
Laajennettu tekijyys



Tekijä – teos, esitys ja yhteiskunta

208  

Mari Martin

Dialogissa 
kaupunkiympäristön kanssa

Tiivistelmä

Valaisen artikkelissani esittävän taiteen työskentelyprosessia Mustankivenpuistossa Hel-
singin Vuosaaressa ajanjaksolla, joka ulottui elokuusta 2014 elokuuhun 2015. Työsken-
telin puistossa teatteri-, esitys- ja tanssitaustaisena taiteellisena tutkijana ja ohjaajana 
yhteistyössä kahden tanssijan, Pirkko Ahjon ja Erja Asikaisen kanssa. Vuoteemme sisältyi 
noin neljäkymmentä tapaamista ja harjoitusta sekä neljä julkista esitystä. Tein taiteellista 
työtä, johon kytkin tutkimuksen menetelmineen ja teorioineen. Kuvaan ja pohdin työ-
ryhmämme työskentelyä ja myös esitystä puistossa. 

Artikkelini keskeisiä käsitteitä ovat dialogi ja kaupunkiympäristö. Toin työryhmään filo-
sofi Martin Buberin ajattelua ja nojaudun siihen myös artikkelissa. Buberin ajatus dialogista 
ei vain ihmisten välisenä asiana vaan myös inhimillisen ja ei-inhimillisen sekä elollisen ja 
elottoman välisenä innoitti minua tutkimaan dialogia ympäristön kanssa.  

Tärkeä työtapamme oli pitkään pelkkä oleminen puistossa ja ympäristön kohtaami-
nen, kuunteleminen ja tunnusteleminen erilaisine liikkumis- ja äänikokeiluineen. Tärkeäksi 
työtavaksi muodostui myös keskustelu. Se liittyi aina siihen työhön, jota olimme teke-
mässä, puiston tutkimiseen ja suhteen luomiseen puiston kanssa. Tulimme pohtineeksi 
yhä uudelleen, miksi olemme puistossa ja mitä ajattelemme siitä. 

Keskeisimmät oivallukset vuoden ajalta liittyvät dialogiin ja sen sanalliseen ja sanat-
tomaan ilmenemiseen ja sen hahmottamiseen. Kehon kontakti kiveen hahmottui dialo-
gina. Puiston, esiintyjien ja katsojien välille syntyi dialogia. Eri näkemysten kuten keske-
nään erilaisten esityskäsitysten kohtaaminen ja törmäys mahdollisti dialogin. Puistosta tuli 
ystävä, jonka luokse syntyi halu palata. Olen viimeistellyt tämän artikkelin vuonna 2016, 
jolloin työskentelin Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston Tasa-arvoinen 
yhteiskunta –ohjelmasta rahoitetussa ArtsEqual –hankkeessa (hankenumero 293199).

Asiasanat: dialogi, kaupunkiympäristö, esittävä taide, ympäristötaide, puisto

Abstract

In my article, I describe a performing arts work process in Mustankivenpuisto in Vuosaari, 
Helsinki during the time period of August 2014 to August 2015. I worked in Mustankiv-
enpuisto as a director and an artistic researcher with a background in theatre, perfor-
mance, and dance in cooperation with two dancers; Pirkko Ahjo and Erja Asikainen. Our 
year included around forty meetings and practice sessions as well as four public perfor-
mances. I did artistic work with research methods and theories tied to it. I describe and 
reflect on the group’s work as well as the performance in the park. 

The essential concepts in my article are dialogue and urban environment. I brought 
philosopher Martin Buber’s thoughts with me to the work group and the article is also 
based on them. Buber’s idea of dialogue being a matter not only between humans but 
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also between human and nonhuman, animate as well as inanimate objects inspired me 
to study dialogue with the environment. 

An important working method for us was for a long time purely being in the park 
and meeting, listening, and feeling the environment with different movement and sound 
experiments.  Discussion became an important working method to us. It was always 
related to the work we were doing, studying the park, and creating a relationship with 
the park. We reflected, again and again, why we were in the park and what we thought 
about it.  

The most essential realisations during the year have to do with dialogue – its verbal 
and non-verbal appearance and how to perceive it. A body’s contact with stone took 
shape as a dialogue. There was a dialogue between the park, the performers, and the 
audience. The meeting and collision of different viewpoints, such as different notions of 
performance enabled the dialogue.  The park became a friend whom we had a desire 
to return to. I finished my article in 2016, when I worked in the ArtsEqual –project, 
funded by the Academy of Finland’s Strategic Research Council’s Equality in Society –
program (project no. 293199). 

Key words: dialogue, urban environment, performing art, environmental art, park

Nainen makaa kippurassa kiven raossa. Hänen hengityksensä näkyy liikkeenä. 
Hän liikuttaa kättään hyvin hitaasti, lähellä maata. Tulee pysähdys, ja kohta jalka 
lähtee liikkeelle. Toinen nainen toisaalla makaa kiven päällä, kuin nojatuolissa, 
antaen oikean kätensä roikkua sivulla. Tuuli heiluttaa hänen vaatettaan. Hänen 
liikkeensä on hyvin hidasta, ja silloin myös tuulen aikaansaama liike pääsee esiin. 
Istun kivellä metrien päässä naisista niin, että näen kerralla vain toisen. Naiset 
ovat paikallaan lähes liikkumatta. Käännän päätä katsoakseni toista ja hätkähdän, 
koska näen muutoksen aiempaan. Minä saan katsoa, kommentoida ja ehdottaa, 
ja naiset kommentoivat ja ehdottavat liikkeillään. Koen, että työssäni tanssijoiden 
ja ympäristön kanssa on dialogin hetkiä. 

Työskentelin työryhmäni kanssa Mustankivenpuistossa, Helsingin Vuosaares-
sa ajanjaksona, joka alkoi elokuussa 2014 ja päättyi elokuun alkuun 2015. Elo-
kuussa toteutimme puistossa esityksen nimeltä On the Rocks. Ryhmän jäsenet 
olivat tanssijat Pirkko Ahjo ja Erja Asikainen ja minä, ohjaaja-tutkija Mari Martin. 
Ryhdyimme monitaiteelliseen yhteistyöhön, johon toimme mukanamme tanssin, 
teatterin ja performanssin taustamme. Liitimme mukaan myös esitystaiteen ja 
ympäristötaiteen ajatuksia ja yhdistimme kaiken dialogiseen asenteeseen ja tut-
kimuksellisuuteen. Työskentelymme puistossa tarkoitti puiston tutkimista ja oman 
olemisemme tutkimista siellä. Kysyimme ja kokeilimme, mitä tarkoittaa dialogi 
ympäristön kanssa. Kysymisen kohteeksi muodostui myös harjoittelu; meille oli 
alusta asti selvää, että teemme työskentelyprosessimme kuluessa myös esityksen.1 
Perinteisessä mielessä esityksen valmistamista edeltää harjoitusvaihe ja työryhmän 
tapaamisia kutsutaan perinteisesti harjoituksiksi. Mekin puhuimme harjoituksista, 
mutta kutsuimme tapaamisiamme myös tapaamisiksi. Työskentelymme luonne, 

1  Erja ja Pirkko viettivät yhdessä syntymäpäiviään elokuussa 2015 ja he halusivat juhlia kutsumalla ystäviään 
katsomaan esitystä. 
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dialogin kysyminen, sai meidät kysymään, mitä on harjoittelu ja miten ymmär-
rämme sen. Harjoitus tai harjoitteleminen ei tuntunut aina oikealta nimeltä työlle. 

Kuvaan ja pohdin tässä artikkelissa työryhmämme työskentelyä puistossa. Koh-
distan huomioni muutamiin hetkiin työskentelyprosessissa ja erityisesti hetkiin 
työskentelyn alkuvaiheessa. Tämä rajaus johtuu aikataulusta, joka mahdollisti 
artikkelin kirjoittamisen keskellä työskentelyprosessia. Tavoitteenani on myös ar-
tikuloida syntynyttä uutta ymmärrystä ja muodostaa uusia kysymyksiä. Kirjoitan 
välillä minä- ja välillä me-muodossa. Tanssijat ovat lukeneet, kommentoineet ja 
täydentäneet tekstiä.  

Työni tanssijoiden kanssa oli taiteellista tutkimusta. Se tarkoittaa, että tein tai-
teellista työtä, johon kytkin tutkimuksen menetelmineen, teorioineen, aineiston 
keruineen ja analysointeineen. Pidin työpäiväkirjaa työskentelystämme ja hyö-
dynnän työpäiväkirjan kirjoituksia artikkelissa. Tätä artikkelia laajemmat tutki-
muskysymykseni ovat, miten voin työskennellä dialogisesti toisen kanssa ja mit-
kä ovat dialogin seuraukset. Kysyn myös, mitä merkitystä on sillä, että koen ja 
väitän pääseväni dialogiin. Hyötyykö siitä jokin osapuoli ja miten? Tällaiset tutki-
muskysymykset vaativat usean taiteellis-tutkimuksellisen kokeilun, ja artikkelissa 
kuvaamani työ Mustankivenpuistossa on niistä ensimmäinen. 

Tutkimukseni keskeisiä käsitteitä ovat dialogi ja kaupunkiympäristö. Filosofi 
Martin Buber innoitti minut alun alkaen dialogin taiteelliseen tutkimiseen. Bube-
riin juontaa myös se, miksi halusin tarttua taiteellisen tutkimuksen keinoin ympä-
ristön pohdintaan. Tässä artikkelissa tartun näistä kahdesta käsitteestä erityisesti 
dialogiin, mutta kaupunkiympäristö on väistämättä mukana pohdinnoissa, koska 
käsitteet liittyvät elimellisesti toisiinsa. 

Tarvitsen dialogin käsitettä, koska olen kiinnostunut tarkastelemaan työryh-
mämme jäsenten keskinäistä yhteistyötä sekä työskentelyämme ympäristön kans-
sa. Tarkoitan dialogilla kuuntelevaa, kohtaavaa ja ehdottavaa suhtautumista dia-
login toiseen osapuoleen. Osapuoli voi olla inhimillinen olento, kuten esiintyjä tai 
katsoja tai satunnainen ohikulkija. Osapuoli voi olla myös ei-inhimillinen olento, 
kuten puiston kasvi, kivi, taideteos tai ohi kävelevä koira.2 Aiemmin olen ymmär-
tänyt dialogin nimenomaan ihmisten sosiaalisen kanssakäymisen tietynlaisena 
toteutumisena. Väitöstutkimukseni3 viimeistely ja tukeutuminen Buberin dialo-
gisuusajatteluun runsaat pari vuotta sitten johti minut pohtimaan, voiko ihmisen 
ja ympäristön ja siinä myös ei-inhimillisen välinen suhde toteutua dialogina. Poh-
tiakseni asiaa tarkemmin ryhdyin tähän työhön. Buberin ajattelu saa minut suh-
tautumaan erityisellä herkkyydellä ympäristöön.4 Sen myötä halusin työn alussa 
suhtautua puistoon niin, etten voi tietää etukäteen, miten tulen työskentelemään 
siellä, mitä teemme siellä, miten toimimme. Päätin antaa työskentelyn itsessään 
tuottaa vastauksia. Olen asettanut Buberin ajattelun työni taustalle yhdeksi im-
pulssiksi aloittaa tämä työ, sekä myös taustateoriaksi. 

2  Hanna Johansson ja Tuija Kokkonen (2010, 237) pitävät Kokkosen teoksen keskeisenä työkaluna ajatusta ei-
inhimillisestä toimijuudesta, millä he viittaavat paitsi luonnon konkreettisten tapahtumien, prosessien ja olioiden 
erilaisiin toimijuuksiin myös teknologisten laitteiden, prosessien ja käytäntöjen toimijuuksiin esityksessä.      

3  Martin 2013. 
4  Buber 1999.
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Buberin filosofinen pääteos Minä ja Sinä (alkuperäinen teos Ich und Du vuo-
delta 1923) on muotoutunut juutalaisuuden pohjalta. Teoksen suomentaja Juk-
ka Pietilä tuo esiin, että Buber hahmottaa teoksessaan ihmisen suhdetta toiseen 
ihmiseen ja maailmaan, ottaa kantaa juutalaisten jumalaan ja ulottautuu tältä 
pohjalta esittämään yleisinhimillisiä näköaloja niistä perusasioista ja rakenteista, 
jotka hänen mukaansa vaikuttavat ihmisen elämässä ja olemassaolossa.5 Bube-
rin ihmistä koskeva ajattelu on mielestäni niin tarkkaa ja perinpohjaista, ettei sitä 
voi sivuuttaa. Näinä aikoina, kun Euroopan kasvavat pakolaisvirrat pakottavat 
jokaisen täällä valmiiksi asuvan arvioimaan suhtautumistaan uusiin tulijoihin ja 
uuteen tilanteeseen, Buberin ajattelun merkitys tuntuu vain kasvavan. Buberilla 
perimmäinen toinen on aina lopulta jumala, minä taas uskon ihmiseen. Tästä us-
komisen eroavaisuudesta huolimatta koen, että Buberilla on paljon annettavaa, 
toimimmepa sitten taiteen, tieteen tai politiikan alueilla. Mielestäni kukaan teo-
reetikko ei ole yltänyt kuvaamaan ihmisen ihmisyyttä, perustavaa sosiaalisuutta 
ja toiseen kytkeytyneisyyttä niin osuvasti ja syvällisesti kuin Buber. 

Käsite kaupunkiympäristö on tarpeellinen, koska työskentelypaikkamme Mus-
tankivenpuisto on kaupunkiympäristöä. Se muodostuu ihmisistä, eläimistä, maas-
toista, kasvillisuuksista, kivistä, rakennuksista, rakennelmista, liikenteestä, äänistä 
ja tuoksuista. Ne ovat ympäristön osapuolia, joiden kanssa asetuimme dialogiin. 
Käymämme dialogi on tarkennettavissa taiteelliseksi dialogiksi, koska dialogiin 
yhdistyi taiteellinen työ. Estetiikan tutkija Ossi Naukkarisen ympäristötaidetta kos-
keva teoretisointi istuu hyvin pohdintoihini työryhmän työstä puistossa. Nauk-
karisen mukaan voidaan puhua ympäristötaiteesta, kun taiteellinen työ tietyssä 
ympäristössä nostaa ympäristön tärkeään osaan.6 Työssämme ympäristö oli kes-
keinen osapuoli. Työmme on ajateltavissa myös paikkaerityisenä esityksenä, joita 
esimerkiksi teatteri- ja esitystaiteilija ja tutkija Mike Pearson on käsitellyt laajasti 
vuosikymmenten aikana omia ja muiden taiteellisia töitä tarkastelevissa kirjoituk-
sissaan.7 Tehdessämme esityksen paikkaan halusimme irrottautua näyttämöllises-
tä ajattelusta, samoin mielikuvittelun sijaan halusimme kuunnella paikkaa itseään.      

Työryhmän jäsenten yhteistyö dialogin perustana

Tunnemme toisemme entuudestaan. Yhteistyöni alku Pirkon kanssa juontaa mais-
teriopintoihimme Teatterikorkeakouluun 1990-luvun loppuun, jolloin minä opis-
kelin teatteriopettajaksi ja Pirkko tanssinopettajaksi.8 Erjaan tutustuin kahdeksan 
vuotta sitten, jolloin työskentelimme yhdessä Kerroksia-teoksen parissa.9 Mus-

5 Pietilä 1999, 5.
6 Naukkarinen 2007, 26.
7 Mm. Pearson 2010; Pearson & Shanks 2001.   
8 Opiskelimme juuri perustetulla tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksella 1997-1999 sen ensimmäisellä vuosikurs-

silla, minä syventyneenä teatteriopettajan, Ahjo tanssinopettajan opintoihin. Teimme yhteistyötä monitaiteellisessa 
teoksessa Rannalla, jonka ohjaajana toimi Ville Sandqvist vuonna 1998. Ilmaisumuotoinamme olivat tanssi, lau-
lu, soitto, näytteleminen ja visuaalisuus. Teoksen muusikkona toimi Antti Riikonen. Visualistina toimi kuvataiteilija 
Annikki Luukela.

9 Valmistimme teoksen Kerroksia vuonna 2008 helsinkiläisen Valtimonteatterin tiloihin, jossa sitä esitettiin neljä 
kertaa. Työryhmän muodostivat Erja Asikainen, Pirkko Ahjo, Erika Alajärvi ja minä.  
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tankivenpuiston yhteistyömme sai alkunsa, kun minä tahollani olin alkanut suun-
nitella puistoa ympäristöineen paikaksi taiteelliselle työskentelylle, ja kun Erja ja 
Pirkko olivat tahollaan pohtimassa, ketä koreografia he pyytäisivät tekemään 
itselleen teosta juhlistaakseen syntymäpäiviään. Tanssijat tulivat kuuntelemaan 
väitöstilaisuuttani,10 ja sen myötä he päätyivät pyytämään minua ohjaajaksi yh-
teistyöhön kanssaan. Yhdistimme suunnitelmamme yhteiseksi taideprojektiksi, 
ja minä myös osaksi taiteellista tutkimusta. 

Keskenään erilaiset tanssijan ja ohjaaja-tutkijan työroolimme ryhmässä muo-
dostuivat siitä, että Erja ja Pirkko pyysivät minua alun perin ohjaajaksi. He toivoi-
vat samalla, että he saisivat keskittyä tanssimiseen ja esiintymiseen. Oma ohjaaja-
tutkijan roolini syntyi siitä, että ehdotin jo alussa työhön mukaan tutkimusta.11 
Ehdotin samalla työtavaksemme dialogisuutta. Keskustelimme ehdotuksistani ja 
keskustelun myötä loimme yhteisymmärrystä alkavan työn pohjaksi. Tutkimuksen 
ja dialogisuuden mukaantulo työhön tarkoitti minulle samalla ohjaaja-tutkijan 
tehtäväni ymmärtämistä luonteeltaan avoimena, tutkivana, kysyvänä ja ennalta 
määrittelemättömänä. 

Erja teki uran ensin ballerinana 1970-1980-luvuilla. Hän irtaantui vähitellen 
klassisesta tanssijuudesta ja siirtyi poikkitaiteellisiin kokeiluihin ja nykytanssiin. 
Pirkon tanssijanura alkoi 1970-luvun Praesens-ryhmästä. Kumpikin on työsken-
nellyt nykytanssijana suomalaisten huippukoreografien kanssa aina tähän päi-
vään saakka. Tanssijantyönsä rinnalla Erja on toiminut tanssi- ja liiketerapeuttina. 
Pirkko on tehnyt uran tanssipedagogina ja on ollut vaikuttamassa suomalaisen 
tanssinopetuksen kehittämiseen ja tanssitaiteilijoiden yhteiskunnallisen aseman 
vahvistamiseen. He kumpikin ovat toimineet ikääntyvien tanssijoiden problema-
tiikkaa käsittelevän työryhmän perustajajäseninä Suomen Tanssi- ja Sirkustaitei-
lijoissa (STS r.y.)12. Työryhmän ajama olennainen kysymys on, mitä tanssitaiteilija 
tekee ikääntyessään, kun hänen taiteensa instrumentti, keho, asettaa ajan myö-
tä yhä tuntuvampia rajoituksia työlle. Yhteistyöprojektimme oli eräs vastaus tuo-
hon kysymykseen. Työssämme tanssijat irtaantuivat perinteisestä tanssijantyöstä 
purkamalla tanssin ajatusta ja käytäntöä. He ottivat kantaa ikäkysymykseen te-
kemällä, tanssimalla ja esiintymällä. He tekivät sitä, mitä tanssiteoreetikko André 
Lepecki peräänkuuluttaa länsimaiselta tanssilta13: he kyseenalaistivat modernin 
ihannetta, pyrkimystä suorittaa sujuvaa ja katkeamatonta liikettä. Siten he sa-
malla tekivät tilaa dialogiselle kohtaamiselle. Hidastus ja pysähdys liikkeessä te-
kevät tilaa toiselle tulla mukaan. 

Dialogisuusasenne yhteistyössämme mahdollisti vakiintuneiden työtapojem-
me kyseenalaistamisen ja purkamisen. Omalta osaltani olen jo aiemmin hylännyt 
ohjaajan perinteisen roolin, jossa ohjaaja valmistelee ja suunnittelee harjoituksia 
etukäteen ja rakentaa oman näkemyksensä mukaista teosta käyttäen välinee-
nään muita ihmisiä teoksen toteuttajina. Ohjaajuuteni on muotoutunut vuosi-

10  Väittelin 22.11.2013 Teatterikorkeakoulussa.
11  Kerroin tanssijoille tutkimusaiheestani, tutkimuskysymyksistä, tutkimustavoista, dokumentointitavoista, analysoin-

titavoista ja työn esittelyn tavoista. Annoin heille myös luettavaksi silloisen tutkimussuunnitelmani.  
12  Työryhmän perustajina toimivat Pirkko Ahjo, Erja Asikainen ja Alpo Aaltokoski. Suomen Tanssi- ja sirkustaiteilijat 

oli vuoteen 2013 saakka Suomen Tanssitaiteilijain Liitto.
13  Lepecki 2012.  
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kymmenten aikana teatterintekijän, tanssintekijän ja taidepedagogin taustois-
tani omanlaisekseen teatterin, tanssin, esityksen ja performanssin synteesiksi, 
johon ajan myötä kytkin myös tutkimuksellisuuden.14 Perinteisen ohjaajantyön, 
koreografintyön ja taideopettajan työn  sijaan olen pyrkinyt vahvistamaan työs-
säni ryhmälähtöisyyttä ja eri taiteiden huomioimista. Olen aina kiinnittänyt pal-
jon huomiota ympäristöön, tilaan ja paikkoihin. 

Buber määrittelee aidon dialogin verrattuna tekniseen dialogiin.15 Hänen mu-
kaansa aidon dialogin jokaisella osallistujalla on todella mielessään toinen ja toiset 
läsnäolossaan ja omimmassa olemisessaan, ja hän kääntyy toisen puoleen pyrki-
myksenään perustaa elävä ja molemminpuolinen suhde itsen ja toisen kanssa.16 
Tällainen lähestymistapa on vaatinut minulta ohjaajana etukäteisvalmisteluja, 
jotka ovat mahdollistaneet dialogin. Olen huolehtinut perusasioistani: riittävästä 
levosta ja ravinnosta ennen harjoituksia. Kiireettömyys oli myös asia, jota vaalin, 
samoin mielenväljyys, jolla tarkoitan tarpeettomien asioiden sivuuttamista mie-
lestä: harjoituksia edeltävänä aamupäivänä pidin sähköpostin suljettuna enkä 
tehnyt mitään sellaista harjoituksiin liittymätöntä, mikä olisi voinut täyttää mie-
leni. Siten tein mielessäni tilaa harjoittelussa eteen tuleville asioille. Ennen har-
joituksia kirjoitin työpäiväkirjaani asioita, joita halusin kokeilla tai joista halusin 
keskustella. Se mitä teimme harjoituksissa perustui yhteiselle sopimiselle tapaa-
misen alussa. Tosin myöhemmässä vaiheessa meillä oli usein valmiina yhteinen 
ajatus siitä, mitä haluamme tehdä, kun esimerkiksi edellisen harjoituksen lopus-
sa totesimme: keskitytään tähän ensi kerralla.         

Erilaisista taustoista tulevina meillä ei aina ollut yhteistä työskentelyn kieltä. 
Se ei tarkoittanut, ettemme olisi ymmärtäneet toisiamme. Erja yllätti minut hel-
mikuussa sanomalla: ”Nyt on kertynyt aika paljon liikemateriaalia, kun eri vuo-
denaikoina on erilaiset olosuhteet, mikä tuottaa omanlaistaan liikettä.” Olimme 
harjoitelleet puoli vuotta, ja minun ajattelussani sana ”liikemateriaali” oli ollut 
täysin sivussa. Erjan toteamus sai työmme kuulostamaan tanssilta, mitä en itse 
ollut osannut ajatella. Minun mielestäni olimme tehneet havaintoja ja hankkineet 
kokemuksia työskentelystä puistossa ja synnyttäneet ajatuksia ja toiveita jatko-
työskentelyn suhteen. Sana liikemateriaali kajahteli mielessäni erityisesti tanssite-
oksen valmistamisen sanastoon liittyvänä käsitteenä. Erjan luonnehdinta tuntui 
täsmällisemmältä, konkreettisemmalta ja näkökulmaisemmalta kuin omani. Erja 
tuntui puhuvan tanssijan näkökulmasta. Hänen toteamuksensa sai minut valp-
paaksi, uteliaaksi ja  kysyväksi suhteessa toisiimme. 

Toimme kukin oman ammattitaitomme, osaamisemme, kokemuksemme, nä-
kemyksemme ja situaatiomme yhteisiin harjoittelutilanteisiin. Yhteistyömme oli 
prosessilähtöistä. Keskustelu oli tärkeä työmenetelmämme. Keskustelu oli näen-
näisen kepeää, mutta se liittyi aina siihen työhön, jota olimme tekemässä, puiston 
tutkimiseen, suhteen luomiseen puiston kanssa ja sen uudelleen pohtimiseen, 

14 Kirjoitan lisää taiteellis-pedagogis-tutkimuksellisesta taustastani artikkelissa Martin 2016. Artikkeli julkaistaan 
osana Soili Hämäläisen toimittamaa teosta Tanssin yliopistollinen koulutus – sen merkitys tanssitaiteen, tanssi- ja 
teatteripedagogiikan sekä esittävien taiteiden tutkimuksen muotoutumiselle ja kehitykselle. Julkaisu ilmestyy 
Nivel-julkaisusarjassa vuonna 2016.  

15 Buber 2002. 
16 Emt. 2002, 22.
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miksi olemme puistossa ja mitä ajattelemme siitä. Toinen tärkeä työmenetelmä 
oli pitkään pelkkä oleminen puistossa ja puiston kohtaaminen, kuunteleminen 
ja tunnusteleminen. Teimme lisäksi erilaisia liikkumis- ja äänikokeiluja puiston eri 
paikoissa. Katsoimme puiston paikkoja maisemina ja lisäsimme maisemiin ihmis-
hahmon. Juttelimme ohi kulkevien ihmisten kanssa. Katsoimme, havainnoimme, 
aistimme, arvioimme, kuvittelimme ja suunnittelimme. 

Harjoittelusta

Valmistelin kotona seuraavan päivän harjoitusta. Laitoin videokamerani latauk-
seen ja pakkasin reppuuni varavaatteita. 5-vuotias lapseni havahtui siihen, etten 
menekään tavanomaisiin töihini, sisätiloihin kirjoittamaan ja lukemaan, niin kuin 
olin aiempina päivinä ja viikkoina tehnyt.

Lapsi:  Mihin sinä menet huomenna?
Minä:  Mustankivenpuistoon, sinne, missä sinäkin olet joskus käynyt.
Lapsi:  Miksi sinä menet sinne?
Minä:  Teen sinne esityksen, Erjan ja Pirkon kanssa, ja meidän pitää harjoitella 

sitä varten.
Lapsi:  Mitä te teette siellä?
Minä:  Harjoittelemme.
Lapsi:  Mutta mitä te teette siellä?
Minä:  Keksimme kaikenlaista, mitä sitten esittäisimme esityksessä.
Lapsi:  Mutta eihän se ole harjoittelemista. 

Lapsen kanssa käymäni dialogi osoittaa, miten summittaisesti käytän sanoja, hol-
tittomasti, huolimattomasti, sinne päin, vain jotakin sanoakseni. Kieli toiminee 
siten. Dialogi havainnollistaa myös lapsen osuutta, hänen uteliaisuuttaan ja ajat-
telun tiettyä ehdottomuutta. Toin esille dialogin havainnollistaakseni arkipäiväi-
sen puheen luonnetta, ja havainnollistaakseni sitä, miksi tutkimusta tarvitaan ja 
miten taiteellinen tutkimus edistää taiteellisten käytäntöjen kehittämistä. Tarttu-
malla harjoittelun käsitteeseen tarkennan ja syvennän ajatusta omasta taiteelli-
sesta praktiikastani ja herätän myös muita pohtimaan kielenkäyttöä. Käymässäni 
dialogissa lapsi ei kelpuuttanut vastaustani. Täsmällisempi vastaus lapseni kysy-
mykseen siitä, mitä teemme puistossa, olisi saattanut olla: ”pyrimme luomaan 
suhdetta puiston kanssa”. Sekin olisi varmasti synnyttänyt lapsessani epäilyä. 
Kysyin itsekin, mitä me teemme puistossa. Kysyin, miksi me harjoittelemme siel-
lä, kun kuitenkin haluamme tehdä esityksen, jossa katsojat saavat kokea tapah-
tumallisuutta sen sijaan, että näyttäisimme heille valmiiksi pureskellun, valmiiksi 
harjoitellun tapahtumaketjun jostakin, jota me olemme kokeneet ja pohtineet. 
Kysyin myös, miksi kutsun työskentelyä harjoitteluksi. Käytännön työn tiimellyk-
sessä mietin aina välillä, mikä olisi osuvampi sana, mutten keksinyt. Kieli tuotti 
katkoksia. Olen kieleni sisällä ja törmään kielen rajallisuuteen. Samaan aikaan 
tiedostan, että tässä on myös tutkimuksellinen haaste, jonka pohtiminen edis-
tää tutkimusta. Samaan aikaan mielessäni on myös se, että sanat ovat polysee-
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misiä, monimerkityksisiä.17 Harjoitteleminen on kenties sopiva sana, mutta sen 
merkitykset eivät tunnu aivan vastaavan mielikuvaa siitä, mitä olimme tekemässä 
puistossa.18 Teatterin ja esityksen tutkija Nicholas Whybrow on tutkinut paikka-
erityisiä käytäntöjä ja erityisesti esityksen suhdetta kaupunkiin. Whybrow sanoo, 
että kaupunki ei ole jotakin, jota opiskella tai tutkia, vaan paikka, jota asuttaa.19 
Siten me toimimme: menimme ulos, puistoon, kaupunkiin ja elimme siellä het-
ken elämäämme kehollisesti ja kokemuksellisesti ja muutuimme puiston kanssa. 
Nyt jälkeenpäin ajatellen työskentelymme oli puiston taiteellista asuttamista ja 
me kävimme siellä taiteellista dialogia. 

Kielen rinnalla katkoksia tuotti myös se, miten työryhmässä ymmärsimme har-
joittelun. Toiselle harjoittelua oli myös alussa käydyt keskustelut, ja toinen ym-
märsi harjoitteluna vasta sen, kun spontaanisti syntyneiden alkukeskustelujen jäl-
keen siirryimme puistoalueelle työskentelemään kehollisesti. Keskenään erilaiset 
elämäntilanteemme saivat meidät myös ajattelemaan ja toimimaan eri tavoin. 
Toinen oli kiireinen ja toisella oli aikaa. Nämä asiat tulivat osaksi yhteistyöproses-
sia ja kävimme niistä neuvottelua prosessin aikana.      

Suhde puistoon 

Alussa, miettiessäni paikkaa työskentelylle Mustankivenpuisto vain muistui mie-
leeni. Pidin sitä sopivana ennen kaikkea sijaintinsa vuoksi. Asun melko lähellä 
puistoa ja minun oli helppo järjestää työskentelyni sinne. Menin käymään puis-
tossa tarkistaakseni, oliko puisto sellainen kuin muistin. Kyllä se suunnilleen oli. 
Ja sitten, kun olin ehdottanut puistoa Pirkolle ja Erjalle, halusin viivyttää suhtee-
ni muodostamista puiston kanssa, etten olisi valmiiksi tuttu ja tietävämpi, vaan 
yhtä vieras sen kanssa kuin tanssijat. Yhteistyömme alussa aloimme yhdessä tu-
tustua puistoon. 

Mustankivenpuisto sijaitsee Vuosaaressa, Aurinkolahden ja Kallahden kaupun-
ginosien rajalla. Puisto asettuu merenrannan ja metroaseman väliin. Puisto on 
muodoltaan avoin ja pitkänomainen. Sen kumpuilevat maastonmuodot samoin 
kuin eri kokoisten mustien kivien asetelmat kuuluvat kuvanveistäjä Anu Kiiskisen 
Elo-nimiseen taideteokseen, jota voidaan pitää maataideteoksena tai ympäris-
tötaideteoksena. Kiiskisen teos oli perustava osa työtämme puistossa. Puisto on 
itse asiassa yhtä kuin kyseinen laajalle levittäytyvä teos. Tätä en osannut nähdä 
työn alussa. Vasta työn edetessä minulle kävi selväksi, että tarkastellessani puis-
toa tarkastelen samalla maataideteosta dialogin osapuolena. Puiston ympärillä 
on valkoisia, matalia ja korkeita kerrostaloja, ja ne muodostavat kokonaisuuden 
puiston kanssa. Minut houkutteli puistoon sen karu, puuton pelkistyneisyys, jos-
sa tilan tunne on valtava. Kerrostaloista on suora näkymä puistoon, mutta kun 

17  Sanojen polyseemisyydestä mm. Raukko 2002. 
18  Suomi – englanti – suomi –sanakirja (Hurme & Malin & Pesonen & Syväoja 2001) antaa seuraavia käännöksiä 

verbille ”harjoitella”: practise, train, rehearse, study, prepare, run over, learn. Läheinen verbi ”harjoittaa” 
saa seuraavia käännöksiä: practise, train, rehearse, drill, exercise, work out, deal, trade, do, carry on, 
pursue, use.     

19  Whybrow 2010, xvi.
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seison puistossa, tuntuu että talot ovat kaukana. Tultaessa puistoon metroase-
man suunnalta talviaikaan, kun puut ovat lehdettömiä, näkymä ulottuu puiston 
yli merelle saakka, jos huomaa katsoa tiettyyn kapeaan kohtaan. Muutoin me-
rinäkymän estävät korkeat ja leveät kerrostalot. Kesäaikana puiden vehreys es-
tää meren pilkahduksen. Ensimmäisellä tapaamiskerralla elokuussa me vain kä-
velimme puistossa, katselimme ja suunnittelimme tulevaa. Puisto herätti meissä 
ajatuksia: ”Haluan kieriä noita rinteitä alas.” – ”Haluan juosta läpi puiston.” – 
”Tuo silta on ihana.” – ”Nuo kivet ovat kuin amfiteatteri.” Toisella kerralla kir-
joitin yhteisen kosketuksen syntymisestä puiston kanssa:

Kun olen kävelyreitillä, olen puistossa kulkijana muiden joukossa. Kun 
astun nurmikolle, astun samalla sivuun reitiltä. Nurmikko erottaa minut 
ohikulkijoista. Arvelin etukäteen, että minusta tuntuisi nololta mennä 
puistoon tekemään jotakin omasta puistokäyttäytymisestäni poikkea-
vaa. Pelko osoittautui turhaksi, en tuntenut mitään noloudentunnetta. 
Päinvastoin, tuntui turvalliselta ja suojaisalta ensin istua nurmikolla ja sen 
jälkeen työskennellä eri tavoin. Ohikulkijat vaikuttivat ystävällisiltä. – Me 
kaikki kolme puhuimme samasta asiasta, tutustumisesta puiston kans-
sa, ja asettumisesta puistoon sen ehdoilla. Harjoituksen päättyessä huo-
masimme, että jo silta ja kivet antoivat paljon ajatuksia, ja koko puisto. 
(Työpäiväkirja 10. syyskuuta 2014)

Puisto on paikka. Puisto ei odota minulta mitään. Asettuessani dialogiin puiston 
kanssa aloin luoda suhdetta puistoon. Suhteeseen tuli mukaan muistojani ja tun-
teitani. Aloin kiinnittyä puistoon. Kulttuurimaantieteilijä Pauli-Tapani Karjalainen 
kirjoittaa paikkasuhteista ja kuvaa samalla tätä kiinnittyneisyyttä: 

Eletyt paikat – paikkasuhteemme – ovat tunnetiloja: ne ovat elävän ruu-
miin ja ajattelevan mielen yhteenkietoutumista, ruumiin ja mielen kias-
maattista symbioosia. Paikkasuhteemme eivät missään olosuhteissa ole 
pelkkiä informaatiosuhteita, vaan ne ovat havaitsemisen ja tuntemisen 
assosioivaa liikettä, jossa nykyinen, mennyt ja tuleva jatkuvasti kiertyvät 
toinen toisikseen.20   

Me tutkimme, tunnustelimme ja havainnoimme puistoa ja saimme siitä tietoa. 
Asetuimme kommunikoimaan puiston kanssa muilla kuin sanallisilla keinoilla, 
katsoen ja koskettaen. Se mitä tulkitsin ympäristön ehdottavan, oli aistieni va-
rassa. Luotin kehooni ja sen tuntemuksiin, siihen miltä minusta tuntui, mitä mie-
leeni nousi kuuntelun jäljiltä, mitä minun tarvitsi tehdä. Minulla ei ollut puiston 
suhteen mitään kysymystä selvitettäväksi. Ei ole mitään asiaa tai aihetta, josta 
olisimme käyneet dialogia, oli vain kohtaaminen sinänsä. Buber avaa maailmaa 
luonnon alueilla, joilta puuttuu ihmisille ja eläimille yhteinen spontaanius.21 Hän 

20  Karjalainen 2008, 19. 
21  Buber 1999.
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tuo esiin, että käsitykseemme kasvista kuuluu, että se ei voi reagoida meidän 
toimintaamme sitä kohtaan, että se ei voi ”vastata”.22 Buberin mielestä tämä ei 
kuitenkaan merkitse, ettei osaksemme tulisi minkäänlaista molemminpuolisuutta: 
”Tässä ei tosin ole olemassa yksittäisen olennon tekoa tai asennoitumista mutta 
kylläkin olemisen itsensä molemminpuolisuus – molemminpuolisuus, joka ei ole 
mitään muuta kuin itse olemista.”23 

Kun pyrin dialogiin puiston kanssa, käännyin puiston puoleen ja poimin jonkin 
yksityiskohdan, kiven tai kiviasetelman, jonka kanssa asetuin vastatusten. Kuten 
Buber sanoo, dialogisen elämän perusliike on kääntyminen kohti toista.24 Puisto 
elollisine ja elottomine yksityiskohtineen on dialogin osapuolena kuitenkin sa-
noissaan hiljainen, se ei puhu ihmisten kieltä. Puistolla ja minulla oli yhteisenä 
nimittäjänä olemisen molemminpuolisuus. Se osa puistosta, jossa vietimme pal-
jon aikaa, oli samalla Kiiskisen teoksen aluetta. Työskennellessämme puistossa 
teimme samalla eräänlaista teoksen tulkintatyötä, vaikkei se ollut päämäärämme. 

