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1. Hankkeen lähtökohdat 

Lähi-idän epävakaa tilanne ja siitä johtuvat taistelut ovat ajaneet miljoonittain ihmisiä etsimään 

muualta turvallisempia elämänolosuhteita. Tämä muuttoliike on kohdistunut myös Suomeen, ja 

maahanmuutto erilaisine ongelmineen on noussut päivittäiseksi puheenaiheeksi myös Etelä-

Pohjanmaalla ja Aisaparin alueella. Usein negatiivissävytteisessäkin puheessa unohdetaan, että 

suomalaiset ovat aikaisemmin muuttaneet ulkomaille paremman elämän perässä tai sotaa 

pakoon. Suomalaiset muuttivat useimmiten Ruotsiin tai Amerikkaan. Amerikassa suomalaiset 

saivat usein kylmääkin kohtelua. 1920-luvulta löydetyssä tutkimuksessa todettiin, että vain 36 % 

amerikkalaisista voisi asua suomalaisen naapurissa. Paikallisissa tavernoissa saattoikin olla kyltti 

”Ei intiaaneja eikä suomalaisia”. Lähde: Mesaba Co-op park, Minnesota 

Suomalaisten siirtolaisuus on kuitenkin muuttunut kolmessa, neljässä sukupolvessa positiiviseksi 

yhteydenpidoksi ”amerikanserkkujen” kanssa ja moni etsii muualle muuttaneita sukulaisiaan 

sukututkimuksen kautta. Kipeät kokemukset siirtolaisuudesta elävät omaa elämäänsä pinnan alla 

ja kuuluvat sukujen ja perheiden yksityisyyteen. Aihetta voidaan kuitenkin käyttää hyväksi nyky-

Suomessa; tuomalla julki niitä vaiheita, syitä ja tarinoita, joiden kautta suomalaiset kotoutuivat 

aikoinaan uudelle mantereelle ja kertomalla siitä tilanteesta, mikä lähtijöillä kotomaassa vallitsi, 

voidaan lieventää negatiivisia ja rasistisia asenteita sekä lisätä suvaitsevuutta ja ymmärrystä 2010-

luvun Suomessa. 

Vaikka Siirtolaisuusinstituutti Seinäjoella ja Siirtolaisuusmuseo Peräseinäjoella tekevät 

maakunnassa eri tavoin pitkäjänteistä työtä myös Amerikan-siirtolaisuuden tutkimiseksi ja 

elävöittämiseksi, hanke pyrki nostamaan näitä asioita esille myös Aisaparin alueella. 

Suppean esiselvityksen perusteella havaittiin, että erityisesti neljännen polven 

amerikansuomalaiset ovat kiinnostuneita sukujuuristaan. Myös tämä näkökulma pyrittiin 

nostamaan hankkeessa esille. 

 

2. Hankkeen tavoitteet 

Amerikansukulaiset voimavaraksi  -hankkeen tavoitteena oli: 
 

1) Vahvistetaan positiivista mielikuvaa maahanmuuttajia kohtaan ja osallistutaan 

vihapuheen vähentämiseen järjestämällä työpajoja niin kantasuomalaisille kuin 

maahanmuuttajillekin sekä keräämällä tarinoita Suomessa asuvilta ulkomaalaisilta. 

2) Nostaa esiin alueen ihmisten Amerikan sukulaissuhteet voimavarana.  

3) Pyrkiä kertomaan erityisesti nuorille suomalaisten siirtolaisten tarinoita ja 

 herättämään heidän kiinnostuksensa sukulaisiinsa uudella mantereella. 

4) Toteuttaa yhteisöteatterin malli, jossa ihmiset/ryhmät voivat eri lähtökohdista 

osallistua yhteiseen teatteriproduktioon. 

