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lukijalle

Valta tuntuu olevan aina jossain muualla, aina jollain toisella. Se pakenee meitä. Tämä on totta ainakin kouluissa, joissa
sekä oppilaat että opettajat kokevat, että valta jakautuu epätasaisesti.

kuttaa omaan elämäänsä. Voiko valta olla ehtymätön luonnonvara, jonka voimme löytää itsestämme ja jota voimme kasvattaa
yhteisöissä? Voiko se jakautua positiivisesti niin, että sitä on kaikilla enemmän?

Vierailimme vuonna 2013 Lasten valta -hankeellamme lukioryhmässä, jonka opettaja osallistui oppilaiden kanssa työpajaan. Kuvittelimme luokkaan janan, jonka toinen pää tarkoitti “olen samaa
mieltä” ja toinen “olen eri mieltä”. Luettelimme erilaisia väitteitä
ja pyysimme kaikkia asettumaan johonkin kohtaan janalla riippuen siitä olivatko he väitteen kanssa samaa mieltä, eri mieltä vai
jotakin siltä väliltä.

Kädessäsi oleva opettajan opas kutsuu sinut kysymään vallasta.
Ensimmäisessä luvussa kerromme lyhyesti todellisuudella kokeilemisen pedagogiikan synnystä ja sen päämäärästä, valtautumisesta.
Toisessa luvussa avaamme menetelmän kulttuurista taustaa: esitystaiteen ja lapsilähtöisen pedagogiikan väliin muodostuvaa soveltavan taiteen kenttää. Kolmannessa luvussa esittelemme neljä tapaa
tarkastella menetelmää: pedagogisena prosessina, esityksellisten
muotojen järjestelmänä, harjoitteina ja teemoina. Neljännessä luvussa on käytännön työkaluja menetelmän käyttämiseksi – harjoiteohjeluettelo ja esimerkkejä eripituisista työpajakokonaisuuksista.

Yksi väitteistä oli: “Minä voin muuttaa maailmaa”. Koko ryhmä,
opettaja mukaan lukien, asettui janan siihen päähän, jossa oltiin
samaa mieltä väitteen kanssa. Seuraavaksi väitimme: “Minulla on
valtaa vaikuttaa asioihin koulussani”. Tässä vaiheessa alkoi syntyä epävarmaa liikehdintää kohti vastakkaista päätyä. Opettaja hivuttautui kohti “eri mieltä”-päätyä, samoin oppilaat. Vaikka usko
omaan kykyyn ja valtaan muuttaa maailmaa oli vahva, ei tuo vallan tunne ulottunut omaan kouluun. Miksi? Kenellä on koulussa
valtaa? Minne valta on kadonnut?
Lasten valta -menetelmällä kysymme lasten ja nuorten kokemusta vallasta. Mihin minulla on valtaa ja millä on valtaa minuun? Erilaiset harjoitteet kutsuvat valtaa esiin ja auttavat tunnistamaan sen. Harjoitteista muodostuvalla prosessilla pyrimme
siihen, että lapset ja nuoret löytäisivät yhteyden omaan perusoikeuteensa tulla nähdyksi ja kuulluksi ja luottaisivat kykyynsä vai8

Käytössäsi on välineitä, joiden avulla voit tunnistaa, nähdä ja
kuulla. Menetelmä pyrkii yksinkertaisten harjoitteiden tekemisen
ohella luomaan tilaa odottamattomalle, sille mitä juuri sinun luokassasi tai ryhmässäsi nousee esiin. Tarjoamme systemaattisen tavan pysähtyä sen äärelle, joka muuten jäisi piiloon tai jolle muuten ei olisi aikaa.

Helsingissä 1.2.2014
Tekijät
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1 Johdanto
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1.1
todellisuudella kokeilemisen
pedagogiikka
Lasten valta -hanke käynnistettiin vuonna 2012 osana Todellisuuden tutkimuskeskuksen kaksivuotista Utooppinen todellisuus
-tutkimussuunnitelmaa. Todellisuuden tutkimuskeskus (TTK) on
vuonna 2001 perustettu esitystaiteilijoiden kollektiivi, jonka lähtökohtana on kysymys siitä, mitä todellisuus on. Tätä kysymystä
olemme käsitelleet taiteellisen tutkimuksen keinoin ja etsimällä
uusia esitysmuotoja.
Utopian käsitteestä liikkeelle lähteneellä tutkimussuunnitelmalla pyrimme purkamaan teosten ja arjen välistä rajaa – halusimme luoda taiteellisen ja kokeellisen suhteen arkeen, jota
elämme. Aloimme miettiä, millaisen todellisuuden lapset rakentaisivat, jos heillä olisi siihen valta.
Tämä peruskysymys rakentuu kahdesta tasosta. Ennen kaikkea
olemme kiinnostuneita lasten näkökulmasta, siitä, mitä valta lapsille merkitsee ja miten he sen kokevat. Haluamme kuulla, tuntea, tietää enemmän lasten maailmasta. Toisaalta kysymyksellä on
myös poliittinen sisältö: se vihjaa, että lapsilla ei ole tarpeeksi valtaa. Näistä lähtökohdista aloitimme työskentelymme.
Lasten valta -työryhmä koostuu eri alojen taiteilijoista, mutta
teatterin ja esityksen konteksti on voimakkain. Mukana ovat teatteriopettaja Maria Santavuori, kulttuuripedagogi Risto Santavuori, tanssitaiteilija ja -terapeutti Minja Mertanen, esitystaiteilija
Tuomas Laitinen sekä teatteri-ilmaisun ohjaajat Talvikki Eerola,
Louna-Tuuli Luukka ja Anniina Väisänen. Lisäksi yhteisötanssitaiteilija Anna Jussilainen sekä dramaturgi ja ohjaaja Katariina Numminen ovat olleet mukana prosessin alkuvaiheessa.
Kiinnostus lapsella ja lapsessa olevasta vallasta suuntasi huomiomme päiväkoti- ja koulumaailmaan, yhteiskunnallisiin tiloihin,
joissa lapset ovat monenlaisen vallankäytön kohteina. Lapsen oppimispolku kulkee läpi hallinnollisesti ohjelmoitujen rakenteiden
ja ilmentää eri ikäkausien suhdetta aikuisen valtaan. Mitä valta on
näissä käytänteissä ja miten eri-ikäiset lapset ja nuoret sen koke12

vat ja ymmärtävät? Onko lapsilla ja nuorilla tai yhtä hyvin aikuisilla
opettajilla valtaa koulussa, oppimisessa, omassa elämässä? Missä ja
millaisena valta sijaitsee, miten se on tunnistettavissa, tehtävissä näkyväksi ja miten vallasta kysyminen vaikuttaa vallan ilmenemiseen?
Onko valta muunneltavissa, jaettavissa ja mitä vallalla ylipäätään
voisi tehdä?
Yhteistyömme koulujen kanssa alkoi keväällä 2012 vuosaarelaisella Tehtaanpuiston yläasteella, jolla vierailimme useaan otteeseen
8. ja 9. luokilla ja jonka opettajia saamme kiittää ennakkoluulottomasta ja kuuntelevasta opastuksesta koulumaailman arkeen ja murrosikäisten nuorten elämän polttaviin kysymyksiin. Keväällä 2013
jatkoimme kysymistä ja oppimista Käpylän peruskoulussa erityis- ja
ensimmäisellä luokalla, Brahenpuiston yläasteella, Helsingin yhteislyseon lukion 1. luokalla, Vesalan yläasteella ja Snellmanin ala-asteella.
Tapasimme kaikenikäisiä ja oppijoina erilaisia lapsia ja nuoria. Joukossa oli myös kehitysvammaisten, dysfaatikkojen ja oppimisvaikeuksista kärsivien lasten ryhmiä. Helmikuussa 2013 vierailimme
Vironniemen päiväkodissa. Vironniemessä saimme nähdä, miten lasten valta voi kirjaimellisesti olla pedagoginen voimavara. Siellä jo
3-6-vuotiaat lapset tuntevat vastuun yhteisestä tilasta ja toinen toisestaan, osaavat käyttää valtaa itsenäisesti ja yhteistyössä aikuisten kanssa. Kesäkuussa 2013 sovelsimme vallasta kysymisen menetelmiä viisi päivää kestäneellä Lasten valta -leirillä, johon osallistui
3-10 vuotiaita lapsia. Leiri toteutettiin Kajaanin teatteritapaamisen
yhteydessä.
Kouluissa, päiväkodissa ja kesäleirillä saamiemme kokemusten
pohjalta aloimme rakentaa taiteellis-pedagogista menetelmää, todellisuudella kokeilemisen pedagogiikkaa. Menetelmä perustuu esityksellisiin harjoitteisiin, lapsilähtöiseen pedagogiseen ajatteluun
sekä teoreettisiin malleihin esitystaiteen muodoista ja niiden soveltamisesta lasten toimintaympäristöissä. Menetelmä on tapamme
kysyä, voiko valta olla myönteinen, kaikille kuuluva perusoikeus
ja luovuutta tukeva voima opetuksen kaikilla asteilla. Kokemuksemme kouluissa on vahvistanut uskoamme siihen, että valta on
löydettävissä ja muunneltavissa, jaettavissa ja lisättävissä ja että vallan tunnistaminen voi tuoda lasten kanssa työskentelyyn monipuolisia mahdollisuuksia. Kun lapsilta kysytään vallasta, myös aikuisen
valta lisääntyy.
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1.2.
valtautuminen
Projektin aikana vallasta kysyminen on osoittautunut myönteiseksi tapahtumaksi niin lasten kuin aikuistenkin näkökulmasta.
Se on vapauttanut energiaa, luonut positiivista ilmapiiriä ja monipuolistanut valta-käsitteen merkityksiä oppimisympäristöissä.
Hankkeen edetessä aloimme kutsua tätä lapsen asemassa ja suhtautumisessa tapahtunutta muutosta valtautumiseksi. Mitä siis on
tapahtunut?
Vallasta kysyminen valtautumisena
Tapa, jolla toimimme Lasten valta -työpajoissa, antaa tilaa lasten
tarpeille: Kun lapsi itse ja hänen käsityksensä vallasta ovat kysymisen lähtökohtina, lapsille tärkeät aiheet nousevat oppimisen sisällöksi. Harjoitteet kysymisen muotona nostavat esiin uusia, syvempiä kysymyksiä, joihin harjoitteiden avulla voimme edelleen
tarttua. Lasten omat vastaukset ohjaavat prosessia, joka siten reagoi juuri siihen, mikä kulloinkin osoittautuu tärkeäksi. Kun edetään lasten esitysten tuottamien kysymysten ja vastausten polkua,
kuljetaan aina oikeaan suuntaan. Kaikki mitä lapset ilmaisevat on
oikein.
Kuulluksi tuleminen vahvistaa lapsessa tunnetta osallisuudesta,
mistä seuraavaa myönteistä minäkokemusta voi kuvata sanalla voimaantuminen. Sanan englanninkielisellä vastineella empowerment
on myös toinen suomenkielinen, nimenomaan vallasta kysymisen
aiheeseen sopiva ja harvemmin käytetty käännös, valtautuminen.
Kuvatessaan suhdettaan valtaan, nimetessään valtaan liittyviä asioita lapsi saa kirjaimellisesti valtaa määrittää omaa ympäristöään,
toisin sanoen hän valtautuu.
Tämä valtautumisen kokemus on erityisen merkitsevää siksi,
että lapsen oppimisympäristöissä valta on usein kätkettyä ja sen
käyttö osin tiedostamatonta, perinteen kyllästämiin rakenteisiin ja
käytäntöihin kiinnittynyttä. Kun esimerkiksi koulun toiminta itsessään sekä perustuu tietynlaisiin vallan käytäntöihin että edellyttää niitä, voi helposti käydä niin, että kaikki osalliset kokevat
14

olennaista vallan puutetta. Valta lokeroituu, kätkeytyy, pakenee:
opettajalla ei ole valtaa silloin, kun hän sitä erityisesti tarvitsisi, ja
oppilaat kokevat turhautumista tuntiessaan, etteivät voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja itseään koskeviin päätöksiin. Usein valta
myös jakautuu lasten kesken epätasaisesti, eikä opettajan suurikaan valta aina riitä takaamaan kaikkien oppilaiden osallisuutta,
kun äänekkäät tai muuten tilaa vievät oppilaat pitävät valtaa luokassa.
Valtautuminen lapselle ominaisen ilmaantumisena
Selkeimmin lapsi tulee lapsena näkyväksi sellaisessa käyttäytymisessä ja ajattelussa, joka erottaa lapsen aikuisesta. Lapselle ominaisen ilmaantuminen voi tietenkin tapahtua täysin sopusoinnussa
aikuismaailman valta-ajattelun kanssa. Kiinnostavaa lapsen valtautumisen tunnistamisessa on kuitenkin se, voiko lapsi olla lapsi
vain miellyttäessään aikuista vai onko lapseuden ristiriitaisilla, kaoottisilla, kyseenalaistavilla piirteillä myös mahdollisuus tulla ilmaistuksi. Vallasta kysymisen menetelmällisyys luo sekä suojaavat
kehykset että tarjoaa välineitä käsitellä niitä vallan ulottuvuuksia,
joille tavanomaisessa opetussuunnitelmassa ei välttämättä ole tilaa.
Tämä tarjoaa mahdollisuuden tunnustaa lapsen näkyväksi tuleminen myös silloin, kun siihen liittyy yllättävän, odottamattoman
tai häiritsevän ulottuvuus.
Kun tavoitteena on vallasta kysyminen itsessään, lapsi voi kyseenalaistaa aikuisen sääntöjä ja valtaa, ottaa ne leikkiin, tutkia,
purkaa ja hajottaa niitä, ilman että sitä voisi pitää tehtävästä poikkeamisena. Lapsi voi pyrkiä kohti omaa vapaata luontoaan ilman,
että sitä voisi pitää aikuisen epäonnistumisena. Vallasta kysymisen logiikalla mikä tahansa vastaus on aina oikea sikäli, että se tilanteesta riippumatta heijastelee valtaa jostain suunnasta käsin. Jos
aikuinen antaa lapselle luvan vastata valitsemallaan tavalla, ovat
kaikki lapsen reaktiot suhteessa alkukysymykseen oikeita ja sallittuja – niissä rajoissa joita yleinen turvallisuus ja muiden ihmisten
huomioon ottaminen edellyttää. Tämä edellyttää aikuiselta valmiutta uudistaa omaa suhtautumistaan.
Aikuismaailman realiteetit
Aikuisen näkökulmasta harjoitteet ja niistä syntyvät esitykset ovat
15

tutkimusta tavasta olla lasten kanssa. Siksi yksittäisiä harjoitteita
tärkeämmäksi muodostuukin tapa kohdata lapsi. Todellisuudella
kokeilemisen pedagogiikan vaikutuksia ei ehkä selitäkään pelkästään se, miten sen harjoitteet tarjoavat lapsille ilmaisun mahdollisuuden vaan myös se, miten aikuisen suhde harjoitteisiin
ja tapaan ohjata niitä vähitellen muuttuu. Parhaimmillaan tällä
muutoksella on siirtovaikutus kaikkeen ohjaukseen ja opetukseen.
Kenties lapsen valtautuminen syntyykin juuri näistä vallasta kysymisen herkistä sisäisistä juonteista, joita seuraamalla aikuinen itse
vapautuu oman tehtäväkuvansa rajoitteista.
Koulutyön käytännöt, kouluun kohdistuvat yhteiskunnalliset
odotukset ja toiminnan rakenteelliset realiteetit eivät tämän päivän koulumaailmassa kuitenkaan tarjoa opettajalle mahdollisuuksia varata tilaa ja aikaa esimerkiksi sille, että oppilaat vaeltelevat
koulun tiloissa ja selvittelevät vallan sijainteja ja ilmenemismuotoja. Opettajan täytyy pitää tapahtumat ohjauksessaan kunakin
hetkenä ja samalla kuljettaa eri suuntiin pursuavaa elämää kohti
opetussuunnitelman määrittämiä tavoitteita.
Toisaalta juuri noissa vähän liikkumatilaa sallivissa toiminnan
muodoissa voi osittain olla syy siihen, miksi valta näyttää pakenevan tai jopa kätkeytyvän koulun arkeen. Lasten vallan menetelmällinen malli voi tarjota tilaisuuden molemminpuoliselle kysymiselle ja vastaamiselle, joka lopulta vahvistaa myös koulun
perustehtävän edellytyksiä. Kun aikuinen astuu ulos totutuista
rooleistaan ja asettuu kuuntelemaan lasta, hän kutsuu teoillaan
myös lasta tulemaan esiin tavoilla, jotka tavanomaisessa arjessa
jäävät peittoon. Yleensä tähän lapsen omaan valtaan kuuluu kiinteästi myös kyky tuntea ja kantaa vastuuta niin omista teoistaan
kuin yhteisestä ilmapiiristäkin. Vallasta kysyminen onkin nostanut näkyviin sen, että valta itsessään on kaikkien tavoitettavissa ja
että sitä on riittävästi kaikkien käyttöön.
Aikuisten käytössä olevien lähestymistapojen monipuolistamiseen Lasten valta -hankkeessa kehitetyt harjoitteet ja niiden perustana oleva esityksellisyys ovat hyviä välineitä. Ne tarjoavat turvallisen ja systemaattisen tavan kokeilla uusia toimintamalleja. Tällä
tavalla Lasten valta sijoittuu osaksi lapsilähtöisen pedagogiikan perinnettä.
16