Naukkarinen tarkastelee Markku Hakurin ympäristötaideteosta Welcome ja 
toteaa, ettei teos sellaisenaan puhu eikä se nimensä lisäksi sisällä mitään kirjoi-
tusta. Se on sanaton, mutta se ei tarkoita, että se olisi tyhjä käsitteistä tai aja-
tuksista. Koska se ei ole tyhjä, se kutsuu sinua kääntämään käsitteet ja ajatukset 
sanalliseen muotoon, keskustelemaan, vaihtamaan ja kehittämään ajatuksia. Tai-
defilosofiassa tätä kutsutaan tulkinnaksi.25 Vastaavasti puistossa meitä puhutteli 
Kiiskisen teos. Teimme havaintoja puistosta ja tulkitsimme niitä tavallamme. Olin 
aistieni välityksellä yhteydessä puistoon ja jos niin haluan ajatella, myös teoksen 
tehneeseen taiteilijaan. Tämä yhteys oli se, jonka varassa voin ajatella rakentavani 
myös katsojille jotakin, jossa oli vuoden pituisen työskentelymme ja vaivannäköm-
me arvo.  Katsojaa ajatellen pyrkimyksemme oli pysähdyttää, havahduttaa, liikut-
taa, saada ajattelemaan – pohtimaan, kysymään, vastaamaan, ihmettelemään 
– saada aistimaan. Puisto muutti minua, ja oman muuttumiseni myötä uskoin 
voivani tarjota myös katsojalle jotakin, josta mahdollisesti voi seurata muutosta. 

Toinen harjoitus puistossa oli monella tavalla tärkeä ja merkityksellinen tule-
van työskentelyn viitoittaja: 

Annoimme paljon aikaa asioiden tapahtumiselle. Oli väljyyttä pohtia, ko-
keilla ja kertoa vaikutelmista. Pidimme hyvänä Pirkon antamaa alkuteh-
tävää, jossa yhdistyi myös Erjan ja minun ajatukset siitä, miten aloittai-
simme. Tarvitsimme laskeutumisaikaa puistoon, niin että mieli tyhjenee, 
rauhoittuu, ja niin että ottaa vastaan eikä ala suunnitella ja haluta kai-
kenlaista. Erja sanoi olleensa alussa levoton. Hän olisi halunnut kokeil-
la kaikenlaista, poistaakseen lievää pelkoa siitä, antaako puisto ideoita. 
(Työpäiväkirja 10. syyskuuta 2014)

22  Emt. 1999, 157.
23  Emt. 1999, 157. 
24  Buber 2002, 25. 
25  Naukkarinen 2007, 35.
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Alkutehtävä oli mennä itsekseen johonkin paikkaan puistossa ja asettua siihen 
aistimaan ympäristöä, silmät auki tai kiinni. Tehtävämme oli myös kirjoittaa ais-
timisestamme. Säilytimme monta kuukautta saman alkutehtävän hiukan varioi-
den ja muistutimme, että ympäristön aistiminen voi tapahtua myös liikkeellises-
ti, ei vain paikallaan ollen. Havaitsin konkreettisesti, että suhteeni puistoon oli 
alkanut syntyä: 

Olen huomannut kaipaavani puistoon, työskentelemään. Tämä väli on 
liian pitkä. Tunnen surua siitä, etten näekään, mitä puistolle kuuluu, mitä 
sille tapahtuu, miten se voi. Puisto, kokemukset siellä, ja sen ajattelemi-
nen, alkaa tuottaa minulle hellyyden ja lempeyden tuntemuksia. Aivan 
kuin inhimillistäisin puistoa. (Työpäiväkirja 4. lokakuuta 2014)

Minun oli ikävä puistoa. Puisto ja minä muutuimme – kumpikin omalla taval-
lamme. Puistosta oli tulossa minulle tuttu, en voinut enää viattomana ottaa sitä 
vastaan, kuunnella sitä. Puisto ei varsinaisesti puhunut minulle mitään, se ei pys-
tynyt sanoilla ilmaisemaan muutostaan, vaikka se muuttuikin. Joka kohtaamis-
kerralla olimme hiukan erilaisia, tilanne oli eri. Minä artikuloin muutosta kielelli-
sesti. Puisto artikuloi muutosta omalla tavallaan, muutoksina kivien lämpötilassa, 
maan kosteudessa, nurmikon värissä ja pituudessa, lumen ja jään määrässä, kuk-
kien määrässä ja heinien pituudessa. Buber toteaa, että aito dialogi voi olla pu-
huttua tai hiljaista.26 

Kolmannen harjoituskerran alkuharjoite johti kohdallani merkitykselliseen mie-
likuvaan:

Olen kuin retkellä tai matkalla. Asetun katselemaan maisemia. Kivisei-
nämien ylle. Mieli vaeltaa. Palaan itseeni ja tähän hetkeen. Paljon ääniä. 
Metro. Tasainen, vaimea autojen kohina. Mieleni ideoi kiville käyttöä. Pa-
laan tähän hetkeen. Kiinnitän huomion ääniin. Äänet rauhoittavat. Tar-
ve suunnitella tulee esiin. Kuvittelen isohelmaisen vaatteen, joka täyttää 
koko puiston ja myötäilee kivien muotoja. Sen helmat saa levitettyä val-
loilleen ja kerättyä kasaan, ihminen voi pukeutua hameeseen astumalla 
sen keskelle ja nostamalla ja kiinnittämällä hameen vyötärön omalle vyö-
tärölle. (Työpäiväkirja 22. lokakuuta 2014)

Kuvitelmani valtavan kokoisesta hameesta sai minut tuntemaan, että sulaudun 
hameineni yhteen puiston kanssa. Pyysin Erjaa kuvittelemaan hameen ja liikku-
maan sen kanssa. Katsoessani Erjaa  hän aivan kuin sulautui yhteen maan kans-
sa. Samaan aikaan hän liikkuessaan sai esiin puiston yksityiskohtia. Erja seurasi 
maaston muotoja, hänen liikkeensä syntyivät maastosta ja sen muodoista ja sa-
malla maasto tuli esiin. Kehon ja maaston rajat tuntuivat menevän limittäin, ai-
van kuin ne olisivat alkaneet hälvetä. 

26  Buber 2002, 22. 
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Jos ajattelen puistoa maisemana ja Erjaa kuviteltuine hameineen liikkumassa 
maisemassa, lähestyn Annette Arlanderin ajatuksia maiseman esityksellistämi-
sestä27. Arlander hahmottaa kaksi erilaista maiseman esityksellistämisen strate-
giaa. Ensimmäinen on maiseman esityksellistäminen maisemaan sulautumalla. 
Silloin häivytetään eroa esiintyjän ja maiseman välillä, Arlanderin kuvaamassa 
tapauksessa liikkumattomuuden avulla, ja yhtä hyvin värin, muodon tai muun 
kaltaisuuden avulla. Toinen strategia maiseman esityksellistämiseksi on maise-
masta erottautuminen osoittamalla maiseman ominaisuudet kontrastin keinoin. 
Esimerkissään Arlander korostaa esiintyjän liikkeen avulla maiseman mittakaa-
vaa, liikkumattoman maiseman ja liikkuvan ihmisfiguurin ristiriidan kautta. Mai-
semasta erottautuminen voi tapahtua myös muodon, värin tai liikkeen laadun 
eroa hyödyntäen.28 Omassa esimerkissäni esiintyjä liikkui maastossa, mutta silti-
kin sain vaikutelman hänen sulautumisestaan maastoon. Esiintyjän liike oli hidas-
ta, pysähtelevää ja maaston muotoja huomioivaa ja hyödyntävää. Kuvaamassani 
esimerkissä havaintooni vaikutti se, että olin jo ehtinyt luoda itselleni mielikuvan 
maastossa liikkuvasta hahmosta hameineen.      

Arlanderin edellä kuvatut strategiat, maisemaan sulautuminen ja maisemasta 
erottautuminen, voidaan nähdä dialogin kahtena puolena tai vaiheena, toisen 
kohtaamisen ja toiselle avautumisen vaiheena sekä toisesta vetäytymisen vaihee-
na. Erottautumisessa rajat tulevat esiin. Buber selittää tätä seuraavasti: 

Kun joku sanoo Sinä, hänellä ei ole mitään objektina. Siellä, missä on 
jotakin, siellä on jotakin muuta, jokainen Se rajoittuu toiseen Siihen, Se 
on vain siten, että se rajoittuu toisiin. Mutta missä sanotaan Sinä, siellä 
ei ole jotakin. Sinä ei rajoitu.29 

Dialogisessa kohtaamisessa toisen kanssa toista, Sinää, ei objektivoida. Sen si-
jaan objektivoivassa suhtautumisessa toinen muuttuu muotoon Se, joka rajoittuu 
toisiin. Sinä ei rajoitu. Puistossa asetuin hetkeksi kiviseinämien ylle kohtaamaan 
ympäristön, ja sen tuloksena syntyi kuvitelmani hameesta. Kuvitelma oli mielen 
luomus, joka syntyi ympäristön vaikutuksesta. Kaikenlaista voi kuvitella, mutta 
onko sellaisella mitään merkitystä? Jo vuosia sitten vaikutuin arkkitehti Juhani Pal-
lasmaan arkkitehtuuria ja ympäristöä koskevista ajatuksista, ja ne ovat osaltaan 
innoittaneet minua jatkamaan työtä tilan ja ympäristön pohtimiseksi esittävissä 
taiteissa. Artikkelissaan Ihmisen paikka. Aika, muisti ja hiljaisuus arkkitehtuuriko-
kemuksessa Pallasmaa pohtii rakennetun muodon mentaalisia heijastumia, pai-
kan, ajan ja hiljaisuuden kokemuksia sekä ympäristön ja muistin vuorovaikutus-
ta.30 Pallasmaan mukaan vaikuttavassa arkkitehtuurielämyksessä paikan elämys 
kääntää kokemuksen itseemme: se onkin pohjimmiltaan minän kokemusta.31 

27  Arlander 2009. 
28  Emt. 2009, 61. 
29  Buber 1999, 26. 
30  Pallasmaa 1995. 
31  Emt. 1995, 181. 
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Mustankivenpuisto on osittain arkkitehdin suunnittelema. Arkkitehdin työn 
tulosta on sisääntulo puistoon: tultaessa puistoon metron suunnalta on edessä 
ensin portaat alaspäin kukkaistutuksineen ja vesialtaineen, sekä puistoa ympä-
röivät kerrostalot. Sisääntulon jälkeen puisto jatkuu Kiiskisen maataideteoksen 
alueena. Pitäydyimme intuitiivisesti teoksen maankamaralla työskentelyssämme. 
(Ks. Kuva 1.) Kiiskisen teos alkoi paljastua meille vähitellen ajan myötä. Se tarjosi 
loputtomasti uutta tutkittavaa niin ettei meille ehtinyt syntyä tarvetta siirtyä sen 
ulkopuolelle. Tutkiessamme teosta ja suhdettamme teokseen olimme samalla 
tietoisia siitä, että teos on valmis sellaisenaan. Se ei kaipaa esiintyjän interventi-
ota. Pysytteleminen teoksen sisällä avasi meille teoksen ulkopuoliset paikat kuin 
maisemina. Katselin puita, pensaita ja rakennuksia samoin kuin taivasta ja pilviä. 
Nämä yhdessä muodostivat minulle arkkitehtuurielämyksen, jossa dialogista puis-
ton kanssa tuli minulle dialogia itsen kanssa. En pidä sitä kuitenkaan millään ta-
valla itseen käpertyneisyytenä, koska itse muodostuu muista. Pallasmaan mukaan 
arkkitehtuuri on sananmukaisesti ihmisen biologinen ja mentaalinen laajentuma. 
Ympäristön tehtävänä ei ole tarjota aistillista mielihyvää vaan toimia ihmismie-
len ulkoisena jatkeena.32 Puisto sai minut tuntemaan, että se ei ole vain mieleni, 
vaan myös kehoni jatke ja toisinpäin, että minä olen puiston inhimillinen jatke.

Oivalsin, että kohtaamisissa vaikuttaa myös tottumus. Tottumus tasoittaa koke-
musta ja saa minut luulemaan, että kohtaaminen tapahtuu samoin kuin aiemmin. 
Tottumus ohjasi minua vaikutelmaan dialogista. Vaikutelma dialogista on mie-
len rakennelma, joka antaa minulle tunteen dialogin onnistumisesta. Tottumus 
on reitti tyytyväisyyteen nopeammin ja suoremmin, ilman pohtimisen ja työstä-
misen vaivaa. Mietin, pitäisikö karistaa tottumus pois mielestä ja yrittää mennä 

32  Pallasmaa 1995, 186. 

Kuva 1: Pirkko etsii liikkeellistä suhdetta puistoon. Syksy 2014. Kuva: Mari Martin.
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samaan puistoon aina uusin mielin? Olin kuitenkin sitä mieltä, että voin mennä 
puistoon sellaisena kuin olen, enhän kuitenkaan ole aivan sama eikä puistokaan 
ole aivan sama. Dialogi voi jatkua siitä, mihin se viimeksi jäi. Tämä kaikki on kie-
len varassa, joten puisto jäi dialogin hiljaiseksi osapuoleksi. Hiljaisena puisto sai 
minut tuntemaan, että minun on pidettävä siitä huolta. Buber kuvaa elämää 
luonnon yhteydessä ja siinä vallitsevaa yhteyden maailmaa: ”Siellä yhteys värei-
lee hämärässä ja kielen alapuolisena. Olennot liikkuvat vastapuolenamme, mut-
ta eivät kykene tulemaan luoksemme ja meidän Sinä-sanomisemme niille pysyy 
kielen kynnyksellä.”33 Kiinnitän huomion nimenomaan Buberin paikkailmaisuun 
”kielen kynnyksellä”. Se on alue, jolle tulin tutkiakseni dialogia ei-inhimillisen 
kanssa. Avautuessani dialogiin puiston kanssa avaudun sellaisen suuntaan, joka 
puhuu toisin kuin minä ja minun kielellisyyteni. (Ks. Kuva 2.) Näin toimii myös 
tanssi, esi-kielellisesti. 

Suhtautumiseni puistoon dialogin osapuolena on poeettista leikkiä, jossa an-
nan ei-inhimillisen vastata minulle. Vaikka se on leikkiä, se ei ole vain mielikuvi-
tustani. Meistä kukin käy omaansa, jaamme kielen välityksellä toistemme leikit 
ja teemme niistä yhteistä. Katsomme toisiamme, kuuntelemme, ehdotamme, 
keskustelemme. Keskustelussa viimeistään tulee esiin myös eroja. Haluamme eri 
asioita, pidämme eri asioita tärkeinä. Keskustelussa yritin selostaa paremmin, 
mitä tarkoitan, miten ja miksi ajattelen niin kuin ajattelen. Yritin päästä saman-
mielisyyteen. Myöhemmin totesin, että meillä on osittain erilaiset taidekäsitykset. 
Mietin, mitä se tarkoittaa työssämme ja päädyin ajatukseen, että voimme silti jat-
kaa yhteistyötä. Eräs keino jatkaa oli mielestäni hyödyntää erilaisia taidekäsityksiä 

33  Buber 1999, 28. 

Kuva 2: Erja tunnustelee kiveä. Isoista kivistä rakennettu muodostelma puistossa oli 
paikka, johon aina hakeuduimme. Kivet houkuttivat yhä uudelleen tutkimaan ja tunnus-
telemaan niitä. Kevättalvi 2015. Kuva: Mari Martin.
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esityksen materiaalina. Yhteisyydessä syntyy väistämättä myös eroja, ja ne ovat 
niitä, jotka saavat aikaan kiistelyn. Filosofi Jacques Rancière osuu erimielisyyden 
perustuksiin sanoessaan, että erimielisyyden rakenteet ovat niitä, joissa väitettä 
koskeva keskustelu palautuu kiistaksi keskustelun kohteesta ja sen kohteekseen 
ottaneiden keskustelijoiden asemasta.34 Erilaisin taidekäsityksin me rakensimme 
yhteisiä pintoja ja välillä törmäsimme esimerkiksi kysymykseen, mitä on harjoit-
telu, ja onko myös keskustelu harjoittelua, vaiko se kun teemme asioita keholli-
sesti. Tällaiset törmäykset ovat hiuksenhienoja, tuskin havaittavia. Me pidimme 
työskentelystämme työryhmänä, se oli meille tärkeää. Se että voin tuoda esiin 
tällaisia törmäyksiä on mielestäni osoitus avoimuudesta, todellisesta keskustelus-
ta ja todellisesta yhteistyöstä. Siinä on yhteistyön mieli ja merkitys. 

Jos emme kävisi dialogia, niin meille jäisivät vain omat kokemuksemme ilman 
ymmärrystä siitä, mitä toinen haluaa sanoa, mitä hän tarkoittaa, mitä hän voi 
meille opettaa. Toisen avulla tulen liikutetuksi, saan toisen näkökulman, osaan 
asettua toisen asemaan. Minä muutun dialogissa. Vaihtoehtona on muuttumat-
tomuus, paikoilleen jääminen. Dialogi on pyrkimystä vaikuttaa olemassaoloon, 
ja sellaisena dialogi on radikaali pyrkimys, koska sen perusolemus on mahdol-
lisuus muutokseen. Tarttuminen muutoksen mahdollisuuteen jää dialogin osa-
puolten vastuulle.           

Syntyi keskustelu eri näkemyksistämme esittämisen suhteen. Samassa 
kerroin tutustuneeni filosofi Jacques Rancièren ajatteluun erimielisyydes-
tä. Nivoin yhteen Rancièren, Buberin, dialogin, erimielisyyden, politiikan 
ja meidän työmme. Keskusteluumme alkoi tulla tilaa eri ajattelutavoille. 
Meidän ei tarvitse ajatella samalla tavalla, ja päin vastoin olisikin hienoa, 
jos saisimme esille eri ajattelutapojen dialogin. (Työpäiväkirja 6. touko-
kuuta 2015)      

Dialogi johti kohdallamme avoimuuteen, toisen kuunteluun, muistelemiseen ja 
omien käsitysten kuten taidekäsitysten ääneen pohtimiseen ja arviointiin. Teim-
me havaintoja ristiriidoista ja eroavaisuuksista. 

Ohjaamistyöni tanssijoiden kanssa palautti mieleeni vuosikausien takaisia koke-
muksiani tanssin tekijänä, koreografina ja opettajana. Työni tässä projektissa tun-
tui myös jonkinlaiselta koreografin työltä, mutta dialogisuusasenne asetti valmiit 
ohjaajan tai koreografin roolit kyseenalaisiksi. Koreografi Soile Lahdenperä pohtii 
väitöstutkimuksessaan koreografin rooliaan.35 Hän arvioi Aleksander-tekniikkaan 
pohjaavaa koreografin työtänsä tanssintutkija Jo Butterworthin luoman didakti-
nen - demokraattinen -mallin kautta. Butterworthin malli jakautuu viiden luokan 
jatkumoon, jonka demokraattisessa ääripäässä on yhteisomistajuus.36 Lahden-
perä toteaa tulleensa ajan myötä entistä lähemmäs demokraattista työtapaa ja 
arvelee sen johtuvan pitkään yhdessä toimineiden työryhmänsä jäsenten tavasta 
toimia demokraattisesti ja osaltaan myös kiinnostuksestaan kehittää menetelmi-

34  Rancière 2009, 20.  
35  Lahdenperä 2013, luku 3.3.3. 
36  Butterworth 2009. 
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ään entistä enemmän hetkessä koreografioimiseksi.37 Tunnistan omassa työssäni 
samankaltaisia piirteitä: demokraattista työtapaa ja hetkessä koreografioimista 
tai ohjaamista. Ne ovat seurausta dialogisuuden tavoittelemisesta.    

Kohdallamme lisäksi ympäristö toi mukaan omanlaisensa hetkellisyyden tason. 
Harjoittelutilanteeseen mukaan asteleva lapsi, sillalle meitä katselemaan jääneet 
äiti ja lapsi tai kauempana penkillä meitä hiljakseen kommentoivat miehet tulivat 
osaksi tilannetta. Ohjaajana pyrin silloin suuntaamaan huomioni koko tilantee-
seen ja kaikkeen, mitä siinä tapahtui. Sellaisissa tilanteissa oli avoimuutta koh-
taamiselle, ja sellaista avoimuutta halusin myös pitää yllä ja kasvattaa. Ensi-illan 
lähetessä työhön tuli mukaan yhä enemmän perinteisen produktion valmistami-
sen makua. Samaan aikaan, kuin vastavoimana produktion valmistamiselle, se 
mitä rakensimme esitykseksi alkoi sisältää mielessäni yhä voimakkaamman odot-
tamattoman elementin. Opin vähitellen tulemaan yhä avoimemmaksi sattumalle. 
Muistutin myös tanssijoita usein siitä, että harjoiteltavat tilanteet voivat olla täysin 
erilaisia kuin millaisiksi niitä harjoittelimme. Muistutin myös esittämisen tavasta, 
joka mahdollistaisi aina uuden ja odottamattoman tilanteen kohtaamisen. Silloin 
ei tarvita roolia eikä eläytymistä, vaan luottamusta kulloiseenkin tilanteeseen ja 
tilanteen osapuolien kuten katsojien ja muiden ihmisten sekä sään, eläinten ja 
äänien kohtaamista ja niille vastaamista. Harjoittelumme oli tilan rakentamista 
hetkellisyydelle ja kohtaamiselle ja mielekkään asenteen löytämistä sellaiselle. 

Suhde vanhenemiseen

En ole koskaan kokenut, että ikääntymiseni myötä minulta rajautuisi jotakin tär-
keää ulkopuolelleni. Päinvastoin olen kokenut, että ikääntymisen myötä opin 
ottamaan käyttööni yhä tarkemmin ja valikoivammin niitä asioita, joista olen 
kaikkein kiinnostunein ja jotka koen kaikkein tärkeimpinä. Niitä ovat taiteelli-
nen työ, tutkiminen ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen taiteilijana 
ja tutkijana sekä myös taidepedagogisen taustani hyödyntäminen tässä kaikessa. 
Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisella tarkoitan keskustelemista muiden 
taiteilijoiden, tutkijoiden ja muunlaisten toimijoiden kanssa sekä kirjoittamista. 

Keskustelumme kosketti usein ikää. Mietimme, miten hyvältä tuntuu, että 
tässä iässä ja elämänvaiheessa teemme tällaista. Pirkko sanoi, että ”keskustelu 
on eräänlaista haravointia, haravoidaan ydintä, mutta myös sieltä täältä, ja sit-
ten taas – pom! – palaamme yhteen”. Keskustellessa vaihdoimme kokemuksia, 
annoimme tietoa, innostimme toisiamme, kommentoimme toisiamme, loimme 
yhteistä ajattelua ja yhteisymmärrystä työstämme. Tanssijoiden tuoma ikäänty-
misen teema oli paitsi itsessään tärkeä ja kiinnostava, myös haaste meille purkaa 
esiintyjyyttä. Pohdimme, millaista esiintyjyyttä me tavoittelimme, mikä meille oli 
tärkeää, mikä meitä kiinnosti. Ikäteema oli mukana jo harjoitusvaiheen alussa:       

37  Lahdenperä 2013, luku 3.3.3.
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Paljon puhumista. Paljon huomioita vanhenevan tanssijan problematii-
kasta, kuten kehon vioista, sekä vanhenemisen hyvistä puolista, kuten 
siitä, että työ on muuttunut toisenlaiseksi, pois suorittamisesta. (Työpäi-
väkirja 17. syyskuuta 2014)

Ikääntyvän tanssijan aiheet tulivat työryhmässä yhteisiksi. Minäkin sain niistä uu-
denlaista näkökulmaa työhöni. Sovimme, että työskentely tapahtuu aina kehon ja 
terveyden ehdoilla. Emme ottaneet riskejä niiden suhteen, sen sijaan haastoimme 
itsemme löytämään keinot jatkaa työtä kehon rajoitteista huolimatta. Oli ajatel-
tava toisin ja etsittävä reitti toista kautta. En halunnut ajatella, että työryhmäs-
sä on kehollisia esteitä, jotka täytyy ylittää, alittaa tai ohittaa. Sen sijaan halusin 
ajatella, että on muutettava tapaa ajatella. Tanssin kentän ulkopuolisena näin, 
että ikääntyvän tanssijan kohdalla eräs mahdollisuus jatkaa työtä tanssijana on 
uudistaa omaa esitysajatteluaan. Etsiydyimme työryhmänä yhdessä ei-tietämisen 
alueelle, tyhjän päälle, pohtimaan ja kokeilemaan. Esitysajattelun uudistamisen 
kautta mikään kehollinen rajoite ei olekaan enää rajoite, vaan mahdollisuus, 
jonka voi kohdata. Näihin ajatuksiin saimme tukea Lepeckiltä.38 Hän tuo esiin, 
miten hitaus ja pysähtyneisyys ovat radikaaleja ja samalla konkreettisia keinoja 
vastustaa ihmistä kahlitsevaa modernin luomaa järjestystä.39 Sellaisin keinoin oli 
samalla kertaa helppoa ja haastavaa rakentaa uudenlaista tapaa ajatella kehoa 
ja esitystä. Erjalle ja Pirkolle työ tuntui muuttuneen pois suorittamisesta. (Ks. 
Kuva 3.) Tunsin kiitollisuutta saadessani työskennellä heidän kanssaan. Ikäänty-
vä tanssija omien rajoitustensa kanssa sai minutkin pohtimaan omaa suoritta-
mistani ja vapautumaan siitä, vaikkei suorittamiseni olekaan ollut sellaista, mitä 
tanssija kehollaan tekee.  

Pohdimme, mitä keho tekee, mitä se voi tehdä ja mitä sen tulisi tehdä. Poh-
dimme työmme merkitystä. Erja sanoi:

Tämä tuo takaisin sitä, mistä tanssi on lähtöisin. Nykyään kaikesta on tul-
lut vähän muovista. Kaikki esittäminen on kuitenkin lähtöisin siitä, että 
ollaan sopusoinnussa luonnon kanssa. Sitä haluaisin tehdä. (Työpäiväkir-
ja 20. toukokuuta 2015)

Pirkko halusi löytää harjoituksia varten tietynlaisia vaatteita. Hän perusteli halu-
aan seuraavasti:  

--- puku auttaa minua kehoutumaan ja kehoon uusia ulottuvuuksia tuo-
vana myös auttaa uudenlaiseen liikkeeseen. --- Olen tottunut työskente-
lemään kehon kautta, sisältä ulos. En näkemisen kautta, miltä jokin näyt-
tää. Ikään kuin dialogissa kehon ja mielen kanssa. Tai kolmikanta: keho, 
mieli ja ympäristö. (Mikä ei tarkoita sitä, etten voisi kokeilla muutakin 
tapaa.) (Sähköpostiviesti Pirkolta 18. kesäkuuta 2015)

38   Lepecki 2012.
39  Emt. 
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Suhde ikääntymiseen ja sen pohtiminen on antanut erään vastauksen myös 
siihen, miksi oli tarpeen erotella roolejamme työryhmässä tanssijan rooliin ja oh-
jaaja-tutkijan rooliin, kun työmme oli kuitenkin yhteistä kokeilua, havainnointia 
ja tutkimista. Erjan ja Pirkon suhde ikääntymiseen oli enemmän sidoksissa kehol-
lisiin muutoksiin kuin minun suhteeni. Ikääntymisen myötä ilmaantuvat keholli-
set muutokset vaikuttavat jollakin tavalla varmaankin kaikissa taideammateissa, 
mutta korostetusti tanssiammatissa.40 

Vahvistuva suhde ympäristön ihmisiin

Kesän korvilla ihmisiä oli aivan eri tavalla liikkeellä kuin syksyllä, talvella ja kevääl-
lä. Kohtasimme lapsia ja aikuisia ja esityksen valmistaminen alkoi tuntua perus-
tellulta. Julkisten esitysten ajankohta lähestyi. Pohdimme yhä enemmän esitystä 
seuraamaan tulevia katsojia ja muita esitykseen mukaan tulevia ihmisiä. Työsken-
telyn alussa syksyllä lapsi pysähtyi puistossa katselemaan meitä ja kysyi aikuiselta: 
”Mitä nuo tekevät?” Aikuinen vastasi, että he varmaan harjoittelevat. Seuraa-
valla kerralla olimme isojen kivien luona seisoskelemassa ja pohtimassa jotakin. 
Mies käveli ohi ja kommentoi hilpeästi kivistä: ”Obelix on tuonut ne tänne.” Ke-
vään edetessä lapsia ja lapsiryhmiä jäi usein katsomaan työskentelyämme. Aivan 

40  Ikääntyvän tanssijan aihetta on tutkinut mm. koreografi Riitta Pasanen-Willberg (2000). 

Kuva 3. Jää houkutteli Pirkkoa (vas.) ja Erjaa liikkeeseen. Kevättalvi 2015. Kuva: Mari 
Martin.
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pieniä lapsia tuli aivan lähelle. Noin kymmenvuotiaat pojat tulivat kyselemään, 
mitä teemme, ja he antoivat meille innokkaina neuvoja siitä, mitä tekisimme. 
Koululuokka asettui pitkäksi riviksi katsomaan tanssijoiden toimia. Tanssijat oli-
vat juuri aloittaneet noin kymmenen minuutin pituisen intensiivisen liikkumisen 
huomiota herättävissä asuissa, ja koululaiset opettajineen katsoivat sen loppuun 
asti kysellen samalla toisiltaan ja ihmetellen, ovatko nuo ihmisiä ja mitä ne teke-
vät. Tanssijoiden lopetettua koululaiset taputtivat ja hurrasivat. Kesäkuussa noin 
kuusivuotias poika liittyi tanssijoiden seuraan pitkäksi aikaa, puhumattomana, 
oleillen välillä lähellä, välillä kauempana, katsoen ja tehden välillä samoja asioita 
kuin tanssijat ja välillä tehden omia asioitaan. Työskentelymme oli tapahtumista, 
siinä syntyi kohtaamista jo itsessään eikä se kaivannut välttämättä mitään virallista 
julkista esitystä prosessin loppuhuipennukseksi. Sellaisen järjestäminen kuitenkin 
houkutti, koska se asetti omat haasteensa ja halusimme vastata niihin. Julkisen 
esityksen valmistamisen paineita syntyi siitä, että Helsingin kaupunki oli myön-
tänyt meille projektiavustusta kulujen kattamiseen. Avustuksen saamisen ehtona 
oli, että järjestimme teoksesta vähintään kolme julkista yleisöesitystä. Työskente-
lyymme sisältyi koko ajan paljon sattumanvaraisuuksia, kuten myös esitykseen: 
omat kehomme, sääolosuhteet, lämpötila, ympäristön äänet sekä ohi kulkevat 
ja puistoon asettuvat ihmiset ja eläimet. Kesällä puistossa oli myös enemmän ih-
misiä, eläimiä, ääntä ja toimintaa. 

Kesällä, kun olimme työskennelleet jo lähes vuoden, suunnittelimme esitys-
tä ja sitä, miten otamme katsojat mukaan esitykseen ja miten avaamme heille 
löytöjämme. Dialogi puiston kanssa, puiston kohtaaminen ja kuunteleminen jäi 
yhä vähemmälle ja katse tulevaan oli yhä enemmän mielessä. Tanssijat keskittyi-
vät yhä enemmän osuuksiinsa esiintyjinä. He vastasivat myös esiintymisvaatteit-
tensa hankkimisesta ja valmistamisesta. Minä otin vastuulleni katsojien osuuden 
suunnittelun: suunnittelin, miten ohjeistaa katsojat saapuvaksi esitykseen, mihin 
ja miten sijoittaa katsojat ja miten toteuttaa siirtymiset katsojien kanssa paikasta 
toiseen. Työskentelyyn ujuttautui perinteisen ensi-illan lähestymisen makua. Val-
mistellessani tulevaa mietin samalla, miten säilyttäisin aiemman avoimen koh-
taamisen mahdollisuuden ympäristön kanssa. Ensi-iltaa edeltävällä viikolla vein 
puistoa reunustaviin valopylväisiin pieniä tiedotteita, joissa kerroin jäljellä olevien 
harjoitusten ja esitysten aikataulun.41 Tiesin, että siten vahvistin entisestään perin-
teisen esittämisen tapaa harjoituksineen, kenraaliharjoituksineen, ensi-iltoineen 
ja muine esityksineen ja niistä tiedottamisineen. Koin sen kaiken olevan samalla 
ympäristön asukkaille ystävällinen tervetulotoivotus tulla mukaan osallistumaan. 
Tarve kuunnella ympäristöä ja vastata sille ja toisaalta ympäristön osallistaminen 
voivat olla kaksi hyvin erilaista ja toisilleen vastakohtaistakin tavoitetta. Niiden yh-
distäminen yhdessä ja samassa hankkeessa voi olla haastavaa. Halusimme avata 
ympäristön ihmisille sitä, mitä olimme tehneet ja tekemässä. Halusimme kertoa 
siitä ensin pienesti, lyhyesti ja tutun oloisesti, valopylväisiin kiinnitetyillä pienillä 

41  Tiedotteen teksti: ”Harjoittelemme On the Rocks -esitystä ti – ke 27.-29.7. ja ma 3.8.2015 klo16 – 20. Esityk-
set ti – pe 4.-7.8. klo 17.30. Esitykset alkavat puiston vesialtaalla klo 17.30. Kesto 1 h. Esityksiin vapaa pääsy. 
Tervetuloa. Terv. Pirkko, Erja ja Mari”. 
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tiedotteilla ja sitten myös esityksellä. Tiedotelaput näyttivät pysäyttävän ohikul-
kijoita ja aiheuttavan innostuneisuutta ja hyvää mieltä. 

Kouluikäinen poika jäi viereeni, kun ohjasin tanssijoiden työskentelyä. Kuiska-
sin hänelle: ”sinäkin voit kertoa ajatuksistasi, sinäkin voit ohjata”. Pojalla oli pal-
jon ajatuksia. Hän ehdotti Pirkolle tapaa, jolla hivuttautua alas kiveltä. Kun tans-
sijat lähtivät esityksen ensimmäisessä osuudessa juoksemaan kohti siltaa, poika 
totesi, että juoksu saisi olla iloisempi. Toteutimme pojan neuvon. Lapsia tuli yhä 
useammin, kavereineen, harjoituksiimme. He tunsivat meidät nimeltä. He tiesi-
vät, mitä harjoiteltavassa osuudessa tulisi seuraavaksi. He hoputtivat toisiaan kii-
rehtimään paikalle: ”Ne keijut on nyt täällä!” He tulivat ja menivät, vaihtoivat 
paikkaa ja katsomiskulmaa ja tulivat välillä minun viereeni. Ensi-iltaa edeltävään 
kenraaliharjoitukseen tuli myös lasten isä.  

Julkiset esitykset

Esityksestä muotoutui noin tunnin pituinen kokonaisuus, jossa tanssijoilla oli kol-
me varsinaista esiintymispaikkaa puistossa kolmine eri vaatteineen. Aluksi, klo 
17.30 kokosin katsojat vesialtaan viereen ja kerroin kuin kaupunkiopas työryh-
mästämme, työskentelystämme ja sen dialogi-teemasta, puistosta ja sen suunnit-
telemisesta ja rakentamisesta, esityksen osittain sattumanvaraisesta luonteesta, 
turvamiehen läsnäolosta esityksessä ja katsojien siirtymisistä paikasta toiseen esi-
tyksen aikana. Haimme kokoon taitettavia istuimia sekä istuinalustoja ja siirryim-
me nurmikkoalueelle. Tämä yleisön kokoaminen muodostui ihmisiä yhdistäväksi 
hetkeksi. Sen kesto vaihteli katsojamäärän mukaan.42 

Ensin tanssijat esiintyivät kahtena ruohikkoasuisena hahmona puistoa halko-
van sillan luona, kivien ja nurmikon päällä. Asut olivat kuivuneen ruohikon väri-
siä luontoon naamioitumiseen tarkoitettuja asuja. Kutsuimme hahmoja rölleiksi 
koululaisilta tulleen ehdotuksen mukaan. Katsojat nimesivät hahmot myös maa-
hisiksi ja peikoiksi. Tämä osuus esityksessä poikkesi muista siinä, että tanssijoilla 
oli tietty koreografia ja tietynlainen liikkumisen tyyli. Muissa osuuksissa tekemisen 
tyyli oli lähellä luonnollista. Sattumanvaraisuutta loi osaltaan se, etteivät tanssijat 
nähneet juuri mitään asujensa alta. Johdattelin katsojat kesken osuuden rinteen 
yläpäähän, jossa on Stonehengen kiviä muistuttava kiviasetelma. Tanssijat tulivat 
kiville leikkimään niiden kanssa, kunnes alkoivat riisua ruohikkoasuja. Riisumisen 
myötä tanssijat näkivät ensimmäistä kertaa katsojat. Syntyi vahva kohtaaminen ja 
tunne tässä hetkessä olemisesta. Riisumisen jatkuessa tanssijat alkoivat samalla 
puhua ääneen Aaro Hellaakosken runoa Niin pieniksi fraasi, fraasin puolikas tai 
sana kerrallaan, vuoron perään. Ruohikkopuvut olivat kuin yritys palata lapsuu-
teen ja leikkimiseen, ja riisuminen oli kuin esiin tulemista takaisin saadusta lap-
suudesta. Runo oli kuin yritystä muistaa yhdessä, miten tulla pieneksi. Ruohik-
koasujen alta paljastuivat harmaat housut ja musta paita, samat vaatteet, jotka 
itselläni olivat päällä esityksen aikana. 

