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Johdanto

Ryhmään liittyminen ja siitä eroaminen ovat jokapäiväistä toimintaa, 

jonka yksityiskohtia emme usein tule pohtineeksi. Molemmat ovat kui-

tenkin monimutkaisia prosesseja, jotka edellyttävät toiminnan koordi-

noimista sekä uuteen ryhmään liittyvien että uusia jäseniä vastaanotta-

vien osapuolten välillä. Monesti koordinaatio on kehollista; esimerkiksi 

kääntymällä toista kohti voi ilmaista valmiuttaan ottaa toinen ihminen 

mukaan ryhmään, ja päinvastoin, kääntämällä selkänsä voi näyttää,  ettei 

ole vastaanottavainen juuri sillä hetkellä. Äärimmäinen esimerkki on 

kiusaaminen, joka voi toteutua pieninkin elein; ryhmä voi ”sulkea ra-

jansa” kehollisesti siten, että yksi osallistuja jää ryhmän ulkopuolelle. 

Tällaista toimintaa voi olla vaikea todentaa jälkikäteen. Ryhmäytymisen 

yksityiskohtainen analyysi tuo näkyväksi niitä keinoja, joita osallistujat 

käyttävät erotessaan yhdestä ryhmästä ja liittyessään toiseen, tai vastaan-

ottaessaan uusia jäseniä jo olemassa olevaan kokoonpanoon.

Tämän tutkimuksen kohteena on ryhmäytyminen teatteriharjoituksis-

sa, jonka osallistujat ovat nuoria kesätyöntekijöitä. Nuorilta ei edellytetä 

aiempaa kokemusta teatterin parissa. He eivät myöskään yleensä tunne 

toisiaan harjoitusten alkaessa, joten kesän kuluessa joukosta toisilleen 
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vieraita nuoria tulee yhteen hioutunut ryhmä. Teatteriharjoitukset ovat 

otollinen konteksti ryhmäytymisen analysoimiseen, sillä harjoituksia 

tehdään usein erilaisissa kokoonpanoissa ja ryhmäytyminen ilmiönä 

tulee näin ollen näkyväksi.

Ryhmäytyminen näyttäisi olevan ihmiselle luontaista. Satunnaisessa-

kin väenpaljoudessa ilmenee herkästi taipumusta muodostaa psykolo-

gisia joukkoja, joiden sisällä oleviin suhtaudutaan yleensä positiivisesti 

(Freud 2010 [1921]: 59, 61–62). Aiemmista tutkimuksista ilmenee niin 

ikään, että taide itsessään herättää ryhmään kuulumisen tunnetta (Mc-

Carthy, Ondaatje, Zarakas & Brooks 2004: 14). Tässä analysoitu toiminta 

on myös perustavasti ryhmälähtöistä: harjoitukset eivät perustu ennalta 

laadittuun käsikirjoitukseen vaan käsikirjoitus luodaan kesän aikana. 

Ryhmä siis tuottaa teoksen yhdessä. (Ks. Oddey 1994.) Tutkimushank-

keeseemme osallistuville nuorille työskentelyn merkittävä anti on ollut 

kokemus siitä, millaista on sitoutua ryhmään ja saada yhteinen ääni 

kuuluviin teoksen ja näyttämöroolien kautta (Visakko 2017).

Näyttämöharjoitusten aikana tapahtuu paljon erilaisia lyhytaikaisia 

ryhmäytymisiä; harjoitteita tehdään usein pareittain tai pienissä ryhmis- 

sä, ja kokoonpanojen muodostaminen edellyttää konkreettista siirty-

mis tä erikokoisiin ryhmiin. Näissä tilanteissa ryhmät syntyvät pitkälti 

samanaikaisesti, jolloin koko asetelma on liikkeessä. Artikkelin analyyt-

tinen osuus keskittyy juuri tällaiseen ryhmäytymiseen: analyysin koh-

teena on tilanne, jossa osallistujat siirtyvät pareista kolmen hengen 

ryhmiin. Ryhmän jäsenten lukumäärä vaikuttaa ryhmädynamiikkaan 

ja sen mahdollisuuksiin, sillä ryhmän jäsenten välille syntyy erilaisia 

riippuvuussuhteita (Freud 2010 [1921]). Sosiologi Georg Simmel (1902) 

on nostanut esiin ryhmän jäsenten lukumäärän merkittävänä tekijänä 

ryhmän toiminnan ja sen jäsenten välisten suhteiden kannalta. Tämän 

tutkimuksen kannalta keskeistä on erityisesti kahden hengen (dyadin tai 

parin) ja kolmen hengen ryhmän erityiset ja erottavat piirteet. Simme-

lin mukaan dyadi on ryhmien joukossa erityistapaus, sillä sen jäsenet 

ovat toisistaan erityisellä tavalla riippuvaisia. Jos yksi lähtee, toinen jää 

yksin ja ryhmän olemassaolo lakkaa. Kolmen hengen ryhmä on toisaalta 

jatkuvasti alttiina sille, että kaksi jäsentä tiimiytyy keskenään ja yksi jää 

ulkopuoliseksi.
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Artikkeli on jäsennetty seuraavasti: kerron aluksi aineistosta ja tutki-

mushankkeesta, jonka osana aineisto on nauhoitettu (luku 2). Sen jäl-

keen käsittelen ilmiöitä, joita keskustelunanalyyttinen teatterintutkimus 

nostaa esiin (luku 3). Analyyttisessa osassa (luku 4) näytän ensin yleis-

kuvan siitä, millaisten vaiheiden kautta ryhmäytyminen etenee ja mitkä 

seikat vaikuttavat ryhmien muodostamiseen (4.1.). Sitten analysoin koko 

tilannetta sekventiaalisesti siten, että keskiössä on sanallinen toiminta 

(4.2.). Näytän vielä eri parien siirtymistä analysoimalla, miten  edeltävän 

tehtävän luomat spatiaaliset ja ryhmädynaamiset seikat vaikuttavat 

orientaation muutoksiin ja miten parit koordinoivat kehollista toimin-

taansa keskenään (4.3.). Kahden tapauksen avulla havainnollistan myös, 

miten ryhmät muodostavat uuden vuorovaikutustilan (4.4.). Luvussa 5 

kokoan tulokset. Tutkimustarinassa kerron, miten hanke sai alkunsa ja 

valotan sitä, mitä hankkeen osallistujien yhteisissä tapaamisissa tapah-

tui: millaisia asioita käsiteltiin kulissien takana. Valotan myös sitä, mi-

ten tutkijat ja taiteilijat tutustuivat toistensa metodeihin osallistumalla 

tieteelliseen ja taiteelliseen toimintaan.

Aineisto ja menetelmät

Tutkimusaineisto koostuu videoiduista teatteriharjoituksista. Ne on nau-

hoitettu osana Koneen Säätiön rahoittamaa  vuorovaikutustutkijoiden ja 

taiteentekijöiden yhteistä kolmivuotista hanketta ”Taide työnä ja työväli-

neenä” (2015–2017). Tutkimuskohteena on URB-kesätyöprojekti, jossa 

ryhmä nuoria aikuisia työskenteli ammattilaisen johdolla tähtäimenään 

esitys Kiasma-teatterin järjestämillä Urbaanin taiteen festivaaleilla. Pro-

jektissa harjoiteltiin kesäisin viidestä kuuteen viikkoa, kuusi tuntia joka 

arkipäivä. Taide työnä ja työvälineenä -hankkeen tutkijat ja avustajat ke-

räsivät aineiston videoimalla näyttämöharjoituksia ja haastattelemalla 

kesätyöprojektiin osallistuneita nuoria ennen projektia ja sen jälkeen 

sekä tallentamalla osallistujien tuottamaa muuta materiaalia kuten teks-

tejä ja kuvia ja osallistujien kuvaamia videoita. Myös esitykset Urbaanin 

taiteen festivaalilla on tallennettu tutkimuskäyttöön. Kesätyöprojektiin 

valittiin joka kesäksi uusi nuorten aikuisten ryhmä. Osallistujilta ei edel-
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lytetty kokemusta tai harrastuneisuutta taiteen alalta, mutta heiltä edel-

lytettiin halua osallistua yhteiseen projektiin ja työskennellä yhteisen 

päämäärän hyväksi. Ohjaaja ja hänen työparinsa olivat taiteen ammatti-

laisia ja myös mukana Taide työnä ja työvälineenä -hankkeessa.

