
Prosessidraama (process drama) on 
yksi soveltavan draaman työtavoista. 
Käsitteen teoreettinen määrittely ja 

käyttöönotto tapahtuivat 1990-luvun aikana 
Englannissa, josta se pian rantautui myös 
Suomeen. Työtapa mahdollistaa jonkin 
aihealueen (esim. anteeksiantamisen vai-
keus, kateus, liiallinen kiltteys tai työpaik-
kakiusaaminen) käsittelemisen ryhmässä 
ohjaajan laatiman pohjatekstin ja erilaisten 
draamaharjoitteiden avulla. 

Työtapaa käytetään usein etsittäessä 
näkökulmia ja vaihtoehtoja erilaisiin in-
himillisen elämän ongelmiin. Niihin ei py-
ritä löytämään yhtä oikeaa ratkaisua, vaan 
tärkeämpää on tulla tietoiseksi ongelman 
moninaisuudesta sekä erilaisista lähesty-
mistavoista ja ratkaisumahdollisuuksista. 
Työskentelyyn kuuluu olennaisesti epävar-
muuden ja keskeneräisyyden sietäminen. 

Toisin kuin perinteisessä teatterissa, 
draamaprosessin lopputulosta ei ole etu-
käteen sovittu, eikä prosessi sellaisenaan 
ole toistettavissa. Prosessidraamassa ei siis 

harjoitella valmiiksi kirjoitettua näytelmää, 
vaan tarinan juoni ja jännitteet syntyvät työs-
kentelyn aikana. Työtapaan ei kuulu ryhmän 
ulkopuolista yleisöä, esittäminen tapahtuu 
ryhmän muille jäsenille. 

Ohjaaja suunnittelee etukäteen proses-
sin rakenteen ja käytettävät draamaharjoit-
teet. Prosessi etenee käsiteltävään aiheeseen 
liittyvän kehystarinan pohjalta, mutta imp-
rovisaatiolla on keskeinen asema. Osallistu-
jat tuottavat spontaanisti tilanteita ja niihin 
reagointia. 

Fiktiivisen maailman kuvitteellisissa olo-
suhteissa osallistujat saavat uusia kokemuk-
sia ja näkökulmia käsiteltävään aiheeseen. 
Luodessaan näitä maailmoja osallistujat 
tutkivat niissä rakentuvia rooleja, tilanteita, 
ajatuksia sekä tunteita. Ryhmän luomassa 
prosessissa siis yhtäältä toimitaan ja reflek-
toidaan toimintaa fiktiivisen maailman roo-
leissa sekä toisaalta todellisuudessa omana 
itsenä. 

Prosessidraamassa opitaan sekä draa-
masta että draaman avulla. Muoto (teatterin 

keinot) ja sisältö (käsiteltävä aihe) kulkevat 
rinnatusten. Osallistujat neuvottelevat käsi-
teltävistä aiheista draaman viitekehyksessä, 
tiedostaminen ja kasvu tapahtuvat koke-
muksellisesti sekä tunteita että ajatuksia 
työstäen. Prosessidraama ei ole terapiaa, 
mutta voi tarjota osallistujille voimaannut-
tavia kokemuksia.

Prosessidraamaa 
Konsan Kartanossa

Konsan Kartanossa alkaa Prosessidraama-
työpaja syksyllä 2011, keskiviikkoisin 
12.10.–14.12., klo 18-20.30. Työpajaan 
mahtuu 12 osallistujaa, aikaisempaa ko-
kemusta draamatyöskentelystä tai teatterin 
tekemisestä ei tarvitse olla. 

Työpajan sisältö nousee ryhmän omis-
ta tarpeista. Johdantokerralla tutustutaan 
prosessidraamaan työtapana sekä sovitaan 
kurssin aikana käsiteltävät aiheet. Periaat-
teessa kukin osallistuja nostaa esiin yhden 
aiheen; kutakin aihetta tullaan käsittele-
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mään seuraavilla kurssikerroilla, yhtä ai-
hetta kerrallaan. 

Prosessidraama luo tilan ihmisenä kas-
vulle. Tilan sisällä osallistujat voivat turvalli-
sesti tutkia esimerkiksi arvojaan, pelkojaan, 
huoliaan ja toiveitaan ryhmässä. Aiheita kä-
sitellään aina yleisellä, ei-henkilökohtaisella 
tasolla, ja kukin osallistuja määrittelee aina 
itse, mitä ja kuinka paljon haluaa itsestään 
ryhmälle kertoa. 

Työpajan ohjaa FM tutkija, draamapeda-
gogi Annina Karhu. Työpaja on osa Karhun 
soveltavaa draamaa käsittelevää väitöskirja-
tutkimusta. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
30.9.2011 mennessä annina.karhu@utu.fi 
tai puh. 044 5249743. 