42  Katsojien määrät eri esityskerroilla: 4.8. (ensi-ilta): 25, 5.8.: 12, 6.8.: 4, 7.8.: 30. Lisäksi satunnaiset ohikulkijat, 
jotka jäivät seuraamaan esitystä lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa tai koko keston ajaksi.  
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Pirkko laskeutui kiveen kiinnitettyä köyttä pitkin alas nurmikon notkelmaan, 
ja Erja houkutteli katsojat alas, köyttä pitkin tai köyden vierestä. Siirryimme suu-
ren kiviseinämän juurelle. Tanssijat kiipeilivät kiviseinämällä, saavuttivat lopulta 
seinämän yläreunan ja asettuivat kiville istumaan ja katselemaan ympärilleen. 
Syntyi jälleen vahva tunne olemisesta tässä hetkessä. 

Pirkko siirtyi puistossa huomiota herättävän metalliverkkorakennelman pääl-
le, joka sai myös kutsumanimiä tötsä, häkkyrä ja peikon pesä. Siirtyessään Pirk-
ko pukeutui samalla keltaiseen hameeseen. Erja siirtyi toiseen suuntaan kivistä 
tehdyn spiraalimuodostelman luo ja pukeutui sini-valko-harsoiseen riekaleiseen 
hameeseen. Erja juoksenteli ja tanssi maaston muotojen mukaan, haki katsojat 
ja vei heidät sillan alta toiselle puolelle puistoa. Alittaessaan sillan Erja otti samal-
la pitkän ruohikon kätköstä mukaansa sinkkisen paljun, jossa oli vettä ja metal-
limuki. Hän asetti paljun nurmikolle, otti repustaan pyöreitä kiviä ja alkoi pestä 
niitä paljussa. Sinkkipalju, metallimuki, vesi ja kivet olivat kuuluvaa ja näkyvää 
materiaalia, jolla Erja leikki. Hän soitti kiviä ja vettä. Pirkko ilmaantui nurmikolle 
keltaisessa hameessa käsissään valkoiset hallaharsokankaiset siivet, joiden kepit 
tuplasivat Pirkon käsien pituuden. Pirkko liikutteli siipiä tuulen mukaan. Puiston 
siinä osassa tuuli aina, vaihtelevalla voimalla, ja useina päivinä tuuli aina lakkasi 
hetkeksi. Erja säesti välillä Pirkkoa. Tanssijat päättivät esiintymisensä poistumal-
la meren suuntaan johtavalle tielle, ensin Pirkko ja vähän ajan päästä myös Erja 
kaadettuaan ensin veden kahden viemäriputken päälle. 

Jo tutuksi tulleet lapset tulivat ensi-iltaan. Heistä osa tuli myös toiseen esityk-
seen äitinsä kanssa ja viimeiseen esitykseen isänsä kanssa. Isä kiitti meitä esityksen 
jälkeen sanomalla, että esitys oli hänestä mahtava ja hän totesi nähneensä myös 
kenraaliharjoituksen. Hänen mielestään tällaista toimintaa pitäisi olla enemmän 
joka puolella. Hän kertoi seuranneensa meitä vuoden aikana. Hänestä oli hienoa, 
kun valopylväisiin kiinnitetyistä tiedotteista sitten paljastui, mistä oli kysymys. Mo-
net muutkin katsojat kertoivat eri tavoin pitäneensä esityksestä. Eräs koreografi 
kiitti monisanaisesti esityksestä. Kiitin hänen sanoistaan ja totesin humoristisesti, 
että elän niistä seuraavat kymmenen vuotta. Palaute on tärkeää. 

Eräs katsoja kommentoi esitystä sanomalla, että esiintyjien sijaan esille nousi 
ympäristö. Esiintyjien toimet puistossa olivat hänestä sinänsä kiinnostavia, mutta 
ne saivatkin huomion kohdistumaan puiston yksityiskohtiin ja maisemiin ja sa-
tunnaisuuksiin, kuten lintuihin ja puistossa alkuiltaa viettäviin ihmisiin ja koiriin. 
Tämä huomio liittyy aiemmin pohtimiini maiseman esityksellistämisen strategi-
oihin. Puistossa toimivat esiintyjät sulautumisillaan ja erottumisillaan esityksel-
listivät puistomaisemaa. Tämän perusteella ajattelen, että onnistuimme tavoit-
teessamme tutkia mahdollisuutta päästä dialogiin puiston kanssa. Onnistuimme 
tuomaan esiin dialogisen liikkeen, jossa dialogin osapuolet avautuvat ja sulkeu-
tuvat dialogille, ja jossa ympäristöstä ja sen eri osapuolista tuli dialogin osapuolia. 
Katsojasta tuli dialogin toinen osapuoli, jolle ympäristö aina hetkittäin avautui ja 
jota se saattoi puhutella. Katsojalle aukeni hetkiä, jolloin hänen oli mahdollista 
puhutella ympäristöä tai esiintyjää. 
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Omien havaintojeni ja katsojien kommenttien perusteella ajattelen, että 
esiintyjät,43 katsojat ja ympäristö toimivat osapuolina dialogissa, jota hetkittäin 
ilmaantui ja sitten taas häipyi. Vaatii oman artikkelinsa pohtia tätä osapuolten 
dialogia, sen mahdollistumista, ilmenemistä ja liikettä sekä myös sellaisen merki-
tystä ja sellaisen avaamia mahdollisuuksia taiteen ja ympäristön välillä. 

Puistossa työskentelyn merkityksistä

Vuosi Mustankivenpuistossa oli minulle vahva kokemus. Tärkeäksi muodostui 
puistossa oleminen itsessään. Puistossa olemisen yhteydessä hain itseltäni pit-
kään vastausta kysymykseen, miksi tehdä esitys, kun oleminen ja kohtaaminen 
riittävät. Esitykset ja esitysviikkoa edeltävät viikot muodostivat omanlaisensa pe-
rinteistä produktion valmistamista muistuttavan jakson, jossa alkoi kadota ai-
emmin löytämämme tapa olla puistossa ja kohdata ja kuunnella puistoa. Tilalle 
tuli toisenlaista olemista, ulospäin suuntautuvaa kommunikaatiota. Lopulta se-
kin vaihe perusteli itsensä lukuisten ihmisten kohtaamisten kautta. Esitystä ra-
kentaessani koin vajavaisuutta. Jo sana rakentaminen kertoo, että se on jotakin 
muuta, kuin mitä minä työryhmineni hain, kohtaamisen tapahtumista. Aiheeni 
oli vaativa, kohtaamisen tapahtumista oli kenties mahdoton vangita esitykseksi. 
Annan Buberin selostaa sitä mahdottomuutta. Buber sanoo:  

Kohtaamiset eivät järjesty maailmaksi, mutta jokainen niistä takaa si-
nun liittyneisyytesi maailmaan. Maailma, joka sinulle näin näyttäytyy, on 
epäluotettava, koska se ilmenee sinulle aina uutena, ja et voi saada sitä 
sanoihin; sillä ei ole tiheyttä, koska kaikki läpäisee siinä kaiken; sillä ei 
ole kestoa, koska se tulee myös kutsumatta ja katoaa vaikka pitäisim-
me siitä kiinni; se ei ole havainnollinen, jos tahdot tehdä sen sellaiseksi, 
menetät sen.44  

Yritin löytää uutta ja löytäessäni sellaista en voinut kuitenkaan jähmettää sitä 
esitykseksi. Yritin ja onnistuinkin saamaan sen haltuuni, mutta silloin sen uu-
tuus hävisi. Emmekö olisi voineet hylätä ajatuksen esityksestä ja rakentamisesta 
ja sen sijaan järjestää kohtaamisen tapahtumista? Esitys sisälsi kohtaamista, ja 
se sisälsi myös muuta. Työssä oli monta osapuolta, jotka vaikuttivat lopputulok-
seen. Ryhmätyö vei omaan suuntaansa; vaatteiden suhteen esimerkiksi toinen 
halusi ajatella vaatteiden kautta ja toiselle vaatteet olivat täysin epäolennainen 
asia. Viimeisen esityksen yhteyteen ja jälkeen suunniteltu syntymäpäiväjuhla vei 
suunnittelua omaan suuntaansa. Helsingin kaupungilta saamamme projektiavus-
tus suuntasi työtä tiettyyn suuntaan.45 Ympäristö vei työtä omaan suuntaansa. 
Epävarmuus sään ja puiston käyttäjien suhteen karsi pois ideoita ja vei ajattelua 
tiettyyn suuntaan. Kaiken kaikkiaan prosessi johti minut perimmäisten kysymys-

43  Tässä yhteydessä luen myös itseni kyseisen esityksen esiintyjäksi. 
44  Buber 1999, 55–56. 
45  Saimme projektiavustusta 2000 euroa esityksen valmistamisen ja toteuttamisen kuluihin sekä työryhmän jäsenten 

esityspalkkioihin.
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ten äärelle: mikä tässä on minulle tärkeää, mitä arvostan ja mitä haluan edistää. 
Kaikkein tärkeintä oli silloin työ itsessään kaikkine aiheineen ja kysymyksineen. 
Nyt tuntuu tärkeimmältä, että pystyn kertomaan työstä ja kasvattamaan ym-
märrystäni siitä. 

Ympäristö oli valmis tällaiselle työlle, puisto ja sen lähistö asukkaineen, lapsi-
neen, lasten vanhempineen, puiston penkillä istujineen, ohikulkijoineen. Emme 
tehneet esitystä erityisesti lapsille, vaan kaikille, mutta esitys puhutteli myös lap-
sia. Esitysten jälkeen olen ajatellut paljon puistoa. Työskentely puistossa opetti 
minua tuntemaan Mustankivenpuistoa ja puistoja ja ympäristöjä yleisemminkin 
sekä myös itseäni. Tuntui ja tuntuu edelleen tärkeältä mennä työskentelemään 
ulos, koska ulkona erilaiset ympäristöt kanssatekijöinä ovat valmiina, kuin odot-
tamassa sinua ja minua kohtaamaan itsensä. Esitys ulkona, rajaamattomassa ti-
lassa, tavallaan hajoaa tai liukenee maailmaan. Se mikä pysyy on ihminen aina 
jossakin ympäristössään ja aina jollakin alustalla tai jossakin paikassa, josta käsin 
suuntautua maailmaan. 

Buber valottaa sitä, mitä maailmaan suuntautumisesta seuraa yhteyteen aset-
tuvan ihmisen persoonan ja minäkeskeisen ihmisen kohdalla. ”Persoona tulee 
tietoiseksi itsestään jonakin, joka osallistuu olemassa olemiseen, muiden myötä 
olevana ja siten jonakin, joka on. Minäkeskeinen ihminen tulee tietoiseksi itses-
tään jonakin, joka on-sellainen-eikä-toisenlainen.”46 Yhteyden merkitys on, että 
se mahdollistaa osan ottamisen aktuaalisuuteen. Buberin mukaan kaikki aktu-
aalisuus on vaikuttamista, johon minä osallistun ilman, että voisin sitä omistaa.47 
Tässä näen poliittisen elämän idean ja siemenen ja myös perusteen toimia taitei-
lijana: voin siirtää sivuun minäkeskeisyyteni ja valita niin, että vaikutan osaltani 
yhteisiin asioihin. Esityksen aikana esiintyjät toivat Buberin mainitsemina persoo-
nina esiin sen hetkistä tilannetta. He siirsivät sivuun omaa minäkeskeisyyttään 
ja mahdollistivat sen ansiosta tilanteen aktuaalistumisen, jossa osapuolina olivat 
heidän lisäkseen ympäristö ja katsojat. 

Arlander pohtii ympäristöä taiteellisen työskentelyn kannalta ja kysyy, millai-
sia käytäntöjä tulisi kehittää.48 Hänen mielestään taiteellisten ja tutkimuksellisten 
käytäntöjen suurin haaste on suunnata huomiomme ympäristöön elävänä koko-
naisuutena eikä rajoittaa itseämme vain sosiaaliseen. Myöskään inhimillisen ja 
ei-inhimillisen välistä suhdetta ei tule rajoittaa pelkästään teknologiseksi.49 Mie-
lestäni me vastasimme nimenomaan tähän haasteeseen. Taiteellisen tutkimuksen 
käytännössä yhdistyi sekä ympäristön että sosiaalisen huomioiminen. Suuntasim-
me huomion ympäristöön elävänä kokonaisuutena ja suhtauduimme siihen kuin 
inhimilliseen: tilanteisena ja muutoksenalaisena kanssatoimijana. 

Minusta oli hauskaa kuunnella puistoa ja antaa aikaa sen ehdotusten synty-
miselle. En halunnut käyttää puistoa omien ideoitteni projisointipintana tai tem-
mellyskenttänä, vaan halusin kuulla puiston tarjoamia ideoita. Mutta miten ero-
tin sen, mikä on oma ideani ja mikä puistolta tullut idea? Eikö ajatusten voi vain 

46  Buber 1999, 90-91. 
47  Buber 1999, 90. 
48  Arlander 2012.
49  Emt. 2012, 213. 
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antaa mennä omia polkujaan, miksi rajoittaa niitä? Ajattelen, että ympäristön 
kanssa työskennellessä on ensisijaista säilyttää yhteys ympäristöön. Halusin muis-
taa ja malttaa kuunnella ympäristöä sen sijaan, että jatkaisin omaa ideointiani. 
Näin ymmärrän dialogin ympäristön kanssa. Se on omien ideoiden viivytystä sa-
maan tapaan kuin Aleksander-tekniikan inhibitio, jossa kohdataan oma tottumus 
ja estetään itseä tekemästä tavalla, jolla aina tehdään. Estäminen tapahtuu py-
sähtymällä, jolloin voidaan valita kuinka jatketaan.50 Toisen ehdotusten kuuntelu, 
niin puiston kuin työryhmän jäsenten, ja dialoginen yhteistyömme loi yhteisteki-
jyyttä, jossa oli vaikea erotella, kuka tai mikä oli alkuunsaattaja ja missä asiassa. 

Taiteellinen ja reflektiivinen työ julkisessa ulkotilassa riittävän pitkänä ajanjak-
sona mahdollisti sellaisen ympäristöä ja ihmistä koskevan tiedon esiinnousemi-
sen, jota ei arki, esimerkiksi puiston katseleminen, puiston läpi käveleminen tai 
puiston ajatteleminen toimiston pöydän ääressä voi saavuttaa. Projektissamme 
tuntui tärkeältä se, että työskentelyjaksoksi ehti kertyä kokonainen vuosi. Harjoi-
tukset kerran kuussa tuntuivat pitkään sopivalta tahdilta, vaikka tunsinkin ikävää 
puistoa kohtaan. Tapaamisten välissä ehti ajatella, kirjoittaa ja antaa ajatusten 
hautua. Työn myötä ympäristöä kohtaan voimistui tietoisuus vastavuoroisuudes-
ta: puisto on jotakin, jonka voi kohdata. Puistosta tuli kuin ystävä, paikka, joka 
mahdollisti taiteellisen työn. Halusimme usein omia puiston jonkin kohdan omaksi 
alueeksemme, mutta puiston muut käyttäjät muistuttivat olemassaolollaan, et-
tei kukaan voi omistaa yhteistä kaupunkitilaa. Mielestäni taiteilija voi ja hänen 
myös pitää mennä ja tehdä työtään kaupunkiympäristöissä, kaikkien yhteisessä 
tiloissa ja muissa ympäristöissä, olla valmis kohtaamaan muita ja tehdä samalla 
näkyväksi ja tiettäväksi omaa olemassaoloaan, osaamistaan ja työskentelytapo-
jaan kohtaamisen ja siten samalla muutoksen puolesta.51 

Kohtaamaan asettuminen on poliittinen ele. Taiteilijan ilmaantuminen puistoon 
tai johonkin muuhun julkiseen paikkaan herättää ympäristön ihmisissä huomiota, 
se muistuttaa heitä taiteilijan ja taiteen olemassaolosta, se tuo esiin taiteellista 
tapahtumista, se tarjoaa ihmisille mahdollisuuden osallistua kokemaan jotakin 
uutta. Taiteilijan työ, joka korostaa paikkaa, saa havainnoimaan paikkaa uudella 
tavalla. Taiteilijan työ uudistaa ympäristösuhdetta ja rakentaa uusia merkityksiä 
suhteessa ympäristöön. 

50  Aiheesta Lahdenperä 2013, luku 2.2.3. 
51  Tämän artikkelin kirjoittamisen jälkeen toteutin näyttelyn Kiven taju Vuotalon galleriassa 13.-23.1.2016. Näyt-

telyn työryhmään kuuluivat Erja Asikainen, Pirkko Ahjo, Roni Tattari ja minä. Oma roolini oli toimia näyttelyn koko-
ajana. Tattarin kutsuin mukaan näyttelyn suunnitteluvaiheessa editoimaan videoita ja äänimaisemaa. Näyttelyssä 
oli esillä dokumentaatiota vuodesta Mustankivenpuistossa. Näyttely toimi samalla myös taiteellisen tutkimukseni 
toisena taiteellisena työnä, josta kirjoitan myöhemmässä vaiheessa.     
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Marjut Maristo ja Tapio Toivanen

”Mahdollisuus tulla nähdyksi” 
– Soveltavan teatterin tekijöiden 
näkökulmia oman työnsä merkityksiin 

Tiivistelmä 

Tämän artikkelin tavoitteena on syventyä soveltavan teatterin ammattilaisten näkökulmiin 
tekijyydestä ja esiintyjyydestä lapsille ja nuorille suunnatun soveltavan teatterin viitekehyk-
sessä. Artikkeli pohjautuu Marjut Mariston (2014) kasvatustieteen pro gradu -tapaustut-
kimuksen aineistoon, jossa kuusi soveltavan teatterin tekijää kertoo toimimisestaan lap-
sille ja nuorille suunnatun soveltavan teatterin viitekehyksessä. Artikkelin toinen kirjoittaja 
Tapio Toivanen toimi tutkimuksen ohjaajana. Millaisina esiintyjyys ja tekijyys näyttäytyvät 
lapsille ja nuorille suunnatun soveltavan teatterin viitekehyksessä? Kuinka soveltavan teat-
terin tekijät itse määrittelevät soveltavan teatterin? Mitkä ovat lapsille ja nuorille suunnatun 
soveltavan teatterin keskeiset osallistujille tarjoamat merkityskokemukset eli mahdollisen 
oppimisen alueet? Haastateltavat kuvaavat soveltavaa teatteria pääasiassa osallistavaksi, 
ryhmä- ja paikkalähtöiseksi teatterin tekemisen muodoksi, jossa ihmisillä on mahdolli-
suus tulla nähdyiksi ja kuulluiksi. Haastateltujen teatterintekijöiden tekijyys määrittyy hei-
dän omien näkemystensä kautta, kun he kuvailevat soveltavan teatterin ominaispiirteitä 
ja osallistujien mahdollisen oppimisen sisältöjä. Tekijyyteen liittyy siis sekä ohjaajien että 
osallistujien tekijyys. Esiintyjyys ilmenee pääosin osallistujien esiintyjyyden kautta, jota 
kuvataan haastateltavien teatterintekijöiden näkökulmasta. Teemahaastatteluin kerät-
tyä aineistoa tarkasteltiin laadullisella tutkimusotteella. Haastattelut on analysoitu pää-
osin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin, mutta osittain myös sidoksissa teoriaan. 
Teoreettisen tarkastelun viitekehyksenä toimii soveltavan teatterin ja draamakasvatuksen 
teoreettinen kirjallisuus, erityisesti Helen Nicholsonin, James Thompsonin, Hannu Heik-
kisen ja Tapio Toivasen teokset. Artikkelissa esitellään haastatteluaineistoon perustuva 
jaottelu soveltavan teatterin mahdollisen oppimisen sisällöistä. Seuraaville pääluokille: 1) 
taiteesta oppimisen, 2) sosiaalisen ja yksilöllisen oppimisen, 3) käsiteltävään aiheeseen/
teemaan liittyvä oppimisen alue sekä 4) ohjaajien omiin kiinnostuksen kohteisiin liittyvä 
oppimisen alue muodostui 1–4 alaluokkaa, jotka kuvasivat soveltavan teatterin mahdol-
lisen oppimisen sisältöjä. 

Asiasanat: soveltava teatteri, taiteesta oppiminen, draamakasvatus, tekijyys, esiintyjyys. 

Abstract

The purpose of this study is to discover theatre professionals’ views on authorship and 
on functioning as a performer in applied theatre. This article is based on material of the 
Master’s thesis of Marjut Maristo, which consists of interviews of six professionals in the 
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field of applied theatre. The other writer of this article, Tapio Toivanen, was the mentor 
of this study.

The study focuses on how authorship and functioning as a performer appear in applied 
theatre, which is aimed for children and the young. How do professionals describe applied 
theatre and what kinds of learning opportunities, in other words, experiences of mean-
ingfulness are there? 

In this study the material was collected by theme interviews and the method used was 
a qualitative survey. The analysis was made mainly by data-driven analysis but also partly 
by theory-driven content analysis. The interviewees described applied theatre mainly as 
participating, group- and place-oriented forms of theatre in which especially marginal-
ized people have an opportunity to be seen and heard. The theoretical framework of 
this research consists of relevant literature in drama education and especially the writings 
of Helen Nicholson, James Thompson, Hannu Heikkinen and Tapio Toivanen. As a result 
of this study, the writers present a model with four main categories each of them hav-
ing 1-4 subcategories, which describe the learning opportunities in applied theatre. The 
main categories are: 1) art learning area 2) social and individual learning area, 3) topic or 
theme-related learning area 4) personal interest-related learning area.

Keywords: applied theatre, learning through art, drama education, authorship, func-
tioning as performer

1. Taustaa

Soveltavan teatterin keskeisiä ominaispiirteitä ovat osallistavuus ja teatterin vie-
minen paikkoihin, joihin se ei usein muuten yllä.52 Soveltava teatteri yhdistää 
esittävää teatteria yleisöä aktivoiviin ja osallistaviin työtapoihin. Raja esiintyjien 
ja katsojien välillä on osin hävitetty ja esiintyjät aktivoivat yleisöä.53 Soveltavassa 
teatterissa katsoja luopuu pelkästä esteettisestä havainnoinnista ja osallistuu ak-
tiivisesti prosessiin. Tämä ei kuitenkaan merkitse taiteellisista päämääristä luopu-
mista, vaan sitoutuminen esteettiseen prosessiin on yhtä olennainen kuin ”tai-
deteatterissa”. Katsojien osallisuus voi toteutua havainnoinnin, keskustelujen, 
kysymysten ja vastausten kautta. Se voi olla myös osallisuutta itse prosessiin joko 
produktion prosessi- tai esitysvaiheessa.54 Soveltava teatteri voidaan myös määri-
tellä draamakasvatuksen yhdeksi osa-alueeksi.55 Toivanen jakaa draamakasvatuk-
sen kolmeen, osin limittyvään osa-alueeseen: osallistavan (participatory theatre), 
soveltavan (applied theatre) ja esittävän teatterin (theatre) opetukseen. Toivasen 
mukaan draamakasvatuksen jakautuminen kolmeen eri teatterigenreen perustuu 
tekijän ja katsojien roolien määrittymiseen toiminnan synty- ja esitysprosessissa.56 

Soveltavan teatterin juuret ovat sidoksissa Englantiin, Theatre in Education (TIE) 
-perinteeseen ja brasilialaisen Paolo Freiren ajatuksiin sorrettujen pedagogiikasta. 
Freiren näkemykset taas ovat vaikuttaneet keskeisesti brasilialaisen teatterin teki-
jän Augusto Boalin toimintaan. Boal (1931–2009) oli brasilialainen teatteriohjaa-
ja, dramaturgi, teoreetikko, kirjoittaja ja opettaja. Hänen ajatuksensa pohjaavat 

52  Thompson 2006, 19.
53  Nicholson 2005, 159; Toivanen 2012, 2015. 
54  Balme 2015, 243–254.
55  Heikkinen 2005, 74; Toivanen 2015.
56  Toivanen 2012, 194–195.
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pitkälti Freiren ideologiaan sorrettujen pedagogiikasta. Boal on luonut kansain-
välisen sorrettujen teatterin (Theatre of the Oppressed) liikkeen, jonka keskei-
senä tavoitteena on käyttää teatteria aidon demokratian luomiseen poliittisessa 
toiminnassa.57 Iso-Britanniassa soveltavan teatterin kehitys liittyi ankaraan talo-
udelliseen ilmapiiriin sekä kylmän sodan jälkivaikutuksiin 1980–1990 -luvuilla.  
Kehitykseen liittyi toisaalta idealistinen tahto tuoda teatteri takaisin kaikille ih-
misryhmille (esimerkiksi lapsille, vanhuksille, vammaisille ja vangeille) ja toisaalta 
tekijöiden käytännöllinen toive päästä ei-taiteilijoille kuuluvien avustusten piiriin.58  

Helen Nicholson kirjoittaa, että sekä soveltava teatteri että opetuksen ja kou-
lutuksen viitekehyksessä käytetty soveltava draama ovat 1990-luvulla syntynei-
tä käsitteitä, minkä vuoksi niiden määritelmät eivät ole vielä vakiintuneet.59 Ja-
mes Thompsonin mukaan soveltavan teatterin (Applied Theatre) termi soveltuu 
kuvaamaan niin kehitysmaissa toteutettavaa yhteisöteatteria (usein Theatre for 
Development) kuin kehitykseen tähtäävää teatteria teollisuusmaissa (usein Com-
munity-based Theatre). Tiedon jakaminen on yhteistä molemmille muodoille.60 
Soveltavan teatterin keskiössä ovat kysymykset yhteisöstä, kansalaisuudesta, ih-
misoikeuksista, luovuudesta sekä kertomusten voimasta ja vaikutuksesta. Ihmis-
oikeudet ja sorrettujen aktivoiminen ovat soveltavan teatterin ydintä. Yksi yh-
distävä tekijä soveltavalle teatterille/draamalle on sen pyrkimys parantaa yksilön, 
yhteiskunnan tai yhteisöjen elämää. Ominaista on myös paikkasidonnaisuus ja 
vuoropuhelun herätteleminen paikallisen ja maailmanlaajuisen välillä.61 

Soveltava teatteri sekä tuo yhteen erilaisia aloja että muodostaa niitä. Se to-
teutuu aina tietyissä yhteisöissä, instituutioissa tai ryhmissä, esimerkiksi vanhain-
kodeissa, vankiloissa, kehitysvammaisten hoitokodeissa, pakolaisten leireissä, 
museoissa, sairaaloissa, hylätyissä tiloissa sekä joskus myös teattereissa. Esimer-
kiksi edellä kuvatut marginaaliset ryhmät ovat monesti sekä kanssatekijöinä että 
kohdeyleisönä.62 Näitä marginaalisia ryhmiä yhdistää monesti se, että ne eivät 
ole yhteiskunnallisen päätöksenteon keskiössä. Teatteri on eri aikoina hakeutu-
nut taiteen instituutioiden ulkopuolelle. Se on etsinyt toimintamahdollisuuksia 
kulttuurin eri alueilta ja läheltä ihmisten arkea.63 Käsitteitä teatteri ja draama yh-
teisössä64, soveltava draama ja soveltava teatteri käytetään Suomessa toistensa 
synonyymeinä. Tarve lähentää teatteria muuhun yhteiskunnalliseen todellisuu-
teen tapahtui Suomessa erityisesti 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin teatteri ja taide 
nähtiin poliittisina näyttämöinä. Teatteri-ilmaisun ohjaajien ja draamapedagogi-
en koulutus alkoi Suomessa 1990-luvulla.65 Tämä lisäsi tietoutta myös sovelta-
van teatterin menetelmistä. Soveltavan teatterin käsite myös jakaa mielipiteitä 

57  Boal 1998, 2.
58  Thompson 2006, 13. 
59  Nicholson 2005, 159.
60  Thompson 2006, 13–16, 110.
61  Nicholson 2005, 2–12, 110, 126, 159.
62  Thompson 2006, 15.
63  Ventola 2005, 16.
64  Usein myös yhteisöteatteri, mutta Koskenniemi (2007, 11)  käyttää nimenomaan käsitettä teatteri ja draama 

yhteisössä.
65  Koskenniemi 2007, 11–12, 18, 20.
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teatterin tekijöiden kesken. Kuvaako etuliite soveltava (applied) ilmiötä parhaalla 
mahdollisella tavalla ja milloin sen käyttö on tarpeellista? Muun muassa näytteli-
jä Jussi Lehtonen pohtii väitöskirjassaan, että onhan kaikki taiteen tekeminen ja 
kokeminen jonkin ”soveltamista”.66 

Suomen teatterikentällä on viime vuosina ollut havaittavissa entistä enemmän 
avauksia yhteiskuntaan. Kansallisteatteriin perustettiin vuonna 2010 Kiertuenäyt-
tämö, jonka esitykset ovat tilattavissa erilaisiin sosiaalityön ja terveydenhuollon 
yksiköihin, vankiloihin ja vastaanottokeskuksiin. Kiertuenäyttämön tavoitteena 
on muun muassa edistää taiteen saavutettavuutta, tuoda marginaaliin jäävien 
ihmisryhmien ääni kuuluviin ja osallistua taiteen kautta yhteiskunnalliseen kes-
kusteluun.67 Vuonna 2015 Lahden Kaupunginteatteriin perustettu Avoin näyttä-
mö on paikka kohtaamiselle, vaikuttamiselle ja vaikuttumiselle. Toiminnan avulla 
paikalliset pääsevät osallistumaan uudella tavalla teatterin toimintaan ja teatterin 
tekijät jalkautuvat teatteritalosta ulos.68 Myös monet apurahatahot ovat alkaneet 
huomioida soveltavan taiteen hankkeet omana tukimuotonaan. Dokumentaari-
nen teatteri on noussut 2000-luvulla vahvaksi kansalaisvaikuttamisen muodoksi 
ympäri maailmaa.69 Suomessa erityisesti Susanna Kuparisen ohjaamat Valtuus-
to- ja Eduskunta-trilogiat ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana tehneet do-
kumenttiteatteria entistä näkyvämmäksi ilmiöksi. 

2. Soveltavan teatterin toimintamuodot

Hannu Heikkisen mukaan genre-teorioiden tarkoituksena on luokitella ilmiö-
tä niin, että teoria auttaa lukijaa tai kokijaa tunnistamaan erilaisia lajityyppejä 
muun muassa kirjallisuudessa, elokuvassa ja teatterissa. Genret luovat odotuksia 
ja antavat neuvoja siitä, miten fiktioon tulee suhtautua.70 Tapio Toivanen käyttää 
genreistä suomennosta toimintamuoto. Myös hänen mukaansa forum-, tarina- 
ja työpajateatteri ovat itsenäisiä teatterin toimintamuotoja, jolloin ne erilaisten 
teatteriryhmien toteuttamina yhdistävät valmistellun esityksen ja yleisöä aktivoi-
vat työmuodot.71 Toivasen ja Heikkisen mukaan soveltavan teatterin keskeiset 
toimintamuodot ovat työpajateatteri (TIE), forumteatteri ja tarinateatteri.72 Edellä 
mainituista puuttuvat Suomessa harvinaisemmat muodot, kuten draamaterapia, 
eri yhteisöille (vankilat ja hoitolaitokset) suunnattu yhteisöteatteri, vuorovaikutuk-
sellinen teatteri museoissa ja historiallisissa kohteissa sekä kehityksen teatteri.73 
Seuraavaksi esitellään soveltavan teatterin keskeisimmiksi määritellyt toiminta-
muodot Heikkisen (2005)  ja Toivasen (2012) mukaan: forumteatteri, työpajate-
atteri sekä tarinateatteri.

66  Lehtonen 2015, 23.
67  Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön internetsivut.
68  Lahden kaupunginteatterin Avolavan internetsivut.
69  Junttila 2012.
70  Heikkinen 2005, 60–63, 119.
71  Toivanen 2012, 194–195; 2015, 10.
72  Toivanen 2012, 194; Heikkinen 2005.
73  Balme 2015, 243.
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2.1 Forumteatteri

Forumteatteri perustuu Boalin 1950–1970 -lukujen aikana kehittämään sorret-
tujen teatteriin ja sen taustafilosofia löytyy Freiren sorrettujen pedagogiikasta. 
Forumteatteri kehittyi vähitellen sorrettujen teatterista, kun Boal havaitsi, että 
draamallisen fiktion ja roolisuojauksen kautta katsojasta voi tulla katsoja-näytte-
lijä (spect actor), joka ei vain anna ohjeita näyttelijöille, vaan ottaa sorretun roo-
lin näytelmässä ja pyrkii draaman maailman sisällä vaikuttamaan tapahtumiin. 
Boalin teatterifilosofian keskeisiä ajatuksia on demokraattisen esitystilanteen 
luominen. Keskeistä forumteatterissa on pyrkimys luoda tilanteita, joiden kautta 
peilataan erilaisia sortotilanteita ja pyritään sorrettujen näkökulmasta löytämään 
tilanteille eri ratkaisuja.74 

Forumteatterin tekniikka alkaa kohtauksella, jossa päähenkilö joutuu sorron 
kohteeksi. Sitten tapahtuman ohjaajana toimiva jokeri kutsuu osallistujia otta-
maan päähenkilön roolin ja ehdottamaan toimellaan vaihtoehtoista ratkaisua, 
joka estäisi sorron. Kohtaus näytellään improvisoidusti useita kertoja eri väliintu-
loilla.75  Toiminnan tuloksena synnytetään dialogia sorrosta ja tutkitaan vaihtoeh-
toja sekä harjoitellaan käytännössä ratkaisuja tilanteeseen. Jokeri laatii säännöt 
tapahtuman yleisölle ja vetää yhteen yleisön ehdottamia ratkaisuja.76 Suomessa 
forumteatterin toimintamuotoa käyttää aktiivisesti ainakin Art-sense yritys, joka 
tekee teatterin menetelmin näkyviin työyhteisöjen ja yhteiskunnan muutostar-
peita ja edistää uudistumista toimintansa avulla.77

2.2 Työpajateatteri eli TIE

Työpajateatteri (TIE, Theatre in Education) sai alkunsa vuonna 1956 Englannissa, 
kun neljä näyttelijää alkoi kiertää kouluissa ohjelmistollaan, johon sisältyi sekä 
esitys että työpaja. Työpajateatterin synnyn lähtökohdiksi muodostuikin teatterin 
tekijöiden tarve saada aikaan sosiaalista ja yhteiskunnallista muutosta.78 

TIE-genre on läheisesti yhteydessä myös forumteatteriin. Yhteistä niille on aina-
kin draamallinen tarina, joka ohjaa toimintaa, fiktion luominen yhdessä ryhmän 
kanssa, roolin ottaminen ja sen rakentaminen yhdessä sekä keinot olla fiktiossa 
ja reaalimaailmassa vuorotellen. Näiden lisäksi yhteistä niille on etäisyys ja reflek-
tio, joiden avulla tavoitellaan toiminnan synnyttämien merkitysten syvenemistä 
osallistujille. TIE:ssä on ulkopuolinen yleisö, joka houkutellaan mukaan osallistu-
maan ja luomaan fiktiota sekä tutkimaan sitä. Jokeri on myös työpajateatterin 
keskeinen hahmo. Hän ohjaa työpajaa, valitsee käytettävät työtavat ja keskuste-
lee yleisön sekä näyttelijöiden kanssa. Jokeri ei kuitenkaan osallistu tapahtumiin 
tai näyttele mukana, vaan toimii ikään kuin työpajateatterin kapellimestarina. 
Kasvatuksen näkökulmasta työpajateatteri on vapauttavaa kasvatusta freireläi-

74  Heikkinen 2005, 80, 119.
75  Boal 1995, 184.
76  Boal 1994, 236–237.
77  http://artsense.fi/
78  Heikkinen 2005, 119–120.
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seen tapaan. Sen perustana on dialogi, syvä usko ihmisenä olemiseen ja siihen, 
että tulevaisuutemme on radikaalisti avoin.79

2.3 Tarinateatteri

Tarinateatterin syntyhetket sijoittuvat New Yorkiin, vuoteen 1974. Tarinateatteri 
on Foxin luoma improvisoidun teatterin muoto, jossa ihmiset kertovat tapahtu-
mia elämästään, ja sitten katsovat tarinat esitettyinä.80 Tarinateatterin taustalla 
on ajatus henkilökohtaisten kokemusten ja niiden kertomisen arvokkuudesta. 
Tarinat kertovat jotain meistä ja kulttuuristamme ja kertomusten kautta saamme 
mahdollisuuden oppia ja liikuttua. Tarinat itsessään ovat tärkeitä ja tarvitsemme 
niitä rakentaaksemme merkityksiä elämäämme.81 

Rituaalit ovat osa tarinateatteria ja ne liittyvät muun muassa tarinateatteri-
näyttämön rakenteeseen, tapahtumien järjestykseen sekä musiikin käyttämiseen. 
Ohjaajalla on tarinateatterissa keskeinen rooli. Hän pitää huolta näyttämön ta-
pahtumista ja tarinankerronnan raameista, sekä energiasta läsnäolijoiden keskuu-
dessa.82 Tarinateatterin ensiaskeleet Suomessa ovat kytköksissä psykodraamaan ja 
pääasiassa tarinateatterin terapeuttiseen käyttöön. Tarinateatteritoiminta omana 
itsenäisenä kokonaisuutenaan, menetelmänä ja näyttämötaiteen muotona alkoi 
Suomessa 1990-luvulla83. Vuonna 2009 Suomessa toimi noin kolmekymmentä 
tarinateatteriryhmää. Suuri osa järjestettävistä esityksistä toteutetaan tilausesi-
tyksinä yritysten ja yhteisöjen yksityisissä tilaisuuksissa.84

3. Tutkimuksen kohde

Tämän artikkelin pyrkimyksenä on vastata kysymyksiin; Millaisina esiintyjyys ja 
tekijyys näyttäytyvät lapsille ja nuorille suunnatun soveltavan teatterin viitekehyk-
sessä tekijöiden kuvaamana? Kuinka soveltavan teatterin tekijät määrittelevät 
soveltavan teatterin? Mitkä ovat lapsille ja nuorille suunnatun soveltavan teatte-
rin tarjoamat merkityskokemukset eli keskeiset mahdollisen oppimisen alueet? 

