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1!Johdanto!
 

Pro gradu -tutkielmani purkaa osiin YM PÄ RI - sekä Oikea Terveyskeskus -
nimisten immersiivisten esityksien osallistumiseen vaikuttavia elementtejä. Se 

tarkastelee, voisiko näitä elementtejä yhdessä kutsua esityksen käyttöliittymäksi. 

Immersiivisellä esityksellä tarkoitetaan moniaistista ja upottavaa kokemusta, 
katsoja upotetaan esityksen maailmaan.1 Immersiivinen esitys voi olla myös 

interaktiivinen ja sen kokemiseen annetaan erilaisia ohjeita ja vihjeitä teatterin eri 
elementtien avulla. Käyttöliittymällä puolestaan tarkoitetaan tuotteen osaa, jonka 

kautta käyttäjä tuotetta käyttää2 – eli immersiivisessä esityksessä osaa, jonka 
kautta kokija esitykseen osallistuu tai “uppoaa”. Kahden eri esitysanalyysin kautta 

hahmottelen, millaiseksi valikoimieni esitysten käyttöliittymä muodostuu. Millaisia 
yhtymäkohtia tai eroavaisuuksia kahdesta eri esityksestä löytyy? Voiko näistä 

päätellä jotain yleistä immersiivisten esitysten käyttöliittymästä? Voisiko 
käyttöliittymä-käsitteestä ylipäänsä olla hyötyä esitystutkimukselle tutkittaessa 

osallistavia esityksiä?  

 
Käyttöliittymä käsitteenä kantautuu teknologian maailmasta. Ihmisen ja koneen 

välisen käyttöliittymän käytettävyyden keskeinen osa on kommunikoinnin 
helppous.3 Käyttöliittymän käsitettä voidaan kirkastaa ottamalla esimerkiksi kirja:  

Peräkkäiset sivut ovat kirjan käyttöliittymä. Ensimmäisen sivun jälkeen tulee sivu 
2, sitten 3,4 jne. Jos kirjan sivun 37 paikalla olisikin sivu 52, kirja ei 
noudattaisikaan totuttua ja tavanomaista numerojärjestystä ja jouduttaisiin 
tekemään käyttöliittymäsuunnittelua luettavuuden säilyttämiseksi ja logiikan 
selventämiseksi.4 

Käyttöliittymän voidaan siis ajatella olevan ihmisen ja esityksen välissä käsitteen 
näin linkittyen vahvasti esityksen yleisösuhteeseen. 

 

Pohdin osallistavien esitysten käyttöliittymää ensimmäisiä kertoja opiskellessani 
soveltavaa teatteria kuusi vuotta sitten. Käytännönläheinen opiskelu on 

suunnannut kiinnostukseni myös tutkijana erityisesti teatterin vuorovaikutteiseen 
luonteeseen ja teatteriin tapahtumana. Willmar Sauterin ajatukset teatterista 

tapahtumana (theatrical event), jossa jokainen katsoja kokee esityksen omalla 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Haapala!2013.!
2!Wikipedia!2016.!
3!Kolu,!Mehto,!Pennanen,!Tihinen,!Vesanen!2003,!28.!
4!Emt.!
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tavallaan, ovat tässä työssä perusajatus esitystapahtuman luonteesta.5 Sauter 

esittää Hans-Georg Gadameriin viitaten, että peruskokemus taiteesta voidaan 
rinnastaa leikkiin.6 ”Leikkijä ja katsoja osallistuvat leikkimiseen, ja tavallisesti 

molemmat tuntevat leikin säännöt.”7 Ajattelen esityksen käyttöliittymän sisältävän 
juuri nämä leikin säännöt yleisölle ymmärrettävässä muodossa.  

 
Työni on luonteeltaan tapaustutkimus. Sillä pyritään tuottamaan intensiivistä ja 

yksityiskohtaista tietoa tarkoin valituista tapauksista.8 Tutkielman ensimmäinen 
osa keskittyy YM PÄ RI -nimiseen lastenesitykseen, joka sai ensi-iltansa 

Helsingissä Annantalolla 14.12.2015. Aineisto on kerätty osallistuvalla 
havainnoinnilla harjoituskaudelta sekä esityksistä. Lisäksi taustahaastattelin 

esityksen ohjaajia Jukka Heiskasta ja Fabian Nybergiä. Havaintojen 

jäsentämisessä käytän apuna Patrice Pavisin strukturoidusta esitysanalyysin 
mallista valikoidusti lainattuja kohtia.9 Miten esityksen eri elementit kuten 

skenografia, valot tai äänet antavat yleisön jäsenille ohjeita ja vihjeitä 
osallistumisesta? Mitä ominaisia piirteitä yleisösuhteeseen liittyy? Jos malliin 

lisättäisiin käyttöliittymän kategoria, mitä siihen sisältyisi? En keskity 
semioottiseen analyysiin, joka on Pavisin työn lähtökohta, vaan sovellan mallista 

valitsemiani kohtia. 
 

YM PÄ RI oli kandidaatintutkielmani10 tutkimuskohde. Halusin laajentaa 
pohdintaani käyttöliittymästä tutkimalla siitä saamieni tietojen avulla toista esitystä. 

Halusin analysoida immersiiviseksi luokiteltua esitystä käyttöliittymän kategoriaan 

löytämilläni elementeillä ja siten testata, olisiko mallista hyötyä esitystutkimukselle. 
Toiseksi tapaukseksi valikoitui aikuisille11 suunnattu Oikea Terveyskeskus, joka 

sai ensi-iltansa Helsingissä salaisessa paikassa 12.8.2016. Aineistona on 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Sauter!2000,!2.!
6!Emt.,!5.!
7!Sauter!2000,!5.!Tässä!käytetty!suomennosta!Pirkko!Kosken!toimittamasta!
kirjasta!Teatteriesityksen+tutkiminen!(2005,!18).!
8!Jyväskylän!Yliopisto!2016.!
9!Pavis!1985.!!
10!Tutkielmani!oli!nimeltään!Käyttöliittymän+YM+PÄ+RI+llä.+Tutkimus+
immersiivisen+lastenteatteriesityksen+osallistumiseen+vaikuttavista+
elementeistä.!Pro!gradu!Otutkielmani!sisältää!tämän!tutkimuksen!miltei!
kokonaisuudessaan.!!
11!Haapala!kertoo!Esitysradion!haastattelussa!2.9.2016!yleisössä!olleen!niin!
70Ovuotiaita!mummoja!kuin!trendinuoriakin.!
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katsojanäkökulmasta kuvattu osittainen esitystallenne sekä esitykseen liittyvät 

radiohaastattelut. Henkilökohtaista kokemusta esityksestä minulla ei ole. 
Esitysanalyysi jäsentyy YM PÄ RI -esityksen käyttöliittymän kategoriaan 

luokittelemieni havaintojen avulla. Näin kokonaistutkimus rakentuu 
hermeneuttisesti, eli uutta tietoa tulkitaan aiemmin löydetyn avulla ja toisaalta uusi 

tieto muokkaa käsitystäni käyttöliittymästä.12 Millaisia tarkennuksia aikuisille 
suunnatusta esityksestä löytyy käyttöliittymän määritelmään? 

 
Toisistaan poikkeavat esitykset luovat monipuolisen pohjan tutkimukselleni. YM 

PÄ RI oli kohdennettu lapsille, ja siinä oli kolme erilaiseksi maailmaksi lavastettua 
tilaa, joissa katsoja sai kulkea vapaasti. Immersiivisyys, jota avaan käsitteenä pian 

lisää, tapahtui fiktiivisessä miljöössä fiktiivisten hahmojen tarinoiden parissa. 

Oikea Terveyskeskus taas oli suunnattu varttuneemmille katsojille, ja siinä 
miljöönä toimi todellinen maailma. Esitys alkoi kaupunkimaisemasta Helsingin 

rautatieasemalta, matkusti bussilla tavallisten kaupunkilaisten kanssa salaiseen 
paikkaan, metsään. Tämä autenttinen asetelma vaikutti siihen, etten valinnut 

tutkimuskohteekseni Oikean Terveyskeskuksen kanssa samoihin aikoihin esitettyä 
Neuromaania, jonka miljöönä toimi käytöstä poistettu Marian sairaala ja siihen 

lavastetut fiktiiviset tilat.13 Viittaan työssäni muutamissa kohdin myös Neuromaani-
esitykseen selventääkseni joitakin ajatuksiani.  

 
Tutkimuskohteistani voidaan myös havaita erilaiset osallistumisen tavat. Adam 

Alston esittää käsitteen tuottelias osallistuminen (productive participation).14 Tällä 

hän tarkoittaa immersiivisiin esityksiin osallistuvan katsojan aktiivista 
osallistumista muun muassa ihmettelemällä, tutkimalla ja liikkumalla esitystilassa. 

Näin toimien katsoja myös aktivoituu itsetutkiskeluun. Alston jakaa käsitteensä 
vapaasti suomennettuna kahteen osaan: narsistiseen osallistumiseen (narcissistic 

participation)  ja aloitekykyiseen osallistumiseen (entrepreneurial participation). 
Hän määrittelee narsistisen osallistumisen haluksi intiimiyteen, jossa lähtökohtana 

on osallistujan itsetutkiskelu, jota ei kuitenkaan voida koskaan täysin saavuttaa.15 
Esimerkkinä hän käyttää belgialaisen Ontroerend Goed -companyn Personal 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!Tieteen!termipankki!2017a.!
13!Säkö!2016;!Raekallio+Esitysradion!Terveysspesiaalissa+2.9.2016.!
14!Alston!2016,!10.!
15!Alston!2012,!115.!
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Trilogy -esitystrilogiaa16, jonka ensimmäisessä osassa katsoja-osallistujaa 

kuljetettiin pyörätuolilla silmät ja kädet sidottuina erilaisiin kohtaamisiin esiintyjien 
kanssa.17 Alstonin mukaan narsistinen osallistuminen voi myös kannustaa 

aloitekykyiseen osallistumiseen, joka on yleisempää esityksissä joissa yleisö saa 
vapaasti vaellella eri tiloissa.18  

 
Karkeasti yleistettynä YM PÄ RI -esityksen osallistuminen lukeutuu 

aloitekykyiseen osallistumiseen katsojien vaellellessa esitystilassa vapaasti ja 
luoden itse uusia merkityksiä löytämilleen asioille. Heillä on Alstonia mukaillen 

mahdollisuus luoda itselleen mahdollisimman rikas ja vaikuttava esityskokemus 
ottamalla riskejä, kulkemalla eri suuntaan kuin väkijoukko ja ottamalla vastuuta 

omista teoistaan.19 Oikeassa Terveyskeskuksessa katsojan fokusta puolestaan 

ohjataan jo alusta lähtien enemmän havaintoihin omasta itsestään ja teos voidaan 
lukea kuuluvaksi Alstonin narsistisen osallistumisen määritelmän alle. Katsojan 

tarkastelusuunta kääntyy sisäänpäin muun muassa tämän vastatessa 
tekstiviestitse kysymyksiin kuinka rentoutuneelta hänestä tuntuu asteikolla 

yhdestä viiteen.  
 

Tutkielmassani YM PÄ RI -esitystä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin 
teoriakirjallisuutta vasten, koska pyrin löytämään käyttöliittymälle hypoteesin. 

Aineiston suhteen lähtöasetelma on myös erilainen kuin Oikeassa 
Terveyskeskuksessa. YM PÄ RI :ssä havainnointi on kokemuksellista ja suodattuu 

tutkijaminäni kautta, kun taas Oikean Terveyskeskuksen kohdalla havainnointi 

koostuu pääasiassa tallenteen ja radiohaastatteluiden välittämästä tiedosta.  
 

Molemmat esitykset asettuvat draaman jälkeisen teatterin viitekehykseen. 
Draaman jälkeistä teatteria on teoretisoinut Hans-Thies Lehmann.20 Käsitteellä 

hän viittaa esityksiin, joissa draamallinen teksti ei ole enää keskiössä tai 
lähtökohtana, vaan teksti on toteutuksen osatekijänä, kerroksena tai materiaalina.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!The+Smile+of+Your+Face+(2003);+Internal+(2007);+A+Game+of+You+(2010).+
17!Alston!2012,!108.!
18!Alston!2016,!10.!
19!Emt.,!11.!
20!Lehmann!2005,!43.!
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Seuraavaksi on katsaus immersiiviseen teatteriin, joka luo kontekstia työlleni sekä 

syventää ajatusta käyttöliittymästä upottavissa esityksissä. Sen jälkeen esittelen 
lyhyesti molemmat esitykset sekä kunkin kohdalla esitysanalyysiin valikoimani 

työkalut. Johdannon lopusta löytyy kuvaus, kuinka työni etenee.  
 

Immersiivisestä!teatterista!!!
Pro gradu -tutkielmani jäsentää pientä osa-aluetta immersiivisestä teatterista, jota 
ei ole vielä juurikaan tutkittu Suomessa. Teatterikorkeakoulussa immersiivisiin 

esityksiin liittyen väitöskirjaa valmistelee Sami Henrik Haapala, joka myös ohjasi 
Oikea Terveyskeskus -esityksen. Suomenkielistä kirjallisuutta immersiivisistä 

esityksistä ei ole julkaistu lukuunottamatta Haapalan artikkeleita 
Teatteri&Tanssi+Sirkus -lehteen. Sen sijaan esimerkiksi Iso-Britanniassa 

immersiivisyys esityksissä on ollut jo pidempään laajemman yleisön kiinnostuksen 
kohteena.21 Machonin tutkimuksen mukaan ‘immersive theatre’ sanapari ilmaantui 

teatterikritiikkeihin vuoden 2007 tienoilla, akateemisessa tutkimuksessa ja 
taiteessa vuoden 2004 aikoihin.22 Kriittisen äänen keskusteluun on tuonut Adam 

Alston, joka 2016 julkaistussa kirjassaan Beyond Immersive Theatre esittää 

immersiiviseen estetiikkaan liittyvän implisiittisesti uusliberalistinen politiikka.23 
Alstonin mukaan Machon on immersiivisten esitysten tutkimuksen kärkijoukkoa.24 

En käsittele tässä työssä Alstonin ajatuksia elämysteollisuuden ja uusliberalismin 
yhteyksistä, vaan keskityn analysoimaan konkreettisia käyttöliittymän elementtejä 

valitsemistani esityksistä. 
 

Immersiivinen teatteri (immersive theatre) on Suomessa juuri tällä hetkellä 
yleistyvä sana. Immersiivinen sanana tarkoittaa uppouttavaa.25 Sitä voidaan 

käyttää esimerkiksi kuvaannollisesti taideteoksesta, joka ”uppouttaa” kokijansa 
kuvitteelliseen todellisuuteen, saa hänet tuntemaan olevansa sisällä sitä. 

Arkikielessä uppoamme kirjan tai elokuvan fiktiiviseen maailmaan niin, että kaikki 

muu katoaa. Immersiivisyyttä näyttelijäntyössä tutkiva Haapala on käyttänyt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21!Machon!2013.!
22!Emt.,!65–66.!
23!Alston!2016.!!
24!Alston!2016,!5.!
25 Korpela!2013. 
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immersiivisyydestä synonyymia upottava.26 Voitanee siis ajatella immersiivisen 

teatterin olevan jotain, jonka keskelle katsoja uppoaa. Machon vertaa 
immersiivisyyden kokemusta kylpyyn: miltä tuntuu, kun pään upottaa veden alle ja 

koko keho sukeltaa toisen mediumin, veden, ympäröimäksi.27 Fyysisyys, 
moniaistisuus ja osallisuus voisivat olla avainsanoja määrittämään 

katsojakokemusta. Alston mainitseekin aistinvaraisten toimien kuten 
koskettaminen, kosketettavana oleminen, maistaminen, haistaminen sekä 

liikkuminen olevan ominaista immersiiviselle teatterille.28 
 

Julkaisussa Käyttöliittymä elämään – Teknologian ja draaman kohtaamisia tekijät 
syventävät käyttöliittymän käsitettä vastaamaan ihmisen liitoskäyttäytymistä 

erilaisissa tilanteissa. 
Käyttöliittymää ei tarvitse rajata vain ihmisen ja koneen väliseksi 
vuorovaikutukseksi. Se voi tarkoittaa mitä tahansa olemisen muotoa tai tapaa, 
jossa ihminen on jonkin toisen (esim. maailman, ihmisen, luonnon, koneen) 
kanssa jonakin hetkenä ja jossakin paikassa yhteydessä, vastakkain tai 
kasvotusten. Käyttöliittymä määrää ihmisen liitoskäyttäytymisen eli tavan, jolla 
liitymme johonkin toiseen.29 

Näin määriteltynä käyttöliittymä voi kattaa kaikki ne elementit, joilla katsojan 
olemista esityksessä ohjataan ja ohjeistetaan, oli kyseessä sitten 

frontaalinäyttämöllä toteutuva esitys tai vaikkapa Richard Schechnerin 
määrittelemä ympäristönomainen teatteri (environmental theatre). Ajattelen, että 

immersiivisissä esityksissä oleminen voi olla aktiivista osallistumista, passiivista 
olemista tai mitä vain näiden väliltä. 

 

Kuten yllä havaittiin, immersiivinen teatteri on vielä genrenä nuori. Määritteleminen 
muotoutuu haastavaksi. Tai kuten Machon toteaa, immersiivistä teatteria on 

mahdotonta määritellä genrenä, koska se ei ole sellainen.30 Sen sijaan hän 
ehdottaa, että esityksissä on immersiivisiä ominaisuuksia ja muotoja, joista 

tunnistamme kokevamme immersiivisen esityksen. Myös taustahaastattelussani 
tunnistettiin määrittelyn haasteet Machonia mukaillen. Immersiivisyyden todettiin 

tarkoitettavan puhujakohtaisesti montaa eri asiaa ja oltiin yksimielisiä siitä, että 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26!Haapala!2013.!
27!Machon!2013,!xiv.!
28!Alston!2013,!129.!
29!Kolu,!Mehto,!Pennanen,!Tihinen,!Vesanen!2003,!29.!
30!Machon!2013,!xvi.!
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jollain tavalla määritteleminen on tärkeää, jotta keskustelua voi syntyä.31 Alston 

myös osuvasti huomauttaa, että mikä teatteriesitys ei uppouttaisi omaan 
maailmaansa valojen pimennyttyä salissa tai esityspaikan ollessa 

ympäristönomainen tai paikkasidonnainen.32 Parhaillaan suomalaisella 
teatterikentällä kuplii myös määrittelyn tarve, kuten seuraavista kappaleista 

ilmenee. Tässä työssä käytetyt käsitteet immersiivisyyteen liittyen eivät siten ole 
vielä kiveenhakattuja, joten nostan paikoitellen esiin myös Machonin 

alkuperäiskieliset termit. 
 

Työ on hyvin ajankohtainen, sillä kirjoittaessani kandidaatintyötäni vuoden 2016 
alussa immersiiviset esitykset eivät näkyneet suomalaisessa mediassa.33 Silloin 

löysin viitteitä esimerkiksi Esitystaiteen keskuksella joulukuussa 2015 järjestettyyn 

Playdate-tapahtumaan, joka esitteli useita erilaisia pelillisiä elementtejä 
sisältäneitä, immersiivisten esitysten demoja.34 Sen sijaan vuoden kuluessa 

elokuussa 2016 sai ensi-iltansa jo aiemmin mainitsemani Valtteri Raekallion 
Jaakko Yli-Juonikkaan Neuromaani-romaaniin pohjautunut samanniminen 

immersiivinen esitys Marian sairaalassa Helsingissä.35 Esitys sai medianäkyvyyttä 
muun muassa Helsingin Sanomissa kritiikillä, sekä ennakkojutulla yhdessä 

tutkimani Oikea Terveyskeskus -esityksen kanssa.36 Kesällä Helsingissä koettiin 
myös Rimini Protokolin kansainvälinen esitys Remote Helsinki, jossa keinoäly 

johdatti katsojia kaupunkitilassa.37 Esitystä ei tosin markkinoitu immersiivisenä, ja 
verkkosivujen mukaan esityksen tarkka määritelmä on vielä keksimättä. Yllä 

olevat esimerkit keskittyvät pääkaupunkiseudulle, joten on hyvä nostaa esiin, että 

esimerkiksi Kuopiossa vuonna 2015 ja Kajaanissa 2016 esitettyä P*llurallia on 
kuvailtu immersiiviseksi esitykseksi.38  

 
Haapala kommentoi Yle Puheen haastattelussa elokuussa 2016 Oikean 

Terveyskeskuksen esitysten olevan loppuunmyytyjä ja vihjaa kuulleensa samaa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31!Fabian!Nybergin!&!Jukka!Heiskasen!haastattelu!18.12.2015.!
32!Alston!2013,!128.!
33!Tarkennettakoon,!että!immersiivisiä!ominaisuuksia!sisältäviä!esityksiä!
varmasti!oli,!muttei!niitä!nostettu!esiin!immersiivisyysOtermillä.!
34!Eskus!2015.!!
35!Raekallio!2016.!
36!Hirvonen!2016;!Säkö!2016.!!
37!Remote!Helsinki!Overkkosivut!2017.!
38!Tieteen!termityöhankkeen!työryhmän!kokousmuistio!26.9.2016.!
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myös muista samaan aikaan pyörivistä immersiivisistä esityksistä.39 Hän kertoo, 

että “myytti suomalaisten varautumisesta on muuttumassa”. Helsingin Sanomista 
puolestaan ilmenee, että hänen mukaansa myös yksi syy immersiivisyyden 

nousuun Suomessa on ihmisten halu “tehdä ja kokea “vaikeaa” taidetta”.40 
 

Medianäkyvyyden lisäksi myös tietoa immersiivisistä esityksistä Suomessa ja 
suomeksi on alkanut kerääntyä verkkoon. Huhtikuussa 2016 Facebookiin on 

perustettu Immersive Finland – Upottava Suomi -ryhmä, jossa ryhmän jäsenet 
jakavat tietoa esityksistä ja tapahtumista Suomessa.41 Saman vuoden syyskuussa 

monitieteinen humanistinen termityöhankkeen työryhmä on puolestaan 
kokouksessaan pohtinut immersion määritelmää taiteen tutkimuksessa.42 Samalla 

Tieteen termipankkiin on lisätty termi immersiivinen esitys seuraavalla 

määritelmällä: “moniaistinen, osallistava teatteri-, tanssi-, tai esitystapahtuma, 
jossa osallistuja "upotetaan" esityksen maailmaan” 43.  