Aineistoa kerättiin kaikkiaan kolmelta kesältä videoimalla yhdestä 

kahteen kokonaista harjoituspäivää viikossa koko harjoittelujakson ajal-

ta. Yhteensä videoaineistoa on kertynyt noin 150 tuntia. Aineistot on 

tallennettu kolmella kameralla. Tässä tutkimuksessa aineistona on käy-

tetty kahden näyttämöharjoituksen väliin sijoittuvaa katkelmaa, jossa  

12 osallistujaa siirtyy pareista kolmen hengen ryhmiin. Katkelman koko-

naiskesto on 22 sekuntia. Kyseessä on siis ajallisesti varsin lyhyt tuokio, 

mutta lyhyessä ajassa tapahtuu paljon – erityisesti siksi, että suuri osa 

tapahtumisesta on samanaikaista. Yhden ryhmäytymistilanteen yksityis-

kohtainen analyysi tuo näkyväksi sen, miten osallistujat koordinoivat 

toimintaansa yhdessä siirtyessään pareista kolmen hengen ryhmiin, il-

man että ryhmien kokoonpanoa on ohjeistettu muuten kuin lukumää-

rän osalta. Analysoitu tilanne on nauhoitettu kesätyöprojektin toisella 

viikolla. Osallistujat ovat harjoitelleet keskenään seitsemän arkipäivän 

ajan, ja kyseessä on projektin kahdeksas päivä. Koska harjoituksia on 

kuusi tuntia joka arkipäivä, yhteistä aikaa on ehtinyt kertyä reilut neljä-

kymmentä tuntia.

Tutkimuskohteeksi valikoitunut ilmiö, ryhmäytyminen, niin sanotusti 

”nousi aineistosta”, eli valikoitui motivoimattoman  aineistonkatselun tu-

loksena. Yhden osallistujan ele herätti kiinnostukseni ja ryhdyin tarkas- 

telemaan tilannetta tarkemmin. Tässä mielessä tutkimuskohteen va-

linta oli klassisen keskustelunanalyyttinen. Analyysia ohjasi koko ajan 

keskustelunanalyysiin perustava analyyttinen kysymys ”Why that now?” 

(Schegloff & Sacks 1973). Sen sijaan se, että analyysin kohteena on 

vuorovaikutus teatteriharjoituksissa, tekee asetelmasta erilaisen kuin 

klassisissa keskustelunanalyyttisissa tutkimuksissa, jotka pohjautuivat 

etenkin alkuun pitkälti puhutun arkivuorovaikutuksen analyysiin  (Sacks 

1992a, 1992b). Tutkimuksessani soveltavuus ilmenee ensinnäkin siten, 

että aineisto on taltioitu teatteriharjoituksista, mikä on melko uusi avaus 

keskusteluntutkimuksen kohteena (ks. Norrthon 2020). Tutkimushanke 

oli myös perustavasti tieteen ja taiteen rajoja ylittävä; keskeistä oli  alusta 
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asti tutkijoiden ja kentän monenlaiset kohtaamiset. Hankehakemus kir-

joitettiin yhdessä, ja tutkijat ja taiteilijat tapasivat toisiaan säännölli sesti 

koko hankkeen ajan. Tapasimme myös URB-kesätyöprojektiin osallis-

tuneita nuoria esimerkiksi harjoituksissa, hankkeen  järjestämässä työ - 

pajassa ja esityksessä Pyhä kaaos (http://www.sicspace.net/past/py-

hae-kaaos/).

Vuorovaikutus teatterissa ja teatteriharjoituksissa on uusi, kas-

vavaa kiinnostusta herättänyt alue keskusteluntutkimuksen kentäl-

lä (ks. Harjunpää, Deppermann & Sorjonen 2021; Hazel 2015, 2018; 

 Ihalai nen (tulossa); Norrthon 2020; Raevaara 2020; Savijärvi 2019;  Sa vi- 

järvi & Ihalainen (tulossa); Schmidt 2014, 2018; Turunen 2018). Tutki-

musta tehtiin tiiviissä yhteistyössä taiteilijoiden kanssa – ei pelkästään 

työpöydän ääressä vaan myös kokemuksellisesti, osallistumalla. Tutkijat 

ja taiteilijat tapasivat toisiaan säännöllisesti koko hankkeen ajan. Tutkijat 

osallistuivat toisinaan näyttämöharjoituksiin yhdessä nuorten kanssa, ja 

taiteilijat osallistuivat joihinkin yliopistolla järjestettyihin seminaareihin 

ja datasessioihin. Tarkoituksenamme oli, että oppisimme ymmärtämään 

tieteen ja taiteen metodien yhtymäkohtia ja eroja kokemuksen kautta.

Keskustelunanalyysi näyttämötaiteen analyysivälineenä

Keskustelunanalyysi tutkii, miten ihmiset toimivat ja tulkitsevat toisten-

sa toimintaa tilanteissa, jotka muotoutuvat hetki hetkeltä. Sitä voidaan 

pitää intersubjektiivisuuden arkkitehtuurin empiirisenä tutkimusmene-

telmänä. (Heritage 1996 [1984].) Metodi lähtee liikkeelle siitä oletta-

muksesta, että toisen ihmisen tarkoitusperien tulkitseminen perustuu 

käytännössä aina päättelyyn (ks. Goffman 1959: 15; Garfinkel 1967). 

Päättelyprosessi, kuten sen analysoiminenkin, on mahdollista, koska 

keskustelutoiminnot ovat julkisia. Ne on tuotettu osallistujien havaitta-

vaksi, ja tästä syystä ne ovat tunnistettavia sekä vuorovaikutustilanteisiin 

osallistuville että vuorovaikutusta analysoivalle tutkijalle (Schegloff & 

Sacks 1973; Schelgloff 1991; Wootton 1997). Vaikka meillä ei voikaan 

olla täysin samanlaisia kokemuksia maailmasta, toimimme ikään kuin 

kokemukset olisivat yhtenevät – ymmärtäminen perustuu siihen, että 
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kokemuksemme ovat riittävässä määrin yhteneviä, kunnes toisin todis-

tetaan (Heritage 1996 [1984]: 64–70; Schutz 1990 [1962]: 10–12).

Esittävässä taiteessa tulkintojen pitää olla tunnistettavia myös yleisöl-

le. Kuten Raevaara (painossa) osoittaa, URB-kesätyöhankkeen ohjaaja 

asettaa harjoituksissa ohjeittensa perustaksi myös yleisön näkökulman. 

Yleisön näkökulman eksplikoiminen on erityisen tärkeää ryhmässä, jos-

sa osallistujat eivät ole ammattilaisia taiteentekijöitä. Näin ollen ohjaajan 

on tärkeä sanoittaa sellaistakin, mikä ammattilaiselle on jo osa hänen 

ammatillista kompetenssiaan – taitoa nähdä ammattilaisen silmin (ks. 

Goodwin 1994). Teatterihankkeeseen osallistuvat nuoret harjoittelevat 

paitsi esiintymistä myös sitä, millaista työtä esittävän taiteen tekeminen 

on. Harjoituksissa he oppivat esiintymisen lisäksi myös katsomaan ja 

analysoimaan roolihahmojensa toimintaa katsojan näkökulmasta.

Esittävän taiteen ja erityisesti teatterivuorovaikutuksen analysoiminen 

nostaa keskiöön kehollisen toiminnan, jota myös viimeaikainen vuoro-

vaikutustutkimus on tuonut yhä enemmän esiin (esim. Broth & Monda-

da 2019; Broth & Keevallik 2020; Goodwin 2000; 2002; Haddington, 

Mondada & Nevile 2013; Haddington & Kääntä 2011; Keevallik 2013, 

2018; Mortensen & Hazel 2014; Nevile 2015; Stevanovic & Lindholm 

2016). Jo puoli vuosisataa sitten sosiologi Erwing Goffman (1964) totesi, 

että puheen luonnollinen koti on tilanne, jossa ei välttämättä puhuta. 

Keskustelunanalyyttiset tutkimukset ovat tuottaneet yhä tarkempaa tietoa 

siitä, miten osallistujat koordinoivat sanallista ja kehollista toimintaansa. 

Goodwin (1979) osoitti jo klassikoksi muodostuneessa tutkimuksessaan, 

miten vastaanottajan katseen suunta vaikuttaa puhujan tuottaman vuo-

ron rakenteeseen: mikäli kukaan vastaanottajista ei katso puhujaa tai ole 

kääntämässä katsettaan tämän suuntaan vuoron edetessä, puhuja aloit-

taa uudestaan. Tämä osoittaa, miten perustavasti olemme riippuvaisia 

toisistamme – jopa puheenvuorojemme kieliopillinen rakenne riippuu 

siitä, miten puhettamme kuunnellaan. Goodwin (2007) tarkasteli vuoro-

vaikutusta myös kuulijan näkökulmasta; hän näytti, miten tietävä kuulija 

koordinoi kehollista toimintaansa kertomuksen etenemisen mukaan, 

vaikka ei osallistunutkaan kertomiseen sanallisesti.