Ohjaajien kertomuksia valtautumisesta
V a lt a n i r a j a t ova t ä ä n e n i r a j a t
Tutkimme erään nuorten ryhmän kanssa toiminnallisin harjoittein seuraavia kysymyksiä: Minkälaista valtaa minulla on itseeni? Minkälaiset ovat omat rajani? Minkälaisia rajoja muilla on?
Kuinka rajat tunnistaa? Miltä valta tuntuu kehossa tai miltä tuntuu kun valtaa ei ole? Uskallammeko olla vallattomia? Ryhmä oli
pieni, joten harjoitteita oli aikaa työstää rauhassa ja keskustella
niistä rauhassa.
Ryhmässä oli tyttö, joka vaikutti työpajakokonaisuuden alussa
vetäytyvältä ja hiljaiselta mutta innostui kuitenkin helposti tekemistämme harjoitteista ja oli niissä täysillä mukana. Ensimmäisen
työpajakerran lopun purkukeskustelussa tyttö sanoi: “Kivan pieni
ryhmä, tässä uskaltaa puhua. Yleensä joutuu miettimään mitä muut
ajattelevat. Jotkut tyypit on sellasia isossa porukassa.”
Teimme toisella työpajakerralla omia rajoja tutkivan harjoitteen. Piirsimme lattiaan neliönmuotoisen tilan, jonka sisälle jokainen nuori sai rajata liidulla tarvitsemansa alueen. Sitten nuoret
vaihtoivat paikkoja ja ottivat jonkun toisen rajaaman tilan, jonka
jälkeen keskustelimme yhdessä siitä, miltä tuntuu mennä jonkun
toisen tilaan, toisen rajojen sisälle. Yllättävintä tässä harjoitteessa
oli se, että vetäytyvältä vaikuttanut tyttö otti eniten tilaa raivaamalla liiduilla suurimman osan neliöstä eikä olisi halunnut luopua
omasta tilastaan. Hän sanoi: “Minä tarvitsen paljon tilaa!”
Työpajakokonaisuuden edetessä tyttö muuttui yhä eläväisemmäksi ja äänekkäämmäksi. Yhteiset tilanteet muuttuivat hälinäksi,
kun hän innostui kertomaan juttuja, jotka eivät liittyneet työpajaan ja joihin muut lähtivät helposti mukaan. Mikäli emme keskeyttäneet tilannetta vaan annoimme sille aikaa, sama tyttö myös
otti ohjat käsiinsä ja lopetti hälinän sanomalla muille, että on taas
aika keskittyä.
Työpajakokonaisuuden jälkeen pidimme purkukeskustelun
koulun opettajien kanssa ja kerroimme työskentelyn sisällöstä.
Opettajat olivat todella yllättyneitä siitä, että tämä tyttö oli ollut
työpajassa äänekkäin. Opettajien mukaan tyttö oli kouluopetuksessa yleensä hiljainen, passiivinen ja huomaamaton.
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N u o r e t o p e t t a j a n va lt au t t a j i n a
Kerran vedimme työpajaa osana elämänkatsomustiedon opetusta.
Opettaja oli toiselta ammatiltaan pappi ja ryhmä monikulttuurinen. Keräsimme nuorilta kysymyksiä, joita he haluaisivat kysyä luokkakavereiltaan tai joihin he haluaisivat muuten saada vastauksen. Sen jälkeen tutkimme kysymyksiä ja niihin vastaamista
esityksellisesti Tuolit-harjoitteen avulla (ks. luvut 3.3 ja 4.2). Vastaajina toimivat ensin oppilaat omina itsenään, minkä jälkeen he
saivat ottaa erilaisia rooleja mennessään kysymään tai vastaamaan.
Näin he saivat kysyä keneltä halusivat, esimerkiksi koulun rehtorilta tai omalta äidiltä. Kun otimme käsittelyyn “suuret kysymykset”, jotka käsittelivät elämän tarkoitusta, etiikkaa, uskontoa
ja maailmankaikkeutta, nuoret halusivat opettajansa vastaamaan.
Hän oli paikalla ja tuli itse vastaajan tuolille. Kaikki hiljentyivät opettajan istuessa näyttämölle. Oppilaat kuuntelivat kiinnostuneina, ja opettaja vastasi tarkkaan harkiten, oppilaita kunnioittaen.
Tilanne avasi uuden näkymän valtautumiseen. Oppilaat loivat
tilanteen itse vaihe vaiheelta: kirjoittivat kysymykset, valitsivat niiden joukosta “suuret kysymykset” ja järjestivät elämänkatsomustiedon opettajan näyttämölle vastaamaan niihin. Lopulta olimme
lähes perinteisessä asetelmassa – pappi kertoi oppilaille, mikä on
elämän tarkoitus. Oppilaat kuuntelivat arvostaen ja opettaja vastasi vilpittömän henkilökohtaisesti.
Häiriötekijä
Eräässä työpajassa kuljimme koulun käytävillä Vaellus-harjoitteen
parissa. Tehtävänä oli pysähtyä jokaisen kiinnostavan paikan kohdalla ja nimetä se uudelleen. Kun saavuimme vessoille, lapset alkoivat osoittaa levotonta innostusta. He pyörivät vessan ympärillä
ja sisällä, peilasivat, nauroivat, vetivät vessoja, vitsailivat ja nimesivät paikan mm. Aikakoneeksi, Purkiksi ja Virtsahuoneeksi. Yksi
pojista söi palan vessapaperia, mikä jäi toistuvaksi vitsiksi koko
lopputyöpajan ajaksi.
Jälkeenpäin analysoimme tapahtumia työryhmän kesken. Työpajan myötä aloimme ymmärtää häiriötekijöiden merkityksen pedagogiselle prosessille. Häiriötekijöillä tarkoitamme tehtävänantojen aikaansaamaa sääntöjen rikkomista tai rajankäyntiä suhteessa
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ohjaajan käyttämään valtaan. Häiriöt ärsyttävät ohjaajaa mutta
kertovat samalla pinnanalaisesta, tehtävänantojen varjoon jäävästä
tarpeesta, jota lapset käyttäytymisellään tuovat esiin.
Tulkitsimme vessapaperin syömisen ja kuhinan vessojen ympärillä tavaksi, jolla lapset nostivat seksuaalisuuden aiheen esiin. Ohjaajaa hämmensi vessapaperin ja suun välillä olevan tabun kaltaisen suhteen kohtaaminen. Se sai kuitenkin meidät muistamaan,
miten lasten heräävä seksuaalisuus on heille ainutkertainen, ennenkokematon elämänvaihe, jonka esille nostamiseen yhdessä aikuisen kanssa ei ole usein tilaisuutta.
N ä h dy k s i t u l e m i n e n
Eräässä ryhmässä oli joukko poikia, joita kiinnosti näytteleminen
ja joukko tyttöjä, jotka testasivat valtaa vastustamalla ohjaajia. Tilanne alkoi luisua käsistä. Yritimme jakaa ryhmää ja kuunnella
esiin nousevia teemoja. Vallattomuus, kaoottisuus ja tunne siitä,
ettei saa otetta mistään, nousivat teemoiksi, joiden käsittelyä jatkoimme tyttöjen ja poikien pienryhmissä. Kaksi tyttöä vastusti jakoa ja päätti eräänä aamuna tulla poikien ryhmään, vaikka siinä
ryhmässä tehtäviä harjoitteita vastaan he olivat aluksi kapinoineet.
Päätimme ohjaajina pitää tässä kohtaa päämme, vaikka muuten
olimme olleet erittäin joustavia ja seuranneet ryhmän omaa virtausta. Tilanne kärjistyi lopulta niin, että kutsuimme rehtorin paikalle. Tytöt eivät vain suostuneet tottelemaan meitä tai opettajaansa.
Rehtorin saapuessa paikalle tytöt rauhoittuivat. Rehtori kuunteli tyttöjä ja kertoi näkemyksensä: taideaineissa kuunnellaan
omaa sisäistä virtaa. Itse työskentely ei kuitenkaan voi seurata vain
yhden oppilaan flow’ta, koska kysymys on yhteisestä tilasta. Säännöillä jaamme tilaa niin, että sitä on kaikkien käytettävissä.
Puhuttelun jälkeen tytöt palasivat tyytyväisinä työskentelyyn,
jota he jatkoivat omaehtoisesti vielä työpajan päätyttyä. Tyttöjen
ryhmästä tuli itseohjautuva ryhmä, joka ratkaisi itse konfliktitilanteet.
L a p s e n va lt a a i k u i s e n k a t s e e s s a
Olimme työpareina tutkimassa vallasta kysymistä päiväkodissa.
Kukin pari työskenteli yhden esityksellisen muodon puitteissa.
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Yhden työparin tehtävänä oli selvittää, miten Valtakunnan (ks.
luku 3.2) esityksellinen muoto toimii varhaiskasvatuksessa. Tuntui
kuitenkin keinotekoiselta tarjota lapsille valmiiksi suunniteltuja
valtakuntia, siksi tehtävä aloitettiin tarkkailemalla tapoja, joilla
lapset muodostavat omia leikin maailmojaan. Tarkkailijat nimittivät itsensä valtakunnanselvittäjiksi.
Tämä näkökulma osoittautui hedelmälliseksi paljastaessaan jotain kiinnostavaa, aikuisen katseelle erityistä. Oli toki tiedossa,
että lapset leikkivät ryhmissä, mutta kun heidän luomiaan leikin
tiloja tarkasteltiin Valtakuntina, päiväkoti avautui uudenlaisena
todellisuutena. Leikit muodostivat pieniä kauniita ryppäitä, joihin lapset olivat luoneet omat joustavasti muuntuvat sääntönsä ja
joissa jokaisessa vallitsi oma esteettinen tyylinsä. Valtakunnat olivat lasten luomia esityksellisiä hahmoja.
Valtakunnan käsitteen kehystämänä avautui aikuisen katseelle
uudella tavalla jotain siitä, miten lasten maailma pulppuaa esiin
orgaanisena luovana lähteenä. Ja tämä tapahtui siitä huolimatta,
ettei aikuisen ohjaus tällä kertaa pyrkinyt vaikuttamaan siihen,
mitä lapset tekivät, vaan siihen, miten aikuinen lähestyi lasten tekemistä. Tila muuttui aikuisen muuttaessa tapaansa havainnoida!
Mitä lapsissa tapahtuu, kun aikuinen lähestyy heidän tekemisiään
uteliaana myös itsestään selvältä näyttävän äärellä? Kun aikuinen
tunnustaa tietämättömyytensä ja asettuu kohtaamiseen oppijan
näkökulmasta? Kun aikuinen astuu valtakunnan piiriin osallistujana, etsien roolia, täysivaltaisuutta valtakunnan luojien asettamissa ehdoissa?
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2 Menetelmän
tausta
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2.1.
esitystaide
Teatterin ja performanssin jalanjäljissä
Esittävä taide on ollut voimakkaassa muutosprosessissa 1900-luvun
alkupuolelta lähtien, muun nykytaiteen mukana. Alfred Jarryn näytelmät, Kazimir Malevichin maalaukset, Marcel Duchampin readymade-veistokset, futurismi, dadaismi ja minimalismi pohjustivat tietä taidemaalari Jackson Pollockille, joka siirsi 1940-50-luvuilla
huomiota maalauksesta maalaamisen tekoon ja kokemukseen siitä.
Pollockin jälkeen situationistisen liikkeen, Fluxus-liikkeen, installaatiotaiteen ja käsitetaiteen ohessa kehittyi performanssitaide,
jonka käytännöt erosivat kuvataidelähtöisyydestä johtuen selvästi
esimerkiksi teatterin tai tanssin käytännöistä. Performanssitaiteen
pioneerit kuten Yves Klein, Yoko Ono, Carolee Schneeman, Vito
Acconci, Allan Kaprow ja Joseph Beuys toivat taideteoksen keskiöön itse tapahtumisen, tilanteen ja taiteilijan kehon. Syntyi uusi
esittävän taiteen muoto. Karkeasti muotoiltuna voisi sanoa, että jos
teatteri korostaa todellisuuden jäljittelyä, läsnä- ja poissaolevan samanaikaisuutta, performanssi tuntuu nimenomaan väittävän, että
jäljittelyä ei ole, että on vain läsnäoleva.
Performanssitaiteen ja teatterin jännitteinen suhde on saanut taiteilijat hakemaan uusia nimityksiä kuvaamaan sitä moninaisuutta,
joka esittävän taiteen kentälle on sittemmin syntynyt. 1980-luvulla
Iso-Britaniassa kehitettiin Live Art -termi, joka pyrki vastaamaan
tähän kokemukseen. Live Artia on myös haluttu kutsua taidemuodon sijaan kulttuuriseksi strategiaksi. Suomessa vastaavaa ilmiötä
kuvaamaan on 2000-luvulla kehitetty termi esitystaide. Pääasiassa
teatterin piiristä tulleet tekijät halusivat kiinnittää huomion näytelmien ja fiktion sijaan itse esitykselliseen tapahtumaan ja siinä ilmenevään yleisösuhteeseen. Elävästä taiteesta eroten esitystaiteen käsite korostaa nimenomaan tilanteen esityksellisyyttä. 2010-luvulle
tultaessa esitystaiteen, performanssitaiteen ja tanssitaiteen raja-aidat ovat käyneet yhä hämärämmiksi ja taiteilijat liikkuvat niiden yli
usein vaivatta.
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Todellisuuden tutkimuskeskus esitystaiteen pioneerina
Vuonna 1998 perustetun Kallion teatterin seuraajaksi vuonna
2001 syntynyt Todellisuuden tutkimuskeskus on ollut yksi keskeisistä esitystaiteen kehittäjistä. Vuonna 2002 Todellisuuden tutkimuskeskukselle myönnettiin näyttämötaiteen valtionpalkinto
“sen tietoisesta ja omaperäisestä uuden etsimisestä ja teatterin rajojen hakemisesta”; vuonna 2007 aloimme rajata toimintaamme
vuosittaisten tutkimussuunnitelmien sisään; samana vuonna perustimme esitystaiteen kenttää journalistisesti kartoittavan Esitys-lehden; vuonna 2008 julkaisimme ensimmäisen kirjan. Tätä
kirjoitettaessa takana on jo lähes sata esitysprojektia, 23 lehteä
(numeron 4/2013 teema oli Lapsi), neljä kirjaa sekä lukuisa määrä
työpajoja, kursseja, tapahtumia ynnä muuta.
Jo Todellisuuden tutkimuskeskuksen piirissä esityksen käsite ilmenee useilla eri tavoilla; kukin tekijä määrittelee sitä omaan työhönsä sopivasti. Esityksen määrittely on myös tietoisesti asetettu
kysymyksen muotoon. Koko toimintamme sekä tutkii esitystä että
käyttää sitä todellisuuden tutkimuksen välineenä. Jokainen esitys,
työpaja, lehti ja kirja kertoo lisää siitä, miten hahmotamme esityksen ja mitä se mielestämme voi tarjota yhteiskunnallemme ja sen
piirissä elävien ihmisten todellisuussuhteille ja elämille.
Esitystaide, performanssi, teatteri tai todellisuus ovat käsitteitä,
jotka ovat meidän mielestämme ymmärrettävissä ennen kaikkea
kokemuksen kautta. Esityksen merkityksen voi parhaiten hahmottaa käymällä esityksissä ja katsomalla maailmaa esityksellisestä
vinkkelistä. Siihen pyrimme Todellisuuden tutkimuskeskuksen
puolesta tarjoamaan tilaisuuksia.
Lasten valta esitystaiteena
Lasten valta -hankkeessa esityksellinen kysyminen johti uusien pedagogisten mahdollisuuksien löytämiseen. Se alkoi ideoimalla ja
kokeilemalla erilaisia harjoitteita, joiden tausta oli esitystaiteellinen ammattitaitomme ja joiden avulla pyrimme lähestymään valtaa yhdessä lasten kanssa. Nämä harjoitteet osoittautuivat toimivaksi kysymisen ja vastaamisen kieleksi. Huomasimme pian, että
periaatteessa mikä tahansa harjoite sopii vallasta kysymiseen: käytimme kaikkia mahdollisia taiteen ja ylipäätään ilmaisun välineitä
käsitekartoista ja piirtämisestä tanssiin ja leikkiin asti, kehitimme
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näistä tilanteisiin soveltuvia muunnelmia, lainasimme valmiita
teoksia ja loimme uusia harjoitemuotoja. Vähitellen harjoitteiden
luettelo alkoi kasvaa.
Huomasimme, miten harjoitteet tuottivat erilaisia vastauksia tilanteesta riippuen, ja totesimme, että niiden valinta kuhunkin työpajaan riippui kyseisestä kontekstista, lapsista, opettajasta
ja koulusta. Samat harjoitteet valaisivat valtaa eri tavoin erilaisissa
yhteyksissä. Jokaisen työpajan sisällä nähtiin lukuisia pieniä esityksiä, joista monet olivat laadultaan verrannollisia ammattilaistaiteilijoiden töihin.
Lasten valta -hanke on kokonaisuutenakin meidän silmissämme esitys. Se on esitys vallasta, siitä miten valta ilmenee kouluissa, päiväkodeissa ja lapsiryhmissä. Se on myös esitys siitä, miten se meidän mielestämme voisi noissa yhteisöissä ilmetä. Ennen
kaikkea se pyrkii tuomaan esityksinä esiin sen, miten lapset haluaisivat vallan ilmenevän omassa elinympäristössään.
Lähdimme liikkeelle esitystaiteellisesta kokeilusta ja päädyimme sen soveltamiseen lapsilähtöisen pedagogiikan kehyksessä. Hanke liikkuu taiteen ja pedagogiikan rajalla ja on määriteltävissä kumman tahansa kriteerein. Lasten valta on pedagogisena
menetelmänä toimiva esitys vallasta.

2.2
lapsilähtöinen
pedagogiikka
Lapsilähtöisyys osana kulttuurin virtauksia
Kulttuurihistoriallisesti lapsilähtöinen pedagogiikka on kehittynyt osana 1960-luvulta alkanutta yhteiskunnallisen ajattelutavan
muutosta, jonka yhtenä yhteisenä nimittäjänä on ihmislähtöisyys.
Lainsäädäntöä myöten on yhteiskunnallisten rakenteiden ja prosessien merkityksiä alettu tarkastella kansalaisten toiminnan, tarpeiden ja oikeuksien näkökulmasta. Esimerkiksi kun koulujärjestelmä on peruskoulun myötä demokratisoitunut rakenteellisesti,
on myös sen sisältö, käsitys oppimisesta vähitellen muuttunut.
Siirryttäessä kohti oppijalähtöisempää pedagogiikkaa on oppimisen kysymyksiä alettu tarkastella oppijan suhteena opittavaan asiaan ja koko oppimisympäristöön. Oppijan oma tapa käsitellä tietoa nousee pedagogiikan keskiöön.
Oppijalähtöisen ajattelun yhteys lapsilähtöisyyteen on siinä aikuisen oivalluksessa, että jo pieni lapsi tunnistaa ja osaa eritellä
ympäristönsä merkityksiä. Kun pienen oppijan oma kokemus
nousee ensisijaiseksi, myös suhde kulttuuriin laajemmin muuttuu
radikaalisti. Aikuisen itsestään selvältä tuntuva asema kulttuurin
välittäjänä ja maailmaan kasvattajana ei välttämättä olekaan ainoa
eikä ehkä mielekkäin tapa lähestyä lapsen oppimista. Lapsilähtöisyys kyseenalaistaa aikuisnäkökulman ehdottomuuden ja kutsuu sen sijaan lapsen mukaan määrittämään yhteistä todellisuutta.
Maailmaa voidaan muuttaa myös lapsen esittämien havaintojen
pohjalta.
”Lapsilähtöisyys on pedagoginen lähestymistapa, jossa kasvatuksen ja opetuksen tehtäviä lähestytään lapsen näkökulmasta,
lapsen olemuksesta käsin.”1
Lapsikäsitys
Käsitys lapsesta on muuttunut osana yleistä arvojen ja ajattelutapojen muutosta. Lapsi ei ole passiivinen opetuksen vastaanottaja,
1 Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelma, Vasu, 2011.
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vaan pyrkii vuorovaikutukseen ja etsii itselleen merkitsevää. Tämän merkitsevän tunnistaminen tapahtuu suhteessa siihen, mitä
lapsi kokee: merkitykset eivät ole absoluuttisia, valmiiksi asetettuja ja kaikille samoja. Päinvastoin: jokaisella lapsella on ainutkertainen havaitsemisen tapansa, hän luo omaa oppimistaan, eikä hänen maailmaansa, ajattelutapaansa tai oppimistaaan voi ymmärtää
aikuisen kriteerein. On kyseenalaista, voiko aikuinen tai tarvitseeko hänen edes loppuun asti ymmärtää lasta. Lapsen olemus on
nimenomaan olla ei-aikuinen. Aikuisen ei pidä tehdä lasta ymmärrettäväksi itsensä kaltaisena vaan tunnustaa lapsuus arvona,
jota ei voi kuvata aikuismaailman sanastolla. Lapsi on aikuiselle
salaisuus – toinen, johon tutustua.
”Lapsuus on itseisarvo, ei välivaihe matkalla aikuisuuteen. Lapsen maailma on sellaisenaan arvokas ja kiinnostava. Lapsi on itse
aktiivinen toimija. Lapsella on sekä halu että valmiudet oppia
tuntemaan itsensä ja ympäristönsä, kyky säädellä ja ohjata omaa
toimintaansa tarpeiden ja kiinnostusten mukaan. Lapsilähtöisyys
on lapsen näkemistä lapsena.”2
Aikuisen aktiivinen läsnäolo
Lapsilähtöisen kasvatuksen ongelmana on ollut sen käsitteellinen
keskeneräisyys. Siksi siihen on voitu liittää mielikuvia aikuisen vetäytymisestä niin, ettei lapsen tekemiseen puututa ollenkaan. Lapsilähtöisyydessä ei kuitenkaan ole ensisijaisesti kyse toiminnan
muodoista – ei rajoista sen enempää kuin rajattomuudestakaan
– vaan aikuisen kyvystä tunnistaa lapsen ilmaisussa lapsi ja antaa sille tilaa, tilanteiden ja kehysten sallimissa puitteissa. Lapsilähtöisyys ei edellytä sitä, että lapsi päättää kaikesta, vaan sitä, että
aikuinen kuuntelee lasta, kykenee dialogiin lapsen kanssa ja antaa lapselle mahdollisuuden toimia ikäkautensa mukaisesti yhteistyössä aikuisen kanssa.
Yhtenä lapsilähtöisyyden teoreettisena perustana pidetäänkin venäläisen Lev Vygotskyn 1930-luvulla luomaa mallia lähikehityksen vyöhykkeistä. Lähikehityksen vyöhyke tarkoittaa sellaista
toiminnan ja oppimisen aluetta, johon lapsen tutkiva mielenkiinto kohdistuu ilman, että hänellä olisi kaikkia tarvittavia edellytyksiä selvitä sen tehtävistä itsenäisesti. Lapsi voi astua lähike2 Vasu, 2011.
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hityksen vyöhykkeelle oppiakseen sellaista, mitä ei vielä hallitse,
mutta vain jos saa siihen tukea. Malli korostaa oppimisen sosiaalista luonnetta, koska sen mukaan osaamisen ensi askeleet ja siten
myös osaamisen sisältö syntyvät yhteisenä jaettuna kokemuksena,
toisten tukemana ja näitä mallintaen. Lapsi toisin sanoen tarvitsee
oppimisessaan aikuista, jolla on riittävää herkkyyttä tunnistaa hänen valmiutensa ja tarjota sisältöjä, jotka innostavalla tavalla haastavat häntä oppimaan. Juuri tällaisen aikuisroolin kehittymisen
perustaksi tarvitaan pedagogisia rakenteita, joiden puitteissa lapsilähtöisyys on omaksuttavissa arkisina opetuksen realiteetteihin
kiinnittyneinä käytäntöinä. Lähikehityksen vyöhyke kutsuu lasta
kauneudellaan, eikä sitä pidä käsitteellisesti kuihduttaa pelkäksi
“epämukavuusalueeksi”.
Lapsilähtöisyyden menetelmällinen muotoutuminen
Varhaiskasvatuksen alueella myös suomalaisen lapsilähtöisen pedagogiikan merkittävimpiä innoittajia on erityisesti 1980-luvulta
alkaen ollut italialaisen Loris Malaguzzin ohjauksessa kehittynyt
Reggio Emilia -pedagogiikka. Sen lähtökohtana on käsitys lapsesta
tiedon tuottajana, jonka tukena ovat vanhemmat, opettajat ja
koko yhteisö. Lapsen oppimisympäristö on maailma, jota hän tutkii yhdessä muiden lasten kanssa. Opettajan tehtävänä on tukea ja
dokumentoida lapsen oppimista, tarjota hänelle välineitä niin ympäristön tutkimiseen kuin opitun esittämiseen. Tässä esillepanossa
lapsella on Malaguzzin mukaan käytössään sata kieltä, taiteen kaikilla ilmaisun alueilla.
Toinen niin ikään 80-luvulta alkaen Suomessa lapsilähtöiseen
ajatteluun vaikuttanut pedagoginen suuntaus, yhteistoiminnallinen
oppiminen, on alkujaan monikulttuurisissa oppimisympäristöissä
Kaliforniassa ja Israelissa luotu oppijalähtöiseen tutkivaan oppimiseen perustuva pedagoginen lähestymistapa. Se on levinnyt varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen alueelta yritysjohdon osaamiseksi ja johtamisen paradigmoihin. Sen toiminnallisena ytimenä
ovat eri perustein muodostuvat pienryhmät, joissa erilaiset lapset
erilaisissa rooleissa oppivat yhdessä erilaisista kysymyksistä lähtien
ja toinen toisensa osaamista täydentäen, vaihtaen ja jakaen. Opettajan tehtävä on muodostaa näitä ryhmiä sekä tukea ja ohjata niitä
siten, että jokaiselle lapselle muodostuu merkitsevä asema ja pääsy
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kaikille yhteiseksi muodostuvaan oppimiseen. Opettaja myös saattaa lapsia kunkin omalle lähikehityksen vyöhykkeelle. Lapsi oppii
tuntemaan itsensä ja taitonsa, olemaan vuorovaikutuksessa, osallistumaan ryhmän toimintaan, oppimaan toisilta ja opettamaan
toisille.
Näiden molempien suuntausten soveltaminen on edistänyt
lapsilähtöistä pedagogiikkaa siitä yksinkertaisesta syystä, että menetelmät toimivat ainoastaan oppimisympäristöissä, joissa lapsella
on aktiivinen tekijyys ja osallisuus – ja joissa aikuinen ymmärtää
oman roolinsa. Olennaista ei ole, onko idea lähtöisin lapselta vai
aikuiselta, vaan se miten sitä tutkiva prosessi viedään läpi: lapsi on
pääosassa, tutkii, ihmettelee, johtaa omaa tutkimustaan. Yleensä
oppiminen, joka lähtee lapsen kysymyksistä, on intensiivistä, keskittynyttä, paneutuvaa. Silloin lapsi myös yleensä kiinnostuu muiden tutkimuksesta ja tuottaa aitoa tutkimuksellista tietoa.
Samasta 80-luvun pedagogisesta maisemasta kasvaa myös yksi
merkittävimmistä suomalaisista sosiaalisista innovaatioista, sadutus-menetelmä. Sen lähtökohtana oli lapsilähtöisyyden ydinkysymys: mitä lapsi itse ajattelee, miten hän oikeasti näkee ja kokee
maailmansa. Kun Monika Riihelä oivalsi koulupsykologina työskennellessään pyytää lasta itse ilmaisemaan tuntemuksiaan kertomalla sadun, syntyi sadutus. Sadun kertomisen ikivanha perinne
muuntuu pedagogiseksi menetelmäksi varsin yksinkertaisesti: Sadutuksella on selkeät säännöt, jotka määrittävät sekä lapsen että
aikuisen roolit, osoittavat aikuiselle millä tavalla lapsilähtöisyys
tarvitsee aikuisen aktiivista läsnäoloa.

lisyys mahdollistaa erityisen kuulemisen tavan: Esityksen muodossa
ilmaistua lapsen mielipidettä ei arvoteta esityksen ulkopuolelta
nousevin kriteerein. Kun lapsi tekee esityksessä ja sitä luonnostelevissa harjoitteissa näkyväksi käsityksensä vallasta, on hänen ilmaisunsa sellaisenaan itseisarvo. Kaikki siihen liittyvä on siinä
mielessä oikein ja merkitsevää. Jokainen hetki, jokainen oppilas, jokainen näkökulma on arvokas. Näin esityksen tekemisen esteettinen ulottuvuus suojelee lapsen ilmaisua, tekee siitä itsessään
ikään kuin kohotettua. Lapsesta tulee tärkeä, hän asettuu kehollisen kokonaisvaltaisesti tilaan ilman, että hänen tarvitsisi suorittaa mitään toisten antamaa ja pyrkiä aikuisen osoittamia tavoitteita kohti.
Kun valtaa tutkitaan tekemällä siitä esityksiä, pedagogiikka rakentuu esityksen tuottamiseen kuuluvan prosessiajattelun mukaiseksi. Sen aikana vallasta tehdään erilaisia olettamuksia, niitä kokeillaan ja lopulta kokeilujen tuloksena valmistetaan esitys. Tämä
taiteen lähtökohdista tuotettu tutkiva prosessi tuo opetussuunnitelmaan sidotun koulutyön tavoitteellisuuden rinnalle lasten ja
nuorten maailmasta nousevaa kokemuksellista tavoitteellisuutta.
Menetelmä, jossa taide ja pedagogiikka tapahtuvat samanaikaisesti ja edellyttävät toistensa läsnäoloa, tekee Lasten vallasta lapsilähtöisen pedagogiikan kehyksissä muotoutuvaa soveltavaa esitystaidetta.

