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Johdanto
 Hei. Sinulla on käsissäsi Elli Emilia 
Maanpään opinnäyte “Urheileva sydän” 
- taiteellinen tutkimus näyttelemisen 
voimaannuttavasta voimasta Aalto yliopiston 
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Taiteen 
laitoksen Porin yksikön Visuaalisen kulttuurin 
maisteriohjelmaan. Tutkimuskohteenani on 
näytteleminen ja voimaantuminen. Vaikka sana 
voimaantuminen on päässyt Suomen ärsyttävimpien 
sanojen listalle1, on se minulle juuri oikea 
sana kuvaamaan sitä hyvää oloa, itsetunnon ja 
elämänlaadun kohoamista, jota teatteriharrastus 
parhaimmillaan saa aikaan.

 Se, että voimaantuminen on päässyt jopa 
Helsingin Sanomien inhokkilistalle, kielii 
siitä, että termiä on käytetty ja tutkittu 
viime aikoina ahkerasti. Juha Siitonen on 
omassa väitöskirjassaan “Voimaantumisteorian 
perusteiden hahmottelua” käsitellyt termiä 
kattavasti. Hän käsittelee voimaantumista 

1 Mikko-Pekka Heikkinen, “Joko osaat Suomen ärsyttävimmät sanat?”, Helsingin 
Sanomat - Elämä, 17.1.2013
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“synonyymina sisäinen voimantunne -käsitteelle 
ja englanninkieliselle empowerment-
käsitteelle.”2 

 “Sisäinen voimantunne on omia voimavaroja 
ja vastuullista luovuutta vapauttavaa tunnetta. 
Sisäisen voimantunteen saavuttaneista heijastuu 
myönteisyys ja positiivinen lataus, joka on 
yhteydessä hyväksyvään luottamukselliseen 
ilmapiiriin ja arvostuksen kokemiseen. Sisäisen 
voimantunteen saavuttaneella ihmisellä on 
halu yrittää parhaansa ja ottaa vastuu myös 
yhteisön toisten jäsenten hyvinvoinnista, 
käyttämällä rohkeasti ja luottavaisesti 
toimintavapauttansa.”3

 Näytteleminen on ihanteellisesti juuri 
tätä. Jos teatteri- tai elokuvayhteisön sisällä 
ei ole vallalla luottamuksen ja arvostuksen 
ilmapiiriä, on jotain pielessä. Näytteleminen 
antaa positiivista energiaa myös arkielämään. 
Leikin kautta, huomaamatta, saa eväitä oikean 
elämän hallintaan.

 Opinnäytteeni koostuu kirjallisesta 
osiosta, joka on kirjoitettu näytelmän 
muotoon, viidestä kuvituksesta sekä viidestä 
lyhytelokuvasta. Kaikki osaset tutkivat ja 
esittävät omalla tavallaan kysymystä: Miksi ja 
miten näytteleminen on voimaannuttavaa? Viisi 
löytämääni teemaa ovat: 1. läsnäolo ja ruumis, 
2. yhteisöllisyys, 3. nähdyksi/näkymättömäksi 
tuleminen, 4. minuuden eri puolet ja ihmisyyden 
2 Juha Siitonen, Voimaantumisteorian perusteiden hahmottelua, (Oulu: Oulun 
yliopisto, Acta Universitatis Ouluensis, 1999), 60f.
3 Mt., 61.
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tutkiminen, 5. leikki ja mielikuvitus. 
Vaikka samat viisi teemaa ovat lähtökohtana 
opinnäytteeni jokaisessa osassa, ovat teokset 
tulkinneet teemoja omalla tavallaan. Esimerkiksi 
kirjallisessa osiossa olevat kuvitukset eivät 
ole kuvituksia näytelmään per se, vaan itsenäisiä 
kuvituksia samoista teemoista, joita näytelmä 
käsittelee.

 Myös läsnäolo on yksi tänä päivänä paljon 
puhutuista käsitteistä. Ei ole naistenlehteä, 
jossa ei läsnäolemisen tärkeydestä olisi tehty 
artikkelia. Se on tärkeä osa niin tasapainoista 
terveellistä elämää kuin lasten kasvatustakin. 
Kuten ruotsalainen professori Owe Wikström 
elämäntaito-oppaassaan summaa: “Rauhattoman 
ja pirstoutuneen ihmisen toive on saada 
itsensä kiinni.”4 Läsnäolo ei ole passiivista 
olemista tässä hetkessä, vaan aktiivista 
vuorovaikutusta kyseisen hetken ja paikan 
kanssa, olemassaolomme ”...ankkuroimista 
hetkeksi tiettyyn tilaan ja tilanteeseen.”5 
“Läsnäolo on osallisuutta... Tilan tekemistä, 
tilassa olemista, tilaisuuden hyväksymistä 
ja sen hyvässä hengessä mukana olemista. 
Vaikuttamista ja vaikuttumista. Pysymistä, ei 
pysähtymistä. Kiinnittymistä, kiintymistä ja 
luopumista. Antamista ja antautumista - yhdessä 
oloon ja vuorovaikutukseen.”6 

 Läsnäolo ei ole aina helppoa, eikä se 
tule annettuna. Se täytyy tiedostaa ja ottaa. 

4 Owe Wikström, Läsnäolon taito - Johdatus kiireettömään elämään, suom. Peter 
Gustavson ja Mia Wittaniemi (Helsinki: Kirjapaja Oy, 2002), 16.
5 Mika Hannula, Läsnäolo - taide arjessa, 2012, Mieltä taiteesta # 2, 24.
6 Mt., 247.
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“Se syntyy keskittymisellä, kohdentumisella 
ja erityisellä paikantumisella.”7 Kuten Mika 
Hannula runoilee:
 “Läsnäolo. Ja sen vastakohta.

 Halu ja haluttomuus. Olla siinä. Ja haastaa.

 Ei vain väittää, vaan haastaa.

 Ajattelemaan, olemaan, kinaamaan ja kinumaan.

 Lisää lisää lisää.”8

 Näytellessä läsnäolosta on otettava 
kiinni, kuin härkää sarvista. Rikottava 
sisään asennettu automaattiohjaus. Varsinkin 
esiintymistilanteessa, jossa joka kerta tilanne 
on ainutkertainen. Kanssasi samassa tilassa ovat 
uudet, erilaisen päivän viettäneet, katsojat ja 
kollegat. Joka kerta näytelmä syntyy ja kuolee 
ainutkertaisena.

 Läsnäolo on yhteydessä aistivaan kehoomme. 
“Keho kehossa. Ihmisessä. Osana identiteettiä. 
Sitä kuka olet, missä olet, miten olet - ja minne 
haluat ryömiä, kiivetä ja kainosti kolkutella. 
Identiteetti jatkuvana prosessina, jossa olemme 
aina osallisia.”9 Kehomme sisällä on minuus ja 
identiteetti. Mitä minuus sitten on ja miksi 
siihen keskittyminen on voimaannuttavaa?

	 Minuudella	 “...viitataan	 reflektiiviseen	
itsetietoisuuteen”10, itse itsensä 
tiedostamiseen: Minä. Identiteetti taasen 
symboloi itsensä tai muiden summausta siitä 

7 Mt., 26.
8 Mt., 219.
9 Mt., 221.
10 Mikko Saastamoinen, “Minuus ja identiteetti tutkimuksen haasteina”, toim. Pertti 
Rautio ja Mikko Saastamoinen, Minuus ja identiteetti - Sosiaalipsykologinen ja sosi-
ologinen näkökulma,(Tampere: Tampere University Press, 2006), 171.
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“kuka minä olen” tai “keitä me olemme”11. Minuus 
ja identiteetti eivät ole syntymähetkellä 
annettuja kokonaisuuksia, vaan niitä on 
tietoisesti pohdittava. “Monessa suhteessa 
ne on tuotettava erilaisen identiteettityön 
keinoin. Identiteettityö liittyy valinnan 
mahdollisuuksien kasvuun elämäntavassa, 
opiskelussa, työnteossa ja kuluttamisessa.”12 
Ei ole kahta samanlaista tapaa kasvattaa omaa 
minuuttaan. Minuuden työstäminen on jokaisen 
yksilön omalla vastuulla.13 Sen nähdään 
muokkautuvan ja kehittyvän ajan kuluessa ja 
olevan moraalinen perustamme.14 Silti juuri 
“vuorovaikutus ja sosiaalinen ympäristö 
vaikuttavat minuuden muotoutumiseen”15. Aina kun 
näyttelijä työskentelee roolihahmonsa parissa, 
kehittää hän myös omaa minuuttaan: vertaillen 
ja peilaten sitä esittämäänsä henkilöön. 
Näytteleminen on ihmisyyden tutkimista ja 
minuuden liikkellä pitämistä. Liike tekee 
minuudelle hyvää.

 Teatteria ei kuitenkaan voi tehdä 
pelkästään minusta minuun -mittakaavalla, 
vaan puuha on yhteisöllistä yhdessä tekemistä. 
Yhteisöön kuulumisen tarve on osa ihmisen 
perusolemusta, mutta yksilöllistyvässä ja 
globalisoituvassa yhteiskunnassa yhteisöjen 

11 Saastamoinen, “Minuus ja identiteetti tutkimuksen haasteina”, 170. 
12 Mt., 170.
13 Dan P.McAdams, “ The Case for Unity in the (Post) Modern Self. A modest 
Proposal”, toim. Richard D. Ashmore ja Lee Jussim, Self and Identity. Fundamental 
Issues, (Oxford: Oxford Press, 1997), 61-62.
14 Mt., 61-62.
15 Juhani Tiuraniemi, Yksilö, ryhmä, organisaatio - Sosiaalipsykologian perusteita, 
(Turku: Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, 1993), 35.
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muodot ovat muuttuneet16. Teatterissa yhteinen 
määränpää ja siihen liittyvät rituaalit - 
harjoittelu, työryhmäkokoukset, esitykset, 
karonkka- ja hautajaiskemut, yhdistävät 
yhteisön jäseniä yhdeksi voimakokonaisuudeksi. 
Yhteisöllisyys teatterissa on vastavuoroista ja 
tiimityyppistä.17 Töitä tehdään eri osatekijöiden 
jatkuvassa keskinäisessä vuorovaikutuksessa. 
Toisinaan esimerkiksi puvustuksellinen idea tuo 
näyttelijäntyöhön toisen tason tai äänitehoste 
tarvitsee avukseen tunnelman luomiseen myös 
uudenlaisen valaistuksen. Ilman esitykseen 
saapuvaa yleisöä esitys ei herää henkiin, joten 
myös yleisö on osa teatterin yhteisöä. Teatteria 
voi pitää poliittisena “kansankokouksena”18, 
jossa näyttelijät ovat kansan valitsemia 
edustajia, “kuninkaita”19, joiden he antavat 
esittää tunnistettavia tilanteita ja tunteita 
elämästä, esteettisessä paketissa. Poliittiseksi 
teatteritapahtuman tekee “näyttämön ja katsomon 
välisen kommunikaation luonne sekä olosuhteet, 
joissa kommunikaatio tapahtuu.”20

 Päälähtökohtani tutkimukseen on oma 
teatteripäiväkirjani, johon olen vuoden 2012 
ajan kirjoittanut ajatuksia näyttelemisestä: 
harjoittelusta ja esiintymisestä. Olen 
erityisesti keskittynyt siihen, mistä minulle 
tulee hyvä olo teatteria tehdessä. Miksi 

16 Marjo-Riitta Ventola ja Micke Renlund, Draamaa ja teatteria yhteisöissä, (Helsinki: 
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 2005), 34.
17 Mt., 60.
18 Denis Guénoun, Näyttämön filosofia (Helsinki: Like, 1998), suom. Kaisa Sivenius 
ja Esa Kirkkopelto ja Riina Maukola, 21.
19 Mt., 27.
20 Willmar Sauter, “Teatteritapahtuma. Uusia alkuja”, Teatteriesityksen tutkiminen 
(LIKE, 2010) toim. Pirkko Koski, suom. Johanna Savolainen ja Pirkko Koski, 19.
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halajan lavalle kerta toisensa jälkeen? Nimi 
“teatteripäiväkirja” on osittain hämäävä, 
sillä käsittelen päiväkirjassa yhtä lailla  
kameranäyttelemistä. Vuoden 2012 aikana 
olin mukana näyttelijänä kahdessa Porin 
Ylioppilasteatterin kokoillan näytelmässä, 
yhdessä novellielokuvassa, kuvasin ja ohjasin 
pari itsetekoista lyhytelokuvaa, sekä olin 
mukana improvisaatioryhmässä Omenaiset ja 
omemies.

 Näyttelemisen historiani kurottautuu 
kuitenkin paljon pidemmälle kuin vuoteen 2012. 
Solmin kaukorakkauden näyttelemiseen ensi kertaa 
alle kouluikäisenä. Näin kesäteatterin lavalla 
itseni ikäisiä lapsinäyttelijöitä ja kysyin 
vanhemmiltani: “Miksen minä ole tuolla?“. Koska 
he eivät osanneet vastata kovin kattavasti, 
mutta kannustivat ottamaan selvää, olen siitä 
lähtien itse etsinyt reittiä lavalle. Vielä 
useammin olen pyytänyt kaverit mukaan ja pistänyt 
itse näyttämön pystyyn. Vanhempani harrastivat 
urheilua ja seuratoimintaa, joten pääsin 
toteuttamaan pyrkimyksiäni niissä piireissä. 
Ei ole Turun Urheiluliiton pikaluistelijoiden 
kevätjuhlaa, jossa ei Maanpään teatteritaidetta 
olisi päästy todistamaan.

 Päätökseni kirjoittaa opinnäyte näytelmänä 
lähti ihmismieltä inspiroivasta tunteesta - 
pelosta. Pelosta akateemista kirjoittamista 
kohtaan. Jo pelkkä ajatus esseestä saa kielen 
solmuun. Yhtäkkiä ajatukset kapenevat ja 
jokainen paperille puristettu sana tuntuu 
uhalta. Niinpä huijatakseni itseni kirjoittamaan 
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rennommin, itse kirjoittamisesta iloa saaden, 
päätin lähteä kirjallisen osion kanssa aivan 
uusille urille. Tai en aivan uusille. Olen 
kirjoittanut lyhyen näytelmän, kahden kollegan 
kanssa, nimeltä SimpanssiSpektaakkeli, joka 
esitettiin Korkeasaaressa, osana Pääsiäissaari- 
tapahtumaa, kädellisten teemavuotena 2011. 
Toinen syy näytelmämuotoon on visuaalisuuteen 
painottuva mieleni. Minun on helpompi käsitellä 
teoreettisia asioita kuvina tai tapahtumina, 
sen sijaan, että jäsentäisin niitä vain lauseina 
tietokoneen ruudulla. Näytelmässä roolihahmot 
välittävät omat ja minun ajatukset puolestani. 
Minun tarvitsee vain pysyä koneen äärellä ja 
antaa sormenpäiden tanssia. 

 Tämä visuaalisuuden aspekti on 
myös perusteluni siihen, miksi koen 
aiheeni luonnolliseksi osaksi Visuaalisen 
kulttuurin -ohjelmaa, enkä vain sukelluksena 
teatteritieteeseen. Teatteri on ehdottomasti 
osa visuaalista kulttuuria. Teatteri on 
“taideteosten yhdistelmä”21: mm. teksti, 
puvustus, musiikki, näyttelijäntyö. Vaikka en 
tehnyt teatteriesitystä, tein oman yhdistelmäni 
näistä teatteriin yhdistettävistä elementeistä. 
Tekstiä luet juuri nyt. Puvustus - musta 
mekko, punainen neule ja villasukat - on 
näkyvillä niin elokuvissani kuin kuvituksissa. 
Musiikkia sävelsin lyhytelokuviani varten. 
Näyttelijäntyötä tein satoja tunteja eri 
produktioissa, voimaantumista pohtien. 

 Näyttelijän taidetta on vaikeampi työntää 

21 Sauter, “Teatteritapahtuma. Uusia alkuja”, 30
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esiin kuin kuultavia nuotteja tai nähtäviä 
lavasteita, sen tapahtumallisen luonteensa 
takia. Näyttelijä on havaittavissa vain 
näyttelemänsä hetken. Silti näyttelijän merkitys 
teatterissa katsojalle kohoaa korkeampaan 
asemaan kuin mikään muu. Willmar Sauter teki 
teatteriyleisön parissa vastaanottotutkimuksen, 
joka “osoitti, että arvio itse esityksestä 
korreloituu aina näyttelemisen arvostamiseen, 
vaikka muita osatekijöitä, esimerkiksi 
näytelmää, ohjausta, lavastusta ja puvustusta, 
olisi pidetty näyttelijäntyötä parempana tai 
huonompana.”22 Lisäksi, jos näytteleminen 
ei ollut tyydyttävää, se häiritsi “katsojaa 
lähes poikkeuksetta syventymästä esityksen 
sisältöön.”23 Jos näyttelijällä on valta saada 
kaikki muu teoksellisuus ympäriltään joko 
katoamaan tai loistamaan, on näyttelijäntyö, 
ei vain visuaalista, mutta visualisoivaa. 

 Tärkeimmät ulkopuoliset lähteeni löytyvät 
näytelmän rooliluettelosta: Vesa Vierikko 
ja Jouko Turkka ovat arvostamiani suuria 
suomalaisia teatteritaivaan nimiä. Ranskalainen 
teatterintekijä	 ja	 filosofi	 Denis	 Guénoun	
tuo	 syvempää	 filosofista	 otetta	 teatteriin.	
Miina Savolainen on mukana kehittämänsä 
voimaannuttavan valokuvauksen menetelmän 
takia. Siitä enemmän seuraavassa kappaleessa. 
Teoreettisesti leveämpää viitekehystä ovat 
osaltaan luomassa Maurice Merleau-Pontyn 
fenomenologia ja John Deweyn pragmatismi. 
Meiju Niskala on turkulainen kokeellisen 

22 Sauter, “Teatteritapahtuma. Uusia alkuja”, 21.
23 Mt., 21. 
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teatterin tekijä ja hänen vaikutuksensa minuun 
on erityisen suuri, koska hän toimi opettajana 
Juhana Herttuan taideviestintälukiossa, jossa 
suoritin tutkintoni draamalinjalla. Häneltä 
kuulin ensimmäisen kerran kansainvälisistä 
situationisteista ja heidän ajelehtimis-
metodeistaan.

 Miina Savolaisen voimaannuttavan 
valokuvauksen menetelmä tuli minulle tutuksi 
ensimmäisen kerran, kun siskoni kutsumana otin 
osaa Savolaisen pitämälle luennolle Tampere-
talolla 2012. Tapahtuma oli osa “Lempeä 
katse” -valokuvanäyttelyä, jossa oli esillä 
Voimaannuttavan valokuvauksen jatkokoulutuksen 
käyneiden Aalto-yliopiston oppilaiden 
päättötyöt. Samana vuonna siskoni antoi minulle 
syntymäpäivälahjaksi Savolaisen satumaisen 
Maailman ihanin tyttö -valokuvakirjan. Tekniikan 
ilmentävä inhimillinen nähdyksi ja kuulluksi 
tulemisen tarve sai minut ensimmäisen kerran 
ajattelemaan, että näyttelemisen narsistisella 
puolella on ehkä samankaltaisia hyvän olon 
tunnetta tuovia “voimia”. Nähdyksi tuleminen, 
on lähtökohtaisesti merkittävää ihmisen 
psyykeelle. Ehkä tämä on yksi syy siihen, miksi 
joka vuosi teatterikorkeakouluun hakee yli 2000 
näyttelijäntyöstä haaveilevaa. He haluavat 
tulla nähdyiksi ja huomatuiksi. Lava on siihen 
tarkoitukseen turvallinen paikka.

 Roolihahmoista löytyy myös kaksi 
omaa alter egoani: Emilia ja Elli Berylli. 
Ensimmäinen on ujo noviisi ja jälkimmäinen 
itsevarma taiteilijadiiva. Toki jokainen 



14

näytelmän sivuilla puhuva kasvo ilmaisee 
itseään minun suuni kautta. Siksipä nyt 
julkisesti pidätän itselläni oikeudet ilmaista 
lukemiani, ja omia ajatuksiani, tunnettujen 
roolihahmojeni vuorosanoina tämän kirjan 
kansien sisällä. Olen kuitenkin tarkasti 
merkinnyt lähdekirjallisuuden alaviitteisiin. 
Myönnettäköön, että vaikka jokaisessa hahmossa 
on lukuisia lukusessioita ja muistiinpanoja 
takana, on heidän näytelmässä olemisen 
ulottuvuus minun tyrannimaisen yhdistelyni 
tulos. Minä olen tämän teatterillisen kollaasin 
luoja. 