Tutkimuskysymyksiä pyrittiin selvittämään siten, että Maristo haastatteli kuut-
ta soveltavan teatterin tekijää. Haastateltavien valinnan lähtökohtana oli, että 
he olivat tehneet mahdollisimman paljon soveltavan teatterin projekteja ja tun-
sivat myös alan teoriaa.  Kaikki haastateltavista olivat saaneet teatterialan kou-
lutuksen Teatterikorkeakoulussa tai soveltavan teatterin koulutuksen ammatti-
korkeakoulussa. Neljä haastateltavista toimi kahdessa eri soveltavan teatterin 
ammattiryhmässä ja kaksi työskenteli laitosteatterin osallistavassa lastenteatteri-
esityksessä. Kuusi haastateltavaa muodostivat kolme kollegaparia. Kaikki haas-
tateltavat olivat naisia. 

79  Heikkinen 2005, 121, 123.
80  Fox & Dauber 2006.
81  Salas 1993, 6–15.
82  Salas 1993, 31–65, 104–107.
83  Ketonen & Muttonen 1999, 55–56.
84  Suomen tarinateatteriverkkoyhdistys ry:n internetsivut.
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Maristo toteutti haastattelut noudattaen puolistrukturoitua haastattelumene-
telmää, jota Hirsjärvi ja Hurme kutsuvat teemahaastatteluksi.85 Eskolan ja Suoran-
nan mukaan puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat kaikille samat, 
mutta vastauksia ei ole sidottu vastausvaihtoehtoihin, vaan haastateltavat voivat 
vastata omin sanoin.86 Oleellista teemahaastattelussa on, että yksityiskohtaisten 
kysymysten sijaan haastattelu etenee tiettyjen keskeisten teemojen varassa. Tee-
mahaastattelu ottaa huomioon sen, että ihmisten tulkinnat asioista ja heidän 
asioille antamansa merkitykset ovat keskeisiä, samoin kuin sen, että merkitykset 
syntyvät vuorovaikutuksessa.87 Haastattelut kestivät 45 minuutista reiluun tuntiin. 
Haastattelurunko oli laadittu tutkimuskysymysten pohjalta yhdessä tutkimuksen 
ohjaajan (Toivanen) kanssa. 

Tutkimuksessa ja artikkelissa käytettyä analyysia voi kutsua pääsääntöisesti 
aineistolähtöiseksi sisällönanalyysiksi.88 Sisällönanalyysi on tekstianalyysia, joka 
tarkastelee inhimillisiä merkityksiä. Sen tavoitteena on luoda sanallinen ja selkeä 
kuvaus tutkittavasta ilmiöstä sekä järjestää aineisto tiiviiseen muotoon kadotta-
matta sen sisältämää informaatiota. Laadullisen aineiston sisällönanalyysi voidaan 
tehdä joko aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti. Tutkimus ja 
artikkeli ovat pääosin aineistolähtöisiä, mutta osittain myös sidoksissa teoriaan. 
Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa yhdistellään käsitteitä ja näin saadaan vas-
taus tutkimustehtävään. Sisällönanalyysi perustuu aineistosta tehtyyn tulkintaan 
ja päättelyyn, jossa edetään empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää nä-
kemystä ilmiöstä.89  

Tässä tutkimuksessa aineistolähtöisen sisällönanalyysin rinnalle tuotiin aikai-
semmin määritelty viitekehys. Maristo käytti tutkimuksen tulosten luokittelun 
loppuvaiheessa apuna Toivasen esittämää rakennetta90 draamakasvatukseen liit-
tyvistä oppimisen alueista. Ajatus sen käyttämisestä nousi kuitenkin aineistosta ja 
sen aineistolähtöisestä luokittelusta. Maristo laajensi ja kehitti luokittelussa käy-
tettyä rakennemallia ja loi siihen uutta aineistolähtöistä sisältöä. 

Mariston käyttämän aineistolähtöisen eli induktiivisen aineiston analyysin voi 
jakaa karkeasti kolmivaiheiseksi. Vaiheet olivat: aineiston redusointi eli pelkistämi-
nen, aineiston klusterointi eli ryhmittely ja aineiston abstrahointi eli teoreettisten 
käsitteiden luominen.91 Aineiston pelkistämisvaiheessa hän litteroi haastatteluai-
neiston ja ryhmittelyvaiheessa hän luokitteli jokaisen haastateltavan vastaukset 
teemaluokkiin tutkimuskysymys kerrallaan. Käsitteellistämisvaiheessa hän yhdisti 
saman sisältöiset vastaukset samoihin teemaluokkiin ja nimesi luokat uudelleen 
niin, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin niiden kuvaamia sisältöjä. Tätä 
yhdistelyä ja uudelleen nimeämistä Maristo jatkoi ja tarkasteli yhdessä Toivasen 
kanssa niin kauan kuin se oli mahdollista siten, että aineiston sisältö ei kadon-
nut tai muuttunut. Haastateltaville annettiin peitenimet anonymiteetin suojak-

85  Hirsjärvi & Hurme 2000, 47.
86  Eskolan & Suoranta 1998, 87.
87  Hirsjärvi & Hurme 2000, 48.
88  Tuomi & Sarajärvi 2002, 105–116.
89  Tuomi & Sarajärvi 2002, 115.
90  Toivanen 2010, 15.
91  Miles & Huberman 1984, 10–12.
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si. Peitenimien kautta saman haastateltavan kommentit henkilöityvät kuitenkin 
edelleen samaan ihmiseen. Sekä tutkimus että artikkeli sisältävät suoria lainauk-
sia haastateltavien vastauksista. Niiden avulla lukija voi seurata kirjoittajien teke-
mää käsitteellistämistä.

4. Tutkimustulokset

Mariston haastatteluaineiston analyysin tuloksena muodostettujen teemaluok-
kien avulla kirjoittajat pyrkivät vastaamaan kysymykseen siitä, miten nämä kuusi 
lapsille ja nuorille suunnatun soveltavan teatterin tekijää määrittelevät sovelta-
van teatterin omasta näkökulmastaan. Ensimmäisellä aineistolähtöisellä luokit-
telukerralla kustakin haastattelusta nousi esiin kahdesta viiteen luokkaa, jotka 
kuvasivat tutkimuksen näkökulmasta keskeisimmiksi nousseita teemoja. Tämän 
jälkeen Maristo etsi yhteneväisyyksiä eri haastateltavien vastauksista nousseiden 
teemojen välillä ja muodosti yhteensä viisi luokkaa kuvaamaan kaikkia vastauksia. 
Nämä viisi luokkaa kuvastavat kuuden haastatellun soveltavan teatterin tekijän 
käsityksiä soveltavasta teatterista. Alla on yhteenveto keskeisimmistä aihealueista.

1. Mahdollisuus tulla nähdyksi ja kuulluksi.
2. Paikka- ja yhteisölähtöisyys.
3. Osallistavuus.
4. Sisällön tai aiheen tutkiminen.
5. Taide käsittelyvälineenä toiminnalle.

Seuraavissa kappaleissa esitellään tarkemmin sekä aihealueiden sisältöä että haas-
tateltavien niihin liittyviä kommentteja.
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4.1 Mahdollisuus tulla nähdyksi ja kuulluksi

Että jotenki niinku mä koen valtavan arvon sillä, että joku ihminen tu-
lee ymmärretyksi. - -  Ja, että on tärkeää, että ne ihmiset nähdään, että 
niiden kysymykset tulee kuulluiksi ja että niiden keho tulee nähdyksi. - - 
Että antaa äänen jollekin, jolla sitä ei ole. (Kaija)

Ja sit se, että tavallinen ihminen saa äänensä kuuluviin. Hänen aiheensa 
nousevat esiin. (Kiira)

Puolet haastateltavista kuvasi osallistujien nähdyksi ja kuulluksi tulemisen mah-
dollisuutta tärkeänä soveltavan teatterin osatekijänä ja heidän tekijyytensä moti-
vaation lähtökohtana. Philip Taylorin mukaan vaiettujen kysymysten käsittely teat-
terin keinoin antaa äänen vaiennetuille ja marginalisoiduille ihmisille ja ilmiöille. 
Soveltavan teatterin työmuodot ovat alusta, joka voimaannuttaa muutokseen.92 
Tekijöiden puheessa heijastuu dialogisen estetiikan ajatus, jossa Korhosen mu-
kaan tekijöiden ajattelu ja huomio kiinnittyvät taideteoksen sijasta työskentelyn 
aikana ja sen jälkeen tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Taiteilijat rakentavat teok-
sensa merkityksiä yhdessä osallistujien kanssa. Esityksen painopiste onkin yhtei-
sen aiheen käsittelyssä – yhdessä tekemisessä ja merkityksien rakentamisessa.93   

4.2 Paikka- ja yhteisölähtöisyys

Tässä aineistossa paikka- ja yhteisölähtöiset luokat yhdistettiin, koska kirjoittajat 
tulkitsivat haastateltavien kuvaavan samaa asiaa heidän puhuessaan paikkasidon-
naisuudesta ja yhteisölähtöisyydestä. Kuvataiteilija ja tutkija Lea Kantonen kuvai-
lee uudenlaisia taiteen tekemisen strategioita, joissa taide ei synny enää taiteilijan 
luomisprosessin tuloksena, vaan ihmisten välisissä suhteissa. Tällöin taiteen voi-
ma on ennen kaikkea toiminnassa yhteisöjen, ihmisten keskellä – paikallisuutta 
ja erityisyyttä korostaen.94 Seuraavassa kommentissa Mirjami kuvailee soveltavan 
teatterin yhteisölähtöisen puolen tärkeyttä osana tekijyyttä.

No ehkä mulle tärkeintä siinä on se, että voidaan mennä ihmisten luo 
tekemään taidetta, että se voi olla enemmän heistä lähtöistä, kun taitei-
lijalähtöstä, tai ohjaajalähtöstä. Niin, että toi oli mulle soveltavaa, koska 
se lähtökohta oli jotenki enemmän siitä yhteisöstä, kuin pelkästään siitä 
taiteellisesta intohimosta. (Mirjami)

Sit jotenkin semmonen paikkasidonnaisuus, et se on joka kohdassa eri, 
joka kouluyhteisö, joka ryhmä on kuitenkin erilainen. Vaikka on olemas-

92  Taylor 2003, xxvi –xxvii.
93  Korhonen 2014, 14 – 15.
94  Kantonen 2007, 127-129.
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sa tiettyjä lainalaisuuksia, niin tietyllä kaavalla ei voi koskaan lähteä liik-
keelle. (Liisa)

Yhteisön tarpeista lähteminen määrittää yhteisöteatteriohjaajan työtä.95  Kun 
ryhmä tuntee, että sillä on omistajuus työstettävään materiaaliin, jäsenet toden-
näköisemmin pitävät sitä itselleen merkittävänä.96 

4.3 Osallistavuus

Kylhän mä oon sen verran, kyl mä aika idealisti oon, mä huomaan. Et kyl 
mul on niinku tarve jotenki parantaa maailmaa, tai ei parantaa maailmaa, 
vaan jotenkin tuoda niinku jotenki keskusteluun ja näkyville jotain, mikä 
ei välttämättä ole keskustelussa ja näkyvillä. – – Ja jotenkin antaa arvoa 
ja näkyvyyttä joillekin asioille. Ja niihin liittyy sit tietty niinku kantaaotta-
vuus ja tämmönen niinku yhteiskunnallisuus. Että antaa äänen jollekin, 
jolla sitä ei ole. (Kaija)

Yksi yhdistävä tekijä soveltavan teatterin eri muodoille on niiden pyrkimys pa-
rantaa yksilön, yhteiskunnan tai yhteisöjen elämää.97 Taiteen kentässä on tässä 
ajassa vahvasti esillä ajatus taidelähtöisen työskentelyn mahdollisuuksista vaikut-
taa ihmisen elämään perinteisen taidekontekstin ulkopuolella.98 Soveltavan teat-
terin piirissä tähän pyritään hälventämällä perinteistä katsoja-esiintyjä -rajaa ja 
tarjoamalla osallistujille mahdollisuus tulla keskiöön.99 Kriittiset pedagogit ovat 
olleet kiinnostuneita hiljaisuuksien murtamisesta ja marginaalisten äänien esiin-
tuomisesta. Ottamalla vaiennettujen äänet keskusteluun voidaan ihmisille tarjo-
ta mahdollisuuksia monenlaiseen kasvuun.100  Seuraavissa kommenteissa Kiira 
ja Outi tuovat esiin osallistavuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien tärkeyden  
soveltavassa teatterityössä. 

Osallistavuus on ihan äärimmäisen keskeinen kriteeri. (Kiira)

Ja se on myös se yks kokemus, mitä me halutaan välittää, et ne saa oi-
keasti vaikuttaa asioihin. (Outi)

95  Koskenniemi 2007, 30–31.
96  Taylor 2003, 54.
97  Nicholson 2005, 159.
98  Korhonen 2014, 15.
99  Nicholson 2005, 159.
100  Vuorikoski & Kiilakoski 2005, 310.
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4.4 Sisällön tai aiheen tutkiminen

Soveltava teatteri lisää tietoisuutta muun muassa tarjoamalla aiheisiin tai teemoi-
hin vaihtoehtoisia näkökulmia.101 Seuraavassa kommentissa Kaija kuvailee aiheen 
tutkimisen olevan osa soveltavaa teatteria. 

Se on jotenki sellasta tavallaan, ymmärryksen ehkä niinku lisäämistä jos-
tain asioista. (Kaija)

Toivasen mukaan draaman ja teatterin erityisyytenä on sen tarjoama mahdollisuus 
tarkastella ja jopa toimia kahdessa rinnakkaisessa todellisuudessa. Ilmiöitä ja ih-
missuhteita voi tarkastella todelliselle elämälle rinnakkaisen kuvitellun maailman, 
kuviteltujen roolien, tilanteiden ja ajan kautta. Tarkastelu tapahtuu sekä kuvitteel-
lisena roolihahmona että fiktiivisen tilanteen jälkeen omana itsenä. Näistä kah-
desta näkökulmasta syntyy oppimisen potentiaalinen tila, joka tarkoittaa lapsen ja 
nuoren ulkoisen ja sisäisen kokemusmaailman välistä tilaa. Osallistuja voi tarkas-
tella ja käsitellä omia käsityksiään, suhdettaan toisiin oppilaisiin ja ympäröivään 
maailmaan. Tarkastelun välineinä oppilaalla on oma ajattelu, kehollisuus ja kieli, 
joiden avulla luodaan kumpaakin todellisuutta yhdistäen oman elämän kannalta 
tarkoituksellisia uusia merkityksiä.102 Heikkisen mukaan soveltavan teatterin eet-
tisyyteen liittyy kauneuden ihanteen lisäksi taiteen mahdollisuus vapauttaa nä-
kemään ja kohtaamaan erilaisia elämän ilmiöitä ja monimerkityksisiä asioita, joi-
den totuudellisuus ei ole mustavalkoista, vaan täynnä erilaisia harmaan sävyjä.103

4.5 Taide välineenä tekemiselle

Soveltavan teatterin prosesseissa opitaan teemasta, opitaan katsomaan ja teke-
mään teatteria, sekä opitaan tutkimaan ilmiötä teatterin avulla.104 Seuraavassa 
kommentissa Kaija kuvailee taiteen osuutta osana soveltavan teatterin esiinty-
jyyttä ja tekijyyttä.

Soveltava teatteri on mulle sellasta, et se taide venyy moneen suuntaan. 
Et se on paitsi itse tarkoitus, niin sen lisäksi tapa nähdä ja tutkia ja hah-
mottaa ja saattaa johonkin muotoon. (Kaija)

Christopher Balmen mukaan esteettinen sitoumus on soveltavassa teatterissa 
yhtä olennaista kuin ”taideteatterissa”, mutta se on suunnattu välittömämpään 
keholliseen ja kognitiiviseen muotoon, joka saavutetaan vain suoran toiminnan 
kautta.105 Haastateltavat tuovat taiteen läsnäolon esiin osana soveltavaa teat-
teria, mutta eivät juurikaan painota sen merkitystä. Halusimme kuitenkin ottaa 

101  Taylor 2003.
102  Toivanen 2015, 16–17.
103  Heikkinen 2003, 20–21.
104  Heikkinen 2005, 81.
105  Balme 2015, 243.
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taiteen osa-alueen yhdeksi teemaluokaksi, koska mielestämme sen merkityksen 
pohtiminen haastatteluissa teki siitä jo osaltaan läsnä olevan teeman.  Seuraa-
vassa kommentissa Outi tuo esiin taiteen läsnäolon osana soveltavaa teatteria 
ja samalla kuitenkin kyseenalaistaa sen painoarvon suhteessa muihin soveltavan 
teatterin osatekijöihin.

Taide on sitten käsittelyvälineenä. Taide on kyl vuorovaikutuksellisissa 
esityksissä aika pienessä osassa. Et se on ehkä visuaalisuudessa. Et se... 
Et kyl siin on enemmän kysymys vuorovaikutustaidoista ja ihmisyydestä 
kuin taide-elämyksestä. (Outi)

5. Nähdyksi ja kuulluksi tulemisen 
kokemuksia dialogisessa ympäristössä

Sit se arvo on tullu tosiaan siitä, että ainakin me tässä maailmassa niin-
ku me nähdään sut nyt, ja me kuullaan mitä sä sanot, ja meijän mieles-
tä se on arvokasta, tai hauskaa. – – Ja se on mun mielestä hirveen tär-
keetä. (Marjo)

Tässä luvussa kuvataan sitä, millaista mahdollista oppimista haastateltavat kokivat 
soveltavan teatteritoiminnan synnyttävän. Mahdollisella oppimisella tarkoitetaan 
merkitysten tarkastelua ja luomista yksilöllisesti ja yhteisesti soveltavan teatterin 
viitekehyksessä.106 Vaikka aineiston luokittelu oli pääasiassa aineistolähtöistä, 
Maristo päätyi käyttämään apuna Toivasen määrittämien draamakasvatuksen 
oppimisalueiden mukaisia teemaluokkia: 1) taiteesta oppimisen 2) sosiaalisen ja 
yksilöllisen oppimisen ja 3) käsiteltävään aiheeseen tai teemaan liittyvän oppimi-
sen alueet.107 Näiden lisäksi muodostui vielä yksi teemaluokka, 4) ohjaajien omiin 
kiinnostuksen kohteisiin liittyvä oppimisen alue. Tämä luokka kuvaa vastauksia, 
jotka lähestyivät ilmiötä eri näkökulmista kuin edelliset luokat. Jokaisen pääluo-
kan alle muodostettiin vielä yhdestä neljään alaluokkaa. Seuraavaksi esitellään 
yhteenveto luokittelusta ja seuraavissa kappaleissa esitellään tarkemmin luokit-
telusta tehtyä analyysia sekä luokkien sisältöjä. 

106  vrt. Heikkinen 2005, 33.
107  Toivanen 2010, 15.
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1. Taiteesta oppimisen alue.
  i) Teatteritaitojen opetteleminen. 
  ii) Taide välineenä kokemuksille ja elämyksille.

2. Sosiaalisen ja yksilöllisen oppimisen alue. 
  i)  Osallistujien mahdollisuus tulla nähdyiksi ja kuul-

luiksi. 
  ii)  Osallistujien identiteetin, itsetunnon ja maailman-

kuvan vahvistuminen. 
  iii)  Turvan ja välineiden löytäminen vuorovaikutukseen 

toisten kanssa.
  iv) Vuoropuhelun tai dialogin herättäminen. 

3. Käsiteltävään aiheeseen tai teemaan liittyvä oppimisen alue.
  i)  Osallistujien näkökulmien monipuolistuminen ja ai-

heiden käsitteleminen. 
  ii) Todellisten tilanteiden simuloiminen. 
  iii) Prosessista nousevien aiheiden käsitteleminen.

4. Ohjaajien omiin kiinnostuksen kohteisiin liittyvä oppimisen alue.
  i) Tiettyyn aiheeseen tai kohderyhmään tutustuminen

5.1. Taiteesta oppimisen alue

i) Teatteritaitojen opetteleminen.

Ja ne välineethän pitää opetella. – – Nyt vasta tuli mieleen, et onhan se-
kin läsnä siellä, että opetetaan niitä välineitä, miten varjoteatteria teh-
dään. Et kylhän se liittyy se välineen niinku selittäminen, miten se menee. 
Ja näin voi tehdä ja niinku semmonen neuvojen antaminen, mikä liittyy 
siihen välineen haltuunottoon. On se sitte varjoteatteri tai improvisaatio 
tai mikä ikinä. (Kaija)

Kaija kuvailee teatteritaitoihin liittyvien välineiden oppimisen kuuluvan osaksi so-
veltavaa teatteria. Teatteritaiteen soveltaminen kasvatuksellisiin ja opetuksellisiin 
tarkoituksiin sekä muutoksen aikaansaamiseksi on ollut keskeinen osa soveltavan 
teatterin kehitystä.108 Soveltavassa teatterissa tulisi korostua myös taideopetuk-
sellinen näkökulma.109 Tämä edellyttää, että opitaan draaman ja teatterin traditi-
oista ja eri lajityypeistä.110 Osallistujat oppivat käyttämään teatterin ilmaisukeino-

108  Balme 2015, 242.
109  Toivanen 2010.
110  Heikkinen 2005, 40–42.



Tekijä – teos, esitys ja yhteiskunta

247  

ja omien ajatustensa, ideoidensa ja mielipiteidensä esittämiseen ja välittämiseen 
toisille. Seuraavassa kommentissa Mirjami kuvailee myös reflektoinnin tärkeyttä 
teatteritaitojen oppimisen osana. 

Et pukee sanoiksi se mitä ollaan tehty juuri ja mihin se liittyy niinku teat-
teriin, just opettaa teatteria, just siinä teatterikentässä. Et vast sitä kautta 
ne pystyy tavallaan tajuamaan, et okei, että mikä on se tavallaan se teat-
terin hyvä ja paras laatu. Et missä on tavallaan ite siinä akselilla. (Mirjami)

i) Taide välineenä kokemuksille ja elämyksille.

Siinä (jonkin tekemistä nähdyksi) on niinku hirveen tärkee se, et se ta-
pahtuu silleen taiteen keinoin. Et se tavallaan. Et siinä on se välimatka 
ja se muoto. (Kaija)

Kaija kuvaa soveltavaa teatteria muodon antamisen ja muodon tutkimisen pro-
sessina. Taideilmaisun avulla itsestään voi löytää voimavaroja ja osaamista, jota 
ei ole aiemmin tunnistanut itsessään olevan. Taidelähtöiseen työskentelyyn lä-
heisesti liittyvän metaforisen ilmaisun avulla ja symbolisen etäisyyden turvin saat-
taa tulla esille jotain, jolle ei aiemmin ole löytynyt sanoja, tilaa tai uskallusta.111 

Ja sit vielä, jos onnistuu jotenkin sen tyyppinen, et on se muoto, tai siihen 
käsittelyyn löytyy joku semmonen hyvä esteettinen muoto. Niin silloin ta-
juaa myös, et se taiteen elementti saattaa parhaimmillaan kohottaa sen 
tilanteen jotenkin semmoseksi, et kaikki jotenkin inspiroituu ja aistit her-
kistyy, ja näin. Et ne on hienoja hetkiä. Ja silloin tajuaa vielä sen, et mitä 
se taide tuo siihen. Ja joskus tosiaan ne on läsnä, et se aihe ja muoto 
kietoutuu jollain hyvällä tavalla toisiinsa. Ja ne on makeita hetkiä. (Liisa)

Kaija ja Liisa kuvailevat kommenteissaan taiteellisen ulottuvuuden tärkeyttä so-
veltavassa teatterityöskentelyssä. Taide peilaa, tulkitsee ja muuttaa todellisuuksi-
en hahmottamista, havaitsemisen, kokemisen ja tuntemisen tapoja. Taiteen ylevä 
ja samalla käytännöllinen tarkoitus on panna aistit, tunteet ja mieli liikkeeseen 
sellaisin tavoin, joihin on muilla keinoin vaikea päästä.112

5.2 Sosiaalisen ja yksilöllisen oppimisen alue

Sosiaaliseen ja yksilölliseen oppimiseen liittyvien sisältöjen luokka muodostui 
ehdottomasti suurimmaksi pääluokaksi. Erityisesti sen ensimmäinen alaluokka, 
osallistujien mahdollisuus tulla nähdyiksi ja kuulluiksi, korostui haastatteluissa 
kommenttien lukumäärän sekä tutkijoiden tulkitsemien puheen sisällön paino-
tusten perusteella. 

111  Känkänen & Rainio 2010.
112  Bardy 2007, 21.
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i) Osallistujien mahdollisuus tulla nähdyiksi ja kuulluiksi.

Kyl mä taas palaisin siihen niinku näkyväks tekemiseen. Jotenki siinä on 
niinku olennaista, et on omat lähtökohdat, mistä käsin tulla nähdyksi ja 
kuulluksi. – – Kyl mä niinku haluun aikaan saada sellasta niinku. Koke-
musta siitä, että ne itse on tehneet jotain niinkun nähdyksi. Et he itse ovat 
tehneet jonkun itselleen tärkeän asian, jotenkin muiden näkyville. (Kaija)

On suhteellista, mitä pidetään inhimillisinä perustarpeina sosiaalisesti, kulttuu-
risesti ja identiteettien kannalta. Sellaisiksi on kuitenkin mahdollista hahmottaa 
esimerkiksi itsekunnioitus sekä rakastetuksi ja hyväksytyksi tulemisen tarve, joi-
den toiminnalliset ja merkitykselliset muodot määrittyvät sosiokulttuurisessa vuo-
rovaikutuksessa.113

Ja sit onhan se tosi hienoa, et he tulee kuulluksi. Et heidän kokemukset 
ja ajatukset, että joku kuuntelee, ja sit voidaan yhdessä työstää niistä 
taidetta ja lavalle. Jakaa sit suuremman yleisön kanssa vielä. Niin se voi-
maannuttaminen tai kuulluksi tuleminen. (Mirjami)

Et he sais sellaisen kokemuksen nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta jon-
kun välineen kautta, ilman, että sitä tarvii ihan hirveesti testata koko 
ajan. (Kiira)  

ii)  Osallistujien identiteetin, itsetunnon ja maailmankuvan vahvistumi-
nen.

No mun ehkä nyt tärkeimmäksi tavoitteeksi on tullu semmonen sen lap-
sen tai nuoren taiteen kautta. Jotenki sen oman semmosen itsetunnon 
tai identiteetin vahvistaminen, semmonen voimaannuttaminen. – – Ja sit 
ehkä myös tätä iloa ja toivoa sen kautta. Et jos ne sais elämäänsä, niin 
mun mielestä se tavoite ois toteutunut. – – Ja just kun lapsia ja nuoria 
opettaa, niin myös se, että tulee niitä onnistumisen kokemuksia. (Mirjami)

Mirjamin puheessa korostuivat toivon luominen ja dialogisuus osana soveltavaa 
teatterityötä. Veli-Matti Värrin mukaan totuus ja toivo liittyvät kasvatuksessa yh-
teen.114 Dialogisuus ja toivo ovat tärkeitä tekijöitä Freiren kriittisessä pedagogii-
kassa. Hänen mukaansa dialogia ei voi olla ilman nöyryyttä, toivoa tai kriittistä 
ajattelua.115 Teatterityöskentelyllä on mahdollisuus tuottaa merkityksellisiä oppi-
miskokemuksia, joissa opittu transformoituu osin henkilökohtaiseen maailma-
suhteeseen. Merkityksellisiä kokemuksia läpikäytyään oppijan minätietoisuus, 
näkemys itsestä ja suhteesta ympäristöön on muuttunut.116 Draama on hyvä 

113  Allardt 1976, 21–28, 52–54.
114  Värri 2002, 140.
115  Freire 2005, 97–101.
116  Toivanen 2009, 272, 283.
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väline tutkia ja kokeilla erilaisia identiteettejä ja olemisen tapoja.117 Seuraavassa 
kommentissa Liisa kuvaa soveltavan teatterin prosessin kautta tapahtuvaa mah-
dollista kasvua. 

Joutuu kohtaamaan omia käsityksiään, tunteitaan. Pääsee pohtimaan 
omia semmosia arvojaan. Ja luomaan jotain ehkä… Kyl mä näen, et mitä 
niinku vanhemmaksi mennään, niin siinä ruvetaan jo luomaan sellasta 
ihmiskäsitystä ja maailmankuvaa. Et ne jollain tavalla ihmisinä niinku… 
ääriviivaistuis. (Liisa)

iii) Turvan ja välineiden löytäminen vuorovaikutukseen toisten kanssa.

Luoda semmonen niinku hyväksyvä henki siinä, että tavallaan tämmönen 
ideointi, ja leikkisyys ja mielikuvitus pääsis vauhtiin Mut sen tyyppinen, 
et luoda semmonen niinku työskentelyalusta, et he kokee, et he voi olla 
sellasia, kun he on siinä. (Liisa)

Nicholson puhuu identiteetistä jatkuvana prosessina. Identiteetti rakentuu suh-
teessa toisiin kielen ja muiden kulttuuristen koodien kautta.118 Toivasen mukaan 
teatterissa toimiminen edellyttävän toisten huomioimista, läsnäoloa ja itsetunte-
muksen laajentamista alueille, joita on vaikea kuvata sanoilla. Teatteria työstet-
täessä ollaan paljaimmillaan omana itsenä mutta samalla myös osana turvallista 
ryhmää. Toiminnassa korostuu yksilöiden välinen yhteistyö ja ryhmälähtöisyys, 
korkea elämystaso sekä keskeneräisten tilanteiden sietäminen.119 Kaija kuvailee 
hyväksyvän ryhmähengen luomista soveltavan teatterityön tärkeänä tavoitteena. 

Tavoitteena on jotenki myös niinku sallia sitä jotenki omaa olemista. Ja 
sit löytää semmosia asioita, jotka antaa turvaa olla ihmisten kanssa vuo-
rovaikutuksessa. Koska sehän jotenki teatterissa on... Hirveen olennais-
ta on tavallaan, et ei dumppaa itteään ja miten olla vuorovaikutuksessa 
ja miten hyväksyä. (Kaija)

Taiteen tekeminen voi myös edesauttaa empaattista suhtautumista kanssaihmi-
siin, mikä on omiaan tukemaan myönteisiä suhteita kanssaihmisiin.120 

iv)  Vuoropuhelun tai dialogin herättäminen.

Näähän saattaa olla käsitteenä tosi vaikeita käsitteitä, et luodaan dialogi 
heidän suhteen. (Liisa)

117  Nicholson 2005, 82.
118  Nicholson 2005, 63–65.
119  Toivanen 2009, 75.
120  Saresma 2002, 79.
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Mutta me pyritään siihen, että se vuorovaikutus ois aitoa. Et niillä ois oi-
keesti valtaa siinä esityksessä. Ja se on myös se yks kokemus, mitä me 
halutaan välittää, et ne saa oikeasti vaikuttaa asioihin. Ja oikeasti olla 
niinku arvostettuja kansalaisia aikuisten rinnalla. (Outi)

Keskeistä teatterin opetuksessa on dialogisuus, sen rakentuminen ryhmän jäsen-
ten ideoille, pohdinnoille ja toiminnalle.121 Dialogisessa oppimisympäristössä nuori 
on toimijana ja prosessissa tekijänä, siis sen keskeisenä ja aktiivisena subjektina. 
Se on tällaisen ympäristön oleellinen osallisia vahvistava ominaisuus.122 Yhteys 
on vastavuoroisuutta. Meidän oppilaamme kasvattavat meitä.123

5.3 Käsiteltävään aiheeseen tai teemaan 
liittyvä oppimisen alue 

i)  Osallistujan näkökantojen monipuolistuminen ja aiheiden käsittele-
minen.

Ja myös, et he tajuais, pääsisivät jotenki oivaltamaan sen, ettei ole vain 
yhdenlaisia oikeita ratkaisuja välttämättä, vaan… Ja että maailma ei näyt-
täytyisi mustavalkoisena. (Liisa)

Liisa kuvailee monipuolisten näkökulmien löytymistä yhtenä soveltavan teatte-
rityön mahdollisen oppimisen sisältönä. Tietoisuuden kasvu on yksi soveltavan 
teatterin keskeisistä tavoitteista.124 Soveltavassa teatterissa, kuten draamatyös-
kentelyssä, on tärkeää ymmärtää itseä, toisia ja maailmaa totunnaisten ajatteluta-
pojen muuntumisen kautta. Draamakompetenssin kehittyminen on jopa toissijais-
ta. Draama voi provosoida erilaiseen kriittiseen tutkimiseen ja konstruktivistiseen 
ajatteluun, vertailuun, tulkintaan, arviointiin ja erotteluun. Yhtä oikeaa vastausta 
ei haluta, sitä ei yksinkertaisesti ole.125 

ii) Todellisten tilanteiden simuloiminen.

Siitä draamasta, siitä draamatyöskentelystä tulee tavallaan niinku pienois-
maailma koko elämän... tai maailman. Et se, mitä me harjotellaan siellä, 
se on jotain sellasta, mistä oikeesti voi olla hyötyä niinku siinä kasvamises-
sa. Että ne saattaa olla vähän paremmin niinku valmentautuneita kiusaa-
miseen, tai ne saattaa niinku. Tai ne saattaa tietää miten toimia. Viimeks 
just käytiin yhen vitosluokan kanssa, aiheena on ollu turvallisuus. Niin 

121  Toivanen 2009, 75.
122  Siivonen, Kotilainen & Suoninen 2010, 55.
123  Buber 1986, 8.
124  Taylor 2003.
125  O’Neill & Lambert 1982, 13–16, 141.
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ne ite on simuloinu tämmösiä tilanteita, just, et miten toimia, kun joku 
epämääränen tyyppi metrossa tulee liian lähelle. Sitä me tutkittiin. (Liisa)

Teatterissa tapahtuva symbolinen toiminta assosioituu kokemukseen todellisuu-
dessa tapahtuvasta toiminnasta. Liisa kertoi kokemuksestaan, jossa draamalli-
sen toiminnan avulla pohdittiin ja kokeiltiin toimintamalleja lapsia askarruttaviin 
todellisiin tilainteisiin. Osallistuessaan symbolisella tasolla toimintaan osallistujat 
ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja toimivat sen ehdoilla. Kun puhutaan ko-
kemuksellisesta oppimisesta126, oppiminen nähdään  aktiivisena prosessina, joka 
etenee konkreettisia kokemuksia reflektoimalla kohti uutta ymmärrystä ja mah-
dollisia uusia toimintamalleja.127

iii)  Prosessista nousevien aiheiden käsitteleminen.

Michael Rohd painottaa dialogin tärkeyttä soveltavan teatterityönsä filosofias-
sa. Myös käsiteltävät aiheet liittyvät sellaisiin teemoihin, jotka ovat osallistujille 
tärkeitä.128

Ja antaa muotoa ja näkyvyyttä sellasille asioille, mitä siinä prosessissa he-
rää. Et mä en niinku tykkää sellasesta, et mulla on joku aihe, ja mä ha-
luan käsitellä surua, ja sit mä hankin jonkun ryhmän käsittelemään sitä 
surua. Et musta on aika kivaa tehdä töitä sillä lailla, että mennä sinne 
ryhmään ja miettiä, että mitä heräis ja sitte huomata joitain asioita, et 
hei, näis kaikis oli tämmönen asia, et mikä se on. (Kaija)

Soveltavassa teatterissa käsiteltävien aiheiden alkuperän suhteen haastateltavien 
näkemykset jakautuivat kahteen eri suuntaan. Neljän haastateltavan puheessa 
korostui ryhmälähtöisyys myös käsiteltävien aiheiden alkuperän suhteen. Kaksi 
haastateltavaa sen sijaan kertoi työskentelynsä lähtökohtana olevan sellaisen ai-
heen, jota he itse haluavat tutkia. (Vrt. 4. teemaluokka) Ryhmän osallistuminen 
soveltavan teatterin prosessiin nousi esiin kaikkien haastateltavien kommenteis-
sa osana soveltavan teatterin määritelmää. Haastateltavien kommentit erosivat 
kuitenkin siinä, missä vaiheessa osallistuminen tapahtuu; onko ryhmä aktiivinen 
suunnannäyttäjä jo prosessin alussa, vai toteutuuko ryhmän osallisuus prosessis-
sa myöhemmin jo luotujen raamien sisällä. 

126  Dewey 1934/1980; Sava 1993.
127 Heikkinen 2004, 127–128, 136.
128  Rohd 1998, xviii, 3.
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5.4 Ohjaajien omiin kiinnostuksen 
kohteisiin liittyvä oppimisen alue 

i) Tiettyyn aiheeseen tai kohderyhmään tutustuminen.

