
Täällä Pohjantähden alla 2011 – esityksen työstäminen 
draaman avulla  
laatija Eveliina Heinonen, teatteri-ilmaisun ohjaaja opiskelija, ohjaajan assistentti 
 
Opettajalle tai ryhmänvetäjälle 
 
Teatteriesityksestä saa enemmän irti, jos sitä edeltää valmistavaa ja seuraa 
jälkikäteiskäteistyötä. Esityksen ympärille rakentuva työskentelykokonaisuus voi koostua 
seuraavista työvaiheista:   
 
1. Valmistavatyö, jossa kerrotaan ja tutustutaan mahdollisuuksien mukaan esitykseen ja 
teatteriin, johon ollaan menossa. Oppilaiden kanssa tutustutaan tulevaan esitykseen 
lukemalla ja/tai toiminnallisin menetelmin.    
 
2. Esityksen katsominen teatterissa, johon liittyen oppilaille voidaan antaa pieniä 
tarkkailutehtäviä.   
 
3. Esityksen jälkityöskentely, jossa puretaan katsomiskokemuksia ja syvennetään niitä 
toiminnallisin työtavoin. 
 
VALMISTAVA TYÖSKENTELY  
Oppilaiden kanssa kannattaa etukäteen etsiä tietoa esityksestä, sen teemoista ja aiheesta. 
Tässä auttavat näytelmästä kirjoitetut arvostelut sekä käsiohjelman tiedot. Käsiohjelmasta 
selviää, mitä tekijät ovat halunneet kertoa näytelmällä. Miksi ohjaaja on halunnut ohjata 
juuri tämän näytelmän? Keitä roolihahmoja näytelmässä on ja ketkä esittävät heitä? 
Arvosteluista kertoo, miten ammattikatsoja (arvostelija) on kokenut näytelmän. Täällä 
Pohjantähden alla 2011- esityksestä löytyy internetistä lukuisia blogikirjoituksia ja ohjaajien 
tv- ja radiohaastatteluja joita voi myös käyttää hyödykseen.    
 
JÄLKITYÖSKENTELY  
Jälkityö eroaa valmistavasta työstä siinä, että painopiste on oppilaiden 
katsomiskokemuksien työstämisessä. On mielenkiintoista jakaa kokemuksiaan toisten 
kanssa esityksen jälkeen. Kysely ja keskustelu on yleinen tapa tehdä jälkityötä ja rohkaista 
oppilaita pohtimaan ja ilmaisemaan näkemyksiään näkemästään. Keskustelulle tulee 
varata riittävästi aikaa ja tilaa, jotta oppilaat ehtivät tulla tietoisiksi omista ja toisten 
ajatuksista. On tärkeää luoda ilmapiiri, jossa nuoret voivat tuntea ymmärtävänsä teatteria. 
Oppilaille muistutetaan, ettei ole olemassa oikeaa tai väärää kokemusta esityksestä on 
vain erilaisia kokemuksia.  
 
Tämä materiaalipaketti sisältää neljä erilaista draamatyöskentelykokonaisuutta 
Kansallisteatterin Täällä Pohjantähden alla 2011 -esityksen teemoihin liittyen. 
Kokonaisuudet on suunniteltu 9. luokkalaisista lukioikäisille ja ne toimivat myös aikuisten 
kanssa.  
 
Draamakokonaisuudet on suunniteltu niin, että niistä voi ottaa osia tai jättää joitakin osia 
pois. Myös yksittäisiä harjoituksia voi käyttää. Käytännössä yhden kokonaisen 
draamakokonaisuuden käsittelyyn kannattaa varata 1-3 oppituntia.  
 
