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Opinnäytetyöni toimeksiantajat ovat Pohjois-Savon taidetoimikunta sekä Itäinen tanssin aluekeskus 
(ITAK). Opinnäytetyöhöni haastattelemat nuoret sekä seniorit olivat olleet osallisina kyseisten organi-
saatioiden toiminnassa taide- ja kulttuuritoiminnan parissa. Nuoret tekivät pienryhmässä elokuvaprojek-
tia ja senioreiden toiminta keskittyi tanssi- ja teatteritoimintaan. 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli tutkia millaisia kokemuksia nuoret ja seniorit olivat saaneet taide- ja kult-
tuuritoiminnasta. Pyrin selvittämään, onko toimintaan osallistumisella ollut vaikutuksia heidän hyvin-
vointiinsa ja millaista tukea he olivat toiminnassa mukana ollessaan saaneet, sekä millainen toiminta 
olisi jatkossa kyseisille ryhmille mielekästä.  
 
Keräsin opinnäytetyöni tutkimusmateriaalin taide- ja kulttuuritoiminnassa mukana olleiden nuorten sekä 
senioreiden kokemuksista käyttämällä tutkimusmenetelmänä ryhmähaastattelua. Tutkimukseen osallis-
tui yhteensä kolme nuorta ja neljä senioria. Aineistoa analysoitaessa käsittelen molempia aineistoja 
rinnakkain. Lähdin tekemään aineiston analyysia teemoittelun avulla keräämällä aineistosta yhtäläi-
syyksiä, poikkeavuuksia ja toistuvia teemoja. Teemoiksi opinnäytetyössäni muodostuivat yhteisöllisyys, 
osallisuus, vertaisuus sekä voimaantuminen. Olen analysoinut tuloksiani aiheeseen liittyvän kirjallisuu-
den avulla. 
 
Opinnäytetyöni tuloksista ilmenee, että nuoret sekä seniorit ovat saaneet taide- ja kulttuuritoiminnasta 
positiivisia kokemuksia. Toiminta on ollut heille merkityksellistä ja se on tukenut heitä. He ovat koke-
neet yhteisöllisyyden sekä osallisuuden kokemuksia ja vertaisten tuki on ollut tärkeää.  Toiminta on 
tukenut nuorten sekä senioreiden hyvinvointia ja antanut osallistujille voimauttavia kokemuksia. 
 
Taide- ja kulttuuritoiminnan vaikuttavuutta ihmisten hyvinvointiin on tutkittu, ja sillä on koettu olevan 
hyvinvointia lisäävä vaikutus. Ihmisten syrjäytyminen sekä väestön ikääntyminen ovat myös paljon 
esillä olevia puheen aiheita yhteiskunnassamme. Taide- ja kulttuuritoiminta tarjoaa syrjäytymistä ennal-
ta ehkäisevän vaihtoehdon. Ikääntyville ihmisille toiminta tarjoaa toimintakykyä ja sosiaalisia suhteita 
ylläpitävän keinon, mikä lisää ihmisen hyvinvointia. Taide- ja kulttuuritoiminta antaa ihmisille voimaa ja 
iloa, joilla on myös yhteys ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.  
 
Opinnäytetyöni tuo vertailukohteen muihin samaa aihealuetta käsiteltäviin tutkimuksiin. Etenkin se-
nioreiden kokemuksia taide- ja kulttuuritoiminnasta ei ole tutkittu paljoa. Opinnäytetyöni on merkittävä 
ammattialalle ja tilaajalleni, koska siitä on hyötyä tulevan taide- ja kulttuuritoiminnan suunnittelemisessa 
ja järjestämisessä. Toimeksiantajani saa opinnäytetyöni tutkimustuloksista konkreettista tietoa, jota 
voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä. Opinnäytetyöni tulokset ovat myös palautetta ja arviointia 
heidän järjestämästään toiminnasta. 
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The subscribers of my thesis are Arts Council of North Savo and Regional Dance Center of Eastern 
Finland. The young people and the elder I interviewed for this thesis were involved in art and culture 
activities of these organizations. The young worked among movie projects in small groups and the 
seniors concentrated on dance and theatre projects. 
 
The objectives of my thesis were to study what kind of experiences these people have had in art and 
culture activities. I tried to find out whether getting involved in such activities had an impact on their 
well-being, what kind of support they have had and what kind of activities would be meaningful to the 
groups in question in the future. 
 
I gathered my research information from the youth and the seniors by using group interview. In total 
three younger and four older people were involved in my study. I compared both of their materials 
during data analysis. I started analyzing the material by finding similarities, abnormalities and repeat-
ing themes. I divided the data into four main themes: communality, participation, empowerment and 
peer support.  I have analyzed my results with the help of professional literature. 
 
Influence of art and culture activities in person’s well-being has been studied and it has been found to 
have coefficient effect on welfare. Marginalization and aging of the population have also been brought 
up frequently in our society. Art and culture activities offer a preventive alternative. For aging people, 
these activities offer means for maintaining social relations and functionality that increases human’s 
well-being.  
 
My thesis brings a point of comparison for other studies covering the same subject. Especially experi-
ences of older people in art and culture activities have not been studied that much. My thesis is nota-
ble for my subscribers and professional field in general because it can be used when planning art and 
culture activities in the future. My subscribers will get concrete information from the research results of 
my thesis that can be used in future development. 
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1 JOHDANTO  

 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli tutkia millaisia kokemuksia nuorilla ja senioreilla on 

taide- ja kulttuuritoiminnasta.  Opinnäytetyöni toimeksiantajat olivat Pohjois-Savon 

taidetoimikunta sekä Itäinen tanssin aluekeskus. Tutkimusmenetelmänä opinnäyte-

työssäni käytin ryhmähaastattelua. Haastattelemani kaksi ryhmää olivat aktiivisesti 

osallistuneet erilaisiin taide- ja kulttuurikasvatuksen toimintoihin muutaman viime 

vuoden ajan. 

 

Halusin tehdä opinnäytetyöni liittyen taide- ja kulttuuritoimintaan, koska olen opinto-

jeni aikana tehnyt runsaasti taide- ja kulttuurikasvatuksen opintoja. Harrastan myös 

itse taidetta sen monessa muodossa, joten aihe on kiinnostanut minua koko opinto-

jeni ajan. Minulle tarjoutui tilaisuus tutkia taide- ja kulttuuritoiminnassa olleiden koke-

muksia, koska Kuopiossa toiminut Myrsky-hanke rahoitteinen Lupa Liikkua –projekti 

päättyi vuoden 2011 loppuun. Haastattelemieni ryhmien toiminta oli kuitenkin vielä 

aktiivista hankkeen loppumisesta huolimatta. Koulutuksen aikana käymieni harjoitte-

luiden aikana tutustuin eri yhteistyökumppaneihin ja aihe sekä tilaaja opinnäytetyöl-

leni löytyi. Pyrin siihen, että tilaajani saa opinnäytetyöni tutkimustuloksista mahdollis-

ta hyötyä tulevan toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen sekä kehittämiseen. Olen 

opinnäytetyössäni tutkinut osallistujien kokemuksia ja mikä heille erityisesti on ollut 

merkittävää toiminnassa sekä millaiseen toimintaan heitä jatkoa ajatellen kiinnostaisi 

lähteä mukaan.  

 

Opinnäytetyössäni käsittelen taide- ja kulttuuritoimintaa nuoriso- sekä seniorityössä, 

ja siihen liittyviä keskeisiä tavoitteita ja lähtökohtia. Aineiston analyysin opinnäytetyö-

höni tein aineistolähtöisesti. Keräämästäni tutkimusmateriaalista lähdin tutkimaan 

keskeisiä teemoja, joilla on ollut vaikutusta osallistujien hyvinvointiin ja siihen, mikä 

heitä on tukenut toiminnassa. Valitsemiani keskeisiä teemoja peilaan alan kirjallisuu-

teen ja aiempiin samaa aihetta käsitteleviin tutkimuksiin tukemaan tulkintojani. Johto-

päätökset osiossa haen vastauksia tutkimuskysymyksiini tekemieni teemojen perus-

teella. 

 

Mielestäni opinnäytetyöni aihe on tärkeä yhteisöpedagogin työkentällä. Mediassa ja 

kirjallisuudessa puhutaan paljon nuorten syrjäytymisen riskeistä sekä taide- ja kult-
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tuuritoiminnan soveltamisesta nuorisoalalle hyvinvointia edistävänä toimintana. Tai-

de- ja kulttuuritoiminta tarjoaa ihmisille elämyksiä, iloa ja voimaa. Kirjallisuutta, artik-

keleita ja tutkimuksia lukiessani mietin useaan otteeseen; entäs seniorit, yhteiskun-

tamme kasvava ikäryhmä?  

 

Kuopiossa on tehty vuosille 2009-2030 Ikäystävällinen Kuopio-ohjelma. Ohjelma on 

Kuopion kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma, jossa määritellään linjauksia ja 

toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tukea ja vahvistaa kuopiolaisten ikäihmisten 

hyvinvointia. Ohjelman tavoitteena on tarjota kaikille kuopiolaisille mahdollisuus es-

teettömään toimintaympäristöön, jossa muun muassa palvelut ja harrastusmahdolli-

suudet ovat helposti saatavilla. Ohjelman keskeinen teema on varhainen havaitsemi-

nen ja puuttuminen toimintakyvyn heikkenemiseen liittyviin riskitekijöihin. Tarkoituk-

sena on tarjota palveluja, jotka ennalta ehkäisevät riskitekijöitä. Ohjelman laatimista 

on ohjannut sosiokulttuurinen vanhuskäsitys, jossa vanheneminen nähdään yhtey-

dessä kulttuuriin, yhteiskuntaan ja elämänkulkuun. Ohjelmassa pyritään vahvista-

maan ihmisten hyvinvointia lisääviä voimavaroja tukemalla ikäihmisten toimintakykyä 

ja mahdollisuutta onnelliseen ikääntymiseen. (Kokkonen 2009, 6-8.) 

 

Valtakunnallisen Myrsky–hankkeen rinnalla kulkenut Nuoret taiteen tekijöinä tutkimus 

sekä Nuorisobarometri vuodelta 2009 ovat tutkineet taide- ja kulttuuritoiminnan vaiku-

tuksia nuorten hyvinvointiin. Tutkimusten tulokset nuorten kokemuksista toiminnasta 

ovat pääosin positiivisia. Nuoret ovat saaneet toiminnasta positiivisia kokemuksia, 

joilla on yhteys ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Taide- ja kulttuuritoiminnalla 

nuoriso- ja seniorityössä on syrjäytymisen riskejä ennaltaehkäisevä sekä ihmisen 

aktiivisutta ja toimintakykyä ylläpitävä vaikutus. (Myllyniemi 2009, 65.) 

 

Opinnäytetyöni aihe on ajankohtainen, koska mediassa on paljon esillä ihmisten syr-

jäytyminen. Taide- ja kulttuuritoiminnalla voidaan lisätä ihmisten elämänlaatua ja pa-

rantaa hyvinvointia yhteiskunnassamme. Taide- ja kulttuuritoiminta tarjoaa ihmisille 

mielekästä vapaa-ajantoimintaa, jossa ihmiset pääsevät ilmaisemaan itseään ja saa-

vat toimia oman mielekkäältä tuntuvan toiminnan parissa. Toiminnalla on positiivisia 

vaikutuksia niin nuoriin kuin senioreihin. Taide- ja kulttuuritoiminta on syrjäytymistä 

ehkäisevää toimintaa luoden ihmisille positiivisia kokemuksia. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

 
Opinnäytetyöni toimintaympäristö kappaleessa esittelen lyhyesti toimeksiantajaor-

ganisaatioiden toimintaa ja tavoitteita sekä hankkeet, joissa haastattelemani ryhmät 

ovat olleet osallisina.   

 

2.1 Pohjois-Savon taidetoimikunta ja Itäinen tanssin aluekeskus (ITAK) 

 

Taiteen keskustoimikunta on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen taiteen edistämi-

sen asiantuntija ja rahoittajaorganisaatio.  Taidetoimikunnat vaikuttavat omilla toimi-

alueillaan. Taiteen keskustoimikunnan sekä Suomen taidetoimikuntien tehtäviä ovat 

taidepoliittiset asiantuntijatehtävät, apurahojen ja avustusten jako, tutkimus- ja julkai-

sutoiminta sekä Suomen taiteen kansainvälisyyden edistäminen. Pohjois-Savon Tai-

detoimikunta myöntää apurahoja ammattitaitelijoille sekä valtionavustuksia yhdistyk-

sille sekä yhteisöille. He edistävät toiminnallaan taiteen harrastamista ja harjoittamis-

ta sekä yhteistyötä taide- ja kulttuuritoimijoiden kesken paikallisesti Pohjois-Savon 

alueella. (Taiteen keskustoimikunta 2011.) 