 Näytelmän sisällä on toinen näytelmä, 
joka pohjautuu Shakespearen Kesäyön unelmaan. 
Valitsin näytelmän sen tuttuuden takia. Olen 
Malesiassa asuessani itse harjoittanut Helenan 
roolia englantilaisen ohjaajan Christopher 
Jacobsin työpajassa. Lisäksi näytelmä on 
klassikko, ja koska Shakespeare on kuollut 1616, 
eli yli 70 vuotta sitten,  hänen näytelmänsä 
on tekijänoikeusvapaa24. Osittain samasta 
syystä käytän omaa vapaamuotoista suomennosta 
siteeratessani näytelmää. Valitsin tapahtuma-
areenaksi metsän sijaan lentokentän, sen 
symboliikan takia: jokainen teatteriprojektin 
aloitus on liikkeellelähtö. Näytelmään ja 
työryhmään tutustuessa olemme lähtöruudussa 
matkalle kohti tuntematonta. 

 Näytelmässä näytelmän sisällä on myös 
kolmas näytelmä, jonka saamme nähdä 2. Näytöksen 

24 Tekijänoikeus. Usein kysyttyä [Viitattu 12.1.2013.] Saatavissa: 
http://www.tekijanoikeus.fi/usein-kysyttya
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1. kohtauksessa. Tuossa näytelmässä on 
alkuperäisteoksesta jäljellä pelkät roolihahmot 
ja tarina on kehitetty näiden hahmojen ympärille. 
Näytelmän muoto on riimittelyrunous.

 Kirjan viimeisellä sivulla on DVD ja Blu-
ray, jotka sisältävät viisi lyhytelokuvaa, 
viisi kohtausta, yhdessä ja erikseen. Elokuvien 
tyylilaji ja toteutus vaihtelee. Yhdistävä 
tekijä on teema: näyttelijäntyö sekä se, että 
kaikki on itse tehtyä. Olen itse sekä kameran 
edessä että takana. Musiikit olen säveltänyt 
MacBookini avulla, joskin osa äänitehosteista 
on tekijänoikeusvapaasta äänikirjastosta 
lainattu. Opiskelutoverini, valokuvataiteilija 
Titta Valla, kutsui minua “renesanssi-
ihmiseksi” tekemisen tapani takia. En tyydy 
yhteen välineeseen, materiaaliin tai tyylin. 
Uskon kuitenkin, että kaikessa mitä teen jää 
näkyviin allekirjoitukseni tekijänä. Pieni 
pilkahdus silmäkulmassa, tarve saada nauraa 
itselle ja maailmalle, ja toivoa, että muidenkin 
suupielet kääntyvät edes hitusen ylöspäin. En 
sinänsä luo komediaa, mutta kovin vakavasti tai 
ryppyotsaisesti otettavina en teoksiani näe. 
Terveestä itseironiasta huolimatta suhtaudun 
intohimolla käsittelemääni asiaan.

 Kyseisessä “itse-teen-kaikki” 
asenteessani videotaidetta kohtaan on pieni 
ristiriita näyttelijätaiteilijuuteen, jossa 
nimenomaan yhdessä tekeminen on kaiken A ja 
O. Näyttelijä ei voi tehdä teatteria yksinään. 
Vähintäänkin hän tarvitsee katsojan, jotta 
näytteleminen "tapahtuu". Mieluiten hieman 
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suuremman yhteisön. Ehkä siksi teatterin 
tekeminen on minulle niin tärkeää, sillä sitä 
en voi saada aikaan yksin puurtaen. Toisaalta 
rakastan yksinvaltiuttani kuvien, piirustusten 
ja videoiden tekemisessä. Molemmat ruokkivat 
tarvetta toiseen. Nautin roolista toiseen 
hyppimisestä myös arkielämässä. On päiviä ja 
viikkoja, jolloin olen mieluummin kuvittaja, 
suunnittelija tai kuvataiteilija, toisina taas 
näyttelijä.

 Opinnäytteeni, sekä näytelmän 
harrastajateatterin, nimi “Urheileva sydän” 
on anastettu ranskalaisen teatterintekijän 
Antonin Artaud´n kuvauksesta “ideaalista 
näyttelijästä”25. Valitsin tämän sanaparin, 
koska se tavoittaa ytimen siitä, mitä koen 
näyttelemisen, tai sen harjoittamisen, 
parhaimmillaan olevan: sydämen urheilua. 
Osittain fyysisesti, mutta ennen kaikkea 
henkisesti.

25 Hannu Tuisku “Ek-staattiset tilat näyttelijäntyön pedagogisessa prosessissa”, 
toim. Marja Silde, Nykynäyttelijän taide - horjutuksia ja siirtymiä (Maahenki Oy, 2011), 
103. 
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Näytelmä

URHEILEVA 
SYDÄN
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ROOLIT:

Elli Berylli (Lentäjä Titania) 
= itsevarma, hieman diivaileva, mutta hyvää 
tarkoittava näyttelijä.
Emilia (Helena) 
= ujohko, epävarma, naiivi, mutta vilpitön, 
nuori tyttö.
Vesa Vierikko (Ohjaaja) 
= asiantunteva, kannustava ryhmänvetäjä.
Jouko Turkka (tuoliin sidottu apulaisohjaaja)
= vihainen, pelottava teatteriasiantuntija.
Miina Savolainen  (Hermia)
= lempeä rauhallinen valokuvaaja, jota 
kiinnostaa	jooga	ja	itämainen	filosofia.
Denis Guénoun (Lennonjohtaja Oberon)
= hyvin ranskalainen hahmo, vahva tuntemus 
teatterista.
Maurice Merleau-Ponty  (Demetrius)
=	runopoika,	filosofi.	Fenomenologi.
John Dewey (Lysander)
= käytännön ihminen. Pragmatisti.
Meiju Niskala (Puck)
= jämpti iloittelija, kokeellisen teatterin 
tekijä.
Situationistikuoro  
= laulamista ja lausuntaa. Vähintään 4, 
mieluiten 9 näyttelijää. 
Kaupunkilaiset 
= vähintään 6 näyttelijää. Voi olla tuplaroolitus
Muita rooleja: Piru, Nuori Vierikko, Nuori 
Berylli, 10-v. prinsessoja, Lääkäri, Siivoja, 
n. 6kpl näyttelijöitä.
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ALKUKOHTAUS 1/2
Viininpunaiset samettiverhot nousevat ylös.

Kaikki alkaa harmaudesta. Paljaat puut tiputtavat 
värittömät, ryppyiset lehtensä. Keskellä lavaa 
seisoo tyttö, Emilia, kokoharmaissa. Hänen 
katseensa on luotuna lavan lattiaan. Takana alkaa 
liikenne: useat ihmiset kävelevät harmaissa 
kaupunkiasusteissa kiireisesti arkimaailmassa 
eteenpäin.

Kaupunkilainen 1: Väsyttää.
Kaupunkilainen 2: Kaikki tuntuu niin tyhjältä.
Kaupunkilainen 3: Tylsältä.
Kaupunkilainen 4: Tyhjänpäiväiseltä. 
Kaupunkilainen 5: Päivät sulavat toisiinsa...
Kaupunkilainen 6: ...viikot...
Kaupunkilainen 1: ...kuukaudet...
Kaupunkilainen 2: ...vuodet sulavat toisiinsa.
Kaupunkilainen 3: Ihan sama onko huominen vai 
eilinen...
Kaupunkilainen 4: ...onko tänään maanantai vai 
viime kuun lauantai.
Situationistikuoro - 1 henkilö: (maailmanlopun 
paatosta äänessä) ”Banaalisaation mielisairaus 
on vallannut planeetan. Kaikkia hypnotisoi 
tuotanto ja mukavuus - viemäriverkosto, hissi, 
kylpyhuone, pesukone.”1

Kaupunkilainen  5: Vanhenen päivä kerrallaan. 
Kaupunkilainen  6: Huomaamatta päivieni menneen 
jo.

1 Gilles Ivain, ” Uuden urbanismin kaava - Sire, olen toisesta maasta”, Niin & näin 3 
(2003), suom. Antti Arnkil ja Tommi Uschanov, 106.
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Situationistikuoro - kaikki: (alkavat laulaa 
toistaen lausetta ensin hiljaa ja sitten 
kiihdyttäen) ”Suurin osa ihmisistä ei kuole, 
koska he ovat jo eläessään kuolleita”2

Emilia: (hiljaa) Ei

Kaupunkilaiset jatkavat kävelyään. He eivät 
suuntaa puhettaan Emilialle, mutta puhuvat 
vaativaan sävyyn.

Kaupunkilainen 1: Ei sinusta ole sen enempään. 
Liity meihin! 
Emilia: Ei.
Kaupunkilainen 2: Olet aivan yhtä harmaa. Liity 
meihin! 
Emilia: (kovempaa) Ei!
Kaupunkilainen 3: Älä edes yritä! Liity meihin! 
Emiia: (antaen periksi) Ei...ei.
Kaupunkilaiset  - kaikki: Olet osa meitä. Liity 
meihin!
Emilia: Eiih...

Emilia sulautuu osaksi harmaata massaa. Hän 
kävelee kiiruhtaen eteenpäin muiden mukana. 
Elli Berylli saapuu lavalle kävelevien 
kaupunkilaisten keskelle tanssien kevyesti. Hän 
on pukeutunut pinkkiin supersankariviittaan. 
Hän törmäilee kevyesti kävelijöihin ja saa 
heistä impulsseja omaan liikkeeseen kontakti-
improvisaation keinoin. Kun Elli Berylli 
törmää Emiliaan, lähtee hänkin hetkeksi pois 
kävelemisradaltaan, mutta liikehtii kömpelön 
robottimaisesti. Emilian kasvoilla on eloton 

2 TED x Talks. TEDxHelsinki - Meiju Niskala - Mitalipäivä/Medal Day. [Viitattu 
14.1.2013.] Saatavissa: tedxtalks.ted.com/video/TEDxHelsinki-Meiju-Niskala-Mita
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synkkä ilme eikä hän noteeraa Elli Berylliä. 
Elli Berylliä kiinnostaa Emilian liikehdintä ja 
hän törmäilee häneen uteliaisuuttaan useamman 
kerran. Emilia alkaa mutista itsekseen.

Emilia: Ei. Ei. Olen harmaa. Ei. Ei. Ei minusta 
ole mihinkään. Ei. Ei. En edes yritä. Ei. Ei. 
Päivät katoavat. Ei. Ei. Kaikki tuntuu niin 
tyhjältä. Ei.

Elli Berylli kuuntelee ja seuraa Emiliaa 
kiinnostuneena.

Elli Berylli: Minulla olisi yksi ehdotus.

Emilia säpsähtää hereille. Muut kaupunkilaiset 
pysähtyvät paikoilleen.

Emilia: Hui! Kuka sä oot? Mistä sä siihen tulit?
Elli Berylli: Ai anteeksi. Kuinka epäkohteliasta. 
Minä olen Elli Berylli. Estraditaiteilija. 
(Niiaa, kumartaa ja ojentaa käden dramaattisen 
suurieleisesti Emilialle)
Emilia: Estraditaiteilija?
Elli Berylli: Estraditaiteilija. Voisin 
kutsua itseäni myös näyttämötaiteilijaksi, 
mutta minusta estradi kuulostaa kauniimmalta. 
Sitä paitsi minun taiteeni ei sijaitse vain 
näyttämöllä vaan kaikkialla ympärillämme. 
Maailma on estradini.
Emilia: Kuulostaa aika hienolta, kieltämättä. 
(Pudistelee päätään) Mut niin, moi! Mä olen 
Emilia. Hauska tutustua.
Elli Berylli:	Enchanté!
Emilia: Mikä se sun ehdotus oli?
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Elli Berylli: Aivan. Meinasin jo unohtaa. 
(Krohistaa kurkkuaan) Kokeile näyttelemistä!
Emilia: Miksi?
Elli Berylli: Miksi et?
Emilia: En mä oikeen tiedä. Eikö näyttelijät 
ole pelkkiä ohjaajien ja käsikirjoittajien 
käsinukkeja.	 Luin	 Jane	 Fondan	 elämänkerran,	
jossa hän kertoi, että Hollywoodissa ne valitsee 
tähden lähinnä senaikaisen vartalomuodin 
mukaan. Tekee sille mittojen mukaan valmistetun 
mallinuken, mallaa vaatteet ja heittää kameran 
eteen.3 Näyttelijä on hyvältä näyttävä puhuva 
vartalo. Sitä paitsi oon aika ujo.
Elli Berylli: (Loukkaantuneena) En minä 
ajatellut, että sinä suoraan tästä Hollywoodin 
lähtisit, vaikka mikä ettei. Samat lait kai 
sielläkin pätee... (Alkaa puhua itselleen) 
Itse asiassa pidän englanninkielisestä 
termistä ”actor” enemmän kuin ”näyttelijä”-
sanasta. ”Näyttelijä” kuulostaa juuri siltä, 
että näyttelijä tulee vaan näyttäytymään. 
(Lavan poikki kävelee Vesa Vierikko. Pysähtyy 
hetkeksi keskelle lavaa ja jatkaa matkaa 
takaisin verhojen taakse.) Olemaan näkyvillä. 
Mutta actor taas toimii. Act - toimia.
Emilia: Enpä ole ikinä ajatellut.
Elli Berylli: Niinpä! Mutta siitä 
näyttelemisestä - harrastajateatteri Urheileva 
sydän harjoittelee parhaillaan Anniksella 
Shakespearin Kesäyön unelmaa, tai nyky-
aikaistettua versiota siitä. Ja heiltä puuttuu 
Helena. Sinä olisit täydellinen siihen rooliin!
Emilia: Eikö Shakespeare ole niin kuin teatterin 

3 Jane Fonda, Tähänastinen elämäni, (Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava, 2005), 
suom. Leena Nivala, 154.
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Mount Everest? Ehkä ensin pitäis kiivetä 
jonnekin, vaikka Elli-vuorelle?
Elli Berylli: Kumman huipulla luulet, 
että kiipeämisen takia ponnistelu tuntuu 
palkitsevammalta? (Lavan taakse heijastetaan 
hidastettua videokuvaa Emiliasta hymyilemässä 
Mount Everestin huipulla kädessään paksu kirja, 
jossa lukee Shakespeare.) Sitä paitsi tämä 
versio on omanlaisensa tulkinta klassikosta. 
Emme edes käytä runomittaa. Paitsi ihan parissa 
kohtauksessa.
Emilia: No okei. Ei kai siitä haittaa ole. 
Jotain mun pitää tehdä, etten mä muutu vielä 
enemmän noiden kaltaiseksi (viittaa takana 
viilettäviin kaupunkilaisiin). 
Elli Berylli: Ei se heidän vikansa ole. Toisinaan 
sitä ei vaan jaksa herätä. Ja jos ei herää, ei 
tiedä olevansa unessa.
Emilia: Sä tuut mukaan sinne teatterille?
Elli Berylli: Tottakai. Minulla on rooli lentäjä 
Titaniana. 

Lavan takaa Elli Beryllille heitetään 
lentäjänlakki ja käynnistetään tuulikone. Elli 
Berylli kulkee uljaana tuulta päin lakki päässä 
ja viitta hulmuten. Emilia kulkee kömpelösti 
perässä. Hän suojelee toisella kädellä kasvojaan 
tuulelta ja toisella tarttuu Elli Beryllin 
viitasta kiinni. Menevät. 

Elli Berylli: Tästä tulee mahtavaa! Et tule 
pettymään.
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ALKUKOHTAUS - 2/2
Lavalle pelmahtaa sekalainen joukko näytelmän 
harjoittelijoita. Joku jonglööraa, joku toinen 
kokeilee peilin edessä hauskoja hattuja. Jouko 
Turkka on sidottuna tuoliin, jonka alla on 
pyörät. Vesa Vierikko tutkii käsikirjoituspinoa 
ja hieroo otsaansa. Elli Berylli ja Emilia 
saapuvat.

Elli Berylli: Löysin meille Helenan. Mieletön 
näyttelijä!
Emilia: (kuiskaa Beryllille) Miksi sä noin 
sanoit? Ethän sä ole ikinä nähnyt mun näyttelevän. 
Enhän mä edes ole koskaan näytellyt!
Elli Berylli: Minä uskon sun potentiaaliin 120 
prosenttisesti! Luota vaan minuun.
Vesa Vierikko: Sepä mainiota. Hei kaikki, tulkaa 
tänne! (lavalla olijat kerääntyvät Vierikon 
ympärille) Nyt kun koko joukko on kasassa, 
niin pidetään pieni esittelypiiri. Kertokaa 
perusfaktat itsestänne ja miksi olette täällä. 
Voin ohjaajan roolissani aloittaa: Olen Vesa 
Vierikko, suomalainen näyttelijä. Olen näytellyt 
aika monessa suomalaisessa elokuvassa... 
Elli Berylli: Suunnilleen kaikissa.
Vesa Vierikko: ...ja toiminut pitkään 
Ryhmäteatterissa yhtenä ydinhenkilönä.4 Myin 
sieluni näyttelemiselle nuorena poikana, 
kun ”tajusin, että työkseen saa kadota 
maailmoihin...”.5

4 Wikipedia. Vesa Vierikko. [Viitattu 21.1.2013.] Saatavissa: 
fi.wikipedia.org/wiki/Vesa_Vierikko
5 Pamela Tola, Miksi näyttelen? (Jyväskylä: Ajatus Kirjat, Gummerus Kustannus Oy, 
2007), 34. 
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Lavalle ilmestyy nuori Vesa Vierikko, jolla 
on samanlaiset vaatteet, lasit ja parta kuin 
tämän päivän Vesa Vierikolla, sekä kaunis, 
ihonväriltään ja vaatteiltaan punainen nainen, 
jolla on pirunsarvet. Muut näyttelijät ovat 
liikkumatta.

Piru: Sieluasi vastaan annan sinulle korkeimmat 
näyttelijäntyön taidot, joita Suomessa on ikinä 
nähty.

Piru kietoo Vierikon kaulaan taiteilijahuivin. 
Nuori Vierikko ja Piru pysähtyvät paikoilleen. 
Muut heräävät eloon.

Vesa Vierikko: Siirryin 2002 Teatterikorkeakoulun 
näyttelijäntyön professoriksi, koska minulle 
tuli olo, että haluan jakaa vuosien varrella 
keräämääni tietotaitoa eteenpäin. 

Muut pysähtyvät. Nuori Vierikko ja piru jatkavat.

Piru: Jos haluat kansainvälistä kiitosta 
näyttelijäntyöstäsi, on sinun kiedottava 
teatterin pauloihin vähintään sata nuorta, 
herkullisen turmeltumatonta sielua.

Piru ja Nuori Vierikko katoavat lavalta. Muut 
jatkavat kohtausta normaalisti.