Viimeaikaiset tutkimukset sanallisen ja kehollisen toiminnan suh-

teesta viittaavat siihen, että kehollinen toiminta on jopa sanallista merkit-
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tävämpää ainakin sellaisissa tilanteissa, joissa tehdään myös muuta kuin 

puhutaan. Stevanovic ja Monzoni (2016) ovat analysoineet kehollis ta 

toimintaa tilanteissa, joissa yhteisen toiminnan kohteena on jokin mate- 

riaalinen objekti. Tutkimus osoittaa, että osallistujat orientoituvat ensi-

sijaisesti keholliseen toimintaan ja toissijaisesti puheeseen. Mikäli sanal - 

linen ja kehollinen toiminta ovat ristiriidassa keskenään, osallistujat 

tulkitsevat kehollista toimintaa. Niin ikään tilanteissa, joissa  sanallinen 

toiminta (kuten kertominen) syystä tai toisesta keskeytyy, paluuta il-

maistaan kierrättämällä keskeytystä edeltäneestä toiminnasta ensin ke-

hollisia ja sitten sanallisia keinoja (Helisten 2018). Mondada (2009) on 

analysoinut toisilleen ennalta vieraiden ihmisten kohtaamista kadulla ja 

osoittanut, että ennen sanallisen vuorovaikutuksen aloittamista osallistu-

jat kääntyvät toisiaan kohti ja luovat yhteisen vuorovaikutus tilan. Vuoro-

vaikutustila muodostetaan siis aluksi kehollisesti ja vasta sen jälkeen 

ryhdytään puhumaan.

Keskustelunanalyyttinen metodi on erikoistunut vuorovaikutuksen 

ajallisen etenemisen analysoimiseen (Deppermann & Günther 2015). 

Etenkin alkuvaiheessa, kun valtaosa tutkimuksesta perustui puhelinkes-

kustelujen nauhoituksiin, analyysissa korostui toimintojen sekventiaali-

nen (perättäinen) jäsentyminen (Schegloff 2007). Kehollisen toiminnan 

analyysi on nostanut esiin simultaanisuuden (samanaikaisuuden) (esim. 

Goodwin 2007). Kehollisen toiminnan analyysissa onkin otettava huo-

mioon useita temporaalisia jäsennyksiä, jotka ovat yhtä aikaa relevantte-

ja (Mondada 2018). Leppäkoski (2001) nostaa myös esiin juuri teatterille 

tyypillisen ajallisen ulottuvuuden: vertikaalisuuden. Teatteriesitys tapah-

tuu jossakin paikassa johonkin aikaan. Se on ikään kuin oma maailman-

sa, johon katsoja astuu sisään ja josta hän esityksen jälkeen taas palaa 

normaaliin arkeensa aikaulottuvuuksineen. Esiintyjän näkökulmasta 

taas voidaan ajatella, että näyttämöharjoituksissa aika kulkee taaksepäin, 

ensi illasta harjoituskauden alkuun; harjoittelun ja harjoituksissa tapah-

tuvan vuorovaikutuksen kannalta ei ole niinkään merkittävää se, kuinka 

kauan jotakin kohtausta on harjoiteltu vaan se, kuinka lähellä ensi-ilta 

on. Ensi-illan läheisyys vaikuttaa siihen, miten kohtauksia harjoitellaan, 

miten osallistujat puhuvat toisilleen, millaisia vuoroja ohjaaja käyttää ja 

miten vuorot tulkitaan. (Hazel 2018.)
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Keskustelunanalyysi on esittävän taiteen analyysivälineenä erityisen 

kiinnostava, koska molemmat tutkivat inhimillistä vuorovaikutusta siten 

kuin se toteutuu arkisissa tilanteissa – molemmat pureutuvat inhimil-

lisen kokemuksen ydinkysymyksiin. Keskustelunanalyysin perustava 

ja vuorovaikutuksen yksityiskohtiin pureutuva kysymys, why that now, 

on esittävässä taiteessa keskeinen, kun taide luo kokemuksia ja pyrkii 

yhteyteen yleisön kanssa (Norrthon 2017). Arkivuorovaikutuksen sään-

nönmukaisuuksia ja konventioita hyödynnetään myös kaunokirjallisuu-

den dialogissa (ks. Nykänen & Koivisto 2016). Hazel (2018) nostaa esiin 

näyttelijäntyön ja keskustelunanalyysin paralleelin tavan tuottaa ja tulki - 

ta tekstejä. Keskusteluntutkijat litteroivat vuorovaikutusta, ja näitä litte-

raatteja analysoidaan katsomalla samaa litteroitua videopätkää yhä uu-

destaan. Teatterissa toiminnan suunta on päinvastainen; kirjoitettua 

puhetta, käsikirjoitusta, luetaan ja tulkitaan, ja tekstin pohjalta luodaan 

puhuttua vuorovaikutusta.

Tulokset

Tarkastelen tässä luvussa kahden näyttämöharjoituksen välistä jaksoa, 

jossa kaksitoista osallistujaa työskentelee ensin pareittain ja siirtyy  sitten 

ohjaajan kehotuksesta kolmen hengen ryhmiin. Ensikatsomalta katkel-

ma näyttää kaaokselta. Tarkemman analyysin tuloksena toiminnasta 

löytyy kuitenkin monenlaista systematiikkaa – se on jäsentynyttä pie-

nintä piirtoa myöten (ks. Sacks, Schegloff & Jefferson 1974). Osallistu-

jia on tässä tilanteessa ohjaajan lisäksi kaksitoista, sillä myös tutkijat 

ovat mukana tekemässä harjoitteita. Sami, Leena, Milja, Lotta ja Petra 

ovat tutkijoita, Jani, Carlos, Amina, Razan, Henry, Elisa ja Nimo taas 

URB-kesätyöhankkeeseen palkattuja nuoria.

toiminnan vaiheet ja edeltävän toiminnan merkitys
Taustoitan analyysia kertomalla aluksi, millaisia vaiheita ryhmien muo-

dostamisesta hahmottuu ja miten edeltävä harjoitus ja siinä omaksutut 

roolit vaikuttavat ryhmien muodostamiseen. Näytän myös, miten osal-

listujat ovat sijoittuneet tilaan tilanteen alkaessa ja siinä vaiheessa, kun 
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he ovat siirtyneet kolmen hengen ryhmiin (asetelmat 1 ja 2). Jäljempänä 

analysoin kutakin vaiheitta yksityiskohtaisesti eri parien näkökulmasta 

eli havainnollistan sitä, millaisia toteumia eri vaiheilla on kyseisessä ti-

lanteessa. Vaiheiden kesto ja toteutumistapa kuitenkin vaihtelee eri osal-

listujilla. Jokaisen osallistujan toiminta vaikuttaa koko ryhmään, sillä 

koko konstellaatio on liikkeessä. Yhden osallistujan siirtyminen vaikut-

taa siihen, millaisia mahdollisuuksia muilla on löytää itselleen ryhmä. 

Jos parin yksi jäsen liittyy uuteen ryhmään, toinen jää yksin (Simmel 

1902). Yksinäisen on löydettävä itselleen sellainen ryhmä, jossa ei vielä 

ole kolmea jäsentä. Jäljempänä näkyy, että juuri näissä tilanteissa osal-

listujat käyttävät puhetta. Yksin jääminen on siis jonkinasteinen ongel-

matilanne, jonka ratkaisemisessa puhe on paikallaan.

Ryhmäytymisprosessin voi kiteyttää alla olevan kaavion mukaisesti:

Prosessi alkaa, kun ohjaaja lopettaa edellisen harjoituksen (1a). Sen jälkeen osallistujat päättävät 
harjoituksen keskenään (1b) ja suuntaavat huomionsa ensin ohjaajaan (2a) ja sitten koko ryhmään 
potentiaalisina uusina vuorovaikutuskumppaneina (2b). Uusien ryhmien muotoutumiseen kuuluu 
vuorovaikutustilan luominen (3a) sekä orientoituminen uudestaan koko ryhmään uutena kolmen 
hengen ryhmänä (3b).

Kuvio 1. Ryhmäytymisprosessi

Kaavion vaiheet a ja b tapahtuvat kronologisessa järjestyksessä, joskin 

tapahtuminen on osin samanaikaista ja toteutuu eri tavoin eri parien 

koh dalla. Edellä kuvatuista vaiheista ainoastaan ohjaajan toimesta tapah-

tu va edellisen tehtävän lopettaminen ja ohjeistaminen siirtyä seuraa-

vaksi kolmen hengen ryhmiin (1a) ovat ensisijaisesti sanallisia. Ohjaaja 

toki käyttää myös kehoaan – hän lähtee kävelemään salin poikki ja alkaa 

puhua vasta sitten. Lisäksi hän käyttää monenlaisia eleitä antaessaan 

ohjeen siirtyä uusiin ryhmiin: esimerkiksi pyöräyttää kättään ilmassa. 

Hänen toimintaansa olisi kuitenkin vaikea (jos ei mahdoton) toteuttaa 

kokonaan kehollisesti. Ryhmäytymisen muut vaiheet (1b–3b) taas toteu-

tuvat pääasiassa kehollisesti; uusi ryhmäjako edellyttää, että osallistujat 

siirtyvät kolmen hengen ryhmiin, ja sitä taas olisi mahdotonta tehdä 

pelkästään puhumalla.

