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Abstract 

My thesis is about how the methods of improvisation and clownery can advance good teaching 
skills. By studying improvisation I have learned a lot of about interaction skills, the connection 
between spontaneity, mistake and creativity and also learned to withstand insecurity and failure as 
a part of learning process. In studies of clownery I've been practising simple but important things, 
like how to be presence and how to listen. As a clown I've also learnt how important is to find con-
nection between own personality and profession identity. Studies of improvisation and clownery 
has a huge effect on that what I consider as good teaching and how I do understand the nature of 
art education and learning. 
 
I use autoethnography as my method of research. I examine my learning experiences, that are ba-
sed on improvisation and clownery, with the theory about mistakes and art education, dialogue, 
clownery and interaction. Mostly my learning among improvisation and clownery is based on lear-
ning by doing and intuition. The aim of my thesis is to bring my personal learning experiences on 
more common level of knowledge. I do juxtapose my personal experiences with the common 
theory and knowledge about the themes of my thesis. As a material of my thesis I use my written 
self-reflection about learning and teaching while studying art education 2005-2015. The most es-
sential themes of my self-reflection is improvisation, clown, fear of failure, good teacher and my 
progression as an art educator. Also my improvisation and clownery teachers are part of my mate-
rial of my thesis. I bring up their action that I consider as pedagogically talented. 
 
I have written three autoetnographic narration that are based on my self-reflection about learning 
and teaching improvisation and clownery. The first narrative is about my studies of improvisation 
in department of art. This narrative is connected to pondering about the nature of mistake and its 
connection to art education, learning and creativity. The second narrative tells about my studies of 
clownery and this narrative connects to deliberation of failures and how the fear of failures affects 
negatively on being present and dialogue in teaching. The third narrative is about my teaching in 
drama course in Secondary School of Visual Arts Helsinki. I did test my knowledge about improvi-
sation and clownery during that course. This last narrative has connection on what I consider as 
good teaching. My narratives have found their final form during writing my thesis. 
 
My thesis says that art and education need mistakes. I examine the positive side of mistakes. Mis-
takes are needed for creating new and they help personal growth. I do also ponder the ideal of dia-
logue in teaching and dialogues relation to the essence of art education.  
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Johdanto 

 

Aihe ja tutkimustehtävä: 

Improvisaatio, klovneria ja hyvä opettajuus 

 

Opinnäytteeni reflektoi oppimis- ja opetushistoriaani kuvataidekasvatusta opiskellessani 

vuosina 2005-2015. Työn keskiöön nousevat improvisaatio sekä sen menetelmät, sillä näi-

den avulla olen oppinut kenties eniten hahmottamaan sitä, millaiseksi kuvataidekasvatta-

jaksi haluaisin kasvaa, mitä pidän hyvänä opettajuutena ja minkälaiseksi ymmärrän mielek-

kään oppimisen. 

 

Aloitin improvisaation opiskelun koulussamme draamaimprovisaation parissa vuonna 

2005 ja myöhemmin olen oppinut soveltamaan improvisaation menetelmiä osana opinto-

jani ja opetustani enemmän kuvataiteeseen kytkettynä. Improvisaatio on auttanut minua 

kehittämään vuorovaikutustaitojani ja sitä kautta olen oppinut paljon ryhmäytymisestä. Mi-

nulla on useita työvälineitä edistää luovuutta ja spontaaniutta improvisaation ansiosta. Sen 

avulla olen oppinut hieman paremmin sietämään epävarmuutta, jännittämistä ja kesken-

eräisyyttä. Minä pelkään epäonnistumisia ja pelkästään epäonnistumisen pelko on vaikut-

tanut haitallisesti oppimiseeni ja itseilmaisuuni. Improvisaation opiskelu on helpottanut 

pelkoa ja opettanut, että virheillä ja luovuudella on merkittävä suhde. Vielä mainittakoon, 

että improvisaation opiskelulla on ollut keskeinen asema huumorintajun ja itsevarmuuden 

vahvistamisessa. Kaikesta tästä on paljon hyötyä kuvataidekasvattajan työssä. 

 

Improvisaation kautta ja sen innoittamana löysin itseni vuosina 2010 ja 2012 kokeilemasta 

klovneriaa Teatterikorkeakoulun kesäyliopiston avoimen korkeakoulun kursseilta. Kurssit 

olivat minulle toisaalta tutun improvisaation soveltamista ja toisaalta epämukavuusalueelle 

heittäytymistä. Pieni tutustuminen omaan klovniin antoi tuoreita ajatuksia rohkeudesta, 

leikkimielisyydestä, läsnäolosta ja ammattitaidosta, jotka näen merkittävänä osana opetta-

juutta. Ensimmäisen klovneriakurssin jälkeen rohkaistuin niin kovasti, että lähdin klovnille 

ominaiseen tapaan ihmetellen ja peräpää edellä valmistelemaan draamakurssia, joka yhdisti 

improvisaatiota ja klovneriaa. Kurssin pidin Helsingin kuvataidelukiossa yhteistyössä kou-

lun oman opettajan kanssa vuoden 2010 lopussa. Olen itse valmistunut Helsingin kuvatai-

delukiosta ja draamakurssin toinen ohjaaja, kurssin vastuuopettaja, on entinen opettajani. 
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Ennen improvisaatiota ja klovneriaa hyödyntävää draamakurssia ehdin toimia kyseisen 

koulun draamakursseilla kolmena vuonna vastuuopettajan parina apuohjaajana. 

 

Tutkimukseni kokoaa yhteen oivallukseni improvisaatiosta ja klovneriasta, sekä näiden yh-

teydestä hyvään opettajuuteen. Opinnäytteeni on kasvutarina kohti taidekasvattajuutta, ja 

kirjoitan sen ymmärtääkseni oppimaani, mutta myös kanssaopiskelijoilleni. Kun aloitin ku-

vataidekasvatuksen opinnot, olin lukiosta vastavalmistunut, eikä minulla ollut kokemusta 

opettamisesta. Kymmenen vuotta on hujahtanut kuvataidekasvatuksen opiskelijana ja on-

neksi 18-vuotiaan ja 28-vuotiaan välissä on tapahtunut paljon kasvua. Kuvataideopettajana, 

draamaohjaajana ja taidepohjaisia menetelmiä hyödyntävänä kouluttajana olen ehtinyt ko-

kea monia rikkaita opetuskokemuksia, mutta todettakoon kuitenkin, että opettajana olen 

nuori ja vielä aika kokematon. Ammattia opiskellessani olen kokenut useita osaamattomuu-

den ja epäröinnin hetkiä, joita on kenties ruokkinut eniten itsensä vertaaminen muihin ja 

huomion keskittäminen pelkästään epäonnistumisiin. Ajoittain olen unohtanut suunnata 

katseeni siihen, mitä olen taidekasvatuksen parissa oppinut ja mitä jo osaan. Tärkeää on 

myös aika ajoin muistuttaa itsestä omista vahvuuksista heikkouksien sijaan, ja positiivinen 

ajattelu on vaatinut tietoista harjoittelua. Tämän takia maisterin opinnäytteeni suurin etu 

itselleni lienee juuri oman oppimisen tarkastelu, ymmärrys omaa tasoani kohtaan ja kärsi-

vällisyyden kasvattaminen. 

 

Viimeisten vuosien aikana olen oppinut improvisaatiosta, klovneriasta ja opettamisesta en-

sisijaisesti käytännön kautta. Se mitä olen oppinut esimerkiksi hyvästä opettajuudesta, vuo-

rovaikutustaidoista, luovuudesta, sekä sattumien ja virheiden suhteesta luovuuteen, on pal-

jolti intuitiivista, opettajiltani kuulemaa sekä usein yrityksen ja erehdyksen kautta opittua. 

Tutkimuskysymykseni on, mitä yhteistä on improvisaatiolla, klovnerialla ja hyvällä opetta-

juudella? Tämän kysymyksen kautta pohdin, mitä olen oppinut hyvästä opettajuudesta ja 

kuvataidekasvattajuudesta improvisaation ja klovnerian menetelmien avulla. Tutkimusteh-

täväni on sanallistaa improvisaatioon ja klovneriaan liittyviä oppimis- ja opetuskokemuk-

siani siten, että ne nousevat yleisemmälle tasolle ja saan kytkettyä omat kokemukseni taide-

kasvatuksen kontekstiin ja traditioon. Tämä tapahtuu autoetnografisen tutkimusmetodia 

hyödyntämällä. 

 

Improvisaatioon ja klovneriaan, joka hyödyntää improvisaatiota, liittyvät muun muassa 

spontaanius, ympäristöön reagoimisen tärkeys, mukavuusalueelta poistuminen ja ilon 
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kautta tekeminen ovat muodostuneet oman oppimiseni ja opetukseni perustaksi. Improvi-

saation opiskelu vaikuttaa merkittävästi siihen, millä tavalla puhun hyvästä opettajuudesta 

ja mitä pidän hyvänä opettajuutena. Improvisaatio on draaman ja draamakasvatuksen vä-

line, mutta taidekasvatus taidemuodosta riippumatta pohtii samoja asioita, kuten miten ja 

mitä taiteen avulla opitaan? Lähestymistapani kuvataidekasvattajuutta kohtaan on taiteita 

yhdistävä. Kappaleessa Taide ja kasvatus tarvitsevat virheitä perustelen, kuinka draaman 

tekniikat liittyvät opinnäytetyöhöni ja miten työni sijoittuu kuvataidekasvatuksen kenttään. 

 

Aineisto  

 

Aineistoni koostuu kirjallisesta itsereflektiosta, jossa keskeisiksi aiheiksi toistuvasti nouse-

vat improvisaatio ja kuvataideopettajaksi kasvu. Opinnäytteessä hyödyntämäni kirjallinen 

reflektio on kirjattu ylös korkeakouluvuosinani 2005-2015. Reflektiota läpikäydessäni olen 

keskittynyt oppimis- ja opetustilanteisiin, joissa korostuvat improvisaatio, luovuus, itse-

tunto, huumori, hyvä opettajuus ja virheiden tekeminen tai niiden tekemisen pelko. Reflek-

tioiden pohjalta olen kirjoittanut kolme autoetnografista narratiivia, joissa pyrin tiivistä-

mään kokemuksiani improvisaation ja klovnerian opiskelusta sekä opettamisesta. Myös 

vuorovaikutus, jonka olen kokenut improvisaatio- ja klovneriaopettajieni kanssa, muodos-

taa osan työni aineistosta. Vuorovaikutus heidän kanssaan on merkittävissä määrin vaikut-

tanut käsitykseeni opettamisesta ja oppimisesta. Narratiiveissa esiintyviä opettajia kutsun 

yleisesti vain opettajiksi. Pyrkimykseni on nostaa tarinoissa esiin sellaista opettajien toimin-

taa, jota pidän pedagogisesti lahjakkaana tai kiinnostavana.  

 

Tärkeä rooli on myös opetuspäiväkirjalla ja oppilaspalautteilla, jotka liittyvät 2011 Helsingin 

kuvataidelukiossa pidettyyn draamakurssiin, jonka sain toteuttaa yhdessä koulun oman 

opettajan kanssa. Opetuspäiväkirjassa pohdin improvisaation ja sen menetelmillä opetta-

misen iloja sekä haasteita. Päiväkirjamerkinnöistä nousevat esiin myös kokemukset, jotka 

ovat edistäneet oppimista opettajaksi, sekä itsekoettu epävarmuus omaa ammattitaitoa koh-

taan. Kurssin pitämisestä on jo aikaa, mutta pidetty kurssi on edelleen opinnäytteeni tee-

mojen, kuten improvisaation tekemisen ja sen avulla oppimisen kannalta itselleni tärkeää ja 

oivalluksia herättänyttä aineistoa. 
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Työprosessin kulku ja työn rakenne 

 

Tutkimusprosessiani on edeltänyt 2005 - 2011 improvisaation opiskelu laitoksellamme, im-

provisaation harrastaminen ja sen satunnainen opettaminen. Draamaimprovisaatiota olen 

opettanut lukioikäisille ja improvisaation menetelmien avulla olen opettanut pääasiassa ai-

kuisia. Improvisaation kautta löysin itseni kokeilemasta klovneriaa laitoksemme soveltavan 

teatterin työpajasta. Ihastuin klovneriaan, koska siinä saatoin hyödyntää oppimaani impro-

visaatiosta ja kehittää improvisoimisen taitoja eteenpäin. Kävin Teatterikorkeakoulun Avoi-

men kesäyliopiston kaksi klovneriakurssia v. 2010 ja 2012. Ensimmäisen klovneriakurssin 

jälkeen sovelsin oppimaani Helsingin kuvataidelukion draamakurssilla, jossa sain toimia 

pääohjaajana syyslukukautena 2010. Aikaisempina kolmena vuotena toimin kyseisellä kurs-

silla apuohjaajan roolissa. Ensimmäisen klovneriakurssin jälkeen harrastin melko aktiivi-

sesti kolmen muun klovneriakurssin käyneen kanssa itsenäisesti klovneriaa ja esiinnyimme 

muutaman kerran ajalla 2010-2012, mm. Helsingin sarjakuvafestivaaleilla ja Suomen eri-

tyisjalkapalloliiton juhlissa. 

 

Aktiivinen harrastaminen ja itsensä toteuttaminen improvisaation ja klovnerian parissa 

ovat jääneet kuvataidekasvatuksen opintojen loppusuoralla enemmän taka-alalle. Se mitä 

olen oppinut improvisaatiosta ja klovneriasta käytännön kautta, näkyy nyt enemmän osana 

työtä, jota kuvataideopettajana ja kouluttajana teen. Kuvataideopetuksessa olen hyödyntä-

nyt improvisaatiota pienimuotoisesti esimerkiksi lämmittelytehtävinä tai ideointitehtävinä. 

Koulutuksissa, jotka on suunnattu pääasiassa opettajille ja ohjaajille, improvisaation mene-

telmiä hyödynnetään esimerkiksi rakentavan vuorovaikutuksen tarkasteluun ja työssäjak-

samisen edistämiseksi. Opetukseni taustalla ovat esimerkiksi improvisaation perusperiaat-

teet, kuten virheet luovuuden edellytyksenä, ja omaa opettajaidentiteettiäni olen pohtinut 

paljolti oman klovnini kautta.  

 

Narratiivien synty ja sisältö 

 

Aloitin opinnäytteeni tekemisen vuonna 2012 ja se on muuttunut paljon matkan varrella. 

Kuitenkin improvisaation ja klovnerian käsittely ovat pysyneet mukana koko ajan. Koska 

olen kirjoittanut opiskeluvuosinani paljon havaintoja ja oppimispäiväkirjaa liittyen impro-
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visaatioon ja klovneriaan, niiden tarkastelu oman oppimisen ja hyvän opettajuuden kan-

nalta nousivat opinnäytteen ohjauksen myötä keskeiseksi aineistoksi. Muistiinpanoissa ja 

päiväkirjoissa korostuvat omat näkemys, kokemus ja tunteet hyvin vahvasti. Tästä syystä 

autoetnografinen tutkimusote aineiston tarkastelussa tuntui luontevalta.  

 

Opinnäytteessäni käsittelen suhdettani improvisaatioon ja klovneriaan narratiivien muo-

dossa. Toteutan narratiivista analyysiä muokkaamalla kokemuksiani kertomuksiksi, jotka 

nostavat esiin kokemuksen tärkeimpiä tekijöitä. Tarinat ovat kokoelmia ja muistelmia im-

provisaatiosta, klovneriasta, taideopetuksesta, vaikuttavista opettajistani sekä oman am-

matti-identiteettini kasvusta ajalta 2005-2015, eli aikana jolloin olen ollut opiskelijana lai-

toksellamme. Tarinat ovat saaneet lopullisen muotonsa opinnäytteen loppumetreillä ja nii-

den avulla haluan kertoa yksityisen kokemuksen kautta improvisaation ja klovnerian mene-

telmien suhteesta hyvään opettajuuteen. 

 

Ensimmäinen narratiivin tapahtumien aikaan olen ollut 19-vuotias, eli vasta aloittanut opin-

toni. Se kertoo siitä, kuinka tutustuin improvisaatioon. Sen opiskelusta ja suurista oivalluk-

sista, jotka tänä päivänä ovat tärkeä pohja opetuksessani sekä pedagogisessa ja luovassa 

ajattelussani. Toisen narratiivin tapahtumien aikaan olen ollut 22-23-vuotias. Narratiivi 

kertoo, miten improvisaation johdattelemana tulin tutustuneeksi klovneriaan ja mitä opin 

esiintymisestä, itseilmaisusta ja ammattitaidosta punaisen nenän avulla. Kolmannen ja vii-

meisen narratiivin tapahtumien aikoihin olin 23-24-vuotias. Se kertoo siitä, kuinka opetin, 

tai oikeastaan yritin opettaa klovneriaa ja ohjata esityksen rakentamista klovnerian mene-

telmien avulla. Se on myös kertomus siitä, miten klovni voi olla opettaja ja mitä omalta klov-

nilta voi oppia. Kolmatta tarinaa määrittää myös epäonnistuminen ja oman opetustyylin et-

sintä. Kaikki kertomukset kertovat myös siitä, mitä olen oppinut hyvästä opettajuudesta ja 

mitä pidän hyvänä opettajuutena. Narratiivien tapahtumat keskittyvät aikaan, kun minulla 

ei ole ollut opetuskokemusta tai sitä on ehtinyt kertyä melko vähän. Ikä ei missään nimessä 

aina korreloi kokemusta, mutta minun tapauksessani opetuskokemus on karttunut vahvasti 

korkeakouluopintojeni aikana. Se on lisääntynyt ja rikastunut opintojen loppupuolella. 

Opinnäytettä koostaessani ja viimeistellessäni olen ollut laitoksellamme kymmenen vuotta 

ja olen 29-vuotias. 

 

Narratiiveilla on opinnäytteessäni menetelmällinen funktio. Niitä kirjoittamalla olen joutu-

nut purkamaan oppimis- ja opetuskokemuksiani improvisaation ja klovnerian saralta, sekä 
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perustelemaan niiden tuottamaa merkitystä kuvataidekasvattajan työssä ja opettajaidenti-

teetin kasvun tukena. Tarinoita hahmotellessani olen löytänyt opinnäytteelleni muodon, 

tyylin ja työn rajauksen. Tarinoissani tulevat esiin opinnäytteen keskeiset teemat, kuten im-

provisaation peruselementit taideopettajan työn tukena, esiintyminen ja ilmaisu, dialogi-

suus, hyvä opettajuus. Narratiivit tuovat vahvasti esiin minun kokemukseni siitä, mitä koin, 

näin ja opin opiskellessani improvisaatiota ja klovneriaa. Tarinan muoto auttaa säilyttä-

mään toisaalta henkilökohtaisen otteen käsiteltäviin teemoihin ja ilmiöihin, toisaalta ne aut-

tavat ottamaan etäisyyttä ja tarkastelemaan omaa oppimista hieman objektiivisemmin. 

 

Narratiivit johdattelevat lukijan opinnäytteen teemojen pariin ja ne käsittelevät virhettä, 

läsnäoloa sekä klovnin ja opettajan yhteyttä. Narratiivit nostavat esiin oppimis- ja opetus-

kokemuksiani improvisaation ja klovnerian parista ja ne kytketään valitsemani lähdeaineis-

ton tarjoamaan tutkimustietoon improvisaatiosta, klovneriasta, hyvästä opettajuudesta ja 

dialogisuudesta. Kuten autoetnografian luonteeseen kuuluu, narratiivien käytön taustalla 

on ajatus, että yksityiset kokemukset ovat myös yleistettävissä, mutta vaativat rinnalleen 

yleisempää tietoa, muiden kokoamaa tietoa valitusta aihepiiristä (Reed-Danahay 1997, 9; 

Ellis & Bochner 2000, 737, 751). 

 

Aloitan tutkielmani kappaleella, joka käsittelee virhettä. Sitä seuraa työn ensimmäinen nar-

ratiivi ja siihen liittyvä luku, joka avaa taidekasvatusnäkemykseni. Palaan sen jälkeen au-

toetnografiseen menetelmään tarkemmin ja kytken sen itsereflektion merkitykseen opetta-

jaksi kasvussa ja pedagogisen ajattelun kehittymisessä. 

 

Virhe 

 

Kärsin pahasta virheallergiasta ja epäonnistumisen pelosta. En osaa sanoa, mistä tämä joh-

tuu, mutta näin on aina ollut. Olen kova murehtimaan sitä, mitä muut minusta ajattelevat. 

Ala-asteella viidennellä ja kuudennella luokalla minulla oli huumorintajuinen ja suvaitse-

vainen opettaja. En pitänyt matematiikasta ja minua inhotti erityisesti matematiikan läksy-

jen kuulustelu. Kotitehtävät käytiin läpi useimmiten siten, että kukin oppilas yksitellen sai 

sanoa vastauksen yhteen tehtävään. Aika ajoin luokan istumajärjestystä vaihdettiin ja jos-

sain vaiheessa istuin pitkän jakson aivan opettajan edessä. En tiedä mistä sain päähäni siinä 

opettajan läheisyydessä istuessani, että matematiikan tehtäviä läpikäydessä kuiskaan vas-
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tauksen ensin opettajalle ennen kuin sanon sen ääneen koko luokan kuullen. Jos vastauk-

seni oli väärä, kieltäydyin sanomasta sitä luokan kuullen. Vaikka tein tätä pilke silmäkul-

massa ja olin iloinen, että opettaja lähti leikkiini mukaan, muistan kyllä kuinka toiminnan 

taustalla oli huoli epäonnistumisesta. Vaikka luokkahenkemme oli hyvä ja opettajamme oli 

mitä mukavin, olin aina jossain määrin huolissani siitä, jos tekisin jotain väärin. En ala-as-

teen jälkeen ole pohjimmiltani muuttunut paljoakaan, miten virheiden sietokykyyni tulee. 

Olen kuitenkin oppinut sietämään epäonnistumisen pelkoa ja virheiden tekemistä parem-

min sen myötä, kun koulussa kuulin että virheissä on myös paljon hyvää. 

 

Onneksi pääsin kuvataidekasvatuksen opinnot aloitettuani opiskelemaan improvisaatiota. 

Kuulin ensimmäistä kertaa, että mokailu on okei ja että sitä on monessa asiassa hyötyä. Im-

provisaation pedagogiikka rohkaisee tekemään virheitä luovuuden, itseilmaisun ja rakenta-

van vuorovaikutuksen tähden. Kun tapahtuu virhe, se improvisaation näkökulmasta on vain 

poikkeama normissa. Virhe siis rikkoo rutiinin ja auttaa tarkastelemaan totuttuja asioita uu-

desta näkökulmasta. (Routarinne 2004, 71.) Kari Uusikylän mukaan luovuutta voi arjen ta-

solla edistää jo pienesti arjen rutiineja rikkomalla, vaikkapa vain kokoamalla voileivän eri 

järjestyksessä kuin yleensä (Hyvärinen 2015). Kaikessa toiminnassa vapautuu myös ener-

giaa itseilmaisuun ja vaihtoehtoisiin toimintamalleihin, kun ei etukäteen tarvitse murehtia 

lopputuloksesta ja mahdollisista epäonnistumisista. (Routarinne 2004, 70). Vuorovaikutus-

kin ja luottamus ihmisten kesken tehostuu, kun yksilön ei tarvitse keskittyä pärjäämiseen ja 

onnistumiseen muiden silmissä. Yksilö voi keskittyä olemaan itsensä, eikä hänen tarvitse 

kilpailla muita vastaan. Huomio ja energia siirtyvät myös omasta suoriutumisesta muiden 

kuuntelemiseen ja monipuoliseen itseilmaisuun. Unohtaa ei myöskään kannata sitä, että 

virheillä on suuri opettava voima. Uuden tiedon ja taidon omaksuminen tarvitsee virheitä, 

siis yritystä ja erehdystä sekä ennen kaikkea oman suhteen luomista opittavaan asiaan. (mt., 

71-73) Kuitenkin virheistä on vaikea oppia, jos niitä pelkää ja häpeää liiaksi. On vaikea altis-

taa itsensä oppimiselle ja innovaatioiden kypsyttelylle, jos murehtii muiden ajatuksista.  

 

Improvisaatiossa puhutaan iloisesta mokasta, jolla tarkoitetaan suhtautumista virheisiin ta-

valla, että niistä ei murehdita etukäteen eikä niiden anneta vaikuttaa lamaannuttavasti vai-

kuttaa toimintaan (Routarinne 2004, 73). Sen lisäksi, että improvisaation opiskelu auttoi 

ymmärtämään virheiden positiivisen voiman, niin se auttoi myös puntaroimaan virheitä. 

Ihan jo mielenterveyden, itsetunnon ja yleisen jaksamisen takia on hyvä pohtia, että millai-

set virheet ovat haitaksi ja mitkä eivät. Epäonnistumisia pelätessä ja hävetessä on tärkeää 
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miettiä, mikä on pahinta mitä epäonnistumisesta voi seurata ja vasta sitten murehtia sen 

haitallisuudesta. Simo Routarinne on sanonut oivaltavasti, että epäonnistuminen ei ole vält-

tämättä vaarallista, vaan meidän oma suhtautumisemme määrittelee sen vaarallisuuden 

(Routarinne 2004, 71). Ehkä pelkään virheitä ja jännitän epäonnistumisen riskiä, mutta 

suhtaudun niihin myös suurella mielenkiinnolla ja intohimolla. Ensimmäinen narratiivi 

kertoo, kuinka tulin opiskelleeksi improvisaatiota ja mitä siitä seurasi. Tämän jälkeen tar-

kastelen virhettä taidekasvatuksen kontekstissa, joka myös paljastaa taidekasvatusnäke-

mykseni. 

 

Improvisaatiota kuvataidekasvattajille 

 

Lukioni entinen äidinkielenopettajani, nykyinen ystäväni ja kollegani draamakurs-

sien ohjaamisen parista, muistaa esitellä minut uusille ihmisille aina seuraavasti:  

”Susanna on mieletön! Lukioaikana ikinä ei olisi uskonut millainen se olisi lavalla, 

kun luokassa se oli sellainen ujo!”. 

 

(Opetuspäiväkirja 2011) 

 

Rakastan näyttelemistä, roolityöskentelyä ja teatteria. En ole erityisen lahjakas näyttele-

mään, mutta nautin esiintymisestä erilaisissa rooleissa. Siihen nähden kuinka paljon pi-

dän teatterista, en kuitenkaan koskaan hakeutunut harrastamaan sitä. Olen ala-asteelta 

lähtien toteuttanut tai opiskellut teatteria koulun puitteiden mukaan harvakseltaan, mutta 

suurella rakkaudella. Haaveilin aikanaan myös harrastelijateattereista, ilmaisutaidonlu-

kiosta ja Teatterikorkeakoulusta, näyttelijän urastakin Hollywoodissa. Teatteria vahvem-

pana vastapainona minulla on aina ollut vahvuus ja kova itsenäinen motivaatio kuvatai-

teen parissa. Oma harrastuneisuus ja lopulta lukio ja korkeakoulu seurasivat tätä vah-

vuusaluetta. Minun yhtäjaksoisin pitkäjänteisyyden kohteeni on ollut kuvataide. Kuvien 

äärellä olen kunnianhimoisempi ja vakavampi, esittävien taiteiden parissa taas autuas, 

optimistinen hölmö. Ilmaisutaito ja draama ovat aina olleet tärkeä voimavara kaikkien 

opintojen keskellä. Näytellessä minulla on kamalan hauskaa, en ota sitä liian vakavasti. 

Jos saan olla jossain roolissa, minusta vapautuu jotain sellaista hupsuttelevaa rohkeutta, 

mikä ei normaalisti olen läsnä. Minä kehtaan tehdä asioita, varsinkin roolien avulla. Minä 

pidän rohkeudestani ja kuuluvasta äänestäni näytellessä. Kenties, koska en ole opiskellut 

tai muuten harrastuneisuuden kautta harjaantunut teatterin parissa kuten kuvataiteissa, 

olen säilyttänyt sen parissa jonkin mielenrauhan ja keveyden. Kyllä minä olen edelliseltä 
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teatterikurssilta lähtenyt kotiin itkemään, koska kriittisyyteni, vakavuuteni ja epävar-

muuteni on kasvanut vuosien myötä. Mutta jos en olisi saanut hikoilla draamatunneilla 

leikin huumassa, laajentanut liioittelun ja fiktion kautta kehollista itseilmaisua ja -tie-

toutta ja puhumattakaan jos en olisi opiskellut improvisaatiota ja saanut esimerkiksi työ-

välineitä sietää paremmin sosiaalisten tilanteiden tuottamaa jännitystä, niin minulta olisi 

varmaan napsahtanut otsasuoni useamman kerran. 

 

Elokuussa 2005 aloitin opintoni laitoksellamme ja meille annettiin seuraavaksi puoleksi 

vuodeksi valmiiksi räätälöity lukujärjestys. Yhdellä kurssilla oli valittavana intensiivi-

viikko kolmesta eri vaihtoehdosta. En harkinnutkaan romutyö- tai keramiikkatyöpajaa, 

kun valittavana oli improvisaatiotyöpaja. En tiennyt paljoakaan improvisaatiosta. Tiesin, 

että improvisaatiossa näytellään ilman käsikirjoitusta. En myöskään oikein ymmärtänyt 

improvisaation suhdetta kuvataiteisiin tai sitä, miksi kuvataidekasvattajille ylipäätänsä 

tarjottiin moista kurssia. Olin kuitenkin hyvin tyytyväinen, että sain jatkaa draaman edel-

leen. Olin ehtinyt täyttää 19 vuotta ennen uuden koulun alkua. Pidin itseäni ennakkoluu-

lottomana, ihan reippaana, mutta aika ujona. En tuntenut koulustamme ketään, korkein-

taan parit kasvot olivat tutut lukiostani. Ensimmäisellä improvisaatiotunnilla unohdin 

ujouteni hetkeksi ja sen, etten tunne ketään. Opettaja toivoi, että tutustuisimme, luottai-

simme toisiimme, kuuntelisimme, kehtaisimme ja tekisimme mahdollisimman paljon vir-

heitä. 

