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Paratiisisaari -prosessidraama 
Käsikirjoitus: Sirkku Lähdesmäki ja Esko Tynkkynen 2019  

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen draaman keinoin 

 

 

 

Teema: Yhteisön syntyminen ja järjestäytyminen 

Konteksti: paratiisisaari ja sen eri alueet 

Roolit: Haaksirikkoutunut sotavanki, heimon jäsen. Opettaja heimopäällikön roolissa 

Kehys: Haaksirikkoutuminen vähän ravintoa tarjoavalle saarelle, sadekauden ensimmäinen myrsky on 

saapumassa 

Strategiat: Mielikuvakävely, improharjoitukset, keskustelu, väittely, liikeimprovisaatio, patsaat, tunneäänet, 

opettaja roolissa, tilan luominen yhdessä, tarinan kuvittaminen yhdessä 

Merkit: kookospähkinä, kalliomaalaus, heimon yhteinen huuto, heimopäällikön amuletti 

Äänet – Aallot rantaan, Viidakko, Luola, Nuotio metsässä 

 Suunnittelun avaus myös liitteenä lopussa 
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Osa 1.Yksin herääminen (Sirkku) (Aallot) 

- haukottelu, venyttely, ravistelu, silmien hieronta 

- heräät ja huomaat että on kuuma, hiostava kuumuus nihkeällä iholla, avaat silmät 

- katsot ympärille 

- olet täysin yksin, hiekkarantaa silmän kantamattomiin, tuulen humina, aaltojen loiskahtelu rantaan, 

et näe ketään, olet täysin yksin näet hiekkarantaa, aurinko paistaa kirkkaasti silmiin, valkoinen 

hiekka sokaisee, palmut heiluvat. 

Olet Ihmeellisellä, kauniilla, upealla Paratiisisaarella. Et tunnu ymmärtävän mistä on kysymys, miksi olet 

täällä. Oiot jäseniä, ja nouset ylös. Korvissa, käsissä ja hiuksissa on hiekkaa. Katselet ihmeissäsi ympärillesi, 

edessä aukeaa loputon turkoosi meri, ja hiekkaa silmän kantamattomiin. Meren aallot lyövät kuohuina 

rantaan. Et näe ristin sielua.  

Lähtee liikkeelle, olet paljain jaloin, kuuma hiekka jaloissa terävät simpukankuoret, ylität ajopuun, huomaat 

jotain kaunista, tunnustelet ja sitä käsissäsi, se tuntuu todelliselta. Lausut ääneen mikä se on, kun kuljen 

ohitsesi. Sana kaikuu rannan autiudessa ja äkkiä tilanne tuntuu todelliselta. 

Ylitsesi kaartaa lintu, se näyttää vapaalta ja ihmeellisestä, saavuttamattomalta. Äkkiä eteesi putoaa sen 

höyhen. Otat sen käteen ja mietit, mikä lintu se on: pikapatsas linnusta. Saat hiukan energiaa elävän olennon 

näkemisestä ja sulka tuntuu toivon merkiltä. Lähdet tutkimaan ympäristöä. Merivesi paiskoo nilkkoja vasten 

ja on lämmitä, mutta lähdet seuraamaan rantaviivaa ja hiekka muuttuu kivikkoisemmaksi. Äkkiä näet 

laudanpalan hiekalla. Samassa muistikuva välähtää päässäsi. Myrskyävä meri, hirveä meren meteli ja tuulen 

ulvonta. Laivan raju keinunta. Tee muistikuvasta patsas, kun seisot laivan kannella kauheassa myrskyssä. 

Sitten putoat veteen ja olet meren riepoteltavana: patsas tunteesta, ja muistat miten taistelit, uita ja pääsit 

pintaan: patsas. 

