään, ottamaan kiinni kaverin jutusta, ollaan vähemmän 
itsekkäitä. Ja sit just sitä, et jos toi on tuolla päässä lavaa ja makaa, ni sä oot täällä 
toisessa päässä lavaa ja seisot.” 

 
”Kyse ei ole siitä, että sanoo kaikkeen joo, kuten usein improssa ajatellaan. Kyse on 
siitä,  että kuuntelet. Ja käytät sitä.” 
 
”…pitää kuunnella sitä toista ja reagoida sen mukaa. Ja pitää käyttää niitä. Ei repii 
mitää uutta vaa käyttää niitä mitä on…” 

 
 
Ryhmäläiset kertovat, että improvisaatioharjoituksissa opitaan ottamaan ja jakamaan vastuuta  

yhteisen tilanteen tai tarinan eteenpäin viemisestä. Improvisaatiotyöskentelyn kerrotaan kehittävän 

herkkyyttä, kuuntelemisen taitoa sekä kykyä lukea tilanteita ja toimintaa. Keskeistä on oppia 

tunnistamaan hyväksymistä ja hylkäämistä omassa toiminnassa ja vuorovaikutuksessa, oppia 

ottamaan vastaan ja hyväksymään toisen tekemiä aloitteita ja ideoita tyrmäämisen sijaan 10 . 

																																																								
10 	Esittävästä improvisaatiosta kirjoittavan Keith Johnstonen (1996) mukaan kyky tunnistaa hyväksymistä ja 
tyrmäämistä vuorovaikutuksessa on harjoiteltava taito. Johnstonen mukaan improvisointia harjoitellessa emme usein 
aluksi tunnista näitä toimintoja itsessämme tai toisissa. (Johnstone, 1996, 93-100)  
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Erityisen merkityksellistä on myös se, miten improvisaatioharjoituksissa opitaan luomaan 

toiminnalle myönteistä ilmapiiriä ja parantamaan muiden ryhmäläisten toimintaedellytyksiä. 

Ryhmäläiset korostavat, että improvisaatiossa tärkeää on pyrkiä luomaan muille onnistumisen 

paikkoja:  

 
”(tärkeätä on, että) saa korostettuu toista ja sille sen hyvän idiksen ni se on…et saa 
sen kaverin niinku esille” 

 
”Impro ei oo et kuka heittää parasta läppää, vaa sitä että kuka saa niinku toisen 
kuulostamaan ja näyttämään paremmalta.” 
 
 

Improvisaatio ei ryhmän työskentelyssä niinkään ole lähtökohta ilmaisulle, vaan improvisaation 

työtapana, konventiona ja tekniikkana kerrotaan vaativan harjoittelua. Improvisaatiota voi ryhmän 

toiminnassa lähestyä myös oppina vuorovaikutuksen tavasta. Improvisaatioharjoittelussa opetellaan  

vuorovaikutuksen tapoja ja asenteita, jotka tukevat ryhmätekijyyden rakentumista. Yksilöllisestä 

ilmaisusta siirrytään kohti ensemble –ajatusta (vrt. Neelands, 2007).  

 

Kuuntelemiseen ja vastavuoroisuuteen perustuvan vuorovaikutuksen ideaali ryhmän työskentelyssä 

ei kuitenkaan tarkoita työskentelyn harmonisuutta. Ryhmän taiteellisessa prosessissa 

vuorovaikutukseen sisältyy myös ongelmia, konflikteja ja katkoksia. Kuvaan seuraavaksi lyhyesti 

yhden koko ryhmää koskettaneen konfliktitilanteen, jonka pojat nostavat esille haastatteluissa.  

 

Syksyllä työskentelyn alkuvaiheessa ryhmäläisillä oli haasteita saada yhteinen käsikirjoitusprosessi 

käynnistymään. Työskentelyyn keskittyminen oli vaikeaa, eivätkä ryhmäläiset ottaneet vastuuta 

käsikirjoituksen ideoinnista, kuten ensimmäisen vuoden poikateatterilainen Mippe kertoo: 

 

”(…) sillo ku suunniteltii iha aluks et mitä tehhää, ei saatu mitää (…) ei saatu mitään 
aikaseks. Ja tuntu tosi turhalta. Ku ei saatu mitää aikaseks. Tietysti miäkään en tehny 
mitää. Ku ei kukaa oikein. Täällä vaa riehuttii ja löhöiltii.” 

 

Toisen ja kolmannen vuoden poikateatterilaiset Einari ja Pöllö pohtivat, ettei ryhmäläisille siinä 

vaiheessa ollut vielä muodostunut yhteistä päämäärää, eivätkä ryhmäläiset sitoutuneet yhteiseen 

tekemiseen. Harjoitukset olivat ”sellaista yleistä perseilyä” ja ”laiskottelua”. Einari ja Pöllö 

kertovat tilanteessa ottaneensa vetovastuun käsikirjoituksen suunnittelusta: 
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”No itse asiassa sillee ku yritettii sitä jutun kaarta, siis runkoo, ni minä, Pöllö ja 
Timis, me keksittii siihe jonkilaine runko. Se oli tosi synkkä, siis se niinku kerto 
nuorten masennuksesta ja tällee (…)” 

 
”Meillä oli alun perin iha täysin erilainen idea tähä koko näytelmään. Että tota tehtäs 
sellane synkkä fantasia juttu (…) Se oli jo aika pitkällä.”  
 

 
Ensimmäistä vuotta ryhmässä mukana olevat Makke ja Surffi kertovat haastattelussa, että he eivät 

halunneet lähteä toteuttamaan Einarin, Pöllön ja Timiksen esitysideaa. Heitä harmitti, että kolme 

poikaa kehitti omaa ideaansa eteenpäin, eivätkä kaikki ryhmäläiset olleet mukana suunnittelussa:  

 
”Mä en ainekaa tykänny siitä yhtää (…) Siinä oli joku neljä ihmistä jotka suunnitteli 
ja muut vaa katto vieressä (…)”  
 
”…se meni iha perseellee”  
 
 

Makke ja Surffi kertovat, että he eivät kuitenkaan tuoneet harjoituksissa esille, että eivät halua 

toteuttaa ideaa: ”No oltii varmaa sillo et ”tehää vaa”. He selittävät, että ryhmän ohjaaja teki lopulta 

päätöksen siitä, ettei pienen porukan suunnittelemaa ideaa lähdetä toteuttamaan: 

 
”Kati ei hyväksyny sitä ohjaamaa (…)Kati ei suostunu missää tapauksessa ohjaamaa 
sitä (…)   

 
”(…) Kati sit teki sen päätöksen et ei myö tällästä lähetä tekemää. Sano et se ei haluu 
heittää niitä meijän tarinoita hukkaa.”   
 
 

Mipen, Maken ja Surffin mielestä ohjaajan ratkaisu oli hyvä. Ohjaajan ratkaisun myötä ryhmä alkoi 

yhdessä keskustella tilanteesta ja pohtia, miten koko ryhmä voisi osallistua käsikirjoittamiseen.  

Makke ja Surffi selittävät:  

 
”Alussa nuo otti nokkiisa siitä. Mut sit tuli paljon parempia ideoita. Sit ku oltii koko 
porukka tuolla koululla niinku suunnittelee…” 
 
”Ni se oli sit niinku siemen, että kaikki lähti nyt sit suunnittelemaan sitä uutta. Ja sit 
siitä se niinku lähti (…) se sit lähti liikkeelle se käsikirjottaminen ja kaikki. Kaikki 
lähti yhtäkkiä etenemää pikkuhiljaa. Sit päästii tähän näi.” 
 

 

Pojat kertovat haastatteluissa, että edellä kuvattu konflikti muodostui tärkeäksi käännekohdaksi 

ryhmän työskentelyssä. Mippe, Makke ja Surffi kertovat, että tilanteen purkamisen jälkeen 

ryhmäläisten aktiivinen osallistuminen, keskittyminen ja vastuun ottaminen toiminnasta lisääntyi. 
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”Nytten me tajutaan että oikeesti kannattaa kirjottaa niitä (kohtauksia)” selittää Surffi. Pöllö ja 

Einari puolestaan tuovat esille vastuun ottamisen lisäksi vastuun jakamisen merkityksen. ”Haluan 

(…) pyytää anteeksi sitä, että otin turhan ison palan ideoinnista omille harteilleni hurmostilassani” 

pahoittelee Pöllö facebookissa.   

 

Kuten Kantonen (2005, 71) esittää, konflikti dialogisuuden ihanteeksi ottavassa taiteellisessa 

työskentelyprosessissa voi olla myös alku oivaltamiselle. Draamakasvatuksen alalla esimerkiksi 

Gallagher (2007b) ja Wessels (2012) pohtivat konfliktien sekä positiivisia että negatiivisia 

ulottuvuuksia ja tuovat esiin myös konflikteihin sisältyviä mahdollisuuksia. Gallagher lähestyy 

konflikteja niihin sisältyvien pedagogisten elementtien näkökulmasta. Konfliktit voivat Gallagherin 

mukaan ohjata pohtimaan oman toiminnan vaikutuksia ja seurauksia muihin ryhmäläisiin, 

tarkastelemaan tilannetta koko ryhmän näkökulmasta. Konfliktit voivat tuottaa ja tuoda esiin uutta 

tietoa siitä, miten toiset tietyssä tilanteessa tuntevat ja kokevat. Tämä on tärkeää tietoa, kun tehdään 

päätöksiä ja pohditaan oman toiminnan seurauksia ja vaikutuksia muihin ryhmäläisiin. (Gallagher, 

2007b, 141-144) Ryhmän työskentelyssä konfliktit voivat toimia oman ja yhteisen toiminnan 

reflektoinnin ja muutoksen välineinä.  

 

Ryhmän ohjaajan merkitys korostuu erityisesti konfliktitilanteissa ja niiden ratkaisemisessa.  

Ryhmäläiset toteavatkin, että ”ei ois tullu mitään, jos oltas oltu keskenämme”. Ohjaajalta vaaditaan 

herkkyyttä tunnistaa konflikteja ja auttaa ryhmää käsittelemään tilannetta ja etsimään ratkaisuja 

yhdessä. Tärkeää on, ettei konflikteja vuorovaikutuksessa pyritä välttämään tai vähättelemään. 

Kuten Gallagher muistuttaa, ei jaettu taiteellinen työskentely ole automaattisesti turvallista, toisia 

kunnioittavaa ja yhteisöllisyyttä rakentavaa. Konfliktit ja erimielisyydet ovat tärkeä osa 

kommunikaatiota. (Gallagher, 2007b, 141-142) Poikateatteriryhmän työskentelyssä  toimijuuden 

kehittymisen näkökulmasta erityisen merkityksellistä on, että toiminnassa saadaan kokemuksia 

konfliktitilanteiden esiin nostamisesta, selvittämisestä ja ratkaisemisesta. Ongelmia ei pyritä 

sulkemaan ja jättämään ulkopuolelle, vaan mahdollisuuksien mukaan kanavoidaan taiteellisen 

toiminnan materiaaliksi ja käytetään mahdollisuutta työskennellä ongelmien kanssa taiteellisen 

toiminnan keinoin. (vrt. Gallagher, 2007, 143-144)  

 

Wessels muistuttaa, että devising –prosesseissa myös tilanteet, jotka vaikuttavat demokraattisilta, 

voivat kätkeä sisäänsä erimielisyyksiä (Wessels, 2012). On siis huomioitava, että osa konflikteista  

jää kokonaan tunnistamatta ja ratkaisematta. Lisäksi, kun ongelmien monisyisyyttä ei pyritä 
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häivyttämään, ja ratkaisuja ongelmiin pyritään löytämään kollektiivisesti kokeillen, konsensuksen 

löytäminen ryhmässä voi olla haastavaa ja aikaa vievää.   

 

Edellä kuvattu tapahtumasarja tuo konkreettisesti myös esiin toimijuuden kontekstisidonnaisen 

luonteen. Se, mikä yhdessä tilanteessa näyttäytyy vahvana toimijuutena, voi toisessa tilanteessa olla 

tulkittavissa heikkona toimijuutena (ks. esim. Gordon, 2005, Gordon & Lahelma 2002, Thomson 

ym. 2002). Kolmen pojan aktiivista toimintaa ja vastuun ottamista esitysrungon rakentamisesta 

voidaan toisessa kontekstissa tulkita vahvana toimijuutena. Ryhmän devising –työskentelyn 

kontekstissa, tarkasteltuna jaetun tekijyyden näkökulmasta, yksilön tekemät valinnat, ratkaisut ja 

teot saavat kuitenkin merkityksensä suhteessa yhteiseen päämäärään. Poikateatteriryhmän 

toiminnan kontekstissa toimijuutta ei voida Giddensin (1984) tavoin tarkastella ainoastaan 

kapasiteettina toimia itsenäisesti, kykynä tehdä päätöksiä ja valintoja sekä toteuttaa niitä ulkoisesta 

ohjauksesta riippumattomana. Ryhmän devising –prosessissa korostuu erityisesti kyky sitoutua 

yhteiseen päämäärään ja suhteuttaa omaa toimintaa muiden toimintaan. Toimijuus ilmenee tällöin 

myös kapasiteettina tulkita omaa toimintaa ja sen vaikutuksia osana kokonaisuutta. Kun toimijuutta 

tarkastellaan kollektiivisena, relationaalisena (vrt. Barnes, 2000, Edwards & D’Arcy, 2004, 

Edwards, 2005), toimijuus edellyttää paitsi toisin toimimisen mahdollisuutta, myös toisin 

toimimisen toiveen kuulemista, tunnistamista ja huomioimista.  

 

 

 

5.4 Yhtei(sölli)syyden kokemus 
 
 

Me olemme ryhmä. Tiivis, sitoutunut, energinen, tukeva, järkkymätön, luova, täynnä 
huumoria, rohkea, ei heikkouksia tunteva sekä kaikista vahvin (…) Arvostan teitä rehellisesti 
ja koko sydämestäni. Jokainen yksilö on tärkeä, yksilöllinen, mielenkiintoinen ja oma 
persoonansa. Pyrimme saamaan vierustoverimme näyttämään paremmilta, josta saamme 
iloa ja energiaa. Jokaisella meistä on se vierustoveri. Me olemme yhtenäinen rinki, emme 
hajanainen rivi.  
 