Vesa Vierikko: Samaisesta syystä olen nyt 
päätynyt tänne Poriin vetämään teitä, Urheileva 
sydän -harrastajateatteria. Pyrin pääsemään 
kanssanne positiivisen näyttämisen ytimeen, 
nautintoon siitä, kun saa leikkiä ja olla 
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puoliksi toinen.6 Lainatakseni kuvataiteilija 
Kuutti Lavosen sanoja: ”Taiteen funktio on antaa 
elämänvoimaa!”7. Siihen me täällä pyrimme. Ei 
minulla muuta. Elli Berylli, jatkaisitko sinä 
esittelykierrosta?
Elli Berylli: Joo. Kiitos Vesa! Hyvää iltaa! 
Minä olenkin kaikkien kanssa jo ehtinyt vähän 
tutustua, mutta kerrotaan nyt vielä, että 
olen elämäntapataiteilija ja Urheileva sydän 
-teatterin perustajajäsen. Taisin olla noin 
6-vuotias kun päätin, että...(6-vuotias Elli 
Berylli tulee lavalle, polkaisee jalkaa ja 
kiljahtaa: ”Tää on mun juttu!” ja poistuu juosten. 
Lavalla olijat seuraavat huvittuneina tyttöä.) 
...esiintyminen on minun juttuni. Silloin 
teatteri pesiytyi taiteenlajina sydämeeni, 
eikä ole sieltä lähdössä kulumallakaan pois. 
Haluan vielä sanoa, että minusta on upeaa, 
että tähän projektiin on lähtenyt niin monta 
ensikertalaista mukaan. Lämpimästi tervetuloa 
kaikille!  
Emilia: Nyt on mun vuoro? Moi mä olen Emilia. 
Olen just yksi näistä ensikertalaisista, jotka 
Elli Berylli mainitsi. Mä en tiedä ihan kauheasti 
teatterista tai näyttelemisestä. Kerran ala-
asteella näyttelin kuollutta sammakkoa koulun 
kevätjuhlanäytelmässä. Se on mun huippuhetkeni, 
siis ainoa hetkeni lavalla. (Denis Guénoun ja John 
Dewey naurahtavat ja kuiskivat keskenään. Emilia 
katsoo loukkaantuneena heidän suuntaansa.) Mutta 
olen kyllä ahminut ison kasan näyttelijöiden 
haastatteluja ja elämänkertoja. Olen täällä, 
koska... no, Elli Berylli lupasi, että tästä 
6 Tola, Miksi näyttelen?, 39.
7 Rainer Sandell, ”Taiteen funktio on antaa elämänvoimaa” Kulttuurihaitari 4:15, 
2012, 26.
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harrastuksesta saa ehkä jotain sisältöä 
elämään. Tai instrumentteja siihen, ettei muutu 
harmaaksi massaksi. Niinpä mä päätin kokeilla, 
vaikka vähän vielä pelottaakin, että onko musta 
tähän. Mutta funtsailin, etten mä oikeastaan 
voi mitään menettääkään. Kiitos kun sain tulla 
mukaan! (Osoittaa kiitoksensa kaikille muille, 
paitsi Guénounille ja Deweylle.)
Vesa Vierikko: Lämpimästi tervetuloa Emilia! 
Rohkeimpia ovat ne, jotka tekevät, vaikka 
pelottaa. Ja tässä lajissa rohkeus on eduksi, 
pelottomuus ei niinkään. Miina, jatkatko 
kierrosta ole hyvä! 
Miina Savolainen: Hei. Minä olen Miina Savolainen, 
valokuvataiteilija sekä voimaannuttavan 
valokuvauksen menetelmän kehittäjä. Tein 
yhteisöllisen valokuvahankkeen lastenkodissa 
kasvaneiden nuorten naisten kanssa ja siitä 
syntyi ”Maailman ihanin tyttö” -valokuvakirja,8 
joka on noussut maailmanlaajuisen huomion 
kohteeksi.

Lavalle pelmahtaa useita n. 10-vuotiaita 
tyttöjä, jotka ovat pukeutuneet prinsessa- 
ja keijukaispukuihin. Taustalle heijastetaan 
vihreää metsämaisemaa. Miina Savolaisen 
suuren kietaisuneuleen alla on vaaleanpunainen 
glittermekko, taskusta löytyy Lucia-neidon 
kruunu ja hörhelöinen valtikka. Hän liittyy 
muiden tyttöjen mukaan piiritanssiin. Hän 
jatkaa puhettaan samalla iloiten ja tanssien.

Miina Savolainen: Olen täällä siksi, että minua 
kiinnostaa kokeilla voisiko voimaannuttavan 

8 Miina Savolainen, Maailman ihanin tyttö, (Helsinki: Blink Entertainment, 2008).
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kokemuksen saada myös teatterin lavalla. Minua 
on aina kiinnostanut teatteri. Siellä pystytään 
luomaan samanlainen sadun illuusio kuin 
valokuvauksessa, tai maalauksessa. Mutta en 
ole koskaan näytellyt. Tai vähän samantapainen 
kokemuspohja kuin Emilialla, että koulussa 
kyllä kerran esitin Lucia-neitoa joulujuhlissa. 

Miina Savolainen on siirtynyt piirin keskelle 
kruunu päässään ja muut tytöt taputtavat. 
Savolainen koskettaa kevyesti muovisella 
valtikallaan esittelypiirin hahmoja päälaelle. 
Jouko Turkan kohdalla Turkka tarttuu 
valtikkaan ja katkaisee sen. Miina Savolainen 
säpsähtää, mutta palaa takaisin piiriin. Muut 
prinsessat lähtevät hätääntyneinä lavalta.

Jouko Turkka: (Puhuu miltei huutaen, painottaen 
jokaista sanaa. Kasvoilla jatkuva virne.) 
Oletteko te tosissanne? Minä olen Jouko Turkka. 
Suomen	teatteritaivaan	uudistaja.	Nero.	Guru.	
Jumala. Miksi helvetissä minä olen täällä?!
Vesa Vierikko: Otin Jouko Turkan mukaani, mutta 
en tiedä kuinka yhteistyöhaluinen hän tulee 
olemaan, mutta katsotaan.
Denis Guénoun: Bonjour! (Puhuu ranskalaisella 
aksentilla)	 Minä	 olen	 Denis	 Guénoun,	
ranskalainen...
Emilia: Et näytä ranskalaiselta!
Elli Berylli: Emilia! Näyttäähän.
Denis Guénoun: Ja miltä ranskalaiset sinusta 
näyttävät?
Emilia:	No	esimerkiksi	Gérard	Depardieulta.
Denis Guénoun: Hänhän on tätänykyä venäläinen. 
Itse olen kyllä syntynyt Algeriassa, mutta 
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asunut koko ikäni Ranskassa. Henkeen ja vereen 
ranskalainen. Mutta vaikka nautin ranskalaisesta 
ruokakulttuurista, juustoista ja viineistä, 
niin minulla ei ole ilmeisesti ollut yhtä kova 
nälkä kuin Depardieulla.
Minä olen siis ranskalainen teatterintekijä 
ja	 filosofi.	 Teatterin	 kaksi	 tärkeintä	 napaa	
(osoittaa napaansa)...
Emilia: Eihän ihmisellä ole kuin yksi napa!
Denis Guénoun: En puhunut ihmisen navasta.
Emilia: Ei kai millään eläimelläkään ole kahta 
napaa?!
Meiju Niskala:	Jossain	scifi-leffoissa	on	ollut	
kaksi napaa.9

Denis Guénoun: En viitannut navalla yhteenkään 
maapallolla tai sen ulkopuolella asuvaan 
olentoon. Tarkoitin vain, että teatterin 
parissa työskentelevistä henkilöistä...(Emilia 
meinaa taas kysyä jotain, mutta Elli Berylli 
ehtii tukkia hänen suunsa)... tärkeimmät ovat 
ehdottomasti näyttelijä ja näytelmäkirjailija.10 
Jos mietimme teatterin eroavaisuutta elokuvaan, 
niin elokuva itsessään on teos. Teatterissa 
näytelmäteksti on teos, mutta pelkkä teksti 
ei ole teatteria. ”Ensisijainen ja kaikkein 
välttämättömin kielen näkyväksi tulemisen 
modaliteetti on sitä puhuvan näyttelijän 
ruumis.”11 Minä olen täällä antamassa ruumiini 
tehdä näytelmän ja ajatukseni näkyviksi. 
Maurice Merleau-Ponty: Mielenkiintoista. 
”Lainaamalla ruumiinsa maailmalle maalari 

9 Wikipedia. Navel. [Viitattu 6.2.2013]  Saatavissa: http://en.wikipedia.org/wiki/Navel
10 Denis Guénoun, Näyttämön filosofia (Helsinki: Like, 1998), suom. Kaisa Sivenius 
ja Esa Kirkkopelto ja Riina Maukola, 45.
11 Mt., 41.
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muuttaa maailman maalaukseksi"12 Näyttelijöinä 
me myös lainaamme ruumiimme ja jokaisen auki 
olevan aistimme maailmalle. Näin muuttamme 
sen taiteeksi. Teatteritaiteeksi. Minä olen 
Maurice	 Merleau-Ponty	 ranskalainen	 filosofi,	
fenomenologi, vaan en teatterintekijä, ennen 
tätä hetkeä. Eli nyt olen. Tänään täällä 
valjastan (taustalla videokuvaa ikiliikkujasta) 
ruumiini ikuisen liikkeen teatterin tekemisen 
pauloihin. 

Muut paitsi Merleau-Ponty pysähtyvät. Lavalle 
astelee lääkäri.

Lääkäri: Maurice Merleau-Ponty! Kuinka monetta 
kertaa minun on todettava, kuinka elintärkeää 
liikkuminen on ihmiselle. Et voi vain istua 
ikuisesti työpöytäsi ääressä hautautuneena 
kirjoihisi ja kirjoittaa selkä kumarassa. 
Sekä selkäsi, sydämesi että verenkiertosi on 
täydessä apatian tilassa. Sinun täytyy liikkua 
enemmän! 
Maurice Merleau-Ponty: Mutta liikunhan minä: 
maailmankaikkeudesta sormenpäihin ja silmän 
sarveiskalvolta äärettömyyten.
Lääkäri: Muutenkin kuin ajatuksen voimalla 
Maurice! Pelkkä ajatusten liike ei riitä!

Maurice Merleau-Ponty huokaisee. Lääkäri 
poistuu pimeään. Kohtaus jatkuu normaalisti. 

Maurice Merleau-Ponty: Niin. Siis. Siirrän 
ajatusten liikkeen ruumiiseen. Ehkä täällä 
12 Maurice Merleau-Ponty, ”Silmä ja henki”, 1964, toim. Miika Luoto ja Tarja Roinila, 
Filosofisia kirjoituksia, (Helsinki: Kuskannusosakeyhtiö Nemo, 2012), suom. Miika 
Luoto ja Tarja Roinila, 420.
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teatterissa lähestymme elämisen perimmäistä 
syvyyttä, ”olemisen salamointia”13, jota 
tiedostamatta etsimme "läpi elämän"14. Kuinka 
kutkuttavaa!   
John Dewey: Hei! Minä olen John Dewey. 
Pragmatisti. Pragma tarkoittaa käytäntöä. 
Elän sen mukaan, että tiedolle ja teorioille 
syntyy merkitys vasta, kun niitä sovelletaan 
käytäntöön.15 (Lavalle rullataan liitutaulu, 
johon John Dewey piirtää hahmottavia kaavioita 
ja kuvioita.) Minua kiinnostaa teatterissa 
miten orgaaninen subjektiivinen keho, kulttuuri 
ja kieli toimivat yhteisymmärryksessä yhteistä 
määränpäätä kohti. En koskaan ole tehnyt 
eroa korkeataiteen ja populaarikulttuurin 
välille, enkä nyt tee eroa harrastaja- tai 
ammattiteatterin välille, vaan kysyn, koska 
kyseessä on taide, että ”mitä ihmiset siitä 
saavat?”.16 Monet teistä ovat maininneet sanan 
voimaantuminen.	Minä	käytän	termiä	fullfillment	
- täydentyminen. Tuo hyvän olon tunne, jonka 
voi saada esteettisestä elämyksestä tai jopa 
arjesta, kuten siivoamisesta.17

Lavan poikki kulkee siivooja.

Siivoja: Onkohan herra itse siivonnut? Enpä tiedä, 
kuinka täydentynyt olo tässä tulee. Lakaisee ja 
lakaisee, silti pölykoirat palaavat. Puhtaat 
lattiat likastuvat, roskakorit täyttyvät, päivä 
toisensa jälkeen. Palkkapäivä. Se on se ainoa 

13 Merleau-Ponty, ”Silmä ja henki”, 457.
14 Mt., 456.
15 Wikipedia. Pragmatismi. [Viitattu 24.10.2012.] Saatavissa: http://fi.wikipedia.org/
wiki/Pragmatismi
16 Max Ryynänen, ”John Deweyn estetiikka”, Synteesi 4 (2003), 10.
17 Mt., 11.
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täydentymisen hetki.

Siivoja poistuu.

John Dewey: (Ei noteeraa siivoojan puhetta) 
Onko täydentymisen tunne havaittavissa myös 
täällä? Sen aion selvittää. 
Meiju Niskala: Moi kaikki! Minä olen Meiju 
Niskala, kokeilevan teatterin tekijä. Ajelehdin 
tänne Elli Beryllin vinkkaamana. En ole hetkeen 
tehnyt perinteisempää teatteria...

Muut pysähtyvät Meiju Niskala suorittaa 
kulttuurisen kuntopiirin, jossa yhdellä 
pisteellä hän neuloo neulegraffiteja, taustallaan 
Turun tähtitorni. Toisessa pisteessä hän jakaa 
mitaleja, taustallaan kuva hymyilevistä arjen 
sankareista. Kolmannessa hän seisoo kaupan 
kassalla ja laittaa nimikirjoituksensa muiden 
ostamiin appelsiineihin, neljännessä toteaa: 
”Olen tässä!”.

Meiju Niskala: ...mutta kun kuulin, että ketkä 
kaikki ovat tähän projektiin sitoutuneet, 
ajattelin, että on aika liittyä seuraan. 
Vaikka teatteriympäristömme on suhteellisen 
perinteinen, niin näistä elementeistä ei ehkä 
ihan sitä tavallisinta teatterishowta ole 
luvassa. Toin mukanani myös Situationistikuoron. 

Meiju Niskala ottaa tahtipuikon taskustaan ja 
ohjeistaa Situationistikuoroa.

Situationistikuoro: (Laulavat) Me olemme 
Situationistikuoro.
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Meiju Niskala: Mielestäni jokaiseen 
varteenotettavaan teatteritaideprojektiin 
on hyvä ottaa yksi kauniisti laulava 
situationistikuoro mukaan.

Situationistikuoro muodostaa Meiju Niskalalle 
akrobaattisen kunniatuolin.
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1. KOHTAUS 
  Läsnäolo/ruumis

Vesa Vierikko: Kiitoksia kaikille esittelyistä! 
Todellakin, meillä on aika uniikki porukka 
koossa. Aloitetaanpa sitten treenit. Tulkaa 
kaikki tänne. Muodostetaan piiri. 

Muodostavat piirin. Myös Jouko Turkka siirretään 
tuolineen piiriin. Muut pomppivat keho täysin 
rentona ja pyörittävät käsiään. Emilia seuraa 
ensin muita ja vilkuilee ulko-ovelle. Hän päättää 
lähteä hiipimään ovea kohti, mutta Elli Berylli 
huomaa Emilian ja sanoo äänettömästi: ”Kokeile 
edes!”. Emilia pysähtyy. Häntä nolottaa, mutta 
lopulta hän ryhtyy samaan puuhaan kuin muutkin.

Vesa Vierikko: Koska kyseessä on meidän 
ensimmäiset treenimme, voimme käyttää tähän 
lämmittelyyn erityisen paljon aikaa. Muistakaa, 
että kun harjoitamme ruumistamme, harjoitamme 
””esitysruumistamme”, joka on suurempi ja 
resonoivampi kuin ”arkiruumiimme””.18 Keskitymme 
nyt tietoisesti ruumiiseemme, joka pyrkii kohti 
”esitysruumista”. Mutta ensin pyrimme puhtaaseen 
ruumiiseen ilman kulttuuriympäristömme meihin 
kasvattamaa habitusta.19 Meidän pitää pyrkiä 
sekä ”vapautumaan jostakin, että vapautua 
johonkin”.20 
John Dewey:	 Minua	 kiinnostaa	 ruumiinfilosofia	

18 Yoshi Oida ja Lorna Marshall, Näkymätön näyttelijä (Helsinki: Like, 2004), suom. 
Lauri Sipari, 48. 
19 Marja Silde ”Modernin murrosta ruumiillistamassa”, toim. Marja Silde, Nykynäyt-
telijän taide - horjutuksia ja siirtymiä (Maahenki Oy, 2011), 159.
20 Mt., 159.
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(liitutaulu, jossa on kuva ihmisen evoluutiosta, 
vieritetään esiin) ja tuo ”historiallisesti 
muokkautuneen kulttuuriolennon kokemusmaailma 
... kulttuurin ja ihmisen biologisen perustan 
vuorovaikutus.”21

Vesa Vierikko: Aivan. Jokainen meistä kantaa 
omassa kehossaan tiettyä olemisen tapaa. 
Näyttelijän pitää tiedostaa se ja käyttää 
sitä hyödykseen, sillä näyttelijän tärkein 
instrumentti on hänen oma kehonsa. Pelkästään 
meidän omaa kävelytyyliämme tarkkailemalla 
(Miina Savolainen kävelee ympäri lavaa kuin 
kauneuskuningatar. Elli Berylli ravaa lavalla 
kuin hevonen. Situationistikuoro nostaa jälleen 
Meiju Niskalan kunniatuoliin ja kävelee hitaan 
arvokkaasti ympäri lavaa.) ...voimme lukea, 
mistä kulttuurista, minkä taustaisia ja mitä 
sukupuolta olemme, vaikkemme voisi lukea näitä 
asioita ulkonäön perusteella, kuten ihonväristä, 
hiustyylistä tai pukeutumisesta.
Maurice Merleu-Ponty: Tottakai. Meidän 
ruumimme kantaa hiljaista tietoa. Sillä se on 
meidän ruumiimme, meidän fyysinen lihamme ja 
meidän yhteytemme maailmankaikkeuteen. Minulla 
on tapana sanoa, ”Maailma on minulle oman 
ruumiini kautta.”22 Oma kehoni toimii maailman 
vastaanottimena. Ilman ruumiin kykyä aistia, 
nähdä ja kokea, jatkuvaa kohtaamista kaikkeuden 
kanssa ei syntyisi. Samalla kun olemme itse 
aistivia ja näkeviä olentoja, olemme myös 
aistittuja ja näkyviä muille ja maailmalle.23 
”Ilmaisevan suhde ilmaistuun on kaksisuuntainen 

21 Ryynänen, ”John Deweyn estetiikka”, 11.
22 Juho Hotanen, Lihan laskos - Merleau-Pontyn luonnos uudesta ontologiasta, 
(Helsinki: Tutkijaliitto 2008), 10.
23 Merleau-Ponty, ”Silmä ja henki”, 422. 
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samalla tavalla kuin havaitsevan suhde 
havaittuun: samalla kun me ilmaisemme maailmaa, 
ilmaisee maailma itsensä meissä.”24

Elli Berylli: Pari vuotta sitten minä otin 
osaa Teatterikorkeakoulun järjestämälle How To 
Become a Clown -kurssille, jota piti italialainen 
taideterapeutti ja klovni Enrica del Zio. Ihan 
mahtava kurssi! Me analysoimme toistemme kävelyä 
siten, että ensin kävelimme ihan normaalisti. 
Jännä huomio oli, ettei kenenkään oma tavallinen 
kävely ollut neutraali, (kävelee  ympäri lavaa 
normaalisti) vaan jokainen kantoi mukanaan omaa 
henkilöhistoriaansa.
Vesa Vierikko: Miten te konkreettisesti 
analysoitte kävelyn?
Elli Berylli: Ensin valittiin pari. Emilia, 
tule ja seuraa minun kävelyäni. Koita matkia 
sitä niin hyvin kuin voit. 

Emilia seuraa ja matkii Elli Beryllin kävelyä, 
jonka jälkeen Emilia jää kävelemään lavalle, 
ja Elli Berylli matkii taasen Emilian kävelyn, 
liioitellen sitä niin, että kävelyn ominaiset 
piirteet tulevat selvemmin esiin. 

Elli Berylli: Näin. Emilia, voit lopettaa kävelyn! 
Näitä ”vahvistettuja” kävelyjä tulkitsemalla 
syntyi yllättävän päteviä luonnetulkintoja. 
Esimerkiksi minun kävelystäni nähtiin, että 
jalkani ovat tosi tukevasti maadoittuneet. Jalat 
maassa -tyyppinen käytännönläheinen tekijä. 
Ylävartalon kulmikas liike taas antoi selkeän 
rytmin ja tahdin liikkumiselle. Jos kehoni on 
orkesteri, niin ylävartalo on orkesterinjohtaja. 

24 Hotanen, Lihan laskos - Merleau-Pontyn luonnos uudesta ontologiasta, 10.
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Mutta silmät ja kasvot olivat apposen auki, ja 
pää pilvissä. (Naurahtaa, lopettaa kävelyn ja 
kumartaa kuin hoviherra.)
Vesa Vierikko: Mielenkiintoista! Tehdäänkin 
yksi kävelyharjoitus. Tämä ei ole tulkitaksemme 
habitustamme, vaan keskittyäksemme siihen, 
mitä kävely puhtaimmillaan on, ja se vaatii 
”jokapäiväisen viitekehomme purkamista”25 tai 
vähintäänkin sen horjuttamista. Miten kehomme 
toimii kun me kävelemme. Tätä harjoitusta käytetään 
biomekaanisen näyttelijäntyön harjoitteena. 
Eli kaikki pysähtykää paikoillenne. Nostakaa 
nyt oikea jalka ja vasen käsi samassa rytmissä 
ylös ja alkakaa kävellä niin hitaasti kuin 
pystytte. Käsivarsien kuuluu liikkua samassa 
tahdissa kuin jalkojen.