 
Helmikuussa 2017 järjestettiin seminaari otsikolla Immersiiviset esitykset 

Suomessa.44 Kaksipäiväisen seminaarin puhujat esitellään Facebook-
tapahtumassa immersiivisen tai paikkasidonnaisen teatterin tekijöinä ja aiheinaan 

heillä on omat teoksensa. Puheenvuoroja on ollut muun muassa Satu Tuomistolla 
(Juhlakalu, 2016), Pirjo Yli-Maunulalla (Varjakka, 2014 sekä Torni 2016) sekä 

Valtteri Raekalliolla (Edustaja 2014, sekä Neuromaani 2016). On hyvä muistaa, 
että erilaisia kokemuksellisuuteen perustuvia esityksiä on tehty Suomessa jo 

ennen immersiivisyys-termin rantautumista Suomeen. Mielestäni yhtenä 

esimerkkinä tämänkaltaisten esitysten toteuttajista voidaan pitää Todellisuuden 
tutkimuskeskusta Helsingissä.  

 
Kirjoittaessani tätä pro gradu -tutkielmaa helmikuussa 2017 Lija Fischerin 

ohjaama, Teatteri Vapaa Vyöhykkeen immersiivinen esitys 13. tunti on koettavissa 
Helsingin Vallilan teollisuusalueella.45 Fischer oli myös yksi yllä mainitun 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39!Puheen!Iltapäivä!24.8.2016.!
40!Hirvonen!2016.!
41!Immersive!Finland!–!Upottava!Suomi!OFacebookOryhmä!2016.!
42!Tieteen!termityöhankkeen!työryhmän!kokousmuistio!26.9.2016.!!
43!Tieteen!termipankki!2017b.!
44!Immersiiviset!esitykset!Suomessa!Oseminaarin!FacebookOtapahtuma!2017.!
45!Teatteri!Vapaa!Vyöhykkeen!verkkosivut!2017.!
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seminaarin puhujista. Teatteri Vapaa Vyöhyke koostuu teatteriammattilaisista, ja 

jää nähtäväksi, vakiintuuko ryhmä immersiivisten esitysten toteuttajaksi. 
Suomessa vain immersiivisyyteen selkeästi fokusoituneita ryhmiä ei vielä ole, kun 

taas tunnettuja immersiivistä teatteria tekeviä ryhmiä Briteistä voi luetella useita 
(mm. Punchdrunk, dreamthinkspeak, WildWorks). Suomalainen teatterikentän 

rahoitus keskittyy taloihin, joissa ei ole vielä nähty yhtään immersiivistä esitystä.46  
 

Uppouttavat esitykset ulottavat juurensa moneen teatteri- ja taidesuuntaukseen 
vuosikymmeniä taaksepäin.47 Tuoreimpina vaikuttajina voidaan ajatella olevan 

erilaisten teknologisten sovellusten yhdistäminen teatteriin, pervasiiviset pelit48 
sekä pelisuunnittelu ylipäänsä.49 Kauempana juuret polveilevat esimerkiksi 1950-

luvulla alkunsa saaneisiin happeningeihin, joissa myös yleisön osallistuminen oli 

avainasemassa.50 Sama havainto yleisön roolista löytyy myös installaatiotaiteesta, 
jossa katsoja astuu teoksen sisään.51 Live art, kuten esimerkiksi Marina 

Abramovicin yhdelle henkilölle kerrallaan tarkoitetut (one-to-one) performanssit 
ovat vaikuttaneet immersiivisen teatterin ajatukseen intiimeistä 

vuorovaikutustilanteista.52 Alston nostaa esiin myös promenade-teatterin 
immersiivisen esityksen esiasteena.53 Tällä tarkoitetaan esitystä, jossa katsojat 

johdatettiin paikasta toiseen ja esitys tapahtui katsojien seassa tai ympärillä.54 
Useana vuonna Helsingissä nähtyä Ristin tie -kuvaelmaa voitanee pitää 

esimerkkinä tällaisesta esityksestä. 
 

Artaudin manifesti julmuuden teatterista, jossa teatteri uudelleen kaappaa kaikki 

muut taiteen muodot sekä itse elämän käyttöönsä, on inspiroinut monia kokeilevia 
teatterintekijöitä kuten esimerkiksi Richard Schechneriä.55 Manifestin voidaan sitä 

kautta nähdä myös ulottuvan immersiivisen teatterin kokonaisvaltaisuuteen. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46!Haapala!Esitysradion!Terveysspesiaalissa+2.9.2016.!
47!Machon!2013,!xv.!
48!Engl.!”DeviceOled!gameOplay!in!physical!locations,!exploiting!digital!gaming!
environments!that!fuse!realOlife!and!online!worlds.”!Machon!2013,!xvi.!
49!Machon!2013,!xiv;!35.!
50!Tieteen!termipankki!2015a.!
51!Machon!2013,!33.!
52!Emt.!
53!Alston!2013,!130.!
54!Tieteen!termityöhankkeen!työryhmän!kokousmuistio!26.9.2016.!
55!Machon!2013,!30.!
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Schechnerin ympäristönomaisen teatterin (environmental theatre) kuusi 

aksioomaa (kuva 1) ovat tunnistettavissa immersiivisten esitysten piirteissä. 

 

Schechnerin aksioomista huomioni kiinnittävät kohdat kaksi, neljä ja viisi. Näiden 

mukaan tehtynä edessämme on esitys, jossa koko tila on esityksen käytössä, 
fokus on joustava ja muuttuva sekä kaikki teoksen elementit “puhuvat omalla 

kielellään”, ovat tasa-arvoisia viestin viejiä. Jotta esityksen vastaanotto ilman 
vastustusta olisi mahdollista, eivätkö silloin ohjeet ja vihjeet yleisölle esityksessä 

‘olemisesta’ nouse varsin tärkeään rooliin? Machon nostaakin esiin 
osallistumissopimuksen (a ´contract for participation´) yhtenä immersiivisen 

esityksen ominaispiirteistä.56  
 

Osallistumissopimus linkittyy mielestäni suoraan ajatukseen käyttöliittymästä. 
Machonin tekemissä haastatteluissa tärkeäksi nousevat kirjoitetut tai lausutut 

ohjeet ja säännöt ennen esityksen maailmaan astumista.57 Ne ovat tärkeitä 

kokonaisvaltaisen upottavan kokemuksen mutta myös turvallisuuden kannalta. 
Ohjeet voivat olla etukäteen kerrottuja tai osa maailmaa, joko implisiittisiä tai 

eksplisiittisiä.  
 

Muita immersiivisen esityksen ominaisuuksia ovat Machonin mukaan esityksen 
uniikki, oma-maailmansa (‘in-it´s-own-world´), joka syntyy taitavan tilankäytön, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56!Machon!2013,!99–100.!
57!Emt.!

THE SIX AXIOMS 
1. THE THEATRICAL EVENT IS A SET OF RELATED TRANSACTIONS.  

2. ALL THE SPACE IS USED FOR THE PERFORMANCE. 
3. THE THEATRICAL EVENT CAN TAKE PLACE EITHER IN A TOTALLY 

TRANSFORMED SPACE OR IN “FOUND SPACE”. 

4. FOCUS IS FLEXIBLE AND VARIABLE. 
5. ALL PRODUCTION ELEMENTS SPEAK THEIR OWN LANGUAGE. 

6. THE TEXT NEED BE NEITHER THE STARTING POINT NOR THE GOAL 
OF A PRODUCTION. THERE MAY BE NO VERBAL TEXT AT ALL. 

!
Kuva 1. Ympäristönomaisen teatterin kuusi aksioomaa. (Schechner 1995, xix –xli.) 
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skenografian, äänen sekä keston tai kestollisuuden (duration/al) kautta.58 

Poikkitaiteellinen tai yhdistelevä käytäntö (Interdisciplinary/hybridised practice) eli 
eri taiteiden ja menetelmien kuten improvisaatio, arkkitehtuuri, tarinankerronta, 

tanssi, sirkus, pelit, video ja haptiset teknologiat59 yhdisteleminen on myös 
tunnistettavissa erilaisista immersiivisistä esityksistä. Kehot ovat sekä esiintyviä 

että vastaanottavia. Yleisön rooli esityksissä on käänteentekevä – heidän 
vaikutuksensa esityksen maailmaan ja vuorovaikutukseen muokkaavat 

tapahtuman lopullisen muodon ja kokemuksen. Myös tämän takia 
osallistumissopimuksen merkitys korostuu. 

!

YM!PÄ!RI!ja!esitysanalyysin!työkalut!
Voidakseni tarkastella käyttöliittymään liittyviä elementtejä mahdollisimman 

monipuolisesti käytin apunani esitysanalyysin välineitä. Cristopher Balmen 
mukaan esitysanalyysi on usein sekoitus  produktio-, prosessi- ja 

tapahtumaorientoitunutta näkökulmaa, jonkun näistä kuitenkin johtaessa.60 

Työssäni prosessiorientoituneisuutta syntyy havainnointikerroistani sekä 
taustahaastattelusta. Tapahtumaorientoituneisuus nousee myös tärkeään osaan 

tarkastellessani esitystä ja havainnoidessani erityisesti yleisön ja esityksen 
vuorovaikutusta. 

 
YM PÄ RI -lastenesitys on teatteriopettajaksi opiskelleen Jukka Heiskasen 

taiteellis-pedagogisen opinnäytetyön käytännön osa Taideyliopiston 
Teatterikorkeakouluun. Hän tutki, kuinka esitys voi toimia oppimisympäristönä, ja 

esitys oli yhteisohjaus lavastuksen maisteriopintoja Aalto-yliopiston Taiteiden ja 
suunnittelun korkeakouluun tekevän Fabian Nybergin kanssa. Esitys valmistettiin 

ryhmälähtöisesti syksyn 2015 aikana, eli koko työryhmä näyttelijöistä 

suunnittelijoihin osallistui maailmojen ja hahmojen luomiseen. Jukka Heiskanen 
kuvaa esityksen lähtöajatusta seuraavasti: 

Lapset astuvat fiktiiviseen maailmaan, jossa voi liikkua vapaasti: he saavat 
tutustua maailmaan ja vaikuttaa tapahtumien kulkuun omalla toiminnallaan. 
Esityksen aiheena on kyseenalaistaminen ja erilaisten näkökulmien näkeminen. 
Esitykseen lavastetaan kolmen tilan kokonaisuus. Jokainen tila on oma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58!Machon!2013,!93–100,!278.!
59!Haptinen!teknologia!käyttää!hyväkseen!tuntoaistia.!
60!Balme!2008,!199.!
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maailmansa, joka tuo katsojalle uuden näkökulman. Jokaisessa maailmassa on 
yksi asukas. 61 

!
Esityksen voidaan ajatella jakautuvan kolmeen osaan. Ensimmäinen osa on 
katsojien saama ennakkomateriaali, toinen osa on keskusteluhetki ennen 

esitystiloihin astumista ja kolmas on itse esitystapahtuma. Lisäksi kaikki katsojat 
saivat mukaansa materiaalin, jonka avulla esityskokemusta saattoi käsitellä 

itsenäisesti jälkikäteen. Esityksiä oli kahdenlaisia: aamupäiväesityksiä ennakkoon 
varatuille päiväkoti- ja koululaisryhmille sekä avoimia iltaesityksiä kenelle tahansa. 

Joulukuussa esityksissä vieraili yhdellä kertaa noin 20 lasta ja aikuista.62 Seurasin 

kahta aamuesitystä. 63 
 

Patrice Pavisin systemaattinen esitysanalyysin lomake luo pohjan havainnoilleni 
esityksistä. Lomake on tarkoitettu semioottiseen analyysiin. En kuitenkaan käytä 

sitä merkkien tulkitsemiseen, vaan sovellan siitä yleisöön ja tilaan liittyviä 
kysymyksiä. Tarkastelen skenografiaa (lomakkeen kohta 2. a ja b) eli tilallisia 

muotoja (urbaanit, arkkitehtooniset, lavastukselliset, viitteelliset jne.) sekä yleisölle 
tarkoitetun tilan ja esitystilan välistä suhdetta; valaistusjärjestelmää (3.); musiikin 

ja äänitehosteiden funktiota (7.); yleisöä (11. c ja d) eli miten yleisö reagoi sekä 
katsojan roolia merkityksen tuottamisessa.64 Pyrin myös ehdottamaan 

lomakkeeseen kohtaan 14. uutta käyttöliittymän kategoriaa. Miten esitystä voisi 

tarkastella käyttöliittymän näkökulmasta? Vaikuttaako se, miten esitykseen 
osallistutaan, myös tulkintaan esityksestä? 

 
Valitsemieni Pavisin lomakkeen kohtien kanssa löytyy samankaltaisuuksia 

Machonin määrittelemistä immersiivisen teatterin ominaispiirteistä. 
Yhtymäkohdiksi nousevat ominaispiirteistä erityisesti tila, skenografia, ääni, yleisö 

sekä osallistumissopimus (a ´contract for participation´).65  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61!Heiskanen!2015a.!
62!Tammikuussa!2016!Annantalo!oli!Lux!Helsinki!Ovalofestivaalin!
tapahtumapaikka,!ja!silloin!katsojia!oli!noin!35!kerrallaan!eli!huomattavasti!
joulukuuta!enemmän.!!
63!Koin!esitykset!ma!14.12.!klo!11!sekä!to!17.12.!klo!9.!Molemmat!esitykset!
olivat!yhdelle!päiväkotiryhmälle.!
64!Pavis!1985.!!
65!Machon!2013,!93–100.!
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Sauterin mallissa teatterillisesta tapahtumasta keskiöön nousee myös 

näyttelijäntyö.66 Hänen havaintojensa mukaan katsojat arvioivat ensisijaisesti 
esityksistä aina näyttelijöitä. Se oliko näyttelijä kiinnostava, vaikuttaa arvioon koko 

esityksen kiinnostavuudesta merkittävästi. Immersiivisissä esityksissä niiden 
kokoluokasta riippumatta mukana voi olla henkilökohtaisia kohtaamisia esiintyjän 

kanssa (one-on-one tai one-to-one) tai koko esitys voi olla suunniteltu vain yhdelle 
katsojalle kerrallaan.67 Näissä mitä ilmeisimmin näyttelijäntyö vaikuttaa 

katsojakokemukseen merkittävästi. Myös YM PÄ RI -esityksessä oli mahdollista 
viettää aikaa kahdestaan esiintyjän kanssa. Miten katsojaa ohjataan 

suomalaisittain epätavalliseen intiimiyteen? 
 

YM PÄ RI -esityksessä katsojilla oli osallistumalla mahdollisuus vaikuttaa 

tapahtumien kulkuun.  Gareth Whiten mukaan vuorovaikutteisissa esityksissä 
olennaista on, miten kutsut osallistumiseen luodaan ja miten ihmiset ovat 

kykeneväisiä vastaamaan niihin.68 Tarkastelen työssäni miten Whiten esittelemät 
kutsun kategoriat, eli julkinen (overt), peitetty (covert), epäsuora (implicit) sekä 

yllättävä (accidental), toteutuvat YM PÄ RI esityksessä.69 Miten erilaiset kutsut 
näkyvät esityksen skenografiassa? Luovatko äänet tai musiikki epäsuoria kutsuja? 

White nostaa esiin myös tilanantamisen kutsumattomalle osallistumiselle 
(uninvited participation), jonka käsitän osallistumiseksi, jota ei ole etukäteen 

ajateltu tapahtuvan.  
 

White tarkastelee yleisön osallistumista vuorovaikutteisissa esityksissä näiden 

lisäksi muun muassa Goffmanin kehysanalyysin (frame analysis) puitteissa.70 
Kehysanalyysia käytetään kuvaamaan, kuinka ihmiset ymmärtävät tilanteita ja 

toimintoja.71 Vaikka kehysajattelussa olisi paljon käyttökelpoista suhteessa 
pohdintaan käyttöliittymästä, rajaan sen tässä työssä tutkimuksen ulkopuolelle. 

Sen sijaan White esittää myös kiinnostavan käsitteen procedural authorship, jonka 
hän on lainannut Jan Murraylta. Pelien käsikirjoittamiseen liittyvä vapaasti 

suomennettu menetelmällinen käsikirjoittajuus tarkoittaa sitä, että itse tekstien 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66!Sauter!2000,!4.!!
67!Machon!2013,!22.!
68!White!2013,!30.!
69!Emt.,!40.!
70!Emt.,!34.!
71!Wikipedia!2015.!!
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lisäksi kirjoitetaan säännöt, kuinka vuorovaikutteisuus toimii. Jätetään ikään kuin 

aukkoja tekstiin niille paikoin, missä interaktio tapahtuu. Whiten mukaan 
interaktiivisten esitysten luojat ovat menetelmällisiä käsikirjoittajia, vaikka narratiivi 

ei aina ole niin tärkeä heidän työlleen kuin pelisuunnittelijoille.72  
 

Näiden käsitteiden sekä Josephine Machonin tutkimuksen avulla tarkastelen 
harjoitus- ja esitysprosessista tekemiäni havaintoja ja luon hypoteesin 

käyttöliittymäksi. 
 

Oikea!Terveyskeskus!ja!käyttöliittymän!kategoria!!
Oikea Terveyskeskus on Sami Henrik Haapalan taiteellisen tohtorinväitöksen 
ensimmäinen osa Taideyliopiston Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Tutkessa.73 

Tutkimuksessa hänen näkökulmansa on näyttelijäntyössä: mitä lainalaisuuksia 
osallistavien ja immersiivisten esitysten näyttelijäntyöhön liittyy.74 Esitystä 

kuvaillaan maailman ensimmäiseksi terveysvaikutteiseksi esitykseksi, jossa ei ole 
perinteistä katsomoa vaan esityksessä harhaillaan, kävellään ja levätään jokaisen 

omien valintojen mukaisesti.75 Ennakkotiedot kertovat seuraavasti:  
Tässä terveyskeskuksessa lääkärit lumoutuvat maailman kauneudesta ja potilaat 
heräävät kuolleista. Täällä taiteilijat ja tutkijat ovat luoneet sinulle henkilökohtaisen 
retken, joka antaa sinulle mahdollisuuden parantua ja parantaa. Esitys kertoo 
sinulle myös mitkä mahdollisuudet sinulla on selviytyä tästä elämästä.76 

Huomionarvoista, arvoisa lukija, on tämän esityksen pääosin 
tapahtumaorientoitunutta analyysia lukiessasi muistaa, ettei se perustu 

henkilökohtaiseen kokemukseeni, vaan pääosin esitystallenteen välityksellä 
saatuun tietoon. 

 
Teoksen tallenteesta tarkkailen käyttöliittymän tunnusmerkkejä. Käyttöliittymällä 

viittaan tässä YM PÄ RI -esityksen tutkimukseni tulokseen: käyttöliittymä määrittää 
katsojan liittymistä esitykseen ja liittymisen laatua ja syvyyttä.77 Kategorian alle 

luokitellaan esityksen ennakkomateriaali, fasilitoiva hahmo, puhutut ohjeet sekä 

siirtymä arkitilan ja esitystilan välillä. Ennakkomateriaalilla viitataan kaikkeen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72!White!2013,!31.!
73!Taideyliopiston!Teatterikorkeakoulu!2016.!
74!Haapala!2014.!!
75!Taideyliopiston!Teatterikorkeakoulu!2016.!
76!Taideyliopiston!Teatterikorkeakoulu!2016.!
77!ks.!luku!Käyttöliittymän+kategoria.!!
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siihen, mitä katsojalla on mahdollisuus saada tutustuttavaksi ennen konkreettisen 

esitystapahtuman alkamista. Fasilitoinnilla tarkoitetaan Suomen Fasilitaattoreiden 
mukaan asioiden tekemistä helpoksi.78 Tässä yhteydessä fasilitoiva hahmo siis 

helpottaa katsojan liittymistä esitykseen. Ohjeita ja sääntöjä esityksen kanssa 
vuorovaikuttamiseen syntyy myös implisiittisesti näyttelijäntyön laadusta ja 

esityksen skenografiassa.  
 

Löytyykö Oikeasta Terveyskeskuksesta fasilitoiva hahmo? Jos kyllä, millaista 
tämän hahmon näyttelijäntyö on? Millaisia suullisia tai kirjallisia ohjeita katsoja-

kokijat saavat? Onko esityksessä erotettavissa siirtymää arkitilan ja esitystilan 
välillä? Tarjoileeko esityksen skenografia tai kenties muut osa-alueet kutsuja 

osallistumiseen? Tarvitseeko määritelmäni täydennystä? 

