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THEATRE- KOTITEATTERIPROJEKTI

THEATRE eli Teatteri toipumisen välineenä.
Mielenterveyskuntoutujat teatterin tekijöinä
sosiaalipsykiatrisen kuntoutuksen ja asumispalvelujen
kehittämisen kentillä.
• Suomen akatemian rahoittama Tutkimuksella eteenpäin –kärkihanke

• 1.10.2016-30.9.2017



TAUSTAA
• Kaksivuotiseen etnografiaan nuorten aikuisten asumispalveluyksikössä

• (”Jotta olisi: paikka maailmassa. Etnografinen tutkimus suomalaisten mielenterveyskuntoutujien
kotiaiheisesta draamaprojektista.” SA, 2014-2017)

• Bringing Madness Home (Jäntti 2012)

• Kodin 20 ulottuvuutta: temporaaliset, affektiiviset, tilalliset, sosiaaliset, materiaaliset,
symboliset, ideologiset

• Kulttuuristen kotikuvastojen ja koettujen kotien, kodittomuuksien ja kodillisuuksien
kohtaamiset ja kohtaamattomuus

• Koti kysymyksenä

• Saussure S=ௌଵ

ௌଶ



THEATRE- KOTITEATTERIPROJEKTI

- Toteutuspaikka: Sopimusvuori ja Näsinkulman
Klubitalo
- Vastuuhenkilöt: teatteriohjaaja Riku Laakkonen
- tutkijatohtori Saara Jäntti Jyväskylän yliopiston

kieli- ja viestintätieteiden laitokselta
- Ohjausryhmä: jäsenet, Sopimusvuori ry:n

toiminnanjohtaja, Sopimusvuori oy:n
koulutusjohtaja, työntekijät, professori Marja-
Liisa Honkasalo



TUTKIVA TEATTERIRYHMÄ

Näsinkulman Klubitalon jäseniä
ja Sopimusvuoren yksiköiden
asiakkaita.

• Draamatyöpajat: koulutus ja

• työpajojen ohjaus



DRAAMATYÖPAJAT
ASUMISYKSIKÖISSÄ
Kevään 2017 aikana tutkiva

teatteriryhmä kerää draamatyöpajojen,

avulla tietoa Sopimusvuoren

asumispalveluyksiköiden asukkailta.
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Tarkoituksena on selvittää

asukkaiden ajatuksia ja

kokemuksia kodin merkityksestä.

Mukana kulkee myös kiinteästi

dokumentointiryhmä.



TEATTERIESITYS

Haastattelujen ja draamatyöpajojen tuloksien
pohjalta rakennamme teatteriesityksen
syksyn 2017 aikana esityksen, jota

esitetään syksyllä Sopimusvuoressa,
erilaisissa seminaareissa sekä ERROR -
festivaalilla Bratislavassa, Slovakiassa.



SOVELTAVA TEATTERI
TYÖMENETELMÄNÄ
Projekti etsii teatterin avulla

keinoja, joilla

mielenterveyskuntoutujat ja

muistisairaat voivat ilmaista

itseään myös sanattomasti.



TYÖPAJAT

Asumispalveluyksiköissä järjestettävät
työpajat ovat täysin vapaaehtoisia ja
avoimia kaikille. Asukkaiden kunto
huomioidaan ja keinoina käytetään
kehollista ilmaisua ja ilmaisua esineillä.



TYÖPAJAT

Osallistua voi myös katsomalla ja
tarkkailemalla. Osallistujien
anonymiteetti on tarkoin suojattu, eikä
niissä kuvattua materiaalia käytetä
lopullisessa videossa. Myöskään
esityksessä kenenkään tarinaa ja
kokemuksia ei henkilöidä.



DOKUMENTOINTI

Projektista tehdään videodokumentti,

jota käytetään myöhemmin mm.

opetus- ja tutkimustarkoituksissa.

Dokumenttia levitetään myös

päättäjien keskuuteen.



