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Sisällys johdanto

Todellisuuden tutkimuskeskus (TTK) on Helsingissä toimiva esitystaiteen ammattilaisten kollek-
tiivi. Toimintamme lähtökohtana on todellisuuden havainnointi, kyseenalaistaminen ja aktiivinen 
uudistaminen taiteellisen tutkimuksen ja esityksen keinoin.

Esitykset ovat sekä tutkimuksemme pääasiallinen väline että hedelmä; tuotamme vuosittain 
lukuisia produktioita, jotka laajentavat ja rikkovat paitsi vallitsevaa todellisuuskäsitystä myös 
esitystaiteen rajoja ja määritelmiä. Suurin osa esityksistämme tapahtuu perinteisten esitystilo-
jen ulkopuolella: muun muassa kadulla, gallerioissa, kauppakeskuksissa ja ihmisten kodeissa. 
Aktiivisen esitystoiminnan ohella julkaisemme säännöllisesti Esitys-lehteä, kirjoja ja kirjoituksia 
sekä järjestämme tapahtumia, jotka tuovat yhteen paitsi esitystaiteen piirissä toimivia taiteilijoita 
myös muiden alojen ammattilaisia. Tavoitteenamme on herättää ja ylläpitää aktiivista keskustelua 
esitystaiteen merkityksestä niin esitystaiteen tekijöiden kesken kuin yhteiskunnassa ylipäätään.

Uusien esitysmuotojen lisäksi kehitämme taiteellisen tutkimuksen metodeja. Vuonna 2007 otimme 
käyttöön toimintamallin, joka perustuu vuosittaisiin tutkimussuunnitelmiin. Jäsenistö valitsee 
joka vuosi keskuudestaan tutkimusvastaavan tai -vastaavat, jotka suunnittelevat ja määrittelevät 
yhdistyksen taiteellisen linjan ja vastaavat sen toteutuksesta vuoden tai kahden ajan. Tähän men-
nessä tutkimussuunnitelmia on toteutettu yhteensä kuusi: Miten tehdä poliittinen esitys? (2007), 
Katsoja-kokijan keho esityksessä (2008), Tunteet (2009), Voiko pyhää esittää? (2010), TTK Reloaded 
(2011) ja Utooppinen todellisuus (2012–2013). Vuosina 2014–2015 Todellisuuden tutkimuskeskus 
toteuttaa kaksivuotisen tutkimussuunnitelman, jonka aiheena on Toisaalla, samaan aikaan.
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Jäsenistö

Vuonna 2013 yhdistykseen kuului 39 todellisuuden tutkijaa.

Jäsenet 2013:

Aittamaa Essi // tuottaja
Condit Outi // näyttelijä
Eerola Talvikki // teatteri-ilmaisun ohjaaja, esitystaiteilija
Elo Julius // ohjaaja, esitystaiteilija
Haataja Henri // tuottaja
Halinen Titta // dramaturgi
Hammarberg Johanna // taiteilija
Hannula Saara // esitys- ja kuvataiteilija
Hosiasluoma Niina // näyttelijä
Häkkinen Anna Maria // tanssitaiteilija, koreografi
Härkönen Ville // näyttelijä
Johnsson Jussi // näyttelijä
Jussilainen Anna // tanssitaiteilija, opettaja ja kulttuurintutkija
Kontula Lauri // näyttelijä
Koskinen Pekko // pelisuunnittelija
Laitinen Tuomas // esitystaiteilija
Lappi Ari-Pekka // todellisuuspelien suunnittelija, solution architect
Luukka Louna-Tuuli // teatteri-ilmaisun ohjaaja
Mertanen Minja // tanssitaiteilija
Mäkelä Pasi // butotanssija, muusikko
Mustonen Maija // tanssitaiteilija
Numminen Katariina // ohjaaja, dramaturgi
Nuutinen Maria // esitystaiteilija, ympäristötutkija
Oiva Maria // esitystaiteilija
Oiva Timo // muusikko
Partanen Jarkko // tanssitaiteilija
Pellinen Janne // esitystaiteilija, lakimies
Pirttineva Henrik // tuottaja
Pitkänen Pekka // valosuunnittelija
Porkola Pilvi // esitystaiteilija
Priha Linda // tanssitaiteilija
Saarakkala Janne // ohjaaja
Santavuori Risto // kulttuuripedagogi
Silvennoinen Tommi // ohjaaja
Taipale Petri // esitystaiteilija
Tuomisto Tuire // näyttelijä
Van Den Berg Kolina // näyttelijä
Vuori Eero-Tapio // ohjaaja
Wikström Jonna // esitystaiteilija, teatteri-ilmaisun opettaja

2.
ddd
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Hallitus 
ja 

työntekijät
Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi vuoden 2013 aikana Annu Kemppainen 1.1.–31.3.2013. Kemppainen 
jäi vuorotteluvapaalle 1.4.2013. Toiminnanjohtajan sijaisena toimi 1.4.–1.12.2013 Johanna Hammarberg ja 
1.12.2013 alkaen Hanna Kuustie. Yhdistyksen markkinointipäällikkönä toimi Anna Asikainen 1.1.–31.5.2013 ja 
yhdistyksen tiedottajana toimi Saara Moisio 1.9–31.12.2013. Yhdistyksessä työskenteli vuonna 2013 yksi työ-
harjoittelija: Janika Kunnari 12.2.–10.5.2013 (Metropolia ammattikorkeakoulu). 

Vuoden 2013 aikana tutkimusvastaavina Koneen säätiön myöntämällä henkilökohtaisella apurahalla toimivat 
1.1–31.12.2013 Saara Hannula, Tuomas Laitinen ja Pekko Koskinen.

Hallituksen kokoonpano 1.1.–31.12.2013:
Maria Oiva // Puheenjohtaja
Jarkko Partanen // Varapuheenjohtaja
Risto Santavuori // Jäsen
Talvikki Eerola // Jäsen

Hallitus kokoontui vuonna 2013 13 kertaa.

Jäsenistölle järjestettiin 25.–26.5.2013 kesäleiri, jossa valittiin seuraavan vuoden tutkimussuunnitelma ja tut-
kimusvastaavat. Syksyllä järjestettiin syysseminaari 13.10.2013, jossa keskusteltiin eri vaihtoehdoista TTK:n 
johtajamalliksi. Keskustelun tuloksena päätettiin perustaa tutkimuskoordinaattorin pesti vuoden 2014 ajaksi. 

