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Tiivistelmä
Tämän opinnäytetyön aiheena on luomani improvisaatioteatteriesitys Suuren Teeman Ilta, joka keskittyi yleisön digitaaliseen 
osallistamiseen. Toimin esityksen dramaturgina, tuottajana ja konseptin kehittäjänä ja toteutin esityksen yhdessä Kallio, sakset, 
paperi -improvisaatioteatteriryhmäni kanssa Helsingissä keväällä 2019. Kirjallista osuutta varten toteutin myös kyselytutkimuksen, 
jossa haastattelin kuutta esityksen nähnyttä yleisön jäsentä.

Improvisaatioteatteri on pysynyt vuosikymmenien ajan pääpiirteissään esitysmuodoiltaan samankaltaisena, vaikka samassa ajassa 
esimerkiksi elokuva on taidemuotona kehittynyt huimasti. Halusin tutkia, voisiko yleisön digitaalinen osallistaminen olla yksi 
ratkaisu kehittää improvisaatioteatteria uuteen suuntaan. Perinteisessä improvisaatioteatterissa yleisö on osallistunut lähinnä 
huutelemalla ehdotuksia näyttelijöiden inspiraatioksi. Halusin selvittää, miten yleisön ja esiintyjien välinen vuorovaikutus muuttuu, 
jos yleisö huutelun sijasta vaikuttaakin esitykseen digitaalisesti mobiililaitteillaan.

Kokonaisuutena Suuren Teeman Ilta oli onnistunut sekä tekijöiden mielestä että yleisöpalautteen ja -tutkimuksen perusteella. 
Esitys osoitti, että niin digitaalisella yleisön osallistamisella kuin digitaalisuuden hyödyntämisellä ylipäätään olisi tulevaisuudessa 
mahdollisuus muuttaa improvisaatioteatteria ja tuoda siihen uusia näkökulmia. Hyviä syitä osallistaa yleisöä digitaalisesti löytyi 
useita: suuren yleisömäärän osallistaminen samanaikaisesti ja anonyymisti, yhteisöllisyyden tunteen synnyttäminen, reaaliaikainen 
osallistuminen ilman keskeytyksiä, ajan ja resurssien säästäminen ja mahdollisuus kerätä erityyppisiä ehdotuksia, kuten kuvia, 
sekä ehdotusten uudenlainen visualisointi. Voidaan kuitenkin sanoa, että digitaalisuus on hyvä renki mutta huono isäntä. Sitä tulisi 
käyttää niin, että yleisön huomio ei liikaa kiinnity teknologiaan, vaan että esityksen tärkein vuorovaikutus yhä säilyy ihmisten – 
näyttelijöiden ja yleisön välisenä.

Esityksen digitaalinen tallenne on katseltavissa osoitteessa https://youtu.be/Qgb5qU9aE2Y.
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Abstract
The subject of this thesis is an improvised theatre performance called Suuren Teeman Ilta (The Night of a Big Theme) that 
concentrated on digital audience participation. My roles in the project were those of the dramatist, the producer and the developer 
of the concept. The performance was executed with my improvisation theatre group Kallio, sakset, paperi in the spring of 2019 in 
Helsinki. For the written part of the thesis, I also carried out audience research in which I interviewed six people who were spectators 
at the performance.

For decades, improvisation theatre has remained broadly similar in presentation while at the same time, for example, film as an art 
form has developed greatly. I wanted to explore whether digital audience participation could be one way of developing improvisation 
theatre in a new direction. In traditional improvisation theater, the audience is generally engaged by having them shout out 
suggestions to inspire the actors. I wanted to find out how the interaction between the audience and the performers changes, if 
instead of shouting, the audience influences the performance digitally with their mobile devices.

As a whole, Suuren Teeman Ilta was thought successful both by the performers and according to the audience feedback and study. 
The performance showed that both digital participation as well as utilizing digitalization in general would have possibilities to change 
improvisation theater and bring new perspectives to it. There are many good reasons to engage the audience digitally: enabling 
a large amount of people to participate at the same time and anonymously, generating a sense of community, allowing real-time 
participation without interruptions, saving time and resources, making it possible to collect different kinds of suggestions such as 
images, as well as being able to visualize the suggestions in a new way. However, it can be said that digitalization is a good servant but 
a bad master. It should be used in such a way that audience attention is not held too much with the technology itself but rather that 
the main interaction would still be between people – the actors and the audience.

A digital recording of the performance is available at https://youtu.be/Qgb5qU9aE2Y.
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”When film was fifty yeares old 
there were whole movements and 
we’d already had Citizen Kane and 

Casablanca. Why do you think 
improvisation as a medium is stuck in 

terms of innovation?”
– Tom Salinsky & Deborah Frances-White,  

The Improv Handbook (2008)
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1
Johdanto

Tämä opinnäytetyö kertoo luomastani improvisaa-
tioteatteriesityksestä Suuren Teeman Ilta, joka kes-
kittyi yleisön digitaaliseen osallistamiseen. Pyrin 
luomaan esityksen avulla uusia tapoja, joilla yleisö 
voi vaikuttaa improvisoituun esitykseen ja tutki-
maan sitä, millaisia uusia näkökulmia digitaali-
nen osallistaminen tuo improvisaatioteatteriin. 
Esitys toteutettiin maaliskuussa 2019 Helsingissä. 
Toimin esityksen dramaturgina, tuottajana ja kon-
septin kehittäjänä ja toteutin esityksen yhdessä 
Kallio, sakset, paperi -improvisaatioteatteriryh-
mäni kanssa. Esitys videoitiin ja sen digitaalinen 
tallenne on katseltavissa osoitteessa https://youtu.
be/Qgb5qU9aE2Y. Esityksen lisäksi toteutin kyse-
lytutkimuksen siitä, miten yleisö koki esityksen.

Tarinoiden kertominen eri välinein on kiinnosta-
nut minua aina. Olen lapsesta saakka piirtänyt sar-
jakuvia, opiskellut lukion jälkeen kansanopistossa 
vuoden verran elokuva- ja tv-alaa ja valmistunut 
medianomiksi vuonna 2009 Lahden Muotoiluins-
tituutin Multimediatuotannon koulutusohjel-
masta. Sen jälkeen hakeuduin muutaman mai-
nostoimistossa vietetyn työelämävuoden jälkeen 
Aalto-yliopistoon uuden median opintojen pariin. 
Samanaikaisesti olen tehnyt freelancer-työtä graa-
fisen suunnittelun, kuvitusten ja animaation pa-
rissa. 

Improvisaatioteatteria olen harrastanut aktiivises-
ti noin kymmenen vuoden ajan, mutta ensi kerran 
innostuin siitä jo lukioikäisenä tutustuessani imp-
rovisaatioharjoituksiin musiikkiteatteriharrastuk-
sessani. Tai ehkäpä voisi sanoa, että kiinnostukse-
ni improvisaatioteatteriin alkoi jo lapsuuden pit-
kistä roolileikeistä kesämökin rantakivillä, joissa 
sai esittää jotain ihan muuta kuin oikeasti oli, kek-
siä omat vuorosanansa ja määrittää yhdessä leik-
kikavereiden kanssa, mihin tarina kulkee. Samat 
asiat kiehtovat minua improvisaatiossa edelleen: 
eläytyminen toisen henkilön nahkoihin ja sellais-
ten tilanteiden kokeminen, joihin ei tosielämässä 
joutuisi. Improvisoidessa unohtaa kaiken muun ja 
keskittyy hetkeen. 

Kiinnostukseni erilaisilla medioilla luomiseen sai 
minut vuosien mittaan miettimään, miten saisin 
yhdistettyä digitaalisuutta myös improvisaatioteat-

teriin. Lopulta johtoajatuksekseni nousi The Imp-
rov Handbook -kirjassa (Salinsky & Frances-White 
2008, s. 31) esitetty kysymys siitä, miksi improvi-
saatioteatteri ei ole taiteenlajina kehittynyt kuu-
dessa vuosikymmenessä samaan tahtiin kuin esi-
merkiksi elokuvataide, vaan improvisaatiossa teh-
dään edelleen samantyyppisiä esitysmuotoja kuin 
vuosikymmeniä sitten. Jäin miettimään, voisiko 
yksi ratkaisu olla digitaalisuus.

Yleisöä osallistetaan nykyisin digitaalisesti niin 
suurissa urheilutapahtumissa yksinkertaisten 
mobiilipelien avulla kuin konferenssien ja koulu-
maailman vuorovaikutustilanteissakin kommen-
toimalla tai vaikkapa äänestämällä mobiilisti. 
Improvisaatioteatterissa digitaalista osallistamis-
ta ei olla vielä yleisesti hyödynnetty, vaikka perin-
teisessä improvisaatioteatterissa vuorovaikutus 
yleisön kanssa on aina ollut oleellinen osa esitystä 
ja yleisöltä kysytään usein erilaisia asioita näytte-
lijöiden inspiraatioksi. Tämän projektin avulla ha-
lusin selvittää, miten vuorovaikutus muuttuu, jos 
yleisö huutelun sijasta onkin vuorovaikutuksessa 
esitykseen ja esiintyjiin digitaalisesti. Voiko ylei-
sön osallistamisesta tehdä kiinnostavampaa, mo-
nipuolisempaa ja mielekkäämpää digitaalisuuden 
ja pelillisyyden keinoin? Mitä se tuo lisää ja onko 
vaarana, että jotain oleellista menetetään?

Käytän läpi opinnäytetyön termiä ”yleisön osal-
listaminen” – en siis ”yleisön osallistuminen”, sil-
lä niillä on selkeä ero: osallistamisessa yleisölle 
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annetaan osallistumisen mahdollisuus, tilaisuus 
tuoda oma ääni kuuluviin eikä vain oleteta osallis-
tumista tai tehdä siitä pakotettua.

Opinnäytetyön toisessa luvussa käsittelen ylei-
semmin improvisaatioteatterin historiaa ja yleisön 
osallistamisen taustoja sekä sitä, miten digitaa-
lisuutta ja interaktiivisuutta on tähän mennessä 
hyödynnetty teatterimaailmassa ja millaisia mah-
dollisuuksia se tarjoaa. Lisäksi esittelen tähän pro-
jektiin inspiroineita töitä ja menetelmiä. Kolman-
nessa luvussa käsittelen esityksen muodostumista 
harjoituskauden aikana sekä sen toteuttamisesta 
kokonaisuudessaan haasteineen ja onnistumisi-
neen.

Neljäs luku käsittelee tekemääni yleisötutkimusta, 
jonka toteutin haastattelemalla kuutta esityksessä 
paikalla ollutta yleisön jäsentä. Tutkimuksen avul-
la halusin selvittää yleisön kokemusta digitaalisen 
osallistamisen mielekkyydestä ja siitä, millaista li-
säarvoa se esitykseen mahdollisesti toi.

Tuloksissa esittelen yleisötutkimuksen tuloksia 
ja vertaan niitä teoriaosuuden väitteisiin sekä esi-
tän oman teoriani niistä syistä, miksi digitaalises-
ti osallistavaa improvisaatioteatteria kannattaa  
t ehdä. Päätännössä pohdin tulevaisuuden mah-
dollisuuksia digitaalisen improvisaatioteatterin 
parissa . 

Kuva 1.1. Kuvia Suuren Teeman Ilta -esityksestä. Kuvat: Karoliina Kirsi 
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2
Teoriataustaa

Tässä luvussa käsittelen yleisemmin improvisaa-
tioteatterin historiaa ja yleisön osallistamisen 
taustoja sekä sitä, miten digitaalisuutta ja inter-
aktiivisuutta on tähän mennessä hyödynnetty 
teatterimaailmassa ja millaisia mahdollisuuksia se 
tarjoaa. Lisäksi esittelen tähän projektiin inspiroi-
neita töitä ja menetelmiä. 

2.1. Improvisaatioteatteri ja yleisön 

osallistamisen perinteet

Tässä alaluvussa käsittelen improvisaatioteatteria 
ja yleisön osallistamisen perinteitä yleisesti. Lu-
vun päälähteenä käytän Pia Koposen Improkirjaa 
(2004), joka on merkittävä suomenkielinen perus-
teos improvisaatioteatterista sekä siihen liittyvistä 

opeista ja teorioista. 

Termi improvisaatio tulee latinan sanasta ”impro-
visus”, joka tarkoittaa ennalta näkemätöntä ja sen 
sanakirjamerkitys on ”valmistamatta, usein itse 
esitystapahtuman kuluessa luotu runo, puhe tai 
musiikkiesitys”. Teatteriyhteydessä siitä käytetään 
myös lyhennettyä muotoa ”impro”, jolla yleensä 
viitataan asiayhteyden mukaan harjoitustilan-
teessa käytettyihin tekniikoihin, esitysmuotoihin 
tai koko metodiin ja ideologiaan. (Koponen 2004, 
s. 18.) Lyhyitä improvisaation muotoja kutsutaan 
yleisesti improvisaatiopeleiksi tai -tekniikoiksi. 

Improvisaatioteatterin historian voidaan sanoa 
alkaneen jo muinaisista shamanismirituaaleista, 
antiikin Kreikan klovneista tai 1500-luvun Italias-
sa syntyneestä commedia dell’artesta, komedial-
lisesta hahmoihin pohjautuvasta esitysmuodos-
ta, jossa vuorosanat improvisoitiin. Perinteinen 
tapa valmistaa näytelmiä improvisoimalla kato-
si 1700-luvulla, jolloin ohjaajan rooli korostui ja 
näyttelijät vaiennettiin improvisaation säilyessä 
jossain taustalla. Vasta 1900-luvun keskivaiheilla 
amerikkalainen teatteriakateemikko Viola Spolin 
kehitti improvisaatiosta tavallista ihmistä lähellä 
olleen ilmaisumuodon.  (Koponen 2004, s.28–30.)

Valtaosa improvisaation parissa toimijoista on kui-
tenkin luonut perusteet improvisoinnille englanti-
laiskanadalaisen Keith Johnstonen impro-oppien 
avulla. Johnstone on avoimesti kertonut jatkavan-
sa Spolinin työtä. Suomessa Johnstonen opit ovat 

vallanneet alaa 1990-luvulta lähtien niin harrasta-
jien kuin ammattilaistenkin keskuudessa ja kasvu 
jatkuu edelleen. Johnstonen keskeisiin ajatuksiin 
kuuluu kaksi perustavanlaatuista ohjetta improvi-
soijille: älä tyrmää vastanäyttelijän tekemiä tarjo-
uksia äläkä mitätöi näyttämölle luotuja olosuhtei-
ta. (Koponen 2004, s. 11, s. 38, s. 23.) Tärkeimmiksi 
asioiksi, jotka improvisoijan tulisi tietää, Johns-
tone määrittelee toisen improvisoijan auttamisen 
antamalle hänelle kohtauksessa sen, mitä tämä 
haluaa. Lisäksi improvisoijan ei pidä yrittää olla 
mahdollisimman nokkela vaan päinvastoin toimia 
mahdollisimman ilmeisellä tavalla sekä kuunnel-
la vastanäyttelijöitä. (Salinsky & Frances-White 
2008, s. 342.)

Esitetty improvisaatioteatteri mielletään usein 
kevyiksi ja koomisiksi lyhyiksi sketseiksi, vaikka 
improvisaatioteatteri voi olla myös paljon muuta. 
Sen keinoin voidaan esittää koskettavia kohtauk-
sia, vaikuttavia tarinoita ja koko illan improvisoi-
tuja näytelmiä. Erilaiset improvisaatiotekniikat 
ovat vain pelisääntöjä, ja esityksen onnistumiseen 
vaikuttaa esimerkiksi myös esitystila, äänentoisto, 
yleisön vireys ja luottamus kanssanäyttelijöihin. 
(Koponen 2004, s. 20, s.97.) 

Yleisö on kiinteä osa improvisaatioteatteriesityksen 
kokonaisuutta ja välitön ja positiivinen vuorovaiku-
tus, joka muodostuu esiintyjän ja katsojan välille, on 
merkittävässä osassa onnistuneen lopputuloksen 
kannalta (Koponen 2004, s. 88, s. 98). Yleisöä on 
perinteisesti improvisaatioteatterissa osallistettu 
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kysymällä heiltä erilaisia ehdotuksia: esimerkiksi 
kohtauksen alkuun paikka tai ammatti, josta näyt-
telijät saavat inspiraation. Yleisöltä ehdotusten pyy-
täminen yhdistää yleisölle esityksen ilon yhdistetty-
nä luovaan keksimiseen. Viehätys piilee siinä, että 
yleisö pyydetään mukaan illuusion valtakuntaan. 
(Murray 1997, s. 43.) 

Kirjassaan Improv for Storytellers (1999) Keith 
Johnstone suhtautuu kuitenkin kriittisesti yleisöltä 
pyydettäviin ehdotuksiin. Hänen mukaansa usein 
ehdotusten huutelijat ovat vain muutamia henkilöi-
tä, jotka haluavat olla esiintyjiä hauskempia. Tällöin 
itse ehdotus voi saada yleisön naurut, mutta kukaan 
ei välttämättä haluaisi nähdä siihen perustuvaa koh-
tausta eikä myöskään näyttelijöitä inspiroi tällaisen 
kohtauksen esittäminen. Toisin sanoen Johnstonen 
mukaan mitä hauskempi yleisön antama ehdotus 
on, sitä hyödyttömämpi se yleensä on. Yleisö haluaa 
mieluummin nähdä hyviä kohtauksia kuin sellaisia, 
joista näyttelijät eivät ole inspiroituneita tai joissa 
näyttelijät kokevat olevansa vaikeuksissa. Johns-
tonen mukaan yleisöltä ehdotusten kysyminen ei 
myöskään lisää yleisölle tunnetta siitä, että esitys on 
tässä ja nyt keksitty, vaan yleisölle tärkeämpää on 
hauskanpito. (Johnstone 1999, s. 25-30.) Yleisöltä ei 
pitäisi ottaa sellaisia ehdotuksia, jotka eivät inspiroi 
näyttelijöitä, mutta ei myöskään tuhlata aikaa kysy-
mällä suurta määrää ehdotuksia, joista lopulta va-
litaankin ensimmäiseksi huudettu ehdotus. Lisäksi 
pyydetty ehdotus on myös lupaus yleisölle ja sitä on 
siksi myös käytettävä oleellisena osana kohtausta.  
(Salinsky & Frances-White 2008, s. 316.)

Yleisöä voidaan osallistuttaa improvisaatioteatte-
rissa myös tuomalla yleisön jäseniä lavalle osallistu-
maan esitykseen. Yleisön tuominen lavalle voi jois-
sain tapauksissa lisätä kohtaukseen kiinnostavuut-
ta, mutta tällöin on otettava huomioon, että koko 
yleisön on oltava vapaaehtoisen puolella, joten tätä 
on kohdeltava hyvin ja kunnioittavasti. Epähaluk-
kaita, esimerkiksi kaverin pakottamia tai juovuksis-
sa olevia vapaaehtoisia ei pitäisi käyttää. (Salinsky & 
Frances-White 2008 s. 316.) Jotkut katsojat saattavat 
jopa jännittää tullessaan katsomaan improvisaatio-
teatteria sitä, että ovat vaarassa ”joutua” itse lavalle 
(Koponen 2004, s. 98).

Pia Koposen (2004, s. 94) vuonna 2002 toteuttamas-
sa yleisökyselyssä improvisaatioteatteri Stella Pola-
rikselle oli avoin kysymys, jossa tiedusteltiin, mikä 
yleisöä kiehtoo improvisaatioteatteriesityksessä. 
Vastanneista vain kaksi prosenttia mainitsi yleisön 
osallistumisen. Kolme eniten ääniä saanutta olivat 
”yllätyksellisyys, ennalta-arvaamattomuus” (19 %), 
”huumori, hauskuus, ilo, hyvä meininki” (10 %) sekä 
”näyttelijöiden ammattitaito, roolisuoritukset” (10 
%). Yleisön osallistumisen pieneen prosenttiin voi 
toki vaikuttaa se, että Stella Polariksen esitys oli 
kokoillan pitkä improvisoitu näytelmä, jolloin ylei-
sön osallistaminen on usein hyvin pienessä osassa 
verrattuna lyhyeen impromuotoon, jossa yleisöltä 
kysytään monesti asioita joka kohtauksen alkuun. 

Nykyaikainen improvisaatioteatteri on ollut ole-
massa jo yli kuusi vuosikymmentä ja se on pysynyt 
hyvin pitkälti samanlaisena: samoja esityskonsep-

teja käytetään vuosikymmenestä toiseen pienillä 
variaatioilla. Deborah Frances-White (Salinsky & 
Frances-White 2008, s. 31–32) pohtii, miten esimer-
kiksi elokuva kehittyi taiteenlajina huimasti ensim-
mäisten vuosikymmentensä aikana, mutta miksi 
improvisaatioteatteri samassa ajassa ei ole kehitty-
nyt vaan edelleen samantyyppisiä esityksiä tehdään 
vain pienillä variaatioilla. Yhdeksi vastaukseksi hän 
esittää sen, että improvisaatiossa ei ole samanlaista 
painetta keksiä uusia myyntituotteita kuin elokuva- 
ja tv-alalla. Improssa budjetti rajoittuu mielikuvi-
tukseen eikä esitykseen tarvita vähimmillään kuin 
esiintyjät ja yleisö. Hän kehottaakin improvisoijia 
ei vain kehittämään uusia impropelejä pelkästään 
keksimisen vuoksi vaan kysymään itseltämme, mitä 
rakastamme improssa ja miksi se on mielestämme 
kiinnostavaa, ja tutkimaan esityksissä näitä asioita. 
Lisäksi hän kehottaa käyttämään hyväksi sitä, että 
impron tekeminen on vapaa kaupallisuuden rajoit-
teista: koska impron tekeminen on joka tapaukses-
sa halpaa verrattuna esimerkiksi muuhun teatte-
riin, saati elokuvien tekemiseen, on helpompi ottaa 
riski ja kokeilla tehdä asioita eri tavoin. (Salinsky & 
Frances-White 2008, s. 31–32.)

Muu teatterimaailma on ottanut löytämieni läh-
demateriaalien perusteella enemmän askeleita 
digitaaliseen suuntaan kuin improvisaatioteatteri. 
Seuraavassa luvussa käsittelenkin digitaalista ylei-
sön osallistamista ja interaktiivisuutta yleisemmin 
teatterissa ja tapahtumissa. 
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SANASTOA SELITE

Nykyteatteri Nykyteatterille on monia määritelmiä. Yksi on periodikäsite, jolla määritellään kokeellista teatteria esimerkiksi vuodesta 1960 tai 
1985 alkaen. Nykyteatterista voidaan puhua myös omana lajityyppinään, johon kuuluvat tietyt tyylipiirteet, kuten videoiden käyttö, 
fyysisen ilmaisun korostuminen puheen rinnalla tai sijasta, muuhun kuin juoneen nojaava kompositio, tietty tekijöiden joukko ja 
ehkä määrätty yleisökin. Tämän genreksi ymmärretyn nykyteatterin vastakohtana nähdään draamateatteri, joka on keskittynyt 
näytelmien esittämiseen. (Teatterikorkeakoulu & Ruuskanen 2011, s. 10)

Digitaalinen teatteri Teatterin muoto, joka hyödyntää digitaalista teknologiaa, tietokoneita tai Wi-Fiä tuodakseen yhteen ääntä, teksti-, kuva-, tai 
videoprojisointeja tai joka edesauttaa esiintyjiä, osallistujia tai yleisön jäseniä improvisoimaan näiden projisointien kanssa 
esityksen aikana. Lisäksi digitaaliseen teatteriin kuuluu robottitaide, kyberneettinen taide ja ohjelmien, applikaatioiden tai 
algoritmien avulla tuotettu taide. (Hadley 2017, s. 76.)

Osallistava teatteri Osallistavalla esityksellä tarkoitetaan yleisesti esityksiä, joissa yleisö osallistuu esitystapahtumaan ja jota he täydentävät omalla 
toiminnallaan (Henrik 2019). Improvisaatioteatteri kuuluu osallistavan teatterin genreperheeseen (Koponen 2004, s. 77).

