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Mistä	oli	kyse?	

	
Lähes	50	teatterialan	ammattilaista	vos-teattereista,	vapaalta	kentältä,	järjestöistä	sekä	alan	oppi-
laitoksista	 kokoontui	 Teatteri	 2.0:n	 seminaariin	 16.3.2016	 Lahden	 kaupunginteatterin	 Aino-
näyttämölle	 kuulemaan	 ja	 keskustelemaan	 kaupunginteatterista	 yhteiskunnallisen	 osallisuuden	
tilana.	Tilaisuus	toimi	samalla	Teatteri	2.0:n	ja	Lahden	kaupunginteatterin	yhdessä	vuosina	2015-
2016	toteuttaman	ja	näin	ollen	puoliväliin	ehtineen	Avoin	näyttämö	–pilottihankkeen	välitilinpää-
töksenä.	Teatteri	2.0	järjesti	seminaarin	yhteistyössä	Lahden	kaupunginteatterin,	Teatterin	tiedo-
tuskeskus	TINFOn	ja	Taideyliopiston	Teatterikorkeakoulun	kanssa.	
	
Seminaarin	tavoitteena	oli	yhdessä	alan	ammattilaisten	ja	erityisesti	omassa	teatterissaan	osallis-
tavuutta	lisääviä	toimintamuotoja	testanneiden	kesken	pohtia	seuraavia	kysymyksiä:	Miten	ja	mik-
si	 tulisi	 pyrkiä	 laajempaan	 osallisuuteen	 yhteiskunnassa?	 Millaisia	 uusia	 merkityksiä	 osallistava	
toiminta	 voi	 tuoda	 kaupunginteatterille?	Minkälaista	 imagoa,	 uutta	 ammatti-identiteettiä	 ja	 uu-
denlaista	tietoisuutta	teatterin	vaikutusmahdollisuuksista?	Entä	minkälaisia	uusia	yleisöjä?	Miten	
kouluttaa	tekijöitä,	jotka	asettuvat	yhteiskunnallisen	osallistamisen	ja	taiteen	välimaastoon?	
	
Tilaisuus	käynnistyi	 Itä-Suomen	yliopiston	sosiaalipedagogiikan	yliopistonlehtori	Sanna	Ryynäsen	
alustuksella	 osallisuudesta	 yhteiskunnallisena	 ilmiönä.	 Alkuun	 Ryynänen	 valotti	 varsin	 tuoretta	
osallisuuden	käsitettä	eli	sitä,	mistä	puhutaan	kun	puhutaan	osallisuudesta	sekä	suomalaisen	osal-
lisuuskeskustelun	 taustoja.	 Keskeistä	 oli	 huomata,	 että	 käsitteen	määritelmät	 ja	 tarkka	merkitys	
vaihtelevat	 keskustelun	kontekstin	mukaan.	 Samoin	osallistettavan	oma	kokemus	osallisena	ole-
misesta	nousi	keskiöön.	Ryynäsen	alustuksen	havainnolliset	materiaalit	ovat	raportin	liitteenä.		
	
Toisena	 johdantona	 keskusteluun	 esiteltiin	 tarkemmin	 Avoin	 näyttämö	 -hankkeen	 toimintaa.	
Suunnittelutiimi	 ohjaaja	 Saana	 Lavaste,	 tuottaja	 Saara	 Rautavuoma	 ja	 teatteri-ilmaisun	 ohjaaja	
Kati	Sirén	täydennettynä	draamakasvattaja	Anna-Riitta	Partasella	kävivät	läpi	esimerkkejä	osalli-
suudesta	 uudella	 Avolavalla	 sekä	 Lahden	 kaupunginteatterin	 sisälle	 luotua	 Avoimen	 näyttämön	
toimintaa	ylläpitävää	tiimirakennetta.		
	
Vuosina	2015-2016	toteutettavan	pilottihankkeen	tarkoituksena	on	 luoda	 ja	 testata	Lahden	kau-
punginteatterille	uusia	toimintamalleja	ja	sulauttaa	uusi	toimintakokonaisuus	osaksi	teatterin	py-
syvää	rakennetta,	jotta	toiminta	voi	jatkua	teatterin	oman	henkilökunnan	voimin	hankkeen	päät-
tymisen	 jälkeen.	Esitellyt	Avolavan	toimintaesimerkit	on	kuvattu	tarkemmin	raportin	 lopussa	(ks.	
Esimerkkitapauksia).	Myös	tämä	seminaarissa	esitelty	materiaali	on	raportin	liitteenä.		
	
Näiden	 avausten	 jälkeen	 siirryttiin	 kaksiosaiseen	 paneelikeskusteluun,	 josta	 ensimmäinen	 osuus	
käsitteli	osallisuutta	ja	kaupunginteatterirakenteita	ja	tauon	jälkeen	näkökulmaa	vaihdettiin	osalli-
suuteen	 ja	ammatti-identiteetteihin.	Panelisteina	oman	asiantuntemuksensa	keskusteluun	 toivat	
Seinäjoen	kaupunginteatterin	entinen	johtaja	Vesa	Tapio	Valo,	Kansallisteatterin	teatterikuraatto-
ri	Pirjo	Virtanen,	Lahden	kaupunginteatterin	johtaja	Ilkka	Laasonen	sekä	Kuopion	kaupunginteat-
terin	 sisällä	Kommando-toimintaa	pyörittänyt	näyttelijä	Virpi	 Rautsiala.	Paneelin	 toisessa	osassa	
mukaan	 liittyi	 myös	 dramaturgi,	 teatteri-ilmaisun	 ohjaaja	 koulutuksen	 kehittäjä	Marja	 Louhija,	
joka	hahmotteli	koulutuksen	perustamisen	 lähtökohtia	 ja	siihen	 liittynyttä	ajattelua	sekä	silloista	
kentän	tilaa.	Keskustelussa	kuultiin	osallisuuteen	liittyviä	käytännön	esimerkkejä	omista	organisaa-
tiosta	 sekä	 toimintaan	 liittyviä	 onnistumisia	 että	 kohdattuja	 haasteita.	 Konkreettisia	 toiminnan	
esimerkkejä	on	avattu	tarkemmin	raportin	lopussa	(ks.	Esimerkkitapauksia).		
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Poimintoja	keskustelusta	
	
Puheenvuoroissa	esiteltiin	osallistavan	 toiminnan	käytännön	kokemuksia	 ja	niistä	 tehtyjä	päätel-
miä	 yhtäältä	 toiminnan	 mahdollisuuksista	 ja	 toisaalta	 niistä	 aiheutuneista	 törmäyksistä	 liittyen	
rakenteisiin	 tai	 ammatti-identiteetin	 näkökulmiin.	 Tuon	 seuraavassa	 esiin	 erilaisia	 näkökulmia	 ja	
havaintoja,	joita	nostivat	esiin	niin	panelistit	kuin	yleisönkin	edustajat.		
	

Keskustelun	 pohjalta	 yleisluontoisina	 linjauksina	 voitaneen	 todeta,	 että	 erilaisten	 osallisuuden	
muotojen	 teatterissa	 katsotaan	 tulleen	 jäädäkseen,	 koska	 teatterin	 tulevaisuus	 tarvitsee	 lähei-
sempää	yhteyttä	katsojiin.	Osallistavaa	toimintaa	nähdään	mahdolliseksi	 järjestää	nykyisissä	kau-
punginteatterirakenteissa,	mikäli	näin	vain	halutaan.	Soveltavaa	teatteria	luonnehdittiin	myös	tä-
män	päivän	poliittiseksi	teatteriksi	ja	sen	merkityksen	ennustettiin	kasvavan	tulevaisuudessa.		
	

Mikä	mahdollistaa	osallistavan	toiminnan,	mikä	sitä	haastaa?	

	
Keskustelusta	oli	 eriteltävissä	neljä	 tekijää,	 jotka	ovat	 ratkaisevia	osallistavien	 toimintamuotojen	
mahdollistamiseksi	kaupunginteatterirakenteissa:	Tarvitaan	1)	uusia	rahoituskanavia	 	 ja	menetel-
miä,	2)	keinoja	vaikuttaa	rakenteisiin	/	toimia	olemassa	olevissa	rakenteissa,	3)	jonkun	joka	koor-
dinoi	toimintaa	ja	kantaa	vastuun	sekä	4)	uudenlaista	osaamista	rakenteiden	sisälle.		
	
	

1.	Rahoituksellisia	näkökulmia	–	yhteistyö,	asenteellinen	muutos	vai	OKM:n	laatukriteerit?	

	

Osallistavaan	toimintaan	on	harvalla	kaupunginteatterilla	yksin	taloudellisia	resursseja	vaan	rahoi-
tuspohjan	 on	 oltava	 laajempi,	 koostuttava	 pienistä	 puroista.	 Teatterit	 voivat	 helpommin	 tarjota	
muita	resursseja	kuten	oman	vakituisen	henkilökunnan	työpanosta,	tilaa	jne.,	mutta	rahaa	esimer-
kiksi	teatterin	ulkopuolisen	osaamisen	palkkaamiseen	ei	käytännössä	ole.	Rahoitusmahdollisuuksia	
voivat	olla	esimerkiksi	toiminnan	kohteina	olevien	yhteisöjen	omat	rahoitusosuudet,	kuntien	erik-
seen	osallistavaan	toimintaan	suunnatut	rahoitukset	 tai	projektikohtaiset	apurahat,	 joita	esimer-
kiksi	kaupunginteattereiden	kanssa	yhteistyötä	tekevät	erilaiset	toimijat	pystyvät	hakemaan.		
	
Teatteri	 ei	 kuitenkaan	yksin	pysty	 luomaan	käytäntöjä,	 joiden	 tarkoituksena	on	 rakentua	yhteis-
työn	varaan	eli	resurssien	ja	kustannusvastuun	jakamiseen	muiden	toimijoiden	kanssa.	Järjestelyn	
toteutumiseksi	tarvitaan	aina	samanlaista	tahtotilaa	myös	teatterin	ulkopuolella.	Esimerkiksi	Lah-
dessa	on	löytynyt	synergiaetuja,	jotka	mahdollistavat	mm.	kouluyhteistyön	sekä	yhteistyön	seura-
kunnan	kanssa.	Kun	toiminta	tukee	myös	yhteistyökumppanin	omia	tavoitteita,	löytyy	helpommin	
halukkuutta	 tarjota	 resursseja	 yhteiseen	 käyttöön.	 Tällaisen	 synergian	 löytyminen	 ja	 käytännön	
toteutus	edellyttää	koordinointia,	yhteistyö	ei	rakennu	itsekseen.		
	