Kaikki kokonaisuudet sisältävät: 
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Draamakokonaisuus 1 
Teema: Yhteiskunnallisen ajattelun herätteleminen 
(tämä draamakokonaisuus sopii myös esityksen esityöskentelyyn) 
 
Täällä Pohjantähden alla 2011 on ennen kaikkea yhteiskunnallinen näytelmä. Nykyaikana 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen on vähentynyt, äänestysprosentit laskevat eikä 
varsinkaan nuoria kiinnosta mitä maassamme tapahtuu. Tämä draamakokonaisuus lähtee 
peilaamaan näytelmän teemojen kautta nykypäivää ja vertaamaan näitä vuosisadan 
alkuvuosiin, jonne suurin osa Pohjantähden tapahtumistakin sijoittuu. 
 
 
1. LÄMMITTELY 
Mennään piiriin. Jokainen tekee vuorollaan jonkin liikkeen ja äänen mikä ensimmäisenä 
tulee mieleen ”Täällä Pohjantähden alla” –sanoista TAI sanasta ”suomalaisuus”. Muut 
toistavat liikkeen.  
 
Tavoite: Lämmittelyn tavoitteena on saada osallistujat heittäytymään ja virittymään 
aiheeseen.  Kierros kannattaa mennä nopeassa tahdissa ja painottaa sitä ettei kannata 
liian kauan miettiä vaan ottaa ensimmäisen liikkeen joka mieleen tulee. 
 
2. PUNAISET JA VALKOISET  
Valitaan itselle pari ja mennään kahteen vastakkaiseen riviin seisomaan niin, että pari on 
vastapäätä toisella puolella. Ohjaaja kertoo, että toinen puoli on punaiset ja toinen puoli on 
valkoiset. Ohjaaja huutaa joko punaiset tai valkoiset. Jos ohjaaja huutaa punaiset, lähtee 
punaisten rivi ottamaan kiinni valkoista pariaan ja jos ohjaaja huutaa valkoiset lähtevät 
valkoiset ottamaan kiinni punaista pariaan. Aina kun saa parin kiinni saa itselleen pisteen. 
Hetken päästä vaihdetaan niin, että ne jotka äsken olivat punaisia ovatkin valkoisia, ja 
toisinpäin. Leikkiin voi ottaa myös muunnelmana mukaan version jossa parit seisovat 
seläkkäin vastakkain. Tällöin reagointiaika on pidempi, kun ensin on käännyttävä 
saadakseen parin kiinni. 
 
Tavoite: Tämänkin harjoitteen tarkoituksena on lämmittää ja saada osallistujat 
huomaamaan ettei draamatyöskentely ole vakavaa. Lisäksi kylvää ajatusta Suomen 
kahtiajakautumisesta konkreettisesti. 
 
3. VÄITERINKI 
Osallistujat ja ohjaaja menevät piiriin. Ohjaaja lukee väitteitä (kts. alempana), jotka liittyvät 
suomalaisuuteen, politiikkaan ja Pohjantähti-trilogiaan. Jos on samaa mieltä väitteen 
kanssa, astuu askeleen piirin keskelle ja vaihtaa silmien katsoen paikkaa toisen samaa 
mieltä olevan kanssa. Jos vain yksi osallistuja astuu eteenpäin hän saa tehdä 
kunniakierroksen keskellä ja hänelle annetaan aplodit rohkeutensa ansiosta. Väitteistä saa 
syntyä keskustelua myös ringin aikana, se on jopa suotavaa. 
 
Tavoite: Väiteringin tavoite on laittaa osallistujia valinnan eteen, väitteet saavat tästä 
syystä olla myös vaikeita ja provosoivia. Väiterinki syventää teemaa ja virittää aivoja 
keskusteluun. Tärkeä on, että katseet kohtaavat paikkaa vaihdettaessa, on tärkeä 
huomata jos toinen on samaa mieltä. Ensimmäiset väitteet saavat olla sellaisia, että kaikki 
saadaan liikkeelle, jopa itsestään selvyyksiä. Jos ringissä syntyy paljon keskustelu, ohjaaja 
voi myös antaa osallistujien sanoa itse keksimiään väitteitä, jotka liittyvät teemaan. Jos 
keskustelua ei synny, voidaan käydä ringin jälkeen pieni keskustelu miltä tuntui. 
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Draamakokonaisuus 2 
Teema: Saavutetuista eduista emme luovu! 
 