 

Itäisen tanssin aluekeskus (ITAK) on Itä-Suomen alueella toimiva välittäjäorganisaa-

tio, jonka tehtävänä on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti kulttuuritarjontaa ja am-

mattitaiteen roolia paikallisesti. ITAK edistää toiminnallaan tanssitaiteen kehittymistä 

Pohjois-Savon, Etelä-Savon sekä Etelä-Karjalan alueella edistämällä tanssitaiteen 

tunnettavuutta ja saavutettavuutta, lisäämällä tanssitaitelijoiden työllistymisen edelly-

tyksiä, edistämällä yhteistyötä toimijoiden kesken sekä järjestämällä tapahtumia ja 

tiedottamalla yleisöä tanssiesityksistä sekä tapahtumista. Tanssitaiteen tuki ry hallin-

noi Itäisen tanssin aluekeskuksen toimintaa. (Itäinen tanssin aluekeskus 2010a.) 

  

Haastattelin opinnäytetyöhöni kahta erilaista ryhmää, jotka ovat olleet mukana edellä 

mainittujen organisaatioiden järjestämässä toiminnassa. Ryhmille yhtenäistä oli hei-

dän historiansa taide- ja kulttuuritoiminnan parissa. Toinen ryhmä koostui noin viides-

tä nuoresta, jossa oli sekä tyttöjä, että poikia. Haastattelutilanteessa oli paikalla kol-

me 15-16 -vuotiasta tyttöä. Ryhmä toimi Kuopiossa olleessa Lupa Liikkua–
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projektissa vuosina 2009-2011 ja keväällä 2012 he aloittivat tekemään elokuvapro-

jektia yhdessä Kuopion erityisnuorisotyön yksikön Vinkkelin sekä Pohjois-Savon tai-

detoimikunnan kanssa. Nuoret tekivät lyhytelokuvan alusta loppuun asti itse, aikuiset 

olivat vain heidän apunaan ja tukenaan. Nuorten elokuvaprojektiin kuului lavastuksi-

en ja maskeerauksien tekeminen, efektien sekä kamerankäytön hallinnan opettelu ja 

käsikirjoituksen laatiminen erilaisilla pajakerroilla ennen varsinaista kuvausta. 

 

Toinen haastattelemani ryhmä koostui noin 60-75 vuotiaista naisista, jotka ovat toi-

mineet taide- ja kulttuuritoimintaan liittyvissä ryhmissä muutaman viime vuoden ajan. 

Opinnäytetyössäni käytän ryhmästä nimeä seniorit.  Ryhmä aloitti toimintansa Kuopi-

on kaupungin Itäisen tanssin aluekeskuksen aloittamassa Liikettä kuvaan -

Kulttuurista voimaa vanhustyöhön –projektissa. Senioriryhmä on osallistunut erilaisiin 

tanssin harrastusryhmiin kuten luovaan tanssiin ja balettiin. Hankkeen loputtua ryh-

miin osallistuneet naiset ovat itse jatkaneet harrastustoimintaansa omin voimin, ja 

toimivat nykyään itse ryhmän ylläpitäjinä. 

 

2.2 Liikettä kuvaan - Kulttuurista voimaa vanhustyöhön –projekti 

 

Haastattelemani senioriryhmän jäsenet ovat olleet mukana Kuopion kaupungin sekä 

Itäisen tanssin aluekeskuksen yhteistyöprojektissa Liikettä kuvaan -Kulttuurista voi-

maa vanhustyöhön vuosina 2009-2010. Hankkeen tarkoituksena oli aktivoida kotona 

asuvia ikäihmisiä ja lisätä heidän hyvinvointiaan. Projektia toteuttivat ammattitaiteili-

jat, jotka olivat ammattilaisia kukin omalla alallaan; tanssin, valokuvauksen ja musii-

kin aloilla. Projektissa pyrittiin tavoittamaan taide- ja kulttuuritoiminnasta syrjään jää-

viä kotona asuvia ikäihmisiä, koska heidän tavoittamisensa koettiin vaikeaksi. Tavoit-

teena oli tarjota heille kulttuurista toimintaa. Projektiin kuului myös toiminnan tarjoa-

minen palvelukeskuksissa asuville vanhuksille ja työntekijöille. (Itäinen tanssin alue-

keskus 2010b.) 

 

Hankkeen loputtua niihin osallistuneet jäsenet eivät halunneet kuitenkaan lopettaa 

toimintaa siihen. Aktiivisimmat jäsenet ryhmästä ylläpitävät edelleen omaa ryhmään-

sä, heidän itsensä kutsumana ”mummoparvena”. Heistä on kehittynyt kiinteä yhteisö 

ajan kuluessa. He harjoittelevat erilaisia tanssi- sekä teatteriesityksiä kerran viikossa. 
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Pääosin he harjoittelevat palvelutalojen tiloissa. Vuokranmaksuksi he ovat sopineet, 

että he esittävät valmistavansa esitykset palvelutalon talonväelle. 

 

2.3 Myrsky-hanke ja Nuoret taiteen tekijöinä -tutkimus 

 

Tutkimukseen haastattelemani nuoret olivat mukana Myrsky hankerahoitteisessa Lu-

pa Liikkua –projektissa. Opinnäytetyössäni tarkastelen Nuorisotutkimusverkoston 

tutkimushanketta ”Nuoret taiteen tekijöinä” (2008-2011), jossa empiirisenä tutkimus-

kohteena on ollut Suomen Kulttuurirahaston rahoittama valtakunnallinen Myrsky –

hanke. Myrsky –hankkeessa rahoitettiin kolmen vuoden ajan valtakunnallisesti nuor-

ten taidehankkeita ympäri Suomea. Taidehankkeiden vetäjinä toimivat ammattitaiteili-

jat. Myrsky –hankkeen tavoitteena oli tarjota nuorille mahdollisuuksia osallistua erilai-

siin taide- ja kulttuuritoimintoihin. Erityisesti haluttiin tavoittaa syrjäytymisuhan alla 

olevat nuoret. Hankkeiden kautta nuoret pääsivät ammattitaitelijoiden ohjauksen 

avulla toteuttamaan taidetta omista lähtökohdistaan. Lähtökohtana hankkeessa oli 

taiteen voimaannuttava kokemus nuorten elämässä. (Kotilainen & Siivonen 2011, 

21.)  

 

Nuoret taiteen tekijöinä –tutkimus on Suomen Kulttuurirahaston tilaustutkimus, jota 

koordinoi Nuorisotutkimusverkosto. Myrsky –hankkeen alkaessa vuonna 2008 ase-

tuttiin myös seuraamaan ja arvioimaan toimintaa sen rinnalle. Tutkimuksen kohteena 

oli kuinka taiteen tekeminen kulttuurisena toimintana on nuorten hyvinvoinnin tukena. 

(Kotilainen & Siivonen 2011,16-20.)  

 

3 KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ OPINNÄYTETYÖN TAUSTAKSI 

 
Tein opinnäytetyöni analyysiosuuden aineistolähtöisesti, eli keskeiset käsitteet ja teo-

ria opinnäytetyöhöni löytyivät aineiston analyysin myötä. Ennen aineistonanalyysia 

koin kuitenkin tärkeäksi määritellä taide- ja kulttuuritoiminnan, kulttuurisen nuoriso-

työn sekä sosiokulttuurisen innostamisen keskeisiä käsitteitä, koska taustateoria tu-

kee opinnäytetyöni tuloksia ja lisää sen luotettavuutta.  
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3.1 Taide- ja kulttuuritoiminta nuoriso- ja seniorityössä 

 
Taide- ja kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka liittyy muun muassa käden-

taitoihin, kuvataiteisiin, musiikkiin, tanssiin, draamaan, elokuvaan tai esimerkiksi teat-

teriin. Taide- ja kulttuuritoiminnalla halutaan lisätä ihmisten hyvinvointia ja luoda yh-

teisöllisyyttä. Taide- ja kulttuuritoiminnassa yksilöillä ja yhteisöillä on mahdollisuus 

ilmaista itseään ja tehdä itsensä näkyväksi. Keskeistä toiminnassa on omaehtoisuus 

ja uuden kokeileminen sekä uusien voimauttavien kokemusten saaminen. Toiminnal-

la halutaan tuottaa mielihyvää, hyvinvointia ja osallistumisen kokemuksia niin taiteen 

tekijöille kuin yleisöllekkin. Toiminnalla on elämäniloa lisäävä merkitys.  (Kotilainen & 

Siivonen 2010, 1-2.) 

 

Taide- ja kulttuuritoimintaa tarvitaan sosiaalisella alalla hoidollisen työn vastapainoksi 

etenkin ikäihmisten kanssa työskennellessä. Toiminnalla halutaan tarjota ihmisille 

mahdollisuus olla luova ja saada elämyksiä sekä voimaannuttavia kokemuksia osana 

ihmisen perustarpeita. Toiminnalla on yhteys ihmisen tasapainoiseen hyvinvointiin. 

Taide- ja kulttuuritoiminta on vuorovaikutuksellista, jonka avulla syntyy myös uusia 

sosiaalisia suhteita sekä se luo yhteisöllisyyttä. Taide- ja kulttuuritoiminnalla halutaan 

ylläpitää ihmisen voimavaroja ja kohentaa niitä.  Ikäihmisten kohdalla voimavarojen 

ylläpitämisellä tarkoitetaan niin fyysistä aktiivisuutta kuin henkisen vireyden ylläpitä-

mistä. Toiminnan kautta ikäihmiset pääsevät kontaktiin ympäristön ja yhteisön kans-

sa ja saavat siitä hyvää mieltä. (Hohenthal-Antin 2006, 14-15.) 

 

Nuorten kohdalla taide- ja kulttuuritoiminta voi parhaillaan auttaa nuoria löytämään 

oikean suunnan elämässä ja tukea oman identiteetin rakentumisessa ja näin auttaa 

nuoria myös murrosiän vaikeuksissa. Toiminta antaa myös mahdollisuuden tarttua 

uuteen harrastusmahdollisuuteen ja arjesta irtautumiseen. (Kotilainen & Siivonen 

2010,1.)  

 

Taide- ja kulttuuritoiminta tarjoaa mahdollisuuden lähestyä ja käsitellä vaikeita asioita 

eri tavoilla. Taiteen kautta vaikeasti sanoiksi puettavan tai ahdistavan asian kauem-

paa katsominen auttaa asian vireille panossa ja asian käsittelyssä. Nuoristotutkimus-

verkoston teoksessa, Taiteellinen toiminta ja hyvinvointi, puhutaan metaforisesta 

suojasta. Metaforassa jokin ilmiö koetaan tai ymmärretään jonkin toisen ilmiön kaut-
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ta, kuten taide- ja kulttuuritoiminnassa omia henkilökohtaisia asioita voidaan käsitellä 

esimerkiksi teatteriesitysten, kuvataiteen tai musiikin avulla, jolloin asiaa ikään kuin 

tarkastellaan kauempaa. (Känkänen & Rainio 2010, 16.) 

 

Kulttuurinen nuorisotyö on nuorisotyön työmuoto, jossa käytetään taide- ja kulttuuri-

kasvatuksellisia menetelmiä. Osallisuus ja vuorovaikutus ovat vahva osa kulttuurista 

nuorisotyötä. Kulttuurisella nuorisotyöllä pyritään muun muassa auttamaan nuorta 

identiteetin rakentumisessa ja lisäämällä tietoutta vaikuttamismahdollisuuksista häntä 

itseään ja ympäristöä kohtaan, sekä vahvistamaan nuorta kasvamaan omaksi itsek-

seen. Tavoitteena on tukea nuorten osallistumista, itseilmaisua ja omaehtoisuutta 

sekä nuoren kasvua ja oppimista. Kulttuurinen nuorisotyö on yhteisöllistä ja yhteis-

kunnallista toimintaa, jossa nuorta autetaan muodostamaan oma yhteisönsä ja maa-

ilmankuvansa kulttuurin, taiteen ja median keinoin. Nuorille pyritään luomaan osalli-

suuden kokemuksia; kokemuksia että heillä itsellään on kykyä ja mahdollisuus vai-

kuttaa asioihin. (Nuorisoasiankeskus 2012, 7.) 

