
TEATTERIN JA TAITEEN YHTEISKUNNALLINEN ERITYISOSAAMINEN ON VAKAVASTI UHATTUNA  Metropolia Ammattikorkeakoulun johto on talous- ja koulutuslinjauksissaan tehnyt alustavan ehdotuksen lopettaa teatteri-ilmaisun ohjaajakoulutus. Haluamme esittää kriittisen näkökulman tehtyyn päätökseen, ja haastamme päätöksen perusteet siitäkin huolimatta että olemme tietoisia ammattikorkeakoulun taloudellisesta paineesta.   
Metropolia tavoittelee johtavaa asemaa yhteisöllistä asiantuntijuutta esiin 
nostavana, innovatiiviseen ja laadukkaaseen opettamiseen, työelämän 
kehittämiseen ja laajaan hanketoimintaan tähtäävänä laaja-alaisena 
ammattikorkeakouluna. Nyt se on kuitenkin lakkauttamassa juuri sen osan 
toimintaansa, joka on uudenlaisen, ryhmä- ja kansalaislähtöisen tekemisen 
ytimessä, Esittävän taiteen koulutusohjelman, joka on ketterä taiteen ja 
yhteiskunnan rajapintojen puhkoja ja ollut yhteisönsä vahva hanketoimija jo 
vuosien ajan. 
 Luova Suomi, Tekes ja Euroopan taidetoiminta nostavat esiin erityisesti soveltavan teatterin ja taiteen tarjoamat uudet mahdollisuudet yhteiskunnan kehittämisessä. Teatteri-ilmaisun ohjaajat ovat ja voivat olla erityisesti niitä osaajia, joita näissä nousevissa trendeissä peräänkuulutetaan. Tämä koulutusohjelma on pitkään rakentanut teatterilähtöisten menetelmien käytön osaamista niin teattereiden itsensä kuin työelämän moninaisten tarpeiden palvelemiseksi. Juuri kun yhteiskunta, työelämä ja teatteri itse on avautumassa näille mahdollisuuksille, Metropolia on hukkaamassa kyseessä olevaa erityisosaamista. Samalla on ilmaantunut merkittävä yhteiskunnallinen uhka, että tämä erityisosaaminen hukataan koko maassa.   Vain Metropolia tarjoaa maassamme kattavan suomenkielisen soveltavan teatterin koulutuksen Esittävän taiteen koulutusohjelmassa. Lopettamispäätöksen perusteena esitetty alueellinen työvoiman tarve on arvioitu tarkoitushakuisesti, ottamatta huomioon alan kehitysnäkymiä tai sitä että vastaava koulutus on jo ajettu alas Kokkolasta kokonaan ja Turusta lähes täysin, jolloin jäljellä on alan johtava kouluttaja, jolle ollaan nyt antamassa kuolinisku.   Soveltavan teatterin koulutus on innovatiivista. Se toteuttaa edelläkävijän ottein suuren osan opetuksestaan työelämälähtöisesti. Opettajat työskentelevät tiimeinä. Koulutuksen vaikutuspiirissä on monia sosiaalisia ja kaupunkiympäristöjä. Opiskelijat kohtaavat opinnoissaan vuosittain yli 6000 ihmistä koulunsa ulkopuolelta oppimisympäristöissä kuten esityksissä, työpajoissa ja tapahtumissa.   Esittävän taiteen koulutusohjelmasta valmistuu erityisosaajia, jotka toimivat poikkeuksellisilla tavoilla, liikkuvat sulavasti eri työaloilla ja kykenevät tuomaan luovia toimintatapoja työelämän kehittämiseen. Teatteri-ilmaisun ohjaajat ovat ylivertaisia ryhmien taidelähtöisen ohjaamisen ja osallistavan toiminnan ammattilaisia. He toimivat harvoin taiteen parrasvaloissa, vaan rakentavat uusia 



lähestymistapoja yhteisöjen sisällä ohjaamansa yhteisön kanssa. Ajatus sen lopettamisesta, missä on jo paljon aineksia ja osaamista siitä mihin myös pyritään, tuntuu erityisen kyseenalaiselta tulevaisuuden tuloksellista koulutusta rakennettaessa.  Yhteiskunnassamme ovat vahvasti esillä myös nuorten syrjäytymisvaarat ja maahanmuuttajien kysymykset. Teatteri-ilmaisun ohjaajat ovat juuri niitä käytännön osaajia, jotka voivat olla vahvoja tulevaisuuden toimijoita etsittäessä luovia ratkaisuja myös näihin kysymyksiin.   Suomen nykyinen hallitus on tehnyt jo yhden teatterialan merkitystä ohittavan päätöksen toimintakaudellaan päättäessään että draama ei tule oppiaineeksi kouluihin. Nyt tekeillä oleva päätös olisi kuolinisku koko Suomen teatteri-ilmaisun ohjaajille. Näkemyksemme mukaan nyt on päinvastoin oikea aika tuoda koko ammattikunta uudella tavalla esiin ja  vahvistaa teatteria ja taidetta juuri soveltavana ja laaja-alaisena yhteiskunnallisena toimijan. Soveltava ja osallistava teatteri on matalan kynnyksen yhteiskunnallinen ja sosiaalinen mahdollisuus. Se taipuu moneen ja on helposti kansalaisten tavoitettavissa,  ja kuitenkin sen hedelmällinen toteuttaminen vaatii ammatti-osaamista, jota teatteri-ilmaisun ohjaajilla on tarjottavanaan. Nyt on valittavana yhteisöllisesti vahvistuva yhteiskunta ja työelämä tai valtava harppaus takaisin menneen maailman toimintatapoihin. Älkää valitko sitä, mikä on tuttua, vaan panostakaa sinne, missä itävät jo uusien mahdollisuuksien siemenet. Täyttäkää lupaus: ”Metropolia muodostaa yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat ja joka synnyttää oivalluksia ja osaamista työhön ja hyvinvointia elämään.”    Helsingissä 24. toukokuuta 2013  Päivi Ketonen Koulutuspäällikkö, Esittävä taide  Helka-Maria Kinnunen Yliopettaja, Esittävä taide  sekä koulutusohjelman henkilöstö   