Resurssien	löytyminen	uuteen	toimintaan	teatterin	sisältä	voi	olla	myös	asennekysymys.	Sovelta-
van	 teatterin	 projekteja	 ei	 tulisi	 tarkastella	 pelkkänä	 ylimääräisenä	menoeränä,	 vaikka	 fakta	 on,	
että	 kyseiset	 projektin	 eivät	 tuota	 suoraan	 tuloja.	 Soveltavan	 teatterin	 projekteja	 voisi	 samalla	
tavoin	resursoida	teatterin	ohjelmiston	osaksi	kuin	esimerkiksi	pienen	näyttämön	tuotantoja,	jotka	
myöskin	 ovat	 lähes	 joka	 tapauksessa	 tappiollista	 toimintaa.	 Soveltava	 projekti	 voisi	 esimerkiksi	
joskus	korvata	yhden	pienen	näyttämön	tuotannon	ohjelmistossa.	
	
Osallistavaan	/	soveltavan	teatterin	toimintaan	panostamista	ehdotettiin	myös	yhdeksi	potentiaa-
liseksi	lähtökohdaksi	OKM:n	vos-rahoituksen	laatukriteerien	uudistukselle.		
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2.	Repertuaariteatterin	tuotantorakenne	asettaa	ison	haasteen	uudenlaiselle	toiminnalle:		

Mikä	on	teatterin	ydintoimintaa?		

	
Repertuaarimallissa	näyttelijöillä	on	monta	produktiota	aina	samanaikaisesti	päällä,	 jolloin	kaikki	
uudenlaiset	 lisäproduktiot	 lisäävät	 jo	 ennestään	 suurta	 työtaakka.	 Tekijöiden	 työaika	on	niin	 te-
hokkaasti	resursoitu	pelkän	ydintehtävän	(esitysten	valmistamisen)	toteuttamiseen,	että	työaikaa	
on	vaikea	löytää	muuhun	toimintaan.	Osallistavia	projekteja	tehdäänkin	usein	intohimosta,	jolloin	
sen	tekeminen	tehdään	monesti	myös	vapaaehtoisesti	ja	omasta	aloitteesta	osin	vapaa-ajalla,	jol-
loin	 jaksaminen	helposti	kärsii.	Aiempien	vastuiden	päälle	tuleva	 lisätoiminta	saattaa	helposti	ai-
heuttaa	 kahnausta	 henkilökunnassa,	 aletaan	 esimerkiksi	 katsomaan	 jakautuuko	 työt	 tasaisesti	
tekijöiden	kesken.	Lisäksi	on	mietittävä	kuinka	kauan	mahdollista	ylikuormitusta	jaksaa.		
	
Repertuaarimalli	 on	 rakennettu	 teatterin	 ydintehtävän	 toteuttamiseen	 mahdollisimman	 tehok-
kaasti,	mallissa	 jokaiselle	 tekijälle	on	määritelty	oma	 selkeä	ammattiroolinsa,	 jossa	on	mahdolli-
suus	kehittyä	tämän	erikoistumisen	avulla	mahdollisimman	hyväksi.	Osallistava	toiminta	edellyttää	
näistä	perinteisistä	 rooleista	poikkeamista:	erilaista	asiantuntijuutta	 sekä	ehkä	myös	uudenlaista	
roolia	 työyhteisössä.	Tekijöille	 saattaa	olla	vaikeaa	vaihtaa	asiantuntijaroolista	 tai	 tehtävästä	 toi-
seen,	hyppiä	näiden	erilaisten	 roolien	välillä.	 Esimerkiksi	 välillä	on	ns.	 rivinäyttelijä	 ja	 välillä	 vas-
tuuhenkilö	/	asiantuntija.	
	
Repertuaarimalli	itsessään	edellyttää	jo	monimutkaista	tuotannollista	koordinointia,	jolloin	uuden-
laiselle	 toiminnalle	on	vaikea	 löytää	saumaa,	miten	saada	eri	 logiikalla	 toimivien	projektien	aika-
taulutus	onnistumaan	samanaikaisesti.	Miten	mahdollistaa	esimerkiksi	reagointi	johonkin	ajankoh-
taiseen	asiaan	nopeasti?	Uudenlainen	toiminta	on	ison	rakenteen	näkökulmasta	jotain	mikä	ei	sovi	
perinteisen	toiminnan	mallilla	rakennettuun	sabluunaan.	Tämä	aiheuttaa	helposti	painetta	erityi-
sesti	tuotantoa	suunnittelevalle	ja	tekniselle	henkilökunnalle.	
	
Ristiriita	 teatterin	perustehtävän	 (esitysten	valmistamisen)	 sekä	muunlaisen	 toiminnan	välillä	on	
useissa	teattereissa	aiheuttanut	myös	epäselvyyttä	siitä,	mikä	kaikki	on	teatterin	omaa	ohjelmis-
toa.	Ovatko	soveltavat	projektit	esimerkiksi	sellaisia,	että	niitä	markkinoidaan	ja	niistä	tiedotetaan	
samalla	tavalla	osana	teatterin	ohjelmistoa?	Sama	problematiikka	tulee	esiin	myös	usein	erilaisten	
yhteistuotantojen	kohdalla.	Mikä	on	sitä	ydintä	ja	mikä	jotain	ylimääräistä?	Keskustelussa	perään-
kuulutettiin	sitä,	että	tällaisesta	jaottelevasta	ajattelusta	olisi	päästävä	pois.	Kaiken	on	oltava	yhtä-
lailla	teatterin	omaa	toimintaa.		
	
Iso	teatteri	ei	välttämättä	pysty	yksin	uusiutumaan	vaan	tarvitsee	rinnalleen	/	sisälleen	toisenlai-
sen	notkeamman	toimijan,	joka	pystyy	mukautumaan	ja	reagoimaan	eri	tavoin	kuin	raskaan	raken-
teen	toimija	 ja	hyödyntämään	niitä	resursseja	olemassa	olevasta	rakenteesta,	mitä	hyödynnettä-
vissä	on.	Lahden	KT:n	 ja	Teatteri	2.0:n	yhteistoiminta	Avolavalla	on	esimerkki	tästä.	Lahdessa	ul-
kopuolinen	toimija	eli	Teatteri	2.0	on	käynnistämässä	uutta	toimintamuotoa	kahden	vuoden	pilot-
tihankkeella,	jonka	aikana	etsitään	käytännön	työn	kautta	ratkaisuja	yllämainittuihin	haasteisiin	eli	
siihen,	 miten	 repertuaariteatterin	 rakenteeseen	 on	mahdollista	 sulauttaa	myös	 toisenlaista	 toi-
mintaa	ja	miten	toimintaa	olisi	mahdollista	jatkaa	teatterin	omalla	henkilökunnalla	pilotin	jälkeen.	
	
Myös	 rakenteelliset	 murrospaikat	 teattereissa	 ovat	 mahdollisuus	 kokeilla	 uusia	 toimintatapoja.	
Tästä	 hyvä	 esimerkki	 on	 Kuopion	 Kommando,	 jonka	 toiminta	 syntyi	 saman	 aikaan,	 kun	 teatteri	
joutui	siirtymään	väistötiloihin	remontin	takia	ja	repertuaarimallista	siirryttiin	tuottamaan	esityksiä	
putkessa	 (tuotannot	 peräjälkeen	 usean	 samanaikaisen	 tuotannon	 sijaan).	 Tämä	 toimintamuoto	
antaa	paljon	enemmän	tilaa	toimia	eri	tavoin	tuotantojen	väleissä.		
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3.	Miten	toimintaa	koordinoidaan?	Tarvitaan	joku	joka	kantaa	vastuun.	

	

Oli	 toiminta	 miten	 tahansa	 järjestetty,	 se	 tarvitsee	 onnistuakseen	 koordinointia.	 Täysipäiväisiä	
työntekijöitä	yleisötyöhön	on	lähinnä	isoilla	toimijoilla.	Yleisötyötekijä	ei	esimerkiksi	Kansallisteat-
terissa	kuitenkaan	tee	itse	kaikkea	vaan	hän	on	se,	joka	koordinoi	kokonaisuutta	tekee	suunnitte-
lua,	 hankkii	 lisärahoitusta	 jne.	 Käytännön	 toteuttajat	 ovat	 esim.	 teatteri-ilmaisun	 ohjaajia	 (vielä	
opiskelevia	 harjoittelijoita	 tai	 palkattuja)	 sekä	muita	 ammattilaisia.	 Alueteatterihankkeissa	 on	 li-
säksi	hyödynnetty	työpariajattelua.		
	
Olennaista	kuitenkin	erityisesti	 isommissa	hankkeissa	on,	että	ne	vaativat	myös	tuottajan.	Yleisö-
työntekijällä	on	myös	kaikki	muu	yleisötyötoimintaan	liittyvä	työ,	jolloin	erilliset	hankkeet	eivät	voi	
viedä	koko	työpanosta.	Teatterit	tarjoavat	resursseja,	kuten	tiloja	tms.,	mutta	lisäpanosta	on	saa-
tava	myös	 ulkopuolelta,	myös	 isoilla	 toimijoilla.	Maakunnissa	 on	myös	 hyödynnetty	 yhteistyötä	
esimerkiksi	alan	läänintaiteilijoiden	kanssa.	
	
Myös	resursseiltaan	yhteistöiden	varaan	rakentuva	toiminta	edellyttää	koordinointia	eli	se	tarvit-
see	vastuuhenkilön	teatterin	sisältä,	 joka	kutsuu	väen	koolle,	keskustelee	tehtävänjaosta	ja	pitää	
kokonaisuuden	käynnissä.	Myös	resurssien	etsiminen	olemassa	olevan	rakenteen	sisältä	edellyttää	
koordinointia;	 miten	 voi	 ottaa	 olemassa	 olevalta	 henkilökunnalta	 pienen	 työpanoksen	 sieltä	 ja	
toisen	työpanoksen	toisaalta,	minkä	varaan	kokonaisuus	lopulta	rakentuu.	
	
	

4.	Miten	osallistavan	toiminnan	edellyttämää	uutta	osaamista	saadaan	teattereihin?	Tarvitaan	

uusia	välineitä,	osaajia,	asenteellista	muutosta	sekä	koulutusta.	