 

Niin nuoriso- kuin seniorityötä käsiteltävissä teoksissa puhutaan sosiokulttuurisesta 

innostamisesta. Sosiokulttuurisen innostamisen lähtökohtana on innostaa ihmisiä 

toimimaan oman elämänlaadun parantamiseksi. Sosiokulttuurisella innostamisella 

pyritään lisäämään ihmisten aktiivisuutta, vaikuttamista ja motivaatiota heitä itseään, 

yhteisöjä ja yhteiskuntaa kohtaan. Toiminnalla pyritään ylläpitämään ihmisten voima-

varoja ja herättelemään tietoutta toiminnallisilla ja osallistavilla menetelmillä. Etenkin 

senioreiden kohdalla sosiokulttuurisella innostamisella pyritään pitämään heidän ak-

tiivisuutta ja toimintakykyä yllä pyrkimällä tarjoamaan heidän hyvinvointiaan lisääviä 

palveluja ja toimintoja. Innostamisella tavoitellaan ihmisten kiinnittymistä yhteiskun-

taan aktiivisina toimijoina luoden heille positiivisia kokemuksia heitä ja heidän lähiyh-

teisöjään koskevissa asioissa. Taide- ja kulttuurikasvatukselliset toiminnot tarjoavat 

hyvän keinoin edistää sosiokulttuurisen innostamisen lähtökohtia. (Kurki 2007, 69-

71.)  

 

3.2 Nuoruuden ja kypsyyden ikävaiheet 
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Nuoruuden ikävaihe voi olla yksilölle raskasta aikaa ja se sisältää paljon haasteita. 

Nuorena ihminen kehittyy niin fyysisesti, henkisesti kuin sosiaalisesti. Nuoruuteen 

kuuluu rajojen kokeilua, itsensä ja oman identiteetin etsimistä sekä yksilöllisyyteen 

valmistautumista. Oppimista tapahtuu koko ihmisen elämän ajan, mutta nuoruudessa 

uuden oppiminen ja itsenäiseen elämään kiinnittyminen ovat kiihkeimmillään. Nuo-

ruusiän varhaisvaihe 12-15 -vuotiaana luokitellaan varsinaiseksi biologiseksi murros-

iäksi. Protestointi vanhempia ja muita ohjaavia aikuisia kohtaan on luonnollista. Uusi-

en ystävyyssuhteiden syntyminen ja kavereiden lisääntynyt merkitys korostuvat nuo-

ruuden ikävaiheessa. (Dunderfelt 2011, 84-85.) 

 

Keskeisimpiä kehitystehtäviä nuoruusiässä on monia. Nuorena ihminen alkaa pohtia 

omaa minuuttaan ja omaa identiteettiään. Seksuaalinen kehitys nuorilla on voimakas-

ta, joten myös omaan ulkonäköön liittyvät paineet ja omaan kehoon tutustuminen 

tulevat osaksi jokaisen nuoren elämää. Nuoruuden ikävaiheessa käydään läpi suuri 

psyykkisen maailman muutos kognitiivisen ajattelun ja tietoisuuden laajenemisen se-

kä tunne-elämän kehityksen myötä. Nuoruus on suurien muutosten sekä mielen ja 

kehon kehityksen aikaa. Nuorena ihminen kohtaa uusia seikkailuja, ristiriitoja ja haas-

teita ja yrittää löytää tasapainon vaikeiden asioiden välille. Oppimalla toimimaan itse-

näisesti ja kasvamalla omaksi itsekseen nuoren on kokeiltava uusia asioita. Virhei-

den sekä haasteiden kautta nuori oppii elämän perusasioita ja löytää tasapainon 

elämäänsä. (Dunderfelt 2011, 86-89.) 

 
Kypsyyden ikävaiheen katsotaan alkavaksi 60-ikävuodesta eteenpäin. Ihminen muut-

tuu ja kehittyy läpi koko elämän. Vaikka lapsuudessa ja nuoruudessa kehitys on voi-

makkainta, ei pidä ajatella että kehitystä ei tapahtuisi enää vanhemmalla iällä. Ikään-

tyvällä ihmisellä suhde maailmaan, itseen ja aikaan muuttuu. Vapautuminen velvoit-

teista, lisääntyvä vapaa-aika ja fyysiset iän tuomat oireet vaikuttavat kypsyyden ikä-

vaiheen kehitykseen. Ikääntyvillä ihmisillä näkökulmat muuttuvat niin omaan kehoon 

kuin ihmissuhteisiin. Fyysiset vanhenemisoireet voivat viedä paljon aikaa ja jaksamis-

ta kypsyyden ikävaiheessa. Ikääntyvällä ihmisellä suhde aikaan muuttuu, tulevaisuus 

saattaa näyttää tuntemattomalta ja menneisyyttä muistellaan lämpimästi. Kypsyyden 

ikävaihe voi olla yksilölle raskasta aikaa iän tuomista asioista johtuen, mutta positiivi-

nen elämänasenne auttaa jaksamaan. Muisteleminen ja omien muistojen arvostami-

nen, niin hyvien kuin huonojenkin, auttaa jaksamaan ja hahmottamaan omaa elä-
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mää. Kypsyyden ikävaiheessa ihmisellä on edessään vielä uusia kokemuksia ja kehi-

tystehtäviä. (Dunderfelt 2011, 200-201.)  

 

Niin nuoruuden kuin kypsyydenkin ikävaiheisiin liittyy suuria muutoksia elämässä. 

Uusien asioiden omaksuminen ja tasapainon löytäminen ovat keskeistä molemmille 

ikävaiheille. Vaikka nuoruuden ikävaiheessa oppiminen on runsaimmillaan, myös 

kypsyyden ikävaiheessa oppiminen on jatkuvaa. Molemmat ikävaiheet sisältävät yk-

silöille raskasta aikaa iän tuomista muutoksista johtuen. Opinnäytetyöni ana-

lyysiosuudessa peilaan ikävaiheiden keskeisiä kehitysvaiheita opinnäytetyöni tutki-

mustuloksiin.  

 

4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS  

 
 
Aloitin opinnäytetyöni tekemällä tutkimussuunnitelman. Aiheen rajauksen myötä aloin 

miettiä, millä tiedonkeruumenetelmillä ja analysointitavoilla saisin mahdollisimman 

kattavia vastauksia opinnäytetyöhöni. Toteutin opinnäytetyöni käyttämällä kvalitatiivi-

sen tutkimuksen menetelmistä ryhmähaastattelua. Seuraavassa kuvaan opinnäyte-

työni toteutusta suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin. 

 

4.1 Tutkimuksen suunnittelu 

 
 
Alusta alkaen halusin tehdä opinnäytetyöni liittyen taide- ja kulttuuritoimintaan. Aihe 

tuntui itselleni mielekkäältä vaihtoehdolta omakohtaisesta kiinnostuksesta sekä opin-

tojeni aikana suorittaneiden taide- ja kulttuurikasvatuksen opintojaksoista johtuen. 

Koulutuksen aikana tekemieni harjoittelujaksojeni aikana tutuksi tulleiden yhteistyö-

kumppaneiden kautta aihe opinnäytetyöhöni löytyi. Opinnäytetyöni aihe toimintaan 

osallistuneiden eri-ikäisten ihmisten kokemuksista syntyi, koska Kuopiossa käynnissä 

ollut Lupa Liikkua –hanke oli juuri päättynyt vuoden 2011 loppuun. Sain hyvän tilai-

suuden tutkia taide- ja kulttuuritoiminnassa mukana olleiden kokemuksia, ja oliko ky-

seisillä ryhmillä mahdollisesti halukkuutta jatkaa vastaavaa toimintaa hankkeen lop-

pumisesta huolimatta.  
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Tutkimuskysymykseni hahmottuivat keskusteltuani työelämäohjaajani kanssa sekä 

perehdyttyäni aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen sekä aiempiin aiheeseen liittyviin 

tutkimuksiin.  

 

1. Kuinka taiteen tekeminen ja kulttuurinen toiminta tukee nuoria ja ikäihmisiä ja 

mikä on sen merkitys heille?  

2. Onko toiminta vaikuttanut heidän hyvinvointiinsa?  

3. Millainen toiminta jatkossa olisi mielekästä?  

Tutkimuskysymyksilläni halusin selvittää kuinka taide- ja kulttuuritoiminta on tukenut 

eri-ikäisiä ihmisiä ja onko toiminnalla ollut vaikutuksia heidän hyvinvointiinsa. Tutki-

muskysymys - millainen toiminta jatkossa olisi mielekästä - on erityisesti suunnattu 

toimeksiantajalleni. Tutkimuskysymysten kautta pyrin selvittämään toimeksiantajalleni 

mitä hyötyä toiminnasta on ryhmille ollut. Toivon, että opinnäytetyöni tuloksista on 

hyötyä tulevaisuudessa taide- ja kulttuuritoiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä. 

Pyrin opinnäytetyössäni selvittämään, millaiset asiat erityisesti ovat antaneet tukea 

nuorille ja senioreille ja kuinka ne vaikuttanut heidän hyvinvointiinsa, sekä millainen 

toiminta jatkossa olisi mielekästä nuorille ja senioreille. 

 

4.2 Kvalitatiivinen tutkimus  

 
 
Kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisiä piirteitä on kokonaisvaltainen tiedonhankinta, 

joka tehdään tutkimuksen kohteelle luonnollisessa ympäristössä ja tilanteessa. Opin-

näytetyössäni haastattelin molempia ryhmiä heille tutussa ympäristössä ja tuttujen 

ihmisten kesken.  Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tiedonkeruun kohteena on yleensä 

ihminen. Kvalitatiivinen tutkimus on ihmisläheinen, jossa tutkija uskoo omiin havain-

nointeihinsa ja dialogiin tutkittaviensa kanssa mittausvälineiden sijaan. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen lähtökohtana on aineiston monipuolinen ja yksityiskohtainen tarkastelu 

tutkittavien tärkeiksi määrittämien asioiden perusteella. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaa-

ra 2009, 164.) 

 

Tyypillisiä aineistonkeruumenetelmiä kvalitatiivisessa tutkimuksessa ovat muun mu-

assa yksilö- ja ryhmähaastattelu, teemahaastattelu sekä osallistuva havainnoin-
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ti.(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 164). Opinnäytetyössäni käytin laadullisista 

tiedonkeruumenetelmistä ryhmähaastattelua. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypil-

listä, että tutkimus muokkautuu sitä tehdessä muun muassa kerätyn aineiston katta-

vuuden sekä muuttuvien olosuhteiden mukaisesti, eikä siis kannata huolestua jos 

tutkimus ei etene täysin niin kuin tutkimussuunnitelmassa on suunniteltu. Jokainen 

kvalitatiivinen tutkimus on ainutlaatuinen ja niitä tulee tulkita sen mukaisesti. (Hirsjärvi 

ym. 2009, 164.)  

 

4.3 Ryhmähaastattelu aineistonkeruumenetelmänä  

 
 
Laadullisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmistä valitsin mielestäni opinnäytetyötä-

ni parhaiten palvelevan. Käytin puolistrukturoitua haastattelua eli teemahaastattelua. 

Puolistrukturoitu haastattelu kohdennetaan tiettyihin teemoihin joista keskustellaan, 

eikä haastattelun ole tarkoituskaan edetä tiettyä kaavaa myöten. Teemahaastattelulla 

pyritään selvittämään haastateltavilta kaikkein oleellisin, ei takerruta yksityiskohtaisiin 

kysymyksiin vaan edetään tiettyjen aihealueiden mukaisesti. Siinä pyritään saamaan 

tutkittavien ääni kuulumaan. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 48.) 

 
Ryhmähaastattelulla tarkoitetaan aineistonhankintatapaa, jossa on yhtä aikaa paikal-

la useita haastateltavia ja jossa pyritään haastateltavien kesken keskustelemaan 

keskeisistä haastattelun teemoista. (Eskola & Suoranta 2008, 94). Molemmat haas-

tattelemani ryhmät olivat pitkään olleet yhdessä ja olivat toisilleen tuttuja, joten he 

pystyivät täydentämään toistensa vastauksia, pohtimaan yhdessä kysymyksiä sekä 

herättämään muistikuvia ja ajatuksia toistensa vastauksista.  Ajattelin myös, että 

etenkin nuorten kohdalla yksilöhaastattelu ei olisi ollut toimiva ratkaisu mahdollisen 

jännityksen takia.  

 

Koska tutkin taide- ja kulttuuritoimintaan osallistuneiden kokemuksia, ajattelin ryhmä-

haastatteluiden olevan paras vaihtoehto kerätä tutkimusmateriaali opinnäytetyöhöni. 

Määrällinen tutkimus ei olisi palvellut opinnäytetyötäni ryhmäkokojen pienuuden ta-

kia.  Alun perin tarkoituksenani oli käyttää nuorten tekemää päiväkirjaa ryhmäkerroil-

ta aineiston tukena havainnoinnin välineenä, mutta yhdessä nuorten ryhmän ohjaaji-

en kanssa tulimme siihen tulokseen, että päiväkirja ei ollut tarpeeksi informatiivinen 

tukemaan tutkimusaineistoani.  
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4.4 Haastattelujen toteutus 

 
Ennen haastatteluja olin laatinut kirjallisuutta ja tutkimuskysymyksiäni hyödyntäen 

haastattelurungon. Haastattelurunkoa laatiessa mietin kysymyksiä ja teemoja myös 

oman taideharrastukseni pohjalta: Mitä itse vastaisin ja kuinka kysyä tiettyä asiaa. 