Mut kyl ne on niinku aika omista tarpeista lähteny, et miks me alettiin te-
kemään tätä lastenteatteria oli, et me haluttiin tutustua lapsiin. Kun ei me 
tunnettu oikeen ketään lasta. Meist ne oli niinku hienoi tyyppei. –  – Ja sit 
me valitaan ne teemat sen mukaan, mitä me ite halutaan tutkia. (Marjo)

Tämä luokan sisällöt liittyvät ohjaajien omiin kiinnostuksen kohteisiin soveltavan 
teatterityön mahdollisen oppimisen sisältöinä. Tämä luokka muodostettiin, kos-
ka kaksi haastateltavaa kertoi työskentelynsä lähtökohtana olevan nimenomaan 
heidän omat kiinnostuksen kohteensa, esimerkiksi jokin aihe tai halu tutustua 
lapsiin. Kyseiset haastateltavat toimivat työparina lapsille suunnatussa interaktii-
visessa teatteriprojektissa. Heidän koulutuksessaan ja työhistoriassaan sekä pu-
heessaan kautta linjan painottuivat taiteellinen tulokulma ja omat kiinnostuksen 
kohteet työskentelyn lähtökohtana. Muiden haastateltavien koulutuksessa ja 
puheessa korostui yhteisöllinen lähtökohta tekemiselle. Nämä ajatukset erosivat 
muista vastauksista siinä määrin, että tutkimuksen tekijät kokivat tarpeelliseksi 
muodostaa oman luokkansa näille vastauksille. 

Mä lähden aina aiheesta, jos tehdään esitystä. Että on joku aihe, jota mä 
haluan joko pohtia yhdessä lasten kanssa tai sitten kertoa lapsille. Ja sit 
sen ympärille muodostuu ne tilanteet, mitä kautta niitä on helppo lähteä 
lasten kanssa pohtimaan, ja siitä se esitys muodostuu. (Outi)

Pohdinta

Tämän tapaustutkimuksen, kuuden soveltavan teatterin tekijän haastatteluihin 
perustuvan artikkelin, tavoitteena oli selvittää, miten soveltavan teatterin am-
mattilaiset määrittelevät tekijyytensä soveltavan teatterin viitekehyksessä. Miten 
he määrittelevät soveltavan teatterin ja millaisiksi he kuvaavat lapsille ja nuorille 
suunnattuun soveltavaan teatterityöhön liittyviä merkityksiä, jotka määriteltiin 
tässä mahdollisen oppimisen alueiksi. Kai Lehikoinen puhuu taitelijaidentiteetin 
rakentamisesta, tuottamisesta ja esittämisestä eräänlaisena sosiaalisena roolisuo-
rituksena. Taiteilijan identiteetti, käsitys tekijyydestä ja esiintyjyydestä kehittyy ja 
muuttuu hänen toimiessaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa suhteessa erilai-
siin ympäristöihin.129 Näiden kokemusten ja havaintojen pohjalta haastateltavat 
korostavat osallistujien tekijyyttä, ryhmä- ja paikkalähtöisesti, soveltavan teatte-
rin määrittävinä tekijöinä. Soveltavassa teatterissa osallistujat otetaan mukaan 

129  Lehikoinen 2013, 32.
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taiteelliseen toimintaan, tekemään valintoja ja merkityksellistämään toimintaa. 
Näin tekijät kokivat tarjoavansa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia tulla nähdyiksi 
ja kuulluiksi. Haastateltavien mukaan soveltavalle teatterille on ominaista myös 
jonkin paikallisen aiheen tai ongelman tutkiminen sekä eri näkökulmien etsi-
minen aiheeseen. Taide ja erityisesti teatteri toimii välineenä tekemiselle ja sitä 
kautta syntyville merkityksellisille kokemuksille. Haastateltavien kommenteissa 
painottuivat paikallisuus ja yhteisölähtöisyys tekemisen perustana sekä lasten ja 
nuorten mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Taide, teatteri tai esiintyjyys eivät 
painottuneet kommenteissa tärkeimpinä osatekijöinä, vaikka niiden olemassa-
olo ja merkitys osana soveltavaa teatteria tulivat kuitenkin esiin kommenteissa. 
Tärkeimpiä tekijöitä lapsille ja nuorille suunnatussa soveltavassa teatterissa oli-
vat osallistujien tekijyys eli yhteisölähtöinen toiminta ja osallistavuus sekä aiheen 
valinnan, että toiminnan etenemisen näkökulmasta. 

Haasteltavien vastaukset soveltavan teatterin merkityksellisyydestä eli keskei-
sistä mahdollisen oppimisen alueista vertautuvat pitkälti aiempiin tutkimuksiin 
siitä, mitä opetuksen ja kasvatuksen kontekstissa toteutetussa osallistavassa draa-
massa ja teatterityöskentelyssä opitaan. Kirjoittajat päätyivät luokittelemaan ai-
neistoa Toivasen kolmijakoista mallia130 draamassa oppimisen sisällöistä hyödyn-
täen. Samansuuntaisia teatteri- ja draamatoiminnan oppimisen alueita kuvaavia 
luokitteluja löytyy kotimaisista väitöskirjoista131 sekä muusta lähdekirjallisuudes-
ta132. Tältä osin tutkimus vahvistaa kuvaa siitä, että teatterin eri muodoilla voi-
daan pyrkiä vahvistamaan sekä yksilöllisiä että sosiaalisia merkityksenantamispro-
sesseja. Kysymys ei ole niinkään valitusta toimintamuodosta vaan pyrkimyksestä 
dialogisuuteen, joka tarjoaa mahdollisuuden merkitysten syntymiselle. Teatterin 
käyttäminen todellisen elämän tutkimusvälineenä voi tarjota lapselle ja nuorelle 
yhteyden inhimillisen kokemuksen koko kirjoon. 

130  Toivanen 2010, 15.  
131  mm. Toivanen 2002, Rusanen 2002, Heikkinen 2002.
132  mm. Goode & Neelands 2002, Owens & Barber 2010.
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Aineiston jaottelusta muodostettiin seuraava kaavio: 

Taiteesta oppimisen 
alue

Teatteritaitojen 
opetteleminen

Taide välineenä 
kokemuksille ja 

elämyksille

Osallistujien 
identiteetin, itsetunnon 

ja maailmankuvan 
vahvistuminen

Turvan ja 
välineiden 
löytäminen 

vuorovaikutukseen 
toisten kanssa

Vuoropuhelun tai 
dialogin 

herättäminen Todellisten 
tilanteiden 

simuloiminen

Tiettyyn aiheeseen 
tai kohderyhmään 

tutustuminen

Prosessista 
nousevien aiheiden 

käsitteleminen

Osallistujien 
näkökulmien 

monipuolistuminen 
ja aiheiden 

käsitteleminen

Osallistujien 
mahdollisuus tulla 

nähdyiksi ja 
kuulluiksi 

Sosiaalisen ja 
yksilöllisen 

oppimisen alue

Käsiteltävään aiheeseen 
tai teemaan liittyvä 

oppimisen alue

Ohjaajien omiin 
kiinnostuksen kohteisiin 
liittyvä oppimisen alue

Kuvio 1. Mahdollisen oppimisen tavoitteet ja sisällöt soveltavassa teatterissa.

Kaaviossa on esitetty neljä pääteemaluokkaa alaluokkineen. Haastateltujen vas-
tauksissa soveltavan teatterin mahdollisen oppimisen sisällöistä painottuivat so-
siaalisen ja yksilöllisen oppimisen alue ja tämän alaluokista erityisesti osallistujien 
mahdollisuus tulla nähdyiksi ja kuulluiksi sekä seuraavaksi osallistujien identi-
teetin, itsetunnon ja maailmankuvan vahvistuminen. Molempien alakohtien voi 
nähdä painottavan osallistujien tekijyyttä ja kuvastavan pyrkimystä tukea yksilön 
kasvua ja kehitystä. Taiteesta oppimisen ja käsiteltävään aiheeseen tai teemaan 
liittyvän oppimisen pääluokat nousivat haastateltavien puheessa esiin suurin piir-
tein saman verran. Käsiteltävään aiheeseen liittyvät mahdollisen oppimisen sisäl-
löt ilmenivät kommenteissa osallistujien tekijyyden korostamisena. Tavoitteena 
oli tutkia ryhmän keskuudesta nousevia aiheita, joissa korostui erityisesti uusien 
näkökulmien löytyminen käsiteltäviin teemoihin. Taiteesta oppimisen sisällöissä 
korostui toinen alaluokka, taide välineenä elämyksille ja kokemuksille. Taiteen 
muoto voi tarjota osallistujille tilaisuuden tutkia ja ymmärtää jotakin ilmiötä uu-
della tavalla. 

Omaksi pääluokakseen muodostui ohjaajien omiin kiinnostuksen kohteisiin 
liittyvä alue ja sen ainoana alaluokkana tiettyyn aiheeseen tai kohderyhmään tu-
tustuminen. Tähän luokkaan kuuluvat vastaukset erosivat näkökulmaltaan muista 
vastauksista sen verran, että kirjoittajat kokivat tarpeelliseksi huomioida vasta-
ukset omana luokkanaan. Tämän luokan vastauksissa haastateltavat lähestyi-
vät soveltavaa teatterityötä omista kiinnostuksen kohteistaan käsin. Kirjoittaji-
en tulkinnan mukaan heidän puheessaan painottui oman tekijyyden taiteellinen 
tulokulma ja omat kiinnostuksen kohteet lähtökohtana työskentelylle. Muiden 
haastateltavien vastauksissa korostui kirjoittajien tulkinnan mukaan yhteisölli-
nen lähtökohta tekemiselle. Tämä tuntuu toisaalta luonnolliselta, koska taiteen 
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tekeminen ryhmässä on ikuista tasapainottelua yksilön taiteellisen näkemyksen 
sekä yhteisöllisen suunnan välillä – eikä niiden välillä välttämättä edes ole risti-
riitaa. Varsinkin yhteisöllisten teosten kohdalla voi kuitenkin aiheellisesti kysyä, 
kenelle tekijyys kuuluu. 

Hanna Helavuoren mukaan nykyteatterissa rajat tekijäroolien välillä ovat häl-
ventyneet ja tekijyys määrittyy aikaisempaa tasa-arvoisempana. Esityksissä pai-
nottuu muun muassa yhteisen kokemuksen jakaminen katsojien ja esiintyjien 
kanssa.133 Nämä piirteet ovat tyypillisiä myös soveltavalle teatterille, joka ilmiönä 
muistuttaa uudenlaisia ilmaisumuotoja ja yleisösuhdetta hakevaa nykyteatteria. 
Soveltavan teatterin määritelmässä tämän tapaustutkimuksen perusteella painot-
tuvat osallistavuus, paikka- sekä yhteisölähtöisyys sekä mahdollisuus tulla näh-
dyksi ja kuulluksi. Tämän tutkimuksen voi nähdä tarkastelevan myös kysymystä 
soveltavan teatterin ja esittävän teatterin lajityyppien rajoista. Tiukan lokeroinnin 
sijaan ilmiöitä voisikin tarkastella jonkinlaisena jatkumona. 

Tekijät nostavat soveltavan teatterin erityisarvoksi yksilön henkiseen hyvinvoin-
tiin ja minuuden rakentamiseen liittyvät näkökulmat, jotka muodostuvat mer-
kityksellisiksi yhdessä toisten kanssa kokiessa ja toimiessa. Haastateltavien nä-
kemyksen mukaan soveltava teatteri voi tarjota nähdyksi ja kuulluksi tulemisen 
sekä osallisuuden kokemuksia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että soveltava teat-
teri, tai mikään muukaan taiteellinen toiminta voisi antaa osallistujalle takuuta 
hyvinvoinnista tai muista vaikutuksista. Myös Lehtonen korostaa ettei teatterin-
tekijänä voi antaa lupausta työnsä vaikuttavuudesta, vaan työn ja vaikuttavuuden 
välinen suhde jää assosiatiiviseksi.134 Soveltava teatteri toimii peilinä, tekijöiden 
tarjoamana pintana todellisuudesta, jonka he haluavat välittää yhteiseen tarkas-
teluun. Vuorovaikutuksessa mahdollisen esityksen tai prosessin kanssa korostuu 
kuitenkin jokaisen osallistujan merkitys sisällön vastaanottamisessa, välittymises-
sä ja merkityksien syntymisessä. 

Osallistavat taidemuodot ja kaipuu yhteisöllisyyteen tuntuvat olevan voimistu-
va ilmiö sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Tämä ankkuroi soveltavan teat-
terin ajankohtaiseksi osaksi tätä päivää. Soveltava teatteri ei ole uusi keksintö, 
vaan päinvastoin jotakin vanhaa, joka on saanut uuden nimen ja muodon. Kuten 
Thompson asian tulkitsee, soveltava teatteri on teatterin palauttamista mustasta 
laatikosta takaisin kansalle.135 

133  Helavuori 2010, 110–114.
134  Lehtonen 2015, 23.
135  Thompson 2006, 19.
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Petri Tervo ja Marja Silde

Kokemuksen klubilla 

Tiivistelmä

Hahmottelemme artikkelissamme 1980-luvun helsinkiläisten futuristiklubbaajien esimer-
kin avulla kuvausta kokemuksesta, joka ei perustu yksilöllisen tekijyyden eikä eheän teok-
sellisuuden ideaalille. Käymme aluksi läpi porvarillisen kokemus -käsitteen ja siihen liitty-
vän yksilöllisen, omistajuuteen perustuvan tekijyys -käsityksen muotoutumisen prosessia 
etäisyyden ottamisena aisteihin ja kuvallisuuteen. Tätä vasten hahmottelemme esimerk-
kimme avulla kokemusta monen – niin inhimillisen kuin ei-inhimillisenkin – tekijän yhteis-
työnä, verkostoituneena tekijyytenä. Kirjoitus on myös yrityksemme yhteistekijäiseen 
tekstiin, jossa tutkimusalueemme ja erilaiset teoreettiset lähestymistapamme sekoittu-
vat keskenään. Tervo on alun perin kehitellyt kokemuksen modernia genealogiaa sekä 
kuvan ja aistikentän käsitteitä. Silden tekeillä olevassa teatteritieteen alan väitöskirjassa 
futuristiklubbaajien alakulttuuria tarkastellaan 1980-luvun kaupunkikulttuurimurroksen 
ruumiillistamisen näkökulmasta.  

Abstract 

In this article we are discussing a concept of experience that is not based on the ideals 
of the individual authorship or integral artwork.  In the beginning of the text we explore 
the concept of bourgeois experience, which we understand to be connected to the ideal 
of the individual subject. The genealogy of the autonomous and possessive subject lies in 
the process where the subject distances itself from the popular crowds and pictorial imag-
ination (in carnival, popular theatre and mass culture). Against this model of bourgeois 
experience we delineate a counter figure by the example of the urban futurist clubbers 
in Helsinki in the eighties. Here, among the subculture, the experience is not constructed 
in isolated individual minds but instead draws its imagination from multiple sources and 
is building up in the medium of networks including both human and inhuman (f)actors. 
By writing this article together we also try to find a collective form for the authorship in 
which our different kinds of theoretical approaches are mixing. In his own studies Tervo 
has focused on social mimesis analysed through concepts of sensorial field and material 
images. In her dissertation Silde considers how the subculture of the new romantic futur-
ist clubbers embodied the cultural change in Helsinki in the eighties. 

Tässä artikkelissa pyrimme puhumaan erään vähemmistökulttuurin – futuristi-
klubbaajien – kokemuksen tuottamisesta. Emme käsittele klubbaajia varsinaisesti 
vähemmistöliikkeenä tai alakulttuurina, vaan enemmänkin eräänlaisen elämän-
tyylin sommitelmana. Puhumme kokemuksesta olemassaolon tapana, historial-
lisesti ja teknologisesti artikuloituneena elämänä, jota voidaan muokata ja tuot-
taa. Puhumme tekijyydestä, jossa rakennetaan aistikenttiä ja skenografioita, jotta 
voitaisiin peilaamalla synnyttää uudenlainen kokemus. Meille kokemuksen tuot-
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taminen on esityksellistä toimintaa, joka luo uudenlaisia affekteja, aistikäytän-
töjä, ruumiintekniikoita tavalla, joka opettaa, että laajempaa interventiota ko-
kemuksen ehtoihin voi tehdä ainoastaan monikollinen tai kollektiivinen tekijä 
– verkostoitunut tekijä. 

Tulemme hahmottelemaan kokemusta monitekijäisenä yhdistelmänä. Siinä 
urbaani jokapäiväinen elämä irtaantuu hegemonisesta yhteiskunnallisesta to-
dellisuudesta eräänlaiseksi rinnakkaistodellisuudeksi, jolla on vähemmistöasema 
suhteessa viralliseen kulttuuriin. Tällöin puhumme kokemuksen outoutumisesta. 
Rinnakkaistodellisuuksien syntymiseen vaikuttaa metropolien kulttuurien keski-
näinen vuorovaikutus, joka uusien medioiden myötä tulee yhä moninaisemmaksi 
ja intensiivisemmäksi. 

Ehdotamme kokemuksen ”esitysanalyysia”, joka hylkää porvarillisen kokemuk-
sen käsitteen ja sen sitoutumisen autonomiseen ja omistukselliseen yksilöön. Nä-
kemyksemme on, että kokemus ei ole yhtenäinen käsite, jolla olisi yksiselitteinen 
kohde tai määritelmä.136 Kokemus on useimmiten nähty aistimellisesti annettu-
na, jolloin kokemuksen ongelma on, miten hermosto, aivot, aistihavainnon kog-
nitiivisempi järjestelmä jäsentää kokemusta kulttuurisiin ja tiedollisiin kategori-
oihin. Lähestymistapamme eroaa tästä näkökulmasta radikaalisti, koska vastoin 
porvarillista filosofiaa, hylkäämme yksilökeskeisen lähestymistavan ja puhumme 
uuden kokemisen tekemisen muodoista, eli kokemuksellisesta mielikuvituksesta. 

Ennen kuin päädymme tarkastelemaan futuristiklubbaajien kokemuksen yh-
teistekemistä, tarkastelemme lähemmin kritisoimaamme porvarillisen yksilökäsi-
tyksen ja kokemuksen sekä kirjallisen tekijyyden suhdetta aistimellisuuteen, af-
fektiivisuuteen sekä urbaaniin väkijoukkoon. 

Porvarillinen kirjallinen tekijä, teoksellisuus 
ja kokemuksen käsite

Katsomme, että perinteinen (porvarillinen) kokemuksen käsite alistaa aistimelli-
sen merkityskokonaisuuksille. Kouriintuntuvimman ja dynaamisimman kuvauksen 
tästä operaatiosta antaa 1800-luvulla vakiintunut romaanikirjallisuus. Romaani-
henkilön kokemus tulee esille sarjana koettelemuksia ja vastuksia, jotka maailma 
(yhteiskunta, historia, reaalinen) asettaa henkilön perustavan halun toteutumi-
selle. Kokemus syntyy, kun romaanihenkilö kykenee vastukset ylittävässä toimin-
nassa tulemaan moraalisesti tietoiseksi oman halunsa luonteesta, sen suhteesta 
oman aikansa ”tunnerakenteisiin” ja ideologioihin, ja kykenee käyttämään omaa 
kokemustaan itsensä ja arvomaailmansa reflektoimiseen ja muuttamiseen. Näin 
parhaassa tapauksessa saavutetaan harmonia yksilön ja maailman, osan ja ko-
konaisuuden välille. Porvarillisen kokemuksen mielikuvitus on yksilöllisen näkö-
kulman rajoittama. 

136  Kokemusta on usein kritisoitu Michel Foucaultin diskurssianalyyttisestä näkökulmasta. Tunnetuimpia kokemuksen 
kritiikkejä on feministisen historioitsijan Joan W. Scottin artikkeli, joka näkee kokemuksen käsitteen porvarillisen 
omistuksellisen, miehisen ja autonomisen yksilön tiedollisen tuotannon legitimoijaksi. Scott perustaa oman 
artikkelinsa osaltaan kulttuurintutkija Raymond Williamsin etymologisen kokemus- käsitteen (experience) selvi-
tykseen. Ks. Scott 1991; Williams 1987. 
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Kirjallinen tekijä perustuu olettamukseen teoksen ja elämäkerran korrelaati-
osta. Tällainen käsitys syntyi jo renessanssin aikana absoluuttisen taiteilijan ide-
assa, minkä esikuvana toimi alussa varhainen perspektiivin keksijä renessanssin 
Italian kaupunkivaltiossa. Absoluuttisen taiteilijan elämäkerta kuvattiin pyhimyk-
sen elämäkerran (hagiografian) muodossa, missä kaikki satunnainen, aineellinen, 
maallinen elämä tulee perustelluksi taiteilijan teoksellisen logiikan (tyylin, näke-
myksen, vision) motivaationa.137 Nykymaailmassa taiteilija yhä saattaa ulkoistaa 
oman kokemuksensa ja luovan persoonansa teoksiensa fyysiseen reaalisuuteen. 
Täten hän myös asettuu psykologisesti näitä teoksia arvostelevien kritiikkien koh-
teeksi kritiikkien koskiessa koko henkilöä; tämän elämän arvoa, ei siis pelkästään 
kuvia, figuureja tai sommitelmia. 

Francis Ford Meyers’in mukaan porvarillinen älymystö otti autonomisen yksi-
lön – eli vaikuttumattomuuden – ihanteekseen ja eräänlaiseksi uskonkappaleeksi. 
Peter Stallybrass ja Allon White ovat tuoneet selkeästi esille yhteyden porvarilli-
sen tekijän syntyhistorian ja väenkokouksista vetäytymisen välillä. Irrottautumal-
la monista populaarin kulttuurin muodoista ja etenkin osallisuudesta populaarin 
teatterin ja juhlien yleisöihin, kirjallinen tekijä kehittyi tietovallan subjektiksi, jol-
la oli kyky analysoida näitä tapahtumia tieteellisinä ja etnografisina objekteina.  
Myöhemmin porvarillinen joukkopsykologia,  joka oli 1900-luvun alkupuolen eu-
rooppalaisen älymystön huomattavin tapa tulkita ja kritisoida modernia, teollista 
yhteiskuntaa (Gustave Le Bon, Sigmund Freud, Benito Mussolino, Jose Ortega y 
Gasset)138, korosti kaupunkien massojen luonnetta omalakisena solullisena orga-
nismina. Affektiivinen tartunta nähtiin pelottavana vaikutuksen muotona, jolla 
massaorganismi uhkasi yksilöllisen tahdon riippumattomuutta. Tartunta tapah-
tui kuvallisessa mediassa ja vetosi atavistisiin vietteihin tunnekylläisin kuvin.139 

Massayhteiskunnan kritiikki nostalgisoi porvarillista kirjallista tekijyyttä ja julkis-
ta tilaa, joka muodosti vielä 1800-luvulla miehisen suppean poliittisen, taiteellisen 
ja filosofisen tulkinnallisen yhteisön. Tämän yhteisön voitiin kuvitella edustavan 
kansakuntaa, joka omassa sisäisessä kommunikaatiossaan omasi jossain mää-
rin yhtenäisen klassillisen sivistyksen. Tätä yksilöllisen ja teoksellisen kokemuk-
sen sivistyksellistä perustaa uhkasi uusi kulttuuriteollisuus, jonka voimakkaasti 
aistimelliset ja kuvalliset spektaakkelit (mainokset, sähkövalot, elokuvat, radio, 
gramofoni) vangitsivat uuden modernin metropolin laajat yleisöt. Massayhteis-
kunta synnytti vaikuttumisen pelon, joka ei koskenut pelkästään taiteellista tai 
filosofista tekijyyttä, vaan myös elämäkerrallista tekijyyttä, eli kokemuksen (elä-
män) tekijyyttä.140 Teoksellisuus toimii suojana vaikuttumisen ahdistusta kohtaan. 

137  Soussloff 1997.
138  Joukkopsykologiasta Jaap van Ginneken 1992.
139  Mark Francis Meyers 2000; Stallybrass and White 1986.
140  Itse klassillinen porvaristo ja sen sivistyksellinen kulttuuri mureni 1900-luvun alussa. Osa älymystöä kääntyi kapi-

naan omaa porvarillista luokkaansa kohtaan liittyen työväenliikkeeseen tai erilaisiin avantgarde-ryhmittymiin. Uusi 
manageriaalis-intellektuaalinen luokka integroi loput yliopistoihin, yrityksiin, valtionhallintoon. Tämä luokka jatkoi 
autonomisen yksilöllisyyden puolustamista biopoliittisessa elämän hallinnoinnin projektissa. Tässä projektissa lää-
kärikunnalla ja erilaisilla mediko-kulttuurisilla diagnooseilla (hysteria, neurastenia, masennus, väsymys, trauma) on 
ollut voimakas asema, mikä näkyy myös autonomian normatiivisessa asemassa. Ehkä tärkein mediko-kulttuurinen 
diagnoosi biopoliittisessa kapitalismissa koskeenkin erilaisia addiktioita.
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Esitys vailla tekijänoikeutta

Haluamme kiinnittää vielä huomiota siihen, minkälainen poliittinen seuraamus 
oli sillä, että tekijyys erotettiin itse esitystapahtumasta. Jacques Attali tuo esille, 
kuinka 1700-luvun lopulla säveltäjälle annettiin tekijänoikeus ja omistusoikeus 
nuotteihin, jotka nähtiin sävelteoksen abstrakteina merkkeinä. Näin tekijyys irro-
tettiin musiikin esityksestä, josta tuli pelkkä tilanteesta toiseen vaihteleva tulkinta. 
Sen sijaan teos pysyi taiteelliselta arvoltaan muuttumattomana. Tekijyys ja omis-
tus siis irtosivat musiikkiesityksen aistikentästä.141 Tämä oli tehokas tapa suojata 
tekijä massakulttuurilta, vääriltä tulkinnoilta, metropolin polyfoniselta melulta. 

Uudenlaisen tekijänoikeuksiin vedoten Pariisin katumusiikki kiellettiin 1800-lu-
vulla. Varsinainen syy oli vallanpitäjien uskomus katulaulun poliittisesta vaaralli-
suudesta. Kielto perusteltiin sillä, ettei katulauluilla ollut tekijänoikeuksia, koska 
ne eivät perustuneet sävellykseen teoksen abstraktina merkkinä. Lauluilla ei ollut 
nuotteja, koska ne olivat muodoltaan yksinkertaisia. Täten niillä ei ollut teoksel-
lisuuden antamaa suojaa. Kuka tahansa kuulija saattoi oppia ja jäljitellä laulua ja 
esittää sitä itse seuraavassa kadunkulmassa. Kun säveltäjän elämäkerta voidaan 
ymmärtää absoluuttisen taiteilijan elämäkertana, jossa omat teokset heijasta-
vat omaa kokemusta ja ovat samalla lain suojaamia abstrakteja merkkejä, val-
tion sensuuritoiminta ”laittomia” esityksiä kohtaan tuli helpommaksi perustella. 

Tämä historia on edelleen merkityksellinen futuristiklubbaajien esityksien 
yhtey dessä. Laittomat esitykset voidaan laajentaa osaksi 1900-luvulla kehkey-
tynyttä urbaanin jokapäiväisen elämän kokemusrakennetta. Kutsumme tätä ra-
kennetta tekijättömän eli auktorisoimattonan kokemuksen vyöhykkeeksi. Mei-
tä kiinnostava tekijyys ei ole luonteeltaan finalisoivaa, loppuun vievää, teokseen 
sulkeutuvaa, vaan editoivaa, soveltavaa, lainaavaa – ei alkuperäistä vaan mate-
riaalien kierrätystä ja uudelleensommittelua. 

Jotta ymmärtäisimme futuristiklubbaajien esitykset urbaanina tilanteena, jonka 
he muuttivat tilaisuudekseen, on välttämätöntä sitoa tekijyyden ja kokemuksen 
käsitteet kamppailuun oikeudesta käyttää ja luoda uutta urbaania jokapäiväisen 
tilaa. Tämä kamppailu koskee keskeisesti massakulttuurin asemaa ja arvoa kapi-
talistisen kansallisvaltion biopolitiikassa. Kokemuksen ehdoiksi hahmottelemme 
biohistoriallisen mimeettisen kyvykkyyden lisäksi historiallisesti ja kollektiivisesti 
rakentuneet ruumiintekniikat, jotka mahdollistavat esityksen yhteistilan hahmot-
tamisen, käyttämisen ja uudelleenesittämisen. Nämä ovat sekä reflektiivisiä että 
mimeettisiä ruumiintekniikoita, jotka tekevät mahdolliseksi aistimellisen, materi-
aalisen ja ajatuksellisen toiminnan ”sijoittamisen” singulaarin ruumiin ulkopuo-
lelle – kumppaniin, tilanteeseen, yhteisöön, verkostoon, maailmaan, historiaan. 
Futuristiklubbaajien mielikuvituksen esityksessä keskitymme siis näiden ruumiin-
tekniikoiden paikallistamiseen ja analyysiin. Aistikentän ja kuvan käsitteillä py-
rimme taasen hahmottamaan näitä avoimia esityksellisiä klubimaisemia, jotka 
toimivat itsen ulkoistamisen ja peilaamisen heijastustiloina.

141   Jacques Attali 1977.
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Futuristiklubbaajien urbaanit sommitelmat

Suomi keskiluokkaistui, urbanisoitui sekä yhtenäiskulttuuriltaan pirstoutui 
1980-luvulla. Kaupungistumisen niin kutsuttu toinen aalto142 tuntui erityisesti 
Helsingissä. Pääkaupungin keskustasta tuli urbaani näyttämö kulttuuriselle mur-
rokselle, jonka näyttäytymistä sosiologisessa tutkimuksessa on käsitelty muun 
muassa arkielämän kulutusorientoitumisena ja estetisoitumisena, sekä erilaisten 
alakulttuurien ja uusien taiteenlajien ilmaantumisena.143 Myös aikalaistodistukset 
korostavat kaupunkikulttuurimurroksen ruumiillisesta tuntuisuudesta jokapäiväi-
sen ylittävänä kokemuksen metsästämisenä.144 

Helsinkiläiset 1980-luvun alkupuolen futuristiklubbaajat, kuten heitä tässä 
kutsumme145, olivat brittiläistä ”new romantics” liikehdintää peilannut margi-
naalinen ilmiö, löyhä sekä heterogeeninen, ei-ohjelmallinen ryhmittymä, jota 
voi tarkastella myös esityskollektiivina ja helsinkiläisen avantgarden kehyksissä. 
Uusromanttinen liikehdintä oli syntynyt Lontoon klubeilla 1970-luvun lopussa re-
aktiona punkin asketismille146, koruttomuudelle ja anti-muodikkaalle asenteelle. 
Lontoolaiset uusromantikot halusivat elvyttää glam-rockin koristeellisuutta ja he 
imivät tyyliinsä vaikutteita muun muassa dandyismista, historiallisesta avantgar-
desta, 1920-30-luvun kabaree-perinteestä ja Hollywood-musikaaleista sekä muo-
dista ollen myös vaikuttuneita pop-musiikin niin kutsutusta uudesta aallosta.147 

Suomalaiset futuristiklubbaajat omaksuivat itsen esitykseensä sekä käytän-
töönsä pitkälti edellä kuvattuja uusromantisismiin liittyviä piirteitä kansalliset rajat 
ylittävässä verkostossa. 148 Verkoston vaikutteiksi suomalaiset futuristiklubbaa-
jat nimesivät muun muassa Hollywoodin musikaalit sekä 1800-luvun kirjallisen 
ja eleellisen dandyismin ja dekadenssin, kuin myös dadaismin ja Andy Warholin 
sekä hänen Factorynsa taiteen ja elämäntavan. Musiikki-innoittajat löytyivät laa-
jalta rintamalta; muun muassa David Bowiesta, Iggy Popista ja Nina Hagenista 
Boy Georgeen, Duran Duraniin, Spandau Balletiin ja Klaus Nomista Kraftwerkiin 

142  Pasi Mäenpään mukaan kaupungistumisen toinen aalto viittaa makuun ja kuluttamiseen liittyvään kulttuuriseen 
kaupungistumiseen. Ensimmäinen aalto liittyi hyvinvointivaltioon, suureen muuttoon ja lähiöitymiseen (Mäenpää 
2006, 12). Sampo Ruoppilan sekä Timo Cantellin (2000, 48) mukaan Helsingin kaupunkikulttuurisen murroksen 
takana oli kaksi vaikutteiden lähdettä; lisääntynyt ulkomaan matkailu sekä mediateknologian kehittyminen ja 
paikallisten kaupallisten medioiden synty.

143  Vrt. Mäenpää 2006
144  Muun muassa Esa Kirkkopelto (2007, 12) on kirjoittanut 1980-luvun helsinkiläisestä ruumiin- ja kaupunkikult-

tuurin muutoksesta, uuden etsinnän kuhinasta ja jokapäiväisen ylittävästä kokemuksen metsästämisestä.  Hän 
tunnisti ajan kulttuurikentässä jotain samaa kuin Jouko Turkan näyttelijäkoulutuksessa: ”Ilma oli täynnä uuden 
etsintää ja vieraita vaikutteita: uusromantiikkaa ja -ekspressionismia, ruumiin kulttia, samanismia, performanssia, 
ekoterrorismia, transavantgardiaa, transseksuaalisuutta – ylipäänsä kaikkea ’transsia’.” 

145  Heitä on aiemmassa, vähäisessä suomenkielisessä tutkimuskirjallisuudessa kutsuttu myös ”uusfuturisteiksi” 
(Erkkilä 2008, 68) sekä ”futuristeiksi” (Heiskanen & Mitchell 1988, 319).  

146  Ainakin osa suomalaisista futuristiklubbaajista koki punk-musiikin ja sen alakulttuurin läheiseksi itselleen, eivätkä 
he artikuloineet samankaltaista vastakkainasettelua ”punkkariskeneen” nähden kuin lontoolaiset uusromantikot 
(Hakkarainen 2011; Lindfors & Salo 1988, 190).

147  Wikipedian New Romantics sivu (luettu 26.8.2015).
148  Tällaiset ylikansalliset verkostot ovat osa globaalia kulttuuria, joka on seurausta informaatio- ja kommunikaatio-

teknologian kehittymisestä, kulutusyhteiskunnan noususta ja muun muassa transnationaalin muodin ja arkkiteh-
tuurin synnystä (Cvetkovich&Kellner 1997,7). Merkittävää futuristiklubbaajien ruumiintekniikoiden ylikansallisen 
välittymisen kannalta oli kuvallisen teknologian kehittyminen. Futuristiklubbaajat olivat muun muassa ensimmäi-
nen taivaskanava-sukupolvi satelliittitelevisiokanavien yleistyessä 1980-luvun alun Suomessa.
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ja Annie Lennoxiin. Uusi Laulu-lehden (vuodesta 1982 lähtien Aloha! lehti) re-
portaasit Lontoosta sekä suomalaisten futuristiklubbaajien vierailut Lontoon klu-
beilla olivat niin ikään osa ylikansallisen verkoston vaikutteita. Helsingissä toimi 
1980-luvun ensimmäisellä puoliskolla Aloha! –lehden järjestämä Einstein A Go 
Go –futuristiklubi Ravintola Kaisaniemessä sekä Bela Lugosi –klubi aluksi Vanhalla 
Polilla (1982) ja sitten Kasarminkadun Natsalla (1983), lisäksi futuristiklubbaajilla 
oli omia yöbileitä Lepakossa ja he näyttäytyivät myös Helsingin kirja- ja yökahvi-
loissa. Klubeilla esiintyi bändien lisäksi uuden tanssin sekä kokeellisen teatterin 
ja performanssitaiteen ryhmiä kuin myös muotishow-kavalkadeja sekä esimer-
kiksi naisten live s/m -ryhmä.  Haastateltu Einstein-klubin ”isäntä” piti klubia eri 
taiteenlajien sulattamona, klubissa ”pilkki” esiintyviä taiteilijoita, kuvataiteili-
joita ja elokuvan tekijöitä. Lisäksi hän nimesi Einsteinin ”pako- ja suojapaikaksi 
homoporukoille”.149 Toinen haastateltu piti merkittävänä sitä, että ”korkeakult-
tuuri ja kaupallinen kulttuuri, jotka olivat olleet voimakkaasti erillään toisistaan, 
yhdistyivät nyt intellektuelleissa ja kulttuuri-ihmisissä, jotka olivat kepeämpiä ja 
pinnallisempia”.150 Kolmas haastateltu vahvisti klubeilla käyneen taiteilijoiden li-
säksi malli-, mainos- ja muotiväkeä.151 

Helsinkiläisessä katukuvassa futuristiklubbaajat erottautuivat teatterillisesti 
muokatulla, huomiota herättävällä ulkonäöllään sekä poseerauksellaan. Tyyliä 
ei kuitenkaan voi luonnehtia yhtenäiseksi, vaan se varioi 1920-1930 -lukujen 
glamour-pukeutumisesta dandymaisiin röyhelöpaitoihin, smokkeihin ja brokadi-
kuoseihin, toisaalta liioittelevasta meikkauksesta ja kampauksesta sekä runsaasta 
korujen käytöstä geometrisesti leikattuihin hiuksiin ja hillittyihin asusteisiin. Myös 
Bowie-vaikutteiset klovni-asut olivat mahdollisia. Suurimmalle osalle yhteistä oli 
androgyynisen ulkonäön tavoittelu tai gender-blending. 

Jälkeenpäin futuristiklubbaajat ovat käsitteellistäneet ruumiin muokkaustaan 
ja futuristiklubi-ilmiötä yksilöllisyyttä korostavalla puhetavalla.152 He ovat tuoneet 
esiin huomion 1980-luvun alun Suomesta yhdenmukaisuuteen ja tasapäisyyteen 
pakottavana. Eräs haastateltu totesi: 

Oli havainto, että ihmiset viettivät harmaata elämää Helsingissä, mutta 
myös Lontoossa. Puhuttiin siitä, mitä ihmiset saa tehdä ja mitä ne ei saa 
tehdä. Kaupungin saa ottaa omaksi näyttämökseen eikä kulkea hiljaa 
tummissa vaatteissa. 153 

149  Hakkarainen 2011; Haastattelu 20.5.2015 (M1).
150  Haastattelu  22.2 2016 ( M2).
151  Haastattelu 12.2 2016 (M3).
152  Aineistonamme tätä artikkelia varten ovat haastattelut (M1, M2, M3 ), lehtiartikkelit, Petri Hakkaraisen (2011) 

ohjaama, haastatteluihin perustuva dokumenttielokuva Timanttikoirien vuosi 1984 sekä Salo M, Lindfors J 
(1988) Nupit kaakkoon. Elmu 10 vuotta juhlakirja, joka niin ikään perustuu haastatteluihin. 