Vesa Vierikko näyttää edeltä ja sitten tarkkailee 
muita. Muut alkavat kävellä hitaasti. Emilia ja 
Miina Savolainen laskevat jalkansa jalkaterä 
edellä maahan.

Vesa Vierikko: Emilia ja Miina! Kokeilkaapa 
kävellä normaalisti. Kumpi, päkiä vai kantapää, 
koskee maata ensin?
Emilia: Oho.
Miina Savolainen: Kantapää.
Emilia: No tietty.
Vesa Vierikko: Aivan oikein. Kokeilkaapa hiljaa 
kävelyä uudestaan.

Muut kävelevät, Vierikko tarkkailee.

25 Petri Tervo ””Verta käsiin ja naama löysänä!” Turkan pedagogisen käskysanan 
ruumilliistumia”, Nykynäyttelijän taide - Horjutuksia ja siirtymiä (Maahenki Oy, 2011), 
68-69.
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Vesa Vierikko: John. Pidätkö sinä normaalisti 
peukkua pystyssä?
John Dewey: Oho. Tein sen huomaamatta. 
Vesa Vierikko: Keskittykää! Tämän harjoituksen 
tärkein anti on saada oman kehon jokainen osa 
omaan tietoisuuteen. Käykää läpi jokainen 
ruumiinosa isovarpaasta päälakeen. Te tiedätte 
missä kehonne jokainen lihas on ja mitä se 
tekee. ”Alatte todella ”asua” ruumiissanne”.26 

Tekevät harjoitetta hetken hiljaisuudessa.

Vesa Vierikko: Kiitoksia! Voitte lopettaa. 
Miltä tuntui?
Elli Berylli: Olipa meditatiivista!
Miina Savolainen: Tässä on jotain samaa kuin 
joogassa. Hiljentyy oman ruumiinsa äärelle. 
(Alkaa joogata. Maurice Merleau-Ponty seuraa 
perässä, mutta on huomattavasti jäykempi kuin 
Miina.)
Meiju Niskala: Hiljentämällä niinkin arkisen 
liikkeen kuin kävelyn, siitä tulee yllättävän 
haastavaa. Kun ottaa aivojen automaatio-
ohjauksen pois, niin yhtäkkiä unohtaa miten 
kävellään. Sillä eihän sitä normaalisti pistä 
kävelylle paljon aivotyötä. Hämmentävää.
Emilia: En tiedä olenko keskittynyt kävelemiseen 
näin paljon sitten vaippaiän. Mutta myöskään, 
olenko koskaan ollut näin ihmeissäni siitä, 
että mulla on jalat, jotka kannattelee mua. 
Kuulostaa vähän hupsulta?
Jouko Turkka: (Matkii Emiliaa irvistellen.) 
Hupsulta. Hupsulta.
Vesa Vierikko: Ei lainkaan. Silloin kun asiat 

26 Oida ja Marshall, Näkymätön näyttelijä, 46.
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purkautuvat itsestäänselvyyden haarniskasta, 
niistä kokee uudelleen iloa. Mietitään 
esimerkiksi lapsia, jotka eivät vielä aivan 
osaa kävellä. Heille jokainen uusi askel on 
pieni ihme. Myös erittäin vanhat herrasmiehet 
ja naiset, joille liikkuminen alkaa olla 
haasteellista, kokevat jokaisesta askeleestaan 
kiitollisuutta. 
Elli Berylli: Miettikää miten kiitollisia 
olentoja me kaikki olisimme, jos lausuisimme 
kiitoksen jokaisen harppauksen kohdalla. 
(Harppaa isoja askelia, kädet namaste-asennossa 
ja sanoo joka askeleella: "Kiitos! Thank you! 
Merci!" Emilia liittyy seuraan.)
Vesa Vierikko: Jatketaan seuraavaan 
harjoitukseen, selkärankatanssiin. Mutta 
muistakaa, että emme tee fyysisiä harjoitteita 
pelkästään fysiikan takia, vaan jotta tunnistamme 
miten kehomme käyttäytyy eri tunnetiloissa. 
Toisinaan fyysisen tekemisen kautta pääsemme 
käsiksi tunteisiin ja tunteiden kautta voimme 
päästä kiinni fysiikkaan.27

Ottakaa kaikki reilusti tilaa ympärillenne. 
Koko lavaa voi käyttää. Seiskää aloillanne ja 
keskittäkää ajatuksenne selkärangan alimpaan 
nikamaan. Laittakaa se liikkeelle. Jalat ovat 
tiukasti liimaantuneena maahan. Nyt nousette 
ajatuksissanne nikama kerrallaan selkärankaa 
ylöspäin, herättäen jokaisen nikaman liikkeeseen, 
kunnes koko ylävartalonne on liikkeessä. Älkää 
miettikö etukäteen liikkeitänne, antakaa 
selkärangan viedä. Kun tunnette olevanne 
valmiina siihen, että selkäranka johdattaa 
myös alavartaloanne, lähtekää liikkeelle. Ei 

27 Mt., 67.
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ole kiire! Kuunnelkaa vain omaa kehoanne ja 
lähtekää vasta sitten liikkeelle, kun olette 
siihen itse valmiita, muista välittämättä. 
Mutta samanaikaisesti olkaa tietoisia tästä 
tilasta ja kaikista henkilöistä, jotka ovat 
tässä tilassa. Te olette osa tätä tilaa, antakaa 
tilan antaa teille impulsseja, joita teidän 
kehonne resonoi. Koska olette 110 % läsnä, 
”aistit auki”28, teidän ei pitäisi kompuroida tai 
törmätä. Asentonne on koko ajan ”varpaillaan”, 
valmiina seuraavaan liikkeeseen.

Vesa Vierikko hiljentyy hetkeksi ja katsoo 
näyttelijöiden selkärankatanssia.

Vesa Vierikko: Nyt huudan täältä tunnetiloja. 
Sisältäkää tuo tunne liikkeeseenne. 
Raivo. 
Rakkaus. 
Melankolia. 
Emilia: Mitä on melankolia?
Elli Berylli: Niinkuin suru, mutta kaihoisampi.
Emilia: Kaihoisampi? 
Elli Berylli: Runollisempi!
Emilia: Okke.
Vesa Vierikko: Ei juoruilla kesken treenin. 
Keskittykää!
Riemu. 

Pieni dramaattinen tauko.
Vesa Vierikko: Kiitos! Näyttää upealta. Voitte 
vähitellen hiljentää, hiljentyä, kunnes liike 
pysähtyy kokonaan. (Odottaa, että tanssijat 

28 Esa Kirkkopelto, ”Mällisen uudet metkut”, Nykynäyttelijän taide - siirtymiä ja 
horjutuksia (Maahenki Oy, 2011),  174.



45

pysähtyvät.) Miltä se tuntui?
Emilia: Kömpelöltä. Mun selkä on ihan jumissa. 
Mutta vapauttavalta myös. (Jatkaa hieman 
ujosti.) Varsinkin raivo. Sitä kun ei saa 
arkielämässä mielellään ilmentää mitenkään. Tai 
turhautumista se ehkä enemmän on mitä kokee, 
kuin raivoa, mutta silti. (Miina Savolainen ja 
Maurice Merleau-Ponty hihittelevät keskenään.)
Elli Berylli: Minusta tuntui kun olisin saanut 
otteen tästä tilasta, näyttämöstä, ja pystynyt 
projisoimaan sisäiset tunteeni myös näille 
seinille ja katolle. Hetkellisesti sain kiinni 
Turkan puhumasta ”360 asteen lepakkonäöstä”29. 
Olin samaa energiaa kuin hengittämäni ilma ja 
ihmiset ympärilläni.
Jouko Turkka: Minä en ole puhunut mitään! 
Vesa Vierikko: Kuten japanilainen näyttelijä 
Yoshi Oida on sanonut: ”ruumimme sijaitsee 
pohjoisen, etelän, idän, lännen, yläpuolen, 
alapuolen, oikean, vasemman, menneisyyden, 
tulevaisuuden, syntymän ja kuoleman 
leikkauskohdassa.”30 Näyttelijän pitää tuntea 
suhteensa näihin kaikkiin suuntiin. Teatteri 
käyttää sekä ajallista että tilallista 
ulottuvuutta.31 
Maurice Merleau-Ponty: ”Kun esiintyjä astuu 
lavalle, tila alkaa elää; tanssiva ruumis 
alkaa tanssia.”32 Näyttelijän tehtävä on saada 
näyttämö heräämään eloon.33

Emilia: Eihän näyttämö ole mikään elollinen 

29 Janne Tapper ”Työ, työntekijyys ja yhteiskunta Jouko Turkan teatterikoulutuk-
sessa” toim. Marja Silde, Nykynäyttelijän taide - siirtymiä ja horjutuksia, (Maahenki 
Oy, 2011), 140.
30 Oida ja Marshall, Näkymätön näyttelijä, 36-37.
31 Mt., 44.
32 Oida ja Marshall, Näkymätön näyttelijä, 18. 
33 Mt., 18.
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olento!
Maurice Merleau-Ponty: Vertauskuvallisesti, 
Emilia, vertauskuvallisesti!
John Dewey: Minusta tuntuu, että olen itse 
herännyt kehoni ja aivojeni yleisestä arki-
horroksesta. Minulla on virkeämpi olo.
Miina Savolainen: Minusta tämäkin harjoite oli 
erittäin meditatiivinen. Nyt on tietoisempi 
olo omasta selkärangasta ja sitä kautta 
koko ruumiista. Olen vahvemmin läsnä, juuri 
itsenäni, juuri tässä hetkessä. Namaste! (Tekee 
aurinkotervehdyksen loppuosan käsillään.)
Elli Berylli: Tiesittekö, että meditaatiota 
opetetaan nykyään joillakin ala-asteilla? On 
huomattu oppilaiden psyykkisen hyvinvoinnin, 
itsevarmuuden ja itsehillinnän paranevan 
rentoutus- ja meditaatiohetkien avulla.34 
John Dewey: En ollenkaan ihmettele. 
Käytännönläheinen hetkeen pysähtyminen tekee 
varmasti kaikenikäisille hyvää.
Vesa Vierikko: Monet mainitsivat läsnäolon. 
Läsnäolo on näyttelijälle hengentärkeää. Miksi?
Denis Guénoun: ”'Läsnäolo', joka on ranskaksi 
présence,	 tarkoittaa	 kirjaimellisesti	
nimenomaan olemista, entia, siinä, edessä tai 
edellä, prae, siinä edessä.”35 Kun näyttelijä 
on läsnä näyttämöllä, hänen tarvitsee vain 
olla toimija, joka toimii, ja ”näyttämön vain 
näyttää”36.
Emilia: Elli. Tässä on sitä samaa actor - toimija 
vastaan näyttelijä - näkyjä, josta puhuit!
Elli Berylli: Totta. Tavallaan.

34 Sini Kuvaja, ”Pysähdy & hengitä”, Satakunnan kansa, Enemmän, lauantai 
6.10.2012 viikko 40, 6.
35 Guénoun, Näyttämön filosofia, 66.
36 Mt., 72.
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Meiju Niskala: Koen, että läsnäolo on 
konkreettisesti  aistittavissa, kun näyttelijä 
antaa roolihahmolleen koko olemuksensa ja 
keskittyy sataprosenttisesti37. Silloin 
roolityö on uskottavaa, intensiivistä ja 
mielenkiintoista.
Denis Guénoun: (Taikoo taskustaan punaisen pallon 
ja heittää sen yllättäen Miina Savolaiselle, 
joka ottaa kopin. Jatkavat kopittelua koko 
ryhmän kesken.) Teatteri on aina leikkiin 
ryhtymistä, ei koskaan sen päättämistä. Jos 
jännite, joka livetilanteessa luonnollisesta 
kuuluu olla, sammuu, on esitys teatraalista 
pumpulia, eli toisin sanoen pystyyn kuollut. 
”Huonossa esityksessä näkyy pelin tulos, (Emilia 
pudottaa pallon) ei siirtyminen peliin.”38 
Maurice Merleau-Ponty: ”Läsnäolo....Uskaltaa 
olla toiston varassa. Toisto, joka on läsnä 
vain ja ainoastaan jos se joka kerralla muuttaa 
muotoaan...”39

Vesa Vierikko: Aivan. Muistakaa, että jotta 
läsnäolo syntyy, sisäisen ja ulkoisen tulisi 
olla vastakohtia. Sisällä on oltava rauha, jotta 
ulkokuori on rentoutuneen vapaa reagoimaan 
kaikkeen tässä ja nyt.40

Elli Berylli: Onkohan läsnäolossa osittain kyse 
samasta asiasta: asennollisesta etukenosta, 
josta puhutaan kamppailulajeissa?
Emilia: Nyrkkeilyssäkin pitää koko ajan olla 
paino päkiöillä. Hyppelehtiä maata kohden. Olla 
valmis yllättäviin liikkeisiin ja keinoihin. 
Monet eivät tiedä, kuinka pienempikin tyyppi 

37 Oida ja Marshall, Näkymätön näyttelijä, 20. 
38 Guénoun, Näyttämön filosofia, 42.
39 Hannula, Läsnäolo - taide arjessa, 29.
40 Oida ja Marshall, Näkymätön näyttelijä, 51.
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voi olla huippunyrkkeilijä, jos hän pystyy 
tehokkaasti väistämään vastustajan lyönnit ja 
iskemään sellaisesta suunnasta, jota vastustaja 
ei arvaa. (Demonstroi varjonyrkkeillen) Pitää 
olla liikkuvuutta ja pelisilmää.
Miina Savolainen: Japanilaisissa 
kamppailulajeissa on sama juttu!41 (Tekee 
muutaman sulavan karateliikkeen. Emilia 
katsoo kateellisena Miinaa, sekoaa jaloissaan, 
kompastuu ja lopettaa nyrkkeilyn. Miina ojentaa 
auttavan kätensä ja vetää nolon Emilian ylös.)
Vesa Vierikko: Juttelin taannoin näyttelijä 
Taisto Reimaluodon kanssa siitä, miten 
näyttelijän askellus ei kuuluu näyttämöllä 
silloin kun näyttelijällä on siellä oikeasti 
asiaa. ”Energia osuu lattiaan niin, että se 
ei vaan kopise se jalka.”42  Se on sitä 110 % 
läsnäoloa ja pelisilmää, mistä puhuimme. Tämä on 
tärkeää muistaa myös niillä hetkillä, kun joko 
itse tai vastanäyttelijä unohtaa vuorosanat. 
Yleisö ei tiedä oikeista repliikeistä, mutta 
he aistivat  nopeasti, jos joku näyttelijöistä 
putoaa pois roolista. Yleisö on lähtökohtaisesti 
näyttelijän puolella, joten pitää vaan pelastaa 
tilanne heittäytymällä tilanteen vietäväksi.
Meiju Niskala: Moka on lahja! Virhe saattaa 
synnyttää jotain ennennäkemätöntä lavalle. 
Elli Berylli: Minulle tulee mieleen näytelmä, 
jossa olin mukana, kun ohjaaja antoi yhdelle 
näyttelijälle näyttämöohjeeksi: ”Ole lisko!” 
Tämä näyttelijä kuuli kuitenkin ”ole disko!”, ja 
siitä muodostui jotain ikimuistettavaa. (Denis 
Guénoun ja Miina Savolainen tekevät muutaman 

41 Oida ja Marshall, Näkymätön näyttelijä, 41. 
42 Hannu Tuisku, ”Näyttelijän ruumiin rakentuminen” toim. Marja Silde, Nykynäytteli-
jän taide - horjutuksia ja siirtymiä, (Maahenki Oy, 2011), 89-92.
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diskoliikkeen, samalla sihistäen kielellään 
kuin liskot). Itselleni toisinaan on ollut 
ongelmana yliherkkyyteni nauramiseen. Kerran 
purskahdin röhönauruun kesken paashipojan 
monologin, mutta kun sain sen naamioitua 
melodramaattiseksi itkuksi, poistuin lavalta 
aplodien saattamana.
Denis Guénoun: Entä ääni? Eikö meidän pitäisi 
avata myös ääntä? Ilman ääntä emme saa tekstiä 
siirtymään ruumiiseen.43 ”Teatteri syntyy 
täsmälleen äänen ja ruumiin rajalla, siinä 
missä ihmisääni sijaitsee”.44 
Vesa Vierikko: Denis, olet aivan oikeassa. 
Äänen ja hengityksen hallinta on näyttelijälle 
yhtä tärkeää kuin fyysinen liikkuvuus. Jos 
näyttelijän ruumis on hänen instrumenttinsa, 
kuten viulu, ovat hengitys ja ääni viulunkieliä. 
Ilman kieliä ei viulusta ole meille paljon iloa.
Miina Savolainen: Olen ollut pitkään kiinnostunut 
japanilaisesta kulttuuriperinnöstä, ja opin 
tässä taannoin, että Japanissa käytetään sekä 
teeseremonioissa, kamppailulajeissa, että 
esittävän taiteen parissa luonnollisen elämän 
liikkeen,	rytmin	muutoksen,	kaavaa	Jo-ha-kyū.45 
Liike alkaa hitaasti, nopeutuu vähitellen ja 
lopulta pysähtyy kokonaan. Kuten elämä: synnymme, 
elämän tahti kiihtyy, lopulta kuolemme. Lavalla 
näyttelijä voi varmaan käyttää tätä samaa kaavaa 
liikkeessä ja varsinkin hengityksessä. Ja siten 
luoda illuusion aidon elämän rytmiikasta.
Jouko Turkka: (Jouko on lopulta lopettanut 
mököttämisen ja seuraa kiinnostuneena 
keskustelua.) Minä olen aina opettanut aivan 

43 Guénoun, Näyttämön filosofia, 47.
44 Mt., 42.
45 Oida ja Marshall, Näkymätön näyttelijä, 43.
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samaa. Hengitys ei ”sahaa koko ajan samassa 
tempossa, se ei ole mekaaninen, vaan se varioi.”46 
Näyttelijän pitää harjoitella hengityksen 
suhdetta tunnetiloihin. Otetaan esimerkiksi 
jääkylmä suihku: Alat haukkoa henkeä kuin kala 
kuivalla maalla! Saman huohottavan hengityksen 
aiheuttaa aviovaimon näkeminen sohvalla toisen 
miehen kanssa.47 Näitä pitää tankata koko kroppa 
täyteen, jotta sitten kun on lavalla voi tulkata 
tunteita yleisölle turhaa tunteilematta. ”Iso 
tapa olla, hengittää ja liikkua”48 auttaa teitä 
rikkomaan tuota pelolle altista kehoanne.
Elli Berylli: Saanen palata klovneriaan? Missään 
teatterin lajissa hengitys ei ole tärkeämmässä 
asemassa kuin siinä! 

Elli Berylli näyttää esimerkin. Ensin hän 
tekee kaiken nopeaan tahtiin: seisoo, tekee 
kuperkeikan ja epäonnistuu. Seuraavaksi hän 
tekee saman uudelleen, mutta seisoessaan 
hän hengittää syvään monta kertaa, silmäilee 
kuperkeikka-alustaa, lopulta hengittää syvään 
sisään, pidättelee hengitystään, tekee 
kuperkeikan, epäonnistuu ja huokaisee ilmat 
ulos. Kaikki nauravat.

Elli Berylli: Kumpi on hauskempaa?
Vesa Vierikko: Kiitos Elli! Siinä oli hyvä 
esimerkki pelkän hengityksen meille välittämästä 
tunnelatauksesta. Meidän pitää muistaa myös, 
että hengitys ja fysiikka ovat suoraan yhteydessä 

46 Marja Silde, ”Tekniikka kuin toinen luonto”, toim. Marja Silde, Nykynäyttelijän taide 
- horjutuksia ja siirtymiä (Maahenki Oy, 2011), 144. 
47 Mt., 145. 
48 Petri Tervo, ”Sisälmyksiä repivä teeskentely”, toim. Marja Silde, Nykynäyttelijän 
taide - horjutuksia ja siirtymiä (Maahenki Oy, 2011), 51.
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meidän energiatasoomme lavalla. Energiatasoja49 
ovat esimerkiksi: ”katatoninen”, eli täysin 
flegmaattinen,	 hyvin	 hidas	 ja	 hillitty	 liike,	
”optimisti”, joka löytää suuntaa ja innostusta 
asioihin, ja ”kuolonkankeus”, jossa energia on 
äärimmäisimmillään. Voit kuvitella kun joku 
pitää asetta sinun ohimolla, niin saavutat 
suurimman energiatason. Vaihtelemalla näitä, 
ja monia muita, energiatasoja, saadaan aikaan 
mielenkiintoista näyttelijäntyötä. 
Kaikki ovat tänään puhuneet niin paljon, että 
ääni varmasti alkaa jo aueta? Tehdään pari 
harjoitusta vielä tueksi. Ensin opetan rusina-
omena-tekniikan. Kaikki sanovat "rusina" ja 
tekeytyvät niin pieniksi kuin voivat.
Kaikki: Rusina.
Vesa Vierikko: Ja sitten kaikki avautuvat 
apposen auki; kasvot, suu, kädet ja jalat. Ja 
sanovat "omena"!
Kaikki: Omena.
Vesa Vierikko: Uudestaan.
 