Interaktiivinen teatteri Interaktiivisuudessa on kyse molemminpuolisesta toiminnasta eli vuorovaikutuksesta (Henrik 2018). Esityksessä interaktiivisuus 
merkitsee yleisön mahdollisuutta osallistua esityksen kulkuun. Yleisö osallistuu esitystapahtumaan vaikuttaen siihen 
esimerkiksi äänestämällä, keskustelemalla tai liikkumalla. Interaktiivisia esityksiä on tehty paljon muun muassa performanssin, 
yhteisöteatterin ja nykyteatterin puolella. (Noodi 2011.)

Immersiivinen teatteri Immersiiviselle teatterille ominaista on moniaistisuus ja teoksen maailmaan upottaminen. Katsoja kokee teoksen sisältäpäin 
osallistuen ja voi parhaassa tapauksessa vaikuttaa myös teoksen kulkuun. (Pohjolainen 2016.) Immersiivisissä esityksissä voidaan 
käyttää uutta teknologiaa rikkomaan fyysisen todellisuuden ja online- ja/tai virtuaalitodellisuuden rajoja sekä soveltamalla 
pelisuunnittelun keinoja esityksiin, eli yleisö voi ainakin osittain itse valita sekä osallistumisen asteen että kokemansa 
tapahtumat. (Pohjolainen 2016.) Immersiiviset esitykset voivat olla myös installaatiomaisia, jolloin ne eivät välttämättä ole 
interaktiivisia (Henrik 2018).

Taulukko 2.1. Erilaisia teatterin muotoja.
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2.2. Osallistava ja digitaalinen 

teatteri

Koska digitaalista yleisön osallistamista on impro-
visaatioteatterin saralla tehty vain vähän, keskityn 
tässä teorialuvussa pääosin nykyteatteriin ja sen 
alalajeista digitaaliseen teatteriin. Käsittelen eri-
tyisesti interaktiivisuutta ja yleisön osallistamista, 
jotka läheisimmin liittyvät omaan projektiini. Huo-
mion arvoista on, että edellä mainitut elementit 
usein myös lisäävät teatteriesityksiin improvisaa-
tion elementtejä, kuten ennalta suunnittelematto-
muutta. Sivuan myös yleisön digitaalista osallista-
mista yleisemmin tapahtumissa. Aluksi käyn läpi 
oleellista termistöä taulukossa 2.1. 

Bree Hadley määrittelee kirjassaan Theatre, So-
cial Media, and Meaning Making (2017, s. 1) teat-
terin hetkelliseksi taidemuodoksi, jossa teatterin 
tekijöiden on aina täytynyt saada yleisö mukaan 
keskusteluun, kommentoimaan ja kritisoimaan 
varmistaakseen, että esityksellä on merkitys, vai-
kutus ja pysyvä paikka katsojan mielikuvituksessa. 
Hadleyn mukaan länsimaisen teatterin tekijät ovat 
perinteisesti ottaneet yleisöä mukaan niin kan-
nustushuutojen, buuausten kuin aplodien muo-
dossa, kuten myös esitysten jälkeisissä keskuste-
luissa tai viimeaikaisemmin mediassa käydyssä 
keskustelussa. William W. Lewis taas esittää kir-
joituksessaan Approaches to “Audience-Centered” 
Performance: Designing Interaction for the iGene-
ration (Fliotsos & Medford 2018, s. 14) perinteises-
sä teatterissa tapahtuvan yleisön osallistumisen 

tapahtuvan lähinnä yleisön pään sisällä heidän esi-
tyksestä tekemiensä tulkintojen muodossa, eikä se 
hänen mukaansa siten juuri eroa kirjan lukemises-
ta tai elokuvan tai television katsomisesta. Lewis 
esittääkin, että yleisön vaikutus perinteiseen 
teatteriesitykseen on ollut lähinnä se, että he ovat 
fyysisesti läsnä esitystilassa. Sen sijaan interak-
tiivisessa teatterissa yleisö nousee esityksen kes-
kiöön niin osallistujana, tarkkailijana kuin tekijä-
nä muuttaen teatterin tarinankerronnan näetystä 
koetuksi. Gareth White (2013, s. 1–2) taas väittää, 
että traditionaalisesti yleisön osallistuminen esi-
tykseen muilla kuin edellä mainituilla tavoilla on 
yksi teatterin halveksituimpia käytäntöjä, joka saa 
ihmiset pelokkaiksi ja nolostumaan ei vain itsensä 
mutta myös teatterin tekijöiden puolesta. Whiten 
mukaan yleisön osallistuminen nähdään yhä usein 
kehittymättömänä, epäproduktiivisena ja karkea-
na käytäntönä – kuitenkin samaan aikaan uudet 
tekniikat, käytännöt ja innovaatiot saattavat vaatia 
yleisön jäsenten aktiivisuutta. 

Digitaalisten elementtien tuominen teatteriin 
ei ole uusi ilmiö. Teatterintekijät ovat aina olleet 
innokkaita hyödyntämään uusia teknologioita 
herättääkseen tunteita, viihdyttääkseen tai opet-
taakseen yleisöä. (Hadley 2017, s. 21.) Jo 1900-luvun 
alkupuolella futuristit ja Bauhausin taiteilijat yrit-
tivät muuntaa teatterillisen esityksen ”mekaani-
seksi toiminnaksi” tai ”teknologisoidun liikkeen” 
esittämiseksi. Vuoden 1916 tienoilla italialainen 
futuristi Fortunato Depero jopa vaati, että näyttä-
mön rakennetta pitää ”uudistaa ja laajentaa kai-

killa sähköisillä ja mekaanisilla tavoilla”. 1920-lu-
vulla unkarilainen Bauhaus-taiteija Lazslo Moho-
ly-Nagy julkaisi luonnoksen esityksestä, jossa liike 
koostuisi pääasiassa elokuvallisista projisoinneis-
ta, värillisen valon heijastuksesta valkokankaille 
ja ”valonsäteistä”. 1950-luvun loppupuolelta eteen-
päin happening- ja performanssiesityksissä näh-
tiin pyrkimyksiä yhdistää elävä esitys viimeisim-
pään teknologiaan kuten televisioon, videoon ja 
tietokoneen avulla tehtyyn luovaan työhön. (Koski 
2010, s.171.)

Saksalainen teatterin tutkija Hans-Thies Lehmann 
väittää teoksessaan Draaman jälkeinen teatteri 
(2009, s. 377–378), että teatterista nauttiminen on 
tarkoittanut aina myös nauttimista mekaniikasta, 
konemaisen tarkasta toteutuksesta ja laitteistosta, 
joka jäljittelee todellisuutta näyttelemistekniikan 
ja teatterikoneiston tekniikan avulla. Sen vuoksi 
Lehmannin mukaan teatteri on aina omaksunut 
nopeasti uudet tekniikat ja teknologiat perspektii-
vistä internetiin. Lehmann esittää myös väitteen 
siitä, että teatterin koneisuus koskee myös näytte-
lijöitä, jotka on usein mielletty puhuviksi veistok-
siksi, eräänlaisiksi automaateiksi.

Tietokoneen voittokulku 1990-luvun hallitsevana 
mediana ja internetin leviäminen uutena kommu-
nikaatiovälineenä on nostanut esiin teatteria ja 
uutta mediaa koskevaa keskustelua. Tietokoneesta 
on tullut keino määritellä esiintyjä teoreettisesti ja 
käsitteellisesti uudelleen ja luoda uusia esityksen 
lajeja kuten teatteri verkossa. (Balme 2018, s. 272.) 
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Digitaalisen tiedonsiirron ja tiedonmuokkauksen 
aikana draaman ja esityksen välinen vuorovai-
kutus on muuttunut dynaamisemmaksi ja se on 
mahdollistanut live- ja mediaelementtien yhdistä-
misen luoden uudentyyppisiä teatterikokemuksia. 
Intermediaalisuus on määritellyt uudelleen puhu-
tun tekstin, näyttämöllepanon sekä näyttelijöiden 
ja yleisön suhteen. (Mancewicz 2014, s. 167.)

Timo Heinonen esittää tekstissään Näyttämön, 
teknologian ja ihmisen keskeneräinen kysymys 
(Teatterikorkeakoulu & Ruuskanen 2011, s. 42–50), 
että medioitumisen ja digitalisoitumisen vaiku-
tuksesta teknologian, ruumiillisuuden, aistisuu-
den ja tietoisuuden jäsentymien väliset rajapinnat 
ovat muotoutuneet olennaisella tavalla uudelleen. 
Jo teknologia sinänsä laajentaa ihmisen käsitettä 
hämärtämällä rajaa ruumiin ja teknologian välillä. 
Niin kutsutut uudet mediat ja teknologiat tuottavat 
uusia mahdollisuuksia käsitellä ja koetella tilan, 
ajan ja subjektin kategorioita sekä esteettisiä läh-
tökohtia, merkitysrakenteita ja yleisösuhteeseen 
liittyviä konventioita. Heinosen mukaan digitaali-
suus ei itsessään merkitse vallankumousta toisin 
kuin usein ajatellaan, mutta digitaalinen media 
ja siihen kytkeytyvät tuotantorakenteet tarjoavat 
uusia mahdollisuuksia ja aiheuttavat käytäntöjen 
ja kentän uudelleen rakentumista. Heinosen mu-
kaan se, että teknologiaa hyödynnetään yhä enem-
män teatterin ja esitystaiteen yhteydessä hämärtää 
rajaa myös esittävien taiteiden välillä. Hän sanoo, 
että digitaalisuuden keskeinen lisäarvo näyttämöl-
lä on se, että se tekee materiaalisesti ja konkreet-

tisesti mahdolliseksi upottaa aiempaa tehokkaam-
min näyttämötilaan eri välinein, kuten digitaalisin 
projisoinnein ja videotekniikan avulla tuotettuja 
sisältöjä ja myös reaaliaikaisen informaation kä-
sittely on tullut esitystilanteessa mahdolliseksi. 
Toisaalta Heinonen myös kritisoi nykyteatterissa 
yleistyneitä videoprojisointien elokuvallisuuteen 
ja televisioilmaisun kaltaisuuteen pyrkiviä käyttö-
tapoja, jotka tuntuvat hänen mielestään ilmaise-
van ennen kaikkea tekijöiden tuntemaa epäuskoa 
teatteria kohtaan. 

Hans-Thies Lehmannin mukaan (2009, s. 379) eri 
mediamuotoja voidaan teatterissa hyödyntää muu-
tamalla eri tavalla karkeasti jaotellen:

• Silloin tällöin, jolloin ne eivät perustavasti määri-
tä teatterikonseptia

• Innoituksen lähteenä teatterin estetiikalle tai 
muodolle ilman että mediatekniikalla on välttä-
mättä esityksessä merkittävä rooli

• Mediamuoto toimii teatterimuodon perustana 

Lehmann väittää myös, että suhteellisen epäkiin-
nostavaa median käyttö on ”uskollisemman”, te-
hokkaamman tai selkeämmän representaation 
vuoksi. Esimerkkinä Lehmann käyttää näyttelijän 
kasvojen suurentamisen videokuvassa, mikä voi 
vaikuttaa jollain tavalla katsojaan, mutta teatterin 
todellisuutta määrittävä kommunikaatioprosessi 
ei perustavasti muutu vain välineiden lisäämisen 
myötä. 

Bree Hadley (2017, s. 3) nostaa esiin yhtenä tär-
keimmistä 2000-luvun teatterissa muutoksia 
mahdollistaneista uusista teknologioista sosiaali-
sen median. Hadleyn mukaan sosiaalisen median 
alusta on laajemmassa merkityksessä mikä tahan-
sa interaktiivinen internetiin pohjautuva alusta 
tai applikaatio, joka edesauttaa artistin ja yleisön 
vuorovaikutusta ennen esitystä, sen aikana tai sen 
jälkeen. Tällä vuosituhannella internet on Hadleyn 
mukaan siirtynyt tietokannasta, ilmoitustaulusta 
ja yksinkertaisesta hakukoneesta interaktiivisem-
maksi, demokraattisemmaksi ja käyttäjälähtöi-
semmäksi kommunikaatiomediaksi. Käyttäjistä 
on tullut myös tuottajia, jotka voivat sekä tuottaa 
että hyödyntää sisältöjä.  Sosiaalista mediaa on 
alettu käyttää alustana teatterialalla, jotta on voi-
tu luoda muutoksia tapoihin, joilla tekijät ja ylei-
söt kokoontuvat luomaan merkityksiä näytelmiin, 
esityksiin ja tapahtumiin.  Teatteri muotoutuu yh-
dessä luomiseksi ja demokraattiseksi verrattuna 
1900-luvun massamediaan. Sosiaalisella medialla 
on potentiaalia laajentaa niin yleisöjä kuin tapoja, 
joilla yleisö sitoutuu esityksiin. Sosiaalisella me-
dialla on potentiaalia laajentaa niin yleisöjä kuin 
tapoja, joilla yleisö sitoutuu esityksiin. Sosiaalinen 
media mahdollistaa immersiivisempiä, interaktiivi-
sempia, osallistavampia, saavutettavampia ja inklu-
siivisempia esityskokemuksia. (Hadley 2017, s. 57.)

Riihimäen teatterin #digiteatterin1  vastaavan digi-
taiteilijan Maria Oivan teksti Digitaalisia avauksia 
teatterissa – kommentaari (2018, s. 50–56) käsitte-
lee Oivan ajatuksia ja kokemuksia uusista tekno-
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logioista ja digitaalisista elementeistä teatterissa. 
Oivan mukaan digitaalisuudella on mahdollisuus 
toimia ihmisyytemme katalysaattorina, opastaja-
na ja kirkastajana, joka paljastaa meistä jotain ja 
näin tarkentaa käsitystämme ihmisenä olemises-
ta. Lehmannin näkemyksen vastaisesti Oiva kuvai-
lee, kuinka teatteri on välineenä pohdiskeleva ja 
hitaasti syttyvä ja jopa digitaalista, nopeasti muut-
tuvaa ja kehittyvää vieroksuva. Oiva esittääkin 
kiinnostavan kysymyksen siitä, kuinka teatteri sie-
tää massiivista elementtiä nimeltä digitaalisuus, 
joka ei itsessään edes tarkoita enää oikein mitään 
ja jonka merkitysavaruuden haltuun ottaminen 
kokonaisuudessaan on mahdotonta.  Lisäksi Oiva 
tuo esiin sen, miten teoriassa kaikenlaisilla digi-
talisuutta hyödyntävillä malleilla voi spekuloida, 
mutta käytännössä ei voi tehdä muuta kuin ko-
keilla, sillä oleellista on saada tietää, millä tavoin 
mikäkin alusta, elementti tai ilmiö voisi esityksen 
kontekstissa toimia. Oivan mukaan digitaalisessa 
teatterissa ei ole kyse siitä, että teatteritaiteilijat 
saavat vain valikoiman uusia leluja, joita tuoda 
esityksen lomaan, vaan kysymys on uudenlaises-
ta kerronnan kielestä, tarinankerronnan tavoista, 
dramaturgioista ja uusista näyttämöistä. Kyse on 
osallistamisesta, teatterin läsnäolosta siellä, mis-
sä ihmiset ovat, osan ottamisesta, osallistumisesta 
yhteiskuntaan ja keskusteluun vain sillä, että on 

olemassa. Oiva kehottaa myös teatterintekijöitä 
uskaltamaan tarttua kriittisellä ja kiinnostuneella 
otteella digitaalisuuden mahdollisuuksiin ja osal-
listumaan niistä käytäviin keskusteluihin sekä 
lähtemään hakkeroimaan teknologioita niiden al-
kuperäistarkoituksia vastaan kohti omia päämää-
riä. Oiva esittää myös kysymyksen siitä, millaisen 
roolin teknologia saa, jos se otetaan mukaan esi-
tykseen. Onko teknologia tai digitaalisuus esityk-
sessä kenties väline, toveri, rakastaja, näyttämö, 
vastustaja, vastanäyttelijä, lähtökohta, teema, tai 
ehkäpä jopa sen ohjaaja? (Virtanen & Toivanen 
2018, s. 50–58.) 

Tampereen yliopiston teatterin ja draaman lehto-
ri Riku Roihankorpi esittää (Virtanen & Toivanen 
2018, s. 39–41), että digitaaliteknologioin tuotettu 
immersiivinen tarinankerronta ja kokemusmaail-
ma toimivat ennakoivina elementteinä laajempien 
kulttuuristen kehityskulkujen suuntaan. Hän pu-
huu ”immersiivisestä käänteestä”, jota määrittää 
korostunut yleisön osallistaminen erilaisiin välit-
tömiin ja kehollisiin vuorovaikutustilanteisiin, jota 
syntyy myös jokapäiväisiin medioihin sekä verkot-
tuneen digitaalisen todellisuuden toimintaympä-
ristöihin. Haasteeksi Roihankorpi kokee esittävien 
taiteiden ominaispiirteiden säilyttämisen digitali-
soitumisen keskellä ja pitää oleellisena teatterin 
ruumiillisuuden huomioimisen. Jupe Pohjolainen 
(Pohjolainen 2016) pitää haastavana immersiivisis-
sä esityksessä yleisön näkökulmasta sitä, mikä on 
yleisön jäsenten vastuu teoksen onnistumisesta 
sekä sitä, luoko yleisö lopulta itse itselleen esityk-

sen osallistumalla ja toimimalla teoksen viiteke-
hyksessä. Pohjalainen kuitenkin huomauttaa, että 
mitä syvemmälle yleisö uskaltautuu uppoamaan 
immersiiviseen teokseen, sitä lähtemättömämmät 
vaikutukset sen on mahdollista jättää. 

2.3. Digitaalisen teatterin ja 

digitaalisesti osallistavien 

tapahtumien yleisöt

Arto Lindholm pohtii digitaalisen ajan taiteen saa-
vutettavuutta. (Virtanen & Toivanen 2018, s. 76–81.) 
Hän esittää, että digitalisaation voi olettaa sekoit-
tavan totuttua taiteen yleisöjen valikoituneisuutta. 
Esimerkiksi virtuaalinen taidepeli saattaa kiinnos-
taa täysin erilaisia ihmisiä kuin vaikkapa esittävän 
taiteen näyttely. Ilmeistä on Lindholmin mukaan 
se, että nuoret ovat digitaalisen taiteen varhaisem-
pia omaksujia verrattuna vanhempaan väestöön. 
William W. Lewis (Fliotsos & Medford 2018, s. 14) 
jopa esittää, että niin sanotut i-sukupolven jäsenet, 
eli 1990-2000 syntyneet ovat niin tottuneita tekno-
logiaan, että heille perinteinen teatteri on jopa vä-
hemmän dynaamista ja mielenkiintoista. Heidän 
mielensä ovat tottuneet moniajamaan, jolloin he 
tarvitsevat jatkuvaa motivoimista ja haluavat asioi-
den tapahtuvan heti.   

Lindholm esittää, että koska digitaalisen ajan tai-
teella ei ole valmiita konventioita, emme osaa vie-
lä sanoa, millaisiksi ne muodostuvat. Lindholm 

1 #digiteatterin esityksestä Kauko-ohjattava ihminen 
– RCH 201 Välitetty kosketus tarkemmin luvussa 2.4. 
Referenssejä.
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viittaa tekstissään Humanistisen ammattikorkea-
koulun opiskelijoiden tekemiin kulttuurilaitosten 
edustajien haastatteluihin koskien digitaalisuu-
den vaikutusta yleisösuhteeseen. Haastattelun 
tulokset viittasivat siihen, että digitalisaatio näyt-
täytyi lähinnä arkea ja markkinointia helpottavana 
tekijänä. Älylaitteet ja sosiaalisen median kanavat 
on otettu vastaan tervetulleina uutuuksina, mutta 
niiden ei katsottu muuttavan pohjimmiltaan ylei-
sön ja taidelaitoksen suhdetta. Lisäksi yleisön ha-
lukkuutta ottaa vastaan digitalisaation tarjoamia 
mahdollisuuksia epäitiin. Isommat tekijät, kuten 
Kansallisooppera, olivat kokeilleet digitalisaatiota 
esimerkiksi lisätyllä todellisuudella – tosin varoen, 
ettei sitä tehdä teknologia edellä. Lindholm puhuu 
myös osallisuuden edistämisestä digitaalisin kei-
noin ja mainitsee osallisuuden portaat, joiden alin 
taso on osallistuminen passiivisena vastaanottaja-
na, toinen porras yleisön mielipiteen kysyminen, 
kolmas vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen ja 
ylin omaehtoinen sisällön tuottaminen tai täysival-
tainen päätöksentekijän rooli. Hyvänä osallistami-
sena Lindholmin mukaan pidetään sitä, että erilai-
sille ihmisille annetaan erilaisia mahdollisuuksia 
vaikuttaa.  (Virtanen & Toivanen 2018, s. 79–80.)

William W. Lewis viittaa Matt Adamsin presentaa-
tioon In Conversation with … Blast Theory’s Matt 
Adams (Fliotsos & Medford 2018, s. 17), jossa Adams 
vertaa interaktiivisen esityksen luomista pelisuun-
nitteluun, jossa mietitään enemmän tavoitteita 
yleisölle kuin näyttelijöille. Hän määrittelee ylei-

sön roolia kysymällä, onko yleisö esimerkiksi itse 
immersiivisesti osa esitystä, onko esitys pelattavaa 
peliä vai ovatko he esityksen ”käsikirjoittajia”.  

Lynne Conner kääntää kirjassaan Audience En-
gagement and the Role of Arts Talk in the Digital 
Era (2013, s. 97) yleisöä koskevan kysymyksen toi-
sin päin: mitä me tekijät haluamme yleisöiltäm-
me? Vastaus ei ole Connerin mukaan vain se, että 
saamme pääsylippuja myytyä vaan ennen kaikkea 
haluamme muodostaa yhteyden. Haluamme ylei-
sön reagoivan niin emotionaalisesti kuin intellek-
tuaalisesti työhömme ja että yleisömme nauttii 
taiteeseemme osallistumisesta ja mielekkäästä 

ihmisten välisestä ajatustenvaihdosta. Connerin 
mukaan ihmiset, jotka kokevat taidetta sitoutu-
neesti, saavat mahdollisuuksia kriittiseen ja mieli-
kuvitukselliseen ajatteluun, oppivat käyttämään ja 
puolustamaan omia näkemyksiään ja nauttivat ky-
vystään tuntea, ajatella, kommunikoida, ihmetellä, 
pohtia, jakaa ja kuunnella sekä kenties lopulta te-
kevät yhteistyötä yhteisen edun hyväksi. 

Millainen sitten on yleisölle mielekäs interaktii-
vinen esitys? Jotta interaktiivisesta teatteriesi-
tyksestä voi luoda mielekkään, yleisöllä on oltava 
tarpeeksi mahdollisuuksia tehdä omia valintoja, 
mutta esitykseen on myös luotava selkeät rajat, 

Kuva 2.1. Digitaalisen osallisuuden portaat Arto Lindholmin mukaan (Virtanen & Toivanen 2018, s. 79-80).
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joiden puitteissa valintoja tehdään. Lähtökohtana 
interaktiiviselle teatterille on luoda epälineaaris-
ten narratiivien verkostoja, joita yleisö voi tutkia, 
kehittää ja valita useiden vaihtoehtojen välillä. 
(Fliotsos & Medford 2018, s. 17.) Jocelyn Spence on 
koonnut kirjassaan Performative Experience De-
sign (2016, s. 194) yhdentoista kohdan listan per-
formatiivisten kokemusten suunnittelijoille, joista 
William W. Lewis on rajannut interaktiivisen teat-
terin tekijöille kuusi tärkeintä (Fliotsos & Medford 
2018, s. 17):

- Ajattele yleisöä esityksen avaintekijänä.

- Luo yleisölle mahdollisuuksia tulle näkyviin.

- Luo tunnepitoisia kytköksiä yleisön ja näyttelijöi-
den välille.

- Suunnittele vuorovaikutuksen hetket.

- Ota huomioon mahdolliset poikkeamat.

- Haasta yleisöä.

William W. Lewis viittaa Matt Adamsin kanssa 
käymäänsä keskusteluun (Fliotsos & Medford 
2018, s. 17), jossa Adams puhuu dramaattisen jän-
nityksen luomisesta kokemuksena, jossa yleisön 
jäsenet voivat luoda jotain rikasta ja voimakasta 
tai merkityksellistä toinen toisilleen, vaikka eivät 
tunne toisiaan. 