Yhdistys piti kaksi sääntömääräistä vuosikokousta: kevätkokouksen 16.5. klo 17.00 ja syyskokouksen 24.10. 
klo 17.00.

3.
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4.1
IDEA JA TAVOITTEET

Vuosina 2012 ja 2013 Todellisuuden tutkimuskeskus toteutti kaksivuotisen tutkimussuunnitelman, jonka ai-
heena oli Utooppinen todellisuus. Tutkimussuunnitelma yhdisti utooppisen ajattelun elettyyn arkitodellisuu-
teen: se teki mahdottomista kuvitelmista totta lähestymällä todellisuutta teoksena ja ihmisiä tämän teoksen 
tekijöinä. Utooppisen todellisuuden kehyksessä arkielämä oli materiaalia, jonka pohjalta luotiin jatkuvasti 
uusia olemisen, kanssakäymisen ja yhteiskunnallisen toiminnan muotoja.

Tutkimussuunnitelma toteutti Todellisuuden tutkimuskeskuksen pitkäaikaisia tavoitteita ja niiden esitystai-
teelle esittämiä haasteita. Se uudisti paitsi esityksen ja todellisuuden myös tekijöiden ja yleisön välistä suh-
detta vieden niitä yhä vuorovaikutteisempaan ja dialogisempaan suuntaan. Esitystaiteen sovelluskenttää laa-
jennettiin usealla alueella: esitysten rinnalla kehitimme mm. esityksellisiä palveluita ja pedagogisia menetel-
miä. Esitystaiteelle ja sen tekijöille luotiin yhä aktiivisempaa yhteiskunnallista roolia: taiteilijat nähtiin luo-
van ajattelun ja toiminnan erityisosaajina, joiden tehtävänä on siirtää kehittämiään välineitä yhteiskunnan 
muiden toimijoiden käyttöön sekä tarjota vaihtoehtoja olemassa olevien toimintamallien rinnalle.

4.2
TOTEUTUS VUONNA 2013

Vuonna 2013 Utooppinen todellisuus -tutkimussuunnitelmassa sovellettiin vuoden 2012 aikana kehitettyjä 
metodeita taiteen kentän ulkopuolella. Tarjosimme sekä yksilöille että yhteiskunnallisille toimijoille konkreet-
tisia välineitä oman toimintansa johdonmukaiseen uudistamiseen. Metodien vienti taiteen kentän ulkopuo-
lelle toteutettiin neljän projektin kautta: Itsen suunnittelu, Kehä, Utopiakonsultaatio ja Lasten valta. 

Tutkimus-
suunnitelma 

2012-2013: 

4.
utooppinen
todellisuus
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4.3
PROJEKTIT

4.3.1 Itsen suunnittelu

Itsen suunnittelu lähestyy minuutta ja persoonaa suunnittelukysymyksinä: se kartoittaa välineitä, tekniikoi-
ta ja tyylejä, joiden avulla voimme aktiivisesti ja systemaattisesti rakentaa olotilaamme ja omaa olemisen ta-
paamme. Projektin ydin muodostuu tekniikoista, joita voi ylläpitää arkipäivän keskellä. Nämä tekniikat voivat 
kohdistua mihin tahansa olemisen alueeseen, keskittymistavoista näkökulmiin, aisteista abstraktioihin, ajat-
telun ja muistin malleista kehon käyttöön.

Itsen suunnittelun keskeisenä ytimenä ovat tekniikat, ja niiden kehitys. Tämän ytimen päälle rakensimme 
strategian ulostuloille: keinot muuttaa näitä tekniikoita kohdattaviksi rajapinnoiksi, kullekin tilanteelle omi-
naisesti. Tästä työskentelytavasta syntyi varsin mittava toteutusten kirjo. Selkeämpien ulostulojen lisäksi It-
sen suunnittelun lähestymistavat toimivat peruspohjana myös metaFestivaalille, ja sen toimintatavoille.

Ydinkehitysryhmä: Pekko Koskinen, Ari-Pekka Lappi, Sanna Uuttu

4.3.1.1 Itsen suunnittelu Suomessa
Näyttelyolio
Yhteistyössä Muodonmuutoksia ry, Tosi kyseessä -näyttely, Kiasma, Helsinki. 1.3.2013

Muodonmuutoksia ry:lle toteutettu työpaja Itsen suunnittelun käytöstä pidettiin Kiasman näyttelyn lomassa. 

Pajan teemat voi tiivistää seuraaviin kysymyksiin:

Minkälaisessa ”olomuodossa” näyttelyn tarjoamaa tilaa voisi lähestyä? Minkälaisia mielentiloja, tarkastelu-
tapoja, ajatusprosesseja tai liikkumisen kaavoja voimme kehittää näyttelyn prosessoimiseen? Miten voimme 
kommunikoida nämä prosessoinnin muodot toisillemme, tehden niistä yleisempiä välineitä näyttelyjen mo-
nipuolisempaan hyväksikäyttöön?

Toteuttaja: Pekko Koskinen // Osallistujia: 15

Keskustelun suunnittelu
Yhteistyössä Artova, lanseerausseminaari, Kääntöpaikka, Helsinki. 6.9.2013

Artovan lanseerausseminaariin suunniteltu keskustelurakenne. Seminaarin vieraiksi oli kutsuttu kaupunkivai-
kuttajia ja -aktivisteja päättävistä elimistä sekä kaupungin muuttajista.

Näiden ihmisten välille rakensimme keskustelumuotojen sarjan, kuljettaen heitä käsittelytavasta toiseen. Ko-
konaisuus heijasti keskustelun suunnittelullisia mahdollisuuksia, ja normaalien keskustelukonventioiden luo-
mia rajoituksia, sekä turvaksi että turrutukseksi.

Toteuttaja: Pekko Koskinen // Osallistujia: 45

Fiktiokratia
15.–19.12.2013 Eskus ja muut kohteet, Helsinki

Tämä sessio oli strateginen teos, tavoitteenaan Itsen suunnittelun evolutiivinen muoto. Eli kehityssessio, 
muutettuna teokseksi, ulostulon kautta.