 
Oikean Terveyskeskuksen voi jaotella karkeasti tapahtumiin ennen liveosiota, live-

osioon sekä kuukauden kuluessa esityksestä saatuun henkilökohtaiseen 
terveysraporttiin. Esityksen live-osion kesto oli noin 3,5 tuntia. Käytössäni ollut 28 

minuuttinen tallenne kuvaa live-osion eri vaiheet: viestittelyn automaattisen 
viestijärjestelmän ja puheluyhteyden hoitajan ääninauhan kanssa 

rautatieasemalla; siirtymän bussilla 66A Ateneumin edestä Länsi-Pakilaan ja 
matkalla käydyn tekstiviestittelyn ja puhelinyhteyden edelleen etukäteen 

nauhoitetun hoitajan äänen kanssa; Oikean Terveyskeskuksen vastaanoton live-
hoitajan kanssa nurmikentällä, metsänlaidalla, ja siinä tapahtuvat HRV-

mittaukset79; osastolla oloa metsässä; henkilökohtaisen lääkärinvastaanoton; 

klinikan hoitajan loppusanat sekä siirtymän takaisin bussilla Rautatientorille sekä 
matkaan sisältyvät tekstiviestit ja äänitetyn puhelun hoitajalta. 

 
Verrattuna YM PÄ RI -esityksen täysin vapaaseen vaelteluun kolmen lavastetun 

tilan välillä Oikean Terveyskeskuksen yhden katsoja-kokijan eteneminen on 
ohjatumpaa. Kokija- tai kävijäpolku on palvelumuotoilun termi, jota esimerkiksi 

Kiasmassa on käytetty kuvaamaan museokävijän vierailua.80 Sillä tarkoitetaan 
kaikkia niitä kohtaamisia ja päätöksiä, joita museossa vieraileva tekee alkaen 

sisään astumisesta ja takin jättämisestä narikkaan aina mahdollisesta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78!Suomen!Fasilitaattorit!2017.!
79!HRV!(Heart!Rate!Variation)!Omittaus!on!sykevälivaihtelun!mittaus.!
80!Raitmaa!2016.!!
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kahvilakäynnistä ovesta ulos astumiseen saakka. Ymmärtääkseni termi on alun 

perin markkinointipuolelta palvelumuotoiluun kääntynyt asiakaspolku (customer 
journey), jolla tarkoitetaan ajan kuluessa kaikkia niitä “kosketuspintoja” 

(touchpoint), jotka asiakkaalle muodostuu yrityksen kanssa ostaessaan yhden 
tuotteen.81 Sivuan käsitettä kevyesti pohtiessani Oikean Terveyskeskuksen 

henkilökohtaisuutta ja käyttöliittymän elementtejä.  

 
Jokainen katsoja tuo väistämättä mukanaan myös oman kokemushistoriansa. 

Haapalan ja Raekallion keskustelussa Tuomas Laitisen toimittamassa 
Esitysradiossa nousee esiin katsojien suhde lääkäreihin.82 Meillä kaikilla on 

jonkinlainen kokemus lääkäristä. Miten se vaikuttaa tai mitä siitä tuomme 

mukanamme esitykseen, jossa tunnistettavasti lääkärin asuun pukeutunut 
esiintyjä kohtaa meidät henkilökohtaisesti? Rajaan tämän pohdinnan tutkimuksen 

ulkopuolelle, sillä aineistonani ei ole pääasiallisesti katsojakokemuksia, vaan 
tallenne esityksestä. 

 

Työn!rakenne!
Kuten aiemmin todettiin, työni rakentuu kahdesta erillisestä esitysanalyysista, 

joista ensimmäinen luo raamit toiselle. Luvussa kaksi esittelen tarkemmin, 
millaisia aineistoja esitysanalyyseissa käytin. Kuvaan YM PÄ RI -esityksen 

aineiston hankkimisprosessia, sekä pohdin Oikean Terveyskeskuksen aineistoja 
kriittisesti. Luku syventää ymmärrystä esitysanalyyseista, mutta mikäli lukijalla on 

jo kiire päästä käsiksi analyysiin, voi luvun kaksi silmäillä vain kevyesti. 
 

Luvussa kolme esittelen tarkemmin YM PÄ RI -esityksen ja vertaan sen 
käyttöliittymästä tekemiäni havaintoja teoriakirjallisuuteen, erityisesti Whiten ja 

Machonin huomioihin osallistumisesta. Kuinka työryhmä käsitteli käyttöliittymään 

linkittämiäni ominaisuuksia valmistusprosessin aikana? Millaisiin ratkaisuihin he 
päätyivät lopullisissa esityksissä? Miten erilaiset kutsut näkyvät esityksessä ja 

miten Machonin määrittelemä osallistumissopimus suhteutuu analyysiini? 
Jäsennän luvun esitysanalyysiini valikoimieni kategorioiden mukaan. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81!Lemon,!Verhoef!2016,!74.!
82!Esitysradion!Terveysspesiaali+2.9.2016.!
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Käyttöliittymän kategoria -alaluvussa määrittelen hypoteesin, jota käytän luvussa 

neljä. 
 

Neljännessä luvussa fokuksessa on Oikea Terveyskeskus. Esittelen teoksen ja 
analysoin käyttöliittymä-hypoteesin eroja ja yhtäläisyyksiä tallenteelta tehtävien 

havaintojen kanssa. Millaisilla keinoilla käyttöliittymä konkreettisesti operoi? 
Kuinka Oikean terveyskeskuksen analyysi syventää käsitystäni käyttöliittymästä? 

Tarvitseeko määritelmä täydennystä? Mikäli kyllä, millaista? 
 

Luvuissa kolme ja neljä on jonkinverran toisteisuutta, sillä uusi tieto rakentuu 
edellisen päälle ja näin jälkimmäinen luku viittaa monelta kohdin aiempaan. 

 

Työn johtopäätöksissä arvioin tutkimuksen luotettavuutta. On selvää, että kahden 
tapauksen perusteella käsitteen yleistämistä ei voi suositella, mutta se voi 

kuitenkin tuottaa olennaista tietoa tutkimuskohteesta. Pohdin käyttöliittymä-
käsitteen hyödyllisyyttä ja mahdollisia jatkotutkimusmahdollisuuksia. Uskon, että 

samaan tapaan kuin videoprojisoinnit vakiintuivat osaksi esitysten 
keinovalikoimaa, on vakiintumassa keino, jossa yleisön rooli esityksen rakentajana 

on olennaisesti aktiivisempi immersiivisten esitysten ulkopuolella myös teatterissa, 
ei vain esitystaiteessa. Tuomas Laitinen on todennut jo 2010 kirjoittamassaan 

artikkelissa Katsoja esityksen tekijänä seuraavasti: “Yleisön ja esittäjien suhde on 
yhä ilmeisemmin neuvottelun alainen seikka.”83 Siksi koen, että nyt on oikea aika 

tarkastella osallistamisen hetkiä esitystutkimuksessa ja etsiä keinoja sanoittaa 

niitä.  

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83!Laitinen!2010,!246.!
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2!Tarkastelussa!erilaiset!aineistot!
 

Kuten johdannossa todettiin, on tässä työssä kahta eri esitystä lähestytty eri 
tavoin. YM PÄ RI -esityksen osalta tutkimuksen aineisto on kerätty havainnoimalla 

esityksen valmistamisprosessia sekä esitystapahtumaa. Täydensin aineistoa 

haastattelemalla esityksen ohjaajia. Kerättyä aineistoa on analysoitu suhteessa 
immersiivisestä teatterista kirjoitettuun teoriakirjallisuuteen. Oikea Terveyskeskus -

esityksen aineisto, eli tallenne ja haastattelut, olivat jo olemassa, enkä tutkijana 
osallistunut niiden kokoamiseen. Näitä puolestaan tarkastellaan aiemman 

tutkimukseni valossa. Tässä luvussa avaan tarkemmin esityskohtaisesti 
valitsemiani menetelmiä ja sitä, kuinka aineiston hankinta toteutettiin käytännössä 

ja miksi aineistoon on tietyiltä osin syytä suhtautua kriittisesti. Aluksi käsitellään 
YM PÄ RI -esityksen aineiston hankinta, ja sen jälkeen Oikean Terveyskeskuksen 

aineisto. 
 

Osallistuva!havainnointi!ja!taustahaastattelu!
Toteutin tutkimukseni YM PÄ RI -esityksen osalta seuraamalla sen 
valmistamisprosessia osallistuvan havainnoinnin keinoin. Valitsin aluksi 

tutkimusmetodikseni passiivisen osallistuvan havainnoinnin, sillä en halunnut 
vaikuttaa työryhmän suunnitelmiin ja päätöksiin siitä, kuinka he ratkaisevat yleisön 

osallistamisen ympärillä olevia kysymyksiä harjoitusprosessin kuluessa.84 Pyrin 

olemaan mahdollisimman huomaamaton tarkkailija. Ensimmäisten kahden 
havainnointikerran kuluessa huomasin, että tarkoitukseeni parempi ja luontevampi 

metodi on osallistuva havainnointi.85 Passiivisen tarkkailun sijaan pyrin toimimaan 
mahdollisimman luontevana toimijana ryhmässä osallistuen alkupiireihin, 

pallojenheitto-lämmittelyharjoituksiin ja loppupiireihin. Osallistuin toimintaan 
luomatta erityisiä olosuhteita tutkimuskysymykseeni liittyen. 

 
Työryhmään kuului kuusi näyttelijää, äänisuunnittelija, tilasuunnittelija-ohjaaja 

sekä ohjaaja. Näyttelijät loivat aluksi materiaalia, josta esityksen hahmoja ja 
maailmaa rakennettiin. Seurasin harjoituksia jokaisella havainnointikerrallani koko 

harjoituskerran ajan, näin olin tasavertainen työryhmäläisten kanssa ja loin 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84!Anttila!1998.!
85!Ensimmäinen!havainnointikäyntini!tapahtui!19.10.2015,!harjoitusprosessi!
alkoi!12.10.2015.!
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tilanteista mahdollisimman samankaltaisia kuin harjoitukset ilman havainnoijaa. 

Kuljin mukana demoissa ja kerroin kokemuksistani. Havainnoidessani kiinnitin 
erityisesti huomiota siihen, kuinka työryhmä rakensi esityksen suhdetta yleisöön 

sekä miten yleisön osallistamista suunniteltiin eri osa-alueilla. Kirjoitin kevyitä 
muistiinpanoja tilanteessa ja laajensin niitä heti harjoitusten jälkeen. 

 
Osallistuvan havainnoinnin aineistoa analysoitaessa on tärkeä eritellä oma roolini 

tutkijana ja kuinka se mahdollisesti vaikutti työryhmässä oleviin ihmisiin ja heidän 
toimiinsa. Tällä tavoin pystyn arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta.86 Osa 

työryhmästä oli minulle entuudestaan tuttuja, ja ohjaajien kanssa olimme 
keskustelleet aiemmin käyttöliittymä-ajatuksesta. Tätä kautta ohjaajat olivat ehkä 

tavallista tietoisempia yleisön osallistumiseen vaikuttavista tekijöistä, mutta koska 

esityksen valmistamiseen vaikuttaa hyvin monimutkainen tapahtumien ketju, en 
usko tämän tietoisuuden haittaavan tutkimustani. Eri asia olisi, jos olisin tutkinut, 

kuinka tietoisesti käyttöliittymää rakennetaan. 
 

Yksi harjoituskerta kesti pääsääntöisesti 3 tuntia. Seurasin harjoituksia yhteensä 
seitsemän kertaa.87  Painotin havainnointini prosessin loppuun, sillä arvelin 

työryhmän pohtivan enemmän tutkimuskysymykseeni linkittyviä asioita vasta 
silloin. Tietenkin harjoituksissa, joissa en ollut läsnä, on voinut tapahtua olennaisia 

asioita, eikä aineistoni tätä kautta ole täydellisen kattava. Myös tämän takia 
haastattelin Fabian Nybergiä ja Jukka Heiskasta ensi-illan jälkeen. 

 

Taustahaastattelu toteutettiin 18.12.2015 ja se eteni väljästi etukäteen 
suunnittelemieni kysymysten pohjalta, jotka nousivat havainnointiprosessistani. 

Keskustelimme muun muassa kuinka erilaiset yleisöt ovat osallistuneet esitykseen 
ja mitkä seikat siihen ovat kenties vaikuttaneet. Haastateltavat muistelivat myös, 

kuinka he pohtivat katsojien osallistumista tai niiden toimien ohjailua ja oleilua 
esityksessä harjoitusprosessin aikana. (Haastattelurunko liitteessä 1.) 

 
Valikoin haastateltavakseni molemmat esityksen ohjaajat yhtäaikaisesti, sillä 

yhteisestä keskustelusta oli mahdollista saada selville jotain, mitä he eivät 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86!Anttila!1998.!
87!Havainnointikerrat!olivat!ma!19.10.,!pe!6.11.,!pe!20.11.,!pe!27.11.,!to!3.12.,!
ke!9.12.,!ja!su!13.12..!
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erikseen olisi pohtineet ääneen. Toki yhteishaastattelu saattoi myös rajata eriäviä 

mielipiteitä pois. Koen kuitenkin, että samojen teemojen äärelle yhdessä ensi-illan 
jälkeen palaaminen saattoi nostaa esiin myös jotain ajatuksia 

suunnittelukokouksista, joissa en ollut läsnä.  
 

Esitystallenne!ja!radiohaastattelut!
Oikean Terveyskeskuksen aineisto koostuu esitystallenteesta sekä kolmesta 
esitykseen liittyvästä radiohaastattelusta. Kaikki aineistot löytyvät verkosta. Tämä 

on hyvin ymmärrettävää, kun huomioidaan, että kyseessä on nykyesitys, joka on 
saanut ensi-iltansa vain puolivuotta ennen tutkimukseni ajankohtaa. Tästä 

samasta syystä esitystä voidaan tarkastella tämän hetken kulttuurillisessa 
kontekstissa, eikä erityisiä historiallisia olosuhteita tarvitse ottaa huomioon. 

 
Haapalalta saamani esityksen hyvälaatuinen tallenne on tarkoitettu 

tutkimuskäyttöön. Se on ladattu internetin Vimeo-palveluun salasanan taakse. 
Verkossa oleva aineisto mahdollistaa havaintojen tarkastamisen helposti ja 

nopeasti, sillä tallennetta on helppo kelata eteen- ja taaksepäin sekä pysäyttää 

haluamiinsa kohtiin. Sen sijaan esitystapahtumassa näin ei ole, vaan kokemus 
vilahtaa ohi ja tallentuu vain kokijan muistiin. Tallenteen rajoitteiksi muodostuu 

kuitenkin oman välittömän kokemuksen puuttuminen, mikä Erika Fischer-Lichten 
mukaan on monesti esitysanalyysin lähtökohtana.88 Vaikka tutkijalla olisi 

esityksestä välitön kokemus, tapahtuu analyysi usein vasta esityksen jälkeen, ja 
hyödyntää esityksen dokumentteja kuten käsiohjelmaa tai tallennetta. Fischer-

Lichte päätyykin esittämään, että tutkijan osallistuminen esitystapahtumaan ei ole 
metodologisten seurausten kannalta erityisen merkittävää.89!

!
Silti on tärkeää muistaa, ettei minulla ole esityksestä omaa kokemusta. Ei 

valintojen tekemisestä, ei siitä, mihin tai miten osallistun, mihin kohdistan katseeni, 
mitä kosketan tai miltä esityksessä katsojien kaulaan kiedottu huivi tuoksuu. 

Aiemmin todettiin immersiivisten esitysten olevan moniaistisia, ja myös Haapala 

viittaa moniaistisuuteen immersiivisten esitysten yhteydessä Yle Puheen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88!FischerOLichte!2005,!114–115.!
89!Emt.,!116.!
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haastattelussa.90 Havainnoistani puuttuvat tähän liittyen kosketus, hajut sekä 

maut. Esityksen kaupunki- ja metsämiljööt luovat esimerkiksi hajuaistille hyvin 
erilaiset ympäristöt. Voidaan ajatella, että moniaistisuus on merkittävä osa 

immersiivisen esityksen kokemista. Toisaalta YM PÄ RI -esitystä tarkastellessani 
mikään esityksen sisältämistä kutsuista ei keskittynyt haju- tai makuaistiin. Tämän 

havainnon kautta välittömän kokemuksen puute tutkiessani Oikean 
Terveyskeskuksen käyttöliittymään vaikuttavia elementtejä ei muodostu 

ylitsepääsemättömäksi esteeksi.  
 

Pääaineistona toimii esityksestä kuvattu ja leikattu 28 minuuttinen tallenne. 
Tallenne ei siten kuvaa koko kolme- ja puolituntista esitystä eikä vastaa 

täsmällistä osallistujakokemusta esityksestä välittäessään ainoastaan rajatun 

näköaistimuksen. Siinä on esityksen kuluessa kaksi eri näkökulmaa: katsojan 
perspektiivi sekä tilanne “ulkopuolisen” silmin nähtynä. Kamera on todennäköisesti 

kiinnitettynä katsojan otsalle, ja syntyy mielikuva pienestä GoPro-kamerasta. 
Katsojan näkökulmasta nähdään siirtymä bussilla rautatieasemalta Länsi-Pakilaan 

sekä metsän edustalla oleva terveyskeskuksen vastaanotto ja metsässä 
odotushuone. Tämän jälkeen tallenne siirtyy “yleiskuvaan ulkopuolisen silmin”, eli 

osastollaoloa on kuvattu ulkopuolisen silmin kuvan vaeltaessa näyttäen eri 
katsojia osastolla. Sekä vastaanotto että osasto ovat luonnonympäristöä, eikä 

sinne ole rakennettu mitään ylimääräisiä lavasteita. Mukana on ainoastaan 
lukuisia makuualustoja ja peittoja, sekä yksi pinkiksi maalattu kivi merkitsemässä 

reittiä. Lääkärin henkilökohtaiselle vastaanotolle siirryttäessä tallenne palaa 

takaisin yhden katsojan näkökulmaan jatkaen siitä lopun klinikalle ja aina 
siirtymään bussilla takaisin rautatieasemalle. 

 
Tallenteelta voi seurata esityksen dramaturgisen kaaren, tapahtumamiljööt eli 

Helsingin keskustan, bussin ohi kulkevine maisemineen ja länsi-pakilalaisen 
Keskuspuiston metsän sekä katsojan oman puhelimen välityksellä tapahtuvat 

osiot. Metsässä osastolla tapahtuvista kohtauksista ja kohtaamisista tallenteen 
perusteella kokonaiskuva jää kuitenkin joltain osin epäselväksi. Tämä ei 

kuitenkaan haittaa, sillä tarkastellessani käyttöliittymää saan riittävästi tietoa 

tallenteen muista osista sekä radiohaastatteluista. Tallenteelta pois rajautuvat 
katsojan saama ennakkosähköposti sekä henkilökohtainen terveysraportti 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90!Puheen!Iltapäivä!24.8.2016.!
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korvautuvat Haapalalta saamastani sähköpostista, joka kuvailee esitystä 

edeltäneet tapahtumat:  
Kun ihminen osti lipun, hän sai lyhyet perusohjeet. Niiden pohjalta hän ilmoitti s-
postinsa ja puhelinnumeronsa Oikeaan Terveyskeskukseen. 
 
Häneen otettiin s-postilla yhteys ennen esitystä, jossa hänelle annettiin lyhyt ohje 
ilmoittautua Oikeaan Terveyskeskukseen puhelimitse. Sen jälkeen hän sai tiedon 
paikasta mihin saapua sekä miten hän voi aloittaa esityksen puhelimen kautta.91 

 

Kolme erilaista radio-ohjelmaa toimivat YM PÄ RI -esityksestä tekemäni 
taustahaastattelun tavoin. Vaikken ole näissä itse haastattelijana, tuovat Yle 

Puheen Puheen Iltapäivän, YLE Radio 1:n Tiedeykkösen sekä Esitysradion 
ohjelmatallenteet taustatietoa esityksen prosessista sekä esityksistä. Lisäksi 

Haapalan kommenteissa nousee esiin myös yleisiä huomioita immersiivisestä 

teatterista, joita myös hyödynnän.  
 

Toimittaja Sanna Puukankaan haastattelussa Yle Puheen iltapäivässä esityksen 
ohjaaja Haapala nostaa esiin esimerkiksi yleisön roolin Oikeassa 

Terveyskeskuksessa mainiten seuraavaa: “Ollaan kutsuttu katsojat potilaiksi.”92 
Kiinnostava kielellinen yksityiskohta kutsun esittämisestä linkittyy Whiten 

ajatuksiin vuorovaikutteisista esityksistä osallistumisen kutsuja sisältävinä. 
Esitysradion Tuomas Laitisen luotsaamassa Terveysspesiaalin 

yhteishaastattelussa Valtteri Raekallion kanssa Haapala tekee huomioita muun 
muassa näyttelijäntyöstä.93 Näistä lisää Oikean Terveyskeskuksen alaluvussa 

Näyttelijäntyö ja henkilökohtaisuus. 