 

”Tämä on improkurssi taidekasvattajille, ei näyttelijöille. Tämän kurssin idea ei ole, 

että teistä tulee näyttelijöitä ja haette sitten Teakkiin”. 

 

(Oppimispäiväkirja 2005, improvisaatio-opettaja) 

 

Opettaja avasi välillä improvisaatioharjoitusten tarkoitusperiä. Enimmäkseen harjoituk-

set tähtäsivät siihen, että emme sensuroisi omia ajatuksia tai toimintaamme ja että heit-

täytyisimme vain mukaan tekemiseen. Kolmannella improvisaatiotunnilla olin uuden sa-

nan, joka oli ryhmäytyminen. Opettaja kehui, että olimme ryhmäytyneet hyvin. Ujouteni 

oli karissut ja osallistuin aktiivisesti harjoituksiin. Ryhmämme tuntui mukavalta, oli iha-

naa kun opettaja korosti että kenenkään ei tarvitse yksin pärjätä tunneilla vaan kaikissa 

harjoituksissa mitattiin yhteistoimintaa. Ryhmätyöskentely oli tärkeintä. Opin äkkiä im-

provisaation sallivan ja positiivisen hengen, improvisaatio menetelmänä kannusti teke-
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mään ja miettimään vähemmän. Toisinaan jymähdin vain katselemaan muiden kurssi-

laisten osallistumista, koska epäilin osaamistani. Kun keskittyi pohtimaan omaa hyvyyttä 

tai huonoutta, muut ehtivät tehdä monta harjoitusta. 

 

Mikä meitä naurattaa kaikkein eniten koomikoissa? Ei heidän vitsinsä, vaan jos he 

alkavat nauraa itselleen. Täydellisyys on tylsää, siitä puuttuu jännite. Se on kuin 

Jumala pelaisi golfia, ja saisi joka kerta hole in one.  

 

(Oppimispäiväkirja 2005, improvisaatio-opettaja) 

 

Keith Johnstonen nimi mainittiin usein oppituntien aikana. Meille kerrottiin, että hän on 

improvisaation tärkeä oppi-isä. Opettaja tunsi hänen opetuksensa ja metodinsa niin hy-

vin, että hän osasi lainata ja soveltaa hänen oivalluksiaan sulavasti omilla sanoillaan. 

Johnstonen sanat kuulostivat opettajan omilta sanoilta. Meille opetettiin improvisaation 

perusteet, säännöt ja perusperiaatteet erilaisten improvisaatioleikkien ja -pelien avulla. 

Opettaja hoki improvisaation perusperiaatteita usein: Älä ennakoi, älä ole nokkela, älä 

tyrmää! Meitä varoitettiin, että ennakoiminen vie ajatukset pois vuorovaikutuksesta ja 

läsnäolosta, nokkeluus nostaa liikaa itsekriittisyyttä ja tyrmäys pysäyttää tarinat ja hy-

vät ideat lakaistaan vahingossa maton alle. Kaikkein tärkein sana oli kyllä. Kaikkeen piti 

improvisaatiotunnilla sanoa aina kyllä. Opettaja kysyi meiltä, että ”mitä Hobitti kirjassa 

olisi tapahtunut, jos Bilbo olisi jäänyt kotiin?”...”Ei mitään!”. Opettaja pyysi meitä myös 

kuvittelemaan, että istuisimme palaverissa. ”Pomonne ja kolleganne sanoo jokaiselle 

ideallenne ei. Miltä se tuntuisi? Ette varmaan jaksaisi ideoida ja osallistua keskusteluun 

kovin pitkään?”. Improvisaatiotunnit olivat täynnä leikkiä ja fiktiota, mutta leikeistäkin 

löytyi pian yhteyksiä arkimaailmaan. Sitä alkoi hiljalleen ymmärtämään, miten paljon 

omilla reaktioilla ja ilmaisulla on vaikutusta mielekkääseen vuorovaikutukseen. 

 

Mikä on virhe improvisaatiossa? Mitään ei voi sanoa väärin tai tehdä väärin. On vain 

reagoimista ja reagoimattomuutta. Mikään ei ole pahempaa kuin reagoimattomuus. 

Luovuus loppuu, tarjous tyrmätään, tarina päättyy. 

 

(Oppimispäiväkirja 2005, improvisaatio-opettaja) 

 

Opettaja sanoi, että olimme hyvä ryhmä. Tulimme omastakin mielestä kauhean hyvin jut-

tuun ja halu osallistua ja kokeilla oli iso. Koko ajan oli hyvä tekemisen meininki, ajoittain 

jopa flow. Usein heräsin ihmettelemästä sitä, miten koko ryhmä tutustui niin nopeasti ja 
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miten kaikki uskalsivat tehdä niin hassuja tai vähän sosiaalisesti pelottaviakin harjoituk-

sia? Opettaja oli meidän provokaattori ja osallistui tekemiseen paljon kanssamme. Hän 

sanoi, ettei pyydä meitä tekemään mitään, mitä hän ei itse tekisi. Moni improvisaation-

harjoitus näytti ensin aivan hölmöltä, mutta kun opettajakin osallistui niihin niin kiusaan-

tuneisuus ja nolotus kaikkosivat. Mitä enemmän me opimme improvisaatiosta, sitä enem-

män opettaja osallistui harjoituksiin ja kohtauksiin kanssamme. Samalla opettaja antoi 

meille enemmän vastuuta ohjata ja antaa palautetta Improvisaation intensiivi- ja perus-

kurssi keskittyivät enemmän leikkiin ja estojen ja jännityksen purkamiseen. Jatkokurs-

seilla keskityimme enemmän ryhmän yhteiseen tavoitteeseen, eheiden tarinoiden ja koh-

tausten rakentamiseen sekä ylläpitämiseen. Paras tunne tuli aina siitä, jos fiktion jälkeen 

tuli oivallus siitä, mitä tekemistä juuri harjoitellulla leikillä oli oman arjen tai opetuksen 

kanssa. Improvisaation huumaa oli se, kun koki että ei kyse ollut minkään draaman teke-

misestä vaan elämän harjoittelusta. 

 

Suunnitteilla oli myös improvisaation kolmas kurssi, minkä ajatuksena oli että improvi-

saatiota jo opiskelleet opiskelijat pääsisivät opettamaan uusia opiskelijoita. Sillä tavalla 

me olisimme voineet harjoitella improvisaation opettamista ja uudet opiskelijat olisivat 

päässeet samalla tutustumaan jo laitoksella opiskeleviin ihmisiin. Meille lopulta kerrottiin, 

että kurssi ei toteutunut koska laitoksellamme ei ollut siihen rahaa. Ei meidän improvisoi-

minen ja sen opiskelu loppunut rahalliseen ongelmaan. Jatkoimme itsenäisesti improvi-

saation parissa tavalla jos toisella. Sovelsimme oppejamme opetusharjoitteluissa, perus-

timme taidekasvattajien improvisaatioryhmän ja esiinnyimme milloin missäkin, muun 

muassa Tokyon tilaisuuksissa, Savonlinnan kirjastopäivillä, lakimiesten pikkujouluissa. 

 

Nautin paljon improvisaatio-opetuksen rytmistä ja tasosta, jolla opetus eteni. Usein teh-

tiin ensin ja vasta jälkeen ihmeteltiin, että mistä harjoituksessa oli kyse. Tunneilla oli 

pakko päättää, että halusiko kirjata muistiinpanoja tehtävistä vai osallistua tekemiseen. 

Joskus etsin kirjastosta uusia improvisaatioharjoituksia, mutta pelkkänä tekstinä ne kuu-

lostivat enimmäkseen typeriltä. Harjoituksiin syntyi vasta itse kokeilemalla jotain järkeä. 

Improvisaatioharjoituksissa rima oli aluksi aina alhaalla, kaikki väkisinkin onnistuivat 

niissä. Mitä useammin onnistuimme, sen enemmän halusimme itse ottaa riskejä esiinty-

misessä ja ilmaisussa. Improvisaatio oli kamalan yksinkertaista, niin yksinkertaista, että 

sen vaikeus piili sen yksinkertaisuudessa. Leikeissä ja kohtauksissa ei tarvinnut tehdä mi-
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tään muuta, kuin olla mahdollisimman yksinkertainen, sanoa kyllä kaikelle ja auttaa ka-

veria. Yksi tapa auttaa kaveria, eli kanssaopiskelijaa oli se, että kun hän teki virheen niin 

hänelle annettiin aplodit. Tai jos kaveri hyytyi sanoissaan kesken kohtauksen, niin sen si-

jaan että me muut olisimme tuijottaneet häntä hölmönä, niin oli vastuu ja velvollisuus että 

joku hyppäsi lavalle apuun luomaan tarinaa. Kyllä siinä pahin epäonnistumisen pelko 

jopa minussa väistyi, kun opetus väänsi rautalangasta, että virheistä ei tapahdu mitään 

kamalaa.  

 

Oli kamalan voimaannuttava tunne, kun improvisaatiotunneilla hoettiin, että kaikki ideat 

ovat tarpeellisia. Opettaja sanoi ronskisti, että ”tarvitaan kasa paskaa, jotta syntyy ti-

mantti!”. Meille opetettiin, että ihmisen päässä on kaksi sisäistä kriitikkoa. Kriitikko nu-

mero 1 on kaiken alulle paneva voima. Se pitää huolen vain siitä, että pääsemme alkuun 

ja teemme jotain. Kriitikko numero 2 astuu kehiin, kun kriitikko 1 on tuottanut tarpeeksi 

materiaalia. Kriitikko 2 keskittyy kehittelemään ja hiomaan ideoita, jotta syntyy jotain 

valmista. Opettaja sanoi, että ongelmia syntyy kun kriitikot vaihtavat päässämme paik-

kaa, eikä se ole edes tavatonta. Sitten käy niin, että emme saa tehtyä mitään, kun pitäisi 

heti syntyä täydellistä. Vaikka enimmäkseen olin iloinen ja vapautunut improvisaatiotun-

neilla, jouduin siellä silmäkkäin myös epäonnistumisen pelkoni kanssa. Hermostuin, jos 

en onnistunut heti jossain tehtävässä. Hermostuin myös siitä, että yritin peitellä hermos-

tumistani ja pelkäsin, että joku huomaisi tyynen pintani alta kuinka hermostunut olen. 

Onneksi improvisaatioryhmämme oli niin kannustava, että siellä sai monesti siedätyshoi-

toa epäonnistumisen pelolle. 

 

Oli harjoitus nimeltä 100-0. Siinä kirjoitettiin tarina, jossa piti olla alku, keskikohta 

ja loppu. Samalla kun tarinaa kirjoitettiin, koko ryhmän piti laskea samalla ääneen 

sadasta nollaan. Oli kamalan vaikeaa saada muodostettuja sanoja paperille, kun 

päässä pyörivät samalla numerot. Tarinoista syntyi absurdeja ja jopa runollisia mie-

len kiekuroita. Hauskuutta oli siellä, missä puuttui sanoja tai lauserakenteita. Kir-

joittaminen lopetettiin kun nolla lausuttiin. Tämän jälkeen kaikki lukivat tarinansa 

ääneen muille. Opettaja sanoi, että tehtävän idea oli tehdä mahdollisimman paljon 

virheitä ja opetella nauttimaan niistä. Hän korosti, että tekniikka oli vaikea, jotta 

keskittyminen ei menisi itsesensuuriin ja ennalta suunnitteluun. Laatukriteerit piti 

eliminoida. Sitten kun tuli minun vuoroni lukea, opettaja pyysi minua lukemaan ta-

rinani uudelleen. Ihmettelin miksi. Luin uudelleen ja sekään ei kelvannut, koska 

opettaja sanoi että luin liian hiljaa. Minua nolotti, kun minä olin ainoa joka ei muka 
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lukenut tarpeeksi kuuluvaan ääneen. Luin kolmannen kerran jo vähän epätoivoi-

sena. Sekään ei ollut tarpeeksi lujaa. Opettaja passitti minut luokan toiseen päähän 

nurkkaan lukemaan niin, että olin selin muihin opiskelijoihin päin. Minulle sanot-

tiin, että sillä tavalla minun on pakko lukea todella lujaa, jotta ääni varmasti tavoit-

taisi muut. Minua ärsytti ja nolotti, ajattelin että enkö osaa edes lukea kunnolla. Luin 

neljännen kerran pakottaen ja ärtyneesti huutaen tekstini. Ajattelin, että kyllä minä 

tuolle opettajalle näytän. Sitten opettaja sanoi vain ”hyvä”. Vuoroni loppui siihen. 

Sain ylitettyä itseni, mutta kiukun ja hädän vallassa. Harmitti, kun en minä tehnyt 

suoritusta itseäni varten vaan jotenkin piti näyttää muille, että kyllä minä pystyn 

vaikka en osaa.  

 

(Oppimispäiväkirja 2005) 

 

Taide ja kasvatus tarvitsevat virheitä 

 

A person who never made a mistake never tried anything new. 

-Albert Einstein 

 

Yksi näkökulma taidekasvatukseen on, että se pitää sisällään kaksi vastakkaista intentiota: 

vapauden ja sosiaalistumisen. Pieta Koskenniemi kirjoittaa, että taide itsessään pyrkii siinä 

määrin rikkomaan yhteiskuntarauhaa, että se aktiivisesti kyseenalaistaa ja pohtii yleisiä val-

litsevia käytäntöjä. Kasvatus sen sijaan pyrkii sosiaalistamaan ja sitä kautta ylläpitämään 

yhteiskuntarauhaa. Taidekasvatuksella voidaan sanoa siis olevan kaksi erilaista intentiota. 

Koskenniemi toteaa taidekasvattajan paradoksisi sen, että koulussa tapahtuva taideopetus 

on aina jossain määrin ristiriidassa taiteen pyrkimysten kanssa. (Koskenniemi 2007, 31.) 

Eeva Anttila kuvailee myös taidekasvatuksen kahtalaisuutta, mutta korostaa pedagogiikasta 

vuorovaikutusta. Taidekasvatuksessa taide itsessään on kasvattava voima ja oppiminen ta-

pahtuu taiteen keinoin. Pedagogiikalla on selkeä tavoite, joka on yhteydessä ohjaamiseen ja 

oppimiseen. Taiteella itsessään ei ole tällaista selkeää intentiota, vaan se muotoutuu ja kas-

vattaa ihmisen toiminnan kautta. Taidepedagogiikassa keskiössä ovat taide ja ihmisten vä-

linen vuorovaikutus. (Anttila 2010, 6.) Koska taidepedagogiikassa ominaista ja merkittävää 

on juuri vuorovaikutus, se pitää sisällään tietyn sattumanvaraisuuden. Taidepedagogiikassa 

oppimisen ja vuorovaikutuksen sisältöön liittyy avoimuus, joka selkeytyy ja täsmentyy itse 

vuorovaikutuksessa ja toiminnassa. (Anttila 2010, 5.) Tämä vaatii kärsivällisyyttä sekä tai-

dekasvattajalta, että oppijalta, sillä välittömiä valmiita vastauksia ei ole sille, mitä vuorovai-

kutus tuo oppimisesta ja kokemuksesta esiin. 
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Riku Saastamoinen nostaa esiin, kuinka taidekasvatus on tasapainottelua traditioiden ja 

tuntemattoman välillä. Taide vaatii ymmärrystä sen historiasta, mutta myös halua nähdä 

tuttuja asioita toisin, halua rikkoa rutiineja. Taidetta ja taiteen keinoin opiskeltaessa oppijan 

on tunnettava taiteen historiaa ja tunnistettava henkilökohtainen yhteytensä taiteeseen, 

jotta hän kykenee luomaan uutta. Saastamoinen puhuu pedagogiikan kohdalla myös ohjaa-

misesta ja opettamisesta, mutta lisää tähän yhteyteen oikein tekemisen. Kasvatus tähtää 

normalisointiin, mutta myös yksilön saattamista itsekseen omaksi persoonakseen. Oppija 

voi kasvaa itsekseen, kun hän tavoittaa tilan, jossa uuden syntymiselle on luotu edellytykset. 

Saastamoinen nostaa uuden edellytykseksi ilmiön ja teon, joka haastaa oikein tekemisen. 

Kyky nähdä asioita toisin ja luoda uutta tarvitsevat virheen (Saastamoinen 2010, 13.) Saas-

tamoinen ei suoraan määrittele taidekasvatusta käsittelevässä tekstissään sitä, mikä virhe 

on. Virhe kuitenkin kytkeytyy keinoksi, nähdä tuttuja asioita uusin silmin, siis keinoksi rik-

koa rutiineja. Improvisaation kautta törmäsin ensimmäistä kertaa termiin iloinen moka ja 

sanontaan moka on lahja. Nämä ovat tulleet tutuiksi suomalaisen improvisaatioteatterin 

kielenkäytössä (ks. esimerkiksi improvisaatioteatteri Stella Polaris), mutta pohjaavat Keith 

Johnstonen improvisaatiometodiin. Johnstone puhuu spontaaniuden vaikutuksesta luo-

vuuteen ja siitä, kuinka spontaani toiminta mahdollistaa odottamattoman syntymisen, ru-

tiinin rikkoutumisen. Kun ihminen ei mieti etukäteen sitä, mitä hän sanoo tai tekee, hän 

saattaa tehdä niin sanotun virheen, joka rikkoo odotetun tai totutun. Tämä edellyttää oppi-

misympäristön, jossa oppijan ei tarvitse pelätä omia ajatuksiaan tai niiden laatua, eikä mui-

den negatiivisia reaktioita. (Johnstone 2002, 82-86.) Olennaista ja yhteistä Saastamoisen 

käsittelemälle virheelle ja siten myös improvisaation kontekstissa puhuttavalle virheelle tai 

virheelliselle toiminnalle on, että virhe nähdään positiivisena asiana. Se on luovuuden edel-

lytys. Luovuus tulee Kari Uusikylän mukaan määritellä, ennen kuin sen hyvyydestä tai huo-

noudesta, kyseenalaisuudesta tai samantekevyydestä voi keskustella. Uusikylä korostaa, että  

”Tärkeintä on kysyä, missä olosuhteissa luovuus elää ja kukoistaa, ei niinkään sitä, kuka on 

luova.” Eli esimerkiksi toimitaanko kouluissa luovuuden eteen ja miten? (Uusikylä 2012, 11) 

 

Saastamoinen kiinnittää huomion Koskenniemen lailla siihen, että virhe luo jännitteen op-

pimisen kontekstissa. Se mahdollistaa luovuuden, mutta myös koettelee normeja. Virhe liit-

tyy olennaisesti taideopettajan vallankäyttöön, dialogiseen pedagogiikkaan ja taiteen teke-

miseen. (Saastamoinen 2010, 13.) Dialogiuus pitää sisällään dialogissa olevien henkilöiden 

keskinäisen kunnioituksen, kasvatettavan osapuolen itsenäistymisen ja itseksi tulemisen 
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sekä sen, että dialogissa on ei-tietämiselle tilaa. Dialogisen kasvatuksen ideaalit antavat kas-

vatettavalle suunnan, mutta eivät rajaa tai määritä kasvatettavan tulevaisuutta. (Värri 1997, 

150.) Taide ja taiteen avulla oppiminen pitävät mukanaan ei-tietämisen ja avoimuuden 

(Anttila 2010, 5) ja ovat siten omiaan edistämään ja vaatimaan dialogisuuta. Taide, joka 

vaatii tradition lisäksi toisin näkemistä, siis luovuutta edistäviä virheitä (Saastamoinen 

2010, 13), vaatii taidetta tai sen keinoin opettavalta suvaitsevaisuutta ja tuntemattoman sie-

tämistä. Dialogisuus ja luovuus estyvät, mikäli oppimista määrittää liikaa ennalta määrätty, 

oikein tekeminen. Opettajan vallankäyttö kytkeytyy dialogisuuteen ja taiteeseen siten, että 

hänen oma käsityksensä, tunteensa ja määrittelynsä vaikuttavat virheen luonteeseen osana 

oppimista. Hän luo toiminnallaan ja esimerkillään oppimisympäristön, jossa virheet joko 

sallitaan tai virheitä vältellään. Simo Routarinne kirjoittaa siitä, kuinka virheiden salliminen 

saattaa aiheuttaa kaaosta oppimisympäristössä, kun opetus ei etene täysin suunnitelmien 

mukaan. Toisaalta virheiden välttely johtaa pelkoon niiden toteutumisesta, ja se taas jäykis-

tää ilmaisua, ideointia, osallistumista sekä spontaania toimintaa. Routarinne korostaa, 

kuinka opettajan tulisi olla tietoinen siitä, miten hän käyttää auktoriteettiaan ja valtaansa 

suhteessa oppilaaseen, oppimiseen ja luovuuteen (Routarinne 2007, 114). Hän puhuu auk-

toriteetin hyvistä puolista, joihin liittyy esimerkiksi se, että auktoriteetti mahdollistaa tiedon 

jakamisen ja sen, että opetuksen tavoitteet toteutuvat. Oppilaiden spontaanius voi vaikeut-

taa tavoitteisiin pääsemistä ja aiheuttaa levottomuutta ryhmän sisällä tai luokassa, mutta 

jos opettaja pyrkii hillitsemään kaikki oppilaiden impulssit ja vaikuttamisyritykset, opetus 

ja kommunikaatio muuttuvat autoritaariseksi vallankäytöksi, jolloin dialogisuus ja luovuus 

ryhmässä kuihtuvat. (Routarinne 2007, 114.) Taidekasvattaja etsii tasapainoa vallankäytöl-

leen, jotta taidepedagogiikka voisi kokonaisuudessaan toteutua. Routarinne korostaa, että 

asiantuntijan ammattitaito piilee oman vallan säätelyssä ja statusilmaisun herkkyydessä. 

Opettaja ei niinkään edistä dialogisuutta luopumalla vallastaan, vaan olemalla vastavuoroi-

nen opiskelijaa kohtaan. Tämä tarkoittaa, että opettaja arvostaa opiskelijan ajatuksia, eikä 

keskity vain tuomaan esiin omaa asiantuntemustaan. (mt., 109.) Tällainen opettajan suh-

tautuminen voi edesauttaa virheiden syntymistä, koska hän ei keskity määrittelemään mikä 

hänestä on oikein tai hyvää. 

 

Koskenniemen, Anttilan ja Saastamoisen pohdinta taidekasvatuksen kahtalaisuudesta tuo 

mieleeni laitokseltamme valmistuneen Elissa Erikssonin kiteytyksen taidekasvattajan teh-

tävästä, joka nousi esiin hänen opinnäytteensä esittelytilaisuudessa. Erikksonin opinnäyte 

korosti sitä, että taidekasvattajan vastuu on opettaa ja rohkaista vaikuttamiseen yhteisessä 
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tilassa laillisin keinoin. Erikssonin pohti opinnäytteessään vaikuttamisen keinoja kaupun-

kitilassa ja sitä, kuinka päästä eroon olosta, että yksilöllä ei ole oikeutta koskea kaupunkiti-

laan. Opinnäytteeseen kuului tutkimusta taiteen keinoin, joka otti kantaa katutaiteeseen jo-

hon liittyy paljon ristiriitaisia tunteita. Katutaide herättää kahdenlaisia tunteita, osiltaan se 

tunnustetaan kaupunkia rikastavana tekijänä ja toisaalta se liittyy tuhrimiseen ja laitto-

muuksiin. Eriksson nosti myös esiin, kuinka taiteelle ominaista on tutun ja rajojen kyseen-

alaistaminen, kun taas kasvatukselle ja pedagogiikalle ominaiseksi nousee toiminta rajojen 

sisällä, tai ennemminkin yleisesti hyväksytyn sisällä toimiminen ja sääntöjen noudattami-

nen. Hän hahmotti omaa taidekasvattajuuttaan siten, että omalla taiteellisella työskente-

lyllä, että opettajuudellaan, hänen työnsä on luoda siltaa katutaiteen vastustajien, että kan-

nattajien välille. (Eriksson 2011.) Virhe tai vääryys, tässä tapauksessa katutaide joidenkin 

ihmisten mielestä, voidaan oppia näkemään vaihtoehtona, ei tuomittavana tekona. Impro-

visaatiolle on myös ominaista, että se toimii eräänlaisena siltojen rakentamisena sääntöjen 

noudattamisen ja niiden ylittämisen välillä. Improvisaatio menetelmänä rohkaisee kyseen-

alaistamaan sitä, ”miten on aina tehty” ja rohkaisee ajattelemaan että ”miten voisi toimia tai 

nähdä toisin”. Routarinteen improvisaatiota käsittelevä kirja nostaa esiin, että rutiinit ovat 

tärkeitä, mutta niiden rikkominen on luovien ja innovatiivisten ratkaisujen ehto (Routa-

rinne 2004). Kari Uusikylä korostaa, että luovat ihmiset ottavat kyllä riskejä, mutta eivät 

ehdoin tahdoin aiheuta niillä mielipahaa tai vaaraa kenellekään. Riskien ottamisen suurin 

vaara piilee siinä, että vaikka riskit eivät vahingoittaisi ketään, ne silti saattavat aiheuttaa 

närkästystä ja jopa ärtymystä muissa ihmisissä. Luovan ihmisen tulee sietää tätä, että kaik-

kia ei voi, eikä tule miellyttää jotta uusia ideoita voitaisiin synnyttää. (Uusikylä 2012, 79.)  

 

Saastamoinen nostaa esiin oppijan haasteen, joka on samalla opettajan haaste: Auktoriteetit 

rajaavat yksilön potentiaalia, mutta pedagoginen vapaus tuottaa yksilölle kiusauksen ja ah-

distuksen verrata itseään muihin. Yksilön itsearviointi muuttuu helposti itsekritiikiksi. Saas-

tamoisen mukaan opettajan tehtävä on hakea tähän tasapainoa, ja osallistaa myös koko ope-

tettava ryhmä pohtimaan ratkaisuja tasapainon eduksi. Taideoppimisen edellytyksenä on, 

että kontrollia ja hallintaa koitetaan helpottaa ja ravistella. Taideopetuksen luonteeseen 

kuuluu, että sen avulla voi luoda käytäntöjä jotka edistävät virheiden sallimista ja näkemistä 

positiivisessa valossa. Saastamoisen mielestä juuri virheet haastavat suorittamista, vertailua 

ja kontrollia. Taideopettaja voi olla henkilö, joka rohkaisee näkemään virheet luovuuden 

edellytyksenä ja auttaa keskittymään tähän hetkeen. (Saastamoinen 2010, 14-15.) 
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Marjo Vuorikoski ja Tomi Kiilakoski kuvailevat, kuinka tänä päivänä enemmissä määrin te-

hokkuusajattelu koskettaa koulutusta. Koko ikäluokkaa koskettavat oppimista ja valmistu-

mista koskevat säännöt, mittausmenetelmät ja standardoidut aikataulut, jotka tähtäävät 

valmiiksi ennakoitujen päämäärien, kuten opetussuunnitelman, toteutumiseen tietyssä 

ajassa ja tietyllä tavalla. (Kiilakoski & Vuorikoski 2005, 311-312.) Päämäärärationaalisuu-

della on yksittäinen päämäärä ja on tärkeä selvittää, vievätkö valitut keinot kohti valittua 

päämäärää. Keinoja voidaan tarkastella objektiivisesti ja täsmällisesti ja tulosten pohjalta 

valitaan tehokkain keino. Päämäärärationaalisuus ei pohdi toiminnan eettisyyttä, vaan te-

hokkuutta ja taloudellisuutta. Vuorikoski ja Kiilakoski korostavat kuitenkin, että yhteiskun-

nassa ei voida täysin irtaantua päämäärärationaalisuudesta, eikä tällaisen toiminnan ja ajat-

telun ongelma ole siinä, että siinä olisi jotain väärää. Kun tämä taloudelle ominainen käsite 

toteutuu kasvatuksen ja koulutuksen puolella, ongelmaksi syntyy se, että teknisen ja ratio-

naalisen kehikon läpi tarkasteltuna inhimillinen toiminta ei pääse oikeuksiinsa. Inhimilli-

syyden kokonaiskirjo ei voi tulla esiin, kun sitä tarkastellaan vain tiettyjen mitattavien raa-

mien lävitse. Kasvatus voi toteutua kokonaisvaltaisesti yksilön potentiaalia kunnioittaen, jos 

rationaalisuuden ja mitattavuuden kanssa toimii tila, jossa kohtaaminen ja dialogi mahdol-

listuvat. Tällöin oppilaat ja opettajat voivat kasvaa yhdessä molemminpuolisessa vuorovai-

kutuksessa. Vuorikoski ja Kiilakoski eivät sivuuta tosiasiaa, että dialogisuus muodostuu en-

nemmin toiveista ja mahdollisuuksista kuin konkreettisista tavoitteista, mutta silti dialogi-

suus on keino ylläpitää ja mahdollistaa koulua inhimillisenä tilana, jonne monenlaiset yksi-

löt ovat tervetulleita. (Kiilakoski & Vuorikoski 2005, 311, 314.) Inhimillisyyttä on itseksi kas-

vaminen ja luovuus. Siten virheet ovat myös inhimillisiä ja jopa toivottavia. Minulle opetta-

jana on tärkeää, että voin toimia opiskelijalle esimerkkinä eli olla se henkilö joka tekee en-

simmäisen virheen ja osoittaa, että siitä ei seuraa mitään pahaa oppimisen ja luovuuden 

kontekstissa. Virheet voivat tuntua epämukavilta, mutta ne eivät välttämättä ole vaarallisia. 

Jos virheiden tekeminen pelottaa tai ahdistaa, on tärkeää pohtia mitä ne oikeastaan ovat ja 

mitä niistä voi seurata. Mielestäni on myös tärkeää pohtia kumpi on haitallisempaa oppimi-

selle, itseilmaisulle ja oman persoonan kehittämiselle, virheiden välttely vai niiden tekemi-

nen?  

