
SOili NurMi
draamakouluttaja 
ohjaaja 

Oman elämäntarinani kautta haluan 
rohkaista teitä mukaan teatteriharras-
tukseen, näyttelemään, lavastamaan, 

puvustamaan, musisoimaan - tai mistä kukin 
oman ilonsa ja innoituksensa löytää. Teatte-
rissa jokainen mukana oleva on tärkeä osa 
päämäärää eli valmista teatteriesitystä. Ei 
pääroolia ole ilman sivurooleja, eikä juonta 
ilman tarinaa eikä tarinaa ilman maisemaa 
eikä elämystä ilman tunnelmaa. Draama-
kouluttajana haluan olla kämmenenä muille, 
opastaa ihmisiä ensimmäiselle askelmalle. 
Ohjaajana koen tärkeimmäksi tehtäväkse-

ni auttaa kaikkia onnistumaan. Ainoa, mitä 
sinulta vaaditaan, on sitoutuminen porukan 
yhteiseen päämäärään. Mutta … hmm … 
varo, teatterikipinä voi jäädä kytemään koko 
elämäksi. Niin minulle kävi. 

Olen Soili Nurmi, harrastajateatteriveteraa-
ni, draamakouluttaja ja ohjaaja. Tänä vuonna 
tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun astuin itse 
ensimmäisen kerran näyttämölle, Huoneteat-
teri Auralassa, Turussa. Joku hullu päähänpis-
to se oli, kun 16-vuotiaana maalaistyttönä läh-
din lehti-ilmoituksen perusteella kaupunkiin 
hakemaan harrastajanäyttelijän paikkaa. Ha-
kijoita oli paljon. Ohjaaja Aimo Hiltunen antoi 
tärkeän roolin minulle, aivan kokemattomal-
le, ja vastanäyttelijänä oli itse kauppaneuvos 
Paukku eli Matti Tuominen. Silloin syttyi se ki-
pinä, joka palaa yhä. Vaikka työ ja elämä vei-
vät eri suuntiin, teatteriporukasta tuli ystäväpii-
ri, joka on kestänyt vuosia. Me Auralan vanhat 
näyttelijät perustimme 1980-luvulla Teatteri 
Maneerin, joka toimii edelleen laadukkaasti 
tuorein voimin Maariankadulla. 

teatteriharrastuksessa oli 
tulevaisuuden kipinä

Elämän isoissa käännekohdissa muutin 
maalle, Rymättylään. Vanhat ihmissuhteet 
harvenivat. 

En tuntenut täällä juuri ketään. Halu-
sin tutustua ihmisiin ja löytää uusia ystäviä. 
Kaipasin toimintaa. Aloin heti kysellä teat-
teriharrastuksen perään. Kipinästä tarttui 
liekki ja innokkaan porukan puhaltamana 
syttyi roihu; 17 v sitten perustimme Rymät-
tylän Teatterin. Sen myötä pääsin mukaan 
paikalliseen toimintaan ja tulin tutuksi. Te-
atterissa oli portti ihmisten ilmoille pois syr-
jäytymisen vaarasta. Porukka päätti, että mi-
nusta tulee ohjaaja. En älynnyt pelätä enkä 
kieltäytyä, niin innostunut olin teatteritoi-
minnan aloittamisesta. Luotin, että hyvä po-
rukka kyllä luovii yhdessä läpi esteiden. Ja 
olinhan minä nähnyt monen ohjaajan toimi-
van; kun löytyi näytelmä ja tekevä porukka, 
niin ryhdyin hommiin. Tosin vasta vuosien 

kokemuksen, opiskelun ja monien esitysten 
jälkeen tajuan, että olihan se hullun rohke-
aa. Juuri sitä rohkeaa asennetta haluan va-
laa myös muille; vain asioihin tarttumalla 
antaa mahdollisuuden onnistumiselle. Teat-
teri on siitä hauska harrastus, että jokainen 
esitys on aina uusi tilaisuus onnistua. 

taiteella on merkitystä  
… ja teatteritaiteella varsinkin!

Oudosti tämä harrastus sytyttää aina uudel-
leen ja vie mukanaan … ja pitää ainakin 
henkisesti vireessä. Olen huomannut, että 
ilo ja innostus saavat myös jäsenet liikkeelle. 
Toinen jalkani on ollut aina taiteen ovenra-
ossa. Nimittäin teatteriharrastuksesta, kir-
joittamisesta, piirtämisestä, laulamisesta (ja 
urheilustakin) on ollut suurta apua työssäni 
tiedotuksen, myynnin, markkinoinnin ja kou-
lutuksen alalla. Teatteri on eniten avartanut 
maailmankuvaani ja rohkaissut tarttumaan 
unelmiin vaikeuksienkin yli. Olisin halunnut 
jo nuorena opiskella teatteria, mutta 1960-lu-
vulla köyhän perheen tytöllä ei ollut mitään 
mahdollisuutta lähteä haihattelemaan taiteen 
alalle. Piti mennä ”oikeihin töihin”. Elämän 
ruuhkavuosinakin teatterikipinä ja tiedonjano 
elivät rinnakkain jossain syvällä sisimmässä. 

