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ESIPUHE

Turun kulttuuripääkaupunkivuosi on kaukana takanapäin. On kulunut jo 
kolme vuotta siitä, kun ensimmäiset keski-ikäiset hakeutuivat Keski-ikäisten 
hiukset -hankkeeseen tullakseen musikaalitähdiksi. 120 tuoretta tähteä esitti 
Hair-musikaalin helmikuussa 2011.

Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa myös hyvinvointia. Turun ammattikor-
keakoulu toteutti hankkeen hyvinvointivaikutusten arvioinnin heti projektin 
päätyttyä. Tulokset julkaistiin Taviksesta tähdeksi – hyvinvointi, elämänhallinta 
ja yhteisöllisyys Hair-musikaalin tekijöiden kokemana -raportissa vuoden 2012 
alussa. Tutkimuksen mukaan hankkeella oli positiivisia vaikutuksia osallistu-
jiensa hyvinvointiin. Päätimme selvittää, oliko hyvinvoinnin lisääntyminen 
ohimenevää vai oliko hankkeella ollut pidempiaikaisia vaikutuksia.

Nyt tehdyn tutkimuksen perusteella hyvinvointivaikutukset ovat pääosin säi-
lyneet. Hair-musikaalin teon suurin hohde on jo haihtunut, mutta osallistu-
jille on varmasti jäänyt lämpimät muistot. Hankkeessa kasvanut yhteisöllisyys 
on näkynyt muun muassa yhteisissä teatterimatkoissa ja tapaamisissa. 
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Lämmin kiitos työn onnistumisesta hankeryhmällemme, johon kuuluivat 
projektikoordinaattori Tiina Malmisalo, ohjaaja Marja-Leena Kuronen, lau-
lupedagogi Marianna Länne, valosuunnittelija Vespa Laine, lavastaja Teemu 
Loikas, orkesterin johtaja Markus Länne, koreografi  Mikko Ahti, puvustaja 
Marjo Muntola, kampaaja Ippa Porri ja harjoittelija Ida-Emilia Kaukonen, 
joka hoiti maskeerauksen lisäksi myös monipuolisesti muita tehtäviä. Suurin 
kiitos kuuluu kuitenkin kaikille hankkeeseen osallistuneille, jotka jaksoivat 
olla mukana koko pitkän taipaleen alusta aina Logomon lavalle saakka.

Turussa 14.12.2012

Maisa Kuusela
Keski-ikäisten hiukset -hankkeen tuottaja
Turun sosiaali- ja terveystoimen palvelujohtaja
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1 JOHDANTO

Keski-ikäisten hiukset (2009–2011) oli mittakaavaltaan ja menetelmiltään 
poikkeuksellinen työikäisen väestön ennaltaehkäisevään toimintaan kohdis-
tettu hanke, jossa hyödynnettiin taidelähtöisiä menetelmiä, eli osallistavaa 
teatteritoimintaa täydennettynä opiskelijavetoisilla elämänhallintaryhmillä. 
Rahoitus ohjelmaan tuli Turku 2011 -säätiöltä, Pfi zer Oy:ltä ja Kunnossa kai-
ken ikää -ohjelmalta. Hankkeen vaikutuksia osallistujien hyvinvointiin, elä-
mänhallintaan sekä kokemuksiin yhteisöllisyydestä tutkittiin heti hankkeen 
päättymisen jälkeen keväällä 2011 Turun ammattikorkeakoulun Hyvinvoin-
tipalvelut-tulosalueen tutkimus- ja kehitystoiminnan piirissä (Felixson ym. 
2012). Merkittäviä olivat muutokset erityisesti osallistujien henkisessä hyvin-
voinnissa ja yhteisöllisyyden kokemuksessa. Yksilötasolla ihmiset kokivat it-
sensä ylittämisen ja voimaantumisen kokemuksia niin arjessa kuin työelä-
mässä.

Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsee vuosittain 
paikallisia terveysliikuntahankkeita esimerkillisestä työstä terveysliikunnan 
edistämiseksi. Tammikuussa 2012 Keski-ikäisten hiukset -hanke palkittiin 
erinomaisena esimerkkinä terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaisesta in-
novatiivisesta edistämisestä yhdistäen liikuntaa ja kulttuuria. Keski-ikäisten 
hiukset -hanke eli Hair-projekti osui tärkeään aiheeseen ja nyt se on tunnus-
tettu myös kansallisesti.

Käsillä olevassa raportissa tarkastellaan Hair-projektin aikaansaamia muutok-
sia hyvinvointiin pidemmällä aikavälillä, eli yli vuosi sen päättymisestä. Se on 
aiemman tutkimuksen tavoin toteutettu Turun ammattikorkeakoulun Hyvin-
vointipalvelut-tulosalueen projektityöntekijöiden voimin. Kyselytutkimusten 
vertailun lisäksi aineistona ovat projektikoordinaattorin ja muutamien Hair-
osallistujien haastattelut. Tavoitteena on porautua kulttuurin tuomaan hyvin-
vointiin ja varsinkin sen pitkäaikaisten muutosten ytimeen selvittämällä, mit-
kä muutostekijät ovat olennaisia vielä vuosi produktion päättymisen jälkeen. 
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2 TAIDEPOHJAISET HANKKEET JA  
 YHTEISÖLLINEN TAIDETOIMINTA

2.1  TAIDEPOHJAISET MENETELMÄT KÄYTÖSSÄ

Yhteisöllinen taidetoiminta yhdistää taiteilijoiden maailman ja tavallisten 
kansalaisten arjen toisiinsa. Yhteisöllisen taidetoiminnan piirissä taiteen me-
netelmillä pyritään tekemään osallistujien arjesta mukavampaa, auttamaan 
heitä oman elämän rakentamisessa ja kehittämään uudenlaista vuorovaikutus-
ta ihmisten välille. Taidepohjaiset hankkeet rakentuvat osallistujiensa näköi-
siksi, sillä niissä lähdetään osallistujien omista kokemuksista ja merkityksistä. 
Hankkeet eroavat tavoitteiltaan, toimintatavoiltaan ja pituudeltaan. Vaikka 
samankaltaisia toimintamenetelmiä voidaan hyödyntää useissa hankkeissa ja 
erilaisilla aloilla, on jokainen hanke oma, ainutlaatuinen kokonaisuutensa. 
(Bardy 2007, 24–28.)

Innoittajana taidepohjaisten menetelmien hyödyntämiselle hyvinvointisekto-
rilla Suomessa toimi Unescon Arts in Hospital eli Terveyttä kulttuurista -han-
ke, jossa Suomi on ollut mukana jo vuodesta 1992 lähtien. Hankkeen tar-
koituksena oli aluksi tuoda lisää taidetta sairaaloihin, mutta ajan kuluessa sen 
puitteissa on kehitetty monia uudenlaisia tapoja yhdistää taiteen ja kulttuurin 
menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotyöhön. Nykyisin hankkeessa 
painotetaan paitsi taiteen tuomista lähelle myös mahdollisuuksia osallistua 
itse taiteen tekemiseen. (Liikanen 2010, 33.) 

Taidepohjaisten menetelmien käytöstä hyvinvoinnin edistämisessä on kes-
kusteltu viime aikoina paljon sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Aiheen 
ajankohtaisuudesta kertoo esimerkiksi se, että opetusministeriössä on laadit-
tu poikkihallinnollinen Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia 2010–2014 -toi-
mintaohjelma osana Terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa. Toimintaoh-
jelman tavoitteena on edistää terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta kulttuurin 
ja taiteen keinoin. (Liikanen 2010, 5–12.) Toimintaohjelmalla halutaan edis-
tää lisäksi aiheeseen liittyvää tutkimusta. Turun yliopiston Kulttuuri, terveys ja 



10 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 149

hyvinvointi -hankkeessa valmistellaankin laajaa alaan liittyvää tutkimusohjel-
maa. (Kulttuuri, terveys ja hyvinvointi -hanke 2012). Parhaillaan on käynnissä 
myös Tutkivan teatterityön keskuksen Voimaa taiteesta -hanke (2010–2013), 
jossa toteutetaan pilottiprojekteja ja palvelumuotoiluun liittyvää koulutusta 
taiteen soveltavien menetelmien käytöstä hyvinvointialalla (Voimaa taiteesta 
-hanke 2012). 