Alustava luento Prosessidraamatyö-
pajasta on Turun henkisen keskuk-
sen torstai-illassa 29.9. klo 18.30. 
Katso s. 13.
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K R I S T O S O F I A
SYYSKAUDEN 2011  YLEISÖESITELMÄT TURUSSA SUNNUNTAISIN KLO 13

NUOTIO RY:N HUONEISTOSSA, ANINKAISTENKATU  5 A 5

2.10. KRISTOSOFIAN KRISTUS 
Juha Vainio

16.10. KALEVALA JA KRISTOSOFIA 
Tapani Pentsinen

 23.10. HENKISEN ELÄMÄN  
TAVOTTEITA  
Sinikka Kesävuori

6.11. VALITTUJEN JOUKKO  
Jarmo Niemi

13.11. KRISTUSVOIMA JA SUOMI 
Pekka Okko

20.11. SUOMEN TEHTÄVÄ  
KOSMISESSA KULTTUURISSA 
Timo Eränkö

27.11. AURINKO JUMALAN  
VERTAUSKUVANA  
Raija Kiiski

4.12. KAKSI TIETÄ  
Kyösti Niiranen

18.12. IHMISEN ARVOITUS  
Jouko Sorvali

Kirjamyyntiä ja -lainausta esitelmien yhteydessä            TERVETULOA!

Käsilläparantaja
Sydämellisesti

syntymälahjalla

Pyhimmän
Kosketus

Kirsi Laine

www.pyhimmankosketus.fi

040 861 1324

KOKEILE tehokasta 
ENERGIAHOITOA!

  
  
  

  
  Reijo Välkkynen

Orimattila
050 336  8425, ilt.
loistava.polku@suomi24.�
www.parantavavoima.com

• Käsillä parantaminen
 ja kaukohoito.
• Hyviä tuloksia.
• Myös kotikäyntejä
 (mielellään 4-5 hlöä)

Artikkelin lähteet:

Asikainen, Sanna 2003, Prosessidraa-
man kehittäminen museossa. Väitös-
kirja. Joensuun yliopisto. 

Bowell, Pamela & Heap, Brian S. 2008 
Prosessidraama - polkuja opettami-
seen ja oppimiseen. Tmi Raija Airak-
sinen Draamatyö. Helsinki.

Laakso, Erkki 2004, Draamakoke-
musten äärellä. Prosessidraaman op-
pimispotentiaali opettajaksi opiskele-
vien kokemusten valossa. Väitöskirja. 
Jyväskylän yliopisto.

Rainio, Elina 2009, Prosessidraama ja 
tutkiva teatterityö. Sivistysliitto kansa-
laisfoorumi. 

Sinivuori, Päivi & Sinivuori, Timo 2007, 
Esiripusta arvoihin - toiminnallinen 
draamakasvatuskirja. Atena. Jyväskylä.
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Maa kiertää radallaan 
ja me ihmiset eläm-
me, kukin tavallamme, 

tämän planeettamme arkea. 
Maailmankaikkeuden syklit tai 
kosmiset tapahtumat tuntuvat 
kaukaisilta ja usein vaikeilta 
hahmottaa.  Maya-kansa jätti 
perinnökseen tietoa, tähtikart-
toja ja kalentereita. Niistä on 
luettavissa, että vaikka he eli-
vät täällä Maassa, Maan tavalla, 
heillä oli kuitenkin tietoisuus 
siitä, että Maa on osa suurempaa kokonaisuutta.

Yö seuraa päivää maan kierähtäessä akselinsa ympäri kerran. 
Kuu kiertää maapallon 13 kertaa vuodessa. Maapallo kiertää au-
ringon ympäri 365 päivässä. Planeetat kiertävät radoillaan aurin-
kokunnassamme. Aurinkokuntamme on pikkuruinen osa Linnun-
rataa. Linnunrata on spiraalin muotoinen kotigalaksimme, jossa 
on satoja miljardeja tähtiä. Galakseja on maailmankaikkeudessa 
biljoonia. Maasta katsoen mittasuhteet ovat lähes mahdottomia ih-
mismielen hahmottaa.

Mayat tarkkailivat, ilman kaukoputkia tai nykytekniikan lait-
teita, taivaankappaleiden liikkeitä. He pystyivät kuitenkin luomaan 

äärimmäisen tarkkoja kalentereita eri planeettojen ja tähtien kier-
toon perustuen. Mayat ymmärsivät, että galaktiset ja kosmiset syklit 
vaikuttavat Maan sykleihin ja meihin ihmisiin. 