Kerro satu (tai tarina), juuri sellainen kuin haluat.
Kirjoitan sen ylös juuri niin kuin sinä sen kerrot.
Kun satu on valmis, minä luen sen sinulle,
jotta voit muuttaa tai korjata sitä mikäli haluat.3
Lasten valta lapsilähtöisenä taiteellis-pedagogisena
menetelmänä
Lasten valta on tuonut taiteen menetelmät opetuksen välineeksi
tavalla, joka liittää sen lapsilähtöisen pedagogiikan jatkumoon.
Esitysten tekemisessä lapsilähtöisyys kehittyy siitä, miten esityksel3 Sadutuksen säännöt: www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/Sadutus/sadutus_paa.htm
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2.3
soveltava
taide
Ilmaus soveltava taide saattaa kaivata tarkennusta. Voi kysyä, tarvitaanko sitä käsitteenä kenties ollenkaan. Miksei sana taide riitä?
Tai miksi ei vain tyydytä soveltamaan taiteen menetelmiä yrittämättä tuottaa taidetta?
Pelkistäen kyse on lähtökohdista ja kriteereistä: mitkä ovat taiteen tekemisen motiivit ja miten tuloksia arvioidaan? Koska taide
itsessään voi suuntautua aivan mihin tahansa maailmassa, kysyä ja
tutkia kaikkia mahdollisia yhteiskunnan, ihmisen ja elämän kysymyksiä, voi taiteen näkökulmasta olla hämmentävää ajatella, että
valintoja ohjaisi jokin muu kuin taiteellisen työn periaatteet. Tai
toisaalta, jos tekemisen kriteerit nousevat jostain taiteen ulkopuolelta, voiko silloin enää olla kyse taiteesta?
Vastaus on juuri soveltavan taiteen käsitteessä. Soveltaminen
viittaa tarkoitukseen, joka joko lähtee jonkin toisen alueen kuin
taiteen tarpeista tai kurottautuu – vaikkakin taiteesta käsin – jonnekin taiteen ulkopuolisiin maailmoihin, joissa sen omat säännöt eivät enää yksin riitä. Meidän määritelmämme mukaan soveltava taide on taiteen tapahtumista tilanteessa, jossa vaikuttavat
samaan aikaan jonkin toisen alan, esimerkiksi pedagogiikan, terveyden- tai sosiaalihuollon säätelemät reunaehdot. Soveltavan taiteen haaste on tässä tapahtumien samanaikaisuudessa ja sen tuottamassa erityisessä todellisuudessa.
Lasten valta soveltavana esitystaiteena
Käynnistimme Lasten valta -hankkeen taiteellisella kysymisellä ja
ideoimme sen harjoitteita esitystaiteen tradition pohjalta. Ensimmäinen työpaja, johon lapset osallistuivat, oli hyvin pitkälti valmiiksi ideoitu osallistujalähtöinen esitystapahtuma. Tavoitteenamme oli kuitenkin kehittää sellaisia esityksen muotoja, joiden
kanssa voisimme mennä lasten luokse niihin maailmoihin, joissa
he päivittäin ovat tekemisissä vallan merkitysten kanssa.
Heti kun aloimme työskentelyn kouluissa, oli käännettävä ky32

symysten suuntaa. Ensisijainen kontekstimme ei ollut enää esitystaide, vaan sen muodostivat koulu, opetussuunnitelma, lasten
kokemusmaailma, opettajan työn vaatimukset, pedagogiikan ammattikäsitykset ja toimintakulttuurin käytännöt. Erityisesti murrosikäisten lasten kohtaaminen koulun tilassa haastoi kysymään,
mitä ylipäätään voi tehdä. Meidän piti kuunnella opettajia ja koulumaailman realiteetteja sekä tietenkin lapsia, jotka eivät lähde
tekemään sellaista, mitä eivät koe mielekkääksi. Harjoitteiden
onnistumista olikin arvioitava ensisijaisesti lasten ja opettajien kokemuksista käsin. Esitys oli yksiselitteisesti siinä, mitä lapset tekivät, heidän maailmassaan, heissä itsessään.
Vaikka Lasten valta -työpajoissa tapahtuva toiminta on pedagogisesti merkityksellistä, se on samaan aikaan ja yhtä painokkaasti esitystä, taidetta. Esityksellinen kysyminen toteutuu, kun
taiteilija tuo kouluun oman taiteellisen osaamisensa, taidon katsoa maailmaa taiteena ja kokemuksen siitä, miten mikä tahansa
hetki, toiminta tai tilanne voidaan kehystää esityksen käsittein.
Näin syntyvää kokemusta voidaan tarkastella myös tavanomaisen pedagogisen perspektiivin ulkopuolella. Taiteen ammatillisuus
on viime kädessä esitystaiteilijalle ainoa koulussa työskentelemisen
peruste. Kun sitä toteutetaan sekä pedagogiikan että taiteen lähtökohtia kunnioittaen, kehittyy parhaimmillaan jaettu intiimi kokemus taiteen tapahtumisesta: jostain erityisestä, merkitsevän kosketuksesta, vaikuttumisesta ja vaikuttamisesta, esillä olemisesta ja
toisten esillä olemisen jakamisesta.
Lasten valta -menetelmän tuottama oppiminen perustuu osaltaan siihen, miten soveltavan taiteen lähestymistapa tarjoaa monialaisen mahdollisuuden luoda uusia todellisuuksia. Taiteessa
syntyvät kysymykset virtaavat opetukseen, ja opetuksen tapa tarkastella todellisuutta saa rinnalleen taiteen tavan luoda todellisuutta.
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3 Menetelmän
kuvaus
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3.1.
prosessi
esittely > KYSYMINEN > KOKEILU > ESITYS > kokemus

Lasten valta -menetelmän pedagoginen prosessi rakentuu kolmesta
osasta: kysymisestä, kokeilemisesta ja esityksestä. Niitä kehystävät
esittely ja kokemuksen reflektoiva jakaminen. Käytännössä nämä
prosessin vaiheet ovat niin tiiviissä yhteydessä toisiiinsa, ettei niitä
voi täysin erottaa. Kysyminen jatkuu koko prosessin ajan, ja esityksellisyys on läsnä alusta alkaen. Tärkeää on, että lapsiryhmä ja
sen ohjaaja luovat prosessin yhdessä. Ohjaajan näkökulmasta prosessi seuraa seuraavanlaista mallia.
Esittely
Ohjaaja esittelee itsensä, kysymisen aiheen ja käytettäviä menetelmiä. Esittelyn tarkoituksena on kutsua osallistujat mukaan tavalla, joka antaa heille alusta asti tunteen siitä, että heillä on valtaa
omaan itseensä ja omiin mielipiteisiinsä. Vain lapsi itse voi tietää, miten hän kokee vallan, mitä valta hänen maailmassaan merkitsee.
Kysyminen
Kysymisen tarkoituksena on avata tilaa lapsen omalle näkökulmalle vallan kysymyksiin. Kysymällä lapselta ohjaaja pyrkii ohittamaan omat käsityksensä vallasta ja tarjoamaan mahdollisimman
tyhjän tilan lapsen ilmaisulle. Kysyminen tapahtuu erilaisten harjoitteiden avulla (ks. luvut 3.3. ja 4.2.). Siihen sopii mikä tahansa
tehtävä, joka antaa lapsille tilaisuuden ilmaista kokemuksiaan ja
käsityksiään vallasta. Kysyminen voi olla käsitekartan piirtämistä
vallasta tai siihen liittyvistä asioista; se voi olla leikkiä, jossa valta
36

havainnollistuu kehollisena kokemuksena; se voi olla vaellusta
ympäristössä ja siinä esiintyvän vallan tunnistamista; se voi olla
valtaa määrittää ja nimetä nähtyä ja koettua.
Kokeilu ja tutkiminen
Kun kysyminen on nostanut lasten maailman esiin, ohjaaja voi
lähteä yhdessä heidän kanssaan sitä tutkimaan. Tutkiminen perustuu kokeiluihin: ryhmä lähestyy vallasta esiin nousseita asioita
tarkentaen, toistaen ja muuttaen. Tutkiminen voi olla tarkkailua,
vallan piirteiden ja ilmenemismuotojen havainnointia erilaisten
työskentelyn aikana tärkeiksi osoittautuvien teemojen kautta (ks.
luku 3.4). Se voi olla jo tehtyjen harjoitteiden toistamista ja niistä
keskustelua. Tutkiminen voi olla myös toisin tekemistä: jos vallan vakiintuneet muodot edellyttävät tietynlaista toimintatapaa,
ryhmä voi muuttaa sitä ja katsoa, mitä siitä seuraa.
Esitys
Tutkiminen johtaa esityksiin. Lapset ja ohjaaja tekevät esityksiä
kysymisen ja kokeilemisen tuottaman aineiston pohjalta. Esitys
voi toteutua monenlaisina muotoina. Se voi olla ryhmän sisäinen
tapahtuma, sen yleisönä voivat olla koulun muut oppilaat ja opettajat, tai se voidaan tehdä koulun ulkopuolella, vaikkapa kauppakeskuksessa. Joskus pelkkä harjoitteiden tekeminen voi olla esitys.
Esitystä tehdessään lapsi saa valtaa ja myös siihen liittyvää vastuuta – ohjaajan tukemana. Kun rakennamme esitystä, tarkastelemme sitä, mitä on koettu ja tehty. Tämä reflektoiva näkökulma
auttaa tunnistamaan olennaisen siitä, mitä on tutkittu. Esityksessä
lapsi asettuu itsekin esille muiden nähtäväksi ja kohtaa näin ympäristön oman ilmaisunsa välityksellä. Esittäminen sijoittaa omat
käsitykset suhteeseen ympäristön kanssa. Kun teemme esityksiä
yhdessä, jaamme tietoisuuden siitä, millaiselta todellisuus näyttää.
Kokemus
Lopuksi luomme katsauksen siihen, mitä työpajan aikana on tapahtunut. Tulemme yhteen ja keskustelemme siitä, mitä on jäänyt
mieleen. Suurin osa kokemuksellisessa oppimisessa syntyvästä tiedosta jää tunnistamatta. Näitä hiljaisia oppimiskokemuksia vahvistaa jo se, että osallistujat jakavat kertomuksiaan, vastaavat ky37

symyksiin ja esittävät niitä itse, arvioivat kokemansa, tunnistavat
sen merkityksiä. Missä valta on ja mitä siitä on opittu; mitä se tarjoaa ja miten siitä pääsee osalliseksi; miten valta on olemassa yhteisessä ja miten kunkin omassa elämässä?
Myös ohjaajat avaavat omat kokemuksensa. Siitähän kaikki alkoi,
että joku tuli kysymään vallasta. Näin puretaan viimein ohjaukseen sisältynyt valta-asetelma, kun aikuinen asettaa itsensä lasten
katseiden arvioitavaksi: millaisia vastauksia kysymykseen on siis
saatu! Tämä hetki on tärkeä mahdollisuus osallistua lasten kanssa
tasavertaisesti valta-käsityksen muodostumiseen. Ohjaajalla on tilaisuus nostaa esiin tekemiään havaintoja ja tarjota siten lapsille
heijastetta vallan merkityksestä. Kun heijaste perustuu koettuun,
sillä on vahva ja todellinen kasvualusta.
ESIMERKKITYÖPAJAN KAARI
Esimerkkinä prosessin vaiheista kerromme ala-asteen kolmasluokkalaisille järjestetyn työpajan kulusta. Kyseisen luokan lapset
nostivat esiin erityisesti väkivallan kysymyksiä. Seuraamme tässä
oppilaan polkua neljä kaksoistuntia kestäneen työpajakokonaisuuden läpi.
Työpajakerta 1
Kysyminen
Työpajan alkaessa oppilaat tulevat luokkaan ja istuvat pulpetteihinsa. Kun he ovat tervehtineet meitä, esittelemme itsemme ja
pyydämme heitä työntämään pulpetit huoneen reunoille ja tuomaan tuolit suureen piiriin.
Aloitamme kysymällä, mitä lasten valta tarkoittaa. Luokan lapsille se kääntää maailman ylösalaisin: maailmassa olisi vain huvipuistoja ja karkin syöntiä, kasvisruokapäivä lopetettaisiin ja
koulut räjäytettäisiin. Ensi reaktiona vapauden huuma tempaa
suurimman osan lapsista mukaansa, mutta yksi viittaa ja muistuttaa, miten ilman aikuisen huolenpitoa kaikki ajautuisi kaaokseen.
Joku tukee hänen huomiotaan. Lentokoneet törmäilisivät toisiinsa
ja lapset lihoisivat holtittomasti. Kolmasluokkalaisten silmissä ero
aikuisten ja lasten maailmojen välillä on selkeä.
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Kysyminen ja kokeilu
Ensimmäisenä harjoitteena otamme käyttöön Kehän (ks. luku
4.2). Sillä jatkamme kysymistä toiminnallisessa muodossa ja siirrymme samalla jo kokeilun alueelle. Kehä on yksinkertaisella tavalla näyttämön muodostumista ja yhteisön keskinäistä valtaa ja
etiikkaa tutkiva harjoite. Se syntyy piiriin asettuvista osallistujista,
joista tietty osa kerrallaan menee keskelle ja tekee siellä jotain:
sinne syntyy esityksiä. Luokka menee heti asiaan ja Kehään syntyy lukuisia väkivaltaa käsitteleviä esityksiä. Sota, Tappelu, Ryöstö,
Ryöstö ja rankaisu, Tyynytaistelu. Ensimmäisessä keskustelussa esiin
tulleet kaaoksen ja järjestyksen teemat yltyvät siis heti toiminnaksi. Yhden lapsen polvi kolahtaa epähuomiossa toisen nenään ja
veritippoja valuu lattialle.
Vaikka tilanne on ikävä, se ilmentää myös lasten esiin nostamaa aihetta, väkivaltaa. Aihe ja tarve sen käsittelyyn tuntuu suorastaan pursuavan lapsista. Ohjaajan tehtävä turvallisuuden luojana korostuu, kun käsittelyyn tulee tämänkaltaisia haasteellisia
aiheita ja tilanteita. Kun tilanne on hoidettu kaikilta mahdollisilta
osin ja toiminta voi jatkua, muutamme harjoitetta.
Seuraava tehtävä on tehdä piirin keskelle patsaita. Näin pysymme lasten esiin nostamissa aiheissa, mutta saamme niihin samalla etäisyyttä ja luomme fyysisesti turvallisemman tilanteen.
Patsaiden rakentamisen aikana nenänsä kolauttanut oppilas palaa
luokkaan, ja kun lopuksi istumme jälleen yhteiseen piiriin, hän
tulee mukaan. Käymme läpi kaikki osallistujat ja jokainen kertoo,
mikä asia jäi erityisesti tästä kerrasta mieleen. Moni mainitsee nenästä valuvan veren, mutta myös patsaat ovat suosittuja.
Työpajakerta 2
Kysyminen
Seuraavalla kerralla aloitamme Käsitekartalla. Se palvelee luokan
prosessissa kysymisen funktiota. Ryhmä jakautuu kolmeen osaan,
joista kukin saa suuren paperin. Jokaisella paperilla on oma aiheensa: Valta, Mitä toiselle voi tehdä ja Kysymyksiä joihin haluaisin
vastauksen. Kun paperit ovat kiertäneet kaikilla ja ovat täynnä, jakaudumme kolmeen eri tilaan. Kukin oppilas käy kahden työpaja39

kerran aikana läpi kolme harjoitetta. Valta-aiheen tuottamaa materiaalia käsitellään rakentamalla Patsaita. Sitä, mitä toiselle voi tehdä,
tutkitaan Kehän kautta. Kysymyksiin etsitään vastauksia Tuolit-harjoitteella.
Kokeilu ja esittäminen
Seuraamme tässä ryhmää, joka siirtyy ensin tekemään Tuolit-harjoitetta (ks. luvut 3.3 ja 4.2). Vaikka Tuoleissa kysellään, sen funktio
on kokeileva; samalla syntyy myös esitys. Harjoitteessa näyttämölle
asetetaan kaksi tuolia, joista toiseen istuu kysyjä, toiseen vastaaja.
Kysyjä kysyy kysymyksiä joko valmiista käsikirjoituksesta tai keksii
niitä omasta päästään. Vastaaja vastaa joko vilpittömästi tai keksien
vastauksen eli valehdellen. Nyt materiaalina on lasten Käsitekarttaan kirjoittama kysymyslista. Lapset suorastaan hinkuvat päästä
näyttämölle ja ohjaajan pitää huolehtia siitä, että kaikki halukkaat
ehtivät. Kysymyksissä korostuu erityisesti kaksi aihetta: olemassaolo
ja ihmisten teot. Lähes kaikki kysymykset ovat miksi-kysymyksiä;
miksi jokin asia on olemassa tai miksi ihmiset tekevät niin tai näin.
Ihmisten välisessä toiminnassa lapsia tuntuvat hämmentävän
eettiset suhteet toisiin. Kun kysyjän tuoli vapautuu, seuraava lapsi
syöksyy tuolille. Myös vastaajan tuoli täyttyy vauhdilla. Yksi tytöistä
kysyy: ”Miksi kaikki ei ole samanarvoisia? Miksi minua kiusataan?
Miksi jotkut tappelee? Miksi pojat eivät ole kuninkaita? Miksi ihmisistä tulee ulosteita? Miksi uskonto on olemassa? Miksi ihminen
on maailman vaarallisin eläin?” Vastaajan paikalla istuva poika on
vähäpuheinen ja vastaa lyhyesti jokaiseen kysymykseen, mutta selvästi nauttii tilanteesta. Lopuksi tyttö kysyy listan suosituimman
kysymyksen: ”XDXDXDXDXDXDXD XDXDXDXDXDXDLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOL?” Jokainen pareista kysyy sen ainakin kerran, ja siihen vastataan aina ottamalla kysymyslappu kysyjältä ja käyttämällä yhtä monta XD:tä ja
LOL:ia kuin kysymyksessäkin on. Lapset ovat ottaneet harjoitteen
haltuunsa.
Tuolien jälkeen ryhmä palaa takaisin omaan luokkaan, jonne
myös muut ryhmät kokoontuvat. On aika päättää toinen työpajakerta. Käymme taas suureen piiriin, ja jokainen kertoo, mikä asia
jäi tästä päivästä voimakkaimmin mieleen.
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Työpajakerta 3
Kokeilu ja esittäminen
Kolmannella kerralla pienryhmätyöskentely jatkuu. Liikumme
edelleen kokeilun kentässä, joka ilmenee myös esityksinä. Kaksi
muuta ryhmää siirtyy muualle, ja edellisellä kerralla Tuoleissa ollut ryhmä jää omaan luokkaan tekemään Patsaita (ks. luku 4.2).
Patsas-harjoitteessa tehdään still-kuvia pysähtyneistä ihmisistä;
materiaalina on lasten tekemän Käsitekartan lista asioista, joita
heille tulee mieleen vallasta.
Ensimmäisellä kerralla esiin nousseet ja Tuolit-harjoitteessa käsitteellisesti tutkitut teemat siirtyvät nyt käytäntöä kohti. Yksi lapsista valitsee listasta sanan Kioskiryöstö ja muutaman kaverinsa
esiintymään patsaana. Hän asettelee muut lapset oikeisiin asentoihin. Yhden lapsen asento on hankala, ja keskustelemme siitä, ettei toista pitäisi laittaa kurjaan asentoon. Patsaan rakentaja muuttaa asennon helpommaksi. Kun patsasta on katsottu jonkin aikaa,
ohjaaja antaa jatko-ohjeen, jonka mukaan patsas saa lähteä liikkeelle. Kioskiryöstö äityy tappelunnujakan näyttelemiseksi. Ohjaaja purkaa tilanteen, ja on seuraavan lapsen vuoro rakentaa patsas. Muissakin patsaissa ryöstäminen, lyöminen ja tappelu jatkuu.
Usein siihen liittyy sukupuolittunut valta: tytöt valitsevat patsaaseensa vain yhden pojan, jota alistetaan, ja pojat tekevät saman
toisin päin.
Patsaiden jälkeen ryhmä siirtyy Kehä-harjoitteen pariin. Ohjaaja antaa lapsille Käsitekartan muodossa laaditun listan asioista,
joita toiselle voi tehdä. Joku alkaa lukea listaa ääneen, muut liittyvät kuoroon. Kun koko lista on luettu läpi, alkaa tekojen kokeilu. Kuka tahansa voi ehdottaa jonkin tietyn teon kokeilemista.
Jos joku toinen suostuu, he tekevät sen piirin keskellä. Yksi tytöistä sanoo haluavansa kokeilla hymyilemistä. Toinen tyttö lähtee
mukaan ja he menevät seisomaan keskelle. He hymyilevät toisilleen ujosti ja palaavat ympyrän kehälle. Pojat innostuvat pitkästä
ruumiillisen väkivallan listasta: rikkoa hampaat, rikkoa toisen tavara, murtaa luu, naulata kiinni, heittää kivellä, heittää munalla,
heittää koruilla, heittää ydinpommilla, sylkeä toisen päälle, oksentaa toisen päälle, räkiä toisen päälle, ampua sniperilla, ampua haulikolla, ampua vesipyssyllä… Yksi pojista haluaa heittää kivellä,
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mikä aiheuttaa jännittynyttä kuhinaa joukossa. Tytöistä rohkein
astuu ringin keskelle. Poika menee myös ja ottaa kuvitteellisen kiven käteensä. Heittää kohti tyttöä, joka esittää saavansa osuman
päähänsä ja voihkii. Yleisö nauraa, molemmat palaavat reunoille.
Seuraava lapsi rohkaistuu tästä ja sanoo haluavansa kokeilla toisen päälle oksentamista. Joku suostuu hihitellen. He menevät keskelle, ja alkaa hillitön oksennusimprovisaatio. Suusta lentää kuvitteellista oksennusta kerran toisensa jälkeen ja oksentamisen kohde
vääntyilee maassa ja nauraa. Lopulta molemmat oksentavat. Yleisöllä on jälleen hauskaa.
Harjoite toimii ryhmän kanssa etiikan käytännöllisenä tutkimuksena. Ne teot, joita voi oikeasti tehdä, kuten hymyily tai halaaminen, tehdään oikeasti myös Kehässä. Ne, joita voi mutta ei
saa toiselle tehdä, esitetään miimisesti, kuten toisen päälle oksentaminen tai kiven heittäminen. Näin lapset todentavat yhteisöllisesti, että voimme tehdä toiselle ihmiselle monenlaisia asioita,
mutta kaikkia niistä emme voi sallia. Samalla on selvää, että kiinnostusta väkivaltaan on mahdollista käsitellä esityksellisin keinoin,
jaettuna ja avoimena kysymyksenä.

tuijottaa silmiin, oksentaa toisen päälle. Lapset kulkevat enimmäkseen kavereidensa mukana. Sitten ohjaaja sanoo: ”dissata”
(’haukkua, solvata’). Suurin osa lapsista menee ei saa tehdä -alueen
päähän. Muutama lapsista jää kuitenkin keskelle, vähän saa tehdä
-alueen puolelle. He selittävät, että dissaaminen voi olla myös kaverillista humoristista sanailua: toinen dissaa toista, toinen servaa
takaisin (’vastaa dissaukseen niin osuvasti että päihittää dissaajan’).
Väkivalta ei ole itse teossa, vaan liittyy jaettuun kokemukseen ja
teon takana olevaan intentioon.
Toiseksi teemme nelikentän.
		

Positiivista valtaa		

Esittäminen
Viimeisellä työpajakerralla haluamme vielä selvemmin tuoda esiin
luokan ja sen yksilöiden ajatuksia suhteessa valtaan sekä käsitellä
moraalia, koska väkivallan teema on ollut niin voimakkaasti pinnalla. Teemme tilallisia käsitekarttoja, jotka toimivat ikään kuin
koko luokan esityksenä työpajan aikana kuljetusta polusta. Huoneen toisessa päässä ovat asiat, joita toiselle saa tehdä milloin vain,
toisessa päässä sellaiset, joita ei saa tehdä koskaan.