 
Tiedeykkösessä toimittaja Teija Peltomaa on käynyt kokemassa esityksen ja 

lähetyksessä kuullaan myös pätkiä esityksestä.94 Katkelmat täydentävät 
esitystallenteen tuomaa tietoa esitystapahtumasta. Tiedeykkösessä toimittajan ja 

Haapalan lisäksi keskustelemassa ovat myös työryhmään kuuluva tutkija Ann 
Ojala sekä Olli Kontulainen, yksi kolmesta lääkäriä esittävästä näyttelijästä, joka 

on siviiliammatiltaan myös terveyskeskuslääkäri.95 Lisäksi ohjelmassa kuullaan 
esityksen kokeneen kliinisen opettajan Päivi Polon ajatuksia. Ohjelma keskittyy 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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pohtimaan esityksen terveysvaikutuksia, jotka rajaan tässä käyttöliittymän 

tarkastelun ulkopuolelle. Kaikissa haastatteluissa tulee esiin myös esityksen 
alaotsikko Maailman ensimmäinen terveysvaikutteinen esitys.  Käveleminen ja 

metsässä oleminen ovat todistetusti terveysvaikutteisia.96 Alaotsikko herättää 
keskustelua taiteen ja tieteen tulosten mitattavuudesta, mikä on kuuma 

puheenaihe ylipäänsä ja olisi yksinään oiva tutkimuksen kohde kyseisen esityksen 
kohdalla. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3 YM PÄ RI  
!
Tässä luvussa laadin havaintojeni pohjalta hypoteesin, ehdotuksen immersiivisen 
esityksen käyttöliittymäksi. Esittelen ensin esityksen, ja etenen luokittelemieni 

havaintojen mukaan.  
 

Esityksen sisällä on kolme erilaista tilaa, synkähkö metsäinen Syrjä, 
kylmävaloinen ja useita tasoja sisältävä Jäämaailma sekä isoin tila Vesimaailma, 

jossa on ranta, laituri, vene ja merirosvon kota. Jokaisessa esityksessä seikkaili 
kolme näiden maailmojen asukasta ja katsojat saivat vapaasti liikkua eri tiloissa, 

toimia, tutkia ja olla kontaktissa hahmoihin. 

 
Havainnoidessani valmistusprosessia sekä esitystä pohdin erityisesti seuraavia 

kysymyksiä: Mitä tapahtuu ennen esitystä osallistamisen näkökulmasta, 
aktivoidaanko yleisöä etukäteen sopeutumaan aktiiviseen rooliinsa myös 

esityksessä? Jos, niin millaisin keinoin? Millaisia työkaluja yleisölle kenties 
annetaan osallistumisen välineiksi (esimerkiksi New Yorkissa pyörivän 

immersiivisen esityksen Sleep No Moren katsojille jaettavat maskit97 tai Jori 
Pitkäsen ohjaamassa esityksessä Elämä98 käytetyt äänestyslaitteet)? Kuinka 

esityksen säännöt opetetaan tai ohjeistetaan?  

 
Asetetaanko yleisö rooliin esiintyjänä tai kokijana? Kuinka vapaa katsoja on 

osallistumisessaan? Voiko osallistua oikein tai väärin? Miten tila, valaistus tai 
äänet ohjaavat osallistumista? 

 
Aineistosta oli erotettavissa selkeästi YM PÄ RI -esityksen käyttöliittymään liittyen 

seuraavat elementit: ennakkomateriaali, fasilitoiva hahmo, puhutut ohjeet sekä 
siirtymä arkitilan ja esitystilan välillä. Kaikki nämä linkittyivät vahvasti yleisön 

osallistumiseen houkutteluun ja näiden ympärillä pohdittiin harjoituskaudella 
erilaisia mahdollisuuksia. Käyttöliittymä ja esityksen tila-, valo- ja äänisuunnittelu 

ei yksiselitteisesti kytkeydy tässä esityksessä yhteen, vaikka myös näissä on 
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nähtävissä ratkaisuja, jotka ohjaavat katsojia implisiittisesti esityksen sisällä. Yhtä 

konkreettista osallistumisen välinettä yleisölle ei annettu, sen sijaan esitystilassa 
on paljon erilaisia esineitä esitystilanteessa osallistumiseen.  

 

! ”Ennen”!esitystä!
Milloin upottava esitys alkaa? Siitä kun ensi kerran kuulet esityksestä? Kun astut 

teatteritaloon tai esitystilaan? Machon avaa näkökulmia ennakkomarkkinoinnin 
osuudesta kokonaisesityskokemukseen.99 Immersiiviset esitykset käyttävät 

markkinoinnissaan usein epätavallisia keinoja, luottavat puskaradioon ja 
sosiaaliseen mediaan sekä esimerkiksi aarteenetsintään. On selvää, että 

tämänkaltaisissa keinoissa immersiivinen kokemus voi alkaa heti kun esityksestä 
kuulee ensi kerran. Machonin mukaan esitysprosessin jokaisessa vaiheessa 

yleisö napataan mukaan oman kokemuksensa kanssatekijäksi.100 
 

Ajatus ennakkotietojen osuudesta osana käyttöliittymää on mielestäni perusteltu. 
Ne virittävät katsojan tietylle taajuudelle. Esitys, jonka markkinointi toteutuu 

etsimällä aarretta tuskin on kolmetuntinen puhedraama frontaalinäyttämöllä. White 

viittaa Robert Jaussin teoriaan ennakko-oletuksista (horizon of expectations, 
suom. odotushorisontti) lukijan ja uuden tekstin välillä.101 

Kirjallisuudentutkimuksessa odotushorisontilla tarkoitetaan kriteereitä, joiden 
perusteella lukijat arvioivat, tulkitsevat ja arvottavat kirjallisia tekstejä tiettynä 

ajankohtana.102 Siihen vaikuttavat muun muassa genren tutut normit.103 
Voitaisiinko ajatella, että myös osallistavissa esityksissä odotushorisonttiin 

vaikuttaa merkittävästi ennakkotiedot esityksestä? Sitä kautta ne voisivat vaikuttaa 
myös osallistumisen intoon tai vastustukseen. White muistuttaa, että 

odotushorisontit eivät ole menetelmällisen käsikirjoittajan asettamia, vaan syntyvät 
vuorovaikutuksessa osallistujan havainnoista kaikista esitykseen liittyvistä 

elementeistä.104 
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YM PÄ RI -harjoituskaudella pohdittiin useamman kerran, millaista ennakkotietoa 

esityksestä katsojille kerrotaan. Ennakkotietojen antaminen koettiin tarpeellisena 
kahdestakin näkökulmasta jotka kietoutuvat toisiinsa: osallistumiskynnyksen 

madaltamiseksi sekä turvallisuuden tunteen takaamiseksi. Ohjaajat kokivat, että 
päiväkoti- ja koululaisryhmiä ajatellen oli erityisen tärkeää kertoa etukäteen, että 

esityksessä saisi kulkea vapaasti, sillä ryhmien vetäjät olivat vastuussa 
ryhmäläisistään. Pohdittiin, lähetettäisiinkö tiedotteen mukana pohjakuva tilasta, 

jotta ohjaajat kokisivat turvallisemmaksi tulla esityksiin. Todettiin, että ryhmä voi 
mieluummin perua vierailunsa, jos se tuntuu liian jännittävältä, kuin tulla 

käyttämään esitystä väärin, eli istumaan.  
 

Esityksen avoimien näytösten markkinoinnissa kehotetaan aikuisia ottamaan lapsi 

mukaan matkaseuraksi sekä kerrotaan esityksen olevan immersiivinen. “Tämä 
tarkoittaa sitä, että katsojat liikkuvat vapaasti esityksen luoman maailman sisällä, 

eikä määrättyjä istumapaikkoja ole.”105 Markkinointitiedoista syntyy selkeä kuva 
esityksen luonteesta ja sitä kautta ne ovat osa ennakkotietoja esityksestä. 

Tällaiset tiedot ovat luettavissa Whiten mukaan overt -kategoriaan eli avoimeksi, 
julkiseksi kutsuksi osallistumiseen.106 Whiten mukaan avoin kutsu on sellainen, 

jossa esiintyjät tuovat selkeästi ilmi yleisölle, mitä he haluavat tämän tekevän.107 
Tällainen kutsu voi olla esimerkiksi forum-teatterin jokerin antama ohjeistus tai se 

voidaan antaa etukäteen kuten tässä tapauksessa markkinointitiedoissa. 
 

Ennakkoon ryhmille lähetettiin kolme korttia ja saatekirje. Samat kortit olivat 

nähtävissä myös avoimissa yleisöesityksissä ennen esitystä. Korttien lähettäjinä 
olivat kulloisenkin esityksen kolme hahmoa ja kortit oli kirjoitettu hahmojen 

Suomen vierailulta. Näin korttien tekstit ja kuvapuolet antoivat pienen vihjeen siitä, 
keitä esityksissä tavataan, kertoivat, millaisia he ovat ja että kyseiset hahmot ovat 

vierailleet Suomessa. Katsojat pääsevät esityksessä vastavierailulle heidän 
maailmoihinsa. Saatekirjeessä kerrottiin esityksen muodosta, ja että siellä saa 

vapaasti liikkua.108  
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Eräs koululaisryhmistä ei ollut saanut ennakkotietoja etukäteen ja heille selvisi 

esityksen luonne vasta heidän saapuessaan paikan päälle.109 Kiinnostavaa on, 
että tällä kertaa ryhmän opettaja kuljetti ensimmäisen vartin ajan puolta luokasta 

jonossa johdollaan ja he tarkastelivat esitystiloja näin yhdessä. Olisiko näin 
käynyt, jos opettaja olisi voinut tutustua ennakkomateriaaliin niin kuin työryhmä oli 

suunnitellut? Vartin jälkeen oppilaat alkoivat tutkia esitystiloja itsenäisemmin. 
Kenties silloin oli käynyt selväksi, ettei tiloissa ole “vaaraa”? 

 

! Pikkolo!kuin!jokeri!tai!popGup!chattiGikkuna!
Katsojat saapuivat esityspaikkaan, Annantalolle, jonka aulassa fasilitoiva hahmo 

eli Pikkolo (Nyberg tai Heiskanen) oli ottamassa heidät vastaan. Pikkolo johdatti 
yleisön ensimmäisen kerroksen aulatilasta toiseen kerrokseen käytävän 

selkänojattomien sohvaistuinten rykelmälle, johon usein istahdettiin piiriin. 
Esitystilan sisäänkäynnit olivat joidenkin metrien päässä. 

 
Pikkolo oli puvustettu vaaleahkoon punaiseen puvuntakkiin ja pikkolon lakkiin. 

Esiintyjä ei kuitenkaan luonut fiktiivistä, esittävää roolihahmoa, vaan käyttäytyi 

samoin, kuin arkitodellisuudessakin käyttäytyisi. Hans-Thies Lehmann esittää, että 
draaman jälkeisessä teatterissa näyttelijä harvemmin näyttelee roolia (actor) vaan 

on esittäjä (performer).110 Hän jatkaa esitellen Michael Kirbyn erittelyn eriasteiselle 
näyttelemiselle, jonka ääripäät ovat “full matrixed acting” ja “non-matrixed acting”. 

Lehmannin perusteella asettaisin Pikkolon “yksinkertaisen näyttelemisen” (“simple 
acting”) ja “ei-näyttelemisen” (“non-acting”) välille painottuen ei-näyttelemiseen. 

Pukeutuminen, fasilitoiva ote sekä tahto kertoa jotakin kaikille erotti hänet muista 
katsojista. Myös taustahaastatteluissa käy ilmi, että Pikkolon ei-roolissa olevaa 

käyttäytymistä ja toisaalta erottautuvaa pukeutumista pidettiin tärkeänä osana 
käyttöliittymää.111 

 

Forum-teatterissa yksi teatteriryhmästä toimii jokerina, jota voi ajatella tilaisuuden 
vetäjänä, fasilitaattorina. Tämä ottaa yleisön vastaan, herättelee ajatuksia 

kysymyksillä ja kerää erilaisia ratkaisuehdotuksia. Yleisö voi “käyttää” 
forumesitystä jokerin avulla. Samoin Pikkolo otti yleisön vastaan, johdatti 
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esitystilojen viereen ja asetti itsensä esityksen kontekstiin kertomalla toimivansa 

maailmojen ovimiehenä. Hän herätti ajatuksia kysymyksillä (“Oletteko aiemmin 
olleet teatterissa? Oletteko saaneet kortit? Mitä niistä jäi mieleen?”) ja kertasi, ettei 

kyseessä ole perinteinen teatteriesitys, jossa istuttaisiin paikoillaan.  
 

Lisäksi Pikkolo kertoi olennaisen osan käyttöliittymästä sanallisesti. Hän antoi 
ohjeet, kuinka esitystilassa toimintaan. Nämäkin ohjeet lukeutuvat suoraan 

julkinen-kategoriaan: Tilassa saa kulkea vapaasti, saa koskea, tutustua hahmoihin 
jos haluaa; Juoksemista kannattaa välttää, koska maasto saattaa olla 

vaikeakulkuista; Hahmot saattavat tarjota jotain syötävää, jos olet allerginen, 
muista kertoa siitä; Esitykseen mennään sisään yksi kerrallaan kahdesta eri 

sisäänkäynnistä, mutta poistutaan kaikki yhtä aikaa. Viimeisenä ohjeena hän 

asetti itsensä fasilitaattorin rooliin esityksen ajaksi kertomalla, että häneltä voi 
kysyä apua milloin vain esityksen kuluessa. White nostaakin esiin, että esiintyjät 

fasilitaattorin roolissa tekevät myös muuta kuin esittävät kutsun.112 He voivat antaa 
lisäohjeita ja neuvoja sekä rohkaista osallistujia, kun he ovat tulleet osallisiksi 

esitykseen. 

 
Pikkolon hahmosta tulee myös mieleen verkkosivuilla yleistyneet 

asiakaspalvelujen chat-ikkunat. Ostaessasi junalippuja esiin saattaa ponnahtaa 
chat-ikkuna, jossa asiakaspalvelija esittäytyy kuin esityksen pikkolo ja kertoo 

olevansa käytettävissäsi. Mielestäni tämä havainto linkittää kiinnostavasti 

todellisen maailman ilmiöt ja taiteessa käytettävät keinot eri aikakausina. 
Voitaisiinko jopa ajatella, että käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu yleistyy sekä 

yleisön osallistaminen vakiintuu osaksi teatterin keinovalikoimaan 
samanaikaisesti? 

 
Pikkolo oli katsojille tärkeä hahmo.113 Häneltä kysyttiin erilaisia asioita ja kerrottiin, 
mitä oli löydetty tai aiottiin tehdä. Nyberg kertoo, kuinka eräs poika oli paljastanut 

Pikkololle, kuinka pojalla oli juoni. Hän “pölli” asioita prinsessalta, antoi ne 
merirosvolle ja kertoi prinsessalle merirosvon varastaneen ne. Nybergin 

myöhemmin kerrottua tapahtuneesta työryhmälle, todettiin harjoituskaudella 
yhdellä työryhmän jäsenellä olleen samankaltaisia juonia. Tämä on mielestäni 

kiinnostava, vaikkakin yksittäinen, osoitus sekä aikuisen että lapsen osallistumisen 
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tapojen yhtäläisyydestä sekä lisäksi odotushorisontin muokkaantumisesta leikin 

edetessä. Tullessaan esitystilaan esimerkin pojalla tuskin oli mielessä tämä ovela 
juoni, vaan huomatessaan millainen ympäristö on ja miten siellä oleillaan, hän on 

todennäköisesti ryhtynyt punomaan juontaan testatakseen mitä tapahtuu. White 
kuvaa, kuinka fasilitaattorin toiminta voi muuttaa odotushorisonttia ja mahdollistaa 

odottamattomia.114 Tämän toiminnan kautta jotkut mahdollisuudet sulkeutuvat, 
mutta toiset taas avautuvat.  Kaikilla fasilitaattorin toimilla on vaikutus 

odotushorisonttiin, vaikkei tämä olisikaan tietoinen käytöksensä vaikutuksista. 
Odotushorisontti on tätä kautta koko ajan muuttuva maisema. 

 

! Siirtymä!ja!yleisö!
Peruutetaan muutama askel, esityksen sisäänkäynnille. Pikkolo ohjeisti ryhmän 

jakautumaan kahtia kahden sisäänkäynnin eteen. Esitystilaan kuljettiin sisään 
lastenleikeistäkin tutun kankaisen putken läpi, yksi kerrallaan. Aikuisten oli 

mahdollista joko käyttää putkea tai raottaa verhoa ja astua sisään. Putki on 
mielestäni olennainen osa käyttöliittymää ja kuuluu peitetty-kategoriaan: 

kontatessa sisälle esityksen maailmaan putki antaa piilotetun viestin esityksen 

erilaisuudesta verrattuna kokemukseen, jossa kävellään normaalisti ovesta 
sisään. Ryömiminen kapeassa putkessa on jännittävääkin ja aktiivisempaa kuin 

askeleen ottaminen yleisölle tarkoitetun ja esitykselle tarkoitetun tilan välissä. Näin 
putki osana käyttöliittymää ohjaa myös toiminnallisempaan suuntaan. 

 
Vaikka putkesta kuljetaankin yksitellen, on sitä ennen kokoonnuttu koko 

yleisöjoukon kanssa ryhmänä. Samalla tavalla yhdessä todistetaan jokaisen 
sisään astumista. Whiten mukaan ryhmänä oleminen luo turvaa, koska 

nähdessämme muiden osallistuvan myös, miellämme itsemme positiivisemmin, 
emmekä pelkää joutuvamme osallistumaan yksin.115  Mielestäni nämä toimet 

madaltavat osallistumiskynnystä. 

 
Siirryttyään esitystilaan katsojilla on vapaus liikkua – tai olla paikallaan – mielensä 

mukaan. Nyberg toteaa, että hyvin yleinen käyttäytymismalli oli ensin tutkia kaikki 
tilat pintapuolisesti ja sen jälkeen syventyä kiinnostavimpaan.116 Tällaista he olivat 
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osanneet odottaakin. Yleisön käyttäytymisessä oli myös yllättäviä puolia. 

Esimerkiksi Jäämaailmassa sijainnut infotaulu, kartta, yllytti useat katsojaryhmät 
aarteenetsintään. Syrjän seinässä ollut hiiren kolo sai ihmetystä ja ihastusta ja 

kuvittelipa joku nähneensäkin kolon asukkaan. Voisiko nämä elementit siis asettaa 
yllättävän kutsun -kategoriaan? 

 
Katsojan rooli merkityksen tuottamisessa YM PÄ RI -esityksessä on siis ilmeinen 

ja suuri. Tästä tutkimusta voisi hyvin jatkaa relaatioestetiikan piirissä. 
Relationistisella taiteella tarkoitetaan teoksia, joiden keskiössä on sosiaalisten 

suhteiden ja tilanteiden tarkastelu ja uudenlaisten kohtaamistilanteiden luominen 
eivätkä ne keskity itse taideobjektiin.117 Myös White, Machon ja Alston sivuavat 

relaatioestetiikkaa teoksissaan.118 

 
Harjoituskaudella materiaalia esityksen maailmoja varten työstettiin demoiksi 

kutsutuissa pienissä osittain improvisoiduissa esityksissä. Samalla kerättiin myös 
tietoa katsomisesta. Välillä katsomiskokemusta ohjattiin kokemaan yksin, 

puhumatta, välillä kontaktia sen kertaisiin esiintyjiin otettiin tietoisesti enemmän. 
Selkeänä havaintona seuraamistani ei-esitystilassa toteutetuissa demoissa nousi 

esiin ryhmäkäyttäytyminen: kun kuka tahansa katsojista istahti seuraamaan 
jotakuta esiintyjää, hyvin nopeasti myös muut istuivat. Samankaltaisia tilanteita oli 

useampia. Kiinnostavaa on, että yhdessä näkemässäni esityksessä lapset, vaikka 
olivat tulleet esitykseen sisään yksittäin kahdesta eri paikasta, marssivat suorassa 

jonossa yksimielisesti Syrjän läpi Vesimaailmaan, laituria pitkin veneeseen, jossa 

merirosvo-Annie soitti haitaria. Kaikki viitisentoista lasta istuivat kuin yhteisestä 
sopimuksesta veneessä, kunnes joku päätti poistua. Seuraavaksi yhdessä 

tutkittiin kota.  
 

Työryhmä oli varautunut siihen, että ryhmillä on omanlaisensa toimintakulttuurit, 
jotka varmasti näkyvät myös esityksessä. Ja koska opettaja tai ohjaaja oli 

ryhmästään juridisesti vastuussa, ei työryhmä kokenut tarvetta pyrkiä murtamaan 
toimintakulttuuria, vaan pyrki luomaan esitystilanteen niin, että mahdollisimman 

erilaiset ryhmät voisivat kokea esityksen sallivan millaisen tahansa olemisen siinä.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117!Tieteen!termipankki!2016.!
118!Alston!2016,!19;!Machon!2013,!120–123!&!White!2013;!17–19,!24–26.!



! 32!

!

! Skenografia,!valaistus,!musiikki!ja!äänitehosteet!
Esitys tapahtui kolmessa, kokonaisvaltaisesti lavastetussa tilassa, joista Syrjä-
nimiseen tilaan saavutaan ensimmäisenä kahdesta sisääntuloaukosta, kuten 

aiemmin jo mainitsin. (Luonnoskuva esitystiloista liitteessä 2.) 

 
Syrjä on hämärähkö ja pitkulainen, sokkelonomainen metsä, jossa roikkuu 

naamioverkkoa katossa, muoviköynnöskasveja, oikeita puunrungon kappaleita ja 
seinäsermit on maalattu liitutaulumaalilla. Kulkuväylälle on asetettu kaatunut 

valkoinen pylväs. Toinen sisäänkäynti tulee Syrjän perälle, toinen Syrjän ja 
Jäämaailman rajalle.  