5) Vahvistaa suhteita USA:han eri osapuolten välillä. 
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3. Hankkeen toteutus 

Hankkeen toteuttamiseksi oli suunniteltu konkreettisia toimenpiteitä, joita olivat: 

- käsikirjoitustyöpaja  

- teatterityöpaja 

- yhteisöteatterinäytelmä 

- valokuvaustyöpaja maahanmuuttajille 

- tarinakartoitus 

- valokuva- ja tarinanäyttely työpajojen tuloksista 

- kirjekavereita kaukaa –projekti 

- videodokumentaatio 

 

  

Ojalan perhe Fairport Harborissa  
Ohiossa vuonna 1905 

 
 
 

3.1. Käsikirjoitustyöpaja:  

Käsikirjoitustyöpaja aloitettiin heti, kun hanke hyväksyttiin Leader-ryhmä Aisaparin hallituksen 
kokouksessa. Lapualainen kääntäjä Jenni Gray ryhtyi kääntämään yhdysvaltalaisen neljännen 
polven amerikansuomalaisen teatterialan ammattilaisen Park Cofieldin tekstiä suomen kielelle. 
Käsikirjoitus oli pohjana käsikirjoitustyöpajassa, jota veti kokenut harrastajanäyttelijä Pirkko 
Manu. Käsikirjoitustyöpajaan osallistui harrastajateatteri Larvateatterin jäseniä. Koko 
käsikirjoitusprosessin ajan Park Cofield seurasi Jenni Grayn avustamana käsikirjoituksen 
kehittymistä. 
Käsikirjoitustyöpajaan osallistui eri päivinä kolmesta viiteen henkilöä. Yhteensä valmiiseen 
käsikirjoitukseen vaikutti noin kahdeksan henkilöä. 
 

SISU is in the Heart ja Park Cofield 

Hankkeen teatteriosa-alueet pohjautuvat yhdysvaltalaisen käsikirjoittajan ja 

ohjaajan Park Cofieldin suvun tarinaan. Cofield on kirjoittanut tarinan 

isoisoisoisästään Johannes Ojalasta, joka jätti Lapuan Kauhajärven kylän ja 

matkasi Amerikkaan. Samalla tarina seuraa 2000-lukua ja sitä, miten 

Cofieldin äiti kiinnostui suomalaisista juuristaan.  

SISU is in the Heart on tarina sukupolvien välisestä kuilusta sekä siitä, mitä on 

kutsua jotakin paikkaa kodikseen. Se kutoo yhteen muistojen palasia 

Cofieldin ensimmäiseltä Suomen-matkalta vuonna 2006, antia Cofieldin 

henkilökohtaisesti haastattelemilta lapualaisilta sekä kuvitteellisia tilanteita 

sukutapaamisista ja -tapahtumista. 



 5 

 
Tuotantoryhmän palaverissa 3.9.2016 aikataulusuunnittelua. Vasemmalta: kääntäjä Jenni Gray, nuorisotoimen johtaja Maritta 
Sipilä, hankkeen koordinaattori, kulttuurijohtaja Esa Honkimäki, Pirkko Manu ja Kari Manu Larvatetterista. 

 
 
3.2. Teatterityöpaja: 

 

 
 
Teatterityöpajaan rekrytoitiin näyttelijöitä lehti-ilmoituksin ja sosiaalisessa mediassa. Myös 
valmiita ryhmiä ja yhdistyksiä haastettiin mukaan. Lopulta näytelmään valikoitui joukko 
rekrytointi-ilmoituksen perusteella mukaan tulleita henkilöitä, harrastajanäyttelijöitä lapualaisesta 
Larvateatterista, Lapuan sekakuoro, ryhmä yhdysvaltalaisia teatterialan ammattilaisia 
(yhteistyössä Park Cofieldin kanssa), Lapuan kaupungin nuorisotoimi, Lapuan kulttuuritoimi, 
Kluunappi-kuoro ja Prima Vista ry. 
 
Edellä mainituista syntyi yhteisöteatteriryhmä, joka oli ison haasteen edessä: tavoitteena oli 
rakentaa teatteriesitys noin kahden viikon tiukalla aikataululla. Yhteisöteatteriesityksen ohjaajaksi 
päätettiin palkata näytelmän alkuperäisen idean isä Park Cofield, joka saapui Suomeen ja Lapualle 
lauantaina 3. syyskuuta 2016.  
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Seuraavana päivänä, sunnuntaina 4. syyskuuta Cofield tutustui aiemmin valmiiksi tehtyihin 
toimenpiteisiin: lavastukseen, käsikirjoitukseen, rekvisiittaan, pukuihin ja videoihin. 
Maanantaina 5.9. Kaikki näyttelijät kokoontuivat lukuharjoituksiin. Paikalla olivat myös soittajat, 
kuoro ja koko tuotantoryhmä. 