Tekevät pari kertaa rusina-omenaa.

Vesa Vierikko: Otetaanpa sitten vielä 
konsonanttiharjoitus: r p t k, r p t k, s s 
s s, sh sh sh shi, ji ji ji ji, vt vt vt vt, 
quuuit, quuuit.
Elli Berylli: Kyrpätikku-harjoitus.
Emilia: Kyrpätikku!?
Elli Berylli: No eikö muka kuulostaa siltä? Sen 
verran ...kröhöm... nimi, että muistaa aina 
hyvin miten ne konsonantit tässä harjoituksessa 

49 Kaisa Saarikorpi, ”Energiatasot – fyysinen ilmaisu apuvälineenä esiintyvän 
lauluyhtyeen työskentelyssä”, (Helsinki: Opinnäytetyö Pop/jazzmusiikin 
koulutusohjelma, 2009), 21-23.
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meneekään.
Jouko Turkka: Hahaa! Seksi mielessä! Mutta 
mitä sitä kieltämään. Kaikki ”oikeesti vaan 
miettii...”
Vesa Vierikko: (Sanoo yhteen ääneen Joukon 
kanssa) ...Kaikki ”oikeesti vaan miettii, 
että mitenhän toi panee”50. Niin sulla on 
ollut tapana sanoa Jouko, mutta eiköhän sekin 
ole aika yksilökohtaista. Seksuaalisuutta 
alleviivaamatta, pitää kyllä silti todeta, että 
”näytteleminen vaatii usein liikkumista oman 
intimiteettinsä raja-alueilla.”51

50 Kirkkopelto, ”Mällisen uudet metkut”, 176-77.
51 Elsa Saisio, Katseen alaiset - Ulkonäkö, identiteetti ja katseenalaisuus 
naisnäyttelijän näkökulmasta, 2004 (Helsinki: WSOY, Vantaa: Dark Oy, 2005), 23, 
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2. KOHTAUS 
  Yhteisöllisyys

Emilia: Hei muuten Vesa, miksi Jouko Turkka on 
sidottuna tuoliin?
Vesa Vierikko: Jouko on guru suomalaisen 
teatteritaiteen saralla. Hän pyrkii siihen, 
että näyttelijän ammatti nähtäisiin oikeasti 
taiteilija-ammattina52 ja että se pääsisi ”tasa-
arvoiseen taiteelliseen ja diskursiiviseen 
asemaan muiden esityksen dramaturgisten tasojen 
kanssa”53. Mutta hänen tapansa tehdä on välillä 
aika raadollinen.
Elli Berylli: Eli me halutaan nyhtää hänestä 
kaikki hyvä oppi ja jättää loppu kuulematta?
Vesa Vierikko: Nimenomaan. Yksi asia esimerkiksi, 
mistä olen aivan eri linjalla Joukon kanssa 
on yhteistyö ja yhteisöllisyys. Jouko aiheutti 
mielellään kilpailutilanteen näyttelijöiden 
kesken.54 Arvotti nämä eri tasoisiksi. 
Emilia: Luulisi että maailmassa on ihan 
tarpeeksi kilpailutilannetta ilman, että sitä 
tietoisesti alkaa lietsoa. (Silmäilee lievän 
katkerasti Miinaan, Mauriceen, Denisiin ja 
Johniin päin, jotka harjoittelevat neljästään 
tanssikohtausta.)
Elli Berylli: Niin. Yhdessä tekemistä alkaa aika 
nopeasti syödä se, jos ihmiset kokevat olevansa 
vähemmän tärkeitä kuin toiset. Teatterin yksi 
hienoimmista puolista on juuri se, että se 
on ”toisten kanssa tekemistä, jakamista ja 

52 Pauliina Hulkko, ” Ruuminsyntakstista näyttelijäntyön dramaturgiaan”, toim. Marja 
Silde, Nykynäyttelijän taide - horjutuksia ja siirtymiä, (Maahenki Oy, 2011),  22.
53 Mt., 25.
54 Tapper, ”Työ, työntekijyys ja yhteiskunta Jouko Turkan teatterikoulutuksessa”, 130.
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luottamista toiseen.”55

Meiju Niskala: Näin minäkin sen koen. 
Jouko Turkka: Anteeksi nyt vaan hienohelmat! 
Nössöt. ”Kaiken pitää olla kivaa” -sukupolvi. 
Minä pyrin niin fyysisen kuin henkisenkin 
rasituksen kautta saamaan näyttelijät 
epätasapainoon. Horjuttamaan heidät pois 
henkilökohtaiselta mukavuusalueltaan, jotta 
innovaatiota syntyisi.56 
Vesa Vierikko: Jouko. Ymmärrän kyllä mitä ajat 
takaa, mutta uskon itse, että innovaation 
syntymiseen on useampia reittejä. 
Jouko Turkka: Pyh! (Hiljenee jälleen 
protestoiden.)
Meiju Niskala: Traditio kärsivästä taiteilijasta 
on aikansa elänyt.
Elli Berylli: Muistan kuinka taidelukiossa minua 
kummasteltiin, kun en tullut eroperheestä. 
Vanhempani olivat, ja ovat, onnellisesti 
naimisissa. Että onko minulla sitten joku muu 
synkkä salaisuus vai mikä minun tarpeeni oikein 
on taiteen tekemiseen?
Emilia: Kummallinen oletus.
Meiju Niskala: Taidetta voi synnyttää mistä 
tunnetilasta tahansa: ilosta, surusta, raivosta, 
riemusta, rakkaudesta. Jos ja kun jokaisen 
ihmisen käden jälki on täysin ainutkertainen 
niin arvelisin, että jokaisen ihmisen luovan 
prosessinkin on oltava täysin uniikki. 
Miettikää: maailmaan mahtuu yli seitsemän 
miljardia57 erilaista peukalonjälkeä. Eli myös 
seitsemän miljardia omanlaista tapaa olla luova 

55 Kirkkopelto, ”Mällisen uudet metkut”, 181. 
56 Mt., 136.
57 Blogger. Ekoloinen. [Viitattu 18.1.2013.] Saatavissa: ekoloinen.blogspot.fi/2011/11/
seitseman-miljardia-seikkailijaa.html
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ja inspiroitua. Eiköhän siinä määrässä kuljeta 
jo tunneskaalan ääripäästä toiseen. 
Emilia: Wau!
Vesa Vierikko: Olen aikaisemminkin todennut, 
että mulle se, että ”työtä tehdään ryhmässä, ja 
että siihen sitoutuu muita ihmisiä”58, on tosi 
tärkeä juttu. 

Piru ilmestyy lavalle ja kuiskaa.

Piru: ... vähintään sata nuorta sielua!

Kylmät väreet kulkevat Vesa Vierikon läpi, 
mutta hän jatkaa.

Vesa Vierikko: Tässä työssä, tai harrastuksessa, 
rakentuu yhteisö, jollaista ei ihan niin 
monessa muussa työssä tai harrastuksessa pääse 
syntymään.
John Dewey: (Lavalle vieritetään fläppitaulu, jossa 
on esimerkkejä ihmiskulttuurin historiallisista 
yhteisöistä.) Nyky-yhteiskunnassa oma suku tai 
asuinnaapurit eivät tarjoa samanlaista yhteisön 
luomaa turvaa kuin aiemmilla vuosisadoilla. 
Silti ihmisten tarve joukkoon kuulumiselle, on 
ennallaan. 
Miina Savolainen: Yksinäisyys ja syrjäytyminen 
johtuu varmaan osittain tästä kehityksestä. 
(Katsoo Emiliaan päin, joka nyplää omaa 
paidanhelmaansa vähän erillään muista.)
Elli Berylli: Joonas Saartamo, siis kaikki 
tiedätte...
Emilia: En mä tiedä. 

58 Pamela Tola, Miksi näyttelen?, (Jyväskylä: Ajatus Kirjat, Gummerus Kustannus Oy, 
2007), 34. 
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Elli Berylli: Eli kaikki, paitsi Emilia, 
tietävät Joonas Saartamon, nuoren suomalaisen 
näyttelijän, joka on ollut tosi monessa 
kotimaisessa elokuvassa mukana. Kuten nyt tässä 
uudessa	Juoppohullun	päiväkirja	-leffassa.	Hän	
vertasi yhdessä haastattelussa näyttelemistä 
jääkiekon pelaamiseen sanoen, että ”kummassakin 
työympäristössä on pelattava joukkueen eteen”59. 
Teatteritaide on joukkuepeliä.
Miina Savolainen: Eikä teatterissa selviä 
pelkästään näyttelijöiden yhteispelillä, 
vaan yhtä tärkeinä palasina yhteisössä ovat 
mukana kaikki, kuten valomies, tuottaja, 
äänisuunnittelija, pukusuunnittelija...
Elli Berylli: Elokuvien työryhmistä 
puhumattakaan. Kiitostekstit kestävät toisinaan 
kymmeniä minuutteja.
Maurice Merleau-Ponty: Eivät pelkästään tekijät, 
vaan myös yleisö on osa yhteisöä. 
John Dewey: Taide, esteettinen kokemus, on yksi 
syy siihen, että ihmiskunta ja kulttuuri ovat 
ylipäätään selviytyneet nykypäivään saakka.60 
Jokainen esteettinen kokemus on yhteisöllinen. 
Kokemuksissa on muistijälkiä yhteisestä 
yhteiskunnastamme ja maailmamme ilmiöistä. 
Intensiivinen esteettinen kokemus syntyy 
yhteisen jaetun hetken sisällä.61 
Denis Guénoun: Oletteko koskaan miettineet 
sitä miksi vanhat klassiset teatterisalit 
on aina rakennettu puolikaaren muotoon, niin 
että yhdessä lavan kanssa muodostuu ympyrä?62 

59 Juha Rosenqvist, ”Näytteleminen on joukkuepelaamista” Kulttuurihaitari 4:15, 
2012, 50.
60 Ryynänen, ”John Deweyn estetiikka”, 15.
61 Mt., 13.
62 Guénoun, Näyttämön filosofia,17.



60

Katsojat ja esiintyjät suljetaan saman piirin 
sisälle. Yhtä tärkeään asemaan. Itse asiassa 
koko teatteri-nimitys on lähtenyt liikkeelle 
yleisöstä. Kreikankielinen alkusana theatron 
tarkoittaa pengermärivejä, joissa yleisö 
istuu.63

Emilia: Kyllähän se tekee järkeä. Teatteria ei 
olisi olemassa ilman katsojaa. 
Meiju Niskala: ”Esiintyminen perustuu 
vuorovaikutukseen, kommunikointiin.”64

Elli Berylli: ”Esitys on aina esitys jollekulle, 
jollekin yleisölle, joka havaitsee sen ja 
hyväksyy sen esitykseksi.”65

Maurice Merleau-Ponty: (Siirtyy 
luennoitsijamielentilaan) Näkeminen on 
riippuvainen liikkeestä. "Näemme vain sen 
mitä katsomme"66	 Fenomenologisesti	 asiaa	
katsottuna, näyttelijän tapa tulla ymmärretyksi 
yleisölleen tukeutuu kolmeen eri moodiin: 
itseään ilmaisevaan, yhteistoiminnalliseen 
ja esittävään moodiin.67 Itseään ilmaisevassa 
moodissa yleisö ihailee lavalla olevaa henkilöä 
taidokkaana näyttelijänä. Taiteilijana68. 
Vesa Vierikko: Varsinkin ”tähtinäyttelijää”, 
katsotaan helposti juuri itseään ilmaisevalla 
moodilla. Jos tähden siviilipersoona on 
erityisesti mielenkiinnon kohteena, voi 
kirjailijan kirjoittama roolihahmo tai ohjaajan 

63 Guénoun, Näyttämön filosofia, 14.
64 Saisio, Katseen alaiset - Ulkonäkö, identiteetti ja katseenalaisuus naisnäyttelijän 
näkökulmasta, 139.
65 Marvin Carlson, Esitys ja performanssi - kriittinen johdatus (Helsingin yliopiston 
Taiteiden tutkimuksen laitos, Teatteritiede, Like, 2004), suom. Riina Maukola, 18.
66 Merleau-Ponty, ”Silmä ja henki”, 421.
67 Bert O. States ”Näyttelijän läsnäolo. Kolme fenomenologista moodia” 
Teatteriesityksen tutkiminen (Keuruu: Otavan kirjapaino Oy, Like, 2010), toim. Pirkko 
Koski, suom. Johanna Savolainen ja Pirkko Koski, 89.
68 Mt., 93.



61

tarjoama tulkinta jäädä toisarvoiseen asemaan, 
jopa kadota.69 Toisaalta ”tähtinäyttelijä 
voi tuoda roolin esittämiseen autenttisuuden 
illuusion”.70 Koska yleisön näkijä, kokija 
tietää tämän näyttelijän elävän samassa 
todellisuudessa kuin hänkin, tulee lavalla 
nähty tapahtuma enemmän faktaksi. 
Meiju Niskala: Performanssiteoreetikko 
Herbert Blau on lausunut osuvan lausahduksen 
näyttelijätaiteen luonteesta: ”elämää luodaan 
näyttelemisessä samaan aikaan, kun se itseasiassa 
katoaa.”71 Teatterilliseen läsnäoloon kuuluu 
kollektiivinen tietoisuus kuolemasta.
Maurice Merleau-Ponty: Aivan näin. Esittävässä 
moodissa taasen keskitymme nimenomaan tarinaan 
ja henkilöhahmoon, eli näytelmä pääsee 
jakamattoman huomiomme kohteeksi. ”Katsomme 
objektiivisesti 'näytelmää', jolla on alku, 
keskikohta ja loppu ja joka tapahtuu silmiemme 
edessä. Taiteilijan kaikki energia näyttää 
silloin taipuvan henkilöhahmoksi tulemisen 
suuntaan. Yleisölle se lakkaa olemasta 
taiteellista energiaa ja muuntuu henkilöhahmon 
luonnetta koskeviksi faktoiksi.”72 
Emilia: Miten se yhteisöllisyys tähän liittyi?
Maurice Merleau-Ponty: Älä ole niin kärsimätön 
Emilia. Olin juuri tulossa kolmanteen, eli 
yhteistoiminnalliseen moodiin? Se alleviivaa 
juuri sitä, että teatteri on yhteistyötä, ja 
sisältää sosiaalisesti hyväksyttyjä oletuksia 

69 Michael L.Quinn, ”Tähteys ja näyttelemisen semiotiikka”, toim. Pirkko Koski, 
Teatteriesityksen tutkiminen, (LIKE, 2010) suom. Johanna Savolainen ja Pirkko Koski, 
51.
70 Mt., 52.
71 Mt., 54.
72 O.Sates, ”Näyttelijän läsnäolo. Kolme fenomenologista moodia”, 106.
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yleisön osallisuudesta73. Siksi esitys on 
lähtökohtaisesti eri asia kuin harjoitus. 
Riippuen näytelmän luonteesta, tuota etäisyyttä 
näyttelijän ja yleisön välillä voidaan lähentää 
tai venyttää74. Komedia on draaman lajeista 
sosiaalisin ja onkin todettu fakta, että 
puolityhjässä teatterisalissa on haastavaa 
näytellä esimerkiksi farssia, koska siellä on 
ylipäätään isompi kynnys nauraa75. Nauru ruokkii 
naurua enemmän kuin mikään muu. 
Meiju Niskala: Se on kyllä totta. Jos vieressä 
on ihmisiä, jotka hekottavat niin on aika vaikea 
pitää pokkaa.
Maurice Merleau-Ponty: ”Se mille me nauramme 
ja se mihin vedämme sosiaaliset rajamme, on 
kulttuurisesti näkymätöntä, tiedostamatonta, 
mutta se muodostaa yhteisömme, eikä ainoastaan 
vapaaehtoisesti vaan myös tahattomasti... Se 
niveltää meidät toisiimme ja tekee näkymättömän 
maailman lihan, joka ilmaisee itsensä meissä.”76

Emilia: Näin kerran lyhytelokuvafestareilla 
leffan,	 jossa	 mieshenkilö	 ensin	 yksin	 hiljaa	
hihittämällä ja röhöttämällä sai vähitellen 
koko metrovaunullisen ensin tyrskimään ja hetken 
päästä mylvimään naurusta. Siinä vaiheessa oli 
leffayleisölläkin	vaikeuksia	pysyä	penkeillään.	
Kaikki nauroivat henkeä pidätellen, ja silmistä 
valui kyyneleitä. Se oli mahtavaa.
Miina Savolainen: Siihen naurujoogakin perustuu. 
Ryhmässä tehtynä tekonauru saa aikaan oikean 
naurun. Ja nauruhan on kaikille hyvästä.
John Dewey: Niinhän sitä sanotaan: Nauru 

73 O.Sates, ”Näyttelijän läsnäolo. Kolme fenomenologista moodia”, 106.
74 Mt., 97. 
75 Mt., 100.
76 Hotanen, Lihan laskos - Merleau-Pontyn luonnos uudesta ontologiasta, 122.
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pidentää ikää! Mutta en tiedä onko sitä 
empiirisin kokein todistettu. Kokemuksethan 
ovat alati liikkeessä, eikä niistä siten voi 
jalostaa analyyttisiä teorioita.77

Emilia: On tai ei. Holtiton nauraminen saa 
ainakin vatsalihakset kipeiksi.
Miina Savolainen: Totta on.
Elli Berylli: Oman kokemukseni mukaan täysi 
katsomo ei ole tae naurusta, eikä puolityhjä  
katsomokaan takaa varmuudella hiljaisuutta. 
Joka kerta yleisöön, on sitä paljon tai vähän, 
kannattaa vaan houkutella joku yksittäinen 
henkilö, joka nauraa mielellään ja kovaan 
ääneen. Se saa sekä yleisön, että näyttelijät 
mukaan. Jos teillä on sellaisia kavereita, niin 
muistakaa mainostaa esitystämme ensi-illan 
lähestyessä!
Meiju Niskala: Voitais vaikka pitää nauru-
casting tilaisuus, jossa kaikki kovaäänisimmät 
ja omaperäisimmät naurut saisivat ilmaislipun.
Emilia: Joo!
Denis Guénoun: Oui!
Elli Berylli: Loistava idea!
Miina Savolainen: Kannatetaan!

Taustalle heijastetaan videokuvaa nauravasta 
yleisöstä. Yleisön seassa istuu Emilia. Sormi 
osoittaa yhtä yleisön henkilöä kerrallaan. 
Kaikki muut, paitsi Emilia, tulevat valituiksi. 
Emilian nauru ja hymy hyytyvät vähitellen.

Vesa Vierikko: Maurice, kerrotko vielä mikä 
draaman laji on vähemmän sosiaalinen?
Maurice Merleau-Ponty: No, no. ”Esimerkiksi 

77  Ryynänen, ”John Deweyn estetiikka”, 14.
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yksi ”suoraa” realismia koskeva oletus on, 
että esitys ei tunnusta yleisön läsnäoloa, 
koska näytelmä suhtautuu erittäin vakavasti 
todellisena olemiseensa.”78

Vesa Vierikko: Aivan totta. Mielenkiintoista. 
Kiitos Maurice! Koska allekirjoittanut on nyt 
teidän valittu katsoja-ohjaajanne totean, että 
on aika siirtyä tekstin pariin. 
Elli Berylli: Hienoa! 
John Dewey: Olenkin jo odottanut käytäntöä!
Vesa Vierikko: Meillä on tosiaan lähtökohtana 
Shakespearen Kesäyön unelma -näytelmä, 
mutta me teemme tästä aivan uudenlaisen ja 
ennennäkemättömän version. Oikeastaan vain 
perustarina ja roolihahmojen nimet pysyvät 
samoina. Kaikki tietävät roolinsa, eikö?

Epämääräistä nyökyttelyä ja myöntyvää 
äännähtelyä.

