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5Taviksesta tähdeksi

EsIPUHE

kEskI-IkÄINEN, ONkO sINULLA UNELMA?

Keski-ikäisyys ja unelma musikaalitähteydestä olivat ainoat kriteerit Keski-
ikäisten hiukset -hankkeeseen pääsemiseksi. Projektin tavoitteena oli korkeata-
soisen musikaalin tekemisen lisäksi edistää tekijöidensä hyvinvointia ja terve-
yttä. Yhteensä noin 200 keski-ikäistä lähti hankkeeseen mukaan, heistä noin 
120 halusi pitää kiinni unelmastaan hankkeen loppuun asti.

Kirjoittaessamme hankehakemustamme keväällä 2008 ohjaaja Marja-Leena 
Kurosen ja laulupedagogi Marianna Länteen kanssa emme tainneet ihan tark-
kaan tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Pienestä ideasta kasvoi mittava 
hanke, joka onnistui yli odotusten. Hair-musikaali esitettiin Logomossa täysil-
le saleille seitsemän kertaa Turun kulttuuripääkaupunkivuonna 2011.

Halusimme tarjota näyttelijöillemme mahdollisimman ammattimaisen ympä-
ristön. Hankeryhmään kuului Marja-Leena Kurosen ja Marianna Länteen li-
säksi alusta lähtien valosuunnittelija Vespa Laine, lavastaja Teemu Loikas ja or-
kesteria johtanut Markus Länne. Koreografia etsimme jonkin aikaa ja lopulta 
löysimme sopivimman, Mikko Ahdin. Puvustuksen, kampausten ja meikkien 
luominen näin suurelle joukolle rajallisella budjetilla oli haaste, josta Marjo 
Muntola selvisi puvustuksen, Ippa Porri kampausten ja Ida-Emilia Kaukonen 
maskeerausten osalta hienosti: näyttelijät toteuttivat ne pääasiassa itse ammat-
tilaisten ja opiskelijoiden ohjauksessa. 

Hankkeeseen pääsi mukaan kaikki halukkaat taidoista tai aikaisemmasta ko-
kemuksesta riippumatta. Tämä edellytti ohjaavilta ammattilaisilta uudenlaisia 
taitoja: oli sovitettava omat taiteelliset tavoitteet ja eritasoisten harrastajien tai-
dot yhteen ja oltava valmis muuttamaan käsikirjoitusta, koreografioita, sovi-
tuksia ja roolijakoja niin, että kokonaisuus olisi mahdollisimman hyvä.

Yhteisöllisyys on osoittautunut hankkeemme onnistumisen tärkeimmäksi te-
kijäksi. Tämän yhteisöllisyyden rakentamisessa ja hankkeen koordinoinnissa 
projektikoordinaattori Tiina Malmisalon osuus oli korvaamaton. Hänen mo-
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nipuolisen koulutuksensa ja henkilökohtaisen panostuksensa ansiosta ryhmäy-
tyminen toteutui nopeasti ja lopulta erilliset harjoitusryhmät sulautuivat yh-
deksi kokonaisuudeksi.

Yhteistyö Turun ammattikorkeakoulun kanssa käynnistyi jo suunnittelun al-
kuvaiheessa. Vaikka luotimme siihen, että musikaalin tekeminen sinänsä edis-
tää hyvinvointia, halusimme tarjota osallistujille elämänhallintaryhmien tuen. 
Pfizer Oy:n ja Kunnossa kaiken ikää -ohjelman tukemaan hyvinvointiosioon 
kuului lisäksi luentoja muun muassa liikunnasta, seksuaalisuudesta ja ren-
toutumisesta. Hankkeen alussa ja lopussa toteutetut terveystarkastukset eivät 
tuottaneet riittävästi tutkimukseen tarvittavaa tietoa. Tämän kyselyn ja muun 
tutkimukseen käytettävän materiaalin monipuolisella analysoinnilla hankkeen 
hyvinvointivaikutukset kuvataan kattavasti. Hankkeen pitkäaikaisvaikutuksia 
on tarkoitus kartoittaa myöhemmin.

Ilman kulttuuripääkaupunkivuotta tällaisen hankkeen toteuttaminen olisi ol-
lut mahdotonta ja yhteistyö Turku 2011-säätiön kanssa sujui hyvin. Lienee 
myös ainutkertaista, että sosiaali- ja terveystoimi tuottaa musikaalin. Hank-
keen kuitenkin loivat sen osallistujat, jotka uhrasivat itsestään ja elämästään 
ison osan musikaalin rakentamiselle. Logomon lavalla helmikuussa 2011 he 
toteuttivat unelmansa. He olivat uskaltaneet heittäytyä mukaan tuntematto-
maan ja kestivät myös luovan prosessin sen haasteineen. Toivottavasti esiinty-
jät saivat vastalahjaksi uusia eväitä elämäänsä.

Esipuhetta kirjoittaessa Turun kulttuuripääkaupunkivuosi lähenee loppuaan. 
Takana on kaksi mielenkiintoista vuotta, joiden aikana opin valtavasti uutta ja 
toteutin myös oman unelmani.

Suuret kiitokset teille kaikille!

Turussa 18. joulukuuta 2011
Maisa Kuusela
Keski-ikäisten hiukset -hankkeen tuottaja
Turun sosiaali- ja terveystoimen palvelujohtaja
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1  JOHDANTO

Vietnamin sota on loppunut, mutta sodat jatkuvat. Maata, ilmaa ja puhdasta 
vettä ei riitä kaikille. Tämän päivän Sheilat, Claudet ja Bergerit joutuvat jät-
tämään kotiseutunsa ja etsimään ihmisarvoista elämään uudesta maailmasta, 
Brooklynin sillan alta. Olosuhteet yhdistävät alun perin erilaiset ja toisilleen vi-
hamieliset ryhmät. Yhteiseloa varjostaa ilmassa väreilevä ulkoinen uhka. Keski-
näinen yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus, rauha ja rakkaus synnyttää unelman, joka 
saa heidät laulamaan ”Kuljen valoon, kuljen aurinkoon”. Toteutuuko unelma?

Sitaatti on otettu Turussa esitetyn Hair-musikaalin käsiohjelmasta. Musikaa-
liteos nosti esille puhtaan ympäristön, yhteisöllisyyden, rauhan ja rakkauden 
teemat, jotka ovat nykypäivänä vieläkin ajankohtaisempia kuin hippiliikkeen 
syntyvuosina vuonna 1967, jolloin Hair-musikaali sai ensi-iltansa. Hair todel-
lakin vei osallistujansa takaisin 1960-luvun nuoruuteen.

Keväällä 2011 Hair-musikaali esitettiin seitsemän kertaa täysille katsomoille: 
yhteensä 7500 katsojaa tuli seuraamaan esityksiä Logomoon. Musikaaliesiin-
tyjät olivat tavallisia turkulaisia keski-ikäisiä, joilla ei ollut aikaisempaa koke-
musta teatterista tai esiintymisestä suurelle yleisölle. Mutta kuinka amatöörit 
päätyivät esittämään musikaalia ja mistä kaikki sai alkunsa?

Osana Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkivuotta toteutettu Keski-ikäisten hiuk-
set -hanke alkoi jo syksyllä 2009, ja sen toteuttavana tahona oli Turun kaupungin 
sosiaali- ja terveystoimi. Tavoitteena hankkeella oli edistää tavallisten keski-ikäis-
ten turkulaisten hyvinvointia, terveyttä ja aktiivisuutta taiteen tekemisen avulla. 
Taiteen tekemisen välineeksi oli valittu musikaali, jonka toteuttamisessa auttoi-
vat kulttuurialan ammattilaiset teatterin, tanssin ja laulun saralta.

Hankkeen hyvinvointitavoitteisiin liittyen Turun ammattikorkeakoulun opis-
kelijat toteuttivat musikaaliosallistujille elämänhallintaryhmiä, jossa pyrittiin 
heidän hyvinvointinsa tukemiseen osallistavien, luovien taidelähtöisten mene-
telmien avulla. Lisäksi hairilaisille tarjottiin mahdollisuus terveystarkastuksiin, 
tupakasta vieroitukseen ja painonhallintaan liittyvään tukeen. Myös näistä vas-
tasivat Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat.
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Hair-produktio päättyi 31.3.2011, joten seuraavana vuorossa oli selvittää, miten 
esiintyjät kokivat musikaalin tekemisen ja millaisia vaikutuksia kokemuksella on 
ollut heidän elämäänsä. Tutkimus Hair-musikaalista toteutettiin osin kvalitatiivi-
sesti ja osin kvantitatiivisesti Webropol-kyselyn avulla huhti-toukokuussa 2011. 
Kyselyssä selvitettiin muun muassa osallistujien taustaa, terveydentilan ja sosiaa-
listen suhteiden muutoksia, harrastuneisuutta ja yhteisöllisyyden kokemusta.

Tässä julkaisussa esittelemme Keski-ikäisten hiukset -hankkeen tuloksia laa-
jasti useasta eri näkökulmasta. Ensinnäkin kyselytutkimuksen tulosten avulla 
tuomme näkyväksi esiintyjien kokemuksen. Toiseksi tuomme haastattelujen 
kautta esiin kulttuurialan ammattilaisten ajatukset kulttuurin ja hyvinvoinnin 
yhdistämisestä sekä Hair-projektin onnistumisesta. Kolmanneksi kuvailemme 
opiskelijavetoisten elämänhallintaryhmien toteutusta ja arvioimme niiden an-
tia keski-ikäisten osallistujien hyvinvoinnille. 

HAIR
MUSIKAALI

Kuva 1. HAIR-musikaalin juliste. (Valokuva: www.turku2011.fi)
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Kyselytutkimuksessa kulttuuritoimintaan osallistumisen yhteyttä hyvinvoin-
tiin käsitellään koetun hyvinvoinnin muutoksen, yhteisöllisyyden kokemuk-
sen, sosiaalisten suhteiden sekä työn ja harrastusten kautta. Eliniän pidentä-
miseen tai laajempaan yleistykseen hyvinvoinnin ja kulttuurin syy-seuraussuh-
teesta ei näissä puitteissa pyritä etsimään vastausta. Silti pitkän aikajänteen, 
kohderyhmän ja hankkeen kokoluokan vuoksi Hairia voi pitää hyvin kiinnos-
tavana esimerkkitapauksena uudenlaisesta aikuisväestölle suunnatusta syrjäy-
tymistä ehkäisevästä ja hyvinvointia edistävästä toiminnasta.
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2 EsITTÄVÄN TAITEEN JA    
 TERVEyDEN EDIsTÄMIsEN    
 yHDIsTÄMINEN HANkkEIssA

Keski-ikäisten hiukset -hanke on ainutlaatuinen Suomessa. Hankkeen voisi yh-
distää perinteiseen harrastelijateatteritoimintaan, mutta kyse ei ole samasta asi-
asta. Vaikka harrastelijateatteritoimintaan osallistuvatkin saavat iloa, yhteisölli-
syyttä ja hyvinvointia teatteriharrastuksesta, Keski-ikäisten hiukset -hankkeella oli 
alusta asti tarkasti suunniteltu päämäärä tukea turkulaisten hyvinvointia ja terve-
yttä monin eri tavoin. Hanke oli myös avoin kaikille keski-ikäisille turkulaisille.

2.1 kEskI-IkÄIsTEN HIUksET

Hair-projektissa kohderyhmänä olivat tavalliset keski-ikäiset turkulaiset, joilla 
ei ole aiempaa kokemusta musiikkiteatterista. Hankkeen tavoitteena oli myös 
aktivoida syrjäytymisvaarassa olevia keski-ikäisiä. Heitä tavoiteltiin muun mu-
assa sanomalehti-ilmoitusten avulla. Musikaaliin osallistuminen oli ilmaista, ja 
kaikki halukkaat pääsivät mukaan.

Rahoitus Keski-ikäisten hiukset -hankkeelle tuli Turku 2011-säätiöltä, Pfizeriltä 
ja Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelmalta. Turku 2011-säätiö tuki Euroopan 
kulttuuripääkaupunkivuoden teeman mukaisesti musikaalin tekemistä. Lääketie-
teen tutkimusyritys Pfizer ja KKI-ohjelma puolestaan rahoittivat hankkeen hy-
vinvointiosion (elämänhallintaryhmät ja terveystarkastukset) toteuttamista. Kun-
nossa kaiken ikää on valtakunnallinen ministeriöiden rahoittama toimintaohjel-
ma, jonka tavoitteena on innostaa yli 40-vuotiaita säännöllisen liikunnan pariin.

Elämänhallintaryhmissä teemat vaihtelivat osallistujien toiveiden mukaan. Ryh-
missä järjestettiin muun muassa ohjattua rentoutusta, meditaatiota, musiikki-
maalausta, tanssia ja pilatesta. Vetäjinä toimivat sosiaalialan, terveydenhoito-
alan ja esittävän taiteen koulutusohjelmien opiskelijat. Terveystarkastukset olivat 
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Kuva 2. Harjoitukset teatteriohjaaja Marja-Leena Kurosen johdolla. (Valokuva: 
Marjaana Turakka)

hankkeeseen osallistujille ilmaisia, mutta niiden vähäinen suosio viittaa siihen, 
ettei osallistujilla joko ollut tarvetta yleisluontoiseen tarkastukseen tai tiivis har-
joitusaikataulu yhdistettynä työssäkäyntiin ei kenties antanut heille joustavaa 
mahdollisuutta tarkastuksissa käymiselle. Alkutarkastukseen osallistui noin 50 
hairilaista, toiseen terveystarkastukseen paikalle tuli vajaat 10 henkilöä.

Hankkeen toteutusaika oli pitkä: koko prosessin ajan mukana olleet henkilöt 
aloittivat jo syksyllä 2009 ja hanke päättyi maaliskuussa 2011, joten kokonaisuu-
dessaan kestoksi tulee lähes puolitoista vuotta. Musikaalihanke vaati sitoutumista: 
Hair-musikaalin harjoituksia oli vähintään kaksi kertaa viikossa puolentoista vuo-
den ajan. Mukana hankkeessa oli teatteri-ilmaisun, tanssin ja laulun ammattilai-
sia ohjaamassa amatöörejä kohti tähteyttä. Esiintyjäjoukkoa ohjasi Marja-Leena 
Kuronen, koreografina toimi Mikko Ahti, laulupedagogina Marianna Länne ja 
kapellimestarina Markus Länne. Lisäksi mukana oli asiantuntevaa projektihenki-
löstöä, jotka pitivät huolen aikatauluista ja käytännön organisoinnista. 

Osallistujat kuuluivat isoon Hair-yhteisöön, joka jaettiin kolmeen heimoon: 
sinisiin, vihreisiin ja punaisiin. Kukin heimo edusti yhtä Hairin henkilöhah-
moista (Sheilat, Claudet ja Bergerit). Heimot olivat samalla myös harjoitus-
ryhmiä, joista kaksi ryhmää kokoontui keskustassa ja yksi Varissuolla. Alun pe-
rin mukana ollut Pansion alueen ryhmä yhdistettiin keskustan ryhmän kanssa 
sen vähäisen osallistujamäärän vuoksi, ja näistä muodostettiin uudelleen kaksi 
harjoitusryhmää. Logomon esiintymisten lähestyessä heimot koottiin yhteen. 
Yhteisöllisyyden merkitys Hair-hankkeessa oli osallistujilleen suuri – etenkin 
heimojen sisällä – sillä tiivis harjoittelu loi luottamuksellisen ja läheisen ilma-
piirin (Mäntymäki 2011, 46–47). Tämä tuli ilmi myös Marianne Mäntymäen 
opinnäytetyössä, jossa hän haastatteli kuutta Hair-musikaalin osallistujaa. 
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Kuva 3. Tanssiharjoitukset, edessä koreografi Mikko Ahti. (Valokuva: Marjaana Tu-
rakka) 

Turun Logomossa järjestettiin yhteensä seitsemän esitystä helmikuussa 2011. 
Kaikki esitykset olivat loppuunmyytyjä ja esiintyjien palautteiden perusteella 
suuren yleisön esitykset olivat se asia, joka antoi vahvan kokemuksen hurmok-
sesta ja hitsasi heimot tiiviiksi Hair-yhteisöksi. Logomon esityksiin näyttelijät 
saivat apua ammattilaisilta puvustuksen, maskeerauksen ja kampausten suhteen.

Toiminta Keski-ikäisten hiukset -hankkeessa (jatkossa lyhyemmin Hair-projek-
tissa) oli erittäin monipuolista. Musikaaliharjoitusten, elämänhallintaryhmien 
ja terveystarkastusten lisäksi esiintyjille tarjottiin keski-ikäisyyteen liittyviä se-
minaareja ja blogin kirjoittamista Turku 2011-nettisivuille. Useat heistä teki-
vät myös yhteisiä matkoja sekä pitivät päiväkirjaa Hairin ajan. Osallistumisen 
muodot olivat siis hyvin monitasoisia ja laajoja, eivätkä ne rajoittuneet pelkäs-
tään valmiiksi järjestettyihin tapahtumiin.
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2.2 kATsAUs MUIHIN VAsTAAVANLAIsIIN HANkkEIsIIN   
 sUOMEssA

Keski-ikäisten hiukset -hanke oli täysin uutta Suomessa, koska aikaisemmin 
vastaavaa näin suurta, pitkäaikaista, tavoitteellista ja suunnitelmallista ennal-
taehkäisevää toimintaa ei ole ollut tarjolla tavallisille kansalaisille. Se herät-
ti myös maailmanlaajuista huomiota ja kiinnostusta. Hanke edusti ison ko-
konsa, tausta-ajatuksensa ja kohderyhmänsä vuoksi uutta, ennaltaehkäisevää 
työikäisen aikuisväestön hyvinvointia edistävää toimintaa. Myös sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisemassa Hyvinvointi 2015 -ohjelmassa kulttuuri nos-
tetaan esille yhtenä mahdollisuutena ennaltaehkäisevässä työssä (Hyvinvointi 
2015 -ohjelma 2007, 22–23).

Muut hieman Keski-ikäiset hiukset -hankkeeseen verrattavissa olevat hankkeet 
ovat olleet lyhytkestoisempia, usein toiminnaltaan työpajatyyppisiä sekä pää-
asiassa johonkin sosiaalitoimen erityisryhmään kohdistuvia kehityshankkeita. 
Terveelle aikuisväestölle suunnattua soveltavan ja osallistavan teatterin mene-
telmiä käytetään muuten lähinnä työhyvinvoinnin kehittämisen kentällä. 

Useimmiten yritykset ostavat työhyvinvointiin liittyvää teatteritoimintaa yksi-
tyisiltä alan yrityksiltä. Työhyvinvoinnin kehittäminen ei kuitenkaan ole rajoit-
tunut yksityisen sektorin toiminnaksi. Esimerkiksi Ylös-hankkeessa tutkittiin 
monien muiden asiakasryhmien lisäksi tapoja kehittää työyhteisön hyvinvointia 
teatterin keinoin. Soveltavan teatterin menetelmien avulla pyrittiin ratkaisemaan 
työyhteisön ongelmia ja visioimaan tulevaisuuden mahdollisuuksia. Kokemuk-
set olivat myönteisiä. Projektissa järjestettiin työpajoja, jotka saivat inspiraation-
sa teatterin ohjelmistossa olevien esitysten teemoista. (Ylös-hanke 2010.) 

