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TEATTERI TAKOMON 
VANHUSTYÖN KEHITYSHANKE 2013–2015
  – Raportti 1. vaiheesta: 
    Miten viedä taide-elämyksiä muistisairaille?

Helsinkiläisen Teatteri Takomon vanhustyön työryhmä on ottanut uusia aske-
leita vanhustyönsä kehittämisessä ja on valinnut uudeksi kohderyhmäkseen 
ryhmäkodeissa asuvat ihmiset, joilla on muistisairauksia. Syksyllä 2013 
takomolaiset järjestivät Töölön monipuoliseen palvelukeskukseen työpajoja 
ryhmäkoti Ruusun asukkaille ja eräänlaisena työpajajakson päätepisteenä 
syntyi demo nimeltään ”Juhlat”, johon kutsuttiin myös asukkaiden omaisia.

 Prosessin seurauksena saatiin oppia ja käytännön taitoa taiteellisesta työskentelystä 

yhdessä muistisairaiden kanssa ja yhteistyöstä palvelukeskuksen henkilökunnan kans-

sa. Löydettiin hyviä ja onnistuneita toimintatapoja ja havaittiin myös ongelmakohtia, 

joiden ratkaisemiseen Teatteri Takomo haluaa pureutua vanhustyössään jatkossa. 

Kolmivuotisen vanhustyön kehityshankkeen ensimmäinen vaihe on nyt takana, ja seu-

raavien vuosien työtapoja kehitellään syksyn 2013 aikana hankituista kokemuksista 

viisastuneina. Tarkoituksena on, että kehityshankkeen päätyttyä vuonna 2015 Teatteri 

Takomolla olisi paljon käytännön tietoa siitä, miten teatteritaide voi kohdata asumisyksi-

köiden vanhukset. Takomon pyrkimyksenä on tarjota osaamisensa ja tietonsa yleiseen 

käyttöön. Menetelmiä, joilla tämä voitaisiin mahdollistaa, pohditaan kehityshankkeen 

aikana.
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1. Teatteritaidetta vanhuksille ja nyt myös muistisairaille

1.1 Teatteri Takomo tutkii ja oppii taidetta tarjoillessaan
Vanhustyö on ollut tärkeä osa helsinkiläisen Teatteri Takomon toimintaa jo vuodesta 

2004. Takomon vanhustyön tavoitteena on ollut tuoda taide-elämyksiä vanhusten asu-

misyksiköihin, joista käsin vanhusten on hankalaa tai mahdotonta päästä teatteritaiteen 

pariin. Vanhustyötoiminta on lähtenyt liikkeelle pienimuotoisista lukutuokioista. Vuonna 

2008 tuotettiin lukudraama Uusi elämä yhdessä Muistiliiton (entinen Alzheimer-keskus-

liitto) kanssa ja nyt osaksi toimintaa ovat tulleet myös kokonaiset esitykset, koulutukset 

ja taiteen keinoin tapahtuva tutkimus, jolla pyritään kehittämään toimintaa. Teatteri 

Takomon vanhustyön työryhmä on erittäin motivoitunut jatkamaan laadukkaan, moni-

muotoisen ja taiteellisesti kunnianhimoisen mutta samalla myös moniammatillisen, 

asiakaslähtöisen ja ihmisarvoa kunnioittavan vanhustyön kehittämistä.

 Kun Teatteri Takomo tuotti vuoden 2012 pääteoksensa, Töölönkatu 33 -esityksen  

vanhuksille Töölön monipuoliseen palvelukeskukseen ja sai siitä paljon kiittävää palau-

tetta, oli selvää, että vanhustyötä jatkettaisiin. Helsingin Kulttuurikeskuksen kulttuuri-

suunnittelijoiden Jenni Varhon ja Satu Silvannon asiantuntevalla opastuksella vanhus-

työtä lähdettiin viemään kohti tutkivampaa työotetta, ”taiteen kärki edellä”. 

Kulttuurisuunnittelijoiden kannustuksella oli suuri merkitys sille, että Teatteri Takomo otti 

uudet haasteet vastaan.

 Teatteri Takomo päätti sitoutua vuonna 2013 alkavaan kolmivuotiseen kehittämis-

hankkeeseen, jossa tutkitaan teatterin keinoin taiteen mahdollisuuksia tuoda iloa ja 

elämyksiä laitoksissa asuville vanhuksille. Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolauta-

kunta lupautui rahoittajaksi tälle hankkeelle. Työtä jatkettiin samalla taiteellisesti kunnian-

himoisella otteella, jolla ohjaaja-dramaturgi TeM Titta Halisen ohjaama Töölönkatu 33 oli 

toteutettu, ja sovittiin, että Halinen ryhtyisi Teatteri Takomon vanhustyön taiteelliseksi 

johtajaksi. Teatteri Takomon vanhustyön alullepanija, näyttelijä TeM Susanna Mikkonen 

aloitti vanhustyön projektipäällikkönä hankkeessa. Mikkonen on suorittanut yleisötyön 

johtamisen opinnot vuonna 2012 saadakseen työkaluja Teatteri Takomon yleisötyön 

kehittämiseen, erityisesti vanhustyötä varten.

 Töölönkatu 33 -esitys toteutettiin yhteistyössä Töölön monipuolisen palvelukeskuk-

sen asukkaiden ja henkilökunnan kanssa, ja sen kohderyhmänä olivat palvelukeskuksen 

asukkaat, muistisairaita lukuunottamatta. Tämä rajaus tehtiin siitä syystä, että esityksen 

suunnitteluprosessin aikana Titta Halinen ja työryhmä arvelivat, että muistisairaiden 

asukkaiden tapa hahmottaa maailma olisi kokonaan toisenlainen verrattuna muistiltaan 

normaaleihin asukkaisiin. Sama esitys ei välttämättä täysin soveltuisi sekä muistisairaille 

että muistiltaan terveille asukkaille, ajateltiin. Töölönkatu 33:n myötä Teatteri Takomon 

näyttelijät  ja muu työryhmä saivat paljon oppia, ymmärrystä ja taitoa vanhustyöstä sekä 

vanhuksille suunnatun, taiteellisesti korkeatasoisen esityksen tekemisestä. Kun Töölön-

katu 33 -projekti päättyi, Teatteri Takomo halusi haastaa itsensä tutkimaan tätä tunte-

mattomaksi jäänyttä ryhmää – muistisairaita vanhuksia. Heidät otettiin vanhustyön 

kehityshankkeen 2013–2015 ensimmäiseksi tutkimuskohteeksi. ”Miten viedä taide-

elämyksiä muistisairaille?” -kysymys muotoutui keskeiseksi koko ensimmäisen vaiheen 

työskentelylle. Tietoa ja käytännön kokemusta kohderyhmästä oli hankittava, jotta taide-

elämysten tarjoaminen heille olisi mahdollista.

 Vanhustyön kehityshankkeen ensimmäinen vaihe aloitettiin keväällä 2013 muistisai-

rauksiin liittyvällä koulutuksella ja perehtymisillä Töölön monipuolisen palvelukeskuksen 

muistisairaiden asumisyksiköihin. Syksyn 2013 aikana toiminta jatkui hoitohenkilökun-

nalle suunnatulla vuorovaikutuskoulutuksella, teatterilaisille suunnatulla muistisairaus-

koulutuksella ja muistisairaille suunnatuilla työpajoilla sekä huipentui lopulta Juhlat -

demon muodossa Töölön monipuolisessa palvelukeskuksessa. Tarkempi selonteko 

vuoden 2013 toiminnasta löytyy luvusta 2, sivulta 9 alkaen.

 Kehityshankkeen ensimmäisessä vaiheessa onnistuttiin monissa hankkeelle ennalta 

määritellyissä tavoitteissa. Työryhmä löysi monia toimintatapoja ja ymmärrys siitä, miten 

näitä tapoja voi jatkossa entisestäänkin kehittää, lisääntyi. Esimerkiksi ensiarvoisen 

tärkeäksi seikaksi havaittiin moniammatillisuus, mikä tarkottaa kehityshankkeen yhtey-

dessä sitä, että työryhmään kuuluu teatteritaiteilijoiden lisäksi palvelukeskuksen henkilö-

kuntaa. Monien onnistuneidenkin tavoitteiden kohdalla työsarkaa kuitenkin riittää ja 

kehityshankkeeseen liittyvän itsearvioinnin avulla tuloksia pyritään tulevina vuosina 

parantamaan. Kevään ja erityisesti syksyn 2013 aikana havaittiin tietysti myös monia 

puutteita kehittämishankkeeseen liittyvässä toiminnassa, ja näiden huonoiksi osoittautu-

neiden toimintatapojen tilalle pyritään kehittelemään uusia. Vuoden 2014 kehityssuunni-

telmassa nämä seikat tullaan ottamaan erityisen tarkastelun kohteiksi. Itsearvioinnista 

kerrotaan seikkaperäisemmin tämän raportin luvuissa 3, sivulta 38 alkaen.

 Teatteri Takomon vanhustyön käytännöissä on uutta se, että kehityshankkeen 2013–

2015 aikana työryhmässä on mukana myös dokumentoija. Dokumentoijan tehtävänä on 

kerätä informaatiota eri työvaiheista ja olla mukana arvioimassa niiden onnistumista ja 

kehittämistarpeita. Dokumentoijan avulla vanhustyössä opitut asiat, hyväksi havaitut 

käytännöt ja myös opettavaisimmat epäonnistumiset taltioidaan ja saatetaan muotoon, 

joka on kenen tahansa vanhustyön ja soveltavan teatteritaiteen yhdistämisestä kiinnos-

tuneen saatavilla. Tämä raportti kehittämishankkeen ensimmäisestä vaiheesta on siis 

paitsi kuvaus siitä, mitä Teatteri Takomon vanhustyössä tapahtui vuonna 2013, myös 

yritys helpottaa muiden vanhustyötä tekevien taiteilijoiden ja taiteen mahdollisuuksista 

kiinnostuneiden hoitoalan ammattilaisten työtä. Opittuja asioita pyritään sanallistamaan 

niin, ettei jokaisen ”tarvitsisi keksiä pyörää uudelleen”, eli lähteä liikkeelle nollapisteestä. 
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Teatteri Takomon vanhustyön kehityshanke tähtää siihen, että hankkeen päätyttyä 

vuonna 2015 voitaisiin koostaa kehittämishankkeen aikana saadusta osaamisesta 

teatteritaiteen ja vanhustyön yhdistämisen toimintamalli, eräänlainen käsikirja, jonka 

avulla teatterialan ammattilaisten ja palvelukeskuksien henkilökunnan olisi helpompaa 

alkaa suunnitella omanlaisiaan, ainutlaatuisia vanhuksille suunnattuja taide-elämyksiä.

1.2 Käsitteistä ja rajauksesta
Tässä yhteydessä on syytä mainita, että Teatteri Takomo on tietoinen ongelmista, jotka 

liittyvät käsitteeseen ”vanhus”. Se on yleistävä ja niputtava sana, jolla on joidenkin 

asiaan perehtyneiden mielestä negatiivinen kaiku. Toisaalta sanat ”ikäihmiset”, ”ikäänty-

neet” tai ”seniorit” kuulostavat hieman kankeilta kiertoilmauksilta, joilla itse asiassa 

taitaa olla aivan samalla tapaa negatiivinen ja yleistävä kaiku. Töölön palvelukeskuksen 

muistisairaiden ryhmäkodeissa asuu pääsääntöisesti keski-ikäisiä ihmisiä vanhempaa, 

eläkeikäistä porukkaa, jota voitaisiin ikänsä puolesta kutsua vanhuksiksi, mutta jouk-

koon saattaa kuulua joku nuorempikin, jolle asuminen omassa kodissa on muistisairau-

den vuoksi muuttunut mahdottomaksi. Teatteri Takomo on käyttänyt omasta vanhusten 

parissa tekemästään työstä nimitystä ”vanhustyö”, samalla tavoin kuin lasten- ja nuorten 

parissa tehdystä työstä käytettäisiin nimitystä ”nuorisotyö”. Tässä raportissa termiä 

”vanhus” tai termiä ”muistisairas vanhus” käytetään toisinaan, jotta kankeat ja ehkä 

teennäisetkin kiertoilmaukset voitaisiin välttää, ja jotta tämä termi tässä yhteydessä 

käytettynä yhdistyisi ”Teatteri Takomon vanhustyö” -käsitteeseen. Teatteri Takomo 

kuitenkin suhtautuu vakavasti vanhojen ihmisten kategorisointiin ja pyrkii pohtimaan 

tulevaisuudessa, miten mahdollisesti kielteisiä lisämerkityksiä sisältävistä termeistä 

voitaisiin luopua Takomon viestinnässä.

 Tässä vanhustyön kehityshankkeen ensimmäistä vaihettä käsittelevässä raportis-

saan Teatteri Takomo ei aio pureutua kysymykseen siitä, miksi olisi tärkeää tuoda taidet-

ta vanhuksille tai muille ryhmille, joille omatoiminen taiteen ääreen pääseminen voisi olla 

mahdotonta. Sitä kysymystä on seikkaperäisesti pohdittu ja taiteen tärkeyttä osana 

hoivatyötä on tutkittu ja todisteltu monissa muissa eri yhteyksissä. Tässä raportissa 

tutkitaan vain niitä asioita, joita Teatteri Takomon vanhustyön kehittämishankkeeseen 

liittyvissä tapahtumissa on ilmennyt ja joista hankkeen työryhmä on katsonut oppineen-

sa jotakin. Yleiseksi perusteluksi taiteen viemiselle kaikkien ihmisten ulottuville riittänee 

tässä yhteydessä YK:n ihmisoikeusjulistus, joka ottaa esille jokaisen ihmisen oikeuden 

kulttuuriin.

27. artikla. 1. Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, 

nauttia taiteista sekä päästä osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista 

eduista. [...] (Wikipedia)

Suomen kulttuuripoliittinen linjaus myötäilee ihmisoikeusjulistuksen 27. artiklan linjaa, 

mitä kulttuuripalvelujen saatavuuteen tulee. Suomen Kuvalehden toimittaja Silja Lanas 

Cavada lainaa artikkelissaan ”Kulttuuria kaikille” Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön 

kulttuuripolitiikan strategiaa näin:

Vuoteen 2020 mennessä kulttuuripalvelut ovat tasa-arvoisesti kaikkien saatavissa ja 

saavutettavissa, eri väestöryhmien osallisuus ja harrastusmahdollisuudet toteutuvat 

ja kansalaiset osallistuvat aktiivisesti kulttuurielämään. (Lanas Cavada 2012, 44)

1.3 Tämän raportin tutkimusmetodeista ja dokumentoinnista
Tämän raportin on kirjoittanut Teatteri Takomon vanhustyön kehityshankkeen dokumen-

toijana toiminut näytelmäkirjailija ja dramaturgi, TaM TeK Salla Viikka. Raporttia on sen 

eri kirjoitusvaiheissa kommentoinut ja täydentänyt hankkeen projektipäällikkö, näyttelijä 

Susanna Mikkonen ja sen on tarkistanut myös ohjaaja-dramaturgi Titta Halinen. Doku-

mentoija-tittelinsä mukaisesti Viikka toimi syksyn 2013 työpajoissa muistiinpanoja 

tekevän tarkkailijan roolissa, mutta hänellä oli myös oikeus ja mahdollisuus osallistua 

työpajojen sekä demon vuorovaikutustilanteisiin ja työpajoihin liittyviin keskusteluihin. 

Paria hänen kirjoittamaansa tekstiä käytettiin työpajoissa sekä demossa. Viikka oli 

mukana myös Töölönkatu 33 -produktiossa, Titta Halisen assistenttina, ja häntä ei siis 

voida pitää ulkopuolisena, objektiivisena tarkkailijana, vaikka jonkinlaiseen objektiivisuu-

teen hän tietysti raportissa pyrkiikin.

 Viikka ei ole koulutukseltaan tutkija vaan teatteritaiteilija ja graafinen suunnittelija, ja 

niinpä hänen analyysinsä ja ymmärryksensä hankkeen tapahtumista ja vaikutuksista 

suodattuvat väistämättä tämän taustan läpi. Hän – taiteilija – tarkkaili kaltaisiaan toisia 

taiteilijoita työssään, koska nämä eivät sitä itse ehtineet tehdä työnsä ohessa. Useat 

tässä raportissa mainitut havainnot ja päätelmät ovat hänen omaa, henkilökohtaista 

tulkintaansa tilanteista ja asioista, joista joku toinen olisi saattanut tehdä aivan toisenlai-

set johtopäätökset. Monet pohdinnat, joita Viikka tässä raportissa esittää, ovat synty-

neet työpajoihin liittyvissä keskusteluissa kuultujen kommenttien pohjalta tai keskuste-

luissa yhdessä työryhmään kuuluneiden henkilöiden kanssa. Näistä kaikista 

keskusteluista ja niistä juontuvista ajatusketjuista on dokumentoijan mahdotonta pitää 

tarkasti kirjaa, ja kirjallisiksi muuttuessaan ne väistämättä saavat myös uuden muodon. 

Näissä mahdollisesti tapahtuneista virheellisistä tai yleistävistä päätelmistä Viikka ottaa 

vastuun.

 Joissain kohdin raporttia Viikka tekee myös oletuksia siitä, mitä on työryhmän 

kesken päätetty, vaikka virallista suullista tai kirjallista päätöstä jostakin asiasta ei ole, tai 

hän ei itse pysty muistamaan kuulleensa asiasta päätetyn. Näissä kohdin Viikka on 

olettanut asiat ”yhdessä sanattomasti päätetyiksi” ja kirjoittaa vain, että ”päätettiin”. 

Ehkäpä joissakin kohdissa oikeampi ilmaisu olisi ollut ”ja ajauduttiin siihen tilanteeseen, 

että...”. Taiteellisessa prosessissa, taideteoksia tai esityksiä suunniteltaessa, erilaisten 
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päätösten tarkan sanamuodon tai sen syiden jäljittäminen on vaikeaa, sillä osa päätök-

sistä on alitajuisia ja osaa ei sanota ääneen. 

 Luvussa 3, jossa käsitellään tämän hankkeen ensimmäisen osan itsearviointia, 

tutkimusmetodit muuttuvat hieman, sillä mukaan otetaan koko työryhmältä kerätyt 

itsearviointilomakkeet. Näin koko työryhmä pääsee ääneen.

 Vaikka kirjoittajana toimii Salla Viikka, ja hänen henkilökohtainen näkemyksensä 

värjää väistämättä koko raporttia, hän ei kuitenkaan kirjoita tekstiä ”minä”-muodossa, 

korostaakseen omaa tarkkailijan asemaansa. Hän yrittää mahdollisuuksiensa mukaan 

kirjoittaa objektiivisesti, ikäänkuin työnantajansa Teatteri Takomon näkökulmasta, tark-

kaillen myös itseään kaukaa, mutta ymmärtäen samalla, että oman työnantajansa 

toimista on kenenkään vaikea raportoida täysin objektiivisesti.

2. Vuoden 2013 kehityshankkeen tavoitteet, 
rakenne ja puitteet

Vanhustyön kehityshanke 2013 oli moniosainen prosessi, joka sisälsi 
suunnitteluvaiheen, koulutusjaksot, työpajajakson, demon sekä viimeisenä 
kaiken hankkeessa tapahtuneen toiminnan arviointivaiheen.

2.1 Hankkeen alkumetrit ja suunnittelu
Teatteri Takomon vanhustyön kehityshankkeen valmistelutyötä alettiin tehdä tammikuus-

sa  2013 ja työ jatkui vielä saman vuoden toukokuussa. Suunnittelutyöhön osallistuneet 

Takomon vanhustyön projektipäällikkö Susanna Mikkonen, tuottaja Sara Nyberg ja 

kehityshankkeen taiteellinen vastaava, ohjaaja-dramaturgi TeM Titta Halinen pohtivat 

muun muassa hankkeen rahoituksen haalimista, tarvittavan työryhmän kokoa ja vaadit-

tavan ammatillisen osaamisen kirjoa. Lisäksi he tekivät taustatyötä liittyen muistisairai-

siin, jotta toiminta osattaisiin räätälöidä juuri kohderyhmälleen sopivaksi.

 Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksen myöntämä 30 000 euroa oli kehityshank-

keen budjetti koko vuodeksi 2013. Joillakin työryhmään kuuluvista henkilöistä on myös 

henkilökohtainen taiteilija-apuraha, joten heidän työskentelyään ei onneksi tarvinnut 

kehittämishankkeen rajallisesta budjetista rahoittaa. Susanna Mikkonen, Sara Nyberg ja 

Titta Halinen tekivät alustavia suunnitelmia siitä, miten ja mihin rahaa kannattaisi vuoden 

aikana käyttää.

 Jo kehityshankkeen alussa ymmärrettiin, että toiminnassa voitaisiin hyödyntää 

Töölönkatu 33 -projektin aikana muotoutuneita hyviä kontakteja Töölön monipuolisen 

palvelukeskuksen henkilökuntaan. Koska tavoitteena on toteuttaa kehityshankkeen eri 

vaiheet moniammatillisena yhteistyönä teatteritaiteen ammattilaisten, palvelukeskuksen 

hoito- sekä muun henkilökunnan kanssa, Teatteri Takomon oli järkevää jatkaa toimintaa 

nimenomaan jo tutuksi tulleessa Töölössä. Toiminnan jatkuvuuden ja uusien, opittujen 

käytäntöjen juurruttamisen turvaamiseksi kolmivuotisen kehityshankkeen muutkin 

vaiheet toteutetaan Töölön palvelukeskuksessa.

 Taiteelliseksi työryhmäksi valikoitunut joukko oli miltei sama kuin Töölönkatu 33:n 

esityksessä. Myös tämä oli tietysti etu. Jokaisella työryhmän jäsenellä oli mahdollisuus 

hyödyntää aikaisempia kokemuksiaan vanhustyöstä kehityshankkeen myötä ilmenevien 

uusien haasteiden keskellä. Arveltiin, että tämä jatkuvuus mahdollisimman monella osa-

alueella, paikasta ja työporukasta alkaen, olisi hankkeelle hyödyksi.