Soveltaen Itsen suunnittelun tekniikoita, rakensimme uudenlaisen systemaattisen suhteen maailmaan, jon-
ka teoksellinen ulostulo muistutti enimmillään yhtiöiden kommunikaatiostrategiaa, tämän ”mediumin” teok-
sellistamista.

Session tuloksena on syntynyt ehdotus kulttuurin koodaustavasta, joka on jo levittäytynyt muutamaksi to-
teutusmahdollisuudeksi vuoden 2014 aikana.

Vetäjä: Pekko Koskinen // Mukaan kutsutut osallistujat: Agnieszka Pokrywka, Jana Pejoska, Laura Lukkarila, 
Jussi Nikkilä, Teppo Vesikukka, Ari-Pekka Lappi
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4.3.1.2 Itsen suunnittelu kansainvälisesti

Self-City ja Transfusionen 3 workshop
Yhteistyössä Studiobühne Köln, Köln, Saksa 17.4. ja 20.–21.4.2013

Self-city on sovellus Itsen suunnittelun tekniikoista. Sen lähtökohta on kaupunki materiaalina: Mitä me voim-
me saada irti kaupungistamme? Toteutus alkaa osallistujien valmistautumisella uudelleen määritettyyn kau-
punkilaisuuteen, varustaen heidät kaupungin ympäristön käyttämiseen. Asioiden merkitykset ja käyttötavat 
asetetaan lähtökohtaisesti heidän omiin käsiinsä; kaupunki määrittyy mahdollisuuksiksi, rikkaaksi variaatioi-
den lähteeksi.

Toteutimme Studiobühnessä myös kahden päivän työpajan kaupungin pelillistämisestä, yhdessä berliiniläi-
sen Invisible Playground -ryhmän kanssa. Keskeisinä pajan lähtökohtina olivat pelillisyyden keinot ja omi-
naispiirteet arkiympäristössä. Sen kuluessa osallistujat toteuttivat omia versioitaan kaupunkiympäristöistä, 
kukin asettaen sen omanlaiseensa valoon.

Toteutus: Pekko Koskinen, Johanna MacDonald, Lauri Kontula, Sanna Uuttu. Työpaja-osuuden toteutuksessa 
mukana Invisible Playground -ryhmä. // Yleisö Self-Cityssä: 20 (Maksimimäärä) // Osallistujia työpajassa: 20 
(Maksimimäärä)

Itsen suunnittelu ja Spele
Yhteistyössä Dirty Drama Festival, Riika ja Kuldiga, Latvia, 24.7.–3.8.2013

Dirty Drama festivaalille muodostettiin kaksi erilaista teosta itsen suunnittelusta, Conversation Design ja Self-
design. Tämän lisäksi festivaalissa toteutettiin Spele (The Game), työpajan ja esitysten yhdistelmä.

Spele koostui viikon työpajasta, jossa kolme nuorta latvialaista teatteriohjaajaa, Viesturs Rozinš, Reinis Suha-
novs, Paula Prozorovica, ohjasi pelinomaisen teoksen, jossa katsojat asetettiin pelaajiksi. Teokset esitettiin 
osana Dirty Drama festivaalia sekä Kuldigassa että Riikassa.

Työpajan vetäjä ja Itsen suunnittelun toteuttaja: Pekko Koskinen // Spele-teosten ohjaajat: Viesturs Rozinš, 
Reinis Suhanovs, Paula Prozorovica // Toteutukset: 31.7 Kuldigan urheiluhalli, Kuldiga, Latvia. // Osallistujia: 
57 // 1.8. Dirty Deal Teatro, Riika, Latvia. // Osallistujia: 34 // 2.8. Conversation Design // Osallistujia: 6 (maksi-
mimäärä) // 3.8. Self-design // Osallistujia: 2 (maksimimäärä) 

4.
3.
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Fictiocratic Operaration 27C, Tallinna. // Agnieszka Pokrywka
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Self-design
Yhteistyössä Royal College of Arts, Lontoo, Englanti, 20.–21.11.2013

Royal College of Artsin suunnitteluopiskelijoille toteutettu kurssi, jonka aihepiirinä oli itse suunnittelu, kysy-
myksenä: Miten itseä voi suunnitella? Mitä ominaispiirteitä sen suunnittelulla on? Millä välineillä ja tekniikoil-
la suunnittelua voi toteuttaa?

Kaksipäiväisen kurssiopetuksen ohella Itsen suunnittelusta toteutettiin myös avoin luento. Sen erityisenä huo-
mionkohteena olivat työskentelymetodit, jotka ovat syntyneet Pekko Koskisen työskentelyn taustasta, peli-
suunnittelun ja esitystaiteen lähestymistapojen yhdistämisestä. Avoin luento oli suunnattu koko laitokselle.

Opettaja: Pekko Koskinen // Osallistujat kurssille: 8 (sovittu ryhmä) // Osallistujat avoimelle luennolle: 38

Fictiocratic Operation 27C
Yhteistyössä Ptarmigan, Tallinna, Viro, 28.12.2013–2.1.2014
Sisältäen esityksen: Fictiocratic New Year’s Operation 31.12.

Ptarmigan kutsui Fiktiokratian toteutuksen Tallinnaan, rakentamaan vastaavan lähestymistavan uuden vuoden 
ympärille. 

Uudelleen suunniteltu uusi vuosi. Kansainvälisen avoimen kutsun kautta paikalle kokoontui joukko monialaisia 
tekijöitä. Session teemana oli määrittää uudelleen suhteemme maailmaan, ja kokeilla muutosten seurauksia.

Jotta ryhmällä olisi kohtauspiste ”ulkomaailman” kanssa, otimme uuden vuoden tapakulttuurin yhdeksi esi-
merkkikohteeksemme, avaten uudelleen konfiguroidun uuden vuoden yleisölle. Noin 12 tuntia kestänyt Fictio-
cratic New Year’s Operation sisälsi moninaisia rakenteita, jotka kukin muokkasivat sekä arkista että juhlallista 
tapakulttuuriamme. 