	

Osaamisen	lisäämiseen	nähtiin	kolme	vaihtoehtoa:	1)	on	taattava	teattereiden	olemassa	olevalle	
taiteelliselle	henkilökunnalle	 lisäkoulutuksen	tai	muun	tuen	avulla	tarpeelliset	välineet	ottaa	uusi	
toiminta	haltuun;	2)	on	 tuotava	 jo	olemassa	olevaa	osaamista	 teatterin	ulkopuolelta,	osaamista,	
jota	esimerkiksi	teatteri-ilmaisun	ohjaajilta	 löytyy;	3)	on	lisättävä	yhteistyötä	henkilökunnan	sekä	
teatterin	ulkopuolisten	osaajien	välillä.		
	
Kokemus	esimerkiksi	 Lahden	Avolavan	 toiminnasta	on,	että	 taiteellinen	henkilökunta	on	erittäin	
kiinnostunut	 uusista	 menetelmistä	 ja	 halukas	 oppimaan.	 Myös	 kentältä	 kantautuneet	 terveiset	
kertoivat,	 että	 suhtautuminen	 esimerkiksi	 aiempiin	 vuosiin	 verrattuna	 on	muuttunut	 radikaalisti	
näyttelijöiden	 keskuudessa.	On	paljon	 kiinnostusta	 uusia	muotoja	 kohtaan,	mutta	 toisaalta	 koe-
taan,	että	tarvittaisiin	myös	konkreettisia	välineitä,	niin	koulutusta	kuin	käytännön	kokemuksiakin,	
jotta	saisi	itse	käytännössä	kokea	sen	mistä	tällaisessa	työssä	on	kysymys.		
	
Pidettiin	tärkeänä,	että	uudenlaiseen	toimintaan	ei	voi	ketään	määrätä	tai	pakko-osallistaa,	vaan	
siihen	pitää	vokotella.	Näyttelijöiden	osalta	yhtenä	tiedostettavana	asiana	tuotiin	esille	näyttelijöi-
den	työehtosopimus,	jonka	mukaan	näyttelijöiden	ei	ole	pakko	osallistua	muuhun	kuin	näyttelijän-
työtä	 vastaavaan	 työhön.	 Kyse	 täytyy	 siis	 olla	 tekijöiden	 omasta	 intressistä.	 Toiminta	 täytyykin	
tehdä	 inhimillisesti	 ja	 teatterillisesti	 niin	 kiinnostavaksi,	 että	 tekijät	 haluavat	olla	 sitä	 jakamassa.	
Täytyy	myös	 luoda	mahdollisuus,	että	tekijät	voisivat	saada	toiminnasta	tarpeeksi	pitkän	käytän-
nön	kokemuksen.	Muutokset	ovat	aina	pitkiä	prosesseja.	
	
Yhtenä	vaihtoehtona	pohdittiin	 sen	 tukemista,	että	olisi	mahdollisuus	vaihtaa	 roolia	 kesken	 työ-
uran	työpaikkaa	vaihtamatta.	Että	olisi	mahdollisuus	hypätä	omasta	vakituisesta	tehtävästä	välillä	
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pois,	kokeilla	jotain	muuta,	ja	sitten	myös	mahdollisuuksien	mukaan	palata	takaisin.	Muuntokoulu-
tuksella	voitaisiin	lisätä	erilaisia	valmiuksia	ja	rohkeutta	kokeilla	jotain	erilaista.		
Toisaalta	esiin	tuotiin	myös	näkökulma	siitä,	kannattaako	uusiin	muotoihin	liittyvää	työtä	yrittää-
kään	teettää	teatterin	omalla	henkilökunnalla,	 jolla	ei	siihen	osaamista	vai	kannattaisiko	osaami-
nen	pyrkiä	hankkimaan	ensisijaisesti	 esimerkiksi	ulkopuolelta,	 kun	uusiin	muotoihin	koulutettuja	
osaajia	 (teatteri-ilmaisun	 ohjaajia)	 on	 kuitenkin	 paljon	 olemassa.	 Esimerkiksi	 Seinäjoen	 Verstas-
toiminta	mahdollistui	ulkopuolista	osaamista	käyttämällä,	samoin	produktioihin,	joissa	oli	erityistä	
osallistamiseen	liittyvää	toimintaa,	osaaminen	palkattiin	muualta.	
	
Entä	miten	saada	taloihin	uutta	osaamista,	jos	nykyiset	resurssit	eivät	riitä	uudenlaisen	osaamisen	
palkkaamiseen?	 Yhtenä	 isompana	 rakenteellisena	 ratkaisuna	 nähtiin	 määräaikaiset	 työsuhteet,	
jotta	olisi	mahdollisuus	vaikuttaa	siihen,	minkälaista	osaamista	talon	sisältä	kulloinkin	löytyy.	Yllät-
täviä	 ongelmia	 saattaa	 asettaa	 myös	 täyskunnallisen	 teatterin	 rekrytointikäytännöt:	 Jos	 uutta	
osaamista	vaativaa	tehtävää	varten	ei	ole	talossa	valmiina	vakanssia,	saattaa	sellaisen	perustami-
nen	osoittautua	mahdottomaksi	tai	tavattoman	hankalaksi.	
	
Taiteellisen	osaamisen	lisäksi	peräänkuulutettiin	myös	tuottajaosaamista	liittyen	erityisesti	uuden-
laisen	 toiminnan	 organisointiin	 sekä	 uusien	 rahoituskanavien	 etsimiseen	 ja	 hakemusten	 tekemi-
seen.		
	
	
Koulutus	avainasemassa	–	Minkälaisia	tekijöitä	kentälle	tulee?	

	

Koulutuksen	 katsottiin	 olevan	 avainasemassa	 siinä,	 miten	 ”soveltava”	 ja	 ”taiteellinen”	 saadaan	
paremmin	kietoutumaan	toisiinsa	ja	vastakkainasettelua	purettua.	Osviittaa	voisi	ottaa	myös	TIO-
koulutuksen	lähtökohdista,	missä	teatterin	tekemiseen	tutustuttiin	eri	työroolien	kautta,	työroole-
ja	kierrättämällä.	Näin	ei	myöskään	muodostu	niin	helposti	hierarkioita.	On	tärkeää	joutua	välillä	
vaihtamaan	näkökulmaa.		
	
Marja	Louhija	toi	esiin	kentän	tilannetta	ja	muita	lähtökohtia,	joista	teatteri-ilmaisun	ohjaajakoulu-
tusta	 lähdettiin	 80-luvulla	 kehittämään.	 Taustalla	 vaikuttivat	 erityisesti	 kokemukset	 Kajaanin	 ja	
Oulun	 kaupunginteattereista,	 joissa	he	 teatterintekijöinä	 kehittivät	 ajankohtaisteatterin	muotoja	
repertuaariteatterin	sisään.	Tämä	vaati	paljon	rakenteellisia	 järjestelyjä,	mutta	kun	tahtoa	 löytyi,	
löytyi	myös	hyvällä	suunnittelulla	tilaa	uudenlaiselle,	aikaan	reagoivalle	toiminnalle.	
	
Uuden	koulutuksen	tilauksena	oli	moniroolinen	teatterintekijä,	hybridiosaaja,	 jossa	yhdistyy	sekä	
kentän	tuntemus	että	pedagoginen	ajattelu.	Syntyyn	vaikutti	senhetkinen	yhteiskunnallinen	tilan-
ne,	 teatterin	 sosiaalinen	 tilaus.	 Opetussuunnitelman	 laatiminen	 lähti	 liikkeelle	 unelmasta,	 jota	
Louhija	avasi	uudesta	kirjastaan	löytyvän	opiskelijoille	kuvittelemansa	esimerkkitehtävän	avulla:	
	
Kuvittele	 yhteisö,	 koulu,	 puolue,	 sairaala,	 ministeriö	 tai	 muu	 sellainen,	 mikä	 tarvitsisi	 teatterin.		
Laadi	valitsemallesi	yhteisölle	sen	oman	teatterin	suunnitelma.	Keksi	nimi,	 laadi	periaateohjelma,	
ohjelmisto	ja	valmista	alusta	loppuun	yksi	esityskokonaisuus.	Fakta	ja	fiktio.	Laita	aikakaudet,	mieli	
ja	 ruumis	 kohtaamaan,	 ja	 keskustelemaan.	 Yritä	 kääntää	 fakkiutunut	 ajattelu	 väljemmälle,	 yhtä	
hyvin	 herkistyä	 kuin	 rienata,	 karnevalisoida,	 elvyttää	 kuorettunutta	 haavetta	 siitä,	 että	 tunne	 ja	
järki	 voivat	maailmassa	olla	 jonkinlaisessa	yhteistyössä.	Teatteri	olisi	opetuksen	orgaaninen	osa,	
joka	tutkii,	käsittelee	ja	saattaa	teatterilliseen	muotoon	maailman	tapahtumat,	jotka	eivät	muuten	
opetukseen	ehdi.	
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Teatteri-ilmaisun	ohjaajan	ja	Teakin	ohjaajantyön	tuplakoulutuksen	saaneen	Saana	Lavasteen	mie-
lestä	koulutusten	tarjoamat	erilaiset	näkökulmat	voivat	myös	monin	tavoin	rikastaa	taiteilijaidenti-
teettiä,	 antaa	erilaista	 kulmaa	 tekemiseen.	 Teatteri-ilmaisun	ohjaaja	 asettaa	 taiteellisen	osaami-
sensa	yhteisön	palvelukseen,	kun	taas	perinteisen	taiteilijakoulutuksen	lähtökohtana	on	tunnistaa		
oma	havainto	maailmasta	ja	lähteä	työskentelemään	siitä	käsin.	Vuorottelu	näiden	roolien	ja	läh-
tökohtien	 välillä	 voi	 olla	 kiinnostavaa.	Oma	 taiteellinen	 työ	 rikastuu,	 kun	 voi	 käyttää	 kumpaakin	
näkökulmaa.	Toisaalta	näihin	lähtökohtiin	liittyy	myös	erilaiset	eettiset	ja	vastuunkysymykset,	jot-
ka	on	tarpeen	tunnistaa.	
	
	
Miten	osallisuus	auttaa	luomaan	merkityksiä	ja	tulevaisuutta	teatterille?	