TAVOITTEET
1. ITSEILMAISU JA
TIEDONKERUU
Projekti tarjoaa totutusta

poikkeavia tapoja itseilmaisuun.



TAVOITTEET
2. VALTAUTUMINEN
-taitojen

kartuttaminen

-työllistyminen



TAVOITTEET
3. MUTUAL RECOVERY
Taide koko yhteisöä voimauttavana
kohtaamisen paikkana (Crawford 2014)

Tuottaa uutta tietoa siitä, miten
soveltavaa teatteria ja taiteita voitaisiin
hyödyntää asumispalveluorganisaatiossa

sosiaali-psykiatrisen kuntoutuksen ja
asumispalveluiden kehittämisen/laadun

ylläpitämisen välineenä.



TAVOITTEET
4. VAIKUTTAMINEN
Projektin yhtenä tavoitteena on,

että päättäjien tietoisuutta

lisäämällä asumispalveluja

voitaisiin edelleen kehittää.



TAUSTAA: MIKSI KOTI?

• Paikan asuttaminen on ihmisen tapa olla maailmassa (Heidegger 1965/1995)

• Tämä maailmassa oleminen on sukupuolittunutta, kulttuurista ja kytkeytyy mm.
etnisyyteen ja luokkaan (Young 1997, Irigaray 1993, Saarikangas 2006, 2009, hooks 1990)

• Mielenterveyden ongelmat ja psykiatriset hoitomuodot vakuttavat
merkittävästi siihen, miten tätä olemisen tapaa voi toteuttaa (Jäntti 2012, tulossa)



MIKSI KOTI?

• Sairaus ja mielenterveyden ongelmat voidaan kokea kodittomuuden tunteena (Honkasalo 1998, Svenaus
2000).

• Psykiatrian kaksoistehtävä: parantaa ja hallinnoida potilaita; valta siirtää potilas pois
kotoaan/kotimaailmasta (Goffman (1960)

• Psykiatriset ongelmat voivat johtaa kodittomuuteen – ja kodittomuus voi aiheuttaa mielenterveyden ongelmia
(Tischler 2007, 2009; Granfelt 1998, Young 1997).

• Kodin kuntoa voidaan käyttää mittarina arvioitaessa asukkaan mielenterveyttä(esim. Jönsson 2005).

• Leimautumisen vuoksi ja esimerkiksi kuntoutujien väkivaltaisuutta korostavien mediakuvien (esim. Cross 2010)
vuoksi mielenterveyskuntoutujien voi olla vaikea löytää kotia (Mielenterveysbarometri 2011)



SOSIAALIPSYKIATRISEN KUNTOUTUKSEN JA ASUMISPALVELUIDEN
KONTEKSTI SUOMESSA

• Deinstitutionalisaatio: viime vuosikymmenien aikana mielisairaalapaikat
vähentyneet n. 20.000:sta 3.500:een

• Korvattu lähinnä yksityisen sektorin tarjoamilla asumispalveluilla, jotka
tarjoavat asumispalveluita ja eriasteisesti tuettua asumista n. 8.000
mielenterveyskuntoutujalle (THL 2016, Salo & Kallinen 2007)

• Palvelut pääasiassa porrastettu 24/7 valvotuista asumispalveluista kotona
asumisen eriasteiseen tukeen



MIKSI KOTI?

• Koti: affektiivinen suhde sosiaalisiin, materiaalisiin, todellisiin ja kuviteltuihin
tiloihin, jotka toiston kautta rakentuvat osaksi identiteettiä

• Kulttuurisesti, sosiaalisesti, rakenteellisesti ja psykiatrisesti rakentuva
kuuluminen

• intersektionaalisuus



MIKSI SOVELTAVA TEATTERI?