Ryhmien muodostamiseen ja tilanteen kulkuun vaikuttaa  ensinnäkin 

se, mitä osallistujat ovat tekemässä ennen uusien ryhmien muodosta-
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mista. Tässä tapauksessa he ovat edellä työskennelleet pareittain. Ensim-

mäinen vaikuttava seikka liittyy siihen, missä parit ovat seisoneet; ryhmät 

muodostetaan ensisijaisesti lähellä olevien osallistujien kanssa. Huo-

mion suuntaamisen ajoitukseen ja tapaan taas vaikuttaa se, millai set 

roolit osallistujilla on edellisessä pariharjoituksessa ja missä vaiheessa 

he ovat silloin, kun ohjaaja päättää harjoituksen ja antaa uuden ohjeen. 

Edellisessä harjoituksessa kunkin parin molemmilla jäsenillä on roolit, 

joiden mukaan toiminta on jäsentynyt. ”Ykkösen” roolissa oleva aloittaa 

jonkin fyysisen tekemisen. ”Kakkosen” roolissa oleva katsoo, mitä pari 

tekee ja esittää kysymyksen ”hei mitä sä teet”, johon pari vastaa.

Seuraavasta asetelmasta (1) käy ilmi, miten osallistujat ovat  asettuneet 

lähtötilanteessa. Numerot osallistujien pseudonyymien perässä kerto-

vat, onko parilla ykkösen vai kakkosen rooli siinä vaiheessa, kun ohjaaja 

päättää harjoituksen ja antaa uuden ohjeen. Tätä ei ole erikseen  kerrottu, 

mutta se näkyy toiminnassa: ”ykkönen” tekee jotakin fyysisesti ja ”kak-

konen” katsoo tätä.1 Asetelmista näkyy myös kolmen kameran (T, K ja 

E) sijainti. Jäljempänä litteraattien ohessa olevien kuvien yhteydessä on 

merkitty kirjaimella, mistä kuvakulmasta on kysymys. Asetelman 1 nuo-

let osoittavat, kuka osallistujista siirtyy ja mihin ryhmään.

    Asetelma 1 kuvaa alkutilanteen ja sen, kuka siirtyy mihinkin ryh-

mään. Asetelma 2 kuvaa tilannetta siinä vaiheessa, kun osallistujat ovat 

kolmen hengen ryhmissä. Kaiken kaikkiaan neljä paria pysyy yhdessä ja 

saa yhden uuden jäsenen. Kaksi paria hajoaa, ja näiden parien osallistu-

jat, Amina, Milja, Elisa ja Nimo, liittyvät kolmansiksi jäseniksi yhdessä 

pysyttelevien parien ryhmiin. Näin kuudesta parista syntyy neljä kolmen 

hengen ryhmää. Vaikka asetelma (2) näyttää osallistujat ikään kuin ri-

veissä, todellisuudessa he seisovat siinä vaiheessa pikemminkin ym-

pyrässä. Siirryn seuraavaksi ryhmäytymisen tarkempaan tarkasteluun.

1 Harjoitukseen kuuluu myös, että parit toimivat vuorotellen ”ykkösen” ja ”kakkosen” rooleissa. Ase-
telman 1 numero kuvaa tilannetta sillä hetkellä, kun ohjaaja päättää harjoituksen.
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sanallisen toiminnan sekventiaalinen analyysi
Näytän seuraavaksi koko tilanteen siten, että fokuksessa on sanallinen 

toiminta. Jäljempänä analysoin yksityiskohtia ja osallistujien kehollista 

toimintaa tarkemmin. Esimerkistä 1 näkyy, miten ohjaaja aloittaa eva-

luoivalla vuorolla, joka implikoi harjoituksen päättymistä (r. 2), ja jatkaa 

sen jälkeen uuteen ohjeeseen (r. 3). Jo ennen evaluoivaa vuoroaan hän 

lähtee kävelemään kohti salin etuosaa (r. 1) seisottuaan ensin jonkin 

aikaa paikallaan parityöskentelyä katsellen. Näin ollen osallistujat voivat 

ennakoida jonkinlaista muutosta jo ennen kuin harjoitusta päättäviä 

sanoja lausutaan.
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Aineisto-ote 1. Kolmen hengen ryhmiä

Kuva 1 E

01 OHJ: ((lähtee kävelemään salin etuosaa kohti))

02 OHJ: #∆ hyvä,        (.) ∆ loistavaa.
   ohj    ∆ askel eteen      ∆ askel eteen
        #Kuva1

03 OHJ: ∆ sitte mä haluisin  ∆seur [aavaks ∆↑kolmen hengen,
   ohj  ∆ kääntyvä askel    ∆ askel taakse  ∆ askel taakse
04 RAZ:   [+mthaha

   raz                            + kts Hen

05 HEN: +m(h)itä sä t(h)eet

   hen  + kts Raz

06 OHJ:   ∆ ryh[miä.                            
   ohj    ∆ askel taakse
07 RAZ:     & [$(---)$                       

   jan      & kts ympärilleen ja “laskee” sormillaan

08 HEN: +↑a:ha[haha,
   hen  + nyökkää Razanille

 [

09 RAZ: [*(kol-)

   raz         *nousee ylös

10      (.) ((Henry kääntyy ohjaajaa kohti))

11 HEN: +>mitä<?

12 OHJ: kolmen hengen ryhmiä mä haluaisin,

13      +(.)

   hen  + os. Elisaa molemmat käsivarret ylhäällä

14 OHJ: onks se mahollista mä en oo laskenu teitä,

15 NIM: mä tuun sinne

16 MIL: mä tuun 

17 MIL: ↑aa teil on jo
18 HEN: hehehehe.

19 MIL: mä tuun teiän kans.

20 OHJ: okei just hyvä, (.) hyvä. jee.

Evaluoivan vuoronsa jälkeen ohjaaja antaa uuden ohjeen. Hän esittää 

sen omana toivomuksenaan ja käyttää konditionaalia: sitte mä  haluaisin 

seuraavaks kolmen hengen ryhmiä (r. 3 ja 6). Osittain samanaikaisesti 
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ohjaajan puheen kanssa Henry esittää Razanille kysymyksen. Tämä 

kysymys on osa edellistä harjoitusta, jota osallistujat ovat tehneet pareit-

tain (ks. 4.1). Razan näyttäisi vastaavan Henrylle, joskaan vastauksen 

 sisältö ei kuulu niin selvästi, että sitä olisi saatu litteroitua. Näyttää siltä, 

että kyse on kuitenkin vastauksesta Henryn kysymykseen ja näin ollen 

edelliseen, parin kanssa tehtävään harjoitukseen, kuuluva vuoro. Henry 

kuittaa naurahtaen lausutulla partikkelilla ja nyökkää Razanille (r. 8). 

Henryn vuoro sulkee sekvenssin ja toimii myös edeltävää harjoitusta lo-

pettavana vuorona. Se ”vapauttaa” näin Henryn harjoitukseen liittynees-

tä roolista, jossa hänen tehtävänsä oli kiinnittää huomiotaan Razaniin.

Välittömästi partikkelivuoron jälkeen Henry kääntyykin ohjaaja kohti 

ja esittää avoimen korjausaloitteen (rivit 10–11). Avoimet korjausaloitteet 

osoittavat usein kuulemisongelmaa, ja niihin tyypillinen vastaus on on-

gelmavuoron toisto (Haakana 2011; Haakana, Kurhila, Lilja & Savijärvi 

2016). Ohjaajan vuoro on jäänyt Henryltä ilmeisesti kuulematta, toden-

näköisesti siksi, että edeltävä toiminta parin kanssa oli vielä kesken. Kor-

jausaloitteen jälkeen ohjaaja toistaa edellisen vuoronsa, joskin erilaisella 

sanajärjestyksellä ja jättää toiminnan sekventiaalisuutta ilmentävät par-

tikkelit toistamatta (vrt. r. 3: sitte, seuraavaks). Siirtymä on jo tullut ilmais-

tuksi, ja tässä kohtaa toistettavaksi tulee vain uuden ohjeen faktuaalinen 

sisältö. Ohjaaja aloittaa nominaalilausekkeella kolmen hengen ryhmiä. 

Vuoron informaatiorakenne on siis kääntynyt toisin päin.