	
Keskustelun	 lopuksi	 summattiin,	 mitä	 osallisuus	 voisi	 antaa	 kaupunginteatterirakenteille,	 mitä	
mahdollisuuksia	sillä	on.	Seuraavia	ajatuksia	nousi	esille:	
	

- Teatteri	voisi	olla	paikka,	jossa	näinä	rankkoina	aikoina	voisi	pysähtyä	meitä	kuohuttavien	
aiheiden	äärelle.	Että	teatterin	vuorovaikutuspiiriin	saisivat	tulla	niin	ihmiset	marginaalista	
kuin	ihan	tavallisetkin	ihmiset.	Tämä	lisäisi	hyvinvointia	ja	luottamusta	maailmaan.	

	
- Osallisuus	antaa	 läsnäoloa	 ja	tulevaisuuden	teatterille.	Se	tuo	teatterin	tärkeimmän	asian	

eli	katsojan	teatteria	lähemmäs.		
	

- Uudet	muodot	mahdollistavat,	 että	 teatterin	 ovet	 säilyvät	 jatkossakin	 auki.	 Että	 teatteri	
kiinnostaa,	että	teatteri	osallistuu	yhteiskunnalliseen	keskusteluun	ja	sillä	on	rooli	omassa	
yhteisössään.		

	
- On	olennaista	kysyä,	miten	teattereissa	vastataan	siihen	haasteeseen,	että	ihmisiä	kiinnos-

taa	myös	itse	tehdä	teatteria.	
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Esimerkkitapauksia	
	
Seuraavassa	on	avattu	lyhyesti	seminaarissa	esiin	tulleita	esimerkkejä	toimintamalleista	sekä	tar-
vittaessa	johdatusta	lisätiedon	äärelle.	
	
	
Avolava	–	Lahden	kaupunginteatterin	Avoin	näyttämö	

	
Avolavan	toiminnasta	seminaarissa	esiteltiin	neljä	esimerkkiä	

- Taiteellisen	ja	yhteisöllisen	prosessin	yhdistänyt	Sankari	–	ja	miten	sellaiseksi	tullaan		
- Ero-forumteatteriprojekti	
- Kouluyhteistyö	
- Teatterikaverit	ja	ryhmätreffit	

	
	

Sankari	–	ja	miten	sellaiseksi	tullaan	

	
• Teatteri	2.0:lla	 ja	 Lahden	kaupunginteatterilla	oli	 työn	alla	oli	 Yrjö	Kallista	 ja	 väkivallatto-

muutta,	väkivaltaa,	sankaruutta	pohtiva	teos,	jonka	kohderyhmänä	olivat	nuoret.		
	

• Rakennettiin	taiteellisen	ja	yhteisöllisen	rinnakkaisprosessi,	jossa	lahtelaiset	nuoret	kutsut-
tiin	eri	 tavoin	osallisiksi	esityksen	 taiteelliseen	valmistamiseen.	Oltiin	 jo	mietitty	 tarkkaan	
mitä	halutaan	ja	näin	oli	mahdollista	avata	tietyt	osat	prosessista	osallisuudelle:	

	
	 Kolme	(3)	Kati	Sirénin	vetämää	työpajaa,	joissa	puhuttiin	armeijasta,	sivarista,		 	
	 vallasta,	mieheksi	 kasvamisesta.	 Työpajojen	 keskustelu	 nauhoitettiin	 ja	 toimitettiin	
	 käsikirjoittaja	 Jonni	 Pantzarille,	 joka	 otti	 keskustelusta	 aiheita,	 juttuja,	 puhetapaa	
	 näytelmän	käsikirjoitukseen.	

	
	 Nuorille	suunnattugraffitikisa,	jonka	voittajan	työ	otettiin	osaksi	lavastusta.	Voittaja	
	 tuli	itse	tekemään	työnsä	lavastukseen,	muut	työ	toteutettiin	konttiin	teatterin		 	
	 pihalle	”konttinäyttelyksi”.	

	
	 Puvustuksen	 suunnittelua	 tukenut	 #LahtiLooks	 -kampanja.	 Esityksessä	 oli	 neljä	
	 aikuista	näyttelijää,	jotka	esittävät	välillä	myös	lahtelaisia	nuoria.	Uskottavuuden		
	 lisäämiseksi	päätimme	kysyä	nuorilta,	mitä	heillä	pitäisi	olla	päällä.	Nuoret	lähettivät	
	 meille	kuvia	instagramissa,	miltä	nuoret	näyttää,	mikä	on	cool.		

	
	 Neljä	 (4)	 rap-työpajaa	 lahtelaisen	räppärin	JayWho?:n	johdolla.	Esitykseen	haluttiin	
	 nuorten	 itsensä	 tekemä	 biisi.	 JayWho	 veti	 ensin	 räplyriikan	 kirjoituspajan,	 johon	
	 osallistuivat	sekä	näyttelijät	että	lahtelaiset	nuoret.	Sitten	mentiin	yhdessä	studioon,	
	 jossa	 tehtiin	 varsinainen	 biisi.	 JayWho	 teki	 biisin	 taustoja	 yhdessä	 äänisuunnittelija	
	 Tatu	 Virtamon	 kanssa.	 Lisäksi	 pidettiin	 kaksi	 työpajaa,	 joissa	 JayWho	 auttoi	 nuoria	
	 biisin	esittämisessä.		

	
	 Rap-pajoihin	osallistuneet	nuoret	osallistuivat	lopulta	myös	esityksiin.		
	 Joka	esityksissä	oli	aina	kaksi	nuorista	vetämässä	biisin	livenä.		
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Ero-forumteatteriprojekti	

	
• Katin	 Sirén	 yhdessä	 Lahden	 kaupunginteatterin	 näyttelijöiden	 kanssa	 valmistaman	 Ero-

forumteatteriesityksen	 kanssa	 tehtiin	 yhteistyötä	 paikallisten	 sosiaalialan	 ja	 perhetyön	
ammattilaisten	kanssa	 teoksen	käsikirjoituksen	 taustoittamiseksi	 sekä	 jo	 itse	esitysmuoto	
kutsuu	esityksen	yleisön	vahvasti	osalliseksi	esityksen	näyttämötoteutukseen.	

	
• Toive	omasta	forumprojektista	nousi	Lahden	KT:n	taiteelliselle	henkilökunnalle	järjestetys-

sä	forumteatterikoulutuksessa	(10	näyttelijää	osallistui).	Ero-teema	syntyi	henkilökunnalta	
ajankohtaisena	 ja	 polttava	 kysymyksenä,	 mitä	 ero	 tarkoittaa	 uusperheessä	 tai	 lapsiper-
heessä.		

	
• Kati	soluttautui	Lahden	erilaisiin	sosiaali-	 ja	perhetyön	verkostoihin	tekemään	taustatutki-

musta	 eli	 taustatutkimuksen	 hengessä	 lähdettiin	 osallistamaan	 paikallisia	 asiantuntijoita,	
jotka	 pääsivät	 vaikuttamaan,	 tuottamaan	 tarinoiden	 tasolla	 ja	 kokemusasiantuntijuudel-
laan	materiaalia	esitykseen.	Taustatyössä	Kati	tuli	samalla	lobanneeksi	myös	tulevaa	esitys-
tä.	Taustatyö	palveli	siis	samalla	myös	markkinoinnillisia	tarpeita	tulevien	esitysten	osalta.		

	
• Forumteatteri	metodina,	 esityksenä,	 osallistaa	 hyvin	 voimakkaasti	 yleisönsä.	 Yleisöinä	 oli	

myöskin	näiden	ammattilaisten,	 jotka	 toimivat	 taustatutkimuksen	 tuottajina,	 lisäksi	myös	
muutamia	isoja	ryhmiä	sosiaalityön	kentältä.	Lisäksi	esitys	tavoitti	paljon	tavallisia	paikalli-
sia	ihmisiä,	jotka	ovat	jollain	tavoin	näiden	aiheiden	kanssa	omassa	elämässään	painineet.	

	
	
Kouluyhteistyö	

	
• Lahdessa	 käynnistyi	 syksyllä	 2015	 ainutlaatuinen	 teatterin	 ja	 perusopetuspalveluiden	

kouluyhteistyö,	jossa	teatteri	toimii	yhtenä	koulun	oppimisympäristönä.	Partasen	palk-
ka	 tulee	 perusopetuspalveluista,	 hänellä	 on	 kaupungilla	 opettajanvirka.	 Työ	 tapahtuu	
sekä	teatterilla	että	kouluilla	(1-9-luokat).		

	
• Yhteistyön	 ideoineen	draamakasvattaja	Anna-Riitta	Partasen	 työn	avulla	 teatterin	esi-

tysten	sisällöt	nivoutuvat	 työpajoina	 ja	materiaaleina	 saumattomaksi	osaksi	opetusta.	
Yhteistyön	avulla	myös	draamamenetelmiä	tehdään	tutuiksi	opettajille	antamalla	väli-
neitä	 niiden	 itsenäiseen	 käyttöön	 omassa	 opetuksessa.	 Partanen	 on	 	 tehdyt	 luokan-
opettajan	ja	erityisopettajan	työtä	reilut	20	vuotta.	Hän	on	aina	mennyt	työssäni	draa-
mamenetelmät	edellä,	koska	se	on	syy	miksi	hänestä	aikanaan	tuli	opettaja.	Draaman	
käytössä	tulee	ilo	aja	tekemisen	riemu	hommaan	oppimiseen.		

	
• Lähtöajatuksena	on	se,	että	se	että	 lapset	pääsevät	 teatteriin,	se	taidekokemus	on	 it-

sessään	 arvokas.	 Mutta	 siinä	 on	 paljon	 aineksia	 paljon	 enempään.	 Toiminnan	 avulla	
käytetään	 teatteriesityksen	 suomia	 mahdollisuuksia	 opetussuunnitelman	 mukaisten	
opetussisältöjen	ja	teemojen	avaamiseen,	jolloin	se	teatterikäynti	tai	kokemus	ei	jää	ir-
ralliseksi	vaan	se	yhdistyy	oikeasti	johonkin.		

	
• Toinen	näkökulma	on	tehdä	tutuksi	teatterin	työtapoja,	menetelmiä.	Uusi	opetussuun-

nitelma	nostaa	esiin	sekä	osallisuuden	että	aktiivisen	toimijuuden.	Siinä	oppija	oikeasti	
omakohtaisesti	 sitoutuu	 ja	saa	kokemuksen	siitä,	mitä	ollaan	tekemässä	yhdessä	tois-
ten	kanssa,	aktiivisesti	toimien.		
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• Kouluyhteistyö	 palvelee	 myös	 teatterikasvatuksellisia	 tarpeita.	 Vaikka	 koko	 kouluyh-

teistyö	on	omanlaistaan	teatterikasvatusta,	se	on	myös	teatterin	kävijäksi	kasvamista,	
teatterin	etikettiä,	sitä	yleisötyö	puolta.		