 
Näin kirjoittaa facebook –päivityksessään ensimmäistä vuotta poikateatteriryhmän toiminnassa 

mukana oleva Surffi. Ryhmän erityisyys ja ryhmään kuulumisen merkityksellisyys korostuu myös 

muiden ryhmäläisten puheessa: ”oli yhteisöllisesti tiivistä”, ”oli läheinen meininki” kertovat 

Viljami ja Makke. ”…rakastan joka jätkää!” hehkuttaa Mippe. Absinth pohtii, että poikateatteriin 

liittymisen myötä ”on saanu semmosen turvallisen tukikaveriporukan, tai semmosen ryhmän just, 



	 50

luottoryhmän” jollaista aiemmin ei ole ollut. Toimintaan liittyy vahva emotionaalinen kuulumisen 

kokemus ryhmään: ”tunne, että kuuluu tänne”.  

 

Mukaan pääsemisen, ulos jäämisen tai ulos suljetuksi joutumisen välinen jännite on ryhmäläisten 

näkökulmasta yksi keskeisimmistä tekijöistä devising -prosessissa. Viljami kertoo, että hänelle 

syntyi jo pian ryhmän ensimmäisten kokoontumisten jälkeen tunne siitä, että hän on osa ryhmää ja 

sen käytänteitä: ”ku sopii vaa ite sinne nii hyvin” Viljami pohtii. Kolmatta vuotta ryhmän 

toiminnassa mukana oleva Einari puolestaan kertoo syksyllä ryhmän toimintaan mukaan tullessaan 

joutuneensa pidemmän aikaa hakemaan paikkaansa uudessa ryhmässä: 

 
”Tän prokkiksen alussa vaan semmone, tai että alkuvaiheessa oli silleen että, ei tää oo 
kyllä yhtään sama porukka, että  tai siis sisäisesti ajatteli että ei tää oo sama 
poikateatteri enää. Mut sitte, sitte ko vähä, tai mä mietin et pitäskö nyt jättää tää 
prokkis keske, mut sit oli sillee et kyl mä kyl käyn tän kunnialla loppuun ku oon 
alottanukki. Kyl se sitten niinku rupes löytymään se paikka sieltä. Vaikka nyt ei välillä 
ymmärtäny niitte nuorempien juttuja. Kuiteki kuulu sinne”.  

 

Kun toimijuutta lähestytään kollektiivisena, yhteisöllisenä ja jaettuna ilmiönä, korostuvat 

neuvottelut osallisuudesta ryhmän toimintaan. Yksilön toimijuus on sidottu toimijuuden 

tunnistamiseen ja tunnustamiseen osana ryhmää. Toimijuuden kannalta keskeiseksi  kysymykseksi 

nousee se, miten yksilöt pääsevät osaksi kollektiivisen toimijuuden käytänteisiin. Toimijuudessa on 

tässä mielessä kyse ryhmän hyväksymään ja tunnustamaan toimijuuden positioon pääsemisestä, 

vastavuoroisesta toimijuuden tunnistamisesta ryhmässä. (vrt. Barnes, 2000) Kokeneenkin toimijan, 

kuten Einarin, on uudessa ryhmässä neuvoteltava ryhmään kuulumisesta ja mahdollisuudesta 

toimijuuden positioon.     

 

Empiirisen aineiston analyysissa kokemus kuulumisesta ryhmään, yhteisöllisyyden tai yhteisyyden 

kokemus nousee tärkeäksi toimijuuden resurssiksi. Yhteisöllisyyden kokemuksella tarkoitan tässä 

kuulumisen tunnetta, kokemusta siitä, että tulee nähdyksi ja kuulluksi, tunnistetuksi ja tunnustetuksi 

ryhmän vastuulliseksi jäseneksi. Yhteisö ja yhteisöllisyys käsitteinä ovat epämääräisiä ja 

monimerkityksellisiä (Hiltunen, 2009, 45-50). Teatteriryhmä yhteisönä, ”me”, johon viitataan, ei 

ole tietty ihmisryhmä, vaan jatkuvasti toiminnassa muokkautuva ja muutoksessa oleva prosessi.  

Yhteisöllisyydellä viittaankin tässä yhteydessä Heikki Lehtosen (1990, 25-26) määrittämällä tavalla 

ennen kaikkea sosiaalisen vuorovaikutuksen ominaisuuteen, tapaan tai toimintaperiaatteeseen. 

Tämän sosiaalisen vuorovaikutuksen toimintaperiaatteen keskeisiä elementtejä ovat erilaisuuden 

tunnistaminen, hyväksyminen ja ottaminen toiminnan lähtökohdaksi, vastavuoroisuus ja luottamus 
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sekä yhteisten merkitysten rakentaminen. Poikateatteriryhmässä horisontaaliset, erilaisuuden 

tunnistavat ja hyväksyvät vuorovaikutussuhteet ovat toiminnassa vähitellen rakentuvia, ei 

toiminnan lähtökohta (ks. luku 5.3). Yhteisöllisyys voidaan tässä sikäli ymmärtää myös ideana tai 

tavoitteena, ikään kuin oppina tietystä vuorovaikutustavasta (ks. Lehtonen, 1990, 25-26, Hiltunen, 

2009, 46).  

 

Yhteisöllisyyden kokemus ilmenee ryhmän toiminnassa monin tavoin; esimerkiksi sitoutumisena 

yhteiseen toimintaan, avunantona ja huolenpitona, tiedon ja taidon välittämisenä sekä positiivisten 

tunteiden ilmaisemisena:”(…) noi kaikki jätkät on ihan tosi siistejä, ja ihania, ja niinku hyviä 

kavereita (…)”. Ryhmäläisten pohtiessa yhteisöllisyyden rakentumista, he nostavat keskeisiksi 

tekijöiksi työskentelymuodot, jotka mahdollistavat ja edellyttävät yhteistyötä: ”se yhdistää sitä 

porukkaa tosi paljon et ne tekee sitä yhdessä, ja sumplii yhdessä (…)” kertoo Einari. Raimo pohtii, 

että tärkeää on, että jokainen pystyy omalla panoksellaan vaikuttamaan yhteiseen toimintaan ja 

myös tunnistaa oman kädenjälkensä:  

 
”Mä tiedän, että mä oon kuitenkin tärkee osa kokonaisuutta, vaikka mä en oo näkyvin 
osa kokonaisuutta… Ehkä jopa sellane pieni omahyväsyyden semmone pilkahdus 
tuolla siitä, että hahaa minä olen tehnyt täällä asioita joista kukaan näistä katsojista 
ei ehkä ees tajua, että sillee, että ne on siinä. Mut silti jos ne ottas pois, ni se ois heti 
ihan erilainen. Et tavallaan se on just tosi siistiä.”  

 

 
Yhdessä nauraminen ja yhteinen hauskanpito on tärkeää. Nipsun mielestä parasta ryhmän 

toiminnassa on ”Ku pystyy olla vaa oma ittesä. Ja pelleilemää kavereitte kanssa yhessä”. Raimo 

kertoo, että ”harjoituksissa on vaa naurettu” ja ”sit naurettu lisää”. Raimo pohtii:   

 
”Siihe ku kokoontuu vaikka semmonen kolme neljä poikateatterilaista ni sit siinä on 
sellanen lössi ja siinä on aina hyvä fiilis. Et harvemmin on itellä ollu tylsää tossa 
jengissä ni mä veikkaan et harvemmin on muillakaan tylsää siinä…jos siinä on 
niinku…tavallaan siinä on et ku itellä ainenki on ihan tosi hyvä fiilis.” 

 

Yhteisyyden kokemusta rakentavat myös yhteiset onnistumiset. Jombe kertoo, että yksi 

hienoimmista hetkistä ensimmäisen poikateatterivuoden aikana oli, kun ryhmä nuorten 

teatterifestivaaleille osallistuessaan voitti valmistamallaan esityksellä stipendin:  

 
”(…) näkee muitten ilmeet ja itekki kuulee sen että, että tuhannen euron stipendin 
lahjottaa poikateatterille… se fiilis sillä hetkellä… Kaikki meistä pomppaa ylös sillä 
hetkellä ja huutaa jeeesss… ja menee vastaan ottaa sen ja kumartamaan ja tälleen. 
Että se oli kyllä ihan mahtava fiilis (…) niinku ihan mahtava fiilis. Ja sit tuli tosta, 
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että me ollaan ite tehty joku juttu, joka on ollu sellanen että ihmiset on tykänny siitä. 
Et ne on niinku palkinnu meijät. Ja tollasella pääpalkinnolla vielä. Ni se on ihan 
huippufiilis kyllä.” 
 
   

On myös keskeistä tunnistaa, että yhteisyyden tai yhteisöllisyyden kokemuksen syntyminen vaatii 

aikaa ja säännöllistä työskentelyä.  Poikateatteriryhmän ohjaaja teki tämän ryhmän kanssa ratkaisun 

viisi kuukautta pidemmästä työskentelyajasta, jotta ryhmän rakentumiselle oli riittävästi aikaa. 

Kuten yksi vanhemmista poikateatterilaisista kertoo, tämä ratkaisu oli erityisen perusteltu: 

 
”Me oltii ainoot sillee niinku vanhat sillee niinku siitä vanhasta porukasta ja sit siel 
oli tosi paljon uusia jotka vaikutti iha idiooteilta suurin osa ja mä en tykänny niistä 
yhtään aluks ja se oli ihan perseestä miun mielestä (…) Ja sit loppujen lopuks kuitenki 
ne osottautuki vähä paremmiks tyypeiks ku mitä mä olin odottanu ja sitte niitte kanssa 
alko tulla juttuu (…) Kai se oli se että niinku siin oli se aika et sai tutustua niihi ja ne 
pääs osottamaan mulle et mitä ne pystyy tekemään ja minkälaisia ne on. Että tavallaa 
kumoomaan ne ennakkoluulot mitä mulla oli niistä.” 

 

 

Einari ja Absinth kertovat, että poikateatteriryhmä on ensimmäinen ryhmä, johon he ovat tunteneet 

kuuluvansa. ”Pentuna mä pelasin futista. Mutta en mä ikinä oikeen jaksanu käyä harkoissa tai 

tällee. Et ei siitä ryhmästä tullu mun tällästä ympäristöö. Mut tuo oli ensimmäinen tavallaan mihin 

kuului” kertoo Einari. Pojat pohtivat poikateatterin toimintakulttuuria ja sen erityisyyttä sekä sitä, 

miten se eroaa muista harrastusryhmistä, joissa he ovat olleet mukana. Absinthin ja Viljamin 

mielestä poikateatterissa erityistä on se, että siellä on aina joku, kenen kanssa voi puhua, ja puhua 

voi  mistä vain:  

 
”siellä poikateatterissa on aina joku kaveri jonka kanssa puhua” 
 
”kukaa ei ollu yksi ikinä, ellei sit halunnu” 
 
”Ei oo kyllä sellasta (toista ryhmää) ollu missä voi ihan kaikkee kertoa. Ei näin 
paljoo kertoo.” 

 
 
Tällaiselle foorumille, jossa kokemusten ja tunteiden jakaminen on mahdollista, on poikien mukaan 

tarvetta. Viljami kertoo kuuluvansa myös jalkapallojoukkueeseen, mutta siellä keskitytään 

pelaamiseen: ”Nii, en mä niitten kanssa juttele tämmösistä asioista” hän toteaa ja perustelee: ”Ku 

meillä se on (poikateatterissa) semmonen, että kaikki mitä siellä on ni pysyy siellä ryhmän sisällä. 

Että minkään muun ryhmän kanssa ei olla tehty tällästä semmosta mitään niinku luottosopimusta”.  
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Viljami pohdiskelee haastattelussa, millaista olisi tehdä teatteria jossakin muussa ryhmässä kuin 

Poikateatterissa: 

 

”Niin… no en mä kyl tiiä toisista ryhmistä. Että niissä ei oo varmasti tällästä henkee 
… en ainekaan olettas. Ku me nyt kaikki ollaan poikia ja että pystytään olemaan ihan 
omia itsiämme ja ainekin… nytte ku tuntee nää ihmiset täällä että en kuvittelis 
meneväni johonki toiseen ryhmään. Pitäs taas alottaa kaikki alusta sitten. Pitäs eka 
tutustua ja taas hankkia itseluottamusta. Nii että en mä varmaan tiiä.”  
 

 

Kokemukset ja käsitykset omasta pystyvyydestä, toimijuuden tunto, rakentuu Viljamin 

haastattelupuheessa  suhteessa muuhun ryhmään:  

 

”sit miäki aloin, et no jos toisetki, ni kyl miäki pystyn, ei ees ahdistanu paljoo”,  
 
”Miä oon toisten hyvien näyttelijöiden kanssa siellä samaan aikaan, että koen itse 
sitten ehkä olevani myös hyvä. Hyvien mukana.”  
 
”Ku kaveritki on ollu siinä poikateatterissa mukana, ni sit miä oon aatellu et kyl miäki 
pystyn ihan samaan. Hyvin näyttelemään.”  

 

 

Toimijuus on kytköksissä ja riippuvainen erilaisista materiaalisista ja symbolisista resursseista sekä 

erityisesti muista ihmisistä (vrt. Barnes, 2000, Gordon & Lahelma 2002, Gordon, 2005). 

Poikateatterissa voi tunnistaa rakentuvan sekä toiminnallista yhteisöllisyyttä että symbolista 

yhteisyyttä joka tukee yksilön ja yhteisön toimijuutta (vrt. Hiltunen, 2009, 4, 256-257, 260).  

Ryhmän jäsenten muodostama sosiaalinen verkosto on yksi merkittävä toimijuuden resurssi11 . 

Sosiaalisten verkostojen ja sosiaalisten resurssien välistä yhteyttä ei kuitenkaan voida tarkastella 

itsestäänselvyytenä. Suhteiden laatu määrittää sitä, millaisia toimijuutta edistäviä tai estäviä 

resursseja tarjoutuu - ja tarjoutuuko.  