Turussa ja Varsinais-Suomessa on perehdytty laajasti kulttuurin ja taiteen 
hyvinvointivaikutuksiin sekä niiden hyödyntämiseen kehittämishankkeissa. 
Turun toimiessa vuonna 2011 Euroopan kulttuuripääkaupunkina keskeise-
nä teemana vuodelle oli ”Kulttuuri tekee hyvää!”. Vuoden aikana järjestettiin 
lukuisia projekteja, joissa hyödynnettiin taiteen soveltavaa käyttöä. Tällaisia 
projekteja olivat esimerkiksi Kulttuuria vanhusten arkeen -hanke, Taiteilija 
naapurina -hanke sekä eri asuinalueiden yhteisöllisyyden kehittämiseen täh-
dänneet kaupunginosaviikot. Turku 365 -hankkeessa kaupunkilaisten arkista 
hyvinvointia lisättiin sirottelemalla koko vuoden ajan pieniä taide-elämyksiä 
ympäri kaupunkia. Myös Hair-projekti kuului osana kulttuuripääkaupunki-
vuoteen. (Reunanen & Suominen 2012, 13–15.) Muualla Varsinais-Suomes-
sa järjestetyistä projekteista voi mainita esimerkiksi Salon kaupungin hallin-
noiman Hymykuopat-hankkeen. Tämä valtakunnallinen, Euroopan sosiaali-
rahaston rahoittama hanke kehitti kulttuurialan järjestöjen ja kuntien välistä 
palveluyhteistyötä. (Lehto 2012, 20–21.)

Nuorisotyössä taidepohjaisia menetelmiä on käytetty jo pitkään sekä Suo-
messa että muualla maailmassa. Nuorisotyössä taiteen ja kulttuurin hyödyn-
tämisellä pyritään vahvistamaan nuorten kokemuksia osallisuudesta ja sosi-
aalisen ympäristön hyväksynnästä. (Anttonen 2012, 33.) Jeannotten (2006, 
122) mukaan taide- ja kulttuuritoimintaan osallistuminen auttaa erityises-
ti heikommassa asemassa olevien nuorten sopeutumista yhteiskuntaan, sillä 
kulttuurin avulla he voivat oppia uudenlaisia tapoja jäsentää omia mahdolli-
suuksiaan. Turun ammattikorkeakoulussa on käynnissä kolmevuotinen EU-
rahoitteinen MIMO Moving In, Moving On! Application of Art-Based Methods 
to Social and Youth Work -hanke, jossa kehitetään taidelähtöisiä menetelmiä 
sosiaalialalle ja nuorisotyöhön sekä malleja moniammatilliseen yhteistyöhön 
(MIMO-hanke 2012). Paimion kesäteatterissa viime kesänä järjestetty Syvä 
laulu -romanimusikaali hyödynsi Keski-ikäisten hiukset -hankkeen kanssa sa-
mankaltaisia menetelmiä. Musikaali kertoi romanien historiasta ja monet sii-
nä esiintyneet vapaaehtoiset olivat ensimmäistä kertaa mukana teatteriesityk-
sessä. Musikaalissa tuettiin erityisesti syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. (Ros-
vall 2012).
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Keski-ikäiset suomalaiset ovat olleet taidepohjaisten hankkeiden kohderyh-
mänä esimerkiksi työhyvinvoinnin edistämisen yhteydessä. TAIKA-hankkees-
sa (2008–2011) pyrittiin laaja-alaisesti kehittämään taiteen ja työelämän in-
tegraatiota. Hankkeen työpajoissa käytettiin muun muassa draaman, kuvatai-
teen, käsityön ja musiikin menetelmiä. (Taide käy työssä 2011, 10–13.) Osana 
TAIKA-hanketta toteutettiin esimerkiksi musiikkityönohjausta hyödyntänyt 
Sairaat hoitajat -projekti, jossa osallistujat soittivat yhdessä. Yhdessä soittami-
nen kehittää osallistujien taitoa kuunnella toisia ja mukauttaa omaa toimintaa 
yhteensopivaksi muiden kanssa. Kuuntelemisen taidon kehittyminen ja yh-
dessä toimiminen lisäävät työyhteisön luovuutta ja tasapuolisia osallistumis-
mahdollisuuksia. (Ylä-Soininmäki 2011, 143–145.)