Negatiivista valtaa

				
		

Työpajakerta 4

Paljon valtaa

Vähän valtaa

Luettelemme tekoja lasten tekemästä listasta: hymyillä, ostaa karkkia, antaa lahja, tanssia toisen kanssa, huijata, valehdella, suudella,

Luettelemme henkilöitä ja asioita valtalistasta. Taas suurin osa
toimi ryhminä, jotka ovat enimmäkseen sukupuolittuneita, mutta
taas on poikkeuksiakin. Kun sanomme ”äiti”, lähes kaikki menevät nurkkaan, jossa on paljon positiivista valtaa. Yksi poika menee kuitenkin kyyköttämään päinvastaiseen nurkkaan. Keskustelemme asiasta hetken, ja tilanne on todella herkkä. Lapsiryhmä
seisoo vaisuna omassa nurkassaan. Siirrymme eteenpäin opettajan
valtaan, presidentin valtaan, tyttöjen valtaan ja sodan valtaan.
Lopuksi palaamme vielä lasten lempiharjoitteeseen, Patsaisiin,
ja sen jälkeen loppupiiriin. Piirissä käymme ensin läpi lasten mieliin jääneet kokemukset koko neljän kerran kokonaisuudesta. Sitten kukin ohjaaja lukee lapsille valmiiksi kirjoittamansa kirjeen;
työpajan aikana tehdyt harjoitteet ja loppupiirit ovat olleet lasten
ilmaisulle pyhitettyä tilaa ja nyt haluamme antaa jotain myös suo-
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Saa tehdä

Ei saa tehdä

raan itsestämme. Kirjeissä kerrotaan ohjaajien omista kokemuksista työpajan aikana ja asioista, jotka ovat jääneet mieleen. Ohjaajat ovat olleet vaikuttuneita siitä, kuinka rohkeasti lapset ovat
lähteneet käsittelemään vaikeita aiheita.
Tässä esimerkki ohjaajan kirjeestä:

3.2
esitykselliset
muodot

“Hei parahimmat kolmasluokkalaiset!
Oli kivaa olla teidän kanssa muutamana aamuna ja tutkia teidän kanssa mitä se valta oikein on. Kiitos ajatuksistanne ja innokkaasta osallistumisestanne. Oli mielenkiintoista kuulla kaikkia
teidän ajatuksianne ja erityisesti mieleen jäivät kysymykset, joita kirjoititte.
Tässä on muutamia asioita, jotka jäivät minulle mieleen teidän
kanssa ollessa ja kun katselin työskentelyänne.
Erään aamun jälkeen mietin, miksi väkivalta on niin pinnalla.
Kun teimme patsaita yhdessä, melkein kaikissa oli jotain tappamiseen, lyömiseen tai toisen satuttamiseen liittyvää. Väkivalta ponnahti
heti pinnalle. Patsaissa oli paljon nyrkkejä ja aseita. Jäi miettimään
paljon sitä, mistä kaikki tämä väkivalta tulee?
Toinen asia, minkä huomasin, oli tyttöjen ja poikien välinen valtataistelu. Monessa ryhmässä tuli esille tyttöjen ja poikien valta,
kummat ovat parempia, kummalla on enemmän valtaa, kumpi kukistaa toisen. Valta näyttäytyi tässä aika kurjalla tavalla, sillä monesti suuremman valta-aseman osoittaminen tapahtui jälleen toista
satuttamalla tai alistamalla. Miettikää välillä miten omaa valtaa
voisi käyttää hyvällä tavalla, esimerkiksi auttamalla luokkakaveria tai kysymällä tältä mitä kuuluu. Nämä pienet teot ovat yksinkertaista hyvää oman vallan käyttämistä.
Mieleeni jäivät hienot patsaat, joita teitte ja into yhteisistä isoista
patsaista. Kiitos siis yhteisestä todellisuuden ja vallan tutkimisesta.“

Käsittelemme tässä esitystä taiteen kontekstissa: taidemuotona,
joka ilmenee muun muassa teatterin, performanssin, tanssin ja sirkuksen kentillä. Esityksille ominaisia käsitteitä ovat esimerkiksi
näyttämö, katsomo, tilanne, dramaturgia, läsnäolo ja ruumiillisuus. Todellisuuden tutkimuskeskus on ottanut esityksen käyttöön todellisuuden tutkimisen välineenä: kehystämällä ja muokkaamalla todellisuutta esityksiksi avaamme uusia mahdollisuuksia
katsoa ja kokea maailmaa ympärillämme.
Toisaalta olemme etsineet vaihtoehtoja kahtia jakautuneelle perinteiselle esitysmallille, jossa esiintyjä ja katsoja asettuvat vastakkain. Kokemusesityksissä ja osallistavissa esityksissä katsojan rooli
saattaa hävitä kokonaan ja esityksen yleisö koostuukin osallistujista tai kokijoista, jotka ovat mukana oman esityksensä muodostamisessa sen valmistaneiden taiteilijoiden rinnalla. Tämänkaltainen vuorovaikutteisuus muistuttaa opetustilanteessa läsnäolevaa
opettajan ja oppilaan vastavuoroista mutta epäsymmetristä suhdetta.
Esitykset sisältävät monenlaisia rakenteita. Lasten valta -menetelmässä niitä kuvataan esityksellisiksi muodoiksi nimettyjen
kategorioiden avulla. Kukin esityksellinen muoto sisältää erilaisen suhteen esityksen ja todellisuuden välillä. Kukin toimii myös
omanlaisenaan valtarakenteena.
Esitykselliset muodot ovat myös tapa jäsentää menetelmän
piirissä käytettäviä käytännön harjoitteita. Ne auttavat ohjaajaa rajaamaan ja tarkentamaan kysymistä sekä suunnittelemaan
kokonaisuuksia. Jokainen harjoite toteuttaa vähintään yhtä esityksellistä muotoa, jotkin useampaakin. Siten esitykselliset muodot
toimivat menetelmän taustalla olevan ajattelun ja käytännön välisenä linkkinä.
Seuraavassa on esitelty seitsemän esityksellistä muotoa, jotka
toimivat menetelmän taustarakenteena.

Kun olemme lukeneet viimeisenkin kirjeen loppuun, lapset taputtavat.
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Näyttämö
Näyttämö on esitykselliseen vastakkainasetteluun perustuva
muoto. Näyttämörakenteen toinen puoli on katsomo. Yksinkertaisimmillaan näyttämö ilmenee tilallisesti niin, että toisella puolella huonetta on näyttämö, toisella katsomo. Näyttämöllä esitetään, katsomossa todistetaan tai seurataan esittämistä. Usein
katsomo järjestyy riveiksi tuoleja, kun taas näyttämö on lähtökohtaisesti tyhjä. Näyttämömuodossa valta polarisoituu esittäjän
ja katsojan vallaksi. Länsimaisen perinteen piirissä näyttämön (kr.
skene) ja katsomon (kr. theatron) muodot ovat syntyneet antiikin
Kreikassa.
Näyttämö tarjoaa esillepanon mahdollisuuden lasten ajatuksille, mielipiteille, kysymyksille ja käsitteiden määrittelylle. Näyttämö merkitsee etäännyttävän esillepanon mahdollisuutta: harjoitteet jotka lapsi voi tunnistaa näyttämöllisiksi, mahdollistavat
vallan erilaisten muotojen käsittelyn turvallisesti ilman uhkaa tai
lapsen todellisuuteen kohdistuvia vaatimuksia. Siten ne kutsuvat
esiin myös valtaan liittyviä peittyneitä, kipeitä ja pelottavia ulottuvuuksia.

Dialogi
Dialogi on kahden tai useamman henkilön välinen kommunikaatiotila, jonka sisältämät merkitykset virtaavat heidän lävitseen.
Yksi esimerkki dialogista on ihmisten välinen sanallinen keskustelu. Kuten piiri, myös dialogi on sukua näyttämölle, mutta purkaa sen luomaa vastakkainasettelua. Jos yksinkertaistaen sanottuna
näyttämöllä puhutaan ja katsomossa kuunnellaan, on dialogi lähtökohtaisesti vastavuoroista kommunikaatiota. Dialogin esityksellisyys on siitä johtuen hienovaraista ja muuntuvaa: kukin osapuoli saattaa yhtenä hetkenä olla katsojan roolissa suhteessa toisiin
ja seuraavassa hetkessä muuttua esiintyjäksi. Dialogissa myös valta
virtaa tekijöiden lävitse. Dialogimuodon tausta on antiikin Kreikan filosofisessa traditiossa (kr. dia – läpi; logos – mm. idea, järki,
sana).
Dialogi on kysymisen ja keskustelun ydinmuoto, jonka olemuksena on vallan jakaminen lasten ja aikuisten kesken. Dialogiset harjoitteet kehittävät yhteisen kysymisen tapoja ja keskustelu
voi tapahtua eri medioiden kautta: esim. piirtämisen, puhumisen
tai liikkumisen kautta tai näitä yhdistellen.

Piiri
Piiri on näyttämön sukuinen yhteisön tasa-arvoisuutta korostava
muoto. Kun ihmiset asettuvat piiriin, jää sen keskelle näyttämöllinen tila. Tällöin piirin keskellä esitetään ja sen reunoilla todistetaan tai seurataan esittämistä. Piiri ei kuitenkaan ole yhtä dualistinen muoto kuin näyttämö, koska piirissä olijat näkevät myös
toisensa. Piirimuodossa valta säteilee keskeltä kehälle ja kehältä
keskelle. Historiallisesti piiri on esiteatterillinen, näyttämö-katsomo-rakennetta edeltävä esityksellinen muoto.
Piirissä valta otetaan käyttöön sosiaalisena voimavarana: valta
on jaettua ja yhteistä, jokaisen lapsen mukanaoloa kannattelevaa.
Piiri myös avaa vallan ja vastuun suhdetta: kuuntelemisen ja huomioon ottamisen valtamerkityksiä, yhteisen kysymisen muotoja.
Piirinä eli piirissä tehdyt harjoitteet luovat yhteisen kokemuksellisen tilan, jossa yksilö tulee olemassaolevaksi ja teot saavat merkityksen osana sosiaalista tapahtumista.

Omakuva
Omakuva on itseä esityksellistävä muoto. Omassakuvassa ihminen esittää tai teoksellistaa itseään muille jonkin median tai medioiden kautta. Medioita voivat olla mm. näyttämöllinen esitys, videoteos, piirros, teksti tai valokuvateos. Omankuvan kautta yksilö
asettuu sekä valtaa pitäväksi tekijäksi että teoksen aiheeksi. Omakuva on kuvataiteen traditiossa, erityisesti renessanssin aikaan kehittynyt ilmaisumuoto.
Omakuva-harjoitteet antavat lapselle välineitä ja foorumin, joiden puitteissa tunnistaa ja tuntea itsensä. Lapsi saa mahdollisuuden tulla nähdyksi, hyväksytyksi, ja toimia itsenään. Omakuva
myös avaa vallan ja vastuun suhdetta: sen avulla voi tunnistaa
omien tekojensa vaikutuksia ja oman vastuunsa niistä.
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Vaellus
Vaellus on maastossa liikkumista esityksellistävä muoto. Vaellus
on sukua alla esiteltäville Valtakunnalle ja Kartalle: ne kaikki käyt-

tävät jotakin maastoa materiaalinaan. Maasto voi olla mikä tahansa: esimerkiksi osallistujien keskinäiset valtasuhteet tai koulu
materiaalisena ympäristönä. Vaellukset ovat tutkimusretkiä ympäristöön. Vaeltaa voidaan sekä vapaasti ajelehtien että päämäärätietoisesti tiettyä asiaa etsien.
Vaelluksen avulla kysytään, mitä ympärillä on, ja tutkitaan tiloja erilaisista merkityksistä käsin. Tämä voi tapahtua suoraan
suhteessa valtaan: millaisista paikoista löytyy valtaa? Mitä kaikkea
eri paikoilla voi tehdä, miten niitä voi muunnella? Kenellä niissä
on valtaa? Keneltä valta puuttuu? Tehtävän määrittely voi olla kuitenkin millainen tahansa, esimerkiksi mielenkiintoisen, oman, pelottavan, merkitsevän tai merkityksettömän paikan etsiminen,
esitteleminen ja tutkiminen. Vaelluksella kysyminen lähtee ulkoisesta maailmasta kohti itseä. Lapsi on tarkkailija, tutkija, yhteisen
todellisuuden esittelijä, opas.
Valtakunta
Valtakunta on esitykselliseksi rajattu tila. Taidekontekstissa sen
sukulaisia ovat installaatiot ja happeningit, joissa teos määrittelee hallitsemansa tilan säännöt. Termin valtakunta tausta on hallinnollisessa kulttuurissa; esimerkiksi valtiot tai yhden hallitsijan
hallitsemat alueet ovat sen perinteisiä ilmentymiä. Etymologisesti
kunta tarkoittaa jonkin asian puitteissa yhteen kuuluvien ihmisten
piiriä (pöytäkunta, lautakunta, venekunta, perhekunta). Siten valtakunta tarkoittaa saman vallan piirissä olevia ihmisiä.
Valtakunnassa kysytään lapsen sijoittumista ympäristöön, hänen suhdettaan sosiaalisiin ja fyysisiin tiloihin ja tilanteisiin, arvoihin, kulttuuriin, todellisuuskäsityksiin tai rakennettuun ympäristöön. Se merkitsee lapsen kokemusta tiloista: valta on tilojen
muuntelua lapsen ilmaisussa. Lapsen valtakunnasta pääsee osalliseksi vain, kun saa kutsun sinne. Valtakunnalla on aina jonkinlaiset rajat suhteessa muuhun maailmaan, vaikkakin joskus huokoiset ja hengittävät. Valtakunnan alkukysymys suuntautuu lapseen,
lapsen kokemukseen, lapsen olemukseen, lapsen oikeuteen määrittää tilansa ja suhteensa.

raaseen maastoon, valtakunnalla rajataan osa maastosta omaksi
alueeksi ja kartalla kuvataan maasto. Kartan mediana voivat toimia mm. paperille asetellut tekstit ja kuvat tai tilaan asettuvat ihmiset. Tilalliset harjoitteet ovat kokemuksellisia karttoja, joiden
tunnistamisessa vallan taju kiinnittyy jokapäiväiseen todellisuuteen. Perinteisesti kartalla on kuvattu maantieteellistä aluetta pienennetyssä koossa.
Kartta auttaa lasta sijoittamaan itsensä ja käsityksensä suhteessa
toisiin ja maailmaan; se alustaa työskentelyn tai kokoaa sen tuloksia. Kartoilla voidaan myös nostaa näkyviin yhteisön olemusta,
esimerkiksi kokonaisen luokan erilaiset näkemykset tiettyyn kysymykseen saadaan esiin yhdellä kertaa. Kartta on herkkä siihen
liittyville taustaolettamuksille: se mitä karttaan merkitään ja mitä
siinä kysytään, nousee näkyväksi ja siten myös tärkeäksi. Kartan
tekeminen on siten aina kannanotto maailmasta, jota se esittää.
Kartan piirtäminen on aina myös vallankäytön muoto.

Kartta
Kartta on asioiden suhteita esittävä muoto. Vaellus tehdään vie48
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3.3
harjoitteet
Käytännössä esitystaiteeseen perustuva vallasta kysyminen tapahtuu harjoitteina eli käytännön tehtävinä. Teoissa valta tulee näkyväksi, ilmaistuksi. Jokainen osallistuu, teoista syntyy prosessi.
Ohjaajan tehtävänä on valita tai kehittää haluamansa harjoitteet,
opastaa lapset niiden käyttöön ja seurata harjoitteissa esiin tulevan
materiaalin merkitystä ja jatkokäyttöä, luvussa 3.1 kuvattua prosessia mukaillen.
Harjoitteiden valinta perustuu ennen kaikkea ryhmän tarpeiden kuuntelemiseen. Olennaista on tehtävän sijoittuminen vallasta kysymisen prosessinomaiseen etenemiseen: millaiset tehtävät
kutsuvat esiin lasten käsityksiä vallasta juuri tässä ryhmässä? Lähtökohta voi olla vaikkapa älyllinen, ruumiillinen, temaattinen tai
ryhmädynamiikkaa painottava. Esimerkiksi: jos ryhmässä on lapsia, joille abstrakti ajattelu on haastavaa, on hedelmällistä tehdä
harjoitteita, joissa valta avautuu ruumiillisina kokemuksina.
Harjoitteet eivät muodosta suljettua järjestelmää eivätkä ole rajoittuneet mihinkään tiettyyn ilmaisumuotoon. Ohjaaja voi paitsi
käyttää Lasten valta -hankkeessa kehitettyjä ja sovellettuja harjoitteita myös keksiä niitä lisää, lainata niitä muista menetelmistä
tai soveltaa näkemiään malleja. Harjoitteen pohjaksi sopii melkein mikä tahansa lähtökohta. Erityisesti kannattaa poimia ideoita
omalta osaamisalueeltaan. Lukuun 4.2 olemme kirjanneet Lasten
valta -työpajoissa käytettyjä harjoitteita.
Harjoitteet prosessissa
Harjoitteiden suhde vallasta kysymisen prosessiin on hyvin joustava ja helposti muunneltavissa kunkin ryhmän tarpeita vastaamaan. Useimmat harjoitteet sopivat mihin tahansa vaiheeseen.
Ohjauksen voi rakentaa erilaisten harjoitteiden jatkumona, kuten
luvusta 3.1 löytyvässä esimerkkityöpajassa. Toisaalta koko prosessin voi perustaa myös yhteen harjoitteeseen käyttäen samaa harjoitetta sen eri vaiheissa. Seuraavaksi tarkastelemme Tuolit-harjoitetta esimerkkinä harjoitteiden luonteesta ja käytöstä.
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Tuolit-harjoitteen ohje
Otetaan kaksi tuolia. Toisella tuolilla istuu kysyjä, toisella vastaaja.
Muut ovat katsojia.
Kysyjä voi kysyä mitä haluaa. Hän voi valikoida kysymykset ennalta valmistetusta kysymyslistasta, keksiä uusia kysymyksiä tai
yhdistellä näitä kahta tapaa valita kysymykset.
Vastaaja voi vastata mitä haluaa. Hän voi olla rehellinen, valehdella tai yhdistellä näitä kahta. Hänen täytyy kuitenkin vastata
kuhunkin kysymykseen väistämättä sen aihetta.
Kysyjää ja/tai vastaajaa voidaan vaihtaa milloin tahansa. Kun jompikumpi poistuu tuolilta yleisöön, joku muu yleisöstä ottaa hänen
paikkansa.
Tätä perusohjetta voi soveltaa esimerkiksi kysymällä kysymyksiä
tietystä teemasta tai vastaamalla jossain roolissa (esim. opettajana,
äitinä, presidenttinä).
Tuolit prosessin eri vaiheissa
Tekstin tasolla Tuolit on nimenomaan kysymistä. Se on siten suoraan sovellettavissa prosessin ensimmäiseen vaiheeseen. Esimerkiksi: jos harjoitteen aiheeksi otetaan valta, tulee näkyväksi, millaiset asiat lapsia vallassa askarruttavat ja miten he niitä toisilleen
selittävät. Toisaalta kysymyksiä voi tehdä myös ilman teemaa, jolloin esiin nousee se, mitä kyseiset lapset ylipäätään juuri silloin
ajattelevat.
Kysymykset voidaan myös kerätä ennalta toisen harjoitteen
(esim. Käsitekartan, ks. luku 4.2) muodossa tai muuten valmistaa etukäteen. Tällöin Tuolit ilmentää ensisijaisesti prosessin toista
vaihetta, kokeilua ja tutkimista. Harjoite toimii kokeilukenttänä,
jolle materiaali (kysymykset ja osallistujat) asetetaan. Kun lapset
ovat ensin määritelleet ajatusmaailmaansa kirjaamalla itseään kiinnostavia kysymyksiä, heidän on mahdollista kokeilla Tuoleilla,
mitä tuosta kysymisestä seuraa elävässä tilanteessa. Mahdollisuus
valehteluun suojelee lapsia ja mahdollistaa tulenarkojenkin kysymysten nostamisen esiin.
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Kolmanneksi Tuolit-harjoite on jo itsessään esitys. Kysyjä ja vastaaja ovat näyttämöllä, muut katsomossa. Oikeus olla joko vilpitön tai keksiä fiktiivisiä vastauksia rakentaa monikerroksisen kudoksen, jossa katsojat näkevät vastaajan sekä omana itsenään että
jonain muuna, kuten esiintyjänä tai roolihenkilönä. Myös asetelman viittaukset erilaisiin haastattelu-, tietokilpailu- ja dialogitilanteisiin luovat tilanteelle esityksellisen kehyksen.
Tuolien tausta
Tuolit-harjoite viittaa erilaisiin kulttuurisiin ilmiöihin ja esikuviin. Lähimpänä harjoitteen muotoa on englantilaisen Forced
Entertainment -nykyteatteriryhmän Quizoola-esitys. Quizoola
on yleensä pitkäkestoisena, esimerkiksi kuusituntisena, toteutettu esitys, jossa näyttelijät kysyvät toisiltaan kysymyksiä ohjaaja
Tim Etchellsin kirjoittamasta n. 2000 kysymyksen listasta. Myös
hahmoterapiassa, psykodraamassa, työhaastatteluissa, poliisikuulusteluissa ja tietokilpailuissa käytetään vastaavia muotoja.
Esineenä tuoli on merkittävä osa koulun valtarakennetta. Tuolit erottavat lapset omiksi itsenäisiksi yksiköikseen ja tukevat opetuksen fyysisesti staattista luonnetta. Yhdessä pulpettien kanssa ne
järjestävät ihmiset luokassa haluttuun suhteeseen toistensa kanssa
ja suuntaavat opetuksen painopisteen sellaisiin toimintoihin, jotka
ovat tehtävissä pöytäpinnalla, kuten lukemiseen ja kirjoittamiseen.
Myös opettajan ja oppilaiden välinen valta-asetelma ilmaistaan
usein tuolein: opettajan tuoli on suurempi ja pehmeämpi kuin
oppilaiden tuolit.
Tuolit hallitsevat myös tavanomaista teatteritilaa ohjaten yleisön pysymään paikoillaan ja ottamaan teoksen vastaan katsomalla
tiettyyn suuntaan.