Mietin mitä taiteen harrastaminen on minulle itselleni merkinnyt ja millaisilla kysymyk-

sillä ja teemoilla asioita kannattaa lähteä lähestymään, jotta saisin mahdollisimman 

kattavia vastauksia. Aloin rakentaa haastattelukysymyksiä muun muassa motivaati-

on, parhaiden hetkien, haasteiden sekä innostavien tekijöiden ympärille. Ennen var-

sinaisia kokemuksiin liittyviä kysymyksiä halusin palautella haastateltavien mieleen 

heidän tekemisiään taide- ja kulttuuritoiminnan parissa. Minulla oli haastattelurunko 

valmiina haastattelussa ja lisänä tukikysymyksiä, mutta en haastattelun aikana pyr-

kinytkään noudattamaan haastattelurunkoa täysin, vaan aiheista heräsi keskustelua 

haastattelun aikana. Haastattelurunko rakentui seuraavista kohdista: 1) perustiedot 

2) tuntemukset 3) kokemukset 4) merkitykset 5) vaikutukset. (Liite 1) 

 

4.5 Aineistonkeruun kuvaus ja arviointi  

 
 
Molemmat haastattelut sujuivat mielestäni hyvin, koska haastattelujen aikana oli hyvä 

ilmapiiri ja kysymykset herättivät molemmissa haastatteluissa keskustelua. Ensim-

mäisenä toteutin seniorihaastattelun. Naiset olivat pyytäneet minulta etukäteen haas-

tattelun keskeisiä teemoja ja he olivat innoissaan haastattelusta. Haastattelutilanne 

sujui rennosti keskustellen ja naiset muistelivat tekemisiään ilolla. Välillä haastatelta-

vat innostuivat puhumaan nauhalle yhtä aikaa, mikä tuotti hieman vaikeuksia aineis-

toa litteroidessa. Osa haastateltavista oli enemmän äänessä kuin toiset, mutta haas-

tateltavat täydensivät hyvin toinen toisensa vastauksia sekä toisen sanomisista tuli 

sitten mieleen jotain muutakin. Haastattelu naisten kanssa meni kaiken kaikkiaan 

sujuvasti ja he olisivat voineet jatkaa asioiden kertomista vielä pitkän aikaa.  

 

Nuorten haastattelun tein jälkimmäisenä. Haastattelurunko oli sekä senioreille että 

nuorille lähes samanlainen. Nuorten haastatteluun muutin joitain termejä helpommin 

ymmärrettäviksi. Senioreiden haastattelusta tuli sisällöltään kattavampi kuin nuorten 

haastattelu, jota olin jo etukäteenkin osannut odottaa. Nuorten haastattelun sisällön 
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niukkuuteen saattoi myös vaikuttaa haastattelun ajankohta. Emme meinanneet saa-

da nuorten ryhmän ohjaajien kanssa yhteistä aikaa nuorten haastattelulle, joten ai-

noa yhteinen hetki löytyi samana päivänä kun nuorten tekemän elokuvan avoin ensi-

ilta. Luulen, että nuoria jännitti heidän ensi-iltansa eivätkä he ehkä jaksaneet keskit-

tyä haastatteluun parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

Kerättyäni opinnäytetyöni tutkimusmateriaalin aloin litteroida aineistoja. Litteroin ai-

neistot sanasta sanaan. Senioreiden haastattelu oli kestoltaan noin 50 minuuttia ja 

nuorten haastattelu noin 35 minuuttia.  

 

4.6 Aineistolähtöinen analyysi 

 
 
Aineistolähtöisellä tutkimuksella tarkoitetaan, että tutkimusta lähdetään tekemään 

ilman ennakkoasettamuksia. Teoriaperustaa aletaan rakentaa kerätystä tutkimusma-

teriaalista. Aineistolähtöisessä tutkimuksessa lähtökohtana on aineisto, eikä tutkija 

määrää mikä on tärkeää. (Eskola & Suoranta, 2008, 19.) 

 

Tein opinnäytetyöni analyysin aineistolähtöisesti, koska keskeisten teoreettisten kä-

sitteiden määritteleminen tuntui mielekkäämmältä tehdä kerätyn aineiston pohjalta. 

Pyrin tarkastelemaan aihetta objektiivisesti, enkä etukäteen halunnut olettaa, enkä 

voinut tietää mitä asioita tutkimusmateriaalista nousee esiin. Analysoin tutkimusai-

neistostani esiin nousevia keskeisiä teemoja, ja lähdin hakemaan vastauksia tutki-

muskysymyksiini niiden perusteella.  

 

5.1 Teemat 

  

Tutkimusaineistoa tarkastellessa aloin kartoittaa aineistosta samankaltaisuuksia ja 

poikkeavuuksia sekä toistuvia teemoja. Aloin jäsentää haastatteluista korostuvia 

teemoja teemoittelun avulla ja hakemalla vastauksia tutkimuskysymyksiini. Teemoit-

telu tuntui mielestäni selkeältä vaihtoehdolta alkaa jäsentää haastatteluista esiin 

nousevia asioita. Senioreiden haastattelu oli sisällöltään kattavampi kuin nuorten 

haastattelu, joten senioreiden haastattelusta sain enemmän aineksia aineiston ana-
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lyysiin. Aloitin käymällä aineistoa läpi tutkimalla mitä seniorit sekä nuoret olivat vas-

tanneet samoihin kysymyksiin, kuten mikä motivoi pysymään toiminnassa mukana? 

Aineistoa analysoitaessa vertailen haastatteluiden tuloksia keskenään sekä käsitte-

len niissä esiin nousevia asioita ja keskeisiä teemoja.  

 

Analyysissa käyttämissäni sitaateissa esille tulleet nimet ovat muutettuja. Varsinaisia 

vastauksia tutkimuskysymyksiini käsittelen opinnäytetyössäni johtopäätökset kappa-

leessa, mutta valitsemani keskeiset teemat tutkimusmateriaalista tukevat tutkimusky-

symyksiäni.  Teemat vastaavat erityisesti tutkimuskysymyksiini, kuinka taiteen teke-

minen ja kulttuurinen toiminta tukee nuoria ja ikäihmisiä ja mikä on sen merkitys heil-

le, sekä onko toiminnalla vaikutus heidän hyvinvointiinsa. Teemoiksi muodostuivat: 

 

1. yhteisöllisyys  

2. osallisuus  

3. vertaisuus  

4. voimaantuminen  

 

4.7 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys  

 
 
Olen ottanut tutkimuksen luotettavuuden huomioon opinnäytetyötäni tehdessä niin 

aineiston hankinnassa kuin sitä analysoitaessa. On tärkeää, että tehty tutkimus on 

mahdollisimman luotettava. Tutkimusta tehdessä pyritään minimoimaan virheiden 

syntyminen. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan mitata reliaabeliuden ja validiuden 

avulla. Reliaabeliudella tarkoitetaan tutkimustulosten toistettavuutta. Tutkimus on 

esimerkiksi reliaabeli silloin jos useampi kuin yksi tutkija pääsee samaan tulokseen. 

Tutkimuksen validiudella eli pätevyydellä tarkoitetaan kykyä mitata juuri sitä, mitä on 

tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 226.) 

 

Opinnäytetyöni luotettavuuteen vaikuttaa se, että samaa aihealuetta koskevista tut-

kimuksista on saatu samankaltaisia tutkimustuloksia kuin mitä olen opinnäytetyöni 

aineistosta saanut. Olen pyrkinyt tukemaan omia tulkintojani aiemmin tehtyihin tutki-

muksiin sekä alan kirjallisuuteen ja käyttämään lähteitä monipuolisesti. Olin myös 

huolellisesti valmistautunut haastattelutilanteisiin etukäteen ja laatinut haastattelu-
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rungon sekä lisäkysymyksiä sekä tarkistanut että tekniset välineet ovat kunnossa. 

Luotettavuuden heikkenemiseen saattaa vaikuttaa se, että litteroidessa senioreiden 

haastattelua minulle tuotti välillä vaikeuksia saada selvää puheesta, koska he puhui-

vat välillä nauhalle yhtä aikaa.  

 

Jokainen tutkimus sisältää lukuisia päätöksiä liittyen eettisiin kysymyksiin. Tutkijan 

tulee noudattaa ja tuntea eettiset periaatteet tutkimusta tehdessä. Tutkija joutuu use-

aan otteeseen miettimään ja arvioimaan eettisiä ratkaisuja ja tutkimusta tehdessä 

joutuu pohtimaan asioita monesta eri näkökulmasta. Eettisten periaatteiden mukaan 

hyvä tutkimus on tehty noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä. On tärkeää hankkia 

tieto rehellisesti ja käyttää sitä eettisesti oikein. (Hirsjärvi ym. 2008, 23.) 

 

Olen noudattanut opinnäytetyötä tehdessä eettisiä periaatteita tutkimuksen jokaises-

sa vaiheessa. Aluksi tutkimuksessani oli olennaista hankkia lupa taustaorganisaatiol-

ta sekä haastatteluun osallistuvilta henkilöiltä. Nuorten ollessa alaikäisiä, pyysin lu-

van heidän huoltajiltaan ja tein selväksi, että nuoret pysyvät nimettöminä, eivätkä ole 

tunnistettavissa opinnäytetyöstäni. Kerroin nimettömyydestä ja tunnistamattomuu-

desta niin nuorille kuin senioreille ennen haastatteluja. Kerroin myös että aineistoa 

käytetään ainoastaan opinnäytetyöni tutkimusmateriaaliksi.  

 

Pyrin tekemään opinnäytetyöstäni mahdollisimman selkeän, jotta se olisi hyödynnet-

tävissä tilaajaorganisaatiolleni Pohjois-Savon taidetoimikunnalle sekä Itäisen tanssin 

aluekeskukselle. Kerron selkeästi ja avoimesti opinnäytetyöni eri vaiheista sekä puut-

teista, mikä lisää opinnäytetyöni eettisyyttä.  

 

5 TULOKSET  

 
 
Seuraavassa kappaleessa analysoin tutkimukseeni kerättyä aineistoa. Lähdin jäsen-

tämään tutkimusmateriaalia teemoittelun avulla hakemalla vastauksia tutkimuskysy-

myksiini. Aineistosta muodostuneet teemat vastaavat erityisesti tutkimuskysymyksiini, 

kuinka taiteen tekeminen ja kulttuurinen toiminta tukee nuoria ja senioreja, ja mikä on 

sen merkitys heille, sekä onko toiminnalla vaikutuksia heidän hyvinvointiinsa. Kappa-
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leen loppuosassa käsittelen vastauksia tutkimuskysymykseeni, millainen toiminta olisi 

jatkossa mielekästä kyseisille ryhmille. Vertailen nuorten ja senioreiden vastauksia 

keskenään ja peilaan tulkintojani kirjallisuuteen ja aiempiin tutkimuksiin. 

  

5.2 Yhteisöllisyys taide- ja kulttuuritoiminnassa 

 
 
Sanalle yhteisöllisyys on vaikea löytää yksiselitteistä määritelmää. Yhteisöllisyyttä 

käytetään kuvaamaan ihmisten välistä yhteistyötä ja siihen liittyvää vuorovaikutusta. 

Ihmiset toimivat, oppivat, pohtivat ja tekevät yhdessä asioita, joissa syntyy vuorovai-

kutusta heidän välilleen. Yhteisöllisyydellä pyritään lisäämään oma-aloitteisuutta, oi-

keudenmukaisuutta, tavoitteellisuutta sekä vastuuta. Anne-Mari Saariston mukaan 

”yhteisöllisyys rakentuu peruspilareista, joita ovat muun muassa yhteiset tavoitteet ja 

arvot, luottamus, rehellisyys, jakaminen, tasa-arvo, osallisuus ja vastuu.” (Saaristo 

2011, 81.) 

 

Nuorille ensimmäinen tärkeä kokemus perheen ulkopuolisesta hyväksynnästä on 

yleensä kaveriporukka. Nuoret itse kuvaavat yhteisöjään porukoiksi, joissa heidät 

hyväksytään sellaisina kuin he ovat. Yhteisö koostuu yleensä ihmisistä, joilla on sa-

mankaltainen ajatusmaailma ja yhteisön jäsenet ovat samankaltaisia. Erilaisissa ti-

lanteissa toimitaan yhdessä, joissa syntyy sosiaalista kanssakäymistä sekä syntyy 

uusia kaverisuhteita. (Danska-Honkala & Poteri 2011, 140.)  