Ohjaaja lisää vielä varauksen: onks se mahdollista mä en oo laskenu 

teitä. Kyseisessä katkelmassa osa tutkijoista on tekemässä harjoitusta 

nuorten kanssa, ja tästä syystä ohjaajalla ei välttämättä ole täsmällistä 

käsitystä siitä, kuinka monta osallistujia on. Koska edellistä tehtävää on 

edellä tehty pareittain, on selvää, että heitä on parillinen määrä, mutta 

eri asia on, onko lukumäärä myös kolmella jaollinen. Tässä tapauksessa 

on; osallistujien lukumäärä on kaksitoista, joka on sekä kahdella että 

kolmella jaollinen luku. Lukumäärän nostaminen esiin voi osaltaan lie-

ventää kehotuksen deonttista velvoittavuutta – samaan suuntaan vaikut-

taa myös konditionaali haluisin (r. 3, 12). Osallistujista ainakin Jani näyt-

täisi orientoituvan lukumäärään: hän kääntää päätään puolelta toiselle 

ja nostelee sormiaan ikään kuin laskisi osallistujia (r. 7).
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Nostan tässä vaiheessa esiin vielä deklaratiivit, jotka sanallistavat 

ryhmään liittymistä (rivit 15–17). Merkittävää on ensinnäkin se, että 

vaikka kolmen hengen ryhmien muodostaminen koskee kahtatoista 

osallistu jaa ja siirtyminen sisältää useita vaiheita (ks. alaluku 4.1), vain 

kaksi osallistujaa käyttää ryhmäjakoa koskevia sanallisia vuoroja. Ne on 

lausut tu tilanteessa, jossa puhujan pari on siirtynyt toiseen ryhmään 

(tästä tarkemmin alaluvussa 4.4). Sanallisia vuoroja käytetään tässä ti-

lanteessa silloin, kun seuraava askel ei ole itsestään selvä. – Tällaisek-

si voidaan lukea myös Henryn korjausaloite (r. 11); koska Henry ei ole 

kuullut edellistä ohjetta, hänen on nostettava ongelma esiin sanallisesti 

saadakseen ohjaajan sanomaan ohjeen uudestaan.

Kun uudet ryhmät ovat valmiit, ohjaaja merkitsee toiminnan päät-

tyneeksi partikkelilla okei ja sitä seuraavilla evaluoivilla ilmauksilla just 

hyvä, jee. Näistä hyvä on käytössä myös aluksi, kun ohjaaja päättää edel-

tävää harjoitusta (r. 2). Partikkeli okei on monikäyttöinen. Sen yksi kes-

keinen käyttöympäristö on sekvenssin lopussa, ilmaisemassa siirtymää. 

(Ks. Beach 1993; Koivisto & Sorjonen 2021; Lindström 2018.)

Analysoin seuraavaksi yksityiskohtaisemmin sitä, miten parit koordi-

noivat toimintaansa keskenään lopettaessaan edeltävän harjoituksen 

siirtäessään huomionsa parista ohjaajaan. Palataan siis takaisin alkuun 

– kohtaan, jossa ohjaaja päättää edeltävän harjoituksen ja antaa uuden 

ohjeen.

toiminnan koordinointi parin kanssa
Kuten todettiin, kolmen hengen ryhmät muodostetaan ensisijaisesti lä-

hellä olevien kanssa. Tämän lisäksi osallistujat orientoituvat uusiin ryh-

mäjakoihin yhdessä parinsa kanssa ja näyttävät myös säilyttävän edel-

tävästä tehtävästä peräisin olevat ”ykkösen” ja ”kakkosen” roolinsa vielä 

siinä vaiheessa, kun siirtävät huomionsa ohjaajaan. Keskeinen havainto 

on se, että ”kakkonen” siirtää huomionsa parista ohjaajaan ja muihin 

osallistujiin vasta sen jälkeen, kun ”ykkönen” on lopettanut fyysisen te-

kemisen tai kun tekeminen on saatettu päätökseen. Tämä ilmentää pa-

rien keskinäistä yhteistoimintaa. Periaatteessahan olisi mahdollista, että 

ohjaajan päättäessä harjoituksen evaluoivalla vuorolla ja uudella direktii-

villä osallistujat vain lopettaisivat meneillään olevan toimintansa ja orien- 
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 toituisivat uuteen ohjeeseen yhtä aikaa – ohjehan kerrotaan yhteisesti 

kaikille, ei jokaiselle osallistujalle tai parille erikseen. Näin ei kuitenkaan 

tapahdu, ja esimerkiksi Henryn ja Razanin tapauksessa edellisen har-

joituksen jatkaminen johtaa jopa siihen, että Henry joutuu aloittamaan 

korjauksen. Hän siis jatkaa parinsa kanssa harjoituksen mahdolliseen 

lopetuskohtaan asti siitäkin huolimatta, että sen seurauksena uusi ohje 

jää kuulematta.

Seuraavat esimerkit havainnollistavat parien keskinäistä yhteistoimin-

taa. Tarkastelun kohteena ovat aluksi orientaation muutokset (esim. 2 ja 

3) ja sen jälkeen kehollinen koordinaatio (esim. 4). Esimerkistä 2 näh-

dään, että Razanin ja Henryn tapauksessa orientaation muutokset ovat 

perättäisiä ja erottuvat selvästi. Katkelma alkaa siinä vaiheessa, kun oh-

jaaja on kertaalleen antanut uuden ohjeen. Henry ja Razan ovat edelleen 

kiinni edellisessä harjoituksessa.

Aineisto-ote 2.

08 HEN: ↑+a:ha[haha,                   
   hen   +nyökkää Razanille #kuva 2             

   [

09 RAZ: [%(kol-)

   raz           %nousee ylös

10      +(.)

   hen  +kääntyy ohjaajaa kohti

11 HEN: >mitä<? #kuva 3

12 O:   kolmen hengen ryhmiä mä haluaisin,

13      +(.)

          + Henry osoittaa Elisaa #kuva 4.

14 O:   onks se mahollista mä en oo             

        laskenu teitä,

Henry nyökkää Razanille ja sulkee näin edellisen tehtävän (r. 8). Hän 

seisoo tässä vaiheessa kääntyneenä Razaniin päin, joka puolestaan 

 makaa lattialla hänen edessään (kuva 2). Heti sen jälkeen Henry kääntyy 

kehollisesti ohjaajan suuntaan ja tekee korjausaloitteen (r. 10–11, kuva 

Kuva 2 K

Kuva 3 K

Kuva 4 K
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3) – tämä osoittaa, että vaikka häneltä on jäänyt kuulematta, mitä ohjaaja 

on sanonut, hän on ollut kuulolla ja havainnut, että ohjaaja on sanonut 

jotakin. Uuden ohjeen jälkeen Henry nostaa molemmat käsivartensa 

vaakatasoon ja osoittaa Elisaa (kuva 4), joka on tässä vaiheessa valmiiksi 

kääntyneenä hänen suuntaansa.

Henryn tapauksessa orientaation muutokset erottuvat selvästi; ne 

ovat perättäisiä ja koko kehon toimintaa. Otan seuraavaksi tarkasteluun 

kaksi paria, jotka saattavat yhteisen toimintansa (edeltävän harjoituksen) 

päätökseen jo siinä vaiheessa, kun ohjaaja alkaa kävellä salin poikki ja 

on pääteltävissä, että edeltävä harjoitus on päättymässä ja alkaa siirty-

minen uuteen. Tarkastelun kohteena ovat Elisa ja Nimo sekä Sami ja 

Jani. Verrattuna edellä tarkasteltuun tapaukseen (esim. 2), näillä pareilla 

orientaation muutokset ovat huomattavasti vähäeleisempiä.

Aineisto-ote 3.

01 ohj lähtee salin etuosaa kohti #askel   #askel

                                 #kuva 5  #kuva 6

Kuva 5 T
Kuva 6 T

195 
 

Kuva 5 T                                                                                                      Kuva 6 T 

     Kuva 7 K                    Kuva 8 K                           Kuva 9 K 

 

Elisa ja Nimo päättävät yhteisen toimintansa vastavuoroisella katseella jo siinä vaiheessa, kun 

ohjaaja on lähtenyt salin takaosasta kävelemään salin etuosaa kohti. ”Ykkösen” roolissa oleva 

Elisa esittää piirtävänsä lattiaan (kuva 5). Sen jälkeen hän kohottaa katseensa Nimoa kohti, ja 

parilla on hetken ajan katsekontakti (kuva 6). Siinä vaiheessa, kun ohjaaja lausuu adjektiivin 
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Elisa ja Nimo päättävät yhteisen toimintansa vastavuoroisella katseella 

jo siinä vaiheessa, kun ohjaaja on lähtenyt salin takaosasta kävelemään 

salin etuosaa kohti. ”Ykkösen” roolissa oleva Elisa esittää piirtävänsä 

lattiaan (kuva 5). Sen jälkeen hän kohottaa katseensa Nimoa kohti, ja pa-

rilla on hetken ajan katsekontakti (kuva 6). Siinä vaiheessa, kun ohjaa ja 

lausuu adjektiivin hyvä, Elisa on jo kääntänyt katseensa sivuun ja alka-

nut nousta ylös. Tehtävä parin (Nimon) kanssa on päättynyt, ja Elisa 

suuntautuu ohjaajaan.