 

Kasvatus vaatii teknisen rationaalisuuden, luvuilla mitattavuuden ja ongelmanratkaisun 

vastapainoksi tilaa kohtaamiselle ja dialogille (Kiilakoski & Vuorikoski 2005, 313-314). Im-

provisaation ja klovnerian pedagoginen potentiaali piilee juuri virheessä. Ne pakottavat tar-

kastelemaan tuttuja asioita uusista näkökulmista, rikkomaan rutiineja, kyseenalaistamaan 
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sääntöjä. Improvisaatio pyrkii toimintamalleillaan ehkäisemään kilpailua ja epäonnistumi-

sen pelkoa, ja vapauttamaan yksilöitä toimimaan omalla tavallaan samalla huomioiden 

muut ihmiset. Improvisaation avulla opin, että synergia ja yhteistyö on mahdollista, kunhan 

yksilöiden persoonat ja ainutlaatuisuus huomioidaan ja hyväksytään. Sekä improvisaatio ja 

klovneria antoivat oivalluksia iloisesta mokaamisesta, virheiden positiivisuudesta. Klovne-

rian taas rohkaisi olemaan oma itsensä, kaikkine luovine virheineen. Se on helpottanut itse-

kritiikin syntymistä ja epäonnistumisen pelkoa. Molemmat draamalliset menetelmät täh-

täävät dialogisuuteen, sillä molemmissa kehitetään kuuntelemisen ja hetkessä olemisen tai-

toa. Kuvataidekasvatuksen opinnäytteeni pohtii yleisemmin taidekasvatuksen erityispiir-

teitä, ei-tietämistä ja läsnäoloa. Näistä olen saanut erityisesti oivalluksia draamalle ominais-

ten menetelmien, improvisaation ja klovnerian, kautta. On selvää, että ymmärtääkseni ku-

vataiteen opettamista paremmin, olen tarvinnut kokemusta muistakin taiteen osa-alueista. 

 

Tutkimusmenetelmä – Autoetnografia,  

itsereflektio ja opettajaksi kasvaminen 

 

Kuvataidekasvatusta opiskellessani oman oppimisen reflektointia on aina korostettu paljon. 

Sitä kautta opiskelijoita on rohkaistu löytämään perusteita omalle toiminnalle ja valinnoille 

opetustyössä. Reflektointi on ollut myös tärkeä keino sanallistaa omia kokemuksia ja välit-

tää niitä muille. Katarina Stenberg käy kirjassaan Riittävän hyvä opettaja läpi opettajaiden-

titeettinsä syntyvaiheita ja hyvän opettajuuden edellytyksiä. Hän kirjoittaa, että kun opettaja 

on ensin kohdannut itsensä, hän voi sitten kohdata oppilaansa ja olla heitä varten läsnä. 

Itsensä kohtaamisella Stenberg tarkoittaa sitä, että opettajan on tunnistettava arvonsa, ih-

miskäsityksensä ja ajatuksensa hyvästä elämästä, jotta hän tietäisi miten kohdata oppi-

laansa. (Stendberg 2011, 15.) Toiveeni on, että tämä opinnäyte auttaa lisäämään ymmärrystä 

itsestäni ja toiminnastani opettajana. Toivon, että kokemuksieni sanallistaminen auttaa lin-

kittämään yksityisen yleiselle tasolle ja myös lisäämään pedagogista ymmärrystäni ja osaa-

mistani. Tutkimusmetodikseni olen valinnut autoetnografian, koska siinä omien kokemuk-

silla ja tarinoilla on erityinen asema. Reflektoiminen ja omat muistot ovat minulle mielekäs 

tapa hahmottaa ja oppia uutta tietoa. 
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Autoetnografia 

 

Minä: ”Jos multa nyt joku kysyis, et mitä mä oikeen opin siel Taikis, ni en mä osais 

vastata.” 

Opettaja: ”No siks sä joudut tekee ton opinnäytteen.” 

 

(Oppimispäiväkirja 2010) 

 

Tutkimusmetodina hyödynnän autoetnografista tutkimusotetta. Suuntaan katseen mennee-

seen ja sanallistan kokemukseni improvisaatiosta ja klovneriasta. Jakamalla käytäntööni 

pohjaavaa tietoa improvisaatiosta ja opettamisesta, tuon sen kontekstiin jo tunnetun tiedon 

kanssa ja peilaamaan sitä alan kirjallisuuteen. Tässä samalla toivon sanallistavani selkeäm-

min auki taide- ja oppimiskäsitykseni.  

 

Tessa Muncey kuvailee autoetnografian tutkimukseksi, jossa tutkija pohtii, miten hänen ko-

kemuksensa voivat laajentaa ymmärrystä jostain tutkitusta asiasta ja millaisen uuden näkö-

kulman tutkija voi tuoda omien kokemustensa avulla jo tunnettuun asiaan (preface xiii, 

Muncey 2010). Muncey nostaa esiin, että autoetnografialle ominaista on, että se ei tee eroa 

tutkimuksen tekemisen ja elämän elämisen välille. Koettu ja kokemukset, niiden dokumen-

toiminen sekä reflektoiminen jo olemassa olevaan tietoon, esimerkiksi kirjallisuuteen, ovat 

autoetnografista tutkimusta. (Muncey 2010, 3.) Barbara Tedlock tuo esiin kuinka autoetno-

grafiassa pyritään kuromaan julkisen ja yksityisen väliä lähemmäksi toisiaan. Siinä yhdisty-

vät omanelämänkerronnallinen impulssi, eli katse sisäänpäin, sekä etnografinen impulssi, 

eli katse ulospäin. (Tedlock 2000, 467.) Työssäni katse sisäänpäin tapahtuu omia opetus- ja 

oppimiskokemuksia tarkastelemalla, mutta myös niistä kirjoitettujen narratiivien avulla. 

Narratiivit, sekä niiden tarkastelu rinnastettuna tutkimustietoon auttavat tarkastelemaan 

omia kokemuksia objektiivisemmin. 

 

Carolyn Ellis ja Arthur Bochner (2000, 735, 751.) avaavat autoetnografian tavoitteeksi sen, 

että yleisesti tunnettua asiaa tutkitaan yksityisen, eli omien kokemusten, havaintojen ja tun-

teiden avulla. Tutkimusotteen taustalla on ajatus, että vaikka jokaisen ihmisen elämä on eri-

tyistä, se on silti myös yleistettävissä olevaa. (Reed-Danahay 1997, 9; Ellis & Bochner 2000, 

737, 751.) Ellis ja Bochner tarkentavat, että autoetnografiaa tehdessä omat kokemukset vaa-

tivat rinnalleen yleisempää tietoa, kuten muuta tutkittavaan aiheeseen liittyvää tutkimusta 
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tai muiden ihmisten kokemuksia vastaavista aiheista tai teemoista (Ellis & Bochner 2000, 

595). 

 

Eeva Anttila kiteyttää autoetnografian tutkimusmetodiksi, joka yhdistelee etnografiaa, nar-

ratiivista ja omanelämänkerronnallista tutkimusta, sekä toimintatutkimusta (Anttila ”Mi-

näkö tutkija?”. Viitattu 8.6.2015). Anttila, sekä Ellis ja Bochner kirjoittavat, kuinka tutkija 

kyseenalaistaa kokemuksensa ja tietonsa rinnastamalla sen jo tunnettuun tietoon. Tutkijan 

haasteena on omien kokemusten sanallistaminen, sekä näiden altistaminen kritiikille ja jul-

kiselle tarkastelulle. (Anttila ”Minäkö tutkija?”. Viitattu 8.6.2015; Ellis & Bochner 2000, 

733.) 

 

Autoetnografia ja  

oman pedagogisen työn tutkiminen 
 

Omat kokemukset ja niiden tutkiminen liittyvät keskeisesti autoetnografiaan. Autoetnogra-

fiseksi tutkimukseksi omien kokemuksen tarkastelun tekee se, kun ne voidaan liittää jo tun-

nettuun yleisempään tietoon. Tämä vaatii yksityisen tiedon reflektointia ja rinnastamista 

yleiseen. (Muncey 2010, 3.) Autoetnografiaa hyödyntäessäni sanallistan oppimis- ja opetus-

kokemuksieni kautta syntynyttä tietoa ja selvitän millaiseen yleisempään tietoon ymmär-

rykseni ja osaamiseni improvisaation ja klovnerian menetelmistä pohjautuu. Tämä tarkas-

telu tapahtuu suhteessa käsitykseeni hyvästä opettajuudesta. Minulle tärkeää ja tarpeellista 

on kyseenalaistaa ja arvioida oppimaani sekä toimintaani opettajana. Millaiset arvot ja ajat-

telumallit ohjaavat työtäni opettajana ja millaiset ajatukset tukevat kasvuani opettajana tai 

millaiset haittaavat kasvua? Omien oppimis- ja opetuskokemusten purkaminen ja kuvailu 

jälkikäteen tekstiksi on usein melko raskasta, mutta se on osoittautunut muilta saatavan pa-

lautteen lisäksi ainoaksi tavaksi erotella sitä, mitä tein ja mitä siitä seurasi. Itselläni on tai-

pumus tarttua omaa toimintaa tarkastellessa siihen, mitä koin ja tunsin tekeväni ja se tuot-

taa joskus ristiriitaa oman toiminnan arvioinnissa. Oma kokemus ja tunne eivät ole aina 

yhteneväisiä sen kanssa, mitä oikeastaan tapahtui, mutta kokemuksen ja tunteen vaikutusta 

ei voi väheksyä. Koskenniemi kirjoittaa, että tunteet välittävät tietoa siitä, millaista arvo-

maailmaa ihminen kantaa, mitä hän pitää merkityksellisenä ja miten hän suhtautuu asioi-

hin. Tuntemukset, kuten toiveet ja pelot, ovat yhtä lailla tietämisen ja ajattelemisen kanssa 
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tärkeitä ja todellisia tapoja reagoida asioihin. (Koskenniemi 2007, 33.) Tunteiden tunnista-

minen ja niiden näkyväksi tekeminen reflektiossa on tärkeää, jotta kykenee arvioimaan, 

kuinka ne vaikuttavat omaan toimintaan. Reflektoinnin avulla omaan toimintaan voi saada 

etäisyyttä ja oman toiminnan motiivit voivat tulla näkyvämmiksi. Autoetnografia valikoitui 

työni tutkimusmetodiksi, koska koen että minulla on eniten valmiuksia ilmaista ja tarkas-

tella oppimaani tarinoiden ja muistelmien muodossa.  

 

Sen lisäksi tunnistan oppivani uutta, jos löydän linkin omakohtaisen kokemuksen ja kirjasta 

oppimani välille. Tällainen tapa oppia ja hahmottaa uutta tietoa on ominaista konstruktivis-

tiselle oppimiskäsitykselle, jossa keskeisellä sijalla on oppijan aikaisemman tiedon vaikutus 

uuden tiedon omaksumiseen ja erilaisten tulkintojen käsittely ja siten myös omien koke-

musten liittäminen osaksi uutta opittavaa tietoa. Oppijan oma kokemus, oma kokeilu ja uu-

den asian ymmärtäminen on aktiivinen tila, joka on tilanne- ja asiasidonnaista. Olennaista 

on, että itsereflektiiviset valmiudet ovat kaikilla olemassa, mutta ne opitaan erikseen. Tä-

män taidon myötä ihminen oppii pohtimaan subjektiivista tietoa suhteessa objektiiviseen 

tietoon. Oppijan henkilökohtaiset kokemukset saavat objektiivisemman muodon, kun ne 

asetetaan osaksi vuorovaikutusta. (Pylkkä ”Oppimiskäsitykset”. Viitattu 1.8.2015.) Autoet-

nografian yhteys tähän on, että henkilökohtaiset kokemukset tuovat lisäarvoa tutkittavaan 

ilmiöön, vasta kun niitä voidaan tarkastella objektiivisemmin. Tämä tapahtuu asettamalla 

henkilökohtaiset kokemukset vuorovaikutukseen muun tutkimustiedon kanssa. (Ellis & 

Bochner 2000, 595.) Eräs laitoksemme opettaja kuvaili osuvasti konstruktivistisen oppimis-

käsityksen näkökulmasta sitä, miten havainnointikykyymme vaikuttaa aikaisempi omaksu-

mamme tieto. Hän sanoi, että ”näemme sen minkä jo tunnemme ja etsimme sellaista tietoa, 

josta jo tiedämme”.  

 

Olen opiskellut laitoksellamme vain pakollisen määrän alamme tutkimusta tai kirjoittamista 

koskevia kursseja ja tästä syystä koen tässä vaiheessa opintojani valmiuteni tuottaa alaani 

koskevaa tutkimuksellista tekstiä melko heikosti ja yksipuolisesti. Kuitenkin, vaikka olen 

opintojeni aikana keskittynyt tieteellisen tekstin tuottamiseen hyvin vähän, laitoksemme on 

edistänyt läpi opintojeni kykyä ja rutiinia reflektoida omia kokemuksia ja opittua. Siitä ei ole 

hyötyä nyt vain autoetnografiaa hyödyntäessä, vaan se on tärkeä osa alaamme. Opetuksessa 

vuorovaikutus on keskeisesti läsnä ja reflektoimalla saamme juuri tietoa omasta toiminnas-

tamme, tunteistamme ja mielikuvista joita vuorovaikutuksessa nousee esiin (Tiuraniemi 
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2002, 9). Tällä tavalla saamme tietoa siitä, miten oma toimintamme vaikuttaa muihin ihmi-

siin ja vuorovaikutustilanteisiin. Reflektointi on ollut lähes kaikilla laitoksemme kursseilla 

läsnä. Useimmiten kirjallisessa tai puhutussa muodossa. Olen oppinut kuvataidekasvatusta 

opiskellessani, että alallemme luonteenomaista ja tarpeellista on taito reflektoida ja sitä 

kautta taito argumentoida. Uskaltaisin melkein väittää, että yhtäkään isompaa taiteellista 

teosta, opetusharjoitteluista nyt puhumattakaan, en ole laitoksellamme toteuttanut ilman 

reflektoivaa pohdintaa ja keskustelua tai tekstiä. Myönnän, että opintojen alussa reflektointi 

ja oman toiminnan arvioiminen tuntuivat raskailta, mutta siitä on muodostunut erittäin 

hyödyllinen rutiini, jonka avulla oman toiminnan tarkkailu ja sitä kautta kehittäminen sujuu 

paremmin, sekä taiteellisessa työskentelyssä, että erityisesti opetustyössä. 

 

Kuvataidekasvattajana tulee kohdattua sellaisen oppimisen luonne, jossa vastauksia on mo-

nia ja subjektin kokemus korostuu. Tästä syystä kokemusten sanallistamisen taito korostuu. 

Eeva Anttila kirjoittaa, että taidepedagogiikassa on tärkeässä osassa ihmisten välinen vuo-

rovaikutus ja käytännön kokemusten sanallistaminen. Hän jatkaa, että itsereflektion avulla 

luodaan ymmärrystä taidekasvatusta itseään kohtaan, sanallistetaan kokemuksia ja välite-

tään tietoa muillekin tiedonaloille. (Anttila 2010, 6.) Välillä itsereflektointi, omien kokemus-

ten purkaminen oppimisen edistämiseksi on tuntunut suorastaan rasittavalta, mutta rasit-

tavuudestaan huolimatta siitä on ollut oman oppimisen kannalta paljolti hyötyä. Tällöin on 

keskittynyt tarkastelemaan myös sitä, miten voimakkaasti omat tunteet ja kokemukset vai-

kuttavat oppimiseen ja toimintaan. Samalla tulee myös näkyvämmäksi se, miten itse toimin-

nallaan ja tunteillaan on vaikuttanut muihin tai erilaisiin ryhmätilanteisiin. Varsinkin opin-

näytettä kirjoittaessa eräänlainen rutiini reflektiivisyyteen on ollut opinnäytteen ja oman 

oppimisen tarkastelun voimavara ja tärkeä työtapa.  

 

Reflektointi on opettajan ammattitaitoa 

 

Juhani Tiuraniemi tarkentaa, että itsereflektiolla eli refleksiivisellä toiminnalla, yksilö tar-

kastelee toimintaansa, omia tunteita ja mielikuvia vuorovaikutuksessa (Tiuraniemi 2002, 

9). Reflektiivisyys asiantuntijan työssä kohdistuu omaan ammatilliseen toimintaan ja sen 

kehittämiseen havaintojen pohjalta. Jotta opettaja voi arvioida opiskelijan toimintaa, tulee 

hänen tarkastella, kuinka hänen oma toimintansa ja työtapansa edistää opiskelijan toimin-

taa ja oppimista. (mt., 2-3.) Oman persoonan käyttäminen osana asiantuntijuutta edellyttää 

oman toiminnan tarkastelua ja itsetuntemusta (mt., 11). Tiuraniemen mukaan asiantuntija, 



30 
 

kuten opettaja, oppii ymmärtämään vuorovaikutustilanteita ja toista ihmistä sitä kautta, 

kun hän tunnistaa vuorovaikutuksessa syntyviä omia tunteita. Asiantuntijan tunnereaktiot 

ovat aina jossain määrin ongelmallinen tiedonlähde, sillä ne koostuvat omasta henkilöhis-

toriasta johon voi liittyä hankaliakin tilanteita, jotka voivat aktivoitua työssä. (mt., 11.) Itse-

reflektio siis tähtää ymmärrykseen omasta toiminnasta vuorovaikutustilanteissa ja auttaa 

tuomaan etäisyyttä omien tunteiden tarkasteluun. Tällainen toiminta auttaa opettajaa pe-

rustelemaan toimintaansa, tarkastelemaan subjektiivisia valintoja objektiivisemmin. Ref-

lektoiminen haastaa kysymään itseltä ”miksi toimin, niin kuin toimin?”. 

 

Tiuraniemi on mielestäni kenties parhaiten ja rohkaisevimmin kuvannut hyvän ammattilai-

sen ja opettajan edellytykset ja vaatimukset: ”Ei ole olemassa hyvän asiantuntijan ihanne-

persoonallisuutta, mutta jokaisen täytyy löytää itselleen sopiva tapa” (Tiuraniemi 2002, 18-

19). Tässä hän kiteyttää sen, miksi yksi opettajan ammattitaitoa määrittävä tekijä on taito 

reflektoida. Hän muistuttaa, että asiantuntijan tehtävänä on kartoittaa millaisia persoonal-

lisuuden piirteitä hän voi hyödyntää omalla alallaan ja mitä persoonallisuuden piirteitä pi-

detään hyvänä liittyen omaan työhön. Vaikka hyvään opettajuuteen liittyy monia ammat-

tistereotypioita, tällainen kartoitus mahdollistaa käytännössä sen, että hyvinä opettajina toi-

mii monenlaisia persoonallisuuksia. (mt., 18-19.) Olen tavannut todella monenlaisia opetta-

jia ja taidekasvattajia, jotka ovat taitavia ja inspiroivia työssään. Silti on huvittavaa, miten 

itselle on muotoutunut päähän tietynlainen täydellisen taidekasvattajan malli tai oikeastaan 

kokonaisuus, jonka kaltainen haluaisi olla niin paljon, että juuri ne omat persoonalliset vah-

vuudet välillä unohtuvat. Kappaleen perässä on listauksena hieman epärealistinen ja hyvin 

optimistinen käsitys täydellisestä taidekasvattajasta. Se pohjaa kaikkiin opettajiin tai taide-

kasvattajiin, joita olen tavannut ja joiden opetusta tai persoonaa olen arvostanut. Sieltä löy-

tyy myös omia piirteitäni, sekä toiveita joita kohti edetä. Listan on tarkoitus herättää hil-

peyttä, mutta sen taustalla on huoli siitä, että onko minusta hyväksi opettajaksi ja taidekas-

vattajaksi. Itse olen saanut omaa työtä ja vahvuuksia reflektoimalla helpotusta siihen, että  

paineet ja odotukset omaa ammattitaitoa kohtaan eivät muotoutuisi liian epärealistisiksi ja 

ahdistaviksi. On tärkeää kokea itsensä muuttuvaksi ja kehittyväksi ammatissaan, mutta 

kaikkeen ei voi taipua. Eikä pidäkään. 

 

Omien vahvuuksien ja positiivisten ominaisuuksien kartoittamisen lisäksi opetustyössä ref-

lektoimisesta on merkittävää hyötyä oppilaan kohtaamisessa. Sen avulla myös työympäris-
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tön mahdollisuudet ja rajoitteet voivat tulla näkyvämmiksi. Stenbergin mukaan juuri reflek-

toiminen eli itsensä tiedostaminen, kokemusten ja tunteiden purkaminen auttavat kehittä-

mään opettajan ammattitaitoa, sillä siten opettaja voi oppia perustelemaan toimintaansa 

myös muille, kuten kollegoilleen ja oppilailleen (Stenberg, 2011, 20). Sen lisäksi Veli-Matti 

Värri korostaa, että opettajan eli kasvattajan joka toimii rooliperustaisessa kasvatussuh-

teessa, tulee ymmärtää ja purkaa esiymmärryksensä, jotta hän ymmärtää, miten ja miksi 

hän toimii hyvän kasvatuksen eduksi. (Värri 1997, 146-147.) Esiymmärrykseen liittyy ym-

märrys siitä, että täysin riippumatonta kasvatusinstituutiota ei ole. Esimerkiksi koululla ja 

siten opettajalla on omat kasvatukselliset orientaatiot kaiken toiminnan lähtökohtana ja ra-

jaajana. Yhtenä kasvatuspäämääriin ja arviointiin, sekä opettajan kasvattajaidentiteettiin 

vaikuttavana tekijänä toimii esimerkiksi opetussuunnitelma. (Värri 1997, 144). Jos kasvat-

taja ottaa vastaan edustamansa instituution kasvatuskäsitykset ilman mitään pohdintaa ja 

itsestäänselvyyksinä, nämä muodostuvat normeiksi ja dogmeiksi kasvattajan ja kasvatetta-

van väliin. Tämä estää dialogisen kasvatussuhteen syntymistä, sillä normit ja dogmit tukevat 

yksilön kasvamista jotakin tai joitakin varten. 

 

Oppiminen, kasvu ja ammattitaidon kehittäminen vaativat oman toiminnan tarkastelua, 

mutta Tiuraniemi korostaa että se täytyy suorittaa kohtuudella ja tasapainolla. Jotta omasta 

toiminnastaan voi oppia ja itsensä tarkkailu ei muutu jatkuvaksi ja häiritseväksi, se vaatii 

joustavuutta eli tarkkailun suuntaamista itsensä ulkopuolelle. Taito oman toiminnan tar-

kastelussa on siinä, että se toteutetaan jälkikäteen. Mikäli tarkastelu keskittyy itseen toimin-

nan aikana, yksilön täytyy kyetä suuntaamaan oma tarkkaavaisuus takaisin itse toiminnan 

kohteeseen ja ympäristöön. (Tiuraniemi 2002, 5). Olen mielestäni hyvä reflektoimaan omaa 

toimintaani, mutta myönnän että se menee välillä liiallisuuksiin. Improvisaation opiskelu 

toi liialliseen reflektointiin helpotusta siinä mielessä, että se opetti kuinka liiallinen itse-

reflektointi vie huomion olennaisesta epäolennaiseen. Katse itseen vie huomion pois het-

kestä, muista ihmisistä ja vuorovaikutuksesta. Tämä on tärkeä seikka huomata myös ope-

tustyössä. Improvisaation äärellä opin myös, että usein on parempi tehdä ensin ja arvioida 

vasta sitten. Jos arvioi ja spekuloi suoritusta voimakkaasti etukäteen, voi olla että koko suo-

ritus jää tekemättä. 
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Millainen on hyvä kuvataidekasvattaja? 

 

[ ] Kokenut ja monipuolinen  

[ ] Vuorovaikutuksen ammattilainen ja miellyttävä 

ihminen 

[ ] Huumorintajuinen ja kykenevä nauramaan it-

selleen 

[ ] Hauska 

[ ] Luova 

[ ] Aktiivinen oppija itse 

[ ] Ohjaa esimerkillään 

[ ] Ei kiellä tai pakota 

[ ] Omaa selkeän miellyttävän äänen 

[ ] Osaa linkittää opetettavan asian myös arkeen ja 

tarinoihin 

[ ] Osaa motivoida 

[ ] Luo monipuolisia tehtäviä joita opiskelija kyke-

nee toteuttamaan omalla tavallaan 

[ ] Muotoilee opetettavan aineksen selkeästi ja jät-

tää tilaa opiskelijoiden omille oivalluksille 

[ ] Hyödyntää keskivaiheen palautetta 

[ ] Aktivoi loppupalautteessa opiskelijaa antamaan 

itselleen palautetta 

[ ] Osaa delegoida tehtäviä ryhmätyöskentelyssä  

[ ] Osaa selkeästi tuoda esiin oppiaineensa ja ope-

tuksensa tavoitteet 

[ ] Osaa pyytää kollegoiltaan apua ja antaa apua itse 

[ ] Järjestää sellaisen oppimisympäristön, josta 

opiskelijat eivät malta lähteä pois 

[ ] On johdonmukainen  

[ ] On reilu 

[ ] On oikeudenmukainen 

[ ] On ennakkoluuloton tai osaa ainakin tiedostaa 

ennakkoluulonsa 

[ ] Ei anna ennakkoluulojensa ja oletustensa ohjata 

opetusta 

[ ] On itse aktiivinen oppija 

[ ] Käy omalla ajalla näyttelyissä ja muissa kulttuu-

rikohteissa ja -tapahtumissa 

[ ] Osaa jättää työnsä työpaikalle 

[ ] On joustava ja spontaani 

[ ] Ikinuori 

[ ] Kykenee sanomaan opiskelijoille ”en tiedä” 

mutta lupaa ottaa asiasta seuraavalle tapaamisker-

ralle selvää 

[ ] Ehkäisee koulu- ja työpaikkakiusaamista 

[ ] Hallitsee ainakin perusteet kaikista opetetta-

vista ja ops:in vaatimista aihealueista ja teknii-

koista 

[ ] On keskittynyt joihinkin aihealueisiin ja teknii-

koihin paremmin 

[ ] On motivoitunut työstään 

[ ] Ei kritisoi vaan antaa rakentavaa palautetta  

[ ] Osaa ryhmäyttää ja luoda turvallisen ilmapiirin 

opiskelijoille 

[ ] Pitää opetuksen monipuolisena 

[ ] Kykenee luomaan opetusta helpottavia rutiineja 

[ ] Antaa tilaa opiskelijoiden ideoille ja pohdinnalle 

[ ] Ei dominoi 

[ ] Osaa opettaa sekä tekniikkaa että ilmaisua 

[ ] On hyvin valmistautunut 

[ ] Huomioi erilaisia oppimistyylejä 

[ ] Ei hätkähdä epäonnistumisia 

[ ] Näkee virheet luovuuden edellytyksenä 

[ ] Ymmärtää työympäristönsä rajat ja toisaalta 

mahdollisuudet 

[ ] Osaa integroida 

[ ] Pärjää työntekijänä yksityisellä ja julkisella sek-

torilla 

[ ] On luotettava 

[ ] Pukeutuu tyylikkäästi mutta rennosti 

[ ] Osaa rentoutua 

[ ] Kiinnostuu opiskelijoiden asioista 

[ ] Ei pura huonoa päiväänsä opiskelijoihin tai kol-

legoihin 

[ ] On ylpeä työstään mutta ei leuhki saavutuksil-

laan 

[ ] On tunneälykäs 

[ ] On pyyteetön 

[ ] Toimii tosissaan mutta ei vakavasti 

[ ] Hallitsee perspektiiviopin ja sen opettamisen 

vaikka ei pitäisi siitä 
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[ ] Juo kohtuudella viiniä 

[ ] Ei siivoa opiskelijoidensa jälkiä 

[ ] Ammentaa persoonastaan opettajuuteen hyviä 

puolia mutta ei kiellä heikkouksia 

[ ] Sietää että kaikki eivät ole kiinnostuneita tai-

teista 

[ ] Auttaa opiskelijaa kasvamaan itsekseen 

[ ] Omaa pätevyyden opettaa toistakin ainetta 

[ ] Osaa kirjoittaa apurahahakemuksia 

[ ] Puhuu sekä päättäjien että taiteilijoiden kieltä 

[ ] Osaa vähintäänkin täydellisesti kahta vierasta 

kieltä 

[ ] On humaani 

[ ] Ei tuputa arvomaailmaansa kenellekään 

[ ] On vuorovaikutuksen ammattilainen 

[ ] Katsoo muita ihmisiä aina silmiin 

[ ] Hallitsee uusimmat digitaaliset tekniikat ja väli-

neet 

[ ] Hallitsee kaikki perinteiset tekniikat ja välineet 

[ ] On anarkistinen loukkaamatta ketään tai rikko-

matta liikaa sääntöjä 

[ ] On matkustellut paljon 

[ ] On voimakas, mutta ei pelottava tai uhkaava 

persoona 

[ ] Edistää pedagogista rakkautta 

[ ] On valmistunut ensimmäisen kerran korkeakou-

lusta tai ammattikorkeakoulusta mieluiten 25 -

vuotiaana 

[ ] Omaa 25 -vuotiaana vähintään viisi vuotta koke-

musta omasta alastaan 

[ ] On kokeilunhaluinen 

[ ] On esikuva 

[ ] On positiivinen auktoriteetti, mutta ei opetus-

ryhmän diktaattori 

[ ] Ei tyrmää välittömästi asioita, joista ei tiedä tar-

peeksi tai jotka tuntuvat vaikeilta 

[ ] Luo tarvittaessa, opetettavan iästä riippuen, po-

sitiivisen suhteen opiskelijan vanhempiin 

[ ] Edistää dialogisuutta 

[ ] On jossain vaiheessa elämäänsä vuoden kuvatai-

dekasvattaja tai opettaja, mieluiten joka vuosi 

[ ] Hymyilee paljon, mutta ei liikaa 

[ ] Kysyy aina opiskelijoilta ja kollegoilta päivän 

kuulumiset 

[ ] Puhuu selkeällä kuuluvalla äänellä 

[ ] Kannattaa tasa-arvoa 

[ ] On sosiaalisen median ja pilvipalveluiden aktii-

vikäyttäjä 

[ ] Jos syö lihaa, syö riistaa tai luomu-lihaa 

[ ] Piirtää luonnoskirjaan joka päivä 

[ ] Ylläpitää nettisivuja tai omaa blogia 

[ ] Osaa kaikkien taiteilijoiden nimet ja syntymä-

vuodet ulkoa 

[ ] Osaa nimetä kaikki värit 

[ ] On kuvittanut ainakin yhden lastenkirjan 

[ ] On opiskellut ulkomailla 

[ ] Käy mielenosoituksissa 

[ ] Tuntee jokaiselta taiteenalalta ainakin yhden 

taiteilijan henkilökohtaisesti 

[ ] On opiskeluaikana saanut lapsen 

[ ] Suunnittelee ops:ia 

[ ] Ohjaa jossain vaiheessa opetusharjoittelijoita 

[ ] Tekee väitöskirjan tai oman design-tuote mallis-

ton. Mieluummin molemmat. 