 

Ryhmäyttämiseksi sanotaan tilannetta, jossa tietoisesti pyritään lisäämään ryhmän 

jäsenten välisiä tuntemuksia, luottamusta, turvallisuutta sekä sosiaalisia taitoja. 

Ryhmäyttämisen tavoitteena on luoda ryhmään tuttu, turvallinen ja luottamuksellinen 

ilmapiiri, jonka kautta ryhmän jäsenet voivat avoimesti ilmaista itseään ja olla omia 

itsejään. Turvallisessa ryhmässä ryhmän jäsenet kokevat tulevansa hyväksytyksi sel-

laisina kuin ovat. Turvallinen ryhmä myös luo ryhmäläisille erinomaisen pohjan elä-

mäntaitojen oppimisille. Yhdessä toimiessa opitaan ottamaan huomioon muut ja 

myös tunnistamaan itsestä uusia puolia. (mt. 2011 140.)  

 

Aineistoa analysoitaessa osoittautui että molemmille ryhmille taide- ja kulttuuritoimin-

taan osallistuminen sekä ryhmässä toimiminen ovat luoneet yhteisöllisyyttä. Toiminta 
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on mahdollistanut heille perheen, koulun sekä läheisten ihmisten ulkopuolelle uuden 

yhteisön, jossa he kokevat olonsa mielekkääksi ja tuntevat tulevansa hyväksytyksi 

sellaisina kuin ovat. Etenkin senioreiden haastattelussa he korostavat ryhmän tärke-

yttä, ja sitä kuinka merkittäväksi yhteisö on heille ajan kuluessa muodostunut. Yhtei-

söllisyyden muodostumista on edesauttanut ryhmän yhteinen kiinnostus taide- ja 

kulttuuritoimintaa kohtaan sekä yhteinen tekeminen ja yhteinen tavoite. Nuorilla yh-

teinen tavoite oli tehdä elokuva, jota esittää muulle yleisölle. Senioreilla yhteinen ta-

voite on harjoitella ja luoda yhdessä esityksiä, joita sitten esitetään yleisölle. Pienet 

ryhmäkoot ovat auttaneet ryhmien ryhmäytymisprosessissa, joten ryhmistä on ajan 

kuluessa muodostuneet tiiviit yhteisöt. 

 

Haastatteluissa korostetaan useaan otteeseen kuinka tärkeä juuri kyseinen ryhmä 

heille on ja kuinka he tunsivat jonkinlaista vetovoimaa ryhmää kohtaan: 

 

”-Siis muistan sitte ihan siis sen jälkeen ku se ensimmäinen puoli vuotta oli niin-
ku tämmöstä ryhmäytymistä, sit ku se ryhmä pieneni, nii sitte joskus kun ihan 
tuli siihen ryhmään, tai ku teki matkaa taittoi, nii ihan siis tuntu täällä et mikä se 
on, et mikä on tämä tunne, tää on ihan rakkauden tunne! tää on ihan rakkauden 
tunne siihen ryhmään, et siellä on ne ihmiset, et sekä se tekeminen ja yhdessä 
oleminen, nii se, jotenkin nii.” (seniorihaastattelu) 
 

Haastattelutilanteessa kysyin molemmilta ryhmiltä heidän motivaationsa syitä toimin-

taa kohtaan sekä mikä heitä on kannustanut matkan aikana. Mikä heitä motivoi py-

symään mukana toiminnassa? Molemmilta ryhmiltä tuli vastauksia, että juuri ystävät 

ja se tietty ryhmä motivoi olemaan toiminnassa mukana. 

 

Opinnäytetyöni kappaleessa kolme olen käsitellyt nuoruuden ikävaiheen keskeisiä 

kehitystehtäviä sekä ikävaiheeseen liittyviä keskeisiä vaiheita. Nuoruusaika on voi-

makasta yksilöllisyyden heräämistä, jolloin aletaan opetella itsenäistymistä ottamalla 

etäisyyttä vanhempiin ja muihin aikuisiin. Näin ollen nuorena ystäväpiirin merkitys 

kasvaa ja ystävistä tulee entistä tärkeämpiä heidän elämäänsä. (Dunderfelt 2011, 

85.) 

 

” -No kaverit on, ja hyvä porukka.” (nuorten haastattelu) 

”-Meillä on ollu ryhmä koko ajan, et se ryhmätukihan on hirveen suuressa mer-

kityksessä.” (seniorihaastattelu) 
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Senioreiden haastattelusta ilmenee, että toisen ihmisen inhimillinen kohtaaminen ja 

kosketus ovat osoittautuneet merkittäväksi. Moni ikäihminen kokee yksinäisyyttä, ja 

näyttelemisen sekä tanssiharrastuksen kautta he ovat saaneet uusia kontakteja mui-

hin ihmisiin ja saaneet siitä tukea ja hyvää mieltä. Vilpitöntä toisten ihmisten kohtaa-

mista ja koskettamista edellyttää luottamuksellinen yhteisö, eikä koskettaminen ai-

heuta vaivautuneisuutta.  

 

”-Ja ihan samoin niinku myö on kosketettu toisiamme sitten kun me kaikissa 
tämmösissä harjotuksissa niin joka kerran nii minusta se on ollu hirveen tärkee 
asia kun ajattelee että, et tuota, no suurin osa varmaan kuitenkin meidänki ryh-
mästä nii elää sillai itekseen ja tuota sit voi mennä niinku vuosia, että ei toista, 
välttämättä sillä tavalla kosketa, nii ku meille tuli hirveesti tämmöstä niinku inhi-
millistä, tämmöstä niinku kosketusta ku hierottiin ja silitettiin.  
 
-ja katsekontaktit oli myös toinen juttu, joka minusta on hirmutärkee myöskin.  
 
-että ku ollaan tavallisesti vaan puhevarassa näin. 
 
-kyllä kyllä, ja jotenki siis mäki oon silleen vähä arka, et niinku elä koske, et 
niinku ennen ku se Anna opetti tän, en siis yhtään nyt.” (seniorihaastattelu)  
 

 
Erilaisten kontaktileikkien kautta toisten ihmisten koskettaminen on muodostunut 

luonnolliseksi. Toiminnan kautta seniorit ovat oppineet olemaan arkailematta toisten 

kohtaamista. Usein ajatellaan että murrosikäisille toisten ihmisten koskettaminen on 

vaikeaa, mutta aikuiset saattavat kokea sen vielä vaikeammaksi.  Toiminnan kautta 

syntyneiden vaikuttavien kokemusten ei siis tarvitse olla mullistavia elämyksiä, vaan 

pelkkä toisen ihmisen inhimillinen koskettaminen voi olla merkittävää. Nykyajan hek-

tisessä ja yksilökeskeisessä yhteiskunnassamme inhimillinen ihmisten kohtaaminen, 

koskettaminen, yhdessä oleminen ja heittäytyminen saavat yhä vähemmän tilaisuuk-

sia. (Vehkalahti 2006, 33.)  

 

Nykyään puhutaan paljon yhteiskunnan yhteisöllisyyden haurastumisesta ja ihmisten 

yksilöllisyyden lisääntymisestä. Ihmiset kuitenkin perusolemukseltaan kaipaavat yh-

teisöä ja yhteen kuuluvuuden tunnetta. Puhutaan, että niin perheen kuin koululuokki-

en tai etnisten ryhmien yhteen kuuluvuuden tunne olisi menettänyt merkitystään ja 

yksilön henkilökohtaisilla valinnoilla olisi yhä enemmän merkitystä yhteisöllisyyden 

kokemusten saamiseen.  Taide- ja kulttuuritoiminnan kaltaisella harrastustoiminnalla 
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ihmiset ovat kokeneet olevansa osa tiettyä yhteisöä, ja tämä yhteen kuuluvuuden 

tunne on tuottanut heille iloa ja antanut tukea elämään. (Kivijärvi & Tolonen 2010.) 

 

5.3 Osallisuuden kokemuksia 

 
 
Aaro Harju määrittelee osallisuuden käsitettä, että ihmisellä on osallisuuden tunne 

johonkin ihmiskunnan yhteiseen asiaan. Se luo tunteen että on mahdollisuus vaikut-

taa ja saada äänensä kuulumaan sekä olla osana yhteisissä päätöksissä. Ihminen jo 

perimmäiseltä olemukseltaan haluaa kuulua johonkin ja olla mukana. Ihminen voi 

kokea olevansa osallinen esimerkiksi harrastusyhteisössä, kuten tässä tapauksessa 

taide- ja kulttuuritoiminnallisessa ryhmässä. (Harju 2004.)  

 

Kulttuurisessa nuorisotyössä pyritään kasvattamaan nuorista aktiivisia kansalaisia. 

Toimintaympäristönä kulttuurisessa nuorisotyössä on usein pienryhmä, jonka lähtö-

kohtina ovat antaa nuorelle hyvä oppimisympäristö ja turvallinen yhteisöllinen tila. 

Nuorelle myös pyritään tekemään selväksi toiminnan kasvatuksellinen merkitys ja 

tavoite sekä kaikille nuorille tasapuolinen mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. 

Kulttuurisessa nuorisotyössä pyritään saamaan nuoria osallistumaan ja saamaan 

heille osallisuuden kokemuksia vaikuttamalla itse ryhmää koskeviin asioihin. (Nuori-

soasiankeskus 2011, 18.) 

 

Sekä senioreiden että nuorten haastatteluista käy ilmi, että heille on tullut kokemuk-

sia, että he ovat itse päässeet vaikuttamaan asioihin sekä lisäksi käyttämään omaa 

luovuuttaan ja kekseliäisyyttään toimintaa suunniteltaessa ja järjestettäessä. Kysyes-

säni nuorilta, onko heillä kokemuksia ovatko he itse päässeet vaikuttamaan asioihin, 

he kertoivat että ovat itse päässeet vaikuttamaan koko elokuvaprojektin sisältöön ja 

luomiseen:  

 

”-No mehän tuossa leffassa nyt vaikutettiin kaikkeen, koska se oli niinku meijjän 
leffa, koska jos joku sano jotain niin me saatiin sanoo sille että ei, ku se menee 
näin. 
 
-sit me saatiin ne kaikki hahmot niinku keksiä, niitten luonteen piirteet ja kaikki 
tavotteet ja nämä ite.” (nuorten haastattelu) 
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Nuoret ovat kokeneet että heidän mielipiteensä on otettu huomioon paremmin kuin 

yleensä ja että heitä on aidosti kuunneltu. Nuorten haastattelusta tulee myös esille, 

että toiminta on ollut mielekästä juuri sen takia että he ovat itse olleet vaikuttamassa 

ja päättämässä asioista.  

 
”-No olihan se sit aika jännän tuntusta ku sit aikuiset sano jotain, ja esim Pekka 
sano niissä editoineissa että mitä jos se menis niin, nii sit me saatiin kuitenkin 
vaikuttaa niinku siihen ihan koko juttuun ja sit me aina saatiin sanoo ne omat 
ideat siinä. 
 
-ja ne otettiin huomioon paremmin mitä silleen yleensä, jos on joku niinku vaik-
ka et sä oot vaikka niinku sivuhenkilönä nii sua ei oikein kuunnella, mut sitte nyt 
meitä kuunneltiin.” (nuorten haastattelu) 

 

Nuorten haastattelusta ilmenee myös, että toiminta on ollut mielekästä siitä syystä, 

että he ovat olleet toiminnassa mukana omasta tahdostaan. Toiminta on ollut omaeh-

toista, eikä kukaan ole päättänyt heidän puolestaan asioista. Motivaatio toiminnassa 

mukana olemiseen on pysynyt juuri sen takia, että nuoret ovat itse olleet päätekijöinä 

ja aikuiset lähinnä avustajina ja tukijoina mukana projektissa. Omaehtoisuus on nuo-

risotyöllisen taide- ja kulttuuritoiminnan etuna. Nuorten motivaatio toimintaan pysyy, 

koska he ovat siinä vapaaehtoisesti mukana, eikä esimerkiksi koulun järjestämässä 

niin sanotusti virallisessa toiminnassa. Nuorilla on omakohtainen kiinnostus toimin-

taan ja näin ollen oppiminen, motiivi ja tekeminen on mielekästä. (Nuorisoasiankes-

kus 2012, 9.) 