 

 

 

 

 
																																																								
11	Riikka	 Korkiamäki (2013) tarkastelee väitöstutkimuksessaan Kaveria ei jätetä! nuorten vertaissuhteissa rakentuvaa 
sosiaalista pääomaa, nuorten keskinäisiä voimavaroja ja nuorten itse niille antamia merkityksiä suhteessa nuorten  
toimijuuteen. Sosiaalisen pääoman käsitteellä viitataan tutkimuksessa resursseihin, jotka ovat riippuvaisia kuulumisesta 
ryhmään (ks. myös esim. Putnam 1993).	
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6. TAITEELLISEN TOIMIJUUDEN ULOTTUVUUKSIA 

 

Tässä luvussa tarkastelen devising- työskentelyn erityisluonnetta toimijuuden näkökulmasta ja 

hahmottelen aineiston pohjalta taiteellisessa prosessissa keskeisiksi nousseita toiminnan ja 

toimijuuden laatuja ja ulottuvuuksia.  

 

 

6.1 Itseilmaisua ja itseymmärrystä  

 

Tunteiden, näkemysten ja kokemusten jakamista 

 

Devising -projektissa lähtökohtana on osallistujien omat tarinat ja omat kokemukset heidän itsensä 

kertomina. Omien ajatuksien ja tunteiden ilmaiseminen sekä oman tarinan jakaminen koetaan 

tärkeänä, kuten myös toisten tarinoiden kuunteleminen ja katsominen:  

 
”Oli ne muutamat kerrat ku istuttii rinkii ja jokainen sai kertoo sen oman tarinan, että 
miten minusta tuli minä. Se on ollu sellanen aika iso juttu. Ku ihmiset avautu siitä, 
että mitä kaikkee koulukiusaamista ja aggressiivisuutta ja muuta mitä niillä on ollu.”  
 
”Jokainen kerto semmosen koskettavan, tai vähän enemmän koskettavan tai 
vähemmän koskettavan itestään ja elämästään. Ni kyl niinku siinä tajus niinku sen 
mitä kaikille voi niinku sattua elämässä. Niinku avoimesti pystyy kertomaan toisille 
asioita niinku tommosessa ryhmässä. Ni kyllä se siitä niinku lähti oikeestaan.”  
 
 

Omien kokemusten jakaminen rakentaa ryhmän sisäistä luottamusta ja yhteisyyden kokemusta: 

”Me niinku annettii ittemme toisten eteen. Et tässä minä olen. Vähä sillee syvemmin. Et se oli 

ainekin yks tekijä mikä teki meistä niinku meidät”. Omien tunteiden ilmaiseminen myös vaati 

kokemusta luottamuksesta ja yhteisesti tehtyä sopimusta siitä, että kaikki kerrottu pysyy ryhmän 

sisällä: ”ei se oo koskaan niinku helppoo, ainekaan miun mielestä, kertoo kenellekään. Kun mä en 

kerro tyyliin ees mun mutsille itestäni mitään ni…”, ”Tohon ryhmään luottaa silleen, että ne ei 

kerro kenellekään mitään”, ”Ei ollu mitään pelkoa et ne menis eteenpäin ne jutut”.  

 
Luottamuksellisessa ilmapiirissä taiteellisen työskentelyn kerrotaan kehittävän rohkeutta ilmaista:  

”Uskallan paremmin tuua itteäni niinku esille. Sitä ihan niinku sisimmäistä omaa itseäni”, ”pystyy 

tuomaan asioita julki”, ”uskaltaa heittäytyä”, ”ei enää häpee sitä mitä tekee”. Ryhmän toimintaan 

osallistuminen tarjoaa väylän ja välineitä ilmaisulle: ”Jos on pitkää pitäny jotai asioita sillee et on 
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halunnu kertoo mut ei oo voinu, ni tuolla sen sitte pysty kertomaan”. Yhteinen päämäärä, esityksen 

valmistaminen antaa syyn ja valmiuden ilmaisulle: ”Välillä mä mietin, että onkse jotenki niin 

tärkeetä kertoo semmonen asia. Mutta siitähän me sitten tohon näytelmään saatiin ideoita”. Omat 

kokemukset, tarinat ja tunteet ovat taiteellisen prosessin ja esityksen materiaalia: ”Ainahan omista 

jutuista on tehty, mutta nyt kerrotaan sellasia kipeitä juttuja. Niistä ruetaan sitten tekemään”. 

Materiaalina ne ovat yhteistä taiteellisen prosessin raaka-ainetta, jota työstetään, muokataan ja 

järjestetään uudelleen. 

 

Omien tunteiden, näkemysten ja kokemusten ilmaisemista ja jakamista muiden kanssa tarkastelen 

yhtenä keskeisenä ryhmän toiminnassa tunnistettavana taiteellisen toimijuuden ulottuvuutena. 

Lähestyn ilmaisemista ja viestimistä taiteessa tässä Deweyta seuraten luovan osallistumisen 

prosessina, vuorovaikutuksessa tapahtuvana merkitysten jakamisena (Dewey, 2010, 296-297). 

Taiteellisessa toiminnassa jaettavat merkitykset ovat kiinnittyneet vuorovaikutukseen osallistuvien 

kokemuksiin. Devising –prosessissa kokemuksellista aineista työstetään ja muokataan 

vuorovaikutuksessa ja toiminnallisesti. Ryhmän devising- prosesseja voidaan kuvata 

toiminnallisena ajatteluna ja tutkimisena, jossa käsitellään, muokataan ja uudistetaan yksilöiden 

ristiriitaisiakin kokemuksia itsestään, toisista, maailmasta ja näiden välisistä suhteista. (vrt. Oddey, 

2001, Govan, Nicholson & Normington, 2007) Havaintoja, kokemuksia ja käsityksiä 

todellisuudesta jaetaan ja tehdään konkreettisesti näkyväksi toiminnassa ja toiminnan kautta.  

 

Ryhmän taiteelliselle prosessille ominaista on tarve, pyrkimys ja päämäärä kommunikoida. 

Työskentelyssä omat kokemukset ovat ilmaisullisen toiminnan lähtökohta ja keskeiseksi muodostuu  

eri tavoin, harjoitusten kautta toteutetut kollektiiviset jakamistapahtumat. Toiminnassa voidaan 

nähdä vuorottelevan ja lomittuvan kaksi tekemisen tapaa tai vaihetta. Materiaalin tuottamisen 

vaiheessa työstettävää materiaalia syntyy improvisaation kautta, toiminnallisesti erilaisten 

harjoitusten kautta sekä ideoimalla ja kirjoittamalla yksin ja yhdessä:  

 
”Mä tota vuodatin itteeni aika pitkälti tohon tarinaan (…) Just et mä harrastin josku 
ykkösluokalla tanssia, mut sitte niinku mulle vittuiltiin siitä, ni meni se vuos, ni sit mä 
lopetin sen. Kun mua kiusattiin sen takia. Ja sillee (…) Jossain treeneissähän mä 
vedin sellasen kymmenminuuttisen monologin siitä kiusaamisesta. Se oli tavallaan tän 
(kohtauksen) esiaste.”  
 
 

Materiaalin järjestämisen vaiheessa yksilöllisistä kokemuksista ja tarinoista tulee ryhmän 

toiminnallisen työstämisen prosessissa yhteistä materiaalia, jota muokataan, tulkitaan ja järjestetään 
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uudelleen: ”Piti sumplia, et mikä näyttää parhaimmalta (…) Niinko toi, että miten toi saahaan 

niinko auraan toi kiusaaja ja kiusattu ja sit tehään miten välillä lyövät yhteen aikaan ja huutavat 

noille. Ja sit kaikki reagoi siihen”. Materiaalia työstettäessä yksilöllisiä kokemuksia asetetaan 

vuorovaikutukseen muiden ryhmäläisten kokemusten kanssa, suhteutetaan toisten kokemuksiin. 

Omia kokemuksia siirrytään tarkastelemaan osana yhteisöllistä ilmiötä, laajempaa sosiaalista ja 

kulttuurista kontekstia. Yhdessä tutkitaan, mikä yksityisessä on yleistä. (vrt. Govan, Nicholson & 

Normington, 2007, 78-79)  

 

Dewey kuvaa taiteellista ilmaisua prosessina, jossa kokemuksen alkuperäistä raaka-ainetta 

työstetään. Aikaisempia kokemuksia ja niiden herättämiä tunteita ja suhtautumistapoja työstetään 

liittämällä niitä uuteen ainekseen. Tässä työstämisen prosessissa alkuperäiset kokemukset ja niihin 

liittyvät tunteet muuttuvat. (Dewey, 2010, 84-85, 95) Ryhmän toiminnan kontekstissa ilmaisevaa 

tekoa voidaan tarkastella tähän tapaan prosessina, joka rakentuu vähitellen, vuorovaikutuksellisessa 

suhteessa ympäröiviin olosuhteisiin ja kanssatoimijoihin. Koettujen kokemusten merkityksiä ei 

sellaisenaan siirretä tai toisinneta materiaalin tuottamisen ja järjestämisen prosesseissa, vaan ne 

asetetaan kohtaamisiin uuden tilanteen kanssa. Tässä prosessissa olennaista on siihen sisältyvä 

mahdollisuus muutokseen, joka tapahtuu niin ilmaisevan teon tekijässä kuin ympäröivissä 

olosuhteissa. (vrt. Dewey, 2010, 84-85, 95, 337) 

 

Itsensä paljastaminen, omien kokemusten ja tunteiden esiin tuominen ei vielä ole taiteellista 

itseilmaisua Deweyn määrittelemässä mielessä. Taiteellinen ilmaisu eroaa ilmoittamisesta, se ei ole 

ainoastaan impulsseihin reagoimista, tunteiden purkautumista tai asioiden esille tuomista. (Dewey, 

2010, 296-297) Deweyn ajattelussa kokemuksellisen aineksen toiminnallisessa työstämisessä 

pyrkimyksenä on muuttaa aines ilmaisun välineeksi. Ilmaisevaan toimintaan kuuluu, että 

hahmotetaan oman toiminnan vaikutuksia ja muutetaan omaa toimintaa haluttujen vaikutusten 

aikaansaamiseksi. Taiteellinen ilmaisu on tässä mielessä intentionaalista toimintaa, vaikka prosessin 

lopputulos on avoin. (Dewey, 2010, 296-297) Taiteellisen toimijuuden näkökulmasta ilmaisevassa 

toiminnassa korostuu taidon harjoittamisen merkitys, niiden tietojen ja taitojen (vrt. luku 5.2) 

kehittäminen, joilla ryhmäläiset osallistuvat maailman havaitsemiseen, jäsentämiseen ja haltuun 

ottamiseen sekä yhteisten merkitysten luomiseen ja kokemuksellisen materiaalin pitkäjännitteiseen, 

vuorovaikutteiseen työstämiseen ja muokkaamiseen.  
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Itseilmaisulla tuotetaan itseymmärrystä 

 

Taiteellista ilmaisua kuvataan viestimisen lisäksi tutustumisena omaan itseen, omien vahvuuksien ja 

rajojen kartoittamisena:  

 
”Mä kokeilin erilaisia tapoja tehä. Miten mä liikun ja puhun. Mihin mä pystyn.”  
 
”Se oli niinku semmonen mitä kuvittelin, et mä en todellakaan osais. Niin uus juttu. 
Mä vähän niinku ylitin siinä itseni.”  

 
 
Taideilmaisun avulla voidaan löytää itsestä osaamista, jota ei aiemmin olla tunnistettu tai uusia 

puolia, jotka ovat jo olemassa, mutta tietoisuuden ulottumattomissa (Känkänen & Rainio, 2010, 6). 

Roolityöskentelyn kautta voidaan toiminnallisesti ja kokemuksellisesti tutkia ja käsitellä asioita ja 

ilmiöitä, jotka ovat itselle vieraita: ”se rooli oli vähän vaikee, sellanen ikävähkö (…) se oli itelleni 

sellane luonteenvastane. Sellane ilkee ja paha ja angstaava”. Roolihahmon suojin voidaan ilmaista 

tunnetiloja, tunteita ja asenteita, joiden näyttäminen koetaan vaikeana: ”mun piti olla koko aika 

hirveen sarkastisessa ja vihasessa mielentilassa ja niinku vaihtaa sitä tälleen et ensin mä oon 

tälleen kiva ja sit napsauksesta mä käännän sen päälaelleen”. Taiteellisen prosessin aikana 

tarjoutuu mahdollisuus käsitellä vaikeitakin asioita. Taiteellinen ilmaisu toimii suojaavana ja 

vapauttavana välineenä, jonka kautta omien kokemusten ja tuntemusten tarkastelu ja käsittely on 

mahdollista:  

   
”Ku mä lähin siihe teatteriporukkaa mukaan, ni tavallaa sielläki anonyymisti sillee 
improjen kautta ja tälleen pysty puhumaan niitä omia ongelmia ja käsitellä niitä omia 
ongelmia siellä. Ja sitte välillä niinko puhukin niistä. Ja jos joku toinen esittää, ni sen 
näkee tavallaan niin kun toisesta näkökulmasta, ni sit siihe pystyy puuttumaan toisella 
tavalla ja se on tavallaa vähän toiminu myös terapiana. Ja on ollu huomattavasti 
parempaa ku mikää muu tälläne psykologi tai tälläne juttu. Et se on muuttanu mun 
elämänlaatua ihan helvetisti. ” 

 

Taiteellisen työskentelyn kautta voidaan muuttaa tarkastelukulmaa omaan elämään, lähestyä omia 

ajatuksia, tunteita ja kokemuksia etäännetysti tai jonkin kautta. Päivi Känkänen (2013) puhuu 

taiteen metaforisesta suojasta, taiteen tarjoamasta mahdollisuudesta tarkastella ja tehdä asioita 

etäännytettynä metaforien kautta. Metaforisessa ilmaisussa mahdollistuu henkilökohtaisten ja 

arkojenkin aiheiden käsittely. Metaforinen työskentely voi vapauttaa työskentelemään omien 

sisäisten prosessien kanssa ilman pelkoa paljastumisesta. Symbolisen etäisyyden turvin voidaan 

tutkia omaa sisintä, kokea ja tunnistaa omia tunteita, tarkastella omia tapoja reagoida ja tulkita 

omaa toimintaa uudesta näkökulmasta. (Känkänen, 2013, 99-101) Omien kokemuksien 
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lähestyminen etäämpää muiden esittämänä voi tarjota vaihtoehtoisia tapoja olla kosketuksissa ja 

tulkita suhdetta omaan itseen ja ympäristöön. Toisin näkemisen kautta voi mahdollistua 

moniulotteisemman kuvan muodostaminen omasta elämästä ja omista toiminnan mahdollisuuksia. 