Taidelähtöistä tavoitteellista hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa 
on enemmän tarjolla nuorille. Esimerkkinä voidaan mainita juuri päättynyt 
Myrsky-hanke, joka on Suomen Kulttuurirahaston aloittama valtakunnalli-
nen nuorten suurhanke. Hankkeen perusajatuksena on taiteen voimaannutta-
va vaikutus nuorten elämässä. Ohjelma tavoitti sen ensimmäisessä vaiheessa yli 
14 000 nuorta, ja hankkeelle ollaan suunnittelemassa jatkoa. Myrsky-hanke on 
tarjonnut monelle nuorista aivan uudenlaisen tavan saada äänensä kuuluviin ja 
ilmaista tunteitaan. (Myrsky-hanke 2011.) Toisena esimerkkinä on Turun am-
mattikorkeakoulun koordinoima MIMO-hanke. MIMO on kolmivuotinen 
EU-rahoitteinen tutkimus- ja kehittämishanke. Hankkeessa kehitetään mo-
niammatillisen tiimin työmalleja ja taidelähtöisiä menetelmiä, joita voidaan 
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käyttää nuorisotyössä erilaisissa työpajoissa. Kohderyhmänä hankkeessa ovat 
13–17-vuotiaat nuoret. Hankkeessa keskitytään erityisesti syrjäytymisvaarassa 
oleviin nuoriin. Projektissa tehdään myös koulutuspaketti, jonka tarkoitukse-
na on tukea moniammatillista tiimityötä. (MIMO-hanke 2011.)

Aikuisväestölle suunnattuja hankkeita löytyy muutamia. Esimerkiksi vuosina 
2010–2012 toteutetaan kansainvälinen Supporting Potential Development 
-oppimisyhteistyöprojekti, jossa Suomen Tarinateatteriverkkoyhdistys on mu-
kana. Projektissa tutkitaan toiminnallisten menetelmien käyttöä myönteisen 
muutoksen tukemisessa. Siinä koulutetaan psykodraama- ja tarinateatterime-
netelmiä muun muassa työttömien ja kuntoutujien kanssa työskenteleville. 
(Suomen tarinateatteriverkkoyhdistys ry 2011.)

Ylös-hankkeessa kehitettiin suomalaisten teattereiden yleisötyötä sekä lisättiin tie-
tämystä teatterin soveltamisen muodoista. Esimerkiksi Hämeenlinnan kaupungin-
teatterissa esitettiin keväällä 2009 näytelmä Punahilkka ja susien maailma. Hank-
keessa kokeiltiin perinteisen teatterin soveltuvuutta vankien kuntouttavaksi toi-
minnaksi. Hankkeessa oli täten päämääränä kuntouttaminen. (Ylös-hanke 2010.)

Erityisesti ikäihmisille suunnattuja työpajatyyppisiä hankkeita on toteutettu usei-
ta viime vuosina. Hankkeissa käytettiin taidelähtöisiä menetelmiä tavoitteena 
vanhusten hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen. Helsingin kaupunginte-
atteri toteutti Ylös-hankkeen osana ikäihmisille suunnatun Silmissäni mennyt 
-yleisötyöprojektin syksyllä 2008. Tanssillisessa projektissa tarkasteltiin osallistuji-
en omia muistoja ja elämänvaiheita iloineen ja murheineen. (Ylös-hanke 2010.)

Tällä hetkellä on meneillään Kulho-hanke. Se on osa valtakunnallista EU-ra-
hoitteista Hymykuopat-hanketta. Hankkeen tarkoituksena on viedä kulttuu-
rihoitopaketteja hoitolaitoksiin. Kulho-hanke toteuttaa teatterilähtöisiä mene-
telmiä hyödyntäviä työpaja- ja esityskokonaisuuksia turkulaisissa vanhainko-
deissa. Hankkeen tarkoituksena on koota saatuja kokemuksia jatkossa toteu-
tettaviksi kokonaisuuksiksi. (Framil ry. 2011.) 

Tampereella oli vuosina 2009–2011 menossa Kulttuurikaari-hanke. Hank-
keessa otettiin ikäihmisille voimavaraksi kulttuuri, taide ja liikunta. Kulttuu-
rikaari-hankkeessa luotiin malleja kulttuuriosallisuuden parantamiseksi erityi-
sesti hoitolaitoksissa asuville huonokuntoisillekin vanhuksille. Hankkeessa lii-
tettiin luova toiminta osaksi asukkaiden ja potilaiden kuntoutusta. Tuloksiksi 
saatiin kiistattomasti, että kulttuurin keinoin edistetään huonokuntoistenkin 
vanhusten hyvinvointia. Kulttuurilla tuetaan myös hoitohenkilökunnan jaksa-
mista ja elävöitetään hoitolaitosten arkea. (Kulttuurikaari-hanke 2011.)
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Voimavara! -projekti toteutettiin vuonna 2009. Hankkeessa luotiin luovan 
alan ja hoiva-alan välille uusia sektorirajat ylittäviä yhteistyömalleja. Siinä to-
teutettiin useita soveltavan teatterin pilottityöpajoja pirkanmaalaisissa hoiva-
alan yrityksissä esimerkiksi ikäihmisille, mielenterveyskuntoutujille ja päihde-
kuntoutujille. Tässäkin projektissa tuloksena oli se, että soveltavan teatterin 
työtavoille on tilausta ja kysyntää hoiva-alalla. (Mäkinen ym. 2009)

Muistaakseni laulan -hanke oli RAY:n ja Miina Sillanpään Säätiön rahoittama 
vuosina 2008–2011 toteutettu projekti. Sen päämääränä oli kehittää valtakun-
nallinen, helposti käytettävissä oleva valmennusmalli, joka tukee muistisairai-
den toimintakykyä sekä heidän lähiverkostojensa toimintaa musiikin avulla. 
Valmennettavat hoitajat oppivat käyttämään musiikkia osana muistisairaan 
hoitoa ja kuntoutusta. (Miina Sillanpään Säätiö 2011.)

Tanssin portaat – tanssi hoitokotien arjessa -koulutushanke oli Zodiak – uu-
den tanssin keskuksen toteuttama ja Uudenmaan taidetoimikunnan ja ope-
tusministeriön tukema hanke. Koulutushanke alkoi tanssijoiden koulutuksella 
syksyllä 2009 jatkuen vuoden 2010 aikana, jolloin tanssijat pitivät työpajoja 
hoitohenkilöstölle. Hankkeen tarkoituksena on tuoda luovaa kulttuuriosaa-
mista hoitajien työhön, antaa työkaluja muun muassa muistisairaiden hoitoon 
sekä avata tärkeä työkenttä tanssitaiteilijoille ja heidän tarjoamalleen erityis-
osaamiselle. (Zodiak 2010.) 
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3  HyVINVOINTIA TAITEEN    
 TEkEMIsEsTÄ 

Hyvinvoinnin mittaamisen painopiste on pitkään ollut aineellisessa hyvin-
voinnissa. Se on kuitenkin vähitellen muuttunut bruttokansantuotetta ja 
kotitalouksien tuloja korostavasta mittaustavasta elämän merkityksellisyyt-
tä ja ihmissuhteita arvostavaan suuntaan, sillä on havaittu, ettei BKT:n kas-
vu enää lisää hyvinvointia taloudellisesti kehittyneissä maissa. Nämä maini-
tut uudet painopisteet vaativat uusia mittaustapoja. Yksi keino tuoda ainee-
tonta hyvinvointia näkyväksi on subjektiivisen hyvinvoinnin mittari, jossa 
yksilöt antavat oman arvionsa (esim. 1–10 asteikolla) onnellisuudestaan tai 
tyytyväisyydestä elämäänsä. Tällöin myös yksilön psyykkiset ja sosiaaliset 
tarpeet tulevat otetuksi huomioon. (Kajanoja 2005.)

3.1 kOETTU HyVINVOINTI

Sosiologi Erik Allardt (1976, 38–50) on jaotellut hyvinvoinnin kolmeen arvo-
luokkaan: omistaminen (having), rakastaminen (loving) ja oleminen (being). 
Ensimmäinen arvoluokka liittyy tarvelähtöisiin tekijöihin, kuten toimeentulo, 
asuminen ja terveys. Toisessa kyse on ihmissuhteista ja yhteisöllisyydestä. Kol-
mas arvoluokka korostaa itsensä toteuttamisen näkökulmaa ja vaikuttamis-
mahdollisuuksia. Hyvinvoinnin (tai terveyden) jakaminen fyysiseen, psyyk-
kiseen ja sosiaaliseen on todennäköisesti tunnetumpi ja käytetympi luokittelu 
muun muassa psykologiassa ja terveystieteissä, mutta sisällöltään se vastaa pit-
kälti Allardtin arvoluokkia.

Yksilön fyysinen hyvinvointi on suhteellisen helppo määrittää erilaisten mitta-
reiden avulla, mutta kokemuksellinen, yksilön arvioon perustuva hyvinvointi 
on vaikeammin hahmotettavissa. Kun kysytään yksilön omaa arviota hyvin-
voinnistaan ja onnellisuudestaan, ollaan subjektiivisen hyvinvoinnin käsitteen 
ytimessä. Ihmiset kokevat runsasta subjektiivista hyvinvointia tuntiessaan pal-
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jon positiivisia ja vähän negatiivisia tunteita, kun heillä on mielenkiintoisia akti-
viteetteja, kokiessaan paljon nautintoa ja vähän kipua sekä ollessaan tyytyväisiä 
elämäänsä. Ympäri maailmaa kiinnitetään kasvavassa määrin huomiota subjek-
tiiviseen hyvinvointiin. Onkin ehdotettu, että kun materiaaliset perustarpeet on 
tyydytetty, ihmiset siirtyvät post-materiaaliseen vaiheeseen. Tällöin ihmiset al-
kavat olla kiinnostuneita sisäisestä täyttymyksen tunteesta. (Diener 2000, 34.)

Tärkeimpinä subjektiivisen hyvinvoinnin (subjective well-being, SWB) en-
nusmerkkeinä on pidetty kirjallisuudessa geneettistä perimää ja persoonalli-
suuden piirteitä, kuten optimismia ja itsetuntoa. Sosiaaliset tekijät ihmisen 
elämässä vaikuttavat myös voimakkaasti hyvinvoinnin tunteeseen. Terveys on 
merkittävä tekijä siinä, kokeeko ihminen itsensä onnelliseksi ja hyvinvoivaksi. 
(Helliwell ja Putnam 2004, 1435.)

Muita merkitseviä tekijöitä subjektiivisen, koetun hyvinvoinnin määrässä ovat 
muun muassa siviilisääty, työllisyys ja ikä. Avioliiton on yleisesti nähty olevan 
tärkeä tekijä hyvinvoinnissa. Keski-ikä näyttäytyy hyvinvointitutkimuksessa 
ongelmallisena aikana. Subjektiivisen hyvinvoinnin määrässä nuoret ja ikään-
tyneet kokevat hyvinvointinsa usein paremmaksi kuin keski-ikäiset. (Helli-
well ja Putnam 2004, 1435–1436.) Tutkimustulosten mukaan huono terveys, 
avioero, työttömyys ja sosiaalisten kontaktien puute vähentävät subjektiivista 
hyvinvointia (Dolan ym. 2007, 94).

Kulttuuri ja taide vaikuttavat tutkitusti ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. 
Tämä perustuu nykyaikaiseen käsitykseen siitä, että terveys tarkoittaa ihmisen 
psyykkistä, fyysistä ja henkistä tasapainoa eli kokonaisvaltaista hyvinvointia. (Lii-
kanen 2010 a, 37, 58–66.) Sanna Nummelinin kokoaman tutkimuskatsauksen 
mukaan kulttuuritoimintaan osallistumisen määrä on vaikuttava tekijä hyvin-
vointiin. Mitä enemmän osallistuu kulttuuritoimintaan, sitä paremmat vaiku-
tukset ovat. Itse tekemisen hyvinvointivaikutukset ovat selkeästi suuremmat kuin 
pelkkä kulttuuritapahtumiin osallistuminen. Vielä ei kuitenkaan voida määritellä 
eroja erilaisten taide- ja kulttuuriharrastuslajien välillä. (Nummelin 2011, 3–4.) 

Kriittiset kommentit kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteydestä ovat perusteltuja 
käsitteiden laajuuden vuoksi: niiden rajaaminen ja mittaaminen ovat haasteel-
lisia, puhumattakaan syy-seuraussuhteiden tarkastelun vaikeudesta. Yleisesti 
ottaen kuitenkin voidaan todeta, että taide- ja kulttuuriharrastuneisuudella on 
hyvinvointia ja terveyttä lisääviä vaikutuksia. Taide- ja kulttuuriosallistumisel-
la voidaan vahvistaa ihmisten onnellisuuden ja merkityksellisyyden tunteita, 
auttaa pitämään mieli virkeänä, lisätä elämänhallintaa sekä luoda uusia ihmis-
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suhteita ja verkostoja. Aktiivisella taide- ja kulttuuriharrastuneisuudella voi-
daan siten parantaa koettua fyysistä ja psyykkistä terveyttä, mahdollisesti jopa 
pidentää elinikää. (Nummelin 2011, 4–5.)

3.2 sOsIAALINEN PÄÄOMA JA yHTEIsÖLLIsyys

Sosiaalisella pääomalla viitataan yleensä sosiaalisen rakenteen tiettyihin osiin, 
kuten sosiaalisiin verkostoihin, normeihin ja luottamukseen. Ne edistävät yh-
teisön jäsenten välistä sosiaalista vuorovaikutusta, tehostaen yksilöiden tavoit-
teiden toteutumista tai talouden toimintaa. (Ruuskanen 2001, 7.) 

Paikallisissa verkostoissa voi syntyä sosiaalista pääomaa. Jos esimerkiksi kau-
punki on mukana edesauttamassa paikallisten verkostojen toimintaa, sen 
voidaan ajatella rakentavan sosiaalista pääomaa. Verkostoituminen edellyt-
tää keskinäistä luottamuksen tunnetta, joka nouseekin sosiaalisen pääoman 
keskeiseksi käsitteeksi. Sosiaalisen pääoman toisena keskeisenä käsitteenä 
luottamuksen lisäksi on pidetty kommunikaatiota. Kommunikaation tulisi 
olla avointa ja luottamuksen vahvaa. Heikko kommunikaatio voi aiheuttaa 
eristäytymistä ja epäluottamusta muita toimijoita kohtaan. Se voi myös olla 
merkki tietystä ”klikkiytymisestä”, joka vähentää sosiaalista pääomaa. (Ruus-
kanen 2002, 117–124.) 

Luottamuksesta sosiaalisen pääoman teorioissa voidaan löytää seuraavia piirtei-
tä: yksilöiden väliset sosiaaliset siteet ovat jatkuvia, mahdollistaen luottamuksen 
synnyn ja yleistymisen yhteisössä. Sosiaalinen ympäristö luo normeja ja sääntö-
jä, kontrolloiden toimintaa. Täten vuorovaikutuksen jatkuessa yksilöiden välil-
le muodostuu yhteinen identiteetti, jota voidaan kutsua myös ryhmähengeksi. 
Yhteinen identiteetti saa yksilöt asettamaan pitkän tähtäyksen yhteistoiminnan 
edut pelkästään oman edun tavoittelun edelle. Luottamuksen syntyminen yksi-
löiden välille helpottaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä, vähentää valvonnan tar-
vetta sekä ehkäisee vapaamatkustajuutta. (Jokivuori 2005, 24–25.) 

Sosiaaliseen pääomaan kuuluu myös vastavuoroisuuden velvoite, informaati-
on kulku ja normit. Luottamuksen käsite liitetään näistä ainakin vastavuoroi-
suuteen ja normeihin. Sosiaalinen pääoma tehostaa yhteisössä isompien ta-
voitteiden saavuttamista kuin ihmisten olisi yksinään toimiessaan mahdollista 
saavuttaa. Vastavuoroisuuden velvoitteen mukaan yhteisöön kuuluvat voivat 
siten luottaa saavansa tarvittaessa tukea ja apua omaan elämäänsä, kun aktiivi-
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sesti tukevat tarvittaessa muita yhteisönsä jäseniä. Sosiaalinen pääoma koostuu 
sosiaalisten verkostojen resursseista ja voimavaroista, joita yhteisön jäsen voi 
hyödyntää omien tavoitteidensa saavuttamiseen. (Coleman 1988, 103.) 

Sosiaalisiin verkostoihin kuuluvat ihmiset hyötyvät verkostoistaan. Verkostoi-
tuminen (networking) on myös hyvä työuran edistämisessä, mutta sillä on 
vaikutusta myös sivullisiin. Sosiaalinen pääoma näkyy perhesiteissä, ystävissä, 
työpaikalla, harrastuksissa ja jopa internetin virtuaaliyhteisöissä. Luottamuk-
sen ja vastavuoroisuuden normit ovat yleisiä kaikissa tiiviissä yhteisöissä. Täs-
tä syystä sosiaalinen luottamus, tunne siitä että ympärillä oleviin ihmisiin voi 
luottaa, on itsessään selvä merkki runsaasta sosiaalisesta pääomasta. (Helliwell 
ja Putnam 2004, 1436.) Perheen, työn ja vapaa-ajan harrastusten ihmissuhteet 
koetaan erittäin merkityksellisinä (Stephens 2008, 1182).

Ihmiset, joilla on läheisiä ystäviä ja hyviä työkavereita, kokevat epätodennäköi-
semmin surua, yksinäisyyttä, alhaista itsetuntoa tai syömis- ja unihäiriöitä. Hy-
vinvoinnilla ja sosiaalisella pääomalla onkin voimakas yhteys. Itse asiassa ihmiset 
itse raportoivat, että hyvät suhteet perheenjäseniin, ystäviin ja romanttisiin part-
nereihin ovat ensisijaisen tärkeitä hyvinvoinnille ja onnellisuudelle, paljon tär-
keämpiä kuin raha ja kuuluisuus. Lisäksi sosiaalisen pääoman ”onnellisuusvaiku-
tus” edellä mainituissa asioissa näyttää olevan varsin iso verrattuna materiaaliseen 
hyvinvointiin. Voidaankin todeta, että sosiaalinen pääoma on vahvassa suhteessa 
subjektiivisen hyvinvoinnin käsitteeseen. (Helliwell ja Putnam 2004, 1436.)