 

”-No mä oon ollu aiemmin yhessä sellasessa jutussa joka oli just sellanen että 
ei kiinnosta pätkän vertaa koska se ei ollu niinku sellanen kiinnostava juttu, et 
se oli vaan koulun kanssa sellanen juttu et nyt lähetään tähän mukaan. Meijän 
piti esittää tuolla kaupungin teatterissa sellanen et me oltiin sivuhenkilöitä oop-
perassa, nii se oli ihan hirveetä. Nii tää oli sit paljon mukavampaa ku tässä sai 
silleen vapaaehtosesti olla mukana ja se oli niinku mukava projekti.”  
(nuorten haastattelu) 
 

 
Toiminta on ollut nuorista itsestään lähtöistä. Yksi Myrsky -hankkeenkin keskeisistä 

tavoitteista on juuri nuorisolähtöisyys. Nuorille ei siis tarjota valmiita vastauksia, vaan 

ohjaajat tukevat nuorten päätöksiä ja ajatuksia ja antavat vaihtoehtoja. Toiminta poh-

jautuu nuorten omiin pohdintoihin ja tekoihin, ja näin ollen nuoret saavat toiminnasta 

osallisuuden kokemuksia ja kokevat olevansa tärkeitä tulleensa kuulluksi. (Kotilainen 

& Siivonen 2011, 55.)  
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Myös senioreiden haastattelussa puhutaan siitä, kuinka toiminta on ollut mielekästä 

juuri sen takia, että he itse ovat luoneet ohjelmansa sisällön. Senioreille on siis syn-

tynyt toiminnasta osallisuuden kokemuksia, koska he ovat itse olleet päättämässä 

heitä koskevia asioita ja heille on ollut mahdollisuus olla vaikuttamassa. Esitin se-

nioreille ryhmähaastattelussa seuraavanlaisia kysymyksiä liittyen osallisuuteen: onko 

heillä kokemuksia, että he ovat itse päässet vaikuttamaan ja luomaan, tai toteutta-

maan itseään toiminnan aikana?  

 

”-ihan koko ajan ne on, ku ne tanssiesityksetkin ne, nii itehhän me luotiin ne 
niin, koko ajan ollaan.”  
 
-ja sitte myöskin se, sen jälkeen ku Annan ryhmät jäi pois nii mehän koko ajan 
ollaan itse tehty ohjelmaa. 
 
-niin se on ollu sitä ideointia koko ajan, ja luomista. 
 
-siinä ehkä syventää vielä se että sä ite teet nää, nii,nii se vielä, kun se että ois 
jotenki ihan niinku valmiiks, et mentäs vaa johonki muotteihin ja ruettas.”  
(seniorihaastattelu) 
 
 

Sekä nuorten että senioreiden haastatteluista tulee esille, että heille on syntynyt osal-

lisuuden kokemuksia toiminnasta. He ovat kokeneet, että heidän mielipiteensä on 

otettu huomioon ja että he ovat päässeet vaikuttamaan. Nuorille elokuvaprojekti on 

tarjonnut hyvän tilaisuuden toimia itsenäisesti, mutta kuitenkin niin että aikuiset ovat 

olleet lähellä avun vaatiessa tarjoamassa vaihtoehtoja ja neuvoja. Seniorit olivat tyy-

tyväisiä toiminnassa juuri siihen, että toiminta ei ole valmiiksi määriteltyä, vaan että 

toiminnassa käytetään omaa luovuutta ja kekseliäisyyttä. Nuorten ja senioreiden 

osallisuuden kokemuksien kautta he ovat kokeneet olevansa tärkeitä ja tulleensa 

kuulluksi, joten toiminnassa mukana oleminen on ollut heille merkittävää ja antanut 

heille tukea.  

 

5.4 Vertaisuus voimavarana 

 
 
Vertaisilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat samalla tasolla yksilön kanssa. He ovat 

usein suunnilleen samanikäisiä sekä samalla tasolla emotionaalisesti ja kognitiivises-



 

 

26 
 

ti. Samassa elämäntilanteessa olevat henkilöt kokevat yhteenkuuluvuutta ja kokevat 

olevansa tovereita keskenään. Vertaisilla on yleensä tunne, että he kokevat kuulu-

vansa juuri tähän tiettyyn ryhmään ja tuntevat siihen jonkinlaista vetovoimaa, kuten 

opinnäytetyöni tapauksessa harrastajaryhmiin. Vertaisten kesken yksilö kokee tule-

vansa ymmärretyksi, koska muut henkilöt ovat usein kokeneet samoja asioita tai elä-

vät samanlaisessa elämäntilanteessa. (Salmivalli 2004, 344.) 

 
Senioreiden haastattelusta ilmenee, että vertaisten tuki on heille tärkeää toiminnas-

sa. Vertaisten tuki on auttanut myös yhteisöllisyyden rakentumista ryhmässä sekä he 

ovat saaneet vertaisryhmätoiminnasta tukea ja voimaa. Irja Mikkonen (2011) määrit-

telee vertaisryhmän käsitteen seuraavasti: ” Vertaisryhmätoiminnassa on kysymys 

osallistumisesta, yhdessä toimimisesta ja osallisuudesta, missä voidaan puhua meis-

tä. Vertaisryhmä voi olla tiedollinen ja toiminnallinen tai pelkästään keskusteleva ja 

tukea antava ryhmä. Toiminnallisia vertaisryhmiä ovat kouluryhmät, ammatilliset 

ryhmät ja harrastusryhmät.” (Mikkonen 2011, 206).  

 

Teoksessa Kutkuttavaa Taidetta, taidetoiminta seniori- ja vanhustyössä, puhutaan 

vertaistuen tarpeellisuudesta seniori-ikäisille ihmisille. Teoksessa esiintyvillä se-

nioreilla on samanlaisia kokemuksia iän tuomista terveydellisistä haitoista sekä yhtä 

lailla enemmän elämänkokemusta. He ymmärtävät hyvin toisiaan ja voivat jakaa ko-

kemuksia keskenään. Kaikki ovat tasa-arvoisia ja vertaisten keskuudessa ei tarvitse 

miettiä jos ei pysty tekemään jotain terveydentilan rajoitteiden vuoksi. (Hohenthal-

Antin 2006, 46-47.) 

 

Senioreiden haastattelusta tulee esille samoja asioita, mitä edellä mainitussa teok-

sessa on käsitelty. Heille antaa tukea se, että toimintaan osallistujat ovat kaikki sa-

malla viivalla, eikä osallistuminen toimintaan aiheuta rajoitteiden takia ahdistusta. He 

myös innostavat ja kannustavat toinen toisiaan mukaan toimintaan. Vertaisten kes-

ken on myös vapauttavaa keskustella aiheista, joka on kaikille jollain tavalla yhteinen.  

 

”-Sekin että meillä on jokaisella omanlaisia tämmösiä vähän rajotteita, sem-
mosia mitä nyt on, et joskus vähän koskoo johonkin, et aina ei jaksa tulla ja jos 
tullee nii istuu vaa ja on, mutta niinku että, voi olla just niinku on. 
 
-niinku just oma ittesä.  
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-et käytetään sitten niitä jäljellä olevia, et ei takerruta siihen jos jossain kohtaa 
on rajotus, käytetään kaikkee muuta sitten. 
 
-Sitte toisaalta myös se ryhmä innosti, et ku lähti aina sillä periaatteella sinne 
mukaan että minä nyt meen kattomaan, että kun en pysty tekemään mittään, 
sitte ku aikasa katto siinä nii pakko oli mennä tekemään, ja sitte sitä rupes pys-
tymäänki tekemään, et siinä niinku jostakin ihmeestä tuli sitä voimaa siihen, et 
onnistu vielä.”  
(seniorihaastattelu) 
 

Senioreiden haastattelusta vertaisten tuki tuli selvemmin esille kuin nuorten haastat-

telusta, mutta myös nuorille vertaisten tuki on tärkeää. Nuoruuden ikävaiheessa ka-

vereiden merkitys on suuri. Kavereiden kanssa vietetään vapaa-aikaa ja keskustel-

laan asioista, joista aikuisten kanssa ei välttämättä haluta puhua. Nuorille vertaisten 

kesken toimiminen on myös hyvä mahdollisuus opetella sosiaalisia taitoja, yhteisten 

päätösten tekemistä sekä johtamista. Vaikka nuorten haastattelusta vertaisten tuki ei 

tullut yhtä selvästi esille kuin senioreiden haastattelusta, tuli haastattelun aikana ka-

vereiden merkitys useaan otteeseen esille muun muassa motivaation, kannustami-

sen ja kavereiden antaman tuen yhteydessä. Kysyessäni nuorilta lähtisivätkö he uu-

destaan vastaavanlaiseen projektiin mukaan, tuli kommenteissa ilmi kavereiden tuen 

merkitys: 

 

”-nii ja sitte kanssa se että siellä on ees joku kaveri tukemassa ettei jouvu yksin 
sillee minnekkää , et jos mä nyt peilaan nii kaikki sitte nauraa mulle, että ei kii-
tos.” (nuorten haastattelu) 

 
Nuorena vietetään yhä enemmän aikaa ystävien seurassa ja ystävyyssuhteista ale-

taan myös odottaa uusia asioita. Ystävyyssuhteista odotetaan sitoutumista ja uskolli-

suutta. Nuorena vanhempiin otetaan etäisyyttä ja haetaan uudenlaista läheisyyttä 

vertaisten seurasta. (Salmivalli 2004). Elokuvaprojektissa nuoret ovat viettäneet ai-

kaansa vertaisten kanssa turvallisessa ympäristössä turvallisten aikuisten kanssa.  

 

Vertaisten seura ja tuki on ollut merkittävää niin nuorille kuin senioreillekin toiminnan 

aikana. He ovat voineet jakaa ilot ja surut toistensa kesken. Vertaisten seura ja mie-

lekäs toiminta ovat myös antaneet tilaisuuden vapautua huolista tai halutessaan 

myös tilaisuuden keskustella niistä ystävien kesken.  
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5.5 Voimaantuminen  

 
Voimaantuminen (empowerment) käsitteellä tarkoitetaan sisäistä voimantunnetta. 

Kokemus antaa ihmiselle vapauden tunteen ja uskoa omiin voimavaroihin. Voimaan-

tumisen kokemuksesta huokuu positiivisuus ja myönteisyys. Sisäinen voimantunne 

antaa rohkeutta ja uskallusta käyttää omaa luovuutta. Turvallisella ilmapiirillä ja yh-

teisöllä on yhteys ihmisen voimaantumisen kokemusten kokemiseen. Vaikka voi-

maantumisen kokemukset ovat ihmisestä itsestään lähtöisin ja uskoa omaan itseen, 

edellyttää se kuitenkin turvallista ympäristöä, jossa yksilö uskaltaa heittäytyä. Voimaa 

antavat kokemukset antavat ihmisille iloa ja halua oppia uutta. (Siitonen 1999.) 

 

Seniorihaastattelussa kysyin heiltä heidän ”huippuhetkeään” toiminnassa mukana 

ollessa. Oli merkittävää kuulla kuinka voimakkaita tuntemuksia tietyt hetket olivat he-

rättäneet heissä.  

 
”-Mulla on jääny yhtenä semmosena, jonka toivon että vois olla vaikka viimenen 
mitä muistan, niin tuota kun oltiin yhdessä tuota palvelutalossa ja sitten meitä oli 
siinä pyörätuolissa istuvien ihmisten kanssa ja et tälläsiä kontaktileikkejä leikit-
tiin siinä… nii sitte, siis tällänen hyvin vanha mies oli näin ja, oli niinku että an-
netaan ja saadaan, eikä pelkästään sillain että tullaan ja annetaan, vaan aina 
niinku myös otetaan vastaan, ja ja Anna istu niinku tässä, niinku sen miehen 
edessä, siinä lattialla, ja se mies! veti tällein Annan hiuksia, se oli niinku kulta-
nen puro ja välillä silitti, siis se oli niin kaunis näky, ja siis että se mies sai vielä 
tehdä jotain tämmöstä, vanha ihminen, ennen ku kuolee… et joku niinku täm-
mönen aivan niinku häkellyttävä, niinku tuntuu että tuleeko maailmassa monta 
tämmöstä.” (seniorihaastattelu) 
 

Uskallan arvella, että edellä mainitun huippuhetken näkeminen on ollut puhujalle 

merkittävä ja antanut hänelle voimaa antavan kokemuksen. Jo pelkästään vaikutta-

van tilanteen näkeminen on ollut merkittävä puhujalle. Usein ajatellaan että elämys-

ten täytyy olla extreme- elämyksiä, että ne ovat voimaa antavia kokemuksia. Mutta jo 

merkittävän hetken näkeminen saattaa antaa näkijälle voimaa ja vaikuttaa tunteisiin. 

(Vehkalahti 2006, 31-32.) 

 

 
”-minusta yks sellanen mikä on ollu tosi ihana et on päässy, saanu niinku oman 
tämmösen luovuutensa ja kekseliäisyytensä pistää niinku käyttöön, nii se mi-
nusta niinku hirveen hauska, vaikka tää osittain on niinku leikkiä ja ihanaa, 
tämmöstä mummojen leikkiä, saahaan tehä näitä omia juttuja aina. 
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- Nii, tuo on totta!  
 