	
• Myös	opettajat	saavat	omakohtaisen	kokemuksen	työtavasta	työpajoissa,	joissa	Parta-

nen	toimii	opettajan	 luokan	kanssa.	Kaikkien	opettajien	 tarvitse	 itse	ottaa	asioita	hal-
tuun	tai	olla	innostuneita	tai	kiinnostuneita	draamasta,	mutta	silti	tällä	tavoin	voi	tarjo-
ta	niidenkin	 luokkien	 lapsille	tämän	kokemuksen.	Monelta	opettajalta	on	tullut	palau-
tetta,	että	he	näkevät	oman	ryhmänsä	vähän	erilaisessa	valossa	työskentelyn	ansioista.		

	
• Draamamenetelmillä	 työskentely	 on	 sosiaalisesti	 tasa-arvoista	 tekemistä.	 Esimerkiksi	

akateemisten	taitojen	erot,	jotka	tulevat	esiin	tavallisessa	työskentelyssä,	häviävät	täl-
laisessa	 työskentelyssä	 ja	 kaikki	 ovatkin	 tasa-arvoisina	 tekijöinä.	Myöskin	 aikuinen	on	
yksi	tekijä	ja	osallistuja.		

	

	

Teatterikaverit	ja	Ryhmätreffit	

	
• Teatterikaverit	on	Lahden	KT:ssa	 toimiva	vapaaehtoisten	 lahtelaisten	 ryhmä,	 jotka	on	

perehdytetty	teatterin	tekemisen	maailmaan	ja	ohjelmistossa	oleviin	esityksiin	hieman	
pintaa	syvemmältä.	Kaverit	ovat	joukko	ihmisiä,	joita	kiinnostaa	teatteri	ja	he	haluavat	
olla	mukana	ja	osa	teatterin	toimintaa.		

	
• Ennen	 toiminnan	 käynnistämistä	 tehtyjen	 alkutunnustelujen	 perusteella	 toimintaidea	

tuntui	kiinnostavan	 ihmisiä.	Teatterikavereina	 toimii	nyt	9	hengen	porukka	eri	 ikäisiä,	
on	työelämässä	olevia,	on	eläkeläisiä,	on	opiskelijoita	/	koululaisia.		

	
• Teatterikaverit	perehdytetään	teatterin	toimintaan:	he	pääsevät	vähän	paremmin	sisäl-

le	siitä	mitä	teatterissa	tehdään,	mitä	esitykset	ovat,	mitä	niiden	sisältöjen	takana	on.	
Toisaalta	he	ovat	myös	teatterin	linkki	talosta	ulos	yleisön	puoleen,	vertaisina	teatterin	
katsojien	kanssa.	He	ovat	ei-ammattilaisia,	teatteria	kokevia	ihmisiä,	mutta	he	ovat	vä-
hän	enemmän	kuitenkin	sisällä	 teatterin	 toiminnasta	kuin	vain	peruskatsoja.	Teatteri-
kavereille	 on	 aluksi	muotoiltu	 vain	 yksi	 varsinainen	 tehtävä	 eli	 ryhmätreffien	 vetämi-
nen.	

	
• Toiminta	on	vielä	kehitysvaiheessa.	Teatterikaverit	on	aluksi	perehdytetty	kahteen	esi-

tykseen	 (Evakkotytön	 tarina	 ja	 Pelko	 jäytää	 sielua)	 ja	 näiden	 esitysten	 yhteydessä	 he	
ovat	vetäneet	esityksiin	saapuville	katsojille	ryhmätreffejä.	

	
• Ryhmätreffit	 on	 teatterin	 yleisölle	 maksuton	 palvelu,	 sisältyy	 teatterilipun	 hintaan.	

Ryhmätreffit	 sisältävät	 lyhyen	 alustuksen	 esitykseen	 sekä	 yhteisen	 hetken	 väliajalla.	
Ryhmätreffit	on	 suunnattu	erityisesti	 katsojille,	 jotka	haluavat	 jakaa	 teatterikokemuk-
sen	yhdessä	muiden	katsojien	ja	teatterikaverin	kanssa,	ja	joilla	ei	mahdollisesti	ole	ke-
tään	kenen	kanssa	tulla	yhdessä	teatteriin.	
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• Teatterikaverit	tapaavat	aulassa	treffeille	ilmoittautuneet	katsojat.	Siten	kaverit	vetävät	
sen	pohjalta	mihin	heidät	on	perehdytetty	vapaasti	soveltaen	reilun	puolituntisen,	joka	
on	nyt	ensimmäisissä	 treffeissä	ollut	keskustelumuotoista.	Sitten	menevät	katsomaan	
esityksen	 ja	kohtaavat	 jälleen	väliajalla.	 Juttelevat	 siitä	mitä	ovat	nähneet	 ja	kokonai-
suus	päättyy	päättyy	siihen.	Yleensä	esityksen	päättyvät	niin	myöhään,	että	kohtaami-
nen	esityksen	jälkeen	on	vaikea	järjestää.	

	
• Toimintaa	on	lähdetty	rakentamaan	tätä	siitä	ajatuksesta,	että	on	ihmisiä,	jotka	itse	ky-

kenevät	tulemaan	teatteriin,	itse	varaamaan	lippunsa	ja	maksamaan	sen,	eivät	siis	tar-
vitse	avustusta	siinä	mielessä,	vaan	tämä	on	jotain	mitä	voidaan	tarjota	lisää	teatterika-
vereiden	muodossa.	Palvelu	tukee	tosin	siinä,	että	jos	ei	ole	ketään	kenen	kanssa	tulla	
teatteriin,	sen	esteen	palvelu	poistaa.		

	
• Kyseessä	on	pieni	konsepti,	joka	on	mittaansa	suurempi,	ainakin	saadun	erittäin	positii-

visen	 palautteen	 perusteella.	Myös	 eri	 puolilta	 Suomea	 on	 tullut	 yhteydenottoja	 toi-
minnasta,	konsepti	selvästi	kiinnostaa.	

	
	
Lisätietoa	Avolavasta:		

www.lahdenkaupunginteatteri.fi/avoin-nayttamo	
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Kansallisteatteri	

	
Aluehankkeet	

	

• Kolmen	lähiön	asukkaiden	ja	toimijoiden	kanssa	tehdyt	ja	vielä	käynnissä	olevat	projek-
tit:	Kylä	elää	(Pikku	Huopalahti)	2012,	Reittejä	Kontulaan	2013-2014	ja	Maunulan	mai-
semat	2015	

	
• Aluehankkeen	 noudattavat	 ”Helsingin	 mallia”,	 jonka	 ideana	 on	 se,	 että	 teatteritalot,	

jotka	sijaitsevat	kaupunkien	keskustoissa,	jalkautuvat	toimimaan	lähiöihin	ihmisten	pa-
riin.	Hankkeissa	ei	kierretään	valmiilla	esityksillä,	vaan	tavoitteena	on,	että	alueen	ihmi-
set	tulevat	kuulluiksi,	tekijät	ja	ihmiset	kohtaavat.	Toteutus	tehdään	soveltavan	teatte-
rin	ammattilaisten	kanssa.		

	
• Hankkeissa	syntyy	esityksiä,	seminaareja,	paljon	asioita,	jotka	alueen	asukkaat	nostavat	

kenttätyövaiheessa	 esiin	 eli	 alueille	 ei	 mennä	 valmiiden	 suunnitelmien	 tai	 aiheiden	
kanssa.		

	
• Esimerkiksi	nuorten	Elinpiirejä-esitys	lähti	idän	nuorten	käsityksistä	siitä,	mihin	voi	vai-

kuttaa,	”voinko	mä	vaikuttaa	mun	elämässä	yhtään	mihinkään”,	tästä	poiki	seminaareja	
ja	teosta	esitettiin	sekä	Kontulassa	että	Kansallisteatterissa.		

	
	

Yhteistyö	koulujen	kanssa	

	

• Jo	vuosia	Helsingin	opettajainkoulutuslaitoksen	draamakasvatuksen	kurssina	on	toteu-
tettu	kokonaisuus,	jossa	tulevat	opettajat	suunnittelevat	teatterin	eri	elementtejä	(va-
lon,	äänen,	lavastuksen,	pukujen,	näyttelijäntyön	jne.)	avaavat	työpajat	koululuokalle		

	

• Työpajat,	joissa	alakoululaiset	nuoret	kirjoittavat	itse	näytelmän	ja	toteuttavat	sen.	Te-
atteri	tilaa	kirjoittajalta	näytelmästä	2	ensimmäistä	kohtausta	tiukalla	raamilla	(pitää	ol-
la	 ristiriita,	 tässä	ajassa,	 viisi	 9-12-vuotiasta	nuorta	 jne.)	Nämä	kohtaukset	 lähetetään	
koululuokalle	ja	kirjoittavat	siihen	kolmannen	kohtauksen	eli	miten	tarina	jatkuu.	Luo-
kalle	 annetaan	 työkaluoja	miten	 näytelmä	 kirjoitetaan,	miten	 tehdään	 etenevä	 juttu.		
Luokat	 lähettävät	 valmiin	 tekstinsä	 teatterille,	 jossa	 siitä	 tehdään	ohjaussuunnitelma.	
Sen	jälkeen	luokka	tulee	työpajaan	teatterille,	jossa	tekstien	pohjalta	valmistetaan	tun-
nissa	 näytelmä	 Lavaklubin	 näyttämölle.	 Kaikki	 osallistuvat	 esityksen	 valmistamiseen,	
käytetään	ääni-	ja	valopöytiä	jne.		

	
	

Lisätietoa	Kansallisteatterin	yleisötyöstä:		

http://www.kansallisteatteri.fi/ytya-kansallisteatterin-yleisotyo/	
	
Lisätietoa	aluehankkeista:	

http://kylaelaa.blogspot.fi/	
http://reittejakontulaan.blogspot.fi/	
http://www.maunulanmaisema.fi/	
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Kuopion	kaupunginteatteri	

	
Kommandoryhmä	

	
• Kommandoryhmä	 on	 jalkautuva,	 verkostoituva	 ja	 erilaisia	 toimintatapoja	 tutkiva	 foo-

rumi,	 jossa	 suunnitellaan	 ja	 toteutetaan	 vaihtoehtoista	 ja	 esittävää	 taidetta	 teatterin	
normaalin	ohjelmiston	rinnalla	ja	tukena.	