Vetäjät: Pekko Koskinen ja Agnieszka Pokrywka // Osallistujia työpajassa: 12 // Yleisöä Uuden Vuoden Operaati-
ossa: 32

4.3.2 Kehä
Kehä on osallistava esitys ihmisen vaistoista. Se järjestettiin vuonna 2013 yhdeksän kertaa kuukauden välein: 
tammikuusta toukokuuhun ja elokuusta marraskuuhun. Kehän aamutunnit järjestettiin samojen kuukausi-
en ajan viikoittain, tiistaiaamuisin. Joka kuukausi Kehä ja aamutunnit käsittelivät yhtä vaistomaista tapaa koh-
data: taistelemista, ruokkimista tai parittelua. Aamutunneilla tutkimme sitä kehollisten harjoitteiden ja kokei-
lujen kautta, esityksessä taas rituaalisen muodon sisällä. Kehä-esityksessä osallistujat ja esityksen työryhmä 
ovat samassa piirissä, yhteisen näyttämön ympärillä. Piirin keskellä kaksi ihmistä kerrallaan kohtaa. 

4.
3.
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Taisteleminen – tammi-, huhti- ja syyskuu
Taisteleminen on yksi valtataistelun arkkityyppisistä muodoista – se on saalistuksen ja reviirin esitys. Taiste-
leminen on vastakkainasettelun taitoa, jolla säätelemme elimistön rajoja. Kehässä tutkimme kunkin osallis-
tujan omaa voimaa suhteessa toisen voimaan esityksellisen taisteluleikin muodossa. Se eroaa oikeasta tais-
telusta päämäärässään ja keinoissaan: taisteluleikki on voitontavoittelun sijaan ennen kaikkea taistelua sen 
itsensä vuoksi, eikä siinä käytetä väkivaltaa.
 
Ruokkiminen – helmi-, touko- ja lokakuu
Jos taistelu säätelee rajoja, ruokkiminen rakentaa ja ylläpitää elimistöä. Ruoka on meille välttämätöntä paitsi 
ravintona, se on myös laajemman toisenvaraisuuden väline. Emme selviä varhaislapsuudesta ilman ruokki-
jaa, ja yhteinen ateria on vanhemmallakin iällä yksi keskeisimmistä arjen rituaaleista.
 
Paritteleminen – maalis-, elo- ja marraskuu
Paitsi että eläimet ylläpitävät itseään ravinnon ja reviirien avulla, ne pyrkivät myös yhtymään ja jatkamaan 
sukuaan. Paritteleminen on yksi seksuaalisuuden arkkityyppisistä muodoista. Heteronormatiivisen suvunjat-
kamisen ohella se on itseisarvoista nautinnon ja kohtaamisen leikkiä. Paritteluleikki arvioi uudelleen arkki-
tyyppistä seksuaalikäyttäytymistä eikä perustu vakiintuneisiin rooleihin tai sukupuoliasetelmiin.

Kehä: 31.1., 27.2., 27.3., 24.4., 29.5., 30.8., 27.9., 25.10., 29.11 // Klo 21–00 // Kehän aamutunnit: 29.1.–18.6. ja 
20.8.–26.11. // Tiistaisin klo 10–12

Vierailut: Sosiologipäivät, Turku, 21.–22.3.2013 // Antropologipäivät, Tampere, 16.–17.5.2013 // Lainsuojattomat-
festivaali, Pori, 6.9.2013 // Kellariteatteri, työpaja, 15.10.2013
 
Aamutunteja: 36 // Esityksiä TTK:lla: 9 // Osallistujia aamutunneilla ja esityksissä: 170 // Vierailuja: 4 // Osal-
listujia vierailussa: 55 // Työryhmä: Outi Condit, Julius Elo, Anna Maria Häkkinen, Tuomas Laitinen, Jarkko Par-
tanen, Isa Hänninen (harjoittelija)

4.3.3 Utopiakonsultaatio
Utopiakonsultaatio on kahden tai useamman ihmisen välinen esityksellinen kohtaaminen. Konsultaation aika-
na konsultti pyrkii avaamaan utooppisia näköaloja yksilön tai yhteisön arkeen tarkastelemalla sitä sarjana esi-
tyksellisiä tapahtumia, suhteita ja tilanteita. Utopia syntyy vuorovaikutuksessa konsultin ja konsultoitavan vä-
lillä: se perustuu yhtäältä asiakkaan mukanaan tuomiin ajatuksiin ja kysymyksiin, toisaalta konsultin omiin 
metodeihin. 

Kevään 2013 aikana utopiakonsultaatiota kehitettiin asiakaslähtöisenä palvelumuotona. Työpajoissa tutkittiin 
asiakkaan kohtaamista esityksellisenä tapahtumana soveltaen siihen erilaisia kehollisia, tilallisia, tajunnalli-
sia ja tekstiin perustuvia ohjausmalleja. Käytännön asiakastyönä konsultaatiota harjoiteltiin tarjoamalla ylei-
sölle muutamana päivänä lyhyitä maksuttomia konsultaatioita. 

Huhtikuusta elokuuhun (2.4.–31.8.2013) Talvikki Eerola ja Minja Mertanen veivät Utopiakonsultaation osak-
si vanhustyötä Puistolan palvelutalossa. ESR-rahoitteisessa Osaattori-hankkeessa Helsingin kaupunki ja Kult-
tuurikeskus etsivät uusia muotoja kulttuuriseen vanhustyöhön. Utopiakonsultaatio valittiin pilottihankkeek-
si. Hanke osoitti onnistuneesti taiteen käyttökelpoisuuden hyvinvointipalveluna.

Syksyllä 2013 työryhmä keskittyi Utopiakonsultaation metodisten tekijöiden kuvaamiseen. Tavoitteena on 
luoda konsultaatiosta mallit yhtäältä sosiaalipalveluna ja toisaalta yritysten ja organisaatioiden ohjauksena. 
Konsultaatiota tarjotaan myös koulutuksena. Koulutuksellista muotoa sovellettiin molemmilla kohdealueilla 
marraskuussa. 19.–22.11.2013 Diakonissalaitos isännöi Suomen osalta eurooppalaista Grundtvig-yhteistyöhan-
ketta. Hankkeen Suomen viikon osana utopiakonsultit Talvikki Eerola ja Risto Santavuori vetivät konsultaatio-
ta esittelevän työpajasarjan eri maista tulleille sosiaalityöntekijöille. 27.11.2013 Saara Hannula ja Outi Condit 
vetivät AaltoEE johtajakoulutuksessa konsultaatioluennon aiheesta johtamisen tabut ja tunteet.       