Vesa Vierikko: Kerrataan ne läpi tässä synopsista 
kertoessa. Tämä näytelmä kertoo rakkaudesta. 
Näytelmän keskiössä... 
Elli Berylli: (Keskeyttää ohjaajan) Rakkaus on 
maailman inspiroivin voima. Ilman sitä ei olisi 
varmaan syntynyt ensimmäistäkään taideteosta. 
Luin yhdestä kirjasta, että näyttelijän 
pitäisi ajatella, että jokainen kohtaus on 
rakkauskohtaus. Että vain löytämällä rakkauden 
siitä kohtauksesta, löytää sen syvimmän 
tunnesisällön.79 

6-vuotias Elli Berylli saapuu lavalle ja katsoo 

78 Ryynänen, ”John Deweyn estetiikka”, 107.
79 Michael Shurtleff, Audition, (Bantam, 1980), 36. 
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vanhan mallisesta televisiosta Star Warseja. 
Ensin TV-ruudun kuvissa näkyy Han Solo ja 
heti perään Ewokit. Tyttö huokaa syvään ja 
piirtää paperille kuvaa Ewok-nallesta. Tyttö 
ja telkkari katoavat pimeyteen. Elli Berylli 
ravistelee päätään.

Elli Berylli: Rakkaus voi ilmentyä myös 
esimerkiksi rakkauden puutteena, mutta jotenkin 
se on aina läsnä.
Vesa Vierikko: Kiitos mielenkiintoisesta 
näkökulmasta Elli Berylli. Kröhöm. Siirtyisimmekö 
takaisin aiheeseen? (Katsoo merkitsevästi Elli 
Berylliä.)
Elli Berylli: Anteeksi! Tottakai. Tuli vain 
mieleen. Nyt. Olen aivan hiljaa. Ihan aivan 
täysin hiljaa. (Sulkee miimisesti suunsa.)
Vesa Vierikko: Eli. Näytelmän keskiössä on 
neljä nuorukaista: Helena, eli Emilia, Hermia, 
eli Miina, Lysander eli John ja Demetrius, 
jota esittää Maurice (osoittaa roolin kutakin 
näyttelijää mainittaessa). Hermia ja Lysander 
rakastavat toisiaan, mutta myös Demetrius 
rakastaa Hermiaa. Helena taasen rakastaa 
Demetriusta. Hermian oman jalkapallojoukkueen 
painostaessa Hermiaa valitsemaan Demetrius 
Lysanderin sijaan, nuoripari karkaa läheiselle 
lentokentälle. Siis Hermia ja Lysander. 
Kiihtynyt Demetrius seuraa rakastavaisia Helena 
kantapäillään. 
Emilia: Miksi lentokentälle?
Vesa Vierikko: Heillä on aikomuksena lentää 
sieltä kauemmas, mutta koska lähtö ei ole 
suunniteltu, ei heillä ole vielä lippuja. 
Lentokentältä voi toisinaan ostaa edullisesti 
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äkkilähtöjä. Lentokentällä ovat myös toisilleen 
kiukkuiset lennonjohtaja Oberon, Denis, ja 
hänen ex-vaimonsa, lentäjä Titania.
Elli Berylli: C’est moi. Titania.
Denis Guénoun: Parlez-vous français?
Elli Berylli: Oui... Non. 
Vesa Vierikko: Lennonjohtaja lähettää sihteerinsä 
Puckin, eli Meijun, etsimään kultaista 
luomiväriä, joka immeisen silmäluomille 
levitettynä saa ihmisen rakastumaan ensimmäiseen 
näkemäänsä olentoon. Kaikki selvää?

Elli Berylli hymyilee valmiina. Muut pudistelevat 
päätään hämmentyneinä.

Vesa Vierikko: Eiköhän se siitä ala selviytyä, 
kun tehdään vaan. Aloitetaan toisen näytöksen 
toisesta kohtauksesta, jossa nuoret karkulaiset 
etsivät lentokentältä itselleen penkkirivin, 
johon voivat oikaista itsensä ja levätä yön. 

John Dewey tulee plarinsa kanssa kysymään Vesa 
Vierikolta tarkempia ohjeita, samalla kun 
kaikki siirtyvät pois lavalta. Emilia jää vähän 
jälkeen. Muut ovat jo menneet, kun Emilia tulee 
näyttämön reunalle, huokaisee ja puhuu suoraan 
katsomolle.

Emilia: Mitäköhän tästä tulee? Pystynkö mä 
tähän?

Emilia poistuu lavalta.
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3. KOHTAUS
  Nähdyksi/Näkymättömäksi 
  tuleminen

Näyttämölle heijastetaan kaksiosaista 
mykkäfilmiä, näytelmää treenaavasta porukasta. 
Toisella valkokankaalla näkyy yleiskuvaa koko 
joukosta, toisella erikoislähikuvaa vaihdellen 
Emilian, Vesa Vierikon ja Jouko Turkan kasvoista. 
Yleisö näkee kohtauksen lentokentällä, jossa 
Demetrius torjuu Helenan ja pyytää hänet 
jättämään itsensä rauhaan. He tekevät kohtauksen 
monta kertaa peräkkäin. Vesa Vierikon nähdään 
pudistelevan päätään ja antavan Emilialle 
paljon palautetta, tiukkaankin sävyyn. Jouko 
Turkka, joka on edelleen sidottuna tuoliin, 
katsoo poispäin ja huokailee vihaisesti.

Emilia juoksee lavalle. Videokuva treeneistä 
ja hänestä jatkuu lavan taustalla.

Emilia: En mä pysty tähän. Nyt mä tiedän miksi 
Elli Berylli halusi mut tähän rooliin: Helena 
on ruma. Minä olen ruma. Match made in heaven! 
Olen viimeiset viikot tankannut monologia, 
jossa kerron olevani ruma kuin karhu. Rumempi 
kuin Mickey Rourke 2000-luvulla. Ruma kuin 
vuodeksi tiskipöydälle jäänyt Big Macin 
hamppari. Eikun. Eihän sille taida tapahtua 
mitään vuodessa. Mutta joka tapauksessa. Minä. 
Olen. Ruma! Ällöttävä. Epämiellyttävä. Lihava. 
Vastenmielinen. Ruma. Ruma. Ruma. Eikä kukaan 
rakasta mua.
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Miina Savolainen on ilmestynyt lavalle ja 
kuuntelee Emilian puhetta.

Miina Savolainen: Et sinä ole ruma!
Emilia: (Hätkähtää) Miten sä pääsit tänne? Mun 
ajatuksiin? Tämä on hei yksityinen tila!
Miina Savolainen: Anteeksi. Tarkoitukseni ei 
ole tunkeilla. Ajattelin vain, että toinen 
perspektiivi ei olisi pahitteeksi. Toisinaan 
on hyvä laajentaa oma päänsisäinen monologi 
dialogiksi, jotta voi tarkastella asioita 
useammasta kulmasta.
Emilia: No en tiedä haluanko perspektiiviä silti 
sulta. Sä olet se luokan kaunein tyttö, prom 
queen, joka esittää pelkästään kaunottarien 
rooleja. Nytkin olet kaunis Hermia ja kaikki 
vaan rakastaa sua.
Miina Savolainen: Voi Emilia, ei sinulla ole 
mitään syytä olla minulle kateellinen. Kauneus 
on katsojan silmässä. Niin myös kateus. Oletko 
lukenut koko näytelmän läpi?
Emilia: (Myöntää vähän nolona.) En. Ei olla 
treenattu vielä kun näitä muutamia kohtauksia.
Miina Savolainen: Shakespeare ei missään 
vaiheessa näytelmää kirjoita, että Helena olisi 
muiden kuin itsensä mielestä ruma. Päinvastoin. 
”Through Athens I am thought as fair as she.”80 
”Ateenassa asti tunnetaan, etten kalpeampi ole 
hänen kauneuttaan.” sanoo Helena itsekin, kun 
vertaa itseään Hermiaan.
Emilia: Mutta miksi sitten sekä Lysander että 
Demetrius haluavat Hermian, vaikka yhtä hurmaava 
Helena olisi siinä vieressä täysin vapaana?

80 William Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream, toim. J.W. Lever (London: 
Longman Group Ltd, 1961), 19.
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Miina Savolainen: Rakkaus on sokea, hölmö. Ei 
itse tiedä parastaan. Sitä paitsi, pian molemmat 
pojat kääntyvät jumaloiden kohti Helenaa ja 
jättävät Hermian murtuneen sydämen kanssa 
yksistään.
Emilia: Todellako? No okei ehkä mä en ole ruma. 
En edes sitä. Oikeastaan mä olen vähän niinkuin 
riisikakku, joka ei haise eikä maistu miltään. 
Mä en ole mitään. Mä olen näkymätön. Ryttyinen 
muovikassi, joka vaan lentelee tienposkessa 
tuulenpuuskien mukana. Olen kuin ohutta 
lasia, jonka läpi katsotaan ja joka rikotaan 
tarvittaessa. Mä en osaa mitään. Eikä ketään  
kiinnosta.
Miina Savolainen: Äh. Itsesääli ei kaunista 
ketään. Hmm. Miten mä saisin sinut näkemään itsesi 
vähän paremmassa valossa? Ehkä kehittämästäni 
yhteisöllisestä voimaannuttavan valokuvauksen 
menetelmästä voisi olla apua. Jos se vaikka avaa 
silmäsi, jotta voit tarkastella itseäsi hieman 
lempeämmin, rakastavien ruusunpunalasien läpi.
Emilia: Ai rakastaa itseäni? Arvasin, että 
tämä harrastus lopulta vaan ruokkii ihmisten 
narsistisia puolia.
Miina Savolainen: Itsetuntemus ja pieni ripaus 
itserakkautta on ihmiselle hyvästä. Jos sitä 
kutsutaan narsismiksi, niin ehkä on aika 
eriyttää positiivinen ja negatiivinen narsismi 
omiksi lokeroikseen. Tervettä narsismia on 
se kun rakastaa itseään, väheksymättä tai 
loukkaamatta muita81.
Emilia: Okei. I get the point. Miten se 
voimaannuttava valokuvaus sitten toimii?

81 Wikipedia. Narsismi. [Viitattu 25.1.2013.] Saatavissa: http://fi.wikipedia.org/wiki/
Narsismi
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Miina Savolainen: Siinä pyritään luomaan 
vastavuoroinen dialogi itsen sisällä valokuvan 
kautta82. Luomaan katsekontakti itseensä ja 
omaan sisäiseen maailmaan83. 
Emilia: Mä olen jo katsonut itseeni, enkä pidä 
siitä mitä mä näen.
Miina Savolainen: Vai oletko todella? 
Emilia: No okei. Kai sitä vois kokeilla. Voitko 
voimaannuttaa mut?
Miina Savolainen: Voimaannuttamista ei voi tehdä 
toiselle.84”...voimaantumisteorian keskeisenä 
ajatuksena on se, että voimaantuminen lähtee 
ihmisestä itsestään. Se on henkilökohtainen ja 
sosiaalinen prosessi, eikä voimaa voi antaa 
toiselle.”85 Eli vain sinä itse voit voimaannuttaa 
itsesi.
Emilia: Häh? Mut en mä osaa.
Miina Savolainen: Osaat kyllä. Minä autan. 
Sulje silmäsi.

Meiju Niskalan esittämä Puck tulee lavalle ja 
sivelee kultaista luomiväriä Emilian luomille. 
Samanaikaisesti heijastetulla videolla Puck 
laittaa kultaista luomiväriä Lysanderin ja 
Demetriuksen silmäluomille.

Miina Savolainen: Katso!

Miina ja Emilia kääntyvät katsomaan taustalla 
pyörivää videota, jossa näkyy valoa säteilevä 

82 Voimauttava valokuva. Menetelmä. [Viitattu 11.1.2013.] Saatavissa: http://www.
voimauttavavalokuva.net/menetelma.htm
83 Tea Malms,” ”On oleellista miten katsot toista ihmistä” - Miina Savolainen”, 
Kauneus ja Terveys 6 (2010), 15.
84 Mt., 15.
85 Juha Siitonen, Voimaantumisteorian perusteiden hahmottelua, (Oulu: Oulun 
yliopisto, Acta Universitatis Ouluensis, 1999), 6.
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kaunis Emilia esittämässä Helenaa. Kohtaus jatkuu 
Lysanderin ja Demetriuksen kilpakosintoihin. 
He molemmat todistavat vuorotellen rakkauttaan 
Helenaan ja alkavat tapella Helenan huomiosta. 
Vesa Vierikko seuraa kohtauksen etenemistä 
hymyillen hyväksyvästi. Myös Jouko Turkan 
kasvoille on levinnyt innostunut virne.

Miina Savolainen: Mitä näet?
Emilia: Sehän olen minä. Tai se on Helena. 
Mutta silti myös minä. 
Miina Savolainen: Ja?
Emilia: Olen kaunis. Tai en vain kaunis, vaan 
jotenkin karismaattinen. En saa silmiäni irti 
itsestäni. Minulla on keho, kaksi jalkaa, kättä, 
silmää ja korvaa. Kokonainen moniulotteinen 
ihminen. Olen aivan yhtä ihana kun Demetrius ja 
Lysander, Maurice ja John. Näyttää myös siltä, 
että ohjaajat pitävät siitä mitä näkevät. 
Mutta ehkä se johtuu osaksi siitä, että minä 
pidän siitä mitä näen. Viihdyn itseni sisällä. 
Tavallaan minusta tuntuu, että henkilö tuolla 
näyttämöllä, siis minä, olen kerrankin kaiken 
huomion keskipiste ja silti täysin näkymätön.
Miina Savolainen: (Pettyneenä) Näkymätön! 
Edelleen?
Emilia: Nyt tarkoitan sitä vain hyvällä. Olen 
kuin Harry Potter, joka on asettanut ylleen 
näkymättömyysviitan. Olen kätkeytynyt Helenan 
taakse. Kadonnut ihmisiltä.86 Minä voin olla 
mitä tahansa. Tämähän on upeaa!

Miina Savolainen poistuu lavalta.  Emilia jää 
vielä lavalle yksinään ja hymyilee leveästi.

86 Oida ja Marshall, Näkymätön näyttelijä, 17.
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Emilia: Mahtavaa!

Videokuva haihtuu pois. Emilia juoksee 
innoissaan lavalta pois.
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4. KOHTAUS  
  Monta minää &   
  ihmisyyden tutkiminen

Lavan jokaiselta sivulta, katosta sekä katsomon 
takaa pelmahtaa näyttämölle situationistikuoro. 
He ovat pukeutuneet värikkäästi ja heillä on 
käsissään aikakauslehtiä. He kävelevät pitkin 
poikin lavaa, selailevat lehtiään ja puhuvat 
vuorosanansa nopeassa tahdissa, jopa hieman 
päällekkäin. Emilia, jolla on nyt päällä yhtä 
hieno prinsessapuku kuin Miinalla näytelmän 
alussa, seuraa tilannetta häkeltyneenä.

Situationistikuoro - 1 henkilö: Antti Launonen: 
”Näyttelemisen sijaan sanoisin mieluumminkin 
kuuntelevani ja eläväni hetken jonkun toisen 
elämää.”87

Situationistikuoro - 1 henkilö: Riikka Papunen: 
”Se tutustuttaa ihmisiin ja sitä kautta haastaa 
tutkimaan minuutta. Itseensä tutustumalla 
varmistuu olemisestaan”88

Situationistikuoro - 1 henkilö: Lotta Kaihua 
”...saan opiskella ihmistä ja näyttää millaisia 
me olemme, tahtoisimme olla, tai voisimme 
olla.”89

Situationistikuoro - 1 henkilö: Pete Lattu 
”Itsekästä sosiaalityötä...”90

Situationistikuoro - 1 henkilö: Elsa Saisio 
”...pääsemme lähemmäs toisiamme ja meistä tulee 

87 Tola, Miksi näyttelen?, 18.
88 Mt., 28.
89 Mt., 56.
90 Mt., 87.
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vähemmän yksinäisiä.”91

Situationistikuoro - 1 henkilö: Seela Sella: 
”Jotkut intialaiset sanoo, että uni on 
todellisempaa kuin elämä... roolit todellisempia 
kuin todellinen elämä... Mä en tiedä kummoinen 
mä olen... ei meistä kukaan tiedä... sitten on 
niin hyvä tietää kummoinen se toinen ihminen 
on, se jota mä näyttelen. Sen mä tiedän ihan 
tarkkaan.”92

Situationistikuoro - 1 henkilö:	 Jane	 Fonda	
”Käsittääkseni meillä useimmilla on elämämme 
alussa sisällämme monta persoonaa, mutta ajan 
mittaan me turvaudumme vain yhteen niistä, 
joka on hallitseva, ja muut kutistuvat käytön 
puutteessa. Näyttelijöillä on se ero moniin 
muihin ihmisiin verrattuna, että me saamme jopa 
maksun siitä, että tulemme kaikiksi sisällämme 
oleviksi ihmisiksi ja sisäistämme itseemme 
kaikki ne ihmiset, joita olemme mahdollisesti 
tavanneet elämämme varrella.”93 ”...tärkeintä 
on empatia.”94 
Situationistikuoro - 1 henkilö: Malla Malmivaara 
”Empatia.”95

Situationistikuoro - 1 henkilö: Leea Klemola: 
”...näyttelijän tärkein ominaisuus on empatia.”96

Elli Berylli lentää lentäjätamineissaan lavalle. 
Vesa Vierikko saapuu hänen vanavedessään. 
Situationistikuoro istahtaa lavan reunoille.

Elli Berylli: Empatia.

91 Saisio, Katseen alaiset, 166.
92 Mt., 139.
93 Fonda, Tähänastinen elämäni, 544. 
94 Mt., 544.
95 Tola, Miksi näyttelen?, 12.
96 Saisio, Katseen alaiset, 91.
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Situationistikuoro: Empatia.
Emilia: Eikö ylipäätään ihmisen tärkein 
ominaisuus ole empatia?
Vesa Vierikko: Onhan se tärkeää kaikille, 
jotta on valmis hyväksymään erilaisuutta ja 
olemaan avoin eriäville mielipiteille. Mutta 
näyttelijälle empatia on vielä tärkeämpää, sillä 
jos alkaa moralisoida näyttelemänsä henkilön 
tekoja ja esittää lavalla olevansa itse parempi 
kuin roolinsa, tulee lähtökohtaisesti huonoa 
teatteria. 
Emilia: Eli vaikka esittäisi irvokasta 
murhamiestä, pitää silti ymmärtää tätä?
Vesa Vierikko: Nimenomaan. Ymmärtää se, miksi 
tämä hahmo on päätynyt niihin ratkaisuihin kun 
on päätynyt. Oikeuttaa itselleen roolihahmon 
kaikki teot. Ei se silti tarkoita sitä, että 
hyväksyy irvokkuuden tai murhaamisen oikeassa 
elämässä. 
Emilia: Toivottavasti ei!
Vesa Vierikko: Mutta ymmärtää, että sellaisiakin 
asioita maailmassa on. 
Emilia: Entä jos esittää aivan läpeensä pahaa. 
Kuten pirua! 

Piru tervehtii Vesa Vierikkoa lavan reunalta. 
Muut eivät näe tätä.

Vesa Vierikko: (Kurkkua kuristaa) Silti! Antaa 
anteeksi maailmalle ja on jopa kiitollinen siitä, 
ettei se ole pelkästään hyvä tai täydellinen. 
Jotta draamaa voi syntyä, tarvitaan kaikenlaista 
väkeä. Eihän maalauskaan synny ilman värejä.
Elli Berylli: Ilman pimeyttä ei tunnista valoa.
Emilia: (Kuiskaa Elli Beryllille) Kiitos, 
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että toit mut tänne teatteriin! Oon vihdoin 
saanut laajentaa itseäni, muullakin kuin 
minimuffinsseilla.

Muut näyttelijät palaavat lavalle kahvimukit 
kädessä, niitä näitä rupatellen.