Puvustaja ja rekvisitööri 
Paula Koivunen laittaa 
huopatossut Inkerin 
pehmoeläinkoiralle 
lämmikkeeksi. 
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 Koko työryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa yhdessä 13.5.2013 Töölön monipuoli-

sessa palvelukeskuksessa. Paikalla tuolloin oli Titta Halisen, Susanna Mikkosen, ja Sara 

Nybergin lisäksi myös näyttelijät TeM Katja Joutsijoki, TeM Taisto Oksanen ja TeM 

Elisa Salo, lavastaja ja valosuunnittelija TeM Max Wikström, pukusuunnittelija TaM 

Paula Koivunen ja dokumentoija TaM, TeK Salla Viikka. Asiantuntijoiksi Teatteri Takomo 

oli kutsunut paikalle Muistiliiton projektisuunnittelija Mailis Heiskasen ja gerontologian 

dosentti, FT Ulla Eloniemi-Sulkavan. Töölön monipuolisesta palvelukeskuksesta 

paikalla olivat keskuksen johtaja Marja Nurmi-Köngäs, ohjaaja Elisa Laiho, fysiotera-

peutti Elina Roiko sekä sosiaaliohjaaja Jasmiina Gharieb. Näyttelijä, TeM Tarja Heinu-

la ei päässyt tuolloin paikalle. Syksyllä 2013 työryhmään liittyi kiinteästi Töölön palvelu-

keskuksen sosiaaliohjaaja Päivi Tabell.

 Ensimmäisessä kokouksessa projektipäällikkö Susanna Mikkonen ja taiteellinen 

vastaava Titta Halinen määrittelivät kehityshankkeen keskeisen sisällön, tavoitteet, 

käytännön toiminnan sekä aikataulun. Koulutusta pidettiin tärkeänä asiana, ja siksi 

päätettiin, että Itä-Suomen yliopiston professori, neurologian ja geriatrian erikoislääkäri 

Raimo Sulkavaa pyydettäisiin pitämään työryhmälle tietoiskumainen koulutus muistisai-

rauksista.

 Työryhmän tutustumiskäynnit Töölön palvelukeskukseen päätettiin keskittää Pioni- ja 

Ruusu-ryhmäkoteihin, sillä näissä ryhmäkodeissa asuu tällä hetkellä suhteellisen toimin-

takykyisiä asukkaita, reilu kymmenkunta kumpaisessakin.

 Työpajojen suunnittelukokous järjestettiin 21.5.2013 Töölössä, ja paikalle pääsivät 

Susanna Mikkonen, Salla Viikka, Max Wikström, Paula Koivunen sekä kaikki työryhmän 

näyttelijät. Ryhmäkoteihin tutustuminen tapahtui 20.–22.5.2013 pienissä, muutaman 

henkilön ryhmissä. Vierailijat osallistuivat ryhmäkotien toimintaan muun muassa ulkoile-

malla asukkaiden kanssa palvelukeskuksen sisäpihalla.

 Muistisairaiden vanhusten kanssa toimittaessa tuntui tärkeältä, että omaisia tiedotet-

taisiin kehityshankkeesta. Titta Halinen ja Susanna Mikkonen vierailivat toukokuussa 

2013 sekä ryhmäkoti Ruusun että Pionin omaistenilloissa kertomassa ryhmäkoteihin 

rantautuvasta teatteritoiminnasta. Vastaanotto oli myönteistä. Omaisille haluttiin tarjota 

mahdollisuus osallistua toimintaan jossain muodossa, ja yksi heistä lupautuikin mukaan.

 Syksyn 2013 toiminta päätettiin kuitenkin myöhemmin rajata vain ryhmäkoti Ruusua 

koskevaksi, sillä resurssien jakaminen kahtaalle tuntui hankalalta työtavalta kehityshank-

keen alkuvaiheessa, kun työryhmän tietämys muistisairaista oli vielä niin vähäistä. 

Omaisten osallistuminen toimintaan jäi sekin vain haaveeksi, sillä valittuihin työtapoihin 

sopivaa tapaa omaisten osallistumiselle ei tuntunut löytyvän. Ryhmäkoti Ruusun asuk-

kaille järjestetyssä Juhlat-demossa omaiset kyllä olivat läsnä samaan tapaan juhlavierai-

na kuin asukkaatkin (tästä lisää esimerkiksi luvussa 2.4).

2.1.1 Hankkeen tavoitteet
Joistakin vanhustyön kehityshankkeen 2013–2015 tavoitteista on jo kerrottu aiemmin 

tässä raportissa. Kootusti hankkeen yleiset tavoitteet, jotka määriteltiin vuoden 2013 

alussa, ovat seuraavat:

● Luoda monimuotoisia teatteritapahtumia Töölön monipuoliseen 

palvelukeskukseen.

● Luoda käytäntöjä ja menettelytapoja palvelukeskuksissa vieraileville teatterialan 

ammattilaisille. Samalla palvelukeskusten henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuus 

ottaa teatterillista lähestymistapaa hyödyntäviä toimintatapoja osaksi vanhus-

työtään. 

● Käytännöt ja menettelytavat kerätään ja sanallistetaan dokumentoinnin avulla 

kolmivuotisen hankkeen lopuksi julkaistavaan teatterillisen vanhustyön toimintamal-

liin. Toimintamalli on tämän jälkeen yleisessä ja vapaassa käytössä Teatteri Tako-

mon internet-sivuilla. Myös muita mahdollisia foorumeita toimintamallin jakamiseksi 

harkitaan – näitä voisivat olla esimerkiksi kirja tai hyvinvointi- ja terveysalojen avoin 

innovaatioyhteisö Innokylä.

● Vanhustyö ja teatteritaide yhdistettynä tarjoavat puolestaan työryhmän 

näyttelijöille ja muille teatteritaiteilijoille mahdollisuuden kehittää osaamistaan 

nimenomaan yleisötyössä ja varsinaisten teatteritilojen ulkopuolella tapahtuvassa 

teatteritaiteessa.

● Hanke nivoutuu muuhun Teatteri Takomon vanhustyöhön ja hankkeen aikana 

kerätty tieto hyödyttää Takomon muutakin vanhustyötä.

Hankkeen taiteellisista lähtökohdista ja tavoitteista kerrotaan seuraavaksi, luvussa 2.1.2.

2.1.2 Hankkeen taiteelliset lähtökohdat ja tavoitteet
Hankkeen taiteellinen vastaava, ohjaaja-dramaturgi Titta Halinen määritteli vanhustyön 

kehityshankkeen taiteellisia lähtökohtia ja tavoitteita vuoden 2013 alussa seuraavasti:

● Tehdä esitystaidetta muistisairautta sairastavien sekä muistisairauden hoitoon 

erikoistuneiden ihmisten kanssa. Lähestyminen on paikkalähtöistä ja dokumentaa-

rista. Tässä projektissa se tarkoittaa, että esitystapahtumat (esitykset, harjoitukset, 

työpajat) toteutetaan pääasiassa Töölön palvelukeskuksen muistisairaiden asumis-

yksiköissä ja että esitysten materiaalina käytetään taiteellisen työhön osallistuvien 

ihmisten kertomuksia ja kokemuksia. Yhtenä keinona käyteään ainakin tarinateatte-

rin tekniikoita, joita hyödynnettiin jo ”Töölönkatu 33” -produktiossa. Esitysten 

aiheita ei määritetä tässä eikä ennen työprosessin alkua, vaan ne kasvavat näkyville 

orgaanisesti harjoitusprosessin ja yhteisten tapaamisten myötä. Prosessia läpileik-
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kaa läsnäolo ja kuunteleminen, jolle taiteilijoiden on antauduttava. Ainoa rajaus on 

se, että aiheeksi EI tulla valitsemaan muistisairautta itseään.

● Tutkitaan mitä muisti ja muistaminen esitystaiteen näkökulmasta on tai voisi olla. 

Mitä se tarkoittaa dramaturgisesti? Onko muistisairauksissa meille usein käsittämä-

tön logiikka purettavissa ja toisennettavissa dramaturgisesti? Entä mitä se tarkoittaa 

esiintyjän kannalta, minkälaista läsnäoloa se vaatii? Onko esityksen dramaturgian 

kenties oltava vain raami, jossa esiintyjä voi reagoida nopeasti ja joustavasti muisti-

sairaan katsojan asettamiin vaatimuksiin? Onko sellaisia vaatimuksia edes olemassa 

vai ovatko ne vain meidän ennakkoluulojamme? Uskomme, että näissä kysymyksis-

sä riittää pureskeltavaa kolmelle vuodelle.

● Paikkalähtöisyys ja dokumentaarisuus on koko kolmivuotissuunnitelman kattava 

taiteellinen lähtökohta. Vuosi 2013 kuluu perusasioiden opiskelussa, asukkaisiin ja 

hoitohenkilökuntaan tutustuessa, perusharjoitteiden sekä esityksellisten mahdolli-

suuksien kartoittamisessa. Vuonna 2014 mukaan otetaan musiikki ja äänimaailma ja 

vuonna 2015 esineteatteri.

Kolmivuotisen hankkeen edetessä taiteellisia tavoitteet varmasti täsmentyvät ja saatta-

vat jopa muuttua, mikäli taiteellinen työskentely kohderyhmän kanssa antaa syyn muu-

tokseen. Halinen puhuu tässä tekstissään ”esityksistä” ja ”esitystapahtumista”, ja on 

tarkennettava, että kehityshankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2013 varsinaisia 

”esitykseksi” määriteltäviä tilanteita oli vain yksi, kerran esitetty Juhlat-demo. Tietysti 

työpajojen aikana pieniä esityksellisiä hetkiä syntyi, mutta ainakaan syksyn 2013 työpa-

jojen tarkoituksena ei ollut tuottaa pientä esitystä jokaisen työpajan yhteydessä. (Työpa-

joista kerrotaan lisää luvussa 2.3.)

2.2 Koulutus
Kehityshankkeen alkaessa muistisairaudet olivat melko vieras asia Teatteri Takomon 

väelle. Vain harvalla oli omakohtaisia kokemuksia muistisairaan vanhuksen kohtaamises-

ta, ja olikin selvää jo alusta saakka, että koulutusta tarvittaisiin. Tätä tarkoitusta varten 

järjestettiin Itä-Suomen yliopiston professori, neurologian ja geriatrian erikoislääkäri 

Raimo Sulkavan luento 4.6.2013, josta oli työryhmälle paljon apua. Valitettavasti kaksi 

työryhmän jäsentä oli kuitenkin estynyt saapumaan tuohon tilaisuuteen.

 Töölön monipuolisen palvelukeskuksen henkilökunnalla puolestaan oli paljonkin 

tietoa muistisairaista vanhuksista, mutta heillä taas ei ollut juurikaan tietoa tai kokemusta 

siitä, miten teatterillisia keinoja voisi ottaa avuksi hoitotyössä. Hekin siis tarvitsivat 

koulutusta. Lisäksi, koska työpajoja oli tarkoitus järjestää ryhmäkoti Ruusussa, teatteri-

väen ja hoitohenkilökunnan oli tarpeen myös tutustua toisiinsa, jotta jonkinlainen luotta-

mus voisi syntyä. Tiedettiin, että tulevien työpajojen aikana takomolaiset saattaisivat 

tarvita neuvoja ja apua hoitohenkilökunnalta muistisairaiden kanssa työskentelemiseen 

liittyen, ja siinä mielessä oli tärkeää, että teatterin ammattilaiset ja hoitohenkilökunta 

tuntisivat toisiaan ja toistensa työtapoja jonkin verran. Niinpä ennen työpajajakson 

alkamista järjestettiin Töölössä hoitohenkilökuntaa varten neljä kertaa niin sanottua 

vuorovaikutuskoulutusta. Näyttelijä Katja Joutsijoki toimi puolitoistatuntisten koulutus-

sessioiden vastuukouluttajana.

 Joutsijoki kuvaa vuorovaikutuskoulutusta näin:

 ” Improvisaatio- ja vuorovaikutustaitoharjoitteiden tavoitteena on kohottaa 

Töölön palvelukeskuksen hoitohenkilökunnan valmiuksia toteuttaa draamame-

netelmiä hoitotyössä. Käymme läpi improvisaation sääntöjä ja harjoitteita. Tutkim-

me, millainen on hyvä vuorovaikuttaja. Improvisaatiossa perussääntönä on tuottaa 

ideat reaaliaikaisesti. Sen vuoksi toisen kuuntelu, läsnäolo, vuorovaikutus ja toisten 

tarjouksien hyväksyntä on tärkeää. Improvisaatioharjoitteiden kautta saa työkaluja ja 

voimia omaan työskentelyyn.

 Vuorovaikutustaitojen ymmärtäminen on palveluammatissa tärkeää. Statushar-

joitteiden kautta voidaan tutkia sanatonta ja sanallista viestintää. Inhimillisessä 

vuorovaikutuksessa statusilmaisu tarkoittaa enimmäkseen tiedostamattomia, sekä 

kielellisiä että ei-kielellisiä tekoja, jotka liittyvät tilan, eleiden, asentojen ja äänen 

käyttöön. Omalla ilmaisullaan itse kukin voi ottaa tai antaa tilaa. Tarkoitus on, että 

harjoitteita tehdään paineettomasti. Kyseessä ei ole esiintymiskoulutus, vaan 

tarkoitus on, että hoitajat saisivat työkaluja vuorovaikutustaitoihinsa. 

(Joutsijoki, 2013)

Vuorovaikutuskoulutussessioissa oli paikalla vaihteleva määrä hoitohenkilökuntaa ja 

talon muita työntekijöitä. Joinakin kertoina paikalle pääsi vain pari hoitajaa, kun toivotta-

va lukumäärä olisi ollut 4–5 hoitajaa tai muuta talon työntekijää. Myös ohjaaja-dramatur-

gi Titta Halinen kävi tutustumassa kahteen koulutussessioon. Hoitajien kiire, vuorotyön 

aikatauluvaatimukset ja informaatiokatkokset verottivat välillä koulutettavien määrää, 

mikä oli harmillista. Näyttelijöiden läsnäolo tuntui nostavan riman korkeaksi joillekuille 

hoitajille – he pelkäsivät joutuvansa esiintymään, vaikka kyse ei ollutkaan esiintymiskou-

lutuksesta. Toisia taas improvisaatioharjoitteet innostivat hienoon ja rohkeaan heittäyty-

miseen. Ensimmäisen koulutussession jälkeen Katja Joutsijoki tajusi, että tärkeintä 

tosiaan oli tutustuminen ja yhdessä tekeminen tiettyjen oppimispäämäärien sijaan. 

Vuoden 2014 suunnitelmissa joidenkin hoitajien pelkoja esiintyä näyttelijöiden läsnäol-

lessa pyritään madaltamaan muun muassa nimeämällä jokaiselle hoitajalle oma näytteli-

jätyöpari. Tästä suunnitelmasta kerrotaan lisää vuoden 2014 kehityssuunnitelmissa. 
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 Kokonaisuudessaan sessiot tuntuivat Joutsijoen mielestä onnistuneilta:

 ” [...] minusta tuntuu, että nämä neljä kertaa olivat tärkeitä kohtaamisia työnteki-

jöiden kanssa. Totesimme, että heidän työnsä on aika lähellä meidän työtämme 

– hetkessä olemista ja improvisoimista. Tältä tutustumisen pohjalta meidän on 

turvallisempaa lähteä työstämään tämän syksyn produktiota. Hoitajat saivat myös 

omaan tärkeään mutta raskaaseen työhönsä ja vuorovaikutustaitoihinsa uusia 

keinoja sekä sivutuotteena virkistäytymistä. (Mt.)

Yksi koko kehityshankkeen ensimmäisen vaiheen perustavoitteista on perehtyminen 

muistisairaisiin ja heidän mahdollisuuksiinsa vastaanottaa tai osallistua itse elämänlaa-

tua parantavan taide-elämyksen tekemiseen. Näin ollen koko hanke on tavallaan koko-

naisuudessaan koulutusta. Se on koulutusta sekä Teatteri Takomon teatterialan ammat-

tilaisille, mutta myös Töölön palvelukeskuksen hoitohenkilökunnalle ja muille 

työntekijöille. Teatteri Takomo pyrkii kehityshankkeessaan luomaan käytäntöjä, joiden 

avulla soveltavaa teatteritaidetta voitaisiin juurruttaa pysyväksi osaksi vanhustyöyksiköi-

den toimintaa, ja tässä asiassa käytännön vanhustenhoitotyöstä vastaavan hoitohenkilö-

kunnan ja muun henkilökunnan, sitoutuminen asiaan on oleellista. Sama pätee tietysti 

myös palvelukeskusten johtoon. Se, että sekä teatterintekijät että palvelukeskuksen 

henkilökunta haluavat kouluttautua, on merkki siitä, että kiinnostus tietotaidon vaihtoon 

on olemassa.

2.3 Työpajat

Työpajat koostuivat orientaatiohetkestä, ryhmäkodissa järjestetystä 
työpajasta ja palautekeskustelusta.

2.3.1 Työpajojen kolmiosainen rakenne
Kehityshankkeen ensimmäisen vaiheen rakenteeseen kuuluivat oleellisena osana työpa-

jat. Tässä vaiheessa, kun takomolaisten tietämys muistisairauksista oli vähäistä, työpa-

jojen voitaisiin sanoa olleen se merkittävin taiteellisen tutkimuksen väline, jolla tietoa 

kohderyhmästä ja vuorovaikutuksesta heidän kanssaan yritettiin hankkia. Syksyllä 2013 

järjestettiin vain yksi selkeästi esitysmuotoinen tilaisuus, jo aiemmin useasti mainittu 

Juhlat-demo, ja tietysti sen esitystilanne toi työryhmälle ymmärrystä siitä, miten muisti-

sairaat esityksiin ja teatterilliseen toimintaan suhtautuvat. Ymmärrettiin esimerkiksi se, 

että juhla antaa esityksen muotona paljon liikkumatilaa sekä esitykselle itselleen että 

siinä mukanaoleville. Ihmiset voivat tulla ja mennä ja tilanteet saavat olla eläväisiä ja 

muuttuvaisia.  Juhla esityksen muotona antaa myös mahdollisuuden erilaisten teemojen 

käsittelyyn ja soveltamiseen. Koska demon kaltaisia tilanteita oli kuitenkin syksyn aikana 

vain yksi, työryhmän tiedonhankinta ja oppiminen tapahtuivat erityisesti työpajojen 

aikana.

 Takomolaiset kutsuvat ”työpajaksi” orientaatiosta, ryhmäkodissa järjestetystä 

työpajasta ja palautekeskustelusta koostuvaa kolmiosaista kokonaisuutta. Kolmiosai-

seen rakenteeseen päädyttiin paljolti Töölönkatu 33 -projektin aikana tulleiden havain-

tojen johdosta, sillä erityisesti työryhmän sisäiselle palautekeskustelulle haluttiin antaa 

tarpeeksi tilaa. Töölönkatu 33:n prosessi oli hieman erilainen työpajojen suhteen, sillä 

samanaikaisesti työryhmä harjoitteli Teatteri Takomon tiloissa Fredrikinkadulla esitystä, 

jossa työpajoissa esiin nousseita asukkaiden omia tarinoita hyödynnettiin osana 

tekstimateriaalia, ja näin keskustelua työpajoihin liittyen voitiin käydä myös harjoitus-

tilanteessa.

 Työpajoja järjestettiin ryhmäkoti Ruusun asukkaille 29.10.–20.11.2013 välisenä 

aikana yhteensä kuusi kertaa, arkipäivisin noin kaksi kertaa viikossa, kello 12.30–15.30 

välisenä aikana. Tämän lisäksi heille ja heidän omaisilleen järjestettiin sunnuntaina 24.11. 

demo, joka kesti noin tunnin. Demoa varten työryhmä harjoitteli keskenään edellisenä 

päivänä, muita erityisiä harjoituksia ei järjestetty resurssien niukkuuden vuoksi. Työpajo-

jen teatterillisen toiminnan kellonaika 13.00–14.30 oli valittu siksi, että hoitohenkilökun-

nan mielestä se oli sopivin ajankohta. Asukkaat olivat jo ehtineet lounastaa ennen puolta 

päivää, ja kahviaika sattuisi kätevästi juuri yhteisen työpaja-ajan päätteeksi. Tuona 

aikana myös heräämiseen liittyvät toimet (esimerkiksi sängystä nostamiset, suihkut ja 

niin edelleen) olisivat jo tehdyt, ja asukkaat olisivat vielä pirteitä.
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 Orientaatio, eli työryhmän oma suunnittelupalaveri, tapahtui palvelukeskuksen 

kerhohuoneessa ja se kesti noin puoli tuntia. Sen aikana käytiin pikaisesti läpi, mitä 

tehtäisiin pian ryhmäkodissa yhdessä asukkaiden kanssa. Joskus palaverissa luettiin 

tekstejä, joita näyttelijät olivat, ohjaaja-dramaturgi Titta Halisen pyynnöstä, mukanaan 

tuoneet ja joskus kokeiltiin pukuja ja rekvisiittaa, jota pukusuunnittelija Paula Koivunen 

tai näyttelijät itse olivat paikalle tuoneet. Kerhohuoneesta siirryttiin, toisinaan teatteripu-

kuihin sonnustautuneina ja rekvisiittalaukkuja kantaen, samassa rakennuksessa sijaitse-

vaan ryhmäkoti Ruusun yhteiseen olohuoneeseen, jossa varsinainen työpaja järjestettiin. 

Tämä osuus kolmiosaisesta työpajasta kesti puolitoista tuntia.

2.3.2 Työpajojen teatterillisen toimintaosuuden sisältö
Työpajasessio alkoi, kun työryhmä saapui ryhmäkoti Ruusun yhteiseen olohuoneeseen.  

Asukkaat istuivat jo pienessä olohuoneessa etäisesti ympyrää muistuttavassa muodos-

telmassa, ja vierailijat istuutuivat vapaisiin tuoleihin. Näyttelijät Katja Joutsijoki, Elisa 

Salo, Taisto Oksanen ja Tarja Heinula sekä ohjaaja-dramaturgi Titta Halinen pyrkivät 

istumaan mahdollisimman lähelle asukkaita, eri puolille ympyrää, ja muut työryhmän 

jäsenet valitsivat itselleen paikan ympyrän ulkopuolelta, mikäli tuoleja ympyrän sisällä ei 

enää ollut vapaina. Työpajoissa saattoi olla paikalla noin yhdeksän asukkaan lisäksi siis 

neljä näyttelijää, ohjaaja-dramaturgi, pukusuunnittelija, valosuunnittelija, dokumentoija, 

projektipäällikkö, yksi tai kaksi sosiaaliohjaajaa, ehkä fysioterapeutti ja vaihteleva luku-

määrä, esimerkiksi kolme hoitohenkilökuntaan kuuluvaa ihmistä. Välillä työryhmästä 

puuttui muutamia, ja hoitohenkilökunnasta paikalla oli niitä henkilöitä, jotka juuri sattui-

vat olemaan työvuorossa tai sattuivat ehtimään paikalle kiireiltään.