Utopiakonsultaatioita, sekä yksilö- että ryhmäkonsultaatioita: 150 // Osallistujia konsultaatioissa yhteensä: 
170 // Menetelmää esitteleviä ja soveltavia tilaisuuksia: 4 // Osallistujia menetelmää esittelevissä tilaisuuksis-
sa: 80 // Työryhmä: Outi Condit, Talvikki Eerola, Saara Hannula, Jussi Johnsson, Pekko Koskinen, Minja Merta-
nen, Risto Santavuori ja Sanna Uuttu 

4.3.4 Lasten valta
Lasten valta -hanke tutki lasten kokemusta vallasta. Hankkeessa kehitetyllä taiteellis-pedagogisella mene-
telmällä kysyttiin sitä, millaisen todellisuuden lapset rakentaisivat, jos heillä olisi siihen valtaa. Menetelmän 
kantavana kehyksenä on esitys – taidemuotona ja tapana asettua suhteeseen maailman kanssa. Lasten valta 
kehittää esitystaiteelle paikkaa soveltavan taiteen perinteessä. 

Lasten valta -työpajoissa sovellettiin Todellisuuden tutkimuskeskuksessa kehitettyjä kokeellisen esitystaiteen 
metodeja lasten ja nuorten käyttöön. Erilaiset harjoitteet tekivät vallan läpinäkyväksi ja auttoivat tunnista-
maan sen ilmenemismuotoja. Harjoitteista muodostuvalla prosessilla pyrimme siihen, että lapset ja nuoret 
löytäisivät yhteyden omaan perusoikeuteensa tulla nähdyksi ja kuulluksi ja luottaisivat kykyynsä vaikuttaa 
omaan elämäänsä. Työpajan päämäärä on jättää jälkeensä konkreettisia ja pysyviä muutoksia: esimerkiksi 
uusia vallanjaon malleja kouluihin, joissa työpaja toteutetaan.

Kevätkaudella 2013 Lasten valta -työpajoja pidettiin Helsingissä Tehtaanpuiston koulussa, Käpylän peruskou-
lussa, Brahenpuiston yläasteella, Helsingin yhteislyseossa, Vesalan yläasteella, Snellmanin ala-asteella ja Vi-
ronniemen päiväkodissa. Lisäksi järjestimme Lasten valta -leirin Kajaanin teatteritapaamisen yhteydessä. 
Kukin työpaja koostui 3–6:sta tapaamiskerrasta; yhden työpajakerran kesto oli 90 minuuttia. Työpajoja veti 
yleensä kahden henkilön työpari.
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Työpajojen ohella jatkoimme vuonna 2013 Lasten valta -hankkeessa syntyneen pedagogisen metodin, todelli-
suudella kokeilemisen pedagogiikan kehittämistä. Lasten valta -menetelmän soveltamisen tueksi kirjoitimme 
Opettajan oppaan, joka ilmestyy keväällä 2014.

Syksyllä 2013 järjestimme myös kaksi aikuisille, erityisesti opettajille, suunnattua Lasten valta -koulutuspäi-
vää, joiden tarkoituksena oli johdattaa opettajia ja muita lasten kanssa työskenteleviä aikuisia menetelmän 
käyttöön. Ensimmäisen koulutuksen pidimme eri alojen opettajille nykytaiteen museo Kiasmassa osana Tai-
kalamppu-verkoston Himo4-tapahtumaa ja toisen kansainvälisellä Baltic Circle -teatterifestivaalilla osana Esi-
tyksellisiä utopioita -seminaaria.

Työpajakokonaisuuksia: 8 // Työpajakertoja: 34 // Osallistujia: 170 // Opettajankoulutuksia: 2 // Osallistujia: 55 
// Työryhmä: Talvikki Eerola, Tuomas Laitinen, Louna-Tuuli Luukka, Minja Mertanen, Maria Santavuori, Risto 
Santavuori ja Anniina Väisänen 

4.4.
TAPAHTUMAT

4.4.1 Esityksellisiä utopioita -seminaari Baltic Circle -festivaalilla
Utooppinen todellisuus -tutkimussuunnitelma huipentui kolmipäiväiseen Esityksellisiä utopioita -seminaa-
riin Baltic Circle -festivaalin aikana 13.–15.11.2013. Seminaari koostui neljästä kaikille avoimesta työpajasta ja 
keskustelutilaisuudesta. Työpajat maksoivat 8e/työpaja ja keskustelutilaisuus oli ilmainen. Tarjolla oli myös 
30e:n hintainen lippupaketti kaikkiin työpajoihin. Työpajojen maksimiosallistujamäärä oli 30 henkeä.
Työpajat Esitystaiteen keskuksella:

Keskiviikko 13.11.
Itse luomisen alustana klo 11–13: 
Työpajassa käsiteltiin Itsen suunnittelun tekniikoita ja kysyttiin, miten muokata omaa tapaa olla, ajatella, 
aistia ja toimia sekä itsenäisesti että suhteessa muihin? Työpajan vetäjänä oli Pekko Koskinen. Osallistujia oli 
21 henkeä.

4.
3.

4

Lasten valta -leiri, Kajaanin teatteritapaaminen 2013.  // Tuomas Laitinen

C
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Esitys kokeellisena rituaalina klo 14–16 
Työpaja koostui lämmittelystä, Kehä-rituaalista ja loppukeskustelusta. Kehä-rituaalin osallistujat kohtasivat 
kaksi kerrallaan yhteisen piirin keskelle muodostuvalla näyttämöllä. Rituaalin teemana oli paritteleminen. 
Työpajan vetivät Julius Elo ja Tuomas Laitinen. Siihen osallistui 17 henkeä.

Torstai 14.11.
Esitys palveluna  klo 11–13
Työpajassa käsiteltiin esitystä palvelumuotona Utopiakonsultaatiossa kehitettyjen harjoitteiden avulla. Osal-
listujat pääsivät kokeilemaan konsultaatiota toinen toisilleen, mutta teema aiheutti myös paljon keskustelua. 
Työpajan vetivät Talvikki Eerola, Saara Hannula ja Risto Santavuori. Osallistujia oli 17 henkeä.