 
Jäämaailmassa on kylmä valo, kerroksittain pinottuja podestoja, joiden alle 

muodostuu luola johon johtaa valkoisella karvakankaalla päällystetty käytävä. 
Podestapinon päällä on prinsessan huoneeksi lavastettu avoin, kaiteella rajattu 

tila. Ovelta katsottuna vasemmalla on jaloillaan seisova taulu, jossa lukee isolla 

information. Se on suuntaa-antava kartta kaikista kolmesta maailmasta. Sen 
takana nurkassa on harmaaksi maalattu tehdasrakennus, jonka sisällä kajastaa 

punaista valoa ja siellä voi painaa nappia, joka tuprauttaa savua tehtaan piipusta. 
Ovesta oikealla on jätekasa, jossa on muovia ja muita roskiksi tunnistettavia 

asioita.  
 

Kolmatta tilaa kutsutaan Vesimaailmaksi tai Satamaksi. Siellä on vene, laituri ja 
merirosvon kota. Vesialue on tehty läpinäkyvistä muovipusseista, jotka heiluvat 

tuulettimien väreilyssä ja rantahiekka on kumirouhetta, jonka tuoksun voi tuntea 
ensi kertaa tilaan saapuessaan. Ovelta katsottuna vasemmalla, salin perällä on 

musta kangas, joka jättää taakseen pyykkinarun jolle on ripustettu lakanoita. 

Kankaan takana olevassa tilassa on myös takaseinällä peilejä ja se on hämärä.  
 

Syrjän perällä ennen Jäämaailmaa on myös pieni välitila. Huone, jonka seinät on 
päällystetty aaltopahvilla, on viimeisenä lavastettu.119 Pienellä pöydällä on 

erivärisiä muovailuvahoja ja pöydän vieressä kaksi tuolia.  
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Esitystilan ja yleisön tilan voi tässä tapauksessa ymmärtää kahdella tavalla. Se voi 

tarkoittaa kolmen rakennetun maailman suhdetta aulatiloihin, kaikkeen, mitä 
putken toisella puolella on. Tai esitystila on mahdollista käsittää laajemmin: eroa 

yleisön ja esitystilan välillä ei ole, sillä yleisö voi toimia, olla ja osallistua ihan 
missä vain kolmen maailman sisällä. Tekijöiden intentio oli luoda maailmoja, joissa 

yleisölle kaikenlainen oleminen on sallittu.120 
 

Jokaisessa kolmessa maailmassa oli otettu huomioon tilan arkkitehtonisia piirteitä 
(kuten esimerkiksi Syrjässä lavastukseen mukaan adaptoitu toimimaton juoma-

automaatti ja Vesimaailmassa teatterisalin peilit). Arkkitehtonisista piirteistä 
ainoastaan oviaukot ovat mielestäni kiinnostava elementti tarkasteltaessa 

käyttöliittymää: millaisen kutsun astua sisään minkäkinlainen ovi tarjoaa? 

Esimerkiksi Vesimaailmassa ollut kota tulvi valoa raollaan olevasta oviaukosta. Se 
oli vahva kutsu kurkistaa sisään, ja useat lapset tarttuivatkin kankaanliepeeseen 

yksin tai yhdessä ja joko astuivat tai kurkistivat sisään. 
 

Tällainen implisiittinen, epäsuora kutsu saattoi olla tekijöiltä tiedostettua tai 
tiedostamatonta. Harjoituskaudella pohdittiin kutsun virittämistä lipaston laatikkoon 

liittyen: Onko lapsille opetettu vahvasti, ettei toisten laatikoita saa availla? Voisiko 
laatikon jättää houkuttelevasti auki? Vai laitetaanko vain avohylly? Pohdinta 

auktoriteeteista ja opettajan roolista palaa tähän kysymykseen. Esimerkiksi 
yhdessä esityksessä oppilas oli löytänyt Prinsessan huoneesta valtikan ja kulki se 

kädessään Syrjässä. Opettaja kehotti häntä viemään esineen takaisin. Vaikka 

Pikkolo alussa ohjeistikin, että kaikkea saa tutkia, näyttäytyivät tässä tapauksessa 
konventiot esityksistä olevan vahvoja. Toisaalta opettaja saattaa työroolissaan 

automaattisesti reagoida näin eikä esitysympäristö tehnyt poikkeusta. Toinen, 
kenties aikuisten ja lasten suhtautumiserojakin kuvaava, havainto on pojasta, joka 

ilmoitti noin kymmenen minuuttia esityksen alun jälkeen aikovansa tutkia tämän 
paikan perin pohjin.  

 
Lavastuksellisista ratkaisuista erityisesti Vesimaailman rantaviiva on kiinnostava 

implisiittinen vihje. Kokemissani kenraaliharjoituksissa121 rantaviivaa kunnioitettiin 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120!Fabian!Nybergin!&!Jukka!Heiskasen!haastattelu.!
121!Kenraaliharjoitus!oli!sunnuntaina!13.12.2015.!Yleisönä!oli!lapsia!
vanhempineen!ja!nuoria!aikuisia.!
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koko esityksen ajan. Veneeseen kuljettiin laituria pitkin, jolloin voidaan ajatella, 

että muoto ja merkki vaikutti yleisön käyttäytymiseen esityksessä. 
Taustahaastattelusta ja omista esityskokemuksistani ilmenee, että päiväkoti- ja 

koululaisryhmät kunnioittivat rantaviivaa melko paljon ryhmästä riippuen. 
Kunnioittaminen myös yllätti tekijöitä.122 Välillä veteen mentäessä uitiin mahallaan 

tai seisten – hyväksyttiin se, että kyseessä on meri. 
 

Musiikki, äänitehosteet ja valaistus eivät olleet selkeitä vihjeidenantajia 
esityksessä olemisesta. Ainoastaan viimeisen biisin alkaessa kaikki katsojat 

ohjattiin Vesimaailmaan seuraamaan loppukohtausta, ja tässäkin Pikkolo 
sanallisesti avusti katsojia. Koko esityksen kestävä ääniraita oli jokaisessa tilassa 

omanlaisensa ja se sisälsi merkkiääniä esiintyjille ajankulun merkkaamiseksi. 

Lisäksi nauhoitteelta kuului jokaisessa tilassa eri aikoihin haitarimusiikkia, mutta 
äänisuunnittelija kertoi, ettei sitä ollut tietoisesti ajateltu fokuksen suuntaajaksi 

johonkin tiettyyn tilaan. Livehaitarinsoitto kuitenkin johdatti lapset jonossa 
veneeseen, kuten aiemmin mainittiin. Voisiko tätä haitarimusiikkia ajatella 

yllättävänä kutsuna? 

!

! Näyttelijäntyö!!
Jokaisessa esityksessä oli tavattavissa kolme seuraavista kuudesta hahmosta: 
Prinsessa, joka etsi vanhempiaan; M.L., joka loi sääntöjä post it -lapuilla; Keiju, 

joka halusi saada kaikki paikat kukkimaan; Ro, joka etsi veljeään ja halusi estää 

ympäristötuhoja; Osmo-poika, joka halusi olla karhu ja etsi toisia karhuja sekä 
Annie, joka etsi merirosvomiestään. Kaikki hahmot olivat puvustettu selkeästi 

roolihenkilöiksi ja jokaisella oli hieman omanlaisensa kommunikointikieli. Jotkut 
hahmoista käyttivät muutamia suomenkielisiä sanoja. Näin kenraaliharjoituksissa 

sekä seuraamissani esityksissä kaikki hahmot vähintään kerran.  
 

Esitystilassa toteutuneissa harjoituksissa korostui, että katsekontakti yleisöön heti 
heidän ensi kerran saapuessaan esitystilaan on tärkeää. Ohjaajien mukaan se 

toimii kutsuna esiintyjältä yleisön jäsenelle: ”Olen huomannut sinut, reagoin siihen 
mitä teet.” Voisiko tämän ajatella myöskin katsojaa one-to-one -kohtaamisiin 

valmentavana? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Yleisöharjoituksissa näyttelijäntyön ilmaisun volyymia laskettiin. Heiskasen 
mukaan tavoitteena oli saavuttaa ilmaisua, jota on helppo lähestyä.123 Esimerkiksi 

vähäpuheinen Ro ottaa katsekontaktilla huomiota ja saattaa ojentaa kynää ilman 
puhetta. Tarkoituksena on häivyttää ilmaisun tuomaa rajaa. Häivyttää sellaista 

kokemusta, että hahmo on jostain toisesta maailmasta sen puhuessa kovaa ja 
tehdessä isoja eleitä. Kun tekeminen on rauhallista, se mahdollistaa helpommin 

mukaan lähtemisen. Kirbyn esiintyjyyden asteikolla hahmot toteuttavat mielestäni 
enemmän esiintyvämpää näyttelijyyttä kuin Pikkolo, ja mukana on selkeämmin 

myös fiktion taso.124  
 

Mielestäni ajatus lasketusta ilmaisusta kuuluu mukaan osaksi käyttöliittymää. 

Peitetty-kategoriaan sijoittuva kutsu on tässä hienovaraisesti kietoutunut 
näyttelijäntyön laatuun, koska tarkoituksena on kohtaamisella ja kontaktilla 

madaltaa osallistujuuden kynnystä. Yleisösuhde muodostuu hyvin 
henkilökohtaiseksi. White nostaa esiin, että ihmiset, jotka kutsuvat osallistumaan, 

tekevät taidetta esittäessään tämän kutsun.125 Osallistuminen on jaettu luova 
prosessi. Hän korostaa, että ohjattua on nimenomaan vuorovaikutteinen tila, johon 

yleisön jäsen voi astua osallistujaksi, jos haluaa. 
 

Yleisösuhteen henkilökohtaisuus näyttäytyi myös yleisön seuratessa eri hahmoja 
tiloista toiseen. Yhdessä esityksessä muutama katsoja “adoptoi” vähäpuheisen 

Ron: he suojelivat tätä muilta hahmoilta. Tämä on esimerkki monista 

“mikrotarinoista”, näyttelijöiden ja muutamien yleisön jäsenten välisistä 
kohtaamisista, jotka eivät välttämättä välittyneet kokonaisuudessaan muulle 

yleisölle. 
 

Hahmoilla oli myös lukuisia omia toimintoja, joihin he kutsuivat yleisöä mukaan. 
Esimerkiksi Ro ojensi liitua Syrjässä, Jäämaassa Prinsessa paperia, johon 

yhdessä piirrettiin kutsuja syntymäpäiville. Merirosvo-Anniella oli tatuointeja, sekä 
onki, jolla saattoi kalastaa järvestä. Järvessä oli kaloja, joihin ongen magneetti 

oikeasti tarttui. Sauterin mukaan toiminta ja reaktiot synnyttävät 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
123!Fabian!Nybergin!&!Jukka!Heiskasen!haastattelu.!
124!Lehman!2005,!234–235.!
125!White!2013,!195.!
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teatteritapahtuman.126 Tässä yleisön toiminta oli hyvin konkreettista, ja heillä oli 

vapaus valita, mihin he tarttuivat.  
 

Näyttelijöillä oli harjoiteltuna etukäteen muutamia hahmojen kohtaamisia, pieniä 
kohtauksia, jotka voisivat tapahtua esityksen kuluessa. Nämä menetelmällisen 

käsikirjoittajuuden alle lukeutuvat kohtaukset loivat hahmoille esityksen rungon 
jättäen runsaasti tilaa katsojien kohtaamiselle. Etukäteen oli sovittu, kuinka esitys 

kullakin kerralla lopetetaan, eli kenen hahmon tarina nousee esityksen lopussa 
keskiöön. Kaikki hahmot sekä yleisö Pikkolon opastamana kokoontuivat lopuksi 

Vesimaailmaan ja tarinasta riippuen hahmot päättivät yhdessä lähteä jatkamaan 
seikkailuaan Helsingissä yleensä joko karhuja, Prinsessan vanhempia tai 

merirosvomiestä etsien. 

! !

Käyttöliittymän!kategoria!!
YM PÄ RI -esityksen käyttöliittymään tämän tutkimuksen perusteella kuuluvat siis 

ennakkomarkkinointi, postikortit ja saatekirje, Pikkolo, suullinen ohjeistus, putki 
arkitodellisuuden ja esitystodellisuuden välillä sekä näyttelijäntyön laatu. 

Käyttöliittymään vaikuttivat myös skenografiset ratkaisut kuten laituri ja rantaviiva. 
Näitä konkreettisia elementtejä oli mahdollista myös jaotella erilaisten kutsujen 

kategorioihin, julkisiin (overt), peitettyihin (covert), epäsuoriin eli implisiittisiin tai 
yllättäviin. Mielestäni oli yllättävää, että musiikki ja äänitehosteet tai 

nykyaikaisemmin äänisuunnittelu ei kytkeytynyt selkeästi käyttöliittymään. 

Kiinnostava on myös jatkokysymys, miten osa-alueet (kuten tarina tai puvustus) 
joita tässä ei tutkittu, voivat olla osana käyttöliittymää. 

 
Mikäli Pavisin lomakkeeseen lisättäisiin käyttöliittymän kategoria, tämän yhden 

esityksen aineiston perusteella ehdottaisin kategorian määrittelyksi seuraavaa: 
Käyttöliittymä määrittelee katsojan liittymisen esitykseen sekä liittymisen syvyyttä 

ja laatua. Se antaa ohjeita ja sääntöjä, kuinka esityksen kanssa voi halutessaan 
olla vuorovaikutuksessa. Nämä voivat tulla ilmi kirjoitetun ja puhutun tekstin sekä 

toiminnan ja esiintyjien kautta. Esityksen skenografiassa voi olla myös lukuisia 
implisiittisiä kutsuja, jotka edelleen ohjeistavat katsojan osallisuutta. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Käyttöliittymää voisi ajatella 2000-luvulle päivitettynä 3D-lukuohjeena osallistaville 

esityksille. 
 

On tietenkin mahdollista ajatella, että aina katsomossa istuvat ihmiset ja esiintyjät 
liittyvät toisiinsa esimerkiksi reaktioiden ja aplodien kautta tai vain hengittämällä 

samaa ilmaa. Fischer-Lichten muotoileman takaisinsyöttöluupin mukaan esiintyjä 
ja katsoja ovat alati vuorovaikutuksen kierteessä.127 Kun esiintyjä tekee jotain, se 

aiheuttaa katsojassa reaktion, joka taas aiheuttaa esiintyjässä reaktion joka taas 
aiheuttaa katsojassa reaktion ja näin edelleen. Käyttöliittymällä tarkoitan 

rakenteellisempaa lähestymistapaa yleisösuhteeseen tietoisesti osallistaviksi 
rakennetuissa esityksissä.   

 

Miten käyttöliittymän kategoria konkreettisesti istuisi osaksi semioottista tulkintaa? 
Mitä merkkejä käyttöliittymästä voisi tulkita? Lehmannin mukaan draaman 

jälkeistä teatteria ei ole mielekästä tarkastella perinteisesti merkkejä tulkiten, 
koska draaman jälkeinen teatteri rakentuu läsnäolosta (ei esittämisestä) ja 

jaetusta (ei tarjotusta) kokemuksesta sekä prosessista eikä niinkään tuloksesta.128 
Ehkei käyttöliittymää ole mielekästä tarkastella lainkaan semioottisesta 

näkökulmasta vaan fenomenologisesta.  
 

Fenomenologisessa tutkimuksessa korostuu aistihavainnot ja kokemus.129 
Ymmärrys tutkimuskohteesta muodostuu niiden kautta. Tavoitteena voi olla oman 

välittömän kokemuksen kautta tuottaa syvällistä tietoa kohteesta tai 

vaihtoehtoisesti muiden ihmisten kokemuksen kautta. Tärkeää kuitenkin on 
avoimuus: kohdetta lähestytään ilman ennalta valittua viitekehystä tai teoriaa. 

Fenomenologisella otteella voitaisiin tarkastella käyttöliittymän kategoriaa 
käytännössä. Miten immersiivisen esityksen tai ylipäänsä osallistavan esityksen 

yleisö kokee erilaiset kutsut? 
 

YM PÄ RI -esityksessä harjoitustilanteiden aikuisyleisöjen sekä 
kenraaliharjoitusten aikuispainotteisempien yleisöjen käyttäytyminen oli erilaista 

verrattuna havainnoimieni esitysten päiväkotiryhmäyleisöihin. Ehkä käyttöliittymän 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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kategorian alla olisi tärkeää mainita myös arvioitu kohdeyleisö? Mielestäni 

esitysten lapsiyleisöt ohjaajillaan vahvistettuna olivat spontaanimpia tutkimaan 
maailmoja, ja näin kutsujen rooli näyttäytyi erilaisena kuin aikuisyleisöillä. Voisiko 

aikuisten kykyyn heittäytyä vaikuttaa monet opitut tavat esityksissä 
käyttäytymisestä sekä yleisemmin suomalaiset vuorovaikutuksen normit? 

Näyttelijöiden kohtaamiset lasten kanssa olivat monesti kuin yhteistä leikkiä. 
Aikuisten kanssa kohtaamiset näyttäytyivät enemmän esityksen viitekehyksessä 

tapahtuvana.   
 

Upottavassa esityksessä oleminen kaipaa vihjeitä tekijöiltä. Vihjejoukon 
nimeämiselle on mielestäni tarvetta tässä ajassa. Perinteisesti esityksiin liitetty 

sana “lukuohje” ei viittaa moniaistiseen kokemukseen. Sana “käyttöliittymä” taas 

pitää sisällään toimintaan viittaavan ohjeen, kuinka ihminen liittyy johonkin 
toiseen, esimerkiksi maailmaan. Käyttöliittymä vaikuttaa mahdolliselta käsitteeltä 

tutkittaessa immersiivisen lastenesityksen osallistumiseen vaikuttavia elementtejä.  
 

Käyttöliittymän käsitettä on lähellä myös Machonin esittelemä 
osallistumissopimuksen käsite. Se sisältää ohjeita ja sääntöjä ennen 

immersiiviseen maailmaan astumista tai ne voivat ilmentyä myös osana 
maailmaa.130 Ne voivat olla puhuttuja tai kirjoitettuja.  

 
Tutkimuksessa käy ilmi, että YM PÄ RI -esitys sisältää useita kutsuja. Voitaisiinko 

ajatella, että käyttöliittymä on moniaistinen ohje, joka sisältää kutsuja ja 

osallistumissopimuksen? Osallistumissopimus on sanaton, sekä tekijät että 
osallistujat sopivat yhdessä leikin säännöistä ja sitoutuvat niihin. Esitys taas voi 

sisältää lukuisia uusia kutsuja samojen sääntöjen puitteissa ja odotushorisontin 
muokkautuessa.  

 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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4!Oikea!Terveyskeskus!
!
 

Tässä luvussa tarkastelen Oikeaa Terveyskeskusta laatimani käyttöliittymä-
hypoteesin avulla. Ensin kertaan käyttöliittymän määritelmän sekä elementit, joita 

mukaillen luku jakautuu alalukuihin. Kuvailen esitystä tarkemmin analyysin 
edetessä. Lopuksi esitän tarkennuksen käyttöliittymän määritelmään. 

 
Edeltävän tutkimukseni mukaan käyttöliittymä määrittelee katsojan liittymisen 

esitykseen sekä liittymisen syvyyttä ja laatua. Se antaa moniaistisia ohjeita ja 
sääntöjä, kuinka esityksen kanssa voi halutessaan olla vuorovaikutuksessa. Nämä 

voivat tulla ilmi kirjoitetun ja puhutun tekstin sekä toiminnan ja esiintyjien kautta. 
Esityksen skenografiassa voi olla myös lukuisia implisiittisiä kutsuja, jotka edelleen 

ohjeistavat katsojan osallisuutta. YM PÄ RI -esityksen analyysissa käyttöliittymään 

kytkeytyivät seuraavat konkreettiset elementit: ennakkomateriaali, fasilitoiva 
hahmo, puhutut ohjeet sekä siirtymä arkitilan ja esitystilan välillä.  

 
Oikea Terveyskeskus koostui esitystapahtumana Helsingin keskustassa 

puhelimen välityksellä saaduista ohjeista, bussimatkasta keskustasta metsään, 
hoitajien ja lääkärin vastaanotosta ja hoidoista metsässä sekä paluumatkasta 

takaisin keskustaan. Esitystallenteelta välittyi pala kaikista näistä vaiheista. 
 

Tarkastellessani esitystallennetta kiinnitin huomiota erityisesti seuraaviin 
kysymyksiin: Millaista ennakkomateriaalia katsojalla oli saatavilla? Annetaanko 

esityksen sisällä tai ennen esitystilaan siirtymistä suullisia ohjeita? Onko 

esityksestä tunnistettavissa fasilitoiva hahmo? Jos on, millaista hahmon 
näyttelijäntyö on laadultaan? Entä muiden esiintyjien? Millainen on muutos 

arkitilan ja esitystilan välillä? Onko esityksestä tunnistettavissa osallistumisen 
kutsuja muilla osa-alueilla kuten esimerkiksi puvustuksessa? Kuinka skenografiset 

vihjeet luonnossa toteutetussa esityksessä suhteutuvat hypoteesiini? Onko 
yleisöllä työkaluja osallistumisen välineenä? 