Taiteen ja hyvinvoinnin yhdistäminen on myös taiteilijoille yksi uusi tapa 
työllistyä alalla, jossa kilpailu on suurta. Esimerkiksi Luovien alojen kehit-
tämishake Osaattorissa (2012–2013) ja Varsinais-Suomen taidetoimikunnan 
Osaamispolku-hankkeessa (2012–2013) koulutetaan taiteilijoita hyödyntä-
mään omaa osaamistaan hyvinvointisektorilla. Osaattori-hankkeessa keskity-
tään erityisesti taiteen tekemiseen vanhustyössä. Koulutuksia järjestetään nel-
jässä eri kaupungissa: Helsingissä, Lahdessa, Turussa ja Jyväskylässä. (Osaat-
tori-hanke 2012.) Osaamispolku-hankkeessa tuetaan yksittäisiä taiteilijoita 
suuntaamaan osaamistaan hyvinvointityöhön. Taiteilijat laativat yhteistyössä 
asiantuntijoiden kanssa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman ja kehittä-
vät omaa ammattitaitoaan koulutuksin ja työskentelyjaksoin sekä mentorin 
avustuksella. Lisäksi hanke toimii välittäjänä taiteen tekijöiden ja hyvinvoin-
tipalvelujen kohderyhmien välillä. (Osaamispolku-hanke 2012.)

Tässä esitellyt projektit ovat vain esimerkkejä monista kehittämishankkeista, 
mutta ne antavat hieman kuvaa alasta ja sen mahdollisuuksista. 

2.2 MIKÄ OIKEASTAAN ON TAIDETTA JA KULTTUURIA?

Arkipuheessa kulttuuri ja taide ovat helposti käsitettäviä asioita, joista puhu-
taan paljon miettimättä tarkemmin niiden sisältöä. Kulttuurin tai taiteen kä-
sitteet muuttuvat epäselviksi vasta silloin, kun vastaan tulee sellaisia ilmiöitä 
tai asioita, jotka haastavat perinteiset käsitykset niistä ja ylittävät vanhoja raja-
aitoja. Hair-projektin voidaan sanoa olleen juuri tällainen haaste perinteisille 
käsityksille taiteesta.
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Kulttuurilla tarkoitetaan aina jotain yhteistä, jaettua. Kulttuuria ei voi olla 
kellään yksin, vaan se syntyy aina yhteisössä, joka ymmärtää tietyt merkitykset 
ja jakaa samat arvot. Kulttuurilla tarkoitetaankin sitä, että tiettyjä käytäntö-
jä ja ajatustapoja pidetään arvossa enemmän kuin toisia, eli kulttuuri sisältää 
myös ajatuksen kulttuurisesta luokittelusta. Kulttuuri luo yhteisyyttä ja luot-
tamusta niiden kesken, jotka jakavat samat merkitykset ja arvot, mutta sa-
manaikaisesti se korostaa jakoa meihin ja muihin. (Andersson 2004, 183–187 
& Bauman 2007, 177–199.)  