Yksi Täällä Pohjantähden alla 2011 -näytelmän ja alkuperäisen Väinö Linnan trilogian 
kantavista teemoista on, että ei haluta luopua siitä mitä meillä on. Jonkun täytyy kuitenkin 
luopua jostakin että syntyy kompromissi. Tästä ristiriidasta syntyy konflikteja. Muun 
muassa valloillaan ja tuloillaan oleva ekokatastrofi on osaltaan seuraus tästä 
ajattelumallista. ”Minulla on oikeus!” - kuten näytelmän yksityisautoilevat miehetkin 
julistavat.  
 
Tässä kokonaisuudessa on tarkoitus johdattaa osallistujat teeman äärelle 
prosessidraaman avulla, jossa osallistujat ja ohjaaja ovat roolissa ja tekevät draaman 
aikana omasta roolista käsin valintoja. Prosessidraaman vetäminen vaatii ohjaajalta 
hieman ennakkovalmistelua. Ohjaaja on väillä myös itse roolissa ja välillä toimii ohjaajana 
antaen ohjeita työskentelylle. 
 
Tämä draamakokonaisuus kokonaisuudessaan toteutettuna vie vähintään 2x 45min. 
 
Tarvikkeet:  
hattuja, huiveja yms. roolimerkkejä  
isoja papereita ja tusseja 
äänestyslappuja 
kyniä ja paperia 
 
1. LÄMMITTELY: MULLE KAIKKI HETI NYT!  
Mulle kaikki heti nyt – on versio vanhasta hedelmäsalaattileikistä. Osallistujat menevät 
piiriin ja yksi jää keskelle. Keskellä olija pyytää vuorotellen piirissä olijoilta jotakin mitä 
haluaa esim. ”Mä haluaisin uuden puhelimen”. Piirissä olija vastaa aina ”Kysy naapurilta”. 
Samaa aikaa piirissä olijat yrittävät silmiin katsoen vaihtaa paikkaa ja keskellä olija yrittää 
ottaa paikan itselleen. Missä tahansa kohtaa keskellä olija voi huutaa ”mulle kaikki heti nyt” 
jolloin kaikki piirissä olijat vaihtavat paikkaa. 
 
2. PATSASKUVA 
Jaetaan ryhmä pienryhmiin. Jokainen pienryhmä saa ensin keskustella esityksen 
herättämistä tunteista ja ajatuksista, jonka jälkeen he suunnittelevat patsaskuvan (still-
kuvan) yhteisestä tuntemuksesta. Patsaskuva on kuin valokuva: Tekijät asettuvat 
patsaiksi, jotka kuvaavat tunnetta. Patsaskuvan ei tarvitse olla konkreettinen eikä siinä 
tarvitse näytellä esimerkiksi näytelmän roolihenkilöitä. Kuva saa olla myös absurdi. 
Katsotaan jokaisen ryhmän kuvat ja ohjaaja kysyy yleisöltä mitä näet kuvassa. Lopuksi 
voidaan vielä keskustella näytelmästä yleisesti. 
 
Tavoite: Purkaa henkilökohtaisia kokemuksia esityksistä muuten kuin vain puhumalla. 
Arvokasta on myös mitä katsojat näkevät kunkin ryhmän patsaassa. Patsasryhmä voi 
halutessaan myöhemmin selittää mitä he patsaallaan ajattelivat. 
 