[ ] Perustaa toiminimen tai yrityksen 

[ ] Tekee raakakakkua opettajienhuoneeseen 

[ ] On pitänyt taidenäyttelyn 

[ ] Osaa tehdä hienon taiton koulun vuosijulkai-

suun 

[ ] On saanut opinnäytetyöstään vitosen, vaikka 

sillä ei ole väliä 

[ ] Ei ole ollut työtön 

[ ] Muuta? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Sellainen on hyvä kuvataidekasvattaja. 

Voit raksia ruutuun ja katsoa, kuinka hyvä kuvatai-

dekasvattaja olet. 
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Taidekasvatus ja dialogisuuden ideaali  

 

Eeva Anttila, Pieta Koskenniemi ja Riku Saastamoinen käsittelivät taidekasvatuksen kahta-

laisuutta, yksilön tiedon ja näkemyksen tärkeyttä, sekä tiedon ja taidesuhteen hahmottu-

mista vuorovaikutuksessa. (Anttila 2010; Koskenniemi 2007; Saastamoinen 2010.) Taide-

kasvatukseen liittyy näkemys, että yhtä oikeaa tietoa ei ole, tai samaan ratkaisuun voidaan 

päästä useita reittejä pitkin. Dialoginen kasvatus edistää taidekasvatuksen toimintatapoja ja 

tavoitteita, koska se korostaa yksilön tietoa, yksilön kasvua ja oppimista omalla tavalla sekä 

ei-tietämistä. 

 

Veli-Matti Värri määrittelee dialogisen kasvatuksen päämääräksi sen, että se tukee yksilön 

kasvamista itsekseen. (Värri 1997, 148.) Marjo Vuorikoski ja Tomi Kiilakoski kirjoittavat, 

että dialogisuus nähdään keskeisenä ja tavoiteltavana pedagogisena toimintamuotona, sillä 

sen ehtona on dialogiin osallistuvien osapuolten keskinäinen kunnioitus ja se pyrkii kasva-

tettavan osapuolen itsenäistymiseen (Vuorikoski & Kiilakoski 2005, 309). Värri kirjoittaa, 

kuinka kasvatettavan itseksi tulemista voidaan tukea vain dialogisessa kasvatuksessa, joka 

hyväksyy kasvatettavan ainutlaatuisuuden ja antaa tilaa avoimuudelle ja ei-tietämiselle. Täl-

laiset dialogiseen kasvatukseen liittyvät ideaalit antavat toiminnalle suunnan, mutta eivät 

päätä etukäteen tai poissulje mahdollisuuksia, jotka voivat ilmetä kasvatettavan tulevaisuu-

dessa. (Värri 1997, 150.) Taidekasvatus linkittyy dialogisuuteen siten, että siinä taide ja vuo-

rovaikutus ovat erityisessä asemassa. Jotta taidekasvatus voisi toteutua kokonaisvaltaisesti, 

opettajan tulisi antaa opiskelijalle suunta, mutta ei ohjata tiettyä päämäärää kohti. Ei-tietä-

miselle pitää jättää tilaa. Opiskelijalta taas vaaditaan oma-aloitteisuutta löytää oma suh-

teensa taiteeseen ja oppia sen avulla tai sen kautta (Saastamoinen 2010, 13), ja tätä dialogi-

nen kasvatus voi edistää, sillä se tähtää kasvatettavan itsenäistymiseen (Vuorikoski & Kiila-

koski 2005, 309). 

 

Riku Saastamoinen ehdotti, että yksilö voi kasvaa itsekseen, mikäli hän voi toimia ja oppia 

tilassa, jossa virheet sallitaan (Saastamoinen 2010, 13). Virhe, joka aikaisemmin taidekas-

vatuksen ja improvisaation kontekstissa määritettiin luovuutta ja oppimista edistäväksi 

asiaksi, voi todennäköisemmin toteutua ja loistaa juuri dialogisessa kasvatussuhteessa ja 

opetuksessa. Koska dialoginen kasvatus tarjoaa vain suunnan eikä oikeita vastauksia (Värri 

1997, 150), oppija todennäköisesti uskaltautuu tekemään virheitä, siis tarkastelemaan tietoa 
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omalla tavallaan ja etsimään vaihtoehtoisia toiminta- ja oppimistapoja, jotka edistävät yksi-

lön kasvamista itsekseen. Vaikka opettajaa ei nähdä oikeiden vastausten tarjoana, häneltä 

kuitenkin odotetaan keinoja luoda ja ylläpitää sellaista vuorovaikutusta, jossa erilaiset nä-

kemykset siedetään ja tullaan kuulluiksi. Dialogisuus näyttäytyy yhtenä keinona edistää tai-

depedagogiikan kokonaisvaltaista toteutumista, koska siinä yksilölle pyritään antamaan 

paljon tilaa ja itsenäisyyttä (Värri 1997; Vuorikoski & Kiilakoski 2005). 

 

Opettajan vuorovaikutustaidot ja dialogisuus 

 

Koko kuvataidekasvatuksen opintojeni ajan opettajat ovat olleet kiinnostuneita siitä, kuinka 

juuri minä olen kokenut ja hahmottanut yhteisesti opiskeltavia asioita ja suoriutunut tehtä-

vistä, joihin ei ole yhtä oikeaa vastausta. Dialogisuus on ainakin näin ollut läsnä minun ja 

opettajan suhteessa. Kokemukseni mukaan opinnoissani reflektioon paneuduttu paljon eri-

tyisesti siksi, jotta oppisimme välittämään kokemuspohjaista tietoa kanssaopiskelijoille ylei-

semmin ymmärrettävällä tavalla. Samalla kuuntelun taitoa ja erilaisten näkemysten ymmär-

rystä sekä sietämistä on harjoiteltu paljon. Oman kokemuksen jakaminen muille vaatii roh-

keutta ja turvantunnetta. Henkilökohtainen tieto on vaikea jakaa muiden tarkasteltavaksi, 

jos kertoja joutuu pelkäämään muiden arvostelua. Opettajan esimerkillä ja vuorovaikutus-

taidoilla on ollut tärkeä merkitys ja vaikutus siihen, miten opiskelijat ovat kuunnelleet ja 

tulleet kuulluiksi, kuinka dialogisuus on toteutunut. 

 

Rakentavaan vuorovaikutukseen kuuluu aito kuunteleminen, toisen ihmisen ideoiden ja aja-

tusten hyväksyminen tai ainakin huomioiminen ja että vuorovaikutus ei tunnu kilpailulta, 

vaan yhteistoiminnalta (Routarinne 2004, 29). Routarinteen mukaan tiedolla ei ole merki-

tystä yhteisön kannalta ilman vuorovaikutusta. Tieto rakentuu ja muotoutuu yksilöiden koh-

datessa, ja tästä syystä on tärkeää havainnoida miten tietoa siirretään toiselle. (mt., 17-18.) 

Yksityisen tiedon ilmaiseminen, sen jakaminen yleiselle tasolle ja toisten kokemusten kuu-

leminen ovat olennainen osa taidekasvatusta ja dialogista kasvatusajattelua. (Anttila 2010; 

Värri 1997). Rakentavia vuorovaikutustaitoja vaaditaan rakentamaan tila, jossa yksilö us-

kaltaa ilmaista itseään ilman kritiikin pelkoa (Routarinne 2004, 50.) 
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Läsnäolo 

 

Simo Routarinne kuvailee, kuinka epäonnistumisen pelko haastaa läsnä olemisen. Halu on-

nistua muuttaa tekemisen suorittamiseksi, toiminta ei ole pakotonta. Ilmaisumme muuttuu 

kankeaksi ja rutiininomaiseksi, kun yritämme välttyä riskeiltä. Ajatukset eivät meinaa pysyä 

kasassa ja huomio siirtyy ympäristöstä itseemme. Kuuntelu vaikeutuu ja halu tyrmätä kaikki 

odottamattomat impulssit korostuu (Routarinne 2004, 44-45.) Epäonnistumisen pelko voi 

kärjistyä sosiaalisissa tilanteissa, epäonnistuminen yksin ei välttämättä tunnu niin pahalta 

kuin epäonnistuminen muiden nähden. Sosiaalisissa tilanteissa korostuu murehtiminen 

muiden reaktioista ja pelko tulla arvostelluksi. (mt., 46.) Epäonnistumisen pelko tuntuu ko-

konaisvaltaisesti ajattelussa ja kehossa. Kyllä minuakin on harmittanut varsinkin monet 

opetustilanteet, jossa jännitys on sumentanut pääni. Opetus on edennyt rutiinien varassa, 

eikä kapasiteettia ole juurikaan riittänyt opiskelijoiden kuunteluun.  

 

Improvisaation keinoin tällaista pelkoa pyritään helpottamaan rakentavalla vuorovaikutuk-

sella. Hyväksyvässä, kannustavassa ja turvallisessa ilmapiirissä kyetään toteuttamaan sie-

dätyshoitoa. (mt., 59-60.) Routarinteen mukaan epäonnistumisen pelkoa hoitaa parhaiten 

se, jos huomio saadaan itsestä siirrettyä muihin ja ympäristöön. Huomion ollessa itsen ul-

kopuolella, tietoisuus ei pysty keskittymään oman pelon tuntemukselle. (mt., 60.) Läsnä-

olon ja kuuntelun saa siis palautettua kohtaamalla oma pelko, mieluiten toki turvallisessa 

ilmapiirissä. Tapasin kerran tšekkiläisen näyttelijän, joka kertoi hoitavansa esiintymispel-

koaan äärimmäisellä pelon kohtaamisella. Hän meni elokuvissa istumaan aina eturiviin. En-

nen elokuvan alkua, näyttelijä tapasi nousta ja mennä valkokankaan eteen. Hän kertoi 

muille katsojille nimensä, ja että hän pelkäsi esiintymistä ja siksi puhutteli muita katsojia. 

Tämän jälkeen hän toivotti hyvää elokuvanautintoa kaikille. En tiedä, oliko tämä totta, 

mutta siitäkin huolimatta näyttelijän kertomus vähintäänkin inspiroi minua. 

 

Improvisaatio on monella tapaa auttanut minua kehittämään sietokykyä esiintymisjänni-

tystä kohtaan. Ei jännittäminen opetustilanteissa, viitatessa, vieraille ihmisille puhuessa tai 

esitelmää pitäessä ole mihinkään kadonnut, olen vain oppinut sietämään sitä paremmin. 

Tämä on ollut mahdollista juuri improvisaation keinoin, jossa olen altistanut itseäni jänni-

tykselle turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Myös improvisaation rohkaisemana tu-
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lin aikanaan harjoitelleeksi läsnäolon ja kuuntelemisen sietämätöntä vaikeutta äärimmäi-

sellä keinolla: klovnerian avulla. Seuraava narratiivi käsittelee kokemuksiani ensimmäisestä 

kosketuksestani klovneriaan. 

 

Klovneria ja itsenä olemisen taito  

 

Laitoksellamme oli kurssi nimeltä Soveltavan teatterin työpaja kuvataidekasvattajille. 

Meidän opettajamme oli vieraileva opettaja Teakista. Kävimme läpi hieman improvisaa-

tion perustekniikoita ja minusta tuntui kamalan hyvältä, kun hallitsin ne niin hyvin. Pe-

rustekniikoiden jälkeen siirryimme heti minulle aivan uuteen lajiin, joka johdatti minut 

aivan uudelle sivupolulle. Opettaja kaivoi muovikassista punaisia neniä ja antoi yhden jo-

kaiselle opiskelijalle. 

 

Opettaja: Minä annan nämä nyt teille, mutta niitä EI saa laittaa päähän, ennen kuin 

annan luvan, ja ne otetaan pois heti, kun pyydän. Niihin EI saa koskea, kun ne on 

päällä. 

Opiskelija: Entä jos se meinaa pudota? 

Opettaja: Niihin EI saa koskea, kun ne on päällä! 

 

(Oppimispäiväkirja 2010) 

 

Nenät puettiin sillä tavalla päähän, että ryhmämme oli ringissä ja kukin piti kasvojaan 

kohti lattiaa. Oli tärkeää, että kukaan ei nähnyt nenän pukemista. Sitten opettaja sanoi, 

että sitten kun siltä tuntuu, niin kukin saa yksitellen laskea viidestä nollaan, millä tahansa 

kielellä, ja nostaa katseensa nollan jälkeen ylös. Hän sanoi myös, että sitten ei tarvitse 

tehdä mitään muuta kuin katsoa ja ihmetellä muita silmiin. Odotin kärsivällisesti vuo-

roani ja päätin laskea viidestä nollaan saksaksi: Fünf, drei, zwei, eins, null. Nostin kat-

seeni. Opettaja hymyili vienosti ja sanoi, että unohdin sanoa neljä. Minua nolotti, mietin 

että miten saatoin tuolla tavalla mokata. Katselin sitten kuitenkin hymyillen muita silmiin, 

tuntui hieman erilaiselta. Tuntui vapautuneemmalta ja pirteältä. Meitä kaikkia alkoi vä-

hän naurattaa se toisiin tuijottelu. Sen jälkeen lähdimme tekemään erilaisia improvisoi-

tuja kohtauksia ja leikkejä klovninenät päässä. Opettaja puhui koko ajan keskittymisestä 

ja siitä, että mitä tahansa teimmekin, niin nenään ei saanut koskea.  
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Improvisoiminen kurssilla tähtäsi siihen, että rakensimme omat parodiset opettajahah-

mot. Meidän piti keskittyä omaan vaikuttavaan opettajaan, jota sitten sovelsimme omaksi 

klovnihahmoksemme. Hahmoni nimeksi tuli Ruut Kosonen, joka pohjasi sellaiseen taide-

pedagogiin, joka oli kiinnostunut enemmän rahasta ja muotoilusta, kuin kuvataiteen opet-

tamisesta. Ruut Kososella oli liian isot neonvihreät design-silmälasit, mustat pillifarkut ja 

musta jakku, sekä korkokengät. Hän oli todella hapan hahmo. Lopuksi teimme pienimuo-

toisen esityksen koulullamme, jossa parodiset opettaja-klovnit antoivat sanansa kuulua 

taidepedagogiikasta. Innostuin aivan kamalasti klovneriasta, koska se oli minulle jotain 

aivan uutta, mutta jossa pääsi soveltamaan improvisaatiota. Opettajamme kertoi, että tu-

levana kesänä on Teakin avoimessa yliopistossa tarjolla klovnerian peruskurssi, jossa 

opettaa hänen opettajansa, joka on tiukka klovneriaan erikoistunut teatteritaiteen am-

mattilainen. Minä ja yksi kurssikaverini päätimme ilmoittautua kurssille. 

 

Odotin kovasti klovneriakurssia, vaikka minulla ei ollut mitään käsitystä siitä, miten klov-

neriaa opiskellaan tai mitä kurssilla tarkalleen ottaen tehtäisiin. Toisaalta oli todella au-

tuasta, kun ei tiennyt kurssista oikein mitään. Ainoastaan se oli tiedossa, että kurssia var-

ten jokaisen piti miettiä valmiiksi yksi laulu, yksi vitsi ja yksi runo. Kurssin ihan ensim-

mäisenä päivänä, ensimmäisenä tehtävänä oli että istuimme kaikki tuoliringissä. Tehtä-

vänä oli nousta tuolista ylös, sanoa oma nimi ja istuutua takaisin alas. Se oli kamalan 

vaikeaa. Opettaja sanoi melkein kaikille ”Teet kaikkea muutakin! Nouse vain ylös, sano 

oma nimi ja istu alas!”. Tehtävä tuntui naurettavan vaikealta. Opettaja imitoi joitain ih-

misiä, heidän ylimääräisiä liikkeitään ja olihan se aika hauskaa. Me kaikki väistämättä 

epäonnistuimme tehtävässämme ja opettaja puhui siitä, että meillä on kamalasti omia 

maneereja, tapoja, joita emme huomaa. Opettaja jatkoi, että usein meidän tahattomimmat 

eleemme ovat juuri niitä hauskoja piirteitä, joita voimme oppia hyödyntämään oman 

klovnihahmon luomisessa. 

 

Istumisen harjoittelu tuntui todella vaikealta. Katsomisen harjoittelu se vasta vaikealta 

tuntuikin. Ennen tehtäviä, tehtävien aikana, tehtävien jälkeen piti harjoitella katsomista 

ja katseen vastaanottamista. Piti vain olla ja katsoa. Kyllä minä tiesin ja koin, että silmiin 

katsominen on tärkeää kaikessa vuorovaikutuksessa, mutta en minä todella ollut harjoi-

tellut sitä aikaisemmin. 
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Avatkaa silmät! Kuin avaisitte silmänne ja näkisitte ensimmäistä kertaa! Ooh! Keitä 

täällä oikein on? Katsokaa, keitä täällä oikein on. Etsikää katsekontakti ja ihmetel-

kää. Hymyilkää! Älkää olko niin totisia! Hengittäkää, rentoutukaa. Ei tarvitse jännit-

tää. Pitäkää silmät isoina ja hymyilkää! Rentouttakaa otsa, älkää antako sen mennä 

kurttuun. Hymyilkää, hengittäkää, kasvot rentoina!  

 

(Oppimispäiväkirja 2010, klovneria-opettaja) 

 

Suupieleni nykivät, kun yritin hymyillä, pitää silmät isosti auki, katsoa uusia ihmisiä sil-

miin, olla rento, mutta valpas. Opettaja ohjasi minua kysymällä, että onko minulla kaikki 

hyvin? Hän sanoi, että näytän huolestuneelta. Hän pyysi minua avaamaan silmät suu-

remmiksi ja hymyilemään. Sitten hän sanoi, että näytin hullulta virneeni kanssa ja kysyi, 

jos voisin olla pelottelematta muita pois. 

 

Katsomiseen ja katseenalaisena olemiseen käytettiin kurssilla paljon aikaa. Koko ajan mi-

nulla oli kylmä hiki kainalossa, kun jännitti niin paljon harjoitella ihmisten edessä. Har-

voja harjoituksia tehtiin peruskurssilla yksin lavalla, usein oltiin muiden edessä ohjatta-

vana parin kanssa tai pienessä ryhmässä. Koko ajan huudettiin nautinnon perään. Piti 

nauttia kaikesta mitä teki, kaikista harjoituksista, läsnäolosta, onnistumisista ja epäon-

nistumisista. Jos ei nauttinut jostain, niin sitten piti osata kertoa siitä klovnin keinoin. 

Kaikkein kamalimpia hetkiä olivat ne, kun ei tajunnut mitä teki niin väärin, että opettaja 

pyysi poistumaan lavalta. Meitä klovnikokelaita ohjasi opettajamme, mutta myös opetta-

jallamme oli klovnihahmo, joka oli läsnä tunneilla. Tämä klovniopettaja oli hyvin ankara, 

kunnianhimoinen ja armoton ohjatessaan meitä. Klovniopettajan tiesi olevan paikalla, 

kun opettajamme puki punaisen hatun ja heilutti vinkuvaa leluvasaraa ilmassa kun hän 

halusi klovnikokelaan pois lavalta. Pelkäsin sitä leluvasaraa, pelkäsin epäonnistumista. 

Vielä enemmän pelkäsin sitä, jos en osannut klovnina edes epäonnistua. 

 

Rakensimme omaa klovnihahmoamme erilaisten fyysisten improvisaatioharjoitteiden ja 

-leikkien kautta. Tunneille piti myös tuoda vaatteita, mutta omia vaatteita ei saanut käyt-

tää klovninrakentamiseen. Tärkeää oli myös, että itse ei saanut valita klovnille lainavaat-

teitaan, vaan piti ensin pukea punainen nenä ja antaa klovnin valita vaatteensa. Minun 

oli vaikea päästä kiinni klovniini, vaikka välillä se pilkahti silmäkulmassani tai jossain 

teossa lavalla. Murehdin kamalasti ja jännitin osaamista. Siitä hieman sai ammennettua 

esiintymismateriaalia klovniini. Klovnini oli aina huolissaan, se ihmetteli kamalasti mitä 
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muut tekivät ja yritti tulla muiden perästä. Joskus se rohkaistui, mutta sitten huomasin, 

että yritin liikaa. Yrittäminen tappoi aina läsnä olemisen ja nautinnon. Opettaja sanoi 

monta kertaa kurssilla, että klovni on aina optimisti. Jos klovni ei pääse lavalle niin monta 

kertaa, kuin hän haluaisi, tai jos hän epäonnistuu ja hänet pyydetään pois lavalta, klovnin 

pitää ajatella ”Jos ei tänään, niin huomenna!”. Kaikesta piti nauttia, mutta flow-tilaa oli 

vaikea ylläpitää.  

 

Opettajamme oli jollain yliluonnollisella tavalla tarkkanäköinen, hän näki kaiken klov-

niemme läpi. Hän näki kaiken yrittämisen, teeskentelyn ja pelon. Teimme harjoituksen, 

jossa kaikki klovnit kävelivät salin poikki. Tehtävänantona oli, että jossain vaiheessa kä-

velyä, klovnin eteen putoaa jotakin, johon klovni reagoi. Opettaja korosti, että emme saa 

etukäteen suunnitella, mitä ylhäältä putoaa ja milloin. Oli ihanaa ja kiinnostavaa seurata, 

kun muut kävelivät salin poikki. Jäykistyin oman suorituksen kohdalla, keskityin niin pal-

jon siihen, että ei saa suunnitella mitään etukäteen. Opettaja huusi jo monta askelta ennen 

kuin kehoni oli reagoimassa mihinkään, että ”sinä suunnittelit!”. Koko ajan piti olla tosis-

saan, mutta ei vakavissaan. Piti tehdä ja toimia, ei miettiä. Aivot höyrysivät joka ilta klov-

neriatuntien jälkeen. Ajatukseni olivat pakkomielteisesti kiinni siinä, että mietin miten voi-

sin onnistua tehtävissä tai miten olla klovni. Tuntui, että koko ajan epäonnistuin.  

 

Klovnihahmoillamme oli esiintymisvaatteet päällä. Kävelimme salissa vapaasti. 

Opettaja pyysi meitä luomaan katsekontakteja toisiimme. Sitten hän pyysi muodos-

tamaan pareja katsekontaktien avulla. Syntyi pieni kohtaus, kun klovnini katsoi huo-

lestuneena ja kaihoisasti, kun vieressäni syntyi yksi pari. Opettaja ohjasi: ”Susanna, 

nyt se sun laulu!”. Katsoin opettajaa, katsoin paria, ja aloin pohtimaan miten toimia. 

Minua inhotti laulaa. Yhtäkkiä opettaja huusi: ”Se meni jo! Sun tilaisuus!”. Olin hä-

milläni, aivan lukossa. Opettajalla oli tapana olla ehdoton, mutta nyt hän antoi toisen 

tilaisuuden. Opettaja sanoi, että klovnin pitää reagoida välittömästi. Ei saa antaa ti-

laisuuden mennä ohitse. Sitten aloin laulaa. Laulu tuli ulos hieman pelon kera, ja 

yritin keskittyä siihen, että katson kaikkia silmiin. Opettajan ohjaus oli provosoi-

mista. Aina jos provosointiin reagoitiin tyrmäävästi, kaikki meni pieleen. Klovni pa-

keni ja jäljelle jäi vain minä. 

 

(Oppimispäiväkirja 2010) 
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Klovneriakurssin jälkeen minusta tuntui, että olin ollut juuri jonkin suuren äärellä. En 

minä oikein löytänyt klovnihahmoani, mutta välillä se pilkahteli ja ilmoitti olemassaolos-

taan. Tutustuin kolmeen kurssitoveriin paremmin, ja aloimme itsenäisesti harjoitella klov-

neriaa kerran viikossa. Kävimme joka maanantai Töölön Kisahallin loossissa harjoittele-

massa kurssilta oppimiamme asioita. Sovimme, että joka kerta yhdellä meistä on vetovas-

tuu. Vetovastuullisen piti suunnitella päivän ohjaus ja fokus, sekä päivän päätteeksi kir-

jata ohjelma ja havainnot yhteiseen tekstitiedostoon. Sellainen vastuunjako oli sopivan ke-

vyttä harrastustoimintaan, mutta se ylläpiti pedagogisia taitoja ja opimme paljon ohjaa-

misesta toisiltamme. Kaksi meistä oli muutenkin taidekasvatuksen opiskelijoita, yksi oli 

valmistumassa teatteritaiteen ohjaajaksi ja yksi harrasti tanssia ja oli kokenut tanssilei-

riohjaaja. Koska olimme tietoisia, ettei klovneriaa voinut opetella ilman yleisöä, pää-

dyimme esiintymäänkin joitain kertoja. Yksi mieleenpainuvimpia hetkiä oli kuitenkin yksi 

harjoituskerta Kisahallilla, jolloin leikimme piilosta. Sen kertainen ohjaaja alusti tehtävän 

niin, että klovnin ei pidä vain piiloutua tilaan vaan sulautua sinne kaiken toiminnan kes-

kelle. Piilosilla olleista kolmesta klovnista kaksi löytyi helposti, mutta yhtä emme meinan-

neet millään löytää. Sitten tuli mieleen katsella ylöspäin. Yksi seurueemme klovneista oli 

kiivennyt hyvin kapeita palotikkaita pitkin katon rajaan. Minun klovnihahmoni putosi heti 

pois, olin liian tietoinen siitä, että nyt ollaan väärässä paikassa. Ei mennyt kauaa, kun 

hyvin vihainen hallinvalvoja marssi paikalle. Hän oli hyvin tuohtunut ja käski palotikkai-

den yläpäässä roikkuvaa klovnia tulemaan heti alas. Seurasin tilannetta kauhistuneena ja 

ihastuneena. Minä olisin auktoriteettikammoisena tullut alas jo kuin kivi, mikään oman 

klovnini voima ei olisi kyennyt pitämään minua palotikkaiden yläpäässä. Mutta tuo yl-

häällä keikkuva klovni, siltä ei hahmo pudonnut. Me muut klovnit pidimme nenät päässä 

ja seurasimme tilannetta sivusta. Välillä hallinvalvoja huusi meille, mutta se vain ruokki 

esityksen elementtejä sillä hetkellä. Palotikkailla ollut klovni tuli vähän alaspäin hallinval-

vojan huutaessa, kuinka tikkaille kiipeäminen on ehdottomasti kiellettyä. Hän huusi, että 

emmekö me tajua millaista huonoa esimerkkiä näytämme Kisahallin nuoremmille asiak-

kaille. Mitä enemmän valvoja huusi, sitä hitaammin klovni laskeutui tikkailta. Tilanne oli 

aivan mieletön, ajattelin että olimme aivan klovnerian ytimessä, vaikka olin enemmän 

keskittynyt pelkooni seurauksista. Ajattelin, että tässä sitä nyt ollaan kaikki läsnä, eikä 

paeta voi. Kun palotikkailla ollut klovni oli laskeutunut ja kun yksi klovneistamme oli yrit-

tänyt rauhoitella valvojaa, tosin provosoiden häntä lisää, meitä pyydettiin poistumaan. 

Me saimme vain varoituksen porttikiellosta. Yksi klovniryhmän jäsenistämme naureskeli 

innostuneesti Kisahallin ulkopuolella, että meidän on saatava vielä se porttikielto! 
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Pidimme hyvin pitkän tauon, ennen kuin menimme Kisahalliin. Sillä välin keksimme har-

joitella Finlandia-talon viereisellä pienellä kukkulalla joka maanantai aamu seitsemältä. 

En ollut mikään aamuvirkku, mutta jotain klovnille ominaista oli heilua keskustan puis-

tossa ja katsoa punaisen nenän takaa töihin meneviä ihmisiä. Keskityimme kuitenkin 

enemmän kokeellisiin harjoituksiimme ja kerran Rouva Tasavallan Presidenttikin käveli 

vartijansa kanssa kukkulamme ohitse ja hymähti hieman touhullemme. Treenasimme niin 

kauan aamuisin, kunnes jokaisen klovnin omat arkikuviot menivät klovniharrastuk-

semme edelle. Ehdimme esiintyä muutamia kertoja, ennen kuin emme ehtineet enää 

nähdä. Esitykset olivat klovnilleni hienoja hetkiä, valitettavasti vain minulla tuppasi usein 

menemään pupu pöksyyn ja olin melko vaisu esiintyjä. Helsingin sarjakuvafestivaaleilla 

esiintyessämme minä hyydyin täysin. Minä vain hyydyin. Tuijotin yleisöä, koska muuta 

en voinut. En enää improvisoinut, klovnini ei ollut enää läsnä. Vain minä ilman klovnin 

rohkeutta ja tyhjä tuijotukseni kohti yleisöä. Yksi ryhmämme jäsen suuttui minulle kama-

lasti. Hän sanoi, että petin kanssaesiintyjäni, että ei voi vain jymähtää lavalle vaikka mikä 

olisi. Paha jännite ja suuttumus hälveni melko nopeasti, mutta mietin pitkään että mitä 

minulle oikein tapahtui. 

 

”Nyt 

Tämä hetki 

Ei mikään muu 

Tämä hetki 

On nyt!” 

 

(Klovniryhmän harjoituspäiväkirja 2010) 
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Häpeä dialogisuuden ja luovuuden esteenä 

 

Klovneriatunnilla oli harjoitus, jossa klovnin piti kävellä lavan poikki ja kesken mat-

kaa leikisti kompastua kuoppaan. Ensimmäisellä kerralla klovnin piti mukamas sa-

tuttaa itsensä ja ilmaista kipuaan yleisölle. Toisella kerralla klovnin piti suuttua kuo-

palle ja syyttää yleisöä siitä, että kuoppa oli tiellä. Kolmannella kerralla klovnin piti 

innostua kompastumisesta ja tehdä siitä viihdettä, jatkaa kompastelua ja naureskella 

sille. Neljännellä kerralla klovnin piti kompastua, mutta yrittää piilotella ja hävetä 

tapahtumaa, olla kuin kompastumista ei olisi tapahtunut. Opettaja huudahti: ”Tällä 

tavalla löydätte klovninne temperamentin! Tässä on myös oikeastaan kyse neljästä 

ihmistyypistä, joista yhteen te kuulutte joka tapauksessa.” 