Sosiaalista osallistumista esiintyy erilaisissa kulttuuriharrastuksissa (kuten kuo-
rossa, teatterissa, musiikissa, tanssissa ja käsitöissä) ja yhdistystoiminnassa. Niistä 
löytyvät sosiaalisen pääoman tärkeimmät ominaisuudet eli vapaaehtoisuus, kes-
kinäinen luottamus, ihmissuhdeverkostot ja sitoutuminen yhteisiin hankkeisiin. 
Koko Suomen väestöä koskevassa väestötutkimuksessa on osoitettu, että aktii-
visimmin kulttuuria harrastavat ja kerhoissa sekä yhdistyksissä toimivat säilyi-
vät 20 vuoden tutkimusaikana pisimpään elossa. Kohtuullisestikin harrastavat 
elävät pidempään kuin vähän harrastavat tai passiiviset. Muut yleisesti tervey-
teen yhdistetyt tekijät, kuten esimerkiksi ikä, paino, sosiaalinen asema, koulutus, 
työllisyys ja terveyskäyttäytyminen, eivät selitä suurta eroa eliniässä, joka esiin-
tyy kulttuuria harrastavien ja harrastamattomien välillä. Kulttuuriharrastamisen 
nähdään edistävän myös hyvää mielenterveyttä. (Bardy ym. 2007, 155–158)

Sosiaalinen osallistuminen ja kulttuurin harrastaminen vaikuttavat elinikään 
joidenkin tutkimusten mukaan yhtä paljon kuin liikunta. Suomessa onkin 
juuri nyt meneillään kulttuuri- ja taideharrastuneisuuden hyvinvointivaiku-
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tukseen perustuva hanke Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia 2010–2014. 
Sen tavoitteena on lisätä taideharrastuneisuutta sosiaali- ja terveysalalla sekä 
kehittää alan koulutusta niin taiteilijoille kuin sosiaali- ja terveysalallekin. Pai-
nopisteinä toimintaohjelmassa ovat 1) kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyy-
den, arjen toimintojen ja ympäristön edistäjänä, 2) taide ja kulttuuri osana 
sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja 3) työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kult-
tuurin keinoin. Taide aletaan siis nähdä arvokkaana menetelmänä ihmisten 
voimavaraistamisessa, elämänhallinnan tunteen vahvistamisessa, itsetunnon li-
säämisessä ja kuntoutuksessa. (Liikanen 2010 a.) 

3.3 ELÄMÄNHALLINTA OsANA kOHERENssIN TUNNETTA

Elämänhallinnalla tarkoitetaan yleisesti kykyä käsitellä elämän kuormittavia 
tilanteita ja haasteita. Sillä tarkoitetaan yksilön käsitystä ja kykyä suoriutua 
tehtävistä, mahdollisuuksia vaikuttaa elämäänsä ja sen tapahtumiin omalla toi-
minnallaan sekä saada aikaan toivottuja tuloksia. (Honkinen 2009, 13.) 

Kuormittavia tilanteita ja mahdollisesti vahingollisia kokemuksia arvioidaan 
ja käsitellään, jotta niistä aiheutuva ahdistuneisuus lievittyisi. Täten yritetään 
muuttaa olosuhteita tai omaa tulkintaa niistä itselle myönteisemmäksi. Keinot 
elämänhallintaan voivat olla myönteisiä, mukautumista edistäviä tai negatii-
visia, sopeutumista estäviä. Ulkoisella elämänhallinnalla tarkoitetaan ihmisen 
pyrkimystä vaikuttaa vaikkapa omaan elintasoon ja muihin elämänsä olosuh-
teisiin siten, että ne vastaisivat paremmin hänen toiveitaan ja tarpeitaan. Sisäi-
sellä elämänhallinnalla tarkoitetaan pyrkimyksiä selviytyä koetuista paineista, 
ahdistuneisuutta aiheuttavista ristiriidoista ja haasteelliseksi koetuista tilanteis-
ta oman mielikuvituksen, havaintojen ja tunteiden avulla. Ulkoinen ja sisäi-
nen elämänhallinta voivat olla saman mukautumista estävän tai edistävän ke-
hityksen eri puolia. (Folkman 1984; Folkman & Lazarus 1988.)

Voimaantuminen (empowerment) on WHO:n vuonna 1986 alun perin esit-
telemä terveyden edistämisen käsite. WHO:n mukaan voimaantumisen käsi-
tettä käytettäessä ihmisen lähtötilanne elämässä, tai jollain elämän osa-alueella, 
on avuttomuus ja vallanpuute (powerlessness). Avuttomuudella tarkoitetaan 
puutteellisia voimavaroja ja mahdollisuuksia, omien tavoitteiden saavuttamat-
tomuutta. (WHO 1986.)
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Julian Rappaport (1987, 121) on esittänyt voimaantumiselle hieman toisen-
laisen määritelmän. Voimaantumisella tarkoitetaan hänen mukaansa kykyjen, 
mahdollisuuksien ja vaikutusvallan lisääntymistä. Voimaantumisessa korostuu 
yksilön oma sisäinen vahvistuminen. Voimaantumisessa kasvaa vahva vastuul-
lisuus omasta kehittymisestä, halu ja kyky toimia tavalla, jonka itse tietää oi-
keaksi. Muilta saatu kannustava palaute on tärkeää voimaantumisen tapahtu-
miseksi. Toisissa toimintaympäristöissä kannustavan palautteen saaminen on 
todennäköisempää kuin toisissa. Toimintaympäristön olosuhteet, kuten arvos-
tus, turvallisuus ja ilmapiiri, tukevat voimaantumista. (Siitonen 1999, 14.) 

Voimaantumisen kontekstissa jokainen yksilö pystyy reflektoimaan ja muut-
tamaan persoonallisia käsityksiään. Samaan aikaan asioista voidaan keskustel-
la vapaasti. Voimaantumisen perusajatus on se, että kaikkia tarvitaan yhteis-
kunnan hyvinvointiin. Terve yhteisö löytää ja ottaa kaikkien jäsentensä kyvyt 
käyttöön antaen jokaiselle tunteen siitä, että omaan elämään pystyy vaikutta-
maan. Tämä synnyttää kokemuksen siitä, että on tarpeellinen yhteisönsä jäsen. 
(Klues-Ketels 2006.)

Yksilön voimaantumisessa ovat merkittäviä ulkoiset ja sisäiset voimavarat sekä 
oppimisprosessi. Tämä liittää voimaantumisen käsitteen Aaron Antonovskyn 
salutogeneettisen koherenssin tunteen kehittymiseen, täten muodostaen voi-
maantumiselle teoreettisen pohjan. (Eriksson ja Lindström 2005, 4.) Kohe-
renssin tunne yhdistetään myös elämänhallintaan. Antonovskyn mukaan ih-
misen terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi ihminen on huomioitava koko-
naisvaltaisesti. Antonovsky kehottaa myös pyrkimään pois sairauksien ehkäi-
semisestä kohti terveyden ylläpitämistä. (Antonovsky 1996, 11.) Hän kutsui 
kehittämäänsä uutta teoriaa salutogeneesiksi (salus = haavoittumattomuus, pe-
lastus, onnellisuus; genesis = muodostuminen). Teoria on siten vastakohta var-
sinkin joitakin vuosikymmeniä ennen vallitseville teorioille, joissa tutkittiin 
pelkästään sairauksien syitä (Klues-Ketels 2006.).

Terveys on hyvinvoinnin tunnetta ja kykyä kestää painetta. Terveys ja positii-
vinen asenne elämää kohtaan ei ole staattinen tila, vaan erittäin aktiivinen ja 
itseään säätelevä prosessi. Syyt terveyteen, onnellisuuteen ja kärsimykseen ovat 
omassa mielessämme. Emme aina voi muuttaa kaikkia asioita elämässämme, 
mutta voimme aina muuttaa asennettamme niitä kohtaan. (Klues-Ketels 2006.)

Koherenssin tunne nousee salutogeneesistä, joka teoriana etsii terveyden läh-
teitä eikä sairauden syitä. Koherenssin tunne tarkoittaa kokonaisvaltaisen ja 
kestävän, mutta dynaamisen luottamuksen määrää yksilössä siitä, että hänen 
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ympäristönsä on ennustettava, ja että asiat järjestyvät siten kuin voi järkevästi 
odottaa. Toisin sanoen, koherenssin tunne on sekoitus optimismia ja kontrol-
lia. (Collinwood 2006.)

Koherenssin tunteella tarkoitetaan siten ihmisen tapaa tarkkailla elämää ja elä-
män suuntaamista jonnekin päin. Se on pysyvä, vaikkakin dynaaminen luot-
tamus siihen, että 1) ihmisen elämän aikana hänen sisältään ja ulkopuolel-
taan tulevat ärsykkeet ovat ennustettavia, selitettävissä olevia ja strukturoituja, 
2) näiden ärsykkeiden aiheuttamiin vaatimuksiin ihmisellä on käytettävissään 
voimavaroja, ja 3) ihminen näkee nämä vaatimukset haasteina, joihin kannat-
taa sitoutua ja panostaa. Näistä kolmesta osatekijästä muodostuu koherenssin 
tunne: 1) ymmärrettävyys (comprehensibility) eli kognitiivinen puoli, 2) hal-
littavuus (manageability) eli välineellinen puoli, ja 3) mielekkyys (meaningful-
ness) eli motivationaalinen puoli. (Honkinen 2009, 16.)

Antonovsky uskoi, että yleisesti ottaen persoona, jolla on vahva koherenssin 
tunne, ei todennäköisesti ole niin stressaantunut ja jännittynyt kuin muut. 
Vahvan koherenssin tunteen omaava persoona uskoo omiin mahdollisuuksiin-
sa selvitä elämän eteen tuomista vaatimuksista. (Collinwood 2006.) 

Vaikka koherenssin tunteen perusta rakennetaankin lapsuuden kokemuksista, se 
ei ole muuttumaton, kiveen hakattu kohtalo. Koherenssin tunnetta voi vahvistaa 
aktiivisesti koko elämänsä. Lapsuudessa syntynyt heikko koherenssin tunne on 
ilmeisesti alttiimpi heilahduksille myöhemminkin elämässä, mutta itsensä kehit-
tämisellä voidaan vahvistaa koherenssin tunnetta. (Eriksson ja Lindström 2005.)

3.4 TAIDELÄHTÖIsET MENETELMÄT

Taiteella päästään käsittelemään asioita ja tunteita, joita on vaikea pukea 
sanoiksi (Halkola ym. 2011, 43). Taidelähtöiset toiminnalliset menetelmät 
ovat erilaisia menetelmiä, joilla voi jäsentää ja kehittää omaa elämää kohti 
hyvinvointia ja onnellisuutta. Taidelähtöisten menetelmien avulla voi pysäh-
tyä ja havahtua tutkimaan omaa elämäntarinaansa. Menetelmien kautta voi 
antaa itselleen luvan nähdä uusia mahdollisuuksia ja löytää uusia näkökul-
mia. Hyvinvoinnille ja onnellisuudelle on merkittävää myönteinen kieli ja 
vuorovaikutus niin oman itsen kuin yhteisön toisten jäsenten kesken. Me-
netelmillä voi kehittää itseään ja tuoda uudenlaista tasapainoa elämään. Tai-
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delähtöiset menetelmät soveltuvat kaikenlaisiin ryhmiin, joissa käsitellään 
esimerkiksi voimavaroja, stressiä, jaksamista, vireyttä, työkykyä ja elämän 
tasapainoa. (Katajainen ym. 2003, 4.) 

Taidelähtöiset menetelmät nostavat esiin tunteita; ne ovat hyvin persoonal-
lisia ja lisäävät itsetuntemusta. Taiteen käyttö nostaa esiin vanhoja muistoja, 
helpottaa puhumista, aktivoi ajattelua ja auttaa haluttuun aiheeseen keskitty-
mistä. Menetelmät luovat prosessin, joka tukee ihmistä tarkkailemaan omaa 
elämäänsä ja tulemaan tietoiseksi käyttämistään selviytymismekanismeista. 
Taidelähtöisillä menetelmillä voi myös opetella tunteiden säätelykeinoja ja so-
siaalisia taitoja. Koska näillä menetelmillä saatetaan tuoda esille joskus voi-
makkaitakin tunteita ja erilaisia muistoja, on tärkeää että työskentely-ympäris-
tö on lämminhenkinen ja turvallinen. (Halkola ym. 2011, 43.)

Taidelähtöisillä menetelmillä pyritään kyseenalaistamaan aikansa eläneitä, 
vanhentuneita ja toimimattomia ajatusmalleja sekä rooleja, jotka saattavat es-
tää oman hyvinvoinnin kasvattamista. Työskentelyn avulla vanhoille, negatii-
visille tavoille toimia ja ajatella pyritään löytämään uusia, positiivisempia ja 
voimauttavampia tapoja. (Katajainen ym. 2003, 14.) Menetelmät perustuvat 
usein ratkaisukeskeisyyteen. Ratkaisukeskeisen ajattelun mukaan vastaukset 
löytyvät ihmisestä itsestään. Ratkaisukeskeisyys korostaa positiivisuutta, ihmi-
sen omia voimavaroja sekä niiden löytämistä ja käyttöönottoa. Se poikkeaakin 
aikaisemmasta ongelmakeskeisestä lähestymistavasta. (Kemppinen & Rouvi-
nen-Kemppinen 1998, 16–18.) 

Menetelmien tarkoituksena on tukea ratkaisukeskeistä prosessia. Positiivinen 
elämänasenne ja tunne omasta kyvystä selviytyä elämän haasteista saattaa vai-
kuttaa jopa fyysiseen terveyteen: esimerkiksi meditaatio ja rentoutusharjoituk-
set muun muassa laskevat verenpainetta, elimistön stressitasoa sekä rauhoitta-
vat mieltä (Maxwell ym. 2011, 520–528; Tang ym. 2009, 329–336). Erilai-
silla meditaatiotekniikoilla ja rentoutuksilla voi tutkitusti jopa vahvistaa aivo-
ja, täten hidastaen ikääntymisen vaikutuksia. (Vestergaard-Poulsen ym. 2009, 
170–174; Pagnoni & Cekic 2007, 1623–1627; Hölzel ym. 2008, 55–61.) 

Taidelähtöiset toiminnalliset menetelmät ovat hyvin moninaisia. Ryhmän 
kanssa voidaan käyttää tanssia ja liikettä itseilmaisun välineenä. Tarinallisuutta 
ja draamaa käytetään nykyisin paljon, ja myös kuvataiteen ja musiikin käyt-
tö on suosittua. (Liikanen 2010 b, 60.) Usein vain ohjaajan mielikuvitus ja 
ammattitaito on rajana erilaisille sovelluksille. Taidelähtöisten menetelmien 



24 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 126

käyttö tulee kuitenkin aina perustua tutkittuun tietoon, vaikka soveltaminen 
on mahdollista ja toivottavaa. Soveltamisella saadaan menetelmä soveltumaan 
kunkin erityislaatuisen ryhmän tarpeisiin paremmin. Useasti myös yhdistetään 
erilaisia taiteen suuntauksia ryhmälle sopivan kokonaisuuden rakentamiseksi. 
(Halkola ym. 2011, 43.)
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4 HAIR-kysELyTUTkIMUs

Kyselyaineisto kerättiin huhti-toukokuussa 2011. Lomakkeessa tiedusteltiin 
osallistujien taustamuuttujia ja Hairin aikaansaamaa muutosta muun muassa 
hyvinvoinnissa, sosiaalisissa suhteissa, työelämässä ja harrastuksissa. Tärkeässä 
osassa oli myös yhteisöllisyyden kokemuksen tutkiminen. Osa lomakkeen ky-
symyksistä oli strukturoituja, joihin vastaaja pystyi antamaan vain yhden vaih-
toehdoista. Vastapainona mukana oli runsaasti avoimia kysymyksiä, joissa vas-
taajat saivat vapaasti kertoa ajatuksiaan. (Liite 1.) Kvantitatiivisten kysymysten 
analysoinnissa käytetään kuvailevaa menetelmää eli ilmaistaan tulokset suorina 
prosenttijakaumina. Kvalitatiivisten kysymysten analysointi on useassa kohdassa 
täydentänyt sisällöllisesti lukujen antamia tietoja. Lisäksi kvalitatiivisia kysymyk-
siä analysoitiin teemoittelun ja tyypittelyn menetelmillä. Tämän tuloksena ovat 
Hair-tarinat. Hair-musikaalin osallistujia oli koko projektin aikana mukana va-
jaat 200 henkeä. Heistä osa jätti projektin kesken. Logomon esityksissä oli 122 
esiintyjää, joille lähetettiin Hair-kysely huhtikuussa 2011. Tästä ryhmästä kyse-
lyyn vastasi 79 henkilöä. Kyselyn vastausprosentti on siten 64,8.

4.1 MUsIkAALIN OsALLIsTUJAT

Hair-kyselyyn vastanneista oli naisia 92 prosenttia, mikä on jotakuinkin lin-
jassa musikaaliin osallistuneiden sukupuolijakauman kanssa: kysely lähetettiin 
122 esiintyjälle, joiden joukossa oli 13 miestä (11 %). Ikähaitari vastaajien kes-
ken oli laaja: nuorin osallistuja oli 32-vuotias ja vanhin 67.  Sekä keskiarvoksi 
että mediaaniksi osallistujien iän suhteen saadaan 52 vuotta. (Kuvio 1.) 
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Enemmistö osallistujista elää parisuhteessa ja valtaosalla on myös lapsia. Noin 
85 prosenttia vastaajista on mukana työelämässä. Yleisin koulutustaso osal-
listujilla on korkeakoulutus (47 %), mutta lähes yhtä suuri osuus on amma-
tillisen koulutuksen käyneiden keskuudessa (46 %). Eri ammatit ovat hyvin 
laajasti edustettuna meriupseerista kirjanpitäjään, vaikka terveydenhuollon ja 
opetusalan ihmisiä onkin mukana selvästi muita ammattiryhmiä enemmän. 

Keski-ikäisten hiukset -hankkeen alkuperäisenä ajatuksena oli saada mukaan 
myös syrjäytymisvaarassa olevia tai jo syrjäytyneitä keski-ikäisiä. Jälkikäteen 
ajatellen hanke saattoi kuitenkin olla liian vaativa heille. Taustamuuttujien va-
lossa Hair-musikaali määrittyy vahvasti keski-ikäisten koulutettujen naisten 
kulttuuriprojektiksi. Mukaan valikoituneista henkilöistä suurin osa on työelä-
mässä, ja heillä vaikuttaa olleen kohtuullisen hyvät sosiaaliset verkostot jo en-
nen Hair-projektia. 

4.2 MUUTOksET kOETUssA HyVINVOINNIssA

Yli 36 prosenttia vastanneista kertoi Hair-musikaalin aikana fyysisessä tervey-
dentilassa tapahtuneiden muutosten olleen myönteisiä: ketteryyden, nivelten 
liikkuvuuden, joustavuuden, tasapainon ja yleiskunnon parantuminen sekä 

KuvIo 1. Hair-kyselyyn vastanneiden ikäjakauma.
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verenpaineen aleneminen ja laihtuminen. Muutama prosentti vastanneista il-
moitti terveydentilan heikentymistä, mutta vastauksista pystyi tulkitsemaan 
tämän johtuneen jo ennen Hairia diagnosoitujen sairauksien pahentumisesta. 
Muutama vastaaja raportoi yleiskunnon heikentymisestä ja painonnoususta 
liikuntaharrastusten vähentymisen vuoksi. Suurimmalla osalla vastaajista fyy-
sinen terveydentila kuitenkin pysyi ennallaan tai parantui (Taulukko 1.):

Tanssiminen ja liikkuminen muutenkin Hairin aikana paransi kuntoani ja 
teki kehostani joustavamman.

Laihduin 2 kg, vaikka omat liikuntaharrastukset loppuvaiheessa jäivät vähem-
mälle. Treenien vuoksi ei iltaisin ehtinyt käydä jääkaapilla.