(Bardy & Känkänen, 2005, 90-95, Känkänen, 2013, 49) Toisin esittäminen voi tuoda konkreettisesti 

esiin erilaisia tilanteellisia reagointi- ja toimintamalleja, jotka voivat johtaa uusiin tulkintoihin ja  

omien totunnaisien toimintatapojen kyseenalaistamiseen.   

 

Oma elämä ja oma kokemus toisen reflektoimana jakamistapahtumassa ja materiaalin työstämisen 

prosessissa on arvokas monella tapaa. Tilan ja ajan saaminen omalle tarinalle vahvistaa kokemusta 

oman tarinan ja kokemuksen merkityksellisyydestä. Jakamistapahtumassa oma elämä toisten 

reflektoimana sekä muiden tulkinnat jaetuista tarinoista ja kokemuksista voi tuottaa näkökulman 

muutoksen ja johtaa uusien ajattelu- ja toimintamallien rakentumiseen. (vrt. Vesanen-Laukkanen, 

Sava & Martin, 2004, 17) Omaa elämää tulkitaan ja jäsennetään myös toisten jakamien kokemusten 

ja tarinoiden kautta sekä fiktiivisten, yhteisesti rakennettujen kuvitteellisten tarinoiden kautta. 

Kollektiivisesti rakennetut tapahtumat, tarinat ja roolihenkilöt toimivat etäännyttävinä työtapoina. 

Fiktiivisessä työskentelyssä voidaan luoda tilanteita, tapahtumia ja kohtaamisia, jotka eivät 

todellisuudessa olisi mahdollisia, tutkia ja tarkastella omaa itseä ja ympäröivää todellisuutta 

erilaisista näkökulmista. Kokemuksellisen aineksen työstäminen fiktiivisessä todellisuudessa on 

oman itsen ja maailman, aktuaalisen ja potentiaalisen uudelleen jäsentämistä ja ajattelua (O’Toole, 

1992). Fiktiivisessä työskentelyssä käsiteltäviä aiheita toisaalta voidaan konkretisoida, toisaalta 

etäännyttää metaforisen muodon suojaan. 

 

Ryhmän devising -prosessissa kollektiivisessa metaforisessa työskentelyssä liikutaan fiktion ja 

faktan rajapinnalla. Työstettävät aiheet ja ilmiöt nousevat sosiaalisesta todellisuudesta ja ovat 

kytköksissä ryhmäläisten omaan kokemusmaailmaan. Omaa roolihahmoa työstettäessä ja yhteistä 

tarinaa kehitettäessä siirrytään fiktiiviseen todellisuuteen, fiktiiviseen aikaan ja paikkaan. 

Kokemuksellisen aineksen työstämisen prosessissa todelliset ja kuvitellut tapahtumat, fakta ja fiktio 

asetetaan toiminnallisesti dialogiin. Tähän kahden maailman, todellisen ja fiktiivisen, 

samanaikaiseen olemassaoloon ja näiden välillä liikkumiseen viitataan draamakasvatuksen alalla 

(monimerkityksellisesti tulkitulla) esteettisen kahdentumisen (methexis, metaxis) käsitteellä 

(Heikkinen, 2002, 97-103, Ostern, 2001, 241). Esteettisessä kahdentumisessa elämismaailman 

todellisuus säilyy siirtyessämme fiktiiviseen maailmaan. Faktan ja fiktion vuoropuhelussa voidaan 

vapautua tutkimaan ja arvioimaan omia kokemuksia ja tunteita. (Bardy, 2007, 26) Fiktiivisestä 

maailmasta poimitaan itselle merkityksellisiä kokemuksia ja palautetaan omaan ajatus- ja 
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kokemusmaailmaan. (Häkämies, 2007, 147-148) Tämä kaksoiskohtaaminen vaatii tietoisuutta 

fiktiivisen ja sosiaalisen todellisuuden välillä liikkumisesta. Tiedostetussa todellisen ja fiktiivisen 

kohtaamisessa voidaan tunnistaa transformaation mahdollisuus. (O’Toole, 1992, 13-15, 166-167)  

 

Esteettinen kahdentuminen edellyttää sopimusta fiktion säännöistä. Yhdessä tehdyllä sopimuksella 

luodaan toiminnalle kehys, jonka puitteissa fiktiivistä maailmaa rakennetaan. (Heikkinen, 2002, 97-

103, Ostern, 2001, 241) Fiktiivisessä todellisuudessa ei ole ennalta olemassa olevia rooleja, 

hierarkioita, vakiintuneita oikeita tai vääriä toimintatapoja. (vrt. Korhonen, 2007, 111-113) 

Fiktiivinen todellisuus on kollektiivisten merkitysten luomisen aluetta. Ryhmän työskentelyssä 

fiktiota voidaan lähestyä tästä näkökulmasta mahdollisuuden ja muutoksen rakenteena. Fiktiossa 

osallistujalle mahdollistuu uudenlaiset ajattelu- ja toimintatavat, osallistumisen ja osallisuuden 

tavat. (vrt. Häkämies, 2005, 152) Draaman fiktiivisessä maailmassa voidaan hahmottaa oman ja 

yhteisen toiminnan merkityksiä, vaihtoehtoisia toimintamalleja ja uusia mahdollisia tulevaisuuksia, 

tulkita uudelleen menneisyyttä ja rekonstruoida nykyisyyttä. Kollektiivisessa kokemuksellisen 

aineksen toiminnallisessa työstämisen ja järjestämisen prosessissa mahdollistuu erilaisten toiminnan 

ja toimijuuden positioiden kokeileminen ja näiden sijoittaminen vaihteleviin toimintaympäristöihin.  

 

Ryhmän devising- työskentelyssä osallistuminen vuorovaikutteiseen taiteelliseen prosessiin on 

yksilöllisiin kokemuksiin ja tunteisiin sitoutunutta ja niistä ammentavaa mutta ei niihin kiinni 

jäävää. Toiminnassa vuorottelee ilmaisu ja reflektointi, eläytyminen ja etäännyttäminen. Ryhmän 

ohjaajalla on tässä vastuullinen paikka; kun lähtökohtana on osallistujien omat kokemukset ja 

työskentely elämyksellistä, ohjaajan vastuulla on pitää huoli siitä, ettei osallistujia altisteta 

toimimaan omien, joskus ristiriitaisten, hämmentävien tai kaaosmaisten tunteiden ohjaamina. 

Vaikka ryhmäläiset kertovat taiteellisella työskentelyllä olevan hyvää tekeviä, terapeuttisia 

vaikutuksia, työskentelyn terapeuttisuutta pohdittiin myös kriittisesti. Työskentelyn myötä nousevat 

tunnekokemukset voivat vaikuttaa myös negatiivisesti tai avata prosesseja, joiden käsittelyyn ei 

ryhmän taiteellisen työskentelyn kontekstissa ole valmiuksia. Kun työskentelyn lähtökohtana on 

osallistujien omat elämänkokemukset, työskentelyn tunnevaltaisuus sisältää aina haavoittuvuuden 

mahdollisuuden (vrt. Häkämies, 2007). Vaatii erityistä herkkyyttä kuunnella, tunnistaa ja 

kunnioittaa omia ja toisten rajoja ja toiveita. 
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6.2 Dialogista kohtaamista 

 

Ryhmän työskentelyssä lähdetään liikkeelle kunkin osallistujan omasta eletystä todellisuudesta, 

omista kokemuksista ja arjen haasteista. Heterogeenisessa ryhmässä toisten kohtaaminen ja 

ymmärtäminen heidän omassa situaatiossaan muodostaa toiminnan lähtökohdan. Oman ilmaisun 

kehittämisen rinnalla prosessissa työstetään itsen ja toisten välistä suhdetta ja harjoitellaan 

vuorovaikutustaitoja:   

 
”Meitä on tosi paljon ja kaikilla on vähän erilaisia mielipiteitä ja ajatuksia.” 

 
”Vähä muuttunu, et millane on ja mite käyttäytyy sillee, ku on ollu siinä porukassa 
mukana ja sillee (…) Kun sä tuut siihe, ni niillä on se oma asia mitä ne tekee ja sä oot 
vähä niinku erilaine. Et tuut siihe ryhmää, ni sä muutut ite siinä samalla vähä.” 
  
”Kyllä se kehittää kuitenki aika paljon, kun joutuu olemaan siinä 19 muun jätkän 
kanssa.”  
 
”Oppinu huomioimaan muita enemmä, et niinko osaa myös kuunnella.” 
 

 
Ryhmän toiminnan dynamiikka syntyy osallistujien erilaisten vahvuuksien löytämisestä ja näiden 

voimien käyttöönottamisesta ja suuntaamisesta yhteisen päämäärän saavuttamiseen. Omia 

vahvuuksia ja heikkouksia tutkitaan yhteisen toiminnan kautta. Suoraan, välittömästi saatua 

palautetta omasta toiminnasta pidetään tärkeänä:  

 
”Se o iha hyvä, että pystyy vaa kommentoimaa suoraa jos ei tykkää tai ei miellytä. 
Mutta siis meillä on semmone demokratiahommeli, et yhessä päätetää onks se hyvä 
kohtaus vai ei ja sitte et hyväksytääks se vai ei. Ni on se ihan hyvä vaan, ku saattaa 
tulla huonoja ideoita iteltä ja sitten pystyy korjaamaa sen. Ni se on iha hyvä sillee”.   
 

 
Kunkin ryhmäläisen panos koetaan tärkeänä, samoin kuin oma tunne siitä, että on panostanut ja 

vaikuttanut prosessin aikana ja sen lopputulokseen:  

 
”Voin melkeen väittää, että näihin oon kaikkiin jotenki osallistunu. Koska veikkaan, 
että melkeen kaikki on kaikkeen vähä osallistunu, jotka on ollu paikalla. Et ku siin on 
se, et kunne on lähteny, just yksittäisiä hahmoja on tullu yksittäisiltä ihmisiltä ja sitte 
missä ne on ollu on tullu toiselta”.  
 

 
Ryhmän taiteellisessa työskentelyssä voidaan tunnistaa pyrkimys dialogiseen asenteeseen ja 

kommunikaatiossa dialogisia piirteitä. Ymmärrän dialogin ja dialogisuuden tässä filosofi Martin 
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Buberin (1993) tapaan toisen kohtaamisena, erilaisuuden tunnistamisena ja tunnustamisena sekä 

yhteisyyden rakentumisena erilaisuuden yli. Dialogissa on kyse vastavuoroisesta, moniäänisestä 

kommunikaatiosta, jossa jokainen ryhmäläinen osallistuu vuorovaikutuksen määrittämiseen. 

Kysymys on vuorovaikutuksesta joka perustuu subjekti – subjekti suhteisiin, subjekti-objekti 

suhteiden sijaan. (Buber, 1993) Dialogiseen vuorovaikutukseen osallistumista ja pyrkimistä 

tarkastelen yhtenä keskeisenä taiteellisen toimijuuden ulottuvuutena devising -prosessissa. 

Erilaisuuden lähtökohdakseen ottavaan tasavertaiseen ja tasapuoliseen vuorovaikutukseen 

pyrkiminen on yhteistä päämäärää edistävää toimintaa ja siten toimijuutta ilmentävää toimintaa. 

Dialogista kohtaamista voidaan pitää ryhmän työprosessin ja ryhmän muodostumisen perustavana 

elementtinä ja toiminnan ideaalina; dialoginen vuorovaikutus on samanaikaisesti toiminnan tavoite 

ja yhteiseen toimintaan sisältyvä mahdollisuus.  

 

Devising- työskentelylle ominainen moninäkökulmaisuus ja sitoutuneisuus osallistujien 

kokemusmaailmaan tarjoaa mahdollisuuden asettaa erilaisia kokemuksia itsestä, muista ja 

maailmasta kohtaamisiin taiteellisen ilmaisun kautta. Metaforinen työskentely vapauttaa  tutkimaan 

eroja ja erilaisuutta (vrt. Känkänen, 2013). Roolihahmojen työstämisen prosessissa pureudutaan  

kuvaamaan, tunnistamaan ja tulkitsemaan sosiaalisia jännitteitä ja ristiriitoja.  Roolityöskentelyssä 

päästään tutkimaan erojen ja rajojen liikkuvuutta ja tulkinnallisuutta. Esimerkiksi stereotypioita 

tutkimalla, tunnistamalla, esittämällä ja avaamalla jäsennetään ja uudistetaan omia syväänkin 

juurtuneita käsityksiä ja uskomuksia. Taiteen tekemisen prosessissa on mahdollista käsitellä ja 

ylittää niitäkin eroja ja esteitä, jotka muutoin kanssakäymisessä estävät vuorovaikutusta ja 

merkitysten jakamista (vrt. Dewey, 2010, 328). Kokemuksellisen aineksen toiminnallisen 

työstämisen prosessissa erojen, ristiriitojen ja vastavoimien tutkiminen tapahtuu yhteisesti. Tässä 

jaetussa taiteellisessa prosessissa mahdollistuu myös samuuden ja eron kyseenalaistaminen ja 

erojen käsittäminen ei-lopullisina (vrt. Krappala, 2004, 114) sekä samanlaisuuksien ja 

erilaisuuksien vuorovaikutus, jota voidaan pitää dialogisuuden perusedellytyksenä (vrt. Buber, 

1993, Kester, 2010).  

 

Filosofi Juha Varton (2007) mukaan dialogissa on lähtökohtana kohtaaminen kokemusten tasolla. 