Mielikuvat palaavat selkeinä ja muistat, miten olit taistellut Roomalaisia legioonalaisia vastaan ja yrittänyt 

suojella perhettäsi. Mutta olit päätynyt laivalle sotavankina ja peloissasi tietämättä määränpäätä, Myrsky ja 

haaksirikko on koitunut pelastukseksesi ja äkillinen onnentunne hyökyy ylitsesi, olet vapaa kahleista ja 

pelosta. Paikka tuntuu äkkiä paratiisisaarelta. Teet kiitokseksi löytämistäsi materiaaleista pienen 

muistomerkin rannan kallioiselle alustalle. Lausu kiitos hengille tms. 

Jatkat matkaa, ja nouset kohti metsän rajaa. Tunnet piinaavan kuivuuden suussasi ja janon, olet aivan 

läkähtymäisilläsi äkkiä… 

Juokseva puro ja pieni lähde. 

STOP: Kangastuspatsas: mieti, mikä saaren kasvi tai merenrannan eliö/ eloton luontokappale tai lintu. Tee 

siitä patsas. Muodostamme lähteen ympärille kangastuksen. Jokainen vuorollaan kumartuu juomaan 

lähteestä, mutta ensin näkee ympärillään kaikki omia tuttuja ja rakkaista, mutta kun hän puhuttelee, 

kangastus muuttuu siksi mikä on, kasviksi tms. Kohdattuaan kangastukset, saarelainen juo lähteestä, näkee 

omat kasvonsa lähteen pinnasta ja sanoittaa yksinäisyyden tunteen yhdellä sanalla. Juoja nousee ringin 

oikealle reunalle ja vasemmalta kangastus vuorostaan palaa saarelaiseksi ja kohtaa omat kangastuksensa. 

 

OSA 2. YHTEINEN ONGELMA (Esko) (Viidakko) 

Kuuluu kauhea rysähdys, menet ääntä kohti ja huomat, että kookospalmu on kaatunut. Tajuat siellä 

kookospähkinöitä. Samassa huomaat, että palmun luona on muitakin…et olekaan yksin. Sinulla ei ole 

yhteistä kieltä muiden ihmisten kanssa. Miltä muut näyttävät? Miltä tuntuu nähdä toinen ihminen, kun 
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olet ollut tähän asti saarella aivan yksin? Jokaiselle ei riitä kookospähkinää, mutta ne joilla on 

kookospähkinä, huomaavat että pähkinää ei saa yksin auki. Huomaat, että kätesi eivät toimi pähkinän 

kanssa, ihan niin kuin se olisi kehittänyt suojautumiskeinon apinoita vastaan ja kädet menevät aivan 

turraksi ja pähkinä lipeää käpälistä heti kun koitat saada siitä kunnollisen otteen. 

1 pähkinä kahta osallistujaa kohden. 

- Ei ole yhteistä kieltä 

- kookospähkinä pitää saada auki yhdessä (räjäytettyä ilmapallo, ei saa käyttää käsiä) Mutta siten, 

että käsiä ei saa käyttää apuna. 

- Kun saatte pähkinän avattua, jakakaa kookospähkinän hedelmäliha ja mehu tasapuolisesti 

keskenänne. Syötte ja juotte kookosta nälkäänne. Tunnette kuinka yhteinen kieli täyttää teidät! 

Pystytte kommunikoimaan parinne kanssa! Kiittäkää paria avusta, yksin ette olisi mitenkään 

saaneet kookospähkinää avattua! 

- Näette oman parinne lisäksi ympärillä kaikki muut kookospalmun ympärille kerääntyneet. 

- Pähkinä on syöty, mitäs nyt? Pitäisikö sinun lähteä etsimään yksin lisää ravintoa, vai olisiko parempi 

jäädä yhteen? 

- Läheisestä tiheiköstä kuuluu oksien rasahtelua, mutta et näe mitään. Mitä jos siellä on 

sapelihammastiikeri joka on valmiina nappamaan yksinäisen ihmisen? 