	
• Silloinen	 teatterinjohtaja	 Lasse	 Lindeman	 perusti	 Kommandon	 juuri,	 kun	 teatteri	 oli	

menossa	remonttiin,	mikä	antoi	uudenlaiselle	toiminnalle	otollisen	maaston.	
	

• Toiminnan	 ytimessä	 oli	 aluksi	 kolmen	 hengen	 tiimi	 (näyttelijät	 Virpi	 Rautsiala,	Mikko	
Paananen	ja	teatteri-ilmaisun	ohjaaja	Janne	Puustinen)	

	
• Toiminta	on	parhaillaan	jäähyllä		

	
	
Virpi	Rautsiala	on	kirjoittanut	Kommandon	toiminnasta	raportin		
Kommando	–	Vapautta	ja	vastuuta	laitosteatterissa	
http://kuopionkaupunginteatteri.fi/assets/docs/Kommando-vapautta-ja-vastuuta-
laitosteatterissa.pdf	
	
Teatteri-ilmaisun	 ohjaaja	 Janne	 Puustinen	 oli	 myös	 mukana	 Kommandon	 toiminnassa	 ja	 hänen	
opinnäytetyönsä	Metropoliaan	käsittelee	Kommandon	toimintaa.	
Kohtaamisia	pinnan	alla	ja	päällä	:	eli	kuinka	soveltava	draama	ui	laitosteatteriin		
https://www.theseus.fi/handle/10024/58918	
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Seinäjoen	kaupunginteatteri	

	
Verstas-teatteri	

	
• Vesa	 Tapio	 Valon	 Seinäjoen	 kaupunginteatteriin	 perustama	 3.	 Näyttämö.	 Entiseen	 lavas-

tamon	tilaan	rakennettiin	uuden	aallon	teatteri,	60	hengen	katsomo	ja	tehtiin	oma	aula	ja	
sisäänkäynti.	

	
• Verstas-teatterin	 ideana	oli	 se,	 että	 kaikki	muu	 sallittu	paitsi	 perinteinen	 teatteri.	 Luotiin	

täydentämään	kahden	muun	näyttämön	toimintaa.		
	

• Verstaalle	tehtiin	produktioita,	joissa	oli	esitys	ja	aina	myös	jotain	muuta,	esimerkiksi:		
	

	 Juttu,	 jossa	oli	 3	 alaikäisten	nuorten	bändiä,	 ihmiset	 jäivät	 esityksen	 jälkeen	 jäävät	
	 tilaan	roikkumaan,	tila	muuttuu	bändiluolaksi	esitysten	jälkeen.	
	

	 Yksi	esitys	käsitteli	nuoria	ja	lakia,	esitysten	yhteydessä	paikalla	oli	aina	poliisi,		 	
	 jonka	kanssa	sai	jutella.		

	
• Projekteissa,	 joihin	 liittyi	 joku	muu	 kuin	 teatterin	 taiteellinen	 prosessi,	 oli	 teatterin	 ulko-

puolisia	toimijoita	mukana.	Toiminnassa	hyödynnettiin	paljon	Seinäjoelta	löytyviä	teatteri-
ilmaisun	ohjaajia,	jotka	lopulta	myös	perustivat	oman	porukan,	joka	teki	yhteistyödiilin	te-
atterin	 kanssa	 ja	ottivat	Verstaan	haltuunsa.	Ryhmä	pystyi	hakemaan	 toimintaansa	myös	
omaa	 rahoitusta,	 joka	 paikkasi	 tilannetta,	 että	 teatterilla	 ei	 ollut	 varaa	maksaa	 palkkoja	
toiminnasta.	Teatteri	antoi	Verstaan	käyttöön	muita	resursseja.	
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LISÄMATERIAALEJA	

	
Teatteri-ilmaisun	ohjaajakoulutuksen	synnystä	ja	kehityksestä	on	ilmestynyt	Marja	Louhijan	kirjoit-
tama	teos	Paluu	TIO-tulevaisuuteen	–	soveltavan	teatterin	synnyt	
	
Teos	on	tilattavissa:	
http://www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/kulttuuri-ja-luova-ala/esittava-taide/julkaisuja	
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osallisuus 
yhteiskunnallisena 

ilmiönä 
 

Teatteri 2.0:n seminaari  
”Kaupunginteatteri yhteiskunnallisen osallisuuden tilana” 

Ke 16.3.2016 klo 14-18 Lahden kaupunginteatteri 
 

Sanna Ryynänen, FT, Itä-Suomen yliopisto 

Osallisuus yhteiskunnallisena 
ilmiönä, 16.3.2016 

1  mistä puhutaan, kun puhutaan osallisuudesta? 
2  taustaa: osallisuuskeskustelu Suomessa 
3  kohti aitoa osallisuutta 
4  osallisuuden edistäminen 
5  teatteri yhteiskunnallisen osallisuuden tilana 

Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto 2016 2 
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MISTÄ PUHUTAAN, KUN 
PUHUTAAN OSALLISUUDESTA?  

Osallisuus yhteiskunnallisena ilmiönä 

Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto 2016 3 
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osallisuus 
syrjäytyminen osattomuus 

huono-osaisuus 

ulkopuolisuus 

välinpitämättömyys 

vieraantuminen 

passiivisuus 

✗ 

✗ ✗ 
✗ 

✗ 
✗ 

✗ 

osallistuminen 

aktiivisuus 

mukaan ottaminen 
asianosaisuus 

toimiminen yhdessä halu vaikuttaa 

kiinnostus ympäristöstä 

osansa saaminen 

paikan löytäminen 

mahdollisuus vaikuttaa 
yhteys ympäristöön 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
✓ ✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
✓ 
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Osallisuus käsitteenä 

= Kaksi perusnäkökulmaa: 
  
I. Yhteiskunnallinen osallistuminen, vaikuttamisen 
mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen à liittyy 
huoleen yhteiskunnallisen kiinnostuksen ja 
osallistumisen (esim. äänestäminen) rapautumisesta 

II. Yhteiskunnan ”sisäpuolisuus” à liittyy 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 

Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto 2016 5 

TAUSTAA: 
OSALLISUUSKESKUSTELU 
SUOMESSA 

Osallisuus yhteiskunnallisena ilmiönä 

Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto 2016 6 
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Osallisuuskeskustelu Suomessa 

•  Osallisuuden käsite noussut suomalaiseen 
keskusteluun erityisesti 2000-luvulla 
–  Julkisen hallinnon taholta kansalaisten osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksia on pyritty edistämään ainakin 
1970-l lopulta lähtien à 1990-l lopulla pyrkimyksiin 
liitettiin osallisuuden käsite 

•  Kuntalaki v. 1995 à korosti kansalaisten 
osallistumisen merkitystä 
–  Alenevat äänestysprosentit à huoli edustuksellista 

demokratiaa kohtaan koetun kiinnostuksen heikentymisestä: 
poliittisista puolueista ja kunnallisesta päätöksenteosta 
vieraantuminen à edustuksellista järjestelmää täydentävien 
suoran osallistumisen mallien etsiminen 

•  V. 1997 valtakunnallinen osallisuushanke à 
hallitusohjelmassa ja uudessa kuntalaissa 
asetettujen tavoitteiden toteuttaminen  

Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto 2016 7 

Osallisuuskeskustelu Suomessa 

•  Osallisuuden käsite kytkettiin em. hankkeessa 
väljästi demokratian käsitteeseen 
–  ”Osallisuudella tarkoitetaan pientä demokratiaa, joka 

koskee ihmisten omia elinolosuhteita ja joka toteutuu 
suoran vaikuttamisen kautta.” (Salmikangas 1998, 3) 

–  Em. viitekehyksessä suorien vaikutusmahdollisuuksien 
edellytyksiä luodaan suuressa eli edustuksellisessa 
demokratiassa 

•  Erityisesti pyrittiin lasten ja nuorten 
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien 
lisäämiseen à Nuorten osallisuushanke v. 2003–
2007  
–  Vaatimus lasten ja nuorten oikeudesta osallistua 

päätöksentekoon >< lasten suojeleminen ja kontrollointi 
–  Ei vain osallistumismahdollisuuksien edistäminen vaan myös 

syrjäytymisen ehkäiseminen 

Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto 2016 8 
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Osallisuuskeskustelu Suomessa 

•  Osallisuuden käsitteen käytön yleistyminen 
Suomessa siis ollut vahvasti yhteydessä 
julkishallinnon pyrkimyksiin luoda uusia 
toimintatapoja eri ikäryhmien osallisuuden 
edistämiseksi 

•  Käsitteen käyttö on polarisoitunut: yhtäällä 
tarkoittanut yhtä, toisaalla toista, esim.  
–  Nuorisotyö, paikallisdemokratiahankkeet: osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen 
–  Sosiaalitoimi: syrjäytymisen ehkäiseminen 
–  Lastensuojelu: asianomaisuus (tiedonsaanti- ja 

vaikuttamismahdollisuudet) itseä koskevassa päätöksenteossa 
(Lastensuojelulaki v. 2008) 

•  Monesti toisiinsa linkittyviä tavoitteita on 
käsitelty ikään kuin toisistaan erillisinä 

Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto 2016 9 

Osallisuuskeskustelu Suomessa 
- kritiikkiä 

Julkishallinnolliset kytkennät ovat vaikuttaneet 
siihen, miten osallisuus ymmärretään  
à Käsitteen ajoittain kapeat tulkinnat: 
”osallistaminen” 

–  Osallistuminen valmiiden rakenteiden puitteissa 
–  à Jollakulla on ”osallisuuden avaimet”, osallisuutta ei 

rakenneta yhdessä – ”annetaan olla osana” 

à Osallisuuden ajoittainen pelkistyminen rituaaleiksi 
tai mekaanisiksi toimintamalleiksi 

–  Onko väitetyllä osallisuudella todellista merkitystä itse 
”osallisille”? Onko ”osallisuus” usein lähinnä positiivista 
retoriikkaa?  

–  à Kokemuksellisen ulottuvuuden unohtaminen 

à Onko osallisuuspuheessa mukana normalisoivaa 
vallankäyttöä?  

