
 

 

Suuret muutokset – erilaiset todellisuudet 

Moreno-päivät 19-21.11.2021 

 

Tässä on esittelyt Moreno-päivien pre-seminaareista, luennosta ja työpajoista. Katso lisää tietoja päivistä 

sekä ilmoittautumisesta verkkosivulta: 

https://www.ihmis.fi/Suuret-muutokset-erilaiset-todellisuudet-Moreno-p%C3%A4iv%C3%A4t-19-21-11-

2021  

Pre-seminaarit pe 19.11.2021 klo 12.30-15.30 

Tutkiva mieli - todellisuus ja muutos. 

Morenolaisen tutkimuksen työpaja. 

Morenolaisin silmin katsottuna kaikki ihmisen toiminta on syvimmiltään tutkivaa mieltä. Syvimmiltään 

kaikki tutkimus on puolestaan luovaa uteliaisuutta. 

Tässä työpajassa työskentelemme tutkimukseen liittyvien esitysten virittäminä yhteisesti tutkien ja toimien. 

Osallistujat voivat liittyä tässä työpajassa tutkimukseen eri tavoin, kuten tutkimuksen tekemisen, tutkivan 

työotteen ja työn kehittämisen tai muulla tavoin tutkimuksellisen kiinnostuksen liittymäkohdista. 

Työpajan ohjaavat kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijä, psykodraamaohjaaja Tuovi Leppänen sekä teologi ja 

yhteiskuntatieteilijä, psykodraamakouluttaja Sami Puumala. 

Luovuuden herättelyä. 

Ryhmässä herätellään teatteri-ilmaisunvälinein omaa luovuutta ja oman kehonilmaisuvoimaa. Miten sinä ja 

kehosi oletteluovia? Mitä sinä tarvitset syttyäksesi, saadaksesi yhteyden kehoosi ja omaan 

spontaaniuuteesi? Miten päästä irti häpeästä ja siitä, miten kuuluisi käyttäytyä? 

Virittäytymisen jälkeen on mahdollisuus omaan työskentelyyn esim. päähenkilö- tai 

monipäähenkilötyöskentelynä. Tule mukaan kokeilemaan heittäytymistä ja vapautumista ilman pakkoa 

mistään. 

Ryhmää ohjaa psykodraamaohjaaja, teatteri-ilmaisun ohjaaja, yhteisöpedagogi YAMK ja sosiaalisen taiteen 

ammattilainen Anni-Veera Aitolehti. 

Työskentely on Anni-Veeran näyteohjaus Psykodraamaohjaaja CP -tutkintoon. 

 

https://www.ihmis.fi/Suuret-muutokset-erilaiset-todellisuudet-Moreno-p%C3%A4iv%C3%A4t-19-21-11-2021
https://www.ihmis.fi/Suuret-muutokset-erilaiset-todellisuudet-Moreno-p%C3%A4iv%C3%A4t-19-21-11-2021


 

 

 

Luento ja suurryhmätyöskentely la 20.11.2021 klo 9.30-12 

Miltä ilmastokriisi tuntuu? Matkalla ympäristötunteiden kanssa. 

Panu Pihkala, luento 

Ilmastokriisi ja muut ympäristöongelmat herättävät lukuisia erilaisia tunteita. Muutoksia on valtavasti ja 

samoin surun sävyjä. Moni kamppailee vastuun muotojen kanssa ja samalla syyllisyyden tai jopa häpeän 

kanssa. Epäoikeudenmukainen ilmastopolitiikka suututtaa. Luonnonympäristöt voivat tuoda helpotusta ja 

iloa, mutta vahvan ahdistuksen keskellä ne voivat myös muistuttaa angstista. Ihmiset etsivät toivoa tai 

ainakin merkityksellisyyttä. 

Dosentti Panu Pihkala on kirjoittanut ympäristötunteista kaksi kirjaa (Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja 

toivo, 2017; Mieli maassa? Ympäristötunteet, 2019) ja hänet tunnetaan myös kansainvälisesti 

ympäristöahdistus-tutkimuksen asiantuntijana. Pihkala on alati innostunut vakavasta leikistä ja hänellä on 

pitkäaikainen kiinnostus psykodraamaan, jonka parissa hän tosin toimii aloittelijan mielellä. Keynote-

esitelmässään Pihkala johdattaa matkalle ympäristötunteiden maailmaan, yhdessä reflektoiden. 