Jocelyn Spencen (2016, s. 41) mukaan esityksen si-
sällön ei tarvitse olla puhuttua, tosiasioihin perus-
tuvaa tai erityisesti uutta esiin tuovaa; tärkeintä 

on, että ihmiset ovat teknologian avulla vuorovai-
kutuksessa muihin ihmisiin ja laittavat sen avulla 
itsensä alttiiksi. 

Kai Kuikkaniemi käsittelee kirjassaan LAIX-score: 
A design framework for live audience interaction 
management systems (2017 s. 16–20) yleisön digi-
taalista osallistumista yleisemmästä tapahtumien 
näkökulmasta. Kuikkaniemi käyttää tutkimukses-
saan termiä computer-supported live audience 
interaction, mutta lyhennän sen tässä muotoon 
digitaalinen yleisövuorovaikutus. Kuikkaniemi ky-
syy, miksi digitaalisuutta ei hyödynnetä useammin 
yleisön kanssa kommunikointiin ja esittää tähän 
kaksi syytä: sen, että se on ollut teknisesti mah-
dollista vasta kohtalaisen lyhyen ajanjakson ajan ja 
sen, että digitaalisuutta hyödyntävälle viestinnälle 
ei ole ollut tarvetta. Yleisö on voinut keskittyä ta-
pahtumaan ja kommunikoida suoraan puhumal-
la esiintyjien tai muiden yleisön jäsenten kanssa 
ilman tietokonetta. Kuikkaniemen mukaan digi-
taalisen vuorovaikutuksen ei tulisikaan keskittyä 
syrjäyttämään tai kilpailemaan suoran ihmisten 
välisen vuorovaikutuksen kanssa, sillä suora so-
siaalinen vuorovaikutus tekee sosiaalisista tilan-
teista uniikkeja ja arvokkaita. Digitaalinen vuoro-
vaikutus on kuitenkin paikallaan esimerkiksi sil-
loin, kun halutaan kommunikoida monen ihmisen 
kanssa samanaikaisesti, jolloin aikaa ja resursseja 
säästetään verrattuna monen ihmisen kanssa käy-
täviin keskusteluihin tai paperille kirjoittamiseen. 
Digitaalisuuden avulla yleisön vastauksia voidaan 
prosessoida monin eri tavoin ja niitä voidaan ana-

lysoida ja visualisoida reaaliaikaisesti. Kuikkanie-
mi nostaa esiin tärkeänä näkökulmana myös ylei-
sön huomion säilyttämisen, johon vaikuttaa eri-
tyisesti ohjelmistojärjestelmän helppokäyttöisyys, 
jolla vuorovaikutus tapahtuu.  

Miten digitaalista yleisövuorovaikutusta voidaan 
sitten parhaiten hyödyntää? Kukkaniemen mu-
kaan sitä voidaan käyttää monin tavoin esimerkik-
si yleisökokemuksen parantamiseksi tai yleisön 
aktivoimiseksi. Sitä voidaan hyödyntää palautteen 
keräämisessä, uusien ideoiden kehittämisessä tai 
päätösten tekemisessä. Tavallisimpana ja käytän-
nöllisimpänä tapana toteuttaa digitaalista ylei-
sövuorovaikutusta Kuikkaniemi esittää yleisön 
omien digitaalisten laitteiden hyödyntämisen. Täl-
löin on tärkeää varmistaa, että langaton verkko on 
tarpeeksi tehokas, jotta vuorovaikutus onnistuu ja 
tilassa on oltava suuri digitaalinen näyttö, johon 
vuorovaikutuksen tulokset voi visualisoida. Kuik-
kaniemen mukaan tällä hetkellä suurin osa digi-
taalisesta yleisövuorovaikutuksesta on viestien 
kirjoittamista tai nappien painamista, mutta hän 
esittää, että tulevaisuudessa interaktio voi myös 
tapahtua esimerkiksi ravistelemalla puhelinta, 
lähettämällä kuvia, piirtämällä, puhumalla, pelaa-
malla tai käyttämällä puhelinta ihmisen fysiologis-
ta aktiivisuutta mittaavana sensorina. (Kuikkanie-
mi 2017 s. 16–20.)
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2.4. Referenssejä

Alun perin minut sai innostumaan digitaalisuuden 
yhdistämisestä improvisaatioteatteriin amerikka-
lainen improon perustuva tv-ohjelma Whose Line 
Is It Anyway (Dan Patterson, Mark Leveson, 1998-), 
jota olin katsellut Youtubesta jo vuosia sitten. Vaik-
ka suurin osa sarjan kohtauksista onkin hyvin pe-
rinteisiä lyhyitä improsketsejä, joukossa oli myös 
välillä kohtauksia, joissa oli hyödynnetty näytteli-
jän taustalla ”green screen”-teknologiaa. Tällöin 
näyteltyyn kohtaukseen saatettiin reaaliaikaises-
ti yhdistää videomateriaalia.  Olin myös sattunut 
näkemään muutaman jakson samojen tekijöiden 
lyhytaikaiseksi jäänyttä Drew Carey’s Green Sc-
reen Showta (Drew Carey 2004–2005). Tämä sarja 
perustui kokonaan ”green screen” -taustaa vasten 
kuvattuun materiaaliin, johon jälkikäteen oli lisät-
ty animoituja elementtejä ja taustoja. Green Screen 
Showta katsoessani mietin, että sen konsepti on 
ollut kiinnostavampi kuin toteutus. Animaatio toi 
mielestäni vain vähän lisäarvoa kohtauksiin: jos 
kohtaus ei ollut kovin hyvä, edes taidokas animaa-
tio ei sitä pelastanut, kun taas hyvä kohtaus olisi 
ollut toimiva ilman animaatiotakin. Sen sijaan re-
aaliaikainen videon ja kohtauksen yhdistäminen 
Whose Line Is It Anyway -ohjelmassa toimi mieles-
täni paremmin, sillä se toi mielenkiintoista ja visu-
aalista sisältöä kohtaukseen.

Yksi digitaaliseen improon minua innoittanut 
esimerkki oli myös ainakin PowerPoint Karaoke 
tai Battle Decks -nimillä tunnettu improvisaati-

otekniikka (esim. https://en.wikipedia.org/wiki/
PowerPoint_Karaoke), jossa näyttelijän on imp-
rovisoitava luento taustallaan vaihtuvien ja sattu-
manvaraisia kuvia ja tekstejä sisältävien Power-
Point-diojen avulla, joita esiintyjä ei ole ennalta 
nähnyt. Toinen inspiroiva improvisaatioteatterin 
muoto, jota en ole itse nähnyt mutta johon törmä-
sin Pia Koposen Improkirjassa (2008), on Keith 
Johnstonen kehittämä Artsports TM -formaatti, 
”taidekisa”, jossa kaksi joukkuetta kilpailee leikki-
mielisesti toisiaan vastaan improvisoimalla erilai-
silla tekniikoilla piirroksia, maalauksia sekä niiden 
keskellä tapahtuvia kohtauksia. Tämä formaatti sai 
minut miettimään digitaalisen kuvataiteen yhdis-
tämistä improteatteriin.

Kuva 2.2. ”Newsflash”-kohtaus Whose Line Is It Anyway -tv-sarjasta. Uutisreportteria esittävän näyttelijän taustalla 
on ”green screen” eikä hän tiedä, mitä taustavideolla tapahtuu, vaan joutuu improvisoimaan olevansa jännittävien 
uutistapahtumien keskellä. (Whose Line Is It Anyway, 1998–2007)

Toisentyyppinen kiinnostava esimerkki, johon 
törmäsin teatterin saralla, oli Riihimäen Teatterin 
#digiteatteri ja heidän osallistava esitysinstallaa-
tionsa Kauko-ohjattava ihminen – RCH 201 Välitetty 
kosketus, joka sai ensi-iltansa vuonna 2018.  En va-
litettavasti itse päässyt näkemään esitystä, mutta 
satuin näkemään esitystä sivuavan tv-ohjelman ja 
tutustuin sen myötä aiheeseen lisää. Teos perustui 
Outi Conditin valtaa, välissäoloa ja esiintyviä ruu-
miita tutkivaan taiteelliseen konseptiin. Esitykses-
sä yleisö saattoi ”kauko-ohjata” näyttelijä-avataria 
hotellihuoneessa tai jopa itse asettua toisen ohjaa-
maksi avatariksi. Esitys myös kuvattiin ja esitettiin 
reaaliaikaisesti Facebookissa. (digiteatteri.fi 2019.)
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lista mediaa hyödyntävä mediataideprojekti Twit-
ter Poetry #conku. Projekti toteutettiin fyysisessä 
galleriatilassa, mutta siihen oli mahdollisuus osal-
listua samanaikaisesti myös internetissä. Projek-
tissa yleisö sai luoda Twitteriin haikurunoja käyttä-
mällä hashtagia #conku, jonka jälkeen Twitter-fee-
diin ilmestyneitä haikuja saivat halukkaat yleisön 
jäsenet tulla lavalle esittämään. Twitter-alustan 
avulla haikujen tekijät saattoivat myös vastata tois-
ten haikujen tekijöille jatkamalla heidän runojen-
sa teemoja omissa runoissaan. (Berry 2017, s. 106.) 
Mielenkiintoisen tästä projektista teki mielestäni 
se, että osallistua saattoi myös kuka tahansa ei pai-
kalla oleva henkilö vaikkapa toisella puolen maa-
palloa, ja se sai minut miettimään improvisaatio-
teatterin mahdollisuuksia osallistaa yleisöä myös 
ruudun välityksellä. Lisäksi se, että yleisön jäsenet 

Kuva 2.3. Drew Carey’s Green Screen Showssa taval-
lisia improvisoituja kohtauksia rikastettiin animaation 
avulla. (Drew Carey’s Green Screen Shows 2004)

Kuva 2.4. #digiteatterin esitys Kauko-ohjattava ihmi-
nen – RCH 201 Välitetty kosketus (www.digiteatteri.fi 
2019) 

#digiteatterin esitysinstallaatio inspiroi minua 
miettimään yleisön mahdollisuuksia kontrolloida 
improvisaationäyttelijää erilaisin tavoin. Se sai aja-
tukseni kulkemaan myös pelimaailmaan, sillä ih-
mishahmojen kontrolloiminen toi mieleeni simu-
laatiopelisarja The Simsin (Electronic Arts 2000–), 
jota olen nuorempana pelannut. Pelin ideana on 
nukkekotimaisesti ohjailla pelihahmon elämää ja 
toimintoja aina suihkussa käymisestä ihmissuh-
teisiin ja minua kiehtoi ajatus tämän tyyppisestä 
toteutuksesta oikeilla ihmisillä improvisaatioteat-
terin keinoin niin, että yleisöllä olisi valta näytteli-
jöiden tekoihin. 

Yksi mielenkiintoisesti yleisön osallistamista hyö-
dyntäneistä projekteista, joihin törmäsin lähdekir-
jallisuudessani, oli Marsha Berryn Creating with 
Mobile Media -kirjassaan (2017) kuvailema sosiaa-

Kuva 2.5. Marsha Berryn mediataideprojekti Twitter 
Poetry #conku (Berry 2017, s. 106).

saattoivat olla interaktiossa myös toistensa kanssa 
ja jatkaa toistensa ideoita, oli mielestäni improvi-
saatioteatterin kannalta mielenkiintoinen.

Eräänlaista improvisaatiota edustava nykyisin 
yleistynyt livekuvittaminen oli minulle myös yh-
tenä inspiraation lähteenä. Livekuvittamisessa on 
kyse siitä, että kuvittaja piirtää kuvituksia, usein 
digitaalisesti, yleisötapahtumassa, kuten konfe-
renssissa tai kokouksessa. Hän saa inspiraation 
kuvituksiin puhutuista teemoista ja kuvitukset 
heijastetaan valkokankaalle reaaliaikaisesti sitä 
mukaa kun ne syntyvät. Lisätietoa livekuvitta-
misesta löytyy esimerksiksi Kuvittajat-lehden 
artikkelista https://kuvittajat.fi/kuvittaja-posts/ 
elava-piirros.
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3
Suuren Teeman 
Ilta -konsepti

Toteutin Suuren Teeman Ilta improvisaatioteatteri-
esityksen maaliskuussa 2019 Kallio, sakset, paperi 
-improvisaatioteatteriryhmäni kanssa Kulttuu-
rikeskus Oranssin tiloissa Helsingissä. Aloitin 
esityskonseptin kehittämisen syksyllä 2018 ja 
näiden ideoiden perusteella hioin yhdessä noin 
kymmenhenkisen ryhmämme kanssa esityk-
sen elementtejä viikoittaisissa harjoituksissam-
me alkukevään 2019 ajan. Suuren Teeman Illassa 
esiintyivät lisäkseni näyttelijät Yakup Albekoğlu, 
Hanna Lampi, Kerttu Mättö, Jussi Rytkönen, Kati 
Tikkamäki ja impromuusikko Ilkka Kalliomäki.  
Toimin esityksessä moderaattorina ensimmäi-
sen puoliajan ja näyttelijänä jälkimmäisen puo-
liajan, jolloin moderointitehtävät suoritti Yakup 
Albekoğlu. Moderaattorin tehtävänä oli huolehtia 

Kuva 3.1. Ensimmäisiä ylös 
kirjaamiani digi-improideoita 
kesällä 2017

esityksen aikana oikeat asiat näkymään oikeaan 
aikaan niin valkokangasprojisointiin kuin yleisön 
mobiililaitteillekin. Tässä luvussa kerron, miten 
päädyin lopulliseen esityskonseptiin, miten esi-
tetyt impro visaatiotekniikat hioutuivat, millaisiin 
teknologisiin ratkaisuihin päädyin ja miten esi-
tys lopulta toteutettiin. Esityksen videotallenteen 
kuvasi Harri Järvinen ja tekstin lomassa käytetyt 
valokuvat esityksestä ovat kuvakaappauksia tästä 
tallenteesta, jos ei toisin mainita.

3.1. Esityskonseptin kehittäminen

Olin pyöritellyt päässäni digitaalisten elementtien 
yhdistämistä improvisaatioteatteriin jo muuta-
man vuoden ajan ja miettinyt erilaisia tapoja, joil-
la nämä kaksi elementtiä voisivat toimia yhdessä. 
Vuoden sisällä ennen lopullisen konseptin luomis-
ta olin esimerkiksi testannut Adobe Character Ani-
mator -ohjelmalla improvisoituihin äänitettyihin 
kohtauksiin perustuvien animaatioiden tekemistä 
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ja kehittänyt Improjektori-ryhmän kanssa digitaa-
lista yleisön osallistamista hyödyntävän improka-
raokekonsepti Mikäoken (kuva 3.3.). Halusin hyö-
dyntää molemmista projekteista saamiani oppeja 
ja viedä ajatuksiani digitaalisesta improteatterista 
vielä pidemmälle, mutta en vielä tuolloin ollut var-
ma, mikä olisi projektini punainen lanka. 

Keskusteltuani hajanaisista ideoistani opinnäy-
tetyöni valvojan Teemu Leinosen kanssa syksyllä 
2018 hän ehdotti, että keskittyisin tutkimaan kol-
mea erilaista tapaa hyödyntää digitaalista valko-
kankaalle projisoitua sisältöä improvisaatioesityk-
sessä ja tekemään niitä esittelevän demoesityksen. 
Projisoitua sisältöä kontrolloisi kolme eri toimijaa: 
yleisö, ”taiteilija” ja näyttelijät itse tietokoneen 
avulla. Yleisö voisi vaikuttaa mobiililaitteillaan 

Kuva 3.2. Ensimmäistä presentaatiota varten tehty kuvitus erilaisista valkokangasprojisointiin vaikuttavista tekijöistä. 
Vasemmanpuolimmaisessa vaikuttajana yleisö, keskellä ”taiteilija”, kolmannessa näyttelijät itse näyttöjensä ääressä.

kohtauksen sisältöön esimerkiksi kirjoittamalla 
laulun sanoja tai vuorosanoja näyttelijöille tai ää-
nestämällä tarinan kulun suunnasta. Toinen toi-
mija olisi ”taiteilija”, tässä tapauksessa minä itse, 
joka piirtäisi sisältöjä valkokankaalle digitaalisesti 
esimerkiksi ”lavasteita” tai abstrakteja kuvioita, 
jotka vaikuttaisivat kohtaukseen. Kolmantena toi-
mijana olisivat näyttelijät, jotka liikuttaisivat Ado-
be Character Animator -ohjelmalla luotuja hah-
moja tietokoneen avulla eli esittäisivät eräänlaista 
liveanimaatiota.

Esiteltyäni tämän kolmeen erilaiseen toimijaan 
jakautuvan ideani ensimmäisessä opinnäytetyöp-
resentaatiossa sain kommentteja siitä, että työni 
kaipaisi rajaamista. Sain myös kritiikkiä siitä, että 
näin laajasti käsiteltynä saisin käsiteltyä jokaista 

aihetta vain pintapuolisesti. Minulle ehdotettiin, 
että rajaisin projektini käsittelemään vain yhtä 
aihetta. Yleisön osallistaminen tuntui kaikkein 
kiinnostavimmalta, koska olin jo Mikäoken parissa 
tutustunut yleisöä digitaalisesti osallistavan imp-
rovisaatioteatterin maailmaan. Päädyin siis rajaa-
maan aihepiirin siihen. Lisäksi ajattelin, että ehkä 
kahta muutakin ideaa voisi kenties muokata ylei-
söä osallistavaan suuntaan. ”Taiteilijaidean” pää-
dyin lopulta toteuttamaan yleisöä osallistavana, 
mutta liveanimaatio jäi pois lähinnä siksi, että sen 
tekninen toteuttaminen olisi vaatinut liikaa aikaa 
ja resursseja.

Olin jo alun perin ajatellut, että haluaisin esityksen 
olevan yhtenäinen kokonaisuus eikä vain erillisiä 
toisiinsa liittymättömiä kohtauksia, kuten usein 
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lyhyttekniikoita sisältävät improvisaatioesitykset 
ovat. (Salinsky, Frances-White 2008, s.218.) Ajatte-
lin, että esitys voisi simuloida keskustelupaneeli-
tyyppistä tv-ohjelmaa, eli koostua lyhyistä osioista, 
jotka kuitenkin kietoutuvat saman aihepiirin ym-
pärille (esimerkiksi Ylen A-Studio). Samalla testai-
sin yleisön osallistamisen muotoja mahdollisim-
man erilaisilla tavoilla. Tavoitteeni oli, että ihmiset 
saisivat luvan olla luovia ja osallistua esitykseen 
anonyymisti, eikä kenenkään tarvitsisi pelätä jou-
tuvansa silmätikuksi huutelemalla ehdotuksiaan. 

Pohtiessani erilaisia yleisön osallistamisen tapoja, 
päädyin jaottelemaan ne kolmeen erilaiseen ka-
tegoriaan: kirjalliseen, kuvalliseen ja pelilliseen. 

Kuva 3.3. Improjektori-ryhmän kanssa kehitetty 
improkaraokekonsepti Mikäoke osallistaa yleisöä 
niin, että karaokelaulujen kaikki lyriikat ovat 
yleisön mobiililaitteillaan kirjoittamia ja yleisön 
jäsenet saavat myös nousta itse lavalle laulamaan. 
Konseptia on esitetty erilaisille yleisöille perinteisistä 
karaokeravintolaympäristöistä erilaisiin tapahtumiin 
firmojen juhlista vaalitilaisuuksiin ja se on saanut 
innostuneen vastaanoton. Omassa työssäni 
halusin kuitenkin käsitellä vielä monipuolisemmin 
digitaalisuutta improvisaatioteatterin osana.

Taulukko 3.1. Esityksessä nähdyt digitaalisen yleisöosallistamisen muodot

Digitaalisen yleisöosallistamisen muodot

MUOTO SELITE IMPROTEKNIIKAT

Kirjallinen • Sanojen ja lauseiden kirjoittaminen • ”Keskustelupaneeli”

• ”Taka-ajatukset”

• ”Yleisön kirjoittama laulu”

• ”Sanapilvi”

Kuvallinen • Valokuvien lähettäminen

• Piirtäminen

• ”Asiantuntijan luento”

• ”Neljä tarinaa”

• ”Piirretyt lavasteet”

Pelillinen • Näyttelijöiden toiminnan ohjaaminen ”kaukosäätimellä”

• Äänestäminen annetuista vaihtoehdoista

• ”Vaihtuvat väriruudut”

• ”Yleisö äänestää juonen suunnan”

Aluksi pohdinnoissani oli myös mukana kategoria 
äänellinen. Olin pyöritellyt päässäni ideaa, jossa 
yleisö lavalla olisi esimerkiksi jonkinlainen ”robot-
ti”, joka puhuisi vain yleisön äänellä, eli itse etu-
käteen äänittämillään repliikeillä, mutta ajatus ei 
lopulta ollut tarpeeksi selkeä toteutettavaksi. 

Suurin osa lopulliseen esitykseen valituista imp-
rovisaatiotekniikoista oli muunnelmia olemassa 
olevista tekniikoista, mutta niihin oli lisätty digi-
taalinen näkökulma. Moni hyvä idea jäi vielä käyt-
tämättä, koska kaikki eivät soveltuneet esitysmuo-
toomme tai ne olisivat vaatineet sellaisia teknolo-
gisia ratkaisuja, jotka eivät näillä resursseilla olleet 
mahdollisia. 
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Käyn seuraavaksi lyhyesti läpi valitsemani kolme 
digitaalisen yleisön osallistamisen muotoa, jonka 
jälkeisessä Harjoitteluprosessi ja improvisaatio-
tekniikoiden kehittäminen -luvussa perehdyn tar-
kemmin siihen, miten niihin valikoituneet impro-
visaatiotekniikat kehittyivät harjoitteluprosessin 
myötä.

3.1.1. Kirjallinen osallistaminen

Tämä osallistamismuoto on lähimpänä perinteistä 
improteatteriesityksissä tapahtuvaa osallistamis-
ta. Kirjallista osallistamista käytettiin korvaamaan 
yleisön huutelemalla tekemiä ehdotuksia sekä 
lapuille kirjoitettuja ehdotuksia, esimerkiksi vuo-
rosanalaput2. Ennen esityksen alkamista kirjoitet-
tujen ehdotusten lisäksi kirjallista osallistamista 
hyödynnettiin reaaliaikaisesti, kun yleisö sai kir-
joittaa ajatuksia näyttelijän esittämälle hahmolle 
kohtauksen aikana. Osallistuminen tapahtui in-
ternetsivulla, jota yleisö käytti mobiililaitteillaan. 

3.1.2. Kuvallinen osallistaminen

Kuvalliseen yleisön osallistamiseen en ollut aiem-
min törmännyt improvisaatioteatterissa. Yleisön 
itse ottamien valokuvien hyödyntämisen taus-
ta-ajatuksena oli esityksen tekeminen henkilökoh-
taisemmaksi ja visuaalisesti kiinnostavammaksi 
katsojalle. Yleisön internetsivulle lataamia valoku-
via hyödynnettiin vaihtuvina taustakuvina ”Asian-
tuntijan luento” -tekniikassa sekä tarinankertojien 
inspiraationlähteenä ”Neljä tarinaa” -tekniikassa. 
Lisäksi kuvallista osallistamista käytettiin tek-
niikassa, jossa vapaaehtoinen yleisön jäsen piirsi 
”lavasteet” kohtaukselle digitaalista valkotaulua 
hyödyntäen. 

3.1.3. Pelillinen osallistaminen

Halusin kokeilla pelillistämistä improtekniikassa, 
jossa yleisö ohjaisi näyttelijöitä ”kaukosäätimillä” 
vaihdellen heidän tunnetilojaan. Lopulta tunneti-
lojen vaihtumisen sijaan päädyttiin vaihtelemaan 
näyttelijöiden ilmaisun muotoa puheen, laulun ja 
mimiikan välillä.  Toinen pelillinen improtekniik-
ka oli noin puolen tunnin mittainen improvisoitu 
lyhytnäytelmä, jossa yleisö sai äänestää kolmesta 
annetusta vaihtoehdosta mieleistänsä mobiililait-
teillaan ”choose your own story” -kirjojen (Kraft, 
1981) tyyliin. 