Juuri kokemusten alue on se, mikä on jaettavissa toisten kanssa. Varto kuvaa dialogin 

mahdollistuvan ainoastaan silloin, kun ihmisillä on valmius ja erityinen syy jakaa keskenään 

koettuja asioita. Dialogi edellyttää halua ja rohkeutta jakaa kokemaansa ja on riippuvainen kaikkien 

osallistujien läsnäolosta ja panoksesta, luottamuksesta ja heittäytymisestä yhteiseen toimintaan. 

(Varto, 2007, 62-65) Ryhmän työskentelyssä yhteinen päämäärä, valmistettava esitys antaa syyn 
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kokemusten jakamiselle; kokemukset ovat taiteellisen työskentelyn materiaalia, jota muokataan 

vuorovaikutteisesti ja toiminnallisesti  (ks. luku 6.1). Grant Kesterin (2004) hahmotteleman 

dialogisen estetiikan näkökulmasta taiteellisessa prosessissa keskeistä on juuri yhteiseen 

tavoitteeseen pyrkivän vuorovaikutuksen aikaansaaminen; taiteellinen muoto ja merkitys rakentuu 

vuorovaikutusprosessissa, jonka suunta, eteneminen ja lopputulos on ennalta määräämätön. 

Taiteellisessa toiminnassa korostuu avoimuus ja toisen kuunteleminen sekä omasta 

riippumattomuudesta luopuminen. (Kester, 2004, 102-107, 110, 114)  

 

Ryhmän devising –prosessissa keskeiseen osaan nousee herkistyminen toisten kuuntelemiselle ja 

alttiiksi asettuminen; antautuminen ennalta suunnittelemattomaan vuorovaikutukseen, jossa  

monenlaiset todellisuussuhteet, aistinen, tunteet, ajattelu ja mielikuvat yhdistyvät. Taiteellisessa 

prosessissa itsensä ilmaisemisen rinnalla kyse on kuuntelemisesta ja vastaanottamisesta, ideoiden 

vaihtamisesta ja yhteisistä neuvotteluista; kollektiivisesta merkitysten rakentamisesta. (vrt. Kester, 

2004) Osallistujien määrittämässä vuorovaikutuksessa luodaan uusia tulkintoja, uusia merkityksiä 

sekä uudelleen määriteltyjä tapoja olla suhteessa jaettuun ja muuttuvaan elinympäristöön. 

Tarkastelen dialogista kohtaamista tässä mielessä uudistavana toimintana. Taiteellisen toimijuuden 

ulottuvuutena dialogissa on kyse kommunikaatiosta, jossa kyetään synnyttämään yhdessä uutta ja 

erilaista kohtaamiseen tuodusta kokemuksellisesta aineksesta. Lähestyn kollektiivista toimijuutta ja 

jaettua tekijyyttä osallistumisena tähän kommunikatiivisen vaihdon prosessiin. 

 

Devising -prosessissa yhteys itseen, toiseen ja maailmaan ei ole pelkän verbaalisen 

kommunikaation varassa. Työskentelyprosessille ominaista on, että ideoita työstetään ja jaetaan 

fyysisessä toiminnassa. Kohtaamisiin ja neuvotteluihin voidaan osallistua lukuisilla tavoilla. 

Työskentelyprosessissa korostuu oman itsen ja toisten tunteminen kehollisena, aistivana ja 

havaitsevana olentona. Tutkittaessa maailmaa aistein ja osallistuttaessa vuorovaikutukseen 

aistisessa toiminnassa avautuu mahdollisuus omanlaisten ilmaisullisten muotojen ja 

toimintakäytäntöjen kehittymiselle. Aistimellisessa ja kehollisessa toiminnassa syntyy 

vuorovaikutuksen tapoja, joita ei voida tavoittaa pelkän puheen kautta, tiedollisin ja käsitteellisin 

lähestymistavoin:  

 
”on oppinu lukee ihmisiä eri tavalla”  
 
”huomaa olemuksesta, kun on improissa ja tollee keskittyny siihe”  
 
”mä en puhunu mitää, mut silti mä sain mun niinku sanoman, ja sen ajatuksen niinku 
perille” 
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”on semmone tietty sanaton yhteys” 
 

 
Fyysisen läsnäolon, kontaktin ja kosketuksen merkitys on suuri. Fyysisen tekemisen kautta voi 

syntyä dialogista kohtaamista, joka ei pelkästään keskustelemalla olisi mahdollista: ”(…) tehtiin 

kaikkea rymyämistä, sellasta fyysistä yhdessäoloa. Just kaikkee melkeen leikkipainista 

teatteriharjotuksiin. Kyllä kai sellanen fyysinen yhessäolo. Ja sit myöhemmin asioiden käsittely ja 

puhuminen”. Kuten Kester korostaa, jaettu taiteellinen prosessi on luonteeltaan erilaisia 

maailmasuhteita yhdistävää. Dialogi ei ole ainoastaan sanallista keskustelua, se sisältää sekä 

verbaalisen että aistisen, kehollisen vuorovaikutuksen. (Kester, 2004, 115-119). Taiteellisessa 

toimijuudessa korostuu tässä mielessä niiden kehollisten taitojen harjoittaminen, jotka ovat 

erottamattomasti osa kokemusten jakamisen, työstämisen ja tulkitsemisen prosessia (vrt. luku 5.2).  

 

Kun dialogia lähestytään prosessina, jonka etenemistä ja kehittymistä kukaan ei voi yksin määrätä 

tai määritellä, on syytä pitää mielessä, että kohtaamisiin sisältyy aina myös  väärinymmärryksen, 

hämmennyksen, kieltäytymisen ja konfliktin mahdollisuudet (vrt. luku 5.3). Dialogi ei ole pysyvä 

ominaisuus vaan jatkuvasti rakenteilla oleva ja herkkä prosessi, johon sisältyy myös katkoksia. 

Ryhmän taiteellisessa työskentelyssä on läsnä myös epäröinti, epäily: ”…en tiiä jäi vähän että äh, 

ei ois ehkä pitäny…”, ”ei ois ehkä pitäny suostuu siihe”, kuuntelemisen vaikeus: ”ku kaikki on koko 

ajan äänessä” ja luottamuksen rakoilua: ”onha tässä ollu alamäkiä ja ristiriitoja”. On 

huomioitava, että moniäänisyys voi olla myös lamaannuttavaa ja toisinaan se voi johtaa pienimmän 

yhteisen nimittäjän hakemiseen. Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että taiteelliseen työskentelyyn 

sisältyy aina stereotypioiden vahvistamisen mahdollisuus. Erojen tutkiminen ja näkyväksi 

tekeminen saatetaan tulkita myös rajoja ja hierarkioita luovaksi, erojen esiin tuominen 

negatiiviseksi ja yhteisöstä ulos sulkevaksi (vrt. Krappala, 2004, 103). Kyky kohdata erilaisuutta, 

kääntää erilaisuus voimavaraksi on taito, joka vaatii harjoittelemista. Haasteena on säilyttää toisen 

ihmisen tulkitseminen avoimena ja dynaamisena, olla suurentelematta tai vähättelemättä 

erilaisuutta. Kester kuvaakin dialogisuutta tavoiteltavana vuorovaikutuksen laatuna, jota ei pystytä 

koskaan täysin saavuttamaan ja muistuttaa, että taiteellisten prosessien dialogisuudesta puhuttaessa 

tulee varoa ajautumista dialogiseen determinismiin. Tällä Kester viittaa naiiviin käsitykseen 

yhteistyön ja dialogin jatkuvasta harmonisuudesta. (Kester, 2010, 65,  Kantonen, 2005, 70-71) 

 

Kester esittää, että parhaimmillaan dialogisessa taideprosessissa osallistujille mahdollistuu 

irrottautuminen yhteiskunnallisesta asemasta tai roolista ja muiden kohtaaminen avoimella 
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asenteella. Vuorovaikutuksessa, jossa ei nojauduta aikaisempiin käsityksiin, tietoihin ja 

toimintatapoihin, on mahdollista löytää itsestä, muista ja maailmasta jotain uutta, uusia puolia. 

Kester viittaa tässä habermasilaiseen etäisyyden ottamisen dynamiikkaan; vuorovaikutuksessa voi 

avautua tila omien kokemusten, näkemysten ja oman toiminnan kriittiselle reflektoinnille. (Kester, 

2004, 1-16, 63) Ryhmän työskentelyssä tämä havaitsemista edistävä etäisyys syntyy juuri 

metaforisen työskentelyn kautta. Fiktiiviset, kollektiivisesti rakennetut tarinat ja roolihahmot eivät 

vastaa suoraan kenenkään yksittäisen ryhmäläisten kokemusta vaan etäännyttävät tarkastelemaan 

omaa itseä, omia kokemuksia ja ympäröivää todellisuutta erilaisista näkökulmista ja tekemään 

näistä jaettuja tulkintoja. Kun kohtaamisissa sosiaalisia käytäntöjä ja rakenteita lähestytään 

jatkuvassa liikkeessä olevina ja jatkuvasti uudelleen tulkittavina, myös toiminnan mahdollisuudet ja 

rajoitukset voivat muuttua.  

 

 

 

 

6.3 Yllättämistä ja ylittämistä 

 

Ryhmän taiteellisessa työskentelyssä keskeistä on avoimuus vuorovaikutukselle, uusille avauksille, 

ehdotuksille ja muutoksille. Toiminnassa kehitetään uusia tapoja aistia, havaita ja löytää itsestä, 

muista ja maailmasta uusia ominaisuuksia ja puolia. Harjoituksissa pyritään luomaan tilaa ja 

turvallista ympäristöä, joka mahdollistaa työskentelyn, jossa voi syventyä tutkimaan omia rajoja ja 

myös ylittää niitä. Erityisesti improvisaatiotyöskentelyssä harjoitellaan uskaltautumista 

kokemuksen alueelle, jossa välitön hallinta kadotetaan. Yhteisen prosessin ja päämäärän kannalta 

onnistuneen toiminnan kerrotaan vaativan juuri ajoittaista kontrollista luopumista ja riskien 

ottamista. Taiteellista työskentelyä kuvataan antautumisena ajoittaiseen kaaokseen: 

 
”Siis se aluks oli silleen, että me fiilisteltiin tossa paikallaan. Mut sit kun me päästiin 
tohon tilaan niin se riistäyty käsistä. Että oli älytöntä riehumista ja joka kerta sattu 
jonnekki ja sohva kaatuu. Ihan älytöntä ja sitte se oli niinku, se tuntu, että kattooks 
ihmiset vaan huuli pyöreenä mitä helvettiä nuo tekee. Ja se oli just semmonen et sulla 
ei ollu mitään välii et mitä sä teet kuhan sä heilut, riehut ja hypit. Ja mitä enempi 
sattuu ni sitä parempi… Ja sit kun me treenattiin niin se joka kerta muokkautu 
eteenpäin ja eteenpäin. Tai silleen ne tuli silleen, että ei ees ohjattu, ne vaan rupes 
tulemaan silleen. Että esimerkiks toi puhelinjuttu, et kaikki menee kuuntelemaan. Se 
vaan tuli vaan jossain vaiheessa ihan yhtäkkiä.” 
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Materiaalin tuottamisen vaiheessa toimintaa kuvataan usein juuri ei-intentionaalisena: ”(…) 

harjotuksissa naurettu suurin osa, niinku ihan vääränä. Ni sitä ei niinku tajua, että tässä tehhään 

vakavaa asiaa tai jotenki kunnianhimosesti”, ”(…) et just ku et mitä on lähetty josku syksyllä 

tekemään jotai vaa yleistä perseilyä tuolla yläsalissa ja millä ei oo mitään tavotetta, ettei oo ollu 

sellasta määränpäätä (…) sit niitä juttuja on tossa (esityksessä)”. Työskentelyyn kerrotaan 

kuuluvan epävarmuuden ja keskeneräisyyden sietämistä, jopa niistä nauttimista: ”välillä kun mä 

astuin lavalle, ni en mä tienny itekään et mitä mä sanon seuraavaks”, ”(…) se, että tykkää olla 

siellä lavalla, vaikka ei yhtää tiiä, mut sanoo jotai”. Taiteellisen prosessiin kuuluu kokeilun, 

tutkimisen, yllättämisen ja yllättymisen elementit. Onnistuneeksi kuvataan erityisesti toimintaa, 

joka onnistuu yllättämään toiset: ”miettii et mistä toiki juttu niinku oli, ni et mistä Einari vetäs ton 

jutun” ja itsensä: ”…hauska huomata kui joku juttu kehittyy ku sitä vaa antautuu puhumaan ittensä 

kanssa. Sain (hahmolle) puhetyylin, mahan, habituksen ja keksin sen kirjan vielä lisäks. Ja mitä 

tein? Istuin itekseni saunalla puoltoistatuntia ja puhuin kameralle”. Ryhmäläiset määrittelevät 

onnistuneeksi toiminnaksi myös tavanomaisesta ja totunnaisesta poikkeavaa toimintaa, sellaista 

toimintaa, jonka kautta rikotaan rutiineja ja tapoja, kyseenalaistetaan paitsi omaa toimintaa ja sen 

merkityksiä myös kulttuurisesti vakiintuneita käsityksiä ja toimintamalleja: ”Just tommoset on 

semmosia, kuka oikeen nukkuu koululla? Ei semmosta tee kukaan. Mut sit kun tulee poikateatteriin 

niin sitten sitä tekee”.  

 

Tarkastelen toimijuuden yhtenä osa-alueena ryhmän devising –prosessissa sellaista toimintaa tai 

toimimatta jättämistä, jossa luodaan itselle ja muille vapaampaa toimijuuden aluetta. Ajattelen, että 

yksi taiteellisen toimijuuden ulottuvuus liittyy kykyyn ja mahdollisuuteen sekä neuvotella 

normeista ja rajoituksista että toimia niistä huolimatta; toimia ennakoimattomasti tai 

yllätyksellisesti. Normeilla ja rajoituksilla viittaan tässä sekä vakiintuneisiin sosiaalisiin 

käytänteisiin että yksilön sisäisiin rajoituksiin, kuten rutiineihin, tapoihin, tottumuksiin sekä 

toimintaa estäviin tunteisiin, kuten pelko ja häpeä (vrt. Giddens, 1991, 1995). Ryhmän 

työskentelyssä toimijuus ilmenee tilanteittain myös annetun tai sallitun ylittämisenä tai 

rikkomisena, annetusta toimintakehyksestä ulos murtautumisena (vrt. Barnes, 2000, 25-27).  