Koetko, että fyysinen terveydentilasi on muuttunut Hairin aikana? N %
Kyllä, terveydentilani on parantunut 28 36,5
Kyllä, terveydentilani on heikentynyt 5 6,5
Ei, terveydentilassani ei ole tapahtunut muutosta 44 57,0

Yleisessä hyvinvoinnissa tapahtuneet muutokset olivat vahvasti myönteisiä. 74 
prosenttia vastaajista totesi yleisen hyvinvoinnin lisääntyneen Hair-musikaalin 
aikana, minkä voi tulkita psyykkisen hyvinvoinnin parantumiseksi, koska fyy-
sisen terveydentilan muutokset kysyttiin jo edellä. (Taulukko 2.) Yleisen hy-
vinvoinnin lisääntyminen on yhdistetty muun muassa mielialan ja itsetunnon 
paranemiseen sekä aktiivisuuteen. Syiksi yleisen hyvinvoinnin vahvistumiselle 
on avoimissa vastauksissa tuotu esille muun muassa Hair-ryhmän kiinteää yh-
teishenkeä, sosiaalisen kanssakäymisen lisääntymistä ja heittäytymisen tuomaa 
itsensä ylittämisen kokemusta:

Tunnen mielihyvää koko projektista edelleen. Suhtaudun itseeni hyväksyväm-
min. Olen kotona aktiivisempi.

Tunsin kuuluvani joukkoon, mikä paransi henkistä olotilaa.

Voin kokonaisvaltaisesti paremmin: fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Voin 
loistavasti!

TauLuKKo 1. Fyysisessä terveydentilassa koettu muutos.
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Yleisen hyvinvoinnin muuttumisen tulkintaan voidaan yhdistää myös kysy-
mys, jossa tiedusteltiin osallistujien mielialoja Hairin aikana. Lähes 99 pro-
senttia vastaajista koki olonsa onnelliseksi vähintään huomattavan osan ajas-
ta. Samoin selkeä enemmistö vastaajista tunsi itsensä tyyneksi ja rauhallisek-
si Hair-projektin aikana. (Kuvio 2.) Tulokset ovat yhteneväisiä kulttuurin ja 
koetun hyvinvoinnin vaikutuksia koskevien tutkimusten kanssa, joiden mu-
kaan osallistuminen kulttuuriharrastukseen lisää hyvinvointia sekä vahvistaa 
onnellisuuden ja merkityksellisyyden tunteita (Nummelin 2010). Kysymystä 
ei kuitenkaan ole esitetty ennen Hair-musikaaliin osallistumista, joten vertailu 
osallistujien mielialoihin ennen Hairia ei ole mahdollista. 

Koetko, että yleinen hyvinvointisi on muuttunut Hairin aikana? N %
Kyllä, yleinen hyvinvointini on lisääntynyt 57 74,0
Kyllä, yleinen hyvinvointini on vähentynyt 0 0,0
Ei, yleisessä hyvinvoinnissani ei ole tapahtunut muutosta 20 26,0

TauLuKKo 2. Yleisessä hyvinvoinnissa koettu muutos.

KuvIo 2. Esiintyjien mieliala Hair-projektin aikana (kysymys: Kuinka suuren osan 
ajasta olet Hairin aikana: 1) ollut onnellinen jne.).
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Noin 72 prosenttia vastanneista koki muuttuneensa jollain tavalla Hair-produk-
tion aikana. Kaikki avoimet vastaukset kertovat positiivisesta muutoksesta. (Tau-
lukko 3.) Suurimman painon vastauksissa saavat muutokset esiintymiskyvyssä, 
rohkeudessa, itsensä voittamisessa ja itsetunnossa. Mielenkiintoinen yksityiskoh-
ta vastauksissa on se, että palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat listan 
häntäpäässä kuten myös ajanhallinta. Nämä ovat ominaisuuksia, joiden voisi olet-
taa muuttuneen tämänkaltaisessa produktiossa. (Kuvio 3.) Avoimissa vastauksissa 
muutosta kuvataan vahvasti yksilön näkökulman ja itsensä kehittämisen kautta:

Olen avoin, vastaanottavainen, varmempi kuin koskaan. Olen iätön ja uskon, 
että pystyn vielä oppimaan uutta. Vanheneminen ei ole tylsää.

Minäkuva on vahvistunut. Luotan itseeni enemmän, olen rohkeampi ja vielä-
kin onnellinen siitä kaikesta ilosta, luottamuksesta ja kehuista, joita olen saanut.

TauLuKKo 3. Koettu muutos Hair-musikaalin aikana.

Koetko muuttuneesi itse Hairin aikana? N %
Kyllä 56 71,8
Ei 22 28,2

KuvIo 3. Arvioi, miten seuraavat asiat ovat muuttuneet osaltasi Hairin aikana.
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4.3 PERHEsUHTEET, TyÖ JA HARRAsTUksET

Ennen Hairin alkua noin 47 prosenttia vastaajista oli kokenut suuren kriisin 
tai elämänmuutoksen. Näinkin suuri määrä kriisin kokeneita vastaajia vihjaa 
siihen suuntaan, että suuret mullistukset kannustivat ihmisiä tekemään muu-
toksia elämässään ja tarttumaan Hairin tarjoamaan tilaisuuteen kokeilla uusia 
asioita. Toisaalta tulokseen ei tule ladata liikaa tulkintaa, koska kyselyssä ei 
määritelty, mitä aikajaksoa tarkoitetaan kysyessä ”ennen Hairia”. Osa vastaa-
jista oli kokenut vakavan sairastumisen, menettänyt läheisiä ihmisiä, joutunut 
onnettomuuteen, kokenut avioeron tai oman lapsen sairastumisen. Joillain 
vastaajilla näitä kriisejä mahtui elämään useita. 

Suuren kriisin tai elämänmuutoksen Hairin aikana kohtasi useampi kuin joka 
kolmas. Koska projekti kesti pitkään, joutuivat siihen osallistujat kohtaamaan 
sen aikana isojakin kriisejä, kuten esimerkiksi omien vanhempien poismenon. 
Suurin osa kriiseistä liittyi parisuhteisiin, mutta mukaan mahtui myös työelä-
mään ja asumiseen liittyviä mullistuksia. 

Hairiin osallistuminen vaikutti kriisistä tai elämänmuutoksesta selviämiseen 
vastausten mukaan merkittävästi ja positiivisesti. Se tarjosi konkreettista ja 
mielenkiintoista tekemistä kriisin keskelle sekä aikataulun ja rutiinia elämään, 
mikä koettiin positiiviseksi elämänhallinnan tunteen kannalta.  Hair tarjosi 
kriisin kokeneille pari kertaa viikossa tilaisuuden nousta omista synkistä miet-
teistä ja keskittyä muihin asioihin. Osallistujat tutustuivat uusiin ihmisiin ja 
saivat parhaassa tapauksessa vertaistukea kokemilleen asioille. Hair tarjosi ih-
misille turvasataman arjen keskelle, iloa ja piristystä sekä mahdollisuuden itse-
ilmaisuun ja tunteiden käsittelyyn laulun ja tanssin kautta:

Yhteisöllisyyden kokemus, unelman toteuttaminen yhdessä, ajatusten vaihto; 
joukosta löytyi paljon kohtalotovereita. Myös elämänhallintaryhmät antoivat 
paljon ajatuksia ja rakennuspalikoita omaan elämään.

Sain uutta tarmoa ja elämänuskoa. Uskallan nyt paremmin kohdata muutok-
sen elämässäni. Ymmärrän myös muutoksen tarpeellisuuden.

Viidesosalla kyselyn vastaajista tapahtui muutoksia parisuhteessa Hair-pro-
duktion aikana. Muutokset olivat sekä eroja että uusien parisuhteiden solmi-
misia. Dramaattisimmat muutokset olivat leskeksi jääminen ja avioero. Vas-
taajat kertoivat, että Hairin aikana parisuhde oli esimerkiksi lähentynyt ja sy-
ventynyt, mutta toisaalta ajanpuute ja kiire olivat myös verottaneet parisuhtei-
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ta ja aiheuttaneet pahojakin konflikteja. Muutokseen suhtautuminen vaihteli 
vastaajilla muutoksen laadusta riippuen, ja vaikka erot koettelivatkin henkistä 
jaksamista, saattoivat vastaajat suhtautua niihin myös rakentavasti:

Vuosikausia kestänyt prosessi sai päätöksen; sopimus avioerosta hyvässä hengessä.

Positiivinen oli myös vastaus, jossa vastaaja reflektoi Hairiin osallistumisen vai-
kutuksia itsetuntemukseen:

Oma henkinen hyvinvointini on kohentunut ja usko omiin mahdollisuuk-
siin palautunut. […] Hairin myötä opin löytämään oman seksuaalisuuteni ja 
naisellisuuteni uudelleen ja opin kanavoimaan sitä […] Opin myös olemaan 
Hairimiesten lähellä vapaasti, huolettomasti ja pelkäämättä heitä tai itseäni. 
Hairinaisten kanssa opin aivan uudenlaista naisen kohtaamista – niin paljon 
erilaisia naisia ja naisellisuutta. 

Muutoksia suhteissa läheisiin koki noin 20 prosenttia vastaajista. Melkein kaikki 
avoimet vastaukset kuvailivat positiivisia muutoksia, jotka liittyivät ennen kaik-
kea terveeseen itsekkyyteen, oman ajan ottamiseen ja oman minän löytymiseen 
perheelle omistettujen vuosien jälkeen. Tähän liittyi myös oppimista: miten olla 
erillinen itselleen tärkeistä ihmisistä ja miten elää itseään varten: 

Vaikutus on ollut positiivinen: olen ollut iloisempi ja energisempi kotona. On 
ollut hieno huomata, että voin olla muutakin kuin äiti, vaimo ja opettaja.

Lähes puolella vastaajista osallistuminen Hairiin vaikutti jollain tavalla työnte-
koon. Vastaajat kertoivat Hairin antaneen lisää energiaa, esiintymisvarmuutta, 
huumorintajua, itsevarmuutta sekä parantaneen muistia. Näiden lisäksi Hair 
oli tuonut esiintyjien elämään uutta sisältöä, mikä puolestaan on muuttanut 
heidän asennettaan omaan työhönsä – työ ei olekaan enää elämän keskipiste: 

Suhtaudun nykyään työhön rennommin. Olen huomannut, että vähemmällä-
kin selviytyy, turha touhottaminen on jäänyt pois. Työn merkitys elämän sisäl-
tönä on vähentynyt terveellä tavalla.

Vain muutamassa vastauksessa mainittiin väsymys, ajanpuute sekä keskitty-
misvaikeudet Hairin esitysten lähestyessä. Työyhteisössä suhtautuminen Hai-
riin osallistumiseen on vastausten perusteella ollut kaiken kaikkiaan myön-
teistä ja kannustavaa. 
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Muiden harrastusten määrää Hair vähensi noin puolella vastaajista. Useat vas-
taajat mainitsivat, että viimeisen puolen vuoden aikana muihin harrastuksiin 
käytetty aika vähentyi, koska musikaalin harjoituksia oli niin usein. Vastauk-
sista voi kuitenkin tulkita, että muut harrastukset olivat pikemminkin tauol-
la kuin katkenneet lopullisesti, sillä kaksi tai useamman illan viikosta vieneet 
musikaaliharjoitukset saattoivat konkreettisesti estää muun harrastustoimin-
nan, mikäli ne sattuivat samalle illalle. Useat vastaajista kertoivat erityisesti 
liikuntaharrastusten vähenemisestä, mutta toisaalta Hairin tanssiosuudet ja 
niiden harjoittelu pitivät osallistujat liikkeessä. Vastauksissa oli luettavissa vir-
kistymistä ja energian lisääntymistä; laulu ja tanssi olivat saaneet aiempaa suu-
remman roolin ihmisten elämässä. Jotkut hairilaisista kertoivat harrastaneensa 
harjoitusten aikana entistä enemmän kulttuuria, sillä musikaalin harjoittelun 
myötä esimerkiksi teatteriesityksiä katseli uudella tavalla. Suurella osalla vas-
tanneista teatterin tekeminen ja esiintyminen oli täysin uusi aluevaltaus har-
rastusten saralla. (Kuvio 4.)

KuvIo 4. Kuinka usein harrastit seuraavia vapaa-ajan aktiviteetteja ennen Hairin 
alkua.
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Tulevaisuuden suunnitelmat harrastusten suhteen mukailivat pitkälti entis-
ten harrastusten uudelleen käynnistämistä, mutta mukaan mahtui myös uusia 
suunnitelmia ja harrastusryhmiä. Etenkin toive kulttuuriharrastuksen pysymi-
sestä osana elämää oli luettavissa vastauksista. Kaiken kaikkiaan vastaajien har-
rastustoiminta kuulosti vastauksissa erittäin aktiiviselta, ja ihmisillä oli paljon 
suunnitelmia Hairin jättämän aukon täyttämiseksi:

Olen aloittamassa jalkapallon uudelleen keväällä. Haluaisin jonkin tanssihar-
rastuksen, koska tanssiminen tuntui taas pitkästä aikaa niin ihanalta. Aloitan 
ehkä lattaritanssit.

Musiikki lisääntyi, kun löysin Hairista innokkaita laulajia. Olen käynyt tähän 
mennessä laulutunneilla ja esiintynyt yksin, nyt siis myös uusi lauluporukka! 
Nyt kiinnostaa teatteri ja musiikki eniten. En viitsi käydä enää tylsällä punt-
tisalilla. Haluan uutta ja mielenkiintoista.

4.4 yHTEIsÖLLIsyyDEN kOkEMUs

Yhteisöllisyyden kokemus oli kenties suurin Hairin menestystä selittänyt tekijä, 
joka vastauksissa nousi esiin: lähes 82 prosenttia vastaajista koki vahvaa yhteisöl-
lisyyttä Hairin aikana. Kaksi ja loppuvaiheessa kolme iltaa viikossa pidetyt har-
joitusillat eivät olisi jaksaneet vetää viikko toisensa jälkeen esiintyjiä yhteen, mi-
käli ryhmäytymistä ei olisi tapahtunut. Yhteisöllisyyden merkitys oli suuri paitsi 
itse musikaalin onnistumisen, myös sen osallistujien hyvinvoinnissa. Vertaistuki 
esimerkiksi auttoi ihmisiä vaikeiden elämäntilanteiden selvittelyssä. Harjoitukset 
antoivat myös syyn lähteä vapaa-ajan viettoon kodin ulkopuolelle:

Hair antoi tilan ja tilaisuuden käsitellä omia tunteita monipuolisesti. Jossain 
vaiheessa ajattelin, etten jaksa käydä harkoissa mutta onneksi jaksoin, sillä se 
osoittautui lopulta pelastuksekseni. Oli muutakin ajateltavaa, ja itse asiassa 
jopa pahimman masennukseni ja sairausloman aikana kävin harkoissa, mikä 
oli minulle täyttä (toiminta ja taide) terapiaa.

Yhteisöllisyys, varsinkin sellaisena aikana, jolloin jäin täysin yksin jatkamaan 
elämääni. Minulla oli paikka, mihin mennä ja ihmisiä ympärillä, vaikken 
tuntenut kuin muutaman nimeltä.

Riemu, ilo ja energia liittyivät tiiviisti yhteisöllisyyden kokemukseen. Hyvä 
ryhmähenki auttoi osallistujia ylittämään itsensä ja tekemään itselleen uusia 
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asioita, kuten improvisoimaan ja laulamaan muiden edessä yksin. Harjoitusvai-
heessa esiintyjät kokivat yhteisöllisyyttä ensisijaisesti oman harjoitusryhmänsä 
kanssa, mutta loppuvaiheessa ja etenkin Logomon esitysten aikana yhteisöllisyys 
ylitti heimorajat ja esiintyjät kokivat voimakkaasti olevansa ”me hairilaiset”:

Alusta asti periaate ”autetaan kaikkia”, ”me ollaan yhtä”. Paljon ihania koke-
muksia yhdessä oppimisesta. Jos laittoi ”apua” -viestin jakelulistalle, niin heti 
tuli monta avuntarjoajaa. Todella mahtava kokemus monista ihanista ihmisistä. 

Koin tarpeeksi yhteisöllisyyttä eli sen verran mihin pystyn henkisesti ja ajallises-
ti. Sallivuus oli se, minkä koin vahvasti. Olin yhteisön jäsen, välillä tiiviimmin 
tai löysemmin, mutta mukana.

Tunsin kuinka keskuudessamme suorastaan kihelmöi, kun olimme kaikki yh-
dessä lavalla. Jään kaipaamaan suuresti sitä tunnetta.

Hairilla vaikuttaa olleen huomattava vaikutus osallistujien ystävyyssuhteisiin. 
Suurimmalla osalla vastaajista oli jonkin verran tai runsaasti ystävyyssuhteita 
jo ennen Hair-projektin alkamista, mutta Hairin jälkeen ystävyyssuhteiden 
määrä kasvoi huomattavasti. Myös niiden vastaajien osuus, jotka kertoivat, et-
tei heillä juurikaan ole ystävyyssuhteita, oli vähentynyt Hair-projektin aikana 
kaksi prosenttiyksikköä. (Kuvio 5.)

KuvIo 5. Ystävyyssuhteet ennen ja jälkeen Hair-musikaalin.
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Yli puolet vastaajista kertoi ystävyyssuhteidensa muuttuneen. Vastaukset ker-
toivat monista uusista ystävistä ja tuttavuuksista, joiden kanssa toivottiin pi-
dettävän yhteyttä jatkossakin. Vastaajat tiedostivat, että syntyneet ystävyyssuh-
teet eivät välttämättä jatkuisi yhtä tiiviinä Hairin loputtua, mutta moni vas-
taaja totesi tämän olevan itsestä kiinni. Keski-ikään ehtineet osallistujat tiesivät 
ystävyyssuhteiden vaativan yhteydenpitoa, joten Hairin voi katsoa tarjonneen 
hyvän tilaisuuden saada uusia ystävyyssuhteita esimerkiksi yhteydenpidon 
puutteeseen katkenneiden lapsuudenystävyyksien tilalle. 

Moni vastaaja mainitsi uusien ystävien lisäksi uuden tuttavapiirin, jonka mer-
kitystä hyvinvoinnin lisääjänä ei pidä aliarvioida. Yksi vastaajista esimerkik-
si kertoi, ettei hänellä ollut ennen Hairia juurikaan paikallisia tuttavia, joten 
musikaaliin osallistuminen auttoi häntä sopeutumaan Turkuun. Vanhoille ys-
täville ei Hairin aikana ollut aina aikaa entiseen tapaan. Vastaukset kertoivat 
myös siitä, miten yhteinen tekeminen yhdistää ja kuinka tärkeää on, että uusia 
ystäviä saa myös myöhemmällä iällä:

Minulla ei juuri ollut ystäviä Turussa (…) Nyt niitä on ja monta. Ja niin mie-
lenkiintoinen kokoelma lahjakkaita, rohkeita, ulospäin suuntautuvia ihmisiä. 
Aina löytyy joku – lähtöön kuin lähtöön. 