3.2. Teknologia

Koska kyseessä oli demo, jossa oli tarkoitus kokeilla 
mahdollisemman monenlaisia uusia yleisövaikut-
tamisen tapoja improvisaatioteatterissa, minun 
ei ollut järkevää käyttää aikaa ja resursseja kaiken 
kattavan osallistumisalustan kehittämiseen itse. 
Päädyin siis käyttämään olemassa olevia palvelu-
ja ja soveltamaan niitä omiin käyttötarkoituksiini. 
Tärkeimpänä näistä oli Screen.io, joka on maksulli-
nen yleisönosallistamisalusta, jota olimme saaneet 
Improjektori-ryhmän kanssa käyttää ilman kuluja 
improvisaatioteatterin kehittämistarkoituksiin, 
kuten Mikäokeen. Screen.io soveltuu improvisaa-
tioteatterikäyttöön erityisen hyvin reaaliaikaisen 
kommentoimisen ja moderointiominaisuuksiensa 
vuoksi. Lisäksi siinä on äänestystoiminto, jonka 
tulokset tulevat näkyviin heti. Toinen mahdollinen 
palvelu, jota käytimmekin ”Sanapilvi”-tekniikassa, 
oli Poll Everywhere, jonka etu Screen.io:hon verrat-
tuna on sen visuaalisempi ja selkeämpi käyttöliit-
tymä. Kuitenkin osallistuminen tekstiä tuottamal-
la on Poll Everywherellä hankalampaa eikä siinä 
ole samanlaista moderointimahdollisuutta, vaan 
kaikki kirjoitettu tulee näkyviin välittömästi.

Kuvallisen osallistamisen piirtämispuoleen löysin 
Aww App -sivuston (awwapp.com), joka on tarkoi-
tettu monen ihmisen samanaikaiseen digitaali-
seen luonnosteluun.  Vaikka tämä mahdollisuus 
olisi ollut olemassa, päädyimme lopulta käyttä-
mään vain yhtä yleisön vapaaehtoista piirtäjää.  
Aww App kuitenkin mahdollisti sen, että table-

2 Vuorosanalappuja käytetään yleisesti tunnetussa 
improtekniikassa, jossa yleisöä pyydetään etukäteen 
kirjoittamaan pienille lapuille vuorosanoja. Näytteli-
jät esittävät kohtauksen, jossa he sopivissa kohdissa 
vetävät taskustaan vuorosanalappuja ja lausuvat niiden 
sisällön osana kohtausta.
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Kuva 3.4. Screen.io mahdollisti 
esityksessä yleisön erilaisten 
ehdotusten kirjoittamisen 
etukäteen ja reaaliaikaisesti 
sekä äänestämisen.

Kuva 3.5. Aww App mahdollisti digitaalisen piirtämisen. Kuva 3.6. Sanapilven testaamista Poll Everywhere -sivuston avulla.

Kuva 3.7. Google Slidesia “väärinkäytettiin” kohtauksessa, jossa 
näyttelijöitä ohjattiin ”kaukosäätimillä”.

Kuva 3.8. Esityksen taustalla pyöri Power Point -esitys, johon oli 
päivitettävä oikeat tiedot yleisön päättämästä esityksen teemasta 
juuri ennen esityksen alkamista. 
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tilla   tehdyt piirrokset näkyivät välittömästi valko-
kangasprojisoinnissa internetin välityksellä eikä 
tablettia tarvinnut yhdistää erikseen kiinni pro-
jektoriin. 

Kuvien kerääminen yleisöltä tuotti aluksi päänvai-
vaa. Alun perin olin ajatellut Google Drive -kan-
siota, johon kaikki voisivat ladata kuvansa, mutta 
se edellytti Google Drive -applikaation lataamista 
mobiililaitteeseen. Harjoituksissa huomasimme, 
että Drive toimi huonosti, mutta Google Kuvat 
-kansioon ihmiset onnistuivat lataamaan kuviaan. 
Lopullisessa esityksessä tämäkin vaihtoehto toimi 
kuitenkin vain osalla yleisön jäsenistä ja erilaiset 
puhelinmallit tuottivat ongelmia. Kummassakin 
vaihtoehdossa oli harmillista myös se, että kuvia ei 
voinut lähettää anonyymisti, vaan lähettäjän nimi 
näkyi kuvan yhteydessä. Myöhemmin keväällä, kun 
esitimme digitaalista improa uudelleen Suuren 
Teeman Illan jälkeen, löysin Lifebox.mobi-sivuston, 
johon ihmiset pystyvät helposti lataamaan kuviaan 
yhdellä napin painalluksella ja anonyymisti.

Olin haaveillut, että yleisön jäsenillä voisi oikeas-
ti olla käsissään jonkinlaiset kaukosäätimet, joilla 
ohjata näyttelijöiden toimintaa, mutta lopulta kau-
kosäätiminä toimivat mobiililaitteet. Oli yllättävän 
ongelmallista keksiä, millä tavoin kaksi ihmistä 
voisi kahdella eri laitteella tehdä jotain niinkin yk-
sinkertaista kuin vaihtaa muutaman laatikon väre-
jä ja jonka tulokset näkyisivät vielä kolmannessa 
paikassa eli projisointina valkokankaalle. Mietin 
palveluita, joita moni ihminen voi käyttää yhtaikai-

sesti, ja mieleeni tuli Google Slides. Sillä toteutus 
onnistui, vaikkakin hieman kömpelösti; diaesityk-
sen oli oltava muokkaustilassa eikä esitystilassa, ja 
käyttöliittymässä näkyi myös paljon ylimääräisiä 
elementtejä sekä projisoinnissa että ”kaukosääti-
miä” käyttävien kahden vapaaehtoisen yleisön jä-
senen mobiililaitteilla. 

Koko esitys piti saada toimimaan mahdollisimman 
saumattomasti eri teknologioiden välillä, joten olin 
ajatellut esityksen pyörivän Google Slidesissa, jossa 
olisi upotettuna mahdollisuuksien mukaan muita 
teknologioita. Huomasin kuitenkin Power Pointin 
olevan toimivampi alusta, sillä siihen oli mahdol-
lista upottaa Screen.io-sivut suoraan. Erilaisten 
teknologioiden vuoksi esitys oli suunniteltava etu-
käteen mahdollisimman hyvin, jotta eri sivustojen 
ja Power Pointin välinen vaihtelu sujui esityksen 
moderaattorilta mahdollisimman nopeasti ja sol-
juvasti. 

3.3. Harjoitteluprosessi ja 

improvisaatiotekniikoiden 

kehittäminen

Harjoittelimme esitystä varten koko ryhmän voi-
min alkuvuoden 2019 ajan kerran viikossa. Harjoi-
tuskauden aikana valitut esitystekniikat ja tekno-
logiaratkaisut hioutuivat ja kehittyivät. Harjoitus-
kausi ei ollut pitkä, mutta improvisaatioteatteris-
sa on aina parempi mennä nopesti yleisön eteen 

(Johnstone, 1994, s. 12). 

Seuraavaksi esittelen esityksessä käytetyt impro-
tekniikat ja kerron niiden valmistamisesta lopulli-
seen muotoonsa. Improtekniikat ovat siinä järjes-
tyksessä kuin ne esityksessä esitettiin. Käyn myös 
jokaisen tekniikan kohdalla lyhyesti läpi, kuinka 
kyseinen improtekniikka toimi itse esityksessä. 
Mainitsen myös joidenkin tekniikoiden kohdalla, 
kuinka ne kehittyivät vielä Suuren Teeman Illan 
jälkeen, sillä ryhmämme jatkokehitti ja esitti di-
gi-improa vielä kaksi kertaa myöhemmin keväällä: 
tilausesityksessä Aalto-yliopiston maisteriopiske-
lijoiden mentorointiohjelman päätöstilaisuudessa 
sekä helsinkiläisen Teerenpeli-ravintolan Hepu-
li-klubilla. Aluksi käyn kuitenkin läpi esityksen 
kehykset eli ”tv-ohjelma-muodon”, jonka sisällä 
improtekniikat esitettiin.

Esityksen kehykset

Improvisaatioteatteriesitys imitoi paneelimuo-
toista televisio-ohjelmaa koostuen erilaisista ly-
hyemmistä kohtauksista. Esitys oli jaettu kahteen 
puoliskoon, joiden välissä oli väliaika tai ”mainos-
katko”, kuten sitä esityksessä kutsuttiin. Ensim-
mäinen puolisko Suuren Teeman Illasta oli niin 
sanottu ”tieteellinen” puolisko, joka koostui ”asi-
antuntijan luennosta”, ”keskustelupaneelista” ja 
”etukäteen nauhoitetuista inserteistä”, kuten ly-
hyitä kohtauksia kutsuttiin. Toinen puolisko taas 
oli ”taiteellinen” näkökulma aiheeseen ja se sisälsi 
teemaan liittyvää runoutta, ”lyhytelokuva” eli puo-
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len tunnin mittainen improvisoitu näytelmä sekä 
”artistivieraan” musiikkiesitys. 

Yleisöä varten tilassa oli ohjekylttejä, joiden avulla 
yleisöltä kerättiin ehdotuksia esitykseen etukäteen 
ja lisää väliajalla. Lisäksi yleisö osallistui myös esi-
tyksen aikana esimerkiksi äänestämällä. Koko esi-
tyksen pääteemaksi päätyi yleisön ehdotus ikäkrii-
si, joten koko ilta pyöri löyhästi aiheen ympärillä.

Erityisen tärkeä rooli esityksessä oli ”tv-ohjelman” 
juontajalla, joka kuljetti iltaa esitysmuodosta toi-
seen. Hänen rooliinsa kuului sekä juontajahah-
mona esiintyminen, että toisaalta myös improtek-
niikoiden selittäminen yleisölle ja ohjeistaminen 
etenkin niissä kohtauksissa, joissa yleisöä osallis-
tutettiin kohtauksen aikana. 

”Asiantuntijan luento”

Tässä improtekniikassa oli ideana, että illan Suu-
resta Teemasta kaiken tietävä ”asiantuntija” pitää 
lyhyen luennon yleisön internetiin lataamien valo-
kuvien avulla. Tämä improtekniikka sopi erityisen 
hyvin aloittamaan koko esityksen, sillä se taustoitti 
illan teemaa. Referenssit-luvussa mainitsen tähän 
tekniikkaan minua inspiroineen PowerPoint Ka-
raoken, mutta en ole koskaan aiemmin nähnyt täl-
laista toteutettavan yleisöltä saadun kuvasisällön 
kanssa. Tämä tekniikka oli sen verran selkeä, että 
se pysyi pitkälti samanlaisena harjoitteluproses-
sin alusta alkaen. Harjoituksissa käytimme erilai-
sia internetistä löytyviä kuvia, esimerkiksi sivulta 

http://writingexercises.co.uk/random-images.
php. Diojen vaihtamisen rytmiä piti harjoitella 
jonkin verran, sillä kuvat saattoivat vaihtua niin 
luennoitsijan pyynnöstä kuin moderaattorin pää-
töksestä. 

Esityksessä tekniikka toimi hyvin, mutta impro-
kohtaus olisi voinut kestää pitempäänkin, jolloin 
siinä olisi tullut hyödynnettyä vielä enemmän ylei-
söltä saatua kuvamateriaalia.

Yleisön ohjekyltin sisältö: Lisää Google Ku-
vat-kansioon bit.ly/suurenteemanilta yksi ottama-
si VALOKUVA. Aihe vapaa: löytyykö kännykästäsi 
vaikkapa hieno maisemakuva, outo eläinkuva tai 
jotain ihan muuta jännää..? HUOM! Sinulla on ol-
tava Googlen tunnukset tätä varten. Lähettämällä 
kuvan annat meille oikeuden käyttää sitä esityk-
sessä ja se voi näkyä esityksestä tehtävässä video-
tallenteessa. Itse kansio sisältöineen poistetaan 
esityksen jälkeen, eikä kuvia käytetä muihin tar-
koituksiin. Nimesi saattaa näkyä kuvan yhteydessä 
muille kuvien lisääjille, mutta nimi ei näy itse esi-
tyksessä.

”Keskustelupaneeli”

Halusin, että Suuren Teeman Illassa olisi Ylen 
A-studion kaltaisten ohjelmien tapaan ainakin 
yksi keskustelupaneeliosuus. Olimme alun perin 
harjoituksissa päättäneet, että paneelissa olisi 
kaksi haastateltavaa, joita juontaja haastattelisi. 
Vastapainona edelliselle asiantuntijan luennolle 

Kuva 3.9. ”Asiantuntijan luennossa” Suuren Teeman eli 
tässä tapauksessa ikäkriisin ”asiantuntija” piti pienen 
luennon illan teemasta hyödyntäen taustalla vaihtuvia 
yleisön lähettämiä valokuvia. 

Kuva 3.10. Keskustelupaneelissa näyttelijät hyödyn-
sivät yleisön etukäteen kirjoittamia repliikkejä.
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haastateltavat olisivat suuren teeman ”kokemus-
asiantuntijoita” eli heillä olisi omakohtaisia koke-
muksia illan teemasta. Yleisöä osallistutettiin ke-
räämällä heiltä ennen esityksen alkua vuorosanoja 
eli sattumanvaraisia lauseita Screen.io-sivustolla.  
Esityksen aikana moderaattori julkaisi sopivissa 
kohdissa valkokankaalle repliikkejä, jotka näytte-
lijän täytyi saada mahdollisimman saumattomasti 
osaksi keskustelua. 

Harjoituksissa sekavuutta aiheutti se, kuka käyt-
tää valkokankaalle ilmestyviä repliikkejä. Kun sa-
maa improvisaatiotekniikkaa tehdään hyödyntäen 
yleisön kirjoittamia paperilappuja, näyttelijä pitää 
hallussaan omia lappujaan, kun taas näytölle il-
mestyvät repliikit eivät ole suoraan kohdistettu 
kenellekään. Kolme henkilöä käyttämässä repliik-
kejä tuntui liialta, joten sovimme, että juontaja ei 
käytä repliikkejä. 

Olimme sopineet, että jotta kohtaus ei olisi liian 
staattinen, keskustelupaneelin jäsenet tekisivät 
jonkinlaista toimintaa haastattelun lomassa. Li-
säksi päätimme antaa juontajan määrittää sekä 
toiminnan, että haastateltavien hahmot heti alus-
sa. Tämän sopiminen osoittautui kuitenkin vir-
heeksi ja määrittely tapahtui liian vauhdikkaasti; 
itse esitystilanteessa näyttelijöille tuli niin paljon 
infoa heti kohtauksen alussa, että heiltä meinasi 
jäädä heille annetut repliikit kokonaan huomaa-
matta. Kun repliikit viimein huomattiin, kohtaus 
alkoi sujua, mutta tästä opittiin, että liian tarkas-
ti asioiden määrittely etukäteen saattaa sekoittaa 

näyttelijöitä ja viedä liikaa heidän huomiotaan.

Yleisön ohjekyltin sisältö: Mene osoitteeseen  
screen.io/improjektori ja kirjoita REPLIIKKEJÄ. 
Eli mitä tahansa lyhyehköjä lausahduksia, joita 
henkilö voi toiselle sanoa! VINKKI: Kopioi vaikka-
pa lyhyt lause viimeisimmästä WhatsApp-viestis-
täsi.

”Vaihtuvat väriruudut”

Tämä kohtaus esiteltiin ”tv-ohjelman inserttinä” eli 
kyseessä oli ”aiemmin nauhoitettu” teemaan liitty-
vä video. Olin halunnut toteuttaa tekniikan, jossa 
yleisö pääsisi käyttämään näyttelijöiden ohjaami-
seen ”kaukosäädintä”. Alun perin olin haaveillut 
oikeista kaukosäätimistä, niin että kohtauksessa 
olisi voitu esimerkiksi vaihtaa värejä led-lampuis-
sa, jotka olisi jotenkin kiinnitetty näyttelijöihin. 
Lopulta päädyin kuitenkin mobiililaitteiden avulla 
tehtävään ohjailuun niin, että kaksi yleisön jäsen-
tä ohjaisi kahta näyttelijää, toinen toista ja toinen 
toista. 

Tässä tekniikassa eniten päänvaivaa tuotti tek-
ninen alusta, joksi valitsin Google Slidesin (lisää 
aiheesta kappaleessa 3.2. Teknologia). Tärkeintä 
alustassa oli se, että useampi henkilö voisi muo-
kata samanaikaisesti samaa näkymää eli tässä ta-
pauksessa vaihtaa suuren nelikulmion värejä, jotka 
symboloivat näyttelijöiden erilaisia ilmaisutapoja. 

Alun perin olin ajatellut, että kohtauksessa vaih-

Kuva 3.11. Kaksi yleisön vapaaehtoista vaihtoivat 
näyttelijöiden ilmaisutapaa mobiililaitteilla puheen, 
laulun ja äänettömyyden välillä. Näyttelijät ja ruudut oli 
merkattu numeroilla. 

dettaisiin näyttelijöiden tunnetiloja niin, että näyt-
telijän taustalla oleva väri määrittäisi tunnetilan 
(punainen=negatiivinen, vihreä=positiivinen, kel-
tainen=neutraali). Totesimme kuitenkin harjoi-
tuksissa, että tunnetilojen vaihtuessa tiuhaan oli 
vaikeampaa pitää kohtauksen juonta kasassa, sillä 
näyttelijöiden on keskityttävä perustelemaan tun-
netilojensa vaihtelua juonen kuljetuksen sijaan. 
Lopulta päädyimme tunnetilojen vaihtelemisen si-
jaan vaihtamaan ilmaisutapaa puheen (keltainen), 
laulun (sininen) ja äänettömän ilmaisun (punai-
nen) välillä. 

Harjoitellessamme tekniikkaa ongelmallisek-
si osoittautui se, miten näyttelijät huomaisivat 
vaihtuvan värinsä. Olin ajatellut, että taustapro-
jisoinnista tuleva värin hohtaminen olisi tarpeek-
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si huomiota herättävä, jolloin värin vaihtumisen 
havaitsisi. Näin ei kuitenkaan ollut varsinkin, kun 
molempien värit vaihtuivat. Päädyimme siihen 
ratkaisuun, että kohtauksen ulkopuolinen näytte-
lijä tuotti äänimerkit näyttelijöille, kun väri vaih-
tui. Myös tässä ratkaisussa oli ongelmallisuutensa: 
jos molemmilla näyttelijöillä oli sama äänimerkki, 
he eivät heti tienneet, kumpaa muutos koski. Ääni-
merkit piti siis lopulta tuottaa kummallekin eri 
tavalla: toiselle torvella, toiselle kellolla. Jos meil-
lä olisi ollut tätä varten tehty oma sovellus, siihen 
olisi ollut helppo ympätä värin vaihtamisen lisäksi 
myös erilaiset äänimerkit.

Näyttelijät kiinnittivät paitoihinsa numerotarrat 1 
ja 2, jotka näkyivät myös väriruuduissa, jotta olisi 
selvää niin yleisölle kuin äänimerkkien tuottajal-
lekin, kumman näyttelijän väri vaihtuu, vaikka 
näyttelijät liikkuisivat tilassa. Myös ilmaisutavat ja 
niiden väriselitykset olivat esityksen ajan näkyvis-
sä väriruutujen yläpuolella.

Mietimme, mikä olisi paras tapa valita kohtauk-
seen vapaaehtoiset ”kaukosäätimen käyttäjät” 
yleisön joukosta ja miten heitä ohjeistettaisiin. Jos 
valinta tehtäisiin juuri ennen kohtausta, teknolo-
gian opettaminen vapaaehtoisille veisi liikaa aikaa, 
vaikka se olikin suhteellisen yksinkertaista. Jos 
meillä olisi ollut käytössä tätä tarkoitusta varten 
tehdyt selkeät kaukosäätimet, joiden käyttöliit-
tymässä olisi ollut vain kolme eriväristä nappia, 

yleisön vapaaehtoiset olisi voitu valita myös juuri 
ennen kohtausta. Google Slides ei kuitenkaan ollut 
täydellinen väline, joten oli parempi, että vapaa-
ehtoiset saivat siihen perehdytyksen etukäteen. 
Vapaaehtoisille oli myös hyvä kertoa, että he voisi-
vat vaihtaa värejä haluamallaan tahdilla välillä no-
peammin, välillä hitaammin ja kiinnittää huomio-
ta myös toisen näyttelijän väriruutuun.

Jos teknologia olisi sen mahdollistanut, tämän kal-
tainen kohtaus olisi ollut mielenkiintoista toteut-
taa myös koko yleisöä osallistamalla, jolloin kul-
loinenkin väri olisi määräytynyt yleisön valintojen 
keskiarvolla. 

”Taka-ajatukset”

Tämä tekniikka tuli mukaan vasta harjoituskau-
den loppuvaiheessa. Olin havahtunut siihen, että 
halusin mukaan vielä sellaisen tekniikan, jossa 
yleisö pääsisi osallistumaan kirjoittamalla myös 
livetilanteessa eikä ainoastaan etukäteen. Harjoi-
tuksissa aloin kehittämään näyttelijöiden kanssa 
tekniikkaa, joka mahdollistaisi tämän.

Ensimmäinen idea oli ”chat”, jossa näyttelijä ”chat-
taisi” yleisön kanssa ja yleisö esittäisi yhtä rooli-
hahmoa, jonka teksteistä moderaattori aina vali-
koisi sopivan repliikin. Yleisö olisi siis ikään kuin 
hahmon näkymätön vastanäyttelijä. Hahmotte-
limme kohtausta, jossa näyttelijällä olisi kännykkä 
ja yleisön chat-repliikit näkyisivät valkokankaalla. 
Mutta millainen olisi itse kohtaus: mistä näyttelijä 

ja yleisö voisivat chattailla? Toimme kohtaukseen 
mukaan toisen hahmon eli jonkun, jonka kanssa 
henkilö olisi esimerkiksi treffeillä ja josta henki-
lö sitten voisi vaikka kysellä neuvoja puhelimen 
toisessa päässä olevalta ystävältä. Harjoituksissa 
nämä kohtaukset toisaalta toimivat, mutta jokin 
niissä myös oli vialla. Ehkä se, että meillä oli oi-
kea puhelin, jota näyttelijä joutui vilkuilemaan, vei 
keskittymistä pois itse kohtauksesta. 

Lopulta mietimme, että olisi mielenkiintoisempaa,  
jos chattaaja tietäisi, mistä on kyse. Keksimme siis 
että ”kännykkään jätetään äänet päälle”, jolloin 
chattaaja ”kuulee”, mitä tilassa tapahtuu. Kohtaus 
oli kuitenkin lopulta liian monimutkainen ja siinä 
oli liikaa sääntöjä. Harjoitustilanteessa me yleisös-

Kuva 3.12. Toinen näyttelijä sai kohtauksen aikana 
päähänsä yleisön reaaliaikaisesti lähettämiä ”ajatuksia”. 
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sä olleet näyttelijät koimme silti, että idea on kehit-
tämisen arvoinen, sillä näkymättömänä chattaaja-
na kirjoittelu tuntui kiinnostavalta. 

Viimein päädyimme muuttamaan tekniikan ylei-
sön kirjoittaman osuuden koskemaan henkilön 
taka-ajatuksia. Yleisö ei esittäisikään omaa rooli-
henkilöään vaan pääsisi yhden näyttelijän ”pään 
sisään” tuottamaan hänelle ajatuksia. Tähän lisät-
tiin vielä idea henkilön päähän juontajan toimesta 
lisättävästä pienestä ”mikrosirusta”, jonka avulla 
hän kykenisi vastaanottamaan yleisön ajatuksia. 
Nyt tämä henkilö piti vain saattaa stressaavaan ti-
lanteeseen, josta kohtaus syntyisi, ja päätimme sen 
olevan työhaastattelu. Toimme tilanteen osaksi 
”tv-ohjelmaamme” vielä siten, että tämä kohtaus ei 
olisikaan ”insertti”, joita ensimmäisellä puoliajal-
la oli jo useampi, vaan livetilanne studiossa, jossa 
katsomossa oleva näyttelijä ikään kuin ”ylläte-
tään” ja hänet tuodaan yhtäkkiä työhaastatteluun, 
johon hän ei ole valmistautunut. Tästä saadaan 
myös hyvä syy siihen, miksi hän tarvitsee yleisöltä 
apua eli ajatuksia. Jotta yleisö ymmärtäisi, millai-
sia heidän kirjoittamansa ajatukset voisivat olla, 
moderaattori syötti valkokankaalle kohtauksen al-
kaessa esimerkkilauseen ”onko mun tukka hyvin?” 
jolloin yleisö näki, miten näyttelijä reagoi ajatuk-
siin hiuksiaan haromalla. 