Vesa Vierikko: Jatketaanko sitten? (Kaikki 
nyökkäilevät myöntävästi) Hypätään ihan uuteen 
kohtaukseen. Näytelmässä on myös toinen näytelmä: 
näytelmä näytelmän sisällä. Lentokentällä on 
lentokentän työntekijöistä koostuva ryhmä, joka 
treenaa näytelmää lentokentän pikkujouluihin. 
Koska meillä ei ole tarpeeksi näyttelijöitä 
kaikkiin rooleihin erikseen, niin meidän täytyy 
tuplaroolittaa näitä lentokentän työntekijöitä. 
Ottakaa kaikki tästä yksi rooli itsellenne. 
(Jakaa kaikille käsikirjoituksen sivuja.)
Elli Berylli: Minä voisin ottaa sen näytelmän 
ohjaajan, ryhmänvetäjä Pekan, roolin.
Vesa Vierikko: Mutta Elli, muistatko mitä 
tapahtuu seuraavassa kohtauksessa.
Elli Berylli: Ainiin. Minä, tai siis Titania, 
rakastuu Pekkaan.
Vesa Vierikko: Aivan. Aika hankalaa on näytellä 
se kohtaus yksistään, eikö totta?
Elli Berylli: Kyllä. Totta on. Jospa minä olen 
sitten... tuo Riku.
Vesa Vierikko: Riku on siis (lukee plarista) 
ohjelmoija ja tietokonevelho, joka on ujo, 
nörttimäinen, nuori poika. Hän esittää 
näytelmässä Thisby-neitoa.
Elli Berylli: Niin.
Vesa Vierikko: Joo. Siitä tulee mielenkiintoista. 
Esität naisena miestä, joka esittää naista.
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Meiju Niskala: Näin nopeat sukupuolienvaihdokset 
ovat mahdollisia vain teatterissa.
Emilia: Saanko mä olla Leijona?
Vesa Vierikko: Eli Leijonaa esittää Matti... 
(lukee taas plarista) ...Matti on iso karvainen 
mies. Oletko varma?
Emilia: Joo. Mä pystyn siihen. Anna mun yrittää!
Vesa Vierikko: No, toki. Olisitko sinä Denis 
Pekka, eli sivistynyt, vähän möhömahainen 
lentokentän kirjanpitäjä, joka esittää sankari 
Pyramuksen roolin.
Denis Guénoun: Oui!
Vesa Vierikko: Jos Maurice olisi sitten, Keijo, 
likinäköinen lentokentän siivoja ja näytelmässä 
laulava kuu. (Maurice nyökkää) Ja Meijuhan ei 
voi ottaa toista roolia, sillä Puck tarkkailee 
näytelmässä näitä teatterintekijöitä, kun he 
harjoittelevat. Eli siis Miina, olisitko sinä, 
isokokoinen ja äänekäs Marleena, lentokentän 
yleishuoltomies, joka on näytelmässä Thisbyn 
äiti? Ja Thisbyn isä, eli naismainen 
tiskivirkailija Mikko, John?
Miina Savolainen: Mikä ettei!
John Dewey: Okei.
Vesa Vierikko: Situationistikuoro voi toimia 
kertojana. Kuten kuvauksista voi päätellä, nämä 
kaikki roolihahmot saavat olla fysiikaltaan isoja 
ja karikatyyrimaisia. Nyt pyritään sellaiseen 
kesäteatterinäyttelemiseen. Takariviin asti 
välittyy, että tässä on hauska hahmo. Siksi 
ehdotankin, hahmotyöskentelyn helpottamiseksi, 
että ennen kuin alamme treenata kohtausta, 
lähdemme kaikki kaupungille, johonkin 
julkiseen tilaan, esimerkiksi Porin torille, 
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tarkkailemaan ihmisiä.97 Kaikki valitsevat kolme 
ihmistä, joiden liikekieli on mielenkiintoista 
ja seuraavat näitä. Jos mahdollista, kannattaa 
myös kuvata henkilöt. Ainakin kirjoittaa tai 
piirtää itselleen ylös henkilön ominaisimmat 
eleet: pää esimerkiksi vinossa tai ryhti huono, 
millainen on ruumiin rakenne, entä ilme, onko 
askellus letkeä, heiluvatko kädet vai pysyvätkö 
paikallaan? Menkää! Tavataan täällä teatterilla 
tunnin kuluttua.

Kaikki muut paitsi Emilia poistuvat. Emilia jää 
lavalle ja kävelee siinä pienen ympyrän. Lava 
täytyy kaupunkilaisista. Kaupunkilaisilla on 
samat harmaat vaatteet kuin alkukohtauksessa. 
Heillä on erilaisia persoonallisia kävelytyylejä. 
Emilia seuraa aina hetken yhtä tarkkaillen ja 
sitten matkien, kunnes henkilö huomaa Emilian, 
jolloin Emilia kääntyy muina miehinä pois. 
Sama toistuu usean kaupunkilaisen kohdalla. 
Kaupunkilaiset laulavat.

Kaupunkilaiset: Omaa tietä kuljemme / Muilta 
tarinat suljemme/ Valvomme samoja kuutamoöitä 
/ Silti olemme yksilöitä.
Kapunkilainen - keski-ikäinen nainen: Kolme 
lasta kasvattanut/ Heidät maailmalle saattanut/ 
Vihdoin omaa aikaa ja hiljaisuutta / Voisin 
alkaa harrastaa jotain uutta / Esimerkiksi 
digivalokuvausta / Tai muotokuvamaalausta.
Kaupunkilainen - nuori mies: Ensimmäisen kerran 
yhden	 tytön	 nään/	 On	 mulla	 ensitreffit	 tänään	
/ Suomi24:ssa tavattiin / Joka päivä chatissa 

97 Mia Jussinniemi, Näyttelijäntyön kurssi, 26.-27.1.2013, Porin Ylioppilasteatteri, 
Annis, Pori.
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ravattiin /  Toivottavasti hän myös livenä mua 
likettää / Ja yksinäisyyden saan selättää.
Kaupunkilainen - vanha mies: On vuosia kulunut 
monta / Ei yhtään täysin onnetonta/ Välillä 
vähän lonkkia kolottaa / Se urheiluharrastuksia 
rokottaa/ Vielä kerran juoksen maratonin / Ja 
tällä kertaa voitan naapurin Tonin.
Kaupunkilaiset: Omaa tietä kuljemme / Muilta 
tarinat suljemme/ Kulttuurin keinoin kiinni 
toisesta tartun/ Siinä ohella ihmisenä vartun.  

Emilia kasvattaa yhtä matkimistaan hahmoista 
ja alkaa kerrata itsekseen ääneen leijonan 
vuorosanoja, eri rytmeillä ja painotuksilla.

Emilia: Minä puheesta pidän/ Sen sisältä 
löydän oikean minän/ Lähtekäämme seikkailulle 
kolmestaan/ Tätä mahdollisuutta emme saa 
uudestaan.

Elli Berylli saapuu paikalle.

Elli Berylli: Hei Emilia. Löysitkö hahmosi? 
Oletko valmis? Lähdetäänkö samaa matkaa takaisin 
teatterille?
Emilia: Juu olen. Mennään vaan. Mutta Elli.
Elli Berylli: Mitä?
Emilia: Mä taisin just tajuta, ettei nää 
(viittaa takanaan kiirehtäviin kaupunkilaisiin) 
sittenkään ole yhtä yhtenäistä massaa. Mua 
melkein pyörryttää, kun mä mietin, että miten 
monta tarinaa heillä kaikilla ois kerrottavana. 
Katso vaikka tuota sirosti kulkevaa mummoa. 
Mieti jos hän on vaikka ollut nuorempana 
Pietarin oopperan tähtiballerina? Tai tuo nuori 
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poika, joka juoksee, ehkä hän on Suomen nuorin 
matemaatikko. En mä tiedä näistä ihmisistä 
mitään.
Elli Berylli: (Hymyilee) Riittää, että pidät 
korvat ja silmät avoinna ja kuuntelet.

Kaupunkilaiset lähtevät. Elli Berylli ja Emilia 
jäävät lavalle ja kävelevät ympyrän.
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5.KOHTAUS
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5. KOHTAUS
  Leikki ja mielikuvitus

Muut saapuvat lavalle. Vesa Vierikko työntää 
Jouko Turkkaa tuolissaan. He asettuvat rinkiin. 
Alkavat pelata ensin ”Jou Bitch, Jou Man” 
-leikkiä ja heti perään ”Palmu, Norsu, Gorilla”. 
Joku aina välillä mokaa, hän tuulettaa ja muut 
taputtavat.

Emilia: Mulla ei ehkä oo ollut näin hauskaa 
sitten lapsuuden, kun sai leikkiä.
Elli Berylli: Mitä teatteri on jos ei leikkiä? 
Me leikimme elämää. Joku on vaan jo valmiiksi 
kirjoittanut meidän repliikkimme.
Emilia: Toisinaan mä toivon, että joku 
kirjoittaisi repliikit valmiiksi myös oikeassa 
elämässä. Jos joku sanoo hauskan, tai ei niin 
hauskan, heiton niin ois heti valmiina jokin 
naseva repliikki takataskussa.
Elli Berylli:	 Niinkuin	 Améliessa98!	 Amélie	
toivoi, että asuntojen kellari-ikkunoissa olisi 
kuiskaajia, joilla on aina valmiina mainioita 
vastaiskuja ilkeilijöille.
Emilia: Oikeassa elämässä se paras tapa 
reagoida tulee mieleen vasta seuraavana iltana 
kun yrittää saada unta.
Vesa Vierikko: Tytöt. Keskittykää! Nyt pitää 
saada aivot narikkaan, että voidaan heittäytyä 
hahmojen vietäväksi koko sydämestä. 
Maurice Merleau-Ponty: Pyrimmekö ”tyhjyyden 
kokemukseen”99? Siihen kun mikään asia ei 

98 Jean-Pierre Jeunet ja Guillaume Laurant,  Amélie, ohjaaja Jean-Pierre Jeunet, 
2001, Ranska ja Saksa.
99 Maurice Merleau-Ponty, ”Cezannen epäily”, Taide-lehti 1 (1993), 33-44.
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piirry täysin selvänä. Jotta kyseenalaistamme 
todellisuuden ”normit”, jotta luomme, jopa 
vahingossa, jotain uutta elementeistä, jotka 
ovat kuitenkin tuttuja.
Vesa Vierikko: Kyllä tavallaan juu.
Maurice Merleau-Ponty: Hienoa. Niinhän se 
on, että taiteilijan tehtävä ei ole luoda 
mitään tyhjiöstä. Päinvastoin. Pitää synnyttää 
lapsenomainen tapa vastaanottaa maailmaa, 
ilman liikaa olettamuksia ja tietoa. Silloin 
asiat ja mielikuvitus, syntyvät luonnollisessa 
kosketuksessa ja keskustelussa maailman kanssa.
Elli Berylli: Bravo! 
Emilia: Ihanaa, että tässä harrastuksessa saa 
pysyä lapsena100!
Elli Berylli: Ja lapsenmielisenä!101 
John Dewey: Ei tarvitse ottaa kaikkea niin 
vakavasti.
Denis Guénoun: Ryppyotsaisesti.
Emilia: Aikuiseksi kasvaminen on ihan 
yliarvostettua!
Elli Berylli: Niin kuin Ritva Valkama sanoi: 
”Mä olen ottanut roolini vakavasti, mutta en 
itseäni koskaan.”102

Vesa Vierikko: Jatketaan siis leikkiä!
Kaikki: Leikkiä! Leikkiä!

Kaikki lavallaolijat pysähtyvät paikoilleen. 
Situationistikuoro saapuu lavalle. Taustalle 
heijastuu kuvaa Jardin de Plantesin labyrintin 
sisäänkäynnin edessä olevasta kyltistä.

100 Saisio, Katseen alaiset, 127. 
101 Mt., 141 
102 Mt., 156. 
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Situationistikuoro - 1 henkilö: ”Leikkiminen 
kielletty”, lukee Jardin des Plantesin 
labyrintin sisäänkäynnin luona.103

Situationistikuoro: Imbesillit! Idiots!
Situationistikuoro: Mikä on labyrintti jos ei 
oodi eksymiselle? Vapaaehtoiselle leikille. 
Mielikuvituksen laukalle. Kun tie menee 
mutkalle, löytää mieli vaihtoehtoja.
Situationistikuoro - 1 henkilö: ”Varattu leikin 
vapaudelle.”104

Situationistikuoro: Varattu leikin vapaudelle!
Situationistikuoro - 1 henkilö: Vetovoimaa. 
Kuin Las Vegas ja Monaco. Mutta raha-etuliite  
leikkimisen tieltä pois.105

Situationistikuoro: Leikkiä. Leikkiä. 
Situationistikuoro - 1 henkilö: (Vakavasti ja 
voimalla) ”Lapsi ja aikuinen oppivat olemaan 
pelkäämättä elämän ahdistavia ilmiöitä ja sen 
sijaan huvittumaan niistä.”106

Situationistikuoro: Leikkiä! Leikkiä! Me 
haluamme. Leikkiä! Leikkiä!

Väliverho laskeutuu. Joku huutaa: ”Väliaika. 
Kahvia ja pullaa.”

103 Gilles Ivain, ” Uuden urbanismin kaava - Sire, olen toisesta maasta”, 106. 
104 Mt., 107.
105 Mt., 107. 
106 Mt., 107.
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VÄLIAIKA 
Making of -kuvia
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2.NÄYTÖS
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1. KOHTAUS
  Näytelmä näytelmän 
  sisällä

Teatterin verhot avautuvat. Näyttämölle 
on rakennettu pienempi näyttämö, jonka 
viininpunaiset verhot on suljettu. Näyttämön 
molemmilla puolilla on yleisön istuimia, 
jossa Vesa Vierikko, Meiju Niskala ja Jouko 
Turkka, edelleen penkkiinsä sidottuna, istuvat 
odottaen. 

Näytelmän aikana Jouko Turkka saa penkin köydet 
auki, ja lähtee vapaudestaan innostuneena pois 
katsomosta. Hän kuitenkin kääntyy vielä katsomaan 
teatteri-esitystä ja jääkin kuin liimattuna 
seisomaan lavan reunalle. Teatterirummutus alkaa 
kuulua. Näyttämön punaiset verhot avautuvat.

Situationistikuoro: 
Me teille näytelmän esitämme.
Sen ensi kertaa siis näemme.
Nöyrimmin teitä haluamme ilahduttaa.
Riemunne meille iloa tuottaa.
(Dramaattinen tauko.)
Pääosassa meidän näytelmässä
On nuori neito, jonka näette tässä
On ilta ja Thisby katselee kuuta,
lausahtaa... 
Elli Berylli (Thisby): 
...”Voisinpa nähdä jotain muuta”
Situationistikuoro: 
Laulaa kuu... 
Maurice Merleau-Ponty (Kuu): 
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...”Näytän sulle maailman,
Ei ole syytä jäädä sitä ilman”
Elli Berylli (Thisby): 
”Todellako?”... 
Situationistikuoro: 
...Thisby kuulle huokaa.
Elli Berylli (Thisby): 
”Se minulle tänä yönä suokaa!”.
Miina Savolainen (Thisbyn äiti): 
”Nukkumaan!”... 
Situationistikuoro: 
...äiti alakerrasta huutaa,
Vaan edelleen Thisby tuijottaa kuutaan.
Elli Berylli (Thisby): 
”Tulisipa uni”... 
Situationistikuoro: 
...Thisby sanoo,
Unihiekkaa silmiinsä anoo.
Kun Thisby vihdoin nukahtaa
hän unen siivin lentää Afrikkaan.
Jossa savanni aukeaa silmien edessä
Elli Berylli (Thisby): 
”Kuuma on, uin hiessä kuin vedessä.”
Situationistikuoro: 
Pian heinien takaa tulee hahmo kohti.
Elli Berylli (Thisby): 
”Hän jännästi liikkuu?”...
Situatuonistikuoro: 
...Thisby pohti.
Pian tunnistaa... 
Elli Berylli (Thisby): 
”Kyseessä on mies nuori,
Jolla on varsin miellyttävä kuori.”
Situationistikuoro: 
Kuiskaa Thisbyn korvaan tämä kaveri
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Denis Guénoun (Pyramus): 
”Löytyy savannin alta raunioitunut teatteri,
Tule mukaan niin näytän sen”
Situationistikuoro: 
Kysyy Thisby... 
Elli Berylli (Thisby): 
...”Asiasta tietää ken?”
Denis Guénoun (Pyramus): 
”Vain minä, Pyramus,
Ja kenties leijona Sakamus”
Elli Berylli (Thisby): 
”Ken on hän?”...
Situationistikuoro: 
...Thisby kysyy.
Paikoillansa vielä pysyy.
Denis Guénoun (Pyramus): 
”Sakamus on leijonista suurin,
Ja vain hän eläinkunnasta omistaa luurin.
On meinaa puhelias sälli.”
Situationistikuoro: 
Thisby miettii... 
Elli Berylli (Thisby): 
...”Tämä taitaa olla källi.”
Situationistikuoro:
Mutta sieltä loikkaa Sakamus
Jolle puhe on kuin vakaumus.
Leijona karjuu... 
Emilia (Leijona): 
...”Minä puheesta pidän,
Sen sisältä löydän oikean minän.
Lähtekäämme seikkailulle kolmestaan,
Tätä mahdollisuutta emme saa uudestaan”

Situationistikuoro: 
Thisby tilaisuutensa tulleen myöntää.
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Pienen pelon taka-alalle työntää.
Pian löytyy tuo paikka oikea
Sen merkkinä on kivi soikea.
Teatteri on luolassa kiven alla.
Kiven saa siirrettyä laulamalla.
Silloin sankarit yhteen ääneen laulavat,
Ja voimat suuret liikkua alkavat.
Kivi vierähtää luolan tieltä. 
Thisby riemuitsee...
Elli Berylli (Thisby): 
...”Loistaa valoa sieltä”
Situationistikuoro: 
On teatterissa lavavalot päällä.
Pyramus hämmästyy...
Denis Guénoun (Pyramus): 
...”On ihmisiä täällä!”
Situationistikuoro: 
Näyttämöllä toinen yllätys suuri,
sen keskellä harmaa kivinen muuri!
Elli Berylli (Thisby): 
”Mitä ihmettä! On vanhempani lavalla!”
Situationistikuoro: 
Pyramus epäilee... 
Denis Guénoun (Pyramus): 
...”Älä minua kavalla!”
Elli Berylli (Thisby): 
”Eikun ihan totta, he ovat siellä.
Aina minun itsenäisyyteni tiellä.”
Situationistikuoro: 
Thisbyn äiti ja isä eivät tulijoita huomaa
He vain keskittyvät taidetta luomaan.
Molemmin puolin muuria, 
Näyttelevät eleitä suuria. 
Muuri pitää erillään heidät,
Ja saa surua tuntemaan meidät.
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Silloin tekee suuren loikan suuri Sakamus
Päälle muurin laskeutuu leijonan takamus.
Emilia (Leijona): 
”Minä rikon muurin tämän
teen siitä täysin rämän.
Jottei meitä eri lokeroihin laitettaisi
Vaan yhtenä yhteisönä kaitsettaisi”
Situationistikuoro: 
Pian äiti ja isä toisiansa halaa,
Ja Thisbykin sille hymyilee salaa.
Pyramus tulee Thisbyn luo.
Hänelle suukon poskelle suo.
Denis Guénoun (Pyramus): 
”On aika meidän lähteä.
Seurata seuraava tähteä.
Mutta kohtaamme kyllä vielä,
Älä itseltäsi lapsenomaisuutta kiellä!”
Situationistikuoro: 
Kun Thisby sängyltänsä aamulla herää
Leijona edelleen hänen kainalossaan kehrää.
Ja taivaalla laulaa hopeainen kuu.
Kaunis laulanta kaikkialle kuuluu.
Maurice Merleau-Ponty (Kuu): 
”On uni arkea todempi,
harmaata maailmaa komeempi
Käy sinäkin niin näytän tien,
Sinut unelmiisi vien.
Jos seikkailulle mielit myös,
Pysäytä hetkeksi jokapäiväinen työs.
Lähde lentoon mielikuvituksen siivin,
Ma, vapaus, silloin sydämeesi hiivin.”
Situationistikuoro:
Näin päättyy tämä taianomainen tarina.
Hetkeksi pysähtyi arkinen narina.
Ehkä nautit siitä, tai nauroit vain,
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Minä ainakin elämyksen sain.
Kiitos ja kumarrus!

Näyttämöllä olevan näyttämön verhot laskeutuu. 
Meiju ja Vesa taputtavat.
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2.  KOHTAUS 
  Loppufanfaari

Pienoisnäytelmän näyttelijät saapuvat katsomoon 
hattujaan ja tekoviiksiään riisuen.

Meiju Niskala: Hyvä tyypit!
Vesa Vierikko: Hienoa! Se oli aikalailla siinä. 
Enää yleisö paikalle ja avot.
Elli Berylli: Missä muuten Jouko Turkka on?
Kääntyvät kaikki katsomaan tyhjää tuolia, jossa 
on pelkät köydet jäljellä.
Vesa Vierikko: Oho. Hän on tainnut lähteä. 
Jouko Turkka: Kröhöm. Minä olen täällä. 
Mutta... (Dramaattinen tauko) ...te ette oo 
mitää!”107 Riimittelyrunous on naurettavaa. 
Tekotaiteellista paskaa. Minä en tätä kutsuisi 
teatteriksi.
Elli Berylli: Hei. Ei sulla ole mitään syytä 
haukkua meidän esitystämme! (Jouko Turkka 
röhähtää nauramaan.) Miksi sä naurat?
Jouko Turkka: ”Minä nauran. Minä tiedän yhtä 
sun toista”108 Minä olen kauemmin kuin kukaan 
teistä työskennellyt teatterin parissa. Niin. Te 
nolaatte itsenne siinä lavalla! ”Näytteleminen 
on julkinen häpäisy.”109 Juuri niin sen pitää 
olla! Tää aineisto on kuraa, mutta te ette anna 
periksi. Te olette kirkasotsaisia älykääpiöitä, 
joilla ei ole mitään estoja, ja te vaan teette. 
Täysillä. 