 

(Oppimispäiväkirja 2010, klovneriaopettajan sanomaa) 

 

Uusikylä kuvailee ihmisen perustarpeeksi luomisenhalun ja itseilmaisun, joiden avulla hän 

voi kasvaa itsekseen ja monitasoiseksi persoonallisuudeksi. Kasvua voivat haitata psyykkiset 

suojautumismekanismit, joilla vältytään kohtaamasta pettymyksiä, moitteita ja itsensä no-

laamista. (Uusikylä 2012, 44.) Psyykkiset suojautumismekanismit, kuten esimerkiksi en-

nalta suunnittelu, sosiaalisen naamion pukeminen, ilmaisualueen kaventaminen tai oman 

suorituksen väheksyminen voivat helpottaa riskiä kokea häpeää, mutta ne myös estävät luo-

vuuden esiin pääsyn (Routarinne 2004, 54-57; Uusikylä 2012, 44.) Klovni, joka häpeää 

kuoppaan kompastumista ja yrittää selvitä kömmähdyksestä ilman että muut huomaavat, 

on esimerkki ihmisestä joka sosiaalista häpeää pelästyessään koittaa muuttua näkymättö-

mäksi ja katkaista vuorovaikutuksen ympäröiviin ihmisiin. Tuossa klovneriaharjoituksessa 

oivallusta herätti erityisesti se, että vaikka kyse oli vain leikisti kömmähdyksen häpeämi-

sestä, niin siinä tosiaan energiaa kului aivan älyttömästi häpeän peittelyyn ja kompuroivan 

liikesarjan korjaamisesta tasalaatuiseksi taapertamiseksi. Tällainen samankaltainen tapah-

tumasarja, siis häpeän ja virheen piilottelu, on omassa opetustyössä tapahtunut useita ker-

toja. Olen sanonut opetuksessa jotain väärin ja säikähtänyt sitä itse niin paljon, että olen 

seonnut sanoissani, punastellut, liikehtinyt oudosti ja änkyttänyt. Niin paljon, että opiskeli-

joiden huomio on todella kiinnittynyt häpeääni eikä olennaiseen, siis opetettavaan asiaan. 

Kun olen koittanut piilotella häpeääni, huomioni on kääntynyt ympäristöstä itseeni ja yhteys 

opiskelijoihin on katkennut.  

 

Improvisaation avulla ja iloisen mokaamisen periaatteen edes jotenkin omaksumalla ope-

tukseni on parantunut. Nykyään jos opetuksessa sanon tai teen jotain vastoin sitä mitä olin 
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suunnitellut, siedän paremmin sanoa vaikka vain ”oho” tai ”hupsis, kaikkea sitä sattuu” ja 

siirtyä eteenpäin. Opiskelijoiden huomio ei kiinnity nolostumiseeni tai muuhun epäolennai-

seen ja epäonnistumisen hetki menee nopeasti ohi. Minulle henkilökohtaisesti tällaisen 

asenteen harjoittaminen ja omaksuminen on ollut hyvin iso työ ja olen siitä ylpeä. Omille 

töppäilyille pitää opettajana osata hieman naureskella tai kohottaa vain hartioita, jotta voisi 

esimerkillään ilmaista myös, että virheiden tekeminen on sallittua, eikä niistä seuraa mitään 

vaarallista luokassa. 

 

Häpeää tutkinut Satu Lindman lohduttaa, että yleisesti ottaen kukaan ei nauti häpeän tun-

teesta ja on luonnollista vältellä tuon tunteen syntymistä. Jos ihminen kärsii häpeäntun-

teesta, hän yrittää paeta tunnetta. Tällä tavoin kuitenkin oma huomio kiinnittyy jatkuvasti 

omaan pelkoon, jolloin oma häpeäntunne voimistuu. Pahimmillaan tämä johtaa siihen, että 

mieluummin eristäydytään sosiaalisista tilanteista, kuin otetaan riski kokea epämiellyttäviä 

tunteita. Jos häpeää ei käsitellä, eikä sitä ylläpitäviä asioita kohdata ja pureta, häpeä voimis-

tuu. (Lindman 2011, 40-41.) Häpeä on voimakas pelko ja se saattaa lisätä psyykkisten de-

fenssien muodostumista. Se taas vaikeuttaa dialogisuutta ja luovuutta. 

 

Ei-tietämistä ja epävarmuutta on opittava sietämään, jotta sen voi nähdä hyveenä. Routa-

rinne kirjoittaa, että moni ahdistuu siitä, jos he eivät tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu. Suun-

nitteleminen eliminoi riskejä epäonnistua ja joutua sosiaalisesti hämmentäviin tilanteisiin. 

(Routarinne 2004, 67-69.) Sosiaaliset tilanteet ovat monelle siedettävämpiä, kun häpeän ja 

hämmennyksen riskit eliminoidaan. Opettaja saattaa pitää tiukasti kiinni ohjelmastaan, 

jotta opiskelijoiden impulssit eivät rikkoisi rutiineja ja saattaisi opettajaa tilanteeseen, jossa 

hän ei tiedä miten toimia. Tämä kuitenkin jäykistää kaiken toiminnan ja dialogisuus estyy. 

Sen lisäksi häpeän pelko voi olla niin kova, että mieluummin estetäänkin dialogisuuden sat-

tumanvaraisuudet. 

 

Osa ihmisistä oppii luomaan vahvat suojamuurit ja defenssit, joiden taakse häpeän ja sosi-

aaliset paineet voidaan piilottaa. Lindman korostaa, että hyvään itsetuntoon ei liity se, että 

häpeää ei tuntisi, vaan että ihminen kykenee suhteuttamaan epäonnistumisensa ja häpeänsä 

osaksi normaalia elämää, ilman että ne pelottavuudessaan ja ahdistavuudessaan hallitsisivat 

sosiaalisia tilanteita ja luovuutta täysin. (Lindman 2011 41-42.) Oma tavoitteeni on opetta-

jana purkaa häpeän ja epäonnistumisen luomia jännitteitä. Jos en muuten, niin omalla esi-

merkilläni ja suhtautumisellani inhimillisiin pieniin virheisiin. Toisekseen toivon, että voin 
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tällaisella asenteellani rohkaista opiskelijoita tarkastelemaan virheitä luovuuden edellytyk-

senä. 

 

Hyvä opettajuus 

 

Hyvällä opettajalla on monia hänen persoonaan ja opittuihin taitoihin liittyviä ominaisuuk-

sia. Hän on muun muassa empaattinen, tunneälykäs ja oikeudenmukainen. Hän on selkeä 

ja innostava. Hyvä opettaja ottaa erilaiset oppijat huomioon. Hän ei tuomitse virheistä vaan 

rohkaisee yrittämään uudelleen. Positiivisella selkeällä auktoriteetilla hän edistää ryhmäy-

tymistä ja vuorovaikutusta. Hän hallitsee opetustaidot, opetettavan aineen ja opetusmene-

telmät. (Uusikylä 2006,83-113.) Uusikylä nostaa esiin opettajan hyväksi ominaisuudeksi 

myös joustavuuden, joka mahdollistaa opettajan monipuolisen toiminnan ja kyvyn kuun-

nella opiskelijoita (mt.,86). Hyvän opettajuuden piirteitä, sekä omaa oppimista ja opetusta 

tarkastellessa huomioni palaa aina läsnäoloon, virheisiin ja tuntemattoman sietokykyyn. 

 

Kappaleessa Taide ja kasvatus tarvitsevat virheitä nousi esiin, että virheet voidaan nähdä 

positiivisena osana oppimista ja luovuuden edellytyksenä. Saastamoinen kirjoitti, että kas-

vattajan tehtävänä on mahdollistaa tila, jossa virheillä on tilaa (Saastamoinen 2010, 13). Im-

provisaatiota opiskellessa opin, että spontaanius on elementti joka mahdollistaa virheiden 

synnyn, sillä se ehkäisee ennalta suunnittelua ja rikkoo rutiineja. (Johnstone 2002, 72; Rou-

tarinne 2004, 65-67) Spontaani toiminta pakottaa olemaan tilanteessa vahvasti läsnä ja läs-

näolo taas edistää vuorovaikutusta, kuuntelemista ja dialogisuutta. Niin kauan kuin muis-

tan, olen murehtinut omassa opettajuudessani sitä, että osaanko opetettavan asian tarpeeksi 

hyvin? Hallitsenko kuinka taitavasti tekniikat, joita opetan? Onko opetukseni rajaus tar-

peeksi mielekäs? Olenko valmis opettamaan sitä tai tätä? Olennaisempi kysymys olisi, että 

olenko valmis varautumaan siihen, mihin ei voi varautua, siis vuorovaikutuksen tuomiin 

impulsseihin? Voin olla vaikka kuinka taitava piirtäjä ja piirustuksen opettaja, mutta jos jän-

nitän vuorovaikutusta opetustilanteessa, niin omat taidot ja opetus eivät niin vain pääse oi-

keuksiinsa. 

 

Tehdessäni opinnäytettäni, olen oivaltanut, että hyvään opettajuuteen liittyy vahvasti läsnä-

olo ja siten kuunteleminen sekä spontaani reagointikyky vuorovaikutustilanteissa. Opetta-

jan tulee toki hallita opetettava asia, ja monia esimerkiksi Uusikylän esiin nostamia taitavan 

opettajan piirteitä, mutta spontaanius ja vuorovaikutustaidot edistävät juuri näitä monia 
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opettajan hyviä piirteitä. Esimerkiksi erilaisia oppijoita tulee huomioitua, kun opettaja sie-

tää sitä että kaikki eivät mene hänen ennalta suunnitellun ohjelman mukaan. Opettajan sel-

keä ja positiivinen auktoriteetti on läsnä, kun hänen ei tarvitse hillitä opiskelijoiden odotta-

mattomia impulsseja. Opettaja voi esimerkiksi innostaa oppimaan, kun hän malttaa kuun-

nella opiskelijoiden kysymyksiä ja mielipiteitä, eikä keskity vain kelloon tai opetussuunni-

telman toteutumiseen. Routarinne kirjoittaa, että suunnittelemisella ja suunnittelematto-

muudella on puolensa. Ennalta suunniteltu edesauttaa esimerkiksi turvantunnetta, pysy-

mään aikataulussa, varautumaan ennalta mahdollisiin muutoksiin ja hahmottamaan toi-

minnan kokonaisuutta (Routarinne 2004, 67). Ennalta suunnittelusta voi olla myös Routa-

rinteen mukaan haittaa, sillä se kohdistuu ennen kaikkea vuorovaikutukseen ja kuuntelemi-

seen. (Routarinne 2004, 69-71.) Opettaja joka esimerkiksi pohtii sitä, että saako varmasti 

sanottua kaikki opetettavat asiat, ei täysin pysty keskittymään vaikkapa opiskelijan kysy-

mykseen tai kommenttiin.  

 

Opettajalta vaaditaan vuorovaikutustaitoja, sillä hänen täytyy pitää huoli, että hänen tärkeät 

asiat todella välittyvät opiskelijoille. Ei riitä, että hän on opetettavan aiheen asiantuntija, 

vaan hänen täytyy kuulostella opiskelijoiden ajatuksia, jotta hän saisi tietoa siitä miten ope-

tus toimii. Lukiossa matematiikan opettajani eräänä päivänä havahtui kesken opetuksensa 

ja oli huolissaan siitä, kun olimme niin hiljaa. Hän keskeytti hetkeksi opetuksensa ja kysyi, 

ymmärsimmekö mistä hän puhui. Hän sanoi ”Puhukaa nyt jotain, en voi avata luukkua tei-

dän päästänne ja kurkata että mitä siellä tapahtuu”.  

 

Spontaanius, ympäristöön reagoiminen ja improvisaatio ylipäätänsä ei ole päätöntä sattu-

manvaraista toimintaa. Spontaani, ympäristöön reagoiva opettajakaan ei toimi päättömästi 

vaan malttaa ottaa vastaan opiskelijoiden impulssit ja sietää sen, että kaikki suunnitelmat 

eivät toteudu aina niin kuin ne on suunniteltu. Koska minulla ei ole paljoa vielä opetusko-

kemusta, minulle edelleen opettaessa tapahtuu paljon sitä, että olen niin keskittynyt ja her-

mostunut opetettavan asian puolesta, että kuuntelen puoli huolimattomasti opiskelijoita tai 

sitten yritän kalastaa heitä sanomaan asioita, jotka tukevat opetukseni sisältöä ja jotain, 

minkä itse tiedän jo.  

 

Improvisaation avulla harjoitellaan sitä, mihin ei voi valmistautua. Suunnittelemattomuus 

vapauttaa energiaa hetkestä nauttimiseen, vuorovaikutukseen ja asiaan paneutumiseen. 
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Ideaalitapauksessa voi oppia löytämään tekemisessä tasapainon suunnittelemisen ja suun-

nittelemattomuuden välille niin, että yllättäviin impulsseihin voidaan reagoida. (Routarinne 

2004, 68-69.) Tarkastelemalla omia oppimis- ja opetuskokemuksia on noussut esiin, että 

vuorovaikutustaitoja ja ei-tietämisen sietokykyä kasvattamalla pääsee opettajana pitkälle, ja 

joskus ihan vain yllättäviin oivalluksia herättäneisiin oppimisen tilanteisiin. Kolmas narra-

tiivi kertoo draamakurssista Helsingin kuvataidelukiossa, jossa pääsin kunnolla testaamaan 

improvisaatiosta ja klovneriasta opittuja taitoja omassa opetustyössä. 

 

Klovni opettajana 

 

Olin neljättä kertaa menossa ohjaamaan draamakurssia Helsingin kuvataidelukioon. Olin 

ollut siellä ennenkin apuohjaajan roolissa, mutta tänä vuonna olin sopinut kurssin vas-

tuuopettajan kanssa, eli toisen ohjaajan, että ottaisin enemmän vastuuta kurssin sisäl-

löstä. Samalla saisin myös enemmän vastuuta esityksen rakentamisesta ja sen ohjaami-

sesta. Olin kertonut innoissani työparilleni käymästäni klovneriakurssista ja siitä, miten 

se antoi minulle uusia oivalluksia esiintymisestä. Hän innostui kertomastani ja ehdotti, 

että opettaisin klovneriaa lukiolaisille. Tietenkin suostuin, hieman epäröiden, mutta suos-

tuin. Ajattelin että oli erinomainen tilaisuus päästä heti opettamaan sellaista, mitä oli juuri 

itse oppinut ja mistä olin innostunut. Ja koska olin joka tapauksessa aikeissa opettaa im-

provisaation perusteita, niin tuntui luontevalta ajatukselta liittää klovnerian menetelmiä 

osaksi kurssia. Klovneriakurssilla olin oppinut, että klovnin pitää joutua aina liemeen ja 

improvisaatiokursseilla oli korostettu, että riski pitää ottaa. Mietin, että voi olla hieman 

riskaabelia opettaa klovneriaa, koska olin käynyt vain viikon pituisen kurssin ja harras-

tanut sitä omalla porukalla milloin menestyksellä ja milloin porttikiellon uhalla. Kuitenkin 

oma innostus meni kaiken epäröinnin edelle. 

 

Osallistumisestani kuvataidelukion draamakurssin ohjaamiseen oli sovittu jo monta kuu-

kautta ennen kurssin alkamista. Olimme sopineet toisen ohjaajan kanssa myös työnjaosta, 

joka loisi minulle täydelliset ja melko vapaat puitteet harjoitella improvisaation opetta-

mista. Minä sain luvan keskittyä kurssikuvauksen kirjoittamiseen, kurssin sisällön suun-

nitteluun sekä opetetukseen, että esityksen ohjaukseen. Työparini, siis kurssin vastuuopet-

taja ilmoitti pitävänsä huolen kurssi-ilmoittautumisista, Wilma-viestittelystä, poissaolo-

merkinnöistä, tilavarauksista ja kaikista koulunsisäisistä muodollisuuksista kurssia kos-

kien. Tietenkin sovimme myös, että me molemmat ohjaisimme esitystä ja että saisin apua 



48 
 

kaikessa missä tarvitsen. Työparillani oli jo pitkä opetushistoria ja paljon kokemusta ky-

seisen kurssin järjestämisestä. 

 

Kovasta motivoituneisuudestani huolimatta kurssisuunnitelman teko tuntui aivan älyttö-

män vaikealta. Ideoita kurssin rakenteeseen, tehtäviin ja esityksen rakentamiseen minulla 

oli vaikka kuinka, mutta sisällön rajaaminen tuntui lähes mahdottomalta. Mietin mikä 

olisi tarpeeksi kiinnostavaa, mikä olisi tarpeeksi aloittelijaystävällistä, mikä mahdollis-

taisi sopivasti tilaa opiskelijoiden vuorovaikutukselle ja ideoinnille, mikä olisi sopivan joh-

donmukaista opetusta ja niin edelleen. Minulle tärkein ajatus oli, että improvisaatio- ja 

klovneriaharjoituksia tehtäisiin sen verran, että varmasti ryhmäytyisimme kunnolla ja 

että kaikki opiskelijat saisivat tarpeeksi välineitä ja rohkeutta itseilmaisuun ja esityksen 

rakentamiseen. Koin ristiriitaisia ajatuksia suunnitteluvaiheessa, koska tiesin etten ollut 

ennen ottanut vastuuta näin ison opetuspaketin muotoilusta ja minulla ei ollut paljoa ko-

kemusta draamaharjoitusten tai esityksen ohjaamisesta. Tiesin siis, että minun pitäisi 

vain tehdä rajaus ja katsoa mikä lähtee kurssilla toimimaan. Toisaalta olin luottavainen 

kurssin suhteen, koska opetuspaikka oli tuttu, kanssaopettaja oli tuttu, osallistuva ryhmä 

oli lähtökohtaisesti hyvin motivoitunut ja kurssin perusrakenteesta minulla oli kokemusta 

kuuden vuoden ajalta, sekä osallistujan että apuohjaajan roolissa. Pallottelin kurssisisäl-

töä aina kurssin aloittamiseen asti. Tehtävien valinta eteni niin, että käytin esimerkiksi 

tuntitolkulla aikaa etsien muutamia mahdollisimman hyviä spontaaniutta edistäviä har-

joituksia. Lopulta olin kuitenkin listannut ylös kaikki spontaaniutta edistävät improvisaa-

tioharjoitukset, jotka vain muistin tai löysin. Ainakin ne olivat sellaisia, joita olin itse ko-

keillut. Tuntui vaikealta löytää tasapainoa ennalta suunnitellun ja spontaaniuden välille. 

Tosiasia oli kuitenkin, että ryhmän impulsseille ja ideoille oli varattava myös aikaa. Kyllä 

minulta kysyttiin, että tarvitsenko apua suunnitelman kanssa, mutta kieltäydyin siitä, 

koska en tiennyt, mihin tarkalleen pyytäisin apua. En pystynyt antamaan niin keskeneräi-

siä suunnitelmia toisen ohjaajan silmäiltäväksi, vaikka takaraivossa kolkutti ajatus, että 

siitä olisi voinut olla enemmän etua kuin haittaa. Minä olin kuitenkin se henkilö, joka tunsi 

improvisaatiota ja klovneriaa paremmin, ja koin että minun vastuulla on rajata niiden 

sisältö lukioryhmälle sopivaksi. Tunsin kamalaa itsekritiikkiä osaamisestani jo ennen 

kurssia, ja toinen ohjaaja rohkaisi sanomalla, että suurin piirteinen ohjelma riittää, koska 

se kuitenkin elää niin paljon matkan varrella. 
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Kurssille osallistui 12 opiskelijaa. Ensimmäisellä tapaamiskerrallamme kävin lyhyesti läpi 

kurssin sisältöä ja kerroin itsestäni muun muassa sen, että opiskelin kuvataidekasvatusta, 

mutta olin opinnoissa kiinnostunut erityisesti draaman menetelmistä. Kerroin, että tutus-

tuisimme improvisaatioon, klovneriaan ja että toivottavasti voimme myös rentoutua ja 

energisoitua kurssilla. Sitten kävimme läpi kirjallisesti ja suullisesti opiskelijoiden odotuk-

sia kurssia kohtaan. Enemmän nousi esiin kuitenkin kysymyksiä: ”Onko pakko esiintyä?”, 

”Pitääkö tehdä teatteria?”, ”Onko pakko olla klovni?”, ”Eikö saa olla käsikirjoitusta?”, ”Mo-

nes päivä esitys on?”, ”Kuka jakaa roolit?”, ”Mitä jos ei pääse joka kerta paikalle?”. Hät-

kähdin sitä, että opiskelijoiden ajatukset olivat jo tulevaisuudessa. He olivat silmiin näh-

den huolissaan joulujuhlaesityksestä, vaikka itseasiassa sitä ei olisi ollut edes pakko toteut-

taa. Murehtimisesta huolimatta opiskelijat halusivat tehdä esityksen. Aloin epäröidä it-

seäni, että olinko jotenkin epäselvä. Lietsoinko opiskelijoihin kauhua sillä, että sanoin, että 

keskitytään nyt rauhassa prosessiin, eikä päämäärään? Kun pahin kuhina oli laantunut, 

puhuin siitä, että improvisaation ja klovnerian luonteeseen kuuluu tehdä mahdollisimman 

paljon virheitä, sillä ne edistävät luovuutta. Sanoin, että keskeistä olisi oppia tekemään 

virheitä ilon kautta. Opiskelijat eivät näyttäneet niin vakuuttuneilta. Teimme pienen im-

provisaatioleikin, joka pakotti mokailemaan. Tila täyttyi naurulla. Olin helpottunut, koska 

tuntui että tulevaisuutta murehtineet aivot palautuivat tähän hetkeen. Harjoituksen jäl-

keen kaivoin esiin suuren paperin ja sanoin, että siihen kirjoitettaisiin kurssin yhteiset pe-

lisäännöt. Kyselin ja houkuttelin opiskelijoilta esiin toimintatapoja, joihin kaikki voisivat 

sitoutua. Listaan tuli muun muassa, että ei saa myöhästellä ja kavereita pitää auttaa. Pyy-

sin heitä perustelemaan vastauksensa, koska ajattelin että kaikkien pelisääntöjen takana 

pitää olla syy, jotta niitä haluaisi noudattaa. Mitä myöhästelyyn esimerkiksi tuli, sanoin 

että ei minua haitannut opiskelijoiden myöhästely, ei se minulta ole pois. Korostin, että se 

on loukkaavaa muita kurssilaisia kohtaan. Lopuksi kaikki kurssilaiset allekirjoittivat pa-

perin. 

 

Kurssi lähti hieman hitaasti käyntiin, koska heti kahden tapaamiskerran jälkeen alkoi 

syysloma. Muutoin kurssi eteni painollaan. Jokaisen tapaamisen ja harjoituskerran jäl-

keen minulla oli sellainen tunne, että on kamala kiire. Tunnetta ruokki se, että monella 

opiskelijalla oli kamalasti menoa koulun jälkeen. Monesti opetuksen jälkeen pohdin, että 

mitä ihmettä minä tein lukiossa tuntien jälkeen? En minä ryntäillyt mihinkään. Toivoin 

kovasti, että aika olisi välillä pysähtynyt draamatunneilla ja olisimme voineet vain keskit-

tyä rentoutumaan improvisaatioharjoitusten ja -leikkien äärellä. Ja että olisimme voineet 
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unohtaa ympäröivän kiireen ja esityksen tuoman jännitteen. En minä kyllä kamalasti esi-

tyksen lopullista muotoa murehtinut, opiskelijat sitäkin enemmän. Yksi opiskelija kysyi 

säännöllisesti ”Mitä jos muut eivät pidä meidän esityksestä? Mitä jos kenenkään mielestä 

meidän klovnit eivät ole hauskoja?”. Vastasin hänelle, että ihan ensiksi koitetaan luoda 

jotain, mistä me itse pidämme. Se nautinto kyllä välittyy lavalta muillekin. Totesin myös, 

että ei klovnien pidä olla hauskoja, koitetaan löytää oma tapa olla klovni. Sanoin myös 

samat sanat, jotka olin kuullut improvisaatiotunneilla: ”Komiikka toimii niin, että jos yk-

sikin ihminen yleisössä naurahtaa tai nostaa edes suupieltään, niin olet silloin onnistunut.”  

 

Useimmiten minulla oli hauskaa opetuksen kanssa. Opiskelijat olivat enimmäkseen hyvin 

paikalla. Tunneilla olin vapautunut. Olin melko spontaani sekä erilaiset harjoitukset ja 

opiskelijat vetivät minut imuunsa. Osallistuin paljon harjoituksiin tai ainakin annoin aina 

esimerkkejä ja opiskelijat seurasivat kukin tavallaan perästä. Kukaan ei ikinä kieltäytynyt 

osallistumasta harjoituksiin tai leikkeihin, mutta alkuun opiskelijat olivat melko vaisuja. 

Ei se minua häirinnyt, eikä siinä ollut mitään epätavanomaista. Kurssin osallistujat olivat 

pääasiassa ensimmäisen vuoden opiskelijoita, eivätkä he tunteneet toisiaan kovinkaan 

paljoa. Olin iloinen, että jo muutamien tapaamisten jälkeen kaikki vaikuttivat tulevan hy-

vin toimeen keskenään. Ajattelin, että se jo sikäli riitti ja kurssi oli onnistunut. Joskus työ-

parini joutui topakasti, mutta hienovaraisesti muistuttamaan minua ajankulusta. Oppi-

tuntien loppuessa olin aina hyvin väsynyt. Keskustelimme ideoista ja kurssin etenemisestä 

toisen ohjaajan kanssa ja välillä sain palautetta tai kehitysehdotuksia ohjaukseeni. Kotona 

kirjoitin ylös kaiken oppitunneista, mitä muistin. Kotona myös kaikki huolettomuus katosi 

ja kurssin etenemisen arviointi tuntui haastavalta. Suuri itsekriittisyys valtasi minut ko-

tona, kaikessa mitä tein oli vikoja, virheitä tai surkeutta. 

 

Erilaiset improvisaatioharjoitukset menivät hyvin. Toistin paljon oman opettajana sa-

noja, kun perustelin tehtävien tavoitteita. En minä muutakaan osannut. Siinä vaiheessa 

kun punaiset nenät kaivettiin esiin, sanoin että nyt täytyy vain tunnustella mitä tapahtuu. 

Toimme klovnimme esiin samalla tavalla, kuin minä klovneriakurssilla. Kukin vuorollaan 

laski viidestä nollaan ja nousi katsomaan silmät kirkkaina, keitä oli paikalla. Kun punaiset 

nenät oli puettu ensimmäisen kerran, tunsin olevani lukossa. Kauhu koputti takaraivossa, 

ja kysyin itseltäni ”mitä nyt?!”. En voinut jäädä ihmettelemään, oli pakko puhua. Sanoin, 

että klovni syntyy omasta itsestä, sitä ei erityisesti tarvitse näytellä. ”Hyväksykää ne im-

pulssit, mitä tulee esiin”. Siitä seurasi sitten minulle ohjaajana haasteita, kun yksi klovni 
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oli todella kielteinen ja halusi pysyä erossa kaikista ja kaikesta. Yritin tarkentaa, että 

kaikki tapahtuu ilon, leikin ja hyväksynnän kautta. Minulle haastava klovni sanoi riisut-

tuaan nenän ”Mutta juuri sanoit, että kaikki saavat olla omanlaisiaan!”.  

 

Aluksi minäkin pidin ohjauksessa punaista nenää, mutta jätin sen pian pois ja keskityin 

olemaan klovnikoulun opettaja. Harjoitussalissa kun katselin klovnioppilaiden impuls-

seja, hetkessä syntyi ajatus esitysmateriaalin työstämisestä. Improvisoisimme erilaisia 

kouluun liittyviä rutiineja ja koittaisimme rikkoa niitä. Syntyi esimerkiksi hauska kohtaus 

siitä, kuinka monella tapaa kouluun ei saanut lähdettyä. Luontevasti aloimme tämän im-

provisaation pohjalta miettiä esityksen muodoksi oman koulun rutiineja, joita klovnit ky-

seenalaistaisivat, pohtisivat ja rikkoisivat. Yritin myös kamalasti olla dominoimatta esi-

tyksen ideointia ja annoin opiskelijoille raameiksi vain rikkoa koulun ja opiskelun ru-

tiineja. Olimme ehtineet mielestäni tehdä jo paljon onnistuneita improvisoituja kohtauk-

sia, myös punaisten nenien kanssa, mutta silti useimmiten opiskelijat olivat hämmenty-

neitä ideoinnin vapaudesta. He odottivat minulta paljon ohjeita sille, mitä tehdään ja minä 

taas keskityin ajatukseen, että vastuuta otetaan kun sitä annetaan. Monesti pyysin opis-

kelijoita myös toimimaan pienemmissä ryhmissä, ideoimaan ja jakamaan toisille pienryh-

mille ajatuksiaan. Monta kertaa olin solmussa kurssin etenemisen kanssa, kun opiskelijat 

keskittyivät ihmettelemään sitä, mitä heidän pitäisi tehdä. Mielestäni esityksen raamit ja 

erilaiset improvisaatioharjoitukset ja niistä syntyneet kohtaukset antoivat paljon virikettä 

mielikuvitukselle. Toinen ohjaaja oli kokemuksensa myötä taas sitä mieltä, että ohjaajien 

pitäisi enemmän vain päättää opiskelijoiden puolesta, jotta pääsisimme eteenpäin. Kurs-

sin puolessavälissä tajusin, että en ollut ihan varma, että miten siirtyä vapaasta improvi-

soimisesta ja materiaalin tuottamisesta materiaalin hiomiseen. 

 

Vaikka keskityimme paljon tekemällä oppimiseen, halusin aika ajoin keskustella opiskeli-

joiden kanssa kurssia koskevista teemoista, kuten spontaaniudesta tai epäonnistumista. 