Mayojen Longcount kalenterin laskelmien perusteella olemme 
nyt tulossa merkittävän syklin taitteeseen. 5200 Tunia = 5125 au-
rinkovuottamme on päättymässä. Uusi aika on alkamassa, uudella 
5125 vuoden jaksolla. Tämä syklin taite on 21.12.2012. Aikalaiva 
Maa on lipumassa uudenlaiseen galaktiseen yhteyteen, jossa aika 
ja avaruus ovat fuusioitumassa. Tämä yhdentyminen näkyy myös 
meissä ihmisissä, uudenlaisen tietoisuuden avautumisena ja jopa 
fyysisinä muutoksina. Voidaan sanoa että me ja planeettamme, 
olemme sulauttamassa mikro- ja makrokosmosta konkreettisella 
tavalla, uudenlaiseen olomuotoon. Tähti-pisara Maa on yhtymässä 
äärettömään kosmiseen tähtimereen.

Maya-kosmos – Maya-kalenteri 
Avaimet maailmankaikkeuteen – Avaimet itseen

Päivi kaSkimäki

Päivi Kaskimäen henkilökohtaisia Maya-astrologisia ja 
selvänäkötulkintoja Konsan Kartanossa 5.10.2011. Tul-
kinta voi olla myös molempien yhdistelmä. Ajanvaraus 
ja tied.: 040 500 0050 tai paivikaskimaki@gmail.com. 
1h 75€ ja 1/2h 45€. www.paivikaskimaki.com

Päivi Kaskimäki kertoo aiheesta lisää Sateenkaaripäi-
villä, katso viereinen sivu.
”Luennollani tuon esiin Maan osuutta kosmisessa ja 
galaktisessa yhteydessä.  Kerron kuinka galaktiset 
syklit vaikuttavat meissä ja elämässämme. Selvittelen 
sitä, kuinka saada makrokosmoksen tieto muunnettua 
Maan ihmisen käyttöön ja ymmärrettävään muotoon.  
Mayat jättivät ajan ja avaruuden avaimet käyttöömme, 
koodattuna aikamatriisiin, Tzolkiniin. Pyhä Tzolkin 
kalenteri yhdistää kaikki erilaiset Maya-kalenterit. Sen 
tiedon ja viisauden avulla voi saada käytännönläheis-
tä tietoa. Tietoa, joka aktivoi meissä jokaisessa olevan 
kosmis- geneettisen perimän, tähtimuistin. Ihmismie-
len ymmärtämällä tavalla.”

Varaa aikasi unohtumattomaan
konsultaatioon Konsan Kartanossa
Virusmäentie 9, Turku!
Määrittelen kohtalosi, kerron sinulle 
avaintapahtumien syklisen
merkityksen ja opastan uuden
tulevaisuuden luomisessa.   
Tarot, riimutulkinnat,numerologia,
raamatullinen ja kabbalistinen astrologia.
Olen tutkinut 40 vuotta
ihmisten kohtaloita.

Puhelin: 
040 751 0289
Email: 
kalevala.tarot@gmail.com 

Taisto Riimukallio

Certified Tarot Grandmaster
Certified Professional in 
Managing Workplace Conflict

TOBIAKSEN 
SEKSUAALI-
ENERGIOIDEN
KOULU

14.-16.10.2011 Turku
27.-29.1.2012 Tampere
20.-22.4.2012 Helsinki

Esittelyilta 6.10.
Konsan Kartanolla
www.crimsoncircle.com/fi

Kädet kertovat
(20 v kokemuksella)
Hyvä itsetuntemus
pohjana onnelliselle
elämälle

www.kolumbus.fi/vienopuustjarvi

Käsiesi syvällinen 
tulkinta kestää 2h ja
maksaa 75.
Lyhyet 10 tai 20 min. Pikatulkinnat 
sopivat messuille ja erilaisiin tilaisuuksiin.

Ammattikirologi
Vieno Puustjärvi, puh. 050 566 5704
Inkiväärikuja 6 B 24, 00990 Helsinki

Jaana Rusi
Ennustaja, Astrologi

Tulkintoja yli 10 vuoden menestyksellisellä kokemuksella 
Lenormand-korteilla.

Tulkintoja ja kursseja Helsingissä, Tampereella ja Turussa.
Läpi vuoden puhelimitse+49-30-29 77 41 00 

Lisätietoja sekä tarkat ajankohdat löydät osoitteesta: 
www.lucetia.eu mail@lucetia.eu

Alkeis- ja jatkoryhmiä
Puh. 0400 863 994
www.himalaja.fi

Karjakatu 35 b
2. krs.
20520 Turku
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