- Päätätte perustaa yhteisen leirin, sillä joukko luo turvaa villipetoja vastaan, ja kookospähkinöitä on 

paljon helpompi avata yhdessä. 

- Päivä kääntyy iltaan ja kokoonnutte neuvonpitoon ja järjestätte kookospalmulle kiitostanssin (liike 

ja ääni ringissä, muut toistaa) 

- HEIMOPÄÄLLIKKÖ KERTOO ETTÄ RUOKA LOPPUU JA SUURI MYRSKY ON SAAPUMASSA 

- Heimo kokoontuu, tulen luominen (ryhmissä pohtivat keinoja) yhteinen päätös, yksi on 

heimopäälikkö, ja päättävät miten nuotio tehdään. Symbolisesti piirretään paperille. Taustalta 

alkaa kuulua ääntä: Nuotio metsässä. 

- Tämän jälkeen heimolle täytyy keksiä nimi. parikeskustelu, nimen perustelu heimopäällikölle 

(joka on opettaja nyt). Yhdessä kaikkia kuullen päätetään heimon nimi.  

- Mennään piiriin, kädet käsien päälle ja huudetaan heimon nimi kolmeen kertaan, kerta kerralta 

kasvattaen ääntä, että tunnistatte toisenne viidakossa. 

 

OSA 3.  Ryhmissä metsästämään (Esko) Viidakko 

Viimeinen kookospähkinäpuu 

Heimopäällikkö (opettaja roolissa) kertoo: Kaatuneen kookospähkinäpuun lisäksi ei ympärillä näy paljoa 

ravintoa. Kun tarkemmin katsoo ympärille, rehevä ja kaunis saari näyttää siltä, ettei siellä ole paljoa 

ihmisille sopivaa ravintoa. Nälkä on kova. Heimopäällikkö jakaa osallistujat pienryhmiin. 

Lähdette etsimään ravintoa pienryhmissä. Päättäkää yhdessä ryhmänne kanssa minkälaista ravintoa 

haluatte etsiä. Haluatteko etsiä kalaa, koittaa saada napatuksi lintuja, hedelmiä vai kenties kaivaa maasta 

syötäviä juuria? Esitelkää suunnitelmanne heimopäällikölle 

Kukin ryhmä lähtee hankkimaan saalistaan yhtä aikaa 

- mitä valmisteluja tarvitsee tehdä; pitääkö teroittaa keihäs, kääriä kori banaaninlehdistä, tehdä 

köysi, verkko…? 

- Tehkää ensi kaikki tarvittavat valmistelut miimisesti 

- Saaliin hankita 
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- yhteinen merkkihuuto – saalistamaan 

- ohjaaja kertoo, että tulee antamaan saalistaville ryhmille tarkennuksia tehtävänantoon 

saalistuksen aikana, eli ryhmät löytävät ravintoa siten, että sitä riittää 2/3 ryhmälle päiväksi 

Kokoonnutaan yhteiselle nuotiolle, jokainen esittelee saaliinsa  

Yhteinen ateria – ryhmä päättää miten ravinto jaetaan. Pitääkö kaikkien saada saman verran? Entä jos joku 

on huonossa kunnossa ja tarvitsee enemmän ravintoa kuin muut tullakseen terveeksi? Entä jos huomenna 

ei löydy mitään? Pitääkö kaikkien saada saman verran, jos kaikki eivät tuoneet tarpeeksi ravintoa yhteiselle 

aterialle?  

Keskustelun päätteeksi jaetaan ravinto sovitusti ja syödään. 

Yhteinen ilon tanssi/ liikesarja, heimon päivän päätteeksi 

- 4 hlö ryhmät 

- neljän liikkeen koreografia (mikä ollut parasta heimon syntymisessä, kuvatkaa se neljällä 

peräkkäisellä liikkeellä), ryhmät sopivat yhdessä liikkeet 

- Jokaisella ryhmäläisellä on oma liike, jonka tekee ensin, sitten muut oman ryhmän jäsenet toistavat 

liikkeen, sen jälkeen muut ryhmät toistavat liikkeen. Käydään yhden ryhmän liike sarja läpi, sitten 

toisen ryhmän liikesarja, jne. 