Salin takaosassa Jani ja Sami kääntävät katseensa ohjaajaan tämän 

evaluoivan vuoron aikana, lähes samaan aikaan, mutta silti peräkkäin; 

”kakkosen” roolissa oleva Sami kääntää katseensa ohjaajan suuntaan 

vasta sen jälkeen, kun Jani on lopettanut aloittamansa toiminnan. Kun 

ohjaaja aloittaa evaluoivan vuoron (r. 2), Jani on astumassa eteenpäin, 

katse lattiaan suunnattuna (kuva 7). Hän muuttaa kuitenkin liikkeensä 

suuntaa, astuu taaksepäin ja nostaa samalla katseensa ohjaajaan. Tässä 

vaiheessa Jani siis katsoo jo ohjaajan suuntaan, mutta Sami katsoo vielä 

Jania (kuva 8). Välittömästi tämän jälkeen eli kun ohjaaja on vielä lau-

sumassa adjektiivia loistavaa, myös Sami suuntaa katseensa ohjaajaan 

(kuva 9). Vaikka orientaation muutokset eivät näiden parien kohdalla 

erotu yhtä selvästi kuin Henryn ja Razanin tapauksessa – ja vaikka toi-

minta näyttää ensi katsomalta samanaikaiselta – tarkempi tarkastelu 

osoittaa, että orientaation muutokset tapahtuvat perättäin siinä järjestyk-

sessä, että parin ”ykkönen” orientoituu ohjaajaan ensin. Nämäkin parit 

toimivat siis edeltävän harjoituksen rooleista käsin.

Parien kehollinen koordinaatio havainnollistuu erityisen hyvin Lotan 

ja Petran kohdalla. Kuten Henry ja Razan, hekin jatkavat vielä jonkin 

aikaa edeltävää harjoitusta, kun ohjaaja esittää uuden ohjeen. Seuraava 

aineisto-ote alkaa ohjeen viimeisen sanan kohdalta (r. 6). Koska Lotta ja 

Petra eivät tässä vaiheessa puhu, heidän toimintansa on esitetty kuvissa, 

joiden sekventiaalinen sijoittuminen on paikannettu litteraatissa esite-

tyn sanallisen toiminnan avulla.
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Aineisto-ote 4.

06 OHJ: ryh[miä. #kuva 10

07 RAZ:    [$(---)$

08 HEN: ↑a:ha [#haha,
  [#kuva 11

  [

09 RAZ:  [(kol-)

10      (.)

11 HEN: >mitä<?

12 OHJ: kolmen hengen ryhmiä mä halu#aisin,

                                   #kuva 12

14 OHJ: onks se #mahollista mä en oo laskenu #teitä,

                 #kuva 13.                    #kuva 14

Lotta ja Petra jatkavat ensimmäisen ohjeen aikana vielä edellistä harjoi-

tusta ja orientoituvat ohjaajaan vasta kun ovat päättäneet sen vastavuo-

roisella katseella (kuva 11). Sen jälkeen he kääntävät kumpikin katseensa 

ensin ohjaajaan (kuva 12), vasemmalle takaseinää kohti (kuva 13) ja jäl-

leen kohti ohjaajaa (kuva 14). Heidän päänsä kääntyvät jopa hämmästyt-

tävän synkronoidusti. Lotta ja Petra ovat yksi yhdessä pysyvistä pareista. 

Heidän ryhmäänsä kolmanneksi jäseneksi tulee Milja, jonka siirtymi-

nen nähdään jäljempänä.

uuden vuorovaikutustilan luominen
Havainnollistan lopuksi, miten osallistujat osoittavat ensin toisilleen ja 

sitten koko ryhmälle, ketkä kuuluvat samaan ryhmään. Nojaan Monda-
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dan (2009) käsitteeseen vuorovaikutustilan luomisesta (stabilizing the 

interactional space). Mondada on osoittanut, miten kahden haastattelijan 

ja ohikulkijan sanallinen vuorovaikutus pääsee alkamaan vasta sitten, 

kun osallistujat ovat luoneet yhteisen vuorovaikutustilan. Keskustelun 

alkaminen edellyttää näissä tilanteissa yhteistä vuorovaikutustilaa, joka 

luodaan kehollisesti ennen kuin aletaan puhua.

Tarkastelen tässä kahden ryhmän muodostumista. Kuten edellä näh-

tiin (esim. 2), Henry kutsuu Elisan ryhmäänsä osoittamalla tätä molem-

milla käsillään. Elisa on siinä vaiheessa jo lopettanut edellisen harjoi-

tuksen parinsa kanssa (ks. esim. 3) ja kääntynyt ensin kohti ohjaajaa ja 

sitten Henryä. Kun Henry nostaa kätensä ja osoittaa häntä, hän lähtee 

etenemään kohti Henryä (ja tämän paria Razania). Elisan pari Nimo 

kulkee kuitenkin Elisan perässä vielä siihen asti, kunnes käy ilmeiseksi, 

että Elisa on liittymässä Henryn ja Razanin ryhmään. Tässä vaiheessa 

Nimo pysähtyy ja katsoo Leenan ja Carlosin suuntaan. Hän tuottaa en-

simmäisen tässä tilanteessa käytetyn ryhmien muodostamiseen liitty-

vän deklaratiivin: mä tuun sinne. Kuva 15 havainnollistaa tilannetta juuri 

kyseisessä kohdassa. Elisan ja Nimon siirtyminen johtaa kahden uuden 

ryhmän muotoutumiseen. Carlos, Leena ja Nimo (edessä) ovat käänty-

neenä toisiaan kohti, ja (taempana) Elisa lähestyy Henryä ja Razania. 

Molempien syntymässä olevien ryhmien jäsenet ovat asettuneet kehol-

lisesti toisiaan kohti. Kuvaan piirretyt kolmiot havainnollistavat muodos-

tumassa olevaa yhteistä vuorovaikutustilaa kummankin ryhmän osalta.

Kuva 15 T
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Elisa lähtee siirtymään Henrya ja Razania kohti sen jälkeen, kun Henry 

on osoittanut häntä. Hänet on siis tavallaan kutsuttu ryhmään kolman-

neksi jäseneksi. Nimo sen sijaan siirtyy Carlosin ja Leenan ryhmään, 

koska hänen parinsa (Elisa) on siirtymässä muualle. Nimo sanallistaa 

siirtymisensä, mutta Elisa vain siirtyy.

Toisella puolella salia Miljan pari Amina on liittynyt hänen vieressään 

seisovien Samin ja Janin ryhmään (he eivät näy kuvassa vaan jäävät sa-

lin takaosaan, joka olisi kuvan oikealla puolella). Tämä siirtyminen on 

tapahtunut huomaamattomasti: Amina vaihtaa lyhyen katseen Samin 

kanssa ja astuu lähemmäs tätä. Milja, joka näkyy kuvan 15 oikeassa ylä-

laidassa, jää siinä vaiheessa yksin. Hän astuu askelen eteenpäin ja ryhtyy 

katselemaan ympärilleen. Esimerkistä 5 nähdään, mitä sitten tapahtuu.

Aineisto-ote 5.

17 MIL: &mä tuun 

        &askel eteen, kuva 16

18 MIL: &↑aa teil  on   jo
        &askel sivulle

19 HEN: hehehehe.

20 MIL: &mä  tuun |teiän kans.

   mil  &kiertää Razanin, Henryn ja Elisan ja menee Lotan ja Petran luokse

   lot  |askel taakse, viittilöi kädellä Miljalle

Milja astuu askelen kohti Henryä ja Razania ja aloittaa deklaratiivin, joka 

jää kuitenkin kesken. Sen jälkeen hän jatkaa aa-partikkelillisella vuorolla 

ja muuttaa suuntaa. Suunnan muutos tapahtuu sekä kehollisesti että sa-

nallisesti – Milja pysähtyy, astuu askelen sivulle ja jatkaa samalla uudella 

deklaratiivilla aa teil on jo. Koivisto (2015) on analysoinut aavuoroja arki-

keskustelussa. Hänen tutkimuksestaan ilmenee, että aapuhuja osoittaa 

saavuttaneensa ”tässä ja nyt” sellaista uutta ymmärrystä, joka poikkeaa 

hänen aiemmasta, virheellisestä käsityksestään. Partikkeli on kotonaan 
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kolmannen position vuoroissa, jotka vastaavat toisen puhujan korjaa-

vaan tai erilinjaiseen vuoroon. Näissä konteksteissa aa-vuoron lausuja 

osoittaa läpikäyneensä kognitiivisen muutoksen ja saavuttaneensa nyt 

uutta ymmärrystä, jonka syntymiseen on vaikuttanut edellisen puhujan 

korjaava tai erilinjainen vuoro.