153  Haastattelu 22.2 2016 (M2).
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Uusi Laulu -lehden järjestämä "itsenäisyyspäivän vastaanotto" vuonna 1981. Valokuva 
Sakari Viika

Futuristiklubbaajat ovat nimenneet ruumiin muokkauksensa motiiviksi myös ha-
lun olla ”tähti”, ”näkyvä”, ”huutomerkki” sekä halun tehdä vaikutus ja erot-
tautua massasta. Lisäksi he artikuloivat halunsa muuttaa elämä taiteeksi ja luoda 
itsensä taideteoksena.154 

Ymmärrämmekin futuristiklubbaajat osaksi elämä taiteena -ilmiötä. Zachary 
Simpsonin mukaan moderneille länsimaisille elämä taiteena -ilmiöille on ollut 
tunnusomaista sekä vastustus elämää ja ajattelua dominoivia muotoja kohtaan 
että affirmaatio, joka mahdollistaa tapoja määrittää merkityksellistä jokapäiväis-
tä elämää turvautumatta ulkoisiin perusteluihin.155 

Elämä taiteena -ilmiöissä kokeilevaan elämään heittäytyminen uudenlaisten 
muotojen kokeiluna näyttäisi olevan merkityksellistä.  Anita Seppä on analysoi-
nut, kuinka Michel Foucaultin esteettisen itsen luomisen käsitys ammensi muun 
muassa baudelairelaisen estetiikan ”matalasta” affektiivisuudesta. Niin kutsut-
tu ”matala” (low) modernisti kääntyy kokeilevan elämän, muutoksen ja liikkeen 
puoleen, olemassa olon ruumiillisuuteen, seksuaalisuuteen, haluun ja nautin-
toon.156 Foucault ei kuitenkaan esteettisellä itsellä viitannut identiteetin raken-

154  Hakkarainen 2011.
155  Simpson 2009, 12-13.
156  Seppä 2008.
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tamiseen, vaan hän puhui suhteen rakentamisesta.157 Näin futuristiklubilla viit-
taamme positiiviseen ja luovaan erilaisten elämäntapojen, ruumiintekniikoiden 
ja suhteiden rakentamisen kokeiluun heteronormatiivisen valtakulttuurin tarjo-
amien mallien ulkopuolella. 

Haluamme tuoda esiin perinteistä yksilöllistä luovuutta korostavan puhetavan 
rinnalle futuristiklubbaajien vaikuttuneisuuden kansalliset rajat ylittävän vaikuttei-
den verkoston eriluontoisesta materiaalista, joita nimitämme kuviksi. Peilaamalla 
kulttuuriteollisuuden erilaisia kuvia futuristiklubbaajat luovat yhtä lailla kokeile-
via, jokapäiväisen elämän ylittäviä kollektiivisia tiloja ja tilanteita kuin myös ruu-
miin esityksiä. Lähestymme kuvista vaikuttumista peilaamisen käsitteellä. Myös 
sosiologinen kirjallisuus on lähestynyt myöhäismodernia identiteetin rakentamista 
kulttuuriteollisuuden kuvia peilaamalla. Käymme aluksi läpi joitain sosiologiseen 
lähestymistapaan liittyviä näkemyksiä peilaamisesta ja tämän jälkeen tuomme 
esiin oman näkemyksemme. 

Peilaaminen yksilöllisen identiteetin rakentamisena 
sekä kuvien kanssa hybridisoitumisena

Kulttuurintutkija Johan Fornäs käyttää peilaamisen käsitettä selittämään subjektii-
vista modernisaatiota eli valottamaan refleksiivisen modernisaation psykologista 
puolta. Sekä sosiaalipsykologian että psykoanalyysin peilaamiseen liittyvät teori-
at lähtevät siitä, että kielen avulla lapsi kykenee näkemään itsensä ulkoa päin ja 
alkaa peilata identiteettiään erilaisten toisten ja symbolien kautta. Minä muotou-
tuu erillisenä omakuvana tässä sosiaalisen vuorovaikutuksen ja symbolien kautta 
tapahtuvassa peilaamisessa. Tätä Fornäs kutsuu refleksiiviseksi peilaamiseksi.158 
Näkemys peilaamisesta keskeisenä osana myöhäismodernia identiteettityötä on 
yhdistynyt näkemykseen narsististen tendenssien lisääntymisestä ja kerännyt ym-
pärilleen laajan joukon diskursseja, joiden havaintoja ja johtopäätöksiä on käy-
tetty myös ruumiin muokkaamisen patologisoimiseen.159  

Edellä mainitut diskurssit lähestyvät peilaamista siis identiteettityönä, jossa pei-
laaminen kulttuurin erilaisista kuvista mahdollistaa peilaajalle erillisestä itsestä tie-

157  Heteronormatiivisessa yhteiskunnassa homot/ queerit joutuvat rakentamaan keskinäisen suhteensa mielikuvituk-
sesta. Eli he joutuvat keksimään ruumiin- /itsen tekniikoita siihen, kuinka jakaa aikansa, ruokansa, huoneensa, 
vapaa-aikansa, surunsa, tietonsa tavoilla, joille valtakulttuuri ei tarjoa käytäntöjä. Foucault kysyykin,”What exactly 
is this thing – to be among men,”stripped down”, outside institutionalized relationships, family, profession, 
obligatory forms of association?” (Halperin 1995, 80-81).

158  Fornäs 1995, 311-317.
159  Fornäs 1995, 322. Fornäsin mukaan muun muassa Richard Sennett (1977/1986) ja Christopher Lasch (1980) 

patologisoivat narsismin ymmärtäen myöhäismodernin kulttuurin pinnalliseksi ja minäkeskeiseksi. Sen sijaan 
esimerkiksi Thomas Ziehen (1981) mukaan narsistisuus ilmentää kykyä astua kelluvaan tilaan, jossa syntyy uusia 
kokemuksia ja kulttuurisia ilmauksia (Fornäs 1998, 323). Helena Erkkilä (2008) on niin ikään tarkastellut peilaami-
sen, kuvan ja narsismin käsitteillä 1980-luvun suomalaista performanssitaidetta sivuten myös muita aikakauden 
kulttuuri-ilmiöitä, myös lyhyesti futuristiklubeja. Hänen teoreettinen viitekehyksensä rakentuu lacanilaisesta 
psykoanalyysistä.
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toiseksi tulemisen ja itsen tunnistamisen.160 Itsen peilaaminen edellä määritetyn 
kaltaisena refleksiivisenä toimintana ja identiteetin rakentamisena tulee lähelle 
sitä, mitä Brian Massumi kutsuu peilivisioksi. Visio viittaa siihen, kuinka maailma 
ja oma ruumis kuvautuvat ruumiillemme aina jollain tavalla ja jonkinlaisena. Pei-
livisiossa kyse on prosessista, jossa muut näkevät minut samoin kuin itse näen 
itseni ja tunnistan itseni muiden tunnistavassa katseessa. Massumin mukaan lii-
ke eli muutos on siitä poissuljettu. Peilivisio on aina yhteen sattuva itsen kans-
sa sekä intersubjektiivinen. Toisin sanoen peilivisio – visiomme itsestä ikään kuin 
peilistä katsottuna - on itseidenttinen sen habituksen kanssa, mitä rakennamme, 
yllä pidämme, esitämme ja jonka kautta tulemme tunnistetuksi ja tunnistamme 
itsemme ja maailman. Peilivisio ei itse asiassa viittaakaan Massumin mukaan vi-
suaalisuuteen, vaan tunnistettavaan ja yhteisesti jaettuun narraatioon.161 Kirjoit-
taessamme futuristiklubbaajien aistisesta peilaamisesta ja peilikuvista vaikuttumi-
sesta kiinnitämme sen sijaan huomiomme outoutumisen mahdollisuuteen. Tätä 
tulemme myöhemmin selventämään Massumin liikevision käsitteellä. 

Vaikka peilikuvat Fornäsin mukaan useammin nähdään kuin kuullaan, voivat 
ne olla myös äänellisiä, kuten musiikkia ja rytmejä mutta ne voivat myös ilme-
tä missä tahansa symbolisessa muodossa, kuten teksteinä.162 Jaamme Fornäsin 
laajan ”peilikuvan” määritelmän; eli peilikuvana (kuvana, jota peilataan ja jos-
ta aistisesti ja emotionaalisesti vaikututaan) voi toimia mikä tahansa kulttuurin 
symbolinen muoto tai sen elementti, myös itsen esitys. Käsitämme (peili)kuvan 
tässä kirjoituksessa ennen muuta vaikutussuhteena. Peilattavalla kuvalla on voi-
maa vaikuttaa kokijaansa sekä luoda kytköksiä eli hybridisoitua ruumiiden kans-
sa.  Emme kiellä sitä, että (peili)kuvalla on myös representaatioihin ja merkityksiin 
avautuva ulottuvuutensa. Esimerkiksi futuristiklubbaajien poseeraamista lähes-
tymme kaksoisvalotuksessa; sitä voidaan tulkita merkityksinä sekä siitä voidaan 
vaikuttua aistisesti. Ehdotamme myös, että futuristiklubbaajat olivat itse luovia ja 
kekseliäitä peilikuvia163 aiemmin kuvaillun ylikansallisen verkoston eriluontoiselle 
materiaalille, jota myös nimitämme kuviksi.164 

Tässä kirjoituksessa lähdemme siitä, että futuristiklubbaajien peilaaminen on 
ruumiintekniikka. Marcel Maussin mukaan ruumiintekniikka on hankittu tapa 
käyttää ruumista kulttuurin mukaisesti ja siirtää sitä eteenpäin. 165 Ruumiinteknii-
kat sisältävät symbolisia ja normatiivisia merkityksiä ja ne ovat yhteydessä asen-
teen ja arvojen ruumiillistamiseen sekä tunteen hallinnan keinoihin.166 Mauss 
asettaa ruumiintekniikat siis kulttuurisen ja symbolisen järjestyksen alueelle. Ruu-

160  Myöhäismodernissa yksilön, yhteiskunnan ja kulttuurin refleksiivisyyden lisääntyminen liitetään siihen, kuinka ins-
tituutiot, sosiaalisen vuorovaikutuksen tavat kuin mediakin paitsi vaativat itsen määrittelyä, myös tarjoavat tapoja, 
välineitä ja resursseja, kuten median kuvia sekä kulutusympäristön näyttäytymispaikkoja, muokatun identiteetin 
esille panoon sekä reflektoimiseksi (Fornäs 1995, 251-252).

161  Massumi 2002, 48.
162  Fornäs 1995, 252
163  Futuristiklubbaajat itse viittasivat ruumiin esitykseensä kuva-metaforan avulla; muun muassa ”oman itsensä 

ikoniksi korottaminen” (Hakkarainen 2011).
164  Sosiologisessa kirjallisuudessa myöhäismodernia identiteetin rakentamisenprosessia lähestytään yleisesti ”kuvien 

kierrättämisenä” (mm. Featherstone 1995 ) tai jo em. ”kuvien peilaamisena” (mm. Fornäs 1998) .
165  Mauss 1935/ 1973, 70-88
166  Crossley 2006,104
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miintekniikoiden kokoelmana habituksen ymmärretään ruumiillistuvan ulkomuo-
dossa sekä toiminnan tyylissä ja suhtautumisen tavoissa.167 Näin futuristiklub-
baajan teatterillinen habitus – se, miten ja minkälaisena ruumis ja sen toiminta 
esittäytyy toisille – on aina myös tulkintaan kehottava itsen/ruumiin esitys. 

Haluamme kuitenkin Maussin näkemyksistä poiketen painottaa peilaamista 
myös hankittuna kykynä tai alttiutena astua aistimusten ja ruumiin muuttuvien 
olosuhteiden maailmaan. Lisa Blackmanin mukaan esimerkiksi Bruno Latour sekä 
Erin Manning ovat tuoneet esiin näkemyksen, jonka mukaan oppiminen (jonkin 
kyvyn, kapasiteetin hankkimisena) viittaa ruumiin avoimuuteen tehdä liitoksia 
tiettyjen sosiaalisia käytäntöjä määrittelevien artefaktien, tekniikoiden ja tekno-
logian kanssa.168 Tällaisen kapasiteetin tai kyvyn hankinta on Blackmanin mukaan 
tulemista sensitiiviseksi sille, mistä maailma on tehty. Tällöin ruumista ajatellaan 
lähtökohtaisesti prosessina, koosteena, moneutena. 

Poseeraaminen ja merkitykset

Futuristiklubbaajien peilaaminen on vaikuttumista kulttuurin symbolisista kuvista 
ja kykyä objektivoida ruumiinsa toisille aistittavaksi, ”luettavaksi”, mielikuvitelta-
vaksi ja aistisesti peilattavaksi.169 Peilattavaksi asettumista kutsumme poseeraami-
seksi. Poseeraaminen liitettiin yleisesti futuristiklubbaajiin ja poseeraaminen nou-
see esille myös futuristiklubbaajista kerätyssä aineistossa.170 Poseeraamiseen on 
liitetty epäaitouden, teeskentelyn, tyhjän ja pinnallisen, vailla sisäisyyttä olevan 
eleellisyyden, keinotekoisuuden, ylettömyyden, naisisuuden ja epämiehekkyyden 
attribuutteja.171 Tämän kaltaisia merkityksiä luettiin myös futuristiklubbaajien 
poseerauksesta172. Thomas A. King on osoittanut, kuinka edellä mainitut attri-
buutit ovat saaneet osakseen paheksuntaa ja moralisointia porvariston liittäessä 
ne 1700-luvulla aristokraattien poseeraukseen konstruoidakseen näin oman esi-
tyksensä tämän vastakohtana. Porvaristo kultivoi yksinkertaista, vaatimatonta ja 
”totta” tuomiten kaikenlaisen teeskentelyn. Tosi, aito ja sisäinen tulivat näkyväksi 
vain, kun niitä ei esitetty. Porvarillinen moraali ei kuitenkaan jäänyt vaille esitystä, 
vaan tuli Kingin mukaan esitetyksi hermeneuttisena kritiikkinä porvariston etsi-
essä kaikkialta ”sisältöä”. Sen sijaan tuon ajan englantilaiset ”molliet” – homo-
suhteita harrastavien miesten alakulttuuri - ymmärsivät epämiehekkään miehen 
esityksen, poseeraamisen, haastavan porvarillisen moraalin legitimiteetin.173 Po-
seeraaminen  - ja sen mahdollistama poliittisen liittäminen pintaan erontekona 
porvarillisen liberalismin tapaan kiinnittää poliittinen sisäiseen tietoisuuteen ja 

167  Vrt. Bourdieu 1998, 18
168  Blackman 2008a, 106-109
169  Suuri osa mimeettisistä tekniikoista, joihin peilaaminenkin kuuluu, on siirtynyt karnevaalien, festivaalien ja rituaa-

lien maailmasta teatterin ja taiteen kentälle (vrt. Caillois 1958/2001, 81-98).
170  Lempinen, K, Lindfors J, Salo M 2009, 161; Hakkarainen 2011; Haastattelu 12.5.2015 (M1); Westö-Poijärvi 2011, 

63.
171  King 1994, 23-25
172  Kts. esim. Westö-Poijärvi 2011, 63.
173  King 1994, 23-50
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moraaliin - voidaan ymmärtää (vasta)kulttuuriseksi resurssiksi tai (vasta)kulttuu-
riseksi repertuaariksi, joka voi eri aikoina, erilaisissa konteksteissa aktualisoitua.174 

Myös futuristiklubbaajien poseeraus ymmärrettiin aikalaisten keskuudessa 
(ehkä hämärästi) jonkinlaiseksi protestiksi175 – habitus esitti irtiottoa porvarilli-
sesta, säädyllisestä ruumiista, se oli keinotekoisesti muokattu ja se oli teatteril-
linen ulkonäön ja pinnan korostamisen muodossa saaden kaupungin kaduilla 
osakseen huomiota sekä väkivaltaisia reaktioita.176 Pinnan ja ulkonäön korosta-
minen voidaan tulkita irtiotoksi edellisen vuosikymmenen mukaisen kulttuurin, 
koulutuksen, taiteen ja populaarimusiikin yhteiskunnallisen sisällön ja sanoman 
vaateesta ja vaalijoista sekä erilaisten yhdistysten ja yhteiskunnallisten liikkeiden 
ideologisista ja ohjelmallisista toimintamalleista. Lisäksi pinnan korostaminen viit-
tasi identiteetin epäjatkuvuuteen; pinnan ja sisäisen yhteen sattumattomuuteen. 
Futuristiklubbaajien poseeraus ei useinkaan manifestoinut tervehenkisyyttä, vaan 
pikemminkin juhlintaa, yöelämää, valvomista, tupakanpolttoa ja alkoholin käyt-
töä, eikä se näin osallistunut ruumiin biopoliittisen haltuunoton esitykseen. Lisäk-
si futuristiklubbaajan muokattu ruumis oli historiallisen dandyn esityksen tavoin 
hyödytön, se ei ollut (palkka)työn ruumiin esitys eikä se ollut vaihdettavissa talou-
delliseen menestykseen eikä statukseen.177 Näin se tuotti hienoviritteistä eronte-
koa sellaisiin muokattuihin 1980-luvun ruumiin esityksiin kuten juppeihin178, joi-
den ulkonäkö manifestoi kulttuurisen ja koulutuksellisen pääoman kiinnittämistä 
itseen/ ruumiiseen eräänlaisena käyntikorttina ja liikeyrityksenä. Sekä futuristi-
klubbaajien että juppien reaktio edeltävän vuosikymmenen yhdenmukaisuuden 
vaateeseen näyttäytyi ruumiin muokkaamisena ja itsen esteettisenä luomisena 
mutta merkityksiltään ruumiin esitykset poikkesivat toisistaan.179  Lisäksi futuristi-
klubbaajien androgyyni ulkonäkö tai gender-blending sekä seksuaalisuuden esit-

174  Thomas A. King  (1994) tuo esiin siis, kuinka molliet 1700-luvulla omaksuivat porvarillisen moraalin haastajaksi 
porvariston ”perverssiksi” arvottaman yläluokkaisen tavan poseerata. Kingin esimerkissä kuten futuristiklubbaa-
jienkin tapauksessa poseeraaminen voidaan ymmärtää (vasta) kulttuuriseksi resurssiksi (vrt. Skeggs 2014) tai 
repertuaariksi (Taylor 2010).

175  Kts. Westö 1995, 63.
176  ”Kadulla saattoi tavalliset ihmiset, duunarit, käydä kimppuun ja alkaa huutaa siitä, että sä olet tyylikäs” (Hakka-

rainen 2011.)
177  Kts. Garelick (1999, 5) 1800-luvun ranskalaisen ja englantilaisen kirjallisen ja eleellisen dandyn ruumiin esityksen 

hyödyttömyydestä sekä kapitalistisen vaihtoarvon ulkopuolelle asettumisesta.
178  Jupeista (young urban professional) alettiin laajemmin puhua 1980-luvun puolivälissä. Esimerkiksi Aloha! 

–lehdessä no 1/85 ”Tuopin jäljillä” artikkelissa juppikulttuuri rinnastettiin yhtäällä 1980-luvun oikeiston hyökkä-
ykseen 1960-luvun sosiaalidemokraattista, sosiaalista tasa-arvoajattelua ja konsensusta vastaan sekä toisaalta se 
yhdistettiin oikeistolaisten arvojen esittämiseen muodikkaassa paketissa. ”Oikeisto on se, jolla on muodikas futu-
ristinen imago, hi-tech ja kaapelit, ´Star Wars´, Ronald Reaganin häkellyttävän skarpit puvut” (Lindfors-Salo 1985, 
394). Aiemmin lehdistö oli kuitenkin jo huomioinut esimerkiksi pankkiiri Jukka Keiteleen muokatun habituksen (ja 
hänen arvopaperibisneksensä) eräänlaisena uuden aikakauden ihmistyyppinä. 

179  Kiitämme professori Annette Arlanderia tästä huomiosta. Näkemyksemme mukaan 1980-luvun kaupunkikulttuu-
rin murros ruumiillistui muun muassa esteettisinä ruumiin muokkaamisen projekteina. Ne olivat erottautumisen 
reaktiota tasapäisyyden vaateelle mutta myös kiinnittymistä tai irtiottoa nykykapitalismin tuolloin vielä orastavalle 
mahdollisuudelle, myöhemmin vaateelle, muokata ruumiistaan näkyvä, markkinakelpoinen tuote. Itsen yrittäjyys-
mallista lisää muun muassa Skeggs 2014, 128-154.
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tämistä hämmentävä monimielisyys ja hyvää makua koetteleva säädyttömyys ja 
ironia180 irrottautuivat hegemonisista sukupuolen ja seksuaalisuuden esityksistä.

Monia futuristiklubbaajien habituksia voi jälkeenpäin tulkita queereiksi, vaik-
ka käsite löi itsensä läpi sukupuolen ja seksuaalisuuden teoretisoinnissa vasta 
1990-luvulla. Moe Meyersin mukaan queer asettuu identiteetin syvyysmallia vas-
ten ja esittää näin ontologisen haasteen pyrkiessään siirtämään paikalta käsityk-
sen porvarillisesta itsestä, joka määrittyy ainutlaatuisena, jatkuvana, pysyvänä ja 
vakaana. Queer sen sijaan tarjoaa epäjatkuvan käsityksen itsestä/ identiteetistä 
ja sen kiinnittymisestä seksuaaliseen suuntautumiseen. Queer -seksuaalisuus on 
sarja improvisoituja esityksiä.181 

Julkisuudessa yhdistettiin kulttuuriteollisuuden ja korkeakulttuurin kuvista vai-
kuttuneet futuristiklubbaajat sekä performanssia ja ”new imagea” tekevät tai-
teilijat implisiittisesti narsismiin, joka ilmiönä patologisoitiin.182 Kuvista vaikuttu-
misen on usein hallitsevissa diskursseissa nähty uhkaavan autonomisen yksilön 
ja ehyen, jatkuvan identiteetin ideaalia ja yksilöllisen tahdon ongelma on liitetty 
poikkeaviksi arvotettuihin ihmisryhmiin. Ikonoklasmi ei ulotukaan pelkästään us-
konnollisen kuvainkiellon historiaan, vaan on löydettävissä myös esimerkiksi pei-
likuvaan ja aistiseen peilaamiseen liittyvästä vastustuksesta, edellisen vuosisadan 
vaihteen joukkopsykologian teorioista sekä spektaakkelikapitalismin kritiikistä, 
jotka osaltaan jatkavat vaikuttumiseen ja autonomiseen yksilökäsitykseen sisälty-
vää tematiikkaa kuvakielteisyydessään.183 Ikonoklasmi erilaisissa, yllättävissäkin, 
muodoissaan itse asiassa vahvistaa näkemystä ruumiista hauraana, huokoisena 
ja vaikutuksille alttiina. 

180  Haastateltu kertoi useimpien Einstein-klubissa esitettyjen show-numeroiden pohjautuneen seksuaalisuudella 
leikittelyyn. Esimerkiksi haastatellun ensimmäinen ristiinpukeutumishahmo oli ”kyllikki virolainen”, joka vailla 
alusvaatteita jakkupukuun pukeutuneena, peruukki päässä ja silmälasit nenällä simuloi virtsaavansa taikinakul-
hoon. ”Tänään kotona”- televisio-ohjelmaformaattia mukaillen ”kyllikki” vatkasi tämän jälkeen kananmunia 
kulhossa dildolla ja pyysi yleisöä taikinansa koemaistajiksi. Haastattelu 20.5.2015 (M1). 1960- ja 70-luvuilla 
Mainos-televisiolla pyörinyt ohjelma oli tunnettu siitä, että se oli puhunut avoimesti konservatiivisten arvojen 
puolesta ja antanut neuvoja ruuanlaittoon ja kodin pulmiin liittyvissä asioissa. Haastatellun parodisoiva esitys 
asetti monimieliseen valoon ja paljasti kohteensa eli Tänään kotona –formaatin  konventiot ja välineet käyttämällä 
niitä ja ottamalla ne osaksi omaa esityksen rakennettaan. (Parodiasta kts. Rose 1993, 81-83, Hutcheon 1985). 

181  Meyers 2004, 4.
182  Hakkarainen 2011.  Helsingin sanomat 26.8 1981, Köngäs: ”Ollaan niin narsistia”. Helsingin Sanomat 20.7 

1981, Ylänne: ” Narsismin fasismi. Poseerauksen vapautus?”
183  Lisa Blackmanin mukaan affekteihin ja vaikuttumiseen fokusoiva tutkimus on haastanut erillisen, autonomisen 

yksilön ideaa aina viime vuosisadan vaihteesta lähtien, jolloin erityisesti sosiaalipsykologian alueella heräsi 
kiinnostus tutkia, miten affekti siirtyy, välittyy, tarttuu ihmisten kesken. Vaikuttumista tarkasteltiin muun muassa 
hypnoottisen transsin, spiritualismin, psykoottisten hallusinaatioiden sekä joukkosuggestion ilmiöiden avulla. Edel-
lä mainitut ilmiöt ja niiden tarkastelu saivat osakseen myös laajaa vastustusta, sillä vaikuttuminen nähtiin itsen 
kyvyttömyytenä pysyä erillisenä ja autonomisena. Vaikuttumisen abnormaaleiksi arvotetut passiot liitettiin muun 
muassa naisiin, työläisiin, kolonialisoituihin ja lapsiin. Vaikuttuminen yhdistettiin yksilöllisen tahdon ja inhibition 
ongelmaksi (Blackman 2008b). Myös peilaamiseen – ja peiliin yleensäkin – liitetyt näkemykset toistavat sekä 
vaikuttumisen kritiikkiä että peilikuvassa tai sosiaalisessa peilaamisessa erilliseksi tunnistettavan itsen, yksilön, 
merkityksellisyyttä. Sabine-Melchior Bonnetin kirjoittamassa länsimaisen peilin historiassa peilaamiselle osoitetaan 
annetun tällainen kahtalainen merkitys. Yhtäällä peilaamiseen liittyvää aistisuutta (aisthesis) on halveksittu 
pinnallisena, kevytmielisenä, turhamaisena, alhaisena ja naisisena, toisaalta peilaaminen abstrahoituna itsereflek-
tioksi, itsetietoisuudeksi, sisäiseksi keskusteluksi ja moraaliseksi kilvoitteluksi on ymmärretty miehiseksi hyveeksi. 
Miehelle peili tekijyyden merkityksessä, esimerkiksi maalauksen tai kirjan luomisen muodossa on ollut maailmasta 
erillisen ja itsestä tietoisen minuuden luomisen väline (Melchior-Bonnet 2004) Kts. myös Anu Korhonen 2010. 
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Peilaaminen aistisena vaikuttumisena – 
kaltaistumisena aistikentän muutokseen

Peilaamisen affektiivisuutta kapitalismin kulutuskulttuurissa tutkinut Rebecca 
 Coleman on ehdottanut, että kuvat eletään pikemminkin läpi kuin että niitä en-
sisijaisesti tulkittaisiin merkityksinä. Merkitysten sijaan kysytäänkin, mitä kuvat 
tekevät, tai pikemminkin mitä ruumiit tekevät kuvien kanssa.184 Kuvilla on voi-
maa liikuttaa. Ne vaikuttavat ennen muuta intensiivisesti, sisältä päin, tuntuen 
ruumiissa. Näin ollen kuvat eivät ole ruumiista erillisiä, vaan perustavassa suh-
teessa siihen.185 

Ehdotamme, että aistinen peilaaminen on kaltaistumista kuvien synnyttämään 
aistikentän tapahtumaan eli se on kaltaistumista havahtumisen aikaan saaman 
tunnelman uudenlaiseen jännittymiseen. Tällöin peilaaminen kohdistuu siis ais-
tikentän tapahtumaan. Kaltaistumisella viittaamme mimeettiseen suhteeseen 
kahden erilaisen, eli aistikentän tapahtuman ja kokijan välillä, missä mimeettinen 
määrittyy aistiseksi vaikuttumiseksi eli ruumiin muuttuneiksi olosuhteiksi. Voitai-
siin myös sanoa, ettei kaltaistuminen tapahdu siihen, mitä kuva esittää, vaan sii-
hen, mitä kuva saa aikaan. 

Aistikenttä ei ole varsinaisesti ympäristö vaan enemmänkin ympäristöstä poik-
keaminen, havahtuminen, ”outoutuminen”.  Yksinkertainen esimerkki olisi kau-
punkikävelyn aikana sattuva säätilan muutos: tummien pilvien nopea kasaan-
tuminen ja tuulen voimistuminen, puiston puiden oksien taipuminen ja lehtien 
rauhaton havina. Tämä havahduttaa nyt aistit (iho, kuulo, näkö) atmosfäärin ta-
pahtumassa olevaan muutokseen, atmosfääriseen tunnelman jännittymiseen, 
joka muuntaa kaiken liikkuvan ja ympärillä eksistoivan (ihmiset, koirat, autot, 
talot, kivet, asfaltti, hiekka, ikkunat, markiisit) “tunnesävyä”, tapaa tulla ilmi. 
Aistikenttä viittaa siis muutoksen aistiseen rekisteröimiseen ja havainnon outout-
tavaan havahtumiseen.  Aistikenttä on siis paljon muutakin kuin eläimen toimin-
nan aistimellinen elinympäristö.186 Väitämmekin, ettei ole kokemusta tai kuvaa 
ilman aistikenttää, johon kokija havahtuu. Aistikentällä on oma oliomaisuutensa 
ja suhteellinen itsenäisyytensä inhimillisistä aistimuksen subjekteista.187 Aistikent-
tä vastaakin joiltain osin tunnelman tai atmosfäärin käsitettä. 

184  Coleman 2013, 39.
185  Featherstone 2010, 195 
186  Ks, Jakob von Uexküll 2010, A Foray into the Worlds of Animals and Humans. 
187  Tai, Deleuze’a ja Guattaria lainaten, voisimme puhua haecceisuuksista. Tällöin olisi kyse satunnaisesta kohtaa-

misesta tiettyjen olioiden ja asiantilojen kesken. Kohtaaminen synnyttää eräänlaisen sisäisen voimakentän, jossa 
olioiden keskinäinen attraktio vallitsee jonkin aikaa. ”You have the individuality of a day, a season, a year, a life 
(regardless of its duration) – a climate, a wind, a fog, a swarm, a pack (regardless of its regularity)” (Deleuze and 
Guattari 1988 (1980), 262). Haecceity tulee John Duns Scotukselta merkityksessä quiddity, tämäisyys. Hän viit-
taa enemmän asian tai objektin erityisyyteen, me viittaamme monitekijäisen kohtaamisen, hetkellisen yhdistelmän 
erityisyyteen ja yksilöllisyyteen. Täten voisimme ajatella futuristiklubbaajien kaltaisella liikkeellä olevan eräänlaisen 
haecceisuuden: “yksilöityneen elämän”. Kukaan yksilö ei voi ottaa vastuuta tai ansiota tämän elämän elämästä, 
koska kollektiivi on yksilöitymä.
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Futuristiklubbaajia vuonna 1981. Valokuva Sakari Viika.

Tarkastelemme seuraavaksi aistikentän käsitteen avulla futuristiklubbaajien 
vaikuttumista verkoston elementeistä opittuna kapasiteettina luoda kytköksiä 
niiden kanssa. Ehdotimme siis, että futuristiklubbaajat poseeratessaan olivat en-
sinnäkin itse luovia ja kekseliäitä peilaajia ja peilikuvia188 kansalliset rajat ylittävän, 
rihmastollisen verkoston eriluontoiselle materiaalille, jota nimitämme kuviksi.189 
Tämä materiaali – esimerkiksi haastatteluista esiin nouseva Kraftwerkin kappa-
le ”The Robots” (1977) - toimi useille futuristiklubbaajille kuvana, jota peilattiin 
aistisen vaikuttumisen merkityksessä. Haastateltu kertoi, kuinka musiikin ensim-
mäiset tunnistettavat syntetisaattorin ujeltavat tahdit saivat ihmiset ryntäämään 
tanssilattialle. ”Rynnättiin hulluina tanssimaan. Tanssittiin robotteina”.190 Tanssi 
varioi mekaanisia, etenkin ylävartaloon ja käsivarsiin paikantuvia toistavia liik-
keitä. Lisäksi futuristiklubbaajien verkostossa vaikuttivat myös visuaaliset kuvat 
Kraftwerkin musiikkivideoista. 

Ensi tahtien kuuleminen havahduttaa aistit tunnelman tapahtumassa olevaan 
muutokseen. Tunnelma virittyy kokijalle aiemmasta poikkeavalla tavalla. Syntyy 
aistikenttä, jossa kokija on osa aistikentän muutosta ja tapahtumaa. Aistit rekis-
teröivät muutoksen ja esittävät sen kuvina kokijalle. Sovellamme Antonio Dama-
sion mielen mallia avaamaan sitä, kuinka ruumiin sisäiset kuvat ovat emootion 
ja ajattelun pohjana ja perustuvat ruumiin muuttuneisiin olosuhteisiin. Kuva on 

188  Futuristiklubbaajat itse viittasivat ruumiin esitykseensä kuva-metaforan avulla; muun muassa ”oman itsensä 
ikoniksi korottaminen” (Hakkarainen 2011).

189  Sosiologisessa kirjallisuudessa myöhäismodernia identiteetin rakentamisenprosessia lähestytään yleisesti ”kuvien 
kierrättämisenä” (mm. Featherstone 1995) tai jo em. ”kuvien peilaamisena” (mm. Fornäs 1998).

190  Haastattelu 20.5 2015 (M1).
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ensinnäkin Damasiolle paljon enemmän kuin visuaalinen representaatio, kuvalla 
viitataan mielen hahmoon missä tahansa aistialueen osassa. Niinpä esimerkiksi 
aistien ja sisäelinten välityksellä havaitsemamme kohteet voivat saada sisäisenä 
vasteena aikaiseksi hajukuvan, tuntokuvan, hammassäryn tai hyvinvoinnin tilan 
kuvan.191 Damasion mukaan ihminen synnyttää siis kohtaamisestaan ympäristön 
kanssa sisäisiä vasteita, jotka ilmenevät kuvina. Kuvat eivät kuitenkaan ole ha-
vainnon objektin ulkoisen muodon kopio, pikemminkin kyseessä on havaitun ja 
elimistömme välisen vuorovaikutuksen – tapahtuman – kuva. 

Damasio erottaa kahdenlaisia kuvia; aistikuvat muodostuvat nyt-hetkessä ta-
pahtuvasta havaitsemisen (aistimisen) toiminnosta, mieleen palautetut kuvat puo-
lestaan sisältävät muistikuvia, tulevaisuuden kuvia sekä mielikuvituksen kuvia. Ais-
tikuvat ammentavat kolmesta eri lähteestä:192 1) proprioseptioksi Damasio kutsuu 
havaintoja kosketuksesta sekä lihasten ja nivelten liikkeistä, 2) interoseptiot viit-
taavat havaintoihin ruumiin sisäelinten toiminnoista (kuten sydämen syke, adre-
naliinihyöky, hengitysrytmi jne.), 3) eksteroseptioksi Damasio kutsuu havaintoja 
ympäristöstä. Aistikuvat ja mieleen palautetut kuvat ja kuviin assosioituvat taus-
taemootiot muodostavat keskenään rinnakkaisten kuvien polyfonisen suhteen. 
Nähdäksemme näin voidaan ymmärtää aistikentän muutoksen kuvautuvan koki-
jalle (ja kokijassa). Ja näin ollen aistikenttä on myös kokijan sisäinen todellisuus. 

Damasio puhuu taustaemootioista193 ja painottaa niiden ulkoista ilmaisullisuut-
ta. Taustaemootiot ovat ruumiillisia toimintoja ja liikkeitä (vrt. interoseptio), ne 
voidaan havaita ja niihin voidaan reagoida. Taustaemootiot voi havaita erityisesti 
kasvoilta mutta myös äänestä, kehon asennoista ja liikkeistä, ja ennen muuta nii-
den kvaliteetista; kuten vaikkapa voimakkuudesta, täsmällisyydestä ja rytmistä.194 
Nähdäksemme näin kokija, jolle aistikentän muutos siis on kuvautunut aisti- ja 
mielikuvien aikaansaamana taustaemootiona, tulee aistikentän tapahtuman ku-
vaksi. Ja kuvautuu näin myös esityksenä (kuvana) toisille kokijoille. 

”The Robots” musiikin aikaan saama tunnelman muutoksen kuvautuminen 
kokijalleen näyttäisi haastattelumateriaalin valossa generoineen räjähtävää vi-
rittymistä sekä kiihtynyttä liikettä hakeuduttaessa tanssilattialle. Lihakset, nivel-
siteet, jänteet ja sidekudokset rekisteröivät liikkeenä sen mitä iho kohtaa ja si-
säistää laatuina; esimerkiksi lattian kovuus jalkojen alla mahdollistaa liikkeen ja 
pysähtymisen. Tihentynyt, kiihkeä tunnelma, sydämen sykkeen nousu, musiikin 
nakuttava biitti, ja muisti- sekä mielikuvituksen kuvat Kraftwerkin ilmeettömistä 
kasvoista ja kinesteettisen muistin kuvat mekaanisista liikkeistä saavat ilmaisunsa 
tanssissa, jota haastateltu futuristiklubbaaja kuvasi robottimaiseksi mutta jonka 
kvaliteetissa on syytä uskoa olleen voimistuneen olemassaolon tunteen ylijäämää. 
Tanssi, kuten mikä tahansa futuristiklubissa tapahtuva toisille kuvautuva toimin-

191  Damasio 2000, 287- 290.
192  Käytämme tässä Shannon Rose Rileyn (2004) Damasion mielen mallin pohjalta kehittelemää erottelua, jota Riley 

sovelsi näyttelijäntyön ohjaukseen.
193  Damasio ilmoittaa näkemyksensä taustaemootioista olevan samankaltainen kuin Daniel Sternin käsitys vitaa-

lisuusefekteistä (toisinaan käännetty vitaaliaffekteiksi) (Damasio 2000, 259). Vitaaliaffektit ovat laatuja, jotka 
voivat olla liikkeitä, intensiteettejä, rytmejä ja ne ovat läsnä tajunnallemme dynaamisina, abstrakteina rakenteina. 
Voimme aistia niitä itsessämme ja ympäristössämme kaiken aikaa (Stern 1985, 53-55).  