 
Analyysissa käy ilmi, että aiemmin määrittelemistäni käyttöliittymän elementeistä 

on tunnistettavissa ennakkotiedot, puhutut ja kirjalliset ohjeet sekä fasilitoivaa 

näyttelijäntyötä. Muita elementtejä kuten siirtymää sekä skenografian kutsuja 
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tarkasteltaessa huomataan, että käyttöliittymän määrittelemistä voisi tarkentaa 

käsitteellä esityksen dramaturginen muoto. Se, saako yleisö vaellella esityksessä 
vapaasti vai onko reitti ohjatumpi, vaikuttaa myös käyttöliittymän ominaisuuksiin.  

 

! Ennakkotiedot!esityksestä!
Oikean Terveyskeskuksen ennakkotiedot voidaan käsittää ainakin kahdella 

tavalla: esityksen markkinointimateriaalit sekä yhteydenotto sähköpostitse ennen 
esitystä. Ennakkomarkkinoinnin, kuten verkkosivujen ja sosiaalisen median tekstit 

ja kuvat sekä lehti- ja radiopuffit, voidaan yleisesti ottaen ajatella liittyvän kaikkiin 
esityksiin, joten siinä kiinnostuksen herättää osallistumiseen linkittyvä sisältö. 

Immersiivisissä esityksissä yleisöä usein pyydetään tekemään muutakin kuin 
katsomaan, ajattelemaan tai tuntemaan, jotta kokemus olisi intensiivisempi.131 

Miten esityksen immersiivisyydestä tai osallistumisesta kerrotaan etukäteen?  
 

Ennakkomarkkinointimateriaaleihin liittyen Tiina Piispa esittää Pro gradu -
tutkielmassaan kiinnostavan käsitteen osallistumisstrategia.132 Hän pohjaa 

käsitteensä muunmuassa Marvin Carlsonin tulkintastrategian käsitteeseen sekä 

odotushorisonttiin. 
Osallistumisstrategia kuvaa tilannetta, jossa pelkän katsomisen lisäksi katsoja on 
myös osallistujan roolissa esitystilanteessa sekä aktiivinen toimija 
teatteritapahtumaan mahdollisesti liittyvissä draamatyöpajoissa. Väitän, että 
osallistumisstrategiaan vaikuttavat niin ikään kaikki samat ennakkotiedot ja -
materiaalit ohjeistuksineen kuin perinteisempäänkin katsomisstrategiaan.133 

Vaikka Piispan työ käsitteleekin teatteri- ja draamakasvatusta osana 

teatteritapahtumaa, vahvistaa Piispan väite ajatustani ennakkotiedoista osana 
immersiivisen esityksen käyttöliittymää. Upotessaan esityksen maailmaan katsoja 

tulee väistämättä osalliseksi esitykseen. Osallistumisen strategioihin ja 
osallistumisen helppouteen vaikuttavat siis ennakkotiedot esitystapahtuman 

luonteesta. 

 
Helsingin Sanomien immersiivisiä esityksiä käsittelevässä artikkelissa Oikeasta 
Terveyskeskuksesta ei varsinaisesti kerrota mitään tarkempaa lukuunottamatta 

ensi-iltapäivää.134 Sen sijaan Haapala toteaa yleisesti immersiivisistä esityksistä:  
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Ihmiset eivät halua vain passiivisesti katsoa todellisuutta, vaan toimia ja vaikuttaa 
sen kulkuun, mikä on mielestäni hyvä asia. Immersiivinen teatteri voi olla 
parhaimmillaan henkilökohtainen, fyysinen ja jopa sensuaalinen tapahtuma, joka 
vaikuttaa kaikkiin aisteihin. Silloin sen vaikutus kokijaan on paljon voimakkaampi 
kuin perinteisen teatteriesityksen katsominen.135 

Voidaan hyvin ajatella, että Haapalan virke pätee myös Oikean Terveyskeskuksen 

luonteeseen. Toki on syytä muistaa, etteivät kaikki esitykseen saapuvat ole 
törmänneet kyseiseen ennakkotekstiin. Johdannossa esitelty Taideyliopiston 

verkkosivuilta löytynyt kuvausteksti sen sijaan on hyvin todennäköisesti osunut 
lippua varanneen silmiin. Näin tieto perinteisen katsomon puuttumisesta on 

jättänyt muistijäljen jo hyvissä ajoin ennen esityksen alkamista. Lippua varatessa 
on myös saanut lyhyet perusohjeet, joissa on pyydetty katsojaa ilmoittamaan 

sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa lisätietoja varten. Voisin kuvitella, että 

myös tämä vaihe on aktivoinut käsitystä osallistavammasta esityksestä – jo ennen 
esitystä on täytynyt itse aktivoitua ”normaalista” esityksestä poiketen. Lisäksi se, 

että esityksen tapahtumapaikka on salainen, virittää katsojan mieltä pois 
perinteisestä asetelmasta, jossa astutaan sisään teatteritaloon, jätetään takki 

narikkaan ja siemaillaan lämpiössä lämmittelevä juoma. 

 
Esityksen täsmällisen aloitushetken määrittäminen on kiinnostava, ja ehkä hiuksia 

halkovakin kysymys. Onko esityksen alkuhetki se, kun katsoja ostaa lipun? Vai se, 
kun hän ilmoittaa tietonsa Oikeaan Terveyskeskukseen saadakseen tiedon 

esityksen alkupaikasta? Vai se, kun hän saapuu esityspaikkaan? Vai vasta silloin, 
kun hän saa ensimmäisen vastausviestin automaattisesta viestijärjestelmästä? 

Kuten luvussa kolme todettiin, Machonin mukaan esitysprosessin jokaisessa 

vaiheessa yleisö otetaan mukaan luomaan oma kokemuksensa.136 Tätä kautta 
alkupisteeksi olisi helppoa määrittää lipunostohetki. 

 
Esitykseen orientoitumiseen vaikuttavat ainakin kolme tekijää, riippumatta siitä, 
minkä täsmällisen hetken määrittää esityksen alkupisteeksi. Yksi niistä on näkyvät 

vihjeet esityksen luonteesta lipunvaraussivustolla. Toinen on katsojan aktivointi 
ohjeiden avulla ja kolmanneksi myös esityksen salainen aloituspaikka vihjaa 

esitystapahtuman luonteesta. Tarkoitan jatkossa esityksen alkamisen hetkenä 
kohtaa, jolloin tallenteelta nähtävä liveosuus alkaa helpottaakseni analyysin 
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seuraamista. Eli live-esitys alkaa katsojan saapuessa sovittuun paikkaan, 

Helsingin Rautatieasemalle. 

 

! Ihminen!ja!kone!fasilitaattoreina!
Fasilitoinnilla tarkoitettiin asioiden tekemistä helpoksi.137 Fasilitoiva hahmo täten 
helpottaa esitykseen osallistumista. Hahmo linkittyy edellisen tutkimukseni 

perusteella esityksen maailmaan esimerkiksi puvustuksen kautta – hänellä on 

jonkinlainen tietoinen ja näkyvä suhde esitykseen.138 Hahmo voi antaa selkeitä 
suullisia ohjeita esityksessä toimimiseen. YM PÄ RI -esityksen Pikkolo vastaanotti 

katsojat jo esityspaikan aulassa. Oikeassa Terveyskeskuksessa ensimmäinen 
live-hahmo tavataan vasta bussimatkan jälkeen. 

 
Ensimmäinen vuorovaikutustilanne kuitenkin syntyy katsojan ja esityksen välillä jo 

aiemmin. Esityksen alkaessa katsoja lähettää tekstiviestin ”keskustassa”, ja saa 
tähän samantien vastausviestin: “Hienoa. Syottamasi avainsanat mahdollistavat 

viestittelymme, valta siis kirjoitusvirheita :)“139. Automaattinen viestijärjestelmä 
jatkaa pahoittelemalla ä:n ja ö:n pisteiden puuttumista (“jarjestelma ei viela tunne 

niita”) ja kertoo merkittävän turvallisuutta luovan seikan: “Jos olet pulassa (mita 

emme toki toivo), laheta viesti APUA.”140 Tämän jälkeen tiedustellaan katsojan 
puhelimen laatua (äly vai perinteinen), johon vastattuaan katsoja saa viestin, jossa 

kerrotaan hänen puhelimensa soivan hetken päästä ja häntä pyydetään 
vastaamaan normaalisti. 

 
Puhelin soi. Soittaja toivottaa rauhallisella, lempeällä äänellä tervetulleeksi 

Oikeaan Terveyskeskukseen ja kertoo olevansa kuuntelijan hoitaja.141 Hän kertoo 
matkan Oikeaan Terveyskeskukseen alkavan tästä ja katsojan tapaavan hänet 

pian. Hoitaja paljastaa äänensä olevan nauhoitettu ja viestijärjestelmän 

automaattinen. Hänen sanojensa mukaan nämä yhdessä luotsaavat katsojaa 
kohti vastaanottoa.  
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Hoitajan ääniviesti sekä viestijärjestelmä antavat katsoja-kokijalle selkeitä 

kirjallisia ja suullisia ohjeita, jotka johdattavat tätä heti esityksen liveosuuden 
alkaessa. Hoitaja asettaa katsojan kevyesti potilaan rooliin kertomalla olevansa 

tämän hoitaja. Potilas-hoitaja -asetelma on erittäin suurella todennäköisyydellä 
kaikille kokijoille tuttu entuudestaan arkielämästä, joka voi joko juuri sen vuoksi 

aiheuttaa vastustusta tai helpottaa uppoutumista riippuen kunkin kävijän omasta 
kokemushistoriasta. Odotushorisonttiin syntyy uusia viivoja näiden fasilitoivien 

toimien avulla, vaikkei yhtäkään esiintyjää ole kohdattu vielä livenä. 
 

Katsojan saapuessa bussimatkan jälkeen esityspaikkaan metsänlaidalle hän 
tapaa hoitajan pukeutuneena vaalean vihertävään, aukiolevaan hoitajantakkiin 

sekä tummempaan vihreään väljään paitaan ja housuihin, joista tulee 

tunnistettavasti sairaalan työntekijänasu mieleen. Hoitajan tunnistaa äänestä 
samaksi henkilöksi kuin  puhelimessa kuultu. Hän kertoo edelleen lempeästi ja 

rauhallisesti katsojien saapuneen vastaanotolle, jossa heille tehdään 
hoidontarpeenarviointi. Hoitaja kertoo suullisesti ohjeita, mitä tapahtuu, ja miksi. 

“Mittaus tehdään levossa, jotta se olisi luotettava.”142 “Kuulette viimeisen 
mittauksen aikana laulua.” Mittausten jälkeen kaikilta katsojilta kysytään oma nimi, 

ja jokainen saa oman vaalean vihreän huivin. Viimeinen ohjeistus kuuluu: “Kun 
siltä tuntuu, voitte jatkaa matkaa odotushuoneeseen.” Ohjeistus jatkuu reitin 

opastamisella suullisesti. Hoitajan antamat ohjeet vertautuvat kiistatta Pikkolon 
antamiin ohjeisiin ennen YM PÄ RI -esityksen sisään astumista – selkeät ohjeet ja 

säännöt, jotka liittyvät esityksessä olemiseen. Kiinnostavaa on, että esitystä on 

kulunut jo kauan, ennen kuin katsoja tapaa livenä ensimmäisen fasilitoivan 
hahmon.  

 
Odotushuoneessa vastassa on toinen hoitaja, joka on pukeutunut 

samankaltaiseen asuun sillä lisäyksellä, että hänellä on päässään musta baskeri 
sekä kaulassaan huivi. Hän jatkaa fasilitoivalla linjalla ohjeistaen käytössä olevan 

kolme erilaista osastoa oman valinnan mukaan: kosketusosasto, toimintaosasto ja 
muu. Kosketusosastolla pääsee kokemaan kosketusta luonnon kanssa, 

toimintaosastolla nimensä mukaisesti toimintaa, jossa peitetään silmät hetkeksi ja 

muu on osasto, josta ei etukäteen kerrota osallistujalle. Ohjeet näihin liittyen ovat 
lempeitä ja selkeitä. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Osastolla olon jälkeen on aika siirtyä lääkärille ja selkeimmät suulliset ohjeet 
liittyvät lääkärikäyntiin. Sama hoitaja ohjeistaa kyseessä olevan melko tavallinen 

lääkärikäynti sillä poikkeukselle, ettei tämä liity sairauksiin.  
Lääkärissä on neljä sääntöä. 1. Lääkäri on siellä teitä varten. 2. Voit puhua tai olla 
puhumatta, tehdä tai olla tekemättä. Se riippuu sinusta. 3. Et voi tehdä mitään 
väärää. 4. Kun astut sisään, anna katseesi harhailla vapaasti. Siellä ei ole mitään 
tiettyä, mitä sinun pitäisi katsoa. Kaikki säännöt saa rikkoa.143 

Viimeinen neljän kohdan ohjeistus lääkärikäyntiin liittyen tuo kaikista vahvimmin 

mieleen Pikkolon ohjeet ennen esitystä. Kuten yltä huomataan, jokaisessa 
kokijapolun vaiheessa on annettu ohjeita, mikä eroaa YM PÄ RI -esityksestä 

merkittävästi. Tässä korostuu katsojan kanssa kulkeminen, vaikkei yksikään 
esiintyjistä eikä kanssakatsojista kulje yksittäisen katsojan kanssa rinnan 

esityksen alusta loppuun. 

 
Voidaanko siis ajatella, että fasilitaattorin roolissa toimi sekä ihminen että kone? 

Timo Heinonen nostaa esiin artikkelissaan Näyttämön, teknologian ja ihmisen 
keskeneräinen kysymys kuinka uudet teknologiat mahdollistavat esimerkiksi 

yleisösuhteen konventioiden koettelemisen.144 Hän arvioi, että muun muassa 
erilaisten vasteellisten päätelaitteiden sekä mobiilimedian soveltaminen yleistyy.145 

Tässä viestijärjestelmä antoi selkeitä kirjallisia ohjeita ja nauhoitettu viesti 
puolestaan suullisia ohjeita. Kone siis toimi fasilitoijana, ja teknologia mahdollisti 

tämän. Muoto on tuttu meille terveysjärjestelmämme erilaisista 

takaisinsoittopalveluista, joissa valitsemalla tietty numero päästään esimerkiksi 
joko jonottamaan hoitajalle tai voidaan jättää soittopyyntö.  

 
Kokonaisuudessaan esitys mallintaa käyntiä terveyskeskuksessa.146 Myös 

Esitysradion haastattelussa ilmenee, että työryhmä oli halunnut jäljitellä 
terveydenhoitoprosessia esityksen dramaturgiaa rakentaessaan.147 Esimerkiksi 

sykevälivaihtelumittauksen jälkeen potilaat jaoteltiin tuloksien perusteella 
terveydenhuollossa käytettävän TRIAGE-jaottelun mukaan: 

hoidontarpeenarvioinnin jälkeen kiireellisimmän potilaat menevät ensimmäiseksi 
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hoitoon, vähemmän vakavat hoidetaan myöhemmin. Myös kohtaaminen lääkärin 

kanssa noudattaa tuttua kaavaa: kohtaaminen, keskustelu, resepti.148 Voidaanko 
tämän tunnistettavan kehyksen ajatella helpottavan uppoamista? Tunnistettavuus 

tuntuu usein lisäävän turvallisuutta. 
 

Kohdattuaan lääkärin ja vietettyään aikaa yksin metsässä katsoja kohtasi vielä 
kertaalleen alusta tutun hoitajan. Tämä antoi taas suullisesti ohjeet, kuinka päästä 

takaisin keskustaan. Bussissa viestittely automaattisen viestijärjestelmän kanssa 
jatkui. Luvassa oli kysymyksiä, jotka liittyivät katsojan henkilökohtaisen 

loppuraportin laatimiseen. Lopuksi hoitajalta saapui viimeinen nauhoitettu puhelu. 
 

Esitys alkoi ja loppui koneen toimiessa fasilitoivassa roolissa. Esityksen keskelle 

sijoittui esiintyjien kanssa vuorovaikutteinen osio, jossa ainakin kaksi eri hoitajaa 
sekä yksi lääkäri ottivat kukin vuorollaan fasilitoivan hahmon roolin. Tässä kone 

rinnastuu kaupunkiympäristön fasilitaattoriksi ja ihmiset kaupunkiluonnon. 
Kaupunki on mekaaninen, kun taas luonto on orgaaninen. Kiinnostava 

yksityiskohta, jota olisi syytä tarkastella tarkemmin, jos olisin tekemässä tulkintaa 
teoksesta. Voidaan silti esittää ajatusleikki: miten katsojakokemus olisi muuttunut, 

jos fasilitoivat roolit olisivat olleet toisin päin eli hoitaja saattamassa bussiin sekä 
matkakumppanina ja automaattinen viestijärjestelmä lääkärin roolissa metsässä? 

Oliko uppoaminen helpompaa metsässä ihmisen fasilitoidessa?  
 

! Siirtymän!problematiikka!!
Siirtymän arkitilan ja esitystilan välillä havaittiin YM PÄ RI -esityksessä vihjaavan 
aktiivisemmasta kävijän roolista näiden ryömiessä putkea pitkin esitystilaan 

verrattuna hyvin yleiseen ovesta tai verhon raosta esitystilaan astumiseen. 
Oikeassa Terveyskeskuksessa jako arki- ja esitystilan välillä ei ole näin 

yksiselitteinen, sillä Oikeaa Terveyskeskusta voisi hyvin kutsua myös 

arkiympäristöissä toteutuneeksi vaellusesitykseksi. Vaellusesityksessä voidaan 
mielestäni nähdä yhtymäkohta promenade-teatteriin, jota Alston pitää 

immersiivisen teatterin esiasteena.149 Vaellusesityksellä tarkoitetaan karkeasti 
yleistettynä esitystä, jossa katsojat liikkuvat ohjatusti paikasta toiseen esityksen 

aikana, ikään kuin tiettyä polkua pitkin ja kokevat tietyt kohtaukset, toiminnat tai 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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tapahtumat. Hyvin yleisesti vaellusesitykset toteutuvat muualla kuin perinteisessä 

teatteritalossa, ja näin ympäristön tuomat, suunnittelemattomatkin, elementit 
voivat vaikuttaa lopulliseen esityskokemukseen, eli yllättäville kutsuille on tilaa. 

Esimerkiksi Toisissa tiloissa -ryhmä on luonut esityskonsepteja, joita he kutsuvat 
vaellusesityksiksi.150 Vaellusesitys ei liene tieteellisesti vakiintunut termi. Haapala 

itse nimeää Oikean Terveyskeskuksen noudattelevan tietyn reitin dramaturgiaa.151 
 

Vaellusesitys koostuu monista siirtymistä ja etenee etukäteen päätettyä reittiä 
pitkin. Oikean Terveyskeskuksen live-osion alussa katsoja saapui 

rautatieasemalle ja siirtyi sieltä ohjeiden avulla tietylle bussipysäkille. Bussilla hän 
siirtyi Länsi-Pakilaan linjan päätepysäkille, josta hän käveli metsänlaitaan 

vastaanotolle muiden osallistujien kanssa. Siellä yleisö jaettiin kahtia, joista toinen 

ryhmä meni suoraan lääkärin vastaanotolle ja osa jäi osastolle odottamaan 
vuoroaan. Osaston ja lääkärikäynnin jälkeen katsojat kulkivat klinikalle ja sieltä 

edelleen bussipysäkille. Lopuksi bussi kuljetti heidät takaisin rautatieasemalle. 
Mikä näistä siirtymistä olisi olennainen vaikuttamaan katsojan osallistumiseen 

loppuesityksen ajaksi?  
 

Ajatellaan ensin bussilla taitettavaa matkaa Ateneumin edestä Länsi-Pakilaan 
käyttöliittymään liitettävänä siirtymänä. Bussimatkaa voidaan ajatella 

konkreettisesti siirtymänä paikasta toiseen, kaupunkiympäristöstä 
luonnonympäristöön, vaikkei bussi tietenkään aja suoraan metsään. Toimittaja 

Teija Peltomaan mukaan matka kestää noin 40 minuuttia.152 Heti bussimatkan 

alkaessa (katsojan lähetettyä avainsanan “bussissa”) saa hän puhelun 
hoitajaltaan, jossa kerrotaan katsojan olevan matkalla lääkärinvastaanotolle. 

Puhelun jälkeen katsoja saa viesteinä erilaisia pieniä tehtäviä ja kysymyksiä, 
kuten hoitaja on puhelussa ennakkoon kertonut. Häntä pyydetään esimerkiksi 

tarkkailemaan matkalla näkemiään värejä, nostamaan kätensä venytelläkseen tai 
tarkkailemaan kanssamatkustajia. Ja pohtimaan, onkohan kukaan menossa 

samaan paikkaan.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Bussimatkasta on selkeästi erotettavissa useita ohjeita ja kutsuja, kuinka 

esitykseen voi liittyä. Esimerkiksi tekstiviestitse täytetyt terveydenhuollosta tutut 
itsearviointikaavakkeet (Kuinka aktiiviseksi tunnet itsesi asteikolla 1 - 5?) kutsuvat 

implisiittisesti potilaan rooliin. Sama havainto nousee esiin myös Esitysradiossa. 
Tuomas Laitinen kertoo, kuinka institutionaaliset kaavakkeet suuntasivat hänet 

omaksumaan potilaan roolin.153 Esityksen kestoa tarkasteltaessa bussimatka 
tuntuu tulevan kuitenkin verrattain myöhään siirtymän käsitettä ajatellen. Esitys on 

alkanut kuitenkin tallenteelta näkyvien tekstiviestien aikakoodien mukaan jo 
ainakin parikymmentä minuuttia aikaisemmin. Siirtymä määriteltiin aiemmin 

tapahtuvaksi arkitilan ja esitystilan välillä. Missä kohtaa arkisessa 
kaupunkiympäristössä alkava esitys muuntuu esitystilaksi? 