-nii, ja jotenki se semmonen säännöllisyys, että tietää että sillon on ja sen aikaa 
kestää, ja mukavia ihmisiä ja ja, samanhenkisiä, se niinku tuo voimaa itelle.” 
(seniorihaastattelu)  
 

Senioreiden teatteri- ja tanssiharrastus on antanut heille uutta voimaa monesta nä-

kökulmasta. Uuden luominen ja omien luovien ajatusten rakentaminen yhteiseksi te-

kemiseksi on kihelmöivää ja palkitsevaa. Ryhmän kesken ideoita jaetaan ja niistä 

rakennetaan yhteinen luomus. Oman luovuutensa käyttäminen ryhmän kesken on 

tuottanut senioreille iloa ja riemua ja antanut heille vapauttavia kokemuksia. (Vehka-

lahti 2006, 61.)  

 

Kysyin haastattelussa onko toiminta vaikuttanut heihin henkisesti ja mikä merkitys 

toiminnalla on heille. Haastattelussa nousi esiin keskustelua henkisestä kasvusta: 

 

”-mun mielestä nii ainaki minä itse tunnen että semmonen, semmonen henkinen 
kasvu on ollu huomattavaa. 
 
-et se ei oo pelkkää liikettä, vaan tuota se on ajatuksella tehtyä ja tehdään. 
 
-joo ja ainakin mä tunnen että vielä näin vanhanakin pystyy, pystyy sillai teke-
mään ja tuota omaksumaan ihan uutta. 
 
-niin, ja uusia piirteitä löytää itsestään, se on aika jännä juttu.” 
 (seniorihaastattelu) 
 

Senioreiden haastattelussa tuli usein puhetta siitä, kuinka he olivat jopa hämmenty-

neitä siitä kuinka paljon he olivat toiminnan aikana oppineet aivan uusia taitoja. Vaik-

ka taide- ja kulttuuritoiminta ei sinänsä varmasti ollut kenellekään täysin uutta, se on 

kulkenut mukana jollain tapaa koko elämän ajan. He ovat saaneet uusien asioiden 

oppimisesta uutta voimaa ja onnistumisen kokemuksia. Kokemukset ovat vaikutta-

neet myös heidän identiteettinsä, ja he ovat toiminnan kautta löytäneet itsestään uu-

sia piirteitä.  

 

Haastattelussa halusin vielä tarkentaa heidän mainitsemaansa henkistä kasvua, mitä 

he sillä tarkoittavat:  
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”-Mä koen sen sillä tavalla että mun ajatusmaailma on laajentunu paljon ja se 
oma identtisyys se on niinku, niinku paljon laajentunu, tässä porukassa, ehkä se 
on sitten tämä jonkunlainen taiteen tekeminen, pienemmässä muodossa tietys-
ti.” (seniorihaastattelu)  
 

Voimauttavien kokemusten kokeminen edellyttää luottamuksellista ja turvallista ym-

päristöä. Haastateltaville on toiminnassa mukana ollessa muodostunut luottamuksel-

linen ja turvallinen ympäristö, josta he saavat tukea elämäänsä. Tällaisessa ympäris-

tössä voimaa antavien kokemusten saaminen on mahdollista.  

 

Nuorten haastattelusta voimaantumiseen liittyvät kokemukset eivät tulleet yhtä sel-

västi esille kuin senioreiden haastattelusta, mutta haastattelusta tuli ilmi, että nuoret 

olivat kuitenkin ylpeitä saavutuksestaan ja että he olivat saaneet uusia kokemuksia ja 

itseluottamustakin oli tullut lisää. Kysyin myös nuorilta heidän huippuhetkeään projek-

tin aikana, ja heidän vastauksensa liittyivät uuden oppimiseen.  

 

”-siellä maskeerauskurssilla ku sai tehä just niitä haavoja ja niitä nii se oli siistiä, 
nii ja sitte ku lähettiin vielä ne päässä tuonne keskustaan nii kaikki kahto vähä 
silleen mitä? pysty vaan sanomaan että ite tehty.”  
(nuorten haastattelu)  
 
 

Uusien asioiden oppimiseen sisältyy iloa ja ihmettelyä. Uusia asioita oppiessa ja 

omaksuessa kokee hämmennystä ja riemua. Onnistumisen kokemukset vaikuttavat 

positiivisesti mieleen ja syntyy uutta puhtia oppia lisää. Oppimisen ilosta ja onnistu-

misen kokemuksista saa energiaa ja elinvoimaa, ja halua kehittää itseään lisää. Mut-

ta kuten onnistumisen kokemukset antavat positiivisia kokemuksia myös virheet ke-

hittävät ihmistä. Virheitä tekemällä oppii, ja seuraavalla kerralla ehkä muistaa tehdä 

asiat eri tavalla. (Vehkalahti 2006, 40-41.) 

 

Sekä nuorten että senioreiden haastatteluissa uusien asioiden oppiminen ja uudet 

kokemukset korostuivat ja he kokivat myös ylpeyttä sekä jonkinlaista hämmennystä 

saavutuksistaan.  

 

”-nii ja sit se oli kanssa aika kiva ku näki sitten loppujen lopuks et mitä oltiin saa-

tu niinku aikaan. 

-nii ja että mitä tehtiin väärin.” (nuorten haastattelu)   
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”-Sit on jotain siis ihan niinku olennaista niinku modernia kansantanssia, sitte 
me Maijan kanssa osataan balettia! minusta se on niinku ihan ihmeellistä! 
 
-Meillä on sellaset vaaleenpunaset balettihameetkin! 
 
-mut siis niin, ne on sellasia ihan uusia välähdyksiä, on saanu ihan jotka tuntuu 
että ne on niinku jollain tavalla tänne kehoon menny hermostokanavaan niinku 
ilmasuvälineeks, et niitä on harjoteltu niin kauheesti, piruetteja ja muita. 
 
-Oppimista koko ikä!” (seniorihaastattelu) 
 
 

Vaikuttavien hetkien näkeminen, oman luovuuden rohkea käyttäytyminen, uudet ko-

kemukset, uuden oppimisesta saatu ilo sekä ylpeys ja hämmennys omista saavutuk-

sista ovat vaikuttaneet nuoriin ja senioreihin positiivisesti. Omien voimavarojen tie-

dostaminen ja itsestä uusien piirteiden löytäminen herättävät myönteisiä tuntemuk-

sia. Toiminnasta saatujen merkittävien kokemusten kautta nuorten elokuvaprojekti ja 

senioreiden tanssi- ja teatteriharrastus on muodostunut heille merkittäväksi osaksi 

heidän elämäänsä.  

 

5.6 Millainen toiminta jatkossa olisi mielekästä? 

 

Opinnäytetyöni tutkimuskysymyksiin kuului myös kartoittaa haastatteluun osallistujilta 

millainen toiminta heidän mielestään olisi jatkossa mielekästä. Nuorten haastattelusta 

en saanut kunnollista vastausta tähän tutkimuskysymykseeni, mutta seniorit kertoivat 

haastattelussa millaista toimintaa he jatkossa haluaisivat lisää ja miksi he kokivat juu-

ri palvelutaloilla esiintymisen mielekkääksi ja tärkeäksi. 

 
”-minusta se että kun ihmiset ei oikein täältä pääse lähtemään tuonne, niin ni-
meomaan heille. 
 
-et mennään sinne missä, että ku ne ei pääse nii me mennään niinku sinne 
vanhainkoteihin, palvelutaloihin ja näihin niin tota, eihän ne ois koskaan saanu 
mitään tälläsiä esityksiä jos me ei oltas niitä menty esittämään heille.”  
(seniorihaastattelu) 
 
 

Senioriryhmä on esittänyt valmistamiaan esityksiä vanhainkodeissa ja palvelutaloissa 

sekä julkisilla paikoilla kuten kirjastossa. Haastattelun aikana he kertoivat, että juuri 
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vanhainkodeissa ja palvelutaloissa esiintymisen he ovat kokeneet erityisen mielek-

kääksi, ja mielellään myös esittäisivät esityksiä lisää muillakin palvelutaloilla.   

 

 ”-minä koin sen hyvin positiivisena sen palvelutaloissa, näitten vanhusten luona 
käymisen ja siihen yhdistettynä tämä meidän yhteinen liikunta ja tanssi, et siinä 
niinku kokee voivansa antaa näille vanhuksille jotain sellasta mitä ne ei muuten 
sais, minusta se oli hirmu mukavaa.  
 
-niin että vois hyvin ajatella että kun me joku valmistetaan niin me käytäs sitä 
muuallakin ku täällä esittämässä. 
 
-se ois niille sellasta ainutkertasta, mitä ne ei muuten sais ollenkaan. 
 
-ne jotka käy kirjastossa niin ne vielä pääsee näihin yleisiin taide-esityksiin, ai-
naki useimmat, mutta ne jotka on jossain palvelutalossa niin ne ei pääse mon-
taa kertaa enää liikkumaan.” 
 (seniorihaastattelu) 
 

 
Nuorilta en saanut kysymykseen selkeää vastausta.  Kysyessäni heiltä lähtisivätkö 

he uudestaan vastaavanlaiseen projektiin mukaan, vastaukset olivat myönteisiä.  

Kameran edessä olemiseen ja kohtausten harjoittelemiseen he haluaisivat ensi ker-

ralla enemmän aikaa.  

 

”-no kyllä siinä vaiheessa, ja siinä pitäs sitten olla enemmän niitä harjotuskerto-
ja, nii olis sitte helpompi. 
 
-nii ku meillä oli tässä silleen että ei tullu oikein harjoteltua ja suoraan vaan ka-
meran etteen piti mennä nii. 
 
-nii on multaki kyselty just että millonka se tulee se jatko-osa?” 
(nuorten haastattelu) 
 

 

5.7 Yhteenveto tuloksista 

 
 
Opinnäytetyöni alkupuolella kappaleessa kaksi olen käsitellyt taide- ja kulttuuritoimin-

taa nuoriso- sekä seniorityössä. Aineiston analyysista ilmenee, että sekä nuoret että 

seniorit ovat kokeneet toiminnassa mukana ollessaan yhteisöllisyyden sekä osalli-

suuden kokemuksia. Taide- ja kulttuuritoiminnan keskeisiä tavoitteita on juuri nämä 

kokemukset osallisille. He ovat myös saaneet tukea ystäviltään ja ystävät ovat moti-

voineet heitä pysymään toiminnassa mukana.  
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Taide- ja kulttuuritoiminnalla myös pyritään samaan osallistujille voimauttavia koke-

muksia, joita haastattelemani nuoret sekä seniorit ovat toiminnan aikana kokeneet. 

Myös taustaorganisaation Liikettä kuvaan- sekä Lupa Liikkua- projektien tavoitteissa 

on esillä samoja teemoja kuin mitä opinnäytetyöni aineistosta ilmenee. Nuorten sekä 

senioreiden kokemukset toiminnasta ovat olleet kaiken kaikkiaan positiivisia.  

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
 
Teemojen kautta lähdin hakemaan vastauksia tutkimuskysymyksiini. Ensimmäinen 

tutkimuskysymykseni: Kuinka taiteen tekeminen ja kulttuurinen toiminta tukee nuoria 

ja ikäihmisiä ja mikä on sen merkitys heille? Sekä toinen tutkimuskysymykseni: Onko 

toiminta vaikuttanut heidän hyvinvointiinsa? Nämä tutkimuskysymykset kulkevat pit-

kälti rinnakkain ja aineistosta muodostuneet teemat antavat vastauksia kysymyksiin. 

 

Yhteisöllisyyden, osallisuuden sekä voimaantumisen kokemuksilla on yhteys ihmis-

ten hyvinvointiin. Jos ihminen kokee kuuluvansa yhteisöön, pääsee vuorovaikutuk-

seen ihmisten kanssa ja kokee yhteen kuuluvuuden tunteen, voisi kuvitella että se 

lisää ihmisten hyvinvointia ja antaa heille tukea. Toiminnan kautta heille on muodos-

tunut yhteisö, johon he tuntevat kuuluvansa. Heidän yhteinen tekeminen ja yhteinen 

tavoite ovat lähentäneet heidän suhteitaan ryhmän sisällä, ja heistä ovat toiminnan 

kautta saaneet uusia ystäviä, joiden kanssa vietetään myös vapaa-aikaa. 

 

Opinnäytetyöhöni haastattelemat ryhmät ovat saaneet toiminnasta yhteisöllisyyden 

sekä osallisuuden kokemuksia toimimalla ryhmissä yhdessä päättäen ja tehden asi-

oita. Nuoret sekä seniorit ovat päässeet käyttämään omaa kekseliäisyyttään ja luo-

vuuttaan toimintaa suunniteltaessa ja toteuttaessa sekä ilmaisemaan itseään.  