Pihkalan käytännön materiaaleja tunnetyöskentelyyn hänen blogissaan: http://ekoahdistus.blogspot.com/   

Pihkalan kollegan Anna Lehtosen tuore väitöskirja, jossa sovelletaan osallistavaa draamaa 

ilmastokasvatukseen ja tunteiden kohtaamiseen: 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/332925/lehtonen_anna_dissertation_2021.pdf?sequence

=1&isAllowed=y  

Luennossa tutustumme suurten muutosten aktivoimiin tunteisiin erityisesti ympäristötunteiden kautta. 

Tutkimme luennon virittämää suurryhmässä. 

 

http://ekoahdistus.blogspot.com/
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/332925/lehtonen_anna_dissertation_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/332925/lehtonen_anna_dissertation_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 

Työpajat lauantai 

La 20.11.2021 klo 13-16.30 

Suuri muutos - leikkiä vai totta? 

Sosiodraama ja aksiodraama 

Kokemuksellinen, tiedollinen 

Kesä ja erityisesti heinäkuu 2021 oli kuumin koskaan ilmaston mittaamisen historiassa. IPCC julkaisi juuri 

tuoreimman raportin ja ennusteen maapallomme muuttumisesta ja ihmisen – ja koko luonnon – elämän 

vaarantumisesta. Sää muuttuu, luonto muuttuu, elinehtomme muuttuvat. Mistä tässä suuressa, meidän 

kaikkien, lastemme ja lapsenlastemme elämään vaikuttavassa muutoksessa on kyse? Mitä voimme tehdä? 

Tule tutkimaan luovilla morenolaisilla menetelmillä – vakavasti leikkien – omaa suhdettasi maapallon 

muuttumiseen ja löytämään tapoja, joilla voit aktiivisesti vaikuttaa omassa elinpiirissäsi. 

Työpajassa: 

• saat tutkimukseen perustuvan kuvan nykytilanteesta ja siihen johtaneista tapahtumista ja ihmisen 

toiminnasta 

• tunnistat omiin valintoihisi vaikuttavia arvoja, uskomuksia ja periaatteita 

• valitset tietoisesti, mitä itse teet arjessa uutta ja toisin suhteessa muutokseen. 

Olemme (Marjut ja Reijo) kehittäneet yhdessä Kirsti Silvolan ja Pia Rotkon kanssa morenolaisiin 

menetelmiin perustuvan prosessin, jossa tutkitaan ja elävöitetään suhdetta maapallomme muuttumiseen, 

mm. ilmastonmuutokseen, ja löydetään tapoja olla itse aktiivinen muutoksessa ja sen suuntaamisessa 

yksilönä sekä yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Olemme ohjanneet verkossa kansainvälisiä työpajoja 

teemasta mm. FEPTOn konferenssissa ja 7. sosiodraamakonferenssissa, ja palaute on ollut hyvin kiittävää. 

Seuraava toteutus on Tele'drama-konferenssissa syyskuun alussa 2021, ja kesällä 2022 toteutamme 

ohjelman osana Moreno Baltic Days -tapahtumaa. 

Työpaja perustuu tieteelliseen tietoon planeettamme tilanteesta (planetary boundaries), 

ilmastonmuutoksen vaikutukseen ihmisen psyykkiseen, fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin sekä 

arvopohjaiseen resilienssiin, joka käsittää yksilöiden lisäksi myös yhteisöjen, organisaatioiden, järjestelmien 

sekä koko maapallon selviytymiskyvyn. 

Tule mukaan ja löydä itsestäsi uutta toimijuutta! 

Toivo syntyy tosiasioihin perustuvista valinnoista ja niiden mukaisesta aktiivisesta toiminnasta. 