Pidä kiinni unelmistasi 

Mahdollisuus opiskelun jatkamiseen tuli 
vasta yli kolmekymppisenä. Ylioppilaspäi-
vänä sain kortin ystävältä. Siinä luki: ”Se 
ei karta vaaroja eikä pelkää jalopeuraa, se 
ei käänny takaisin, ken tähteänsä seuraa.” 
Teatteri oli ollut minun unelmani ja tähteni. 
Niinpä lähdin seuraamaan sitä. Sattui niin 
onnellisesti, että juuri sinä vuonna, kun kir-
joitin ylioppilaaksi Turun Iltaoppikoulusta, 
Yliopistossa aloitettiin uusi Taiteentutkimuk-
sen ja kulttuurihistorian koulutusohjelma. 
Pääsin niiden kymmenen joukkoon, jotka 
valittiin opiskelemaan Draaman, teatterin 
ja elokuvan tutkimusta. Ihmettelen vieläkin, 
miten sain silloin työn, perheen, opiskelun 
ja teatteri-harrastuksen sopimaan samaan 
kalenteriin, kun nykyisin aika ei tahdo riit-
tää mihinkään. Totuus on kai se, että aika 
kuluu samaa tahtia, minä vain hidastun. On-
neksi teatteriharrastus sopii kaiken ikäisil-
le, kokoisille ja etenkin monen näköisille. 

Koittipa sitten sekin suuri hetki, kun as-
tuin sisään Teatterikorkeakoulun portista, 
yli viisikymppisenä! Innostus, käytännön te-
atterityö, draamakasvatuksen opinnot ja mo-
net teatteritaiteen kurssit ovat avanneet ovia 
alan ihmisten pariin ja rohkaisseet minua 

luottamaan omiin näkemyksiini. Nyt olen 
tehnyt monta vuotta vapaaehtoistyötä Suo-
men Draama- ja teatteriopetuksen liiton  
hallituksessa. Tavoitteena on saada draama 
kouluihin oppiaineeksi. Maailmanlaajui-
sesti on todistettu, että draamataiteen mo-
net toimintatavat tukevat muidenkin asioi-
den oppimista, kehittävät sosiaalisia taitoja 
ja yhteistoiminnallisuutta. Draamaa sovel-
letaan hyvinvoinnin tekijänä niin terveiden 
kuin sairaidenkin parissa. Ikään, vammaan 
tai voimiin katsomatta - draama toimii! 
Opiskelun ja pitkän kokemuksen rohkaise-
mana olen jakanut tietojani erilasilla kurs-
seilla ja innostanut ihmisiä mukaan teatteri-
harrastukseen. 

On ollut ilo nähdä monia selviytymis- ja me-
nestystarinoita - kun kipinä syttyy! 

Teatteriharrastuksessa on 
elämän kipinää

Elämä on tarina – teatteri on elämän taidetta

Konsan Kartanon Kesäteatterissa 
ensi kesänä Suutarin tyttären pihal-
la, katso s. 2.
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Erja Tamminen Ay
www.sahkoailmassa.�

09-291 8696

Leena Tolonen
puh. 040 595 0789
www.ilacum.com

Lisätietoja

Mindfulness-koulutusta
Pelosta rakkauteen -luennot

Kädet kertovat
(25 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
Vastaanotto Katariinankatu 3 melkein
Helsingin Tuomiokirkkoa vastapäätä katutasossa

Tervetuloa kursseille!

Kurssitiedot
yritys1@gmail.com tai 
www.energiaparannus.com

Marjo Viherkoski

Myös kotikäyntinä

Hierontaterapeutti, Urheiluhieroja,
Lymfahoitaja Ilkka Rainio

Kuuvuorenkatu 24  20540 Turku
Puh: 045 237 2349
Email: ilkka.rainio@pp.inet.fi
www.ilkkarainio.com

Klassiset/urheilu hieronnat:
30 min-15e,45 min-20e    60 min-25e,90 min-40e  

Lymfahieronta:30e
Energiahoidot:30e

Aromaterapeuttiset hieronnat:30e

Lämpöhoito:+5e
Lahjakortit

EcoMedic Oy

Kirsti Lampinen
Lintukulma 8
02660 Espoo

0400 751 591

• EIS-terveydentilan testauksia
• QRS®-terapiaa
• Dr. Rath CellularmedicineTM

www.ecomedic.fi     kirsti.lampinen@ecomedic.fi

Terveyttä solujen synergiasta!
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