Kulttuuri voidaan määritellä joko kapeasti tai laveasti. Kapealla käsityksel-
lä kulttuurilla tarkoitetaan erityisesti korkeakulttuuria eli taiteiden parhaita 
saavutuksia. Tämä näkemys perustuu ajatukselle siitä, että kulttuuria voitai-
siin kaikkialla ja kaikkina ajankohtina arvioida samojen kriteerien mukaan. 
Tällöin esimerkiksi populaarikulttuuria tai kansankulttuuria ei lueta taiteeksi. 
Lavea käsitys kulttuurista taas painottaa näkemystä, jossa kulttuuri käsitetään 
elämäntapana ja traditioina. Nykytutkimuksessa korostetaan eniten kulttuu-
rin luomia yhteisiä merkityksiä. Tällöin kulttuuria voidaan paremmin tarkas-
tella muuttuvana ja itseään uudistavana kokonaisuutena. (Andersson 2004, 
181–183.) 

Taiteen sisältöä on hankala määritellä, sillä sille on pyritty antamaan mitä 
moninaisimpia tehtäviä terveyden edistämisestä kulttuuriteollisuuteen. Yksi-
lön kautta määriteltynä taiteessa on eniten kyse kokemuksesta, jonka lähtö-
kohtana on yksilöllinen tapa tulkita taiteen merkityksiä. Näin ollen jokainen 
muodostaa omakohtaisen suhteen taiteeseen. Taide-elämys voi olla voimakas 
ja sisältää paljon tunteita, jos teos tai tilanne koskettaa sen kokijaa syvemmällä 
tasolla. (Strandman 2007, 161.) 

Kapeaa näkemystä kulttuurista ja taiteesta haastavat monet uudet tavat tehdä 
taidetta. Yksi tällainen perinteistä taidekäsitystä haastava muoto on jo edellä 
mainittu yhteisötaide, jossa taidetta pidetään ensisijaisesti vuorovaikutteise-
na toimintana. Yhteisötaiteessa ei tehdä perinteisellä tavalla erotteluja taitei-
lijan, taideteoksen ja yleisön välillä, vaan nämä suhteet asettuvat uuteen va-
loon. Taiteilijan ja yleisön roolit muuttuvat epäselviksi, sillä yleisö tai osa siitä 
osallistuu itsekin taiteen tekoon. Taideteos on lopputulos, joka syntyy tämän 
yhteistyön tuloksena, mutta osaltaan taidetta on myös taiteilijan ja osallistuji-
en yhdessä kulkema matka eli yhteinen prosessi alkuhetkestä lopputulokseen. 
(Kantonen 2005, 49.)
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3 TAITEESTA PITKÄAIKAISEEN   
 HYVINVOINTIIN

3.1 PITKITTÄISTUTKIMUKSET KULTTUURIHARRASTUSTEN  
 YHTEYDESTÄ TERVEYTEEN

Pitkittäistutkimuksilla on tutkittu erityisesti kulttuuriharrastusten yhteyttä 
elinajanodotteeseen ja koettuun terveyteen (Nummelin 2011, 3–4). Johans-
sonin, Konlaanin ja Bygrenin tutkimuksessa tarkasteltiin kulttuuriharrastus-
ten vaikutuksia keski-ikäisten ruotsalaisten käsityksiin omasta terveydentilas-
taan kahdeksan vuoden ajanjaksolla. Aktiivinen osallistuminen kulttuurihar-
rastuksiin oli merkitsevästi yhteydessä siihen, kuinka terveiksi haastateltavat 
itsensä kokivat. Ne haastateltavat, jotka olivat aloittaneet kulttuuriharrastuk-
sen ajankohtien välillä, kokivat itsensä myöhempänä tutkimusajankohtana 
yhtä terveiksi kuin ne, jotka harrastivat taidetta ja kulttuuria aktiivisesti mo-
lempina ajankohtina. (Bygren ym. 2001, 229–234.) Taide- ja kulttuuriharras-
tusten aloittaminen on siis terveydelle hyödyllistä myös myöhemmin aloitet-
tuna. Bygrenin ym. toisen pitkittäistutkimuksen mukaan aktiivinen osallistu-
minen tietynlaisiin kulttuuritapahtumiin (elokuvat, konsertit, museot, taide-
näyttelyt) saattaa edistää pitkäikäisyyttä. Toisenlaisilla kulttuuriharrastuksilla 
(teatteri, kirkolliset tapahtumat, urheilutapahtumat, lukeminen, musiikki) 
tätä samaa yhteyttä ei löytynyt. (Bygren ym. 2000, 174–178.)