Ryhmä oli melko puheliasta sakkia, ja keskustelu tuppasi aina rönsyilemään. Oli todella 

vaikea katkaista ajankulun takia keskusteluita tai jakaa puhevuoroja tasavertaisesti. Tun-

tui, että olin aina katkaisemassa jonkun hyvän keskustelun. Keskustelun ohjaaminen oli 

vaikeaa! Rehtorilla oli harvakseltaan tapana tehdä eräänlaisia pistotarkastuksia tun-

neille. Tiesin että rehtori kurkkaisi jossain vaiheessa jaksoa harjoitussaliimme. Jännitin 

rehtoria, vaikka hän halusi ihan vain mielenkiinnosta nähdä mitä tunneilla tapahtuu. Toi-
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voin salaa, että rehtori olisi kurkannut oven raosta silloin, kun kävimme upeita keskuste-

lutuokioita. Tietenkin rehtori kurkisti harjoitussaliin silloin, kun leikimme opiskelijan toi-

veesta hippaa nimeltä Neitsyt ja Raiskaaja. Opiskelijat kiljuivat klovneina pitkin salia vä-

lipalat käsissään. Vinkkasin silmää rehtorille ja sain häneltä hiljaisen hyväksyvän nyök-

käyksen. 

 

Kurssin erikoisuutena ja suurena hittinä oli välipalatarjoilu, koska tunnit olivat kaiken 

muun opetuksen jälkeen. Toinen ohjaaja haki lähes aina Avikaisen leipomosta tuoretta pa-

tonkia, joka nautittiin erilaisten levitteiden ja viinirypäleiden kanssa. Minäkin kerran val-

mistin opiskelijoille kakun. Oli mainio näky nähdä erilaisia klovneja syömässä harjoitus-

salissa, siinä oli jotain hyvin yhteisöllistä ja performatiivista tuntua. Tuntien alussa aina 

joku opiskelijoista sanoi, että syöminen oli parasta kurssilla. Kun kurssimme oli edennyt 

jo reilusti yli puolenvälin, minäkin aloin murehtimaan ajankäyttöä. Meillä oli sovittuna 

osan ryhmän kanssa joulujuhlaesityksen lisäksi yksi pikkujouluesitys ja se oli saatava 

briiffattua ennen opetusta. Jouduin sanomaan oppitunnin alussa, että kaikki voivat kyllä 

ruokailla, mutta pikkujoulua koskeva infopaketti on kuunneltava. Kaikki olivat levottomia 

ja hälisivät, erityisesti yksi opiskelija. Kerroin asiaani pikkujouluesityksestä ja esityspaik-

kaan menemisestä ja koko ajan sama opiskelija keskeytti minut kysymällä sitä asiaa, 

jonka olin juuri kertonut. Hermostuin häneen ja aloin vastaamaan hänelle hyvin ironi-

sesti, sarkastisesti ja kaiken kaikkiaan ilkeästi. Kohdistin kaiken ärtymykseni yhteen opis-

kelijaan ja sitten yhtäkkiä näin hänen silmistään, että hän loukkaantui. Koin että ei minun 

tarvinnut pyytää anteeksi ja että opiskelija kerjäsi käytöksellään näpäytyksen, mutta heti 

ajatukseni perästä tunsin suurta häpeää. Tunsin kuinka menin hajalle, kuinka kaikki hyvä 

minussa loittoni. Pelkäsin, että siinä hetkessä menetin positiivisen statukseni ja arvoni. 

Pelkäsin, että menetin yhteyteni ja luottamuksen tähän yhteen opiskelijaan ja siinä sa-

massa koko ryhmään. Sisälläni oli vain kauhua, mutta silti vein puheellani huomiota toi-

saalle ja totesin ärtyneesti, että aion istua niin kauan ja odottaa, että hälisevä levoton 

ryhmä on valmis osallistumaan tunnille. Olin niin vihainen siitä, että opiskelijat vitkutte-

livat. Vedin vielä marttyrismin mukaan, ja menin salin sivuun istumaan käden ja jalat 

ristissä. Lopulta hetken kuluttua toinen opiskelija tuli sanomaan, että ryhmä taitaa olla 

valmis harjoittelemaan. Minua nolotti aivan järjettömästi. Kotiin päästyäni otin itseni lie-

västi sanottua raskaasti. Mantrasin aina seuraavaan tapaamiseen asti sitä, kuinka olin 

toiminut väärin. Seuraavalla tapaamiskerralla tunnelma oli kuin ennenkin. Loukkaamani 

opiskelija ei vaikuttanut enää loukkaantuneelta ja harjoitukset sujuivat hyvin. Opiskelijat 
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tekivät paljon aloitteita esityksen harjoittelemisessa ja auttoivat toisiaan. Minutkin halut-

tiin yhteen kohtaukseen esittämään hölmöä ja tylsää klovniopettajaa.  

 

Joulujuhlapäivänä tapasimme jo aamupäivästä ja pyysin kenraalin jälkeen opiskelijoita 

täyttämään loppupalautteita. Selailin papereita vaivihkaa sitä mukaa, kun sain niitä ta-

kaisin. Silmäilin erityisesti kohtaa, jossa kysyttiin mitä opiskelijat olivat oppineet kurssista 

ja voivatko he hyödyntää oppimiaan taitoja tulevaisuudessa ja miten. Useamman opiske-

lijan paperissa oli vastattu, että he olivat oppineet teatterin tekemisestä, näyttelemisestä 

tai klovneriasta. Muutamat vastasivat, että he tuskin tekevät taidoilla tulevaisuudessa mi-

tään, elleivät ryhdy esimerkiksi näyttelijöiksi. Huokasin vahingossa melko äänekkäästi ja 

suuni muodosti äänettömästi lauseen ”oppihan ne vaikka mitä”. Vaikka palaute oli monin 

puolin hyvin positiivista, ilahduttavaa, kannustavaa ja ennen kaikkea se toi esiin osallis-

tujien ilon ja tyytyväisyyden omasta tekemisestä, niin silti olin närkästynyt. Halusin opis-

kelijoilta samoja oivalluksia, kuin mitä minä olin heidän oppimisestaan oivaltanut. Halu-

sin tunnustusta ja kiitosta siitä, miten hyvää kurssi oli osallistujille tehnyt. Ennen esityksen 

alkua ryhmämme oli kokoontunut juhlasaliin valmistautumaan. Yhtäkkiä eräs alkujaan 

ujonpuoleinen opiskelija kääntyi meihin kaikkiin päin sanoi minulle kaukaa ”Kiitos kun sä 

autoit meitä saamaan ystäviä.”. Kaikki opiskelijat nyökyttivät ja ilahduin kovasti. Sen li-

säksi opiskelijat alkoivat kiitellä toisiaan. Minusta tuntui, että olin tehnyt opettajana jotain 

oikein. 

 

Kuka on klovni? 

 

”Olla oma itsensä, vain oma itsensä, on suurta. Ja miten se käy, miten sen voi saada 

aikaan? Oh, se on kaikista vaikein temppu. Se on vaikeata yksinkertaisesti sen 

vuoksi, että se ei vaadi mitään ponnistusta. On vain oltava yrittämättä olla toinen tai 

toinen, ei suuri eikä pieni, ei taitava eikä taitamaton... Pysytkö mukana? Suoritettava 

kaikki mikä tulee eteen. Tehdä se halukkaasti, bien etendu. Sen vuoksi, että mikään 

ei ole epäoleellista. Ei mikään. Naurun ja suosionosoitusten sijasta kohtaa hymyjä – 

siinä kaikki. Mutta se on kaikki... enemmän kuin voi pyytää. Suoritetaan kaikki likai-

nen työ, kevennetään ihmisten taakkoja. Se tekee heidät onnelliseksi, mutta se tekee 

sinut itsesi paljon onnellisemmaksi, käsitätkö?”  

 

(Miller 1948, 47.) 
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Henry Millerin kirjassa, Hymy tikkaiden juurella, Auguste -klovni eräänä päivänä säpsähtää 

ymmärtämään, että hänestä on tullut erakko. Kaikki tuntevat kuuluisan Auguste -klovnin, 

mutta kukaan ei tunne todellista Augustea. Auguste on keskittänyt energiansa elämään 

kahta elämää, kuuluisaa ja henkilökohtaista. Kumpikaan ei tunnu aidolta. Vasta kun hän saa 

mahdollisuuden esiintyä ilman nimeään, raja Augusten varjoelämän ja julkisuuden välillä 

hälvenee. Hänestä tulee jälleen vain ihminen kaikkine arkisine tyhmine puolineen ja silloin 

Auguste kokee onnen. Hänen ei tarvitse varjella mitään puolta itseään, vain elää ja tehdä 

työnsä. Augusten työ on vain kohdata itsensä ja sitä kautta kohdata yleisönsä. (Miller 1948, 

42-44.) Klovni on kuin elämäntehtävä, se on tapa olla. Siksi Millerin Auguste -klovnikin 

huolestuu, kun hän huomaa että hän ei edusta itseään sellaisenaan klovnina sirkuksessa. 

Auguste saa mielenrauhan, kun kaikki hänen puolensa ovat läsnä klovnissa, ja kaikki mitä 

hänen klovnissaan on, on läsnä hänessä itsessään.  

 

Fyysisen teatterin merkittäviin kehittäjiin ja opettajiin lukeutuva Jacques Lecoq (1921-1999) 

on pohtinut klovnin olemusta ja ilmaisua (Lecoq 2006). Lecoq kuvailee, kuinka klovni löytää 

itsensä tekemästä aina asioita, joita tämä ei osaa tai ymmärrä. Klovni tutkii niitä osia itses-

sään, jotka ovat heikoimpia. Siinä missä ihmiset yleensä pyrkivät peittämään naurettavuut-

taan, heikkouksiaan, rumia puoliaan, klovni hyväksyy itsensä sellaisena kuin hän on ja avaa 

itsensä kaikkien nähtäväksi. Klovni tapaa onnistua siinä, missä me uskomme hänen epäon-

nistuvan ja klovni epäonnistuu siinä, missä emme uskoisi kenenkään epäonnistuvan. (Lecoq 

2006, 115.) Yleisö nauraa klovnille samaan aikaan alentavaa ja vapauttavaa naurua. Klovni 

paljastaa heikkoutensa ja siten inhimillisyytensä koko kirjon meidän puolestamme. Auguste 

-klovni oivaltaa myös, että kohtaamalla itsensä ja intohimonsa esiintyessään klovnina, hän 

tekee palveluksen myös muille:  

 

”– miten vähän tarvitaankaan muuttuakseen ei keneksikään! Sitä me olemme – ei 

kukaan. Ja samalla kertaa kaikki. He eivät taputa käsiään meille vaan itselleen.”  

(Miller 1948, 46.) 

 

Lecoq on sanonut: ”Punainen nenä on maailman pienin naamio” (Lecoq 2006, 116). ”Pienin 

naamio” kuvaa erittäin hyvin punaista nenää, koska sen taakse on mahdoton piiloutua. Se 

pakottaa kantajastaan ennemmin asioita esiin, kuin kätkee taakseen mitään. Muisto on siitä 

hyvin tallella, miltä symbolisen punaisen nenän pukeminen tuntui ensimmäisen kerran. 

Klovnin punainen nenä on muodoltaan ystävällinen, liioittelevan iso ja hupaisa. Se on myös 

usein häiritsevän kirkas, se vaatii huomiota. Punainen nenä on yksi klovnin tunnistettavista 
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piirteistä, mutta edes se ei vedä vertoja klovnin perimmäiselle olemukselle, klovnin asen-

teelle ja olemukselle, jotka ovat olemassa ilman näkyvää punaista nenääkin. Klovni on ensi-

sijaisesti esiintyjä, mutta klovnia ei voi näytellä. Se ei ole opeteltavissa oleva rooli, vaan klov-

nin materiaali löytyy esiintyjän itsensä persoonasta (Siljamäki 2010, 9). Klovnina olon haas-

tavimpia puolia on se, että se on niin lähellä esiintyjää itseään, tämän tunteita, olemusta ja 

kehoa (Siljamäki 2010, 9). 

 

Opin klovneriaopettajaltani, että meissä kaikissa on klovni. Se kuinka paljon olemme tietoi-

sia klovnistamme, tai kuinka paljon annamme sille tilaa, riippuu ihmisestä. Klovni on ää-

rimmäisen rehellinen, ehdoton ja avoin. Mielestäni pääsemme melko lailla lähelle klovne-

riaa ja omaa klovnia, kun mietimme, millaisia olimme lapsena ja millaisia olisimme nyt, jos 

toimisimme niin kuin toimimme lapsena. Jari Siljamäki, eli klovni Dodo, tiivistää klovnin 

tärkeimmiksi ominaisuuksiksi naiiviuden, leikkimielisyyden, haavoittuvuuden, liioittele-

vuuden, anarkistisuuden ja selkeän statuksen eli suhteensa muihin (Siljamäki 2010, 33-40). 

Osa ihmisistä työntää tarkoituksella ja osa huomaamattaan klovnin syvemmälle piiloon, 

ettei se vain herättäisi huomiota ja närkästystä kanssaihmisissä. Lecoqin mukaan klovni on 

uskon ja kutsumuksen ammatti, jonka toteuttamiseen esiintyjä tarvitsee ensisijaisesti klov-

nin mielen, ei tämän asua (Lecoq 2006, 115). John Wright painottaa myös, että mikäli olo-

suhteet ovat suotuisat, kuka tahansa meistä saattaisi haluta ja löytää itsensä hetkellisesti 

klovneeraamasta ja antautua vapauttavalle tyhmyydelle (Wright 2006, 179-180). Klovni ei 

ole opeteltavissa oleva rooli, eivätkä todelliset klovnit ole näyttelijöitä, sillä he eivät malta 

istua teatterin konventioihin. Wright kirjoittaa Angela de Castrosta, erittäin maineikkaasta 

ja kansainvälisesti tunnetusta klovnista, jonka ohjaaja Sir Peter Hall kutsui haastatteluun. 

Hall oli kiinnostunut yhteistyöstä de Castron kanssa Beckettin Huomenna hän tulee näytel-

mässä. Kun Hall kysyi de Castrolta, mitä osaa de Castro haluaisi esittää, hän vastasi ”puuta”, 

sillä puu on ainoa asia joka liittyy kaikkiin roolihahmoihin. Se oli päätös heidän yhteistyöl-

leen. Klovnin näkemystä ja logiikkaa ei ymmärretty. (Wright 2006, 18.) 

 

Meissä kaikissa on siis klovni, koska klovnina oleminen on inhimillisyyden ammentamista 

sen koko kirjossaan. Klovnina olo on alituista itsensä altistamista ja reagoimista hetkeen. 

Punainen nenä on magneetti, jota elämä, hankaluudet ja suuret tunteet vetävät puoleensa. 

Klovneriaopettajani antoi kurssillaan osviittaa siitä, että klovnina olo on otettava tosissaan, 
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mutta ei vakavasti. Se on eräänlainen elämäntehtävä, jonka harvat meistä osaavat ja uskal-

tavat ottaa työstettäväkseen. Siitäkin huolimatta ripaus klovnerian intensiivikurssia voisi 

tehdä hyvää itse kullekin, vaikka palaisi sitten takaisin leipätyöhönsä. 

 

John Wright kuvailee, kuinka klovnin eriskummallisuus, jännittävyys ja hauskuus eivät si-

toudu tämän ulkonäköön, kuten hassuihin vaatteisiin, vaan klovnin kykyyn ja tapaan leik-

kiä. Klovnin leikki on yhteydessä kummallisuuksiin ja sitä kautta vapautumiseen. Klovnina 

olo on vapautta ja vapautumista, koska klovnin ei tarvitse olla fiksu, nerokas tai erityisen 

lahjakas. Klovnin leikki ja mielikuvitus ovat sitä varten, jotta itsestäänselvyydet, vähäpätöi-

set ja triviaalit asiat saavat merkityksen. (Wright 2006, 17.) Klovni synnyttää komediaa te-

kemällä yksinkertaisista asioista monimutkaisia, ja pienistä asioista suurenmoisia. Klovni 

elää hämmennyksen maailmassa, jossa itsestäänselvyydet eivät päde. Klovni todennäköi-

sesti nukkuu ennemmin jakkaralla, kuin istuu sillä. Klovnin yksi tunnuspiirre, naiivius on 

hallitsevaa, hän on kuin lapsi joka kohtaa kaiken kuin ensimmäistä kertaa. Klovnin toimin-

nassa ja olemuksessa naurattaa enemmän se, miten hän toimii, ei syy miksi hän toimii niin 

kuin toimii. (Wright 2006, 18.) 

 

Miksi kukaan haluaa lähteä kulkemaan klovnin jalanjälkiä? Klovni antaa ihmisille luvan olla 

vapautunut ja tyhmä. Näyttelijälle klovneria on ainoa esiintymisen laji, joka Wrightin mu-

kaan ei vaadi tekijältään tietoa ja ymmärrystä siitä, miksi hän tekee jotakin. Klovneria kään-

tää idiotismin taiteeksi. Näyttelijälle, esiintyjälle ja ihmiselle ylipäätänsä klovneria antaa 

mahdollisuuden tehdä mitä vain ja millä tahansa tavalla, mutta yhdellä ehdolla: Yleisön tu-

lee nauttia tästä tekemisestä. Yleisön mielihyvä on klovnin tärkein fokus ja tavoite. (Wright 

2006, 180.) Klovneria vie meidät sellaisen yksinkertaisuuden tasolle, joka riisuu meidät niin 

että jäljelle jää vain ihmisyys. Klovnin inspiroituessa omasta itsestään ja omasta persoonas-

taan, hän on kosketuksissa äärimäisellä tavalla luovuuden, herkkyyden ja persoonallisuuden 

kanssa. Se voi olla henkisesti kivuliastakin, mutta klovnin olemus etsiä nautintoa ja iloa siel-

täkin, missä sitä ei ole, tekee kivusta jotain naurettavaa. (Charles 1945; Siljamäki 2010; 

Wright 2006.) 
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Klovnina olon haaste on äärimmäinen tunteminen ja tiedostaminen, joiden kanssa 

pitäisi kyetä vapautumaan. Klovni tasapainoilee jatkuvasti kolmella tasolla: Hän on 

anarkistinen, leikkisä ja naiivi klovni itse. Hän on klovnin taustalla oleva ihminen 

itse. Hän on ihminen, jota klovni provosoi eli esiintyjä. Sillä tavalla klovni on ihmis-

ten yläpuolella ja sillä tavalla klovni on ihmisissä. 

 

(Oppimispäiväkirja 2010) 

 

Klovnin ja klovnerian historiaa 

 

Ennen klovnerian opiskelua tunsin oikeastaan vain sirkusten värikkäät klovnit ja Pikku-

Kakkosesta tutun Pelle Hermannin. He olivat hauskoja hahmoja, joiden hauskuutta en kui-

tenkaan osannut purkaa tai selittää. Minulle itselleni on ennen kaikkea ollut opinnäytteen 

kannalta hyödyllistä ja tarpeellista kartoittaa hieman klovnin kulttuurihistoriaa, jotta ym-

märtäisin omaa suhdettani klovneriaan. Kuitenkin klovnin ja klovnerian historian ottami-

nen mukaan osaksi opinnäytetyötä auttaa hahmottamaan paremmin klovnin tarvetta ja teh-

tävää yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Historia antaa ymmärtää, että yhteisöillä ja yhteiskun-

nalla on aina ollut tarve hahmolle, joka tekee idiotismista taidetta meidän kaikkien edestä. 

Olemme tarvinneet jonkun, joka kohtaa puolestamme tabut jotka muutoin ajaisi meidät hul-

luuden ja masennuksen partaalle. 

 

American Folclore Societyn julkaisussa vuodelta 1945 löytyy draaman ja teatterin parissa 

ohjaustyötä ja tutkimusta tehneen Lucile Hoerr Charlesin artikkeli nimeltä ”The Clown’s 

Function”. Charles pohtii kirjoituksessaan klovnerian historiaa ja klovnin tehtävää. Klovne-

ria on laaja ja pitkäaikainen ilmiö, joka löytyy useista kulttuureista ja monelta aikakaudelta. 

Klovnin olemus, tarkoitus ja merkitys yhteiskunnassa tai yhteisössä on ollut muun muassa 

niin antropologien, historioitsijoiden, teatteritaiteen ammattilaisten kuin psykologienkin 

käsittelyssä. (Charles 1945, 26.) Jari Siljamäki on tiivistänyt klovnien historiaa siten, että voi 

saada nopeasti kuvan, kuinka pitkällinen prosessi nykyklovnin muotoutuminen on ollut ja 

toisaalta, kuinka klovnit ja ilveilijät ovat aina ihastuttaneet ihmisiä ja että heidät on koettu 

yhteisössä tai kulttuurissa merkittävinä hahmoina. 

 

Ilveilijät ovat tehneet alkuperäiskansoissa pilaa yhteisön pyhistä rituaaleista, esimerkiksi 

cheyenne intiaanien ilveilijät ratsastivat ja ampuivat jousella väärinpäin. Euroopassa 1500-

luvun alussa atsteekkien kuninkaan hovinarrit ihastuttivat Euroopasta tulleita vierailijoita 
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niin paljon, että ilveilijöitä päätyi tuliaisiksi Eurooppaan. Antiikin Kreikan ja Rooman ai-

kana teatterin arvostuksen myötä erilaiset ilmaisumuodot pääsivät kehittymään ja Spartasta 

on löydetty todisteita 600-luvulta eKr. koomisista näyttelijöistä ja klovneista. Rooman val-

takunnan luhistuminen vuonna 476 ja kristinuskon pelokas ja vihamielinen asenne näytte-

lijöitä kohtaan pyrki pitämään myös ilveilijöitä ja klovneja loitolla. (Siljamäki 2010, 20.) 

 

Commedia dell'arte on merkittävästi vaikuttanut klovnerian syntyyn sen hahmojen kautta. 

Commedia dell'arte on farssin esimuoto ja fyysistä komiikkaa. Siinä elämä näyttäytyy pa-

himman kautta ja synnyttää naurua. Esitysperinteeseen kuuluvat hahmot, jotka toistuvat 

kaikissa esityksissä. (Wright 2006, 182.) Ranskassa Arlecchinosta muotoutui romanttinen 

Harlekiini ja Pedrolinosta herkkä Pierrot. Charlie Chaplinin kulkurihahmon esikuvana on 

toiminut uneksiva, herkkä Pierrot. Ranskassa valkoinen klovni, Pierrot oli suuressa suosi-

ossa ja vaikutti keskeisesti 1800-luvulla nykyklovnin kehittymiseen. Kuitenkin nykyklovni 

sai eniten vaikutteita 1800-luvun lopulla syntyneestä Augusti-klovnin hahmosta. Augustin 

piirteinä olivat groteskius ja tyhmyys ja 1900-luvun alun Euroopassa kuuluisuuteen nous-

seet klovnit nostivat Augustin valokeilaan. Samalla esiintyvät klovnit kehittivät Augustin ja 

Valkoisen klovnin keskinäistä ristiriitaa ja dynamiikkaa, joka syntyi näiden erilaisten status-

ten ja ominaisuuksien myötä. (Siljamäki 2010 21-23.) 

 

Sirkus ja klovnit yhdistyivät vasta 1800-luvulla ja hiljalleen klovnin rooli vakiintui sirkuk-

sessa purkamaan jännitteitä vaarallisten ohjelmanumeroiden jälkeen. Hänen tehtävänsä oli 

myös luoda ja ylläpitää yhteyttä maneesin ja yleisön välillä. Sirkusklovnerian rinnalle syntyi 

teatteriklovneria, joka oli runollisempaa ja hienovaraisempaa. Molemmat ammensivat sa-

maa historiaa, mutta molemmilla oli omat tavoitteensa ja esiintymispaikkansa. Sirkusklov-

nerian ensisijainen tavoite oli aina energian purkamisessa ja hauskuuttamisessa, kun taas 

teatteriklovneria saattoi käsitellä enemmän yhteiskuntaa ja politiikkaa. (Siljamäki 2010, 

24.) Sirkusklovneriassa tavallista oli, että klovnin ammatti periytyi sukupolvelta toiselle. 

Kun esimerkiksi trapetsitaiteilija sai ikää, eikä voinut enää esiintyä kuten ennen, hän alkoi 

opettamaan trapetsitaidetta nuoremmille ja alkoi samalla kehittää itse omaa klovnia. (Lecoq 

2006, 115-116; Siljamäki 2010, 24.) Sirkuksessa klovnit olivat samankaltaisempia keske-

nään, koska niitä edustivat mahdollisesti samat sirkussuvut, mutta teatteriklovneria oli ko-

keilevampaa eikä ollut sidoksissa niinkään sukupolviin. (Siljamäki 2010, 25.) Amerikassa 

klovneria kehittyi 1800-luvun loppupuoliskolla suuntaan, joka yhdisti valkoisen klovnin ja 

Augustin. Sirkusareenat suurenivat, etäisyys katsojien ja klovnien välillä kasvoi, mikä lisäsi 
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esitysten näyttävyyttä ja spektaakkelimaisuutta. Euroopassa samoihin aikoihin klovneria 

muotoutui runollisempaan ja filosofisempaan suuntaan, jossa oli myös traagisia element-

tejä. (Siljamäki 2010, 25-26.) 

 

Charles tiivistää, että vaikka klovneriaa tarkastelisi missä tahansa aika- tai paikkakonteks-

tissa, tai vaikka tutkisi mikä vaatekappale klovnia edustaa, klovniin liittyy tiettyjä toistuvia 

yhtäläisyyksiä (Charles, 1945, 25-32). Charles kirjoittaa, että klovni on aina jossain määrin 

huolissaan ja tekemisissä sellaisen asian kanssa, joka on noloa, hämmästyttävää tai shokee-

raavaa. Tämä piirre toistuu kaikkina aikoina kaikkialla. (Charles, 1945, 32) Tunnistamme 

klovnin punaisen nenän, kasvomaalit ja huvittavat vaatteet, mutta eniten erilaisia, eri ai-

koina ja eri kulttuureissa vaikuttaneita klovneja yhdistää anarkistinen henki, hulluus ja hul-

lunkurisuus tai vain halu ja uskallus olla tyhmä julkisesti.  

 

Wright tarkastelee kahta teatteriohjaajaa, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet teatteriklov-

nerian kehittymiseen. Jacques Copeau (1879-1949) oli ensimmäinen teatteriohjaaja ja -pe-

dagogi, joka pohti näyttelemisen ja klovnerian suhdetta. Oman koulun hän perusti Pariisiin 

vuonna 1921. Jacques Lecoq (1921-1999) sen sijaan oli ensimmäinen, joka tutki klovnerian 

fyysisyyttä ja klovneriaa näytelmän yhtenä muotona ja tasona. (Wright 2006, 180.) Lecoq 

oli erikoistunut fyysiseen teatteriin ja jatkoi Copeaun klovnerian tyylin kehittämistä (Silja-

mäki 2010, 25). Myös Lecoq perusti oman koulun Pariisiin vuonna 1956 (École Internati-

onale De Théâtre Jacques Lecoq). Klovneria tuli mukaan Lecoqin kouluun kuusikymmentä-

luvulla, ja sai runsaasti huomiota ja suosiota opiskelijoiden keskuudessa. Teatteriklovneria 

oli vapaa sen esittämiseen liittyvistä rajoitteista ja toisaalta siinä oli paljon erivapauksia ja 

mahdollisuuksia sovellettavaksi. (Wright 2006, 182.) 

 

Klovnerian perinteitä jatketaan edelleen sirkuksissa ja teattereissa. Teatterissa se hakee uu-

sia muotoja ja vaikutteita. Klovneriaa voi tätä nykyä opiskella Suomessakin useissa oppilai-

toksissa ja erilaisilla intensiivikursseilla. Klovnerian maisteriksi voi valmistua Tukholman 

Teatterikorkeakoulusta, ja Suomestakin löytyy kaksi sieltä valmistunutta klovnia, Hanna 

Terävä (Maija klovni) sekä Janna Haavisto (Pirkko the Finnish Masochist) (Teatteri Meta-

morfoosi 2015). Maailmalla, mutta myös Suomessa toimii aktiivisesti sekä Klovnit ilman ra-

joja sekä Sairaalaklovnit. Klovnit ilman rajoja tuovat klovnerian keinoin iloa ja helpotusta 

lapsille, jotka elävät vaikeissa olosuhteissa, esimerkiksi pakolaisleireillä ja lastenkodeissa. 
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(Klovnit ilman rajoja 2015). Sairaalaklovnit vierailevat sairaaloissa osastoilla pitkäaikaispo-

tilaille tai vakavasti sairastuneiden lasten luona heidän luvallaan. He tuovat lapsille ja hei-

dän perheilleen iloa arkeen ja edesauttavat tuomaan helpotusta sairaalakokemuksen ja sai-

rauden käsittelyyn. (Sairaalaklovnit.) 

 

Klovnin tehtävä 

 

Klovneria on sosiaalisesti hyväksytty tapa ilmaista tyhmyyttä ja klovni tekee idiotismista tai-

detta (Wright 2006, 180).  

 

Klovni on kuin elämä itsessään, hän edustaa itseään ja katsojaansa. Klovnin tehtävä on kei-

nolla millä hyvänsä saada yleisö nauramaan ja tämä tapahtuu vain siten, että klovnilla on 

suora yhteys katsojiinsa. Klovni rakastaa yleisöään ja on olemassa vain tämän kautta. Perin-

teet, säännöt ja oletukset eivät sido klovnia toimimaan tietyllä tapaa. Ainoa klovnin toimin-

taa rajoittava tekijä on jatkuva suhde yleisöönsä. Lecoq otti klovnerian osaksi koulunsa tar-

jontaa, sillä hän oli vakuuttunut että klovneria edistäisi ja rohkaisisi näyttelijöitä rikkomaan 

rajojaan ja vahvistamaan läsnäoloaan yleisön edessä. (Wright 2006, 183-184.)  