3. JOHDATTELU DRAAMAAN + DRAAMASOPIMUS 
Ohjaaja kertoo, että on valinnut yhden näytelmän teemoista jota lähdetään nyt tutkimaan. 
Oman edun tavoittelu ja lause ”saavutetuista eduista emme luovu” on yksi näytelmän 
pääteemoista. Ohjaaja voi kysyä ovatko osallistujat samaa mieltä ja miten se heidän 
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Draamakokonaisuus 3 
Teema: Mitä on olla suomalainen - omien roolimallien ja suomalaisuuden 
tutkiminen 
 
Täällä Pohjantähden alla -trilogian sanotaan olevan suomalaisuuden Raamattu. Sieltä 
löytyvät kaikki suomalaisuuden arkkityypit: Miehet, jotka eivät koskaan puhu tunteistaan, 
miehet jotka paiskivat niska limassa töitä perheensä ja kotimaansa eteen, naiset, jotka 
eivät koskaan valita vaan kantavat murheet sisällään, lapset, jotka ovat nöyriä 
vanhempiaan kohtaan. Täällä Pohjantähden alla 2011 -näytelmässä on myös kyse 
roolimalleista ja siitä miten niitä tulisi yrittää purkaa. Tässä draamakokonaisuudessa on 
tehtäviä, jotka käsittelevät näytelmän kautta erilaisia rooleja joita kannamme.  
 
1. ÄÄNIMAISEMA 
Osallistujat menevät makaamaan lattialle piiriin niin, että päät ovat piirin keskustaan päin 
ja silmät kiinni. Tehtävänä on luoda äänimaisemaa, äänimattoa kaikesta siitä mitä Täällä 
Pohjantähden alla 2011-esitys tuo mieleen tai on herättänyt. Ääniä voivat olla esimerkiksi 
lauseet, äännähdykset, sanat, hyräilyt, laulu, huokaukset, hengitys, kaikki mitä tulee 
mieleen ja minkä pystyy itse tuottamaan. Mitään ennalta sovittua vuorojärjestystä ei ole, 
ääniä voi tulla toisten päälle, toiset voivat olla lyhyitä ja toiset taas pidempiä. Samaa 
ääntää voi jäädä toistamaan pitkäksi aikaa ja välillä voi myös olla tekemättä mitään ääntä. 
Voi myös liittyä jonkun toisen ääneen tai sanomiseen. 
 
Äänimaisema saa kestää niin kauan kun tuntuu. Usein ryhmä huomaa itsekin milloin 
kuuluu lopettaa. Harjoituksen jälkeen keskustellaan vielä esityksen herättämistä 
ajatuksista. Voidaan myös puhua siitä toiko äänimaisema jotakin uutta mieleen 
katsomiskokemuksesta. 
 
Tavoite: Tämän harjoitteen tavoitteena on muistella katsomiskokemusta. Kannattaa 
painottaa osallistujille ettei tarkoituksena välttämättä ole toistaa sitä mitä esityksessä on 
kuultu vaan enemmän tuoda äänillä esiin sitä miltä itsestä on tuntunut. Impulsseja, 
laulunpätkiä tai esimerkiksi vuorosanoja suoraan näytelmästä saa tulla. Tämä tapa 
perustuu improvisaatioon ja näin ollen voi synnyttää hyvin erilaisia äänimaisemia. 
Osallistujille on syytä painottaa myös kuuntelun merkitystä, koko ajan ei tarvitse olla itse 
äänessä vaan voi kuunnella muiden tuottamia ääniä ja ottaa sieltä impulsseja. Tämä 
harjoitus onnistuessaan lisää ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta ja rentouttaa tekemistä. 
 
2. LÄMMITTELY AIHEESEEN 
Leikitään muunnelmaa perinteisestä ”seuraa johtajaa” -leikistä kolmen hengen ryhmissä. 
Pienryhmät muodostavat kolmion niin, että kaikkien katseet ovat samaan suuntaan, mutta 
ovat kolmiomuodostelmassa. Kolmion kärjessä oleva alkaa tehdä jotakin liikettä ja ääntä 
jota kolmion kaksi muuta seuraavat. Kun kolmion kärjessä oleva kääntyy 
jompaankumpaan suuntaan, tulee siitä, joka nyt on kolmion kärjessä, seuraava johtaja. 
Aina kun vuorossa oleva johtaja kääntää suuntaa, johtajavuoro siirtyy sille, joka on kolmion 
kärjessä. Kolmiomuodostelmassa voi myös liikkua eteen – tai taaksepäin, mutta pitää 
ottaa huomioon, että kun kääntää suuntaa kolmion muoto vaihtuu ja tällöin johtajakin 
vaihtuu ”lennosta”. 
 