 Tuolien muodostamassa ympyrässä ja sen ulkopuolilla istuskeli siis suurin piirtein 20 

ihmistä kerrallaan. Määrä oli valtava pienessä tilassa, mutta se ei jostain syystä tuntunut 

kovin suurelta ongelmalta. Ne, jotka liikkuivat sekä sisemmässä ympyrässä että sen 

ulkopuolella, pystyivät havainnoimaan ja tuntemaan selvästi erot eri istumapaikkojen 

välillä. Sisemmässä ympyrässä istuva tunsi olevansa osa ryhmää, ja ulkopiiriin jäänyt 

puolestaan kadotti yhteyden tunteen ja joutui tarkkailijaksi. Voi olla, että piirin muoto 

yhteisöllisyyttä korostavana asiana juontaa juurensa syvälle ihmisen historiaan, nuotion 

ääressä tarinointiin. Ehkä piirissä istumisella tuntuu siitä syystä olevan ihmisiin voima-

kas, ryhmäyttävä vaikutus.

 Titta Halinen avasi tilanteet kertomalla kuuluvalla äänellä ja selkokielisesti, keitä 

ryhmäkodin vieraiksi oli saapunut. Sen jälkeen oli vuorossa esittelykierros. Ensimmäisinä 

kertoina vain takomolaiset esittelivät itsensä, mutta myöhemmin onneksi tajuttiin pyytää 

esittäytymistä myös asukkailta itseltään. Myös henkilökuntaan kuuluvat saivat esitellä 

itsensä, joskaan kaikki heistä eivät sitä tehneet vaan pysyttelivät mieluummin hieman 

etäällä tuoliympyrän aktiviteeteista. Se, että asukkaita pyydettiin sanomaan nimensä – 

joillekin se ei kuulo- tai puheen tuottamisen vaikeuksien vuoksi ollut helppoa – tuntui 

tasa-arvoistavan tilannetta. Kaikki olivat läsnä, samassa veneessä, eivätkä esiintyjät 

seisoneet lavalla tai muuten yrittäneet erottautua ”passiivisista katsojista”. Ilmeisesti 

suuri osa muistisairaista kuitenkin muistaa hyvin oman nimensä ja sen, mistä päin 

Suomea on kotoisin, ja näistä helpoista kysymyksistä päästiin jo hiukan jututtamaan 

asukkaita. Vanhustyössä oleelliseksi havaittu seikka, ”nähdyksi ja kuulluksi tuleminen”, 

tapahtui pienessä mittakaavassa siis jo heti työpajojen ensihetkinä.

 Maallikon silmin arvioituna tuntui siltä, että ryhmäkoti Ruusun asukkaat olivat verrat-

tain hyväkuntoisia ja puheliaita. Monet pystyivät liikkumaan ilman rollaattoria tai muuta 

apua, ja suurimman osan kanssa oli mahdollista keskustella ”järkevän oloisesti”, mitä se 

nyt sitten tarkoittaakaan, vaikka keskustelu toki saattoikin pian jumittua toistamaan 

muutamaa lausetta. Joidenkin kanssa keskustelu onnistui jopa varsin hyvin.

 Jo keväällä 2013 Titta Halinen ja muu työryhmä ymmärsivät, että syksyn työpajoista 

oli tulossa aivan eri tyyppisiä kuin niistä työpajoista, joita ”Töölönkatu 33”:n yhteydessä 

oli järjestetty. Töölönkatu 33 -projektin työpajoissa varsin toimivan tuntuisena ja asuk-

kaille hyvin soveltuvana työskentelymetodina oli tarinateatteri (englanniksi ”Playback 

Theatre”), mutta sen sopivuutta muistisairaille alettiin epäillä kevään 2013 aikana. Tari-

nateatteritekniikoita Töölönkatu 33:n aikana muulle työryhmälle opettanut näyttelijä Elisa 

Salo oli epäileväinen kyvyistään vetää harjoitteita muistisairaille ihmisille, koska hänellä 

oli tuolloin vain niukalti kokemuksia heistä. Mitään yhtä ja tiettyä korvaavaa soveltavan 

teatterin metodia ei keksitty tarinateatterin tilalle. Niinpä syksyn 2013 työpajoihin mentiin 

avoimin mielin, opiskelemaan perusasioita, tutustumaan asukkaisiin ja henkilökuntaan, 

kuten Titta Halinen oli määritellyt kehityshanketta koskevissa taiteellisissa tavoitteissaan 

ja lähtökohdissaan (2.1.2).

 Työpajojen työskentelytavoiksi muotoutui pikku hiljaa yhteislaulun kombinaatio 

erilaisten muiden, paljolti tekstilähtöisten aktiviteettien ja keskustelunväläysten kanssa. 

Useissa työpajoissa näyttelijät ja joskus myös ohjaaja-dramaturgikin lausuivat työpajoi-

hin mukanaan tuomiaan lyhyehköjä runomuotoisia tekstejä. Asukkaat kuulivat otteita 

esimerkiksi Kantelettaresta ja Kirsi Kunnaksen Tiitiäisen satupuusta ja Laura Ruoho-

sen Allakka Pullakka -lastenrunokirjasta. Kuultiin myös esimerkiksi Tommy Taberman-

nin, Eino Leinon, Eeva-Liisa Mannerin, L. Onervan, Edith Södergranin ja André 

Bretonin runoja, suomalaisia sananlaskuja, aforismeja Oscar Wildeltä, Greta Garbolta, 

Marilyn Monroelta ja Marlene Dietrichiltä sekä kaksi lyhyttä, hankkeen dokumentoija-

na toimivan näytelmäkirjailija, dramaturgi Salla Viikan kirjoittamaa monologia. Suurin osa 

materiaalista oli näyttelijöiden itsensä valitsemaa. Jotkut heistä tunsivat osan mukanaan 

tuomistaan teksteistä hyvinkin, vaikkeivät suinkaan osanneet niitä ulkoa, ja toiset puo-

lestaan olivat napanneet mukaansa jonkin satunnaisen kirjan tai lainasivat sellaista 

joltakulta muulta työryhmään kuuluvalta.

 Anna-Leena Härkösen humoristinen ja voimakkaan asenteellinen sanoitus How 

Many Sistersin kappaleeseen Vääränlainen mies herätti näyttelijä Taisto Oksasen luke-
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mana asukkaissa ja muissa kuulolla olevissa voimakkaita tunteita. Osa asukkaista nauroi 

työryhmään kuuluvien ja henkilökunnan kanssa yhdessä. Jotkut asukkaista kommentoi-

vat kuulemaansa: ”Toi on totta.” ”Jos nainen suuttuu, sitten alkaa sitä pauhaamista.” On 

vaikeaa sanoa, nauroivatko jotkut asukkaat sille, mitä teksti heille toi mieleen, vai osallis-

tuivatko he vain vallitsevaan riemastuneeseen mielentilaan, peilisolujen vaikutuksesta 

itsekin hymyillen tai nauraen. Voi tietysti kysyä, onko naurun tai hymyn syyllä mitään 

merkitystä – hymy tai nauru tuo syystä huolimatta mielihyvää, ja se varmasti lisää onnel-

lisuuden tunnetta asukkaissa. Härkösen asenteellista tekstiä oli mielenkiintoista kuulla 

luettuna nimenomaan Ruusun asukkaille, sillä Ruusussa asuu lähinnä naispuolisia 

asukkaita ja työryhmän sekä talon henkilökunnan sukupuolijakauma on selkeän naisval-

tainen. Tilanteen tarkkailijan silmin ja tulkinnan läpi vaikuttikin siltä, että teksti herätti 

asukkaissa ja vierailijoissa jonkinlaisen yhteyden toisiinsa, samanmielisyyden ehkä – 

oltiin hetken verran, pilke silmäkulmassa, samaa mieltä miesten ”yleisestä vääränlaisuu-

desta”.

 Eräässä työpajassa tavoitteena oli tutkia, miten asukkaat suhtautuvat erittäin pitkän 

tekstin kuuntelemiseen. Kokeiltiin Lauri Viidan Kukunor-saturunoelmaa vuodelta 1949. 

Viita oli tarkoittanut Kukunorin lapsille, mutta sitä pidetään varsin vaikeatajuisena. Näyt-

telijät lukivat runoa yksitellen, noin 20 minuutin pätkissä, ja lyhyillä tauoilla paikallaolijoil-

le jaettiin virkistykseksi Pohjanmaan pastilleja ja laulettiin.

 Kun koko puolitoistatuntinen työpajasessio oli ohi, runoa ei vielä oltu ehditty lukea 

loppuun saakka. Suurin osa paikalla olleista asukkaista tuntui kuuntelevan tekstiä 

kiinnostuneina, mutta eräs kommentoi toistuvasti ”Jo riittäs”, kuten hänellä oli joskus 

tapana tehdä muissakin työpajoissa. Hän poistui paikalta muutamia kertoja mutta palasi 

aina takaisin – tätäkin hän teki myös muissa työpajoissa, mutta ehkä vähemmän. Muu-

tama työryhmän jäsen torkkui lukemista kuunnellessaan ja kieltämättä jopa muistiltaan 

terveen, teksteistä kiinnostuneen tarkkailijan mielenkiinto lopahti jo ensimmäisten mi-

nuuttien aikana. Joillekin asukkaille satunnainen torkahtelu eri työpajojen aikana oli 

melko tavallista, mutta vaikutti siltä, että toisinaan tuo torkkuminen oli vain niin sanottua 

”koiranunta”, sillä välillä he saattoivat hymyillä – ehkä reaktiona joko kuultuun tekstiin tai 

muiden nauruun. Kukunoria luettavissa joku asukkaista toisinaan silminnähden innostui, 

kun näyttelijä sattui lukiessaan ottamaan kontaktia juuri häneen. Myös fyysinen liike ja 

liioittelevan tuntuinen, kuin roolin läpi lukeminen, tuntui pitävän mielenkiintoa yllä sekä 

muistisairaissa että muissa paikalla olleissa, mikä ei olekaan yllätys.

 Päivi Tabell kertoi, että hoitajien mukaan asukkaat olivat Kukunorin lukemisen yhtey-

dessä olleet levottomampia kuin yleensä. Tilannetta tarkkailleen näkövinkkelistä katsot-

tuna oli yllättävää, että asukkaat eivät kuitenkaan lähteneet pois. Olisiko se ollut heidän 

mielestään epäkohteliasta, kun paikalla oli kuitenkin joukko vieraita ihmisiä, heitä ”viih-

dyttämässä”? Vai kuulostiko runonluenta, joka näyttelijöiden hyvistä suorituksista huoli-

matta onnistui kyllästyttämään osan työryhmästäkin, heidän mielestään kiinnostavalta? 

Hahmottivatko he kokonaisuuksia, ymmärsivätkö runonluennan jatkuneen jo ylitse 

”normaalin ihmisen” kestokyvyn rajan? Vai iloitsivatko he pienistä, kielelliseltä ilmaisul-

taan taidokkaasti sommitelluista säkeistä tai niiden osista, välittämättä siitä, että koko-

naisuus jäi heidän käsityskykynsä ulottumattomiin? Aivan samalla tavalla runon ”ydin” 

tietysti varmasti jäi myös normaalilla muistilla varustetun keskivertoihmisen ulottumatto-

miin, mutta saattaa olla, että keskivertoihminen ärsyyntyy tämänkaltaisesta tilanteesta ja 

protestoi tai vähintään ummistaa silmänsä.

 Kaiken kaikkiaan Kukunorin kaltaisen pitkän, ja vaikeatajuisen runoelman lukemista 

työpajassa pidettiin melko epäonnistuneena kokeiluna, vaikka sen seurauksena työryh-

män ymmärrys siitä, millaisia muita kokeiluja tarvittaisiin, syveni varmasti. 

 Tietysti voidaan myös pohtia, kannattaako työpajoissa tapahtuneita asioita arvioida 

asteikolla ”onnistunut – epäonnistunut”, kuten Kukunorin tapauksessa. Erilaisten ideoi-

den käyttökelpoisuuden ja toimivuuden näkee toisinaan, etenkin teatterityössä, vasta 

kun niitä on kokeiltu. Liika varominen ja ”epäonnistumisen” pelkääminen ja ”onnistumi-

sen” tavoitteleminen voivat halvaannuttaa taiteellisen prosessin, jolloin mitään aidosti 

kiinnostavaa ei saada aikaiseksi.

Morsiuspukuinen näyttelijä Katja Joutsijoki (edessä) 
ja näyttelijä Elisa Salo pyörähtelevät työpajassa. 
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 Muutaman kerran näyttelijät ja osin myös muu työryhmä saapuivat ryhmäkotiin 

sonnustautuneina erilaisiin teatteripukuihin ja -rekvisiittaan. Naisnäyttelijöillä oli yllään 

vuosikymmenten takaiseen muotiin viittaavia kauniita mekkoja ja höyhenpuuhkia, Taisto 

Oksasella puolestaan huopahattu. Asut ja rekvisiitta, esimerkiksi taivuteltavat ilmapal-

loeläimet, herättivät ihastusta tai ainakin kiinnostusta asukkaissa, ja keskustelua oli 

helppo herätellä asuihin ja rekvisiittaan liittyen. Eräässä työpajassa rekvisiittakassi 

otettiin esille työpajan puolessa välissä, ja sieltä alettiin tarjoilla asukkaille erilaisia tami-

neita. ”Sopisiko sinulle tämä hattu?”, ”Mitäs tästä tykkäät?” asukkailta kyseltiin. Suurin 

osa asukkaista otti ilolla osaa leikkimieliseen rekvisiittakokeiluun. Kaikkia eivät kiinnosta-

neet samat objektit, mutta melkein jokainen tuntui ilahtuvan jostakin esineestä tai vaik-

kapa juhlahameen kankaan tuntumasta.

  Työryhmän tiedossa oli, että laulaminen ja musiikki usein innostavat tai herättävät 

vastakaikua muistisairaissa henkilöissä. Niinpä työpajoissa laulettiin yhdessä paljon ja 

innostuneesti, tekstien lukemisen ja muun toiminnan välissä. Työryhmään kuuluvat 

valitsivat ja ehdottivat lauluja, etenkin niitä, joiden sanat löytyivät Töölön palvelukeskuk-

sessa käytetyistä laulunsanavihkosista. Nämä laulut olivat vanhoja ikivihreitä klassikkoja, 

kuten Sininen ja valkoinen, Väliaikainen, Kulkurin valssi ja Tulipunaruusut, maakuntalaulu-

ja kuten Kesäpäivä Kangasalla ja lauluja, joita eri sukupolvet ovat koulun musiikkitunneil-

la tottuneet laulamaan, kuten Arvon mekin ansaitsemme. Toisinaan myös asukkaat itse 

ehdottivat lauluja, joskus juuri sitä laulua, joka oli jo muutamaan kertaan samassa 

työpajassa laulettu.

 Eräässä työpajassa teemana oli lapsuus, ja näyttelijät ja Titta Halinen olivat tuoneet 

mukanaan lastenloruja ja -runoja. Lastenlorujen lukeminen ja joihinkin niihin kuuluvien 

leikkien leikkiminen innosti asukkaita, paitsi yhtä, joka ehkä piti niitä lapsellisina. Harakka 

huttua keittää ja Vedetään nuottaa leikkeineen saivat asukkaita hieman liikkumaan, mikä 

piristi kuplivaa tilannetta entisestään. Joku asukas myös muisteli, että oli lukenut tiettyjä 

lastenrunoja omille lapsilleen, joten ehkäpä runojen kuuleminen virkisti hänen muistiaan 

siltä osin. Oleellista tilanteen toimivuudelle oli varmasti se, että työryhmän jäsenet olivat 

itse innoissaan lastenrunoista, ja niinpä myös asukkaat uskalsivat suhtautua niihin 

positiivisesti.

 Yleensä ottaen toimivia asioita teksteissä tuntuivat olevan huumori, voimakas asen-

ne, henkilön tai kertojan selkeä asema suhteessa tekstiin, tilanteen selkeys. Myöskään 

”rajuja” asioita, kuten seksuaalisesti virittyneitä tekstejä tai omituisia mielipiteitä sisältä-

viä tekstejä, ei tarvinnut väistellä. Muistisairaudestaan huolimatta asukkaat ovat aikuisia 

ihmisiä, eikä heitä tarvitse varjella niiltä asioilta, joita aikuisten ihmisten elämään kuuluu. 

Muistisairasta aikuista ihmistä täytyy kohdella aikuisena taiteen vastaanottajana, vaikka 

hän toisinaan saattaisi lapselta vaikuttaakin, kun aikuisuuteen kuuluvat perusasiat 

hitaasti unohtuvat yksi kerrallaan. Totta on, että lapsellisuudestaan huolimatta lastenlorut 

tuntuivat innostavan kuulijoita, sekä normaalisti muistavia että muistisairaita, eikä mi-

kään estä niiden käyttöä muistisairaiden kanssa työskenneltäessä. Huumorintajua 

lapsellisuuksien sietämiseen riittää sekä muistisairailla että normaalisti muistavilla. On 

hyvä kuitenkin huomata, että muistisairaille voi myös tarjoilla jotakin aivan muuta.

 Aforismin mittaiset tekstit toimivat myös erittäin hyvin – ehkäpä juuri muutaman 

lauseen mittainen, varsin arkisella kielellä kerrottu toteamus pysyy hyvin kuulijansa muis-

tissa. Hyvissä aforismeissa on usein selkeä asenne ja viesti, niihin on siksi jokaisen 

helppo ottaa kantaa. Monet aforismeista kirvoittivat nauravaista keskustelua asukkaiden 

ja työryhmään kuuluvien välillä.

Hiljaa (vas.), sosiaaliohjaaja 
Jasmiina Ghariebia (keskellä) ja 
ohjaaja-dramaturgi Titta Halista 
naurattaa työpajassa. 
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 Lyhyet, teatterikäyttöön kirjoitetut monologit toimivat nekin hyvin – paremmalla 

muistilla varustetut asukkaat ymmärsivät tarinat ja vaikuttuivat niistä, ja huonompimuisti-

set ehkä reagoivat vain peilaten toisten reaktioita tai intoutuen monologia esittävän 

näyttelijän tunnetiloista. Ehkä myös muistisairaan on välillä tärkeää nähdä edessään 

erilaisia ja eri asteisia tunnetiloja, esimerkiksi vihaa, rakkautta tai surua, sillä hoitolaitok-

sissa hoitohenkilökunta kai pyrkii kohtelemaan muistisairaita ”yleisen positiivisuuden” 

tunnetilassa. Ehkä ihmisen, sekä terveen että sairaan, on hyvä välillä nähdä myös nega-

tiivisina pidettyjä tai voimakkaita muistoja herättäviä tunteita jonkin toisen ihmisen 

olemuksessa, jotta hän voi, peilisolujen avulla, tunnistaa niitä myös itsessään ja sen 

seurauksena kyetä käsittelemään näitä tuntemuksia, vaikkapa vain alitajuisesti.

 Toisin kuin valtaosa työpajassa luetuista teksteistä, monologit sisälsivät selkeän 

puhuja-henkilön, hänen tilanteensa, hänen kielensä, ongelmansa ja elämänasenteensa, 

ja teksti oli selkeää ja puhekielen omaista, toinen sattui olemaan Karjalan murretta ja 

toinen Savon murretta. Lyhyet tekstit kertoivat kumpainenkin pienen tarinan, joka oli 

kuitenkin ehkä juuri ja juuri muistettavan mittainen. Näistä syistä näyttelijän oli helppo 

uida hahmoon nahkoihin, ja asukkaat sekä muut paikallaolijat saivat todistaa tilannetta, 

jossa näyttelijä tekee sen, mitä näyttelijä tekee työkseen – muuntuu toiseksi ja kertoo 

tarinan yleisön edessä, siihen sopivassa kohdin kontaktia ottaen. Saattaa olla, että aika 

pitkäkin monologi saattaisi toimia muistisairaille esitettynä, sillä näyttelijän tapa näytellä 

ja tehdä hahmoa sekä mahdolliset roolivaatteet varmasti auttavat muistisairasta muista-

maan, missä tilanteessa ollaan menossa. Kertaakaan ei työpajoissa eikä demossa välitty-

nyt sellainen tunne, että asukkaat olisivat ahdistuneet siitä, etteivät he olisi ymmärtäneet, 

mikä ”esitys” on verrattuna ”toteen”. Tai sitten asialla ei ollut heille suurta merkitystä.

 Tarkkailijan silmissä vaikutti siltä, että tilanteissa, jossa näyttelijät lukivat monologeja, 

joissa yllämainitut teatteriin liittyvät perusasiat olivat kohdallaan, myös näyttelijäntyö 

muuttui intensiivisemmäksi. Kun aikaisemmin työpajoissa näyttelijät olivat keskittyneet 

lausumaan erilaisia runotekstejä usein lähes prima vista -pohjalta (musiikin termillä prima 

vista viitataan tilanteeseen, jossa muusikko alkaa soittaa suoraan nuoteista, perehtymät-

tä niihin lainkaan aikaisemmin), he eivät tietenkään olleet ehtineet juurikaan miettiä, 

miten runo olisi esitettävä. Monologit luettiin ääneen orientaatio-palaverissa ennen 

varsinaista työpajaa, ja lisäksi näyttelijät olivat pikaisesti lukeneet ne läpi kotonaan. 

Niitäkään ei kuitenkaan oltu harjoiteltu lainkaan, kuten ei muutakaan työpajoissa luettua 

tekstimateriaalia. Intensiivisyys näyttelijäntyössä johtui varmaankin osin siitä, että näyt-

telijät ymmärsivät niitä lukiessaan nopeasti, miten teksti kannattaisi esittää, ja pystyivät 

siksi elämään vuorovaikutustilanteessa niitä lukiessaan. Toinen, runsaan tulkinnan läpi 

suodattunut näkemys intensiivisyyden syistä liittyy näyttelijän itsekunnioitukseen taiteili-

jana. Kun viikosta toiseen työpajoissa näyttelijät olivat kulkeneet itselleen epävarmalla 

alueella, tunnustellen, mikä muistisairaista asukkaista muodostunutta kohderyhmää 

mahdollisesti innostaisi, olikin heille ehkä poikkeuksellista nähdä edessään monologin 

tarjoama ammatillinen haaste. Monologin esittäminen kiinnosti näyttelijöitä itseään 

aidosti, ja se näkyi heidän näyttelijäntyössään ja intuitiivisessa kyvyssään ottaa kontaktia 

yleisöönsä.