Esityksessä kohtaus sujui hyvin ja saimme tar-
peeksi taka-ajatuksia hahmolle. Moderaattori 
saattoi vaikuttaa siihen, mitä ajatuksia näytettiin 
ja säännöstellä niitä näkymään sopivin välein.

Kuva 3.13 Yleisön vapaaehtoinen jäsen piirsi kohtauk-
selle lavasteita reaaliaikaisesti.

Taka-ajatukset on myös perinteisessä improssa 
käytetty tekniikka, jossa yksi näyttelijä toimii hah-
mon taka-ajatuksina ja puhuu ääneen sen, mitä 
toinen henkilö ”oikeasti” ajattelisi. Yleisön osallis-
taminen tähän tekniikkaan ilman digitaalista apua 
olisi mahdotonta. Myös kohtauksen rytmitys hel-
pottui digitaalisuuden vuoksi, kun ”ajatukset” eivät 
keskeyttäneet kohtausta ääneen lausuttuina. Joten 
tämä - kuten muutkaan esityksessä käyttämämme 
improtekniikat - eivät varsinaisesti olleet pyörän 
keksimistä uudelleen vaan pikemminkin toimme 
pyörään uusia kulmia, jotka saivat sen pyörimään 
uudella mielenkiintoisella tavalla!

”Piirretyt lavasteet”

Olimme aiemmin tehneet ”Kylli-tädiksi”3  kutsu-
maamme improtekniikkaa, jossa yksi tai useam-
pi näyttelijä kertoo improvisoitua tarinaa ja yksi 
piirtää tarinaa samalla kuviksi esimerkiksi fläp-
pitaulua hyödyntäen. Koska käytössämme oli iso 
projisointi näyttelijöiden takana, ajattelin että voi-
si olla kiinnostavaa kokeilla piirtämisen hyödyn-
tämistä tarinan sijaan osana näyteltyä kohtausta. 
Piirtäjä alkaisi siis piirtää valkokankaalle jotakin 
ja näyttelijät käyttäisivät piirroksia osana kohtaus-
ta ikään kuin lavasteina tai kohtauksen taustana. 

Näyttelijät voisivat vaikuttua piirroksesta ja piirtä-
jä näyttelijöistä, sillä sekä piirrosta että kohtausta 
toteutettaisiin samanaikaisesti. 

Alkuperäisideassani olin ajatellut itse piirtäväni 
kohtaukselle lavasteita, mutta kun projektin pää-
osaan nousi yleisön osallistaminen, muuttui piir-
täminen yleisön jäsenen tai jäsenten tehtäväksi. 
Olimme testanneet harjoituksissa kohtauksen to-
teuttamista kahdella piirtäjällä, mutta päädyimme 
lopulta vain yhden vapaaehtoisen piirtäjän käyttä-
miseen, sillä kahdella piirtäjällä tausta saattoi tulla 
täyteen liiankin nopeasti. 

Tämän lisäksi olin myös haaveillut toisesta koh-
tauksesta, jossa piirtoalusta vapautettaisiin koko 
yleisön vapaaseen käyttöön ja syntyisi iso yhteinen 

3 Nimi juontaa juurensa tunnettuihin Yleisradion lasten 
tv-ohjelmiin, jossa taiteilija Kylli Koski samanaikaisesti 
maalasi ja kertoi satuja.
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kuva, josta näyttelijät voisivat inspiroitua. Tämä 
tuntui kuitenkin liian hajanaiselta idealta, joka ei 
olisi liittynyt selkeästi illan teemaan. 

Tässä tekniikassa hyvin oleellista oli yleisöstä va-
litun vapaaehtoisen piirtäjän etukäteisbriiffaami-
nen, sillä huomasimme harjoituksissa muutaman 
asian, joiden avulla kohtauksista tuli sujuvampia. 
Esimerkiksi se, että lavasteita tulee piirtää tar-
peeksi hitaasti ja antaa näyttelijöiden rauhas-
sa saada niistä vaikutteita. Esityksessä kävikin 
niin, että yleisön vapaaehtoinen täytti piirtämällä 
kuva- alan aika nopeasti eikä sitten enää piirtänyt 
mitään uutta, vaikka kohtaus vielä jatkui. Vapaa-
ehtoista olisi voinut opastaa siihen, että edellisten 
piirrosten päälle voi piirtää uudelleen, eikä siitä 
tarvitse välittää. Tämän vuoksi tulevaisuudessa to-
teuttaisin tätä tekniikkaa niin, että piirtämisosuu-
den tekee yksi esiintyjistä, joka on päässyt harjoit-
telemaan tekniikkaa etukäteen.

”Neljä tarinaa”

Halusin hyödyntää yleisöltä kerättyjä kuvia muu-
tenkin kuin alun asiantuntijaluennossa. Niitä olisi 
voinut käyttää esimerkiksi kohtausten taustaku-
vina, ja kevään myöhemmissä digitaalista impro-
visaatiota hyödyntävissä esityksissä näin teimme-
kin. Tässä esityksessä päädyin kuitenkin hyödyn-
tämään kuvia tekniikassa, jossa samaan aikaan oli 
näkyvillä neljä kuvaa neljän tarinan inspiraatioksi. 
Neljä tarinaa perustui tunnettuun ”Spoon River” 
-nimiseen improtekniikkaan (esim. http://improv-
encyclopedia.org/games/Goon_River.html), jossa 
lavalla on yhtä aikaa neljä näyttelijää ja he puhuvat 
vuorotellen. Neljä kuvaa, yksi jokaiselle näyttelijäl-
le, toimivat inspiraationa näyttelijöiden monolo-
geille. Tämä tekniikka hyödynsi hyvin esiintymis-
tilan näyttämöllisyyttä, sillä näyttelijät saattoivat 
jatkaa miimikointia lavalla silloin, kun eivät olleet 
itse äänessä. Näyttelijät vaihtoivat monologivuoroa 
tarttumalla edellisen puhujan viimeisiin sanoihin 
ja jatkamalla tästä oman hahmonsa kertomusta 
aloittaen samoilla sanoilla. Kaikilla näyttelijöillä 
oli oma hahmo ja tilanne eivätkä he kommunikoi-
neet toistensa kanssa. Yhteistä oli vain ”ikäkrii-
si”-teema. Tässä tekniikassa näyttelijät saattoivat 
luoda vahvoja roolihahmoja, tuoda kohtaukseen 
rauhallisuutta ja tarttua toisten ajatuksiin. Har-
joituksissa pohdimme lavan käyttöä muun muas-
sa testaamalla mitä tapahtuisi, jos näyttelijät aina 
siirtyisivät eteenpäin omalla vuorollaan liikkuen 
vähitellen kohti lavan etuosaa. Lopulta paremmin 

Kuva 3.15. Väliajalla ihmiset saattoivat luoda sanapil-
veä, johon sanat ilmestyivät välittömästi. Niiden 
inspiroima runo aloitti toisen puoliajan alkujuonnon.

Kuva 3.14. Neljässä tarinassa henkilöt kertoivat omia 
monologejaan ikäkriisiaiheesta vuoron perään ottaen 
taustallaan olevista valokuvista vaikutteita.

toimi se, että näyttelijät käyttivät koko näyttämö-
tilaa hyödykseen kuitenkin liikkumalla syvyys-
suunnassa vain oman kuvansa kohdalla, jolloin he 
välttyivät peittämästä toisiaan ja katsojille oli koko 
ajan selvää, mikä kuva on kenenkin. 

”Sanapilvi”

Halusin testata sanapilven käyttämistä, sillä se oli 
ainoa koko yleisöä osallistanut muoto, jossa ylei-
sön kirjoitukset tulisivat välittömästi näkyviin il-
man moderointia ja yleisö saisi kokemuksen siitä, 
miten heidän luomansa sisältö muodostuisi osaksi 
suurempaa kokonaisuutta. Yleisö sai kirjoittaa sa-
napilveä väliajalla, mutta sanapilven perimmäinen 
idea ei oikein toteutunut; eniten käytetyn sanan 
olisi kuulunut näkyä isoimmalla ja vähiten käy-
tetyt pienemmällä, mutta koska kaikkia näkyviä 
sanoja ilmeisesti ehdotettiin vain kerran, kaikki 
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Kuva 3.16. Yleisö sai äänestää joka kohtauksen jälkeen seuraavan kohtauksen suunnan kolmesta näytteli-
jöiden antamasta vaihtoehdosta.

”Yleisö äänestää juonen suunnan”

Olin ehdottomasti halunnut mukaan esitykseen 
reaaliaikaista äänestämistä hyödyntävän improtek-
niikan, jossa yleisöllä olisi mahdollisuus vaikuttaa 
tarinan kulkuun ”choose your own story” -kirjojen 
(Kraft, 1981) kaltaisesti. Tv-ohjelmakehyksessä tätä 
tekniikkaa kutsuttiin suuresta teemasta tehdyksi 
”lyhytelokuvaksi”. 

Toteutimme tämän tekniikan niin, että esitimme 
noin puolen tunnin mittaisen improvisoidun näytel-
män, jossa jokaisen kohtauksen päätteeksi juontaja 
esitti kysymyksen seuraavan kohtauksen sisältöön 

liittyen, esimerkiksi ”Mitä seuraavassa kohtaukses-
sa tapahtuu?”. Tämän jälkeen kolme näyttelijää astui 
lavan etualalle ja vuorotellen kertoi oman ehdotuk-
sensa siitä, mitä seuraavassa kohtauksessa tapah-
tuisi. Jos tämän tyyppistä improtekniikkaa esitettäi-
siin perinteisessä improvisaatioteatteriesityksessä, 
nopein yleisöstä huutaja saisi luultavasti mielei-
sensä vaihtoehdon läpi. Jos taas hyödynnettäisiin 
äänestysmahdollisuutta, yleisölle olisi voitu esimer-
kiksi jakaa erivärisiä ilmaan nostettavia lappuja tai 
käyttää huuto/taputusäänestystä. Nämä molemmat 
vaihtoehdot ovat hitaita ja tulokseltaan epätarkkoja. 

Harjoituksissa huomasimme pian, että digitaalinen 
äänestäminen oli jopa vielä nopeampaa kuin olim-
me kuvitelleet eikä yleisön silti tarvinnut odottaa 
äänestyshetkeä mobiililaitteita jatkuvasti tuijottaen. 
Kun kohtaus päättyi ja ensimmäinen näyttelijä tuli 
lavalle kertomaan vaihtoehtoa seuraavalle kohtauk-
selle, yleisöllä oli hyvin aikaa kaivaa oma mobiililait-
teensa esiin ennen kuin kaikkia kolmea vaihtoehtoa 
oli edes ehditty esittää.

Itse äänestys tapahtui mobiililaitteella Screen.io/
improjektori-osoitteessa yhtä kolmesta vaihtoehtoi-
sesta painikkeesta painamalla. Äänestystulos näkyi 

sanat olivat samankokoisia.

Sanapilveä käytettiin toisen, ”taiteellisen” puo-
liajan alkaessa juontajan improvisoidessa niistä 
runon. Niin juontaja tekikin, mutta kenties siitä 
syystä, että sanapilvi muodostui erilaiseksi kuin 
harjoitustilanteessa, jossa sanapilvessä oli ollut 
erikokoisia sanoja, juontaja hämääntyi eikä käyt-
tänyt runossaan mitään välisanoja, jolloin runo oli 
vain sanojen luettelemista ja jäi siksi hieman tur-
haksi. Sanapilvi oli kuitenkin kiinnostava kokeilu, 
mutta tulevaisuudessa sen käyttötilannetta pitäisi 
miettiä tarkemmin, jotta ehdotuksissa olisi samoja 
sanoja. Pelkän ”teemaan liittyvien” sanojen sijaan 
olisi voinut kysyä tarkentavamman kysymyksen, 
johon olisi saattanut tulla samojakin vastauksia, 
esimerkiksi pyytää vastauksia kysymykseen ”Mikä 
ikääntymisessä on pahinta?”
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Kuva 3.17. Yleisö kirjoitti lopussa esitettyyn lauluun 
kaikki lyriikat. 

valkokankaalla reaaliaikaisesti. Huomasimme, että 
jo se lisäsi jännitystä ja mielenkiintoisuutta tilantee-
seen, että joku saattoi äänestää jo ennen kuin kaik-
kia vaihtoehtoja oli edes esitetty ja äänestystilanne 
saattoi vielä täysin muuttua viimeisen vaihtoehdon 
jälkeen, kun joku vielä muuttikin mieltään. Harjoit-
teluprosessin aikana huomasimme kysymyksen-
asettelun selkeyden tärkeyden. Alun perin olimme 
miettineet, että toisi monipuolisuutta, jos kysymyk-
set seuraavan kohtauksen sisällöstä vaihtelisivat. 
Peruskysymyksen ”Mitä seuraavassa kohtauksessa 
tapahtuu?” sijaan saattoi kysymyksenä olla myös 
esimerkiksi ”Kuka tai ketkä ovat seuraavassa koh-
tauksessa?” tai ”Missä seuraava kohtaus tapahtuu?” 
Huomasimme kuitenkin, että liian spesifit kysy-
mykset esimerkiksi ”Mihin vuodenaikaan seuraava 
kohtaus tapahtuu?” vain hankaloittivat vaihtoehto-
jen keksimistä eikä jättänyt mielikuvitukselle tar-
peeksi tilaa. Seuraavan kerran Suuren Teeman Illan 
jälkeen esittäessämme samaa tekniikkaa pidimme 
kysymyksen samana ”Mitä seuraavassa kohtaukses-
sa tapahtuu?”, jolloin vaihtoehtojen antaminen oli 
helpompaa. 

Pidimme vaihtoehtojen antajat samoina kolmena 
henkilönä samassa järjestyksessä, vaikka koko pie-
noisnäytelmässä näyttelikin yhteensä neljä hen-
kilöä. Vaihtoehtojen antajilla oli paidoissaan isot 
A-, B- ja C-kirjaimet, joiden ajattelin helpottavan 
hahmottamista. Tosin uskon, että jo ensimmäisen 
äänestystilanteen jälkeen jutun juoni oli selvä kat-
sojille eikä kirjaimia olisi enää välttämättä tarvittu. 
Aina vaihtoehtoja kertoessaan A-, B- ja C-henkilöt 

kuitenkin myös sanoivat oman kirjaimensa ennen 
vaihtoehdon kertomista. Huomasimme, että ää-
nestystuloksen selvittyä valittu vaihtoehto oli myös 
hyvä toistaa uudelleen. Vaihtoehtojen oli myös hyvä 
olla tarpeeksi lyhyitä ja ympäripyöreitä. Niiden ei 
kannattanut selittää koko seuraavaa kohtausta, vaan 
pikemmin antaa sille suuntaviivat, mikä ei rajoittaisi 
näyttelijöitä liikaa.

Yleisön ohjekyltin sisältö: Mene osoitteeseen  
screen.io/improjektori ja ehdota ELOKUVAN  
NIMEÄ. Minkä niminen elokuva sopisi kuvaamaan 
illan teemaa?  Tärkeää on myös ÄÄNESTÄÄ muiden 
parhaita ehdotuksia ⭐-symbolia täppäämällä!

”Yleisön kirjoittama laulu”

”Yleisön kirjoittama laulu” oli tekniikka, jossa yleisö 
kirjoitti etukäteen väliajalla lyriikanpätkiä annetus-
ta aiheesta – tässä tapauksessa illan suuresta tee-
masta ikäkriisistä – mobiililaitteillaan ja se laulet-
tiin karaokemaisesti niin, että moderaattori julkaisi 
tekstipätkät mieleisessään järjestykseen ja laulajat 
näkivät lyriikat aina rivi kerrallaan. Laulu esitettiin 
illan viimeisenä numerona televisio-ohjelman ”ar-
tistivieraan” esittämänä. Laulun sanat tulivat siis 
valmiina, mutta sävel jäi näyttelijöiden ja impro-
muusikon vastuulle.

Tämä tekniikka oli jo tuttu ja toimivaksi todettu kon-
septi, sillä se perustui Improjektori-ryhmän kanssa 
kehittämäämme Mikäokeen. Olemme vieneet Mi-
käokea erilaisiin tilaisuuksiin festivaaleista vaalita-

pahtumiin ja pitäneet omaa Mikäoke-klubia ravin-
toloissa. Se on osallistanut yleisöä myös siten, että 
yleisön jäsenet ovat voineet myös itse ilmoittautua 
laulamaan, kuten oikeassa karaokessa.  

Mikäokessa laulamassa on useimmiten vain yksi 
henkilö, mutta esityksessämme toteutimme laulun 
neljän näyttelijän voimin niin että yksi laulaja lauloi 
aina muutaman fraasin kerrallaan.  

Yleisön ohjekylttien sisältö: Mene osoitteeseen 
screen.io/improjektori ja kirjoita muutaman sanan 
pätkä LAULULYRIIKKAA. Lyriikka tulee osaksi bii-
siä, jonka nimi on sama kuin illan teemalla! Kirjoita 
siis illasta inspiroituneena!

Yleisön ohjekylttien sisältö: Mene osoitteeseen 
screen.io/improjektori ja ehdota NIMEÄ YHTYEEL-
LE ja TYYLILAJIA heidän esittämälleen kappaleelle. 
Tärkeää on myös ÄÄNESTÄÄ muiden parhaita ehdo-
tuksia ⭐-symbolia täppäämällä!
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3.4. Esityksen markkinointi ja 

visuaalinen ilme

3.4.1. Esityksen nimeäminen

Jotta saatoimme aloittaa esityksen markkinoimisen, 
esitykselle oli keksittävä nimi. Koska kyseessä oli 
teatteriesitys, joka simuloi television studiopanee-
liohjelmaa, nimen oli hyvä viitata myös tv-ohjelmi-
en maailmaan. Jouko Aaltonen sanoo tv-ohjelmien 
nimeämisestä, että nimen tulisi herättää katsojassa 
odotuksia ja kertoa jotain oleellista ohjelmasta ja sen 
aihepiiristä. Tarvittaessa voidaan käyttää selventä-
vää alaotsikkoa. (Aaltonen 2007, s.126.) Pohdin eri 
vaihtoehtoja ja kyselin myös ryhmäläisiltä ehdotuk-
sia. Halusin, että nimi olisi vihjaileva eikä paljasta 
aivan kaikkea, jotta potentiaalinen katsoja kiinnos-
tuisi esityksestä ja haluaisi tietää siitä lisää. Nimieh-
dotuksina oli keksimäni Suuren Teeman Illan lisäksi 
A-Studioon viittaava X-studio tai Teeman X Studio. 
Loppuvaiheessa myös KSP-studiota ehdotettiin Kal-
lio, Sakset, Paperi -ryhmän lyhenteen mukaan ja 
tämä nimi päätyikin mukaan esityksen juontoihin 
eli kyseessä oli loppujen lopuksi KSP-studion Suuren 
Teeman Ilta.

Nimi tarvitsi vielä kuvaavan alaotsikon kertomaan, 
mistä oikeasti on kysymys, joten muotoilin alaotsi-
koksi virkkeen ”IMPRO kohtaa DIGIN, SINÄ vaikutat 
KAIKKEEN”. Facebookin tapahtumasivulla selven-
nettiin tarkemmin, että yleisö todellakin päättäisi 
esityksessä ”kaikesta”, myös illan suuresta teemasta.

3.4.2. Visuaalinen ilme

Halusin visuaalisesta ilmeestä käyvän ilmi, että 
esitys on jotain uudenlaista ja digitaalisuus olisi 
merkittävästi läsnä. Sekä digitaalisuuden symbo-
liksi, että kuvaamaan esityksen tv-ohjelmakehystä, 
päädyin sijoittelemaan visuaalisen ilmeen keskei-
seksi osaksi tv-ruudun, jonka sisällä oli erilaisia 
vaikuttavia valokuvia. Valokuvat, joiden sisältö 
vaihteli niin uskonnollisista symboleista suutele-
vaan pariin, pääkalloon ja tiikerin ammottavaan ki-
taan, kuvasivat potentiaalisia suuria teemoja. Par-
haiten idea toimi digitaalisessa ympäristössä, jos-
sa saatoin animoida television ruudulle yhden vai-
kuttavan kuvan kerrallaan nopeiksi välähdyksiksi. 
Tällaisen animoidun mainoksen tein jo hyvissä 
ajoin vihjailevaksi ”teaseriksi” tulevasta esitykses-
tä Kallio, sakset, paperi -ryhmän Facebook-sivulle 
ja käytin animaatiota myös Facebook-tapahtuman 
kuvassa. Printtimainontaa emme lopulta käyttä-
neet muutamaa tulostettua flyeria enempää. 

Ensimmäisestä visuaalisen ilmeen versiosta tun-
tui puuttuvan jotain. Digitaalisuus oli mukana, 
mutta yleisön osallisuus jäi uupumaan. Yleisöhän 
ei esityksessä vain passiivisesti ”katso televisiota”, 
vaan vaikuttaa näkemäänsä. Lisäsin siis kuvaan 
”yleisön käden” kaukosäätimen kanssa, jolloin 
syntyi paremmin kuva siitä, että tapahtumiin on 
mahdollista vaikuttaa. Samalla vaihdoin ilmeen 
Facebook-käyttöön sopivammaksi vaakamuodok-
si. Oli myös visuaalisesti sopivampaa, että otsik-
ko Suuren Teeman Ilta ei vain leiju television alla, 

Kuva 3.18: Ilmeen ensimmäinen versio, jossa ei ollut 
vielä kaukosäädintä.
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Kuva 3.19: Ilmeen lopullinen versio 
vaakamuodossa.

Kuva 3.20: Ilmeen hyödyntämistä 
gif-animaationssa

Kuva 3.21. Suuren Teeman Illan tiedot Face-
bookin tapahtumasivulla. 

vaan näyttää lähtevän kaukosäätimestä.

Samaa mainonnan visuaalista ilmettä hyödynnet-
tiin myös itse esityksessä taustan valkokankaalle 
heijastetun Power Point -esityksen pohjana. Mi-
nulle oli tärkeää, että teema pysyi yhtenäisenä läpi 
esityksen, sillä hyvä visuaalinen teema herättää as-
sosiaatioita ja se mahdollistaa myös näyttävät siir-
tymät aiheesta toiseen (Aaltonen 2007, s.99).

3.4.3. Esityksen markkinointi

Tapahtumaa markkinoitiin lähinnä digitaalisesti 
Facebookissa niin Kallio, sakset, paperi -ryhmän 
omalla sivulla kuin erilaisissa tapahtuma- ja imp-
rovisaatioaiheisissa ryhmissä sekä muutamilla 
yleisillä Helsingin tapahtumia keräävillä netti-
sivuilla. 

Yllättäen saimme myös lisää ilmaista mainosta, 
kun esityksestämme tehtiin juttu Metro-lehteen, 
joka ilmestyi esityssunnuntaita edeltävänä perjan-
taina. Haastateltavana oli lisäkseni Johanna To-
rasvirta ja jutussa kerrottiin Suuren Teeman Illan 
ohella myös Kallio, sakset, paperi -improvisaatio-
ryhmästämme. 
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Kuva 3.22: Juttu Suuren 
Teeman Illasta Metro- 
lehdessä.

3.5. Esityksen toteuttaminen ja sen 

haasteet

Suuren Teeman Ilta -improvisaatioteatteriesitys 
toteutettiin sunnuntaina 17.3.2019. Saimme esi-
tyspaikaksi Kulttuurikeskus Oranssin Helsingin 
Suvilahdesta. Tila soveltui esityksemme toteutta-
miseen erinomaisesti, sillä siellä oli jo valmiiksi 
videotykki ja suuri valkokangas ja tila oli vapaasti 
muokattavissa esimerkiksi yleisön istumapaikko-
jen suhteen. 