Tavoite: Saada osallistujat virkeiksi draamatyöskentelyä varten. Tässä harjoituksessa 
myös konkreettisesti seurataan toista ja toisen esimerkkiä, joka on työskentelyn pääteema. 



Draamakokonaisuus 4 
Teema: Dialogin puute johtaa kahtiajakoon 
 
Täällä Pohjantähden alla 2011 -näytelmässä ohjaajat yrittävät löytää dialogia maailmassa 
ja toistensa kanssa, mutta epäonnistuvat ja ajautuvat riitaan. Myös kirjasarja kertoo 
nimenomaan siitä, miten vaikeaa dialogi meille suomalaisille on. 
 
Tämän draamakokonaisuuden tarkoitus on lähteä miettimään mitä dialogi on, miksi se on 
niin vaikeaa ja yrittää ymmärtää syitä miksi ohjaajatkaan eivät pystyneet välttämään 
konfliktia.  
 
Dialogin taitoihin liittyy kyky käsitellä omia tunteita, kyky kuunnella toista, kyky puhua itse 
ja kyky nähdä taustalla vaikuttavia voimia. Lisäksi dialogi edellyttää arvostusta toista 
kohtaan ja arvostus syntyy kyvystä tarkastella asiaa toisten näkökulmista ja hyväksyä 
toisen mielipiteet subjektiivisesti tosina. Draamakokonaisuudessa käsitellään asioita näitä 
taitoja harjoittamalla ja tarkastelemalla. 
 
1. LÄMMITTELYT  
Jaetaan osallistujat pienryhmiin joissa saa hetken keskustella esityksestä ja sen 
aiheuttamista tunteista. Jäikö esimerkiksi jokin kohta erityisesti mieleen? Jokainen tekee 
”koneen” esityksestä niin että kukin toistaa jotakin yhtä ääntä ja liikettä. Koneen eri osien 
olisi hyvä olla jotenkin yhteydessä toisiinsa. 
 
Tavoite: Lämmitellä osallistujia draamatyöskentelyyn. 
 
2. EPÄASSOSIAATIOPELI 
Osallistujat muodostava kaksi joukkuetta, jotka asettuvat jonoon. Jonon ensimmäiset 
asettuvat vastakkain ja sanovat vuorotellen sanoja, jotka eivät liity toisiinsa eli EI 
assosioiden siitä, mitä edellisestä sanasta tulee mieleen vaan jotakin joka ei liity sanaan 
ollenkaan. Jos sanat ovat liian lähellä toisiaan, tippuu jonosta viimeiseksi ja vastakkainen 
puoli saa pisteen. Jonon seuraava astuu vuoroon.  
 
Tavoite: Kuuntelun harjoitteleminen, manipulaation tutkiminen. On yllättävän vaikea yrittää 
keksiä sanoja jotka eivät liity toisiinsa. Tämä on myös osa lämmittelyä. 
 
3. JOO, JA… 
Valitaan itselle pari, toinen on A ja toinen B. Aletaan tehdä parin kanssa improvisaatiota 
niin, että A kieltää koko ajan kaiken mitä B ehdottaa tai sanoo keksimällä erilaisia syitä. 
 
Esim. B ehdottaa: Haluaisitko lähteä rannalle?  
A vastaa: En, koska siellä on liian aurinkoista. 
 
Jatketaan hetki ja vaihdetaan rooleja. 
 
Seuraavaksi A vastaa kaikkeen myöntyvästi mitä B ehdottaa ja ehdottaa aina vuorostaan 
jotakin. 
Esim. B ehdottaa: Haluaisitko lähteä rannalle?  
A vastaa: Joo, ja käydäänkö ostamassa jäätelöt sitä ennen?  
B vastaa: Joo, ja ostetaanko oikein kunnon pikniktarpeet mukaan? 
 