Lapset auktoriteetteina  klo 14–16
Työpajassa käytettiin Lasten valta -projektissa kehitettyjä harjoitteita, joiden avulla vallan tavanomainen ja-
kautuminen lasten ja aikuisten välillä pyritään purkamaan. Tunnin ajaksi valta annettiin mukaan kutsutuille 
lapsille; aikuiset pyrkivät seuraamaan lasten tapaa ottaa tila käyttöön. Lopuksi tehtiin yhdessä esitys.  Työ-
paja päättyi keskusteluun osallistujien kokemuksista ja Lasten valta -hankkeesta. Työpajan vetivät Ilari Lai-
tinen 10 v., Siiri Pekkalin 10 v., Aaro Vehmersuo 7v., Saga Ólafsdóttir Santavuori 4 v. ja Ilmari Eerola 5v sekä 
Talvikki Eerola, Tuomas Laitinen, Louna-Tuuli Luukka, Minja Mertanen, Maria Santavuori, Risto Santavuori ja 
Anniina Väisänen. Siihen osallistui 23 henkeä.

Perjantai 15.11.
KESKUSTELU klo 14–17 Mediakeskus Lumessa
Seminaarin viimeisenä päivänä järjestettiin keskustelutilaisuus, joka muodostui sarjasta väittelyitä. Väitte-
lyissä sovellettiin erilaisia yleisöä osallistavia metodeita. Väittelyiden vetäjinä oli joukko kotimaisia ja ulko-
maisia taiteilijoita:  Linn Hilda Lamberg (Poste Restante, Ruotsi), Stefan Åkesson (Poste Restante, Ruotsi), Jo-
hannes Ekholm (TSTO), Pilvi Takala, Eero Yli-Vakkuri, Pia Lindman, Pia Lindy, Saara Hannula (TTK), Pekko Kos-
kinen (TTK) ja Tuomas Laitinen (TTK). Keskustelijat esittivät omia näkemyksiä mahdollisista ja mahdottomista 
tavoista luoda todellisuutta ja yleisö sai haastaa heidät. Tilaisuuteen sai saapua ja sieltä sai poistua milloin 
halusi. Arviolta osallistujia kolme tuntia kestäneessä tapahtumassa oli 35 henkeä.

Muu toiminta

5.1 Jussin viimeinen nauha
Jussin viimeinen nauha -projektin videomateriaalin keräämistä jatkettiin vuonna 2013. Samuel Beckettin in-
noittaman esityksen lähtökohtana on näyttelijä Jussi Johnssonin rakkauselämä ja Bo Carpelanin runo Ei mei-
tä aika muuta vaan tila. Kerran vuodessa Jussi kertoo kameralle kehonsa ja rakkauselämänsä tilasta ja lau-
suu aina saman runon. Kuvaussessioita on toteutettu säännöllisesti vuodesta 2004 lähtien. Lopullinen ensi-il-
ta on vuonna 2030. Sitä ennen kertyneestä materiaalista julkaistaan ’esityksellisiä välikatsauksia’, joista en-
simmäinen 2015. Vuoden 2013 kuvaukset suoritettiin 13.6. Nuuksiossa, Espoossa.

Esiintyjä: Jussi Johnsson // Ohjaus ja kuvaus: Janne Saarakkala

5.2 Totuuden kaleidoskooppi
Pälkäneen koulutuskeskus 12.–14.7.2013

Muodonmuutoksia ry:lle toteutettu työpajamainen leiri totuuden eri käsitystavoista ja niiden käytöstä.

Pekko Koskisen osuus, Totuuden työmaa, oli keskustelun varaan rakennettu työpaja, jonka teemoina toimi-
vat seuraavat kysymykset:

5.
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q

q

Miten lähestymme jotakin totuutena, ja mitä erikoispiirteitä totuuden kaltaisella kokemuksella on?
Mihin tarvitsemme totuuksia, ja millä tavoin niitä käytämme?
Miten verrata seuraavien toteamusten tyylejä toisiinsa:
1. ”Tämä malli on totta.”
2. ”Uskon tähän malliin.”
3. ”Tämä malli on kaikkein hyödyllisin.”

Leirin ohjelma: Pekko Koskinen, Syksy Räsänen // Osallistujia: 18

5.3 Cmmn Sns Prjct (Illegal Copy)
Yhteistyössä Hangö Teaterträff, Hanko, 8.6. ja 9.6.2013

Laiton kopio alkuperäisestä esityksestä, jossa itse yleisön asema asetetaan lain kannalta kyseenalaiseen ti-
laan, lain valosta sen varjomaille. Miten esittää laittomuutta laittomasti? Miten katsoa sitä lain varjoista?

Esiintyjä: Pekko Koskinen // Yleisö: 60 (Maksimimäärä)

Yhteistyössä Teatteri Takomo, Helsinki. 3.12. ja 5.12.2013

Uudet näytökset Hangö Teaterträffillä toteutetusta esityksestä.

Esiintyjä: Pekko Koskinen // Yleisö: 35

5.4 TTK-shop

Marraskuussa 2013 TTK:n verkkokauppa uudistettiin ja laajennettiin sisältämään Esitys-lehden lisäksi kaikki 
TTK:n julkaisut ja tilattavat esitykset. Verkkokauppana otettiin käyttöön Holvi-tili. 
http://holvi.com/shop/todellisuus/ 

q 5.
1

Jussin viimeinen nauha.  // Janne Saarakkala
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Muu 
kansainvälinen 

toiminta
6.1 Plato’s Symposium vierailulla New Yorkissa 29.8.–7.9.2013

”An extensive and profound rite of passage” -katsojapalaute

Plato’s Symposium on neljänäytöksinen mysteerinäytelmä, jonka päämääränä on absoluuttisen kauneuden 
kokemus. Esitys toteutettiin New Yorkissa Theorems, Proofs, Rebuttals, and Propositions: A Conference of 
Theoretical Theater -konferenssissa 29.8.–7.9.2013. Esitys kesti yhteensä kahdeksan päivää ja siihen osallistui 
kahdeksan katsojaa. Kukin katsoja on oman esityksensä päähenkilö, protagonisti.

Ensimmäinen näytös, Logos, on sokraattinen dialogi, johon kukin protagonisti osallistuu erikseen. Toisessa 
näytöksessä, Mimesiksessä, kolme protagonistia kerrallaan rakentaa kukin oman kauneuden alttarinsa. Kol-
mas näytös, Anagnorisis, on matka Platonin luolaan, neljälle katsojalle kerrallaan. Neljäs näytös, Symposium, 
on jumalten juhla, johon koko protagonistien ryhmä kokoontuu. Kukin protagonisti tekee oman rituaalinsa ja 
nousee osaksi jumalten Pantheonia. 