Olin käynyt katsomassa esitystilaa jo etukäteen, 
mutta vasta esityspäivänä oli kunnolla mahdollis-
ta nähdä, miten tila toimisi tekniikkamme kanssa. 
Videotykki oli yhdistetty moderaattorin tietoko-
neeseen ja näyttelijöiden edessä olevaan tv-näyt-
töön, joka oli sijoitettu lavan eteen näyttelijöiden ja 
yleisön väliin. Yksi näyttö ei kuitenkaan tuntunut 
aivan riittävältä, varsinkin kun yleisön istumapaik-
koja sijoiteltiin sekä lavan eteen, että myös esiin-
tymislavan oikealla puolella olevalle korokkeelle. 
Esityksessä oli oleellista, että myös näyttelijät nä-
kisivät esityksen digitaalisen sisällön, jotta he eivät 
joutuisi jatkuvasti vilkuilemaan selkänsä takana 
olevaa isoa valkokangasta. Meillä oli käytössämme 
vielä toinen videotykki ja siirreltävä valkokangas, 
joten ne viritettiin etu- ja sivukatsomon väliin. Tätä 
videotykkiä ei saatu enää yhdistettyä samaan mo-
deraattorin koneeseen (kuvassa 3.23. punainen), 
joten se oli yhdistettävä toiseen tietokoneeseen 
(kuvassa 3.23. sininen). Tämä oletettua useamman 
jaetun näytön ja tietokoneen käyttäminen aiheutti 



•   34   •

Kuva 3.23: Esityksen pohjapiirros. 
Moderoijalla oli edessään kaksi 
tietokonetta - kuvassa punaisel-
la merkitty oli yhdistetty esiintyjien 
näyttöön ja toiseen projektoriin, 
sininen toiseen projektoriin. Sisältö oli 
sama molemmilla esiintyjien näytöillä 
ja taustan valkokankaalla.

teknisiä ongelmia. Näyttelijöiden televisionäytöl-
le aukesi esityksen alkupuolella vahingossa väärä 
selainikkuna, jota oli mahdotonta liikuttaa, koska 
en nähnyt sitä näytön ollessa taustapuoli minuun 
päin. Kesken esityksen asiaan oli vaikeaa puuttua, 
joten luovuimme jo alkuvaiheessa tästä esiintyjien 
näytöstä, mutta onneksi toinen valkokangaspro-
jisointi oli niin suuri, että se riitti esiintyjille.   

Valaistusta ehdimme suunnitella hyvin vähän ja 
tilan katossa valmiina olleita valoja säädettiin vain 
välttämätön määrä. Tärkeää oli, että näyttelijät 
olisivat riittävän valaistuja, mutta että taustan val-
kokankaaseen ei osuisi liikaa valoa. Meillä ei ollut 
käytettävissä erillistä valoteknikkoa, sillä muuttu-
vat valo-olosuhteet olisivat olleet vielä yksi ylimää-
räinen liikkuva osa esityksessä, jossa digitaalisen 

tekniikan vuoksi oli liikkuvia osia jo muutenkin 
tarpeeksi. Valomiehen olisi myös ollut välttämä-
töntä tuntea improvisaatioteatterin käytäntöjä, 
jotta hän olisi osannut tukea näyttelijöitä ja him-
mentää valot oikeaan aikaan kohtausten lopussa. 

Koska tapahtumaan oli ilmainen sisäänpääsy, 
paikkoja ei ollut tarvinnut varata etukäteen emme-
kä voineet tietää, paljonko yleisöä tulisi paikalle, 
vaikka Facebookin tapahtuman osallistujamää-
rästä saattoikin päätellä hieman suuntaa. Olimme 
varautuneet noin viiteenkymmeneen katsojaan, ja 
lopulta paikalle saapui kolmekymmentä katsojaa, 
mikä oli sopiva määrä tämänkaltaiseen esitykseen.  

Katsomojen välisessä tilassa oli tulostettuja A3-ko-
koisia kylttejä, joiden sisältämiä tehtäviä yleisön 

Kuva 3.24: Ohjekyltit sijaitsivat pääkatsomon ja sivu-
katsomon välisen käytävän pylväissä. 

oli tarkoitus toteuttaa mobiililaitteillaan ennen 
esityksen alkamista ja väliajalla. Ohjeilla pyydet-
tiin esimerkiksi screen.io/improjektori -osoit-
teessa tekstisisällön tuottamista ja itse otettujen 
valokuvien lähettämistä Google Kuvat -kansioon 
esitystä varten. Jo esityksen alkaessa huomasin, 
että fyysiset tehtäväkyltit olivat huono idea. Ihmi-
set olisi kannattanut jo alun perin ohjata vain yh-
teen internetosoitteeseen, jossa olisi olleet kaikki 
tehtävät. Nyt kävi niin, että ihmiset menivät ensin 
istumaan, huomasivat sitten valkokankaalla olleen 
ohjeistuksen mennä lukemaan pylväistä tehtävät 
ja sitten he vasta saattoivat nousta paikoiltaan nii-
tä etsimään. 

Myös yhden tehtävän, kuvien lisäämisen, kanssa 
yleisöllä oli vaikeuksia. Vaikka ohjeessa luki, että 
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osallistuja tarvitsee Googlen tunnukset kuvien li-
säämiseen, se ei sittenkään riittänyt vaan lisäksi 
tarvittiin Google Kuvat -sovellus. Lisäksi erilaiset 
mobiililaitteet toivat erilaisia ongelmia, ja joillain 
puhelinmalleilla kuvien lisääminen osoittautui 
mahdottomaksi. Lopulta jouduin pyytämään, että 
kuvia voisi lähettää suoraan sähköpostiini. Tämä 
aiheutti ylimääräistä ajan käyttöä, koska minulla 
oli lista asioita, jotka piti tehdä ennen esityksen al-
kamista, muun muassa valmistella esityksen taus-
talla oleva Power Point -esitys valmiiksi. 

Olin alun perin suunnitellut, että varsinainen esi-
tys alkaisi kello 16.15 tapahtumasivulla ilmoitetun 
kello 16 sijaan, jotta ihmisillä olisi ensimmäinen 
varttitunti aikaa toteuttaa rauhassa tehtäviä. Kuva-
tehtävän teknisten ongelmien vuoksi aloitusajan-
kohta myöhästyi ajankohdasta noin vartilla.  

Ennen esityksen alkamista taustalla pyörivään Po-
wer Point -esitykseen oli päivitettävä oikeat tiedot 
yleisön ehdotusten mukaisesti. Oli siis ensin odo-
tettava, että yleisö olisi ehdottanut tarpeeksi illan 
teemoja ja äänestänyt tiettyä vaihtoehtoa. Lopul-
ta oli selvää, että eniten ääniä saanut ehdotus oli 
”ikäkriisi”.  

Olimme selkeyden vuoksi päätyneet siihen, että 
esityksen alkujuonto oli kahdessa osassa, joista 
ensimmäisessä esiteltiin näyttelijät ja kerrottiin 
esityskonseptista. Tämän jälkeen näyttelijät pois-
tuivat lavalta ja juontajalle puettiin ”tv-juontajan 
takki”, jolloin varsinainen esitys alkoi ja samalla 

Kuva 3.25: Ennen esityksen alkamista oli taustalla 
pyörivään Power Point -esitykseen täydennettävä 
yleisöltä saatua sisältöä, kuten suuri teema ja siihen 
liittyvä nopeasti internetistä etsitty kuvapankkikuva. 

illuusio tv-ohjelmasta luotiin. Juontaja, samoin 
kuin kaikki muutkin esiintyjät, näkivät vasta Po-
wer Point -dian rävähtäessä ruutuun, mikä illan 
teema olisi, mutta he toki loivat improvisoimalla 
illuusion siitä, että teema olisi ollut ennalta suun-
niteltu.

Kuva 3.26. Moderaattori huolehti oikeat asiat 
näkymään projisoinnissa oikeaan aikaan.
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4
Yleisötutkimus

1.1. Yleisötutkimuksen  

toteuttaminen

Jotta työstäni olisi hyötyä tulevaisuuden digitaa-
lisille improvisaatioteatteriesityksille, halusin to-
teuttaa yleisötutkimuksen. Päädyin toteuttamaan 
laadullisen tutkimuksen, johon valittiin kuusi 
eritaustaista yleisön jäsentä, sillä tuolla määrällä 
haastateltavia olisi mahdollista saada tarpeeksi 
monipuolisesti palautetta aiheesta. Haastateltavat 
kerättiin pyytämällä vapaaehtoisia ilmoittautu-
maan esityksen jälkeen digitaalisesti Screen.io-si-
vustolla olleella lomakkeella, mutta koska haasta-
teltavia ei ilmoittautunut tarpeeksi monta, oli hei-
tä kerättävä myöhemmin myös henkilökohtaisesti 
pyytämällä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä vapaaehtoisilta ky-
syttiin heidän improtaustastaan: ”Oletko 1. nähnyt 
vähän improa 2. nähnyt paljon improa 3. nähnyt 
ja tehnyt itse paljon improa?” Ensimmäiseen ryh-
mään kuuluvia haastateltavia ei mukaan löytynyt, 
vaan kaikille improvisaatioteatteri oli ennestään 
tuttua. Jälkikäteen ajatellen oli toisaalta hyvä asia, 
että kaikilla katsojilla oli improkokemusta joko 
katsojana tai myös tekijänä, koska näin he osasivat 
paremmin verrata Suuren Teeman Iltaa aiempiin 
improkokemuksiinsa. Tutkimukseen osallistui 
kuusi haastateltavaa, neljä naista ja kaksi miestä, 
ja he olivat iältään 24–46 -vuotiaita.

Noin 15 minuutin mittaiset haastattelut toteu-
tettiin esitystä seuraavien kahden viikon aikana 

sekä kasvokkain tehtyinä haastatteluina, että osit-
tain videopuheluhaastatteluina. Pyrin tekemään 
haastattelut mahdollisimman nopeasti esityksen 
jälkeen, jotta ihmisillä olisi esitys vielä tuoreessa 
muistissa. Tutkimuskysymykset oli jaoteltu kol-
men teeman alle: alun taustoittavat kysymykset, 
esityskokemukseen liittyvät kysymykset sekä di-
gi-impron tulevaisuuteen viittaavat kysymykset.

 4.2. Pikapalautekysely 

Haastattelujen lisäksi toteutin pikapalautekyselyn 
äänestysmenetelmällä, jonka esityksessä käyttä-
mämme teknologia helposti mahdollisti. Screen.
io:ssa oli kysymyslomake, johon vastasi noin kak-

Yleisötutkimuksen kysymykset Kysymystyyppi

1. Millainen on improhistoriasi eli kuinka paljon olet nähnyt improkeikkoja / tehnyt itse improa? Taustoittava

2. Oletko ennen Suuren Teeman Iltaa nähnyt digitaalisuutta ja improa yhdistettävän - missä ja miten? Taustoittava

3. Millä tavoin Suuren Teeman Ilta erosi katsomiskokemuksena aiemmin näkemistäsi impro-esityksistä? Kokemus

4. Millaisena koit roolisi yleisössä verrattuna aiemmin näkemiisi impro-esityksiin?  
Jos koit sen erilaisena niin miten? 

Kokemus

5. Koetko ylipäätään improyleisössä ollessasi tärkeäksi että voit vaikuttaa esitykseen jollain tavoin? Kokemus

6. Mikä oli mielestäsi onnistunutta Suuren Teeman Illassa, missä olisi ollut mielestäsi kehittämisen varaa? Kokemus

7. Kiinnostaisiko sinua nähdä digi-improa tulevaisuudessa? Miksi? Jatkoajatukset

8. Millaiseen suuntaan haluaisit että digi-impro kehittyisi, mikä tekisi siitä vielä mielenkiintoisempaa? Jatkoajatukset

Taulukko 4.1. Yleisötutkimuksen kysymykset
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0 1 2 3 4 5

Taulukko 4.2.: Pikapalautekyselyn tulokset

Haluaisin nähdä digi-improa uudestaan 
(1=en, 5=tosi mielelläni)

n=17

Tunsin voivani vaikuttaa esitykseen enemmän  
kuin aiemmin näkemissäni improesityksissä?  

(1=en, 5=tosi mielelläni)

Montako tähteä annat Suuren Teeman Illalle?

Vapaan palautteen kommentit: ”Kiitos esityksestä” ”Seuraavalla kerralla ei yhtä teemaa, enemmän äänestyksiä” ”ihan saatanan 
hieno” ”Aika khool show 5/5”” 

Digitaalisuus teki improesityksestä mielenkiintoisem-
man verrattuna aiemmin näkemiini improesityksiin? 
(1=ei yhtään, 3=en ole ennen nähnyt liveimproa, 5=erittäin 

paljon)

si kolmasosaa yleisön jäsenistä heti esityksen jäl-
keen. Kysymysten asettelussa oli erityisen oleelli-
sena kysymykset yleisön kokemasta vaikuttamisen 
mahdollisuudesta, sekä vertailu digi-impron ja 
perinteisen improesityksen välillä. Pikapalautteen 
positiiviset tulokset vahvistivat, että olemme me-
nossa digi-impron kanssa oikeaan suuntaan. 

4.3. Yleisötutkimuksen vastaukset

Millainen on improhistoriasi eli kuinka 
paljon olet nähnyt improkeikkoja / tehnyt 
itse improa?

Kaikki haastateltavat olivat nähneet improa ja 
useampi oli käynyt improkeikoilla paljon. Kaikille 
impron tekeminen oli myös ainakin jonkin verran 
tuttua esimerkiksi lyhytkursseilta tai aiemmista 
opinnoista ja mukana oli myös pari aktiivisempaa 
improvisaatioteatterin harrastajaa. 

Oletko ennen Suuren Teeman Iltaa nähnyt 
digitaalisuutta ja improa yhdistettävän - 
missä ja miten?

Kaikki haastateltavat vastasivat, etteivät olleet 
nähneet digitaalisuutta ja improa yhdistettävän 
aikaisemmin samalla tavalla kuin Suuren Teeman 
Illassa. Yksi haastateltava kuitenkin mainitsi, että  
MTV3:n Putous-ohjelmassa oli juuri Suuren Tee-
man Iltaa edeltävänä iltana ollut osuus, jossa yleisö 

4.8

4.5

4.4.

4.1

oli saanut äänestää äly-tv-laitteillaan yhden impro-
visoidun osuuden hahmoista. Toinen haastatelta-
va mainitsi improkeikat, joissa yleisöltä on pyydet-
ty ehdotuksia etukäteen ennen keikkaa esimerkik-
si Facebookissa, vaikkei varsinaisesti pitänytkään 
tätä digitaalisuuden ja impron yhdistämisenä.

Millä tavoin Suuren Teeman Ilta erosi 
katsomiskokemuksena aiemmin näkemistäsi 
impro-esityksistä?

Eniten kommentointia katsomiskokemusaiheesta 
aiheutti Suuren Teeman Illan tapa osallistaa ihmi-
siä. Kommenteissa tuli ilmi perinteistä improteat-
teria demokraattisempi osallistuminen ja pienem-
mät paineet kirjoittaa omia ehdotuksia sekä mui-

den yleisön jäsenten lähemmäs tuleminen.

”Olihan se paljon demokraattisempi, koska ihmi-
sen pitää olla aika rohkea, että se kehtaa huudella 
improkeikalla. Silloinhan pääsee esitykseen vaikut-
tamaan eniten sellaiset ulospäinsuuntautuneet tai 
rohkeat tai humalaiset ihmiset. Tuossa sai sitten jo-
kainen äänensä kuuluviin ja kai nuo teematkin vas-
tasi sitä yleisön keskiarvoa enemmän.” Nainen, 38

”Mä en ole improssa mikään huutelija [– –] Se on 
kumminkin sen verran jännittävää tai jotenkin, että 
en mä ole silleen ehdotellut. En varmaan koskaan. 
[– –] Niin sehän on ihan superhauskaa kun siinä sai 
osallistua. Ja varsinkin mä tykkäsin siitä, missä ää-
nestettiin, mikä tarinalinja jatkuu. Koska siinä tuli 
sellainen jännitys, että mikä näistä voittaa, silleen 
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että ”oispa B, oispa B”. Niin kyllä se osallistutti eri 
lailla.” Nainen, 24

” [– –]se toi tietyssä mielessä muita katsojia lähem-
mäs, koska niiltä tuli esimerkiksi niitä valokuvia.” 
Mies, 38 

” [– –] kun se äänestys ei ole sellaista random huu-
telua, niin sieltä pystyy sitten ehkä helpommin eh-
dottamaan jotain riippumatta siitä, kuinka äänekäs 
itse on, tai myös helpommin kannattamaan asioita, 
mitä oikeasti haluaa. Tuntuu vähemmän randomil-
ta.” Mies, 38

”Siinä mielessä tietenkin ainakin, että siinä ei ollut 
sitä sellaista kilpahuutelua, mikä on välillä ehkä 
vähän stressaavaakin sellaisessa perinteisessä 
improssa. Että se äänekkäin saa mielipiteensä kuu-
luviin ja sitten kaikki ei ehkä myöskään uskalla tai 
halua mitään huudella. Siinä on pieni sellainen pai-
ne siitä, että kaikki kuulee mitä sä ehdotat, niin toi 
oli siitä kauhean kiva konsepti, että siinä sai ikään 
kuin salaa kavereiltakin, ilman että kukaan tiesi, 
että kuka on sanonut mitäkin, osallistua. Se oli mus-
ta hyvä siitä.” Nainen, 36

Maininnan sai myös konkreettisesti katsomista 
muuttava asia: valkokangas esiintyjien taustalla, 
joka saattoi myös viedä katsojan huomiota.

”No siis tietenkin, kun siinä oli se valkokangas sii-
nä taustalla, niin se muutti katsomiskokemusta. Se 
vei jonkin verran myös huomiota pois niistä, jotka 

on siinä näyttelemässä. Kun siellä tapahtuu jotain, 
esimerkiksi äänestys tai repliikkejä ja muuta, niin se 
vie huomiota vähän sinne. Se ainakin muutti vähän 
[– –] ” Mies, 38

Yksi vastaajista kiinnostui myös siitä, että voi ana-
lysoida uudenlaista esitystapaa ja sen tuomia muu-
toksia improon.

” [– –] Ja sit selkeesti rupes siinä samalla analysoi-
maan sitä, että millä tavoin se muuttaa sitä [improa] 
ja missä jutuissa se toimii ja missä siinä voi olla jo-
tain haasteita ja sellasta. Niin silleen myös se analy-
soimispuoli tuntui musta kiinnostavalta, että se on 
jotakin uudenlaista.” Nainen, 28

Tv-ohjelmakehys tuntui yhdestä vastaajasta ennal-
ta suunnitellummalta kuin perinteisessä improssa 
ja toki esitys oli ainakin valmistellumpi kuin perin-
teinen esitys.

”Mä en tiedä johtuiko se siitä formaatista, kun se ta-
vallaan muistutti jotain sellasta televisio-ohjelmaa, 
mutta siinä tuli jotenkin sellainen virallisempi tun-
ne, tai jotenkin semmoinen olo että oli jotenkin edel-
tä suunnitellumpaa kuin normaalisti improssa. Siis 
tää oli mun tälläinen ensimmäinen tunne.” Mies, 46

Millaisena koit roolisi yleisössä verrattuna 
aiemmin näkemiisi impro-esityksiin? Jos 
koit sen erilaisena niin miten?

Tämän kysymyksen vastauksiin vaikutti selkeäs-
ti se, olivatko vastaajat sellaisia, jotka mielellään 
huutavat ehdotuksia ääneen ollessaan improesi-
tyksen yleisössä vai ovatko he niitä, jotka pysytte-
levät mieluummin hiljaa taustalla. Muutenkin eh-
dotuksiaan ilmi tuovat eivät kokeneet niin suurta 
eroa omassa roolissaan kuin hiljaiset katsojat, jot-
ka saivat nyt mahdollisuuden ”olla äänessä”. 

Vastauksista kävi ilmi, että digitaalinen osallistu-
minen koettiin tasapuolistavan erilaisten ihmis-
ten vaikutusmahdollisuuksia, ehdotuksia tuli an-
nettua enemmän ja yleisö oli mukana kokonaisval-
taisemmin. 

”Joo kyllä tuossa oli huomattavasti helpompaa osal-
listua. En mä sinänsä muutenkaan mitenkään ar-
kaile jotakin ehdotella, mutta jotenkin tuo teki sen 
vaan niin paljon vielä helpommaksi. Että tuli taval-
laan ehdotettua huomattavasti enemmän asioita, 
mitä mä olisin silloin tullut tehneeksi, jos ne olisi 
vain huudeltu.” Nainen, 36

”Siinä pystyi enemmän keskittymään ja nauttimaan 
esityksestä, koska ei tarvinnut miettiä, kehtaanko 
toivoa tätä tai tätä juttua.” Nainen, 38

”Siis tietysti ylipäätään improssa usein yleisö vai-
kuttaa siihen, että mitä siellä tapahtuu [– –] ehkä sen 
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voisi ajatella että on jollain tavalla tasapuolisem-
paa, kun sen tekee digitaalisesti. Että sitten vaikka 
se, että pystyy äänestämään muiden vastauksia ja 
sitten se [läpi mennyt ehdotus] ei mene välttämättä 
sille, joka huutaa kovimmin jotakin juttua. Niin se 
tuntuu kivalta. Mä itse koen yleensä improesityk-
sissä, että mä en ihan hirveesti huutele niitä ehdo-
tuksia, mutta tuossa tuntui jossain määrin helpom-
malta, että pystyi ehdottamaan niitä omia juttuja. 
Että silleen ehkä koin kyllä enemmän osallistetuksi 
oman roolini.” Nainen, 28

” [– –]Aloin miettimään sitä, että jos siellä yleisössä 
on joku sellainen, joka tottuneesti osallistuu esityk-
siin, niin olisiko se sille eri. Koska ne tekee sitä nor-
maalistikin. Tavallaan mä näen, että me tehdään 
samaa asiaa yleisönä, vaikka tuossa se onkin digi-
taalisessa muodossa, kuin se että jos me huudettai-
siin ääneen niitä [ehdotuksia]. Mutta mun henkilö-
kohtainen katsomiskokemus oli tosi erilainen just 
silleen, että mä osallistuin ihan eri tavalla.” Nainen, 
24

”Pohjimmiltaan samanlaisena siis siten, että niitä 
ideoita tulee sieltä. Mutta ehkä mä koin, että koko-
naisvaltaisemmin kaikki oli mukana. Mutta siinä 
mielessä vähän erilaisena, että normaalissa impro-
keikassa voi hyvin olla niin, että on siellä tavallaan 
sivulla ja antaa muilta tulla niitä ehdotuksia, niin 
nyt jotenkin enemmän selkeästi tuli sitä - ei ”pak-
koa” osallistua, vaan sellaista, että se vähän niin 
kuin kuului siihen vahvemmin se osallistaminen.” 
Mies, 38

Pari improvisaatiokeikoilla mielellään ehdotuksia 
huutelevaa vastaajaa kuitenkin koki, että kun digi-
taalisesti annettuja ehdotuksia oli hyvin paljon, he 
eivät välttämättä saaneetkaan omaa ääntään kuu-
luviin samalla tavoin kuin tavallisesti.

”Tavallaan koin aluksi sellaista innostusta, että 
kiva kun pääsee vaikuttamaan, mutta tuota.. sitten 
jotenkin tuli välillä sellainen olo, että tuleeko täällä 
niin hirveä liuta nyt niitä ehdotuksia, että tavallaan 
hukkuu ne omat ehdotukset siellä. Että kun on ollut 
sellaisessa normi-improssa niin mä ainakin henk. 
koht. siellä uskallan myös huutaa ehdotuksia ja tun-
tuu, että ne siellä menee läpi. Kyllä tuossakin meni 
jotakin läpi, että en kokenut mitään kateellisuutta 
tai mustasukkasuutta siitä, että jonkun toisen eh-
dotus meni läpi. Mutta tuli siis sellainen olo välillä, 
että onko siellä nyt ihan miljoonia ehdotuksia, että 
mitenhän ne näistä valkkaa sitten jonkun.” Mies, 46

” [– –] Mutta mun rooli ei varmaan ollut ainakaan 
suurempi kuin aikaisemmin, kenties jopa pienempi. 
Kun mä oon kuitenkin joskus kommentoinut jotain 
niin sitten nyt mä koin, että kovin montaa kertaa se 
mun äänestämä juttu ei noussut siinä, kun kuiten-
kaan sitä ei valittu. [– –]eihän sitä voi sanoa että se 
oli passiivisempi kuitenkaan mutta ehkä rennompi.” 
Nainen, 38

Koetko ylipäätään improyleisössä ollessasi 
tärkeäksi, että voit vaikuttaa esitykseen 
jollain tavoin?