3.4
teemat
Vallasta kysyminen nostaa esiin erilaisia lapsille ja nuorille tärkeitä
aiheita. Kun he tutkivat valtaa ryhmissä, heille ajankohtaiset aiheet tulevat näkyviksi erilaisina teemoina, jotka työskentelyn edetessä voivat muuttua, tarkentua ja syventyä. Yksi tapa käsitellä valtaa ryhmän kanssa on kuunnella näitä esiin nousevia teemoja ja
pysähtyä tietoisesti niiden äärelle. Ohjaajalla on kuulemisessa tärkeä rooli. Teemallinen lähestymistapa voi auttaa häntä hahmottamaan prosessin syventymistä ja tarjota välineen dialogin käymiseen
ryhmän kanssa.
Vallan teema
Meissä ja ympärillämme on monenlaista valtaa. Käytämme valtaa,
kohtaamme valtaa ja meihin kohdistuu valtaa. Valta on läsnä päivittäisessä elämässämme, vaikka emme aina tunnista sitä. Koska
se on monimuotoista ja sisältää paljon erilaisia rakenteita, sitä voi
myös lähestyä monesta suunnasta.
Esimerkkejä vallan ilmenemisalueista, joista voi lähteä liikkeelle:
• valta omaan itseen
• minun valtani muihin ja muiden valta minuun
• valta koulussa, ryhmässä ja yhteiskunnassa
• positiivinen valta ja negatiivinen valta
• vallan vaikutukset
• valta säännöissä
Ryhmän lähtökohdan mukaan valittu teema
Luokalla tai muulla lapsiryhmällä saattaa olla tarve käsitellä erityisesti jotain tiettyä, ryhmälle ajankohtaista ilmiötä tai kysymystä,
joka voidaan valita valtatyöskentelyn aiheeksi. Tämä voi liittyä esimerkiksi ikäkauteen tai ryhmäprosessin vaiheeseen. Myös ainekohtaisia ja opetussuunnitelman mukaisia aiheita voidaan käsitellä
vallan näkökulmasta. Mikäli ohjaaja tunnistaa ryhmälle tärkeän
teeman jo ennen prosessin alkua, hän voi ottaa sen työskentelyn
lähtökohdaksi.
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Esimerkkejä:
• 9. luokka: valta suhteessa omaan tulevaisuuteen
• ryhmä, jossa esiintyy kiusaamista: valta muihin – valta itseen
• lukiolaiset: omat yhteiskunnalliset vaikutusmahdollisuudet
Vaikka tämän ajankohtaisen teeman suhde valtaan ei olisi ilmeinen, se voi olla väylä vallan käsittelemiseen. Ryhmän ajankohtaisen aiheen kuuleminen ja tunnistaminen voi saada ryhmässä aikaan voimauttavan kokemuksen.
Esimerkkejä:
• monikulttuurinen luokka: valta suhteessa omiin kulttuurisiin juuriin
• 1. luokka, joka on kiinnostunut hyönteisistä: valta luonnossa
• päiväkotiryhmä, jossa keräillään kiviä ja keppejä: löytäminen, omistaminen ja valloittaminen
Esiin nouseva teema
Lähtökohdaksi valittu teema voi muuttua tai tarkentua työpajaprosessin aikana. Ryhmän jäsenet saattavat myös löytää kukin
oman erityisen suhteen aiheeseen prosessin edetessä.
Teemoja nousee esiin eri tavoin: suoraan ääneen lausuttuina,
hienovireisinä vihjeinä, tunnelmina tai häiritsevänä käytöksenä.
Ohjaajalla on tärkeä rooli kuulla ja tunnistaa se, mitä ryhmässä
tapahtuu. Esimerkiksi 9. luokan teema vallasta omaan tulevaisuuteen voi tarkentua esiin nousseiden kysymysten ja tunteiden
myötä mm. epävarmuuden teemaksi.
Vallasta kysyminen nostaa herkästi esiin ryhmän sisällä piileviä teemoja, jotka eivät välttämättä muuten tule ilmi luokkatilanteessa tai joiden käsittelyyn ei ole aikaa eikä paikkaa. Nämä teemat voivat ilmaantua käytöksenä, joka aluksi tuntuu häiritsevältä
tai valtatyöskentelyyn kuulumattomalta. Se, miten ohjaaja suhtautuu häiritsevästi esiin nousevaan käytökseen, on merkitsevää.
Arkaluontoisesta asiasta voi saada otteen, kun sitä käsitellään yhdessä. Esimerkiksi seksuaalisuus ja sukupuolisuus saattavat tulla
esiin tavalla, johon ohjaajan on vaikea reagoida. Seksuaalisuuden
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nostaminen käsiteltäväksi teemaksi ei poista vallan teemaa vaan
tarkentaa sitä. Ryhmästä nousevan teeman nostaminen keskiöön
on yksi tapa kuunnella oppilaita ja osoittaa, että heidän aiheensa
ovat tärkeitä.
Joskus voi tulla eteen tilanne, jossa jollekulle oppilaalle henkilökohtaisesti arkaluontoista aihetta ei ole syytä nostaa koko luokan kanssa yhdessä käsiteltäväksi. Valtauttavampaa voi tässä tapauksessa olla esimerkiksi kahdenkeskinen keskustelu.
Työpajojen yhteydessä usein esiin nousseita teemoja:
• Väkivalta
• Seksuaalisuus
• Sukupuoliroolit
• Ihmissuhteet
• Tilan ottaminen
• Omat rajat
• Rajattomuus
• Toisen rajat
• Kuulluksi tuleminen
• Nähdyksi tuleminen
• Minäkuva
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4 Menetelmän
käyttö
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4.1
harjoitteita
Tässä luvussa esittelemme Lasten valta -menetelmän käytäntöä.
Ensimmäiseen osaan on listattu työpajoissa käytettyjä harjoitteita.
Toiseen osaan on koottu eripituisia esimerkkejä siitä, millaisen kokonaisuuden ohjaaja voi työpajalleen rakentaa. Näistä työpakeista
ohjaaja voi valita ryhmälleen sopivia lähestymistapoja vallan käsittelyyn. Harjoitteita voi soveltaa ryhmän tarpeiden mukaan ja yhdistellä vapaasti. Vallasta nousevat teemat voivat yhdistettyinä esimerkkiharjoitteisiin auttaa lukijaa alkuun omassa työssään lasten
vallan parissa.

Tässä harjoiteluettelossa on avattuna tärkeimpiä käyttämiämme
harjoitteita, joiden pohjalta on tehty paljon erilaisia harjoitesovelluksia. Harjoitteita voi käyttää prosessin eri vaiheissa.
Kunkin harjoitteen yhteydessä on suluissa merkitty esityksellinen muoto, jota se edustaa: näyttämö / piiri / dialogi / omakuva /
vaellus / valtakunta / kartta (ks. luvut 3.2 ja 3.3).
Seuraavien harjoitteiden avulla opettaja pääsee alkuun Lasten valta
-työskentelyssä.
VIRITTÄVÄT HARJOITTEET
Harjoitteiden tarkoituksena on lämmittää ja virittää ryhmää eri
tavoin, esimerkiksi keskittymiseen, vapautumiseen ja heittäytymiseen.
1. Sana-assosiaatiopiiri
Muodostetaan piiri. Jokainen sanoo yksitellen jonkin sanan. Seuraava piirissä sanoo aina edellisestä sanasta ensimmäisenä mieleen
tulevan sanan.
2. Tarinapiiri
Seisotaan piirissä ja kerrotaan tarinaa yksi sana kerrallaan. Aihe
päätetään yhdessä tai tilanteen mukaan. Yksi aloittaa, sanoo yhden sanan ja seuraava jatkaa jälleen yhdellä sanalla. Myös piste on
sana.
Sana kerrallaan -tarina esityksenä: piirin keskellä tai näyttämöllä on kaksi tuolia, joilla tarinan kertojat istuvat, muut ovat
katsojia.
3. 21
[Esityksellinen muoto: Piiri]
Sanotaan numeroita järjestyksessä yhdestä ylöspäin. Sanojien jär-
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jestystä ei päätetä etukäteen. Tämä vaatii keskittymistä ja toisten
kuuntelua.
Jos kaksi sanoo numeron samaan aikaan, pitää aloittaa alusta.
Määritetään tavoiteltava luku etukäteen. Yritetään päästä esimerkiksi 21:een.
4. Nimi ja liike -piiri
[Esityksellinen muoto: Piiri, Omakuva]
Asetutaan piiriin. Mennään kierros ympäri niin, että jokainen sanoo vuorollaan oman nimensä ja tekee samalla jonkin pienen liikeen. Kaikki toistavat perässä.
Toisella kierroksella nimi ja liike toistetaan isolla äänellä ja suurilla liikkeillä.
Kolmannella kierroksella toistetaan iso ja pieni liike peräkkäin.
Sovellus:
Olotila ja liike
Harjoite on muuten sama kuin edellinen, mutta nimen tilalla sanotaan, mikä on päivän olotila ja valitaan jokin sitä ilmentävä
liike. Liikkeen valintaan voi antaa taustakysymyksen: millainen
olo sinulla on tänään?
5. Tärkeä Esine
[Esityksellinen muoto: Omakuva]
Jokaista ryhmän jäsentä pyydetään ottamaan jokin tällä hetkellä
tärkeä esine mukaan seuraavaksi kerraksi.
Käydään läpi jokaisen tuoma esine: Miksi valitsit juuri sen?
Mikä siinä on tärkeää? Mitä se kertoo tämänhetkisestä elämäntyylistäsi?
6. Katsekontakti
[Esityksellinen muoto: Dialogi, Näyttämö]
Paikanvaihto tuoleilla: istutaan piirissä, yksi ottaa toiseen katsekontaktin ja lähtee sen jälkeen tämän paikalle. Se, jonka paikalle
hän on tulossa, etsii itselleen uuden katsekontaktin, lähtee sen
saatuaan liikkeelle ja niin edelleen. Tuolilta ei saa nousta, ennen
kuin on saanut katseella luvan.
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ERILAISET KARTAT
Käsitekartta
[Esityksellinen muoto: Kartta, Dialogi]
Käsitekartan avulla voidaan päästä syvemmälle johonkin haluttuun asiaan. Sen sijaan, että jokainen tekisi oman käsitekarttansa,
yhdessä tehty käsitekartta on keskustelua paperilla. Paperille sovitaan jokin teema, esimerkiksi tulevaisuus, minkä jälkeen lapset tai
nuoret kirjaavat käsitekarttaan yhdessä kaikkea teemaan liittyvää.
Yhden ajatuksesta tulee toiselle mieleen lisää. Käsitekartalla voi
esimerkiksi väitellä.
1. Kysymyskäsitekartta
[Esityksellinen muoto: Kartta, Dialogi]
Kirjataan keskelle paperia jokin kysymys, jonka joko opettaja
määrittelee ennalta, tai jonka lapset tai nuoret päättävät itse. Kysymykseen ei haeta vastausta, vaan sen ympärille kerätään lisää kysymyksiä, jotka siitä kumpuavat.
Syntyneet kysymykset toimivat materiaalina tai lähtökohtina
muihin harjoitteisiin.
Ehdotuksia alun suuriksi kysymyksiksi:
1. Mihin minulla on valtaa?
2. Kenellä on valtaa minuun?
3. Mitä toiselle saa tehdä?
4. Mihin haluan vaikuttaa?
5. Miksi minua kielletään?
6. Milloin minua kuunnellaan?
2. Ääriviivat
[Esityksellinen muoto: Kartta, Omakuva]
Osallistujille jaetaan paperit ja kynät. He piirtävät paperilleen
piparkakku-ukon kaltaisen hahmon ääriviivat. Sekä hahmon
sisä- että ulkopuolelle tulisi mahtua kirjoittamaan. Hahmon sisäpuolelle kirjoitetaan asioita, joihin itsellä on valtaa. Hahmon ulkopuolelle kirjoitetaan asioita, joilla on valtaa itseen. Puretaan ja
keskustellaan yhteisesti.
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Tässä yhteydessä voi keskustella ns. omantunnon säännöistä:
Milloin rajoitan itseäni?
Miten rajoitan itseäni?
Milloin otan valtaa itselleni?
Mitä sallin itselleni?
3. Valtakäsitekartta
[Esityksellinen muoto: Kartta]
1. va i h e : Kirjoitetaan isolle paperille tai liitutaululle sana valta.
Pyydetään lapsia tai nuoria kirjoittamaan taululle vapaalla assosiaatiolla vallasta mieleen tulevia asioita.
2. va i h e : Pyydetään nuoria ympyröimään eri väreillä vallan eri
muotoja (esimerkiksi hajottava / parantava / rakentava / alistava
/ kohottava valta), minkä jälkeen keskustellaan vallan eri muodoista.
3. va i h e : Tajunnanvirtakirjoitus: Ohjaaja valitsee ryhmän ympyröimistä sanoista muutaman ja sanoo ne yksitellen pitäen taukoa sanojen välissä. Jokainen kirjoittaa itsekseen tajunnanvirtatekstin ohjaajan antamien sanojen pohjalta. Jokaisesta sanasta on
aikaa kirjoittaa assosiatiivisesti noin kaksi minuuttia.
4. Valtapisteet
[Esityksellinen muoto: Kartta]
Ryhmälle annetaan kotitehtävä, jossa heidän on tarkoitus havainnoida ympäristöään ja/tai mediaa. Kun he havaitsevat tilanteita,
joissa käytetään valtaa, he merkitsevät itselleen muistiin valtapisteitä, yhden kustakin tilanteesta. Havaintoja puretaan yhteisesti
työpajassa. Keräämisestä voi tehdä kilpailun, jos se tuntuu tarkoituksenmukaiselta ryhmässä.
Tarkoituksena on herättää havainnoimaan erilaisia arkielämässä
vastaan tulevia vallankäyttötilanteita.
5. Unelmakartta
[Esityksellinen muoto: Kartta, Omakuva]
Otetaan aikakauslehtiä ja leikataan niistä kuvia, joissa on joko
suoraan kuvattuna oma unelma tai jotakin, joka kutsuu puo62

leensa. Sommitellaan kuvat paperille ja liimataan ne siihen kollaasiksi. Laitetaan unelmakartta kotona paikalle, josta sen näkee
usein.
Kirjoitetaan paperille 20 asiaa, joita haluaisi omaan elämäänsä
juuri nyt. Listaa voi käyttää monella tavalla. Sen voi lukea päivittäin. Siinä olevia kohtia voi opetella visualisoimaan kävellessään.
Valitaan niistä viisi tärkeintä. Kirjoitetaan jokaisesta muistiin ohjeita itselle. Mitä minun tulisi tehdä, jotta unelma toteutuisi?
Tehdään viiden kappaleen ääniraita viidestä tärkeimmästä unelmasta. Yksi kappale kutakin unelmaa kohden.
Otetaan kamerat ja unelmalista ja lähdetään kävelylle ääniraitaa kuunnellen. Aina, kun tulee sellainen olo, että unelma voisi
toteutua, otetaan valokuva.
Valokuvista ja ääniraidasta luodaan omien unelmien musiikkivideo.
6. Tulevaisuuden Unelma
[Esityksellinen muoto: Kartta, Omakuva]
Jokainen piirtää A4-paperille jonkinlaisen hahmon. Pyydetään
kutakin miettimään unelmatilanne, jonka haluaisi toteutuvan tulevaisuudessa. Hahmon ulkopuolelle kirjoitetaan, miten ulkopuoliset tekijät vaikuttavat unelman toteutumiseen, ja sisäpuolelle,
miten itse voi vaikuttaa niin, että unelma toteutuisi
VALTAVAELLUKSET
Vaelluksissa ympäristöä tutkitaan vallan eri näkökulmista.
1. Sääntövaellus
[Esityksellinen muoto: Vaellus]
Kierretään koulussa pienryhmissä ja mietitään, mitä sääntöjä kouluun liittyy. Aloitetaan luokasta ja siirrytään koulun muihin tiloihin. Säännöt voivat olla sekä virallisia että kirjoittamattomia sääntöjä: missä on rajoja, minne ei saa mennä, mitä missäkin paikassa
saa tehdä jne.
Vaelluksen jälkeen palataan luokkaan, ja kukin ryhmä lukee
muille löytämänsä säännöt. Keskustellaan siitä, mitä ajatuksia ja
tunteita sääntöjen kuuleminen herättää.
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2. Löytöretki
[Esityksellinen muoto: Vaellus]
Kierretään koulussa pienissä ryhmissä tai pareittain. Etsitään yksittäisiä mielenkiintoisia, pelottavia, jännittäviä tms. paikkoja.
Lapset nimeävät paikat uudelleen ja ohjaaja kirjaa nimet ylös.
Tarkoituksena on nähdä tuttu ympäristö uudella tavalla.
3. Vallan ilmentäjät
[Esityksellinen muoto: Vaellus, Näyttämö]
Ohjaaja jakaa ryhmälle kahdenvärisiä lappuja, joista toiset edustavat pientä valtaa ja toiset suurta valtaa. Kierretään koulussa pienissä ryhmissä tai pareittain ja tutkitaan, missä paikoissa ja tiloissa
on paljon valtaa ja missä vähän. Lapset merkitsevät paikat erivärisillä lapuilla.
4. Sovellus koulun ulkopuolella
[Esityksellinen muoto: Vaellus, Näyttämö]
Vaellus voi tapahtua myös jossain muussa ympäristössä, esimerkiksi kauppakeskuksessa. Tällöin voidaan antaa ryhmälle mukaan
kamera. Etsitään esimerkiksi kiinnostavia paikkoja tai paikkoja,
joissa valta näyttäytyy. Kirjataan ylös löydettyjä vallankäytön tilanteita.
5. Nuoli
[Esityksellinen muoto: Vaellus, Näyttämö]
Osallistujilla on esimerkiksi liikennemerkin näköinen nuoli, jonka
ohjaaja voi tehdä itse. Nuolena voi toimia myös mikä tahansa
muukin osoitin kuten taikavarpu, lennokinkärki tms. esine. Lähdetään pienissä ryhmissä tutkimaan ympäristöä. Nuoli johdattaa ryhmää vaelluksella samaan tapaan kuin taikavarvulla etsitään
kaivonpaikkaa. Nuolta voi pidellä yksin tai yhdessä, vaihtuvissa
vuoroissa. Periaatteessa Nuoli-harjoitteessa on sama idea kuin
Valtavaelluksessa, jossa etsitään mielenkiintoisia paikkoja. Nuoliharjoitteessa tilanne on esityksellistynyt sellaiseksi, että Nuoli etsii itseään kiinnostavat kohteet ja osallistujat seuraavat sitä. Tässä
on se etu, että Nuoli voi vapauttaa vaeltamaan paikkoihin, joihin
osallistuja ei muuten esimerkiksi kehtaisi mennä.
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6. Valta-agentit
[Esityksellinen muoto: Näyttämö, Vaellus]
Nimetään nuoret valta-agenteiksi ja lähetetään heidät välitunnilla
seuraamaan yksin tai parin kanssa elämää koulun käytävillä soluttautuen muiden joukkoon. Nuorten tehtävänä on kirjata ylös havaitsemiaan valtatilanteita. Puretaan nuorten löytämät tilanteet ja
keskustellaan heidän löytämästään vallankäytöstä.
TUOLIT
[Esityksellinen muoto: Näyttämö, Dialogi]
Tuoli-harjoitteiden eri sovelluksilla kysytään vallasta ja vallalta.
Harjoitteessa pääsee kokeilemaan erilaisen esittämisen tapoja, samaistumaan eri rooleihin ja kokeilemaan kysyjän ja vastaajan valtaa (ks. luku 3.3).
Otetaan kaksi tuolia. Toisella tuolilla on kysyjä, toisella vastaaja.
Muut ovat katsojia.
Kysyjää ja vastaajaa voidaan vaihtaa aikamerkistä tai sovittujen sääntöjen mukaisesti, esimerkiksi kun jompikumpi haluaa palata katsomoon.
S ov e l l u s 1: Kysyjä voi kysyä, mitä haluaa. Vastaaja saa vastata haluamallaan tavalla. Hän voi vastata joko rehellisesti tai valehdella. Hänen täytyy kuitenkin vastata kysymykseen. Esimerkiksi kysymykseen ”Mikä on kaunein koirarotu?” ei voi vastata:
”Puussa on kolme omenaa”.
S ov e l l u s 2: Kysymyksiä voidaan koota etukäteen esimerkiksi
kysymällä oppilailta, mitä he ovat aina tahtoneet kysyä tai mihin
kysymykseen he haluaisivat vastauksen. Kysymykset kootaan listaksi, josta voi esittää kysymyksiä haluamassaan järjestyksessä.
Huom! Kysymykset voidaan valita myös Kysymyskäsitekartan
pohjalta. (ks. kohta Kartat, harjoite 1)
S ov e l l u s 3: Kysymykset voidaan kohdentaa jollekin tietylle
hahmolle. Voidaan kysyä jotain sellaista, mitä on aina haluttu kysyä esimerkiksi opettajalta, kuninkaalta, presidentiltä, jumalalta
tai vanhemmilta.
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Tällöin vastaaja voi olla jossakin niistä rooleista, joilta halutaan
kysyä. Rooleista voi tehdä roolilappuja. Lappu voi olla näkyvillä
tai piilossa, jolloin katsojat voivat yrittää arvata kuka on vastaaja.
Roolilaput kerätään ennen harjoitteen aloittamista. Ryhmä kirjaa muistiin hahmoja, yhden paperia kohti. Rooleiksi voi valita
myös abstrakteja asioita tai olioita, jotka eivät ole ihmisiä, kuten
yhteiskunta tai raha. Rooleja voi kerätä lisää harjoitteen edetessä.

mässä otetaan huomioon toinen ihminen.

S ov e l l u s 4:Harjoitetta voi tehdä myös pienryhmissä tai pareittain, jolloin varsinaista katsojaa ei ole.

V a i h e 1: Käskijöiden rivistö alkaa kutsua omia parejaan sanalla
”tule”. Vastakkaisella puolella huonetta oleva alkaa lähestyä pariaan eri tavoin (kävellen hitaasti, juosten, hiipien) Käskyjen antaja
voi pysäyttää parinsa sanomalla ”stop” ja ohjeistaa hänet peruuttamaan sanalla ”mene”.

S ov e l l u s 5:Näyttämöllä voi olla myös vain vastaajan tai vain
kysyjän tuoli, jolloin koko muu ryhmä joko kysyy tai vastaa.
KEHOLLISET HARJOITTEET
Kehollisissa harjoitteissa tutkitaan valtaa suhteessa omaan kehoon,
omiin rajoihin ja toiseen ihmiseen.
1. Mitä toiselle saa tehdä?
[Esityksellinen muoto: Dialogi, Näyttämö]
Asetetaan iso paperi lattialle ja jaetaan se kahteen osaan. Sarakkeisiin kirjoitetaan kysymykset:
1) Mitä toiselle saa tehdä?
2) Mitä toiselle ei saa tehdä?
Jokainen kirjoittaa ajatuksiaan yhteiselle paperille. Käydään yhdessä läpi kirjoitettuja ajatuksia. Keskustellaan siitä, miksi jotain
saa tai ei saa tehdä toiselle.
Seuraavaksi pyydetään valitsemaan parit. Kukin valitsee yhden teon, jonka haluaa omalle parilleen toteuttaa. Ennen toteuttamista käydään suullisesti läpi, minkä teon kukin aikoo tehdä.
Teon toteuttamiseen vaaditaan molempien osapuolien suostumus.
Käydään läpi jokaisen teko edeten pari kerrallaan. Keskustellaan kokemuksista. Miltä tuntui toteuttaa tai vastaanottaa teko?
Millaista valtaa on teon toteuttajalla, entä vastaanottajalla?
Harjoitteen ja yhteisen keskustelun pohjalta ohjaaja voi halutessaan kirjata yhteiset säännöt ryhmälle esim. siitä, miten ryh66

2. Omat rajat: tule, stop, mene!
[Esityksellinen muoto: Omakuva, Kartta, Dialogi]
Jaetaan ryhmä pareihin. Parit seisovat vastakkain riveissä, huoneen
vastakkaisilla puolilla. Päätetään, kumpi rivistö toimii ensin käskyjen antajan roolissa.