Tämän rituaalisen matkan järjestivät neljä kreikkalaisen Pantheonin jumalaa: Afrodite, Apollo, Dionysos ja 
Hermes.
 
Konferenssi koostui teosten lisäksi niitä seuranneesta seminaarista; osallistumaan kutsutut kriittiset kirjoit-
tajat esittivät sarjan vastineita 12.–13.9.2013. Plato’s Symposiumin kahdeksasta katsojasta kuusi esitti vasti-

6. neen joko presentaation tai tekstin muodossa. Seminaarin verkkosivusto ja osa seminaarin vastineista teks-
timuodossa löytyy osoitteesta theatreastheory.wordpress.com/.

20.–27.5.2013 järjestimme yhteistyössä Teatterimuseon kanssa esityksen kenraaliharjoituksen kutsuyleisölle. 

Työryhmä: Visa Knuuttila, Tuomas Laitinen, Maria Oiva, Jani-Petteri Olkkonen // Osallistujia esityksessä: 8 // 
Osallistujia seminaarissa: 50 // Osallistujia kenraalissa: 9

6.2 metaFestival
Yhteistyössä Auawirleben-festivaali, Bern, Sveitsi, 24.4–5.5.2013

Koko festivaalin sisään toteutettu metaFestivaali luo uusia toimintarakenteita festivaalin puitteisiin. metaFes-
tivaali ei toteuta niinkään perinteisiä esityksiä vaan teoksia, jotka muuttavat itse festivaalin toimintaa.

Samalla metaFestivaali on ehdotus uudenlaisesta suhteesta festivaalin toimintaan ja olemukseen. Se lähes-
tyy festivaaliin liittyviä ilmiöitä uudesta, kontekstin mahdollisuuksia korostavasta näkökulmasta. Se asettaa 
katsojalleen kysymyksen: mikä on festivaalin rooli yhteisessä maailmassamme, nyt tai tulevaisuudessa? Mit-
kä ovat sen keinot ja välineet, ja mitä sillä voi tehdä?

Toteuttajat: Miko Hucko (Tobak Lithium), Pekko Koskinen, Micha Küchler (das schaubüro), Thea Reifler (das 
schaubüro), Thibault Schiemann (Tobak Lithium) // Yleisö: 470

6.3 metaFestival Technologies
Yhteistyössä Pixelache Festival, Helsinki–Tallinna, 16.5.2013

metaFestivaalin toteutukseen käytettyjen tekniikoiden opetus- ja kehittämistyöpaja, jossa luotiin Pixelache-
festivaalin sisään uusia teosrakenteita. Tekniikat nähtiin eräänlaisena vapaana lähdekoodina, joiden avulla 
voi ”koodata” uusia osioita festivaalin piiriin, sekä jakaa niitä muiden festivaalien kanssa.

Toteuttajat: Pekko Koskinen ja Sanna Uuttu // Osallistujia: 12
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Julkaisut

7.1
ESITYS-LEHTI

Vuonna 2013 Esitys-lehti ilmestyi neljä kertaa. 

Lehden 1/2013 teema oli Taiteen loppu ja sen päätoimittivat Katariina Numminen ja Tuomas Timonen. Aihet-
ta käsiteltiin sekä henkilökohtaisen taiteen tekemisestä luopumisen kannalta että filosofisesti Hegelin tai-
teen lopun ajatusta seuraten. Lehteen kirjoittivat mm. Nora Rinne, Laura Colliander ja Sanna Uuttu. Lehti il-
mestyi 12.2.2013.

Esitys-lehden 2/2013 teema oli Eläin, päätoimittajina toimivat Terike Haapoja ja Pilvi Porkola. Lähtökohtana 
oli pohtia, miten eläinkysymys muuttaa ajatuksiamme taiteesta, ja miten ei-ihmislähtöinen taidekäsitys olisi 
mahdollista. Eläintutkimuksen uusista suunnista kirjoitti Kari Weil ja muita kirjoittajia olivat mm. Tuija Kokko-
nen, Laura Gustafsson, Karoliina Lummaa ja Antti Nylén. Lehti ilmestyi 16.4.2013.

Esitys-lehden 3/2013 teema oli Aktivismi ja lehden päätoimitti Pilvi Porkola. Teksteissä pohdittiin, mitä akti-
vismi tarkoittaa sosiaalisen median aikana ja miten taide voi omalta osaltaan perustua kansalaisyhteiskun-
nasta huolehtimiseen. Aktivismista kirjoittivat mm. Kaisa Illukka, Satu Herrala, Saara Hannula, Pauliina Sep-
pälä ja Mikko Lipiäinen. Lehti ilmestyi 15.9.2013.

7.6.
1

Plato’s Symposium, Theorems, Proofs, Rebuttals, and Propositions: A Conference of Theoretical Theatre, New York.  // Visa Knuutila
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Esitys-lehden 4/2013 teema oli Lapsi ja lehden päätoimittivat Tuomas Laitinen ja Nora Rinne. Janne Kurki 
pohti artikkelissaan, miten aikuiskeskeisessä yhteiskunnassa kohdellaan lasta. Annamari Vänskä kirjoitti lap-
simalleista ja lasten roolista muotimaailmassa. Lapset kertoivat ja kirjoittivat omista esityskokemuksistaan. 
Kirjoittajina toimivat mm. Riku Saastamoinen, Ranja Omaheimo, Eero Yli-Vakkuri, Maija Karhunen ja Veijo 
Hietala. Lehden sarjakuvat piirsi Joonas Lehtimäki ja Tuomas Timosen Lasten Hamlet julkaistiin lehden välissä 
näytelmäliitteenä. Lehti ilmestyi 15.11.2013.

Lehden painosmäärä oli vuonna 2013 1200 kpl. // Tilaajia lehdellä oli 110 kappaletta. // Lehden toimitukseen 
kuuluivat vuonna 2013 Janne Saarakkala, Katariina Numminen (numerot 1-2/2013), Tuomas Timonen,  Pilvi 
Porkola, Tuomas Laitinen ja Nora Rinne. // Esitys-lehti on irtomyynnissä Helsingissä Akateemisessa kirjakau-
passa, Rosebud Kiasmassa, Rosebud Kaapelitehtaalla ja Teatteri Takomossa. Turussa lehden voi ostaa Tehdas 
Teatterilta. // Esitys-lehden taittajana toimi Aino Nieminen / Ainoa Graphic Design. // Esitys-lehden markki-
noinnista ja myynnistä huolehti 1.8.–31.12.2013 Heidi Backström / MauTSTO.