 
Ensimmäinen tapaaminen 5.9.2016 Lapuan Nuorisotalolla. 

 
Teatterityöpaja kesti maanantaista 5. syyskuuta 2016 torstaihin 15. syyskuuta 2016 saakka, jolloin 
pidettiin pukuharjoitus. 
 
 
3.3. Yhteisöteatterinäytelmä:   
Käsikirjoitus- ja näytelmätyöpajoista muodostui SISU is in the Heart  -yhteisöteatterinäytelmä, 
jonka ensi-ilta pidettiin perjantaina 16. syyskuuta 2016. Näytelmän esityspaikkana oli Lapuan 
nuorisotalo. Jokainen työpajoihin osallistunut osallistui myös yhteisöteatterinäytelmään. Yhteensä 
osallistujia oli: 
19 näyttelijää 
21 kuorolaista (aikuiset 16, lapset 5) 
Musiikista vastasi kamariorkesteriohjaaja, soitonopettaja Anu Haavisto yhdessä Jesse Häyhän ja 
Hertta Perälän kanssa. 
 
Muissa rooleissa työpajojen ja näytelmän aikana toimi yhteensä 25 henkilöä. 
 
Yhteensä työpajoihin ja näytelmään osallistui 68 henkilöä. 
 
 
 
 
Näytelmän yleisö: 
Ensi-ilta pe 16.9.2016  
klo 19, katsojia 128, joista kutsuvieraita 43. 
La 17.9.2016 
klo 14, katsojia: 84 
klo 19, katsojia: 111. 
Su 18.9.2016 
klo 14, katsojia: 169, joista kutsuttuna 5 sivistyslautakunnan edustajaa. 

Ks. liitteet: 
 

Aikataulu_harjoitukset_ja_esi
tykset.pdf 
 
Käsiohjelma.pdf  
(liitteestä ilmenee työpajaan 
osallistuneet. Kaikki 
osallistuivat myös 
yhteisöteatterinäytelmään) 
 

KS. liitteet:  
Käsiohjelma.pdf 
 
Aikataulu_harjoitukset
_ja_esitykset.pdf 
 
katsojaluvut.pdf 
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Yhteensä näytelmän näki: 492 katsojaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Valokuvaustyöpaja maahanmuuttajille:   
Valokuvaustyöpaja järjestettiin  
maanantaina 5.6.2017 Lapualla sijaitsevan seurakuntaopiston kampuksen  
sekä Seinäjoen ammattikoulun Sedun Lapuan toimipisteen suomenkielen  
opiskelijoille. Valokuvaustyöpajaan osallistui yhteensä 10 maahanmuuttajaa  
ja kaksi suomenkielen opettajaa. Työpaja toteutettiin yhdessä Kotiseutu kotoisaksi -hankkeen 
kanssa. Valokuvaustyöpajan opettajana toimi valokuvausopettaja Anna-Kaarina Perko Lapualta. 
 
 

Yleisön palautetta:  
”Park Cofield's play in Lapua was just amazing! Suosittelen! SISU is in the heart -
näytelmä vielä huomenna klo 14 Lapuan nuorisotalolla. – Riikka Kalmi, Facebook, 
17. syyskuuta 2016 

”Olipa hieno teatteri-ilta! Vilpitön, yhteisöllinen ja kansainvälinen ylistys juurille, 
suvulle ja vähän sisullekin. Isoo kiitos Larvateatterille, Esalle (Honkimäki) 
joukkoineen sekä kaikille esiintyjille ja työryhmäläisille! Erityiskiitos loistaville 
kuorolle Teijan (Karvonen) johdolla ja orkesterille Anun (Haavisto) johdolla! Tällaista 
yhteisöllisyyden rakentamista todella tarvitaan. Menkää kattomahan, viälä kerkiää!” 
– Teppo Ylitalo, Facebook, 16. syyskuuta 2016 