 

Nykyään puhutaan paljon ihmisten syrjäytymisestä. Uskon, että taide- ja kulttuuritoi-

minta ehkäisee ihmisten syrjäytymistä. Toiminta tarjoaa niin nuorille kuin senioreille 

toimintaa vapaa-ajalle. Nuorten elokuvaprojekti on mahdollistanut heille kiinnostavaa 

tekemistä heidän vapaa-ajalleen, jonka kautta he ovat päässet itse vaikuttamaan ja 
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päättämään asioista. Toiminta on ollut vuorovaikutuksellista, joissa sosiaalinen ver-

kosto ja vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet. 

 

Projektin aikana nuoret ovat joutuneet tekemään yhteisiä päätöksiä aikuisten ja mui-

den nuorten kanssa sekä pohtimaan yhdessä asioita ja ottamaan huomioon muiden 

mielipiteet. He ovat päässet opettelemaan yhteistyötä ryhmässä, ja kenties oppimaan 

itsestään jotain uutta sekä pohtimaan omaa identiteettiään. Toiminta on tarjonnut 

heille aktiivista toimintaa heidän vapaa-ajalleen eikä vapaa-aika ole mennyt ainakaan 

ostoskeskuksissa tai facebookissa chattailemiseen. Nuorille on syntynyt positiivisia 

kokemuksia toiminnasta ja haastattelussa kysyessäni lähtisivätkö he uudestaan vas-

taavanlaiseen toimintaan mukaan, vastaukset olivat myönteisiä. 

 

Senioreille toiminta on säännöllisyyttä ja fyysistä kuntoa ylläpitävän toiminnan lisäksi 

antanut hyvin paljon muutakin. Toiminta on vaikuttanut positiivisesti heidän hyvin-

vointiinsa ja antanut heille tukea. Erityistä tukea seniorit ovat saaneet vertaisten tues-

ta. Haastattelujen aikana tuli myös puhetta siitä, kuinka tärkeäksi toimintaan lähtemi-

seen vaikuttaa sen innostava ohjaaja. Ohjaajalla täytyy olla innostava asenne ja per-

soona, jotta osallistujien motivaatio toimintaan kohtaan säilyy huonompinakin päivinä.  

 

Mielestäni taide- ja kulttuuritoiminta nuoriso- ja seniorityössä toimii omalta osaltaan 

ennalta ehkäisevänä toimintana kasvatus- ja hoitoalalla. Toiminnalla on vaikutuksia 

ihmisten hyvinvointia lisääviin tekijöihin, jotka taas ehkäisevät ihmisten syrjäytymistä. 

Mielekäs vapaa-ajan toiminta ja säännöllinen toiminta jo ylläpitävät tiettyä rytmiä yllä 

ihmisten elämässä. Toiminta on usein yhdessä tehtävää, jossa ihmisten vuorovaiku-

tustaidot ja sosiaaliset suhteet kehittyvät ja ovat jatkuvasti aktiivisesti käytössä, oli 

kyse sitten nuoresta tai ikäihmisestä. Niin senioreiden kuin nuorten kohdalla jo se, 

että he noin kerran viikossa käyvät harrastamassa ryhmän kanssa elokuvantekoa tai 

tanssia, on jo hyvinvointia ylläpitävää toimintaa.  

 

Toimintaan osallistuminen vaatii omakohtaista kiinnostusta aiheeseen, mutta toiminta 

on hyvin paljon mukautettavissa osallistujien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Myös 

roolien jakaminen projekteissa vaikuttaa ihmisten kokemuksiin toiminnasta. Jos joku 

ei esimerkiksi koe näyttelemistä tai yleisön edessä olemista mielekkääksi, voi silti 

osallistua toimintaan vaikka valokuvaajan, käsikirjoittajan tai lavastajan roolissa. Toi-
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minnan ohjaajan on myös osattava tarjota erilaisia vaihtoehtoja. Tarjottaessa mah-

dollisuutta osallistua esimerkiksi elokuvaprojektiin, saattaa joku kameran edessä pel-

koa kokeva henkilö tyrmätä ajatuksen heti kamerapelosta johtuen.  

 

Mielestäni ihmisten syrjäytymiseen on jo kehitetty ennalta ehkäiseviä keinoja, kuten 

moniammatilliset ryhmät, koulunuorisotyö, lisääntyvä vapaa-ajan toiminnan järjestä-

minen sekä sukupolvien välinen yhteistyö. Yhteiskunnassamme on siis olemassa jo 

valmiuksia ja matalan kynnyksen paikkoja, jotka toimivat syrjäytymisen ennalta eh-

käisevänä toimintana. Haasteet ja ongelmat ovat kuitenkin niin monisäikeisiä ja ko-

konaisvaltaisia, että ehkä tulevaisuudessa ennaltaehkäisevään toimintaan tulisi pa-

nostaa vieläkin enemmän.  

 

7 POHDINTAA  

 
Pohdinta kappaleessa mietin opinnäytetyöni hyödynnettävyyttä tilaajalleni ja ammat-

tialalle. Pohdin myös yhteisöpedagogin roolia taide- ja kulttuuritoiminnan suunnitteli-

jana, järjestäjänä sekä ohjaajana ja oman oppimisprosessini kulkua opinnäytetyötäni 

tehdessä. 

 

7.1 Opinnäytetyön hyödynnettävyys  

 
Opinnäytetyöni tuloksista on hyötyä tilaajalleni Pohjois-Savon taidetoimikunnalle se-

kä Itäisen tanssin aluekeskukselle. Vaikka osa opinnäytetyöni tuloksista on varmasti 

tilaajalleni itsestään selviä asioita, hyödyttää opinnäytetyöni huomattavasti heitä, 

koska he saavat konkreettisen hyödyn työstäni, koska asiat ovat opinnäytetyössäni 

”mustaa valkoisella.”  

 

Opinnäytetyöni tutkimustuloksia voi hyödyntää tulevan taide- ja kulttuuritoiminnan 

suunnittelussa ja järjestämisessä. Opinnäytetyöni tutkimustulokset myös antavat toi-

mintaan osallistujilta positiivista palautetta toiminnasta, jossa he ovat olleet mukana. 

Järjestetty toiminta on ollut merkittävää osallistujille. Opinnäytetyöni tuo myös vertai-

lukohteen samaa aihealuetta koskeviin tutkimuksiin. Opinnäytetyöni aihe on ajankoh-

tainen, koska väestön ikääntyminen on jatkuvasti esillä mediassa. Tutkimustuloksis-

tani käy ilmi että, toiminnalla on ollut positiivisia vaikutuksia senioreiden hyvinvointiin. 
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7.2 Yhteisöpedagogin ammatillinen osaaminen  

 
 
Yhteisöpedagogin ammatillinen osaaminen kiteytyy kompetensseissa, jotka ovat pe-

dagoginen osaaminen, kehittämisosaaminen sekä yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen 

osaaminen. Opinnäytetyöni toteutuksen aikana olen joutunut käyttämään näitä taitoja 

ideapaperin laatimisesta loppuraportin tekoon.   

 
Yhteisöpedagogin rooli taide- ja kulttuuritoimintaa suunniteltaessa ja järjestäessä on 

tärkeä. Yhteisöpedagogi itse ei voi sanoa itseään ammattilaiseksi taiteen ja kulttuurin 

saralla, mutta kannustamalla ja innoittamalla ihmisiä taiteen ja kulttuurin pariin on jo 

valtava merkityksensä. Taide on paljolti riippuvainen kokijasta, jokainen kokee taiteen 

eri tavalla, siispä yhteisöpedagoginkin on aina ajateltava kohderyhmäänsä, ja 

tarpeen vaatiessa myös sovellettava tekeminen kohderyhmäänsä innostavaksi. 

 

Omalta osaltamme voimme taiteen ja kulttuurin keinoin ehkäistä syrjäytymistä, vah-

vistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta käyttäen pedagogisia menetelmiä taide- ja kult-

tuurikasvatuksen työotteita hyödyntäen. Ohjaajan tehtävä on tehdä valintoja, suunna-

ta ja suunnitella ohjauksesta mielekästä ja merkityksellistä. Tarvitaan innostajia ja 

kannustajia rohkaisemaan nuoria ja senioreja toimintaan mukaan. Toiminnan ohjaa-

jan on oltava täydellä panoksella toiminnassa mukana ja välitettävä se myös osallis-

tujille.  

 

Taide ja kulttuuritoiminnan järjestäminen luo ohjaajalle haasteita nykyajan 

postmodernissa yhteiskunnassa. Taiteen ja kulttuurin alalla tarjonta on niin valtava, 

että sitä hakevalle saattaa olla ongelmia valittaessa mieluista lajia. Toisaalta on 

tietenkin mieluista, että erilaisia mahdollisuuksia on paljon, mutta se saattaa myös 

tehdä valinnasta yhä vaikeampaa. Toiminnan ohjaajalla tulisi olla riittävän kattava ja 

osaava tietoperusta ja valmiudet, jotta osaa ohjata ihmiset heitä mahdollisesti 

kiinnostaviin taide- ja kulttuuripalveluiden luokse. Pelkästään riittävä tietämys 

teoriasta ei mielestäni riitä antamaan riittäviä valmiuksia opastaa ja innostaa ihmisiä 

taide- ja kulttuuripalveluiden luokse. Ohjaajan on myös itse oltava kiinnostunut ja 

otettava selvää erilaisista mahdollisuuksista harrastaa ja olla mukana niissä. 
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Mielestäni elämykset ja kokemukset sekä käytäntö itse antavat huomattavasti 

enemmän. Niiden kautta voin yhteisöpedagogina kannustaa muita käyttämään 

palveluita ja jakaa osaamistani sekä kokemustani muille.   

 

7.3 Loppusanat  

 

Opinnäytetyöni tekeminen Pohjois-Savon taidetoimikunnalle sekä Itäisen tanssin 

aluekeskukselle on ollut hieno kokemus. Opinnäytetyöprosessi tutkimussuunnitelman 

laatimisesta loppuraportin kirjoittamiseen on ollut erittäin opettavaista, mutta myös 

haastavaa. Opinnäytetyöprosessin aikana olen oppinut paljon uutta, jota voin hyö-

dyntää myös tulevaisuudessa.  

 

Olen syventänyt oppimistani tutkimuksellista työotetta käyttäen koko opinnäytetyön 

tekemisen ajan.  Analysointi- sekä tiedonkeruumenetelmien käyttö on ollut minulle 

todella antoisaa ja opettavaista. Prosessin aikana kohtaamani haasteet ovat myös 

omalta osalta opettaneet minua. Erityisen haasteellista minulle oli luottaa omiin tul-

kintoihini ja arviointikykyyni. Työskentelyä olisi helpottanut välillä se, että olisi voinut 

keskustella tutkimustuloksista ja opinnäytetyöni keskeisistä aiheista esimerkiksi työ-

parin kanssa. 

 

Vaikka olen koulutukseni aikana tehnyt runsaasti taide- ja kulttuurikasvatuksen opin-

toja ja päässyt soveltamaan erilaisia menetelmiä harjoittelujaksojen aikana, olen 

opinnäytetyöprosessin aikana syventänyt osaamistani taide- ja kulttuuritoiminnan 

parissa. Olen perehtynyt aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja aiempiin tutkimuksiin 

yhä enemmän ja tekemään opinnäytetyöni tutkimusmateriaalista omia johtopäätök-

siä. Itse uskon että taide- ja kulttuuritoiminta tarjoaa syrjäytymistä ennalta ehkäisevän 

ja hyvinvointia ylläpitävän keinon yhteiskuntaamme.  
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LIITE 1 

 

Haastattelurunko  
 
Perustiedot  
 
-ikä, sukupuoli  
 
Milloin toimintaan mukaan? Millaiseen?  
 
Miten päätynyt mukaan? Miltä vaikuttanut?   
 
Mitä kaikkea tullut tehtyä? Missä kaikessa mukana?  
 
Kokemuksia ja tuntemuksia  
 
Millaista ollut?  
 
Mikä ollut parasta? yllättävää?  
 
Huippuhetket?  
 
Onko kokemuksia, että itse päässyt vaikuttamaan/luomaan/toteuttamaan itseään? 
Miten?  
 
Mikä motivoi pysymään mukana?  
 
Mikä innostaa ja kannustaa?  
 
Onko tuonut jotain uutta identiteettiin? 
 
Merkityksiä  
 
Mikä merkitys toiminnalla? Mihin vaikuttanut?  
-henkinen 
-fyysinen 
-sosiaalinen  
 
-yksilö 
-ryhmä  
 
Millaista tukea ja voimaa toiminnan kautta?  
 
Onko asenne tkk toimintaa kohtaa muuttunut?  
 
Onko ollut haasteita? 
 
Miksi tkk toimintaa kannattaa järjestää?  
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Mitä se vahvistaa?  
 
Millainen toiminta jatkossa mielekästä?  
-motivaation kannalta  
-kiinnostuksen kohteiden  
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