Kulttuuri- ja taideharrastusten laajemmat vaikutukset eivät välttämättä ole 
heti havaittavissa, vaikka taidekokemus voi yksittäiselle ihmiselle olla välit-
tömästi merkityksellinen elämys. Taiteen ja kulttuurin vaikuttavuus yhteisön 
toimintaan koostuu pienten positiivisten muutosten kokonaisuudesta, jonka 
voi paremmin huomata vasta pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Wallenius-
Korkalon mukaan tästä tarvittaisiin lisää tutkimustietoa. (Wallenius-Korkalo 
2011, 53–54). Yhteisöllistä taidetoimintaa järjestetään pääasiallisesti projek-
teissa projektirahoitusten turvin. Vaikka projekteilla pyritään usein juurrutta-
maan käytäntöjä perustoimintoihin ja tekemään pitkäjännitteistä työtä, niillä 
on alku- ja päätepisteensä, joten vaikutusten seuraaminen pitkällä aikavälillä 
on usein haasteellista. (Lehto 2012, 44–45.)
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3.2 KESKI-IKÄISTEN HYVINVOINTI

Hair-produktion osallistujat olivat tavallisia keski-ikäisiä turkulaisia (Felixson 
ym. 2012, 10). Keski-ikä määritellään yleensä kehityspsykologiassa elämänvai-
heeksi, joka kattaa ikävaiheet noin 40-vuotiaasta 65-vuotiaaksi. Arkiajattelus-
sa keski-ikä nähdään usein tasaisena ja voimien asteittaista vähenemistä ennus-
tavana elämänvaiheena. (Nurmi ym. 2006, 160.) Lachman kuitenkin koros-
taa, että keski-iässä monet ihmisen toiminnot ovat huipussaan ja siihen liitetyt 
psykologiset ja sosiaaliset muutokset ovat yleensä positiivisia. Keski-iässä fyy-
sinen terveys saattaa hieman heiketä, mutta tunne-elämän hallinta, älykkyys 
ja luottamus omaan osaamiseen lisääntyvät. Kokemukset keski-ikäisyydestä 
vaihtelevat paljon. (Lachman 2004, 305–307.) Keski-ikään liitetään usein aja-
tus keski-iän kriisistä, mutta tutkimuksissa ei ole pystytty täysin todistamaan 
sen olemassaoloa. Keski-iän kriisillä tarkoitetaan sellaisen elämän käännekoh-
dan kokemista, jossa pohditaan tarkemmin omia arvoja, tulevaisuuden suun-
taa ja aiempia valintoja. Persoonalliset tekijät vaikuttavat paljon kokemuksiin 
niin keski-iästä kuin sen kriisistäkin. (Nurmi ym. 2006, 167–169.) 

Jyväskylän yliopiston Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimuksessa tutkitaan kes-
ki-ikäisten suomalaisten fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Aineisto uusimpaan 
tutkimukseen (2009) kerättiin haastateltavien ollessa 50-vuotiaita. Aiempi 
aineisto kerättiin haastateltavien ollessa 42-vuotiaita. (Metsäpelto ym. 2010, 
5–8.) Tutkittavista suurin osa (66 %) arvioi oman fyysisen terveydentilansa 
50-vuotiaina joko erittäin tai melko hyväksi. Melko tai erittäin huonoksi ter-
veydentilansa arvioi alle 10 prosenttia. Suurin osa niistä, jotka tunsivat itsensä 
melko tai erittäin terveiksi 42-vuotiaina, tunsivat samoin myös 50-vuotiaina. 
Miehillä keskiarvoisesti arvio omasta terveydentilastaan heikkeni tutkittavien 
ajankohtien välillä. Naisilla tätä muutosta ei tapahtunut. (Kinnunen 2010, 
66–67.) Kokon mukaan useissa tutkimuksissa on huomattu näyttöä siitä, että 
erityisesti naiset ovat keski-iässä erittäin tyytyväisiä elämäänsä (Kokko 2010a, 
2–3). 