V a i h e 2: Toistetaan sama liikkein mutta ilman sanoja. Voidaan
päättää yhdessä, mitkä ovat sanojen ”tule”, ”stop” ja ”mene” liikesymbolit.
V a i h e 3: Toistetaan sama ilman sanoja, liikkeitä ja eleitä. Pyritään ohjeistamaan paria pelkällä katseella.
V a i h e 4: Poistutaan riviasetelmasta ja liikutaan oman parin
kanssa vapasti tilassa. Käskyjen antaja antaa erilaisia ohjeita omalle
parilleen pelkkien eleiden avulla.
Harjoitteessa kokeillaan stereotyyppistä vallankäyttöä; käskyttäjä käskyttää ja seuraaja tottelee. Vaiheittain siirrytään sanallisesta
käskyttämisestä kohti näkymätöntä vallankäyttöä. Tässä harjoitteessa korostuvat omat rajat ja niiden tunnistaminen.
Vaihetta 1 käytetään myös esim. psykodraamassa, jolloin tarkoitus on tunnistaa omat rajat suhteessa toiseen ihmiseen.
3. Ei-harjoite
[Esityksellinen muoto: Dialogi, Omakuva]
Lähestymisharjoitus. Tunnistetaan omat rajat: missä on oma tilani.
Työskennellään pareittain. Toinen on A, toinen B. Seistään vastakkain luokkatilassa.
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V a i h e 1: A lähestyy ensin B:tä eri tavoin (juosten, kävellen, hiipien, rynnäten tms. tavalla) B sanoo “ei”, kun A tulee liian lähelle
tai lähestyy epämiellyttävällä tavalla.
V a i h e 2: B:llä silmät kiinni. A lähestyy B:tä ja koskettaa tätä.
Kun B haluaa, hän vetäytyy ja sanoo “ei”.
V a i h e 3: Kun A tulee niin lähelle, että B haluaa A:n poistuvan,
B työntää A:n pois ja sanoo “ei”.
Vaihdetaan roolit.
3. Oman tilan rajaaminen
[Esityksellinen muoto: Omakuva]
Piirretään liidulla luokan lattiaan rajattu tila (neliö). Kysytään,
kuinka paljon valtaa tai tilaa tarvitset? Jokainen rajaa liidulla tarvitsemansa tilan neliön sisälle.
Seuraavaksi vaihdetaan paikkoja ja otetaan jonkun toisen tila.
Keskustellaan yhteisesti siitä, miltä tuntuu mennä jonkun toisen tilaan, toisen rajojen sisälle. Millainen tila toisella oli suhteessa omaan rajattuun tilaan? Miltä tuntui, kun joku toinen asettui omalle reviirilleni?
4. Oman kehon rajat
[Esityksellinen muoto: Omakuva]
Lapsi asettuu makaamaan lattialle suuren paperin päälle. Pari tai
aikuinen piirtää lapsen ääriviivat paperille lapsen valitsemalla värillä. Ääriviivan piirtämisen jälkeen lapsi voi hetken katsoa ääriviivojansa: minkälaisen tilan keho ottaa? Tämän jälkeen annetaan
värikyniä tai maalia ja lapsi saa piirtää itsensä. Mitä sisälläni on?
Mistä minä koostun? Asiat voivat olla konkreettisia ja abstrakteja.
Lopuksi lapset esittelevät itsensä muille maalaamansa kuvan
kautta.
5. Toisen ohjaaminen [Esityksellinen muoto: Dialogi, Näyttämö]
Työskennellään pareittain: toinen on A, toinen B.
V a i h e 1: A antaa sanallisia ohjeita, B tottelee ja toteuttaa oh68

jeet. Esimerkiksi: “kävele tuonne”, “piirrä taululle kukka”, “mene
lattialle makaamaan”.
V a i h e 2: Ohjeet annetaan viittomalla, ei käytetä sanoja.
V a i h e 3: Kolmannella kerralla ohjeita yritetään antaa vain katseen avulla.
Vaihdetaan rooleja.
Keskustellaan yhteisesti harjoitteen jälkeen ohjeiden antajan ja
tottelijan erilaisista rooleista ja valta-asemista. Millaisia erilaisia
vallankäytön piirteitä nousee esiin, kun käytössä on erilaisia ohjaamisen välineitä.
6. Narutus
[Esityksellinen muoto: Omakuva, Näyttämö]
Hakeudutaan pareiksi. Parin jäsenet valitsevat, kumpi ohjaa toista
ensin. Ohjaajaksi ensin valikoitunut ohjaa pariaan näkymättömillä naruilla, jotka lähtevät hänestä. Ohjaaja valitsee narulle
myös oman äänen.
S ov e l l u s 1: Kun ohjaaja vetää narusta, siitä lähtee ääni ja pari
liikkuu kuin häntä vedettäisiin narusta. Kun parin kehonosa on
ohjaajan haluamassa asennossa, tämä sanoo ”NAKS” ja leikkaa
sormillaan narun poikki, jolloin parin keho palautuu aloitusasentoon.
S ov e l l u s 2: Ohjaaja vetää jälleen pariaan näkymättömistä naruista ja pitää samalla ääntä. Kun pari on ohjaajan mielestä sopivassa asennossa, tämä sanoo ”KLIK”, jolloin pari jähmettyy. Sen
jälkeen voidaan valita jokin muu kehonosa, jota liikutetaan ja jähmetetään. Lopuksi muodostuu jonkinlainen patsas ja katsotaan
yhdessä, kuinka tällainen olento liikkuu.
Harjoituksen tavoite on paitsi lämmittää kehoa, kokeilla myös
valtaa muokata toisen kehoa. Harjoitteessa on myös mahdollisuus
kokeilla toisenlaista kehollista olomuotoa.
69

7. Nukkekoti
[Esityksellinen muoto: Näyttämö, Dialogi]
Rajataan luokasta alue, johon rakennetaan nukkekoti laittamalla
pöytä ja kaksi tuolia vierekkäin. Mukaan voidaan ottaa myös jonkin verran rekvisiittaa (hattuja, vaatteita, kuppeja jne.)
Kaksi aikuista seisovat nukkeina. Molemmille nukeille on oma
lapsiohjaaja. Nuket tottelevat heidän ohjeitaan.
V a i h e 1: Lapsi ohjailee aikuisia puheella, antamalla käskyjä, kuten “istu alas”, “hypi yhdellä jalalla” jne.
V a i h e 2: Lapsi voi pyytää nukkea puhumaan, esimerkiksi:
“Sano tuolle toiselle nukelle, että olet kiva”.
V a i h e 3: Lapsi voi ohjailla nukkeja käsin eri asentoihin, tekemään eri toimintoja tai esimerkiksi ohjata nuken istumaan lattialle toisen nuken viereen. Tässä vaiheessa ei käytetä sanoja.
Nukkeja voidaan vaihtaa niin, että halukkaat pääsevät ohjaamaan
ja olemaan nukkeina. Keskustellaan eri roolien ottamisesta, miltä
tuntui antaa tehtäviä, liikutella nukkeja tai nähdä, että omia käskyjä totellaan.
8. Sokkoesitys
[Esityksellinen muoto: Näyttämö, Dialogi]
Toinen parista on katsoja, toinen esiintyjä. Katsojan silmät sidotaan ja esiintyjä tekee hänelle esityksen, jonka muoto on kehollinen kuljetus tilassa. Esitys alkaa, kun side laitetaan silmille ja loppuu, kun se poistetaan.
Sokkoesitys on saanut inspiraationsa Todellisuuden tutkimuskeskuksen kokemusesityksistä (mm. Luopuminen, Näkymättömän valtakunta). Harjoite vaatii keskinäistä luottamusta ja keskittymiskykyä.
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PATSASHARJOITTEET
1. Erilaisia patsassovelluksia [Esityksellinen muoto: Näyttämö]
S ov e l l u s 1: Kirjataan ensin isolle paperille ryhmän kanssa,
mitä tulee mieleen sanasta ”valta”. Asetutaan tuolien kanssa puolikaareen niin, että edessä on näyttämö.
Yksi lapsi kerrallaan valitsee haluamansa sanan paperista ja sanoo sen ääneen, jolloin siitä tulee patsaan nimi. Sitten lapsi menee
näyttämölle ja ottaa jonkin asennon. Muut ryhmän lapset asettuvat vuorotellen osaksi patsasta, jolloin muodostuu ryhmäkuva.
Patsas puretaan samassa järjestyksessä, eli ensimmäisenä patsaaseen mennyt poistuu siitä ensimmäisenä.
Kukin lapsi saa vuorollaan valita sanan paperista, nimetä patsaan ja olla patsaan ensimmäinen osa.
S ov e l l u s 2: Kun patsas on valmis, ohjaaja menee patsaan luo
ja koskettaa lapsia yksi kerrallaan esimerkiksi olkapäähän. Kun
lasta kosketetaan, hän sanoo ajatuksen tai sanan, joka omasta
asennosta tai patsaan aiheesta tulee mieleen.
S ov e l l u s 3: Kun patsas on valmis, ohjaaja taputtaa käsiään yhteen ja patsas herää eloon. Se lähtee liikkeelle ja/tai tekee pienen
kohtauksen. Kohtaus pysähtyy käsien yhteentaputuksesta; vaihtoehtoisesti lapset sanovat itse, milloin kohtaus loppuu.
S ov e l l u s 4: Jokainen lapsi saa vuorollaan olla muovaaja. Lapsi
pyytää niin monta lasta kuin haluaa huoneen keskelle näyttämölle. Muovaajana oleva lapsi muovailee muut haluamaansa asentoon ja nimeää patsaan. Myös muut saavat nimetä patsaan jos
muovaajalapsi näin haluaa.
S ov e l l u s 5: Yksi lapsi menee näyttämölle ja ottaa jonkin asennon. Toinen lapsi tulee näyttämölle ja ottaa asennon suhteessa ensimmäiseen lapseen: sellaisen asennon, jossa olijalla on joko enemmän tai vähemmän valtaa suhteessa ensimmäisen lapsen asentoon.
Kysytään eri asennoissa olevilta, miltä oma paikka tuntuu, millaisia erilaisia valta-asemia eri henkilöillä on suhteessa toisiinsa. Mi71

ten kuvaa voisi muovata niin, että valta-asemat kääntyisivät toisinpäin?
Keskustellaan mielikuvista, jota kuva herättää. Katsojat saavat
nimetä patsaan.
S ov e l l u s 6: Jaetaan ryhmä pareihin. Päätetään, kumpi on A ja
kumpi B. A muovaa B:n ensin johonkin valitsemaansa asentoon,
joka ilmentää suurta tai pientä valtaa tai jotain siltä väliltä. Vaihdetaan rooleja.
S ov e l l u s 7: Lapset jaetaan pareihin. Toinen parista muovaa
toisesta patsaan, minkä jälkeen hän asettuu itse samaan asentoon.
Tämän jälkeen muovattu voi vapautua asennostaan ja katsella,
millä tavoin oli ollut juuri äsken muovattuna. Tässä sovelluksessa
muovaaja joutuu siis vastaamaan lopulta henkilökohtaisesti toisen
muovaamisesta ja asettumaan tämän asemaan.
Patsassovelluksia voi myös yhdistellä. Patsaissa korostuu toisen
kunnioittaminen, kun lapset muovailevat toisiaan eri asentoihin:
toista ei saa laittaa ikävään tai huonoon asentoon tai niin, että
siinä olisi epämukava olla.
Patsaat ovat yleinen soveltavan teatterin muoto, josta on paljon
eri variaatioita. Niitä käytetään mm. forum- ja tarinateatterissa
sekä psykodraamassa.
ERILAISET JANAT
1. Vallan nelikenttä
[Esityksellinen muoto: Kartta, Dialogi, Näyttämö]
Piirretään tai luodaan tilaan nelikenttämalli, jossa kaksi akselia risteävät. Toisen ääripäissä ovat pieni ja suuri valta, toisen ääripäissä
positiivinen ja negatiivinen valta.
S ov e l l u s 1: Nelikenttä on piirretty paperille. Osallistujat merkitsevät paperiin erilaisia asioita ja kommentoivat niiden sijoittelulla niiden vallan määrää ja sen positiivisuutta/negatiivisuutta.
S ov e l l u s 2: Ääripäät merkitään huoneen neljälle reunalle. Täl72

löin nelikenttä sijaitsee tilassa, jossa osallistujat ovat. He ilmaisevat
mielipiteensä sijoittumalla nelikenttään itse.
Paljon valtaa
Negatiivinen valta		

Positiivinen valta

			
		
Vähän valtaa
Ohjaajat sanovat yksitellen sanoja, hahmoja tai asioita. (Sanoja
voivat olla esim. presidentti, rehtori, äiti, pelit, sota, väkivalta,
lapsi, pojat, laki...). Ryhmäläiset asettuvat tilaan sen mukaan, millaista valtaa sanojen tarkoitteilla heidän mielestään on.
2. Valtajana
[Esityksellinen muoto: Kartta, Omakuva]
Piirretään jana, jonka toisessa päässä on pienin vallan muoto ja
toisessa päässä suurin vallan muoto, jonka voi keksiä. Osallistujat kirjoittavat pienille paperilapuille mieleen tulevia asioita, henkilöitä, ilmiöitä yms. Asiat sijoitetaan janalle suhteessa siihen,
kuinka paljon valtaa niillä osallistujien mielestä on. Keskustellaan
yhdessä millaisia asioita on löydetty.
Lopuksi osallistujat voivat ympyröidä janalta itseään koskettavia vallan ilmentymiä.
Valtajana toimii keskustelun herättäjänä siitä, mikä on pientä
ja suurta valtaa ja miten toiselle pieni valta voi merkitä toiselle
suurta valtaa.
S ov e l l u s 1: Sovitaan luokan vastakkaisille reunoille ääripäät
“kyllä” ja “ei”. Keskellä on “ei-osaa sanoa” tai jotain ääripäiden
väliltä. Kysytään kysymyksiä tai lausutaan väitteitä, jotka voivat
vaihdella tilauksen tai ryhmän tarpeen mukaan. Kysymykset tai
väitteet voivat olla myös ryhmäläisten laatimia.
Ryhmäläiset sijoittuvat janalle mielipiteensä mukaan.
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Esimerkkejä väitteistä:
Minulla on valtaa koulussa.
Minä voin muuttaa maailman.
Minulla on valtaa tulevaisuuteeni.
Olen onnellinen.
Haluan vaikuttaa asioihin.
Koen, että minua kuunnellaan koulussa/kotona.

2. Oma leikki
[Esityksellinen muoto: Valtakunta, Näyttämö]
Annetaan tilaa oman leikin tai pelin kehittelylle koulun tiloihin,
esimerkiksi käytäville. Ryhmä tai ryhmät saavat keskenään kehittää tai keksiä uuden pelin tai leikin. Sitten mennään yhdessä kokeilemaan sitä koulun tiloihin. Käydään läpi kaikkien ryhmien
leikit.

S ov e l l u s 2: Jana aiheesta “Mitä toiselle saa tehdä?”
1. Kerätään ryhmältä vastauksia kysymykseen “Mitä toiselle
saa tehdä?”. Kirjataan vastaukset muistiin.
2. Määritetään luokkatilaan janan ääripäät: saa tehdä – ei saa
tehdä.
3. Ohjaaja luettelee yksitellen kirjattuja tekoja.
4. Ryhmäläiset liikkuvat janalla sen mukaan, mitä heidän
mielestään saa tai ei saa tehdä. Keskustellaan valinnoista.
Mikä on eettisesti oikein? Miksi jotain saa tehdä, miksi ei?
Miten omat teot vaikuttavat toiseen ihmiseen?

3. Oman elämän valtakunta
[Esityksellinen muoto: Omakuva, Dialogi]
Mennään piiriin ja jokainen sulkee silmänsä. Kukin miettii kysymyksen, jonka haluaisi kysyä itseltään juuri tässä elämäntilanteessa. Avataan silmät. Yksi aloittaa esittämällä kysymyksen
ääneen. Muut vastaavat hänelle vuorotellen. Jokainen esittää vuorollaan kysymyksensä, johon muut vastaavat. Kun on saanut vastauksen kaikilta ryhmäläisiltä, kysytään, mikä vastaus miellytti
eniten, mikä tuntui väärältä vastaukselta ja miten itse vastaisi kysymykseen. Käydään näin kaikki ryhmäläiset läpi.

VALTAKUNNAT
Oma valtakunta on sellaisten asioiden piiri, joihin minulla on valtaa tai jotka vaikuttavat tähän minulla olevaan valtaan. Harjoite
pyrkii tunnistamaan ja tekemään näkyväksi lapsen kokemuksen
omasta valtakunnastaan, käsitteistämään sitä sekä tekemään lapsen omaa valtaa säädeltäväksi.
1. Oma paikka
[Esityksellinen muoto: Omakuva, Valtakunta, Näyttämö)
Lasta pyydetään etsimään tilasta jokin hyvältä tuntuva paikka,
menemään siihen, määrittelemään sen rajat ja antamaan sille
nimi.
Paikassa voi myös olla jokin oma sääntö, jota sen rajojen sisällä
täytyy noudattaa.
Käydään läpi paikkojen nimet ja säännöt yhteisesti. Voidaan
myös mennä vierailulle toisten valtakuntiin, jos niihin saa tulla.
Vierailijat tottelevat kunkin valtakunnan sääntöjä.
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4. Valtakunnanselvittäjä
Lasten muodostamat leikit ja niihin rakennetut tilat ovat valtakuntia. Valtakunnanselvittäjän interventio muuntaa niistä harjoitteita: lapset kertovat ja esittelevät, ottavat selvittäjän mukaan.
Valtakunnan rakentamisessa tila muutetaan joksikin toiseksi mielikuvituksen, fyysisen muuntelun, roolituksen yms. keinoin. Valtakunnan tekeminen tutkii vallan rakenteiden muuntelua. Lähtökohtana voi olla tarve selvittää ja kysyä vallan rakenteista, käsitellä
esiin noussutta kysymystä, esityksellistää koottuja kokemuksia.
Valtakunnanselvittäjä toimii kahdella tavalla: hän tekee salapoliisin työtä tarkastelemalla lasten leikkejä valtakuntina. Mitä
sääntöjä, sopimuksia tai erityispiirteitä juuri tämän leikin valtakunnassa ilmenee? Valtakunnanselvittäjä voi myös pyytää lasta
kertomaan valtakunnastaan ja näyttämään itselleen tärkeitä paikkoja. Näitä valokuvataan. Lopuksi valtakunnanselvittäjä näyttää
kuvat lapselle.
5. Oma valtakunta
Lasta pyydetään esittelemään päiväkoti tai koulu itsensä kautta,
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kutsumaan vieras omaan valtakuntaansa: nimi, oma kuva, saappaiden ja vaatteiden paikka, muut omat tavarat, itselle tärkeät paikat. Arkisten tekijöiden kautta piirtyy lapsen oma valtakunta.
6. Hiirten ja jättiläisten valtakunta
[Esityksellinen muoto: Valtakunta]
Lapset jakautuvat hiiriksi ja jättiläisiksi, ja tila muuttuu heidän
valtakunnakseen. Jokainen saa valita, onko hän hiiri vai jättiläinen.
Ohjeistetaan heitä tarkkailemaan ympäristöä ja toisia ryhmäläisiä hiiren tai jättiläisen näkökulmasta. He tarkkailevat, mitä valtakunnassa alkaa tapahtua, ilman tämän tarkempaa ohjeistusta.
Vetäjät voivat kiertää ja kysellä valtakunnan kuulumisia, tehdä havaintoja vallasta. Puretaan yhteisesti piirissä: miltä tuntui jättiläisen valta, entä hiiren valta?
7. Utopiahuone ja dystopiahuone
[Esityksellinen muoto: Näyttämö, Valtakunta]
Ryhmää tai osaa ryhmästä pyydetään luomaan muille utopiahuone ja/tai dystopiahuone mielikuvitusta käyttäen. Tilan voi
luoda esimerkiksi luokkahuoneeseen. Kun huone on valmis, tekijät esittelevät sen niille, jotka saapuvat utopiaan tai dystopiaan
vieraina.
KIRJALLISIA HARJOITTEITA
1. Valtavirta
Nuoret kirjoittavat tajunnanvirtakirjoituksen assosioiden sanoista,
joita ohjaaja sanelee. Sanoja voidaan myös kerätä yhteisesti ennen
kirjoittamisen aloittamista. Sanat voidaan valita esimerkiksi aihepiiristä, joka tuntuu sillä hetkellä tärkeältä ryhmälle.
Assosiaatiokirjoituksessa kynä ei nouse paperista vaan teksti jatkuu taukoamatta. Kaikki ajatukset kirjoitetaan ylös.
2. Koululaisen opas
Oppilaat kirjoittavat oman oppaan: “Miten välttää tehtävien tekeminen? Miten pistää vastaan?”
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4.2
työpajamalleja
Tässä luvussa on esitelty erilaisia harjoitekokonaisuuksia. Suurin
osa harjoitteista on avattu tarkemmin kohdassa 4.2. Jotkin harjoitteista esitellään vain osana seuraavia työpajamalleja. Ne on tehty
muokattavaksi ja sovellettaviksi omalle ryhmälle – niitä voi täydentää omilla harjoitteilla tai sovelluksilla.
Kaksi ensimmäiseksi esiteltyä työpajamallia sisältää selkeästi
kolmivaiheisen prosessimallin: kysyminen, kokeileminen ja esittäminen. Muissa malleissa nämä vaiheet menevät osittain päällekäin, eikä niitä ei tästä syystä ole nimetty prosessimallin vaiheiden
mukaisesti.
A. 90 MIN TYÖPAJA (KAKSOISTUNTI)
TYÖPAJAMALLI 1: TUOLIT
1. H a r j o i t e
Kysyminen
Kysytään ryhmältä, mitä valta on ja millaisia ajatuksia tai tunteita
se herättää.
Asetetaan lattialle iso paperi, johon kaikki saavat kirjoittaa.
Kirjoitetaan otsikolla: “Kysymyksiä, joihin haluaisin saada vastauksen”.
Ryhmän, tarpeen ja/tai tilauksen mukaan voidaan määrittää
aihe, johon kysymykset liittyvät. Kysymyksiä laadittaessa jokainen
osallistuja voi kierrellä ja katsella muiden tekemiä kysymyksiä ja
kirjoittaa lisäkysymyksiä näiden ympärille.

taaville tuoleille. Kysyjä esittää haluamiaan kysymyksiä ja vastaaja
vastaa. Kysymykset voivat olla mitä tahansa. Vastaaja saa vastata
totuudenmukaisesti tai valehdella. Katsoja vain todistaa.
Yksi kierros kestää 5 minuuttia. Sen jälkeen vaihdetaan rooleja
(ja samalla paikkoja). Rooleja vaihdetaan niin monta kertaa, että
jokainen on saanut olla kysyjä, vastaaja ja katsoja.
3. H a r j o i t e
Esitys
Muodostetaan yksi iso katsomo. Näyttämölle (luokan eteen) laitetaan kaksi tuolia. Toinen tuoli on kysyjän ja toinen vastaajan. Kysyjän tuolille asetetaan ensimmäisessä vaiheessa isolle yhteiselle
paperille kirjoitetut kysymykset. (Mikäli mahdollista, ohjaaja on
kirjoittanut edellisen harjoitteen aikana kysymykset puhtaaksi.)
Kysymyslista on esityksen käsikirjoitus.
Esitys alkaa:
Kuka tahansa voi mennä jommalle kummalle tuolille ja ottaa kysyjän tai vastaajan roolin. Kun joku menee kysyjän tuolille, hän
ottaa käsikirjoituksen ja odottaa, kunnes joku tulee vastaajan tuolille. Kysyjä valitsee kysymyksiä käsikirjoituksesta ja voi myös keksiä tilanteessa uusia – esimerkiksi esittää tarkentavia jatkokysymyksiä. Vastaaja voi vastata rehellisesti, valehdella tai jotain siltä
väliltä. Kun kysyjä tai vastaaja ei halua enää olla näyttämöllä, hän
jättää paikkansa ja menee katsomoon. Joku muu ottaa hänen
paikkansa näyttämöllä.
4. Y h t e i n e n p u r k u j a k e s k u s t e l u
Keskustellaan harjoitteen herättämistä ajatuksista ja kokemuksista
suhteessa valtaan. Millaisia valta-asemia kysyjän, vastaajan ja katsojien välillä on?

2. H a r j o i t e
Kokeileminen
Jaetaan ryhmä kolmen hengen pienryhmiin. Otetaan kolme tuolia, joista yksi on kysyjälle, yksi vastaajalle ja yksi katsojalle. Päätetään kuka kysyy, kuka vastaa ja kuka katsoo. Istutaan rooleja vas78
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TYÖPAJAMALLI 2: VALTAKUNTA
Tämä malli sopii tilaan, jossa liikkuu muitakin ihmisiä kuin työpajan osallistujia.4
1. V a i h e
Kysyminen
Annetaan lapsille aikaa kierrellä rauhassa ja tutkia tilaa. Kysytään:
miten tätä tilaa voi käyttää?
2. V a i h e
Kokeileminen
Aikuinen seuraa lapsia ja tarkkailee. Jonkin ajan päästä aikuinen
voi kysellä lapsilta, millaisia paikkoja he ovat löytäneet, mikä paikan nimi on, mitä sääntöjä paikkaan liittyy. Lapset opastavat aikuista. Voidaan kiertää yhdessä lasten löytämät ja määrittämät
paikat.
3. V a i h e
Esitys
Kun tilaan tulee uusi aikuinen, lapsi esittelee tilan, nimeämänsä
paikat ja mitä niissä tehdään. Aikuinen voi tukea tässä lasta ja esittää lisäkysymyksiä. Aikuinen kuuntelee lapsen luomaa ja määrittämää todellisuutta.
Keräännytään yhteen ja tehdään yhdessä esitys. Lapset suunnittelevat ja tekevät valintoja, aikuiset tukevat lasten valintoja.

