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Lisätietoja fidealistilta: 

Opiskelin äidinkielen ja kirjallisuuden sekä draaman opettajaksi Jyväskylän yliopistossa. 
Opiskelijavaihdossa kävin Islannissa ja kesätöissä mm. Ahvenanmaalla ja Kreikan saaristossa. Heti 
valmistumiseni jälkeen v. 2008 lähdin vuodeksi Italiaan Comenius-apulaisopettajaksi. Opetin siellä 
englantia ja draamaa ja opiskelin itse italian alkeita. Sen jälkeen olen työskennellyt Pirkanmaan 
alueella pääasiallisesti lukiossa ja yläkoulussa äidinkielen ja kirjallisuuden sekä draaman 
opettajana.  Muutama vuosi sitten vierailin kuukauden verran  Karibialla Trinidadin saarella 
paikalliseen kouluun tutustuen.  Olen myös kouluttanut opettajia draamamenetelmien käyttöön 
Suomessa ja ulkomailla.  Matkustaminen ja kansainvälisyys siis kiinnostavat! 

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta -ohjaajakoulutuksen suoritin joitain vuosia sitten koirani Ronjan 
kanssa, ja olemme toimineet työparina yläkoulussa. Ronjalla on omat Facebook-sivutkin, joita 
tosin päivitän kovin laiskasti. Näen eläinavusteisessa pedagogiikassa valtavasti mahdollisuuksia ja 
toivon, että saisin tulevaisuudessa tehdä vielä enemmän töitä aiheen parissa. (Ronja-koiran omat 
sivut:  https://www.facebook.com/koulukoiraronjaryovarintytar/ ) 

Opettamisen ja draaman ohella erityisen lähellä sydäntäni on kirjoittaminen. FIDEA-lehden lisäksi 
olen yhdessä Ilona Ruohomäen kanssa toimittanut artikkelikokoelman "Ota minut tekemään – 
draama ja teatteri osana äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta" (ÄOL:n vuosikirja 2015). Työn 
ohessa olen suorittanut Jyväskylän Avoimen yliopiston kirjoittamisen perusopinnot ja parhaillaan 
pakerran aineopintojen parissa.  Syksyllä 2017 kantaesitettiin esikoisnäytelmäni Sinä kutsuit 
Kuolemaa, jonka käsikirjoitin yhdessä Henna Ruostilan kanssa (Nokian Näyttelijäyhdistys). 
Esikoistietokirjani "Eeppistä draamaa - prosessidraamoja Kalevalasta" odottaa vielä julkaisuaan 
(Draamatyö). 

Tällä hetkellä vaikutan Edukettu osuuskunnassa. Tavoitteenamme on tuottaa laadukasta ja 
toiminnallista koulutusta opettajille ja kaikille muille itsensä kehittämisestä kiinnostuneille 
ihmisille. Valikoimassa on mm. työhyvinvointiin liittyvä foorumiteatterikoulutus ja työpaja, jossa 
tunnistetaan omia voimavaroja eläinavusteisesti. Järjestämme myös pitempiä kursseja, retriittejä 
ja keskustelutilaisuuksia. Tutustu Edukettuun nettisivuillamme: http://www.edukettu.com/ 
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Minuun saa milloin vain olla yhteydessä, jos etsit sopivaa kouluttajaa, asiantuntijaa tai 
yhteistyökumppania!  

Erityisosaaminen 

o   Draamamenetelmät ja toiminnallisuus 
o   Eläinavusteisuus 
o   Kalevala 

Kiinnostuksen kohteet 

o   Kirjallisuus 
o   Kirjoittaminen 
o   Vieraat kielet ja kansainvälisyys 
o   Teatteri 
o   Mysteerit ja pakohuoneet 
o   Pelillistäminen 
 

 
 
 
Yhteystiedot:  
maria@edukettu.com/ maria.helstola@gmail.com 
p. 050 405 1104 
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