Käsillä olevassa tilanteessa Miljan kesken jäävä deklaratiivi mä tuun 

ja sitä seuraava aavuoro implikoivat, että hän on ollut siinä ymmärryk-

sessä, että Henryn ja Razanin ryhmässä on vielä tilaa. Astuessaan eteen- 

päin, heitä kohti, hän kuitenkin näkee toisesta suunnasta samaan ai-

kaan lähestyvän Elisan, joka on liittymässä samaan ryhmään. Tässä ti-

lanteessa korjattua ymmärrystä ei siis synnytä toisen puhujan sanallinen 

vuoro vaan sekä Miljan oma kehollinen toiminta (askel eteenpäin) ja sen 

seurauksena syntyvä näköhavainto että Elisan samanaikainen lähestymi-

nen. Eteenpäin astuessaan Milja näkee Elisan, joka on samanaikaisesti 

ehtinyt lähemmäs Henryä ja Razania. Milja ottaa askelen sivulle päin 

ja siirtyy näin myös kauemmas syntymässä olevasta ryhmästä (Henry, 

Razan ja Milja). Samalla hän sanallistaa havaintonsa (aa teil on jo). Lotta 

astuu askelen taaksepäin ja viittilöi Miljaa kohti ja osoittaa näin havain-

neensa tapahtumien kulun ja että heidän ryhmässään on tilaa. Milja 

siirtyy seuraavaksi heidän luokseen. Hän ei kuitenkaan kävele lyhintä 

reittiä Razanin, Henryn ja lähestymässä olevan Elisan välistä vaan kier-

tää koko muotoutumassa olevan ryhmän.

Kun uusien kolmen hengen ryhmien jäsenet ovat muodostaneet yh-

teisen vuorovaikutustilan keskenään, osallistujat asettuvat vierekkäin ja 

kääntyvät ohjaajaa kohti. Näin he osoittavat kehollisesti muulle ryhmälle 

ja ohjaajalle sekä kuuluvansa samaan ryhmään että suorittaneensa ryh-

mäytymistehtävän loppuun. Siirtyminen on saatu päätökseen, ja kolmen 

hengen ryhmät ovat valmiina seuraavaan harjoitukseen.
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Yhteenvetoa ja pohdintaa

Tässä kirjoituksessa tarkastelin ryhmäytymistä teatteriharjoituksissa. 

Analyysin kohteena oli tilanne, jossa kaksitoista osallistujaa siirtyy kol-

men hengen ryhmiin työskenneltyään ensin pareittain. Ryhmäytymis-

prosessista erottuivat seuraavat vaiheet: edellisen harjoituksen lopetta-

minen, huomion suuntaaminen uudelleen (ensin ohjaajaan ja sitten 

koko ryhmään potentiaalisina uusina vuorovaikutuskumppaneina), 

vuorovaikutustilan luominen uuden ryhmän kanssa ja uuteen ryhmään 

siirtyminen. Lopuksi uudet ryhmät orientoituivat uudestaan ohjaajaan 

ja koko ryhmään valmiina kolmen hengen ryhmänä.

Ryhmäytymisen vaiheet olivat osin perättäisiä, mutta paljon tapahtui 

samanaikaisesti. Esimerkiksi orientaation muutoksilla oli erilaisia toteu-

tumia: yhden osallistujan (Henryn) kohdalla koko kehon asento muut-

tui, toisilla (kuten Sami ja Jani) taas riitti pelkkä katse. Koska osallistujia 

oli paljon ja jokaisen toiminta vaikutti siihen, millaisia mahdollisia siir-

toja toisille avautui, koko konstellaatio oli liikkeessä. Ryhmäytymistilan-

teen yksityiskohtainen analyysi avaakin uusia näkökulmia siihen, miten 

useat osallistujat koordinoivat toimintaansa yhtä aikaa.

Ryhmäytymisen yksityiskohtainen analyysi osoittaa, että osallistujat 

tekivät tarkkoja havaintoja toistensa toiminnasta ja lyhyeenkin katkel-

maan sisältyi hyvin paljon erilaista yhteistyötä. Jokaisen osallistujan liik-

kuminen ja kehon asento, esimerkiksi katseen suunta, vaikutti siihen, 

millaisia mahdollisuuksia muille avautui – tai mitkä mahdollisuudet 

sulkeutuivat pois. Tässä tarkastellussa tilanteessa ryhmäytyminen oli 

lähtökohtaisesti kehollista toimintaa; osallistujat siirtyivät uusiin ryh-

miin eivätkä yleensä sanallistaneet siirtymistään. Sanallisia resursseja 

käytettiin silloin, kun seuraava askel ei ollut selvä. Yksi osallistuja teki 

korjausaloitteen, kun ohje jäi kuulematta. Kaksi taas sanallisti siirtymi-

sensä deklaratiivilla. Deklaratiivit lausuttiin tilanteissa, joissa parin yksi 

jäsen oli jo liittynyt tai liittymässä toiseen ryhmään ja jälkimmäinen 

jäsen oli jäämässä yksin. Eroavia pareja oli kaksi, ja molempien jälkim - 

mäinen jäsen sanallisti siirtymisensä. Tämä vahvistaa yhtäältä  aiemman 

tutkimuksen tuloksia kehollisen toiminnan ensisijaisuudesta silloin, 

kun toimintaan liittyy muutakin kuin puhetta (esim. Stevanovic & 
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Monzoni 2016). Toisaalta se nostaa esiin kysymyksen siitä, miten tär-

keää ryhmään kuuluminen on yksilölle. Vaikka tässä tutkimuksessa tar-

kasteltiin prosessia, jossa ryhmien muodostaminen kuului kiinteästi 

näyttämöharjoituksiin ja oli siinä mielessä rutiinia, tässäkin tapauksessa 

yksin jääminen ilmeni jonkinasteisena uhkana, mikä näkyi sanallisten 

resurssien käytössä silloin – ja vain silloin – kun pari oli liittynyt tai 

liittymässä toiseen ryhmään ja jälkimmäinen jäsen oli jäämässä yksin.

Parista eroamisen tekee erityiseksi parin (tai dyadin) erityinen ryhmä-

dynaaminen asema erikokoisten ryhmien joukossa: jos yksi lähtee, toi-

nen jää yksin ja ryhmän olemassaolo lakkaa (ks. Simmel 1992).  Yksin 

jääminen taas on ihmiselle lähtökohtaisesti uhkaava tilanne, koska 

olemme toisistamme perustavasti riippuvaisia. Parien keskinäinen dyna - 

miikka nousi esiin myös siinä, miten parit koordinoivat toimintaansa 

kehollisesti ja päättivät edellisen harjoituksen myös keskenään ennen 

kuin siirsivät huomionsa ohjaajaan ja muuhun ryhmään. He eivät lopet-

taneet edellistä harjoitusta heti kun uusi ohje annettiin vaan osoittivat 

ensin toisilleen, että edellinen harjoitus oli päättynyt – esimerkiksi kat-

seella ja yhdessä tapauksessa partikkelivuorolla. Lisäksi he orientoituvat 

uuteen toimintaan edeltävän harjoituksen rooleista käsin: ”kakkonen” 

katsoi ”ykköstä” siihen asti, kunnes ykkönen joko lopetti edeltävään har-

joitukseen liittyvän kehollisen toimintansa ja katsoi ohjaajaan tai kun 

edeltävä harjoitus oli saatettu päätökseen.

Asetelman analysoiminen avaa uusia näkökulmia sanallisten ja kehol-

listen resurssien yhteispeliin ja laajemmin ryhmädynamiikkaan: siihen, 

miten ihmiset muodostavat ryhmiä keskenään, ja miten hienovarais ta 

tämä toiminta on. Laajempi ymmärrys ryhmien muodostamisen me-

kanismeista voisi edistää esimerkiksi koulukiusaamiseen puuttumista. 

Toisaalta yhteiskunnassa työskenteleminen edellyttää usein ryhmissä 

toimimista, eikä ole aivan yhdentekevää, miten ryhmiä muodostetaan. 

Keskustelunanalyyttinen näkökulma avaa mahdollisuuksia havaita kun-

kin yksittäisen ryhmän sisäisen dynamiikan rakentumista. Vaikka tässä 

artikkelissa havaitut säännönmukaisuudet eivät sinänsä ole siirrettävissä 

kaikkiin mahdollisiin ryhmiin, tutkimustapa voi toimia mallina erilais-

ten ryhmien muodostumisen dynamiikan ymmärtämiseen.
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Tutkimustarina

Taide työnä ja työvälineenä -hanke syntyi taiteentekijöiden aloitteesta. 

Elina Izarra Ollikainen ja Mikael Aaltonen olivat yhteydessä yliopistoon, 

koska halusivat kehittää vuonna 2011 aloittamaansa URB-kesätyöpro-

jektia ja selvittää sen vaikutuksia nuorten aikuisten elämään pitkäjän-

teisemmin kuin kesätyöprojektin puitteissa oli mahdollista. Yhteistyö 

alkoi kesällä 2014, jolloin Helsingin yliopiston Intersubjektiivisuus 

vuorovaikutuksessa -huippuyksikön tutkimusavustajat nauhoittivat Liisa 

Raevaaran johdolla kertaviikkoisesti URB-kesätyöprojektin näyttämö-

harjoituksia.