 

OSA 4 LUOLAUTUMINEN ja luolamaalaus (Sirkku) Luolaäänet 

Suojan etsiminen ja löytäminen: 

Maaston kartoitus. Pareittain tai kolmen ryhmissä. 

Olette nyt kartoittaneet rannan ja tämän kookospuun alueen, mutta ilta pimenee ja olisi kiire löytää suoja. 

Päätätte yhdessä kartoittaa maastoa. Ryhmä kerrallaan lähtee yhteen suuntaan ja kertoo, mitä siellä 

näkevät, näin käydään kaikki suunnat läpi. Yhdessä sen perusteella päätetään, mistä suunnasta lähdetään 

etsimään suojaa, mikä vaikuttaa lupaavalta 

Ilta tulee, huomataan, että hämärtyy ja tarvitaan suojaa. 

On aika pelottavaa, tullaan suuren ison vuoristosolan luo. Pareittain tehdään vuoren seinämä, miten se 

humisee uhkaavan, vuorotellen kuljetaan solan läpi, pareittain muiden parien muodostaessa solan. 

Pari sopii uhkaavan asennon, liikkeen ja äänen. Jokainen kulkee yksitellen sen läpi. 

Kun on kuljettu solan läpi löydetään luola. 

Tilan luominen yhdessä: Joku menee tunnustelemaan, onko se turvallinen. Pareittain löydetään ja 

sanoitetaan luola; sanoitetaan luola yhdessä. Ensimmäinen pari luo suuaukon ja menee 

sisään, muut seuraavat ja heitä liikkeen suuaukon edellyttämällä tavalla, seuraava pari 

hahmottaa liikkuen ja kuvaillen luolan sisätilan seuraavat sen jatkoa jne.  

Luola on luotu yhdessä. 

Heimopäällikkö on tuonut tulen mukanaan. Tulen sytyttäminen karkottaa pelon. Istutaan nuotion äärelle ja 

kerrotaan päivä kuin tarinana ” miten heimomme syntyi ja mitä päätimme”. 

Heimopäällikkö: Olen käynyt tähystämässä saaren korkeimmalla kohdalla, ja nähnyt että sadekauden 

ensimmäiset myrskyt lähestyvät saarta. Ne iskevät saarelle aivan muutaman päivän sisällä. Luola jossa 
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olemme on sellaisessa kohtaa kalliota, että se tulee mitä luultavimmin täyttymään vedellä. Luolan seinästä 

näkee, että vesi on ollut ainakin metrin korkeudella aikaisempina vuosina. 

Olen aiemmin seilannut näillä merillä, ja saarelta löytämäni harvinainen kivilaatu ja lähestyvä myrsky on 

varmistanut epäilykseni, ja olen pystynyt määrittämään millä saarella olemme. Tiedän että muutaman 

päivän merimatkan päässä on kauniimpi saari, jossa on runsaasti ruokavarantoja ja puhdasta, raikasta 

vettä, sekä suuri suojaa antava luolasto. Saari ei myöskään samalla tavalla sadekauden myrskyjen reitille. 

Mutta merimatka on vaarallinen ja lähteä pitäisi tehdä ennen myrskyä. (Tärkeä korostaa että päätös on 

tehtävä pian, ja molemmat ratkaisut ovat vaarallisia, kumpikaan ei ole riskitön) 

Ongelmanratkaisu: mitä päättävät, lähteä vai jäädä?  

Argumentointi: jaetaan ryhmä niihin, jotka kannattavat lähtöä ja lautan rakentamista ja 

niihin, jotka haluavat jäädä. Perustellaan kantoja puolin ja toisin. Jossain kohtaa 

väittelyä vapautetaan ryhmäläiset ”puolesta ja vastaan rooleista” ja he saavat äänestää. 