 Tästä intensiivisyyden lisääntymisen ilmiöstä voisi johtaa seuraavan teorian: taiteili-

joiden on esitettävä yleisölleen sitä materiaalia, jota he itse pitävät kiinnostavana tai 

taiteellisesti haastavana. Oletukset siitä, mitä muistisairaat, vanhukset, maahanmuutta-

jat, lapset tai joku muu vieraan tuntuinen kohderyhmä haluaisi nähdä, menevät usein 

vikaan tai ovat aliarvioivia. Ehkäpä osa monologien sisällöstä ei millään tavoin ehtinyt 

koskettaa muistisairaiden ajattelua ennen kuin upposi ”katoavien ajatusten ja muistojen 

syöveriin”, mutta ainakin he näkivät edessään tosissaan tehtyä, ammattilaisten kädenjäl-

keä, joka ei aliarvioinut kuulijoitaan tippaakaan. Monologien kokeilemisesta saatiin siis 

selville, että se, mitä teatteriksi kutsutaan, kiinnostaa muistisairaita todennäköisesti juuri 

samoista syistä, jotka saavat normaalilla muistilla varustetun siitä kiinnostumaan. Tämä 

sama ajatus on ollut taustalla myös Teatteri Takomon muussa vanhustyössä, kuten 

Lukutuokioissa. Kun näyttelijä on itse valinnut lukemansa materiaalin, hänellä on hyvä 

pohja lähteä esittämään sitä asukkaille.

 Pääosassa työpajojen vuorovaikutustilanteissa olivat näyttelijät, sillä heille tämä 

pääosa oli suunniteltukin – runoa kovaäänisesti paikaltaan tai seisten lausuva ihminen 

on luontevasti tilanteen keskipisteenä. Näyttelijöille myös kontaktin ottaminen asukkai-

siin tuntui olevan erityisen helppoa. Muutkin työryhmän jäsenet osallistuivat tapahtumiin 

sopivaksi havaitseminaan hetkinä, esimerkiksi jututtivat vierustoveria tai kokeilivat 

jotakin rekvisiittaa yhdessä tämän kanssa. Asukkaista muutamille kontaktin ottaminen 

muihin ihmisiin näyttää olevan helppoa, joten välillä keskustelu tai tapahtumat saivat 

uuden suunnan heidän aloitteestaan, mutta koska näyttelijät ja Titta Halinen luontevasti 

muodostuivat tilanteen luotsaajiksi, ei asukkaiden tarvinnut ottaa itselleen tilanteen 

edistäjän roolia. 

 Puolitoistatuntinen sessio ei, yllättäen, tuntunut olevan asukkaille liian pitkä. Töölön-

katu 33:n kohdalla tunti oli parille asukkaalle ehdoton maksimi, jonka he pystyivät kivuil-

taan ja muilta vaivoiltaan istumaan keskittyneinä paikoillaan ja osallistumaan (sillä istu-

mista työpajat asukkaille olivat, koska moni käytti pyörätuolia). Toisille taas 

puolitoistatuntinen työpaja tuntui ilmeisesti juuri sopivalta.

 Syksyn 2013 kehityshankkeen työpajoissa jotkut asukkaat poistuivat sessioiden 

aikana esimerkiksi mennääkseen vessaan, mutta he palasivat yleensä jossakin vaihees-

sa takaisin. Arvoitukseksi jää, miten muistisairaat itse hahmottivat työpajojen pituuden. 

Elävätkö he niin hetkessä, että heidän on mahdotonta hahmottaa, onko ringissä istuttu 

viisi minuuttia vai tunnin? Vai oliko työpajojen anti ja siihen liittyvä sosiaalisuus heidän 

mielestään niin kiinnostavaa vaihtelua arkeen, että sitä mielellään seurasi vaikka kuinka 

pitkään? Onko niin, että muistisairas, ollessaan vireässä tilassa, jaksaa seurata uuden 

mutta ymmärrettävän tuntuisia asioita helposti esimerkiksi tuon puolitoista tuntia, tai 

enemmänkin, mikäli ei mikään muu vaiva, kuten esimerkiksi selkäkipu, vessahätä tai 
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muu akuutti ongelma, ala häiritä? Entä onko niin, että mikäli työpajassa aluksi tapahtuu 

jonkun asukkaan mielestä ”tylsiä asioita”, hän saattaa pian unohtaa ”tylsien asioiden” 

tapahtuneen, eikä hän normaalisti toimivan ihmisen tapaan siksi ala suhtautua negatiivi-

sesti koko tilanteeseen ja lähde sen seurauksena pois. Nämä ovat kiinnostavia kysymyk-

siä niille, jotka haluaisivat suunnitella teatteriesityksen muistisairaille. Valitettavasti 

joudumme kuitenkin vain arvailemaan vastauksia, sillä muistisairas tuskin itse voi luotet-

tavasti toimia muistinsa asiantuntijana.

Eräs haastateltu ryhmäkoti Ruusun asukas kommentoi Salla Viikalle viimeistä työpajaa näin:

 ” Se tuntu hirveen kivalle, niin, en minä tiiä mitenkä minä osaan sanoo. [...] 

Kyllähän minä laulusta tykkään [...] [Puvut] oli oikein hauskoja.

Ryhmäkoti Ruusussa toimiva perushoitaja Taru Ruotsalainen kommentoi Salla Viikan 

haastattelussa työpajoja, demoa ja niiden vaikutuksia näin:

 ” Musta ne ovat olleet oikeesti mukavia, ne on tuonu vaihtelua tähän arkiseen 

aherrukseen. [...] [Asukkaat] Ovat olleet innolla mukana. [...] Kaikki ovat olleet 

ihan rauhallisia [työpajojen jälkeen]. Joskushan saattaa olla, että muistisairaat tulee 

levottomiksi, kun on paljon ihmisiä. Nämä olivat tämän sunnuntaisen juhlankin 

jälkeen [rauhallisia], niin ilmeisesti se otti voimille sen verran, että ei näistä kukaan 

ollu lähtemässä mihinkään. XX oli ainoa, joka yhdeksän aikaan puki [ulko-] vaatteet 

päälle. [asukkaan nimi muutettu]

Taru Ruotsalainen kertoi haastattelussa myös yksittäisten asukkaiden käyttäytymisen 

muutoksista työpajojen aikana:

 ” YY on ruvennut laulamaan. Jos sanotaan että lauletaan, niin yleensä hänellä on 

aina kurkku kipeä, ja se ei oikeasti ole totta. Mutta monta kertaa olen kattellut, 

että siellähän se YY laulaa muitten mukana. Mun käsitykseni mukaan hän on nuo-

rempana tykännyt laulaa. Ja CC on kanssa sama, vetoaa siihen että hänen ääni on 

mennyt, ja silti olen nyt huomannut, että kun on laulajia paljon enemmän, niin 

hänkin uskaltaa laulaa mukana. [asukkaiden nimet muutettu]

Omia tunnelmiaan suhteessa Teatteri Takomon toimintaan ryhmäkoti Ruusussa syksyllä  

2013 Ruotsalainen kuvailee seuraavasti:

 ” Tulee omaan työhön pikkasen erilaista katsantokantaa. Nämä on ollu kaikki 

ihania hetkiä, mitä te ootte tänne järjestäny.

Yhteenvetona voitaisiin sanoa, että työpajoissa työryhmä sai perustavanlaatuista ym-

märrystä muistisairauksista ja sai tilaisuuksia tutustua muutamiin ihmisiin, joilla näitä 

sairauksia on. Työpajoissa saatiin myös paljon vihiä siitä, millaisen esityksen muistisai-

raille voisi rakentaa, ja niiden jälkeen toteutettu demo oli yksi yritys vastata tuohon 

kysymykseen.

Rauni jutustelee työpajassa 
työryhmäläisen kanssa.
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2.3.3 Kahvihetki tekee ihmisen
Työpaja-aktiviteettien jälkeen, noin kello 14.30 Ruusun henkilökunta avasi olohuonetta ja 

keittiötä erottavat liukuovet ja tarjosi asukkaille ja työryhmäläisille kahvit. Toisinaan tarjolla 

oli myös uunituoretta kuivakakkua. Asukkaat istuivat lähinnä omissa pöydissään ja työryh-

mäläiset hörppivät kahvinsa jutellen joko hoitohenkilökunnan tai toistensa kanssa.

 Keskusteleminen ”small-talk”-tyyliin kahvittelutilanteissa ryhmäkodin asukkaiden 

kanssa ei ainakaan aluksi tuntunut luonnistuvan teatteriväeltä kovinkaan mallikkaasti, 

ehkäpä siksikin, että asukkaat asettuivat heti vakiopaikoilleen pöytien ääreen, eivätkä 

vieraat näin ollen voineet luontevasti ja vaivattomasti istahtaa heidän viereensä jutustele-

maan. Toki on huomioitava, että työryhmä oli vierailemassa asukkaiden kotona, heidän 

yhteisessä olohuoneessaan, ja tilaisuuden ”kirjoittamattomat säännöt” olivat siis asuk-

kaiden itsensä sekä hoitohenkilökunnan laatimia käytäntöjä. Lisäksi monelle takomolai-

selle saattoi, ainakin ensimmäisissä työpajoissa, olla yllätys, kuinka rajoittunutta keskus-

telu muistisairaan kanssa saattaa toisinaan olla, ja tämä ehkä aiheutti joissakuissa 

työryhmän jäsenissä pientä ujoutta ja neuvottomuutta. Eikä ventovieraiden kanssa 

samaan kahvipöytään änkeytyminen kovin tavallista tai helppoa ole arkielämässäkään.

 Yhtä kaikki, yhteiset kahvitteluhetket yhteisten työpajahetkien jälkeen tuntuivat 

lisäävän luottamusta puolin ja toisin asukkaiden, henkilökunnan ja takomolaisten välillä. 

Kahvi- tai teehetken konventiot tuntuvat varsin universaaleilta, ja kuten Juhlat-demon 

tarkemman käsittelyn yhteydessä myöhemmin tässä tekstissä käy ilmi, saattaa olla, että 

kahvittelun tavat ja tottumukset, jotka ovat juurtuneet syvälle ihmisen muistiin, ovat 

avain jonkinlaiseen turvalliseen yhteisöllisyyden kokemukseen. 

 Myös Töölönkatu 33 -esityksen yhteydessä havaittiin, että jokaisen esityksen päättä-

nyt esiintyjien, asukkaiden ja heidän omaistensa yhteinen kahvihetki tuntui aivan erityi-

sellä tavalla lämmittävän ja kruunaavan tunnelman. Tämä varmasti vaikutti siihen, että 

työryhmä piti hyvänä ideana yhteisen kahvittelun hyödyntämistä myös Juhlat-demossa.

 Muistisairaan maailmassa, jossa yhteydet tavanomaisten asioiden välillä ovat kat-

kenneet, paikka ja aika sekoittuvat ja tutut ihmiset muuttuvat vieraiksi ja jopa oma 

ulkonäkö on tunnistamaton, voi kahvin ryystäminen ja pullan mussutus yhdessä toisten 

ihmisten kanssa olla erityisen onnellinen ja lämmin hetki pelottavan ja turhauttavan 

maailman keskellä. Sama saattaa päteä myös yhteislaulujen laulamiseen. Kehityshank-

keen aikana Teatteri Takomon työryhmä toivon mukaan löytää runsaasti esityksellisiä 

keinoja, joilla sama turvallinen, johonkin aikaan, paikkaan, vartaloon ja ryhmään kuulumi-

sen kokemus saadaan aikaiseksi myös esitystilanteessa. Demossa tuntui olevan paikoil-

laan jo tukku tällaista osaamista. (Demosta kerrotaan enemmän luvussa 2.4 sekä liit-

teessä 2.)

2.3.4 Palautekeskusteluista ja vuorovaikutuksellisuuden tavoitteista

Kahvitunnelmista työryhmä, johon siis lukeutui Takomon väen lisäksi myös Töölön 

palvelukeskuksen henkilökuntaa, kuten sosiaaliohjaajat Päivi Tabell ja Jasmiina Gharieb 

sekä toisinaan myös fysioterapeutti Elina Roiko, siirtyi takaisin alakerran kerhotiloihin. 

Siellä työryhmä piti oman palautekeskustelunsa päivän tapahtumista. Palautekeskuste-

lulle oli varattu aikaa kokonainen tunti, mutta aina tätä koko aikaa ei syystä tai toisesta 

käytetty hyväksi vaan tilaisuus lopetettiin jo aikaisemmin.

 Palautekeskustelussa työryhmän oli mahdollista reflektoida ääneen niitä tapahtumia, 

joita vuorovaikutustilanteissa oli syntynyt. Talon henkilökunnan apu taiteilijoille oli näissä 

keskusteluissa korvaamatonta, joskin heidän apuaan ja tietämystään oltaisiin varmasti 

voitu käyttää enemmänkin hyväksi. Yhdessä Tabellin, Ghariebin ja Roikon kanssa työ-

ryhmä pyrki ymmärtämään erilaisia käyttäytymisen tapoja, joita asukkaissa oli ilmennyt. 

Näin voitiin saada tietoa esimerkiksi siitä, oliko jonkin tietyn asukkaan toimintaan jokin 

tietty syy, esimerkiksi jo aamusta alkanut ”huono päivä”, joita muistisairaille tietysti 

sattuu yhtä lailla kuin muistinsa osalta terveillekin, vai oliko hänellä esimerkiksi vaikeuk-

sia kuulla tai nähdä työpajan tapahtumia. Kerran paikalla oli koko työpajan ajan asian-

tuntija-apuna Mailis Heiskanen Muistiliitosta, ja häneltä voitiin palautekeskustelun 

yhteydessä kysellä asioita liittyen muistisairauksiin ja asukkaiden käyttäytymiseen.

”Putte Possun nimipäivät” -laulu 
ilahduttaa höyhenkoristeen hiuksiinsa 
saanutta Airia, hattupäistä Liisaa ja 
sosionomiopiskelija Felister Gitauta. 
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 Palautekeskustelussa Tabell usein tiesi myös kertoa, jos ryhmäkodin ilmapiiri tai 

energiataso oli jonakin päivänä ollut hoitohenkilökunnan mielestä poikkeuksellinen 

(esimerkiksi pirteä tai väsynyt), jo ennen kuin teatterilaiset sinne menivät. Tämän kaltai-

set tiedot tietysti kiinnostivat työryhmää, sillä työpajan aikana sattuneita asioita ja asuk-

kaiden reaktioita voitiin peilata myös näihin asioihin.

 Tietysti voi olla arveluttavaa puhua tässä raportissa, kun nyt kuitenkin pyritään 

jonkinlaiseen tutkimukselliseen otteeseen, jostakin niin epämääräisestä ja vaikeasti 

määriteltävästä ja mahdottomasti mitattavasta käsitteestä kuin ”ilmapiiri”, ”energiataso” 

tai aiemmin mainittu ”intensiivisyys”. Esittävän taiteen kohdalla nämä kuitenkin ovat 

merkittäviä asioita, joita taiteilijat pohtivat usein. Puhujat, esiintyjät, näyttelijät ja muut 

teatterin ammattilaiset tietävät, että saman esityksen yleisöt ovat erilaisia, ja esityksen 

alussa tapahtunut yhdenkin katsojan voimakas reaktio, esimerkiksi kikatus, saattaa 

vapauttaa koko yleisön nauramaan eri asioille esityksen aikana, vaikka edellisillan esityk-

sessä yleisö olisi pysynyt hiirenhiljaa. 

 Vuorovaikutustilanteet, sekä teatterityössä että hoitotyössä, ovat yllättäviä ja tapah-

tuvat hetkessä, eikä niitä voi toistaa päivästä toiseen täysin samalla tavoin. Tilanteet 

ovat ainutlaatuisia – aivan samalla tapaa kuin jokainen tilanteeseen osallistunut on yksilö 

ja oman historiansa summa, ja hetki, jossa hän toisen ihmisen kohtaa, on edellisten 

hetkien jonon summa. Juuri tilanteiden ainutlaatuisuuden vuoksi esiintyjän tai hoitotyötä 

tekevän täytyy voida elää hetkessä. Tämä pitää paikkansa myös ja etenkin muistisairai-

den kohdalla ja vuorovaikutustilanteissa heidän kanssaan, vaikkakin tuo edellisten 

hetkien jono saattaa muistisairaille olla lähimuistin heikkenemisen vuoksi vain muutami-

en sekuntien mittainen tai lähteä liikkeelle kymmenien vuosien takaa ja aukottua sitten 

kymmeniksi vuosiksi. Kohtaamisia heidän kanssaan, teatterillisia tai vaikkapa arkielä-

mään liittyviä, voi toki suunnitella, etenkin jos itse saa olla tilanteen käynnistäjänä tai 

vetäjänä. Yllätyksiä kuitenkin tapahtuu varmasti, koska muistisairaan maailma poikkeaa 

normaalilla muistilla varustetun maailmasta joskus oleellisestikin.

 Edellä mainitut ”ilmapiirin” ja ”energiatason” kaltaiset epämääräiset käsitteet ja 

”musta tuntui...” -alkuiset lauseet ovat usein ainoita ja siinä mielessä päteviä keskustelu-

välineitä, joilla vuorovaikutustilanteisiin osallistuneet voivat purkaa henkilökohtaisia 

kokemuksiaan. Siksi palautekeskusteluissa tämäntyyppisiä ”epätieteellisiä” käsitteitä 

vilisevä analyysi tapahtumista oli täysin sallittua – eikä taiteilijataustaisilla työryhmäläisillä 

muuhun olisi ollutkaan pätevyyttä.

 Tällaisen ehkä erityisesti taiteilijoille tyypillisen, omiin tunteisiin ja ihmis- sekä tilanne-

tuntemukseen pohjaavan analyysin perusteella näyttelijät ja muut työryhmäläiset tekivät 

omia johtopäätöksiään sekä vuorovaikutustilanteissa että palautekeskusteluissa ja 

antoivat näiden havaintojen vaikuttaa omaan työskentelyynsä seuraavassa hetkessä tahi 

seuraavan viikon työpajassa. Jos esimerkiksi joku näyttelijä havaitsi, että joku tietty 

asukas X on humoristinen ja leikkisä, hän leikki tai kisaili X:n kanssa työpajatilanteessa, 

ja kun näyttelijä palautekeskustelussa jakoi tämän asian työryhmälle, muutkin tiesivät, 

että X:n kanssa voi ehkä olla leikkisä. Näin seuraavissa työpajoissa myös muilla oli 

mahdollisuus hyödyntää leikin keinoja X:n kanssa. Näin tietysti toimitaan myös muussa 

kommunikaatiossa terveellä muistilla varustettujen ihmisten kanssa – nipottavasta 

pomosta kerrotaan toisille, ja kerrotaan myös keino, jonka avulla pomon kanssa pääsee 

kunnolla juttusille. Tämä vaatii vain arkijärkeä sekä halua ja kykyä altistua niille mahdolli-

suuksille, joita vuorovaikutustilanne herättää. Näyttelijöille tämä tuntuu olevan erityisen 

helppoa, mutta muutkin voivat oppia tilanteisiin heittäytymistä.

 Töölönkatu 33 -projektissa sosiaaliohjaajana toiminut Jasmiina Gharieb antoi ym-

märtää projektista tekemässään proseminaarityössä, että Takomon työryhmä sai paljon 

kiitosta nimenomaan siitä, että projektiin osallistuneet asukkaat tulivat kohdelluiksi 

yksilöinä ja ihmisinä, pelkkien ”vanhusten” sijaan. (Gharieb, s. 22–23) Kehityshankkeen 

ensimmäisen vaiheen aikana syksyllä 2013 jokainen työryhmän jäsen varmasti pyrki 

kohtaamaan muistisairaita samalla tavoin kuin Töölönkatu 33 -projektiin osallistuneita 

asukkaita – tasaveroisina ihmisinä. Mahdollista kuitenkin on, että tässäkin asiassa, kuten 

monen muuntyyppisen erilaisuuden kohtaamisessa, vasta pitkäjänteinen, ennakkoluulo-

ton ja paneutunut altistuminen vuorovaikutukseen tuottaa aidon ymmärryksen ja syvän 

kokemuksen jaetusta ihmisyydestä.

 Työryhmä halusi Titta Halisen johdolla tutkia työpajoissa tätä monisanaisesti yllä 

kuvailtua esiintyjien ja yleisön välisen vuorovaikutuksen omituista ja vaikeasti määriteltä-

vää kenttää ja antautua sille yllätyksellisyydelle, mitä tilanteet asukkaiden kanssa kulloin-

kin tuottivat. Työryhmä ei myöskään halunnut estää tilannetta, jossa jostakusta asuk-

kaasta olisi tullut tilanteen ”esiintyjä” ja teatteriväestä itsestään ”katsojia”, ja näin kai, 

hyvin pienimuotoisesti tosin, voitaisiin sanoa välillä tapahtuneenkin. (Näistä enemmän 

tietoa luvussa 2.3.2.)

 Vapaamuotoisten palautekeskusteluiden aikana todettiin, mitkä ryhmäkodissa 

kokeillut asiat toimivat ja mitkä eivät toimineet. Ideat lentelivät ja puhuttiin kohdatuista 

asukkaista ja seuraavan työpajan mahdollisesta sisällöstä. Usein puheissa piipahteli 

myös lähestyvä ”demonstraatio” eli ”demo” ja kysymykset siitä, mitä siellä tehtäisiin, 

kun käsikirjoitusta ei ollut.
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2.4. Juhlat-demo
Demon oli kai alun perin tarkoitus olla paineettomasti syntyvä, eräänlainen näytepala 

työpajojen toiminnasta. Teatterialan ammattilaisille demo merkitsee pienimuotoista, ehkä 

keskeneräistä ja hiomatonta näytettä yleisölle, kun taas ”esitys” -sanalla kuvataan jo 

valmista yleisölle esiteltävää kokonaisuutta. Demon merkittävyys tietysti kasvoi syksyn 

2013 edetessä, semminkin kun työryhmään valikoituneet teatterintekijät ovat nimen-

omaan esitysten tekemisen ammattilaisia eivätkä esimerkiksi tutkijoita, luovuus- tai 

taideterapeutteja taikka teatteripedagogeja. Lopulta kysymys ei suinkaan ollut, varmasti 

ainakaan ohjaaja-dramaturgi Titta Halisen ja visuaalisesta suunnittelusta vastaavien Max 

Wikströmin ja Paula Koivusen mielestä, pelkästä näytepalasta, vaan pikku esityksestä, 

vaikka sitä demoksi kutsuttiinkin. Joiltakin osin demo olikin kuin valmis esitys, mutta 

joiltakin osin sen demomaisuus tietysti näkyi, mikä oli työryhmän tiedostama ja hyväksy-

mä tosiseikka. Idea demon muotoon, juhliin, saatiin eräältä tutulta Töölön palvelukes-

kuksen asukkaalta. Hän oli kertonut, kuinka mukavaa palvelukeskuksessa on joskus 

ollut, kun on järjestetty teemajuhlat jonkin tietyn aiheen ympärille. Idea jäi muhimaan ja 

jalostumaan hankkeen ajaksi, ja työpajajakson aikana se alkoi tarkentua.