7.2
KIRJAT

Toimintavuoden 2013 aikana Todellisuuden tutkimuskeskus julkaisi kaksi kirjaa: 

Näin tutkit todellisuutta I
Näin tutkit todellisuutta -kirjasarjan ensimmäisessä osassa kolme tekijää avaa omia työskentelytapojaan niin 
teoreettisesti kuin käytännössäkin. Ohjaaja Janne Saarakkala, dramaturgi-ohjaaja Katariina Numminen ja kult-
tuuripedagogi Risto Santavuori kirjoittavat suhteestaan todellisuuteen ja esitykseen. Lukijoille tarjotaan nä-
kökulmia todellisuudesta esityksen materiaalina, perhedraaman ohjeet todellisuuden tutkimiseen ja työkalu-
ja tajunnalliseen esitykseen. 

Kirja aloittaa Näin tutkit todellisuutta -metodioppaiden sarjan.

Manual of Everlasting life
Manual of Everlasting life on englanninkielinen versio vuonna 2011 julkaistusta Ikuisen elämän käsikirjasta. 
Kirja tarjoaa kaksitoista tapaa harjoitella kuolemattomuutta. Harjoitusten päämääränä on ikuisuuden tuomi-
nen arjen keskelle. Ne esittävät yksinkertaisia tapoja, joilla kurkottaa käsinkosketeltavan tuolle puolen ja ol-
la äärettömän kanssa. Harjoitukset on kirjoittanut ja koonnut Tuomas Laitinen.

2

2
2

7.
1

7.
2

Aino Nieminen
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7.3
TTK-BLOGI

Syksyn 2013 aikana jatkettiin säännöllistä julkaisutoimintaa myös TTK:n blogissa (www.todellisuus.fi/blog/). 
Blogissa julkaistavan materiaalin muoto on vapaa. Vuoden 2013 aikana blogissa käsiteltiin muun muassa 
Utooppinen todellisuus -tutkimussuunnitelman projektien sisältöjä, Plato’s Symposiumin vierailua New Yor-
kissa ja TTK:n järjestämiä työpajoja. Blogiin kirjoittivat työryhmien jäsenet ja tiedottaja Saara Moisio. 

2

7.
1
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Julkinen 
keskustelu

ja muu 
osallistuminen

8.1
ESITYSTAITEEN KESKUS

Todellisuuden tutkimuskeskuksen toimitilat ovat Esitystaiteen keskuksella (Eskus) Suvilahdessa. TTK vuokraa 
Eskukselta kokoaikaisesti kaksi työpöytää, varastotilaa ja harjoitussalin. TTK kuuluu myös Eskuksen jäsenyh-
distyksiin ja osallistuu aktiivisesti sen toimintaan.

Vuoden 2013 ajan jatkettiin Eskuksen hallitustyöskentelyä ja toiminnan sekä toimitilojen edelleen kehittä-
mistä. TTK:ta edustivat Eskuksen hallituksessa vuoden 2013 aikana Katariina Numminen ja Outi Condit. 
 

8.2
TEATTERIKESKUS RY

Todellisuuden tutkimuskeskus jatkoi Teatterikeskus ry:n jäsenteatterina myös vuonna 2013.

c
c
c

8. Rahoittajat

// Auawirleben Festival
// Helsingin kaupunki
// Helsingin kaupungin kulttuurikeskus / ESR-rahoitteinen Osaattori-pilottihanke
// Koneen säätiö
// Kulturkontakt Nord
// Opetus- ja kulttuuriministeriö
// Suomen kulttuurirahasto
// Taideyliopiston teatterikorkeakoulu
// Taiteen edistämiskeskus
// Theorems, Proofs, Rebuttals, and Propositions: A Conference of Theoretical Theater
// Visuaalisen taiteen keskus Frame

€
€
€

9.
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// Aalto Executive Education, Helsinki
// Annantalon taidekeskus, Helsinki
// Artova – Arabianranta–Toukola–Vanhakaupunki  
   -kaupunginosayhdistys, Helsinki
// Auawirleben Festival, Bern, Sveitsi
// Baltic Circle -festivaali, Helsinki
// Brahenpuiston yläaste, Helsinki
// das schaubüro, Bern, Sveitsi
// Dirty Drama Festival, Riika ja Kuldiga, Latvia
// Hangö Teaterträff, Hanko
// Helsingin Diakonissalaitos, Helsinki
// Helsingin kaupungin kulttuurikeskus  
   / ESR-rahoitteinen Osaattori-pilottihanke, Helsinki
// Helsingin yhteislyseo, Helsinki
// Invisible Playground, Berliini, Saksa
// Kajaanin teatteritapaaminen, Kajaani
// Kulttuurikeskus Stoa, Helsinki

10. Yhteystiedot

Todellisuuden tutkimuskeskus
Kaasutehtaankatu 1/33
00540 Helsinki
www.todellisuus.fi

Toiminnanjohtaja Hanna Kuustie
Puh. 0400 641 989
hanna@todellisuus.fi

Tiedottaja Saara Moisio
Puh. 044 764 1989
saara.m@todellisuus.fi

ccc

11.Yhteistyö-
kumppanit

// Muodonmuutoksia ry, Helsinki
// Pixelache Festival, Helsinki
// Ptarmigan, Helsinki
// Royal College of Arts, Lontoo, Iso Britannia
// Snellmannin ala-aste, Helsinki
// Studiobühne Köln, Köln, Saksa
// Taikalamppu-verkosto / HIMO4-seminaari, Helsinki
// Teatterimuseo, Helsinki
// Teatteri Takomo, Helsinki
// Tehtaanpuiston koulu, Helsinki
// Theorems, Proofs, Rebuttals, and Propositions:  
   A Conference of Theoretical Theater,  
   New York, Yhdysvallat
// Tobak Lithium, Bern, Sveitsi
// Vesalan yläaste, Helsinki
// Vironniemen päiväkoti, Helsinki
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