Pilottiaineiston keruun jälkeen tapasimme taiteentekijät ja suunnit-

telimme yhteisen hankehakemuksen Koneen Säätiölle. Lähetimme sen 

hakuun Rohkea avaus, joka kannusti uudenlaisiin tieteellisiin ja taiteelli-

siin kokeiluihin. Hanke poikkesi (siihen aikaan) perinteisistä sikäli, että 

hakijoina oli sekä tutkijoita että taiteilijoita, ja suunniteltu yhteistyö oli 

varsin tiivistä; emme halunneet vain tutkia näyttämötaidetta analyysin 

kohteena vaan halusimme perehtyä toistemme tekemisen tapaan myös 

kokemuksen kautta.

Halusimme löytää yhtäläisyyksiä erityisesti vuorovaikutustutkimuk-

sen ja teatterintekemisen metodeista – molemmat tutkivat vuorovaiku-

tusta, joskin eri keinoin ja erilaisista lähtökohdista. Myös tavoitteet ovat 

jossain määrin erilaiset; tutkimus tuottaa tietoa vuorovaikutuksen meka-

nismeista, taide taas käyttää niitä luodessaan kokemuksia. Mutta missä 

määrin ja miten metodit olivat samanlaisia ja miten ne erosivat toisis-

taan? Millaisia yhtymäkohtia pystyisimme löytämään? Näitä kysymyk-

siä, kuten monia muitakin, pohdimme kolmen vuoden ajan joka toinen 

viikko parituntisissa tapaamisissa Helsingin yliopiston Kaisa-kirjaston 

ryhmätyötilassa. Kysymysten työstämisestä syntyi sekä tieteellistä että 

taiteellista toimintaa – jälkimmäisestä esimerkkinä esitys Pyhä  Kaaos, 

joka toteutettiin SIC-galleriassa syksyllä 2016.2

Tulin hankkeeseen mukaan siinä vaiheessa, kun pilottiaineisto oli 

kerätty ja aloitimme hankkeen suunnittelun. Istuimme  päärakennuksen 

2 http://www.sicspace.net/past/pyhae-kaaos/



ryhmäytyminen teatteriharjoituksissa 215

vanhan puolen salissa suunnittelemassa – ryhmä toisilleen ennalta tun-

temattomia ihmisiä. Vaikka tulimme erilaisista taustoista, jaoimme kui-

tenkin yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Yhteistyö vaikutti hyvältä aja-

tukselta. Saimme hakemuksen valmiiksi melko nopeasti. Vähän ennen 

joulua saimme sitten tietää, että olimme saaneet rahoituksen kolmivuo-

tiselle hankkeelle. Saimme hakemamme summan kokonaan. ”Nyt meni 

yöunet”, totesi Liisa, joka oli lupautunut johtamaan hanketta. Itse olin 

jo ehtinyt siinä vaiheessa ottaa vastaan yliopistonlehtorin sijaisuuden 

vuodeksi, ja hankkeessa aloitti sijastani Tomi Visakko. Tomi oli tiiviisti 

mukana nuorten kanssa ja keräsi kahden kesän aikana etnografisen ai-

neiston, josta on sittemmin syntynyt useita artikkeleja (ks. Visakko 2017,  

2020a, 2020b).

Kesällä 2015 tutkijat osallistuivat näyttämöharjoituksiin yhdessä nuor-

ten kanssa kahtena päivänä viikossa. Juuri näistä tilanteista on poimittu 

tässä artikkelissa analysoitu katkelma. Taiteentekijät taas osallistuivat 

datasessioihin ja tieteellisiin seminaareihin. Kohtaamisissa syntyi uusia 

näkökulmia, kun taiteentekijöiden kokemustieto yhdistyi keskustelun-

tutkijoiden tapaan analysoida vuorovaikutuksen yksityiskohtia. Mieleeni 

on jäänyt muun muassa datasessio, jossa analysoimme Lorenza Monda-

dan kanssa aineistoja, joissa koottiin ja purettiin taidenäyttelyä. Kävi 

ilmi, että hankkeemme taiteilijoista Sauli Sirviö oli työskennellyt vastaa-

vissa hommissa. Saulilla oli jäsenen tietoa toiminnasta, jota me tutki-

jat analysoimme ulkopuolisen silmin. Sauli havaitsi heti yksityiskohtia, 

joihin emme tutkijoina ensin kiinnittäneet huomiota, ja ymmärsi niiden 

merkityksen meneillään olevan toiminnan kannalta.

Keväällä 2017 keskityimme tapaamisissamme kirjoittamaan. Kirjoitim-

me aiheista, joita Are Nikkinen antoi meille. Are tuli Elinan työpariksi 

vuonna 2016. Tekstien tavoite oli alun perin tuottaa materiaalia esityk-

seen Pyhä Kaaos, josta päävastuussa olivat taiteilijat, mutta esimerkiksi 

Liisa oli mukana lavalla. Teoksessa esiintyi myös URB-kesätyöprojektiin 

osallistuneita nuoria.

Järjestimme myös työpajan, johon kutsuttiin URB-kesätyöprojektiin 

osallistuneet nuoret vuodesta 2011 alkaen. Mukaan tuli iso joukko. Nuo-

ret saivat päivän aikana laatia ryhmissä esitykset, jotka käsittelivät tavalla 

tai toisella kesätyöprojektin merkityksiä heidän elämässään. Esityksistä 
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myös keskusteltiin samassa tilaisuudessa. Tässä yhteydessä tuli esiin 

esimerkiksi se, että yksi nuorista kertoi päässeensä hankkeen aikana 

kokonaan esiintymisjännityksestä, josta oli kärsinyt aiemmin. Monet 

nuoret kertoivat myös, että vasta kesätyön aikana heille oli selvinnyt se, 

että kesän aikana laadittava esitys esitetään ihan oikeasti, oikealla lavalla 

ja oikealle yleisölle. Jotkut pohtivat, etteivät välttämättä olisi uskaltautu-

neet mukaan, mikäli olisivat heti ymmärtäneet, että esitys toteutetaan 

oikealle yleisölle livenä. Kaikki olivat kuitenkin tyytyväisiä siihen, että 

olivat olleet mukana ja astuneet mukavuusalueensa ulkopuolelle. Kesä-

työ näyttäytyi siis jälkikäteenkin kannattelevana kokemuksena.

Itselleni työpajaan osallistuminen oli avartavaa ja vaikutti tavallaan 

myös tulevaisuuteeni. Tein työpajassa nuorten mukana Aren antaman 

kirjoitusharjoituksen: kirjoitin seuraavalla viikolla tulossa olevan opetus-

näytteeni tarinaksi. Tekstistä tuli dystooppinen kuvaus kaikesta siitä, 

mikä kyseisessä tilaisuudessa voisi mennä pieleen. Uskon, että alitajuis-

ten pelkojen kirjoittaminen tarinaksi, jolloin ne saivat hahmon, auttoi 

keskittymään itse tilanteessa. Sain hakemani työn, jossa aloitin vuoden 

2017 alussa.

Taide työnä ja työvälineenä -hanke oli erityinen tutkimushanke siinä 

mielessä, että mukana oli koko ajan muukin kuin tieteellinen tekemi-

nen. Saimme kokea, miltä esittävän taiteen tekeminen tuntuu – esimer-

kiksi osallistumalla harjoitussalissa tehtäviin harjoituksiin osana ryh-

mää. Mieleeni on jäänyt erityisesti palloharjoitus, jossa heitimme palloa 

tietyssä järjestyksessä osallistujalta toiselle, ikään kuin antaisimme ja 

vastaanottaisimme lahjan. Treenasimme toiseen ihmiseen suuntautu-

mista, nopeutta ja muistia. Koko ajan piti olla kärryillä siitä, mihin suun-

taan ja kenelle pallo kulki. Kun yksi pallo oli löytänyt reittinsä, mukaan 

otettiin toinen. Ja kolmas. Piti olla valppaana, ettei menettänyt palloa tai 

heittänyt sitä valmistautumattomalle vastaanottajalle. Näissä harjoituk-

sissa opimme olemaan aktiivisesessa valmiustilassa ja avoimena toisil-

lemme – kuitenkin niin, että tavoitteena ei ollut jatkuva edistyminen 

vaan keskittyminen hetkeen.

Hanketapaamiset olivat kuin oma maailmansa. Toisin kuin arjes sa 

yleensä, meillä ei ollut kiire. Olimme silti aktiivisia ja valmiina  op pi- 

maan. Saimmeko sitten vastaukset kysymyksiimme tieteen ja taiteen 
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metodien yhtäläisyyksistä ja eroista? En ole varma. Sen sijaan tiedän, 

että ilman kiireetöntä yhdessäoloa emme olisi päässeet edes kysymysten 

äärelle.
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