 Juhlat-niminen demo järjestettiin Töölön monipuolisen palvelukeskuksen juhlasalissa 

sunnuntaina 24.11.2013 kello 13.30 alkaen, ja demo, eli juhlat kestivät saapumisineen ja 

poistumisineen noin puolentoista, kahden tunnin ajan. Juhlien alkamisajankohta venähti, 

sillä osa juhlavieraista saapui paikalla hieman myöhässä, ja istumaan asettautumisessa 

kului yllättävän kauan. Mutta kuten juhlissa yleensäkin, juhlijoilla oli periaatteessa vapa-

us tulla ja mennä oman mielensä mukaan. Tästä syystä myös juhlan päättymisajankohta 

on epäselvä – osa poistui paikalta aikaisemmin ja osa hieman myöhemmin. Näistäkin 

syistä Juhlat oli nimensä mukaisesti juhla – ei minkään tietyn asian vuoksi järjestettävä 

juhla, vaan enemmänkin yleinen ”elämän juhla”. Näyttelijä Tarja Heinula, joka esitti Laura 

Ruohosen runon Mahtimummeli määrää, nimesi Mahtimummelina juhlan ”kissanristiäi-

siksi”.

 Juhlavieraiksi oli kutsuttu ryhmäkoti Ruusun asukkaat omaisineen ja muutamia muita 

henkilöitä. Paikalle oli kutsuttu myös Teatteri&Tanssi-lehden vastaava päätoimittaja, FM 

Annukka Ruuskanen, joka Teatteri Takomon pyynnöstä kirjoitti katsomiskokemukses-

taan analyysin. Se on luettavissa tämän raportin liitteestä 1.

 Työryhmän visualistit, valosuunnittelija ja lavastaja Max Wikström sekä pukusuunnit-

telijana, lavastajana ja rekvisitöörinä projektissa toiminut Paula Koivunen olivat muutta-

neet ankeahkon juhlasalin upeaksi paikaksi. Juhlasaliin jo pelkkien visuaalisten seikkojen 

vuoksi muotoutunut mutta ei suinkaan ainoastaan niistä johtuva hieno, poikkeuksellinen 

tunnelma oli oleellinen, erottamaton osa Juhlat-demon kokonaisuutta.

 Juhlat muotoutuivat kokonaiselämykseksi, ihan oikeiksi juhliksi, joissa oli myös 

ammattilaisten toteuttama ohjelmallinen osuus ja tarjottiin kahvia sokeriruusuin koristel-

lun täytekakun kera. Kokonaiselämykseen vaikuttivat tietysti nuo aiemmin mainitut 

visuaaliset seikat, mutta huomattava vaikutus oli myös muiden aistien kuin pelkän 

näköaistin stimuloimisella. Näköaisti tietysti sai yllättäviä ja uusia ärsykkeitä, kun tuttu 

juhlasali olikin muuttunut toisenlaiseksi ja kun sekä asukkaat ja heidän omaisensa että 

työryhmään ja henkilökuntaan kuuluvat olivat pukeutuneet parhaimpiinsa, mutta myös 

kuulo-, tunto-, haju- ja makuaistimuksia oli Juhlissa tarjolla.

 Kuuloelämyksiä tuottivat yhteislaulu ja näyttelijöiden lausumat runot, aforismit ja 

monologit sekä heidän välisensä kommunikaatio. Tuntoaistia aktivoivat jo juhla-asut, 

joihin asukkaat oli jo aamupäivällä ennen Juhlia autettu pukeutumaan. Normaalisti 

asukkaat usein pukeutuvat kotoisen rentoihin college-tyyppisiin asuihin, ja siksi juhla-

asuun pukeutuminen ja sen käyttäminen on varmasti herättänyt asukkaissa muistoja ja 

uusia ajatuksia. Juhla-asuun sonnustautuminen on ihmiskunnalle vahva ja varmasti 

jonnekin hyvin syvälle muistin sisimpiin kerroksiin juurtunut koodi, joka johtaa odotuksen 

mielialaan. Kun pukeudutaan hienosti, se tehdään jotakin varten, eli jotakin tapahtuu 

pian. Hoitajat kertoivatkin, että asukkaat olivat jo tunteja ennen juhliin lähtöä kyselleet, 

milloin lähdetään.

Näyttelijä Taisto Oksanen on saanut kirjeen ”Juhlat”-demossa.
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 Hajuaistimuksia tuottivat Paula Koivusen suunnittelemat ja sitomat ruusuista ja 

muista kukista koostetut asetelmat. Niitä oli sijoiteltu sekä kahvipöytiin että muualle 

tilaan, ja juhlan lopuksi kukkia annettiin asukkaille kotiin vietäväksi. Haju- ja makuaistia 

stimuloivat myös esityksellisen osuuden lopuksi tarjoiltu kahvi ja konjakki. Makuaistia 

hemmoteltiin täytekakulla. Ryhmäkoti Ruusun oma ”teemakukka” oli näkyvissä ruusu-

asetelmien lisäksi myös kakun koristelussa. Juhlat eivät siis olleet vain jotain, mikä 

tapahtuu näyttämöllä yleisön seuratessa tilannetta, vaan Juhlissa juhlavieraatkin olivat 

omalla tavallaan pääosassa, aistijoina ja juhlijoina.

 Pöytien asettelussa yritettiin kiinnittää huomiota siihen, että esiintyjien ja juhlavierai-

den välillä voisi olla mahdollisimman paljon vuorovaikutusta, ja tietysti siihen, että kaikki 

näkisivät ja kuulisivat hyvin. Niinpä työryhmän visualistit päätyivät U-kirjaimen muotoon 

aseteltuun pöytärivistöön, jonka ulkokaarelle oli asetettu tuoleja noin 40 vieraalle. U-

kirjaimen keskelle jäävä tila toimi näyttämön osana, ja lisäksi tuohon tilaan oli asetettu 

pyöreä pöytä, jolla suuret täytekakut olivat tarjolla. Pöydän päähän, ikään kuin U-kirjaimen 

hatuksi, oli aseteltu tuolit sekä esiintyjille, muille työryhmän jäsenille sekä niille vieraille, 

jotka eivät mahtuneet istumaan asukkaiden ja omaisten viereen U-kirjaimen ulkokaarelle.

 Pöytiä peittivät valkoiset pöytäliinat ja kukka-asetelmat. Myös kahvikattaus oli 

kaunis. Astiastona ei haluttu käyttää palvelukeskuksen ravintolan laitosmaisia astioita, 

vaan astiastoja haalittiin eri paikoista. Kaikki kattauksessa käytetyt astiastot olivat 

vanhoja ja kukka-aiheisia, ja kuppien muotoilu vaihteli suuresti. Jotkut asukkaat näyttivät 

tutkiskelevan erikoisia kuppeja kiinnostuneina.

 Juhlasalissa yleensä käytettävien loisteputkivalaisimien sijaan Max Wikström asensi 

kattoon pyöreitä paperilamppuja, ja yhdessä niiden sekä spottivalojen avulla tilan yleis-

valaistus rauhoittui ja muuttui erityislaatuiseksi ja siksi juhlavaksi. Katosta ripustetut 

kankaat rajasivat tilaa täytekakkujen ja ”näyttämön” takana.

 Istumajärjestys oli tarkkaan mietitty, jotta asukkaat saisivat istua omaistensa vieressä 

ja jotta liikuntarajoitteisten asukkaiden olisi helppoa päästä omalle paikalleen. U:n 

muotoisen pöydän sisäkaaren puolella ei aluksi istunut ketään, sillä haluttiin taata asuk-

kaille hyvä näkymys ”näyttämön” tapahtumiin. Kun juhlissa siirryttiin esityksellisestä 

osuudesta kahvitteluvaiheeseen, esiintyjät, työryhmään kuuluvat ja pari muuta vierasta, 

jotka eivät pöytiin aiemmin olleet mahtuneet, ottivat tuolinsa ja siirtyivät istumaan U-

kirjaimen sisäreunan puolelle.

 Ohjelmallisen osuuden kesto oli noin puolisen tuntia. Naispuoliset näyttelijät olivat 

pukeutuneet eri aikakausiin viittaaviin juhla-asuihin ja Taisto Oksasella oli yllään tukki-

miehen asu nahkasaappaineen. Runoja tai muita tekstejä lausuessaan näyttelijät ottivat 

toisinaan kontaktia yleisöön ja innostivat asukkaita kommentoimaan tapahtumia. Enem-

mänkin olisi varmasti voinut panostaa yleisökontaktiin tässä vaiheessa demoa, mutta 

vähäisen harjoitusajan vuoksi tätä ei ollut aikaa tutkia kylliksi. Välillä laulettiin yhteislaulu-

ja pöytiin jaetuista, tilaisuutta varten tehdyistä vihkosista. Ohjelmallisen osuuden aikana 

esitettiin lähinnä niitä tekstejä, jotka oli työpajoissa havaittu toimiviksi.

 Näyttelijät lukivat tekstit papereista, mikä haittasi heidän työskentelyään, mutta 

harjoitusajan vähäisyyden vuoksi tämä demomaisuuteen viittaava yksityiskohta joudut-

tiin sietämään. Papereista lukeminen kyllä otettiin osaksi esitystä niin, että näyttelijät 

ottivat tekstit esille kirjekuorista ja esittelivät ne ”vastaanottaminaan kirjeinä”. Ohjelmalli-

sen osuuden kulusta löytyy tarkempaa tietoa liitteestä 2. 

 Demon harjoituksissa mietittiin, pitäisikö kahvi tarjoilla ennen juhlien ohjelmallista 

osuutta vai vasta sen jälkeen. Onneksi päädyttiin jälkimmäiseen vaihtoehtoon, sillä jäl-

keenpäin ajateltuna juuri se, että asukkaiden silmien alla oli tyhjä kahvikuppi, ehkä auttoi 

heitä ymmärtämään, että juhlista ei kannattanut lähteä ennen kuin kahvit oli juotu. Tämä 

varmaankin oli osaltaan rauhoittamassa tilannetta, eikä joillekin muistisairaille tyypillistä 

ympäriinsä vaeltelua esiintynyt lainkaan. Ja toisin kuin työpajojen aikana, nyt kukaan ei 

tainnut poistua tilasta edes vessassa käydäkseen, vaikka se olisi tietysti ollut sallittua. Toki 

myös omaiset olivat paikalla estämässä asukkaita lähtemästä tutkiskelemaan juhlatilaa 

Sosiaaliohjaaja Päivi Tabell (oik.) 
ohjaa katsojia paikoilleen demon 
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ohjelmallisen osuuden aikana. Ehkäpä myös ohjelmallinen osuus oli onnistuttu laatimaan 

tarpeeksi kiinnostavaksi ja ytimekkääksi, ja se, yhdistettynä juhlatilanteen ja juhlapöydän 

ääressä istumisen konventioihin, piti asukkaita paikoillaan. Olisi kiinnostavaa jonkin toisen 

esityksen yhteydessä pohtia, miten tällainen vaeltelu voisi tulla osaksi esitystä eikä sitä 

tarvitsisi välttämättä pitää häiriönä tai asiana, jota pitäisi pelätä tai estää. 

 Jo Töölönkatu 33:n yhteydessä huomattiin, että asukkaat arvostivat jaloviinaryyppyjen 

tarjoamista kahvittelun yhteydessä. Juhlissa tarjoiltiin konjakkia, ja useimmille vieraille se 

kelpasi. Alkoholilla on oma vankka osansa suomalaisessa kulttuurissa ja erilaisten juhlien 

käytännöissä, ja siksi sen tarjoaminen tuntui perustellulta. Asumisyksiköissä asuvat saavat 

harvoin tilaisuuden nauttia alkoholia, ja pienen konjakkimäärän nautiskelu kahvin kanssa 

toi heille ehkäpä tunteen siitä, että he ovat aikuisia, sivistyneitä ihmisiä. Idea siihen, että 

kahvin kanssa tarjoiltiin Juhlissa nimenomaan konjakkia, oli lähtöisin siitä, että työpajoissa 

eräs asukas sanoi usein lauluhetken jälkeen ”Och sen kaffe och konjak!”. Kun hänelle 

kerrottiin demossa, mistä konjakki-idea oli lähtöisin, hän nauroi vapautuneesti.

 Juhlien vaikutuksista asukkaisiin ja heidän omaisiinsa saatiin suoraa palautetta, kun 

ohjelmallisen osuuden jälkeen osa työryhmästä siirtyi kahvittelemaan yhdessä heidän 

kanssaan. Muutama työryhmään kuuluva kierteli tarjoilemassa kahvia, kakkua ja konjakkia, 

ja välillä tarjoilijat itse pääsivät kahvittelemaan. Työryhmäläiset jututtivat asukkaita ja heidän 

omaisiaan ja saivat kuulla erilaisia elämäntarinoita, joko omaisilta tai asukkailta itseltään.

 Eräältä vieraalta kuultiin, että kun savonmurteinen monologi esitettiin demossa, havah-

tui eräs asukkaista, joka yleensä on ollut aika varautunut työpajoissa. Hän lausui ääneen 

jonkin monologin sisältämistä sanoista ja korjasi sen oikeaoppisemmalle savon murteelle.

 Titta Halisen demoa varten kirjoittama kissa-aiheinen, kirjeen muotoon puettu mono-

logi puolestaan puhutteli erään toisen asukkaan omaista. Hän kertoi kahvia juodessaan, 

että monologi oli kuin suoraan heidän perheensä elämästä. Se oli yllättävää, sillä Halinen 

oli kirjoittanut monologin lähdeaineistonaan vain oma mielikuvituksensa. Emme tiedä, 

mitä asukas itse oli ajatellut kuullessaan jotain niin tuttua. Ehkä se tarjosi hänelle avai-

men joihinkin muistin alueisiin, jotka ovat olleet pimennossa – tai sitten hän ei kuullut tai 

jaksanut kuunnella. Joka tapauksessa hetki oli varmasti ainakin omaiselle tärkeä: hän sai 

olla muistelemassa perheensä elämää yhdessä läheisensä kanssa.

 Tilan kukka-asetelmat suunnitellut ja sitonut Paula Koivunen sai kuulla elämänsä 

hienoimman ja tarkimman katsojapalautteen, kun eräs, joskus somistajan töitä tehnyt 

asukas analysoi juhlatilan lavastuksen, valaistuksen ja koristelun visuaalisia mittasuhtei-

ta ja piti niitä onnistuneina.

 Nämä ja vastaavat muut demoon liittyvät pienet tarinat, joita työryhmäläiset kuulivat 

kahvipöydässä, antavat uskoa siihen, että pienilläkin asioilla on merkitystä. Huolella 

ajateltu ja kirjoitettu tarina koskettaa joitakuita kokonaisuutena, mutta kosketukseen voi 

myös riittää yksi sana, joka assosioituu johonkin tärkeään. Joitakin puolestaan saattaa 

koskettaa nimenomaan joku aivan muuta kuin kuuloaistia stimuloiva elämys, kuten 

vaikkapa ruusun tuoksu. Juhlat-demon kaltainen esitys, johon asukkaat ovat tervetulleita 

yhdessä omaistensa kanssa, on merkittävä tilaisuus myös omaisten kannalta. Heillä on 

mahdollisuus kokea jotakin yhdessä muistisairaan rakkaansa kanssa, ilman että heidän 

täytyy itse järjestellä kaikkea asiaan liittyvää, esimerkiksi kuljetuksia kaupungin laidalta 

toiselle. Omaiset saivat itsekin olla vieraina, eikä heidän tarvinnut olla huolissaan muisti-

sairaan läheisensä selviämisestä vieraassa ympäristössä.

 Tässä muutamia sosiaaliohjaaja Päivi Tabellin kuulemia kommentteja demosta:

 ” On erittäin hienoa, että tällaista toimintaa järjestetään asukkaille. Vain heille, ja 

toisaalta myös meille. On upeaa nähdä kuinka Lilja (nimi muutettu) jaksoi ja 

malttoi keskittyä istumaan paikallaan koko esityksen ja kahvittelunkin ajan. Tämä 

tilakin on laitettu niin kauniiksi. Koko toimintaan on selvästi nähty vaivaa. (muu 

omainen)

 ” Suuret kiitokset kun järjestitte 

meille tämän elämyksen!” (tytär)

Ryhmäkoti Ruusussa työskentelevä perushoitaja Taru Ruotsalainen kuvaili juhlia 

Salla Viikan haastattelussa seuraavasti:

 ” Juhla oli ihana. Niin ihana tunnelma. Heti kun astui ovesta sisään, tuli semmo-

nen tunne että tuli eri maailmaan. Siitä tuli jo juhlan tuntu. Kuin omat Linnan 

juhlat. Pienet esitykset oli just sopivia. Vähän oli juonta niissä runoissa ja lauluissa, 

ja kun nimettiin juhlat kissanristiäisiksi ja laulettiin Mustan kissan tango. [...] Oletan 
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että se oli heidän [asukkaiden] mielestä myös kiinnostavaa, kun he olivat niin rau-

hallisia. Kun PP:kään [nimi muutettu] ei vaeltanut, se oli yllätys numero yksi. Se 

liittyi varmaan siihen, että siinä oli rakkaat ihmiset lähellä, mutta myös se, että hän 

tajusi [että kun on kattaus, niin silloin ollaan] ja hän oli pukeutunut ja, ei ollut mit-

kään lököttävät [...] niinkuin tavallisesti.

Ryhmäkoti Ruusun hoitajat kertoivat, että juhlien jälkeisenä aamuna asukkaat olivat 

nukkuneet normaalia pidempään. Ehkä edellinen päivä oli ollut niin jännittävä tai poik-

keuksellinen, että se oli vaatinut siinä määrin voimavaroja, että unen tarve oli kasvanut. 

Päivi Tabell kertoi myös, että palvelukeskuksen muut asukkaat olivat olleet kateellisia, 

kun he olivat kuulleet, että talossa oli järjestetty juhlat, joihin heitä ei oltu kutsuttu.

 Edellämainittujen kaltaisten kommenttien perusteella Teatteri Takomon työryhmä 

päätteli, että demoa pidettiin varsin onnistuneena, ja onnistuneelta se tekijöistä itses-

täänkin tuntui. Satunnaiset kommentit demoon osallistuneilta vierailta ja demotilantees-

sa havaitut reaktiot jo tutuiksi tulleissa asukkaissa ovat se palaute, mitä tekijät saavat. 

Muistisairailta itseltään kun on vaikeaa myöhemmin kysellä, mitä he pitivät juhlista. 

 Juhlat-demo, vaikka olikin vain näyteluontoinen ”esityshahmotelma”, antoi työryh-

mälle kokemusta ja tietoa siitä, miten rakentaa taiteellisesti kunnianhimoinen esitys 

muistisairaille. Havaittiin, että ”juhlat” esityksen teemana oli tarpeeksi avoin ja siksi 

toimiva, ymmärrettiin jotain esitystilanteen vaatimasta yleisökontaktista ja saatiin tajua 

siitä, millaiset näyttämötekstit toimivat tällaisessa kontekstissa hyvin ja millaiset heikom-

min. Moniaistillisuutta tuli demossa kokeiltua huomattavasti monipuolisemmin kuin 

työpajoissa, ja myöskin henkilökohtaisen, rauhallisen vuorovaikutustilanteen tärkeys tuli 

kahvitteluhetken aikana taas alleviivattua. Kokonaisuudessaan demo oli hyvä ja opetta-

vainen yhteenveto siitä tietämyksestä, mitä Töölönkatu 33 -projektin aikana opituista 

asioista sekä kehityshankkeen ensimmäisen vaiheen työpajoista oli jäänyt työryhmälle 

käteen. Juhlat oli onnistunut päätös Teatteri Takomon vanhustyön kehityshankkeen 

ensimmäisen vaiheen työpajaosuudelle. Vuoden 2013 aktiviteetit hankkeeseen liittyen 

eivät kuitenkaan loppuneet vielä demoon, vaan sen jälkeen aloitettiin toiminnan arviointi, 

josta kerrotaan tarkemmin luvussa 3.  
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3. Itsearviointi

Teatteri Takomo haluaa kehittää toimintaansa vanhustyössä. Kehitystyön 
oleellisia välineitä ovat dokumentointi ja itsearviointi. Itsearvioinnissa saatujen 
tulosten perusteella tehdään kehityshankkeen tulevien vuosien kehitys-
suunnitelmat.

3.1 Itsearvioinnin tavoitteet
Teatteri Takomo haluaa tutkia vanhustyön kehityshankkeensa ensimmäisen vaiheen 

toimintatapoja, oppimiskokemuksia, onnistumisia ja epäonnistumisia arvioimalla itse 

toimintaansa. Itsearvioinnin taustalla on tarve tehdä kehityshankkeesta nimensä mukai-

nen, eli kehittää toimintaa. Kehityksen edellytyksenä on usein se, että todetaan tapahtu-

neet asiat ja opitaan niistä. Tätä asioiden toteamista harjoittaa nyt tämä raportti, ja 

erityisesti sen arviointiosuus. Kokonaisuudessaan tämä raportti kuvaa hankkeen ensim-

mäisen vaiheen  tapoja yrittää löytää vastauksia tutkimuskysymykseen ”Miten viedä 

taide-elämyksiä muistisairaille?”, ja itsearviointiosuus kuvaa sitä, miten kysymykseen on 

työryhmän mielestä osattu vastata – vai onko kysymys ylipäätään oikein muotoiltu.

 Jo aiemmin tässä raportissa on mainittu, että Teatteri Takomo tähtää siihen, että 

kolmivuotisen hankkeen lopuksi sillä olisi tarjottavanaan teatteritaiteen ja vanhustyön 

yhdistämisen toimintamalli, käsikirja, jonka avulla muidenkin vanhustyöstä kiinnostunei-

den olisi helpompaa alkaa suunnitella omia tapojaan tuoda teatteritaidetta vanhuksille. 

Kehityshankkeen aikana kirjoitetut raportit ovat osa yritystä tallentaa ja analysoida 

hankittua tietoa, jotta tällaisen käsikirjan toteuttaminen olisi mahdollista. Myös hankkeen 

eri vaiheisiin liittyvät itsearvioinnit ovat mukana näissä raporteissa.

 Itsearvioinnin tarkoituksena on yrittää kootusti hahmottaa, miten hankkeen eri 

työvaiheet, toimintatavat ja tavoitteet ovat toteutuneet työryhmään kuuluvien henkilöi-

den mielestä, ja missä asioissa työryhmäläiset näkevät eniten tarvetta kehittämiseen. 