Tässä on lisätietoja planetary boundaries -mallista: https://stockholmresilience.org 

Marjut Partanen-Hertell (mphertell@gmail.com ) 

Olen DI, psykodraamakouluttaja TEP (NBE), työnohjaaja (STOry) ja työnohjaajien kouluttaja. Opiskeltuani 

TheMeadows instituutissa USAssa (post induction therapy, PIT) loin pitkän sosiodraamaa hyödyntävän 

koulutusohjelman riippuvuuksien hoitoon. Työpajoja ympäristön muutoksesta ja planeetan rajoista 

(Planetary Boundaries) olen kehittänyt ja ohjannut sekä Suomessa että kansainvälisissä kongresseissa - 

viimeisen vuoden virtuaalisesti. 

https://stockholmresilience.org/
mailto:mphertell@gmail.com


 

 

Työ Suomen ympäristökeskuksessa yli 40 v. ajan johti kansainvälisiin tehtäviin mm. Suomen edustajana 

EU:ssa sekä HELCOMin ympäristötietoisuutta edistävän työryhmän puheenjohtajana ohjaamaan 14 maan ja 

useiden kansalaisjärjestöjen yhteistyötä Itämeren alueella.  

Olen IAGP:n (the International Association for Group Psychotherapy and Group Processes) sekä ASGPP:n 

(American Society of Group Psychotherapy and Psychodrama) jäsen. Aikanaan toimin myös Suomen 

psykodraamakouluttajien yhdistyksen MOPSIn puheenjohtajana. Suomen Morenoinstituutissa ja Helsingin 

psykodraamainstituutissa olen kouluttanut ja arvioinut koulutusnäytteitä ja lisäksi vieraillut 

työnohjaajaopiskelijoiden työnohjaajana HY+:ssa.  

Suomalaisten julkaisujeni ohella on kirjoittamiani artikkeleita pyydetty kansainvälisiin julkaisuihin mm. 

Sociodrama in a Changing World (2011). Ympäristöön liittyviä morenolaisia työpajojani olen jo vuosia 

ohjannut kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa eri ammattiryhmille.  

Partanen-Hertell, M. 2016. Morenian tools develop environmental collaboration processes. Revista 

Brasileira de Psicodrama, v. 24, n. 2, 17-28. http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psicodrama/v24n2/v24n2a03.pdf  

Partanen-Hertell, M. 2011. Sociodrama in Finland – an environmental context. In: Sociodrama in a Changing 

World, ed. R. Wiener, D. Adderley & K. Kirk. www.lulu.com  

Partanen-Hertell, M & others. 1999. Raising environmental awareness in the Baltic Sea area. Finnish 

Environment Institute. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40477/FE_327.pdf?sequence=29 

Reijo Kauppila (reijo.kauppila@ihmis.fi ; 044 599 3377; www.muutosvalmennus.fi) 

Olen KM (aikuiskasvatustiede), psykodraamakouluttaja TEP (NBE), työnohjaaja STOry, 

työnohjaajakouluttaja sekä sertifioitu business coach ACC. Toimin Helsingin psykodraamainstituutin 

johtajana ja pääkouluttajana sekä omassa yrityksessäni Muutosvalmennuksessa. Koulutan luovia, 

toiminnallisia menetelmiä, psykodraamaa sekä työnohjausta Suomen lisäksi mm. Virossa. Toimin myös 

NBBE:n presidenttinä ja MOPSI:n puheenjohtajana. 

Psykodraamassa kiinnostukseni painottuu erityisesti aikuisen kokemukselliseen oppimiseen yksin, ryhmässä 

ja yhteisöissä, osallisuuden mahdollistamiseen ja toimijuuden tukemiseen. Pidän psykodraaman tutkimista 

ja yhteistyötä muun tutkimuksen kanssa elintärkeänä; kansainvälinen yhteistyö on kehittymisemme 

edellytys. 

•Kauppila, Reijo & Hietala, Outi (2018) Johtajat osallistajista osallisiksi. Teoksessa: Harri Kostilainen & Ari 

Nieminen (toim.) Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia. DIAK Työelämä 13, (139-162). 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-307-0  

•Hietala, Outi & Kinnunen, Seija & Kauppila, Reijo & Karjalainen, Jarno (2018): Sosiaalisen kuntoutuksen 

yhteiskehittäminen – oppimisen, osallisuuden ja kasvun mahdollisuuksia myös sote-alan ammattilaisille ja 

johtajille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpapereita 26. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-088-4  

mailto:reijo.kauppila@ihmis.fi
http://www.muutosvalmennus.fi/
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-307-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-088-4


 

 

La 20.11.2021 klo 13-16.30 

Kosmos ja Sielu - Universumin lapset lumouksen äärellä. 