 

Klovnilla henkilökohtainen ja yhteisöllinen tehtävä. Henkilökohtaisella tasolla klovnin tulee 

olla vain oma itsensä, sillä klovni ei ole opeteltavissa oleva rooli. Toisekseen esiintyessään 

klovnin tulee pitää huoli vain siitä, että hän reagoi yleisöönsä ja saa yleisön nauttimaan. Yh-

teisöllisellä tasolla klovnille on suotu rooli purkaa jännitteitä ja koskettaa tabuja. (Charles 

1945; Siljamäki 2010; Wright 2006.) Klovnin tehtävänä on olla rehellinen, välitön ja tuoda 

iloa, myös aiheisiin jonne ilon ei mielletä kuuluvan. Klovni saa käsitellä myös negatiivisia 

tunteita ja aiheita, mutta tämän on tapahduttava positiivisuuden kautta. (Siljamäki 2010, 

9.) Klovni hymyilee kyynelten läpi ja kääntää raivon vitsiksi. Klovneria on yhteisöllinen laji 

ja klovni on olemassa vain suhteessa yleisöönsä. Klovni luo positiivisella energiallaan katso-

jilleen hyvää mieltä, mutta tämä myös mahdollistaa ihmisille keinon käsitellä vaikeita, epä-

sopiviakin asioita. (Siljamäki 2010, 9-10.)  
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Klovni ja tabu 

 

Klovneriaan perehtyminen johdatti minut hyvin äkkiä tabujen ja tabun käsitteen äärelle. 

Opinnäytteessäni tabu on läsnä myös opetustyössäni ja opettajuudessani. Omassa taidekas-

vatusajattelussa on kiinni suuri tabu, joka on virhe. Oma klovni ja improvisaation menetel-

mät ovat auttaneet kohtaamaan, käsittelemään ja kiertämään virheiden tuottamia negatii-

visia tunteita ja auttanut keskittymään virheistä kumpuavaan positiiviseen puoleen. 

 

Charles kuvailee, kuinka klovnilla on kyky olla tekemisissä tabujen kanssa. Klovni saa luvan 

tehdä asioita, joita yhteiskunta pitää arveluttavina, epäsopivina tai jopa kiellettyinä. Klovni 

tarkastelee tabuja sekä objektiivisesti, että intiimillä henkilökohtaisella tavalla ja siten ra-

kentaa sillan yksilön ja tabun välille. Me tarvitsemme yhteisössämme tai yhteiskunnassa sel-

laista hahmoa, jolle on suotu lupa käsitellä epäsopivia tai arkoja asioita ja klovni lunastaa 

tämän hahmon paikan. (Charles, 1945, 43.) Koska klovni edustaa itseään, mutta myös ih-

mistä ylipäätänsä, hän osallistuu, ihmettelee ja esiintyy meidän kaikkien puolesta. Klovni on 

suoraan kosketuksissa käsittelemänsä asian kanssa, joka voi olla myös tabu, mutta roolinsa 

takia kykenee säilyttämään tietynlaisen etäisyyden. Yhteiskunnalla on tarve klovnille, joka 

ihmisten puolesta koskettaa myös niitä asioita, jotka ovat kiellettyjä, varjeltuja tai herkkiä. 

Yleisö ymmärtää klovnin ja tabun eron, klovni leikkii tulella olematta itse tuli. Klovnin taito 

ja taianomaisuus perustuvat tämän kykyyn tasapainoilla subjektiivisen ja objektiivisen vä-

lillä. (Charles, 1945, 32.) Toisin sanoen, klovni on oma itsensä, vastuussa vain itsessään, jo-

tain muuta kuin me ihmiset, mutta toisaalta hän edustaa meitä kaikkia ja on meissä kaikissa.  

 

Freud kirjoittaa, että tabu pitää sisällään merkityksen pyhästä ja pyhitetystä, mutta se mer-

kitsee myös kiellettyä, epäpuhdasta ja vaarallista. Tabu on polynesialainen sana, jolle mei-

dän kielestämme ei löydy yhtä käsitettä. Tabu voi siis tarkoittaa ihmistä, esinettä, paikkaa, 

tapahtumia, mutta sillä viitataan myös kieltoon, jolla estetään koskettamasta tabua. Tabuun 

liittyvät kiellot eivät ole uskonnollisia tai moraalisia kieltoja, vaan tabu toimii kuin itsenäi-

senä kieltoja ja sääntöjä latelevana voimana. Freudin mukaan tabu eroaa moraalikäskyistä 

juuri sen takia, että tabun kunnioitukseen ja sen välttelyyn ei liity yhtä tiettyä tapaa tai käy-

tösmallia. Tämä tulee esiin esimerkiksi siten, että meidän kulttuurissamme pidetty tabu ei 

ole tabu toisessa kulttuurissa. (Freud 1989, 36-37, 40.) 
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Freud kartoittaa antropologi Northcote W. Thomasin tutkimuksen avulla tabun olemusta. 

Tabun tavoitteiden sanotaan olevan moninaisia, mutta tiivistäen ne suojaavat jotakuta tai 

ne suojaavat joltakin. Tärkeitä henkilöitä, kuten päälliköitä tai pappeja suojellaan vahingoit-

tumiselta. Heikkoja, tavallisia ihmisiä tai naisia ja lapsia suojellaan päälliköiden tai pappien 

maagisilta voimilta. Sen lisäksi tabut suojelevat vaaroilta, jotka liittyvät kuolleiden kosket-

tamiseen tai joidenkin ruokien syömiseltä. Tabut myös ovat myös olemassa, jotta tärkeät 

elämäntapahtumat kuten syntymä, kuolema tai aikuistumisriitit eivät tule häirityiksi. 

(Freud 1989, 37-38.)  

 

Se mitä tabun rikkomisesta seuraa, on että tabu ikään kuin itsessään rankaisee sen rikkojaa. 

Muuta rankaisun toimeksi panijaa ei tarvita. Viitatessaan edelleen Northcote W. Thomasiin, 

Freud jatkaa että todennäköisesti tabu-käsitteen kehittyessä, ensin rankaisu on synnyttänyt 

mielikuvia rankaisevista jumalista ja demoneista, kunnes sitten yhteisö on alkanut toimia 

rankaisijana. Yhteisö siis rankaisee yksilöä, joka tabua rikkoessaan on saattanut koko yhtei-

sön vaaraan. Ihminen, joka rikkoo tabua, tulee itse tabuksi. Tabun magia, voima siirtyy sen 

rikkojaan. Tämän jälkeen enää yhteisön, tai tahon joka on tabun määritellyt, määrittämät 

katumusharjoitukset auttavat rikkojaa. Tabuun, oli se ihminen tai esine, liittyy varautunut 

voima, mana, jota tavallinen ihminen ei voi koskettaa. Esimerkiksi kuninkaalla voi olla sel-

laista tarvittavaa manaa, joka sallii tabun koskettamisen. Sen lisäksi kuningasta voi lähestyä 

sellainen ihminen, jolla on tarpeellinen määrä manaa. (Freud 1989, 38.) 

 

Tabut voivat olla pysyviä tai väliaikaisia. Pysyviä ovat henkilöt, kuten papit ja heille kuuluvat 

asiat, kuten kuolema. Väliaikaisilla tabuilla taas tarkoitetaan tiloja, kuten kuukautiset tai 

syntymä. (Freud 1989, 39). Laitoksemme Taide ja komiikka -kurssilla asiaa hahmotettiin 

siten, että tabujen määrä on yhteiskunnassa vakio. Ne vain muuttavat muotoaan tai voimak-

kuuttaan. Ja tietenkin ovat aika- ja kulttuurisidonnaisia. Kun yksi tabu poistuu, tilalla on jo 

toinen. Korostettiin, että ei riitä, että vallitsevasta tabusta kyetään puhumaan tai että sitä 

käsitellään, vaan yhteisön tai yhteiskunnan tulee muuttaa kokonaan asennoitumistaan ja 

käytöstään tabua kohtaan, jotta se ei enää säätele yksilön toimintaa. (Taide ja Komiikka -

kurssi 2008.)  

 

Tabuja vältellään, koska niissä oleva vaarallinen voima tarttuu kuin tauti. Tabuja koskevat 

kiellot ovat tarpeellisia, jotta yhdessä ihmisessä tai esineessä oleva arveluttava ja hallitse-



63 
 

maton voima ei tartu useaan ihmiseen. (Freud 1989, 40.) Tabut suojelevat ihmisiä ja yhtei-

söjä, säätelevät yksilön käytöstä, kieltävät tiettyjä valittuja toimia ja ylläpitävät valtaa. Nii-

den tehokkuus piilee siinä, että ne annetaan jostain ulkopuolelta ja niihin liittyy vahva us-

komus, että jotain kamalaa tapahtuu jos niitä rikotaan. Erillisiä lakeja ei siis välttämättä tar-

vita ylläpitämään niitä. (Freud 1989, 39.) Yksilöä pitää siis kurissa sisäsyntyinen pelko pa-

hoista seuraamuksista tai pelko siitä, miten yhteisö hänet näkee tabun rikkoutumisen 

myötä. Olin vuonna 2011 Kiasman seminaarissa, joka käsitteli kaupunkitilaa ja sen käytön 

kontrollia. Yksi panelisteista kuvasi hyvin, mikä ihmisiä ärsyttää laittomissa graffiteissa: Ih-

misiä ei ärsytä se, että joku rikkoo lakia, vaan että joku yksi ihminen kehtaa sooloilla. Yhtei-

sössä pohditaan, miksi yksi saa tehdä jotain, mitä kaikki eivät saa. Samaan aikaan lakia aset-

tava taho pelkää, että jos yksi sooloilee, muut ottavat hänestä esimerkkiä. Tähän panelistin 

esimerkkiin kiteytettiin syy, miksi Helsingissä käytiin läpi katutaiteen nollatoleranssia kos-

keva kampanja Stop Töhryille (Mäkinen 2010, 24; Seminaari kaupunkitilasta ja sen käytön 

kontrollista 2011.) Freud on panelistin tapaan kiteyttänyt samalla tavalla syyn, miksi tabun 

rikkonutta ihmistä pitää vältellä: Hän herättää muissa kateutta ja siten rohkaisee muita toi-

mimaan samoin, rikkomaan tabun. (Freud 1989, 51.) 

 

Freud tiivistää tabusta seuraavaa: ”Tabun perustana on kielletty toiminta, jonka suorittami-

seen piilotajunnassa on voimakas taipumus” (Freud 1989, 50). Tällä tarkoitetaan, että ihmi-

sellä voi olla suunnaton halu tehdä jotain, mutta halun edelle menee pelko, joka estää halun 

toteutumisen. Tabu on kielto, joka estää yksilöä toteuttamasta sisäisiä halujaan. Tabun an-

taa ulkopuolelta auktoriteetti, joka lisää ambivalenssia suhtautumista tabuun. Yksilö halu-

aisi tehdä jotain, mutta ei uskalla muiden tähden. Tällä tapaa tabut ovat toimineen jo ennen 

lakeja hallinnanmuotona ja valtakeinona. Yksilö ei voi suoraan käsitellä tabua, koska hän 

vavahduttaisi kanssaihmisiään ja tartuttaisi itseensä jotain niin pyhää tai niin pahaa, jota 

hän ei pystyisi käsittelemään sosiaalisen pelon ja häpeän tähden. (Freud 1989, 53.) 

 

”On vain yksi asia, jolle klovni ei pärjää: alastomuus. Olen nähnyt alastomia klov-

neja, mutta uskokaa vain, paljaana heiluva elin vie huomion oikeasta päästä!” Klovni 

on henkisesti alasti, ei ilman vaatteita. Jos klovni kohtaa seksuaalisuuden, sen täytyy 

tapahtua sillä naiivilla herkkyydellä joka ei kuulu meidän estoisten aikuisten maail-

maan. ”Ei ole mitään väliä, miten te suhtaudutte erotiikkaan. Sillä on väliä, miten 

teidän klovninne reagoi erotiikkaan.”  

 

(Oppimispäiväkirja 2010, klovneriaopettaja) 
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Tabujen kiertäminen 

 

Edellinen kappale osoitti, että tabut ovat hyödyllisiä yhteiskuntarauhan ylläpitämisessä, 

mutta ne voivat myös tukahduttaa yksilön toimintaa ja itsenäisyyttä uskomattoman paljon. 

Jos tabuja ei voi täysin poistaa, ne on yleisen mielenrauhan kyettävä kohtaamaan jollain 

tapaa. Klovneriaan liittyvä huumori on arvokas keino kiertää ja käsitellä tabuja, mutta myös 

niihin liittyviä häpeän kokemuksia. Klovnin asenteessa, joka mahdollistaa tabujen kanssa 

toimimisen, on jotain äärimmäisen inhimillistä ja vapauttavaa. Klovni opettaa, että asioista 

vaikeneminen tuottaa vain paineita, häpeää ja ilmaisun kireyttä. Freud on oivaltanut, että 

vitsin mekanismi auttaa käsittelemään virheitä. Klovnin ja vitsin toiminnassa on paljon sa-

maa. 

 

Vitsien ja huumorin avulla ihminen tavoittaa kielletyt tunteensa ja ajatuksensa, sekä kyke-

nee ilmaisemaan niitä sosiaalisesti hyväksytyllä tavalla. Kiellettyjen aiheiden välttelyyn liit-

tyvä paine purkautuu nauruna, kun kielletty aihe kyetään kiertämään ja ymmärtämään jol-

lain sosiaalisesti hyväksytyllä ilmaisulla. (Freud 1983, 199.) Freud puhuu erityisesti vitsistä 

ja sen toimintamekanismista. Vitsi antaa mahdollisuuden koskettaa kiellettyjä tunteita ja 

ajatuksia. Esimerkiksi vitsailulla voimme näpäyttää aggressiomme kohdetta tavalla, joka ei 

suoraan paljasta vihaamme vaan vihjailee ja käyttää hyväksi kohteemme naurettavuutta 

(Freud 1983, 91).  

 

Huumori ei ole suoraa viestintää, vaan siinä puretaan erikseen sanottu ja se, mitä oikeasti 

tarkoitetaan. (Knuuttila 1992, 92.) Freudin mukaan tabujen kiertäminen on erityisesti tar-

peen ihmisten viettien, eli aggressiivisuuden ja rivouden purkamisessa. Niiden käsittely suo-

raan on yhteiskunnassa tabu, joten niitä täytyy käsitellä huumorin ja vitsin tavoin, epäsuo-

rasti viestien. Vitsillä sanotaan toista ja tarkoitetaan toista. (Freud 1983, 90, 93.) Klovni pu-

reutuu yhteiskunnan vaikeisiin asioihin samankaltaisesti, kuin Freudin esiin nostama vitsi. 

Klovni koskettaa tabua muuttumatta itse sellaiseksi, hän käsittelee vaikeita asioita tavalla, 

joka luo vaikeaan asiaan sopivan etäisyyden. Klovni voi hyödyntää esimerkiksi naiiviuttaan 

tai raakaa liioittelua ja saada sopivan etäisyyden käsiteltävään tabuun. 

 

Freud puhuu niin sanotusta sivistyneestä ihmisestä, jonka on sietämätön vaikea kohdata 

viettejä suoraan. Hänen mukaansa länsimainen kulttuurimme ja kasvatuksemme opettaa 
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torjumaan viettejä. Tämän myötä psyykkiset oireet lisääntyvät, koska ihminen yrittää pa-

dota sisäänsä viettejä, joista hän ei voi päästä eroon ja joiden ilmaisuun hänellä on tarve. 

Freud puhuu vitsistä keinona, jolla voimme purkaa viettejämme yhteiskuntakelvollisella ta-

valla. (Freud 1983, 90.) Klovni kapinoi tätä niin sanottua sivistynyttä ihmistä vastaan, hän 

on lapsi jota aikuisten rajoitteet eivät häiritse. Tämän myötä hän väistämättä joutuu teke-

misiin viettien ja tabujen kanssa. Freud kuvailee, kuinka vitsit, kaksoisviestintä on omiaan 

ilmaisemaan kritiikkiä ja vihaa auktoriteetteja kohtaan. Ulkoiset olosuhteet, kuten auktori-

teetin viha, estävät suoran kritiikin ilmaisun. Vitsi kuitenkin toimii kapinana auktoriteettia 

kohtaan ja välittää kritiikin kiertoteitse. (Freud 1983, 93.) Kenties juuri tästä syystä klovni, 

joka säilyttää etäisyytensä tabuihin, on ollut omiaan toimimaan narrina kuninkaan hovissa 

ja kritisoimaan kansan puolesta kuningasta. 

 

Minulle klovnin maailma ja mentaliteetti on ollut ominaan työstämään ja kohtaamaan omat 

henkilökohtaiset tabuni, eli virheen ja epäonnistumisen pelon. Klovni on tuonut itselleni 

keinoin, ei ehkä kiertää tabuja kokonaan, mutta tarkastella niitä etäämmältä. Vaikeiden asi-

oiden tarkastelu klovnin avulla on auttanut minua suhteuttamaan virheiden vaarallisuutta 

tai vaarattomuutta. Klovni on myös edistänyt minua nauramaan itselleni ja peloilleni, teke-

mään niistä joskus jopa taidetta tai viihdettä. Klovneriakursseilla minun klovni opittiin no-

peasti tunnistamaan alati huolestuneista kasvoista ja eleistä, jotka antoivat ymmärtää että 

kohta tapahtuu varmaan jotain kamalaa, kuten sietämätön virhe. Virheiden pelottavuus pie-

neni, kun klovnini liioitteli pieniä töppäilyjä ja vähätteli suuria. Käänteinen perspektiivi suh-

teessa virheiden laatuun teki niistä helpommin käsiteltäviä. 

 

Mitä yhteistä on klovnilla ja hyvällä opettajalla? 

 

Klovni on toiminut opinnäytteessäni peilinä, jonka kautta opettajuutta, vuorovaikutusta, 

opettajaksi kasvua, epävarmuuden ja tietämättömyyden sietämistä olen peilannut. Klovni 

on ollut minulle tärkeä opettaja ja olen varmaan eniten klovnerian kautta oppinut opetta-

juudesta. Klovnissa ja hyvässä opettajuudessa on monia samoja piirteitä. Improvisaatiolle, 

klovnerialle ja hyvälle opettajuudelle yhteistä on spontaanius ja reagointikyky. Niihin ei tar-

vita mitään erityisiä taitoja, mutta paljon aktiivista harjoittelua.  

 

Klovnia ei ole ilman yleisöä, eikä opettaja voi opettaa ilman oppilaita. Ei klovni, eikä opettaja 

voi tukeutua mihinkään käsikirjoitukseen ja opetella rooliaan valmiiksi ulkoa. Molemmat 
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ammentavat oman persoonansa erityispiirteitä ilmaisun, vuorovaikutuksen ja ammattitai-

tonsa tueksi. Klovnin tehtävä on varmistaa yleisön mielihyvä. Klovni muuttaa toimintaansa 

ja ilmaisuaan sen mukaan, miten yleisö reagoi häneen. Hän säilyttää koko ajan katsekon-

taktinsa yleisöön, jotta hän varmasti saisi tietoa yleisön viihtyvyydestä. Klovnin tehtävä kuu-

lostaa myös opettajan toiminnalta. Opettajan on kyettävä joustamaan opetustyyliään ryh-

mänsä mukaan, hän ei voi samalla kaavalla kohdata kaikkia erilaisia oppijoita. Sekä yleisö, 

että ryhmä opiskelijoita haluavat vaikuttaa ja vaikuttua. Yleisö turhautuu, jos klovni ei huo-

mioi heitä. Opiskelijat pitkästyvät, jos opettaja ei reagoi heidän ehdotuksiin, ideoihin ja im-

pulsseihin. Sekä klovni, että opettaja jäävät nopeasti kiinni teeskentelystä, jos he yrittävät 

peittää tai jättää huomiotta oman persoonan erityispiirteet ja keskittyä yrittämään olla jo-

tain suurempaa tai hienompaa, kuin mitä he ovat. Klovnin ja opettajan rohkeus mitataan 

kyvyssä olla läsnä. Jos he molemmat uskaltavat irtautua liiallisesta ennakoimisesta ja olla 

spontaaneja, he voivat kenties kohdata yleisönsä, oppilaansa paremmin. Koska sekä klovni, 

että opettaja altistavat persoonansa katseille, kritiikille ja yllätyksille, heiltä molemmilta 

vaaditaan itselle nauramisen taitoa ja epävarmuuden sietokykyä. 

 

Sekä klovni, että opettaja ottavat aina riskin tehdessään jotain odottamatonta. Odottamaton 

liittyy rutiinin, tai joskus jopa jonkun tabun kaltaisen kiellon tai rajoituksen rikkoutumiseen. 

Rutiinin rikkominen estää kuitenkin ilmaisualueen kaventumisen ja maneerien syntymisen. 

Mitä kapeampi ilmaisualue on, sitä hankalampi on reagoida yleisön tai oppilaiden impuls-

seihin (Routarinne, 2007, 118). Oppilaille on tärkeää, että heidät huomioidaan ja heidän an-

tamiin impulsseihin vastataan, joustamaton opettaja aiheuttaa kuulijoissaan turhautumista. 

Sama pätee klovnin yleisöön. Sekä opettaja että klovni tasapainoilevat sen kanssa, että he 

saavat toteutettua päämääränsä, mutta mukauttavat toimintaansa yleisönsä mukaan. Rou-

tarinne kiteyttää hyvin, että ilmaisussa kyse on aina yksinkertaisista ja konkreettisista te-

oista, jotka eivät vaadi erityistaitoja. Tarvitaan rohkeutta luopua rutiineista ja maneereista. 

Tämä pitää sisällään mukavuusalueen laajentamista. Toisin sanoen, opettajan tulee ymmär-

tää, että hän on muiden kanssa ja reagoi muihin. Hän pitää kiinni ammattitaidostaan ja kor-

keasta statuksesta, mutta antaa tilaa muille kuuntelemalla ja reagoimalla. (mt., 119.) 

 

Oivallus opettajan persoonallisuudesta ja ammattitaidosta 

 

Oman klovnin kohtaaminen auttoi ymmärtämään oman persoonan erityispiirteitä parem-

min. On rakentavampaa keskittyä itsen hyviin piirteisiin ja kehittää niitä ammattia varten. 
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Jatkuva keskittyminen puutteisiin laskee itsetuntoa ja uuvuttaa. Kuten klovneja, opettajia 

on monenlaisia. Opettajan rooliin ja statukseen kuuluu vaatimuksia, esimerkiksi oppijan 

ohjaaminen ja tiedon jäsentely, mutta näiden sisällä on paljon liikkumavaraa ja tilaa olla 

oma itsensä. Klovneria muistutti, kuinka raskasta on jos yrittää olla jotain muuta kuin mitä 

on. Tai jos yrittää olla hyvä, hauska tai vaikka taitava jollain tietyllä tapaa. Kun klovnini sei-

soi harjoituslavalla ja päätti olla hauska, minut pyydettiin pois lavalta. En ollut läsnä, vaan 

energiani meni yrittämiseen. Kun palasin lavalle ja päätin vain olla, palautin energian en-

nalta suunnittelemisesta vuorovaikutukseen, katsekontaktiin ja spontaaniuteen. Samankal-

taista mielen tyhjentämistä ja läsnäoloa olen tavoittanut joskus opettajanakin ja toivon ta-

voittavani opetuskokemuksen kasvamisen myötä lisää. Yrittämisestä irtautuminen ja pelkkä 

ympäristön havainnointi sekä alttius reagoida mihin tahansa ärsykkeeseen voivat mahdol-

listaa tilan dialogisuuden syntymiselle. 

 

Yksi erityisen voimaannuttava piirre, jonka opin klovnerian kautta opettajuudesta, oli käsi-

tys elinikäisestä oppimisesta ja ammattitaidon tunnistamisesta. Klovni ei ole koskaan valmis 

klovni, sillä se on elämäntehtävä ja tapa nähdä maailmaa. ”Sokrateen viisauden lähtökoh-

tana on se, että viisas tietää, ettei tiedä” (Kiilakoski & Vuorikoski 2005, 316) ja sitä kautta 

ajatellessa, opettajaltakin odotetaan elinikäistä oppimista ja kehittymistä. Klovneriakurs-

silla me opiskelijat ihastelimme kamalasti opettajaamme. Hän oli niin taitava klovni ja hyvin 

tarkkanäköinen opettaja. Pohdimme kerran ääneen, että mikä opettajamme pedagogisen 

vahvuuden salaisuus oli. Hän vastasi, että hyvä opettajuus on suhteellista, ja että hänelläkin 

on opettajia, joita hän ihailee aivan älyttömästi ja joiden kaltainen hän haluaisi olla. Opetta-

jamme jatkoi ”Mutta minunkin opettajani ihailevat jotakuta. Heidänkin guruillaan on guru, 

jonka yläpuolella on guru jolla on guru”. Tämä sai minut pohtimaan sitä, kuinka tärkeää on 

toki oppia muilta, mutta ei kuitenkaan uhrata omaa persoonaansa siihen, että yrittäisi liikaa 

olla opettajansa kaltainen.  

 

Klovneriassa nautinto ja päätös olla hyvä merkitsee paljon. Klovni voi olla hermostunut, se 

valpastuttaa hänet olemaan läsnä ja viihdyttämään yleisöään, mutta pelko kangistaa klovnin 

ilmaisun ja läsnäolon. (Wright 2006, 187.) Klovneriaopettajamme sanoi, että nautintoa on 

jokseenkin mahdoton teeskennellä ja opetella, mutta esiintyessä voi helpottaa ajatus siitä, 

että klovni yksinkertaisesti päättää nauttia ja tehdä parhaansa. Opettajamme usein rohkaisi 

luottamaan omaan persoonaan. Hän sanoi, että jos sen voisi ehdoitta hyväksyä lavalla mui-

den edessä, niin huoli muiden mielipiteistä katoaisi ja energiaamme vapautuisi enemmän 
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nautintoon. Klovnillani oli usein hinku lavalle, mutta hyvin usein opettaja pyysi minut la-

valta pois, koska jännitin ja pelkäsin liikaa. Samaa tapahtuu minulle opettajana. Hinku 

päästä opettamaan on iso, mutta niin on jännityskin. Onneksi toki luokassa ei ole ketään, 

joka pyytäisi minua jännityksen takia poistumaan opiskelijoiden edestä, mutta tunnistan 

kyllä kuinka jännittäminen jäykistää opetustani. Uskon, että jännittäminen helpottaa koke-

muksen karttuessa, mutta joskus jännitystäni helpottaa hieman hassu keino jonka klovne-

riasta opin: On vain päätettävä olla ammattilainen ja nostettava leuka pystyyn.  

 

Opettaja laittaa punaisen hatun päähänsä. Siitä tietää että opettajan klovnihahmo 

on läsnä. Opettaja-klovni on hieman pelottava. Hän tivaa lavalle astuvalta klovniko-

kelaalta, että ”Ootsä ammattilainen?!” Mä tilasin tänne ammattilaisen puhumaan 

meille”. Lavalla oleva klovnikokelas suoristaan ryhtiään ja sanoo ”Olen.”. Opettaja-

klovni kurtistaa kulmiaan ja sanoo ”Mä en kuule! Ootsä ammattilainen vai et?!”. La-

valla oleva klovni suoristaa selkäänsä ja huutaa reippaasti takaisin ”No olen mä! Mä 

olen ammattilainen!”. Opettaja-klovni nojaa penkkiinsä ja sanoo tyytyväisenä ”No 

hyvä! Ehdin jo pelästyä. Jatkakaa!”.  

 

(Oppimispäiväkirja 2010, klovneriaopettajan sanomaa) 

 

Klovni ja opettaja provokaattorina 

 

John Wright kirjoittaa, että opettaessaan klovneriaa hänestä tulee provokaattori. Hän ottaa 

eräänlaisen ”pomo-klovnin” roolin, jonka avulla hän ohjaa klovnikokelaita. (Wright 2007, 

187.) Itse olen saanut opetusta klovneriasta samassa hengessä. Klovneriassa opettajan teh-

tävä on Wrightin mukaan pitää opiskelija elossa ja saada hänet reagoimaan asioihin. Sen 

sijaan, että opettaja antaisi oikeita vastauksia tai kritiikkiä, hän keskittyy pitämään opiske-

lija aktiivisena ja liikkeessä. Opettaja ei tehtävän aikana analysoi klovnikokelasta, eikä ohjaa 

häntä tiettyyn suuntaan, vaan opettaja ikään kuin leikityttää oppilasta. Opettaja voi käskeä 

opiskelijaa tekemään asioita, mutta vielä olennaisempaa on, että opettaja kyselee opiskeli-

jalta asioita. Kyseleminen tuottaa reagoimista ja improvisoimista. Pomo-klovnin rooli yh-

distää opettajan oppilaaseen ja he osallistuvat samaan tutkivaan leikkiin ja ilmaisuun. 

Pomo-klovni voi olla näennäisen hurja, ilkeä tai sarkastinenkin, mutta koska opettajalla on 

tällainen rooli, esimerkiksi ilkeys muuttuu osaksi leikkiä. Pomo-klovnin hurjuus luo oppi-

miseen ja leikkiin status- ja roolijännitettä, jota voidaan hyödyntää erilaisissa improvi-

soiduissa kohtauksissa. Tällaisesta toiminnasta esimerkiksi käy yllä oleva muistiinpano 

siitä, kuinka klovneriaopettajallani oli tapana tentata esiintyjältä, onko hän ammattilainen.  
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Provosoimisen etu Wrightin mukaan klovnerian ohjauksessa piilee siinä, että samalla kun 

opiskelijaa provosoidaan ja haastetaan, häntä autetaan itsenäistymään. Tavoitteena on, että 

oppilas haastamisen ja provosoimisen myötä tekisi itse aloitteita ja vastaisi opettajan pro-

vosoimiseen mahdollisimman mielikuvituksekkaasti, leikkisästi ja kokeilevasti. (mt., 187.) 