Kun hanke edistyy, voidaan eri vuosien itsearviointituloksia vertailemalla nähdä, minkä 

asioiden kehittämisessä on onnistuttu ja mitkä asiat yhä vaativat ajattelua ja kehittä-

mistä.

 Vuoden 2013 itsearvioinnin tuloksia käytetään, kun Teatteri Takomon vanhustyön 

työryhmä päättää, miten vuoden 2014 toiminta organisoidaan. Näistä päätöksistä 

tehdään kehityssuunnitelma.

3.2 Itsearvioinnin rajauksesta ja keinoista
Teatteri Takomo haluaa vanhustyön kehityshankkeen ensimmäisen vaiheen arvioinnis-

saan kiinnittää huomion nimenomaan vuoden 2013 tapahtumiin. Näin ollen, vaikka tässä 

raportissa usein mainitaankin Töölönkatu 33 -projekti ja Takomon muu vanhustyö, ei 

tässä arvioinnissa haluta arvioida onnistumisia ja kehittämistä vaativia seikkoja näissä 

projekteissa. Kehityshanke on oma kolmivuotinen kokonaisuutensa, jonka eri vaiheista 

tullaan tekemään arviointia myös vuosina 2014 ja 2015.

 Vanhustyön kehityshankkeen ensimmäisen vaiheen arviointisuunnitelman tekivät 

projektipäällikkö Susanna Mikkonen ja dokumentoija Salla Viikka kevään ja syksyn 2013 

aikana. Päätettiin, että arviointi toteutetaan niin, että kaikkea toimintaa pyritään seuraa-

maan tarkkailijan roolista – ja tässä roolissa toimivat mahdollisuuksiensa mukaan Viikka 

ja Mikkonen, osin vuorotellen ja osin molemmat. Mikäli tarkkailijan läsnäolo ei joissakin 

tilanteissa, kuten näyttelijä Katja Joutsijoen vetämissä vuorovaikutuskoulutuksissa, 

tuntunut välttämättömältä, saatiin tapahtumista siellä kirjallinen tai suullinen raportti. 

Tarkkailijan roolista käsin hankittua tietoa on käytetty apuna sekä tietysti koko tämän 

raportin kirjoittamisessa että siinä, kun mietittiin, mitä kysymyksiä tahdottiin nostaa esille 

arvioinnin yhteydessä.

 Tarkkailun lisäksi arviointiin päätettiin sisällyttää koulutuksen, työpajojen ja demon ja 

muiden vuoden 2013 hankkeeseen liittyvien toimien jälkeen tapahtuva itsearviointityöpa-

jaksi kutsuttu tilaisuus ja siihen liittyvän itsearviointilomakkeen täyttäminen. 

(Lomake liitteessä 3.)

Näyttelijä Katja Joutsijoki eläytyy demossa.
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 Aluksi suunniteltiin, että kaikki itsearviointitilaisuuteen 27.11.2013 Töölön palvelu-

keskuksessa osallistuvat täyttäisivät itsearviointilomakkeen vasta paikan päällä, mutta   

kun lomake valmistuikin olettettua nopeammin, lomake lähetettiin sähköisesti jo edel-

lisenä päivänä kaikille itsearviointitilaisuuteen kutsutuille. Näitä olivat työpajoissa ja 

muussa vuoden 2013 toiminnassa aktiivisesti mukana olleet henkilöt, eli ohjaaja-drama-

turgi Titta Halinen; näyttelijät Katja Joutsijoki, Elisa Salo, Tarja Heinula ja Taisto Oksanen; 

visuaalisista asioista vastanneet Paula Koivunen ja Max Wikström, sosiaaliohjaajat Päivi 

Tabell ja Jasmiina Gharieb sekä fysioterapeutti Elina Roiko.

 Mikkosen ja Viikan lisäksi itsearviointitilaisuuteen saapuivat kaikki kutsutut lomalle 

jäänyttä Jasmiina Ghariebia lukuunottamatta. Max Wikström tosin joutui poistumaan 

paikalta heti saavuttuaan. Osa tilaisuuteen saapuneista ei ollut ehtinyt täyttää lomaketta 

etukäteen, ja heitä pyydettiin perehtymään lomakkeeseen myöhemmin ja lähettämään 

vastauksensa Viikalle ensi tilassa. Loppujen lopuksi lomakkeet saatiin seitsemältä 

henkilöltä kymmenestä. Itsearviointilomakkeen suunnitelleet Viikka ja Mikkonen vastasi-

vat itse kyselyyn myöhemmin ja vain niiltä osin, kun se arvioinnin toteuttamisen suhteen 

tuntui tarpeelliselta. Kun Viikka ja Mikkonen lasketaan mukaan vastaajiin, on heitä 

yhteensä yhdeksän kahdestatoista aktiiviseen työryhmään kuuluneesta henkilöstä.

 Itsearviointitilaisuudessa jaettiin aluksi positiivista palautetta kaikille työryhmään kuuluvil-

le sujauttamalla lappusia pieniin, työryhmäläisten nimillä varustettuihin ”Kiitos!” -kuoriin. Sen 

jälkeen Mikkonen nosti esille joitakin erityistä tarkastelua vaativia kohtia lomakkeesta, ja 

niihin vastattiin kohottamalla ilmaan punaisia ”Ei” ja vihreitä ”Kyllä” -lappuja. Näin saatiin 

keskustelu käyntiin, ja käsiteltiin yhdessä hankkeeseen liittyviä tapahtumia, erityisesti työpa-

joja ja demoa. Viikka ja Mikkonen tekivät keskustelusta muistiinpanoja.

 Myöhemmin Viikka ja Mikkonen tutkivat lomakkeita ja tekivät niistä ja itsearviointiti-

laisuudessa käydystä keskustelusta ja omista hankkeen aikana tekemistään havainnois-

ta yhteenvedon, joka on esillä tässä raportissa.

  

3.3 Itsearvioitavat asiat
Itsearvioinnin alaisiksi Susanna Mikkonen ja Salla Viikka asettivat lähestulkoon kaiken 

hankkeeseen liittyvän, kuten tavoitteet, haasteet, koulutuksen, teatteritaiteen toteutumi-

sen, työpajojen rakenteen, niiden sisällön, ja tavoitteellisuuden, asukkaiden kuulluksi 

tulemisen, demon onnistumisen ja niin edelleen. Mikkonen ja Viikka toivoivat lomakkeen 

avulla saavansa myös työryhmän hiljaisimmat kertomaan mielipiteensä, sillä yhteiskes-

kustelussa joidenkuiden on toisinaan vaikeaa sanoa mielipiteitään, ja oli tiedossa, että 

keskusteluun varattu aika oli rajallinen. Lomakkeen toivottiin myös mahdollistavan 

rehellisen palautteen, jossa myös negatiivisia asioita uskallettaisiin tuoda ilmi. Lomake 

sisälsi myös kysymyksen ”Jäikö tässä lomakkeessa jokin osa-alue käsittelemättä? 

Mikä?”, jonka tarkoituksena oli tarjota keino antaa palautetta myös asioista, joita Mikko-

nen ja Viikka eivät olleet tulleet ajatelleiksi.

 Itsearvioinnin toteuttajina sekä Mikkonen että Viikka ovat noviiseja. Itsearvioinnin 

edetessä he huomasivat joitakin seikkoja, jotka tarkemmin huomioimalla tulevien vuosi-

en arviointi olisi sekä helpompaa toteuttaa että tarkempaa. Eräs näistä huomioista on 

se, että lomakkeiden lähettämisen tai jakamisen yhteydessä pitäisi painottaa sitä, että 

täytetyt lomakkeet tulevat vain työryhmän omaan käyttöön ja tarkemmin sanottuna vain 

hankkeen arviointia tekevien henkilöiden käsiin. Näin ollen kaikki kerätty tieto on luotta-

muksellista, eikä palautteen antajien henkilöllisyys käy ilmi julkisissa yhteyksissä. Itsear-

vioinnin tekijät olettivat kai tämän olevan itsestäänselvyys, mitä se ei tietenkään välttä-

mättä ole. Itsearviointitilaisuuden keskustelu onneksi osoitti, että työryhmän henki on 

sen verran avoin, että epäonnistumisistakin on mahdollista puhua. Keskustelussa ilmi 

tulleet asiat olivat kuitenkin saman suuntaisia kuin lomakkeissa, eikä siksi ole syytä 

epäillä, että vastaajat olisivat joutuneet liiemmin panttailemaan omia todellisia mielipitei-

tään.

 Lomake suunniteltiin vastaamaan mahdollisimman tarkoin Teatteri Takomon omiin 

tarpeisiin. Kuusisivuinen lomake sisälsi mittavat 36 kysymystä. Osaan kysymyksistä 

pyydettiin vastaamaan vapaasti, osaan taas vastattiin ympyröimällä sopiva vaihtoehto. 

Näyttelijä Elisa Salo lausuu 
kissa-aiheista monologia.
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Joidenkin kysymysten kohdalla pyydettiin sekä vapaata vastausta että sopivimman 

vaihtoehdon ympyröimistä. Ympyröitävistä vastauksista on ollut mahdollista tuottaa 

tarkkoja yhteenvetoja siitä, miten mielipiteet eri asioista ryhmän kesken jakautuvat. 

Vapaamuotoisia vastauksia sitä vastoin on hankalaa tuoda kattavasti esille tämän 

raportin yhteydessä, ja siksi niistä pyritään kertomaan kootusti ja yleisiä linjoja etsien.

3.4 Lomakkeiden kertomaa
Niissä kysymyksissä, joihin lomakkeissa pyydettiin vastaamaan ympäröimällä sopivin 

vaihtoehto, käytettiin asteikkona yleensä kouluarvosanoja 1–5, niin, että 1 tarkoittaa 

huonoa ja 5 kiitettävää. Joissakin ympyröimistä vaativissa kysymyksissä vaihtoehdot 

ovat esimerkiksi ”Kyllä” / ”Ei”, tai ”A” / ”B” / ”C”. Mikäli joku oli ympäröinyt kaksi nume-

roa tai muuta vaihtoehtoa tai jättänyt vastaamatta, hänen vastauksensa mitätöitiin siltä 

osin. Vastauksista muodostunut keskiarvo kirjattiin ylös yhden desimaalin tarkkuudella. 

Sopivan vastauksen ympäröintiä pyytäviin kysymyksiin vastaajia oli siis yhteensä yhdek-

sän, joista vaihtelevan määrän vastaukset hylättiin edellä mainituista syistä. Vastauksia 

pyydettiin kahdeltatoista, mutta ne saatiin vain yhdeksältä henkilöltä.

Työryhmän vastaukset kysymys kerrallaan lomakkeen niihin kysymyksiin, 

joihin pyydettiin vastaamaan ympyröimällä sopivin vaihtoehto:

2. KYSYMYS Mikä sinun mielestäsi oli kehittämishankkeen päätavoite? Toteutuiko 

se? -kysymykseen vastasi yhdeksästä lomakkeisiin vastanneesta seitsemän. 

Vastausten keskiarvo on 3,4.

6. KYSYMYS Saitko käyttää omaa ammattitaitoasi kokonaisvaltaisesti? -kysymyk-

seen vastasivat kaikki. Vastausten keskiarvo on 3,4.

7. KYSYMYS Saitko kehittää ammattitaitoasi tässä hankkeessa? -kysymykseen 

vastasi kahdeksan henkilöä. Vastausten keskiarvo on 3,4.

10. KYSYMYS Kuvaile, miten teatteritaide mielestäsi toteutuu kehityshankkeessa? 

-kysymykseen vastasi kuusi henkilöä. Vastausten keskiarvo on 4.

11. KYSYMYS Auttoiko koulutus sinua? -kysymykseen vastasi viisi henkilöä. 

Vastausten keskiarvo on 4.

12. KYSYMYS Oliko koulutusta riittävästi? -kysymykseen vastasi seitsemän 

henkilöä. Vastausten keskiarvo on 3,3.

14. KYSYMYS Oliko työpajan kolmiosainen rakenne mielestäsi toimiva? -kysymyk-

seen vastasi kahdeksan henkilöä. Vastausten keskiarvo on 4.

16. KYSYMYS Tiesitkö, mitä kulloisessakin työpajassa oltiin tekemässä/tutkimassa ja 

mistä syystä? -kysymykseen vastasi kahdeksan henkilöä. 

Vastausten keskiarvo on 2,6.

17. KYSYMYS Olisiko työpajojen pitänyt olla tarkemmin suunniteltuja vai oliko 

nykyinen toimintatapa sopiva? A=Tarkempaa suunnittelua tarvitaan, B=Nykyinen 

toimintatapa on sopiva -kysymykseen vastasi kahdeksan henkilöä. 

Vastauksista 6 on A, eli 75%, 2 B eli 25%.

18. KYSYMYS Olisitko itse halunnut osallistua työpajojen suunnitteluun enemmän? 

Ei / Kyllä -kysymykseen vastasi seitsemän henkilöä. 

Vastauksista 5 on Kyllä, eli 71,4%, 2 Ei, eli 28,6%.

19. KYSYMYS Otettiinko edellisessä työpajassa tehtyjä havaintoja tarpeeksi huomi-

oon seuraavan työpajan suunnittelussa? -kysymykseen vastasi kahdeksan henkilöä. 

Vastausten keskiarvo 2,9.

20. KYSYMYS Saitko tietää kuhunkin työpajaan liittyvät tavoitteet ja valmistautumi-

seen iittyvät tehtävät ja aikataulut riittävän ajoissa? -kysymykseen vastasi seitsemän 

henkilöä. Vastausten keskiarvo on 2,4.

21. KYSYMYS Miten valitut toimintatavat – kuten esimerkiksi yhteislaulaminen, 

runonlausunta, monologin käyttö, leikit, puvustuksen ja rekvisiitan käyttö, keskustelut 

– toimivat työpajoissa? -kysymykseen vastasivat kaikki. Vastausten keskiarvo on 3,8.

Liisa innostuu demossa.
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24. KYSYMYS Hyödynnettiinkö työpajoissa työryhmän jäsenten osaamista riittäväs-

ti? -kysymykseen vastasi kahdeksan henkilöä. Vastausten keskiarvo on 3.

25. KYSYMYS Kokeiltiinko teatterillisia keinoja mielestäsi riittävästi tässä yhteydessä 

ja näissä ajallisissa puitteissa? -kysymykseen vastasi kahdeksan henkilöä. 

Vastausten keskiarvo on 3,3.

26. KYSYMYS Olemme kirjanneet kehityshankkeen yhdeksi lähtökohdaksi ja tavoit-

teeksi lauseen: ”Prosessia läpileikkaa läsnäolo ja kuunteleminen, jolle taiteilijoiden on 

antauduttava”. Toteutuiko tämä lause? -kysymykseen vastasivat kaikki. 

Vastausten keskiarvo on 3,9.

27. KYSYMYS Oliko työpajoissa mielestäsi tarpeeksi tilaa ja aikaa asukkaiden kuun-

telemiselle? -kysymykseen vastasivat kaikki. Vastausten keskiarvo on 2,9.

33. KYSYMYS Pystyitkö demossa hyödyntämään työpajoissa hankittuja yleisökon-

taktikokemuksia ja ymmärrystäsi kohderyhmästämme? -kysymykseen vastasi seitse-

män henkilöä. Vastausten keskiarvo on 3,9.

35. KYSYMYS Mikä on kehittämishankkeen syvin tarkoitus: A=valmistaa kertaluon-

toinen laadukas demo/esitys, B=toistuvat kohtaamiset ja niiden syventäminen työpa-

joissa, C=edellisten yhdistelmä? -kysymykseen vastasivat kaikki. 

100% vastanneista oli vaihtoehdon C kannalla.

Kuudestatoista kysymyksestä, joihin vastausta pyydettiin asteikolla 1–5, saatiin kaikkien 

kysymysten vastausten keskiarvojen yhteenlasketuksi keskiarvoksi 3,4. Tästä voidaan 

vetää se johtopäätös, että työryhmä siis arvioi kehityshankkeen tapahtumia vuonna 

2013 verrattain onnistuneiksi mutta katsoo, että parantamisen varaa löytyy. Parhaita 

tuloksia oli tullut kysymyksiin, jotka koskivat koulutuksen hyödyllisyyttä (keskiarvo 4), 

teatteritaiteen toteutumista hankkeessa (keskiarvo 4) ja työpajan kolmiosaisen rakenteen 

toimivuutta (keskiarvo 4).

 Heikoimpia arvioita työryhmäläiset antoivat kysymyksissä, jotka koskivat työpajojen 

sisältöjä. Kysymys nro 16 Tiesitkö, mitä kulloisessakin työpajassa oltiin tekemässä/

tutkimassa ja mistä syystä? (keskiarvo 2,6); kysymys nro 17 Olisiko työpajojen pitänyt 

olla tarkemmin suunniteltuja vai oliko nykyinen toimintatapa sopiva? (75% kaipaa tar-

kempaa suunnittelua); kysymys nro 19 Otettiinko edellisessä työpajassa tehtyjä havainto-

ja tarpeeksi huomioon seuraavan työpajan suunnittelussa? (keskiarvo 2,9); kysymys nro 

20 Saitko tietää kuhunkin työpajaan liittyvät tavoitteet ja valmistautumiseen iittyvät tehtä-

vät ja aikataulut riittävän ajoissa? (keskiarvo 2,4) ja kysymys nro 27 Oliko työpajoissa 

mielestäsi tarpeeksi tilaa ja aikaa asukkaiden kuuntelemiselle? (keskiarvo 2,9) vastauksi-

neen kertovat siitä, että kehityshankkeen oleellisimmat kehitystarpeet liittyvät nimen-

omaan työpajatoimintaan.

 Mihinkään niistä kysymyksistä, joihin pyydettiin vastaamaan asteikolla 1–5, ei keski-

arvovastaukseksi tullut täysiä pisteitä eli viittä, mutta ei toisaalta myöskään ykköstä tai 

tasan kakkosta. Vuonna 2013 työryhmä ei katsonut hankkeen onnistuneen täydellisesti, 

mutta ollaan myös kaukana täydellisestä epäonnistumisesta. Kehityshankkeen työryhmä 

selvästi osaa ja haluaa arvioida itseään kriittisesti, mikä on hyvä lähtökohta koko ensi 

vuoden toiminnalle ja itsearvioinnille. Työryhmä selvästi hahmottaa, että sillä paljon työtä 

edessään – kehityshanketta on siis syytä jatkaa.

 Luvut paljastavat myös, että koulutuksesta on ollut vastaajille hyötyä, ja sitä on ollut 

melko riittävästi. Vuoden 2014 toiminnassa koulutusta ei näiden lukujen valossa ole 

tarvetta lisätä oleellisesti. Se, mihin kannattaa kiinnittää huomiota jatkossa, on työryh-

mään kuuluvien henkilöiden mahdollisuus tuoda osaamistaan osaksi hanketta. 71,4% 

vastaajista olisi halunnut osallistua enemmän työpajojen suunnitteluun, mikä kertoo siitä, 

että monilla on takataskussaan paljon ideoita ja osaamista, joita he tahtoisivat tuoda 

osaksi tätä kehityshanketta. Ammattitaidon kehittämisen ja kokonaisvaltaisen hyödyntä-

misen mahdollisuus olisi varmasti omiaan sekä lisäämään työryhmän jo ennestään 

korkeaa työmotivaatiota että sitouttamaan heitä kolmivuotiseen kehityshankkeeseen ja 

ehkäpä myös toimintaan Teatteri Takomon vanhustyössä tämän hankkeen jälkeen.

 Lomakkeiden vapaasti kirjoitetuissa vastausosuuksissa työryhmäläiset kertoivat 

muun muassa mielipiteitään siitä, mikä vuoden 2013 hankkeessa onnistui ja mikä ei 

Näyttelijä Tarja Heinula syventyneenä roolihenkilöönsä demossa. 
Taustalla ohjaaja-dramaturgi Titta Halinen.
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onnistunut. He myös kuvailivat, millä tavoin saivat tai eivät saaneet kehittää ammattitai-

toaan suhteessa soveltavaan teatteriin, millaisia toiveita heillä olisi työryhmän kokoonpa-

non kehittämisen suhteen, millaisia työtapoja he olisivat halunneet kokeilla työpajoissa ja 

mitkä asiat heidän mielestään onnistuivat demossa ja mitkä eivät.

 Monissa vastauksissa toivottiin enemmän mahdollisuuksia henkilökohtaisiin kohtaa-

misiin. Erityisesti tällaisten kohtaamisten määrän kasvua toivottiin tapahtuvaksi asukkai-

den ja näyttelijöiden välillä mutta myös henkilökunnan, omaisten ja näyttelijöiden välillä. 

Töölönkatu 33 -projektiin liittyneitä asukkaiden henkilökohtaisia haastatteluja ei vuoden 

2013 kehityshankkeessa tehty, ehkä siksi, että oletettiin muistisairaiden haastattelemi-

sen olevan vaikeaa tai mahdotonta. Ehkä omaisten haastatteleminen saattaisi olla yksi 

mahdollisuus saada lisää tarttumapintaa asukkaisiin. Tätä voitaneen ainakin harkita 

tehtäväksi tulevaisuuden työpajojen yhteydessä.

 Moniammatillisuutta, joka on työryhmän ehdoton voimavara kun myös sosiaaliohjaa-

jat Päivi Tabell ja Jasmiina Gharieb sekä fysioterapeutti Elina Roiko ovat mukana, pitäisi 

pystyä hyödyntämään enemmän työpajoissa, kuului monen mielipide. Lisäksi haluttiin 

osallistaa hoitohenkilökuntaa enemmän työpajoissa, heihin haluttiin tutustua paremmin 

ja heidän kauttaan ymmärtää myös asukkaita paremmin. Voisiko joku hoitaja kuulua 

työryhmäänkin?

 Monet myös toivoivat enemmän vuorovaikutuksellisuutta asukkaitten ja työryhmän 

kesken sekä työpajojen sekä demon aikana. Nyt kävi usein niin, että asukkaat olivat vain 

vastaanottavassa asemassa. Ehkä työpajoissa ja demossa oltaisiin voitu tutkia, olisiko 

olemassa tapoja, joilla muistisairaita voisi osallistaa esityksellisessä tilanteessa vielä 

enemmän kuin mitä demossa tapahtui. Moni on myös pohtinut, mikä olisi oikea ryhmä-

koko työpajoihin. Onko liian suuri ryhmä pelottava joillekuille asukkaille tai estääkö 

ryhmän koko sen, että asukkaisiin ei pystytä suhtautumaan kyllin yksilöllisesti? Ryhmäs-

sä keskusteleminen ja toimiminen eivät välttämättä ole kaikille sopivia tutustumisen 

tapoja, ja niinpä moni asukas saattaa jäädä vuorovaikutustilanteissa syrjään, työryhmä-

läisten päinvastaisista pyrkimyksistä huolimatta. On jo kyllin vaikeaa tuottaa ”nähdyksi ja 

kuulluksi” tulemisen tunnetta terveelle tuntemattomalle ihmiselle, eikä se varmasti ole 

yhtään helpompaa, jos toisena osapuolena onkin tuntematon esimerkiksi kuulo- tai 

näkövaikeuksista kärsivä muistisairas tai useita yhtä aikaa. Yksilöllinen suhtautuminen 

jokaiseen asukkaaseen vaatii tietysti rauhaa ja aikaa tutustua heihin yksilöllisellä, juuri 

heille soveltuvalla tavalla. Tapoja, millä tällaista yksilöllistä vuorovaikutusta voisi edistää 

myös ryhmätilanteissa, voisi ehkä pohtia kehityshankkeen seuraavissa vaiheissa. 