 

Tarkastellaan seuraavaksi hoitajan ensimmäistä puhelinsoittoa siirtymänä. 
Viestijärjestelmän antamat ensimmäiset ohjeet kuten “vältä kirjoitusvirheitä”, 

“avainsanat mahdollistavat kommunikoinnin” sekä “lähettämällä apua-sanan saat 
apua”, rinnastuvat Pikkolon YM PÄ RI -esityksessä antamiin suullisiin ohjeisiin 

ennen esitystilaan siirtymistä. Ne kuvaavat yleissääntöjä, joita esityksessä 
olemiseen liittyy. Kun hoitaja ensimmäisen kerran soittaa, toivottaa hän kuulijan 

tervetulleeksi Oikeaan Terveyskeskukseen. Samalla tallenteella nähdään, että 
puhelun vastaanottaja kävelee Rautatieaseman Rautatientorin puoleisella 

sivustalla. Hän on edelleen keskellä kaupungin arkitodellisuutta, mutta kuulee 
esityksen alkaneen puhelimitse. Kokijan kaksoistietoisuus omasta roolistaan sekä 

esityksen kokijana että tavallisena kaupunkilaisena korostuu hoitajan todetessa 

seuraavasti:  
Siellä kaupungissa ympärilläsi on luultavasti paljon ihmisiä. He ovat matkalla kotiin 
tai keskustan kauppoihin. Kenties jotkut yksinkertaisesti oleskelevat siellä. 
Taivastelevat keskustan tunnelmaa. Näillä ihmisillä ei ole hajuakaan siitä 
matkasta, jolle olet nyt lähdössä. Jos kertoisit heille, he eivät luultavasti uskoisi 
sinua. Mikä ihmeen Oikea Terveyskeskus? He saattaisivat kysyä. Ja sinä tuskin 
osaisit vastata. Ainakaan vielä. Yritetään siis välttää kiusallisia tilanteita ja 
pidetään tämä meidän välisenä. Älä turhaan kiinnitä ylimääräistä huomiota itseesi. 
Kokeile, voitko saada ohikulkijat kuvittelemaan, että olet yksi heistä. Kuuntelet vain 
vastaajaviestejäsi.154 

Tämän kuultuaan kuulija on kaapattu esityksen sisälle. Puhe on luonut suhteen 

arkitilan ja esitystilan välille, ja siten muuntanut arkitilan esitystilaksi. Siirtymä on 
tapahtunut. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Puhelimen välityksellä toteutuneessa siirtymässä on luettavissa myös implisiittisiä 
kutsuja esitykseen osallistumisesta. Hoitajan sanoissa korostuu 

henkilökohtaisuus. Oikea Terveyskeskus suuntaa läpi esityksen katsojiensa 
huomiota heidän omaan, henkilökohtaiseen kokemukseensa asettamalla myös 

suhteen muihin elollisiin. Näkisin, että tässä on samankaltaista ajattelua kuin 
Alstonin narsistisessa osallistumisen tavassa. 

 
On myös mielenkiintoinen ajatus pohtia, millä tavalla oman puhelimen 

käyttäminen esityksen alkuun saattamiseksi vaikuttaa osallistumiseen. Selvää 
lienee ainakin se, että verrattuna esitystä varten saatuun lainapuhelimeen taikka 

johonkin vastaavaan tekniseen laitteeseen, oma puhelin on tuttu ja turvallinen ja 

näin omalta osaltaan madaltaa kynnystä osallistumiseen, koska se ei vaadi 
minkään uuden taidon opettelua. Samankaltaisesti myös monet tekniset 

sovellukset käyttävät hyväkseen yhteistä logiikkaa, kuten vaikkapa 
kosketusnäytöillä pyyhkäiseminen vasemmalta oikealle vie yleensä taaksepäin ja 

oikealta vasemmalle eteenpäin. 
 

Siirtymän käsitteleminen puheluna linkittää hetken myös relaatioestetiikkaan. 
Ulkopuolelta ohikulkija ei voinut tietää puhelua kuuntelevan kokijan olevan osa 

teosta, mitään konkreettista taideobjektia ei ollut näkyvissä. Teos syntyi vain 
kokijan tiedostamasta suhteestaan muihin ihmisiin, rakennuksiin ja muuhun 

ympäröivään. 

 
Tiettyä reittiä seuraavan esityksen siirtymää tarkasteltaessa huomataan, että 

käyttöliittymän määritelmä kaipaisi vielä tarkennusta. Miten siirtymää tulisi 
käsitellä, kun immersiivisyys toteutuu upottamalla arkiympäristöön? YM PÄ RI -

esityksen vapaa vaeltelu resonoi Alstonin aloitekykyisen osallistumisen kanssa, ja 
Oikean Terveyskeskuksen puolestaan narsistisen osallistumisen. Tulisiko 

käyttöliittymän määritelmään jollain tapaa sisällyttää Alstonin tekemä jaottelu 
tuotteliaasta osallistumisesta? 

 

Luonnon!oma!skenografia!ja!äänisuunnittelu!
Käyttöliittymään sisältyi aiemman tutkimukseni perusteella myös lukuisia 

osallistumisen kutsuja, jotka piiloutuivat esityksen skenografiaan. YM PÄ RI :ssä 
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lavastettujen tilojen vihjeet kuten rantaviiva, kodan raollaan oleva ovi sekä kartta 

kutsuivat osallistumaan kukin omalla tavallaan. Oikeassa Terveyskeskuksessa 
puolestaan oli kaksi lavastamatonta, autenttista miljöötä: kaupunki ja 

kaupunkimetsä – ja näiden välillä vielä arkinen bussi. Tarkastelen tässä kaupunkia 
ja kaupunkimetsää skenografian ja äänisuunnittelun kautta, koska bussimatka 

ohjautui vahvasti viestintäjärjestelmän fasilitoimana.  
 

Kaupungissa kokemusta luodaan nostamalla auditiivisesti esiin tiettyjä 
ympäristöön liittyviä huomioita kuten rautatieasema ja sen kello. Etukäteen 

äänitetty hoitajan puhe toteaa muun muassa seuraavasti: 
Hei taas. Näet rautatieaseman ylvään kellotornin. Kaupungit rakennetaan kellottaen. 
Kellot auttavat ihmisiä kokoontumaan samaan paikkaan, samaan aikaan, oli kyse 
sitten työtapaamisesta, kahvilakäynnistä tai bussiin ehtimisestä. Vaikka nykyisin 
suurin osa ihmisistä mittaa aikaa puhelimillaan, Rautatieaseman kellotorni valvoo 
koko kaupungin aikaa.155 

Huomiot eivät kuitenkaan linkity osallistumisen kynnyksen madaltamiseen muutoin 
kuin hyvin laveasti ajateltuna: arkisten, tuttujen asioiden esiinnostamisen uudessa 

tilanteessa voidaan ajatella maadottavan katsojaa. Näin menetellen saatetaan 
istuttaa alitajuinen ajatus, ettei tämä olekaan niin erikoista, tuossa sama kello 

tikittää aikaa tämän esityskokemuksen sisälläkin. 
 

Kaupunkimetsässä maisemaa hallitsi vihreys niin puissa kuin maastossakin. 
Elokuussa toteutuneissa esityksissä luonto oli vielä vehreä. Metsässä olevan 

tuoksun voi kuvitella, samoin kuin kaarnan peittämän männyn rungon tunnun 

katsojan halatessa sitä. Maisemaa muovasivat vain yksi pinkiksi maalattu kivi ja 
lukuiset vihertävät huovat, pressut ja makuualustat. Valaistus syntyi säätilan 

mukaisesti. 
 

Tilallinen suunnittelu on oletettavasti lähtenyt liikkeelle olemassa olevan 
maiseman hyödyntämisestä, soveltamisesta esityksen käyttöön. Miten valittu 

maisema sitten vaikutti katsojan osallisuuteen? Kutsuuko valittu polku kulkemaan 
sitä pitkin vai poikkeamaan polulta syvemmälle metsään? Vastaus riippunee myös 

kokijan luonteenlaadusta. Tarttuisitko sinä valmiiksi tallattuun tiehen vai 
haluaisitko harhailla itse?   

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Schechnerin ajatukset ympäristönomaisuudesta esityksissä toteutuu erinomaisesti 

Oikeassa Terveyskeskuksessa. Esitys on viety pois perinteisestä esitystilasta ja 
se mukautuu valittuihin tiloihin. Maastosta ei silti ole tämän materiaalin puitteissa 

löydettävissä selkeitä vihjeitä tai kutsuja osallistumiseen. On kuitenkin mahdollista, 
että osastolla oltaessa toimintaan liittyi jotain sellaisia tehtäviä tai olemista, johon 

osallistumiseen maisemalla tai valitulla maaston paikalla oli olennainen osa.  
 

Luonnon oma äänisuunnittelu, kuten linnut, tuulen humina ja lehtien kahina tuntuu 
tallenteella luovan rauhallisen uppouttavan äänimaton, joka ympäröi kokijaa. 

Mukaan ei oltu liimattu mitään ulkopuolisia ääniä, vain ainoastaan niin luonnossa 
kuin kaupungissakin äänet tulivat “orgaanisesti”, alkuperäisistä lähteistään ja 

paikkasidonnaisesti. Ainoastaan äänite puhelimessa voidaan laskea lukeutuvaksi 

äänisuunnittelun alle, tai enemminkin fasilitaation kuljettamiseksi ääninauhan 
keinoin. Mikäli tämä rajataan pois äänisuunnittelun alta, on kiinnostava 

yksityiskohta, ettei äänisuunnittelu tässäkään teoksessa ollut merkittävä vihjeiden 
antaja. Voiko yksi syy olla myös siinä, että äänisuunnittelu on verrattain uusi 

taiteellisten suunnittelijoiden ryhmä teatterinkentällä, jos ajatellaan perinteisiä 
työrooleja?156 Tämä tuntuu kuitenkin kaukaa haetulta. Tässä vastaus linkittynee 

enemmänkin ympäristönomaisen esityksen luonteeseen sekä esityksen 
alaotsikkoon luonnonympäristön terveysvaikutuksista. 

 
Uppoamisen näkökulmasta tarkasteltuna skenografiasta kiinnostavaksi nousee 

kokijoille vastaanotolla mittausten jälkeen annettu vaaleanvihreä huivi. 

Riippumatta katsojan omasta vaatetuksesta, ulkoapäin katsottuna tämä pieni 
vihreä pala sulauttaa potilaat metsän yhteyteen. Varsin upottava elementti 

ulkopuolisen silmin katsottuna. Ilman tietoja katsojakokemuksista on kuitenkin 
hankala arvioida, millä tavalla potilaan roolia merkitsevä huivi vaikuttaa 

osallistumisen kokemukseen. Esimerkkinä voidaan huivia verrata Neuromaanissa 
potilaan roolia merkitseviksi elementeiksi annettuihin sairaalakaapuihin sekä 

“tutkimuslaitteisiin” eli kuulokkeisiin ja kannettavaan mp3-soittimeen.157 Näistä 
huivi on rinnastettavissa sairaalakaapuun ja mp3-soitin taas laveasti ajateltuna 

kännykkään. Tarkasteltaessa kaapua ja huivia, on kaapu elementtinä isompi, sekä 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
156!Äänisuunnittelun!koulutusohjelma!täytti!30!vuotta!syksyllä!2016.!Toki!
äänisuunnittelua!on!tehty!jo!ennen!koulutusohjelman!perustamistakin.!
157!Neuromaani!2016.!
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saattaa vaikuttaa katsojan toimintaan rajoittaen sitä. Suurempi koko tekee siitä 

myös visuaalisesti hallitsevamman merkin esimerkiksi katsojien kohdatessa. 
Näiden havaintojen valossa huivi kiinnittyy osaksi käyttöliittymää sillä, että se 

alleviivaa esiintyjien ja katsojien eroa. Siihen, kuinka syvä vaikutus sillä on, en voi 
näillä tiedoin ottaa kantaa. 

 
Esityksen skenografiaa tarkasteltaessa huomataan, että tilan ollessa avoin, 

rajoittamaton ja ympäristönomainen, osallistumiskutsujen analysoiminen ilman 
katsojakokemusta on haastavaa. Katsojien oli mahdollista lähteä haluamaansa 

suuntaan avoimessa tilassa milloin vain, vaikka esityksessä oli myös selkeä reitti. 
Miten osallistumisen kutsuja esitetään tällaisessa tilanteessa? Miten katsojan 

mahdolliseen reitiltä poikkeamiseen suhtaudutaan? Käyttöliittymän määritelmä 

kaipaa lisäelementin haarukoimaan tätä aluetta. Millaisia vaikutuksia 
tämäntapaisella dramaturgisella muodolla on esitykseen osallistumisen 

elementteihin?  
 

Henkilökohtainen!esiintyjyys!!
Kaupungissa ja kaupunkiluonnossa toteutuneen Oikean Terveyskeskuksen 
esiintyjyyttä voisi hyvin tarkastella erilaisten toimijoiden verkostoina. Millaisia 

toimijoita ja toimintaa katsoja havaitsee, kun esitys sijoittuu ulos?158 Rajaan tässä 
tietoisesti tarkastelusta pois ei-inhimilliset esiintyjät. Niitä tarkastelemalla löytyisi 

varmasti kiinnostavia kerroksia käyttöliittymään, mutta se ei tunnu asianmukaiselta 
tässä kontekstissa. Tuija Kokkonen on huomioinut artikkelissaan Esityksen 

mahdollinen luonto myös aikaa yhtenä ei-inhimillisenä esiintyjänä.159 Hän kysyy, 
miten kykymme hahmottaa esityksen eri toimijoita vaikuttaa kokemukseemme 

ajasta. Oikeassa Terveyskeskuksessa tarjotaan kokijalle mahdollisuuksia pohtia 
aikasuhdettaan esimerkiksi viittamalla kelloihin. Esityksen jatkuminen liveosuuden 

jälkeen sähköpostitse saatavalla raportilla puolestaan muokkaa perinteistä 

esityksen aikakäsitystä. Lisäksi Machon nostaa immersiivisten esitysten 
ominaispiirteeksi kestollisuuden.160 Ajan tarkasteleminen käyttöliittymän 

elementtinä linkittyy YM PÄ RI :n analyysissä esiteltyyn odotushorisontin 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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159!Emt.,!257–258.!
160!Machon!2013,!99–100.!
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käsitteeseen, joka muokkautuu esityksen kuluessa. Rajaan näin ollen ajan pois 

esiintyjistä.  
 

Keskityn henkilökohtaisesti kohdattujen ihmisesiintyjien näyttelijäntyön laadun 
tarkastelemiseen. Sivuutan myös satunnaiset ohikulkijat ja kanssakatsojat 

saadakseni selvitettyä esitystä varten läsnäolevien esiintyjien näyttelijäntyön 
ominaispiirteitä. Esiintyjiä olivat näin rajaten vastaanoton hoitaja (Anna 

Korolainen), osastolla kohdattu hoitaja (Tiia Veneranta) sekä lääkäri (tallenteella 
Sami Haapala, muita lääkäreitä myös Emilia Kokko ja Olli Kontulainen). Katsoja 

kohtasi esityksen aikana lääkäreistä yhden, joka kirjoitti lyhyen keskustelun 
perusteella hänelle henkilökohtaisen reseptin vartin mittaisen vastaanoton aikana. 

 

Kuten aiemmin jo todettiin, kaikki kohdatut esiintyjät toimivat myös fasilitoivassa 
roolissa kysyen, auttaen ja ohjeistaen katsojia. YM PÄ RI -esityksen analyysissa 

osoitettiin, että fasilitoivan hahmon esiintyjyyden laatu asettui Kirbyn asteikolla 
“yksinkertaisen näyttelemisen” (“simple acting”) ja “ei-näyttelemisen” (“non-acting”) 

välille painottuen ei-näyttelemiseen.161 Tässä kaikki kolme katsojan kohtaamaa 
esiintyjää on helppo nähdä Pikkolon kaltaisina muutamalla hyvin tärkeällä 

erotuksella. Oikeassa Terveyskeskuksessa kaikki näyttelijät ovat puvustettu 
asemansa mukaisesti tunnistettavasti reaalimaailmasta, mutta kukaan ei kanna 

mukanaan fiktiivistä tarinaa. Myöskään Haapalan mukaan hoitajat eivätkä lääkärit 
esitä hahmoja.162 Toisaalta Haapala kertoo heidän myös rikkovan hahmoa siinä 

mielessä, että jos katsojista löytyy joku tuttu henkilö, voivat he hyvin aloittaa 

keskustelun esimerkiksi kysyen “Mitäs Mikko”. Tämä mielestäni kuvastaa hyvin 
fiktiivisen tason puuttumista; esiintyjät ennemminkin ovat läsnä tietyn roolin 

viitekehyksessä kuin näyttelevät. 
 

Esiintyjyyttä kuvaavia avainsanoja ovat kohtaaminen, samalla tasolla oleminen 
potilaan kanssa, katsekontakti ja improvisaation vara valmiiksi harjoiteltujen 

repliikkien lisäksi. Eräänlaista menetelmällistä käsikirjoittajuutta on siis myös tässä 
havaittavissa. Haapala kuvaa koko esityksen lähtöajatuksen olleen 

katsojasuhteen kääntäminen: merkitystä yritetään hakea katsojasta käsin.163 “Ei 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161!Lehmann!2005,!234–235;!Ks.!sivu!29.!
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oo kysymys siitä mitä mä alan ilmasee suhteessa tohon vaan yritetään löytää se 

lähtö sieltä [katsojasta]. Poliittisessa mielessä on tärkee edes yrittää.” Työryhmän 
kanssa oli pohdittu, kuinka luoda näyttelijäntyöntekniikkaa, joka ei perustu 

perinteiseen asetelmaan esiintyjästä esityksen keskiössä. Miten näyttelijä lukee 
katsojaa? Miten katsojan impulssit vaikuttavat näyttelijäntyöhön? Tämä linkittyy 

suoraan Haapalan oman väitöstutkimuksen aiheeseen. 
 

Haapalan mukaan jokaiselle haluttiin henkilökohtainen kohtaaminen lääkärin 
kanssa.164 Tämän takia päädyttiin esitysrakenteeseen, jossa katsoja kulkee tietyn 

reitin. Tällaiset one-to-one-kohtaamiset syntyivät YM PÄ RI -esityksessä 
spontaanisti, kun taas tässä ne oli rakennettu osaksi esityksen dramaturgiaa. 

Alusta asti kokija oli matkalla lääkärin vastaanotolle Oikean Terveyskeskukseen. 

Siksi on syytä tarkastella myös viidentoista minuutin kohtaamista lääkärin 
vastaanotolla. 

 
Laajasti määriteltynä one-to-one teatterilla tarkoitetaan esityksiä, jotka on 

suunniteltu yksittäisen katsojan koettavaksi eristyksissä muista ainoastaan yhden 
tai useampien esiintyjien läsnäollessa.165 One-on-one -hetket ovat usein 

osallistavia ja niissä katsojia voidaan pyytää suorittamaan tehtäviä, 
vuorovaikuttamaan jonkun tai jonkin kanssa. On luontevaa, että tällaisissa 

kohtaamisissa yleisösuhde syntyy hyvin henkilökohtaiseksi. On hyvä muistaa, että 
Whiten mukaan osallistuminen on jaettu luova prosessi, ja ihmiset jotka kutsuvat 

osallistumaan tekevät taidetta tämän kutsun esittäessään.166 

 
Tallenteella nähtävän lääkärin vastaanotto oli suurella kivellä. Potilas saattoi 
päätyä siirtolohkareen päälle167 tai sen läheisyyteen. Tallenteella nähdään lääkärin 

hakevan välineensä (makuualusta ja huopa) kiven päältä ja katsoja saa valita 
häntä miellyttävän paikan. Lääkäri räätälöi “hoidon” jokaiselle katsojalle 

erikseen.168 Tallenteella lääkäri tekee todennäköisesti valinnan tuoda vastaanotto 
alas siitä syystä, että kyseinen katsoja oli kertonut rauhattomuudestaan. 

Vuorovaikutuksella oli merkitystä. 
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Lääkäri pyytää potilasta valitsemaan mieleisensä paikan ja asettelee 
makuualustan siihen.169 Potilas käy pitkäkseen ja lääkäri peittelee hänet huovalla. 

Ilmapiiri on koko ajan keskusteleva ja potilasta kuunteleva. Tiedeykkösessä 
kliininen opettaja Päivi Polo kuvaa kokemustaan vastaanotolla seuraavasti: 

“…aistillinen. Siinä mentiin ehkä potilaan ehdoilla pitkälle sieluun.”170 Potilaan 
maatessa huovan alla lääkäri kirjoittaa tälle henkilökohtaisen reseptin ja ohjeistaa 

jatkosta.171 Levättyään hetken potilas voi jatkaa syvemmälle metsään ja tehdä 
reseptin sen aikana. Potilas saa reseptin lisäksi mukaansa kartan, johon on 

merkitty klinikka. Lääkäri pyytää hakeutumaan lopuksi sinne.  
 