Tässä klovnerialle ominaisessa opetustyylissä olen erityisen kiinnostunut opiskelijan akti-

voimisesta kysymällä ja opettajan osallistumisesta ihmettelyyn. Klovnerian opetukselle omi-

nainen provosoiminen muistuttaa kovasti dialogisuutta, jonka juuret ovat Platonissa ja Sok-

rateessa. Sokraattisessa menetelmässä kasvattaja ei anna valmiita vastauksia, vaan pyrkii 

herättelemään kasvatettavassa itsessään kysymyksiä. Toiminta vahvistaa kasvatettavan 

omien mielipiteiden muodostamista ja rohkaisee kyseenalaistamaan uskomuksia. (Kiila-

koski & Vuorikoski 2005, 314-315.) Olen omaksunut kuvataidetta opettaessa aktiivisen ta-

van kysellä opiskelijoilta heidän tehtävistään. Esimerkiksi jos opiskelija ei tiedä, miten hän 

etenisi tehtävässä tai jos hän kysyy että onko hänen työnsä valmis, vastaan hyvin usein ky-

symyksellä. Yritän aktivoida opiskelijaa pohtimaan työnsä laatua ja tuottamaan itse vas-

tauksia. Tiuraniemen mukaan vuorovaikutus perustuu tasavertaisuuteen, kun vuorovaiku-

tuksessa yksilö näkee sekä itsensä että vastapuolensa aktiivisena ja osaavana. Oppimiseen 

kuuluu varmasti aina epävarmuuden tunteita, mutta sen sijaan että opettajaa sanoo tavan, 

kuinka selviytyä, hän voi vain hyväksyä opiskelijan epävarmuuden ja silti antaa tämän itse 

koittaa löytää ratkaisun epävarmuuden ja epätietoisuuden selättämiseen. Tällainen epävar-

muuden ja ei-tietämisen hyväksyminen edistää dialogisuutta. (Tiuraniemi 2002, 10.) Dialo-

gisuus mahdollistaa yhteyden opettajan ja opiskelijoiden välille, siten että molemmat voivat 

antaa toisilleen arvokasta tietoa. Myös raja auktoriteetin ja ryhmän välillä pehmenee. (Rou-

tarinne, 2007, 116-117.) Hyvän opettajan pohja on siinä, että hän tuntee oman arvonsa, 

mutta myös tunnistaa oppilaittensa arvon ja erityisyyden (Uusikylä 2006, 101). 

 

Yhteenvetoa ja päätelmiä 
 

Virhe pelottaa, opettaa ja ennen kaikkea inspiroi. Virhe pakottaa kohtaamaan epävarmuu-

den tunteen ja huolen siitä, mitä muut ajattelevat. Virhe kuitenkin pakottaa rutiinin rikkou-

tumaan ja tuomaan uusia näkökulmia totuttuihin asioihin. Parhaassa tapauksessa virheet 

kuitenkin synnyttävät uusia ideoita ja oivalluksen iloa. Ne haastavat oikein tekemisen tie-

tyllä tapaa. Taidekasvatus hyötyy virheistä, koska taiteen avulla oppiminen tuo esiin monen-

laisia näkökulmia ja vastauksia.  
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Toivon, että tekemällä virheitä opiskelijoiden edessä ja heidän kanssaan, voin osiltani rikkoa 

käsitystä ”kaikkitietävästä opettajasta” ja pehmentää auktoriteettiani. Toivon virheiden 

avulla edistäväni sellaisen opetusilmapiirin muotoutumista, missä rohkeus ja rentous voisi-

vat päästä esiin, jossa yksilön luovuudelle ja oppimiselle olisi tilaa. Kenties virheitä teke-

mällä voi opettajana oppia edistämään dialogisuutta myös. Koen, että minun täytyy ensin 

omassa oppimisessa hyväksyä se, että oppiminen tapahtuu yrityksen, erehdyksen ja ihmet-

telyn kautta, ennen kuin osaan rohkaista opiskelijoita kohtaamaan ja tekemään virheitä. 

Koen, että minun täytyy itse ymmärtää, että taideopetukseen liittyy oikeiden vastausten mo-

ninaisuus, jotta olen valmis kuulemaan opiskelijoiden näkemyksiä ja ajatuksia, ilman että 

tyrmään niitä heti tai vertaan johonkin oletettuun oikeaan vastaukseen. Minulla on suuri 

kiinnostus virheiden positiivista puolta kohtaan, koska omaa oppimistani ja itseilmaisua on 

koko ikäni häirinnyt epäonnistumisen pelko ja alttius kokea helposti häpeää omista suori-

tuksista. Tämän myötä oikeastaan toiveeni opiskella opettajaksi avautuu: Haluaisin edistää 

ja muodostaa virheitä suosivia oppimisympäristöjä, joissa kokeilunhalu ja ihmettely mene-

vät täydellisyyden tavoittelun ja kilpailun edelle. Haluaisin omalla työlläni ennalta ehkäistä 

häpeää ja nolostelua oppimisen ja ilmaisun yhteydessä. 

 

Muun muassa luovuutta ja älykkyyttä tutkinut psykologi Robert J. Sternberg on sanonut, 

että luovuus perustuu pitkälti ihmisen päätökseen olla luova (Uusikylä 2012, 15). Uusikylä 

nostaa Sternbergin ajatuksen rinnalle pohdinnan, että luovuus ei sitoudu pelkästään suuriin 

poikkeuksellisiin yksilöihin, vaan ihminen voi päättää toteuttaa luovuutta teoissaan. Tämän 

näkemyksen valossa, ei ole niin olennaista millä tavalla ihminen päättää olla luova tai mitä 

hänen luovuutensa ilmenee, vaan että ihminen kykenee sietämään virheitä, olemaan pel-

käämättä omia impulsseja ja muiden mielipiteitä. (Uusikylä 2012, 42.) Virheiden tekeminen 

ja luovuus haastavat häpeän ja sosiaaliset paineet. Omassa oppimisessani ja luovuudessani 

improvisaation ja klovnerian menetelmät ovat merkittävästi auttaneet minua edistämään 

omaa luovaa ajattelua ja kehittymään opettajana. Se että improvisaatiossa on pyydetty iloit-

semaan mokaamisesta, on auttanut viemään ajatuksia pois virheiden jännittämisestä. Al-

kuun virheistä nauttiminen oli todella pakotettua ja teennäistä. Vaikka vieläkin virheiden 

tekeminen pelottaa, niin ainakin ajatus niiden tekemisestä on siedettävämpi. Virheet sikäli 

eivät ole kamalia, mutta niiden seuraukset jännittävät. Kuitenkin pystyn nykyään suhteut-

tamaan virheet paremmin oppimisen osaksi ja itseilmaisun kehittämiseksi. Vaatii päättäväi-

syyttä kutsua virheitä iloiseksi mokaksi. Aivan kuten Sternbergin mukaan luovuus vaatii 
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päättäväisyyttä. Klovneriassa taas päätettiin olla ammattilaisia. Kurssilla tuntui vaikealta 

sanoa lavalla vieraiden ihmisten edessä ”olen ammattilainen”, koska tiesin etten ole esiinty-

misen ammattilainen. Kuitenkin sekin ajatus huijasi käytöstäni etenemään ammattilaisen 

elkeitä kohti. Oman toiminnan positiivinen manifestointi tekee hyvää. Se ei tee meistä vielä 

ammattilaisia tai luovia ihmeitä, mutta se saa käytöksemme toimimaan ammattimaiseen ja 

luovaan suuntaan. Kun yksilön energiaa vapautuu siihen, ”mitä hän voisi olla”, häneltä va-

pautuu energiaa virheiden pelosta ja ilmaisun jäykkyydestä (Routarinne 2004, 61-64). 

 

Uusikylä sanoo, että ihmisen perustarpeena on ilmaista itseään vapaasti ja olla luova. Vain 

tätä kautta ihminen voi kasvaa omaksi itsekseen. Omaksi persoonaksi muotoutumista ja va-

paata luovuutta estävät psyykkiset puolustusmekanismit, joilla suojellaan itseä esimerkiksi 

häpeältä, pettymyksiltä ja moitteilta. (Uusikylä 2012, 44.) En usko, että voin opettajan 

työssä poistaa maailmasta häpeän kokemuksia, epäileviä ajatuksia tai epävarmuutta, mutta 

uskon että voin helpottaa noiden kokemusten ja tunteiden sietämistä. En varmasti ole ainoa, 

joka on lakannut piirtämästä moneksi vuodeksi omaksi ilokseen sen myötä, kun on alkanut 

pohtia sitä onko tarpeeksi hyvä tai voiko menestyä muiden silmissä. Improvisaatiossa monet 

harjoitukset tähtäsivät rikkomaan esimerkiksi eräänlaisia luomisen ja valkoisen paperin 

kammotiloja, joilla saatiin ajatukset kohdistumaan ensin tekemiseen, eikä ennakoivaan it-

sekritiikkiin. Sellaiset harjoitukset saivat ainakin minut pahimmasta itsekritiikin ja epäon-

nistumisen pelon kuopasta. Tärkeässä asemassa itsekritiikin suosta kapuamisen yhteydessä 

oli toki juuri keskeneräisyyden sietämiseen ja virheisiin kannustava opettaja ja ryhmä. Tai-

detta opettaessani en voi yli korostaa, miten tärkeitä virheet ovat. Mitään luovaa ei synny, 

jos asiat tehdään aina samalla tavalla suuren ihmisryhmän hyväksyntään nojaten. Haluan 

työssäni rakentaa samanlaisia luovia ympäristöjä, joista minä olen saanut itsevarmuutta sie-

tää epävarmuutta ja jännitystä. Minulle luovaa rohkeutta, valkoisen paperin kammon hoi-

toa, spontaaniutta ja heittäytymistä tyhjän päälle ovat edistäneet improvisaatio ja klovne-

rian menetelmät. Aion soveltaa tulevaisuudessakin improvisaation ja klovnerian mentelmiä, 

sekä filosofiaa oman taidekasvattajuuteni vahvistamisessa ja rakentumisessa. Aion soveltaa 

näitä menetelmiä ja filosofiaa myös opetustyössäni ja turvallisen ympäristön rakentami-

sessa opiskelijoille. Uskon, että yksittäiset luovat työvälineet ja tekniikat eivät sellaisenaan 

riitä koulumaailmassa luovuuden edistämiseksi, vaan juuri ympäristö jossa luovuus voi tulla 

esiin. Riku Saastamoinen ehdotti, että sellainen ympäristö on juurikin sellainen, jossa vir-

heet sallitaan (Saastamoinen 2010, 13). 
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Uusikylä on listannut hyvän opettajan piirteitä Carl Rogersin mukaan seuraavasti: Opetta-

jan empatia mahdollistaa oppilaalle turvallisuuden tunteen. Turvallisuuden tunteeseen kuu-

luu, että opettaja ohjaa ja suhtautuu oppilaaseen niin, että oppilas toimii ja oppii omalla 

tasollaan. Opettajan tärkeäksi tehtäväksi Rogersin mukaan tulee sellaisen ilmapiirin raken-

nus, jossa oppilas ei koe jatkuvasti olevansa arvioinnin alaisena. (Uusikylä 2006, 101.) Im-

provisaatiossa keskeisesti arviointi kohdistuu ryhmän toimintaan, eikä yksilösuorituksiin. 

Opettajan vastuulla on edesauttaa ryhmäytymistä ja että opiskelijat voivat hyödyntää omia 

yksilöllisiä piirteitään, mutta yhteisen tavoitteen hyväksi. Uusikylä huomauttaa, että kun yk-

silö kokee, että häntä arvioidaan, hän saattaa kokea että hänen täytyy puolustautua. Puolus-

tautumiseen liittyy kokemus, että kaikki omat ajatukset ja ideat eivät ole kelvollisia, ja niin 

osa omista kokemuksista ja ajatuksista joutuu itsesensuurin myötä sivuun. Tämä vie ener-

giaa ja muodostuu esteeksi luovalle toiminnalle. (mt., 101) Improvisoiminen tähtää sen ko-

rostamiseen, että kaikki ideat on sallittuja ja vain ideoiden ehdoton salliminen auttaa syn-

nyttämään työstettävää materiaalia. Jos ideoita pelkää ja murehtii etukäteen, mieli lukkiin-

tuu. (Johnstone 2002, 82-84). Uusikylä korostaa opettajan tärkeyttä siinä, että hän edistää 

luovaa tilaa ja oppilaan luovuutta, kun hän osaa eritellä, että hän arvioi ideoita ja tuotoksia, 

eikä oppilasta. (Uusikylä 2006, 101.) Minun kokemukseni pohjalta juuri improvisaation ja 

klovnerian menetelmät ovat omiaan edistämään tällaisen oppimisympäristön luomista ja 

edistämään dialogisuutta. 

 

Keith Johnstone on mielestäni parhaiten kiteyttänyt ja kuvaillut tarpeen luovalle opettajalle: 

Koska luovuus voi piileksiä missä tahansa, minkäänlaisia ideoita ei saisi pitää huonoina, 

liian tavallisina tai säädyttöminä. Johnstone sanoo, opiskelijat tarvitsevat opettajan, joka 

sallii opiskelijoille sen, että kaikki ideat ovat tervetulleita tähän maailmaan. Kuitenkaan ei 

vielä riitä, että opiskelijaa rohkaisee olemaan villisti luova ja päästämään ulos mitä tahansa 

ideoita, vaan opiskelija tarvitsee todisteen siitä, että sensuroimattomatkaan ajatukset eivät 

tuota mitään pahaa. Johnstonen mukaan, juuri opettaja on elävä todiste opiskelijalle, että 

mielikuvitus itsessään ei tee mitään pahaa, vaan sen kaikkia tuotoksia tarvitaan luovaan työ-

hön. (Johnstone 2002, 84.) Tämä tietenkin edellyttää juuri sitä, että opettaja toimii esimer-

killään, eikä vain käske opiskelijoita tekemään jotakin. 
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10 vuotta 

 

Vuonna 2005 olin onnekas 18-vuotias, jolla oli varmasti sopiva määrä potentiaalia ja tuuria 

koulumme pääsykokeissa. Pääsin aloittamaan kuvataidekasvatuksen opinnot heti lukion jäl-

keen. Olin harrastuneisuuteni ja kuvataidelukion myötä erittäin motivoitunut kuvataiteissa 

ja näin sen vahvuusalueenani. Opettamisesta sen sijaan minulla ei ollut kokemusta. Laitok-

semme pääsykokeiden loppusuoralla, haastatteluosiossa, minulta kysyttiin, että onko mi-

nulla kokemusta opettamisesta? Vastasin että vain sen verran, että olin joskus saattanut 

opettaa sukulaisteni lapsille, kuinka piirretään Batman tai dinosaurus. Minulta myös kysyt-

tiin, miksi halusin opiskella kuvataidekasvatusta. Vastasin hieman naiivisti, mutta vilpittö-

mällä rehellisyydellä, että koska minulla oli ollut niin hyviä opettajia, joilta olin saanut pal-

jon rohkeutta ja tekniikkaa kuvalliseen itseilmaisuun, niin toivoin että voisi itse olla joskus 

ammatissa, jossa voisin rohkaista ja tukea muita oppimaan ja ilmaisemaan itseään. Minua 

tentanneet professorit ja lehtorit nyökkäsivät hyväksyvästi vastaukseni päätteeksi. He var-

masti näkivät minussa sen, mitä minusta voisi tulla. 

 

Kymmenen vuotta on hujahtanut kuvataidekasvatuksen opintojen parissa ja olen ehtinyt 

tehdä hieman alani töitäkin. Olen jopa pitänyt koulutusta opettajille! Silti minua jännittää 

osaamiseni. Olen läpi opinnäytteeni puhunut virheiden ja epävarmuuden sietämisestä ja 

manifestoinut taidekasvatusnäkemystäni, johon virheet ja luovuus kuuluvat. Minua pelottaa 

kuitenkin luovuttaa koulun avaimet ja ottaa toinenkin jalka mukaan työkentälle. Mitä jos en 

seuraavan projektin tai sijaisuuden jälkeen saakaan töitä? Mitä jos en pääse mihinkään kou-

luun työhaastatteluun? Mitä jos en muista kubismin tärkeimpiä vaikuttajia, enkä osaa käyt-

tää savenpolttouunia? Teen nyt samalla synnintunnustuksen ja kerron, etten oppinut per-

spektiivin tekoakaan! En vaikka piirustuksen opettaja sanoi, että taidekasvattajalla ei ole 

oikeutta siirtyä opettamaan, jos hän ei osaa perspektiiviä! Tällaisina epäilyksen hetkinä on 

tärkeää suunnata katse taaksepäin ja pohtia, mitä minä sitten osaan? 

Kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden kesken on aina kommentoitu ja vitsailtu siitä, että tätä 

alaa opiskellessa pääsee tutustumaan moniin taiteen tekniikoihin ja teorioihin, mutta mi-

tään niistä ei opi kunnolla. Se on sekä kirous, että rikkaus. Toki opintojen aikana kukin tulee 

sittemmin erikoistuneeksi johonkin. Minä tulin keskittyneeksi improvisaatioon. Sen myötä 

kävin myös inspiroivalla klovnerian sivupolulla. Niiden avulla opin taidekasvatuksen ja tai-

teen opettamisen luonteesta yleisemmin. Siitä on ollut hyötyä oman opetustyylin ja opetta-

jaidentiteetin muotoutumisessa. 
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En missään nimessä väheksy keramiikkauunin käytön hallintaa tai taidehistoriallista tunte-

musta, ne ovat olennainen osa kuvataideopettajan työtä. Kuitenkin uskon, että saan kera-

miikkauniin päälle, kun luen ohjeet tai pyydän joltakulta apua. Improvisoiminen ja klovnin 

ihmettely ovat herättäneet minussa sen puolen esiin, että voin katsella keramiikkauunia 

opiskelijoiden kanssa ja sanoa heille ”Hei, en tiedä miten tämä uuni toimii, mutta otetaan 

siitä yhdessä selvää.” Mitä kubismiin tulee, klovnini on auttanut hahmottamaan sen, että 

vaikka tietäisin kaiken taidehistoriasta, mutta edelleen jännittäisin esiintymistä ja epäon-

nistumista muiden silmissä yhtä paljon kuin vaikka vielä muutama vuosi sitten, niin olisi 

samantekevää kuinka paljon osaisin taidehistoriaa. Opettajan oma jännittäminen ja epäon-

nistumisen pelko estävät häntä luomasta yhteyttä opiskelijoihin ja varmistamasta, että ope-

tettu asia todella tavoittaa opiskelijat. Kaiken kaikkiaan kyky improvisoida, siis olla spon-

taani ja sietää epävarmuutta, on ollut kaikkein keskeisin taito kehittää omaa opettajuutta.  

 

Kun olin ohjaamassa improvisaatiota ja klovneriaa Helsingin kuvataidelukiossa, halu ko-

keilla juuri opittua meni kokemuksen ja aineenhallinnan edelle. Olin tuon kurssin jälkeen 

sitä mieltä, etten enää ikinä opettaisi mitään ilman kunnollista omaksumista. Toisaalta tuol-

laisen toiminnan etuna on se, että saa heti jotain konkreettista arvioitavaa omasta työstä. Ja 

toisaalta kuvataiteen sijaisena olen usein joutunut opettamaan asioita ilman kunnollista 

omaksumista. Kuvataiteen opetukseen kuuluu niin runsas määrä erilaisia tekniikoita ja työ-

tapoja, että kaikkiin on mahdotonta erikoistua kunnolla. Opiskelin kerran YouTubesta tai-

ton perusteet hirveässä hädässä edellisenä iltana, kun seuraavana päivänä pyydettiin si-

jaiseksi opettamaan kirjankansien tekoa. Liekö tuo eronnut niin paljoa siitä, että opetin 

klovneriaa viikon intensiivikurssin jälkeen. En sano, etteikö opettajan tulisi monipuolisesti 

hallita oman oppiaineensa tekniikoita ja menetelmiä, mutta joskus vuorovaikutustaidot ja 

epävarmuuden sietokyky voivat tasapainottaa teknisiä puutteita. Joskus ihan tosissaan ajat-

telin, että pahinta mitä opettaessa voi tapahtua on, että joutuu vastaamaan opiskelijan ky-

symykseen ”en tiedä”. Improvisaatio on auttanut suhtautumaan puutteisiin ja virheisiin 

suopeammin. Olen pyrkinyt lohduttamaan ja rohkaisemaan itseäni ajatuksella, että vaikka 

en opettajana tietäisi heti vastausta kysymykseen, olen kuitenkin velvoitettu auttamaan tie-

don etsimisessä. 

 

Näyttelijä-ystäväni kuvaili minulle joskus improvisaatiota seuraavasti: ”Parhaan mahdolli-

sen improvisaation mahdollistaa paras mahdollinen valmistautuminen”. Aloin sitä kautta 
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pohtia termiä opettajan ovenkahva -metodi. Minulle on koulussa opetettu, että sillä viita-

taan puhekielisesti siihen, että taitava opettaja voi päättää vasta luokkaan astuessaan, että 

mitä hän aikoo opettaa. Minulle on myös opetettu, että termillä voidaan viitata myös laiskan 

ja välinpitämättömän opettajan toimintaan. Tämä alustuksena, koska eräänä päivänä tulin 

pohtineeksi sekä ystäväni kuvausta improvisaatiosta, että ovenkahva -metodia ja sain tiivis-

tettyä mielessäni, että mistä mielestäni hyvässä opettajuudessa on kyse ja miten improvi-

saatio edistää opettajan taitoja. Hyvä opettaja tietää kyllä opetettavan asiansa, mutta on val-

mis reagoimaan opetettavaan ryhmään. Hyvä opettaja tietää mitä hän aikoo opettaa, mutta 

jättää liikkumavaraa sille, miten hän aikoo opettaa. Pieta Koskenniemi sanoo, että kun itse-

ään valpastuttavat tavat ja prosessit on omaksuttu, epävarmuuden kanssa on helpompi tulla 

toimeen (Koskenniemi 2007, 23). Minulle tämä tarkoittaa improvisaatiomenetelmien hal-

lintaa, jotta energiaani vapautuisi opetustyössä läsnäoloon, kuunteluun ja rakentavaan vuo-

rovaikutukseen. Improvisaatio on opettanut, että sen menetelmiä kannattaa treenata, jotta 

osaisi varautua yllättäviin tilanteisiin. Vuorovaikutus, dialogi ja taiteen avulla oppiminen 

ovat aina yllätyksiä täynnä. 

 

Improvisoimisen lisäksi haluan nostaa esiin toisen tärkeän opin ja taidon, jonka koulusta 

olen oppinut ja jolla uskon olevan kokonaisvaltaista hyötyä työssäni. Tämä on rutinoitunut 

reflektoiminen. Aluksi loputon omien kokemusten reflektoiminen ja sanallistaminen tuntui 

raskaalta, mutta siitä tuli hiljalleen omaa työtä helpottava rutiini. Tämä rutiini on osiltaan 

myös vaikuttanut siihen, miksi opinnäytteestäni tuli runsaasti omia kokemuksia hyödyntävä 

tutkimus. Liika itsekriittisyys, kuten Tiuraniemikin korosti reflektoimisen tärkeyden yhtey-

dessä (Tiuraniemi 2002, 5), on pahasta ja vie huomion hetkestä ja ympäristöstä omaan na-

paan. Kuitenkin terve itsekritiikki ja oman työn tarkastelu ovat keinoja oppia argumentoi-

maan oman toiminnan ja tavoitteiden puolesta. Reflektoiminen pitää myös jalat maassa an-

taen tietoa siitä, mitä omassa toiminnassa voisi kehittää. Se myös auttaa tulkitsemaan sitä, 

mitä tunteiden alla tapahtuu. Jos en olisi esimerkiksi purkanut opetuskokemustani Helsin-

gin kuvataidelukiossa, minusta tuntuisi että olin surkea opettaja. Keskittyisin siihen, miltä 

minusta tuntui opettaa. Tuolloin opetus oli täynnä epäilyä ja epävarmuutta, vaikka hauskaa-

kin oli. Reflektointi auttoi purkaman tunteiden taustalle jääviä tekoja, jotka esimerkiksi 

edistivät pedagogista oppimistani. 
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Kaikki kouluni tarjoamat kurssit ovat olleet enemmän tai vähemmän tärkeitä oppimiskoke-

muksia ja edistäneet kasvuani taidekasvattajaksi. Kuitenkin juuri reflektoiminen, improvi-

saatio ja klovneria ovat olleet eräänlainen liima kaikkien opintojen ja opittavien aiheiden 

välillä. Koen itseni valmistumiseni kynnyksellä vuorovaikutuksen ammattilaiseksi, joka on 

erikoistunut kuvataiteeseen, ja joka tunnistaa puutteensa ja vahvuutensa tarkemmin kuin 

aikaisemmin. Olen harjoitellut mahdollisimman paljon sitä, mihin ei voi valmistautua. Olen 

harjoitellut improvisaation ja klovnerian avulla rakentavan vuorovaikutuksen ja dialogisuu-

den periaatteita, sekä niitä edistäviä työtapoja. Olen harjoitellut virheiden tekemistä impro-

visaatiotunneilla koelaboratoriossa, jotta en hätkähtäisi niitä omassa arjessa, vaan ammen-

taisin ne luovassa työssä. Olen harjoitellut improvisaation ja klovnerian avulla altistamaan 

itseäni epäonnistumiselle ja epävarmuudelle, koska niistä ei voi koskaan päästä täysin 

eroon. Olen harjoitellut klovnini kanssa läsnäoloa ja kuuntelua, koska ne tuntuvat pohjim-

miltaan olevan opettajan paras keino päästä lähelle opiskelijan kokemusmaailmaa. Olen 

koittanut harjoitella mahdollisimman paljon asioihin, joihin ei voi koskaan täysin varautua 

eikä valmistautua. 

 

Minulla on visioni siitä, millainen opettaja haluaisin olla. Olen oppinut koulusta paljon, 

mutta taidot mitataan ajan kanssa työn äärellä. Hyväksi todetun teorian soveltaminen käy-

tännössä ei aina ole niin helppoa. Esimerkiksi dialoginen opetus on tärkeä tavoite, mutta 

sen toteutuminen ei ole niin yksioikoista. Dialogisuutta hidastavat ja estävät muun muassa 

kiire ja suorittaminen, joita ei koulumaailmassa voi täysin poistaa (Kiilakoski & Vuorikoski 

2005, 321). On myös helppo nyökkäillä ja todeta, kuinka virheet synnyttävät luovia ratkai-

suja ja niistä voi nauttia tai kuinka ne osoittavat tekijänsä inhimillisyyden, sillä vain virhei-

den kautta voi oppia. Kuvataidetta opettaessani silti pelkään, jos sanoisin luokan edessä jo-

tain väärin ja mietin, mitä muut minusta mahtaisivat ajatella. Oli hyväksi todetun teorian 

siirtäminen käytäntöön hidasta ja vaikeaa tai ei, mutta ainakin se antaa omalle opettajuu-

delle, sen kehittämiselle ja toteuttamiselle tärkeän suunnan. Olen vasta opettajuuden alku-

metreillä, mutta ainakin olen opiskelun aikana oppinut itsestäni ja tavoistani opettajani. 

Koen olevani opettajan aluksi melko hyvin pedagogiset heikkouteni ja vahvuuteni tiedos-

tava, ainakin tämän opinnäytteen jälkeen. Olen valitettavan usein kokenut alemmuuden 

tunnetta suhteessa kanssaopiskelijoihin ja tuntenut häpeää siitä, etten ole tarpeeksi hyvä. 

Minulle on vuosien aikana tullut opintoihin ja opetuskokemukseen liittyen kamala tapa to-

deta: ”Mun olisi pitänyt osata nämä asiat jo kymmenen vuotta sitten.” Vasta opinnäytteen 

loppumetreillä ymmärrän, että jos nyt koulun päättyessä totean noin, niin enkö ole silloin 
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oppinut jotain? Opinnäytteen pelottavin puoli on ollut se, että kirjoittamalla siitä mistä tie-

dän, olen paljastanut sen mistä en tiedä. Oivallus oppimisesta sekin on. 

 

Kari Uusikylä kirjoittaa, että luovuutta edistää se kun voi keskittyä luovan toiminnan pro-

sessiin, eikä ensimmäiseksi sen päämäärään. Olennaista olisi, että ihminen voisi vapautua 

havainnoimaan ympäristöään lapsenomaisesti, ennakkoluulottomasti ja itsekritiikittä. (Uu-

sikylä 2012, 41.) Improvisaation menetelmät voivat edistää luovan taantumisen tilaa, jossa 

jäykät ja totutut käyttäytymismallit muuttuvat. Uusikylä kirjoittaa myös, että yksi luovuu-

den ja omaperäisyyden piirre on siinä, että hyväksymme ne maailman tavallisimpina asi-

oina. Itsestäänselvyys on Uusikylän mukaan juuri omaperäistä, koska itsestäänselvyyksiä 

hyödyntäessään ihminen on eniten oma itsensä. Kahta samanlaista ihmistä ei ole ja siksi 

itsestäänselvyys muuttuu omaperäisyydeksi. (mt., 86.)  

 

Uusikylä sanoo, että humanistinen opettaja mahdollistaa sen, että jokainen opiskelija voi 

kokea, että hän saa kasvaa itsekseen, tuoda oman kokemusmaailman osaksi opetusta ja luot-

taa ympärillä oleviin ihmisiin. Opiskelija motivoituu, kun häntä autetaan ymmärtämään 

oma suhtautumisensa oppimiseen. Uusikylä nostaa tärkeäksi sen, että opetus tähtäisi sii-

hen, että opiskelijan rohkeus, itsetunto ja opiskelumotivaatio kasvaisivat ja säilyisivät läpi 

opiskelun. Uusikylän mukaan nämä ovat asioita, jotka heijastuvat koko elämään enemmän, 

kuin mikään oppiaine tai tekniikka sellaisenaan. (Uusikylä 2006, 65-70.) Uusikylän kirjoi-

tukseen nojaten perustelen käsitykseni roolistani ja työstäni opettajana. En ole niinkään 

huolissani, jos en sittenkään muista kaikkia kuvataiteen aihealueita tai tekniikoita niin hy-

vin, mutta jos osaan auttaa opiskelijaa löytämään oman oppimistyylin ja tavan hyödyntää 

kuvataidetta oppimisessa, niin koen onnistuneeni. Sen lisäksi, jos saan opiskelijat ryhmäy-

tymään, toimimaan yhdessä ja auttamaan toisiaan, koen onnistuvani. 
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