 Edellisiin kysymyksiin liittyen voitaisiin kysyä, kuinka monta näyttelijää tarvitaan 

yhteen työpajaan? Tarvitaanko aina paikalle yhtä aikaa kaikki näyttelijät ja koko mittava 

työryhmä, vai voitaisiinko näyttelijä- ja muita henkilöresursseja ”säännöstellä” ja jakau-

tua ehkäpä kahteen ryhmään? Olisiko vuorovaikutuksellisuutta ja henkilökohtaisuuden 

tuntua helpompi saada aikaiseksi sellaisessa tilanteessa? Ja mikäli yhteen työpajaan 

saapuvien näyttelijöiden ja muiden työryhmään kuuluvien lukumäärä olisi pienempi, 

olisiko mahdollista pitää useampia työpajoja, ja olisiko siitä jotakin erityistä hyötyä?

 Monien toiveena oli myös saada musiikin ammattilainen mukaan työryhmään. Mu-

siikki on ollut oleellisena ja varsin toimivana osana työpajoja, ja tulevaisuudessa äänelli-

syyden osuutta haluttaisiin lisätä. Myös toista miesnäyttelijää kaivattiin, sillä nyt Taisto 

Oksanen joutui hoitamaan tämän tontin yksin. Hoitolaitokset ovat usein erittäin naisval-

taisia sekä hoitohenkilökunnan että asukkaiden osalta, ja voi olla, että miespuolisella 

näyttelijällä voisi siitä syystä olla ”tasapainottava” vaikutus asukkaisiin – se laitosten 

ulkopuolinen maailmahan kun kuitenkin on monipuolinen ja värikäs myös mitä sukupuo-

leen ja sen erilaisiin ilmiasuihin tulee. Jos porukkaan voitaisiin ottaa mukaan yksi 

ammattilainen lisää, olisi hän siis parhaimmassa tapauksessa miespuolinen näyttelijä, 

joka osaa soittaa yhtä tai useampaa eri instrumenttia.

 Demoa pidettiin onnistuneena, ja sen oivaltavaa juhla-teemaa, juhliin liittyvää rituaali-

suutta, inhimillistä ja ”tässä hetkessä” läsnäolemisen ja yhteenkuuluvuuden tunnelmaa 

kiiteltiin. Visuaalista kauneutta ja moniaistillisuutta hehkutettiin monissa vastauksissa. 

Mietittiin tosin myös, kuten jo aiemmin todettiin, miten asukkaat olisivat voineet olla 

enemmän mukana demossa muullakin tavoin kuin vain vastaanottajina. Passiivisia 

katsomiskokemuksia tuskin kukaan teatteritaiteilija haluaa tuottaa, mutta toisaalta 

katsojien ”pakottaminen” osallistumaan esitykseen tai rakentamaan sitä itse on sekin 

Airi (toinen vas.) tyttärineen ja Inkeri (oik.) 
tyttärineen juhlapöydän ääressä.
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arveluttavaa eikä aina todellakaan katsojan kannalta ilahduttavaa, kuten eräässä vasta-

uksessa annettiin ymmärtää. Keskustelumahdollisuutta asukkaiden ja omaisten kanssa 

kahvittelun aikana pidettiin demon vahvuutena, se on auttanut työryhmäläisiä tutustu-

maan asukkaisiin ja heidän omaisiinsa. Asukkaista on näkynyt myös uusia puolia, kun 

nämä ovat olleet rakkaittensa seurassa.

 Kritiikkiä demoon liittyen annettiin siitä, että käsikirjoitus valmistui niin myöhään, 

vasta demoa edeltävien, ainoiden harjoitusten aikana. Käsikirjoituksen myöhäiseen 

valmistumiseen ja siihen, että näyttelijät joutuivat aika valmistautumattomina esitysti-

lanteeseen, on tietysti syynä se, että harjoitusajan sijaan tahdottiin panostaa työpajojen 

määrään. Ohjaaja-dramaturgi Titta Halinen olisi varmasti voinut hioa esityskäsikirjoituk-

sen valmiiksi jo aikaisemmin, mutta silloin olisi vaikutelmaksi voinut tulla se, että näytte-

lijöiden ja työryhmän oletettaisiin harjoittelevan tekstiä tai esitykseen liittyviä dramatur-

gisia kuljetuksia omalla ajallaan eli palkatta. Syitä tapahtuneeseen siis on, mutta 

jatkossa asiaan kannattanee kiinnittää huomiota ja ainakin työryhmän kesken jo enna-

kolta sopia, jos käsikirjoituksen valmistumisaikataulu poikkeaa totutuista käytännöistä 

näin oleellisesti. 

 Kehityshankkeen onnistumisina pidettiin mahdollisuutta tuoda palvelukeskuksen ja 

sen asukkaiden arkisiin rutiineihin poikkeuksia ja mahdollisuutta tarjota hoitohenkilökun-

nalle uusia näkökulmia asukkaisiin työpajojen ja demon myötä. Onnistuttiin kohtaamisis-

sa asukkaiden kanssa, onnistuttiin läsnäolossa heidän kanssaan, onnistuttiin myös 

tavoitteiden laatimisessa, moniammatillisuuden tavoittelussa, hankkeen kokonaisraken-

teen suunnittelussa, kerrotaan vastauksissa. ”Olen päässyt monista ennakkoluuloistani 

suhteessa muistisairaisiin ja vanhuksiin muutenkin”, eräässä vastauksessa paljastetaan 

– ei ollenkaan vähäinen saavutus sekään. On onnistuttu luomaan luottamusta asukkai-

den, Töölön henkilökunnan, omaisten työryhmäläisten välille, minkä seurauksena erilai-

sista kohtaamisen ja hetkessä olemisen peloista on päästy eroon. On myös onnistuttu 

löytämään toimivia työtapoja työpajoja varten ja on lisäksi saatu ymmärrystä siitä, mitkä 

työtavat eivät toimi.

 Vastauksissa työryhmäläiset esittivät myös paljon parannusehdotuksia kehitys-

hankkeen toimintaan. Teatterin soveltavien menetelmien opettelua peräänkuulutetaan 

ja liiallista varovaisuutta ja yksipuolisuutta teatterin mahdollisuuksien tutkimisessa 

kritisoidaan. Teatterillisen lähestymistavan juurruttamisen mahdollisuuksia ryhmäko-

din arkeen haluttaisiin tutkia enemmän ja työryhmäläisten työnkuvia tahdottaisiin 

tarkentaa.

 Työpajojen organisoinnissa havaittiin paljon puutteita, kuten kävi ilmi jo numeroar-

viointeja käsiteltäessä. Työpajojen toiminnan parantamiseksi ehdotettiin esimerkiksi 

seuraavia konsteja (niiden lisäksi, joita aiemmin on jo mainittu): Voitaisiin esimerkiksi 

ottaa koko työryhmä mukaan työpajojen suunnitteluun; tai voitaisiin ottaa vanhuksia 

enemmän mukaan työpajojen toiminnan suunnitteluun (epäselväksi jää, tarkoittaako 

vastaaja vanhuksia yleensä vain nimenomaan ryhmäkoti Ruusun muistisairaita) tai 

voitaisiin muokata työpajoista enemmän sellaisia, jossa tehdään yhdessä asukkaiden 

kanssa. Työpajoja ja niissä tutkittavia  asioita voitaisiin myös suunnitella tarkasti ennalta, 

kommentoitiin.

 Kaiken kaikkiaan lomakkeiden vastaukset, kritiikistään huolimatta, antoivat varsin 

toiveikkaan kuvan siitä, miten työryhmä näkee kehityshankkeen tulevaisuuden mahdolli-

suudet. 

3.5 Suullista palautetta

Itsearviointitilaisuudessa kuultiin myös joitakin sellaisia mielipiteitä, joita ei lomakkeisiin 

ole kirjattu. Työryhmä keskusteli esimerkiksi siitä, millaisiksi työpajat muotoutuivat. 

Palvelukeskuksen henkilökuntaan kuuluvilla oli ollut se käsitys, että työpajojen oli tarkoi-

tus olla yhteisöllisempiä, tilanteita, joissa ammattinimikkeillä ei ole niin väliä, mutta 

lopulta tilanne olikin usein sellainen, että talon henkilökuntaan kuuluvat ja asukkaatkin 

joutuivat passiivisten katsojien ja kuuntelijoiden rooliin. Tähän on varmasti osaltaan 

syynä se, että teatterialan ihmiset tietävät hyvin vähän hoitohenkilökunnan tai muun 

henkilökunnan työstä. Työryhmän teatteriväen oli vaikeaa osallistaa toimintaan sellaisia 

henkilöitä, joiden toimenkuvaa tai kiinnostuksen kohteita he eivät tienneet tarkasti. 

Teatterialalla työskentelevät ymmärtävät, että monia ihmisiä esiintyminen kauhistuttaa 

tai pelottaa, eikä työpajoissa ollut tarkoituksena pakottaa ketään läsnäolijaa tekemään 

mitään epämieluisaa. Tiedossa on ollut myös se, että jotkut ihmiset puolestaan nimen-

omaan kaipaavat uusia, ammattilliset rajatkin ylittäviä haasteita, mutta selvästi työpajois-

sa ilmapiiri oli nyt myös tämän suhteen liian varovainen.

 Jos henkilökuntaa saataisiin enemmän mukaan työpajojen toimintaan, tilanne ei 

ehkä joskus olisi enää se, että kun teatteriseurue saapuu ryhmäkotiin ”sirkus alkaa” ja 

kun seurue lähtee, ”sirkus loppuu” ja arki palaa. Ehkä pieni ”sirkusmaisuus” saisi tarttua 

myös hoitajiin ja hoitokäytäntöihin ja jäädä asukkaita ja henkilökuntaa ilahduttamaan. 

Se, mitä teatteriväki ehkä voi hoito- ja muulle henkilökunnalle opettaa sen ”sirkusmai-

suuden” lisäksi, on kontaktissa oleminen toiseen ihmiseen. Hoitajat mieluummin usein 

siivoavat tai tekevät jotakin muuta ”hyödyllisenä” pidettyä kuin altistuvat kontaktiin 

asukkaiden kanssa, sillä kontaktissa oleminen on vaikeaa kaikille. Lisäksi nykypäivän 

tehokkuusajattelussa ”kiire” toimii taikasanana, jolla kontaktia on helppo vältellä ja jolla 

vieläpä saadaan itselle hyvän työntekijän maine. Tämän varmasti kaikki ihmiset, ammat-

tikunnasta riippumatta, tunnistavat omaksi, henkilökohtaiseksi ongelmakseen. Kaikki me 

kuitenkin tunnumme allekirjoittavan myös sen, että ”tärkeille asioille on aina aikaa”, 

vaikka ”kiireisiä” olemmekin. Välillä on vain valittava, mikä on oikeasti se tärkein asia. 

Näyttelijöiden työ perustuu kontaktiin, toisen näyttelijän ja yleisön tarjoamiin impulssei-

hin ja hetkessä elämiseen, ja tästä syystä heillä on kontaktiin hakeutumisesta ja siinä 

myös hankalissa tilanteissa pysymisestä paljon kokemusta. Tämä näyttelijöiden ja 

teatterin näkökulma kontaktissa olemiseen ei varmasti ole ainoa ja kaikenkattava, mutta 
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ainakin se tarjoaa terveydenhoitoalalle toisen näkökulman ja mallioppimisen mahdolli-

suuden kontaktissa olemiseen. Toisaalta mallioppimista on tapahtunut myös toiseen 

suuntaan – näyttelijät ja muu työryhmä ovat oppineet palvelukeskuksen henkilökuntaan 

kuuluvilta jotakin kommunikaatiosta ja kohtaamisesta asukkaiden kanssa.

 Pohdittiin myös sitä, mikä olisi oikea tapa mennä ryhmäkotiin, joka kuitenkin on 

siellä asuvien koti. Miten olisi mahdollista tarjota asukkaille heille kuuluvaa yksityisyyttä – 

olla kuulematta asioita, joita vieraista ihmisistä ei yleensä kuule, olla näkemättä asioita, 

joita vieraista ihmisistä ei yleensä näe? Muistisairaiden vanhusten kanssa työskenneltä-

essä kysymys heidän oikeuksistaan omaan yksityisyyteensä on isompi kuin tervemuis-

tisten vanhusten kanssa työskenneltäessä. Toisaalta henkilökohtaisuuden tuntua tarvi-

taan enemmän työpajoissa, mutta teatteri on myös jakamista ja yhdessäoloa. Mitä 

voidaan jakaa, ja mitä ei? Missä menevät kunkin asukkaan henkilökohtaiset rajat, ja 

osaako työryhmään kuuluva henkilö ne aistia? Näitä asioita varmasti joudutaan pohti-

maan kolmivuotisen kehityshankkeen edetessä enemmänkin.

 Keskustelussa pyöritellään lisäksi ajatusta ”hetkessä olemisesta”, joka tuntuu olevan 

muistisairaille oleellinen käsite, heiltä kun tulevaisuuden ja menneisyyden käsitteet 

rapistuvat. Työpajoissa olisi hyvä sallia ”hetkessä oleminen ja siinä toimiminen”, jos 

tuntuu siltä, että jokin, vaikkapa kahdenkeskinen henkilökohtainen keskustelu asukkaan 

ja näyttelijän välillä, lähtee muotoutumaan. Toisaalta mahdollisuus elää hetkessä vaatii 

myös raameja, se vaatii niitä ”hihasta vedettäviä kortteja”, jotka voivat toimia erilaisina 

suuntaviivoina sille, mihin suuntaan työpajaa viedään. Tarvitaan siis työpajojen tarkem-

paa suunnittelua ja mahdollisuuksien kartoittamista mutta myös ymmärrystä siitä, että 

ennakolta tehtyihin suunnitelmiin ei etenkään muistisairaiden kanssa voi liiaksi lukkiutua.

 Hetkessä elämiseen liittyy myös pohdinta siitä, kuinka paljon työryhmän tulisi, 

esimerkiksi esitystä tietylle, pienelle kohderyhmälle suunnitellessaan, tietää heistä ja 

heidän historiastaan. Normaalistihan teatterintekijät eivät tiedä yleisöstään mitään, mutta 

Töölönkatu 33 -produktiossa havaittiin, että muutaman asukkaan elämäntarinan ottami-

nen osaksi esitystä oli koskettavaa sekä näille elämäntarinansa lainanneille asukkaille 

että muille katsojille. Muistisairaan kohdalla voidaan kysyä, onko oleellista tutustua 

asukkaan historiaan esimerkiksi hänen omaistaan haastattelemalla, jos hän ei itse pysty 

historiastaan kertomaan, vai pitäisikö häneen suhtautua sellaisena kuin hän on nyt – 

hetkessä elävänä muistisairaana, jolla on ehkä kokonaan erilaiset tavat ja luonne kuin 

silloin, kun hän oli terve? Näitä kysymyksiä mietitään, kun uusia demoja ja esityksiä 

tehdään kehityshankkeen edetessä.

4. Vaikutukset ja tulokset

Miten Teatteri Takomon vanhustyön kehityshankkeen ensimmäinen vaihe 
onnistui tavoitteissaan? Mitä saatiin aikaiseksi ja mitä opittiin?

4.1 Yleisten tavoitteiden saavuttamisesta ja vaikutuksista
On vaikeaa tyhjentävästi todistaa tai määritellä, miten taiteellista toimintaa tai uusien 

asioiden opettelua sisältävä projekti on onnistunut. Onnistumisen astetta voi tutkia 

esimerkiksi arvioimalla syntyneen teoksen laatua, tai sitä, miten se on vaikuttanut niihin, 

jotka ovat sen saaneet aistia, tai niihin, jotka ovat sen toteuttaneet. Usein kysymys on 

makuasioista – joku on vaikuttunut teoksesta, joku ei, tai määrittelyistä – joku sanoo 

oppineensa jotain tärkeää työprosessista, toinen puolestaan ei osaa sanoa, mitä oppi 

vai oppiko mitään. Joskus taas asioiden sisäistäminen vie aikaa, oivallukset ja uudet 

ideat saattavat pulpahtaa pintaan vasta kuukausien kuluttua työprosessista. Tuloksia tai 

vaikutuksia ei voida todistaa myyntiluvuilla, pistokokeilla tai Facebook-tyyliin tykkäyk-

sien määrällä.

 Teatteri Takomon vanhustyön kolmivuotisen kehityshankkeen ensimmäinen vaihe 

sisälsi suunnittelua, koulutusta, työpajoja ja niihin liittyviä keskusteluja, demon ja arvioin-

tia. Osa näistä työvaiheista koostui selkeästi taiteen tekemisestä tai yrityksistä lähestyä 

sitä, osassa taas pyrittiin tutkimaan, mitä hankkeessa voitaisiin tehdä, jotta muistisairail-

le voitaisiin viedä taide-elämyksiä, tai miten teatteritaide voisi olla mukana piristämässä 

laitoksiin joutuneiden muistisairaiden arkea. Kehityshanke on ollut monelta osin uuden 

opettelua ja tutkimista. Monia näihin eri työvaiheisiin liittyneitä vaikutuksia, tuloksia, 

opittuja asioita, tehtyjä havaintoja ja myös onnistumisia sekä epäonnistumisia, mikäli nyt 

tällaista arvoasteikkoa halutaan käyttää, käsitellään seikkaperäisesti luvussa 3 sekä osin 

myös luvussa 2.

 Oleellista kehityshankkeen ensimmäisen vaiheen onnistumisten, epäonnistumisten, 

vaikutusten ja muiden tulosten arvioinnin kannalta on niiden suhde hankkeen ensimmäi-

sen vaiheen keskeiseen tutkimuskysymykseen ”Miten viedä taide-elämyksiä muistisai-

raille?”. Mikäli onnistumiset, epäonnistumiset, vaikutukset ja muut tulokset ovat omalta 

osaltaan mukana vastaamassa tuohon laajaan kysymykseen, niiden voidaan sanoa 

olevan olennaisia askeleita Teatteri Takomon vanhustyön kehityshankkeessa, vaikka ne 

muista erillisinä tapahtumina tai oivalluksina olisivatkin vain satunnaisia ilmiöitä. Hanke 

on kolmivuotinen, joten nyt, kun vasta ensimmäinen vuosi on kulunut, ja vasta ensim-



52 53

mäiseen tutkimuskysymykseen on yritetty vastata, voimme nähdä osin vain suuntaviivo-

ja siitä, missä määrin ennalta määritellyt tavoitteet voidaan hankkeen päätyttyä katsoa 

saavutetuiksi.

 Kuten aiemmin on tullut ilmi, on vaikeaa saada tietää, mitä kohderyhmän edustajiksi 

valitut ryhmäkoti Ruusun asukkaat itse ajattelevat työpajoista ja demosta. Toki heiltä on 

kuultu kommentteja ja niiden sekä muun, ei-verbaalisen kommunikaation perusteella 

työryhmäläiset ovat ymmärtäneet, että asukkaat olivat mielellään mukana työpajoissa ja 

pitivät suuresti Juhlat-demosta. Asukkaiden olisi varmasti kuitenkin vaikeampaa arvioi-

da, onko työpajoista ja demosta tullut heille sellaista elämänlaatua kohentavaa iloa, joka 

jatkuu myös työpajahetkien ja demon jälkeen, koska muistisairaudet usein estävät 

lähimenneisyyden tapahtumien analysoinnin. Heistä moni tuskin enää muistaa, että 

työpajoja järjestettiin, ja että he olivat mukana viihtymässä Juhlissa. Voimme siis vain 

tehdä oletuksia ja arvailla sekä tietysti kysellä hoitohenkilökunnalta ja omaisilta, miten 

syksyn 2013 aikana tapahtunut teatterillinen toiminta on heidän mielestään vaikuttanut 

asukkaisiin. Laajamittaisia haastatteluja aiheesta ei valitettavasti ole ollut resursseja 

tehdä, joten tietoja aiheesta on vain niukalti. Ryhmäkoti Ruusussa työskentelevän 

perushoitaja Taru Ruotsalaisen kommentteja syksyn 2013 toiminnasta löytyy luvuista 

2.3.2 ja 2.4.

 Teatteri Takomon voidaan kuitenkin sanoa onnistuneen jo vuoden 2013 aikana 

tavoitteessaan luoda monimuotoisia teatteritapahtumia Töölön monipuoliseen palvelu-

keskukseen – vaikka työpajat olivat pienimuotoisia, niitä voidaan silti pitää teatteritapah-

tumina, ja demo puolestaan oli ehdottomasti teatteritapahtuma. Kehityshankkeen 

seuraavina vuosina, 2014 ja 2015, erilaisia monimuotoisia teatteritapahtumia on tarkoi-

tus tuottaa lisää. (Kehityshankkeen tavoitteet määriteltiin tämän raportin luvuissa 2.1.1 ja 

2.1.2.)

 Vuoden 2013 aikana kehityshanke on vaikuttanut myös muiden ihmisten kuin asuk-

kaiden elämään. Työryhmään kuuluvat teatteritaiteilijat ovat saaneet paljon kokemusta ja 

oppia muistisairaiden vanhuksien kanssa toimimisesta ja ymmärrystä siitä, miten näille 

voitaisiin viedä teatterillisia taide-elämyksiä. Työryhmään kuuluvat palvelukeskuksen 

henkilökunnan jäsenet puolestaan ovat saaneet seurata ja mahdollisuuksiensa mukaan 

myös osallistua prosessiin, jossa tutkitaan, miten teatterilliset lähestymistavat voisivat 

tulla osaksi vanhustyötä. Heidän lisäkseen myös hoitohenkilökunta sai vuorovaikutus-

koulutusta ja heidän laillaan myös hoitajilla oli mahdollisuus, joskin ilmeisen huonosti 

artikuloitu sellainen, osallistua työpajojen toimintaan. Moniammatillisuuden kehittämi-

sessä on vielä haastetta Teatteri Takomolle, mutta Takomo on jatkanut Töölönkatu 33:n 

ja muiden vanhustyöprojektiensa viitoittamalla moniammatillisuuteen tähtäävällä polulla 

ja yrittänyt tehdä moniammatillisuuteen liittyen uusia aluevaltauksia. Yksi sellainen on 

nimenomaan yritys sitouttaa henkilökuntaa mukaan kehityshankkeen toimintaan.