–  Esim. yhteiskuntaan kiinnittyminen, joka edellyttää koulutuksen 
takaamaa asemaa työmarkkinoilla (vrt. mikä on toivottua) 

–  à Sopeuttaminen? Hallinta? Kesyttäminen?  

Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto 2016 10 
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KOHTI AITOA OSALLISUUTTA 
Osallisuus yhteiskunnallisena ilmiönä 

Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto 2016 11 

Osallisuuden  
”vahva määritelmä” 

I.   Kuulutaan mukaan: olen osa yhteisöä, kuulun 
tunnustetusti mukaan 
–  Yhteisö hyväksyy osakseen  
–  Yksilö haluaa olla yhteisön jäsen 

II.  Osallistutaan: toimin osana yhteisöä, osallistun 
sen asioihin 
–  Yhteisö tarjoaa mielekkäitä osallistumismahdollisuuksia ja 

todellisia vaikuttamismahdollisuuksia 

–  Yksilö osaa ja haluaa hyödyntää näitä mahdollisuuksia 

III.  Koetaan osallisuutta: koen olevani osa jotain 
yhteisöä, tunnen kuuluvani muiden joukkoon  
–  Yhteisö tarjoaa yhteenkuuluvuuden mahdollisuuksia 
–  Yksilön tietoisuus kehittyy kuulumisesta merkityksellisenä 

osana johonkin 

Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto 2016 12 
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Osallisuuden ”vahva määritelmä”: 
Osallisuus suhteena 

Osallisuus on siis yksilön ja yhteisön välinen suhde 
 
...ja jotta osallisuus olisi mahdollista, yhteisöltä 
(tässä tapauksessa teatterilta) vaaditaan tiettyjä 
ominaisuuksia: 

–  Yhteisön tulee tunnistaa ja tunnustaa yksilö 
ainutlaatuiseksi ihmiseksi ja arvokkaaksi yhteisön 
jäseneksi à kuulee, näkee, hyväksyy 

–  Yhteisön on tarjottava mahdollisuus toimia yhdessä muiden 
kanssa à yhteistoiminnallisuus 

–  Pelkkä muodollinen mahdollisuus toimia ei kuitenkaan riitä, 
vaan yhteisöjen on myös annettava yksilölle todellinen 
mahdollisuus osallistua, tehdä päätöksiä yhdessä muiden 
kanssa ja valtaa vaikuttaa yhteisön asioihin à valta ja 
vastuu 

Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto 2016 13 

Osallisuuden  
”vahva määritelmä” 

 

 
SIIS:  

Johonkin kuuluminen,  
johonkin kuulumisen tunne &  

kokemus omasta merkityksellisyydestä osana 
yhteisöjä ja yhteiskuntaa 

 

Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto 2016 14 
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OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN 
Osallisuus yhteiskunnallisena ilmiönä 

Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto 2016 15 

Osallisuuden edistäminen 

Osallisuuden sosiaalinen perusta 
•  Miten lähiympäristö ja läheiset suhteet tukevat 

osallisuuden tunteen muodostumista à yhteisöjen 
rakentumisen ja niiden sosiaalisten suhteiden 
laadullisen muutoksen tukeminen 

 

Osallisuuden rakenteellinen perusta 
•  Yhteiskunnallinen todellisuus asettaa osallisuuden 

toteutumiselle omat ehtonsa à tarvitaan 
osallisuutta mahdollistavia ja tukevia toimintoja, 
rakenteita ja lainsäädäntöä  

Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto 2016 16 
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Osallisuuden edistäminen 

•  Osallisuuden edistämisen keinot kytketään monesti 
ns. osallistumisen porrasmalleihin 
–  Arnstein 1969, Suomessa mm. Horelli ja Gretchel 

•  Esim. Horelli 1994: 

Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto 2016 17 

Sopeuttaminen 
valmiisiin 
suunnitelmiin 

Kuuleminen 

Osallistuminen 
suunnitteluun 
(annetuin 
reunaehdoin) 

Yhteinen 
suunnittelu 

Oma 
suunnittelu, 
ammattilaiset 
tms. apuna 

Osallisuuden edistäminen 

MUTTA: Osallisuuden edistämistä ei voi pelkistää 
osallistumisen mekaaniseksi edistämiseksi 

–  Osallisuuden toteutumiseksi tarvitaan tasapainoisia 
vastavuoroisia suhteita, joissa voimme kasvaa uskomaan 
omaan merkityksellisyyteemme sekä omiin toimintakykyihimme 
ja –mahdollisuuksiimme 

à Osallisuuden tunteen ja kokemuksen kehittymisen ja 
vahvistumisen tulisi olla kaikkien osallisuutta 
edistävien hankkeiden ja projektien ydintavoite 

–  Osallistujille tarjottava todellisia mahdollisuuksia tuoda 
esille näkemyksiään, toimia, kantaa vastuuta ja käyttää 
valtaa 

–  Huomioitava se, mikä yksilölle itselleen on osallisuutta ja 
millainen osallistuminen koetaan mielekkääksi 

–  Toiminnassa on oltava tilaa erilaisille tavoille tehdä ja 
nähdä asioita 

Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto 2016 18 
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Osallisuuden edistäminen 
- silmäys Brasiliaan 

Ryynänen, S.: Nuoria reunoilla. Sosiaalipedagoginen tutkimus rikollisuuden 
ja väkivallan keskellä elävien nuorten kasvun tukemisesta brasilialaisissa 
kansalaisjärjestöissä, 2011 

Tutkimus brasilialaisen yhteiskunnan huono-osaisimpien 
nuorten parissa toimivien ruohonjuuritason 
kansalaisjärjestöjen kasvatuksellisesta työstä 
 
Nuorten tausta:  

–  Marginalisoimisen ja arvottomuuden kokemukset; näkymättömyys 
–  ”Arki hyökkäysten kohteena”: rikollisuus ja väkivalta 

–  Rikkonaiset perheet 
–  Koulutausta heikko: surkealaatuinen julkinen koulu 

–  Kokonaisvaltainen kokemus yhteiskunnan ulkopuolisuudesta 
à Kuinka moniulotteisen eriarvoisuuden, rikollisuuden 
ja väkivallan keskellä kasvavia nuoria voidaan tukea 
kohti täysivaltaista kansalaisuutta ja osallisuutta 

Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto 2016 19 

Osallisuuden edistäminen 
- silmäys Brasiliaan 

Ryynänen, S.: Nuoria reunoilla. Sosiaalipedagoginen tutkimus rikollisuuden 
ja väkivallan keskellä elävien nuorten kasvun tukemisesta brasilialaisissa 
kansalaisjärjestöissä, 2011 

Projeto Axé -kansalaisjärjestön kasvatuksellisia 
lähestymistapoja eriarvoisuuden kehän rikkomiseen ja 
nuorten osallisuuden vahvistamiseen:  

–  Dialoginen kasvatus; yhdessä tekeminen ja toimiminen 
–  ”Halun pedagogiikka” – pedagogia do desejo à toivon ja 

unelmien merkitys 
–  Luova toiminta pedagogisena prosessina à omien kykyjen ja 

oman arvon näkemään opettelu 
–  Ympäröivän todellisuuden rakentumisen opettelu à 

”itsestäänselvyyksien” kyseenalaistaminen  
–  ”Siltoja rakentava pedagogiikka” à yhteistyö 

–  ”Herättely” à julkinen keskustelu; vaikuttaminen 

à Vaihtoehtojen näkeminen 

Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto 2016 20 
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TEATTERI YHTEISKUNNALLISEN 
OSALLISUUDEN TILANA 

Osallisuus yhteiskunnallisena ilmiönä 

Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto 2016 21 

Teatteri yhteiskunnallisen 
osallisuuden tilana 

Osallisuus teatterista 
•  Uusien yleisöjen tavoittaminen 
•  Uudenlaiset yleisösuhteet, esim. osallistuminen 

sisältöjen tekemiseen 
 
Osallisuus yhteiskunnasta  
•  Teatteri kriittisen yhteiskunnallisen reflektion 

toteuttajana ja herättelijänä 
•  ”Taisteleva tutkimus”  

Teatterin osallisuus yhteiskunnassa 
•  Teatteri ja teatterintekijät osallisuuden 

sosiaalisen ja rakenteellisen perustan 
vahvistajina  

Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto 2016 22 
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KIITOS! 
sanna.ryynanen@uef.fi 
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lue lisää... 
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Oppressed. Palgrave Macmillan. 

•  Foster, R. (2012). The Pedagogy of Recognition. Dancing Identity and 
Mutuality. Tampere: Tampere University Press.  
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ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.  
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•  Nivala, E. & Ryynänen, S. (2013). Kohti sosiaalipedagogista osallisuuden 
ideaalia. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2013, vol. 14, 
9–41.   

•  Ryynänen, S. (2011). Nuoria reunoilla. Sosiaalipedagoginen tutkimus 
rikollisuuden ja väkivallan keskellä elävien nuorten kasvun tukemisesta 
brasilialaisissa kansalaisjärjestöissä. Tampere: Tampere University 
Press. 

•  Sernhede, O. & Söderman, J. (2011). Planet hiphop. Om hiphop som 
folkbildning och social mobilisering. Malmö: Liber. 

•  Suoranta, J. & Ryynänen, S. (2014). Taisteleva tutkimus. Helsinki: Into 
Kustannus.  
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Kaupungintea*eri	yhteiskunnallisen	
osallisuuden	4lana	

Avolavan	väli4linpäätösseminaari	
Ke	16.3.2016	klo	14-18	Lahden	KT	Aino-näy*ämö	

Tea*eri	2.0	|	yhteistyössä	Lahden	kaupungintea*eri,		
Tea*erin	4edotuskeskus	TINFO	ja	Taideyliopiston	Tea*erikorkeakoulu	



Seminaarin	ohjelma	

14.00 	 	Seminaarin	avaus	
		

14.15 	 	Alustus:	Osallisuus	yhteiskunnallisena	ilmiönä		
		

15.00 	 	Lahden	kaupungintea*erin	Avoimen	näy*ämön		
	 	 	toiminnan	esi*ely	
		

15.20 	 	Paneelikeskustelu,	osa	I	:		
	 	 	Osallisuus	&	kaupungintea*erirakenteet		

	
16.15 	 	Tauko	ja	kahvit	(2.	kerroksen	aula),	n.	30	min.	
	
16.45 	 	Paneelikeskustelu,	osa	II:		

	 	 	Osallisuus	&	ammaR-iden4teeR		
	
18.00 	 	Seminaari	pää*yy	
	
	



Avoin	näy*ämö	-piloRhanke		
Lahden	kaupungintea*erissa		
2015-2016	

Lahden	kaupungintea*erin	Avoin	näy*ämö	on	laaja	kokonaisuus	erilaisia	
toimintatapoja,	joiden	päämääränä	on	luoda,	syventää	ja	monipuolistaa	
tea*erin	ja	yleisön,	alueen	asukkaiden	(kävijät	ja	ei-kävijät),	alueen	
toimijoiden	sekä	alueella	toimivien	tea*eri-	ja	muun	kul*uurialan	
ammaRlaisten	välistä	suhde*a	ja	yhteistyötä.	Keskiössä	tea*erin	
rakenteen	ja	toimintakul*uurin	kehi*äminen.	
	