194  Damasio 2000, 259.
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ta on myös poseeraamista. Näin poseeraaminen ei tarkoita paikoilleen jähmet-
tymistä, vaan poseeraaminen on aistisen peilaamisen synnyttämä kokemuksel-
linen ja ilmaisullinen prosessi, joka puolestaan kuvautuu toisille peilattavaksi ja 
mielikuviteltavaksi edelleen. Poseeraamisen kompositiot voivat syntyä yllättäen 
ja vauhdissa osatekijöiden ollessa liikkeessä keskenään195 ja niitä voisi aineiston 
valossa kuvata eräänlaisina hetkellisinä, liikkeen, vauhdin ja kuvien pyörteinä, joi-
hin ruumiit tulevat mukaan temmatuiksi. Poseeraamista voidaan aistia muutoin-
kin kuin näköaistin välityksellä. Tällaista näköaistin ensi sijaisuuden syrjäyttävää 
liikevisioon astumista selvennämme seuraavaksi.

Outoutuminen

Ehdotamme, että kun futuristiklubbaaja peilasi aistisesti esimerkiksi Kraftwerkin 
musiikkia ja kaltaistui aistikentän tapahtuman peilikuvaksi, ei tällä ollut ensisijai-
sesti tekemistä refleksiivisen peilaamisen eli itsen tunnistamisen tai merkitysten 
lukemisen kanssa. Kyseessä ei myöskään ollut esikuvan, esimerkiksi Kraftwer-
kin, eleellinen imitaatio eli intentionaalista subjektia vaativa jäljittely ja jäljittelyn 
tuloksen esillepano. Ruumista ei ohjannut ensisijaisesti erillisen itsen tietoisuus, 
vaan pikemminkin alttius vaikuttua (affektoitua) ja vaikuttaa (affektoida) ja teh-
dä kytköksiä muun materiaalisen maailman kanssa. 

Futuristiklubbaajien aistinen peilaaminen (verkostossa ja klubitilanteessa vai-
kuttavista kuvista) on aistikenttien, eli tunnelman muutoksen tai tapahtumisen 
tunteen, luomista. Toisekseen aistikentät luovat futuristiklubbaajaa. Futuristiklub-
baajan peilaamisen voi tulkita olleen järkkymistä pois niistä ”tavallisen” kansa-
laisen ruumiintekniikoista ja suhtautumistavoista, joita sosiaalinen maailma vaati 
esitettäväksi futuristiklubbaajien verkoston ulkopuolella.  Futuristiklubin aistiken-
tät tarjosivat nähdäksemme paikan outoutua, paikan, jossa ei tullut tunnistetuksi 
eikä tunnistanut maailmaa sen vaatiman konventionaalisen habituksen eli tuttu-
jen ruumiintekniikoiden ja totuttujen suhtautumistapojen kautta. Peilaaja ei ais-
tinut maailmaa ja itseä peilivision tilassa. 

Sen sijaan outoutumista voisi kuvata Brian Massumin toisen termin eli liikevisi-
on avulla. Liikevisio – tunnistamattomaksi itselle tulemisena – ulottuu sosiaalises-
ti jaetun narraation sekä spekulaarisen eli näkemiseen, muotoon ja tunnistami-
seen perustuvan identiteettirakenteen tuolle puolen. Liikevision elementaarinen 
ykseys ei perustu peilivision kaltaiselle itseidenttiselle tarkkailijalle, vaan ykseys 
on liikkeen singulaarisuutta, subjekti-objekti-symmetrian rikkoutumista. Massu-
min mukaan liikevisioon astumisessa kyseessä on sijoiltaan meno, liike sinänsä ja 
puhtaan transformaation ja epäpaikantuneiden näkökulmien tila.196 Tulkitsem-

195  Vrt. Marvin Carlsonin (1986) lanseeraamaan termiin ”psyykkinen polyfonia” (psychic polyphony), jonka 
mukaan teatteriyleisön yksittäiset jäsenet suuntaavat huomionsa lukuisin eri tavoin esitykseen ja sen etenemiseen. 
Yleisössä ei ole kahta katsojaa, jotka näkisivät ja kokisivat saman esityksen.

196  Massumi 2002, 51. Liikevision tilassa, kuten esimerkiksi edellä kuvaamassamme liikkuvassa poseeraamisessa, on 
läsnä näköaistin hallintaa syrjäyttäen muut aistit ja ruumiin sisäiset kuvat ja aistimukset. Liikevisiossa näkö kään-
tyy proprioseptiiviseksi, Massumin kuvatessa prosessia silmien sulautumisena lihaan. Visio itsessään on kuitenkin 
sekoittuneiden havaintojen moodi. Se rekisteröi sekä muotoa että liikettä (Massumi 2002, 59-61).
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me, että liikkeessä olija peilaa ja ruumiillistaa kuvana ennen muuta aistikentän 
tapahtumaa, esitystä, ei identiteettiä tai itseä.

Lopuksi

Porvarillista autonomista ja yksilöllistä kokemuksen tekijyyttä vasten olemme aset-
taneet siis kokemuksen elämäkerran katkoksena, jossa kokija outoutuu ja tulee 
esitetyksi itsensä ulkopuoliseen tilanteeseen. Kokemus vaatii tapahtuma-ainek-
sekseen siis monikollisen yhteisen rakentumista. Yhteinen ei ole tulosta erillisten 
yksilöiden sisäisten maailmojen vuorovaikutuksesta, vaan se muodostuu omak-
si vyöhykkeekseen, kun monet yksilöt irtoavat totunnaisesta elämisen tavasta 
tulemalla uudenlaisen kulttuurisen (tai poliittisen) vaikutuksen alaiseksi. Monet 
löytävät itsensä ikään kuin haaksirikkoiset meren rannalla, uudessa yhteisessä 
aistikentässä ja tilanteessa. Erona Robinsonaadiin on se, että tämä merenranta 
muodostuu edelleen totunnaisen urbaanin maiseman ja elämän elementeistä. 

Jokainen esitys on eräänlainen toispaikkaisuus ja toisaikaisuus eli muulle elä-
mälle erillinen ja rinnakkainen tapahtuma-avaruus. Jos kokija tulee vaikutetuksi, 
esitys vangitsee hänet tai esittää hänet esityksen vieraaseen toispaikkaisuuteen. 
Esitetyksi tulemisen olemme ymmärtäneet mimeettisesti – jokin (kuva) tilanteen 
intensiteetissä, tunnelmassa vangitsee esitetyn kaltaisuuden osallisekseen, ilman 
että henkilö tuntee tilanteen dramaturgiaa läpikotaisin. Tämä on tilanteeseen ou-
toutumista. Juuri tällä tavoin futuristiklubbaajien kaltaiset yhteisöt tulevat mah-
dollisiksi: niissä kokoontuvat ihmiset, jotka tietyssä hetkessä, kulttuurisessa ja 
yhteiskunnallisessa tilanteessa, ovat outoutuneet hegemonisesta enemmistöyh-
teiskunnasta esityksiin, joilla on kaltainen intensiteetti, tunnelma ja eettis-poliit-
tinen näkemys. Klubbaajat ovat henkilöitä, jotka tulevat yhteisiin tiloihin jaka-
maan kokemiaan intensiivisiä outoutumisia. Tästä kokoontumisesta kasvaa uusi 
verkostollisten vaikutteiden risteymä, joka saa omantyylisensä skenografian.197 

Jos palaamme vielä kokemuksen käsitteeseen, tärkein väittämämme suhtees-
sa futuristiklubbaajien kokemukseen ei liity millään tavalla psyykkiseen tai sisäi-
seen kokemukseen. Keskeistä on kokemuksen kahdentuminen materiaalisessa, 
ei-inhimillisessä tilassa. Vasta aistikentän syntyminen monen säännöllisistä ais-
tikäytännöistä (kuten peilaamisen ja poseeraamisen ruumiintekniikoista) mah-
dollistaa kokemuksen ilmiönä, joka on kollektiivinen, omalaatuinen ja esitettä-
vissä useissa erilaisissa medioissa. Uskomme myös, että tallentavan teknologian 
ja suullisen historian kautta ruumiintekniikoilla on kyky siirtyä ajassa: kokemus 
ei kuole pois sen kokeneen ruumiin myötä. Samoin tulee ymmärtää, että tässä 
esiintuomamme tekijyys ei ole muodontavaa. Kokemuksella on kyky itsenäistyä 
kuvallisena sommitelmana. Olemme esitelleet eräänlaisen silmukan; tehty koke-

197  Skenografialla viittaamme tässä näyttämön lavastusta ja puvustusta laajempaan tapaan organisoida aistikenttiä. 
Viittaamme sillä siis ajan, paikan ja tunnelman tiivistymään. Futuristiklubbaajien skenografiassa aika viittaa 
useisiin eri aikoihin, paikka viittaa ”toispaikkaisuuteen” eli yhteiskunnan hallitsevia tiloja parodisesti ja vääristä-
västi peilaavaan paikkaan ja tunnelmalla viittaamme futuristiklubbaajien verkostossa vaikuttavien kuvien aikaan 
saamiin aistikenttiin. 
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mus voi uudelleen vangita ja outouttaa tekijänsä esitykseensä. Kokemus on lai-
nattavissa, toistettavissa, sovitettavissa. 

Ehdotamme lopuksi, että kuvan, aistikentän ja peilaamisen käsitteet soveltuvat 
myös esitysanalyysin käsitteiksi. Erityisesti silloin, kun halutaan tuoda kielen pii-
riin esitystapahtuman tunnelmassa tapahtuneen muutoksen aikaan saamia olo-
suhteiden muutoksia kokijan ruumiissa ja niiden kuvautumista edelleen muille 
kokijoille. Esitysten, tekojen, kuvien performatiivisuutta eli niiden aikaan saamia 
affektiivisia vaikutuksia on toki käsitelty esitysanalyysin (ja esitysteorian) puitteis-
sa aiemminkin. Koemme, että erityisesti affektiivisen vaikutuksen hienosyisem-
pään analyysiin tässä hahmottelemamme käsitteet ovat käyttökelpoisia ja edel-
leen kehiteltävissä.
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Marleena Huuhka

Koe kesyttämätön
– Inhimillinen ja ei-inhimillinen 
yhteistoimijuus videopeleissä

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa tarkastelen videopelejä esityksellisinä tapahtumina, jotka tulevat ole-
viksi inhimillisten ja ei-inhimillisten tekijöiden yhteisen toiminnan tuloksena. Esimerkki-
pelinä on Might and Delight –studion vuonna 2013 julkaisema selviytymispeli Shelter. 
Inhimillisiä tekijöitä ovat esimerkiksi ihmispelaajat, ihmiskatsojat ja pelien ihmissuunnit-
telijat. Ei-inhimillisiä tekijöitä ovat muun muassa pelikoneet, pikselit, sähkö, ohjelmoin-
tikieli, pelihahmot ja pelien virtuaaliset maisemat ja ympäristöt. Tarkoitukseni on purkaa 
subjekti-objekti-dikotomiaa inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden välillä. Virtuaalisissa 
peliesityksissä ei-inhimilliset tekijät osallistuvat esityksen tuottamiseen yhdessä pelaajan 
kanssa. Väitän, että tässä prosessissa ihmistoimija tulee osaksi suurempaa tekijyyttä, joka 
on luonteeltaan ei-inhimillinen. 

Teoreettisena perustanani ovat Jane Bennettin, Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin sekä 
Baruch Spinozan materialistiset filosofiat. Kaikki edellä mainitut teoreetikot artikuloivat 
subjektiviteetin ja toimijuuden yhteiseksi sekä suhteisiin perustuvaksi. Lisäksi kaikki koros-
tavat sekä ihmisten että asioiden olevan pohjimmiltaan rakennettuja samasta fyysisestä 
aineesta – näin ollen ei-inhimillinen toimijuus nousee relevantiksi tarkastelun alueeksi 
inhimillisen toimijuuden rinnalle. Videopeleissä tämä yhteinen toimijuus aukeaa yhtei-
seksi esitykseksi, jossa esiintyjän, pelihahmon, materiaalisuus muodostuu inhimillisten ja 
ei-inhimillisten toimijoiden välisissä suhteissa.

Abstract

This article examines video games as performative events, which come into existence 
through cooperation between human and non-human agents. Shelter, a survival game 
published in 2013 by Might and Delight serves as an example of this cooperation. Human 
agents include for example human players, human spectators and human game design-
ers. Non-human agents include for example game devices, pixels, electricity, program-
ming language, game characters, and virtual sceneries. My aim is to deconstruct the 
subject-object dichotomy between humans and non-humans. Non-human agents par-
ticipate in the creation of virtual game performances together with the human player. 
My claim is that in this process the human agent becomes a part of a greater agency, 
which is non-human by nature.

My theoretical framework is grounded on the materialist philosophies of Jane Bennett, 
Gilles Deleuze & Félix Guattari, and Baruch Spinoza. All these theorists see subjectivities 
and agencies as shared and relation-based. In addition all emphasize the notion that both 
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humans and things are made of the same substance: thus the non-human agency is a 
relevant subject for scrutiny. In video games this shared agency opens as a shared per-
formance, in which the performer – the avatar – becomes its materiality in the relations 
of human and non-human agencies.

Osa 1 eli minä, mäyrä ja immanentti esitys 

Ihmiset tulevat, pysyvät hetken, kukoistavat, rakentavat, ja sitten he läh-
tevät. Se on heidän tapansa. Mutta me pysymme. Minulle on kerrottu, 
että mäyriä oli täällä ennen kyseistä kaupunkia, ja nyt mäyriä on täällä 
taas. Me kestämme paljon ja voimme muuttaa pois hetkeksi, mutta me 
odotamme ja olemme kärsivällisiä ja palaamme. Ja niin se tule olemaan. 
(Kenneth Grahame)198

Olipa kerran virtuaalinen mäyräemo199. Eräänä päivänä tuo mäyräemo liikkuu 
minun kauttani. Herään tietoisuuteen ja hetkelliseen olemassaolooni pesässäni 
kalliolohkareen alla olevassa onkalossa. En ole yksin, vaan vieressäni nököttää 
viisi vastasyntynyttä pentua. Yksi niistä on liikkumaton. Hätäännyn, mutta pian 
ymmärrän, että minun tulee nyt syöttää tuolle tajuttomalle lapselleni virtuaalinen 
retiisi. Opin käyttämään hiirtä ja näppäimistöä oikein ja pikseleistä rakentuva poi-
kaseni herää eloon. Luolan ulkopuolella odottaa maailma täynnä vaaroja, jotka 
rakentuvat samasta materiaalisuudesta kuin minä, ruudulla seikkaileva avatarini 
sekä avuttomiksi ohjelmoidut poikaseni. Tehtäväni on kuljettaa nuo vastasynty-
neet, mutta yhä uudelleen jokaisella pelikerralla syntyvät koodinpätkät läpi oh-
jelmoidun luonnon seuraavaa turvapaikkaa kohti.

198 Grahame 2012, 82.
199  Mäyräemo esiintyy (performs) pelissä nimeltä Shelter, Might and Delight, 2013.
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Korkeassa ruohikossa. Shelter (Might and Delight, 2013).

Tämä artikkeli käsittelee videopelejä materiaalisina inhimillisten ja ei-inhimillisten 
toimijoiden yhteistekijyyden ja yhteisesiintyjyyden rihmastoina. Kytkeydyn uusma-
terialistiseen, immanentin maailmankuvan traditioon200, joka vastustaa dualisme-
ja, kuten luonto/kulttuuri ja mieli/materia, sekä kiinnittää huomiota materian mer-
kitykseen ihmisen toiminnalle. Pyrin ottamaan videopelirihmastojen ei-inhimilliset 
toimijat vakavasti, varteenotettavina kumppaneina, joiden kontribuutio yhteisen 
peliesityksen luomisessa on vähintään yhtä merkittävä kuin pelaajan. Artikkelini 
on myös osa posthumanistista diskurssia, joka pyrkii purkamaan ihmisen lajilleen 
rakentamaa valta-asemaa suhteessa muihin: toisin sanoen asettamaan ihmisen 
toimijana samalle tasolle muiden eläinten ja olioiden kanssa. Videopeleissä muo-
dostuvat esitykset ja niissä läsnä oleva mimeettinen ja virtuaalinen potentiaali on 
selkeä esimerkki inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden jaetusta tekijyydestä.

Sillä, että aloitan tämän artikkelin kertomuksella mäyrästä, ei oikeastaan ole 
mitään merkitystä. Mäyrän tilalla voisi olla mikä tahansa muu virtuaalinen toimi-
ja: ihminen, koira, ihmis-eläin-hybridi, auto, keijukainen, pallo tai pelkkä pikse-
li. Mäyrä on tässä auttamassa minua ja lukijaa hahmottamaan ja kuvittelemaan 
edes osan niistä toimijoista, jotka tässä artikkelissa tulevat vastaan. Mäyrä on siis 
esimerkki ja merkki, se antaa muodon kaikille niille mahdollisille pelihahmoille, 
joita me olemme joskus tavanneet tai tulemme joskus potentiaalisesti tapaamaan.

Vaikka istun tietokoneeni ääressä ihmisenä näennäisesti yksin, en missään 
vaiheessa ole ollut tai tule olemaan sitä todella. Minä, pelaaja, olen jatkuvassa 
yhteydessä lukemattomien muiden kanssa. Osa noista muista on ihmisiä, samaa 
lajia ja geenisekvenssiä kuin minä, mutta tässä artikkelissa käsittelemässäni, yksin 

200  Kts. esim. Dolphijn & van der Tuin 2012.
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pelattavassa offline-pelissä heidän läsnäolonsa välittyy ainoastaan kaukaa ohjel-
moinnin läpi. Tilanne on eri online-peleissä, joissa toisten pelaajien teot näkyvät 
välittömästi edessäni ja vaikuttavat suoraan siihen, mitä ja miten minä pelaan. 
Pelimuodosta huolimatta minä ja muut pelaajat jaamme kuitenkin pelien pelaa-
misesta syntyvät kokemukset. Emme ehkä kommunikoi niitä toisillemme, mutta 
asetumme joka tapauksessa samanlaisiin mutta aina erilaisiin suhteisiin samojen 
ei-inhimillisten tekijöiden kanssa.

Lähempänä sekä fyysisesti että käsitteellisesti ovat tietokone, jolla pelaan – hii-
ri, näppäimistö, näyttö ja kuulokkeet, jotka kaikki ulottavat aistejani ja toiminta-
mahdollisuuksiani kohti virtuaalista maailmaa – sekä kaikki ne asiat, jotka tuossa 
virtuaalisessa maailmassa minun aisteilleni avautuvat. Animoitu luonto, muut eläi-
met ja humanoidit, käyttöliittymän ohjeet ynnä kaikki muu, mikä manifestoituu 
silmieni eteen pikseleinä tai korvilleni digitaalisena äänimaisemana ovat kanssa-
ni. Suoraan aisteilleni avautuvan ei-inhimillisen materiaalisuuden takana on vielä 
lisää: esimerkiksi ohjelmointikieli, joka liikuttaa pikseleitä sekä sähkö, joka tuot-
taa virtaa koneelleni ja joka aiemmin on tuottanut virtaa peliä ohjelmoitaessa.

Muut ihmispelaajat, pelien koodaajat ja kaikki ei-inhimillisyys, jonka kanssa 
olen pelatessani tekemisissä, sijaitsee samassa rihmastossa, samalla immanens-
sin tasolla, läsnä ja sisällä tässä jakamassamme maailmassa. Olen siis koko ajan 
läpikotaisin ja loputtomasti kontaktissa lukemattomien muiden samaa maailmaa 
asuttavien kanssa. Vaikka toiset inhimilliset ovat kaukana, olemme toisiimme kyt-
köksissä pelin tuottaman rihmaston kautta. Kaikki peleissä tapahtuva tekijyys on 
yhteistä minulle ja mittaamattomille muille.

Pelien ja videopelien tarkka käsitteellinen määrittely on tässä artikkelissa mah-
dotonta, pelitutkimuksen kentällä ei tälläkään hetkellä ole yhteisymmärrystä siitä, 
mikä tai millainen peli - ja videopeli - tarkkaan ottaen on.201 Loputtomassa nar-
ratologisten ja ludologisten eli pelitutkimuksellisten lähestymistapojen ja määrit-
telyjen ristiaallokossa nojaudun Ian Bogostin määritelmään ”video games are a 
mess”.202 Bogostin mukaan pelien määrittelyssä on ensisijaisesti kysymys onto-
logiasta: pelejä ei käsitteellisesti voida lokeroida kovin ahtaasti, vaan niiden ole-
mukseen kuuluu epämääräisyyttä ja ylipursuavuutta. Tätä kaikkea voi lähestyä 
lutkaontologian203 kautta ja antaa hierarkkisten määrittelyjen väistyä suhteiden 
moninaisuuden tieltä.204 Pelit eivät siis ole joko/tai, vaan aina sekä/että. Sama 
moninaisuus lävistää pelit myös genren tasolla. Käsittelen tässä artikkelissa ko-
kemustani yhdestä pienen, rajatun genren videopelistä, eikä näitä kokemuksia 
voida sellaisinaan yleistää koskemaan kaikkea videopeleiksi kutsuttavaa materi-
aa. Yhteisenä tekijänä kaikilla videopeleillä ovat kuitenkin säännöt,205 jotka jolla-
kin tavalla rajaavat ja ohjaavat ihmispelaajan toimintaa, sekä ihmisen ja koneen 

201  Kts. esim. http://bogost.com/writing/videogames_are_a_mess/
202  http://bogost.com/writing/videogames_are_a_mess/
203  To make earnest a term used in jest by Levi Bryant, this is a slutty ontology, one in which any-

thing is thing enough to have a good time. (Ian Bogost)
204  http://bogost.com/writing/videogames_are_a_mess/
205  Kts. esim. Suits 1978.
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vuorovaikutussuhde, joka toimintojen kautta ruumiillistaa pelitapahtuman.206 
Lisäksi kaikki pelit ovat leikkiä,207 eli vapaaehtoista ja itseisarvoista toimintaa.208

Videopelit ovat tutkimukseni kohteena, koska jatkuvasti laajenevana bisnek-
senä, teollisuutena ja ajanvieton tapana niiden vaikutus kaikkeen muuhun kult-
tuuriin ja tapaamme olla maailmassa ei ole ohitettavissa: negatiivisina puolina 
puhumme muuan muassa pelillistymisestä,209 pelien vaikutuksesta ihmisten kes-
kittymiskykyyn ja niiden aikaa syövästä immersiivisestä210 potentiaalista.211 Kui-
tenkin videopeleissä tapahtuvat esitykset ovat konkreettinen esimerkki siitä, mi-
ten erilaiset ja erilajiset toimijat liittyvät yhteen tuottamaan viihdettä tai taidetta 
kontekstista riippuen. Ne ovat selkeä aktiivisen osallistumisen territorio, jossa ih-
minen ja kone – sekä omissa tutkimuskohteissani usein myös eläin – limittyvät 
toistensa kanssa. Videopelit ovat myös immateriaalisen ja tietotyön ruumiillistu-
ma ja sellaisena kapitalistisen uuden tuotannon ytimessä.212

Vaikka pelit usein nähdään tarinallisina esityksinä esimerkiksi sankaruudesta 
saavutuksiin ja voittoon tähtäävinä käyttöjärjestelminä tai arkipäivän ajan kulua 
nopeuttavina viihdetuotteina, on mielestäni olennaista tutkia pelaamista myös 
näiden diskurssien ulkopuolella. Videopelien pelaamisen kokemuksellinen olemus 
ja potentiaali ovat vain niissä itsessään, vaikka taustalla vaikuttaakin massiivinen 
tuotannon ja kulutuksen koneisto. Se lävistää representaation ja välineellisyyden 
tasot materiaalisuutena, joka on rajaton rihmasto eikä näin ollen koskaan rajau-
du pelkästään pelaamiseen aktina. Pelaaminen toimintana ylittää pelien sisällöl-
lisen representaation tason ja on siten nähtävissä materiaalisena toimintana, joka 
luodaan sekä minun että inhimillisten ja ei-inhimillisten kumppanieni ruumiissa. 
Kaikki peliini osallistuvat toimijat ovat fyysisiä ruumiita, vaikka jotkut niistä ovat-
kin aisteillemme välittömästi saavuttamattomia.

Tässä artikkelissa keskityn kysymyksiin siitä, millaista yhteistekijyyttä ja -esiin-
tyjyyttä minä ja pelien muut inhimilliset ja ei-inhimilliset toimijat yhdessä tuo-
tamme; voiko meitä tekijöinä erottaa toisistamme esityksen ja mimesiksen ruu-
miillistuman kannalta, ja jos voi, millaisia hierarkioita tähän erotteluun sisältyy. 
Teoreettisena pohjana toimivat Jane Bennettin käsite ”väreilevä materia” (vib-
rant matter), Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin käsitteet rihmasto ja sommitelma 
sekä Baruch Spinozan käsitteet substanssi ja affekti, joita tosin käsittelen tässä 
artikkelissa verrattain lyhyesti. Näiden teoreettisten raamien lisäksi liitän yhteis-
tekijyyden rakentumisen nautinnon ja vapauden potentiaalisuuksiin. Käsitystäni 

206  Galloway 2006, 2.
207  Kts. Salen & Zimmerman 2004.
208  Kts. esim. Huizinga 1967, Caillois 2001 & Suits 1978.
209  Kts. esim. http://www.gamasutra.com/view/feature/134735/persuasive_games_exploitationware.php?page=2
210  Kts. Väliaho 2014.
211  Videopelien aikaa imevä immersiopotentiaali voidaan nähdä (ainakin passiivista) vastarintaa edistävänä: jos ajat-

telemme, että nautinnolle ja leikille annettu aika, jota pelaaja ei välttämättä enää pysty kontrolloimaan, on poissa 
niin sanotusta oikeasta, tuottavasta työstä, palkkatyöstä, asettuu se vastaan yhteiskunnalle hyödyksi olemisen 
vaadetta. Tämän potentiaalin kääntöpuoli on kuitenkin murskaava ja toimijuuden voimat imevä apatia, joka saat-
taa estää peleihin imeytyneen ihmisen kontaktin kanssaihmisiin sekä legitimoida huveja tarjoavan kapitalistisen 
järjestelmän. Oli miten oli, itse näen ”työttömässä loisessa”, joka pelaa mieluummin pleikkaria kuin menee töihin, 
hiljaisen kapinallisen hahmon.

212  Kts. Väliaho 2014.
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esityksestä kehystää ajatus mimesiksestä maailmaa tuottavana voimana, joka on 
vastikkeeton ja olemassa vain itseään varten.

Osa 2 eli esitys, mimesis ja virtuaalisuus

Was it Laurie Anderson who said that VR would never look real until they 
learned how to put some dirt in it? (William Gibson)213

Ennen kuin sukellamme esitystapahtuman materiaalisuuteen, on syytä käydä 
läpi tämän artikkelin ja sen kirjoittajan suhde esitykseen käsitteenä sekä tätä 
käsitystä luoviin teorioihin. Tässä artikkelissa toistuvat termit toimija, tekijä sekä 
esiintyjä. Toimijalla tarkoitan mitä tahansa oliota, jolla on potentiaali toimia tai 
olla toimimatta jollakin tavalla. Toimija on siis kappaleen tai olion kutsumanimi. 
Tekijällä tarkoitan toimijaa, joka osallistuu aktiivisesti kyseisen teon, tässä tapa-
uksessa virtuaalisen esityksen rakentamiseen, joko näkyvillä tai näkymättömissä. 
Esiintyjä taas tarkoittaa tekijää, joka on videopelin sisäisessä esityksessä minun 
katsojaperspektiivissäni esillä, minun katseeni kohteena. Esimerkiksi näkemäni 
pikselit ja minä avatarini kautta olemme sellaisia. Toimijuus, tekijyys ja esiintyjyys 
kietoutuvat yhteen ja ovat paljolti päällekkäisiä. Käsitän niiden keskinäiset suh-
teet karkesti näin: toimijuus sisältää sekä tekijyyden että esiintyjyyden ja tekijyys 
puolestaan esiintyjyyden.  Kaikki käsitteet tai kategoriat sisältävät sekä inhimilli-
siä että ei-inhimillisiä osallistujia.

Esitys ja performance teoreettisina käsitteinä ovat monitahoisia ja 
monimerkityksellisiä,214 joten on syytä selittää ne konnotaatiot, jotka itse kirjoit-
taessani tunnistan ja tunnustan. Esitys merkitsee tässä ei-representoivaa, funk-
tiotonta ja vastikkeetonta toimintaa,215 jolla on yksi tai useampi tekijä ja yksi 
tai useampi katsoja, omissa esimerkeissäni minä ja ei-inhimilliset kanssatoimija-
ni. Videopeleissä tapahtuvat esitykset tulevat oleviksi virtuaalisen alueella. Virtu-
aalisuus määritellään yleensä moneutena, jolla on potentiaali aktualisoitua, tulla 
olevaksi maailman alueella.216 Virtuaalinen on siis itsessään mimeettinen, maa-
ilmoja tuottava voima.

Koska pelilliset esitykset ovat olemassa yhtä aikaa sekä virtuaalisessa että re-
aalisessa maailmassa, tarvitaan myös esityksen (performance) käsitteen laajen-
tamista. Matt Delbridge ja Riku Roihankorpi ehdottavat seuraavaa määritelmää:

esitys voidaan määritellä jaettuna tai yksilöllisenä toimintana, tapahtu-
mana, eleenä tai representaation, mediumin tai medioiden ilmitulon ta-
pana, joiden kautta intentiot, odotukset, vaikutukset, sosiaaliset ja kor-

213  Gibson 2012.
214  Kts. esim. Arlander 2015.
215  Kts. Roihankorpi 2015.
216  Kts. Esim. Hardt&Negri 2005, Shields 2003 & Shields 2006. 
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poreaaliset alueet sekä ideat saavat yleisesti tunnistettavat ilmaisunsa tai 
erkaantuvat niistä.217

Tämä määritelmä itsessään antaa tilaa virtuaalisen esityksen aktualisaatioille 
kaikissa suunnissa: esitys tässä kontekstissa voi siis tuottaa loputtomasti uutta, 
mahdollisesti ennen kuvittelematonta, olemassa olevaa virtuaalista ainesta. Ku-
ten esitys, myös mimesis on termi, joka on määritelty sen tuhansien vuosien his-
torian aikana yhä uudelleen.218 Tässä artikkelissa näen mimesiksen toimintana ja 
voimana, jolla on rajaton potentiaali luoda uusia maailmoja. Mimesis ylittää teo-
rian ja representaation, se kieltäytyy asettumasta aloilleen ja sopeutumasta nor-
meihin. Mimesis on jatkuvan, loputtoman luomisen prosessi. Mimesis ei omassa 
tulkinnassani ole ainoastaan inhimillinen toiminnan alue, vaan sen tuottamiseen 
osallistuvat oliot yli laji- ja materiaalisuusrajojen. Tällainen käsitys mimesiksestä 
asettuu vastakkaiseksi esimerkiksi Platonin ajatuksille.219 Mimesis ja virtuaalisuus 
ovat siis molemmat maailmoja luovia voimia, joiden todeksi-tulemisen potenti-
aalia ei voi rajoittaa.220 Sellaisina ne ovat vailla alkuperää eli an-arkkisia: niillä on 
anarkistinen horisontaalisesti, rihmastollisesti leviävä ja rakentuva olemus.

Osa 3 eli pieni hetki Spinozalle

On with the dance! let joy be unconfin’d. (Lord Byron)221

Baruch Spinoza, ilon filosofi, asettuu alkupäähän sitä antihumanistista kamppai-
lua, jota on myöhemmin käynyt muun muassa Donna Haraway purkamalla ih-
misen, eläimen ja koneen väleihin rakennettuja muureja. Spinoza kiistää ihmisen 
erilakisuuden muun luonnon kanssa, sillä jos ihminen on erillään muusta maa-
ilmasta, ei ihmistä ole olemassa.222 Michael Hardt ja Antonio Negri kirjoittavat:

Antihumanismi, joka käsitetään kaiken transsendenssin kiistämiseksi, ei 
siis missään nimessä merkitse vis vivan, modernin tradition vallankumouk-
sellista virtausta elvyttävän luovan elämänvoiman kieltämistä. Päinvastoin: 
transsendenssin torjunta on ehtona tämän immanentin vallan ajatuksel-
le, filosofian anarkistiselle perustalle: Ni Dieu, ni maître, ni l’homme.223

Koska sekä Deleuze ja Guattari että Bennett ammentavat teorioissaan Spi-
nozalta, on syytä käydä lyhyesti läpi joitakin Spinozan ajatuksia. Spinozan sub-

217 “performance [can be defined] as a shared or individual act, event, gesture or emergence/manner of (a) represen-
tation, medium or media, by which intentions, expectations, influences,  social/corporeal domains and ideas depart 
from or receive their commonly recognizable articulations.” Delbridge & Roihankorpi 2015, 51. Suom. MH.

218  Kts. Esim. Potolsky 2006 & Taussig 1993.
219  Kts. esim. Kirkkopelto 2009.
220  Kts. Roihankorpi 2015.
221  http://www.poetry-archive.com/b/the_eve_of_waterloo.html
222  Hardt & Negri 2005, 103.
223  ”Ei jumalaa, ei herraa, ei ihmistä.” Hardt & Negri 2005, 104.
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stanssi, conatus ja affektit muodostavat pohjan niin väreilevälle materialle kuin 
rihmasto(i)llekin. Spinozalle on olemassa vain yksi jumalallinen substanssi, joka 
on ääretön.224 Jumala on siis kaikki, kaikki on jumalasta ja näin yhteen liittynyt-
tä materiaalisella tasolla. Maailma ja kaikki mikä maailmankaikkeudessa on, jo-
kainen ruumis, jokainen asia, olio, on tämän jumalallisen substanssin modus.225

Spinoza puhuu jumalasta mutta ajatus kulkee maallisemman diskurssin pol-
kuja. Me kaikki maailmassa manifestoituvat ruumiit, inhimilliset ja ei-inhimilliset, 
elävät ja ei-elävät, olemme saman aineksen moduksia ja ilmentymiä. Meidät on 
kaikki tehty tähtipölystä, atomeista, alkuaineista, kaikki meidät voidaan hajottaa 
lopullisesti samoihin osiin. Tämä ajatus materiasta, kollektiivisesta koostumises-
ta, joka yhdistää meidät kaikki ja joka tekee meistä kaikista – myös ei-elollisista 
– aktiivisia toimijoita, toistuu nähdäkseni myös Deleuzen ja Guattarin sekä Ben-
nettin kirjoituksissa. Spinozan anti-humanismi on tässä paljaimmillaan: meitä ih-
misinä ei voi erottaa kaikesta muusta, olioiden välisiä hierarkioita ei siis pohjim-
miltaan ole olemassa.

Kaikilla substanssin moduksilla, olioilla, on conatus eli kyky toimia. Riisutuim-
millaan conatus on olion pyrkimys säilyttää oma olemassaolonsa sellaisena kuin 
se on.226 Olio siis pyrkii itselleen hyvään ja vastustaa voimia, jotka pystyisivät sen 
tuhoamaan. Koska kaikilla olioilla on tämä sama kyky, ovat kaikki oliot Spinozal-
le tässä suhteessa tasa-arvoisia.227 Olioiden toisiin olioihin tuottamat vaikutukset 
ovat affekteja. Jokaisella oliolla on kyky vaikuttaa ja tulla vaikutetuksi, ja nämä 
vaikutukset ovat hyviä tai huonoja, olosuhteista ja yksittäisten olioiden olemuk-
sista riippuen. Affektien voimasta oliot luovat uusia maailmoja toisiinsa vaikut-
tavina ruumiina.228

Pelaamista yhteisenä tekijyytenä voi ajatella Spinozan ilon filosofian kautta. 
Kaikki osaset pyrkivät itselleen hyvään, ja koska hyvä on yleensä hyvää kaikille 
kanssatekijöille, näin syntyvä toimijoiden verkosto tuottaa esityksen, jossa kaik-
kien osasten olemassaolo pyrkii kohti suurempaa täydellisyyttä. Ihmispelaajalle 
se voi tarkoittaa pelaamisen tuottamaa nautintoa, sähkölle tilaisuutta virrata ja 
tuottaa energiaa, pikseleille mahdollisuutta järjestäytyä yhteen ja tuottaa jatku-
vaa kuvavirtaa. Aluksi kuvaamassani Shelterissä kohtaamani maailma rakentuu 
siis pikseli pikseliltä sähkön ja koneiden avustamana kokonaisuudeksi, joka pur-
suaa virtuaalista elämää.  

Tässä on helppo sortua antropomorfismiin ja antroposentrismiin, positiiviseen 
ihmiskeskeiseen yhteistyöajatteluun, sillä todellisuudessa en voi tietää ovatko esi-
merkkeinä kuvaamani prosessit muille toimijoille hyviä vai huonoja, kulkevatko ne 
näiden prosessien kautta kohti suurempaa vai vähäisempää täydellisyyttä. Haluan 
olettaa, että niin kauan kuin prosessi rullaa saumattomasti, olemme kaikki tuot-
tamassa mimesistä, luomassa uutta esitysympäristöä, yhdessä. Ja vaikka halum-
me olisivatkin ristiriidassa toistensa kanssa, toimimme silti samalla immanentilla 

224  Spinoza 1994, 54.
225  Spinoza1994, 145.
226  Spinoza 1994, 145.
227  Spinoza 1994, 205.
228  Deleuze 2012, 66.
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tasolla ja lopputulos on se esitys, joka aukeaa minun ihmis- ja muiden tekijöiden 
”mille tahansa”-aisteille.