107 Youtube. Jouko Turkka A-studiossa 16.4.2012. [Viitattu 27.1.2013.] Saatavissa: 
http://www.youtube.com/watch?v=Kw6OS-gxnFA
108 Mt.
109 YLE Elävä arkisto. Pääosassa Jouko Turkka [Viitattu 27.1.2013.] Saatavissa: 
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/paaosassa_jouko_turkka_20870.html#media=20884
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Emilia: Oliko se kehu?
Elli Berylli: Oli se ehkä. Kiitos!?
Jouko Turkka: Minä en ”kehu”. Minä totean. 
Nyt lähden kotiin. Jatkakaa te! Minä palaan 
kivikokoelmani luo. Kivet ovat älykkäämpiä kun 
me.110 Ne eivät yritä mitään. Ne vaan ovat. 
Hyvästi! (Poistuu lavalta.)
Vesa Vierikko: Näkemiin Jouko! Ja kiitoksia.
Denis Guénoun: Au revoir!
Muut: Näkemiin!/ Heippa!/ Moikka!/ Hei hei! 
Elli Berylli: Hassua. Vaikka vähän pelkäsinkin 
Joukoa, silti minusta tuntuu nyt surulliselta, 
että hän lähti. Koska häneltä sai melkein jatkuvaa 
kritiikkiä, niin se että hän oli vihdoin otettu 
jostain, tuntui ihan parhaudelta. Paremmalta 
kun monet ylistyssanat.
Vesa Vierikko: Ymmärrän.
Emilia: Niin. Mustakin tuli varmasti rohkeampi 
Joukon ansiosta. Mutta kyllä musta sä olet 
edelleen ihan paras ohjaaja Vesa! Sun katseen 
alla ei mene niin helposti lukkoon. Voi luottaa 
siihen, että sä olet mun puolellani, etkä vaan 
toteuttamassa omia taiteellisia pyrkimyksiä. 
Uskaltaa luovuttaa kontrollin.111 
Elli Berylli: Samaa mieltä olen kyllä myös 
siitä. On hienoa miten me tehdään tätä juttua 
yhdessä. Ei ehkä olisi ollut ihan näin leppoisa 
projekti, jos Turkka olisi ollut ohjaajana. 
Olen kuullut huhua... 

Lavan toiselle puolelle sumukoneen saattelemana 
ilmestyy 6 näyttelijää ja Jouko Turkka, 
joka käskyttää heitä juoksemaan ringissä ja 
110 Youtube. Jouko Turkka A-studiossa 16.4.2012. [Viitattu 27.1.2013.] Saatavissa: 
http://www.youtube.com/watch?v=Kw6OS-gxnFA
111 Saisio, Katseen alaiset, 24.
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punnertamaan. Yksi näyttelijöistä jää jälkeen 
ja luovuttaa. Muut näyttelijät hyökkäävät 
epäonnistuneen näyttelijän päälle häntä lyöden 
ja potkien.

Elli Berylli: ...miten hän esimerkiksi 
pisti näyttelijätoverit lyömään korville 
huonosti näytellyttä näyttelijäkollegaansa 
- rangaistukseksi. Hyvin vetänyt sai taas 
palkinnoksi muut palvelemaan itseään.112

Näyttelijät lopettavat pahoinpitelyn, nostavat 
toverinsa ylös maasta ja halaavat. Jouko Turkka 
nauraa. He poistuvat.

Denis Guénoun: Enkö ollut aika ”impressionnant” 
Pyramus? Kuka hakisi minulle kahvia?
Elli Berylli: Hah. Ei meillä ole sitä systeemiä 
käytössä täällä Denis. Hae itse kahvisi! 
Denis Guénoun: Oui, oui. Haen kyllä.
Vesa Vierikko: Pidetään vaan kahvitauko. Mutta 
sitä ennen: Kiitos! Olitte upeita lavalla. 
Jokainen! Minä olen teistä ylpeä. Vaikka ollaan 
monia mutkia kuljettu, niin kyllä me tästä 
valmis esitys saadaan ensi-iltaan mennessä.
John Dewey: Oletteko miettinyt, ettei mikään 
tekomme, kuten ei muillakaan eläimillä, ole 
kovin suoraviivainen. Edes majava ei rakenna 
patoa aivan optimaalisesti, vaan lisäilee 
puun kappaleita sinne tänne, ja siirtelee 
niitä siinäkin vaiheessa kun pato on jo täysin 
valmis.113

112 Tervo, ” ”Verta käsiin ja naama löysänä!” Turkan pedagogisen käskysanan ruumil-
listumia”, 80.
113 Max Ryynänen, Estetiikka: Pragmatismi, luento 1.10.2012, Aalto-yliopiston 
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Taiteen laitos, Porin yksikkö.
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Elli Berylli: Etsiikö se siitä esteettistä 
kokemusta? Jos se vaikka yrittää tavoittaa 
kultaisen leikkauksen? Sehän toistuu kaikkialla 
luonnossa.
John Dewey: Hyvin todennäköistä. Vaikkei se majava 
toimintaansa näillä termeillä perustelisi, niin 
jotain muutakin majava tavoittelee kun pelkkää 
funktionaalisuutta. Se on hyvä esimerkki siitä, 
ettei maailmassa mikään kulje insinöörimäisen 
tarkkaavaisesti A:sta B:hen, vaan mutkittelee 
matkalla. Etsiessämme eheyttä ajelehdimme monen 
ennalta-arvaamattoman etapin kautta.
Emilia: Sellaistahan tämä näytelmän tekokin 
on ollut. Vaikka meillä on aluksi edessämme 
näytelmäteksti, jonka tiedämme siirtävämme 
lavalle, niin missään nimessä se tie sieltä 
alusta projektin loppuun ei ole mikään suora 
rata ollut.
John Dewey: Ilman jokaista matkalla tekemäämme 
mutkaa ei lopputulos olisi juuri sitä mitä se on 
tai merkitsisi sitä mitä se lopulta merkitsee. 
Maurice Merleau-Ponty: "Juuri kun hän on 
saavuttanut tietynlaisen osaamisen, hän huomaa 
avanneensa uuden kentän, jolla kaikki hänen 
aiemmin sanomansa on sanottava uudellen toisin. 
Niinpä se minkä hän on löytänyt, ei vielä ole 
hänen; nyt se on vasta etsittävä, löytö kutsuu 
uusiin tutkimuksiin.”114

Vesa Vierikko: Viittaat varmaan hänellä meihin?
Maurice Merleau-Ponty: Viittan universaaliin 
taiteilijaan. Meihin. Häneen. Jokaiseen 
hereillä olevaan ihmisolentoon. ”Maailma loppuu 
ennen kuin se tulee valmiiksi.”115 ”...Elämä on 

114 Merleau-Ponty, ”Silmä ja henki”, 474.
115 Mt., 475.
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samanaikaisesti sidottu menneeseen ja avoin 
tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Vaikka kaikki 
ei olekaan mahdollista, mahdollisuudet ovat 
äärettömät.”116

Vesa Vierikko: Näin on.
Elli Berylli: Parasta ei ole perille pääseminen, 
vaan yhdessä koettu matka.
Vesa Vierikko: Ja välimatkan pysähdykset. Nyt 
sitä kahvia!
Kaikki: Joo! Jee!

Muut poistuvat lavalta. Elli Berylli ja Emilia 
jäävät lavalle.

Emilia: (Kuiskaa Elli Beryllille) Voi. Mä 
rakastan tätä. Haluan tehdä tätä aina. Ryhdyn 
ammattinäyttelijäksi!
Elli Berylli: (Hyräilee Maija Vilkkumaan biisiä 
Totuutta ja tehtävää) ”Voi se tie on vaikee!”
Emilia: Mut pitäähän meidän kokeilla edes.
Elli Berylli: Kokeillaan, kokeillaan. Mutta 
pidetään kirkkaana muistissa, että miksi me 
alettiin tehdä tätä alunperin. Ei haittaa onko 
lavaa vai ei, onko yleisössä kymmenen vai 
satoja, onko työkaverit rakkaista amatööreistä 
vai ammattilaisista koostettu, se ilo on siinä 
itsessään: näyttelemisessä.
Emilia: Ja pikkusen myös niissä aplodeissa.
Elli Berylli: Joo. No ehkä vähän niissä myös. 
Emilia: Taputetaanko itse itsellemme?
Elli Berylli: Nyt vai?
Emilia: Nyt, nyt!
Elli Berylli: Okei!

116 Hotanen, Lihan laskos - Merleau-Pontyn luonnos uudesta ontologiasta, 152.
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Taputtavat ja tuulettavat itselleen. 
Situationistikuoro saapuu heidän taakseen ja 
yhtyy suosionosoituksiin.

Emilia: Se tuntui aika hyvältä.
Elli Berylli: Joo!
Emilia ja Elli Berylli: Mennään! (Menevät.) 

Situationistikuoro:	 Troy	 Garity:	 ”Suurin	
lahjamme, joka on lähinnä jumaluutta, on 
luomiskykymme. Luodessaan ihminen alkaa elää 
jonkin itsensä ulkopuolella olevan vuoksi, 
värit voimistuvat, äänet syvenevät, ja hän 
tuntee elävänsä. Juuri tämä on näyttelemisen 
päihdyttävä ominaispiirre.”117 Olipa kerran, 
lausutaan satujen alkuun. Tämä loppu on alku. 
Olipa kerran, toisen ja kolmannen kerran. 
Tuhansia pieniä teattereita, joiden sisällä 
nauretaan, itketään ja voitetaan itsemme. 
Taistellaan tuulimyllyjä vastaan, rakastutaan, 
harrastetaan taikuutta. Olipa kerran ja monta 
kertaa jälkeen, uusia alkuja, lähtöjä ja 
tarinoita. Kuunnelkaa, niin kuu laulaa teille.

Hiljaisuus.

Piru: Hyvä Vesa! Enää 36 sielua jäljellä. 
Hollywood: Here you come!

Räkäinen nauru kaikuu koko teatterissa. Esirippu 
laskeutuu.

117  Fonda, Tähänastinen elämäni, 138.



108

Jälkipuhe
 Torstaina 7. helmikuuta järjestin Porin 
Puuvillan Kuppilassa ensi-illan elokuville 
ja avoimen lukuharjoituksen näytelmälle 
”Urheileva sydän”. Paikalle saapui yli 25 
henkilöä: opiskelutovereita, professoreita, 
teatterikavereita ja perheenjäseniä. 
Jännityksestä nikotellen toivotin kaikki 
tervetulleiksi. Katsoimme elokuvat, söimme 
vaahtokarkkeja, asettelimme tuolit piiriin 
ja luimme näytelmän läpi. Lukemisessa meni 
kauemmin kuin arvelin. Itsekseni tavasin 
näytelmän läpi tunnissa, tapahtumassa 
läpilukuun meni puolitoista. Mutta miten 
hienoa olikaan saada jokaiselle roolihahmolle 
oma ääni. Ihminen tekstin taakse. Esimerkiksi 
moniääninen Situationistikuoro nousi aivan 
uusiin sfääreihin. Sitä luki kaksi naispuolista 
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opiskelutoveriani, joilla on erityisen hyvin 
yhteen sointuvat äänet. 

 ”Ääneen lukeminen - itsekseen tai yhdessä 
muiden kanssa - luo yhteyttä ja tarkoitusta.”118 
Uskoin saavani kriittistä palautetta 
näytelmästä, mutta suurin osa palautteesta oli 
itse tilanteesta huumaantunutta hehkutusta. 
Lukemisen osallistava luonne nivoi meistä 
yhteisön. Kun lukee tekstiä itse, jännittää 
hieman, voittaa jännityksen ja kokee itsensä 
tärkeäksi. Ja nekin yleisön jäsenet, jotka 
eivät lukeneet, olivat suljettuna saman piirin 
sisälle - kuulijoina tässä ainutkertaisessa 
tapahtumassa. Vielä seuraavien päivien aikana, 
jos sattumalta törmäsin osallistujiin, he 
hymyilivät hehkuvin silmin ja kiittelivät 
saaneensa olla osana. 

Näytelmätekstiksi tuotokseni sisältää paljon 
informaatiota, luentomaisen painavaa puhetta. 
Mutta koska teksti ei ole vain näytelmä, vaan 
myös opinnäyte, näin on oltava. Toisaalta 
taiteen maisterin opinnäytteeksi näytelmä ei 
sisällä niin paljon lähteitä ja syvyyksiä, 
kuin tieteellisemmin asiaan suhtautuva 
vertaisensa. Tiedostan tämän dilemman. Silti 
olen ylpeä omannäköisestä opinnäytteestäni. 
Taiteellinen tutkimus taiteellisessa muodossa. 
Jos tekstin siirtäisi oikeasti lavalle, olisi 
ohjauksellisilla ratkaisuilla mahdollista 
elävöittää näytelmän kuivimpia kohtia. Yksi 
positiivinen palaute lukutilaisuudesta oli, 
että kuunteluoppilaana ollut henkilö ei 

118 Wikström, Läsnäolon taito - Johdatus kiireettömään elämään, 16.
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tunnistanut milloin repliikeissä oli sitaatteja. 
Se kertoo siitä että roolihahmojen motiivit 
olivat tarpeeksi selkeitä, jotta heistä 
tuli aidon oloisia henkilöitä yksittäisistä 
sanavalinnoistaan huolimatta.

 ”Merkillistä!...mutta hyvällä tavalla.” 
Lausui professori Harri Laakso tapahtuman 
jälkeen. ”Mihin kaikkeen sitä joutuukaan, kun 
kannustaa opiskelijoita rikkomaan kirjoittamisen 
konventioita.” Niinpä. 

 Vaikka hehkutan tapahtuman yhteennitovaa 
tunnelmaa, ei siihen osallistuminen ollut/
ole opinnäytteeni vastaanottamisen kannalta 
olennaista. Varsinainen julkinen esiintyminen 
teokselleni kokonaisuudessaan on, näiden 
painettujen kirjojen lisäksi, nettisivut 
osoitteessa urheilevasydan.blogspot.
fi. Nettisivuilta löytyvät sekä opinnäyte-
elokuvat, -kuvitukset, making of -valokuvat 
että videotallenne Kuppilan tapahtumasta. 
Lisäksi aion laittaa sivustolle koko näytelmän 
ilmaiseksi ladattavaksi. Olisihan se hienoa 
jos joku teatteriryhmä jossain päin Suomea 
innostuisi tekstistä niin, että he siirtäisivät 
sen lavalle. Näytelmä eläisi aivan uuden elämän 
toisissa, tuoreissa, käsissä. Minä voisin vain 
saapua yleisöksi valmiiksi katettuun pöytään.

Koulun ulkopuolinen opinnäytteen ohjaajani 
Mia Jussiniemi kyseenalaisti ”mammuttejani”, 
kuten Jouko Turkan käyttöä roolihahmona, joka 
on sidottuna tuoliinsa. ”Kai ymmärrät, että 
Joukon käyttö on oikeastaan aika ärsyttävää.” 
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Ymmärrän. Turkkaa voi Suomessa verrata vaikka 
joulupukkiin, niin tunnettu ja puhuttu hahmo 
hän on. Silti Turkka on todennäköisesti 
suurin yksittäinen suomalaiseen teatteriin 
ja näyttelijäntyöhön vaikuttanut henkilö. 
Turkan legenda on niin valtava, että hänet 
oli pakko ottaa mukaan lavalle, mutta sitä ei 
voinut tehdä ilman varotoimenpiteitä. Tuoliin 
sitominen rajoittaa Jouko Turkan valtaa. 
Hänellä on paljon edistyksellisiä ajatuksia 
näyttelijäntyöstä, mutta hänen tekemisensä 
tavan päällä velloo musta myrskypilvi, joka 
pyrkii hajottamaan ja rikkomaan. Tämä on täysin 
vastakkaista näyttelijän työn eheyttäviin, 
voimaannuttaviin ja miellyttäviin piirteisiin, 
joihin minä keskityn.

 Kun Helmikuussa 2013 matkustin Tampereelle 
uuden elokuvaprojektin takia ja satuin istumaan 
samaisessa junavaunussa kahden noin 50-vuotiaan 
teatteriharrastajan kanssa. He keskustelivat 
kuuluvaan ääneen hauskoista kommelluksista 
harrastuksensa parissa. Tarinoista päätellen 
molemmat olivat näyttelijäkonkareita, joilla 
oli kymmenien vuosien kokemus lavalta ja sen 
takaa. Toinen naisista sanoi: "Kun nousen 
lavalle, siirryn toiseen ulottuvuuteen, kaikki 
muu katoaa. Vasta kun aplodit raikuvat näytelmän 
loputtua, palaan takaisin arkielämääni." Toinen 
naisista komppasi ja totesi: "Kukaan teatterin 
ulkopuolelta ei voi tätä todella ymmärtää." "Ei 
voi", nyökytteli toinen.

 Kuuntelin naisten keskustelua 
innostuksesta kihisten. Olen täysin samaa mieltä 
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teatterilavan taianomaisesta vaikutuksesta. 
Hetkeksi heittäydyt toiseen ulottuvuuteen. En 
silti pidä teatteria salatieteenä, jota vain 
harvat ja valitut voivat ymmärtää. Samanlaisen 
arjen yläpuolelle kohoavan kokemuksen tuottavat 
varmasti minkä tahansa sydäntä lähellä olevan 
harrastuksen huippuhetket: juuri sen kauan 
kaivatun harvinaisen postimerkin löytyminen 
omaan kokoelmaan tai vaikka maratonjuoksun 
onnistunut loppuun vieminen.  

 Kuten ehkä opinnäytteeni sivuilta on 
luettavissa, itse olen saanut näyttelemisestä 
aimo annoksen itsevarmuutta, empatiakykyä ja 
ystäviä, joiden kanssa voisin vaikka kiivetä 
sinne Mount Everestille. Opinnäyte on ollut 
minulle mainio tilaisuus uppoutua rakkaan 
harrastukseni teoreettiseen puoleen syvemmin. 
Tämä retki on ollut yhtä mutkikas, kuin jokaisen 
majavan padon rakentaminen, mutta antoisa. 
Voimaannuttava.

 "Näin päättyy tämä taianomainen tarina.
 Hetkeksi pysähtyi arkinen narina.
 Ehkä nautit siitä, tai nauroit vain,
 Minä ainakin elämyksen sain."

 Kiitos!
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Kiitokset
 Kirjastojen lukusalit ja nettiradion 
klassiset kanavat ovat olleet opinnäytteeni 
kirjallisen osion pelastajia. Ilman niitä 
keskittymiskykyni on hillerin tasolla.

 Suuri kiitos ohjaajilleni: 
professori Reijo Kupiaiselle akateemisesta 
asiantuntevuudesta ja ohjaaja-käsikirjoittaja 
Mia Jussinniemelle draamallisen toiminnan 
lisäkehittelystä. Harri Laaksolle kiitokset 
inspiroivien lukumateriaalien lainasta. Koska 
oma oikeinkirjoitukseni kauniin äidinkielemme 
osalta toisinaan horjuu, kiitän suuresti 
oikolukijoitani, Vesa Kuulaa ja Maritta 
Maanpäätä.

 Elokuvien osalta kiitos Elena Näsäselle 
videollisen ajattelun käynnistämisestä, ja 
suuren suuri kiitos Jarkko Montoselle teknisestä 
avusta. Taidekoululle kiitos laadukkaista 
kuvausvälineistä ja meditatiivisista 
työskentelytiloista. Kiitos Suleville henkisestä 
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tuesta ja muonahuollosta. Suuri kiitos kaikille 
”Urheileva sydän” -tapahtumaan tulleille, ja 
erityisesti näytelmän lukijoille!

 Kiitos ja anteeksi Vesa Vierikolle, 
Jouko Turkalle, Maurice Merleau-Pontylle, John 
Deweylle,	Meiju	Niskalalle,	Denis	Guénounille,	
Miina Savolaiselle sekä Kansainvälisille 
situationisteille!
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