Sosiodraama 

Kokemuksellinen 

Olemme astumassa algoritmien ja robottien aikakauteen. Kun etsimme ihmistä vastarooliin, usein 

kohtaammekin koneen. Miten säilytämme inhimillisyytemme kun koneet korvaavat ihmissuhteet yhä 

enemmän ja enemmän? Tulisiko meillä olla ympärillämme enemmän elävyyttä ja taikaa kuin esineitä ja 

määritelmiä?  

Suhtaudumme myös kosmokseen ja taivaankappaleisiin kuin esineisiin ilman vastavuoroisuutta. Joskus ne 

kantoivat elävyyttä ja lumousta, taivas puhui meille maan kansalaiselle ja me vastasimme niille. Olimme 

elävässä suhteessa toisiimme. Missä on tämänkaltainen lumous nykyihmisen elämässä 2020-luvulla? Missä 

on maallistuneen ihmisen jumalallinen ympäristö, joka on läsnä kaikkina hetkinä, kaikkien meidän 

ulottuvilla? Entä, jos katsoisit ylös ja antaisit taivaan puhua, planeettojen avata elävyytensä sinulle ja 

antautuisit niiden kanssa kosmiseen tanssiin?  

Tässä työpajassa tutkimme Aurinkokuntamme planeettoja ja niiden arkkityyppistä heijastusta itse kunkin 

sieluntiloissa. Keskitymme lähinnä Aurinkoon, Kuuhun ja klassisen astrologian keskeisiin planeettoihin. 

Tutkimme kahden asian näennäisen sattumanvaraista samanaikaisuutta. Kietoudumme kosmiseen rooliin 

kohdataksemme jotain, jota loogis-analyyttinen järki ei kykene selittämään. Laajennamme minäkuvaamme, 

otamme vastaan kutsun olla Universumin lapsia ja luottaa ei-rationaaliseen kokemukseemme rationaalisen 

tiedon rinnalla.  

Niin kauan kun kysymme olemme liikkeessä ja sitä on koko maailma nyt – kysymässä ja liikkeessä. 

Tarja Tammelin (tarja.tammelin@luovasuunta.fi , 0505901229, www.luovasuunta.fi) 

Psykodraamaohjaaja ja -kouluttaja TEP, työnohjaaja STOry, viestintäkouluttaja 

Tarja Tammelin on soveltanut morenolaisia menetelmiä 25 vuoden ajan opettajana, kouluttajana, 

työnohjaajana sekä psykodraamaterapeuttina. Hän on ohjannut psykodraaman viikkoryhmää 

yhtämittaisesti viimeiset 10 vuotta. Tarja on soveltanut työskentelyssään erityisesti opintojaan kehon ja 

mielen vuorovaikutuksesta sekä traumaterapiasta. Astrologiasta Tarja kiinnostui jo nuoruudessa, 

systemaattisen astrologian opiskelun hän aloitti 2017. C. G. Jung ja arkkityyppien kanssa työskentely on 

tullut astrologian myötä uudelleen kiinnostuksen keskiöön. Tarjan ensisijainen suuntaus on klassinen 

astrologia ripauksella moderneja mausteita. Astrologian opinahjo Tarjalla on kansainvälinen AstrologyHub 

(U.S.A), jossa opettajina toimivat tämän hetken arvostetuimmat astrologit.  

mailto:tarja.tammelin@luovasuunta.fi
http://www.luovasuunta.fi/


 

 

La 20.11.2021 klo 13-16.30 

Kuka selviytyi koronavuodesta ja miten 

Kokemuksellinen psykodraamatyöpaja 

Reijo Rautiainen (reijo.rautiainen@elisanet.fi) 

Psykodraamakouluttaja TEP, yksilöpsykoterapeutti, tarinateatteriohjaaja,työnohjaaja ja 

saattohoitokouluttaja 

Toimin itsenäisenä yrittäjä tehden edellämainittuja töitä. Pääpaino viime vuosina on ollut 

yksilöpsykoterapiassa ja psykodraamaterapiassa. 

HUOM! La 20.11.2021 klo 13-14.30 

Psykodraaman tulevaisuus ja minä 

Sosiodraama 

Kokemuksellinen 

Työpajassa tutkitaan psykodraaman tulevaisuutta ja omaa suhdetta siihen. Ensin lähdetään visioimaan 

yhdessä toiminnallisesti sitä, minne psykodraama saattaisi olla menossa, ja sen jälkeen tutkitaan omaa 

suhdetta mahdollisiin tulevaisuuksiin. Työpaja virittää pohtimaan sekä omaa suhdetta psykodraamaan ja 

myös mahdollisia polkuja sen tulevaisuudessa. 