Merkittävää oli myös se, että Hair antoi mahdollisuuden oman arkiminän unoh-
tamiseen, eikä kanssaosallistujia koettu tarpeelliseksi arvottaa ammatin tai muun 
vastaavan statuksen kautta. Harjoituksiin osallistuttiin tasavertaisina, ja yhdessä 
oltiin yksinkertaisesti hairilaisia tai ”hairahtaneita”, kuten moni vastaaja kirjoitti:

Kun olimme roolivaatteissa, tuntui oikeasti kuin olisimme olleet samaa hei-
moa, vahva yhteenkuuluvaisuuden tunne, vaikka ei tiennyt kaverin ammat-
tia, ikää eikä aina muistanut nimeäkään. Eikä se tunne liittynyt vain omaan 
heimoon vaan meihin kaikkiin, myös ohjaajiin.

Yhteisöllisyyden tunteen voimakkuudesta kertoo myös se, miten osallistujat 
kokivat Hairin yhteisöllisyyden olleen jotain ennen kokematonta. Oli tähän 
syynä sitten omien rajojen ylittäminen yhdessä, itseilmaisun vaikutus ihmis-
ten hyvinvoinnin kokemuksiin tai uudet, samanhenkiset ystävät, korostivat 
useat vastaajista ryhmähengen olleen jotain ainutlaatuista. Huomionarvoista 
on, että osallistujat olivat elämässään jo pidemmälle ehtineitä, eikä heiltä puut-
tunut elämänkokemusta. Työyhteisöt, opiskelu- ja kouluryhmät sekä harras-
tusporukat antoivat heille varmasti siinä määrin vertailukohtia, että Hairin 
ryhmähengen voi tosiaan todeta olleen erinomaisen hyvä. 
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4.5 HAIR-TARINAT

Hairin tarjoamat elämykset eivät olleet siinä mielessä yhtenäisiä, että jokainen 
olisi kokenut ne täysin samalla tavalla, mutta vastaajien kokemuksista löytyi 
paljon yhtäläisyyksiä. Yksilöiden ainutlaatuisista kokemuksista oli mahdollista 
nostaa esiin yhteisiä kokemuslinjoja eli ”tarinoita”.  Neljä suurempaa kerto-
musta tiivisti omalla tavallaan jonkin tärkeän ulottuvuuden osallistujien ko-
kemasta matkasta. Kutsumme näitä tarinoita nimillä Elinikäiset oppijat, Maan 
hiljaiset, Unelmien toteuttajat ja Hurmoksesta hairahtaneet. Ensimmäinen tari-
na kertoo nimensä mukaisesti siitä, mitä Hairiin osallistuminen vaati kypsään 
ikään ehtineiltä osallistujiltaan oppijoina ja miten oppimisprosessi eteni. Toi-
nen tarina, Maan hiljaiset, nostaa esille ne osallistujat, jotka syystä tai toisesta 
kokivat jääneensä musikaalissa syrjään tai jotka eivät olleet tyytyväisiä musi-
kaalin demokratiaan. Kolmas tarina, Unelmien toteuttajat, kertoo osallistumi-
sen taustasta ja siitä, mitä oikeastaan tapahtui musikaalin keski-ikäisille ”tavis-
tähdille” produktion aikana. Hurmoksesta ”hairahtaneiden” kertomus koros-
taa esiintymisten mukanaan tuomaa euforian tunnetta ja sitä, kuinka tärkeää 
projektin huipentuminen upeaan finaaliinsa oli.

Tarinat eivät ole toisensa poissulkevia, eivätkä ne ole keskenään vertailtavissa. 
Esimerkiksi yhteisöllisyyden kokemus sai vastauksissa huimasti enemmän kii-
tosta kuin joidenkin kokema syrjään jääminen, mutta jälkimmäistä ei kuiten-
kaan määrän takia voinut jättää huomiotta, sillä ”maan hiljaisten” tarina toi 
kuitenkin esiin joidenkin kokeman puolen osallistujien musikaalielämyksestä. 
Tarinat tehtiin tyypittelemällä yhteen tiettyihin aihepiireihin liittyviä vastauk-
sia ja tiivistämällä ihmisten kokemukset niitä mahdollisimman kattavasti ku-
vaaviksi tarinoiksi. Niiden on tarkoitus välittää lukijalle kuva kyselytutkimuk-
sen siitä annista, joka ei välttämättä tulisi ilmi tulkitsemalla vastauksia vain 
oman otsakkeensa (eli kysymysnumeronsa) alla.  



37Taviksesta tähdeksi

4.5.1 Elinikäiset oppijat

Vaikka nykyajan työelämä vaatii jatkuvaa uuden opettelua, oli useille osallis-
tujille kuitenkin iso asia huomata, kuinka uusien taitojen opettelu ja omien 
rajojen koettelu onnistuvat myös myöhäisemmällä iällä. Ennen kaikkea Hair 
palautti osallistujien uskon siihen, että oli kyse sitten koreografioiden opette-
lusta tai äänenkäytöstä uudella tavalla, oppimiskyky säilyy läpi elämän. Vasta-
uksissa korostui syyttä syntynyt uskonpuute oman kykyyn muuttua ja oppia 
sekä näiden käsitysten korvautuminen positiivisemmilla. Vaikka esimerkiksi 
musiikki oli saattanut kuulua joidenkin elämään ennenkin, vaati muun muas-
sa koreografioiden ja laulujen opettelu sekä näytteleminen oman mukavuus-
alueen ulkopuolelle astumista. Luova harrastus vaati erilaisia taitoja kuin mitä 
arjessa oli totuttu käyttämään, ja vastaajat kertoivat sekä uusista asioista että 
oppimiskyvyn uudesta tulemisesta.

Mielestäni hahmotan nykyisin paremmin isompia kokonaisuuksia, muistika-
pasiteetti parantunut, keskittymiskyky lisääntynyt, stressi vähentynyt.

Kuva 4. Hairilaisia. (Valokuva: Marjaana Turakka)
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Kaikki osallistujat eivät heti ymmärtäneet alun harjoitusten tarkoitusta, ja pa-
himmillaan heihin iski alkushokki eli uskonpuute omaan ja jopa koko projektin 
onnistumiseen. Hairilaiset olivat esimerkiksi luulleet saavansa heti ensimmäisis-
sä harjoituksissa käsiinsä sekä käsikirjoituksen että esitettävien laulujen nuotit. 

Niille meistä, jotka eivät ole koskaan olleet missään esityksessä, oli hyvin vai-
keaa ymmärtää prosessin rakennetta. Sitä että valmista lopputulosta ei ollut 
olemassa matkan aikana vaan että se rakentui hiljalleen. 

Pikkuhiljaa osallistujat oppivat hellittämään ja heittäytymään produktion vie-
täviksi ilman, että heillä olisi koko ajan ollut tarve kontrolloida kokonaisuutta 
tai omaa esiintyjän identiteettiään. Omassa elämässään työn ja perhe-elämän 
vaatimusten ristitulessa monen osallistujan selviytymisstrategia oli kenties ol-
lut kaikkien lankojen käsissä pitäminen ja vastuun kantaminen, mutta Hairis-
sa heiltä vaadittiin toisenlaista olemista: 

ONNEKSI en lopettanut kesken, sekin oli itsessään opettavaista, että oppii 
sietämään keskeneräisyyttä ja epävarmuuden tunnetta ja luottamaan, että lo-
pulta kaikki sujuu.

Asia jota tarvittiin, kurinalaisuutta, odottamista - sitä, että on vain yksi joh-
taja. Ja että ohjaajan tarkoitus on haastaa ja kaivaa meistä esille ”luovuus ja 
hulluus” mitä taiteen tekeminen edellyttää. Lisäksi opin, että kannattaa luot-
taa ammattilaiseen (ohjaajaan), vaikka välillä meni usko koko hommaan.

Vähitellen esiintyjien rentoutuminen ja hellittäminen alkoi näkyä myös Hai-
rin harjoitusten ulkopuolisessa elämässä. Vastauksista näkyi, että osallistujat 
olivat rentoutuneet, rohkaistuneet ja löytäneet uusia ja palkitsevia olemisen 
tapoja. Opittu kyky sietää epävarmuutta näkyi osallistujien yksityiselämässä, 
ja johti työelämässä hyödyksi oleviin taitoihin ja oman itsen hyväksymiseen: 

”Minähän osaan vaikka mitä” -kokemus auttoi myönteisen minäkuvan vah-
vistumisessa. Uskallus nostaa omat tarpeet muiden tarpeiden rinnalle lisään-
tyi. Tietoisuus siitä, että voi paremmin, kun pitää kiinni omista tarpeistaan ja 
toteuttaa niitä, lisääntyi.

Elinikäisten oppijoiden kehitysjänne kulki siis tiivistäen alun turhautumises-
ta ja epäuskosta lopun hellittämiseen ja uusiin mahdollisuuksiin. Aluksi osal-
listujat olisivat halunneet tietää produktion tarkan sisällön ja käytännön to-
teutuksen, ja he turvautuivat vanhoihin käyttäytymismalleihin. Vähitellen he 
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kuitenkin huomasivat saavansa enemmän onnistumisen tunteita luopumalla lii-
asta kontrollista. Tällöin heille aukesi ikkuna uusien asioiden oppimiseen, ken-
ties myös uudenlaisella tavalla. Parhaimmillaan musikaali opetti osallistujia sie-
tämään epävarmuutta ja keskeneräisyyttä myös omassa elämässään ja muistutti, 
minkälaista olikaan opetella uusia asioita. Pitkään ammatissa toiminut, asian-
tunteva aikuinen ei välttämättä muista, kuinka uusien asioiden oppimisessa pi-
tää sietää omien taitojen puutteellisuutta ja keskeneräisyyttä. Hair tarjosi hienon 
ponnahduslaudan elinikäiselle oppimiselle ja rutkasti lisää itseluottamusta. 

4.5.2 Maan hiljaiset

Vastaajista erottui pieni joukko, joka suhtautui Hairiin pääosin positiivisesti, 
mutta jotka kuitenkin kertoivat toteutumatta jääneestä tarpeestaan tulla näh-
dyksi ja kuulluksi. Hiljaisia tai kurinalaisuuteen tottuneita osallistujia ahdisti 
paikoin myös harjoitusten meteli, ihmisten tapa puhua toistensa päälle ja äänek-
käimpien osallistujien tapa jyrätä oma mielipiteensä epädemokraattisesti läpi. 

Hiljaiset osanottajat eivät olleet uskaltaneet tai halunneet tuoda itseään esil-
le. Roolijaossa kuitenkin tunnuttiin vastausten mukaan suosivan rohkeampia 
ja huomion keskelle hakeutuvia ihmisiä. Hiljaisemmat olisivat toivoneet, että 
heidät olisi aktiivisesti haettu sivummalta ryhmän keskelle, sillä heidän omat 
sosiaaliset taitonsa tai uskalluksensa eivät tähän riittäneet: 

Joskus tuntui, että vain ne jotka ovat eniten äänessä ja tyrkyllä saivat huomiota 
ja joukossa oli kuitenkin meitä hiljaisempia, jotka eivät ole tottuneet eri syistä 
siihen, että pitää tyrkyttää itseään.

Siihen olisin halunnut muutoksen, että oltaisi tehty joku koreografia lopetuk-
seen, halukkaat olisivat päässeet myös eteen kumartamaan. Se oli osa unelmaa. 
Nyt komennettiin vain kiipeämään sinne ylös jos tahtoi. Sitä kysyttäessä tuli 
vähän huutoa, että kiipeä sinne vaan, piste. En ihan sitä ymmärtänyt.

Maan hiljaisille Hair oli saattanut merkitä vuosien harrastamisen päätepistettä ja 
huipennusta, jossa heidät olisi toivomusten mukaan löydetty ja he olisivat pääs-
seet näyttämään lahjansa. Heidän vastauksissaan näkyi pettymys roolijakoon ja 
siihen, että kaikki osallistujat mukaan ottaneessa musikaalissa oli jako enemmän 
ja vähemmän esiintymään pääseviin. Vaikka lavalla olivat kaikki halukkaat, olisi 
osa esiintyjistä toivonut musikaalilta vielä suurempaa demokraattisuutta: 
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Eri heimoilla oli eri määrä lauluja ja tansseja. Olisi ollut mukavaa, jos niitä 
olisi kaikilla ollut saman verran.

Meitä taviksista taviksimpia ei olis pitänyt olla! Se ei riitä, että vain postitse 
tähdennetään kaikkien tärkeyttä, kun käytäntö osoittaa muuta.

Muutamia soraääniä kuului myös itse esiintymisistä, sillä jotkut ärsyyntyivät 
joidenkin osallistujien tavasta töniä muita osallistujia heidän pyrkiessään mah-
dollisimman lähelle lavan reunaa. Toisaalta osa hiljaisista hyväksyi, ettei esiin-
tymistaide ole kaikista demokraattisinta kulttuuria, ja että yli sadan hengen 
joukko on vaikea pitää tasapäisenä ihmisten erilaisuudesta johtuen:

Ryhmässä minua aluksi harmitti joidenkin yksilöiden valtava tarve olla esillä 
esim. valokuvat. Pienen pohdinnan jälkeen ymmärsin, että jokainen toimii it-
selleen tärkeällä tavalla. Joillekin on tärkeää olla koko ajan esillä, toisille riit-
tää vähempikin. Kysymys on itsetunnosta.

4.5.3 Unelmien toteuttajat

Useilla Hairin osallistujilla oli taustallaan musiikki- tai muita luovia harrastuk-
sia, mutta osa ei ollut harrastanut musikaalissa tarvittavia taitoja kouluaiko-
jen jälkeen. Kaikkia kuitenkin yhdisti halu ylittää itsensä, esiintyä tuhatpäisen 
yleisön edessä ja tutustua ihmisiin, joihin he eivät muuten välttämättä koskaan 
törmäisi. Osallistujat halusivat elämäänsä musiikkia, tanssia ja jotain, mikä 
veisi ajatukset pois arjen harmaudesta:

Sain tehdä sellaisia asioita, joista olin unelmoinut n. 45 vuotta.

Olen aina haaveillut musikaaliin pääsystä ja tämä unelma toteutui Hairissa.

Hairin esiintyjät olivat kyselyn mukaan aktiivisia harrastajia esimerkiksi lii-
kunnan tai käsitöiden parissa. Hairin harjoitukset olivat kuitenkin intensitee-
tiltään eri luokkaa kuin osallistujien viime vuosien harrastukset, joten harjoi-
tusten vaikutus arkielämään oli merkittävä. Luovan ja intensiivisen harrastuk-
sen tuleminen mukaan säännölliseen viikkokalenteriin alkoi muuttaa osallis-
tujien tapaa suhtautua itseensä ja muihin sekä toi arkeen huimasti lisää iloa 
ja energiaa. Harjoitusvaihe otti oman aikansa, ja sen avulla esiintyjät oppivat 
improvisoimaan, puhumaan, laulamaan ja liikkumaan esiintymislavan vaati-
malla tavalla. Taviksista alkoi pikkuhiljaa kehkeytyä musikaalitähtiä: 
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Muutuin hairimummoksi, rokkimummoksi, taiteilijamummoksi – olen am-
matiltani taiteilija, mutta perhesuhteiden takia oma taiteeni oli ollut pitkän 
aikaa jäissä. Nyt koin, että on aika palata oman taiteen pariin ja perheeni on 
tästä muutoksesta todella iloinen.

Selvästi suurin osa vastaajista koki muuttuneensa Hairin aikana. Osallistujat ker-
toivat aktivoitumisesta, uusista harrastussuunnitelmista ja uskalluksesta lähteä 
toteuttamaan uusia ideoita. Ihmiset kokivat saaneensa paitsi lisää esiintymisvar-
muutta, myös muuhun elämään säteilevää itsevarmuutta. Liikuntaan tottumat-
tomammat osallistujat olivat nyt entistä enemmän kotonaan kropassaan, ja useat 
vastaajista kertoivat minäkuvan vahvistumisesta. Hair oli tuonut joillekin ”sielun 
herkkyyttä” ja entistä lähemmän kosketuksen muihin ihmisiin. Lisäksi myöntei-
nen suhtautuminen elämään ja kokeilunhalu olivat lisääntyneet: 

Olen huomannut, että minulla onkin paljon mahdollisuuksia tehdä elämäl-
läni mitä haluan, vaikka olen mieleisessäni ammatissa, ja minulla on jo per-
he, niin vielä on varaa valita mitä elämässään haluaa tehdä. Lapseni ovat jo 
teini-ikäisiä ja aikuisia, minulla on aikaa harrastuksiin ja voin toteuttaa mitä 
juttuja itse haluan.

4.5.4 Hurmoksesta hairahtaneet

Esiintymisten aikaansaama hurmos nousi aineistosta selvästi omaksi tarinak-
seen. Vastaajat erottivat sen aikaansaamat tunteet harjoituksissa kokemastaan 
yhteisöllisyyden tunteesta, ja asenteista luki selvästi, että vaikka tuskin kukaan 
oli lähtenyt projektiin mukaan vain päästäkseen lavalle, oli esiintyminen kui-
tenkin se määränpää, jota kohti koko puolitoistavuotinen kuljettiin. 

Yhteisöllisyyden tunne kulminoitui Logomon esityksissä. Harjoituksissa osal-
listujat identifioituivat voimakkaasti omiin harjoitusryhmiinsä, mutta esityk-
set hioivat porukan lopullisesti yhteen. Tähän vaikuttivat esiintymisjännitys ja 
sen voittaminen, yhdessä koettu riemu ja pitkän projektin saapuminen pää-
tepisteeseensä. Esiintyjien saamasta palautteesta päätellen ryhmähenki tuntui 
välittyvän myös yleisön puolelle. Esirippu ja lava jakoivat esiintyjät ja yleisön 
fyysisestikin kahteen eri ryhmään, ja vastaajat kuvailivat elähdyttävästi, millai-
nen me-henki vallitsi esiintyjien puolella. Esiintyjät kannustivat toinen toisi-
aan yli ryhmärajojen ja esitysten aiheuttama kihelmöinti koettiin yhdessä: 
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Ainakin itse löysin vielä esitysten aikana uutta lämpöä ja voimaa porukasta. 
Porukka tavallaan tiivistyi. Ja kyllä pukuhuoneen tiiviys vaikutti myös. Oltiin 
niin lähellä ja paljaana toisillemme.

Esiintymisjännityskään ei ollut ilmiönä vieras. Porukkaan mahtui kaikenlaisia ih-
misiä suurelle yleisölle puhumaan tottuneista täysin kokemattomiin. Pahimmil-
laan muutamat olivat kokeneet harjoituksissa jopa halvaannuttavaa jännitystä, 
mutta kokemukset Logomon esityksistä ja yhteisön tuki antoivat kaikille voimaa.