Vaikka kaikilla olioilla on sama conatus, sama perustava halu säilyttää ole-
massaolonsa sellaisena kuin se on, on vaikea olla näkemättä – kenties turhankin 
antroposentrisesti – omaa, inhimillistä pelaajuuttaan ja näkökulmaansa koko yh-
teenliittymää hallinnoivana voimana. Tämä yritys rakentaa hierarkia, jossa minä 
– pelaaja, ihminen, näennäinen fasilitaattori – olen huipulla, murtuu kuitenkin 
omaan mahdottomuuteensa, kun tunnustamme muiden toimijoiden kyvyn vai-
kuttaa meihin.

Osa 4 eli väreilevä materia

I’ve always felt that your belongings have never been on a level with 
you. (George Eliot) 229

Millaisena näkisimme maailman ja suhteemme toisiin materiaalisuuksiin, jos ottai-
simme yleensä elottomina havaitsemamme asiat ja ilmiöt vakavasti, jos näkisimme 
myös ne aktiivisina toimijoina ihmisten ja muiden eläinten rinnalla? Tämä kysymys 
on keskiössä Jane Bennettin teoksessa Vibrant Matter (2010). Bennett rohkaisee 
meitä ottamaan materian toveriksemme ja näkemään sen aktanttina, värisevänä 
kehona, jonka toiminta vaikuttaa meihin ja jonka toimintaan me vaikutamme.230

Bennettin teoria pyrkii ajattelemaan subjektiviteettia ja sen rajoja ihmisen ju-
malallisuuden ulkopuolella, sekä samalla löytämään uusia horisontaalisempia 
ja tasavertaisempia tapoja olla suhteessa materiaan.231 Bennettin filosofian mu-
kaan materian näkeminen kuolleena vahvistaa ihmisen käsitystä itsestään maa-
ilman ja maapallon hallitsijana ja samalla ruokkii tuhoisia unelmia hallinnasta ja 
valloittamisesta. Väheksyessämme aistihavaintojamme ymmärrämme itsemme 
yksin vastuulliseksi kaikesta toiminnastamme ja jätämme näin huomiotta kaik-
ki ne ei-elolliset voimat ja toimijat, jotka väistämättä ja loputtomasti kytkeytyvät 
ja vaikuttavat ihmisten kaikkiin toimintoihin arvaamattomilla tavoilla – estäen, 
edistäen tai vain kanssa tehden. Tarkoitus siis on hylätä ajatus siitä, että vain me 
vaikuttaisimme materiaan, ja ottaa tosissaan se, että kaikki vaikutussuhteet ovat 
kaksisuuntaisia.232

Videopeleissä pelaaja kohtaa lukemattomia erilaisia materiaalisuuksia. Lähes 
kaikki tässä käsittelemäni materiaalisuudet ovat oikeastaan materiaalisia sommi-
telmia, jotka voidaan nähdä joko rihmastollisina tekijöinä tai ne voidaan purkaa 
erillisiksi ruumiiksi ja analysoida osasten omia toimijuuksia kyseisessä esitykses-
sä. Mikään osanen ei kuitenkaan ole olemassa eikä toimi yksin, vaan tekijyys on 
väistämättä aina yhteistä.

229   Eliot 1997, 530.
230  Bennett 2010, viii.
231  Bennett 2010, ix.
232  Bennett 2010, xii.
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Mäyrän ja minun yhteinen seikkailu saa alkunsa minun biologisesta ruumiis-
tani: minun ruumiini yhdessä koneen kanssa suorittamat toiminnat ovat käyt-
töliittymä, joka tekee videopelistä pelin.233 Minun käteni käynnistävät pelin ja 
avaavat sen siten hetkeksi osaksi fyysistä, minun aisteilleni havaittavissa olevaa 
maailmaa. Minun käteni myös ohjaavat mäyrää pitkin virtuaalimetsän polkuja, 
ja minun ruumiini ottaa vastaan ja kärsii yhteisen kokemuksen tuottamat biolo-
giseen ruumiiseen kohdistuvat tuntemukset.

Kulkiessani ennalta määrättyä polkua eteenpäin näen rotan, jonka päätän pyy-
dystää ravinnoksi poikasilleni. Lähden takaa-ajoon. Lähestyessämme metsäaukio-
ta haukka sukeltaa alas taivaalta ja nappaa suuhunsa edelläni juoksevan rotan. 
Pelästyn, sydämeni hakkaa, ja minun on pakko sammuttaa peli. Tunnin kuluttua 
käynnistän sen uudelleen. Huoli poikasten puolesta on valtava, ja odotan pit-
kään ruohikon suojissa määrittääkseni haukan lentoreitin. Koska haukka, toisin 
kuin minä mäyränä, on ohjelmoidun reittinsä vanki, saan selville oikean rytmin 
kuljettaakseni poikaset suojaan ja samalla läpäistäkseni kentän.

Vaarallinen metsä. Shelter (Might and Delight, 2013).

Videopeliin uppoutuessani minun ruumiini resonoi sen tahdissa. Pasi Väliaho kir-
joittaa, että videopelien immersiivinen perusluonne kytkee itseensä ruumiimme 
ja aivomme kognitiivisine ja somaattisine toimintoineen. Videopelien välittämät 
kuvastot vitaalisine tulevaisuushorisontteineen resonoivat pelaajan ruumiillisten 
rekisterien kanssa tuottaen sekä lyhyt- että pitkäkestoisia fyysisiä ja mentaalisia 
tiloja, tunteita ja konteksteja. Resonanssit johtavat toimintoihin yhdessä ei-inhi-

233  Galloway 2006, 2.
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millisten toimijoiden kanssa, ja nämä toiminnot taas pelitapahtuman olemassa-
oloon sillä kyseisellä hetkellä.234

Ruumiini ulkopuolinen konkreettinen, aineelliselta tuntuva materiaalisuus on 
tietokone tai konsoli, jolla pelaaja pelaa. Se on metalleista ja muoveista muodos-
tuva kokonaisuus, johon on liitetty erilaisia ulokkeita ja lisäosia, kuten hiiri, kaiut-
timet, näyttö tai nettikaapeli. Voimme helposti kuvitella näiden materiaalisuuksien 
tien luoksemme: muoviksi muuttunut öljy on porattu, metallit louhittu, raakama-
teriaaleja ovat työstäneet lukuisat kädet (luultavasti riistetyt sellaiset), koneet on 
koottu paremmin palkattujen käsien suunnittelemien piirrosten pohjalta, ne on 
pakattu, kuljetettu globaalisti, olemme ostaneet ne – joko verkosta tai  lokaalisti 
– ja nyt kosketamme niitä omilla käsillämme. Ihmisen kädet liittyvät jokaiseen 
vaiheeseen, mutta näiden laitteiden omaa toimijuutta on vaikeampi hahmottaa. 

Edessäni oleva tietokone näyttää rauhalliselta, stabiililta, mutta kuuloaisti pal-
jastaa toisen todellisuuden muovikuoren takana. Tietokoneet ovat jatkuvasti ak-
tiivisessa uudelleen järjestelyjen prosessissa. Pikselit syttyvät ja sammuvat, kovale-
vy kirjoittaa itseään uudelleen jokaisen kirjaimen syntyessä ja tuuletin tekee töitä 
turvatakseen muita osia ylikuumenemiselta. Kone vastaa jollain tavalla jokaiseen 
toimintooni, mutta toimii myös itsenäisesti.235 

Koneiden autonominen toimijuus aukeaa kuitenkin selkeimmin virheiden kaut-
ta. Kun tietokone menee jumiin, kaatuu, hajoaa, kun hiiri ei hyväksy käskyjäm-
me tai kun kuuloke alkaa säristä, kun koneesta tulee roska, se lakkaa olemasta 
proteesimme ja muuttuu omaksi toimijakseen. Harhainen kuvitelma, sillä toimi-
juus on ollut läsnä koko ajan. Tähän asti meillä on vain ollut yhteinen sävel ja 
päämäärä, tähän asti kone on tehnyt mitä me haluamme, olemme kuvitelleet 
olevamme hierarkian huipulla. Virheestä aukeaa suhde, josta kaikilla toimijoilla 
on mahdollisuus vetäytyä.

Tietokonetta pyörittää sähkö, jonka toimijuutta myös Bennett teoksessaan 
tarkastelee.236 Sähkön oma toimijuus on selkeimmin ymmärrettävissä sen pouk-
koilevan ja virtaavan olemuksen kautta. Sen ruumis on tavoittamaton ja se on 
jatkuvassa joksikin-tulemisen prosessissa. Vaikka käyttämämme sähkö onkin ih-
misten käyttöönsä valjastamaa, voi se muun muassa murtautua ulos rikkinäi-
sistä johdoista ja pistorasioista ja paeta tai aiheuttaa oikosulkuja. Sähkö voikin 
yhteistyössä muiden sähköverkon toimijoiden kanssa keskeyttää pelini milloin 
vain. Sähkökatko, josta myös Bennett puhuu, on esimerkki tapahtumasta, jos-
sa ei-inhimilliset ja inhimilliset toimijat yhdessä tuottavat häiriön, joka vaikuttaa 
myös ihmisten elämään. Tässä hetkessä ei-inhimillinen, elämäämme käytännös-
sä pyörittävä toimijuus tulee konkreettiseksi, se manifestoituu häiriön kautta.

Videopelin sisäiset materiaalisuudet ovat vaikeammin hahmotettavissa. Näy-
tölle piirtyy pikseleistä muodostuva visuaalinen, virtuaalinen materiaalisuus, joka 
on rakennettu lukemattomista tietokoneohjelmista ja koodeista. Näiden koodien 
ja algoritmien tarkoitus on ohjata minut yhä syvemmälle immersioon, uppoutu-
miseen, loputtomaan kiihotuksen tilaan, johon pelaaminen tuottaa hetkellistä 

234  Väliaho 2014, 29. 
235  Galloway 2006, 4-5.
236  Bennett 2010, 24–28.



Tekijä – teos, esitys ja yhteiskunta

290 Koe kesyttämätön

tyydytystä. Pasi Väliahon mukaan ihmisaivojen tehtävä on ennakoida tulevaa, 
katsoa aina eteenpäin. Videopelit237 vastaavat tähän aivojen perusolemukseen 
rakentamalla loppumatonta ärsykkeiden ja odotusten tulevaisuushorisonttia. Täs-
sä yhteistoimijuus kytkeytyy biovaltaan, videopeli muuttuu hallinnan välineeksi 
somaattisen ja kognitiivisen houkuttelevuutensa kautta.238

Videopelien materiaalisuutta voidaan tarkastella myös pelin sisäisen maailman 
kautta, jolloin piirtyy esiin selkeä representaation taso. Esiinnyn tai toimin tässä 
kyseisessä pelissä mäyränä, joka on mallinnettu biologisen mäyrän hahmon poh-
jalta. Pelin suunnittelijat ovat pyrkineet luomaan virtuaalisia olosuhteita, joissa 
tämä kyseinen mäyrän representaatio voisi toimia jotenkin ”mäyrämäisesti”. Mi-
nun esittämäni mäyrän lisäksi pelissä on myös muita hahmoja, tässä tapaukses-
sa muita eläimiä: kettu, rotta, sammakko, haukka. Hahmoja on peleissä yleensä 
kahdenlaisia, niitä joita pelaaja liikuttaa ja niitä jotka liikkuvat itse, eli ovat liik-
keessä koodikielen ja algoritmien välityksellä. Shelterissä on kyseessä mäyrien ja 
muiden eläinten yhteinen esitys vaarallisesta luonnosta, selviytymistarina, joka 
on helppo asettaa narratiiviseen representaatioiden viitekehykseen: nämä pik-
selirakennelmat eivät ole mitään, ne vain esittävät olevansa, ne on rakennettu 
kertomaan samaistuttava tarina aristoteelisen draaman kaaren mukaisella totu-
tulla tavalla. Kyseessä on tässä kontekstissa eräänlainen virtuaalinen eläinfaabeli.

Oma kiinnostukseni suuntautuu kuitenkin representaatioiden ja tarinallisen 
tason taakse. Edessäni esiintyvät animoidut hahmot voidaan nähdä sommitel-
mina, joiden funktio on niissä itsessään. Mäyrä ei esitä mäyrää, se vain yksin-
kertaisesti on. Katseen siirtäminen pois hahmon representaatiokonnotaatioista 
avaa uusia yhteenliittymien mahdollisuuksia: se mitä ruudulla näen, on vain yksi 
kohta laajaa rihmastoa, esityksellinen sommitelma, joka särkyy ja jatkuu liittyäk-
seen toisiin loputtomasti.

Mäyrä ja muut pelin eläintoimijat liikeratoineen on koodattu toimimaan tietyillä 
tavoilla. Niiden käytös on riippuvainen pelille annetusta ja koodatusta sääntöjär-
jestelmästä. Haukka hyökkää tietyllä hetkellä kimppuuni, sillä se on sille annettu 
tehtävä, joka merkityksellistyy osaksi jännittävää matkaani. Kuten sähkön tapa-
uksessa, oletan haukan tottelevan koodia, tottelevan sille annettua liikerataa. 
Samaa odotan poikasiltani. Odotan niiden seuraavan minua järkevän etäisyyden 
päässä pysähtymättä puuhaamaan omiaan. Mutta pikseleistä koostuva entiteet-
ti ei aina liiku sulavasti ja ennalta arvattavasti. Haukka voi jäädä kiertämään liian 
pientä kehää lentoradallaan, se voi kadota ja ilmestyä näkyviin sattumanvarai-
sissa paikoissa ja estää siten etenemiseni. Poikaseni voivat jäädä kiinni toisiinsa 
tai maaston pikseleihin, ne voivat joutua puoliksi vaikkapa kiven sisään ja kuol-
la nälkään yrittäessäni puskea niitä irti. Bugi eli ohjelmointivirhe on koodin tapa 
tehdä näkyväksi virtuaalisten kumppaneideni toimijuuden potentiaali. Bugi an-
taa tilaa tapahtumille, jotka ovat yllättäviä, uutta luovia ja koodin tarkoituksen 
tuolla puolen. Toisin sanoen bugi avaa uuden mimeettisen ulottuvuuden, jossa 
luomisen hetken kollektiivisuus tulee näkyväksi.

237  Väliaho puhuu etenkin first person shooter –peleistä, mutta näen saman tulevaisuuteen ja lyhyen tähtäimen 
ennakointiin nojaavan mekaniikan olevan läsnä lähes kaikissa videopeleissä. Tempo tosin saattaa vaihdella.

238  Väliaho 2014, 40-41.
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Nämä sommitelmat tehdään yhdessä, ja tässä on avautuma ”meihin” minun 
sijastani. Me teemme yhdessä, me luomme yhdessä, me antaudumme mimesik-
seen – leikkiin ja uuden maailman, uuden olemassaolon alueen rakentamiseen 
– yhdessä. Esitys, jonka näen, on siis yhdessä tuotettu. Mutta kenen kanssa? 
Olen puhunut inhimillisistä ja ei-inhimillisistä toimijoista, mutta tämän jaottelun 
tekeminen on yksinkertaisimmillaankin ongelmallista. Vaikka voisimme todeta, 
että ”minä”, tämä ruumis jossa elän, on inhimillinen, siis minä olen inhimillinen, 
olen kuitenkin jo monta, joista osa on inhimillisiä ja osa ei-inhimillisiä. Olemme 
jatkuvassa subjektivaation prosessissa, moneuden prosessissa, joksikin-tulemisen 
prosessissa.239 Näiden prosessien lisäksi kehossani asustaa valtava määrä toisia 
– bakteereja ynnä muita – jotka vaikuttavat ja vaikuttuvat. Sama pätee myös ei-
inhimillisiin kanssatekijöihini: kaikki ovat lukemattomien risteävien toimijoiden 
affektien kohteena. Kuten Donna Haraway kirjoittaa: “To be one is always to 
become with many.”240

Osa 5 eli subjektiviteetti, rihmasto ja 
maailmojen rakentaminen

There can be no pleasure to me without communication. (Michel de 
Montaigne)241

Kuten sanottu, olemme jatkuvassa subjektivaation eli subjektiviteetin tuottami-
sen prosessissa. Guattari ehdottaa subjektiviteetille seuraavaa ”kattavaa ja tila-
päistä” määritelmää:

[--] ehtojen joukko, joka tekee mahdolliseksi muotoutuvien yksilöllisten 
ja/tai kollektiivisten tapahtumatahojen esiin sukeltamisen itseensä viit-
taavana elämisen territoriona naapuruudessa eli rajaavassa suhteessa 
toiseuteen, joka sekin on subjektiivinen.242

Yksilön subjektiviteetin tuotanto, se territorio, joka jonakin hetkenä satun ole-
maan, hakeutuu fyysisenä oliona tekemisiin toisten subjektiviteettien ja toisten 
fyysisten olioiden kanssa. Yksi tapa tai malli järjestäytyä toimijoiksi yhdessä mui-
den kanssa on rihmasto. Rihmasto on Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin toimi-
juuksien järjestäytymistä kuvaava termi. Rihmasto, joka lainaa muotonsa sienien 
organisaatiolta, asettuu vastakkaiseksi binäärisesti jakautuvalle puumallille, ja 
vastustaa siis kaikkia hierarkioita ja järjestyksiä. Jokainen rihmaston piste voidaan 

239  Kts. Guattari 2010.
240  Haraway 2008, 4.
241  Montaigne 2009, Chapter IX.
242  Guattari 2010, 30.
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(ja velhojen – kuten D&G itseään kutsuvat – mukaan pitääkin) yhdistää mihin ta-
hansa muuhun rihmaston pisteeseen.243

Rihmaston voi katkaista ja rikkoa mistä tahansa kohdasta, mutta koska kaik-
ki pisteet voidaan yhdistää viivoiksi, se alkaa ja jatkuu aina loputtomasti jotakin 
toista viivaa kohti ja pitkin. Esimerkkinä tästä on muurahaisyhdyskunta, joka yh-
distyy ja jatkaa olemassaoloaan, vaikka osa pesästä tai sen jäsenistä tuhottaisiin 
tyystin. Deleuze ja Guattari kirjoittavatkin:

Jokainen rihmasto sisältää segmentaarisuuden viivoja, joiden mukaisesti 
se stratifioidaan, territorialisoidaan, organisoidaan, attribuoidaan ja niin 
edelleen; mutta myös deterritorialisuuden viivoja, joiden kautta se lakkaa-
matta pakenee. Rihmastossa tapahtuu aina katkos segmentoidun viivan 
räjähtäessä paon viivassa, mutta paon viiva on kuitenkin osa rihmastoa. 
Nämä viivat liittyvät jatkuvasti toisiinsa.244

Rihmasto on siis yhdistymisen ja pakenemisen alue, ja sellaisena lähde loputto-
malle vapaudelle, loputtomalle määrittämättömälle moneudelle. Tässä rihmasto 
toimii samansuuntaisesti mimesiksen kanssa, se on ikuisuuksiin jatkuva uuden 
luomisen potentiaali. Virtuaalisessa todellisuudessa, pelin sisäisessä maailmassa 
sekä pelaajan fyysisessä pelikokemuksessa kaikki yksittäiset, ajateltavat elementit 
tulevat oleviksi ainoastaan niitä yhdistävien viivojen eli suhteiden solmukohdis-
sa. Jokainen virtuaalinen tai fyysinen ruumis muodostuu siis ainoastaan suhtees-
sa toisiin ruumiisiin. Minuna esiintyvää mäyrää ei siis ole olemassa ilman minua, 
pikseleitä, sähköä, tietokonetta eikä koodareita. Sama pätee minun pelaavaan 
subjektiviteettiini tuona nimenomaisena hetkenä.

Yksi rihmaston muoto on sommitelma. Sommitelmasta usein käytettyjä esi-
merkkejä ovat vaikkapa ratsukko, joka muodostuu hevosesta, ihmisestä ja jalusti-
mesta ja muista ratsastustarvikkeista sekä rakkaus, joka ei ole rakkautta ihmiseen 
vaan siihen sommitelmaan, joka muodostuu rakastajasta, rakastetusta ja kaikista 
niistä tunnelmista ja affekteista jotka rakastettuun liittyvät.245 Sommitelma on De-
leuzen ja Guattarin mukaan ”ulottuvuuksien kasvu moneudessa, joka välttämättä 
muuttaa luonnettaan sitä mukaa kun se lisää kytkentöjään”.246 Sommitelma ei 
siis ole koskaan valmis tai stabiili, mutta ei myöskään koskaan sama: se muuttuu 
jokaisen uuden toimijuuden kytkeytyessä. Tämä kytkeytyminen ei kuitenkaan ole 
aina tuskatonta, vaan se vaatii kaikilta osallisilta mukautumista ja muuttumista. 
Huomio kohdistuukin jälleen sommitelmaa muodostaviin viivoihin: kaikki subjek-
tiviteetit ovat sellaisia kuin ovat vain siinä hetkessä, tietyissä suhteissa.

Esitys kaikissa olomuodoissaan – niin esitystaiteena kuin minä tahansa kulttuu-
risena esityksenä tai vaikkapa minän esityksenä – on väistämättä sommitelma, 
joka muotoutuu esiintyjän/esiintyjien, katsojien (esityksen sisäisten tai ulkoisten), 

243  Deleuze 1992, 27.
244  Deleuze 1992, 30.
245  https://teoriapiikki.wordpress.com/dg-sanasto/.
246  Deleuze 1992, 29.
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ympäristön ja tilanteeseen vaikuttavien muiden kappaleiden ja affektien toimin-
nassa ja yhteenliittymässä.

Myös Shelterissä tekemäni ja näkemäni esitys on sommitelmista koostuva som-
mitelma ja täten aina ja loputtomasti osa laajempaa rihmastoa. Minä ja tietoko-
ne, mäyrä poikueineen, minä ja mäyrä, mäyrä ja muut eläimet, sähkö ja tietoko-
ne, virtuaalinen metsä ja näyttö sekä lukemattomat muut sommitelmat avaavat 
itsensä muutokselle kohti loppumattomuutta. Digitaalisen maailmankaikkeuden 
pienimmät yksiköt ovat ykkösiä ja nollia, ja siten periaatteessa saavutettavissa 
minkä tahansa prosessorin kautta.247 Minun ruumiini taas avaa hiukkastason yh-
teyden maailmaan, jonka voimme ajatella olevan Spinozan jumalallisen substans-
sin yksi olomuoto. Yhteinen esityksemme on kuitenkin jotain muuta kuin näiden 
sommitelmien kuviteltavissa oleva summa tai yhteismitallisuus.

Tässä kohtaa on helppo katsoa videopelien ja esitysten yhteiseen maastoon: 
jokainen hetki on väistämättä uusi ja ainutlaatuinen, sillä uusia kytkeytyjiä on 
loputtomasti. Jos ajattelemme pelejä, näemme loputtoman määrän prosesseja, 
joihin yhä uudet algoritmit, pikselit, pelaajat ja pelaajien tuottamat – pelien si-
sällä virtuaaliset ja pelitilanteessa yhdessä koneen kanssa fyysiset – eleet kytkey-
tyvät. Pelaaja pyrkii sommitelmiin pelimaailmassa vastaantulevien toimijoiden (ja 
myös niiden, jotka toimivat taustalla, näkymättömissä, olivat ne sitten inhimillisiä 
tai ei-inhimillisiä) kanssa, ja pikselit ynnä muut pyrkivät sommitelmiin toistensa 
kanssa.  Nämä sommitelmat rakentavat yhdessä uusia mimeettisiä maailmoja, 
toisin sanoen ne osallistuvat yhdessä videopelien tuottamiin esityksiin. Inhimilli-
sen ja ei-inhimillisen yhteistoimijuus on mittaamaton eikä toistettavissa samalai-
sena, sillä vaikka voisimme jäljitellä uudelleen ihmisen toimintaa – tosin esimer-
kiksi solutasolla se on mahdotonta – emme pääse käsiksi kaikkeen siihen mikä 
tapahtuu piilossa. Tämä yhteistoimijuus on siis mimeettistä, sen uutta luova voi-
ma on vastustamaton.

Rihmastojen ja sommitelmien muodostuminen ja hajoaminen tapahtuvat de-
territorialisaation ja reterritorialisaation prosessien kautta. Deterritorialisaatiossa 
systeemi, järjestys tai rihmasto hajoaa, laajentuu tai joku (tai usea) sen osa ir-
taantuu. Reterritorialisaatiossa taas kiinnitytään rihmastoihin tai muodostetaan 
uusia. Deterritorialisaatio on siis muutosta ja nyrjähdystä, reterritorialisaatio taas 
uuden järjestyksen muodostumista.248 Nämä prosessit eivät välttämättä ole toi-
sistaan erillisiä, vaan yhden ruumiin liikkeet saattavat olla yhtä aikaa molempia.

Orkidea ja ampiainen on mimikryyn eli jäljittelyyn pohjaavan rihmaston – ja 
myös vastikkeettoman, hyödyttömän rakkauden – esimerkki, josta ovat Deleu-
zen ja Guattarin lisäksi puhuneet myös Hardt ja Negri.249 Orkidean ja ampiaisen 
muodostamassa rihmastossa molemmat sekä de- että reterritorialisoituvat: or-
kidea imitoi ampiaista, siis muuttuu, mutta samalla se yhdessä ampiaisen kanssa 
muodostaa uuden sommitelman, jossa ampiainen muuttuu osaksi orkidean li-
sääntymiskoneistoa samalla kuljettaen orkidean siitepölyn uusiin sommitelmiin.250 

247 Mulder 2006, 295.
248  https://teoriapiikki.wordpress.com/dg-sanasto/.
249  Kts. Hardt & Negri 2009.
250  Deleuze 1992, 31.
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Ne muodostavat rihmaston, joka jatkuu kera toisten orkideoiden ja ampiaisten. 
Deleuze ja Guattari tiedostavat orkidean lisääntymisprosessin jäljittelyyn eli mi-
mikryyn pohjaavan luonteen, mutta katsovat sen tapahtuvan vain kerrostumien 
tasolla: kasviruumis ja eläinruumis imitoivat toisiaan yhdessä, rinnakkain. Tämän 
lisäksi on kyse myös ja varsinkin:

[- -] koodin kiinniottamisesta, koodin lisäarvosta, valenssin kasvusta, to-
dellisesta tulemisesta, orkidean ampiaiseksi-tulemisesta, ampiaisen or-
kideaksi-tulemisesta [- -] Siinä ei ole imitaatiota eikä vastaavuutta, vaan 
kahden heterogeenisen sarjan räjähtäminen yhteisestä rihmastosta muo-
dostuvaan paon viivaan; se on rihmasto, jota ei voi attribuoida eikä alis-
taa millekään merkitsevälle.251

Vaikka Deleuze ja Guattari itse hylkäävät mimesiksen käsitteen ampiaisen ja or-
kidean kohdalla, näkisin, että tämä koskee vain mimesistä sen imitaatiokonno-
taatioiden kohdalla. He siis siirtävät katseen pois jäljittelystä, mimikrystä, koh-
ti uutta. Tällöin mimesis uutta tuottavana, maailmoja luovana voimana nousee 
merkitykselliseksi. Ampiainen ja orkidea heittäytyvät yhdessä mimeettiseen pro-
sessiin, jonka sivutuotteena syntyy nautinnon ja leikin ulottuvuuksia. Mimesis ei 
kuitenkaan välttämättä tähtää niihin, vaan se ylittää, kuten Deleuzen ja Guatta-
rin esimerkissä, merkitykset ja päämäärät. Joksikin-tulemisen prosessit ovat siis 
väistämättä mimeettisiä, sillä niiden uutta luova luonto on kiistämätön.

Pelaaminen toimintana on mimeettistä representaation ja imitaation ylittä-
vässä mielessä. Koska se ainakin yleensä – emmehän voi tietää kaikesta tässä 
maailmassa – tapahtuu nautinnon, hauskanpidon, halun ja leikin mahdollisuuk-
sia sivuten, mutta ei niille alistuen, se on vapaata, hierarkiatonta ja funktiotonta 
toimintaa. Tällä tarkoitan sitä, että pelaamiseen johtavat syyt tai ruumiintunte-
mukset eivät välttämättä ole nautinnon motivoimia. Immersiota kohti ajaa halu, 
jonka tuotannon ja liikkeen alue rihmasto on.252

Minun ja mäyrän yhdessä muodostamaa sommitelmaa voi ajatella tällaisena 
hyödyttömän ja vastikkeettoman mimesiksen alueena, jonne tietyt, joko algo-
ritmien luomat tai minun oman kehoni määrittämät halut ovat meidät ajaneet. 
Leikki ja nautinto ovat oheistuotteita, sillä vaikka kyseessä on virtuaalisen mäyrän 
elämäntarinan kannalta olennainen ja vaarallinen vaihe, otan osaa tähän paljon 
monimuotoisempien prosessien ohjaamana. Ja samanlainen on myös mäyrän osa 
tässä hetkessä: joko pakosta tai huvikseen se osallistuu kanssani todellisen tule-
misen prosessiin, jota on mahdoton jäljittää eläinimitaatioon tai alistaa itsensä 
ulkoisten merkitysten alle. Yhteinen matkamme on kokemuksellisesti merkitse-
vä vain itsessään.

251 Deleuze 1992, 31.
252 Deleuze & Guattari 1987, 14. Videopeleistä ja halusta kts. myös Väliaho 2014.
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Pysähdys kesyttämättömässä. Shelter (Might and Delight, 2013).

Videopelien pelaaminen on pohjimmaltaan mimeettistä, uutta luovaa toimintaa 
jo siinä merkityksessä, että se ei ole toistettavissa samanlaisena, sillä jokaisessa 
hetkessä rihmasto sommitelmineen on erilainen. Se on siis jatkuvassa joksikin-
tulemisen tilassa: mäyräksi-tulemisen, pikseliksi-tulemisen, konstruktioksi-tule-
misen ja niin edelleen.

Uuden luominen vaatii usein väistämättä vanhan sommitelman tai rihmaston 
hajoamista.253 Videopelien sisäisessä maailmassa se voi tarkoittaa toisten avata-
rien tuhoamista. Shelterissä olen, edetäkseni pelin haluamalla tavalla, pakotettu 
tappamaan pieniä pikselieläimiä. Poikaseni syövät ne ja kasvavat isommiksi, pikse-
lit vaihtavat paikkaa ja mukautuvat uusiin sommitelmiin, tuho siis synnyttää uut-
ta virtuaalista elämää. Kun läpäisen kentän, jää sen sisältämä maailma taakseni 
lopullisesti. Voin toki aloittaa pelin alusta, mutta minun ja sen tietyn mäyrän on, 
jatkaaksemme matkaa yhdessä, hylättävä vanhat alueet, niiden on siis tuhoudut-
tava meidän sommitelmaltamme lopullisesti. Mutta myös paikallaan pysyminen, 
liikkumattomuus, intensiteettiin liittyminen on vaihtoehto.

253  Deleuze 2012, 28.
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Osa 6 eli pysähdys intensiteetissä

But the nomad is not necessarily one who moves: some voyages take 
place in situ, are trips in intensity. (Gilles Deleuze)254

Olen tässä artikkelissa pyrkinyt osoittamaan, että videopelien pelaaminen on 
materialistista, jaettua toimintaa, joka syntyy inhimillisten ja ei-inhimillisten teki-
jöiden välisissä rihmastoissa ja jaetuissa sommitelmissa. Tämä yhteistekijyys on 
erottamaton osa videopelien ontologiaa. Yhteistekijyyden kautta pelaaminen on 
aina laadullisesti muuttuvaa toimintaa: se on sarja joksikin tulemisen prosesseja. 
Toisekseen olen pyrkinyt avaamaan niitä tapoja, joilla pelaaja rakentaa esitystä 
yhdessä toisten toimijoiden kanssa – toisin sanoen avannut yhteisesiintyjyyden 
rihmastollista maastoa. Esimerkkien kautta olemme nähneet pienen palan siitä 
esityskokonaisuudesta, jonka olen yhdessä toisten kanssa Shelterissä luonut ja 
kokenut.

Pelaaminen ei sinänsä poikkea mistään muusta inhimillisestä toiminnasta, sillä 
jokainen ihmisaktio muodostuu inhimillisten ja ei-inhimillisten tekijöiden rihmas-
tossa sommitelmiksi yhä uudelleen kokoontuen ja purkaantuen. Videopelaami-
sen erityisyys on sen suora, materiaalinen ja näkyvä suhde sellaiseen ei-inhimilli-
syyteen, jonka olemme ajatelleet olevan materiatonta ja tavoittamatonta. Se luo 
suoran suhteen virtuaaliseen ja mimeettiseen pikseleiden, sähkön ja kumppanien 
moneuteen ja asettaa pelaajan/pelaajat erottamattomaksi osaksi tätä moneutta. 
Jokainen hetki tässä verkostossa on luomisen hetki, ja jokaiseen hetkeen sisältyy 
myös toimijuudesta ja autonomiasta todistavan virheen mahdollisuus, niin inhi-
millisille kuin ei-inhimillisillekin toimijoille.

Kaikki näihin peliesityksiin osallistuvat tekijät ovat sellaisia kuin ovat vain ky-
seisen hetken ajan. Emme koskaan pysty tavoittamaan uudelleen esimerkiksi 
juuri sitä sähkön ruumista, joka tuottaa virtaa jonakin tiettynä hetkenä. Materia 
ei kuitenkaan katoa vaan kiertää, ja samat sommitelmien osaset voivat osallis-
tua toisiin vastaaviin sommitelmiin tulevina hetkinä. Shelter esitystapahtumana 
ja -ympäristönä lakkaa olemasta, ainakin hetkellisesti, kun suljen pelin. Samat 
tai samankaltaiset tekijät osallistuvat kuitenkin kaikkeen muuhunkin toimintaan, 
joka tietokoneeni kautta tulee tapahtuneeksi. Videopeliympäristössä rakennetut 
ja rakentuvat esitykset ovat siis inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijuuksien yhdes-
sä hetkellisesti olemassa oleviksi tulevia virtuaalisia matkoja, joiden esityksellinen 
ulottuvuus on niiden uutta luovassa mimeettisessä luonteessa. Jokaisessa het-
kessä uudeksi rakentuva virtuaalinen maailma voi näyttää miltä tahansa, mutta 
sen todellinen potentiaali on (osin) näkymättömässä rihmastossa, joka levittäytyy 
pelaajan yli ja läpi horisontaalisena yhteistyönä.

Peleissä yhdessä tehdyt esitykset ovat siis enemmän kuin niiden mahdolliset 
representaatioulottuvuudet. On käytännössä aivan sama, minkälainen olio ruu-
dulla liikkuu, mäyrä, ihminen vai pelkkä piste. Mallinnetun toiminnan laadulla-
kaan ei ole merkitystä: ampuminen, palikoiden asettelu, metsän tutkiminen tai 

254  Deleuze 1985, 149.
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vain paikallaan seisominen voivat tuottaa samanlaisia materiaalisia, nautinnollisia 
ja immersiivisiä kokemuksia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö visuaalisil-
la ärsykkeillä ja esimerkiksi esteettisellä mielihyvällä olisi merkitystä. Visuaalinen 
havainto on kuitenkin vain yksi osa sitä affektipalettia, joka pelaajaan pelihet-
kellä vaikuttaa.

Vapauden ja nautinnon potentiaalit ovat läsnä siinä loputtomien mahdolli-
suuksien rihmastossa, joka materiaalisen toimijuuden kautta pelaamiseen auke-
aa. Kun unohdamme representaation, merkityksellisyyden ja funktionaalisuuden, 
kohtaamme virtuaalisen ja mimesiksen aina eteenpäin pyrkivän ja uutta luovan 
voiman – voiman, joka on luonteeltaan paikaton, liikkeessä, nomadinen. Brian 
Massumi kirjoittaa Deleuzen ja Guattarin A Thousand Plateaus -teoksen englan-
ninkielisen käännöksen esipuheessa näin:

[- -] nomadinen ajattelu kulkee monella nimellä. Spinoza kutsui sitä “etii-
kaksi”. Nietzsche kutsui sitä ”iloiseksi tieteeksi”. Artaud kutsui sitä ”kruu-
natuksi anarkiaksi”. [- -] Deleuze ja Guattari käyttävät termejä ”prag-
matiikka” ja ”skitsoanalyysi”, ja kuvailevat johdannossa rihmastollisen 
verkoston, joka kuristaa pahamaineisen puun juuret. Yksi teoksen aja-
tuksista on, että nomadinen ajattelu ei ole rajoittunut filosofiaan. Tai, että 
nomadista filosofiaa tapahtuu monessa eri muodossa.255

Koska nomadinen ajattelu ei ole sidottua filosofiaan, vaan se voi manifestoitua 
myös taiteessa, voidaan perustellusti olettaa, että myös pelaamisella esityksel-
lisenä toimintana on laadultaan nomadisia ulottuvuuksia. Yhteistekijyys eri in-
himillisten ja ei-inhimillisten materiaalisuuksien kanssa muodostaa toimijoiden 
rihmaston, joka hierarkiattomasti aukeaa ja laajenee joka suuntaan jatkuvasti ja 
loputtomasti. Kun minä, tämä olio, tämä hetkellinen subjektiviteettini lopettaa, 
eivät muut toimijat lakkaa olemasta, vaan ne jatkavat ilman minua kytkeytyen 
toisiin vastaaviin jossain toisaalla.

255  [- -] nomad thought goes by many names. Spinoza called it “ethics.” Nietzsche called it the “gay science.” Artaud 
called it “crowned anarchy.” [- -] Deleuze and Guattari employ the terms “pragmatics” and “schizoanalysis,” and 
in the introduction describe a rhizome network strangling the roots of the infamous tree. One of the points of 
the book is that nomad thought is not confined to philosophy. Or that the kind of philosophy it is comes in many 
forms. Deleuze & Guattari 1987, xiii. Suom. MH.
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