Jori Linnamäki (jori.linnamaki@gmail.com , 040-7032277, https://jorinoita.com) 

Jori Linnamäki on psykodraamakouluttajaksi (TEP) opiskeleva koulutus- ja teatterialan ammattilainen sekä 

pelisuunnittelija, joka on valtavan kiinnostunut eri alueiden yhdistämisestä sekä siitä, mihin kaikkeen 

psykodraamaa voi integroida tänään ja tulevaisuudessa. Hän on mukana ESR-hankkeessa, jossa kehitetään 

psykodraaman menetelmin sekä koulutusohjelmaa että mobiiliapplikaatiota tukemaan nuorten 

tunnetaitoja. Psykodraamatoiminnan lisäksi Jori toimii Päivi Rahmelin työparina 

tarinateatteriohjaajakoulutuksessa, ja on tehnyt kansainvälisen uran tarinateatteritaiteilijana ja -

kouluttajana. Hän toimii yrittäjänä, ja sen lisäksi työnohjaajana ja konsulttina Werka-yhteisössä ja draaman 

hankeasiantuntijana Laurea Ammattikorkeakoulussa. 

HUOM! La 20.11.2021 klo 15-16.30 

Diginäyttämö - työn ja yhteisön draamallinen yhteiskehittäminen 

Sosiodraama ja sosiometria 

Tiedollinen, koulutuksellinen 

Miten kehittää sosiodraamaan ja -metriaan perustuen työtä ja yhteisöjä? Miten yhdistää tietoa, 

keskusteluita ja digivälineitä? Esimerkkejä, jakamista, keskustelua. 

Antti Soikkanen (antti.soikkanen@ttl.fi , 0400532375) 

Psykodraamaohjaaja / CP, Organisaatiokonsultti / Finod, Työnohjaaja, Business coach. 

Työskentelee Työterveyslaitoksella Hyppäys digiin -yksikössä. Aiemmin toiminut konsulttiyrityksissä ja 

henkilöstöjohtajana ja -päällikkönä yrityksissä. Kiinnostus soveltaa draaman oppeja yhteiskehittämisessä 

organisaatioissa. 

mailto:reijo.rautiainen@elisanet.fi
mailto:jori.linnamaki@gmail.com
https://jorinoita.com/
mailto:antti.soikkanen@ttl.fi


 

 

Työpajat sunnuntai 

Su klo 9-12.15 

Spirituaalinen ja psykologinen psykodraamassa 

Psyko-, sosio-, aksiodraama 

Tiedollinen kokemuksellinen 

Morenolainen teoria ja menetelmät ovat aina liittyneet useaan tieteenalaan ja mihinkään ne eivät ole 

kokonaan sopineet. Morenon ajattelun ydin oli kosmisessa tai spirituaalisessa, mutta hän ei rajautunut 

niihin, vaan tuli reippaasti taiteen, psykologian, pedagogiikan ja sosiaalitieteiden alueille. 

Moreno piti itseään mielellään  ihan uuden aloittajana ja aivan ainutlaatuisena, aivan kuin hänen 

ajattelunsa ja ideansa olisivat syntyneet mailmaan ihan ensimmäistä kertaa. Saman tyyppiset ajatuksen 

kulut ovat kuitenkin kulkeneet kautta historian uskonnollisen mystiikan  ja viisaustieteiden  sisällä.  

Työpajassa kytketään Morenon ajatuksia, käsitteitä ja teoriaa vanhoihin viisaustieteisiin niiden nykyisessä 

muodossa ja pyritään ymmärtämään, miten Morenon teorian syväulottuvuudet voivat tulla käyttöön 

psykodraamassa. Kuljemme siten psykologian ja spirituaalisen rajapinnoilla. 

Työpajassa on tarkoitus myös ohjata psykodraamaa ja tarkastella tehtyä opitun valossa. 