Juuri puolitoistavuotiset projektin lopussa häämöttäneet esitykset tuhatpäi-
selle yleisölle erottivat Hairin monista muista harrastuksista, joihin hairilaiset 
olivat elämässään osallistuneet. Odotus estradille pääsystä oli tärkeä osa mat-
kaa. On helppo päätellä, ettei mikään kuoro- tai näytelmäkerho olisi kyennyt 
nostamaan osallistujistaan esiin samanlaisia tunteita ja voimaantumisen ko-
kemuksia kuin loppuhuipennukseen päättynyt Hair. Yhteinen päämäärä yh-
disti ja piti osallistujat mukana kaksi kertaa viikossa pidetyissä harjoituksissa. 
Se pani ihmiset astumaan mukavuusalueidensa ulkopuolelle; esimerkiksi koko 
elämänsä laulua harrastanut ihminen ei ollut välttämättä ikinä tanssinut, aina-
kaan yhteisen koreografian mukaan. Halu ja palo päästä näyttämölle yllättivät 
nekin, jotka eivät esiintymisviettiä ennen olleet kokeneet: 

Oli se hulppeaa, kun katsomossa oli niin paljon ihmisiä ja oli ammattilaisten 
suunnittelemat valot ja äänentoisto. Ihmettelin sitä, kuinka vähän mua jän-
nitti, mut siinä oli just se ryhmän tuki ja vahvuus. Kyllä esitykset tollasessa am-
mattimaisessa paikassa oli kaiken huipentuma.

Hairin ainutlaatuisuus kävi vastauksissa selkeästi esille. Yhteisöllisyyden tun-
teen ja Hairin antaman hurmoksen kerrottiin olevan jotain sellaista, mitä 
esiintyjät eivät olleet koskaan aiemmin kokeneet. Osallistujissa tapahtui esiin-
tymisten aikana jotain, mitä he eivät osanneet aina edes pukea sanoiksi. Esiin-
tyjät olisivat halunneet jatkaa esityksiä pidempään, kun vauhtiin oli kerran 
päästy, ja jokainen esityskerta opetti jotain uutta ja toi lisää itseluottamusta. 
Tuntemuksia kuvailtiin euforisiksi, mahtaviksi, ainutkertaisiksi ja fantastisiksi: 

Kaikkien pitäisi saada kokea se lataus, joka meissä esiintyjissä oli juuri ennen lavalle  
 menoa: jännitystä, odotusta, toisistamme välittämistä ja toistemme tukemista. 
Ja se hekumallinen tunne esityksen jälkeen.

Kuin olisi ollut esiintymisajan jossain muussa maailmassa.
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Näytösten jälkeen esiintyjät kävivät ylikierroksilla, eikä uni tullut kuin vasta 
aamuyön tunteina. Silti viikko painettiin energialla läpi ja monet mainitsivat-
kin, että heti esiripun laskeutumisen jälkeen teki mieli uudestaan lavalle. Pro-
duktion loppuminen herätti monissa haikeita tunteita, jotka alkoivat purkau-
tua jo Logomossa: 

Silloin (viimeisen esityksen yhteydessä) luopumisen tuska alkoi hiipiä minuun 
ja meihin jo lavalla. Itse (ja moni muukin) itkin jo lavalla aitoa itkua, joka 
jatkui vielä esityksen jälkeen. Onneksi päätöskaronkka kuitenkin oli etupäässä 
ilon juhlaa vaikka aika monta kyyneltä sielläkin vuodatettiin.

4.6 RIsUT JA RUUsUT

Hair-produktio oli valtava ponnistus, joka vaati paljon sitoutumista osallis-
tujilta. Onnistumisten ja kehittämisehdotusten lisäksi kyselyssä tiedusteltiin 
osallistujien ajatuksia siitä, mitkä asiat pitivät mukana Hairissa loppuun asti. 
Vastauksissa tiivistyivät oikeastaan kaikki ne piirteet, jotka tekivät Hairista on-

Kuva 5. Hair-musikaalin esitys Logomossa. (Valokuva: Rod McCracken)
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nistuneen. Osallistujat nauttivat tanssista, laulusta, yhteisöllisyyden tunteesta 
ja itsensä ylittämisestä. He tiesivät mahdollisuuden olevan ainutlaatuinen, ja 
jotkut tuntuivat odottaneen vuosia tilaisuutta herättää vanhat harrastuksensa 
henkiin, siinä missä jotkut saivat vihdoin ensikosketuksensa musiikkiteatte-
riin. Hair tarjosi osallistujilleen oman maailman, joka oli paikoitellen täysin 
erillään heidän työminästään tai yksityiselämästään. Kuten eräs vastaajista tii-
visti: ”Hair oli ilon paikka”. (Kuvio 6.)

Osallistujista runsas seitsemänkymmentä tippui matkan varrella pois. Hei-
dän näkemyksiään kysely ei tavoittanut, mutta loppuun asti jatkaneet kertoi-
vat syiksi mielessä käyneelle lopettamiselle ennen kaikkea ajanpuutteen sekä 
työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisen vaikeudet Hairin kanssa. Muutamat 
osallistujat kertoivat myös hälinän ja epävarmuuden ahdistaneen heitä. Toi-
saalta moni vastaaja erikseen mainitsi, että harjoitukset imaisivat heidät heti 
mukaansa, eivätkä he edes harkinneet lopettamista: 

Oman sairastumisen aikana koska arvelin, etten jaksaisi. Toisaalta jossain vai-
heessa tuntui, että koko touhu vie niin paljon aikaa. Miehenikin totesi jossain 
vaiheessa, että olen naimisissa Hairin kanssa.

KuvIo 6. Arvioi, kuinka tärkeitä seuraavat asiat olivat Hairissa mukana pysymisen 
kannalta.
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Ajattelin, että olen vuoden käynyt turhaan, en halunnut antaa periksi. Ute-
liaisuus, ja lopun ajan vielä parempi yhteisöllisyys sai jatkamaan. Enkä kadu 
yhtään, onneksi jatkoin. Kuulin lopettaneilta, että harmitti, kun antoi periksi.

Vastauksista näkyi se, että osallistujat olivat motivoituneita projektiin nimen-
omaan siksi, että sillä oli alku- ja päätepisteensä. Tavallisissa harrastuksilla tätä 
loppuhuipennusta ei ole, ja siksi luovuttaminen saattaa olla helpompaa jo huo-
mattavasti puolentoista vuoden kestoa lyhyemmässä ajassa.

Kysyttäessä onnistumisia ja kehittämisen kohtia Hair-projektissa osallistujil-
la oli paljon sanottavaa niin konkreettisista musikaalin tekemiseen liittyvis-
tä asioista kuin sisällöllisistäkin seikoista. Kriittinen palaute kohdistui useissa 
vastauksissa harjoitusten organisointiin, ohjeistukseen ja tekniseen opastuk-
seen. Monet esittivät konkreettisia parannusehdotuksia seuraavan produktion 
toteuttamiseen. Esimerkiksi harjoitukset olisi haluttu pitää samassa paikassa, 
yhteisharjoituksia olisi toivottu useampia ennen esitystä, laulutekniikan ja ko-
reografian opetukseen olisi haluttu enemmän panostusta sekä lisäapua olisi 
kaivattu Logomon esiintymisiin vaatteiden, meikkien ja kampausten osalta. 
Myös produktion aikataulun tiivistäminen ja kokonaisuuden selkeyttäminen 
varhaisemmassa vaiheessa nousivat esiin vastauksissa. Ylivoimaisesti eniten 
mainintoja keräsi kuitenkin toiveet useammista esityksistä, musikaalin viemi-
sestä muihin kaupunkeihin tai jopa uusien produktioiden tekemisestä:

Olisin halunnut muutamia näytöksiä lisää. Tehtiin aivan huikea työ, ja sitten 
kun kaikki sujui jo loistavasti piti lopettaa. En tiedä olisiko ollut mahdollista 
järjestää lisäesityksiä, mutta niitä varmasti yleisökin olisi kaivannut.

LISÄÄ HAIREJA;)

Positiivinen palaute oli huomattavan suurta. Erityisen paljon kehuja osallistu-
jilta saivat kulttuurialan ammattilaiset ja projektityöntekijät, jotka olivat Hair-
produktion vetovastuussa. Näiden työntekijöiden ammattitaito ja panostus 
olivat monien mielestä tae musikaalin onnistumiselle. Lisäksi he onnistuivat 
luomaan positiivisen ja kannustavan ilmapiirin, joka teki tuntemattomista yk-
silöistä tiiviin ryhmän. Tärkeäksi koettiin myös se, että kaikki halukkaat saivat 
osallistua ilman esikarsintoja. Kaiken kaikkiaan Hairia pidettiin ainutlaatuise-
na mahdollisuutena tavalliselle keski-ikäiselle tulla tekemään musikaalia. 
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5 kULTTUURIALAN      
 AMMATTILAIsTEN NÄkÖkULMIA

Taustatiimin ammattilaisille Hair oli monen vuoden urakka. Ohjaaja Marja-
Leena Kuronen ja kuoro-ohjaaja Marianna Länne olivat mukana projektissa sen 
alusta alkaen, ja koreografi Mikko Ahtikin liittyi joukkoon pian. Marja-Leena 
Kuronen kertoo lähteneensä projektiin tuottaja Maisa Kuuselan pyynnöstä ja 
siksi, että idea kuulosti niin hullulta. Hän tiesi, ettei vastaavanlaisia projekteja 
ollut toteutettu samassa mittakaavassa, ja piti rahoituksen saamista epätodennä-
köisenä. Marianna Lännettä sekä kiehtoi että jännitti ajatus musikaalista, johon 
pääsisivät kaikki halukkaat. Hän uskoi vahvasti musiikin tervehdyttävään vaiku-
tukseen ja oli kiinnostunut kokeilemaan, saako sen pohjalta kasattua taide-elä-
myksen. Mikko Ahtia kiinnosti erityisesti produktion ainutlaatuisuus.

Aluksi järjestäjät pelkäsivät, ettei osallistujia saada riittävästi, mutta lopulta en-
simmäiseen kokoontumiseen saapui osallistujia enemmän kuin tarpeeksi. Am-
mattilaiset kokivat tämän paitsi haasteena, myös rikkautena. Kaikki mukaan 
tulleet eivät jatkaneet Hairissa sen huipennukseen saakka. Osallistujien määrä 
vaihteli lähes koko harjoitusajan vakiintuen lopulta hieman alle 130 henkilöön.

Kukaan osallistujista ei muutamaa tapausta lukuun ottamatta tuntenut toisi-
aan ennakkoon, joten harjoitukset aloitettiin tutustumisella ja Hairin tarinaan 
pohjautuvilla improvisaatioharjoituksilla. Harjoituksissa oli lähdettävä siitä, 
että ”kukaan ei tiedä mitään”. Harjoiteltaviin asioihin kuuluivat muun muassa 
näyttämöllä puhuminen ja samankaltainen liikekieli.

”Luotin siihen, että kaikki toiminta vie projektia eteenpäin. Haasteena oli se, 
kuinka pitää niinkin suuri määrä ihmisiä motivoituneina koko harjoitusvai-
heen ajan. Siinä vaiheessa, kun osallistujat alkoivat tuntea toisensa ja oppimi-
nen käynnistyi, alkoivat asiat rullata. Aloitusvaiheen vuoksi teksti tuli mukaan 
verrattain myöhään”, Marja-Leena Kuronen kertoo.
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Kuva 6. Improvisaatioharjoitus. (Valokuva: Rod McCracken)

Etenkin roolitus aiheutti ennakkoon päänvaivaa. Kuinka toteuttaa musikaali 
siten, että jokainen esiintyjä tuntisi itsensä tärkeäksi ja kaikilla olisi tekemistä? 
Mukaan mahtui muutama edistyneempi harrastaja, mutta roolituksessa heitä 
ei voinut suosia. Kysymys ratkesi lopulta omalla painollaan. Harjoitusryhmät 
osallistuivat tietämättään itsekin roolien jakoon, ja päähenkilöiksi pestattiin 
ryhmäytymisen seurauksena syntyneet ”johtohahmot”. Kaikki pääsivät osal-
listumaan lauluun ja tanssiin, ja näyttämöaikaa oli kaikilla osallistujilla paljon.

Ohjaaja Marja-Leena Kurosen mukaan ennakkosuunnitelmat tehtiin niin tar-
kasti, kuin ne ylipäätään saattoi tehdä. Toisaalta tanssinohjaaja Mikko Ahti 
totesi, että kokemuksesta viisastuneena hän työstäisi yhteiskoreografioita en-
nakkoon hieman pidemmälle. ”Erityisesti esiintyjäjoukon koko loi minulle 
haastetta sekä se, ettei useimmilla esiintyjistä ollut aiempaa tanssitaustaa. Hei-
dät oli kuitenkin saatava liikkumaan siten, ettei tämä näkyisi. Jonkin verran 
kompromisseja oli pakko tehdä, mutta lopputulos oli hyvä, etenkin ottaessa 
huomioon osallistujien määrän”, Mikko Ahti kertoo.

Kaikki ammattilaiset olivat yhtä mieltä siitä, että harjoitteluaikaa oli Logo-
mossa liian vähän. Kaksi päivää oli kovin lyhyt aika saattaa esitys lopulliseen 
muotoonsa, sillä tänä aikana kuntoon oli saatava muun muassa lavasteet, ko-
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konaisrytmiikka, valaistus ja sekä bändin että mikrofonien kanssa oli ehdittävä 
harjoittelemaan. Käytännön syistä harjoitteluaikaa ei kuitenkaan pystytty jär-
jestämään enempää. Marja-Leena Kurosen mukaan esitykset paranivat loppua 
kohden, ja erityisesti pari viimeistä esitystä olivat omaa luokkaansa. ”Onneksi 
esiintyjät eivät ehkä tienneet, kuinka mahdoton aikataulu todellisuudessa oli, 
vaan he uskoivat prosessiin ja venyivät käsittämättömästi”, kuoronjohtaja Ma-
rianna Länne kertoo.

Ammattilaisten näkemykset osanottajien hyvinvoinnista mukailivat kyselytut-
kimuksen tuloksia. Ohjaaja Marja-Leena Kuronen kertoo havainneensa mo-
nien esiintyjien hakeutumisen kulttuuriharrastusten pariin, ja porukan tapaa-
van edelleen aktiivisesti toisiaan ainakin kirjoitushetkellä, eli yli puoli vuotta 
esitysten jälkeen. Yhteisiä matkoja on tehty ainakin Tukholmaan ja Luvialle 
katsomaan muita Hair-tulkintoja. Ammattilaiset kertoivat huomanneensa sel-
västi, kuinka osallistujat tulivat prosessin myötä rohkeammiksi. 

 ”Se, miten monet voittivat pelkonsa ja toteuttivat unelmansa esiintyä musi-
kaalissa, oli aivan mykistävä kokemus. Esiintymisen vilpittömyys ja aitous tu-
livat ryminällä rampin yli ja koskettivat katsojia. Projekti onnistui erityisesti 

Kuva 7. Hair-musikaalin tanssikohtaus. (Valokuva: Rod McCracken)
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esiintyjien kokeman voimakkaan yhteisöllisyyden ansiosta, ja tietenkin heidän 
pohjaton innostuksensa ja oppimishalunsa olivat myös tärkeitä”, kuoronjohta-
ja Marianna Länne kertoo. 

Kysyttäessä muita syitä projektin menestykselliseen läpiviemiseen korostivat 
ammattilaiset hyvin toimineen työryhmän merkitystä. Osa tuotantoryhmäs-
tä löytyi tekijöiden omien kontaktien avulla. Keskinäisiä palavereita pidettiin 
usein, ja yhteistyö perustui toisten osaamisen kunnioitukseen ja heidän äänen-
sä kuulemiseen. ”Kollegoja ei voi neuvoa, vaan tällaiset projektit syntyvät vuo-
rovaikutuksesta. Mikäli aito vuorovaikutus syntyy, ovat ihmeetkin mahdolli-
sia” toteaa Marianna Länne. 

”Tekemisen ilo ja riemu tarttuivat, ja omaa stressiäni vähensi merkittävästi se, 
kuinka osallistujien oppiminen ja edistyminen tulivat selkeästi esille”, Mikko 
Ahti kertoo. 

”Vastaavanlaista produktiota ohjaavan ammattilaisen tulee muistaa, etteivät 
esiintyjät ole marionetteja, vaan kyse on nimenomaisesti heidän jutustaan. Omat 
taiteelliset ambitiot eivät saa olla mielessä päällimmäisenä. Hairin antama tyy-
dytys syntyi minulla hyvinvoinnin lisäämisestä ja ihmisten voimaantumisesta, ei 
taiteen kautta. Tällaiseen projektiin kannattaa lähteä mukaan, mikäli on valmis 
yllätyksiin, muutoksiin ja odottamattomiin tilanteisiin. Niistä pitää suorastaan 
tykätä, ei riitä että niihin on varautunut. Hair syntyi hiki otsalla, mutta en ko-
kenut sen aikana kertaakaan epätoivoa. Lähtisin vastaavanlaiseen projektiin siis 
ehdottomasti myös uudelleen”, ohjaaja Marja-Leena Kuronen päättää.
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6  HAIR-ELÄMÄNHALLINTARyHMÄT

Keski-ikäisten hiukset -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa turkulaisten kes-
ki-ikäisten hyvinvointia ja terveyttä, ja tähän pyrittiin muun muassa elä-
mänhallintaryhmien avulla. Osana hanketta esiintyjille tarjottiin mahdol-
lisuutta osallistua elämänhallintaryhmiin, joiden toiminnassa yhdistettiin 
toimintatapoja ja -malleja sosiaali-, terveys- ja esittävän taiteen aloilta.

6.1 ELÄMÄNHALLINTARyHMIEN TOTEUTUs

Elämänhallintaryhmien tavoitteena oli vahvistaa osallistujien henkistä, fyysistä 
ja sosiaalista hyvinvointia. Hairin osallistujilta tiedusteltiin kiinnostusta osal-
listua elämänhallintaryhmiin. Tämän kartoituksen jälkeen kiinnostuneet jaet-
tiin kolmeen elämänhallintaryhmään aakkosjärjestyksessä. Heimot sekoittui-
vat elämänhallintaryhmissä, joten osallistujilla oli tilaisuus tutustua lähemmin 
eri heimoista tulevien esiintyjien kanssa.

Turun sosiaali- ja terveystoimi toteutti elämänhallintaryhmät yhteistyössä Tu-
run ammattikorkeakoulun kanssa. Ryhmien vetäjät olivat opiskelijoita sosiaa-
lialan, terveydenhoidon ja esittävän taiteen koulutusohjelmista. Jokainen opis-
kelija toi oman alansa erityisosaamisen mukaan ryhmän toimintaan. Opiske-
lijat vetivät elämänhallintaryhmiä ohjaavien opettajien valvomana. Opiskelijat 
saivat tekemästään työstä arvokasta kokemusta moniammatillisesta yhteistyös-
tä, ryhmien ohjaamisesta ja toiminnallisista menetelmistä. 

Elämänhallintaryhmiä oli yhteensä kolme keväällä 2010, ja myöhemmin päätet-
tiin vielä vetää yksi ryhmä syksyn 2010 aikana. Osallistujia oli ryhmien alkaessa 
keväällä 2010 noin kaksikymmentä jokaisessa ryhmässä, ja vetäjiä oli ryhmissä 
viidestä kuuteen opiskelijaa. Kevään edetessä osallistujamäärä väheni tasaisesti 
erittäin positiivisesta palautteesta huolimatta. Syksyn elämänhallintaryhmä to-
teutettiin hieman pienemmässä koossa. Vetäjiä oli kaksi ja toimintaan ilmoittau-
tuneita oli kahdeksan. Syksyn toimintaan osallistui ilmoittautuneista yhteensä 
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neljä hairilaista. Hair-musikaalin tiivis harjoitustahti yhdistettynä osallistujien 
arjen vastuisiin ja velvoitteisiin saattoivat vaikuttaa elämänhallintaryhmiin osal-
listumiseen. Ryhmäkertoja oli neljä, ja niihin kokoonnuttiin noin kerran kuu-
kaudessa. Yksi tapaaminen kesti puolitoista tuntia. Ryhmiä järjestettiin keväällä 
kahdessa eri paikassa, Varissuon sekä Turun keskustan terveysasemilla. Syksyn 
ryhmä kokoontui Turun ammattikorkeakoulun tiloissa Ruiskadulla.