 Esityksen suunnittelun lisäksi työryhmä on tutkinut teatterillisten työpajojen mahdol-

lisuuksia ja olemusta, ja itsearvioinnin avulla on ymmärretty, mitkä asiat toimivat ja millä 

tavoin näitä asioita tulisi vielä tutkia ja kehittää. Kehityshankkeen vuoden 2013 toimin-

nassa on siis monin tavoin yritetty saavuttaa määritelty tavoite, jonka mukaan kehitys-

hankkeessa yritetään ”luoda käytäntöjä ja menettelytapoja palvelukeskuksissa vieraile-

ville teatterialan ammattilaisille. Samalla palvelukeskusten henkilökunnalle tarjotaan 

mahdollisuus ottaa teatterillista lähestymistapaa hyödyntäviä toimintatapoja osaksi 

vanhustyötään”. Osin taiteellisin keinoin tapahtuneen tutkimuksen tulokset näkyvät 

lisääntyneessä ymmärryksessä ja osaamisessa, joka voidaan ottaa käyttöön kehitys-

hankkeen seuraavissa vaiheissa.

 Kehityshankkeen ensimmäisen vaiheen käytäntöjä ja menettelytapoja on nyt kerätty 

ja sanallistettu tähän raporttiin mahdollisimman kattavasti, kuten hankkeen tavoitteessa 

määriteltiin. Tämä raportti on osa pohjatyötä, jota Teatteri Takomo tekee tähtäimessään 

kolmivuotisen kehityshankkeensa lopuksi julkaistava teatterillisen vanhustyön toiminta-

malli. Teatteri Takomo on nyt saanut kokemusta dokumentoinnista ja siihen liittyvistä 

Paula Koivusen (oik.) sitomat kukka-asetelmat 
tarjosivat tuoksuelämyksiä myös Raunille (vas.).
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tarpeista ja haasteista, ja vuosien 2014 ja 2015 aikana Takomo kehittää myös dokumen-

tointia niin, että se palvelee ajatusta toimintamallin kokoamisesta mahdollisimman hyvin.

 Hankkeen tavoitteissa määriteltiin myös, että hankkeessa tapahtuvan vanhustyön ja 

teatteritaiteen yhdistämisen tulisi tarjota teatteritaiteilijoille mahdollisuuksia kehittää 

osaamistaan yleisötyössä ja perinteisten teatteritilojen ulkopuolelle sijoittuvassa teatteri-

taiteessa. Syksyn 2013 työpajoissa ja demossa teatteritaiteilijat ovat saaneet tilaisuuksia 

tutkia yleisötyön tekemisen haasteita epäperinteisissä teatteritiloissa, ja toivottavasti 

hankkeen seuraavissa vaiheissa heidän osaamisessaan ja ajattelussaan tapahtunut 

kehitys pääsee esille. Tällaisten epämateriaalisten tavoitteiden saavuttamisen arviointi 

on ymmärrettävästi varsin hankalaa, mutta koska kokemukset ja käytäntö yleensä luovat 

ammattitaitoa, voidaan olettaa niin tapahtuneen myös tässä kehityshankkeen ensimmäi-

sessä vaiheessa.

 Kehityshankkeen ensimmäinen vaihe nivoutuu varsin orgaanisesti muuhun Teatteri 

Takomon vanhustyöhön, kuten tavoitteena olikin, sillä osa kehityshankkeen työryhmästä 

toimii aktiivisesti myös Takomon muussa vanhustyössä.   

4.2 Taiteellisten tavoitteiden saavuttamisesta ja vaikutuksista
Taiteellisen vastaavan, ohjaaja-dramaturgi Titta Halisen määrittelemistä kehityshankkeen 

taiteellisista tavoitteista on syksyn 2013 aikana saavutettu joitakin. Esitystaidetta ei 

varsinaisesti ole vielä päästy tekemään ”muistisairautta sairastavien sekä muistisairau-

den hoitoon erikoistuneiden ihmisten kanssa”, kuten tavoitteena oli. Toisaalta voidaan 

tietysti ajatella, että demoon katsojina tai juhlavieraina osallistuneet nimenomaan olivat 

yhdessä teatteritaiteilijoiden kanssa tekemässä samaa esitystä, yhdessä. Halinen kui-

tenkin tähdensi taiteellisissa tavoitteissaan, että ”vuosi 2013 kuluu perusasioiden opis-

kelussa, asukkaisiin ja hoitohenkilökuntaan tutustuessa, perusharjoitteiden sekä esityk-

sellisten mahdollisuuksien kartoittamisessa” (tämän raportin luvussa 2.1.2.), joten 

tavoitteiden mukaan on kuitenkin edetty.

 Halisen tavoitteissa on käyttää taiteelliseen työhön osallistuvien ihmisten kertomuk-

sia ja kokemuksia esitysten materiaalina. Määritelmänä ”taiteelliseen työhön osallistu-

vat” lienee laaja, ja Halinen varmaankin tahtoi antaa tässä tilaa työryhmän kertomusten 

ja kokemusten lisäksi myös Töölön monipuolisen palvelukeskuksen henkilökunnan ja 

asukkaiden kertomuksille. Halisen tavoitteissaan mainitsemaa tarinateatteria ei kuiten-

kaan vielä syksyllä 2013 käytetty kertomuksien ja kokemuksien keräämiseen, samaan 

tapaan kuin Töölönkatu 33 -projektin aikana tehtiin, eikä muutakaan selkeää tekniikkaa 

tai konstia, jolla ”taiteellisen työhön osallistuvien” henkilöiden kertomuksia saataisiin 

kerätyksi esityskäyttöä varten, vielä löydetty. Toki työryhmään kuuluvat ovat päässeet 

kuulemaan erilaisia kertomuksia ja tarinoita asukkaiden, heidän omaistensa ja myös 

varmasti hoitohenkilökunnan elämästä, mutta näitä ei ole vielä tieten tahtoen koetettu 

”kalastella”. Työpajojen toiminta keskittyi perusasioihin, luottamuksen synnyttämiseen ja 

tutustumiseen, ja näissäkin riitti puuhaa. Tarinoiden ja kokemusten ”kalasteluun” sopivia 

soveltavan teatterin tekniikoita, esimerkiksi tarinateatteria, on kuitenkin tarkoitus ottaa 

kokeiltaviksi työpajoissa vuonna 2014.

 Monet Halisen taiteellisista tavoitteista liittyvät esitysten toteuttamiseen, ja koska 

näitä on nyt kehityshankkeen aikana nähty vasta yksi, Juhlat, joka oli kuitenkin määritel-

mältään vain ”demo”, on vaikeaa arvioida taiteellisten tavoitteiden toteutumista ja 

vaikutuksia. Syksyn 2013 toiminnan myötä työryhmä on kuitenkin päässyt syventymään 

muistiin ja muistamiseen liittyviin kysymyksiin esitystaiteen ja dramaturgian näkökulmas-

ta, minkä Halinen on määritellyt yhdeksi työryhmän taiteellisista tavoitteista koko hank-

keen ajaksi.

4.3 Miten kävi tutkimuskysymykselle?
Teatteri Takomon vanhustyön kehityshankkeen ensimmäisen vaiheen tutkimuskysymys 

”Miten viedä taide-elämyksiä muistisairaille?” osoittautui juuri niin laajaksi ja vaikeaksi 

kuin hanketta suunniteltaessa uumoiltiinkin. Siihen ei tietystikään saatu selkeää vastaus-

ta, jonka voisi muutamalla lauseella kiteyttää. Saatiin kuitenkin paljon erilaisia mahdolli-

sia suuntia, joihin toimintaa voi kokeilla ohjata, jotta taide-elämysten vienti muistisairaille 

voisi onnistua.

 Nyt tiedämme esimerkiksi huomattavasti enemmän tavoista, joilla palvelukeskusten 

henkilökuntaa voidaan yrittää sitouttaa mukaan taiteelliseen toimintaan tai taide-elämys-

ten  tapahtumista edesauttavaan toimintaan. Tiedämme myös, millainen on muistisairai-

den vastaanottokyky suhteessa yllättäviin tapahtumiin, eri mittaisiin ja tyylisiin teksteihin, 

eri aistien alueilla tapahtuviin esityksellisiin elementteihin. Tiedämme lisäksi, miten 

muistisairaille suunnatun esityksen voisi esimerkiksi rakentaa. Tiedämme muistisairaista 

ja muistisairauksista paljon enemmän kuin ennen kehityshankkeen alkua, ja nyt voimme 

sanoa myös tuntevamme muistisairaita hitusen, ymmärtävämme jotakin heidän yksilölli-

syydestään ja tarpeestaan vaikuttua, iloita, koskettua, aistia ja elää täyttä elämää sairau-

destaan huolimatta.

 Työtä tämänkin tutkimuskysymyksen parissa riittää vielä, sillä vastauksia löytyy sitä 

enemmän, mitä enemmän kysymykseen pureudutaan. Kiteyttävää vastausta ei ehkä ole 

tarpeenkaan löytää, vaan tärkeämpää on löytää mahdollisuuksia ja huomata haasteelli-

sia alueita ja inspiroitua. Se ainakin on selvää kehityshankkeen ensimmäisen vaiheen 

jälkeen, että myös muistisairaille voi viedä laadukasta, monimuotoista ja taiteellisesti 

kunnianhimoista teatteritaidetta.
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Liitteet

1. Annukka Ruuskasen analyysi ”Hetken juhla”
Filosofian ja kasvatustieteen maisteri, Teatteri&Tanssi-lehden vastaava päätoimittaja 

Annukka Ruuskanen kirjoitti Teatteri Takomon pyynnöstä Töölön monipuolisessa palve-

lukeskuksessa 24.11. 2013 näkemästään demosta analyysin. Se on ohessa liitteenä.

Hetken juhla
SALI TÄYTTYY vanhoista ihmisistä. He tulevat katsomoon kuka omin jaloin, kuka 

pyörätuolissa, avustajien ja omaisten saattelemana. Huoneessa on väkeä, jonka voi 

aistia olevan täynnä tarinoita. Mutta suuri osa heidän tarinoistaan on jäänyt heidän 

sisälleen. Ikään kuin näiden katsojien edessä olisi verhot, joiden takaista maailmaa 

voi vain arvailla. Mitä kaikkea muistisairaat vanhukset kantavat mukanaan, mitä 

ajatuksissa on jäljellä eletystä elämästä, mikä on lopullisesti mennyt menojaan? 

Miten raaputtaa esiin edes pieniä tunnistavia kohtia yhä valkoisemmaksi muuttuvalta 

muistin kartalta? 

 Tämän haasteen edessä ovat taiteilijat, jotka kohtaavat tällaisen erityisryhmän. 

Yksinkertaiseenkin tarinaan ja sen kerrontaan perustuvalle teatterille tämä haaste on 

valtaisa. Kuvan tai musiikin kautta voi ehkä helpommin puhutella vain hetkeä, mutta 

teatteriesityksessä katsojan pitäisi pystyä pysymään kerronnan mukana; asiat 

seuraavat toisiaan, yksi asia johtaa toiseen. Miten puhutella katsojaa, jolla ei ole 

kykyä muistaa?

 Tavallisimmat soveltavan teatterin keinotkin jäävät helposti heppoisiksi, koska 

muistisairaiden kanssa toiminnallisuus jää väistämättä vähäiseksi. Hei eivät myös-

kään pysty juurikaan tuottamaan materiaalia prosessityöskentelyä varten. Joskaan 

mitään erityisiä ongelmia tuskin kannattaakaan pöyhiä tai nostaa pöydälle.

 Teatteri Takomo oli ratkaissut asian valitsemalla Töölön monipuolisen palvelukes-

kuksen ryhmäkoti Ruusun asukkaille tehdyn esityksen konseptiksi juhlat. 

 Juhlat-nimisessä esityksessä juhlitaan kissanristiäisiä. Kyse on elämän itsensä 

juhlimisesta, alla kuplii ajatus, että aina on aihetta juhlaan, elämä on juhla! Mikäpä 

sen toiminnallisempaa. Fakta ja fiktio yhdistyvät luontevasti.

ESITYS ALKAA, kun saavumme saliin: yhdeksän muistihäiriöistä ryhmäkodin asukasta, 

talon henkilökuntaa, omaisia ja muutama muu vieras. Asetumme U:n muotoon 

rakennettuun pitkään yhteiseen pöytään, jossa meidät kaikki on plaseerattu paikoil-

lemme nimilapuin. Tunnelma on juhlava; himmennetyt riisipaperilamput luovat 

tunnelmaa, tila on koristeltu silkkinauhoin ja ruusun terälehdin, pöydillä on huikean 

kauniit täytekakut ja skenografi Paula Koivusen sitomia kukkakimppuja. Erilaiset, 

vanhat kahvikupit odottavat jokaisen edessä.

 Näyttelijät ottavat katsojat vastaan puhaltelemalla saippuakuplia ja toivottamalla 

tervetulleiksi. He ovat sekä juhlijoita että juhlan järjestäjiä. Puvustukseen on haettu 

vaikutteita menneiltä vuosikymmeniltä, keskeisenä ajatuksena on näyttävyys: nais-

näyttelijöiden Tarja Heinulan, Katja Joutsijoen ja Elisa Salon paljetit kiiltävät, 

lurexit hohtavat ja puuhkat pöllyävät. Miesroolissa oleva Taisto Oksanen on kuin 

muistuma tukkilaisromantiikasta saappaineen, puukkoineen ja pussihousuineen. 

Taustalla soi hillitysti katsojakunnalle varmasti tuttuja, vanhoja iskelmiä, kuten Hei 

Karjalasta heilin minä löysin ja Muistatkos Monrepos.

TUNNELMA ON iloinen mutta hillitty. Tilaan on helpon ja turvallisen tuntuista tulla. Se, 

että työryhmä on ennalta tutustunut katsojiinsa, on ilmeisen tärkeä tekijä tilanteelle 

välttämättömän turvallisuuden tunteen luomisessa. Mutta merkittävää on myös se, 

että alusta lähtien yleisö voi kokea itse esitystilanteen olevan hallinnassa. 

 Jokainen meistä on elämässään osallistunut erilaisiin juhliin – koulun pikkujou-

luista työpaikkojen läksiäisiin – jotka eivät pysy hanskassa juuri ollenkaan. Näissä 

sinänsä sympaattisissa tapahtumissa lievä kaaos ja vaivaannuttavuus ikään kuin 

kuuluvatkin asiaan. Mutta itse koin ryhmäkoti Ruusun esityksessä, että tapahtuman 

puhuttelevuuden ja onnistumisen keskeinen syy oli sen ammatillinen osaaminen. 

Ammattimaiset soveltavan teatterin tekijät saivat alusta alkaen aikaan tilanteen, 

jossa katsojat voivat huoletta nojata esiintyjiin ja tilanteeseen ilman huolta sekaan-

nuksen synnystä – tai siitä, että jonkun katsomossa täytyy puuttua tapahtumien 

kulkuun.

 Takomon työryhmällä on soveltavan teatterin kokemusta jo useamman vuoden 

ajalta, mikä on auttanut sitä onnistumaan moniammatillisessa työskentelyssään. 

Kokoonpano on ollut läheisessä yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa sekä 

saanut geriatrian alan asiantuntijalääkäriltä koulutusta muistisairauksien laajasta 

kirjosta. Näyttelijä Katja Joutsijoki on lisäksi toiminut hoitohenkilökunnan vuorovai-

kutuskouluttajana. Ohjaaja-dramaturgi Titta Halisella on ollut kumppaninaan vah-

vasti motivoitunut ja osaava ryhmä.

ESITYS PERUSTUU kokonaiselämykseen, ja siihen juhlat sopivat oivallisesti. Ihan aluksi 

kerrotaan ”dramaturgisesti” keskeiset asiat: aluksi on ohjelmaa ja yhteislaulua, 

lopuksi kahvit. Sisällöllinen teema on nostalgia kaikissa mahdollisimman stimuloivis-

sa muodoissaan.

 Yksinkertaiset, pienet dialogit ja monologit pitävät sisällään parisuhdetarinoita, 

maalaisympäristön kuvauksia, leskeyden kuvauksia, lemmikkieläinten muistelua. 
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Seksuaalisuus on isossa roolissa teksteissä, mikä herättää selvästi vastakaikua – 

erotiikan ihme! Tekstit ovat kirjoittaneet dramaturgi, näytelmäkirjailija Salla Viikka 

sekä ohjaaja Titta Halinen, ja mukana on myös muualta lainattuja tekstejä. Sanan-

mukaisesti hatusta vedetään myös tuttuja aforismeja lähtien Mirkka Rekolasta 

Matti Nykäseen. Sävy on humoristinen ja lempeä kaiken aikaa, esiintyjät kunnioitta-

vat hienovaraisesti katsojien arvokkuutta. Improvisaation varaa on koko ajan; jos 

joku kuulee huonosti, hänelle toistetaan sama useamman kerran.

 Nihkeän kosintatarinan päätteeksi yhteislauletaan Minun kultani kaunis on, mikä 

jälleen todistaa laulujen sanojen säilyvän muistisairaiden hallussa kaikkein pisim-

pään. Vieressäni ollut rouva terästäytyy laulamaan kaikki säkeistöt sanasta sanaan. 

Loppukevennykseksi hän irrottaa sanaleikin: Silmät sillon punaset (alkuperäisessä 

tietysti siniset)! Tässä kohtaa erityisesti tulee mieleen, että tämänkaltaisissa työryh-

missä säestävän ammattimuusikon mukana olo olisi tärkeä lisä.

MERKITTÄVÄÄ TUNTUU olevan se, että jokaisen jakson jälkeen esityksellinen motivointi 

ja suora kontaktin otto katsojiin tehtäisiin mahdollisimman voimakkaasti aina uudel-

leen. Esitys on tavallaan aloitettava aina uudelleen, panostettava numeroihin, rytmin 

volyymin ja tyylilajin vaihdoksiin ja suoraan  puhutteluun silti tilanteen kokonaisraami 

säilyttäen.

 Näyttämöllinen osuus päättyy yhteislauluun Kalliolle kukkulalle, johon lähes kaikki 

tuntuvat yhtyvän. Tämän jälkeen esitys jatkuu kahvitilaisuutena. Näyttelijät ja muu 

työryhmä tarjoilevat yleisölle kahvia, konjakkia ja kakkua, minkä lomassa he istuvat 

katsojien kanssa keskustelemassa.

 Muistisairaille vanhuksille tehty taiteen tulee perustua ennen kaikkea läsnäoloon, 

hetken intensiteetin maksimointiin. Kosketuspintojen löytäminen vaatii paljon, koska 

yleisön katse on enimmäkseen kääntynyt sisäänpäin.

KRIITIKKONA KATSON enimmäkseen ammattiteatteria, jota tehdään niin sanotuille 

tavallisille katsojille. Itselleni tämä esityksellinen kokemus Töölön palvelukeskukses-

sa oli pysäyttävä, suorastaan herättävä. Siinä korostuivat kohtaamiset, jolloin näytte-

lijät ja katsojat – vanhukset, omaiset ja hoitohenkilökunta – tuntuvat saavan harvi-

naislaatuisen syvän keskinäisen kontaktin, osa pienten hetkien, osa varmasti koko 

esityksen ajaksi. Nuo hetket saavat aikaan tunnelman leirinuotiosta, jonka nimen-

omaan teatteri taidemuotona voi rakentaa. Teatterin moniaineksisuus – näyttelijä, 

teksti, tila, valo, ääni, musiikki, näissä Juhlissa jopa haju ja maku! – antavat laajan 

kirjon edellytyksiä löytää kosketuspintoja sekä muistaville että muistisairaille. Ihmiset 

voivat vastaanottaa esityksestä aivan eri asioita, silti yhdessä. Kun osa muistisaira-

uksista on sellaisia, etteivät niitä potevat siedä esimerkiksi terapeuttista kosketusta, 

tämänkaltainen kohtaaminen on harvoista mahdollisuuksista tulla lähelle heitä.

 Takomolaisten Juhlat-esityksessä inhimillisistä tuokioista kasvaa lukittujen ovien 

takana eläville ihmisille sekä heidän kanssakulkijoilleen kokonaisvaltainen kauneus-

elämys. Ennen muuta se on vahvasti yhteiskunnallista toimintaa. Ihmisiä voidaan 

hoitaa muutenkin kuin lääkkeillä. Tutkimusten mukaan taide-elämys saattaa paran-

taa jopa fysiologista terveyttä, mutta ennen muuta ihmisten elämänhalua ja koke-

musta omasta terveydestä. Eikö juuri tässä taiteellisessa työssä täyty paitsi yksi 

hyvinvointiyhteiskunnan hienoimmista saavutuksista, myös eräs taiteen syvimmistä 

merkityksistä?

2. Demon runko
Juhlat-demo sisälsi runoja, yhteislauluja, monologeja, aforismeja, herkuttelua ja saip-

puakuplien tekoa erityisillä saippuakuplakoneilla. Ohessa karkea runko, josta tapahtu-

mien järjestys käy ilmi.

DEMON TAPAHTUMAT 

1. Saippuakuplat + asettautuminen paikoilleen + levymusiikkia

2. Mahtimummeli määrää -runo + ”Tervetuloa!” (esittää Tarja Heinula)

3. Juhlaruno (esittää Katja Joutsijoki)

4. Oton kosinta (esittää Taisto Oksanen)

5. Yhteislaulu: Minun kultani kaunis on

6. Kissakirje (esittää Elisa Salo)

7. Laulu: Mustan kissan tango (näyttelijät esittävät yhdessä)

8. Aforismi hatusta (näyttelijät esittävät yhdessä)

9. Vääränlainen mies -runo (esittää Katja Joutsijoki)

10. Yhteislaulu: Väliaikainen

11. Heljän monologi (esittää Tarja Heinula)

12. Uinu untuvainen -runo (esittää Taisto Oksanen)

13. Yhteislaulu: Kalliolle kukkulalle

14. Kahvia, kakkua, konjakkia ja levymusiikkia (työryhmä tarjoilee)

15. Yhteislaulu: Kulkurin valssi
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3. Itsearviointilomake
Itsearvioinnissa työryhmä käytti oheista kuusisivuista lomaketta. 
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