Tämänkertainen resepti hoitaa potilaan rauhattomuutta: “Kävele hieman 

syvemmälle metsään. Etsi sieltä rauhallisen näköinen puu. Aseta sydämesi sitä 
vasten ja anna sen poistaa rauhattomuutesi. Toista tarvittaessa.”172 Haapala 

kertoo, että jotkut reseptit ovat supersurullisia, jotkut koomisia ja joissain 
saatetaan huutaa ympäri metsää vartin verran.173 Reseptin muoto ja sisältö 

määräytyvät vuorovaikutuksesta katsojan kanssa, ja esiintyjät ovat herkässä ja 
haavoittuvaisessa tilassa. Hän vertaa kohtaamista sairaalaklovneriaan, jossa tyyli 

ja estetiikka on fiksattua toisin kuin tässä. Tallenteelta luettavissa oleva 
hienovireinen, läsnäoleva ja vuorovaikuttava näyttelijäntyö lukeutuu selkeästi 

osaksi käyttöliittymää. Voisiko tällaista näyttelijäntyötä kutsua fasilitoivaksi 
esiintyjyydeksi? Kenties Haapala vastaa tähän väitöstutkimuksessaan. 

 

Yllä olevasta kuvailusta kuultaa läpi henkilökohtaisuus. Esiintyjien läsnäolo tuntuu 
olevan kokijaa varten. Palataan johdannossa esiteltyyn kokijapolun käsitteeseen 

ja tarkastellaan henkilökohtaisuutta sen kautta. Voidaan siis yksinkertaistettuna 
ajatella, että kokijapolku koostuu niistä pisteistä, joissa asiakas kohtaa 

palveluntarjoajan. Lavennetaan ajatusta niin, että immersiivisessä esityksessä 
kokijapolun pisteet rakentuvat hetkistä, joissa kokija kohtaa fasilitoivan hahmon. 

Upottavassa esityksessä kokija kohtaa esityksen kanssa koko ajan, mutta 
fasilitoivan hahmon vain halutessaan tai tekijöiden näin halutessa. Rajataan 
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kokijapolku alkamaan esityksen alkuhetkestä, saapumisesta Rautatieasemalle. 

Tarkastellaan tapahtumia ennen live-hoitajan kohtaamista. 
 

Ensimmäinen kohtaaminen kokijapolulla on automaattisen viestintäjärjestelmän 
kanssa. Se antaa perusohjeen kommunikoinnista. Seuraava piste on hoitajan 

etukäteen nauhoitettu soitto. Tämän kanssa ei ole mahdollista vuorovaikuttaa. 
Kokijalla on kuitenkin koko ajan mahdollisuus pyytää apua lähettämällä viesti 

“apua”.  
 

Seuraava piste on taas toiminnallinen: bussissa viestijärjestelmä pyytää 
vastaamaan kysymyksiin. Kaikki pisteet suuntaavat havainnot itsereflektioon 

täsmälleen kuten Alston kuvaa narsistista osallistumista. Kokijaa pyydetään 

havainnoimaan itseään suhteessa muihin ja ympäristöönsä sekä arvioimaan 
asteikolla yhdestä viiteen omia olotilojaan. Alstonin esimerkissä Internal -

esityksessä puolestaan katsoja sulkeutui esiintyjän kanssa kahden treffeille, joissa 
jaettiin henkilökohtaisuuksia, jotka tosin esiintyjä myöhemmin paljasti muulle 

yleisölle.174 Verrattuna Alstonin esimerkkiin kohtaamisesta live-esiintyjän kanssa 
tai fasilitoidessa, kaikki yllä luetellut Oikean Terveyskeskuksen pisteet tapahtuvat 

“koneen” kanssa, ilman “aitoa” mahdollisuutta vuorovaikutukseen. Samalla 
Alstonin esimerkissä vuorovaikutuksessa syntynyt luottamus petettiin. Toisaalta 

ihmisfasilitaattori-kokijapolulla vuorovaikutuksella tuntuu olevan suuri merkitys. 
Mieleeni herää silti väistämättä kysymys: vaikka katsoja on esityksen pääosassa, 

kenellä esityksessä on todellinen valta?   

 
Vallan kysymystä voi toisaalta katsoa myös katsojan emansipaation kannalta. 

Katsoja on vapaa tulkinnoissaan riippumatta siitä, mihin suuntaan häntä 
ohjataan.175 Vaikka automaattinen viestijärjestelmä kehottaa kokijaa toimimaan 

tietyllä tavalla, ei kehotuksesta välttämättä seuraa toimintaa. 
 

Yllä esitetty markkinointipuolelta lainattu kokijapolun ajatus on pintaraapaisu. 
Mikäli kokijapolun, esityksen kosketuspisteiden ja käyttöliittymän välistä suhdetta 

haluaisi ymmärtää paremmin, olisi selvitettävä myös kokijapolun käsitteen 

alkuperäiset juuret tarkemmin. Museokävijöiden yhteydessä se tuntuu 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ymmärrettävältä ajatukselta. Ylipäänsä assosiaatio museokäynnin ja 

immersiivisen esityksen, erityisesti yritteliään osallistumisen tavan omaavissa 
esityksissä, on kiehtova. Voidaanko ajatella, että taitavasti tehty näyttely 

museossa uppouttaa myös kokijan samaan tapaan kuin immersiivisellä esityksellä 
on toiveissa? Mitä yhtäläisyyksiä tai eroja voisi löytää näiden erilaisten 

taidekokemusten väliltä? Entä voisiko kokijapolku-ajattelun kautta syntyä 
resonanssia Alstonin esittämään huomioon immersiivisen teatterin ja 

uusliberalismin yhteisestä eetoksesta? Talouselämän verkkolehden blogissa 
mainitaan, että “Et voi tarjota parasta asiakaskokemusta, ellet tunnista asiakkaasi 

polkua”.176 Löytyykö myös immersiivisen teatterintekijöiltä toive tarjota paras 
katsojakokemus nostamalla katsojan valinnat ja läsnäolo keskiöön? 

!

Dramaturginen!muoto!
Oikeasta Terveyskeskuksesta on tunnistettavissa käyttöliittymään määrittelemiäni 
elementtejä seuraavasti: ennakkotiedot ja katsojan aktiiviset toimet, jotka 

orientoivat perinteisestä poikkeavaan teatterikokemukseen; fasilitoivia hahmoja, 
jotka toteutuvat ihmisinä ja viestintäjärjestelmänä; henkilökohtaista näyttelijäntyötä 

sekä siirtymä arkitodellisuuden ja esitystodellisuuden välillä. Esiin nousi myös 
useamman kerran tuttuus eli arjesta tuttujen ja tunnistettavien asioiden 

sanoittaminen tai käyttäminen esityksen viitekehyksessä. Esimerkiksi 
terveyskeskuskäynnin muoto oli lainattu kehystämään esitystä, matka taitettiin 

arkisella linjan 66A bussilla muiden matkustajien seassa sekä kaupunkitilassa 

tehtiin konkreettisia havaintoja ympäristön tutuista elementeistä kuten 
Rautatieaseman kellosta. Liittymisen välineenä toimi oma, henkilökohtainen 

matkapuhelin. 
 

Erityisesti siirtymää sekä skenografiaa tarkastellessa huomataan käyttöliittymän 
elementtien vaativan tarkennusta. Sillä, onko esitystila rajattu vai avoin, ja onko 

kulku siellä vapaata vai noudatteleeko se jotakin tiettyä reittiä, on merkitystä myös 
käyttöliittymän ominaisuuksiin. Esimerkiksi ympäristönomaisessa esityksessä 

tulkinnanvara muun muassa siitä, ketkä ovat esiintyjiä, kasvaa verrattuna rajattuun 
esitystilaan. Siksi käyttöliittymän kategoriaan tulisi lisätä myös kohta esityksen 

dramaturginen muoto. 
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Dramaturgialla tarkoitetaan “draamallisen toiminnan arkkitehtuuria tai laajemmin 
esteettistä logiikkaa, jonka mukaisesti esityksen osatekijät on järjestetty (tai 

hajasijoitettu) tilaan, aikaan ja suhteeseen yleisönsä kanssa.”177 Dramaturgisella 
muodolla tarkoitan tässä yhteydessä esteettistä logiikkaa, joka voi olla tilallisesti 

rajattu tai avoin, tai kokijapolultaan vapaa tai ohjattu. Esimerkkeinä tilallisesti 
rajatuista muodoista toimivat YM PÄ RI :n kolmen lavastetun tilan muodostama 

esitystila sekä Neuromaanin käyttöönottama vanha sairaalarakennus. Avoimista 
puolestaan esimerkkejä ovat Oikean Terveyskeskuksen kaupunkitila ja 

kaupunkimetsä. Oikean Terveyskeskuksen bussimatkan voidaan ajatella olevan 
rajattu, sillä katsojalla on rajallinen tila liikkua bussin sisällä, vaikka bussi sinänsä 

matkaakin “rajattomasti” kuitenkin linjaansa pitkin.  

 
Kokijapolun kautta osallistumisen tarkasteleminen luo yhtymäkohdat Alstonin 

määrittelemiin osallistumisen tapoihin. Avoimella kokijapolulla korostuu 
aloitekykyinen osallistuminen, ohjatulla puolestaan narsistinen, itsereflektiivinen 

osallistuminen. Samalla tämä tukee väljää määritelmää immersiivisestä 
esityksestä. Moniaistinen esitys, jossa katsoja upotetaan esityksen maailmaan, 

voi toteutua lavastetuissa tiloissa tai ympäristönomaisissa tiloissa tai 
paikkasidonnaisesti. Siinä voi olla kohtaamisia esiintyjien kanssa tai katsoja voi 

kulkea itsenäisesti. Kiinnostavaa on, ettei kummassakaan analyysissani noussut 
merkittävästi esiin katsojan rooli esiintyjänä. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Kuva 2: Käyttöliittymän visualisointi. Piirros Meiju Lampinen. 
 

Yllä oleva kuva visualisoi dramaturgisen muodon täydentämiä ajatuksiani 
käyttöliittymästä suhteessa esitystapahtumassa kuluvaan aikaan. Kuva jakaa 

käyttöliittymän orientaatiovaiheeseen, esitystapahtumaan ja jälkihoitoon. 

Kuullessaan esityksestä katsoja saapuu esityksen äärelle oman 
kokemushistoriansa kanssa. Millaisia odotuksia katsojalla on? Millainen on hänen 

olotilansa? Ennen esitystä on orientaatiovaihe, jossa katsoja saa ennakkotietoa 
esityksestä vähintäänkin lipunoston tai -varauksen yhteydessä, ja mahdolliset 

katsojaa aktivoivat teot orientoivat esitykseen. Orientaation ja esitystapahtuman 
välisessä siirtymässä katsoja liukuu arkitilasta esitystilaan. Esitystapahtumassa 

katsojakokijan osallistumiseen voi vaikuttaa mahdollisesti jo ennen siirtymää 
tavattu fasilitoiva hahmo sekä puhutut ja/tai kirjalliset ohjeet. Skenografiset vihjeet 

ja näyttelijäntyön laatu saattavat myös kutsua osallistumaan.  

 
Orientaatiovaihetta olisi syytä tarkastella tarkemmin esimerkiksi Piispan esittämän 

osallistumisstrategian käsitteen kautta. Lisäksi museokävijöitä tutkinut John Falk 
on osoittanut tutkimuksissaan, että voimakkaimpia muistoja museokäynneistä jää 

niistä asioista, jotka osuivat kävijöiden ennakkotarpeisiin ja kiinnostuksen 
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kohteisiin.178 Kuinka esitykseen uppoamiseen vaikuttaa katsojan ennakko-

odotukset? Ja kuinka esitys itse voi vaikuttaa näihin odotuksiin? Kenties Falkin 
ajatuksista voisi löytyä hedelmällistä peilauspintaa. Myös erilaisten 

vastaanottoteorioiden tarkasteleminen voisi laajentaa ja selkeyttää käyttöliittymän 
hypoteesia kokonaisuudessaan. 

 
Jälkihoito-termi on ensimmäistä kertaa esillä tässä työssä. Sekä YM PÄ RI :ssä 

että Oikeassa Terveyskeskuksessa katsoja sai esityksen jälkeen materiaalia, joka 
liittyi esitykseen. YM PÄ RI :ssä jälkihoitoon kuului tehtäväpaketti ja Oikeassa 

Terveyskeskuksessa henkilökohtainen terveystilaraportti. Koska materiaalit 
saavuttivat katsojat vasta varsinaisen esityksen jälkeen, ajattelin aluksi, ettei niillä 

voi olla sijaa käyttöliittymässä. Pohdittuani niiden vaikutusta kestollisuuden kautta 

esitykseen liittymisen syvyyteen päädyin siihen ajatukseen, että jälkihoidolla voi 
olla osuutta juurikin syvyyteen liittyen. Jonkin ajan kuluttua esityksen 

päättymisestä saapuva materiaali (tai puhelu, kosketus, mikä tahansa, mikä 
suunnitellusti jatkaa esitystä) voi hyvinkin jatkaa esitykseen uppoamista tai 

syventää jo koettua. 
 

Immersiivisen esityksen dramaturgista muotoa tarkastelemalla voidaan myös 
löytää erilaisia raameja käyttöliittymälle. Millaisia kutsuja reittimuotoisen esityksen 

kannattaisi sisältää? Millaisia ohjeita avoimeen tilaan laadittu vapaata kokijapolkua 
toteuttava esitys tarvitsee mahdollistaakseen katsojan liittymisen esitykseen?  

 

Visualisointia voi katsoa myös kriittisesti. Esimerkiksi YM PÄ RI :ssä kokijapolku 
sisältää äärettömän määrän variaatioita, vaikka tila on rajattu, sillä osallistujat 

saavat itse alati valita suunnan esityksen sisällä. Siksi sitä ei ole mielestäni 
mielekästä tarkastella kokijapolun käsitteen kautta lainkaan. Ainoastaan sillä 

poikkeuksella, että katsoja määrittää itse esityksen jälkeen oman kokijapolkunsa. 
Minkä esityksen osien kanssa hän koki vuorovaikuttaneensa? 

 
Fasilitoiva hahmo on merkitty kuvaan esitystapahtuman ajaksi kysymysmerkillä. 

Jäin pohtimaan tämän roolia immersiivisissä esityksissä yleisemmin. Vaikka 

tutkimissani tapauksissa molemmissa fasilitoivalla otteella oli verrattain merkittävä 
osa, onko se siltikään immersiivisiä esityksiä määrittävä tekijä? Onko muita 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
178!Falk!2013,!109.!
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keinoja vaikuttaa osallistumiseen esityksen aikana? Vai onko fasilitoiva ote 

“tehokkainta”? 
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5!Johtopäätökset!
!
YM PÄ RI -esityksen käyttöliittymään liittyy konkreettisesti muun muassa 

ennakkotiedot esityksestä yleisölle, siirtymä arkitilan ja esitystilan välillä sekä 
fasilitoiva hahmo, Pikkolo. Tutkimuksessa käy ilmi, että myös näyttelijäntyön 

laadulla ja skenografisilla ratkaisuilla on vaikutusta käyttöliittymään. Konkreettisia 
elementtejä voi jakaa Whiten mukaan erilaisiin kutsun kategorioihin niiden 

näkyvyyden perusteella. YM PÄ RI -esityksestä oli löydettävissä julkinen-
kategoriaan kuuluvia kutsuja ainakin neljä kappaletta (ennakkotiedot, postikortit, 

fasilitoiva hahmo, puhutut ohjeet), peitetty-kategoriaan kaksi (siirtymä ja 
näyttelijäntyön laatu) ja useita implisiittisiä skenografiaan liittyviä kutsuja.  

 
Oikea Terveyskeskus -esitystä tarkasteltaessa ennakkotietojen, fasilitoivan 

hahmon, puhuttujen ohjeiden ja siirtymän näkökulmasta huomataan käsitteen 

määrittelyn vajavaisuus. Esityksestä on löydettävissä osallistumiseen liittyviä 
vihjeitä ennakkotiedoista sekä esityksen läpileikkaavasta henkilökohtaisesta 

esiintyjyydestä ja fasilitoivasta näyttelijäntyöstä. Fasilitointia tapahtui myös 
viestintäjärjestelmän avulla. Erityisesti siirtymän sekä skenografian tarkastelu tuo 

esiin havainnon esityksen dramaturgisen muodon vaikutuksesta käyttöliittymään. 
Päädyn täydentämään käyttöliittymän määritelmää Oikean Terveyskeskuksen 

yhteydessä.  
 

Käyttöliittymä määrittyy kahden erilaisen immersiivisen esityksen analyysin 
jälkeen seuraavasti: käyttöliittymän määrittää katsojan liittymisen esitykseen ja 

liittymisen syvyyttä ja laatua. Sen elementit jakautuvat kolmeen: orientaatioon, 

esitystapahtumaan ja jälkihoitoon. Orientaatiossa katsojan esitykseen liittymiseen 
vaikuttavat esityksen ennakkotiedot kuten kuvaus esityksen luonteesta ja 

sisällöstä sekä mahdolliset katsojaa aktivoivat teot lipunoston yhteydessä tai 
ennen esitystä. Orientaatiota, ja käyttöliittymän ajatusta yleisemminkin, voisi 

jatkotutkia esimerkiksi perehtymällä vastaanottoteorioihin. 
 

Esitystapahtuma sisältää siirtymän arkitilan ja esitystilan välillä, esityksen 
dramaturgisen muodon tilaan (avoin/rajattu) ja kokijapolkuun (vapaa/ohjattu) 

liittyen, fasilitoivan hahmon (tai useita) sekä puhutut ja/tai kirjalliset ohjeet. 

Esitystapahtumasta voi lisäksi löytyä osallistumisen kutsuja skenografiasta tai 
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näyttelijäntyönlaadusta. Myös tuttujen elementtien sisäistämisen osaksi 

esitystapahtumaa voidaan ajatella vaikuttavan osallistumisen helppouteen. 
Tällainen voi olla esimerkiksi oman puhelin käyttäminen esityksen sisällä. 

 
Jälkihoito linkittyy esityksen kestollisuuden ominaisuuteen. Sillä on mahdollista 

syventää liittymistä esitykseen muistuttamalla kokemuksesta tai tuomalla toisia 
näkökulmia koetun jälkeen. Konkreettisesti se voi olla esimerkiksi sähköpostitse 

toimitettu henkilökohtainen raportti terveydentilasta, kuten Oikeassa 
Terveyskeskuksessa. 

 
Tutkimusta käyttöliittymän ympärillä tulisi jatkaa, jotta käsitteen käyttökelpoisuus 

selviäisi. Pro gradu -tutkielmani ei linkittynyt suoraan minkään teorian alle, vaan 

sitä tarkasteltiin väljästi draaman jälkeisen teatterin viitekehyksessä. 
Käyttöliittymä-ajatusta olisikin jatkossa hyvä tarkastella esimerkiksi 

emansipoituneen katsojan tai relaatioestetiikan näkökulmista. Fenomenologisella 
otteella voitaisiin järjestää laajempi tutkimus, joka kartoittaisi erityisesti katsojien 

kokemuksia jostakin tietystä osallistavasta esityksestä. Kahden esityksen 
tutkiminen ja niistä konkreettisten elementtien löytäminen käsitteen alle on 

alkusysäys eikä termin käyttökelpoisuus ole vielä yksiselitteinen.  
 

Mitä immersiivisestä esityksestä saa selville tarkastelemalla käyttöliittymää? 
Kahdessa eri esitysanalyysissa nähtiin, että kysymys kietoutuu yleisösuhteeseen 

sekä siihen, kuinka tietoisesti sitä missäkin kohtaa rakennetaan. Tämä taas 

linkittyy valtaan - kuinka paljon katsojalle annetaan valtaa ja toisaalta vastuuta 
omasta kokemuksestaan? Kuten Rancieren määrittelemässä katsojan 

vapautumisessa tuolissaan istuvakin katsoja on vapaa vaeltelemaan 
ajatuksissaan ja tulkinnoissaan esityksen aikana, ajattelen, että myös 

uppouttavassa ympäristössä oleva katsoja on vapaa.179 Käyttöliittymän kautta 
voidaan tutkia osa-alueita, joilla katsojan vapautta pyritään rajoittamaan tai 

ohjaamaan. Voiko tämä heijastella myös jotain tekijöiden arvoista tai sen hetken 
yhteiskunnasta?  

 

Käyttöliittymän määritteleminen tuntuu tärkeältä, sillä sen alla olevat elementit 
linkittyvät selkeästi osallistujien esityksestä tekemään tulkintaan. Kuten Machon 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
179!Ranciere!2008;!20–21,!24–25.!
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toteaa, immersiivisissä esityksissä yleisön rooli on käänteentekevä: sen 

vaikutukset esityksen maailmaan ja vuorovaikutukseen muokkaavat tapahtuman 
lopullisen muodon ja kokemuksen.180 Se, kuinka kokonaisvaltaisesti upottavaan 

kokemukseen on mahdollista upota, korreloi mielestäni suoraan tulkintaan ja 
selkeä käyttöliittymä taas mahdollistaa kokonaisvaltaisen uppoamisen. 

 
 

 
 

 
 

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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LIITE!1.!!
HAASTATTELURUNKO YM PÄ RI -ESITYKSEN OHJAAJILLE 

 
Taustaa 
Oletteko tehneet aiemmin tällaisia esityksiä? 
 
Miten määrittelette immersiivisen teatteriesityksen? 
 
 
YM PÄ RI -esitys 
 
Esityskausi 
Millaisia kokemuksia teille on jäänyt esityksistä katsojien osallistumiseen liittyen? 
 
 
Harjoituskausi 
Millä tavoin katsojien oleilua tai toimien ohjailua pohdittiin? 
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LIITE!2.!!
LUONNOS YM PÄ RI -ESITYKSEN ESITYSTILOISTA 

 

 