• Mielenterveysongelmat: otteen menettämistä kielestä (Kristeva1989, Foucault 1961, Irigaray

1993, Cixous 1975, Stone 2004)

• Mielenterveyden ongelmat koetaan materiaalisina, tilallisina ja ruumiillisina
sosiaalisissa yhteisöissä ja ympäristöissä

• Biologiset selitysmallit vähentävät lääkäreiden potilaita kohtaan tuntemaa
empatiaa (Lebowitz et al.  2014)



DRAAMAPROJEKTIT 2014-2015

• Osa tuetun asumisen asumisyksikön viikkotoimintaa
• Läpivirtaus

• N.  30 osallistujaa

• Soveltavan teatterin ammattiohjaaja

• Teatteriprojekti

• Tammikuusta 2014 alkaen: draamaharjoituksia, koti-
aiheeseen liittyviä tehtäviä

• ”Koti! Paikka Maailmassa” (syksyllä 2014) Tutkielma
kodista.

• ”Empty Hearts” Teatteriesitys kodittomuudesta.

• Yksilö- ja ryhmähaastatteluja

• Kysely osallistujille ja työntekijöille



ETNOGRAFIA SOVELTAVA TEATTERI/DRAAMA

• Osallistuva havainnointi, tutkijan läsnäolo
yhteisössä

• Pyrkimyksenä tavoittaa yhteisön ja sen
jäsenten omat merkitykset ja toimintatavat

• Prosessit valmiiden tuotosten takana

• Tämä tutkimus: paikan ja ryhmän etnografia
• ihmisten läpivirtaus ja tilassa läsnä olevat

toiset tilat

• Toimintatutkimuksen rajamailla

• Taideinstituutioiden ulkopuolella, usein marginaaliryhmien kanssa
toteutettava projekti, jossa ilman valmista käsikirjoitusta
tuotetaan jotain osallistujille merkityksellistä asiaa, ilmiötä tai
kokemusta käsittelevä esitys

• Teatteri tutkimisen välineenä
• Vrt terapia (Latinan therapia, ja kreikan therapeia ‘parantaminen,’ v.

therapeuein ‘minister to, treat medically, lääkitä’): työstämisen
keskiössä minuus

• Teatterissa ja teatterilla tutkittaessa työstämisen kohteena
todellisuus, yhteisö

• Prosessi- ja ryhmäkeskeinen (Nicholson 2011)

• Eetoksena rikkinäinen/rikkinäisten osallisuus ja toimijuus

• ”Tää on vähän niin kuin tutkimusta meillekin”
• Implikaatiot kokemukselle?

ETNOGRAFIA JA SOVELTAVA TEATTERI



ENSIMMÄISET SANAT



ENSIMMÄINEN ELE





https://www.youtube.com/watch?v=YhSd8rNBywk&feature=youtu.be




https://www.youtube.com/watch?v=YhSd8rNBywk&feature=youtu.be


KIRJALLISUUTTA

• Reading, interventions. States of interpersonal and intrapersonal violence in Bessie Head’s A
Question of Power. In M. Husso, T. Virkki, M. Notko, H. Hirvonen, & J. Eilola (Eds.), Interpersonal
Violence. Differences and Connections (pp. 213-226). Routledge. (2016)

• Jäntti, S. (2014). Koti ja hulluus, koditon hulluus. Niin & näin, 21 (4), 77-79.

• Bringing Madness Home. Janet Frame’s Faces in the Water, Bessie Head’s A Question of
Power and Lauren Slater’s Prozac Diary. University of Jyväskylä: Jyväskylä Studies in
Humanities (2012).

• Jäntti, S. (2016) Mitä kotiin kuuluu? Kirjallisuusterapia 24 (1), 8-11.

• “Koti, mieli, terveys”. Terveydenhoitaja, 2013: 46 (8), 10-11.

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/45253
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/37880
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•Laakkoseen: riku.laakkonen@kolumbus.fi

•Lisätietoa projektista Saara Jäntti, tutkijatohtori,

Jyväskylän yliopisto: saara.j.jantti@jyu.fi
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