Kaikki vastaajat kokivat ainakin jokseenkin tär-
keäksi asiaksi sen, että he voivat vaikuttaa impro-
visoituun esitykseen. 

”Kyllä mä oikeastaan koen sen tärkeänä, koska jos-
kus ne parhaat improhetket on olleet niitä, kun on 
karnevalisoitu joku mun esittämä asia [– –] mä oon 
myös sitä improkatsojatyyppiä, joka tykkää eniten 
olla aika pienillä keikoilla, missä pääsee vaikutta-
maan versus vaikka kun katsoo sitä televisiosta tai 
on jossain tosi ison katsomon perällä. [– –]” Nainen, 
38

”Kyllä mä nään joo. [– –] olen pohdiskellut tässä 
viime aikoina myös mun vastuuta katsojana niihin 
näyttelijöihin. Mä huomaan esimerkiksi, että mä 
nauran paljon kovempaa niissä improesityksissä 
sellaisille jutuille, mille mä en nauraisi, jos se olisi 
käsikirjoitettu. Tietysti se on varmaan yllättäväm-
pää, niin että se reaktio on voimakkaampi, mutta 
joskus huomaa nauravansa jutuille, mitkä ei itse 
asiassa mun mielestä ole edes niin kauhean hausko-
ja, mutta mä haluan tavallaan palkita sitä näytteli-
jää [– –] Mä koen jotenkin suurempaa vastuullisuut-
ta katsojana. Ja sitten se antaa paljon itselle myös 
enemmän.” Nainen, 24

”Mun mielestä se on olennainen osa. Se on just haus-
kinta, että pystyy pistämään niitä repliikkilappuja, 
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mitä ihmiset nappaa taskusta. Mun mielestä se on 
olennainen osa sitä hauskuutta siinä, että pystyy 
vaikuttamaan.” Mies, 38

Muutama vastaaja kuitenkin mainitsi, että ei ole 
niin merkityksellistä, pääsevätkö juuri he itse vai-
kuttamaan, vai pääseekö vaikuttamaan joku muu.

”Joo ilman muuta. Ja ylipäänsä en mä tiedä, onko 
se tärkeää, että pystynkö juuri minä vaikuttamaan. 
Onhan se aika iso osa sitä perinteisesti ainakin jol-
lain lailla.” Nainen, 36

”Kyllä mä koen, että se on tärkeää, että siihen pys-
tyy vaikuttamaan, mutta ei ehkä sillä tavoin, että 
nimenomaan pitäisi tulla minulta sen vaikutuksen.” 
Nainen, 28

”Kyllä mä jotenkin luulen. Ei se nyt ehkä sellainen 
hirveän tärkeä asia ole, mutta joskus, riippuu siitä 
[impro]tekniikasta - että joskus on ihan kiva, että 
joku muu vaikuttaa ja joskus on sellainen tekniikka, 
että tuohon mä haluan vaikuttaa.” Mies, 46

Kaksi vastaajaa vertaili digi-improa aiemmin nä-
kemiinsä esityksiin. Toinen vastaaja pohti sitä, mi-
ten digi-impro voisi helpottaa suuremman yleisön 
osallistamista, toinen kritisoi näkemäänsä pitkää 
improesitystä, jossa yleisöltä kysyttiin vain yksi 
asia alussa.

”Näin aika ison improkeikan, jossa oli satapäinen 
yleisö, niin siinä tuli jotenkin tosi persoonaton tun-
nelma ja me oltiin vielä aika takana. Että ei siinä 

tullut oikein mieleenkään huudella mitään. Mutta 
ehkä sen kokoisenkin yleisön saisi vielä ikään kuin 
osallistumaan ja hallintaan näillä digitekniikoilla. 
Että siinä saisi yhdistettyä pienen ja ison keikan hy-
viä puolia.” Nainen, 38

”Nyt viimeisin, mitä mä olen ollut katsomassa, oli 
sellainen, missä yleisöltä otettiin vaan yksi asia 
ihan alussa, pelkkä otsikko, ja kaikki muu tuli sitten 
sieltä esiintyjiltä. Se oli pitkä impro. [– –]  siinä mä 
olin vähän melkein pettynyt, että eikö meitä tarvita 
tämän enempää.” Nainen, 36

Toisaalta katsojien esitykseen vaikuttaminen näh-
tiin myös haasteellisena silloin kun yleisön anta-
mat aiheet ovat liian yksipuolisia.

”[– –]Ja sitten jossain tilanteessa se voi olla kyllä 
myös haaste, että siihen voi vaikuttaa, riippuen vä-
hän yleisöstä. [– –] Joskus on ollut sellaisessa ylei-
sössä, jossa alkaa vaan ärsyttää, että antakaa nii-
den nyt improta rauhassa, ettei tulisi vaan pelkkiä 
kakkahätä-tyyppisiä aiheita tai jotakin sellaista.” 
Nainen, 28

Mikä oli mielestäsi onnistunutta Suuren 
Teeman Illassa, missä olisi ollut mielestäsi 
kehittämisen varaa?

Vastauksissa onnistuneiksi asioiksi koettiin esi-
tyksen monipuolisuus ja yllätyksellisyys ja lisäksi 
monet yksittäiset improtekniikat saivat kehuja. 
Muutama vastaaja nosti esiin myös sen, että oli 

mielenkiintoista ja hauskaa nähdä myös muiden 
yleisön jäsenten ehdotuksia ja seurata äänestystu-
loksia. Yksi vastaaja olisi halunnut, että ehdotuk-
set olisivat säilyneet järjestelmässä pitempäänkin, 
jotta niitä olisi voinut lukea myös jälkikäteen. Myös 
teknologian helppous ja nopeus saivat kehuja: pal-
veluun ei tarvinnut kirjautua ja ehdotukset tulivat 
heti näkyviin.

”Onnistunutta oli ainakin se, että niitä tekniikoita 
oli niin monenlaisia. Oli kivaa, että oli aina odotet-
tavaa - että mitäköhän tästä seuraavaksi tulee. Ja 
sitten myös se nettisivupalvelu toimi musta hirveen 
hyvin. Oli tosi kiva, ettei tarvinnut kirjautua mihin-
kään ja sitten siinä näkyi salamannopeasti se, mitä 
siinä nyt sitten tekikin. Ja sitten mun mielestä sopi 
älyttömän hyvin improon digitaalisuus ideana [– –] 
mä oon muutenkin eniten tykännyt monesti niistä, 
että kerätään vaikka niitä lappusia ja yksittäisiä 
lauseita. Nyt oli kiva, kun me yleisössä nähtiin kaik-
ki, mitä niissä lapuissa on lukenut.” Nainen, 38

”Mulle sekin toi siihen kiinnostavuutta, että miten 
ihmiset äänestää. Että kyllä se erilaisuus sinänsä on 
jo arvo, koska se tuo kiinnostavuutta. Mutta myös 
että se on erilainen, toimii paremmin eri ihmisillä.” 
Mies, 38

”Oli hirveän hauskaa, että pääsi yleisönä myös nä-
kemään niitä kaikkia muitakin ehdotuksia kuin nii-
tä, mitkä valittiin siinä kohtaa, kun niitä sai itse sin-
ne syöttää. Että ehkä normaalisti improesityksessä 
tuntuu siltä, että aika nopeasti sieltä tulee se joku 
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voittava ehdotus ja sittenhän ei enää kannata huu-
della. Tuossa musta oli kivaa se, että pääsi ikään 
kuin fiilistelemään niitä mahdollisuuksia jo ennen. 
Ja musta olisi ollut ehkä kivaa, jos ne [ehdotukset] 
olisivat säilyneet jossain luettavana, koska sitten 
kun ne valinnat meni lukkoon, niitä ei nähnyt enää. 
Itselle olisi ollut hauska, jos olisi ehtinyt vielä myö-
hemminkin katsomaan, että mitä sinne ehtikään tul-
la vielä sen jälkeenkin, kun itse en enää katsonut. ” 
Nainen, 36

Myös esityksen tv-ohjelmakehys sekä useat vai-
kuttamistavat, kuten repliikkien kirjoittaminen, 
äänestäminen, ja ehdotusten livenä syöttäminen 
saivat kehuja.

”Sitten tykkäsin siitä, kun se Suuren Teeman Ilta oli 
rakennettu niin kuin tv-ohjelman ympärille, eli se 
yhdisti ne pienemmät lyhytelokuvat ja asiantunti-
japuheenvuorot samaan. Niin se loi sellaisen hyvän 
tarinallisen kehikon.” Nainen, 24

”Sitten mä tykkäsin myös siitä, missä sai itse kirjoit-
taa niitä repliikkejä nimenomaan ennen sitä esitys-
tä. [Miettii.] Joo se äänestysjuttu. Se, missä ehdotet-
tiin tarinalinjoja ja sitten sai äänestää, niin siitä tuli 
vähän sellainen pelimäinen viba. Se oli mun mieles-
tä erittäin onnistunut.” Nainen, 24

”Sitten myös jotkut niistä lauluista oli musta aika 
hyviä. [Miettii.] Mun mielestä se ihan viimeinenkin 
biisi oli tavallaan tosi hauska, johon otettiin yleisöl-
tä, että minkä tyylinen bändi ja biisi.” Nainen, 36 

”Se oli musta ihan huippuhyvä ja toimiva se, missä 
oli työhaastattelutilanne, missä ne äänet oli ikään 
kuin tämän tyypin päässä. Se toimi just sen takia, 
että yleisö ikään kuin näki niitä, mutta se [näyttelijä] 
ei välttämättä sanonut niitä ääneen vaan tietoisuus 
oli vaan yhteinen, että näin sen päässä kuuluu. Ja 
se oli musta myös tosi hyvin näytelty siltä päähen-
kilöltä, se että se ei mitenkään suoraan välttämättä 
käyttänyt ehdotuksia [puheessa] vaan ikään kuin 
toi sen jotenkin muuten ilmi, että tällaista pyörii 
sen päässä. Se oli tosi herkullinen ja tuollaista olisi 
aika mahdotonta tehdä muilla tavoin. Ja sitten kun 
niitä pystyi livenä sinne syöttämään, niin sitten pys-
tyi myös ikään kuin yleisönä ammentamaan siitä, 
mihin suuntaan mikäkin juttu oli menossa. Niin se 
oli ehkä ihan paras melkein nyt kun muistin. Joo sel-
laista kyllä lisää!” Nainen, 36

”Ainakin se kuvajuttu mun mielestä toimi [– –] oli 
mielenkiintoista, että minkälaisia kuvia tulee ylei-
söstä ja että miten ne otetaan vastaan. Että siitä mä 
jotenkin tykkäsin ja sitten se vuorosanojen antami-
nen toimi.” Nainen, 28 

”Mutta sitten myös se äänestäminen oli mun mie-
lestä ihan hyvä, jossa sai valita sen, että mikä seu-
raavista toteutuu. Niin se tuntui myös kivalta, koska 
siinä on sellainen selkeästi koko yleisön osallistava 
fiilis. Että se toimi ja ne kuvat oli mun mielestä tosi 
hauskoja.” Nainen, 28

Yksittäisistä tekniikoista useiten mainittiin ”Neljä 
tarinaa”, jossa kehuttiin erityisesti sitä, että näytte-

lijäntyö pääsi oikeuksiinsa ja maininnan sai myös 
improtekniikan visuaalisuus. 

”Siinä oli paljon sellaisia. Yksi mun lemppareita oli 
se, missä oli ne kuvat taustalla ja siinä oli ne nel-
jä ihmistä, jotka kertoi sitä tarinaa. [– –] se oli mun 
mielestä tekniikkana tosi hyvä ja miten hyvin ne ku-
vat toimi siinä.” Nainen, 24

”Se tekniikka jäi mieleen, missä oli kuvat ihmisten 
taustalla. Se oli ensinnäkin visuaalisesti vaikutta-
va ja se erosi normaali-improsta. Siitä mä tykkäsin 
ehkä eniten.” Mies, 46

”Esimerkiksi se, missä oli ne pitkulaiset valokuvat 
niiden esiintyjien takana, oli musta todella onnis-
tunut. Se oli tosi hyvä kokonaisuus ja jotenkin tosi 
hyvää näyttelijäntyötä. Siinä pääsi ne näyttelijöiden 
taidot tavallaan oikeuksiinsa. Ja sitten samalla se 
oli tosi hauska ja kompakti, että se ei venynyt liian 
pitkäksi ja se tyylikkäästi tihentyi loppua kohden, 
että siitä tuli sellainen yhtenäinen. Siitä mä eri-
tyisesti pidin. Ja se oli ehkä mulle vähän uudempi 
juttu, että mä en ollut nähnyt ton tyylistä aikaisem-
min.” Nainen, 36

Kommentteja keräsi myös asiat, jotka eivät olleet 
selkeästi positiivisia tai negatiivisia, kuten se, että 
esitys oli selkeästi erilainen. Parissa vastauksessa 
kävi myös ilmi, että jotkut asiat toimivat vastaajis-
ta idean tasolla, mutta toteutuksessa oli vastaajien 
mielestä parantamisen varaa.
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” [– –] se oli tosi erilainen kuin muut improkeikat, 
että kyllä mä koin että se että se osallistutti eri taval-
la teki siitä jotenkin.. no ainakin selkeästi erilaisen. 
Vaikea sanoa, että onko se parempi vai ei. Esimer-
kiksi kun ihmiset pystyy ilmaisemaan sitä, millai-
seksi ne haluaa tämän kohtauksen menevän, niin 
mulla ei ole vaikeuksia huutaa sitä, mutta kenellä 
on, niin varmaan sitten tämä on parempi.” Mies, 38  

”Valokuvien käyttö oli sinänsä tosi hauska idea, 
mutta en kyllä itse keksi, miten niistä saisi enemmän 
irti. En tiedä onko se vähän myös sitten vaikea se 
kuvien valinta [– –] että ehkä teksti toimi paremmin 
kuin kuvat mun mielestä.” Nainen, 38

”Se ameeba-juttu ehkä lähti silleen lapasesta, että 
siitä tuli vähän turhankin hajanainen, vaikka siinä 
oli jotain ihan tosi herkullisia kohtia ja ameeban 
hahmo oli erinomainen. Mutta siinä oli kummalinen 
sivujuoni, nämä toiset hahmot jotka eivät varsinai-
sesti liittyneet tarinaan kauheasti mitenkään. Ja sii-
tä tuli vähäsen ehkä raskas seurattava. Lähtökohta 
oli tosi mainio ja siinä oli kivaa se, että pääsi ikään 
kuin vaikuttamaan tapahtumien kulkuun. Että se 
oli konseptina tosi hyvä, mutta se vaan vähän meni 
ehkä turhan monipolviseksi.” Nainen, 36

Kritiittistä pohdintaa aiheutti esimerkiksi tekno-
logia, joka saattaisi hankaloittaa joidenkin yleisön 
jäsenten osallistumismahdollisuuksia sekä tekni-
set ongelmat, joita kuvien lataaminen esityksessä 
aiheutti. 

”Mä mietin vaan sitä, että mulla on ensinnäkin hir-
mu huono puhelin, mutta se toimi sinänsä ihan hy-
vin ja ne ohjeet oli… Aluksi mä olin silleen, että voi 
ei, mitä pisteitä, missä pitää..? Mikä pylväs? Mutta 
sitten kun vaan rupesi tekemään, niin se oli yksin-
kertaista ja helppoa ja mun puhelimella toimi kaik-
ki ja akkukaan ei loppunut, mitä puhelin tekee aina 
silloin kun ei pitäisi. Mutta jos mä tulisin uudestaan 
katsomaan, niin en mä edes jännittäisi sitä tekno-
logiaosuutta siinä. Sitten mä vähän jännitin, kun 
siellä oli jotain sellaisia vanhempia ihmisiä ja se oli 
tosi stereotyyppistä, että se olisi niille jotenkin han-
kalaa ja sitten musta tuntui, että ne oli paljon näp-
pärämpiä kuin minä. Tai ne oli silleen että ”täähän 
on kiva”.  Eli ehkä ei olisi pitänyt sitäkään jännittää.” 
Nainen, 24 

”No ainakin siinä oli ilmeisesti vähän häikkää tai 
ongelmia, että kaikki ei löytäneet mihin niitä kuvia 
pitäisi laittaa. Mä en ainakaan itse osannut. [– –] 
Ja mullahan ei edes ole älypuhelinta niin mulla oli 
tabletti, jolla mä osallistuin. Mutta jos mulla olisi 
ollut pelkkä puhelin mukana niin mä en edes olisi 
voinut osallistua. Että sinänsä tietysti voi ajatella, 
että se on ikään kuin vähän rajoittavaa, että se on 
vaan sillä älylaitteella, mutta toisaalta nykyäänhän 
käytännössä kaikilla on sellaiset, että se nyt ei ole 
iso ongelma.” Nainen, 36

Muutamissa kommenteissa pohdittiin myös sitä, 
voiko digitaalisuus rajoittaa liikaa improvisaatiota. 
Esimerkiksi laulu, jossa kaikki sanat olivat yleisön 
kirjoittamia, herätti kritiikkiä siitä, että näyttelijöi-

den improvisaatio-osuus jäi pieneksi. 

” [– –] mikä ei toiminut jossain kohtaa oli se, kun siel-
tä tuli niitä laineja, niin näyttelijät otti ne suoraan 
ja siinä ei tullut tavallaan väliin mitään. Niin kuin 
niiden omia laineja. Se tuntui liikaa suoraan vaan 
toistamiselta. Tai se, että se, joka oli koneen äärel-
lä saattoi valita ne jutut esimerkiksi siihen lauluun, 
mutta sitten kun ne tuli sieltä niin suoraan, siinä ei 
näkynyt sitä improvisaatio-osuutta niissä kohdissa. 
[Miettii.] Mutta se on vaan tuollainen toteutusjuttu, 
jonka pystyy muokkaamaan.” Mies, 38

”Mutta sitten jossain tilanteissa koin, että se saattoi 
myös rajoittaa jollain tavalla sitä improa. Tai sitten 
se ei ollut enää jollain lailla niin vapaata. Esimer-
kiksi se loppulaulu, vaikka kun se tuli aika silleen 
suoraan syötettynä ne yleisöltä tulevat ehdotukset, 
niin kun johonkin tiettyyn järjestykseen, niin sitten 
se ei ehkä ole niin sellaista, että annetaan impulssi 
ja näyttelijät tekee sen perusteella jotain, vaan että 
sieltä tulee tavallaan suoraan ne jutut yleisöstä ja 
sitten se ei mun mielestä oikein toimi.” Nainen, 28 

”Se vähän häiritsi, kun esityksessä oli se yksi tee-
ma koko ajan. En vaan tykännyt siitä, makuasioita 
ehkä. Ehkä olisi ollut kivempaa, jos siinä olisi vaih-
tunut se jotenkin. [– –], että tauon jälkeen olisi tullut 
toinen vastaava teema. [– –] Jos tätä digitaalisuutta 
käytettäisiin vain silloin tällöin, että se tulisi niin 
kuin vähän sellaisena yllätyksenä [– –] Välillä tuli 
nyt sellainen olo, että katsotaan jotain tv-ohjelmaa 
ja että tämä on nyt ennalta järjestettyä, vaikka tie-
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sikin että ei ole. Mutta tuli sellainen tunne.” Mies, 46

Kiinnostaisiko sinua nähdä digi-improa 
tulevaisuudessa? Miksi?

Kaikkia vastanneita kiinnosti nähdä digi-improa 
myös tulevaisuudessa. Syinä mainittiin esimerkik-
si osallistumisen helppous, hauskuus ja yllättäväk-
sikin koettu yhteisöllisyyden tunne. Myös se, että 
on jotakin tekemistä väliajalla ja ennen esitystä 
sekä pelimäisyydellä uudenlaisen yleisön tavoitta-
minen mainittiin. Kiinnostavaa oli myös havainto 
siitä, miten vastaajasta oli hauskaa lukea muiden 
osallistujien kirjoittamia ehdotuksia ja miettiä nii-
den mahdollisuuksia jo ennen kuin mitään on edes 
tapahtunut.

”Joo ehdottomasti kiinnostaisi. Kyllähän se selvästi 
kehittää sitä taiteenlajia ja kukapa ei sellaista toi-
voisi.” Nainen, 38

”Kyllä kiinnostaisi. Mun mielestä se osallistaa sel-
laisetkin ihmiset, joita se ei normaalisti osallista. 
Ja mä näen siinä jonkinlaisen sellaisen pelimäisen 
viban, mikä voisi kanssa kiinnostaa sellaisia ylei-
söjä, jotka ei normaalisti käy katsomassa improa.” 
Nainen, 24

”Kiinnostaa. Se erilaisuus tekee siitä jo kiinnosta-
van, että on uusi konsepti. [– –] niin kuin toi äänes-
tyksen ja uusien asioiden tuominen ja se inspiroi. 
Mä olin viikonloppuna protuleirillä ja siellä inspi-
roiduin tavallaan tuosta, että miten tuota äänestys-

tä voisi tehdä myös muualla niin se oli ihan siinä 
mielessä kiinnostavaa.” Mies, 38

”Ehdottomasti musta olisi tosi kivaa, jos kaikki esi-
tykset olisi tuollaisia, missä pääsisi noin helposti ja 
hauskasti vaikuttamaan. [– –] odotteluaikana ennen 
esityksen alkamista oli sellaista mielekästä tekemis-
tä ja väliajallakin oli sitten uudet systeemit. [– –] Se 
[digitaalisuus] teki siitä improsta jotenkin yllättä-
vää kyllä niin suorastaan vähän yhteisöllisemmän 
tuntuista, vaikka voisi kuvitella, että kun kaikki 
ovat omilla laitteellaan, niin se ei olisi sitä. Mutta 
kun siellä pääsee sitten just fiilistelemään niitä mui-
den ehdotuksia ja miettimään, että kukahan tämän 
on laittanut. Se oli musta erityisen hauskaa. Kun 
siinä tulee sellainen niiden kaikkien lukemattomien 
mahdollisuuksien pohdinta päässä, ennen kuin mi-
tään on edes tapahtunut. Niin se on aika herkullis-
ta.” Nainen, 36

”Kiinnostaisi nähdä joo. Ja varmaan just tuon osal-
listavuuden takia ja myös sen, että olisi kiinnosta-
vaa nähdä, mihin kaikkiin suuntiin ja millä tavalla 
se voisi kehittyä ja mitä se voisi antaa sille improlle. 
Tuollaisten toimivien käytänteiden löytyminen on 
myös ihan yleisesti tosi kiinnostavaa [– –] saa jotain 
semmoista inspiraatiota tai näkökulmia siihen, että 
mitä se voi mahdollistaa.” Nainen, 28

Kriittisimmässä kommentissa vastaaja pohti sitä, 
rikkoutuuko tietty ”taika tai jännitys”, kun käytössä 
oli tekniikka, joka saattoi myös aiheuttaa ongelmia 
ja joka hänen mielestään hallitsi liikaakin esitystä.

”Joo kyllä. Mä vähän vielä pikkuisen emmin, että 
joku tavallaan tietty taika tai jännitys vähän katosi 
koko esityksestä verrattuna KSP:n normiesityksiin, 
kun siinä oli se kone ja laite, jota näprättiin [– –] sel-
lainen flow rikkoutui mun mielestä, kun siellä oli 
se tekniikka ja odoteltiin ja joku valitti, että on joku 
vika. Jotain tavallaan särkyi mun mielestä, mut-
ta toisaalta se oli myös kiinnostavaa. Mä en ehkä 
tykkäisi, että se tekniikka olisi noin hallitsevassa 
osassa, mutta että jos vaikka välillä jossain jotenkin 
vähän...” Mies, 46

Millaiseen suuntaan haluaisit, että digi-
impro kehittyisi, mikä tekisi siitä vielä 
mielenkiintoisempaa?

Viimeisessä kysymyksessä halusin kuulla, oliko 
esitys synnyttänyt vastaajilla visioita siitä, millais-
ta digi-improa he haluaisivat nähdä tulevaisuudes-
sa. Vastauksiin sisältyi erilaisten ideointien lisäksi 
myös kriittistä pohdintaa digi-impron hyödyistä.