Työskentelyssä keskeistä on, että sosiaalisia käytäntöjä ja rakenteita lähestytään tällä tavoin 

neuvoteltavina ja uudelleen tulkittavina. Samalla myös toiminnan mahdollisuudet ja rajoitukset, 

tulkinnat omasta ja toisten toimijuuden alueesta altistuvat muutokselle.  

 

Päivi Känkänen puhuu taiteellisessa toiminnassa syntyvästä normatiivisuudesta ja kontrollista 

vapaasta mahdollisuuksien tilasta. Kontrollista vapaan mahdollisuuksien tilan käsitteellä Känkänen 



	 66

viittaa taiteellisessa prosessissa syntyvään vapaaseen toiminnan areenaan, jossa avautuu tilaa 

yllätyksille, uusille tavoille havainnoida ja toimia sekä tulkita vakiintuneita ajattelu- ja 

toimintamalleja. (Känkänen, 2013, 59, 103-104) Känkänen esittää kokemuksellisuuden ja 

sosiaalisen vuorovaikutuksen dialogisuuden olevan kontrollista vapaan mahdollisuuksien tilan 

syntymisen edellytyksiä. Merkityksellistä on, että kohti kontrollista vapaata tilaa pyritään ja se 

syntyy juuri taiteen metaforisen ilmaisun suojin (Känkänen, 2013, 90, 98). Metaforisessa 

työskentelyssä syntyvän kontrollista vapaan mahdollisuuden tilan Känkänen katsoo antavan 

mahdollisuuden itseilmaisun kehittymiselle. Itsestään voi taideilmaisun avulla löytää myös sellaista 

osaamista ja voimavaroja, joita ei ole aiemmin tunnistanut itsessään edes olevan. Toisaalta 

kontrollista vapaa tila antaa mahdollisuuden myös turvallisesti kartoittaa omia rajoja ja tutkia 

toimintaa rajoittavia tekijöitä. (Känkänen, 2013, 104, Känkänen & Rainio, 2010, 6) Toimiminen 

Känkäsen kuvaamassa kontrollista vapaassa mahdollisuuksien tilassa voi tarjota mahdollisuuden 

määritellä omaa toimintaa ja sen merkityksiä uudelleen. 

 

Lähestyn Känkäsen kuvaamaa kontrollista vapaata tilaa tässä kollektiiviseen taiteelliseen prosessiin 

sisältyvänä mahdollisuutena, jaetun toiminnan laatuna, en niinkään tilallisuuden aspektina (vrt. 

Känkänen, 2013, 56, 102). Ryhmän taiteellisessa prosessissa merkityksellistä on uskallus irrottautua 

hallinnan tunteesta, suunnittelusta ja konventionaalisista toimintatavoista, pyrkiä yhdessä kohden 

Känkäsen kuvaamaa kontrollista vapaata mahdollisuuksien tilaa. Työskentelyssä korostuu tässä 

mielessä taiteen kontrolloimaton, impulsseja esiin tuova luonne (vrt. Känkänen, 2013, 103). 

Uskallus ja mahdollisuus irrottautua hallinnan tunteesta on välttämätöntä, jotta voidaan löytää 

jotakin yllättävää ja uutta omien tapojen, tottumusten ja kontrollin ulkopuolelta. Ryhmän 

työskentelyssä uskaltautuminen kokemuksen alueelle, jossa hallinta kadotetaan, tapahtuu 

nimenomaan metaforisessa ja symbolisessa työskentelyssä, jossa kollektiivisesti rakennettavat 

tapahtumat ja tarinat sekä kollektiivisesti työstettävät roolihahmot toimivat etäännyttävinä 

työtapoina. Työskentelyn metaforisuus tuo suojaa, kun toiminnassa tuotetaan materiaalia itseä ja 

muita sensuroimatta, aikaisempiin käsityksiin, tietoihin ja toimintatapoihin kiinnittymättä.  

 

Politiikan tutkija Mika Ojakangas esittää taiteen suunnittelusta ja mobilisaatiosta vapaana tilana 

yhteiskunnassa; taide on sekä vapaan tilan luomista ja ylläpitämistä että itsessään tämänkaltainen 

tila. Suunnittelusta vapaassa tilassa ihminen voi toisaalta olla mitä on ja toisaalta aktualisoida 

potentiaalinsa, löytää ja ottaa käyttöön olemassa olevia resursseja. Ojakangas kuvaa 

toimettomuuden, eräänlaisen passiivisuuden olevan merkityksellistä taiteellisessa toiminnassa; 

taiteellinen aktiivisuus syntyy siitä, että osaa ottaa vastaan ja vaikuttua. (Ojakangas, 2007, 19-20) 
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Ajattelen, että jaetun tekijyyden näkökulmasta kollektiivisessa käsikirjoitusprosessissa keskeistä on 

Ojakankaan kuvaamalla tavalla juuri odottaminen ja altistuminen, liiasta yrittämisestä ja 

suunnittelusta vapautuminen. Jaetun tekijyyden näkökulmasta toiminnallisessa materiaalin 

tuottamisen ja järjestämisen prosessissa myös vastaanottaminen on aktiivista toimintaa. Hetkellistä 

hallinnan kadottamista, suunnittelusta irti päästämistä kuvataankin nimenomaan toiminnan laatuna 

sekä taitona, jota voidaan kehittää.  

 

Jaetun tekijyyden näkökulmasta on tärkeä kuitenkin huomioida, että kontrollista vapaan tilan 

syntyminen on nimenomaan toimintaan sisältyvä mahdollisuus, jonka voi nähdä hetkittäisenä 

toiminnan laatuna toteutuvan ryhmän työskentelyssä. Tarkasteltaessa ryhmän devising –prosessia, 

kontrollista ja suunnittelusta vapaan toiminnan rinnalla korostuu Deweyn kuvaamalla tavalla taiteen 

prosessiluonne ja taiteellisen toiminnan intentionaalisuus (ks. luku 6.1). Samalla kun taiteelliseen 

työskentelyyn liittyy pakottomuus,  ennakoimattomuus ja yllätyksellisyys, Dewey muistuttaa, että 

tekemisen laatu ei kuitenkaan ole luonteeltaan säätelemätöntä (Dewey, 2010, 337). Taiteellinen 

ilmaisu ei ole vain impulssien esiin tuomista tai niihin reagoimista vaan siihen kuuluu 

kokemuksellisen aineksen muuttaminen ilmaisun välineeksi. Olipa työstettävä materiaali miten 

mielikuvituksellista tahansa, siitä tulee taideteoksen ainesta vasta materiaalin valikoimisen, 

uudelleen jäsentäminen ja järjestämisen prosessissa. Deweylle taiteellinen, ilmaiseva toiminta on 

tässä mielessä aina intentionaalista toimintaa; siihen kuuluu aina myös päämäärästään tietoinen 

tekeminen ja kontrolloitu valmistaminen sekä niiden taitojen harjaannuttaminen, joita tarvitaan 

kokemuksen jakamiseen valitulla välineellä ja ilmaisun tavalla sekä aineksen muuttamiseen 

ilmaisuksi. (Dewey, 2010) Ryhmän devising -prosessin voiman voi ajatella syntyvän juuri 

materiaalin tuottamisen ja järjestämisen prosessissa; kaaoksen ja kontrollin, ilmaisun ja 

reflektoinnin välisessä vuorottelussa. Ryhmän työskentelyssä kontrollista vapaan mahdollisuuksien 

tilan syntymisen kannalta keskeistä on (ehkä paradoksaalisestikin) yhteinen päämäärä ja 

intentionaalinen  suuntaaminen kohti tätä päämäärää, määrätietoinen pyrkimys kehittää 

vuorovaikutuksen tapoja ja taiteen taitoja, joiden avulla kokemuksien jakaminen ja kokemuksellisen 

aineksen muuttaminen ilmaisuksi on mahdollista. Juuri valittu ilmaisun muoto, muodon hakeminen 

ja vuorovaikutteinen työstäminen suojaa, ettei sisältöä, ainesta vain siirretä, toisinneta tai tuoda 

julki.   
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6.4 Kannanottoa ja vaikuttamista  

 

Ryhmän toiminnassa pidetään tärkeänä, että työstettävä materiaali pohjaa osallistujien omiin 

kokemuksiin. Valmistettavan esityksen halutaan näyttävän poikien elämää sellaisena, kuin se on:  

 
”tää on niinku komediallinen raaka dokumentti nuorten näkökulmasta elämään” 
 
 ”aika monen tarina on niin kun piilotettu sinne tekstin väliin” 
 
 ”tää on niin kun totta”  
 
 

Tärkeää on, että lavalla nähdään aitoja ja ajankohtaisia aiheita: ”(…) no varsinki toi koulumaailma 

ja sit kiusaaminen, masennus (…) sitte vähä näitä parisuhdejuttuja, perhejuttuja (…) sit siinä otettii 

vähä noita Mikkelin sisäisiäki ongelmia (…) ja sit tietysti raha-asiat ja kela”. Esityksessä nuoret 

tuovat esille itse tärkeänä pitämiään asioita, omanlaisin ilmaisun keinoin: ”Me tehtiin meijän juttu, 

tehtiin se mikä tulee suoraan sydämestä ja heitettiin se yleisölle”.  

 

Esitykseen valmistettavien kohtausten halutaan herättävän tunteita, ajatuksia ja keskustelua.  

Onnistuneeseen toimintaan liitetään myös yhteiskuntakriittisiä ja kulttuuria uudistavia laatuja. 

Vallitsevien käytäntöjen ja kulttuuristen konventioiden tutkiminen, tulkitseminen, esittäminen ja 

kyseenalaistaminen fiktiivisessä todellisuudessa sisältää ryhmän näkökulmasta mahdollisuuden 

muutokseen: ”kohtaukset voi herättää aina jossain ajatuksia ja sitä ajattelee ja saattaa mielipiteet 

muuttua. Ja sit se alkaa ite ajamaan sitä asiaa”. Toisin tekemisen esittämisen ja vaihtoehtojen 

näyttämisen kautta paitsi uudelleen tulkitaan menneisyyttä ja rekonstruoidaan nykyhetkeä, myös 

luodaan uusia mahdollisia tulevaisuuksia. Taiteellista toimintaa kuvataan tässä mielessä 

kannanottamisen ja vaikuttamisen keinona:  

 
”Kyllä mun mielestä teatterin kautta voi vaikuttaa. Että esimerkiks se, että jos 
puhutaan koulukiusaamisesta, ni kun sen näyttää lavalla et minkälaista se on, mitä se 
aiheuttaa ja tällee. Ni kun se näytetään ihmisille, ni siitä tulee konkreettinen asia mitä 
ne voi miettiä ja sit se saattaa niinku syöpyä tonne aivoihin ja sit ne miettii niinku, et 
tää on väärin. Tai sit ne miettii et se on oikeen, en mä tiiä. Riippuu ihmisestä. Mutta 
kun niitä asioita tuo esiin, niin niitä ajattelee pakostakin.”  

 

Tarkastelen osallistumista kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun ja merkitysten 

tuottamiseen yhtenä keskeisenä taiteellisen toimijuuden ulottuvuutena devising- työskentelyssä. 

Havaintojen ja kokemuksien työstämisen prosessissa samalla kuvataan ja nimetään maailmaa, 

kommentoidaan ja tulkitaan ilmiöitä. Toimintaa pidetään onnistuneena, kun sen kautta pystytään 
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haastamaan vallitsevia ja vakiintuneita tapoja havaita, toimia ja olla olemassa. Toimijuus ilmenee 

tässä mielessä myös ympäröivän kulttuurin kyseenalaistamisena, vaihtoehtoisina tulkintoina. 

Taustalla on tunnistettavissa käsitys taiteesta paitsi todellisuutta kuvaavana ja käsittelevänä myös 

samalla sitä muuttavana ja rakentavana. Kuten Dewey (2010) esittää, taiteellinen toiminta on 

vahvasti ympäröivään todellisuuteen kiinnittynyttä ja operoi vuorovaikutuksessa sen kanssa. Taide 

ei ole passiivista maailman havaitsemista tai omien tuntojen ilmaisemista suhteessa siihen, se on 

ympäröiviin olosuhteisiin mukautumista ja niiden muuttamista. Taiteellisessa toiminnassa pyritään 

toisaalta sopeutumaan vallitseviin olosuhteisiin mahdollisimman hyvin, toisaalta myös 

hyödyntämään ja voittamaan ulkoisia vastuksia ja välttämättömyyksiä. Deweyn mukaan tämä 

tapahtuu taiteessa juuri sisällyttämällä ristiriidat, vastukset ja välttämättömyydet taiteelliseen 

ilmaisuun, esittämällä niiden merkityksiä esteettisen kokemuksen aineksena ja luomalla niille uusia 

merkityksiä. (Dewey, 2010, 339-340, 350, 408) Shusterman seuraa Deweyn antidualistista ajattelua 

ja tähdentää taiteen suoraa yhteyttä jokapäiväiseen elämään. Esteettinen kokemus rakentuu 

aineksista ja merkityksistä, jotka sinällään eivät ole esteettisiä; niistä tulee esteettisiä 

kokemuksellisen aineksen työstämisen prosessissa. Esteettinen kokemus siis ikään kuin  kasvaa 

esiin arkikokemuksesta. Shusterman näkee taiteen Deweyn tavoin välineenä ajatella ja ymmärtää 

arkielämää ja sosiaalista kokemusta vallitsevassa ympäristössä. Shusterman esittääkin, että 

estetiikka on merkityksellistä juuri silloin, kun käsitämme, että sillä on sosiaalinen ja poliittinen 

ulottuvuus. (Shusterman, 2004, 16, 122-124)  

 

Metaforisessa työskentelyssä käydään neuvotteluja kulttuurisista konventioista ja merkityksistä 

ilmiöitä uudelleen tulkitsemalla, jäsentämällä ja kehystämällä. Ryhmän työskentelyssä tulee  

vahvana esiin tarve ja halu tulkita uudelleen esimerkiksi kulttuurisia maskuliinisuuden versioita ja 

luoda uudenlaisia malleja toimia; purkaa esimerkiksi kulttuurisia käsityksiä siitä, että 

tunneherkkyys ja tunteiden näyttäminen ei ole pojille sallittua tai hyväksyttyä. Kollektiivisessa 

käsikirjoitusprosessissa työstetään rinnakkaisia, vaihtoehtoisia tarinoita kulttuurisille mallitarinoille, 

joita esimerkiksi media tuottaa. Katson, että tuottaessaan vaihtoehtoisia tarinoita, tuodessaan esiin 

ja esittäessään itsestään erilaisia puolia, ryhmäläiset käyttävät valtaa osallistuakseen oman ja 

ryhmän toimijuuden position määrittelyyn ja asemointiin. Seuraan tässä Foucault’n ajatusta vallasta 

toimintakäytäntönä (Foucault, 1980, 34-35), jolloin vallan voi katsoa ilmenevän ja toteutuvan 

esittämisen ja kertomisen prosessissa. Lähden siitä ajatuksesta, että tarinoiden ja kuvien esittäjä 

käyttää aina valtaa (vrt. Bardy & Känkänen, 2005, 21-22). Kaikki se mitä ympärillämme kuvina ja 

kertomuksina esitetään, muokkaa osaltaan sitä, miten tulkitsemme maailmaa ja itseämme sen osana. 