4 Työpajamalli on toteutettu Baltic Circle -festivaaleilla syksyllä 2013 sekä muunneltuna versiona
nykytaiteen museo Kiasmassa syksyllä 2011 osana Esityskomposti-tapahtumaa.
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TYÖPAJAMALLI 3: VAELLUS
Missä valta asustaa koulun käytävillä tai koulun pihalla? Työpajassa
liikutaan koulun tiloissa ja etsitään vallan paikkoja: paikkoja, joissa
on valtaa tai joista valta puuttuu.
1. H a r j o i t e
Säännöt koulussa
Ryhmä esittelee koulun ohjaajille.
Mennään yhdessä ryhmän kanssa kierrokselle kouluun. Kysytään
esimerkiksi, mitä sääntöjä koulussa olemiseen kuuluu, missä on rajoja, minne ei saa mennä, mitkä ovat kunkin tilan kirjoittamattomat säännöt, näkymättömät rajat jne. Ohjaaja kirjaa sääntöjä ylös
sääntölistaksi.
2. H a r j o i t e
Säännöt pihalla
Mennään koulun pihalle.
Kysytään oppilailta: Oletko nähnyt koulun pihalla tilanteita,
joissa käytetään valtaa? Millaisia? Mitkä pihan paikat ovat vallan
paikkoja?
3. H a r j o i t e
Säännöt luokassa
Palataan luokkatilaan. Pyydetään nuoria kirjoittamaan taululle sääntöjä, joita luokkahuoneeseen liittyy. Minkälaisia sääntöjä eri opettajien tunneilla on?
4. H a r j o i t e
Purku
Keskustellaan yhdessä siitä, millaisia ajatuksia ja tunteita säännöt
herättävät. Miksi sääntöjä on? Onko jokin sääntö erityisen välttämätön tai vastaavasti turha?
Keskustelun pohjalta kuulostellaan, miltä sääntöjen kuuleminen
tuntuu fyysisesti omassa kehossa. Pyydetään ryhmää muodostamaan
patsaita/still-kuvia noista olotiloista ja nimeämään kuvat.
Katsotaan kaikkien patsaat tai kuvat. Keskustellaan yhteisesti
vaelluksen herättämistä ajatuksista suhteessa sääntöihin ja koulussa
olevista vallan eri muodoista.
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B. 2 X 90MIN (KAKSI KAKSOISTUNTIA)
TYÖPAJAMALLI 1

mennä vierailulle toisten valtakuntiin, jos niihin saa tulla. Vierailijoiden täytyy totella valtakunnan sääntöjä.
2. Työpajakerta

1. Työpajakerta
1. H a r j o i t e
Valtakäsitekartta
Tehdään käsitekartta otsikolla valta. Asetetaan iso paperi keskelle
ja asetutaan koko ryhmän kanssa paperin ympärille. Kirjoitetaan
paperin keskelle sana “Valta”. Sen jälkeen jokainen saa kirjoittaa ja
piirtää sanan ympärille valtaan liittyviä asioita (ihmisiä, tapahtumia, ilmiöitä jne…).
Keskustellaan siitä, millaisia vallan ilmentymiä on löydetty.
Millaista valtaa kirjoitetuilla asioilla on?
2. H a r j o i t e
Valtavaellus
Lähdetään valtavaellukselle koulun tiloihin pienryhmissä. Etsitään
koulun erilaisia kirjoitettuja ja kirjoittamattomia sääntöjä. Kirjataan säännöt ylös. Keskustellaan sääntöjen herättämistä ajatuksista
ja tunteista. Mitkä säännöt ovat tarpeellisia ja välttämättömiä?
Mitkä säännöt tuntuvat turhilta, oudoilta tai epäymmärrettäviltä?
3. H a r j o i t e
Oma paikka
Pyydetään ryhmäläisiä etsimään tilasta jokin hyvältä tuntuva
paikka, menemään siihen, määrittelemään sen rajat ja antamaan
sille nimi. Paikassa voi myös olla jokin oma sääntö, jota sen rajojen sisällä täytyy noudattaa, jos siellä vierailee.
Esimerkki ohjeistuksesta:
”Valitse luokasta itsellesi oma pieni valtakunta.”
”Mikä valtakuntasi nimi voisi olla?”
“Millaisia sääntöjä valtakuntaasi mahdollisesti liittyy?”
Käydään läpi paikkojen nimet ja säännöt yhteisesti. Voidaan myös
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Aloitetaan yhteisesti virittävällä ja lämmittävällä harjoitteella, esimerkiksi kaikille tutulla leikillä. Käydään läpi kaikkien kuulumiset ja tämänhetken olotila.
1. H a r j o i t e
Mitä toiselle saa tehdä?
Kirjataan isolle paperille neljä kysymystä:
1. Mitä toiselle saa tehdä?
2. Mitä toiselle ei saa tehdä?
3. Mitä toiselle saa sanoa?
4. Mitä toiselle ei saa sanoa?
Jokainen kirjoittaa ajatuksiaan kysymysten alle. Kun ollaan valmiita, luetaan kaikki kirjoitettu ääneen.
Otetaan parit. Kukin valitsee paperilta yhden teon, jonka haluaa tehdä parilleen. Teon tekemiseen vaaditaan molempien osapuolien suostumus. Tämän jälkeen tehdään teot.
Keskustellaan yhteisesti siitä, miltä tuntui tehdä ja vastaanottaa
teko. Millaista valtaa eri rooleilla on? Keskustellaan siitä, mitä toiselle saa tehdä.
2. H a r j o i t e
Vallan muodot
Harjoitteen tarkoituksena on keskustella vallan eri muodoista.
Onko positiivista tai negatiivista valtaa? Millaista on hajottava
/ parantava / rakentava / alistava / kohottava valta? Mitkä ovat
omantunnon rajat? Mikä/kuka kertoo, milloin toimin eettisesti?
Jokainen piirtää A3-paperille omat ääriviivansa. Ohjaaja kirjaa
taululle kysymykset:
1. Kenellä on valtaa minuun?
2. Mihin minulla on valtaa?
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3. Milloin/miten rajoitan itseäni?
4. Milloin otan valtaa itselleni?
Kysymyksiin vastataan seuraavasti:
Kysymyksiin 2, 3 ja 4 vastataan kirjoittamalla hahmon ääriviivojen sisäpuolelle. Kysymykseen 1 vastataan kirjoittamalla ääriviivojen ulkopuolelle.
Käydään läpi kaikkien hahmot ja keskustellaan harjoitteen herättämistä ajatuksista.
Lopuksi puretaan yhdessä työpajakokonaisuuden kokemukset.
Minkälaisia ajatuksia valta on herättänyt?

C. 3X 90 MIN (KOLME KAKSOISTUNTIA)
TYÖPAJAMALLI 1
1. Työpajakerta
1. H a r j o i t e
Nimi- ja liikerinki
Harjoitteen tavoitteena on kehon ja mielen lämmittely ja yhteisen
keskittyneen ilmapiirin löytäminen.
Käydään ringissä läpi nimet. Jokainen kertoo oman nimensä
ja yhdistää nimeensä jonkin haluamansa liikkeen. Muut toistavat
sekä nimen että liikkeen yhdessä.
2. H a r j o i t e
Statukset eli miten valta ilmenee kehossa
Lämmittely statuksiin:
a. Haetaan kehoon olemusta, jossa on mahdollisimman vähän valtaa. Liikutaan tilassa ja kokeillaan erilaisia asentoja.
b. Haetaan kehoon olemusta, jossa on keskiverrosti valtaa.
Millaista liikettä, olotilaa ja asentoja se tuottaa?
c. Haetaan kehoon olemusta, jossa on mahdollisimman paljon valtaa. Millaista liikettä, olotilaa ja asentoja maksimaalinen valta tuottaa?
Patsaita ja statuksia:
a. Jakaudutaan pareihin ja muokataan vuorotellen omasta
parista patsaita. Aluksi parin toinen jäsen muokkaa paristaan patsaan, jolla on todella vähän valtaa. Kun patsas on
valmis, hän asettuu itse muokkaamaansa asentoon ja muokattu vapautuu katsomaan asentoa, jossa juuri äsken oli.
Roolit vaihtuvat; nyt toinen muokkaa toista.
b. Seuraavaksi muokataan patsas jolla on keskivertoisesti valtaa, ja sama toistuu kuin edellisessä.
c. Viimeiseksi muokataan toisesta patsas, jolla mahdollisimman paljon valtaa, ja sama toistuu kuin edellisessä patsaassa. Harjoitteessa käytetään valtaa toisen muokkaamiseen, mutta asetutaan myös itse oman vallankäytön
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d.

kohteeksi.
Lopuksi tehdään yksi iso valtapatsas yhdessä niin, että kukin
asettuu patsaskokonaisuuteen vuorollaan. Yksi aloittaa menemällä johonkin asentoon, seuraava täydentää kuvaa, sitten
kolmas jne. Patsas puretaan samassa järjestyksessä: ensimmäiseksi patsaaksi mennyt irtoaa patsaasta ensimmäisenä.

3. H a r j o i t e
Tule, stop, mene
Jakaudutaan pareihin. Asetutaan tilassa niin, että parit seisovat vastakkain riveissä: toinen rivi on huoneen toisella seinustalla ja toinen
huoneen vastakkaisella puolella.
a.
b.
c.
d.

Toinen rivistö alkaa kutsua parejaan sanomalla ”tule”, jolloin pari alkaa lähestyä. Parin voi pysäyttää sanomalla ”stop”
ja lähettää kauemmas sanalla ”mene”.
Toistetaan sama liikkeillä, ilman sanoja.
Toistetaan sama pelkällä katseella.
Poistutaan riviasetelmasta ja annetaan erilaisia ohjeita
omalle parille pelkkien eleiden avulla.

Harjoitteessa kokeillaan stereotyyppistä vallankäyttöä: käskyttäjä
käskyttää ja seuraaja tottelee. Vaiheittain siirrytään sanallisesta käskyttämisestä kohti näkymätöntä vallankäyttöä. Harjoitteessa kuljetaan kohti tilannetta, jossa valta on hallitseva osa tunnelmaa, mutta
sitä on vaikea sanallistaa tai tunnistaa.
2. Työpajakerta
Tehdään alussa kehoa lämmittävä ja mieltä avaava harjoite.
1. H a r j o i t e
Valtavirta
Nuoret kirjoittavat assosioiden sanoista, joita ohjaaja sanelee. Assosiaatiokirjoituksessa tarkoituksena on, ettei kynä nouse paperista,
vaan teksti jatkuu taukoamatta. Kaikki ajatukset kirjoitetaan muistiin.
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Ohjaaja voi valita sanat esimerkiksi sellaisen teeman mukaisesti, joka tuntuu sillä hetkellä tärkeältä ryhmälle.
2. H a r j o i t e
Ei
Harjoitteen tarkoituksena on tutkia ja tunnistaa omia rajoja.
Työskennellään pareittain. Toinen on A, toinen B. Seistään vastakkain luokkatilassa.
Vaihe 1: A lähestyy ensin B:tä eri tavoin (juosten, kävellen, hiipien, rynnäten tms.). B sanoo “ei”, kun A tulee liian lähelle tai lähestyy epämiellyttävällä tavalla.
Vaihe 2: B:llä on silmät kiinni. A lähestyy B:tä ja koskettaa tätä.
Kun B haluaa, hän vetäytyy ja sanoo “ei”.
Vaihe 3: A lähestyy B:tä. Kun A tulee niin lähelle, että B haluaa
A:n poistuvan, B työntää A:n pois ja sanoo “ei”.
Vaihdetaan roolit.
4. H a r j o i t e
Vallan ääniä
Kirjataan valta-sanan herättämiä ajatuksia käsitekartaksi.
Käydään lattialle makaamaan valta-käsitekartan päälle selät lattiaa vasten ja päät kohti keskustaa, suodatetaan ajatuksia vallasta
ja muodostetaan niistä ääniä. Tehdään vallan äänimatka. Aluksi
saa käyttää myös sanoja, loppua kohti pelkkiä ääniä ja äänteitä.
Harjoitteen tavoitteena on koota päivän kokemuksia äänen
muodossa.
5. Kotitehtävä
Kotitehtävänä on tarkkailla valtaa omassa elämässä koulun ulkopuolella ja kirjata esiinnousseita asioita. Näitä käsitellään kolmannella työpajakerralla.
Kotitehtävällä halutaan viedä vallan havainnointi myös omaan
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arkeen. Samalla se on kokonaisuuden tavoite: ulottaa tutkimus
vallasta työpajojen ulkopuolelle.

		

Paljon valtaa

Negatiivinen valta		

3. Työpajakerta
1. H a r j o i t e
Lämmitysharjoitus: narutus
Hakeudutaan pareiksi. Pari valitsee, kumpi ohjaa toista ensin.
Ohjaajaksi ensiksi valikoitunut ohjaa pariaan näkymättömillä naruilla, jotka lähtevät parista. Ohjaaja valitsee narulle oman äänen.
a.

Kun ohjaaja vetää narusta, siitä lähtee ääni, ja pari liikkuu
kuin sitä vedettäisiin narusta. Kun ohjattu kehonosa on
ohjaajan haluamassa asennossa, ohjaaja sanoo ”NAKS” ja
leikkaa sormillaan narun poikki, jolloin parin keho palautuu aloitusasentoon.

b.

Ohjaaja vetää jälleen parista lähtevistä näkymättömistä naruista ja pitää samalla ääntä. Kun pari on ohjaajan mielestä
sopivassa asennossa, hän sanoo ”KLIK”, jolloin pari jähmettyy. Tämän jälkeen voidaan valita jokin muu kehonosa, jota liikuttaa ja jonka jähmettää. Lopuksi muodostuu
jonkinlainen patsas ja katsotaan yhdessä kuinka tällainen
olento liikkuu.

Lämmityksen tavoite on paitsi lämmittää kehoa myös kokeilla valtaa muokata toisen kehoa. Harjoitteessa on myös mahdollisuus
kokeilla toisenlaista kehollista olomuotoa.
2. H a r j o i t e
Vallan nelikenttä
Piirretään taululle akselit, joista toisen ääripäissä ovat negatiivinen
ja positiivinen valta ja toisen ääripäissä paljon ja vähän valtaa.
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Positiivinen valta

Vähän valtaa

Nelikentälle sijoitetaan kotitehtävänä havainnoituja huomioita
vallasta. Keskustellaan yhdessä huomioiden herättämistä ajatuksista, erityisesti suhteessa kunkin omaan elämään. Kirjataan myös
nämä huomiot nelikenttään.
3. H a r j o i t e
Oman tilan rajaaminen
Piirretään liidulla luokan lattiaan rajattu tila (neliö). Kysytään,
kuinka paljon valtaa/tilaa tarvitset? Jokainen ryhmästä rajaa liidulla itselleen tarvitsemansa tilan neliön sisälle.
Seuraavaksi vaihdetaan paikkoja ja otetaan jonkun toisen tila.
Keskustellaan yhteisesti siitä, miltä tuntuu mennä jonkun toisen tilaan, toisen rajojen sisälle. Millainen tila toisella oli suhteessa omaan rajattuun tilaan? Miltä tuntui, kun joku toinen asettui omalle reviirilleni?
4. H a r j o i t e
Patsaat
Tehdään ryhmäpatsaita. Valitaan niille aiheet aiemmin tehdystä
käsitekartasta tai tällä työpajakerralla käsitellyistä aiheista. Jokainen vuorollaan valitsee ryhmäpatsaalle nimen, minkä jälkeen patsas muodostetaan yhdessä niin, että jokainen sijoittuu kuvaan
vuorollaan.
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C. 5-6 X TUNTI/KAKSOISTUNTI
TYÖPAJAMALLI 1
Tämä työpajamalli käsittelee teemallisesti vallan suhdetta tulevaisuuteen; aiheena on valta omasta tulevaisuudesta. Tulevaisuus valjastettiin osaksi kokonaisuutta opettajien pyynnöstä, joka taas oli
noussut oppilaiden tarpeista.
1. Työpajakerta
1. H a r j o i t e
Janat
Harjoite tehdään koko ryhmän kanssa.
Ohjaajalla on valmiina lista väitteitä. Asetetaan luokkatilassa
tuolit niin, että osa on luokan kummassakin reunassa, osa puolivälissä. Ääripäät merkitsevät “kyllä” ja “ei” ja keskellä luokkaa “jotain siltä väliltä”. Ohjaaja lukee väitteet yhden kerrallaan ja oppilaat sijoittuvat tilassa mielipiteidensä mukaisesti.

17.

Joskus tuntuu, että muut odottavat minulta enemmän
kuin minä itse.
18. Luovuttaminen on hyvä taito.
19. Tästä vuodesta tulee parempi kuin viime vuodesta.
2. H a r j o i t e
Jaetaan jokaiselle pala paperia ja kynä. Kysytään nuorilta, mikä tai
mitkä väitteet jäivät mieleen. Jokainen kirjaa valitsemansa väitteen/väitteet ylös.
Ohjaajat lukevat läpi nuorten kirjoittamat väitteet ja jakavat
oppilaat ryhmiin samanlaisten kiinnostuksen kohteiden mukaan.
Ryhmässä keskustellaan väitteiden herättämistä ajatuksista. Miksi
valitsit juuri tuon väitteen? Mitä ajatuksia väite herätti?
3. H a r j o i t e
Nuoret tekevät pienryhmässä valitsemansa väitteen pohjalta sarjakuvan tai kohtauksen.
Sarjakuva on 3–5 kuvan sarja, jota jokainen piirtää vuorollaan.
Kohtauksen sisältö ja toteuttamistapa on vapaavalintainen,
mutta sen kesto on enimmillään 5 minuuttia.

Esimerkkejä väitteistä:
1.
Tästä vuodesta tulee parempi kuin viime vuodesta.
2.
Olen oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
3.
Tiedän mihin olen menossa.
4.
Tänä vuonna minulle tapahtuu jotain mahtavaa.
5.
Tiedän mitä haluan.
6.
Tämä kevät on minulle mahdollisuus.
7.
Tämä päivä on minulle mahdollisuus.
8.
Tämä hetki on minulle mahdollisuus.
9.
Minulla on vaihtoehtoja.
10. Elämässä on aina enemmän vaihtoehtoja kuin luulisi.
11.
Luotan siihen, että kaikki järjestyy.
12. Minun ei tarvitse olla hyvä kaikessa.
13.
Elämässä on tietty kaava, jota pitää noudattaa.
14. Asiat pitää tehdä tietyssä järjestyksessä.
15.
Minulla on valtaa päättää elämäni järjestys.
16. Se mitä haluan elämältä on tärkeämpää kuin yhteiskunnan odotukset.

4. H a r j o i t e
Palataan yhteen koko ryhmän kanssa. Kukin ryhmä esittelee tekemänsä sarjakuvan tai esittää kohtauksensa.
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2. Työpajakerta
Tehdään alussa tuttu lämmittävä harjoite tai leikki.
1. H a r j o i t e
Tulevaisuustuoli
Asetutaan piiriin. Määrätään yksi piirin tuoleista Tulevaisuustuoliksi. Kukin vuorollaan menee istumaan tuoliin, ja muut saavat
kysellä häneltä kysymyksiä, jotka liittyvät tulevaisuuteen.
2. H a r j o i t e
Tulevaisuuden unelma
Jokainen piirtää A4-paperille jonkinlaisen hahmon. Pyydetään jo-

kaista miettimään jokin unelmatilanne, jonka haluaisi toteutuvan
tulevaisuudessa. Hahmon ulkopuolelle kirjoitetaan, miten ulkopuoliset tekijät vaikuttavat unelman toteutumiseen, ja sisäpuolelle, miten itse voi vaikuttaa siihen.
3. L o p p u p u r k u
Keskustellaan päivän kokonaisuudesta: asioista jotka jäivät mieleen tai jotka ärsyttivät. Millaisia asioita kukin haluaisi käsiteltävän tulevan työskentelyn aikana?
Seuraavaksi kerraksi pyydetään nuoria ottamaan mukaan jokin
itselle tärkeä esine.

Käydään läpi yhteisesti kaikkien käsitekartat. Nuoret saavat poimia lopuksi jonkin asian, joka jäi mieleen jonkun toisen käsitekartasta.
5. H a r j o i t e
Elämäntyyli nyt
Nuoret saavat olla keskenään luokassa ja pohtia, minkälaista elämää he itse elävät nyt tai millaista elämää heidän mielestään nyt
yleisesti eletään. Annetaan välineiksi käsinukkeja. Tehtävänä on
tehdä kohtaus otsikolla “Elämäntyyli nyt”. Nuorilla on vapaat kädet käsitellä aihetta haluamallaan tavalla.
4. Työpajakerta

3. Työpajakerta
1. H a r j o i t e
Omavalintainen lämmittelyharjoite.
2. H a r j o i t e
Tärkeä esine
Käydään läpi jokaisen tuoma esine: Miksi valitsit juuri sen? Mikä
siinä on tärkeää? Mitä se kertoo tämänhetkisestä elämästäsi?
3. H a r j o i t e
Satutunti
Ohjaajalla on mukana Richard Bachin kirja Lokki Joonatan. Hän
lukee kirjasta valitsemiaan katkelmia, jotka liittyvät omaan tahtoon ja valtaan päättää omista valinnoistaan. Lukemisen jälkeen
keskustellaan näistä teemoista: Kuka päättää, mikä on tärkeää ja
mitä elämältä haluaa? Kenen vastuulla tulevaisuus on? Millaista
valtaa voin käyttää omissa valinnoissani? Onko jollain muulla valtaa tulevaisuuteeni ja päätöksisiini?
4. H a r j o i t e
Käsitekartta
Aihe: Mitä haluan elämässäni?
Jokaiselle annetaan iso paperi. Keskelle kirjoitetaan jokin asia,
jonka haluaa saavuttaa elämässään. Ympärille kirjoitetaan käsitekartta-mallilla, mitä pitää tehdä, jotta tämä asia toteutuisi.
92

1. H a r j o i t e
Omavalintainen lämmitysharjoite
2. H a r j o i t e
Kirjoitustehtävä minä
Kukin kirjoittaa paperille omasta mielestään omat hyvät puolensa
ja ominaisuutensa sekä asiat, joissa haluaisi kehittyä. Luetaan kirjoitukset ääneen.
3. H a r j o i t e
Valtavirta
Nuoret kirjoittavat assosioiden sanoista, joita ohjaaja sanelee. Assosiaatiokirjoituksessa tarkoituksena on, ettei kynä nouse paperista vaan teksti jatkuu taukoamatta. Kaikki ajatukset kirjoitetaan
ylös.
Esimerkkisanoja, joita ohjaaja voi sanella: minä haluan, pelkään,
en tiedä, valta, miksi, maailma, tänä keväänä, ensi vuonna, toivo,
mitä järkeä, luottamus
JATKO: Pyydetään jokaista valitsemaan kymmenen sanaa, jotka
haluaa omasta tekstistään poimia. Sanat alleviivataan. Pyydetään
nuoria kirjoittamaan runo alleviivattuja sanoja hyväksi käyttäen
sekä nimeämään se. Luetaan runot.
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4. H a r j o i t e
Oman elämän valtakunta
Kysymys itselle
Mennään piiriin ja jokainen sulkee silmänsä.
Ensimmäinen kierros: Kukin miettii, minkä kysymyksen haluaisi kysyä itseltään juuri tässä elämäntilanteessa. Avataan silmät.
Ensin yksi aloittaa esittämällä kysymyksen ääneen. Muut vastaavat vuorotellen hänelle. Jokainen kysyy vuorollaan oman kysymyksensä, johon muut vastaavat. Kun kukin on saanut vastauksen kaikilta ryhmäläisiltä, häneltä kysytään, mikä vastaus miellytti
eniten, mikä tuntui väärältä vastaukselta ja miten itse vastaisi kysymykseen.
Toinen kierros: Toistetaan edellinen tehtävä, mutta nyt mietitään
silmät kiinni kysymys, jonka haluaisi esittää itselleen tulevaisuudessa.
5. Työpajakerta
Tehdään retki ryhmän kanssa lähiympäristöön. Paikkana voi olla
tori, kauppakeskus tai mikä tahansa julkinen tila ryhmän tavallisen kokoontumispaikan, esimerkiksi koulun ulkopuolella. Retkelle otetaan mukaan kamera, paperi ja kynä, joiden avulla dokumentoidaan nähtyä ja koettua. Seuraavissa harjoitteissa on
käytetty esimerkkinä kauppakeskusta.
1. H a r j o i t e
Liikutaan yhdessä ryhmässä ja tallennetaan kameralla kaikki, mikä
tuntuu kiinnostavalta. Kuvauskohteiden valinnalle ei tarvitse olla
järkisyitä. Vuorotellaan kuvaajana.
2. H a r j o i t e
Jokaisella on 20 minuuttia aikaa kulkea yksin kauppakeskuksessa
ja kirjata havaintojaan. Mitä nähdään? Mitä koetaan, mikä tuntuu
kiinnostavalta? Palataan yhteen sovittuun paikkaan.
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3. H a r j o i t e
Asetutaan yhdessä paikkaan, johon on hyvä pysähtyä hetkeksi.
Tarkkaillaan hetki ympäristöä, yksityiskohtia, ihmisiä, tilanteita
ihmisten välillä. Jokainen antaa nimen jollekin tilanteelle, jonka
on nähnyt.
6. Työpajakerta
Laitetaan luokkaan esille kaikki ryhmän edellisillä kerroilla tuottama materiaali: tehtävät, kirjoitukset, käsitekartat ym. Materiaaleista tulee Valtanäyttely. Kierrellään ja katsellaan kaikkien teoksia
ja keskustellaan niistä.
1. H a r j o i t e
Koulukuvaus
Kierretään koulua kameran kanssa ja kuvataan kaikkea, mikä kiinnostaa, vihastuttaa tms.
Kaksi pienryhmää kiertää, ensin toinen ja sitten toinen. Keskustellaan yhdessä koko ryhmän kanssa siitä, mitä ollaan kuvattu.
Mikäli mahdollista, katsotaan samalla kuvia yhdessä.
2. H a r j o i t e
Keskustellaan edellisellä kerralla tehdystä koulun ulkopuolelle
suuntatuneesta retkestä.
3. H a r j o i t e
Jokainen kirjoittaa itsenäisesti: Jos pitäisi valokuvata jotain kohtaa
omassa elämässä nyt, mitä kuvaisi?
4. H a r j o i t e
Kirje itselle tulevaisuudesta
Kukin kuvittelee itsensä 50-vuotiaaksi. 50-vuotias minä kirjoittaa
tämänhetkiselle minälle kirjeen.
Kirjeet voi kerätä ja lähettää nuorille postissa jonkin ajan päästä
työpajakokonaisuuden päätyttyä.