Työryhmän palautetta:                                                                           
”Pahoin pelkään, että vieroitusoireet tämän projektin jälkeen ovat kovat. Tuuhan 
tänään katsomaan viimeinen esitys, jos et oo vielä nähnyt. Saa tulla toisenkin 

kerran!  Loistavan esityksen, tarinan ja musiikin lisäksi tiedät ja ymmärrät, miksi 

ensi viikolla marisen. ” – Minna Kulmala, näyttelijä 

”Katoin just tuolta pilvestä tuon meidän sisu näytelmän, näin taustat ja kaikki eka 
kerran, olihan se hieno, ja hienon raskas pariviikkoinen, mutta kannattava, hieno 
kokemus. Park, Katie, Jeffrey ja Nina I miss you all,,,ja kaikkia mahtavia sisulaisia. 
Pitäs tehdä parin vuoden säästöprojekti ja käydä porukalla kattoos sitä MAJAKKAA 
(Fair Harbourissa) oikein paikanpäältä ;D ps. rallienglanti on jännää!!!” – Petri 
Auvinen, kuorolainen, 30 syyskuuta 2016 

”Kaikki Sisun laulut pyöriny koko päivän päässä ja joka kiitookseen on tullut 

vastattua ooole hyyyvä  vieläkin siis elää ja hengittä näytelmää, ja haikein mielin 

ajattelee että se on ohi nyt...  mites teillä muilla?” – Tarja Matilainen, kuorolainen 
 

Ks. liite: 
osallistujalistat2017.pdf 
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3.5. Tarinakartoitus maahanmuuttajille:   
Tarinankartoitus toteutettiin tarinankerrontatyöpajana tiistaina 6.6.2017. Työpajassa jokainen 
maahanmuuttaja kertoi omakohtaisen tarinansa suomeksi. Kirjoitustyöpajaan osallistui yhteensä 
13 maahanmuuttajaa ja kaksi suomenkielen opettajaa. Työpaja toteutettiin yhdessä Kotiseutu 
kotoisaksi -hankkeen kanssa. Tarinakartoitustyöpajan opettajana toimi kirjailija, toimittaja Nina 
Sarell Seinäjoelta. 
 
 
3.6. Valokuva- ja tarinanäyttely:   
Hankkeen yhteistyökumppani Pohjanmaan valokuvakeskus on koonnut Tarinakartoitustyöpajan 
tulokset. Tarinatyöpajan (6.6.2017) aikana Pohjanmaan valokuvakeskuksen hallituksen jäsen, 
valokuvaaja Jari Eklund otti talkootyönä valokuvia projektiin suostuvista maahanmuuttajista. 
Siirtolaishengen mukaisesti valokuvaustyö toteutettiin filmikuvauksella. Samalla työpajaan 
osallistuvat pääsivät seuraamaan valokuvausammattilaisen työskentelyä, joka tuki heidän 
edellisen päivän (5.6.2017) valokuvaustyöpajaosallistumistaan. Valmis näyttely toteutetaan 
Lapualla kulttuurikeskus Vanhassa Paukussa vuoden 2018 aikana. 
 

 
Vedoksia tulevasta valokuva- ja tarinanäyttelystä 

 
3.7. Kirjekavereita kaukaa –projekti: 
Tämä kohta hankkeesta ei toteutunut. Asiaa kartoitettiin lapualaisopettajien kanssa, mutta 
Yhdysvaltojen päästä oli vaikeuksia tavoittaa hankkeeseen sopivaa oppilasryhmää. 
 
3.8.Videodokumentaatio:  

Hankesuunnitelmassa on mainittu elokuvaohjaaja Harri J. Panulan (os. Rantala) työstämä 

dokumenttielokuvaprojekti. Panula on aloittanut projektin Suomessa vuonna 2016, kun Park 

Cofield vieraili sukulaistensa luona Lapualla. Panulan projektia ei ole rahoitettu hankkeesta, mutta 

hänen työtään on tuettu antamalla hänelle mahdollisuus kuvata työpajojen aikana sekä 

dokumentoida näytelmää ja haastattelemalla Panulaa. 