Esittämisen ja kertomisen käytänteissä valta voi ilmetä toisaalta vallitsevien olosuhteiden ja 
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diskurssien toisintamisena ja vahvistamisena, toisaalta näiden kyseenalaistamisena, kritisoimisena 

ja  toisin esittämisenä (vrt. esim. Preston, 2011). Sen tähden ei ole samantekevää millaista tai kenen 

tarinaa kerrotaan ja kenen näkökulmasta sitä esitetään. Ryhmän omat tulkinnat, aktiivinen 

osallistuminen kulttuuristen merkitysten luomiseen tuottaa ja muuttaa osaltaan toiminnan ja 

toimijuuden mahdollisuuksia ja rajoituksia, niitä Giddensin rakenteina kuvaamia tekijöitä, jotka 

joko edistävät tai estävät toimintaa (ks. Giddens, 1984).  

 

Toiminnallisen kerronnan kautta tuodaan esiin sekä yksilön sisäisiä että yksilön, yhteisön ja  

yhteiskunnan välisiä jännitteitä ja konflikteja. Ryhmän työskentelyssä ja valmistetussa esityksessä 

tulkitaan laajemmin yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä nuorten rajallisia mahdollisuuksia päästä osaksi 

yhteiskunnallista vuorovaikutusta:  

 
”Elikkäs, tämä on kohtaus, jossa päättäjät ovat välinpitämättömiä nuorista ja heidän 
toiveistaan, nuorten kovista avunhuudoista huolimatta (…) tässä otettii vähä kantaa 
esimerkiks Jouni Pukki- kohtauksella, et siinon justii, et rakennamme tänne toriparkin, 
koska Mikkeliin rakennettiin toriparkki. Ja se, että niiku tehään iha älyttömän tyhmiä 
päätöksiä. Niitä (päättäjiä) ei oikeesti yhtään kiinnosta, ne tekee vaa niinku ite 
haluaa. Ni se on Jouni Pukki, joka puhuu vähän näistä asioista”.  
 
 

Taiteellisen toiminnan yhtenä keskeisenä tehtävänä pidetään mahdollisuutta tehdä ryhmän tärkeinä 

pitämiä asioita näkyviksi:  

 
”Tää on sellane kantaa ottava kohtaus, missä mä ite sanon asioita jotka niinku 
häiritsee. Tässä tulee esille niinku terveydenhoito ja sit niinku syrjäytyneitten nuorten 
ongelmat, minkälaisia ne on ja tällee.”  
 
”Tässä tuli se asia siitä kiusaamisesta niin hyvin esille. Ja sit ku se oli et se tykitettii 
suoraa tonne yleisöön ni ei jääny kellekkään epäilys siitä että mitä tolla yritettiin 
sanoa.” 
 
 ”No mun mielestä se, se niinku perheväkivalta, mikä Suomessa on kuitenki aika 
yleistä.. se tuuaan niinku hyvin esille ja se, että miten niinku ei pitäis asioita hoitaa. 
Mun mielestä se ehkä niinku koskettaa monia.” 
 
 
 

Näkyvyyden toivotaan tarjoavan nuorille uusia tapoja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja 

mahdollistavan nuorille uusia tapoja positioida itsensä keskustelussa nimenomaan ryhmänä: ”Se on 

just, että meillä on aika paljon kantaa ottaa näihin asioihin”. 
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Deweyn (2010) tavoin taiteellista ilmaisua lähestytään ryhmän työskentelyssä viestinnän muotona. 

Ryhmäläiset kertovat viestin vaikuttavuuden liittyvän erityisesti siihen, että se on kollektiivisesti 

muotoiltu, että se ilmaisee jotakin yhteistä, jaettua: 

 
”Suurin osa niistä tarinoista liittyy jollain tapaa elämään tai ne on jonkinlaista 
sellasta, en osaa selittää vittu. Varmaa se, että kaikki tarinat ja tällaset tulee suoraan 
sydämestä. Ja jokaisella ihmisellä on sydän. Sen takia ne koskettaa suurta 
katsojamäärää.” 
 
 

Viestin voiman ryhmäläiset kertovat liittyvän lisäksi siihen, että se on hyvin muotoiltu:  

 
”Meillä tulee välillä niitä oikeesti pysäyttäviä asioita joilla sanotaan jotain, mutta sit 
se saadaan niinku maistumaan yleisölle sillä et siinä on hauskaa välissä. Että siinä 
leikitellään just sillä että välillä itketään ja välillä nauretaan. Vakavat asiat saahaa 
niinku maistumaan paremmalta sillä huumorilla.” 

 
 
Dewey kuvaa viestintää taiteessa juuri yksityisen kokemuksen tekemisenä julkiseksi. Deweyn 

ajatus on, että kaikki yksilöllinen on potentiaalisesti yhteistä, jaettua, ja taiteellisen ilmaisun kautta 

tämä välittyy yhteiseen tietoisuuteen kaikista tehokkaimmin. Taiteellisen toimintaan sisältyvä 

muutospotentiaali ja vaikuttavuus perustuu kokemuksellisuuteen; jaetun kokemuksen kautta voi 

syntyä ymmärtämistä, joka johtaa uusien merkitysten luomiseen (Dewey, 2010, 296, 346). 

Taiteellisessa ilmaisussa muoto ja sisältö ovat erottamattomia; ilmaisukeinot ovat osa viestiä. 

(Dewey, 2010) Kokemuksen jakaminen ryhmän ja myöhemmin yleisön kanssa vaatii aineksen 

muokkaamista teatterin keinoin ilmaistavaan muotoon. Ryhmän äänen ja viestin saaminen 

kuuluviin liittyy erottamattomasti myös ilmaisun muotoon, siihen, että ilmaisun välineitä 

kehittämällä onnistutaan  tarjoilemaan ”painavaa asiaa, maistuvassa muodossa”.  

 

Kun tarkastellaan osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun taiteellisen toimijuuden 

ulottuvuutena, voi taiteen ikään kuin instituutiona katsoa tuovan suojaa näkemysten ja tulkintojen 

esittämiselle. Taiteilijan roolin suojissa, metaforisen ilmaisun kautta asioita voidaan ilmaista  

omasta taustasta irrotettuna, vapaammin. (vrt. Känkänen, 2013, 101) Kester (2004) kuvaa taidetta 

avoimena tilana nykykulttuurin sisällä, eri yhteiskunnallisten alojen välissä toimivana inhimillisenä 

alueena. Taiteellisen toiminnan luomassa sosiaalisessa tilassa on mahdollista esittää sellaisiakin 

kysymyksiä, kriittisiä näkemyksiä tai tulkintoja, joita ei sallittaisi tai hyväksyttäisi muualla tai 

joiden esittämiselle ei muutoin koeta olevan väylää. (Kester, 2004, 68-69) Vuorovaikutteisessa 

taiteen tekemisen prosessissa voidaan tunnistaa ja tehdä näkyväksi yhteiskunnallisia epäkohtia ja 
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pohtia keinoja toimia aktiivisesti niiden poistamiseksi. Tässä mielessä taide voi kontekstuaalisena ja 

sosiaalisesti aktiivisena luoda myös strategioita ja taktiikoita toimia erilaisissa tilanteissa (vrt. 

Sederholm, 2007). Toisaalta ei ole syytä liioitella taidetta vaikuttamisen välineenä. Tietoiseksi 

tuleminen tai asioiden näkyväksi tekeminen ei kuitenkaan vielä tarkoita asioiden ratkaisemista: 

 

”joo siis niinku, enmä sillee niinku tiedä että, voise siis jotain tälläsiä ihmisiä liikuttaa 
ja koskettaa (…) mut enmä sitte oo varma että auttaaks se sit niin hirveesti siihen itse 
koulukiusaamiseen” 
 

Kester (2004) korostaakin, että taide ei ole koskaan sosiaalisille tai poliittisille päämäärille 

alisteista. Taiteen sosiaalinen ja poliittinen ulottuvuus liittyy taiteen kommunikatiiviseen 

luonteeseen; taideteoksen, jonka Kester käsittää dialogisen estetiikan viitekehyksessä 

vuorovaikutteisena prosessina, sisällä käyty kommunikaatio voi jatkua myös teoksen ulkopuolella. 

Näin sillä voi olla vaikutusta, joskin muutokset ovat usein hitaita, vähittäisiä ja ennakoimattomia.   

 

 
 
 

7. PÄÄTÄNTÖ  

 

Tutkimuksessa olen tarkastellut poikateatteriryhmän kokemuksellista, toiminnallista ja 

vuorovaikutteista devising –prosessia aineistolähtöisesti toimijuuden analyyttisessa viitekehyksessä.  

Ryhmän devising –työskentelyn aikana koostetun empiirisen aineiston pohjalta olen pyrkinyt 

jäljittämään taiteellisen toiminnan merkityksiä ryhmäläisille itselleen sekä toiminnan 

mahdollisuuksia, rajoituksia ja vaikutuksia yhteisessä toiminnassa ja toimintaympäristössä. Olen 

jäsentänyt aineistoa hahmottelemalla empiirisen aineiston pohjalta taiteellisessa prosessissa 

keskeisiksi nousseita toiminnan ja toimijuuden laatuja ja ulottuvuuksia sekä toimijuutta tukevia ja 

mahdollistavia resursseja.  

 

Tutkimuksessa käytettävän toimijuuden käsitteen teoreettista jäsennystä olen rakentunut ja 

tarkentunut rinnakkain empiirisen aineiston analyysin kanssa. Lähestyn toimijuutta taiteelliseen 

toimintaan liittyvien erityispiirteiden näkökulmasta. Tutkimuksessa olen tarkastellut toimijuutta 

kontekstisidonnaisena ja relationaalisena, sosiaalisesti ja ajallisesti muuttuvana sekä usein 

ristiriitaisena prosessina, joka liittyy yhteisössä toimimiseen (vrt. esim. Barnes, 2000, Gordon, 

2005, Edwards & D’Arcy, 2004, Edwards, 2005, Emirbayer & Mische, 1998). Olen lähestynyt 
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toimijuutta yksilötason toimijuuden lisäksi myös kollektiivisena ja yhteisöllisenä toimijuutena, 

jaettuna tekijyytenä.  

 

Käsitys taiteen, taideteoksen ja taiteen tekijyyden luonteesta poikateatteriryhmän devising –

prosessin kontekstissa on työssäni rakentunut vuoropuhelussa John Deweyn ja Grant H. Kesterin 

ajattelun kanssa. Deweyn ja Kesterin ajattelu painottaessaan kommunikaatiota ja kuuntelemista 

korostavaa taiteen tekemisen asennetta on osaltaan suunnannut jo tutkimuskysymysten 

muotoutumista.   

 

Poikateatterin devising –työskentelyssä korostuu taiteellisen toiminnan vuorovaikutuksellinen, 

uusia ja yhteisiä merkityksiä tuottava luonne. Muodon ja sisällön rakentaminen devising –

prosessissa tapahtuu yhteisesti ja toiminnallisesti. Ryhmän toiminnan kontekstissa taiteellista 

ilmaisua ja taiteellista toimijuutta olen työssäni tarkastellut vuorovaikutuksessa tapahtuvana 

merkitysten luomisena ja jakamisena; prosessina, joka rakentuu vähitellen, vuorovaikutuksellisessa 

suhteessa muihin ryhmäläisiin ja ympäröiviin olosuhteisiin.  

 

Olen työssäni suunnannut erityisesti huomiota taiteellisessa prosessissa syntyvään 

vuorovaikutukseen ja vuorovaikutuksen laatuihin. Erilaisuuden tunnistavaan ja hyväksyvään 

dialogiseen vuorovaikutukseen osallistumista ja pyrkimistä tarkastelen devising -prosessissa 

keskeisenä taiteellisen toimijuuden ulottuvuutena. Ryhmän taiteellisessa prosessissa taiteellisen 

toimijuuden näkökulmasta itsensä ilmaisemisen rinnalla kyse on kuuntelemisesta ja 

vastaanottamisesta, kokemusten ja tunteiden jakamisesta, ideoiden vaihtamisesta ja yhteisistä 

neuvotteluista. Lähestyn työssäni jaettua tekijyyttä osallistumisena tähän laadultaan esteettiseen 

vuorovaikutuksen prosessiin.  