Päätös heimopäällikön johdolla. Päätös tehdään ja se on sitoumus, joka on tehty. Heimo 

haluaa jättää jäljen olemassaolostaan.  

Luolamaalaus: Maalataan heimon syntytarina. Heimoneuvostossa päätetään tärkeät 

vaiheet ja se, kuka maalaa mitäkin kohtausta. 

 

 Voimapaperia ja vesi-, sormivärejä ja vahaliituja ym. Asetutaan sen äärelle 

maalaamaan. Jossain vaiheessa opettaja pyytää siirtymään yhden paikan eteenpäin, Tämä toistetaan pari 

kertaa. Kuten heimon kehittyminen, niin myös maalaus muodostuu yhteiseksi. Luolamaalaukseen he 

haluavat kertoa tarinansa, kävi miten kävi. 

Lopuksi maalaus nostetaan ilmaan luolaa mallintamana ja heimolaiset kulkevat pienissä ryhmissä 

muistelemassa tarinaa. 

Lopuksi luodaan lintu-puu -tekniikan avulla syntytarinasta yhteinen patsas ja huudetaan nimi kolmeen 

kertaan. Heimon nimi jää ikiajoikis kaikumaan aika-avaruuteen. 

 

Oheisessa taulukossa on avattu suunnittelun elementit. 

 

TEEMA: YHTEISÖN 

SYNTYMINEN JA 

JÄRJESTÄYTYMINEN  
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KONTEKSTI KEHYS 

Haaksirikosta 

selviäminen ja 

ensimmäinen 

myrsky 

saapumassa 

MERKKI STRATEGIA ROO

LIT 

merenranta  haaksirikosta 

selviäminen 

kiitollisuuden 

osoittaminen 

Sulka 

Kiitosteos 

Meren 

äänimaisema 

ryhmäimpro 

eri alustoilla 

käveleminen 

yksilöpatsas 

tapahtumasta 

 

Oppilas haaksirikkoutunut, 

heimon jäsen 

Opettaja: tarinankertoja 

ja heimopäällikkö 

lähde Janon ajama 

etsintä 

yksinäisyyden 

kokemus 

 
muuttuva 

ryhmäpatsas 

tunnerepliikki -

impro 

 

palmupuu 

metsässä 

Yhteisön 

muodostamisen 

välttämättömyys 

kookospähkinä paritehtävä 

miiminen 

paritehtävä 

 

nuotiopaikka Tulen saamisen 

merkitys, 

heimon synty 

 

Tuli-piirros 

Heimopäällikk

ö 

Tuli -

äänimaisema 

ryhmäkeskustelu 

ryhmäimpro 

ryhmäkeskustelu ja 

-päätös  

opettaja roolissa 

 

Viidakko 

päivällinen 

Ruoan 

hankkimisen ja 

säännöstelyn 

välttämättömyys 

 
opettaja roolissa 

pienryhmä 

improvisaatio 

liikeimpro 

ryhmässä 

 

 

sola Etenemisen 

pakko suojan 

löytämiseksi 

pimeys tilan luominen 

paripatsailla, 

äänimaisema 
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luola 

 

Suojan 

välttämättömyys

uhkaava myrsky 

olosuhteiden 

sanelemat 

vaihtoehdot 

nuotion ja 

myrskyn äänet 

tilan luominen 

yhdessä 

opettaja roolissa 

neuvonpito 

väittely annetuilla 

näkökulmilla 

äänestys 

 

heimoneuvos kulttuurisen 

tarinan 

tuottaminen 

luolamaalaus yhteinen 

keskustelu 

tarinan kerronta 

maalaamalla ja 

paikkaa 

vaihtamalla 

ryhmäpatsas 

äänellä 

 