Yhteisönäytelmästä SISU is in the Heart on tehty videotallenne. Tallenteen on kuvannut 

lapualainen videotuottaja Pekka Pohjoispää. Video on toistaiseksi ladattavissa osoitteessa:  

https://mega.nz/#!8pImBBAR!Fk6z_oCeYM56XkfpXnphfofxUq_m4Zogr_h8vwLOqEk 

Tämän jälkeen videota voi kysyä Lapuan Larvateatterista tai Lapuan kulttuuritoimesta. 

https://mega.nz/#!8pImBBAR!Fk6z_oCeYM56XkfpXnphfofxUq_m4Zogr_h8vwLOqEk
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4. Toteutuksen organisaatio ja henkilöt 

Hankkeen toteutuksesta vastasi Lapuan kaupungin kulttuuritoimi ja kulttuuritoimenjohtaja Esa 

Honkimäki. Honkimäen eläköidyttyä keväällä 2017 projektin vastaavaksi henkilöksi valittiin vt. 

kulttuurijohtaja Susanna Mäki-Oversteyns (ent. Shearman). 

Isossa osassa hankkeen organisointia toimi lapualainen harrastajateatteri Larvateatteri ry.  

Amerikansukulaiset voimavaraksi –hanke sekä 

SISU is in the Heart –näytelmä ja sen prosessi 

innoitti Lapualla vuosittain järjestettävän 

Filosofiapäivän aihevalintaa. 

17. syyskuuta 2016 järjestetty Lapuan 

Filosofiapäivän aiheena oli ”suomalainen sisu”. 

Teatterityöpajaan osallistuneen 

lapualaislapset ja –nuoret saivat 

työpajan ansiosta antoisan ja 

uuden kokemuksen. 

Osa lapsista ja nuorista aloitti 

teatteriharrastuksen työpaja- ja 

näytelmäkokemuksensa 

perusteella. 
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Hankkeen kansainvälisestä yhteistyöstä huolehti yhdysvaltalaiset Park Cofield sekä tuottaja Saara 

Wacklin. 

Hankkeen toteutukseen saatiin paljon apua Helsingissä asuvalta lapualaislähtöiseltä taiteilijalta 

Antti Ojalalta. 

  

Kulttuurisen moninaisuuden läänintaiteilija Pia Mouazan Taiteen edistämiskeskuksesta koordinoi 

maahanmuuttajat valokuvaus- ja tarinakursseille. Myös Pohjanmaan valokuvakeskus ry osallistui 

talkootyöhön sekä auttoi valokuvaustyöpajan järjestämisessä ja tulevan näyttelyn järjestäjänä ja 

tuottajana. Lapuan kaupungin nuorisotoimi vastasi työpaja- ja esitystiloista. Kluunappi ry (kuoro) 

ja Prima Vista ry (musiikkioppilaitoksen tuki) toimivat isossa osassa teatterityöpajoissa ja 

näytelmässä. 

Tärkeää tietoa hankkeen eri vaiheissa on saatu Pelastakaa vaivaisukot ry:ltä, Seinäjoen Seudun 
Suomi-Amerikka yhdistyksestä sekä Siirtolaisuusinstituuttin Pohjanmaan aluekeskuksesta. 
 

5. Hankkeesta tiedotus 

Amerikansukulaiset voimavaraksi –hankkeesta tiedotettiin paikallislehdessä sekä sosiaalisessa 

mediassa eri kanavien kautta. Hankkeesta lähetettiin lukuisille alueen lehdille lehdistötiedote. 

Hankkeesta kirjoitettiin kolmessa eri lehdessä: Lapuan Sanomissa, Ilkassa sekä Sana-lehdessä. 

Hankkeen aikana julkaistiin lehtimainoksia työpajoista sekä näytelmästä. SISU is in the Heart –

näytelmälle perustettiin omat Facebook-sivut, jotka olivat sekä työpajoihin osallistuvien että 

yleisön aktiivisessa käytössä. Myös Larvateatteri tiedotti hankkeesta, työpajoista ja näytelmästä 

aktiivisesti omilla kotisivuillaan sekä sosiaalisessa mediassa. 