Pari vastaajaa pohti digitaalisuuden hyödyntämis-
tä etänä, omalta kotisohvalta käsin esimerkiksi tv:-
tä katsellessa eli sellaisessa tilanteessa, jossa ylei-
sö ei ole normaalisti voinut vaikuttaa tapahtumien 
kulkuun. 

”Mutta se on kyllä jännä kieltämättä, että vaikka 
televisiossakin on ollut improa jo joskus ties milloin 
90-luvulla niin tälläistä tämän tyyppistä yleisön 
osallistamisjuttua ei ole kyllä juuri tähän tyyliin 
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käytetty. Niin että jokainen voisi kotisohvalta ehdot-
taa telkkariinkin.  ” Nainen, 36

”Tv-formaatissa, missä ei katsoja yleensäkään pys-
ty olemaan kontaktissa, niin siinähän se toimii vielä 
niin kuin tavallaan televisiokatsoja ja sitten televi-
sio-ohjelma. Että tavallaan mä haluaisin, että se ke-
hittyisi jonnekin sinnekin päin.” Nainen, 24

Yksi vastaaja alkoi myös visioida digi-impron ke-
hittämistä yleisön osallistamisen ulkopuolelle te-
koälyn suuntaan. Tästä vastauksesta saattoi pää-
tellä, että vastaajalle ei olisi välttämättä niin suurta 
merkitystä sillä, että esitykseen vaikuttaminen 
olisi juuri hänen itsensä osallistumista - tai edes 
ylipäätään elävän ihmisen osallistumista.

” [– –] olisiko joku tällainen, että yksi niistä yleisön 
jäsenistä olisi niin kuin kone. Että siinä olisi jonkin-
lainen alkeellinen tekoäly, joka myös heittelisi nii-
tä syötteitä. Niin sellaista voisi olla ihan tavallaan 
hauska seurata, että mitä se sanoisi. Sehän voisi 
myös piirtää kuvia, mistä näyttelijöiden pitäisi läh-
teä. Että ehkä just se ihmisen ja koneen vuoropuhelu 
voisi olla sellainen kiinnostava teema. ” Nainen, 38

Yksi vastaaja pohti myös, kuinka ehdotuksia voisi 
kerätä kenties jo hyvissä ajoin ennen itse esityksen 
alkamista ja toinen pohti vieläkin monipuolisem-
paa yleisöinteraktiota.

” [– –] ehkä tuollaisella tavalla että kun pystyy sitten 
pistämään kuvaa, videota, sen tyyppistä. Sellaista 

visuaalisempaa myös, koska se mahdollistaa sen. 
Esimerkiksi että pystyisivätkö ihmiset valmistautu-
maan siihen jollain tavalla esimerkiksi tuottamal-
la videota. Eli niin, että se ilta pystyisi lähtemään 
käyntiin jo paljon aikaisemmin esimerkiksi.” Mies, 
38

” [– –] toivoisi, että niitä yleisön ehdotuksia pystyy 
vielä enemmänkin jotenkin hyödyntämään ja sitä 
interaktiivisuutta siinä. Niin kuin juuri nämä tälläi-
set vaihtoehdot ja muut. Niitä voisi hyödyntää ehkä 
useammassakin erityylisessä kohtauksessa. Ja jo-
tenkin tuntui, että siinä oli niin paljon potentiaalia, 
että olisi toivonut, että niitä olisi päässyt enemmän-
kin käyttöön.” Nainen, 36

Muutamissa vastauksissa tuli ilmi myös epäilyksiä 
siitä, voiko digitaalisuus häiritä kontaktia näytte-
lijän ja katsojan välillä ja tällöin estää vuorovaiku-
tusta. 

”Mutta se pelimäisyys joo ja sitten... [Miettii.] Se on 
niin kaksipiippuinen juttu, että onko se riski sille, 
että se vie sitä suoraa kontaktia näyttelijän ja kat-
sojan välillä, vai kehittääkö se just [improa] mun 
kaltaisten ihmisten kanssa, jotka hirveästi haluaa 
osallistua, mutta sitten kun pitäisi oikeasti huutaa 
jotain ääneen, niin onkin kivempaa näpytellä puhe-
limella.” Nainen, 24

” [– –] rupesin miettimään sitä, että jos teatteri on 
ylipäätään nähty sellaisena, että ollaan läsnä tässä 
hetkessä, ollaan tavallaan suorassa vuorovaikutuk-

sessa ihmisten kanssa, niin sitten mua kanssa vähän 
pelottaa se, että syökö se sitä, kun me otetaankin sii-
hen välille se puhelin. [– –]” Nainen, 24

” [– –] digi-osuus on siinä työväline ja ne näyttelijät 
ja se impro pääsee siinä vahvasti näkyville. Niin se 
on myös tärkeää ja ainoa kritiikki olikin mulle just 
se, missä mä koin, että se ei päässyt. [Miettii.] Tuo on 
vaikeaa koska ei edes tiedä, mihin se voisi kehittyä. 
Koska mun mielestä esimerkiksi valokuvien tuomi-
nen oli hyvä idea ja se oli täysin uusi siis sinänsä 
[– –]” Mies, 38
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5
Tulokset

Yleisötutkimuksen tulokset olivat kokonaisuudes-
saan positiiviset, mutta tutkimukseen osallistujat 
antoivat myös rakentavaa kritiikkiä. Koska itsellä-
nikin oli vaikeuksia löytää esimerkkejä digitaali-
suutta hyödyntävästä improvisaatioteatterista, oli 
odotettu tulos, että kukaan tutkimukseen osallis-
tuneista ei ollut varsinaisesti nähnyt digitaalisuut-
ta ja improa yhdistettävän samalla tavoin. 

Toisen ja kolmannen tutkimuskysymyksen välillä 
kysymyksenasettelua olisi voinut hieman muoka-
ta; toinen kysymys koski Suuren Teeman Iltaa kat-
somiskokemuksena ja kolmas yleisön omaa roolia 
esityksessä. Useat vastaajat viittasivat omaan roo-
liinsa jo ensimmäisessä vastauksessa, koska osal-
listuminen oli niin iso osa katsomiskokemusta. 

Nämä kysymykset olisikin kannattanut yhdistää 
tai ainakin mainita jo toisen kysymyksen yhtey-
dessä, että seuraava kysymys koskee erikseen ylei-
sön roolia. Oli oletettavaa, että vastaajat kokivat 
suurimpana erona näkemiinsä improesityksiin 
digitaalisen osallistumistavan ja sen tuomat mah-
dollisuudet kaikille saada äänensä kuuluviin. Sen 
sijaan yllättäviä huomioita tuloksissa oli, että val-
kokangas vei yhden vastaajan huomiota pois näyt-
telijöistä ja että esityksen muoto toi yhdelle vastan-
neelle tunteen siitä, että esitys oli enemmän edeltä 
suunniteltu kuin impro yleensä. 

Mielenkiintoinen esiin tullut näkökulma yleisötut-
kimuksessa oli usealta vastaajalta tullut komment-
ti yhteisöllisyyden tunteen lisääntymisestä ja kat-
sojien tuomisesta lähemmäs toisiaan. Vaikka ulko-
puolisen silmin saattoikin näyttää siltä, että yleisö 
on epäsosiaalisen näköinen joukko puhelimiaan 
tuijottamassa etenkin ennen esityksen alkamista 
ja väliajalla heidän toteuttaessaan tehtäviä, saat-
toivat yleisön jäsenet kokea yhteisöllisyyttä ehdot-
taessaan ja lukiessaan muiden ehdotuksia sekä 
nähdessään toistensa valokuvia. Yleisölle tuli tun-
ne, että kaikki ovat kokonaisvaltaisemmin mukana 
luomassa esitystä yhdessä. 

Yleisötutkimukseen osallistuneet pitivät yllättä-
vänkin tärkeänä asiana sitä, että heillä on mah-
dollisuus osallistua improvisoituun esitykseen 
– tai ainakin että on tärkeää, että yleisön jäsenet 
osallistuvat, vaikka osallistuja ei olisi juuri vastaa-
ja itse. Tämä oli yllättävää, jos tulosta vertaa Pia 

Koposen (1999, s. 94) vuoden 2002 kyselyn tulok-
siin, jossa vain kaksi prosenttia mainitsi yleisön 
osallistumisen yleisöä kiehtovana asiana improvi-
saatioteatteriesityksessä. Mutta, kuten jo luvussa 
2.1. mainitsin, tässä tapauksessa kyseessä oli pitkä 
improvisoitu näytelmä, jossa yleisöä perinteisesti 
osallistutetaan vähemmän. Suuren Teeman Iltaa 
voidaan siis pitää yleisön osallistamisen kannalta 
onnistuneena, sillä se sai myös yleisön jäsenet pi-
tämään osallistumista merkittävänä asiana.

En ollut varsinaisesti miettinyt teknologian tuo-
mia haasteita erilaisille esimerkiksi iäkkäämmille 
yleisön jäsenille, sillä yleensä improvisaatioteatte-
rin yleisöt koostuvat suhteellisen nuorista ihmi-
sistä ja älylaitteiden käyttäminen alkaa olla tuttua 
jo iäkkäämmällekin väestölle. Tämä näkökohta 
oli vastauk sissa kuitenkin pohtimisen arvoinen 
varsinkin, jos tulevaisuudessa esiinnymme esi-
merkiksi iäkkäämmille ihmisille suunnatuissa ta-
pahtumissa. Toisaalta on myös huomioitavaa, että 
esitystä oli mahdollista seurata ja siitä oli mahdol-
lista nauttia myös täysin ilman digitaalista osallis-
tumista. 

Vastaajien esittämät huolet näyttelijän ja yleisön 
välisen yhteyden säilyttämisestä olivat mielenkiin-
toisia ja osittain odotettuja tuloksia. Olihan Suuren 
Teeman Ilta myös kokeilu siitä, kuinka paljon di-
gitaalista vuorovaikutusta olisi mahdollista lisätä 
yhteen esitykseen ilman että siitä tulisi esitystä 
häiritsevä tekijä. Myös yhden vastaajan komment-
ti tietyn ”taian tai jännityksen” rikkoutumisesta 
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kun esiintyjien ja yleisön väliin tuodaan laite, oli 
kiinnostava ja sai minut miettimään, millä tavalla 
tätä voisi tulevaisuudessa toteuttaa niin että tämä 
”taikuus” teknologiasta huolimatta säilyisi. Vas-
tauksina voisi olla ainakin harjoittelu: se että digi-
taalisia elementtejä käytettäisiin esityksessä niin 
sulavasti, että se ei häiritse, eikä teknisiä ongelmia 
syntyisi. Toinen keino voisi olla sen asian tarkempi 
miettiminen, mitä taustaprojisoinnissa näytetään 
ja milloin, jotta projisointi ei veisi liikaa huomiota 
esiintyjiltä. Ja tietysti ylipäätään digitaalisuuden 
”säännösteleminen” esityksessä eli sen käyttämi-
nen parhaiten sopivissa kohdissa.

Yleisesti yleisötutkimuksen tekemistä olisi helpot-
tanut, jos olisin saanut kaikki haastattelut tehtyä 
vielä nopeammin esityksen jälkeen, sillä mitä pi-
tempi aika esityksestä oli kulunut, sitä huonom-
min vastaajat enää muistivat esityksen yksityis-
kohtia. Mietin myös jälkikäteen, että olisi voinut 
olla hyödyllistä, jos minulla olisi ollut esimerkiksi 
valokuvallinen lista esittämistämme improvi-
saatio tekniikoista, jota olisin voinut pitää keskus-
telun ajan esillä vastaajan muistia virkistämässä.  

Yleisön jäsenten lisäksi olisi saattanut olla mielen-
kiintoista haastatella myös näyttelijöitä, jotta hei-
dän mielipiteitään olisi voitu verrata yleisön koke-
muksiin. Itse kuitenkin esiinnyin Suuren Teeman 
Illan toisella puoliajalla, joten voin kertoa omista 
kokemuksistani. Toisella puoliajalla toteutimme 
improvisoidun näytelmän, jossa yleisö äänesti jo-
kaisen kohtauksen jälkeen siitä, mitä seuraavas-

sa kohtauksessa tapahtuisi. Oman kokemukseni 
mukaan digitaalisuus toimi siinä sujuvasti; näyt-
telijänä pystyi paremmin keskittymään tarinaan, 
kun äänestämiskohdat eivät aiheuttaneet pitkää 
keskeytystä, jonka yleisön huutelut tai yleisön ää-
nien manuaalinen laskeminen olisivat synnyttä-
neet. Muutenkin itsestäni tuntui, että esityksessä 
säilyi digitaalisen osallistamisen vuoksi paremmin 
yllä tietty rytmi ja esiintyjien vireys, kun koko ajan 
ei tarvinnut ”keskeyttää” esitystä yleisöltä asioi-
den kysymiseen.  Hiljaisemman yleisön – tai myös 
liian innokkaasti ehdotuksiaan huutelevan yleisön 
kohdalla saattaa joskus vierähtää pitempikin tovi 
ehdotuksia kysyttäessä, jolloin näistä hetkistä voi 
muodostua esityksen keskelle suvantokohtia. Ylei-
sökontakti kuitenkin mielestäni säilyi esiintyjän 
ja yleisön välillä, sillä yleisön huomio kiinnittyi 
mobiililaitteisiin ja taustan projisointiin vain ää-
nestysvaiheessa. Muun ajan he saattoivat keskittyä 
esitykseen täysipainoisesti.

Luvussa 2.1. mainitsin Keith Johnstonen kritiikin 
yleisöltä pyydettäviä ehdotuksia kohtaan. Johnsto-
nen mukaan yleisön ehdotukset tulevat usein vain 
muutamilta henkilöitä, jotka haluavat olla esiinty-
jiä hauskempia (Johnstone 1999, s. 25). Mielestäni 
onnistuin digitaalisuutta hyödyntämällä löytä-
mään yhden ratkaisun Johnstonen kritiikkiin. Kun 
osallistuminen oli esityksessä anonyymiä, yleisön 
jäsenillä ei ollut samanlaista tarvetta olla hauskoja 
ja päteä. Ehdotukset olivat myös tarkemmin mie-
tittyjä, kun niihin sai käyttää aikaa ilman paineita 

ennen esitystä ja väliajalla. Myös muiden yleisön 
jäsenten ehdotusten äänestäminen auttoi hyviä 
ehdotuksia nousemaan esiin. Kohtauksessa, jossa 
ehdotukset tulivat ”livenä” yleisöltä tuli myös tut-
tuja navanalusehdotuksia, mutta tällöin moderaat-
tori saattoi ohittaa ne. Yleisön jännittämään ”laval-
le joutumisen” pelkoon digitaalisuus osoittautui 
toimivaksi ratkaisuksi. Kun yleisöä ei tuoda fyysi-
sesti lavalle vaan osallistua voi omalta paikaltaan, 
osallistumisen kynnys madaltuu ja yleisön jäseniä 
on helpompi saada vapaaehtoisiksi. 

Luvussa 2.3. esittelin Arto Lindholmin digitaalisen 
osallisuuden portaat (Virtanen & Toivanen 2018, 
s. 79–80.) Toteutin mielestäni onnistuneesti eri 
tasoja digitaalisen osallisuuden portaista (kuva 
2.1. s. 14) eli annoin yleisön vaikuttaa esitykseen 
monipuolisesti. Yleisö saattoi halutessaan seura-
ta esitystä passiivisesti osallistumatta ollenkaan, 
he saattoivat ilmaista mielipiteensä esimerkiksi 
äänestämällä muiden ehdotuksia, heillä oli monin 
eri tavoin mahdollisuus vaikuttaa esitykseen ja he 
myös tuottivat omaa sisältöä. Joissain tapauksissa 
yleisön jäsenillä oli myös täysivaltainen päätök-
sentekijän rooli, kuten kohtauksessa, jossa yleisön 
jäsen saattoi päättää, mitä ilmaisutapaa näyttelijät 
lavalla käyttivät. 

Myös interaktiivisen teatterin suunnittelijoille 
tehtyä listaa huomioistavista asioista (Fliotsos & 
Medford 2018, s. 17) pyrin esityksessä noudatta-
maan. Listassa oli mainittu seuraavat asiat: 
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- Ajattele yleisöä esityksen avaintekijänä.

- Luo yleisölle mahdollisuuksia tulle näkyviin.

- Luo tunnepitoisia kytköksiä yleisön ja näyttelijöi-
den välillä.

- Suunnittele vuorovaikutuksen hetket.

- Ota huomioon mahdolliset poikkeamat.

- Haasta yleisöä.

Esityksen avaintekijänä oli jopa korostetusti yleisö 
ja heille oli luotu useita erilaisia mahdollisuuksia 
tulla näkyviin. Kykenin myös yleisötutkimukseen 
vastausten perusteella luomaan tunnepitoisia 
kytköksiä yleisön ja näyttelijöiden välille ainakin 
kohtauksessa, jossa yleisö pääsi näyttelijän pään 
sisään luomaan hänelle ajatuksia. Esityksessä 
myös haastettiin yleisöä uusilla tavoilla aina piir-
tämismahdollisuudesta äänestämiseen.  Kaikkia 
mahdollisia poikkeamia ei teknologian kanssa voi-
nut ottaa huomioon etukäteen ensimmäistä kertaa 
tämän kaltaista esitystä toteutettaessa, kuten sitä, 
että kaikki mobiililaitteet eivät toimineetkaan ha-
lutulla tavalla yleisön valokuvia kerättäessä. 

Suuren Teeman Illasta saadut tulokset vaikuttivat 
samana keväänä kahteen muuhun improvisaatio-
esitykseemme, joista mainitsin luvussa 3.3. Esi-
timme keväällä 2019 digi-improa tilausesityksessä 
Aalto-yliopiston maisteriopiskelijoiden mento-
rointiohjelman päätöstilaisuudessa sekä helsinki-

läisen Teerenpeli-ravintolan Hepuli-klubilla. Näis-
sä esityksissä vältimme tekniset ongelmat kuvien 
keräämisessä vaihtamalla kuvankeräysalustan  
Lifebox.mobi-palveluun.  Tosin valitettavasti vii-
meistellessäni opinnäytetyöni tekstiosuutta ke-
väällä 2020, huomasin että tämä sivusto ei ole enää 
toiminnassa. Suuri korjaus Suuren Teeman Iltaan 
verrattuna oli tapa, jolla keräsimme ehdotuksia. 
Kun Suuren Teeman Illassa yleisö näki tilassa ole-
vista kylteistä, mihin internet-osoitteisiin heidän 
olisi mentävä ja mitä tehtävä, seuraavassa esityk-
sessä kaikki ohjeet olivat ainoastaan yhden linkin 
takana samalla nettisivulla eikä yleisön tarvinnut 
fyysisesti liikkua paikoiltaan. 

Seuraavalle sivulle on listattu projektin aikana 
esiin tulleita hyviä syitä osallistaa improvisaatio-
teatterin yleisöä digitaalisesti. 
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10 syytä osallistaa improvisaatioteatterin yleisöä digitaalisesti 

Uudet teknologiat ja työkalut (kuten sosiaalinen media) mahdollistavat  
uusien ideoiden kokeilemisen

Luodaan yleisölle yhteisöllisyyden tunne, kun he näkevät ja voivat äänestää toistensa ehdotuksia 

Osallistuminen on anonyymiä – yleisön ei tarvitse pelätä silmätikuksi joutumista

Suurempi määrä ihmisiä voi osallistua samanaikaisesti 

Säästyy aikaa, kun ei tarvitse esimerkiksi laskea ääniä

Säästyy resursseja, kun ei tarvitse esimerkiksi keräillä paperilappuja

Yleisön tekemiä ehdotuksia voidaan visualisoida uudella tavalla

Mahdollisuus kerätä yleisöltä erityyppisiä ehdotuksia, kuten kuvia

Reaaliaikainen osallistuminen onnistuu ilman keskeytyksiä

Mahdollisuus uudentyyppisten yleisöjen kuten nuorten tavoittamiseen 
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6
Päätäntö

Kokonaisuutena Suuren Teeman Ilta oli onnistu-
nut sekä tekijöiden mielestä, että yleisöpalautteen 
ja -tutkimuksen perusteella. Oli odotettavissa, että 
uudenlaisen teknologian käyttäminen ensimmäis-
tä kertaa voisi tuoda joitain ongelmia, mutta mi-
tään katastrofaalista ei tapahtunut, ja seuraavalla 
kerralla tehdessämme samantyyppisen esityksen 
osasimme jo korjata pahimmat puutteet.

Suuren Teeman Ilta osoitti, että niin digitaalisella 
yleisön osallistamisella kuin digitaalisuuden hyö-
dyntämisellä ylipäätään on tulevaisuudessa mah-
dollisuus muuttaa improvisaatioteatteria ja tuoda 
siihen uusia näkökulmia. Voi kuitenkin sanoa, että 
digitaalisuus on hyvä renki, mutta huono isäntä. 

Kuva 6.1. Kuvakaappaus ryhmäläisten ideoimas-
ta verkkosivusta, jonka avulle yleisö voi äänestää 
kolmesta eri vaihtoehdosta. Sivuston toteutus: Jussi 
Rytkönen. 

Sitä tulisi käyttää niin, että katsojan huomio ei 
kiinnity liikaa teknologiaan, vaan että esityksen 
tärkein vuorovaikutus yhä säilyy ihmisten – näyt-
telijöiden ja yleisön välisenä.

Improvisaatioryhmäämme jäi kiinnostamaan digi-
taalisuuden hyödyntäminen myös Suuren Teeman 
Illan jälkeen ja ”digi-impron” kehittäminen jatkuu 
edelleen. Ryhmämme jäsenet ovat esimerkiksi ide-
oineet ja toteuttaneet syksyllä 2019 omaa digitaa-
lista äänestysjärjestelmää, jolla voisimme entistä 
helpommin toteuttaa yleisön äänestysmahdolli-
suutta myös jatkossa (kuva 5.1.).

Suuren Teeman Illassa testattiin digitaalisuutta 
suurimmaksi osaksi lyhyiden erillisten kohtaus-
ten elementtinä lukuun ottamatta puolen tunnin 
mittaista lyhytnäytelmää. Itseäni jäikin kiinnosta-
maan erityisesti digitaalisuuden hyödyntäminen 
improvisoiduissa kokoillan näytelmissä eri tavoin. 
Erityisesti visuaalisuuden lisääminen improvisaa-
tioteatteriin taustaprojisointien avulla sekä pelil-
listen elementtien kehittäminen jäivät pyörimään 
mieleeni ja näiden parissa olisi mielenkiintoista 
jatkaa myös tulevaisuudessa. Visuaalisella puolella 
voisi jatkokehittää niin piirtämistä kuin yleisöltä 
saatujen valokuvien hyödyntämistäkin ja tutkia 
myös liikkuvan kuvan mahdollisuuksia. Haaveilen 
myös pelillisyyttä hyödyntävästä projektista, jossa 
yleisö voisi enemmänkin ohjailla näyttelijöiden 
toimintaa ja esimerkiksi leikkimielisesti kilpail-
la hahmoilla ikään kuin pelaten. Pelkästä yleisön 
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osallistamista olisi kiinnostavaa laajentaa myös 
muun digitaalisuuden hyödyntämiseen, kuten te-
koälyyn tai käyttää muuta internetin kuvasisältöä 
kuin yleisön kuvia kohtausten taustalla kuten esi-
merkiksi jo harjoituksissa testaamamme Google 
Street View -sovelluksen sattumanvaraisten katu-
näkymien hyödyntämistä kohtausten ”tapahtuma-
paikkoina” esimerkiksi MapCrunch.com-sivustoa 
hyödyntämällä.  

Improvisaatioteatterin tekijöille suosittelen uu-
denlaisten digitaalisuutta hyödyntävien teknolo-
gioiden käyttöön ottamista rohkeasti kokeillen ja 
ennakkoluulottomasti yleisön eteen vieden – vain 
siten löytää parhaiten toimivat ja mielenkiintoi-
simmat menetelmät!

Suurkiitokset koko  

Kallio, sakset, paperi  

-ryhmälle, ilm
an teitä olisi jäänyt 

tämä gradu rustaamatta! <3

Kuva 6.2. Kallio, sakset, paperi -ryhmäläisiä keväällä 2019  
järjestyksessään kolmannen digitaalisuutta hyödyntäneen  
esityksen jälkitunnelmissa.
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