Lapsesta aikuiseksi -tutkimuksen osallistujat olivat 42-vuotiaina suhteellisen 
terveitä ja 50-vuotiainakin tutkituista 42 prosenttia ei ollut ollut sairauslomal-
la töistä viimeksi kuluneen vuoden aikana. Ylipaino, kohonnut verenpaine ja 
huonot veren rasva-arvot nousivat selkeästi esiin suomalaisten terveyden ris-
kitekijöinä keski-iän eri vaiheissa. (Kinnunen 2010, 66–74.)  
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Suomalaiset keski-ikäiset näyttävät yleisesti ottaen olevan hyvin tyytyväi-
siä elämäänsä. Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa naisten ja miesten arvi-
ot omasta onnellisuudesta eivät poikenneet toisistaan. Lisäksi tutkimuksessa 
huomattiin, että koettu onnellisuus näytti lisääntyvän vanhenemisen myö-
tä. Jopa yli 90 prosenttia vastaajista piti elämäänsä tarkoituksellisena. (Kokko 
2010b, 91–95.) Noin 40 prosenttia Lapsesta aikuiseksi -tutkimukseen vastan-
neista oli kokenut jonkinlaista keski-iän kriisiä. Aiemmat murrosvaiheet tai 
suunnanmuutokset olivat yhteydessä kokemuksiin keski-iän kriisistä. (Kokko 
2010b, 95–96.)

3.3 MUSIKAALI HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ

Helliwellin ja Putnamin (2004) mukaan hyvinvoinnin määrittelyssä oleel-
lisinta on tutkittavien oma kokemus onnellisuudesta ja tyytyväisyydestä elä-
määnsä. Vaikka psykologiset tekijät vaikuttavat kokemukseen hyvinvoinnis-
ta, fyysisellä terveydellä ja sosiaalisilla suhteilla on siihen paljon vaikutusta. 
Lisäksi hyvinvointiin vaikuttavat henkilön materiaalinen hyvinvointi eli se, 
onko ihmisellä riittävästi tuloja jokapäiväisen elämänsä ylläpitoon, ja yhteis-
kunnallinen asema, kuten siviilisääty sekä koulutus- ja työtilanne. (Helliwell 
& Putnam 2004, 1435–1436.) 

Taide- ja kulttuuritoiminta vaikuttavat yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiin 
monin tavoin. Taide ja kulttuuri ovat ensinnäkin arvoja jo itsessään taide-elä-
mysten ja uusien kokemusten lähteinä. Toiseksi taiteen harrastamisella on to-
dettu positiivisia terveysvaikutuksia niin osallistujien henkiseen kuin fyysiseen 
hyvinvointiin. Kolmanneksi kulttuuritoimintaan osallistuminen lisää ihmis-
ten välistä yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Lisäksi taiteella on myös es-
teettinen merkitys elinympäristön viihtyvyyden parantajana. (Liikanen 2010, 
65.) Yhteisön tasolla taidepohjaiset menetelmät voivat edistää yhteisön luo-
vuutta ja tehokkuutta sekä muuttaa toimintakulttuuria positiivisemmaksi. 
(Wallenius-Korkalo 2011, 51–53.)

Taidelähtöisillä menetelmillä voidaan syventää osallistujien ymmärrystä itses-
tä, rakentaa monipuolisempaa kuvaa elämästä ja purkaa voimakkaita tuntei-
ta. Taiteen keinoin on myös mahdollista tehdä unelmia näkyviksi ja toteuttaa 
niitä. (Sutinen 2011, 91.) Hair-projektissa keski-ikäiset turkulaiset toteutti-
vat oman unelmansa musikaalissa esiintymisestä (Felixson ym. 2012, 5). Tai-
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demuotona musikaali yhdistää teatteriin laulua ja tanssia siten, että laulu- ja 
tanssikohtaukset kannattelevat koko näytelmän rakennetta ja muodostavat 
esityksen huippukohdat (Dahlström 2012, 2). 