Tulevasta valokuvanäyttelystä tullaan tiedottamaan paikallislehdessä sekä sosiaalisessa mediassa. 

Park Cofield Yhdysvalloista sekä taiteilija Antti 

Ojala ovat sukulaisia. He valmistivat yhdessä 

teatterityöpajassa ja näytelmässä käytetyt 

vaivaisukot. 
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   Lapuan Sanomat 13.9.2016  Ilkka-maakuntalehti 19.6.2016 

 

6. Hankkeen tulokset ja vaikutukset 

Amerikansukulaiset voimavaraksi onnistui odotusten mukaisesti.  Hanke eteni aikataulun 

mukaisesti lukuun ottamatta maahanmuuttajille kohdennettuja työpajoja sekä niiden tuloksista 

syntyvää näyttelyä. Lähes kaikki hankesuunnitelmassa mainitut toimenpiteet toteutuivat hyvin tai 

erittäin hyvin tuloksin. 

Hanke ja teatterityöpajat saavuttivat valtavaa kiinnostusta. Yhteisöteatterimalli tuli tutuksi 

paikalliselle harrastajateatterille, joka kertoo haluavansa toteuttaa samalla idealla toimivaa 

teatteria myös jatkossa. Tiiviin harjoituskauden aikana solmittiin uusia ystävyyssuhteita, jotka ovat 

jatkuneet vielä hankkeen jälkeenkin. 

Hanke toi esiin suomalaisuuden vaiheita ja herätti ison määrän eteläpohjalaisia ajattelemaan 

suomalaisten samankaltaisia kokemuksia nykyisten turvapaikanhakijoiden kanssa. Hankkeen 

ansiosta moni nuori tutustui maamme ja alueemme historiaan uudelta kantilta katsottuna sekä 

ymmärsi omien esivanhempiensa kokemuksia paremmin. 

Amerikansukulaiset voimavaraksi kirvoitti myös koko Suomen alueella ilmestyvää lehteä 

kirjoittamaan hankkeesta ja maahanmuuttoaiheesta kattavan artikkelin, näin ollen hankkeen 

vaikutukset ulottuvat myös Aisaparin alueen ulkopuolelle. 

Hankesuunnitelmassa mainittiin riskeinä tiivis aikataulu, joka ei tuottanut mainittavia ongelmia 
hankkeen toteutuksessa. 
 
Hanke tavoitti kaikki hankesuunnitelmassa mainitut kohderyhmät, kuten henkilöt, joilla on 

amerikansukulaisia, sekä yleensä Yhdysvalloista kiinnostuneet ihmiset. Hankkeeseen osallistui 

Aisaparin alueella asuvia maahanmuuttajia Lapualta, Kauhavalta ja Alajärveltä.  Moni teatterista 
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aiemmin kiinnostunut lapualainen innostui teatteriharrastuksesta ja osa on osallistunut Lapuan 

taidekoulun järjestämiin teatterityöpajoihin hankkeen jälkeen. Yksi teatterityöpajaan osallistujista 

lapsista on päässyt Tampereen työväenteatterin vuonna 2019 alkavaan näytelmään ja haaveilee 

näyttelijän urasta. Ennen tätä hanketta hänellä ei ollut kosketusta teatterialaan.  

Kiteytettynä Amerikansukulaiset voimavaraksi oli erittäin onnistunut hanke, jolle toivotaan jatkoa 

niin osallistujien kuin hankkeen tuloksista nauttimaan päässeen yleisön toimesta. 

 

7. Hankkeen kustannukset 

Hankkeen kustannukset syntyivät isolta osin palkoista. Muut kustannuspaikat olivat 

tasavertaisessa asemassa. Hankkeeseen vielä loppuvuodesta 2017 kustannuspaikkamuutoksia. 

 

8. Allekirjoitus ja päiväys 

 

 

Lapualla    Susanna Mäki-Oversteyns   
1.11.2017   Kulttuuritoimenjohtaja vt.   