Sirkku Aitolehti ja Kirsti Silvola 

Sirkku Aitolehti, TM, psykodraamakouluttaja TEP, bibliodraamaohjaaja, Centering Prayer Commissioned 

Presenter  

Sirkku Aitolehti on perustanut sekä Helsingin psykodraamainstituutin että Tallinnan psykodraamakoulun ja 

toiminut pitkään molempien johtajana ja pääkouluttajana. Hän on ollut  Nordic Baltic Boardin 

puheenjohtajana. Hän on aloittanut bibliodraamakoulutuksen Suomessa. Hän on muuttanut keväällä 

takaisin Suomeen asuttuaan välillä pitkään Virossa. Hän on jo kauan ollut eläkeikäinen, mutta kouluttaa ja 

ohjaa ryhmiä edelleen aktiivisesti sekä Suomessa että Virossa. 

Kirsti Silvola, psykiatri, psykoterapeutti, traumaterapeutti, psykodraamakouluttaja TEP, Centering Prayer 

Commissioned Presenter  

Kirsti Silvola on toiminut psykodraaman kouluttajana Helsingin psykodraamainstituutissa ja johtanut sitä 

useita vuosia. Hän on kouluttanut ja ohjannut psykodraamaryhmiä myös Norjassa. Hän on asunut jo useita 

vuosia Oslossa , jossa toimii parhaillaan psykoterapeuttina. 

Sirkku ja Kirsti ovat yhdessä toimittaneet kirjan Aitolehti, Silvola, Mielen näyttämöt. 



 

 

Su klo 9-12.15 

Kohtaamisia todellisuuksien reunoilla 

Psykodraama ja muut mahdolliset työtavat 

Kokemuksellinen 

Työpajassa työskennellään erilaisten törmäys- tai havahduskohtaamisten äärellä. Mikä on sinun 

todellisuuttasi? Milloin sinä olet ollut törmäys tai havahduskurssilla? Milloin olet päässyt hämmentymään 

erilaisuuksien ihmeellistä maailmaa? Mikä on viisautta tällaisissa kohtaamisissa, mitä olet oppinut ja mitä 

meidän kaikkien tulisi oppia tai mistä tulla tietoisiksi? Kysymme ja löydämme yhdessä, ehkä muutumme 

siksi muutokseksi, jota kaipaamme itseemme ja maailmaan. 

Päivi Rahmel (paivi.rahmel@kasvunpaikka.fi, 0400 674717 www.kasvunpaikka.fi) 

KM, TO, psykodraama- ja tarinateatterikouluttaja TEP 

Päivi on kokenut kouluttaja, tarinoiden rakastaja ja uuden etsijä. Hänen seurassaan monet rohkaistuvat 

uuden luomiseen, löytämiseen ja löydetyn jakamiseen. 

 

Su klo 9-12.15 

Näytelmän ideoiminen 

Sosiodraaman, teatteri-ilmaisu ja dramaturgia 

Kokemuksellinen 

Millainen olisi psykodraamallinen esittävän teatterin näytelmä? Miten psykodraaman syvyys voitaisiin 

saada punottua näytelmän etenevään juoneen?  

Tule mukaan ideoimaan yhdessä näytelmäluonnoksia! Aluksi ryhmässä tutustutaan hieman 

näyttelijäntyöhön ja teatteri-improvisaatioon jonka jälkeen jokainen lähtee luomaan omaa roolihenkilöään 

fyysisen ilmaisun kautta. Roolihenkilöt kohtaavat toisiaan ja pyrkivät erilaisiin päämääriin. Ideoimme 

ryhmässä erilaisia tapoja synnyttää näytelmä hetkessä syntyneiden hahmojen ja aiheiden ympärille. 

Yhdessä synnytetty materiaali on kaikkien käytettävissä jatkotyöstöä varten. 

Anni-Veera Aitolehti (anniveera.aitolehti@gmail.com , 050 9103122) 

Anni-Veera Aitolehti on teatteri-ilmaisun ohjaaja, psykodraamaohjaaja ja yhteisöpedagogi YAMK. Aitolehti 

opettaa työkseen teatteria Keski-Pohjanmaan kansanopistolla sekä Kokkolan Seudun opistolla sekä kuuluu 

RAM-Ensembleen ja kirjoittaa näytelmiä. Aitolehti on työstänyt monia näytelmiä yhdessä ryhmän kanssa 

siten, että uusi näytelmäteksti syntyy ryhmää kiinnostavista aiheista ryhmäläisten itse hahmoja luoden. 

 

http://www.kasvunpaikka.fi/
mailto:anniveera.aitolehti@gmail.com