 

Poikateatteriryhmän devising –työskentelyn kontekstissa toimijuus on dynaaminen prosessi, jossa 

vuorottelevat intentionaalinen toiminta, kontrollista vapaa toiminta ja reflektio. Yhteiseen 

toimintaan osallistuminen ja dialogiseen vuorovaikutukseen pyrkiminen edellyttää toisaalta 

luottamusta ja uskallusta päästää irti välittömästä hallinnan tunteesta, suunnittelusta ja 

konventionaalisista toimintatavoista, toisaalta sitoutumista yhteiseen päämäärään ja tavoitteellista 

työskentelyä sen saavuttamiseksi.  

 

Taiteellinen toimijuus poikateatterissa ilmenee myös kannanottamisena ja yhteiskunnallisena 

vaikuttamisena; osallistumisena kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun ja merkitysten 
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tuottamiseen. Poikateatteriryhmä ei toimi irrallaan sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta kontekstista, 

vaan devising –työskentelylle ominaiseen tapaan toiminnassaan pyrkii tutkimaan, tulkitsemaan, 

tekemään näkyviksi ja myös haastamaan toimintaan vaikuttavia ympäröiviä olosuhteita, kulttuuria 

ja kulttuurisia mallitarinoita, makrotason rakenteita ja diskursseja. Poikateatteriryhmän taiteellisessa 

prosessissa tuotetaan myös uutta tietoa, joka on kokemuksen kautta muodostunutta ja yhteisessä 

toiminnassa rakentunutta. Taiteellisessa prosessissa tuotettu tieto voi olla luonteeltaan yhteiskuntaa 

uudistavaa (vrt. esim. Hiltunen & Jokela, 2001, 26, Sederholm, 2007).  

 

Tutkimuksessa olen empiirisen aineiston pohjalta jäljittänyt niitä monimutkaisia tapoja, joilla 

erilaisia toimijuutta tukevia resursseja tunnistetaan, otetaan haltuun ja hyödynnetään poikateatterin 

toimintakulttuurissa. Olen tarkastellut sitä, miten kokemukset, käsitykset ja neuvottelut omasta 

toimijuudesta rakentuvat poikateatteriryhmässä vuorovaikutteisesti; omaa toimintaa suunnitellaan, 

tulkitaan ja arvioidaan osana ryhmää. Devising –prosessissa ryhmäläisten toimijuus on sidottu 

toimijuuden tunnistamiseen ja tunnustamiseen ryhmässä. Toiminnassa käydään neuvotteluja 

ryhmän hyväksymään ja tunnustamaan toimijuuden positioon pääsemisestä sekä osallisuudesta 

kollektiivisen toimijuuden käytänteisiin. Ryhmän jäsenten muodostamaa sosiaalista verkostoa sekä 

ryhmän vuorovaikutuksen tapoja ja asenteita olen tarkastellut merkittävänä toimijuuden resurssina. 

Vuorovaikutussuhteiden laatu määrittää sitä, millaisia toimijuutta edistäviä tai estäviä resursseja 

työskentelyssä tarjoutuu.  

 

Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut ainoastaan muutamia toimijuuden kannalta merkityksellisiä 

resursseja, jotka aineiston pohjalta devising –prosessissa nousevat keskeisesti esiin. Devising –

prosessin aikana koostetun empiirisen aineiston pohjalta toisenlaisella kysymyksen asettelulla ja 

näkökulmalla olisi ollut mahdollista nostaa tarkasteluun erilaisia toimijuutta mahdollistavia ja 

rajoittavia resursseja. Tutkimusasetelmasta ja –tehtävästä, tekemistäni tutkimuksellisista rajauksista 

johtuen esimerkiksi taloudelliset ja materiaalisen resurssit jäävät tässä tutkimuksessa vähälle 

huomiolle.  

 

Tutkimuksellisen rajaukseni tarkoituksena ei ole vähätellä materiaalisten tai taloudellisten 

resurssien merkitystä poikateatterilaisten toimintaedellytysten kannalta. Ne asettuvat osaksi  

toimintaa  mahdollistavien ja rajoittavien resurssien verkostoa. Poikateatteriryhmän toiminnassa 

esille nousi esimerkiksi kysymys harjoitustilasta – tai sen puutteesta. Ryhmällä ei tutkimuksen 
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toteuttamisen vaiheessa ollut omaa harjoitustilaa12. Olen työssäni sivunnut riittävän ajan merkitystä 

devising –työskentelyssä sekä toiminnan jatkuvuuden merkitystä. Lisäksi olen nostanut esiin 

ammattitaitoisen ja toimintaan sitoutuneen ohjaajan merkityksen sekä myös joitakin ryhmän 

ohjaajuuteen liittyviä haasteita. Nämä tekijät liittyvät osaltaan paitsi kysymykseen toiminnan 

järjestämiseen vaadittavista riittävistä taloudellisista ja materiaalisista resursseista, myös 

kysymykseen taiteellisten prosessien vastuullisuudesta. Projektimuotoisessa työskentelyssä on 

tärkeää varata riittävästi aikaa esimerkiksi ryhmän sisäisen luottamuksen rakentamiseen sekä siihen, 

että kokemuksellisessa ja tunnevaltaisessa työskentelyssä mahdollisesti avautuvat yksilö- ja 

ryhmätason prosessit saadaan riittävästi pääteltyä.  

 

 

Aineiston tuottamis- ja analyysiprosessin onnistumisia ja haasteita:  

 

Aineiston tuottamisprosessissa tavoitteenani oli, että ryhmäläiset osallistuvat itseään koskevaan 

tutkimusprosessiin, itsestään ja toisistaan kertomiseen. Tarkoituksenani ei ollut tutkijalähtöisesti 

kehittää ja käyttää niin kutsuttuja osallistavia tutkimusmenetelmiä vaan pyrkimyksenäni oli 

hyödyntää tutkimusaineiston tuottamisessa ryhmällä jo olemassa olevia osallistumisen tapoja. 

Esimerkiksi ryhmän Facebook –keskustelujen, siellä jakamien tekstien, valokuvien ja videoiden 

käyttäminen tutkimusmateriaalina nousi keskeiseksi tutkimuksessa johtuen sosiaalisen median  

roolista ryhmän työskentelyssä.   

 

Omaa ja ryhmän roolia tutkimusprosessissa sekä tutkimusmenetelmien suhdetta tuotettavan tiedon 

luonteeseen aloin pohtia tutkimusprosessin alussa, vierailtuani ensimmäisen kerran ryhmän 

harjoituksissa. Olin suunnitellut etukäteen mahdollisia käytettäviä tutkimusmenetelmiä ja kerroin 

niistä harjoituksissa ryhmäläisille. Ehdotin ryhmäläisille esimerkiksi käsinkirjoitetun 

treenipäiväkirjan pitämistä koko devising- työskentelyn ajan. Jaoin ryhmäläisille ennakolta 

hankkimani vihkot ja pyysin heitä kirjoittamaan jokaisten harjoitusten päätteeksi sivun tai kaksi 

vapaasti työskentelyssä esiin nousseita ajatuksia. Ryhmäläisten reaktiot olivat hämmentyneitä: ”Ai 

käsin?”, ”En muista millon oon kirjottanu käsin”, ”Siis mitä siihen pitää kirjottaa?”. 

Ryhmäläisten kommentit paljastivat, että olin tehnyt ehdotuksen täysin omista lähtökohdistani 

																																																								
12 	Poikateatteriryhmä on tutkimuksessa tarkastellun devising –prosessin jälkeen paikallistasolla osallistunut 
keskusteluun nuorten taidetoiminnalle varattujen toimintatilojen vähyydestä esimerkiksi valtaamalla Mikkelin 
keskustassa sijaitsevasta tyhjillään olevasta vanhasta valssimyllystä tilan yhdeksi illaksi valmistamalleen 
teatteriesitykselle elokuussa 2013. (LS 24.8.13) 
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käsin, irrallaan ja huomioimatta ryhmäläisiä, joiden kanssa tutkimusta olin aloittamassa. 

Ryhmäläisille luontevaa oli kommentoida harjoituksissa tapahtunutta yhteisesti sosiaalisessa 

mediassa, ei käsin vihkoon ajatuksia kirjaten.  

 

Aineiston tuottamisprosessissa onnistuneeksi ja hyvin toimivaksi koin käyttämäni 

videohaastattelumenetelmän. Videohaastattelussa käytimme materiaalina ryhmäläisten 

ensimmäisestä yleisöesityksestään kuvaamaa videotallennetta. Videon pohjalta haastateltavat  

valitsivat itselleen kolme merkityksellisintä kohtausta ja kertoivat niiden synnystä, niissä 

esiintyvistä hahmoista, tarinasta ja omasta suhteestaan näihin. Videohaastattelumenetelmän avulla 

huomion kohteeksi nousi asioita, joihin en itse haastattelijana olisi osannut kiinnittää huomiota tai 

nostaa keskusteluun. Kaikki ryhmäläiset esiintyivät videossa ja videon kautta muut ryhmäläiset 

olivat myös ikään kuin haastattelutilanteessa ”läsnä”, vaikka haastattelut toteutettiin yksittäin. 

Omasta toiminnasta kerrottiin osana ryhmää ja pohdittiin muiden ryhmäläisten toimintaa. 

Menetelmän toiminnallisuus toi haastattelutilanteeseen myös rentoutta; haastateltavat itse kelasivat 

videota kannettavalta tietokoneelta ja valitsivat kohtia, joita halusivat nostaa keskusteluun.  

 

Erilaisten aineistojen tuottaminen ja tarkasteleminen rinnakkain on tutkimukseni kannalta ollut  

merkityksellistä. Erilaiset aineistot ovat sisältäneet myös ristiriitaisuuksia, jotka ovat osaltaan 

suunnanneet tutkimuksen tekemistä. Esimerkiksi omien, ryhmän harjoituksissa tekemieni  

havaintojen ja haastatteluaineiston väliset ristiriitaisuudet johtivat pohtimaan omaa 

paikantuneisuuttani ja omia konventionaalisia tapojani tarkastella, tulkita ja käsittää toimintaa. 

Mihin olin havainnoidessa kiinnittänyt huomiota ja miksi? Mitä olin jättänyt huomioimatta? 

Millainen toiminta on huomion arvoista tutkimustehtävän kannalta? Harjoituksissa olin suunnannut 

huomiota etupäässä kaikkein ilmeisimpään, näkyvään, äänekkääseen ja liikkuvaan toimintaan. En 

ulkopuolisena havainnoijana pystynyt tulkitsemaan, millaisia merkityksiä liittyy esimerkiksi 

pysähtyneenä olemiseen, katsomiseen ja kuuntelemiseen jaetussa taiteellisessa prosessissa. Vasta 

ryhmäläisten itse kertoessa tilanteista, alkoivat näkyvän ja ei-näkyvän toiminnan suhteet ja 

merkitykset hahmottua. Kaikki aktiivinen toiminta ei ilmennyt näkyvänä toimintana ulkopuoliselle, 

ja toisaalta, ulkopuolisena tarkkailijana tulkitsin aktiivisena toimintana myös sellaista toimintaa, 

joka ei ryhmän yhteisen päämäärän kontekstissa ilmentänyt toimijuutta. Omien aikaisempien 

havaintojeni merkitykset muuttuivat haastatteluissa esille tulleiden ajatusten, ryhmäläisten omalle 

toiminnalleen antamien tulkintojen ja perustelujen myötä.  
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Erilaisten aineistojen sisältämistä ristiriitaisuuksista nousikin oman tutkimukseni kannalta keskeisiä 

huomiota, jotka suuntasivat tutkimuksen kysymyksenasettelua ja aineiston analyysia. Tässä 

mielessä aineistojen väliset ristiriitaiset suhteet olivat myös uusia kysymyksenavauksia tarjoavia, 

analyysia ohjaavia haasteita. Aineistojen lukeminen rinnakkain toi esiin myös yllätyksiä ja uusia 

kysymyksiä. Gadamer kuvaakin tutkimusta aineiston ja tutkijan keskusteluna, jossa aineisto voi 

myös kyseenalaistaa tutkijan kysymyksiä (Gadamer, 2004, 33-34). Kuten yllä esitin, aineistojen 

suhteiden tarkastelun kautta nousi esimerkiksi uudelleen reflektoitavaksi koko tutkimuksen taustalla 

vaikuttava kysymys siitä, miten toimintaa määritellään. Käsitykset aktiivisesta toiminnasta ja siitä, 

millaisen toiminnan voi katsoa olevan toimijuutta ilmentävää devising -teatteriprojektin 

kontekstissa.  

 

Tutkijan valintoihini on läpi tutkimusprossin vaikuttanut tutkimuksen aineistolähtöisyys. Aineisto 

on koostettu ja olen aloittanut analyysin ennen kuin valitsin työhöni toimijuuden teoreettisen 

viitekehyksen. Tutkimusprosessin aikana olen pyrkinyt säilyttämään avoimuuden aineistolle ja sille,  

mitä erilaiset aineistot ilmiöstä kertovat. Avoimuus tutkimusaineistoa kohtaan liittyy myös 

keskeisesti tutkimuksen ja aineiston analyysin eettisyyteen (vrt. Gordon, 2006). Tutkielmaa 

kirjoittaessani pohdin toisaalta myös sitä, miten vahvasti työ on omien valintojeni tuote. 

Tutkimusprosessi on täynnä valintoja. Aineiston lukeminen, aineiston rajaaminen, kysymysten 

asettaminen ja tulkintani tapahtuvat omien kokemusteni ja intressieni pohjalta.  Kuvaus ilmiöstä on 

vain osittainen ja olen kirjoittanut sen omalta paikaltani. 

 

 

Jatkotutkimusaiheita 

 

Tämän tutkimuksen aikana koostettu empiirinen aineisto olisi tarjonnut useitakin kiinnostavia 

teemoja tutkittavaksi. Esimerkiksi kehollisuuden merkitys korostui poikateatterin taiteellisessa 

prosessissa ja tätä teemaa olisi kiinnostavaa avata pidemmälle. Toimijuuden näkökulmasta ja 

asettamallani tutkimuskysymykselläkin aineisto olisi tarjonnut vielä runsaasti tarkasteltavaa. 

Poikateatteriryhmän taiteellista prosessia, ryhmäläisten kokemuksia toiminnasta ja taiteellisen 

toiminnan merkityksiä tässä tutkimuksessa on avattu vasta pieneltä osin.  
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