Hair-elämänhallintaryhmien osallistujien toiveisiin perustuen opiskelijat koko-
sivat mielekkäitä toimintakokonaisuuksia eri teemojen mukaan toteutettavak-
si eri ryhmäkerroilla. Ryhmissä opiskelijat ohjasivat osallistujia pohtimaan elä-
määnsä, arkeaan ja hyvinvointiaan erilaisin toiminnallisin menetelmin sekä poh-
dintatehtävin. Osallistujien kanssa selvitettiin yhdessä, miten omaa hyvinvoin-
tia ja elämänhallintaa voisi parantaa. Ryhmäläiset saivat runsaasti työkaluja sekä  
ideoita kotiin vietäväksi alkaen luomuruuan saatavuudesta Turun seudulla päät-
tyen erilaisiin taidelähtöisiin menetelmiin ja luoviin visualisaatioihin. Osa ryh-
mistä myös jakoi kokoamaansa pienimuotoista kirjallista materiaalia kotiin vie-
täväksi. Lisämateriaalissa oli ryhmäkerran teemaan sopivia harjoituksia ja tausta-
tietoa esimerkiksi positiivisesta ajattelusta ja sen myönteisistä vaikutuksista. 

Osallistujat toivoivat rentoutusta, ja sitä otettiinkin mukaan ryhmien ohjel-
maan lähes joka kerralle. Osallistujat olivat toivoneet myös tukea esiintymis-
jännitykseen, tunteiden käsittelyyn, stressin- ja elämänhallintaan sekä posi-
tiiviseen ajatteluun ja voimaantumiseen. Kaikki opiskelijaryhmät käsittelivät 
ryhmäkerroillaan toivottuja aihepiirejä, kukin omalla tavallaan.  

Opiskelijat käyttivät elämänhallintaryhmissä paljon erilaista musiikkia, jonka tar-
koituksena oli tukea osallistujien työskentelyä ja luoda miellyttävää tunnelmaa. 
Musiikki valittiin huolellisesti aina harjoitukseen sopivaksi. Ryhmätoiminta aloi-
tettiin ensimmäisellä kerralla hauskoilla jäätä murtavilla tutustumisleikeillä. Osal-
listujille vedettiin ryhmissä esimerkiksi naurujoogaa, ohjattua rentoutusta, medi-
taatiota, musiikkimaalausta, tanssia ja liikettä, pilatesta, unelmatyöskentelyä sekä 
still-kuvia, ja lisäksi heille esiteltiin erilaisia hieronta- ja rentoutusvälineitä. 

6.2 kEHITTÄMIsEHDOTUksET

Elämänhallintaryhmät onnistuivat hyvin. Niissä oli hyvä tunnelma, ja paikalle 
saapuneet osallistujat olivat motivoituneita sekä innokkaita kokeilemaan eri-
laisia harjoituksia. Osallistujista näki hyvin, että Hair-musikaalin myötä oli 
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tehty paljon erilaisia improvisaatioharjoituksia. Ryhmään osallistuvat heittäy-
tyivät rohkeasti mukaan toiminnallisiin menetelmiin. Aloitteleville ryhmänohjaa-
jille keski-ikäiset Hair-musikaaliin osallistuvat olivatkin hyvä kohderyhmä innok-
kuutensa, avoimuutensa ja positiivisuutensa ansiosta. Opiskelijat saivat runsaasti 
hyvää kokemusta tulevaisuuden työelämäänsä elämänhallintaryhmien vetämises-
tä ja erilaisista toiminnallisista menetelmistä. Kaikki elämänhallintaryhmät sujui-
vat hyvin, ja opiskelijat saivat toiminnasta erittäin positiivista palautetta:

Tosi hyviä harjoituksia ja sai miettimään syvällisiä asioita. Oli tosi hauskaa!

Aiheita pidettiin mieleenpainuvina, monipuolisina ja hyvinä. Vetäjät koettiin 
annetun palautteen mukaan asiantuntevina ja innostavina. Osallistujat olivat 
saaneet oivalluksia elämänhallinnastaan, ja alkaneet ajatella enemmän oman 
elämänsä hyviä ja huonoja puolia. 

Elämänhallintaryhmätoimintaa pidettiin ajatuksia herättävänä ja mielenkiintoi-
sena. Osallistujat olivat pystyneet tutustumaan toisiinsa ryhmässä lähemmin. 
Erityisesti mahdollisuutta vuorovaikutukseen toisten ryhmäläisten kanssa pidet-
tiin hyvänä. Osallistujat kokivat, että ryhmissä oli saanut nauraa, jakaa ajatuksia 
sekä purkaa suruja ja iloja. Osa kertoi myös muuttaneensa ruokailutapojaan ja 
ajankäyttöään sekä tehneensä rentoutusharjoituksia ja listanneensa unelmiaan. 
Ihmissuhteisiin ja terveyteen liittyviä asioita oli myös pohdittu ryhmäkokoontu-
misten jälkeenkin ja osallistujat kokivat saaneensa eväitä elämään.

Elämänhallintaryhmien edetessä osallistujamäärä kuitenkin tippui. Syitä tä-
hän voidaan etsiä osallistujien palautteen mukaan jo valmiiksi tiukasta harjoi-
tustahdista Hair-musikaalin puitteissa, elämänhallintaryhmien ajankohdasta 
ja pitkistä väleistä ryhmäkertojen välillä. Osallistujat antoivat palautetta myös 
tapaamiskertojen lyhyestä kestosta: puolitoista tuntia oli liian lyhyt aika syven-
tyä työskentelyyn. Osallistujat olivat toivoneet voivansa jakaa vielä enemmän 
asioita yhdessä ja keskustella ryhmässä. Tähän lyhyt aika ja tiivis ohjelma ei 
antanut kunnolla mahdollisuutta. 

Opiskelijat itse olivat tyytyväisiä mahdollisuuteen vetää elämänhallintaryh-
miä. Kuten todettua, he saivat runsaasti arvokasta kokemusta ja paljon uu-
sia työkaluja tulevaan työelämään. Elämänhallintaryhmien lyhyt toteutusai-
ka sekä ryhmäkertojen pitkät välit olivat kuitenkin ongelmallisia menetelmi-
en syvällisempään läpikäyntiin. Toisaalta tarkoitus olikin nimenomaan antaa 
osallistujille työkaluja ja herättää uusia ajatuksia. Opiskelijoiden ammattitaito 
ei mahdollisesti olisi vielä riittänyt tukemaan osallistujia syvemmässä työsken-
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telyssä, jonka menestyksellinen ohjaaminen vaatii enemmän ammattitaitoa ja 
terapeuttisten menetelmien osaamista. Nyt pääpaino oli hyvässä olossa, ajatus-
ten herättämisessä ja yhdessä tekemisessä, mikä olikin aivan riittävä tavoite. 
Tavoite saavutettiin kaikissa ryhmissä hienosti.

Opiskelijat suunnittelivat ohjelmasisällöt hyvin itsenäisesti. Olivatko opiskelijat 
onnistuneet erilaisista koulutustaustoistaan huolimatta luomaan mielekkäitä ko-
konaisuuksia ryhmäkertoihin? Osallistujien palautteen mukaan ohjelmaan ol-
tiin tyytyväisiä, mutta joskus opiskelijat olivat järjestäneet niin paljon ohjelmaa 
yhteen ryhmäkertaan, että oli vaikea pysyä aikataulussa. Loppua kohti tämä seik-
ka korjaantui, ja kiireen tuntu ohjelman vetämisessä saatiin pois.

Hair-musikaalin harjoitukset veivät osallistujiltaan paljon aikaa ja voimavaro-
ja. Elämänhallintaryhmien tarjoaminen musikaaliharjoitusten rinnalla ei ken-
ties ollut paras ajankohta. Elämänhallintaryhmiä olisi voitu tarjota esimerkiksi 
harjoitustauon aikana kesällä tai musikaalin jälkeen, jolloin osallistujilla olisi 
ollut paremmin aikaa käytettävissä. Ryhmäkerrat voisivat olla lähempänä toi-
siaan, korkeintaan parin viikon välein, ja niitä voisi olla muutama enemmän. 
Sopiva ryhmäkoko olisi mahdollisesti jonkin verran pienempi kuin 20 hen-
keä, sekä 2–3 vetäjää. Osallistujakadosta johtuen paikalla saattoi joskus olla 
enemmän vetäjiä kuin osallistujia. Myös ryhmien alkamisajankohta voisi olla 
myöhäisempi kuin alkuiltapäivä. Yksi ryhmäkerta voisi olla pidempi kuin ai-
kaisempi puolitoista tuntia. Kaksi tuntia antaa jo paremmat mahdollisuudet 
syvempään työskentelyyn. Näiden tekijöiden lisäksi myös tilojen sopivuus tai-
delähtöisten menetelmien toteuttamiseen kannattaa ottaa huomioon. 

Elämänhallintaryhmien vetäminen on tärkeää kansalaisten hyvinvoinnin en-
naltaehkäisevää toimintaa. Tämä hanke on ollut hyvä alku. Toimintaa voitai-
siin kuitenkin kehittää jatkossa pohtimalla osallistujien parempaa sitouttamis-
ta elämänhallintaryhmiin. 



54 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 126

7  LOPUksI

Keski-ikäisten Hiukset -hanke liikutti musikaaliprojektiin osallistuneita turkulai-
sia lähes puolentoista vuoden ajan sekä fyysisesti että psyykkisesti. Hankkeen 
tuotoksena syntynyt musikaali esitettiin suurelle yleisölle Logomossa Turku 2011 
-kulttuuripääkaupunkivuoden alkuvaiheessa, ja silloin myös loppuunmyydyillä 
katsomoilla oli mahdollisuus liikuttumiseen. Pitkäkestoinen projekti synnytti 
suuria tunteita ja ravisuttavia kokemuksia erityisesti keski-ikäisissä osallistujissa, 
mutta toiminnan ainutlaatuisuus ja vahva tunnelataus välittyi kaikille Hairin ja 
hairilaisten kanssa tekemisissä olleille. Tavallisten ihmisten tekemä suuren mitta-
kaavan musikaaliproduktio oli jo sinänsäkin kiinnostava, mutta hankkeen taka-
na vahvasti vaikuttanut ajatus terveyden edistämisestä ja hyvinvoinnin tukemi-
sesta taiteen tekemisen keinoin nosti mielenkiinnon entistä huomattavammaksi.

Turkulaisten keski-ikäisten hyvinvoinnin tukeminen oli hankkeen keskeinen 
kulmakivi projektin alusta lähtien. Musikaalin tekemisen uskottiin vaikuttavan 
positiivisesti osallistujien terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin. Tehdyn kyselytut-
kimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että toivottu vaikutus saatiin ai-
kaan eli hairilaisten kokema hyvinvointi lisääntyi projektin aikana selkeästi.

Allardtin (1976) jaottelua mukaillen voidaan todeta, että hairilaisten hyvinvointi 
lisääntyi kaikissa hyvinvoinnin kolmessa arvoluokassa; omistamisessa, rakasta-
misessa ja olemisessa. Ensimmäisenä mainittuun arvoluokkaan kuuluva terveys 
kehittyi suotuisampaan suuntaan huomattavalla osalla hairilaisia. Esimerkkeinä 
tästä mainittiin muun muassa laihtuminen ja verenpaineen aleneminen. Muut 
tähän arvoluokkaan kuuluvat asiat (esimerkiksi toimeentulo ja asuminen) jäivät 
Hairin tavoitteiden ulkopuolelle. Sen sijaan Allardtin hyvinvoinnin ulottuvuuk-
sista rakastaminen ja oleminen vahvistuivat osallistujien keskuudessa hyvinkin 
voimakkaasti ja laaja-alaisesti. Yhteisöllisyyden kokemus ja sen vahvat positii-
viset seurannaisvaikutukset olivat varmasti yksi Hairin selkeimmistä saavutuk-
sista. Kyse oli vertaistuesta, me-hengestä ja yhteenkuuluvaisuuden tunteesta, 
mutta konkreettisimmillaan myös uusien ystävyyssuhteiden ja tuttavaporukoi-
den syntymisestä. Allardtin olemisen käsitteessä keskeistä on muun muassa it-
sensä toteuttamisen mahdollisuus, jonka Hair synnytti. Osallistujille tarjottiin 
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mahdollisuus uuden oppimiseen, itsensä kehittämiseen, entisten raja-aitojen rik-
komiseen ja terveen itsekkyyden opetteluun, eivätkä hairilaiset jättäneet näitä 
mahdollisuuksia käyttämättä. Hairin seurauksena Turkuun saatiin reilu joukko 
keski-ikäisiä, jotka ovat itsensä toteuttamisen kautta tutustuneet itseensä uudella 
tavalla, ja voivat sitä myöden entistä paremmin.

Vaikka hairilaisten hyvinvointi kehittyi positiiviseen suuntaan usealla eri osa-
alueella, yksittäisistä hyvinvoinnin ulottuvuuksista yli muiden nousi yhteisölli-
syys. Yhteisöllisyyden tunne kantoi osallistujat läpi välillä rankankin projektin, 
ja toi jaksamista myös musikaalin ulkopuoliseen elämään. Kyselytutkimuksen 
tuloksia lukiessa tulee vahva vaikutelma siitä, että Hairin menestys oli pitkälti 
onnistuneen ryhmäytymisen ja sitä seuranneen yhteisöllisyyden ansiota. Jos 
Hair-yhteisö ei olisi tuonut tukea ja turvaa paikoin kaoottisella musikaalimat-
kalla, olisi moni osallistuja jäänyt tienposkeen jo alkumetreillä.

Hair varusti osallistujansa lisääntyneellä sosiaalisella pääomalla, joka ilmeni konk-
reettisesti muun muassa laajentuneina sosiaalisina verkostoina, yhteisenä iden-
titeettinä ja normeina sekä hairilaisten vahvana luottamuksena toisiinsa. Kirjal-
lisuudessa osoitettu yhteys runsaan sosiaalisen pääoman ja hyvinvoinnin välillä 
vaikuttaa uskottavalta myös hairilaisten joukossa. Kyselyyn vastanneet ilmoittivat 
niin sosiaalisten suhteiden kuin hyvinvointinsakin lisääntyneen, ja vaikka näiden 
välinen riippuvuussuhde ei olekaan osoitettavissa kerätyn aineiston avulla, vaikut-
tavat nämä asiat kulkevan ainakin jossain määrin käsi kädessä. Erityisesti aineis-
ton avoimista vastauksista kävi ilmi, että sosiaaliset suhteet ja hyvä ryhmähenki 
toimivat liimana, joka piti yksilöt mukana projektissa, joka taas toi mukanaan 
runsaasti muitakin positiivisia hyvinvointivaikutuksia yhteisöllisyyden rinnalle.

Sosiaalisen pääoman lisäksi hairilaiset kokivat prosessin aikana vahvaa voi-
maantumista ja koherenssin tunteen lisääntymistä. Itselle täysin uusien, vie-
raiden ja vaikeidenkin asioiden oppiminen ja tekeminen sekä omien rajojen 
ylittäminen voimaannuttivat osallistujia vahvasti. Onnistuminen sai aikaan 
tunteen siitä, että itsellä on mahdollisuus selvitä melkein mistä tahansa. Mu-
sikaaliprosessin ajoittainen kaoottisuus ja epäjohdonmukaisuus olivat tiukkoi-
hin rutiineihin ja selkeyteen tottuneille osallistujille välillä hämmentävää. Kun 
osallistujat pääsivät näkemään, että suunnitellusta kaaoksesta syntyi tavoiteltu 
lopputulos, heidän koherenssin tunteensa vahvistui. Taiteellisen myllytyksen 
läpikäyminen auttoi osallistujia pistämään oman siviilielämänsä asioita uusiin 
mittasuhteisiin ja ymmärtämään, mikä on oikeasti tärkeää ja stressaamaan en-
tistä vähemmän työ- tai muita asioita.
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Hairin osallistujaprofiili ei vastaa ikäluokan keskivertoturkulaista, vaan hairi-
laisten joukossa korostuivat naiset, korkeasti koulutetut sekä tiettyjen ammat-
tiryhmien edustajat. Karkeasti voidaankin sanoa, että Hair oli hyväosaisten 
turkulaisnaisten projekti, ja sen tuoma hyvä jakaantui epätasa-arvoisesti koh-
deryhmän joukossa. Hairin tuottamasta hyvinvoinnista pääsivät nauttimaan 
ne, joiden asiat olivat jo lähtökohtaisestikin varsin hyvin, kun taas huono-
osaisemmat jäivät kokemuksen ulkopuolelle. Tämä on erityisen yllättävää sik-
si, että Hairia pyrittiin markkinoimaan alkuvaiheessa erityisesti syrjäytyneil-
le ja syrjäytymisuhan alla eläneille keski-ikäisille turkulaisille. Kohdennetusta 
markkinoinnista huolimatta mukaan ei juuri saatu toivottua kohderyhmää, 
vaan osallistujajoukkoon valikoitui aktiivisia ja hyvinvoivia yksilöitä.

Projektin alkuvaiheessa mukaan valikoituneista noin 200 turkulaisesta lop-
puun asti Hairissa mukana jatkoi noin kaksi kolmasosaa joukosta. Kolmas-
osa osallistujista tippui porukasta pois eri vaiheissa ja eri syistä. Koska tee-
tetty kyselytutkimus ei tavoittanut Hairin kesken lopettaneita, varmoja syitä 
projektin keskeyttämiselle ei ole esitettävissä. Loppuun asti mukana jatkanei-
den vastauksista voidaan kuitenkin päätellä, että arjen kiireet ja musikaalipro-
jektin epävarmuus olivat riskitekijöitä poistippumiselle. Voidaan myös pohtia 
sitä, olivatko matkan keskenjättäneet niitä, joilla ei ollut riittävää itsevarmuut-
ta, epävarmuudensietokykyä ja arjen organisointitaitoja musikaalissa mukana 
pysymisen mahdollistamiseksi. Jos näin oli, musikaalista tippui mahdollisesti 
pois juuri niitä henkilöitä, jotka olisivat erityisesti kaivanneet Hairia oman hy-
vinvointinsa lisäämiseksi.