95

TYÖPAJAMALLI 2
Tämä työpajamalli pohjautuu useampaan jo olemassaolevaan esitykseen. Jokaisen työpajakerran inspiraatiomateriaalina on yksi tai
useampi esitys, joka on sovellettu Lasten vallan käyttöön. Työpaja
on toteutettu yläasteikäisten kanssa. Jokaisen työpajakerran alussa
kerrotaan ja näytetään kuvia esityksestä, joka toimii sillä kertaa
materiaalina.
1. Työpajakerta
Materiaalina esitys: Forced Entertainment: Quizoola
1. H a r j o i t e
Tuolit
Lavalla on kaksi tuolia. Toisella istuu kysyjä, toisella vastaaja. Lisämateriaalina Quizoola-esityksen käsikirjoitus, jossa on n. 2000 kysymystä. Käsikirjoitus on englanniksi, joten työpajan osallistujien
täytyy olla vähintään yläasteella tai muuten englannin osaajia. Kysyjä kysyy kysymyksiä joko käsikirjoituksesta tai omasta päästä.
Vastaaja vastaa niihin joko rehellisesti tai valehdellen. Jos jompikumpi haluaa lopettaa, hän voi tulla katsomoon ja joku muu ottaa hänen paikkansa lavalla.
2. Työpajakerta
Materiaalina esitys: Todellisuuden tutkimuskeskus: Luopuminen /
Päämäärä-kohtaus
1. H a r j o i t e
Tuolit
Otetaan kaksi tuolia. Toisessa on kysyjä, toisessa vastaaja. Yleisö
on sokkona. Kysyjä saa kysyä mitä haluaa; otsikkona on Tulevaisuus. Otsikon voi valita ryhmän tarpeen ja tilanteen mukaan.
2. H a r j o i t e
Opastaminen
Ohjataan paria tilassa ilman sanoja. Ohjaaminen voi tapahtua esimerkiksi eleillä, taluttamalla jne.
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3. H a r j o i t e
Vie minut minne haluat
Puolet ryhmästä toimii kuljettajina, puolet kuljetettavina. Kuljetettavat ovat sokkoina. Kuljettaja rakentaa kuljetukselleen dramaturgian, ikään kuin kyseessä olisi esitys, jonka yleisönä on kuljetettava. Kuljettaja valitsee esitykselle alkupisteen, johdattaa yleisöä
tilassa valitsemansa reitin ja tekee esitykselle lopun viemällä yleisön valitsemaansa lopetuspaikkaan.
Tässä harjoitteessa korostuu toisen ihmisen huomioon ottaminen: miten kuljettaa toista ihmistä niin, että hänellä on turvallinen olo. Millaista valtaa kuljettajalla on?
Keskustellaan harjoitteen jälkeen yhteisesti kuljettajan ja kuljetettavan rooleista ja osallistujien kokemuksista.
4. Työpajakerta
Materiaalina esitys: Marina Abramovic: Artist is present
Aluksi ryhmäläisiä pyydetään kutakin kirjoittamaan yksi lause tulevaisuudesta pienelle paperilapulle. Aiheeksi voidaan valita myös
jokin muu jokin ryhmälle tärkeä asia tai teema kuin tulevaisuus.
Sitten asetutaan tuolipiiriin. Asetetaan kirjoitetut lauseet keskelle piiriä. Jokainen valitsee vuorollaan yhden lauseen, sanoo sen
ääneen, jonka jälkeen jaetaan yhteisesti lauseen herättämiä ajatuksia. Tämä toimii lämmittävänä ja virittävänä harjoitteena seuraaville harjoitteille.
1. H a r j o i t e
Sanat
Ensin tehdään sana-assosiaatiopiiri, jossa sanotaan yksittäisiä sanoja peräkkäin. Vuoro kiertää piirissä ja kukin sanoo edellisestä
sanasta mieleen tulevan sanan.
Toiseksi tehdään tarinapiiri, jossa kerrotaan tarina sana kerrallaan. Myös piste on yksi sana.
2. H a r j o i t e
Katsekontakti
Paikanvaihto tuoleilla: istutaan piirissä, yksi ottaa toiseen katse97

kontaktin ja lähtee sen jälkeen tämän paikalle. Se, jonka paikalle
hän on tulossa, etsii itselleen katsekontaktin ja lähtee sen saatuaan
liikkeelle ja niin edelleen. Tuolilta ei saa nousta, ennen kuin on
saanut katseella luvan.
3. H a r j o i t e
Sanat-esitys
Tehdään sana kerrallaan -tarina uudestaan, mutta nyt esityksenä:
muodostetaan piiri, jonka keskellä on kaksi tuolia. Tarinan kertojat istuvat niillä, muut ovat katsojia.
Tarinan aihe voidaan päättää yhdessä.

6. Työpajakerta
Jaetaan monisteet, joihin kirjattu harjoitteet, joita olemme tehneet edellisillä neljällä kerralla, sekä tietoa inspiraatiomateriaalina
olleista esityksistä.
1. H a r j o i t e
Etsi näyttämö
Lähdetään koulun käytäville etsimään näyttämöä. Kun löydetään
sopiva paikka, improvisoidaan täysin vapaamuotoisia kohtauksia,
jotka siitä kumpuavat. Esitykset voivat sekoittua koulun arkeen.
Haluttaessa voidaan tehdä kohtauksia myös videokameralle.

5. Työpajakerta
Materiaalina esitys: Forced Entertainment: Emmanuelle Enchanted
1. H a r j o i t e
21
Sanotaan numeroita järjestyksessä yhdestä ylöspäin. Vuoroja, joiden mukaisessa järjestyksessä numeroita sanotaan, ei päätetä etukäteen. Tämä vaatii keskittymistä ja toisten kuuntelua.
Jos kaksi sanoo numeron samaan aikaan, pitää aloittaa alusta.
Sovitaan tavoiteltava luku etukäteen. Yritetään esimerkiksi päästä
21:een. Mikäli saavutetaan 21, jatketaan eteenpäin niin pitkälle
kuin päästään.
2. H a r j o i t e
Kyltit
Kirjoitetaan roolihahmojen nimiä pahvikyltteihin. Rajataan osa
tilasta näyttämöksi. Pahvikyltit asetetaan esille näyttämön reunalle. Kun harjoite/esitys alkaa, kuka tahansa voi mennä näyttämölle. Aina näyttämölle mennessään esiintyjä ottaa yhden pahvikyltin kaulaansa. Se, mitä näyttämöllä tapahtuu, on vapaa
improvisaatio eli valitsemaansa hahmoa saa esittää miten haluaa.
Voidaan tehdä useita peräkkäisiä improvisaatioita, joille voidaan valita etukäteen nimi, tapahtumapaikka ja kesto.
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Lopuksi kerromme henkilökohtaisista lähtökohdistamme ja motiiveistamme; viime kädessä nämä ajatukset kertovat siitä, miksi
Lasten valta -menetelmä on olemassa.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Talvikki Eerola
Ihailen sitä, miten lapset heittäytyvät leikkiin, tutkivat ja oppivat
maailmaa kysyen ja kyseenalaistaen. Tässä projektissa olen saanut
oppia lapsilta leikkimisen taiteesta. Leikkimisestä tulee esitystä ja
esityksestä leikkiä. Leikissä kaikki tuntuu mahdolliselta ja tässä
hetkessä todelta.
Työskennellessäni taiteen alalla esiintyjänä ja teatteri-ilmaisun ohjaajana haluan tutkia arjen ilmiöitä esityksellisin keinoin
ja tuoda taiteen ja teatterin menetelmiä arkiympäristöön. Taide
mahdollistaa erilaisen näkemisen ja kokemisen, nostaa esiin tämän todellisuuden ilmiöitä ja herättää näkemään niitä. Taiteen
avulla on mahdollista kutsua esiin ja nähdä asioita, jotka normaalissa keskustelutilanteessa jäisivät ehkä piiloon, ja katsoa niitä eri
näkökulmista. Taide ja esityksellisyys kehystävät tilan, jonka sisällä
on turvallista tutkia, heittäytyä, kysyä, kokeilla ja samalla oppia itsestä ja toisista. Aivan kuten leikissä tapahtuu.
Kaksivuotinen työskentely Lasten vallan äärellä on muistuttanut leikin voimasta. Olen saanut tutkia esityksellisen leikin rajapintoja arkielämässä ja leikkiä todellisuudella.
Olemme kysyneet vallasta, kokeilleet ja tutkineet sitä esityksellisin menetelmin lasten kanssa, lapsia kuunnellen ja lapsilta kysyen. Leikki ja esityksellinen kysyminen ovat mahdollistaneet vallan liikuttelemisen. Erityisesti tämä projekti on muistuttanut
leikin oleellisuudesta ja mahdollisuuksista tässä maailmassa.
Tanssitaiteilija ja -terapeutti Minja Mertanen
Olen koulutukseltani tanssinopettaja sekä tanssi- ja liiketerapeutti.
Olen työskennellyt lasten parissa yli kymmenen vuotta. Ennen
Lasten valta -hanketta tein puolentoista vuoden ajan yksilötera106

piaa erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa. Lapsen kuuntelu,
lapsen maailmaan asettuminen ja lapsesta lähtevä toiminta olivat
työni keskiössä.
Lasten valta -hankkeessa minua kiinnostaa myös sen terapeuttinen potentiaali. Perimme itsellemme tyypillisen tavan olla suhteessa valtaan jo kotoa. Päiväkoti ja koulu voivat pitää tätä asetelmaa yllä tai vieläpä vahvistaa sitä. Valta voi olla vahingollista ja
traumaattista tai rakentavaa ja vahvistavaa. Lasten valta -menetelmän avulla lapsi voi kokeilla erilaisia tapoja käyttää valtaa. Lapsi
voi oppia antamaan tai ottamaan valtaa, laajentaa itselleen tyypillisiä tapoja olla vallassa tai vallatta.
Lasten valta -hankkeessa olen jatkuvasti peilannut oman ohjaajan roolini suhdetta valtaan. Millä tavalla otan tilaa ryhmässä?
Minkälaista valtaa käytän ohjatessani? Minkälaisia vallan rooleja
otan ja toistan? Voinko purkaa, kyseenalaistaa tai kokeilla erilaisia
tapoja olla suhteessa valtaan?
Teatteri-ilmaisun opettaja Maria Santavuori
Opiskellessani teatteri-ilmaisun ohjaajaksi yritin tietoisesti oppia
ohjaamaan ja opettamaan tavalla, jossa ohjattavan kasvu ei olisi
ikinä alisteinen taiteelliselle kunnianhimolle. Mietin, mitä eettinen tapa ohjata näyttelijää ja ergonominen tunneilmaisu voisivat
tarkoittaa, ja voisiko taiteellisesti kunnianhimoisiin lopputuloksiin päästä antamatta kritiikkiä. Viehätyin improvisaatioon, koska
opettajani onnistuivat opettamaan sitä antamalla pelkästään positiivista palautetta ja konkreettisia ohjeita. Aloin tutkimaan ja
soveltamaan improvisaation pedagogiikkaa ja kehitin sen pohjalta vuosina 2005-06 Voimauttavan rap-lyriikan ohjaamisen mallin Naulakallion erityiskoulussa, jossa työskentelin Hip-Hop-kulttuurisilta-nimisessä projektissa. Projektin tarkoitus oli tuoda lasten
ja nuorten ääntä kuuluviin kunnioittamalla heidän kokemustaan
omasta todellisuudestaan. Projektin toisen ohjaajan Elina Alavillamon kanssa halusimme työskennellä sellaisella taiteen alueella,
jonka projektiin osallistuneet nuoret voisivat kokea omakseen.
Lasten Valta -hankkeessa olen toiminut erityisesti pedagogisesta
näkökulmasta käsin. Hankkeessa toimiessani olen alkanut nähdä,
että valta on elämänvoimaa. Sellaista voimaa, johon jokaisen tu107

lisi voida luoda kontakti oman itsensä kautta, sen sijaan että elämää määrittäisivät muiden ihmisten sanelemat normit tai olemisen tavat.
Esitystaiteilija ja ohjaaja Tuomas Laitinen
Vierailin Tokiossa anarkistisessa leikkipuistossa. Jäykän hierarkkisen kulttuurin sisällä oli suvanto, jossa valtaa pitivät lapset. He
kaivoivat kuoppia, rakensivat puumajoja ja sytyttivät nuotioita.
Aikuiset olivat paikalla huolehtimassa turvallisuudesta ja puuttuivat lasten tekemisiin vain, jos ne olivat vaaraksi.
Paikka vastasi hyvin sitä, mitä halusin tehdä, kun ryhdyin työskentelemään Lasten vallan kanssa. Halusin rajata tilan, jota lapset
voisivat hallita ja jossa aikuisten merkitys olisi vain kehyksen kannattelussa ja turvan luomisessa. Minulle tämä työ asettui osaksi
erilaisten emansipaatioliikkeiden jatkumoa: sellaisten vastaliikkeiden, jotka pyrkivät tuomaan alistettujen ja näkymättömien ihmisryhmien maailman näkyviin. Rotu-, sukupuoli- seksuaalisuus- ja
lajirajojen lisäksi sorramme mielestäni toisia myös yli sukupolvirajojen.
Lapsen ja aikuisen välinen suhde on omalaatuinen siksi, että se
on väistämättä hierarkkinen: aikuisen on holhottava lasta. Holhoamisesta kuitenkin seuraa usein myös kyseenalainen arvoasetelma: aikuisten luomat ideat, arvot ja säännöt näyttävät heidän
silmissään tärkeämmiltä kuin lasten luomat ideat, arvot ja säännöt. Oma tapani osallistua emansipaation virtaan on esitysten tekeminen. Olen etsinyt tapoja toisen vapauttamiseksi, ja esityksessä
tuo toinen on yleisö. Vapautuminen on aina ristiriitainen käsite,
niin yleisön ja esityksen kuin lapsen ja aikuisenkin välisessä suhteessa. Holhoamisen ja sen etiikan loputon ristiriitaisuus sekä rakkaus lapseen saavat minut työskentelemään tässä hankkeessa.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Anniina Väisänen
Opiskelin Metropolia Ammattikorkeakoulussa teatteri-ilmaisun
ohjaajaksi ja etsin keväällä 2012 työharjoittelupaikkaa, joka avaisi
tuoreita näkökulmia esitystaiteen tekemiseen niin muodollisesti
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kuin sisällöllisestikin. Tärkeää oli, että toinen ihminen tulee prosessissa näkyväksi ja että taide synnyttää kokemuksia, liikkuu rajapinnoilla, jotka usein jäävät sanoittamatta. Lasten valta vastasi näihin odotuksiin.
Kesällä 2012 pohjustin työharjoitteluani Lasten valta -projektissa lukemalla Matti Bergströmin kirjaa Mustat ja valkeat leikit,
joka käsittelee leikkiä, kaaosta ja järjestystä aivoissa. Kun myöhemmin samana syksynä aloitin Lasten vallassa, katselin ohjaamissamme työpajoissa syntyvää kaaosta ja uudelleenjärjestäytymistä
riemulla. Kaaos ja järjestys ovat osa lasten valtakuntaa. Lasten
valta -työpajoissa olen toivonut näkeväni valtakuntia, joissa kaaos
ja järjestys voivat toimia orgaanisesti: lasten ehdoilla mutta dialogissa aikuisten kanssa, turvallisessa ja sallivassa hengessä.
Kulttuuripedagogi Risto Santavuori
Heräsin lukiossa, jonain tuskaisen nuoruuden hiljaisena tuokiona, tajuamaan ettei minun oppimisellani ollut koulutusjärjestelmän kannalta mitään merkitystä. Kukaan ei oikeasti kysynyt, mitä
minä opin. Yleisesti merkitsevää oli vain se, että suoritin oppimiseni mieluiten tuottamalla mahdollisimman vähän häiriötä ja etsimällä sen jälkeen suorituskykyäni vastaavan päätekäyttäytymisen.
Pedagogisen maailmankuvani sekä historian- ja kulttuurintutkijan
koulutukseni mukaisesti sijoitan nyt itseni suhteessa yhteiskuntaan kulttuuripedagogina.
Vielä oppilaan roolissa kysyin itseltäni, voisiko tuntemukseni
olla vain perspektiivivirhe: ehkä lapsuudesta käsin oli mahdotonta ymmärtää kaikkea aikuismaailman viisautta? Päätin tuolloin
katsoa asiaa myös opettajan näkökulmasta. Ajattelin, että kolme
vuotta riittäisi, mutta toiminkin sitten 13 vuotta yläasteen erityisopettajana yhdessä työparini, erityisopettajan koulutuksen saaneen Markku Laineen kanssa. Tuona aikana kehitimme oman
pedagogisen tuuliviirimallimme. Mallissa tuuliviirin kutakin neljää sakaraa määritti yksi pedagogisen prosessin askel: Ensiksikin
luottamuksellinen suhde oppilaaseen perustuu siihen, että aikuinen kuuntelee ja kuulee lasta. Siitä taas seuraa mahdollisuus antaa myönteistä palautetta. Kolmanneksi pitää pystyä tarjoamaan
jotain lapsen mielekkääksi kokemaa tekemistä. Vasta näiden vai109

heiden toteuduttua voidaan alkaa etsiä mahdollista yhteistä tavoitetta.
Vastaus kysymykseeni ei kuitenkaan muuttunut. Jokin rakennevika maailmassamme on, kun se ei pysty altistumaan sille ainutkertaisuudelle, jonka jokainen lapsi tuo mukanaan. Siksi etsin
yhä edelleen oppimista, sitä mitä kutsun alkuperäiseksi tai ydinoppimiseksi: elävää lähdettä, josta lapsuus ammentaa ikuisen liikkeensä. Olen kerännyt aineistoa suomalaisesta kansanperinteestä,
tajunnallisesta ohjauksesta, seurannut läheltä lapsilähtöisen pedagogiikan muotoutumista suomalaisessa varhaiskasvatuksessa, ollut kehittämässä lapsen omalle esteettiselle ilmaisulle perustuvaa,
mediataiteilija Markus Renvallin ideoimaa Medialeikki-mediakasvatusmenetelmää sekä ollut mukana Todellisuuden tutkimuskeskuksessa toteuttamassa esityksiä katsoja-osallistujan jokapäiväiseen
todellisuuteen. Ja koko ajan olen kirjoittanut näkyviin sitä, mitä
olemme löytäneet.
Lapsikäsitys, jonka populaareja muotoja edustivat nuoruuteni 70-luvulla Maria Montessorin Lapsen salaisuus ja A. S. Neillin
Summerhill, on muotoutunut systemaattisemmaksi ja kokonaisvaltaisemmaksi. Se, mikä nuorempana oli polkua ulos tukehduttavan jäykästä maailmasta, on nyt anarkistista varmuutta siitä, että
yhteiskunnallista ja julkishallinnollista vastuuta syvemmällä ihmisessä on jokin alkuperäisempi välittäminen, luova yhteisen taju.
Lapsi.

säni. Omasta mielestäni vaikutus on ollut myönteinen.
Lasten valta -työskentelyn ydin on minulle se, että en tarjoa
lapselle mitään, mitä hänellä ei jo olisi. Tehtäväni on etsiä keinoja,
joiden avulla hän voi katsoa itseään ja omaa suhdettaan maailmaan, sekä olla todistajana tälle prosessille. Ohjaamissamme työpajoissa avoimuus on nähdäkseni toteutunut rakentavalla tavalla.
Tilan ottaminen, itselle tärkeiden asioiden ääneen lausuminen,
nähdyksi tuleminen ja totutusta roolista ulos astuminen ovat olleet toistuneita, pakottomia tapahtumia kuluneiden kahden vuoden aikana.
.

Teatteri-ilmaisun ohjaaja Louna-Tuuli Luukka
Opiskellessani teatteri-ilmaisun ohjaajaksi tutustuin esitystaiteeseen ja innostuin siihen kuuluvasta muodon vapaudesta. Valmistumiseni jälkeen hakeuduin assistentiksi Todellisuuden tutkimuskeskukseen ja liityin Lasten valta -työryhmään seurattuani ryhmän
työskentelyä. Viehätyin työskentelyn avoimesta ja niin lapsia kuin
työryhmäläisiä arvostavasta asenteesta. Työ tuntui tärkeältä, koska
se tähtäsi aidosti dialogiseen toimintaan lasten kanssa. Valta ja sen
ymmärtäminen kuuluu jokaiselle. Lasten kanssa työskentely tästä
näkökulmasta oli ja on mielekästä työtä. Minulla ei ollut ennestään paljoa kokemusta työstä lasten parissa, joten projekti on vaikuttanut merkittävästi siihen, kuinka kohtaan lapset muissa töis110
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Millaisen todellisuuden lapset rakentaisivat, jos valta annettaisiin
heille?
Lasten valta on taiteellis-pedagoginen menetelmä, joka tutkii lasten kokemusta vallasta. Menetelmän kantavana kehyksenä on esitys – taidemuotona ja tapana asettua suhteeseen maailman kanssa.
Todellisuuden tutkimuskeskus on helsinkiläinen esitystaiteen ammattilaisten kollektiivi, joka vuosina 2012-13 tutki, kuinka taiteellisten metodien avulla on mahdollista luoda utopioita arkipäivän
keskelle. Lasten valta asettuu osaksi soveltavan taiteen perinnettä
kokeellisen esitystaiteen edustajana.
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