PiloRhankkeen	tavoi*eena	testata	toimintamallia	käytännössä,	kehi*ää	
sitä	eteenpäin	ja	mahdollistaa	pysyvä	Avoimen	näy*ämön	toiminta	Lahden	
kaupungintea*erissa	vuodesta	2017	eteenpäin.		

	

	



Avoimen	näy*ämön	tavoi*eet	

•  Joustavuu*a	rakenteeseen	

•  Kiinnostavia	ja	merkityksellisiä	sisältöjä	

•  Uusiin	esitysmuotoihin	ja	toimintatapoihin	lii*yvää	erityisosaamista	

•  Soveltavan	tea*erin	aja*elu-	ja	työtavat	osaksi	tea*erin	toimintaa	

•  Lisää	vaikutus-	ja	osallistumismahdollisuuksia	sekä	tea*erin	omalle	
henkilökunnalle	e*ä	ei-tea*eriammaRlaisille	

•  Avautuminen	ympäröivään	yhteisöön,	tea*erin	paikallinen	merkitys	

•  Lisää	yhteistyötä	muiden	tea*ereiden,	freelancereiden	ja	ei-
tea*eritoimijoiden	kanssa.	



Avoimen	näy*ämön	toimintamuodot	

•	Esitystuotannot		
	kiertuetuotannot	(tea*erin	ulkopuolella)		
	pienemmät	esitykset	tea*erin	4loihin	(aulaan,	lämpiöön,	ravintolaan)	

	
•	Taiteellisen	ja	soveltavan	tea*erin	rinnakkaisprosessit	
	
•	Itsenäiset	yhteisöprojek:t	(esitykseen	tähtäävät,	prosessipaino*eiset)		
	
•	AmmaRlaisten	ja	ei-ammaRlaisten	yhteistoiminta,	ei-ammaRlaisten	osallistaminen	
	
•	Yleisötyö:	Tea*erikierrokset,	teosesi*elyt,	taiteilijatapaamiset,	keskustelu4laisuudet	
	
•	Esityksiin	lii*yvät	räätälöidyt	yleisötyöpajat	(viri*ävä/purkava)	
	
•	Tea*erin	toiminnan	kehi>äminen:	henkilökuntaa	toiminnan	suunni*eluun	
osallistavat	työpajat,	koulutusta	uusiin	toimintamuotoihin	ja	aja*elutapoihin.	



	

AVOIMEN	NÄYTTÄMÖN	TIIMIN	TOIMINTA	2015-2016	

Produktiokohtaiset	
yleisötyövastaavat	
(tait.	henkilökunta)	
	

Tekniikka		
(näyttämö,	valo,	ääni,	
lavastamo,	puvusto…)	
	

Tiedotus,	
markkinointi,	
myynti	(4.krs)	
	

Tuotanto-
suunnittelu	
	
	

Koulu-
yhteistyö	
	
	

Seurakunta
-yhteistyö	
	
	

Tiimikokous	(kesto	1-1,5h)	järjestetään	kerran	kuussa:	käsitellään	ajankohtaiset	asiat,	ideoidaan	ja	jaetaan	tehtävät	
	

Kaikki	tiimin	jäsenet	kuuluvat	Avoimen	näyttämön	sähköpostilistalle	ja	osallistuvat	kokouksiin.	
	

Sovitaan	
produktiokohtaisesti,	
1	hlö	/	produktio	
(yleensä	yksi	
näyttelijöistä,	myös	
muut	osallistuneet)	

Tehostemestari	Myynti-	ja	
markkinointi-
assistentti	
	

Tuotanto-
suunnittelija	
	

Draama-	
kasvattaja	

Seurakunnan	
nuoriso-
ohjaaja	
	

Oman	produktion	
yleisötyön	
suunnitteluun	
osallistuminen.	
Työryhmän		ja	tiimin	
välisenä	
yhteyshenkilönä	
toimiminen,	ideoiden	
kerääminen,	
osallistuminen	
toteutukseen.	

Henkilöt	ovat	pois	
harjoituksista		
1-1,5h/kk	
tiimikokouksia	varten.	
	

Teknisten	tarpeiden	
selvittäminen	ja	
kommunikointi	omalle	
osa-alueelle.	
	
Tilaan	ja	tekniikkaan	
liittyvät	käytännön	
järjestelyt	/	tehtävien	
delegointi	eteenpäin	
tarvittaessa.	
	

Tiedotukseen	ja	
markkinointiin	
liittyvien		
tarpeiden	
kommunikointi,	
tehtävien	
delegointi	
eteenpäin	ja	
aikataulutus.	
	

Aikatauluihin	
liittyvät	
selvittelyt	ja	
reagointi	(tilat,	
tuotanto-
aikataulut,	
tekijät).		
	
Tuotanto-
kokoustarpeen	
määrittely	ja	
kokousten	
organisointi	
	

Avolavan	
taiteellinen	
henkilökunta		
	

Kunkin	
produktion	vetäjä	
+	taiteelliseen	
työskentelyyn	
osallistuvat	tekijät	

Taiteellinen	
työskentely	
Avolavan	
projekteissa	
	

Avolavan	tiimin	
vetäjä	/	
suunnittelija	
	

Suunnittelu-
troikka:	Saana,	
Saara	ja	Kati	
	

Kokonaisuuden	
organisointi,	
strateginen	
suunnittelu		
projektien	
suunnittelu,	
yhteistyö-
ehdotuksiin	
reagoiminen,	
tiimikokousten	
vetäminen	ja	
sisäinen	tiedotus.		
	

Kommunikointi	
johtajan	kanssa.	

Lahden	teatteri-
ilmaisun	ohjaajat	
	

Teatterikaverit	
	

Koulujen	
kanssa	
tehtävän		
yhteistyön	ja	
kouluihin/	
opetukseen	
liittyvän	
toiminnan	
suunnittelu	ja	
toteutus		
	

Osallistuu	
projekti-
kohtaisesti	
Avolavan	
projekteihin,	
seurakunta-
yhteistyön	
yhteyshlö	

Vauvateatteri		

Vauva-
kahvilat		Esitystyöpajat	

kouluille		

Opemateriaalit		

Nettisivut	ja	
facebook-sivut	
	

Pysyvä	resurssi	(vakituinen	henkilökunta)	
	

Tilapäivänen	ainakin	2017	
kesään	asti,	neuvoteltava	
	

Pysyvä	resurssi	(vain	vastuuhenkilöt	vaihtelevat)	
	

Väliaikainen	
lisäresurssi	
(ratkaistava	
pysyväksi	2017-	)	

Forum-projekti	

Teatterikierrokset	
ja		kurkistukset	
kulisseihin	
	

Treffit	Ilkan	
kanssa	
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Kiertävät	
esitykset	/	
tuotannot	talon	
ulkopuolella	
	Draamamenete

lmät	opettajille



Osallisuus	taiteellisessa	prosessissa	
Sankari	–	ja	miten	sellaiseksi	tullaan	

Nuorten	teema-
työpajat	kirjoi>ajan	
työn	tueksi	

Jay	Who?n	vetämät	rap-
työpajat	ja	nuoret	
mukana	esityksissä	

Graffi:kisa	

#Lah:Looks	

JayWho?n	vetämät	rap-
työpajat	ja	nuoret	mukana	
esityksissä	



Ero-forumtea>eriesitys	



Kouluyhteistyö	



Tea*erikaverit	
•  Tea>erikaverit	ovat	tea>erista	kiinnostuneita	eri	ikäisiä	vapaaehtoisia	
	

–  Tea*erin	piloRryhmässä	9	henkeä	
–  Eläkeläisiä,	työelämässä	olevia	ja	opiskelijoita	

•  Kenelle	tea>erikaveruus	sopii?	
•  		

–  tea*erista	kiinnostuneille		
–  kul*uuriharrastusta	kaipaaville	
–  sosiaalisesta	toiminnasta	innostuneille		
–  kaiken	ikäisille	ja	-taustaisille	
		

•  Tea>erikaveriksi	lähtevälle	toiminta	on	mahdollisuus…	
•  		

–  päästä	mukaan	tea*erin	toimintaan	
–  saada	lisä4etoa	omasta	tea*erista,	tea*erin	tekemisestä	ja	esityksistä	
–  saada	uusia	tu*avuuksia	ja	verkostoja	samoista	asioista	kiinnostuneista	ihmisistä	
–  nähdä	harjoituksia	ja	erilaisia	esityksiä	
–  kehi*ää	yhteistoimintaa	toiveiden	mukaan	

•  Toimintaa	kehitetään	yhdessä	kavereiden	kanssa	



Ryhmätreffit	
•  Tea*erikavereiden	vetämät	ryhmätreffit	ovat	esitysten	katsomiskokemusta	

täydentävä	palvelu	tea*erin	katsojille	

•  Maksuton	(sisältyy	tea*erilipun	hintaan),	ennakkoilmoi*autuminen	

•  Mahdollisuus	saada	lisä4etoa	teoksesta	sekä	jakaa	tea*erikokemus	yhdessä	
muiden	katsojien	sekä	Tea*erikaverin	kanssa.		

	
•  Ryhmätreffit	sisältävät		

–  ennen	esitystä	pide*ävä	sisällöltään	vaihteleva	johdanto	nähtävään	esitykseen	(n.	30-45min)		
–  yhteisen	hetken	väliajalla		

•  Treffit	ovat	suunna*u	erityises4	katsojille,	joilla	ei	väl*ämä*ä	ole	ketään	kenen	
kanssa	tulla	tea*eriin.		

•  Treffeille	otetaan	1-10	henkeä.		