Mielenkiintoinen on myös se pieni hairilaisten ryhmä, joka koki jääneensä 
musikaaliprojektissa paitsioon tai muiden varjoon, vaikka jatkoikin Hairissa 
loppuun asti. Tämä ”maan hiljaisiksi” nimetty ryhmä koki, ettei Hair pysty-
nyt vastaamaan heidän tarpeisiinsa ja toteuttamaan heidän toiveitaan. Syyksi 
tähän ryhmään kuuluvat esittivät omaa hiljaisuuttaan sekä sosiaalisten taitojen 
ja rohkeuden puutetta. Maan hiljaiset olisivatkin toivoneet, että heidät olisi 
nostettu joukosta esiin muiden toimesta, koska heidän omat kykynsä eivät sii-
hen riittäneet. Hairissa esille ja ryhmän täysivaltaisiksi jäseniksi valikoituivat 
siis todennäköisimmin jo entuudestaan sosiaaliset ja itseään rohkeasti esille 
tuovat henkilöt. Hairin tuottama hyvä kasaantui siis tässäkin tapauksessa niil-
le, joilla oli jo entuudestaan runsaasti niitä ominaisuuksia ja taitoja, joita mu-
sikaaliprojektin oli tarkoitus tukea ja kehittää. Vaikuttaakin vahvasti siltä, että 
Hair-projekti suosi kaikissa vaiheissa jo valmiiksi hyvinvoivia yksilöitä, ja jätti 
suuremmassa tuen tarpeessa olleet henkilöt ainakin jossain määrin varjoon.
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Tulevaisuudessa nyt toteutettua Hair-konseptia voisi muokata niin, että se vas-
taisi paremmin niiden henkilöiden tarpeisiin, joiden hyvinvoinnissa ja terveydes-
sä on enemmän huolenaihetta. Ajatus isosta näyttämöstä ja esiintymisistä saat-
taa olla monelle liian pelottava. Kohti suurempia estradeja voitaisiinkin mennä 
pienemmin askelin, rohkeuden pikkuhiljaa kasvaessa ja kokemuksen karttuessa. 
Hiljaisemmat ja epävarmemmat osallistujat tarvitsisivat todennäköisesti myös 
erityishuomiota osakseen, jotta he kokisivat kuuluvansa joukkoon ja pärjäävänsä 
matkassa mukana. Toiminnan ohjaajilta vaadittaisiin taiteellisten kykyjen lisäksi 
myös sosiaali- ja terveysalan osaamista, jotta osallistujien hyvinvoinnin tavoit-
teellinen tukeminen onnistuisi mahdollisimman hyvin.

Keski-ikäisten hiukset -hankkeessa musikaali oli vahvassa keskiössä, mutta osal-
listujien terveyttä ja hyvinvointia pyrittiin tukemaan myös muilla keinoin. 
Musikaaliesityksiä edeltäneen vuoden aikana osallistujille tarjottiin mahdolli-
suutta osallistua elämänhallinta-, painonpudotus- ja tupakanvierotusryhmiin 
sekä terveystarkastuksiin. Kantavana ajatuksena oli, että kun yksilö huomaa 
vointinsa kohentuvan musikaalin tekemisen ohessa, hän alkaa kiinnostua ter-
veydestään ja hyvinvoinnistaan myös laaja-alaisemmin. Hieman yllättäen kui-
tenkin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi perustetut ryhmätoiminnot 
saavuttivat varsin vähäisen suosion. Musikaaliharjoituksissa näkynyt into ja 
sitoutuminen eivät levinneet tarjottuihin ryhmiin.

Hair-projektiin kuului mittavana taidelähtöisenä menetelmänä se, että mu-
sikaalin tekemisen keinoin pyrittiin tietoisesti tukemaan osallistujien hyvin-
vointia ja terveyttä. Itse musikaalin tekemisessä nämä hyvinvointi- ja terveys-
tavoitteet eivät kuitenkaan olleet esillä erityisen eksplisiittisesti. Vaikuttaakin 
siltä, että osallistujat sitoutuivat suurella innolla musikaalin tekemiseen, koska 
hyvinvointi- ja terveystavoitteet oli piilotettu onnistuneesti osallistujia moti-
voineen taiteen tekemisen sisään. Elämänhallinta-, painonpudotus- ja tupa-
kanvierotusryhmissä hyvinvointi- ja terveystavoitteet oli nostettu niin vahvasti 
keskiöön, että niistä sellaisenaan ei jaksettu innostua. Jatkossa kannattaakin 
miettiä, riittäisikö pelkkä hyvinvointitavoitteiden punominen taiteen tekemi-
sen sisään vai tarvitaanko myös erillisiä ryhmiä, joissa näihin tavoitteisiin py-
ritään suoraviivaisesti erilaisten harjoitusten ja keskustelujen avulla. Jos erilli-
siä asiapitoisia ryhmiä halutaan järjestää, kannattanee pohtia, milloin niiden 
toteuttaminen olisi toimivinta. Hairin tapauksessa vaikutti ainakin siltä, että 
koska itse musikaalin harjoitteleminen vei runsaasti osallistujien aikaa ja voi-
mavaroja, ei vapaita iltoja ja energiaa enää millään riittänyt ryhmätoiminnoil-
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le. Eräs mahdollisuus saattaisikin olla tehdä taideprojekti ensin valmiiksi, ja 
aloittaa hyvinvointia ja terveyttä tukevat ryhmätoiminnot vasta sen päätyttyä.

Vaikka vaikuttaa siltä, että Hairin kaltaisessa projektissa osallistujien kannalta 
on olennaista se, että he ensisijaisesti kokevat tekevänsä taidetta eivätkä olevansa 
mukana hyvinvointi- ja terveysprojektissa, niin toimintaa ohjaavien ammatti-
laisten näkökulmasta tilanne on aivan päinvastainen. Kaikkien projektiin osal-
listuvien ammattilaisten on jaettava yhteinen ymmärrys siitä, mikä hankkeen 
tavoite todellisuudessa on. Etenkin taiteen ammattilaisten on syytä ymmärtää 
ja tiedostaa, että kunnianhimoisten taideteosten luominen ei ole päällimmäise-
nä tavoitteena tämän kaltaisessa toiminnassa, vaan olennaista on ohjata ja opas-
taa osallistujia niin, että hyvinvointi- ja terveystavoitteet saavutetaan. Toiminnan 
suunnitteleminen ja tavoitteiden asettaminen yhdessä etukäteen takaa parhaan 
lopputuloksen. Selkeiden tavoitteiden ja niiden tiedostamisen lisäksi Hairista 
opittiin, että toiminnan hyvä organisointi ja ammattimainen ohjaaminen ovat 
hyvin olennaisia asioita osallistujille. Ammattilaisten sitoutuminen projektiin sai 
osallistujat kokemaan itsensä tärkeiksi ja motivoitumaan toiminnasta. Projektin 
hyvä yleisorganisoiminen sekä osallistujien tukeminen ja kannustaminen projek-
tihenkilöstön toimesta keräsi myös paljon kiitosta.

Tulevaisuusnäkökulmasta on olennaista pohtia myös sitä, mikä Hairissa oli 
keskeisintä hyvän lopputuloksen saavuttamisen kannalta, ja mitkä ovat sel-
laisia tekijöitä, joista on mahdollista luopua. Yhteisöllisyyden syntyminen on 
mahdollisesti keskeisin onnistumisen avain tämän kaltaisessa projektissa, joten 
ryhmäytymiselle ja yhteishengen kehittymiselle on tärkeää antaa riittävästi ti-
laa. Toiminnan projektiluontoisuus vaikuttaa myös keskeiseltä menestysteki-
jältä, sillä osallistujien oli helpompi sitoutua ajallisesti tarkkarajaiseen projek-
tiin kuin jatkuvaluonteiseen harrastukseen. Kovaa treenaamista ja synkkiäkin 
hetkiä oli helpompi jaksaa, kun tiesi, milloin maaliviiva häämöttää. Kolmas 
merkittävä menestystekijä Hairissa oli osallistujien pakottaminen omalle epä-
mukavuusalueelle. Kun joutui tekemään itselleen uusia, vieraita ja vaikeitakin 
asioita, syntyi mahdollisuus uuden oppimiselle ja itsensä ylittämiselle, mikä 
johti voimaantumiseen. Jos tekeminen olisi ollut tuttua ja turvallista, omat ke-
hittymismahdollisuudet olisivat olleet rajallisemmat.

Vaikka Hairissa tehtiin suurelle yleisölle isolla lavalla esitetty musikaali, hyvin-
vointi- ja terveystavoitteiden saavuttaminen olisi varmasti mahdollista myös 
muunkaltaisissa taidehankkeissa. Esityksen ei tarvitsisi välttämättä olla yhtä 
mittava ja yleisön yhtä runsas kuin tässä tapauksessa, vaan jollekin osallistuja-
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ryhmälle jo pienelle lavalle nouseminen olisi valtava osoitus itsensä ylittämises-
tä. Taiteen lajikin voisi hyvin olla jokin muu kuin musikaali. Teatteriesitys tai 
tanssikappale saattaisi olla yhtä toimiva, ja miksei myös ryhmässä koottu va-
lokuvanäyttely tai kollektiivisesti kirjoitettu runokokoelma voisi saada aikaan 
samanlaista voimaantumista ja positiivisia hyvinvointivaikutuksia kuin Hair.

Hairin tutkimuksellinen osuus toi esiin mielenkiintoista tietoa musikaaliosal-
listujista sekä heidän hyvinvoinnistaan ja siinä tapahtuneista muutoksista. 
Tutkimuksessa keskityttiin esitetyn ilmiön kuvaamiseen, joten jatkossa olisi 
mielenkiintoista saada myös selittävämpää tutkimustietoa taidelähtöisin me-
netelmin toteutetusta hyvinvointia ja terveyttä tukevasta toiminnasta. Jotta 
se olisi mahdollista, pitäisi tutkimuksellinen osuus nivoa tiukasti kiinni koko 
projektiin, ja kerätä erilaista dataa projektin eri vaiheissa. Jatkossa mielenkiin-
toista olisi selvittää myös sitä, miten pitkäkestoisia taidelähtöisen toiminnan 
vaikutukset ovat osallistujissa. Lisäksi toiminnan keskeyttäneiden tutkimiseen 
on kiinnitettävä huomiota.

Osana Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkivuotta toteutettu Hair-projekti on-
nistui yli odotusten ja tuotti mukanaan mieleenpainuvan musikaalielämyksen, 
mutta myös lisääntynyttä hyvinvointia ja terveyttä turkulaisille keski-ikäisille. 
Osallistujat joutuivat venymään, joustamaan ja heittäytymään monta kertaa 
ennen viimeisen esityksen loppumista. Monelle laulaminen, tanssiminen ja 
ylipäänsä esiintyminen omassa harjoitusryhmässä oli heittäytymisen paikka, 

Kuva 8. Hair-musikaalin loppukumarrus. (Valokuva: Rod McCracken)
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puhumattakaan varsinaisista esiintymisistä Logomossa. Ei ole lainkaan liioitel-
tua sanoa, että Hair antoi noin 120 keski-ikäiselle turkulaisille takaisin palan 
nuoruutta. Projekti kokonaisuudessaan toi puolestaan runsaasti lisätietoa siitä, 
miten kulttuuria, terveyttä ja hyvinvointia voidaan toteuttaa yhtäaikaisesti ja 
menestyksekkäästi.
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LIITE 1. HAIR-kysELyLOMAkE

Hair-kysely

1. Sukupuoli *

 Nainen

 Mies

2. Ikä 





3. Siviilisääty 

 Parisuhteessa

 Sinkku

4. Onko parisuhteesi muuttunut Hairin aikana? 

 Kyllä

 Ei

5. Onko sinulla lapsia? 

 Ei ole

 On, kotona asuva lapsi/lapsia

 On, kotoa jo poismuuttaneita lapsi/lapsia

6. Jos parisuhteesi on muuttunut, kerro miten? 
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7. Onko suhteesi perheeseesi/läheisiisi muuttunut Hairin aikana? 

 Kyllä

 Ei

8. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kerro miten suhteesi perheeseesi/läheisiisi on muuttunut? 





9. Onko elämässäsi tapahtunut jokin suuri kriisi tai elämänmuutos Hairin aikana? 

 Kyllä

 Ei

10. Jos vastasit edelliseen kyllä, millainen kriisi tai muutos oli kyseessä? 





11. Onko elämässäsi tapahtunut jokin suuri kriisi tai elämänmuutos ennen Hairia? 

 Kyllä

 Ei

12. Jos vastasit edelliseen kyllä, millainen kriisi tai muutos oli kyseessä? 





13. Onko Hairiin osallistuminen vaikuttanut kriisistä tai elämänmuutoksesta selviämiseen tai sen käsittelemiseen? Jos 
on, niin miten? 
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14. Asemasi työmarkkinoilla 

 Työssä

 Työtön

 Eläkeläinen

 Opiskelija

15. Ammattinimikkeesi? 




16. Korkein koulutustasosi? 

 Korkeakoulutus

 Ammattitutkinto

 Ylioppilastutkinto

 Perus/kansakoulu

17. Onko Hair-musikaaliin osallistuminen vaikuttanut työn tekoosi? 

 Kyllä

 Ei

18. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kerro miten Hair on vaikuttanut työntekoosi? 





19. Kuinka usein harrastit seuraavia vapaa-ajan aktivitteetteja ennen Hairin alkua? 

Päivittäin Viikoittain Kuukausittain
Harvemmin tai en 

lainkaan

Liikuntaa    
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Musiikkia (laulaminen, soittaminen yms.)    

Tanssia    

Teatteria (teatterin tekeminen itse)    

Käsitöitä    

Kuvataidetta (maalaaminen, valokuvaaminen
valokuvaaminen yms.)    

Lukemista    

Kulttuurin seuraamista (teattereissa, 
näyttelyissä, konserteissa käyminen yms.)    

Järjestötoimintaa    

Matkustamista    

Luonnossa liikkumista ja/tai mökkeilyä    

Puutarhanhoitoa    

Internetin käyttöä viihteellisiin tarkoituksiin 
tai tietokonepelien pelaamista    

Opiskelua    

20. Muuttuiko muu harrastustoimintasi Hair-prosessin aikana? 

 Kyllä, muu harrastustoimintani lisääntyi

 Kyllä, muu harrastustoimintani vähentyi


Ei, muu harrastustoimintani pysyi 
ennallaan

21. Jos muu harrastustoimintasi muuttui, kerro miten? 





22. Jos muu harrastustoimintasi muuttui, kerro miksi? 
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23. Kerro harrastustoiminnastasi tällä hetkellä tai tulevaisuuden suunnitelmistasi harrastusten suhteen. 





24. Ystävyyssuhteesi ennen Hairin alkua 

 Minulla oli runsaasti ystävyyssuhteita ennen Hairia

 Minulla oli jonkin verran ystävyyssuhteita ennen Hairia

 Minulla ei ollut juurikaan ystävyyssuhteita ennen Hairia

25. Muuttuivatko ystävyyssuhteesi Hairin aikana? 

 Kyllä

 Ei

26. Jos ystävyyssuhteesi muuttuivat, kerro miten? 





27. Ystävyyssuhteesi Hairin jälkeen 

 Minulla on nykyään runsaasti ystävyyssuhteita

 Minulla on jonkin verran ystävyyssuhteita

 Minulla ei ole juurikaan ystävyyssuhteita

28. Koetko muuttuneesi itse Hairin aikana? 

 Kyllä

 Ei

29. Jos koet itse muuttuneesi, kerro miten? 





70 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 126



30. Koetko, että fyysinen terveydentilasi on muuttunut Hairin aikana? 

 Kyllä, terveydentilani on parantunut

 Kyllä, terveydentilani on heikentynyt

 Ei, terveydentilassani ei ole tapahtunut muutosta

31. Jos fyysinen terveydentilasi on muuttunut, kerro miten? 





32. Koetko, että yleinen hyvinvointisi on muuttunut Hairin aikana? 

 Kyllä, yleinen hyvinvointini on lisääntynyt

 Kyllä, yleinen hyvinvointini on vähentynyt

 Ei, yleisessä hyvinvoinnissani ei ole tapahtunut muutosta

33. Jos yleinen hyvinvointisi on muuttunut, kerro miten? 





34. Kuinka suuren osan ajasta olet Hairin aikana: 

Valitse itseäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto.

koko
ajan

suurimman
osan aikaa

huomattavan
osan aikaa

jonkin
aikaa

vähän
aikaa

en
lainkaan

ollut hyvin hermostunut      

tuntenut mielialasi niin matalaksi, 
ettei mikään ole voinut piristää 
sinua

     

tuntenut itsesi tyyneksi ja 
rauhalliseksi      
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tuntenut itsesi alakuloiseksi ja 
apeaksi      

tuntenut itsesi yksinäiseksi      

menettänyt kiinnostuksen useimpiin
useimpiin asioihin, kuten 
harrastuksiin, työhön tai muihin 
asioihin, joista yleensä koet 
mielihyvää

     

ollut onnellinen      

35. Arvioi, miten seuraavat asiat ovat muuttuneet osaltasi Hairin aikana 

-2 heikentynyt voimakkaasti -1 heikentynyt jonkin verran 0 ei muutosta 1 vahvistunut jonkin verran 2 vahvistunut 
voimakkaasti

-2 -1 0 1 2

Itsetunto     

Stressinsietokyky     

Ajanhallinta     

Esiintymiskyky     

Luovuus     

Rohkeus     

Avoimuus     

Sanavalmius     

Palautteen antaminen     

Palautteen vastaanottaminen     

Itsensä voittaminen     

Itsensä hyväksyminen     

Toisten hyväksyminen     

Luottamus muiden osaamiseen     

Vastuullisuus     

Velvollisuuden tunto     

Epävarmuuden sietokyky     

Joustavuus     

36. Onko suhtautumisesi auktoriteetteihin muuttunut Hairin aikana? Jos, niin miten? 
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37. Onko kykysi asettaa rajoja itsellesi ja muille muuttunut Hairin aikana? Jos, niin miten? 





38. Koitko Hairissa yhteisöllisyyttä? 

 Kyllä, koin vahvaa yhteisöllisyyttä

 Kýllä, koin yhteisöllisyyttä jonkin verran


Ei, en kokenut juurikaan 
yhteisöllisyyttä

39. Kerro yhteisöllisyyden kokemuksistasi tai niiden puutteesta. 





40. Kerro, mikä piti sinut Hairissa mukana? 





41. Jos olit jo lopettamassa, kerro miksi ajattelit niin. 





42. Jos olit jo lopettamassa, mikä sai sinut jatkamaan? 
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43. Arvioi, kuinka tärkeitä seuraavat asiat olivat Hairissa mukana pysymisen kannalta 

1 = Ei lainkaan tärkeä 2 = Jossain määrin tärkeä 3 = Todella tärkeä

1 2 3

Mahdollisuus näytellä   

Mahdollisuus ilmaista itseään   

Mahdollisuus laulaa   

Mahdollisuus tanssia   

Yhteishenki   

Salliva ilmapiiri   

Kannustava ilmapiiri   

Positiivinen ilmapiiri   

Mahdollisuus saada palautetta   

Mahdollisuus kehittyä   

Mahdollisuus ylittää omat rajansa   

Mahdollisuus tehdä jotain hullua   

Mahdollisuus kohdata muita ihmisiä   

Kuulluksi tuleminen   

Muut hairilaiset   

Projektityöntekijät ja esittävän taiteen ammattilaiset   

44. Miten koit esiintymiset Logomossa? 





45. Miten Logomo-esiintymiset vaikuttivat sinuun? 
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46. Miten Logomo-esiintymiset vaikuttivat Hair-yhteisöön?





47. Risut ja kehittämisehdotukset Hairille. 





48. Ruusut Hairille. 
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