Tapio Toivasen mukaan teatterityössä ja teatterilähtöisten menetelmien käy-
tössä erityistä on mahdollisuus roolityöskentelyyn. Roolissa toimiminen 
mahdollistaa ympäristön tarkastelun niin oman itsen kuin roolihahmon nä-
kökulmista. Näyttelemisessä vuorovaikutus vastanäyttelijöiden kanssa fi k-
tiivisessä tilanteessa saa esiintyjän kohdistamaan ajatuksensa roolihahmon 
toimintaan ja eläytymään tilanteeseen niin, että kaikki muut asiat mielestä 
unohtuvat. Roolissa työskentely voi opettaa uudenlaisia tapoja ratkaista on-
gelmia ja auttaa ymmärtämään omaa ja muiden käyttäytymistä paremmin. 
(Toivanen 2007, 123–125.) Myös musiikin keinoin voi oppia paljon omasta 
itsestä. Äänen tuottaminen ja äänimaailman hallitseminen saavat aikaan mie-
lihyvän ja turvan kokemuksia. Musiikin esittämisestä voi löytää uusia tapoja 
ilmaista itseään muille. (Kurkela 1995, 77–84.)

Kirsi Heimonen on tutkinut maallikoiden kokemuksia tanssimisen vaikutuk-
sista. Heimosen mukaan oleellista tanssimisessa on, että keskitytään liikkee-
seen ja kuunnellaan liikettä. Koska tanssilla ei ole mitään muuta erityistä ta-
voitetta, liikkuminen itsessään ja sen luomat tunnelmat tulevat tärkeämmiksi 
kuin se, millainen kokonaisuus tanssista syntyy. Liikkeeseen keskittyminen 
auttaa tanssin harrastajia tarkastelemaan omaa itseä, asioita ja tunteita koko-
naisuutena. Lisäksi tanssissa on oleellista yhdessä toimiminen, yhteys muihin 
tanssijoihin. Heimosen haastattelemat opiskelijat eivät tunteneet oloaan vä-
syneiksi, vaikka he liikkuivat paljon. Tämä johtui Heimosen mukaan tanssin 
tuomista positiivisista kokonaisvaikutuksista. (Heimonen 2009, 259–265.)

Tutkivan teatterityön keskuksen Ylös – ammattiteattereiden yleisötyön kehittä-
minen -hankkeessa (2008–2010) kehitettiin uusia tapoja ottaa yleisö mukaan 
teatterin tuottamiseen esimerkiksi toiminnallisten työpajojen, kummikoulu-
yhteistyön tai yhteisen taiteellisen luomisprosessin kautta. Tätä kutsutaan siis  
yleisötyöksi. Vaikka teatteri on aina pyrkinyt havainnoimaan ja kommentoi-
maan ympäröivää yhteiskuntaa, yleisötyö tuo uudella tavalla taiteen tekijät 
ja kokijat lähelle toisiaan. Yleisötyö voi myös innostaa teatterin pariin niitä, 
jotka siitä muuten eivät olisi kiinnostuneita. (Yleisö ja teatteri uuteen suhtee-
seen 2010, 9.) 
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3.4 VOIMAANTUMINEN YHDESSÄ ESIINTYMISESTÄ

Hair-projektin alkuperäisessä kyselytutkimuksessa tuli selvästi esiin, miten 
tärkeänä osallistujat pitivät produktion aikana syntynyttä yhteisöllisyyttä. 
Lähes 82 prosentin mielestä yhteisöllisyys hankkeen aikana oli vahvaa, ja se 
vaikutti niin musikaalin onnistuneeseen toteutukseen kuin osallistujien hy-
vinvointiin. Ryhmähenki auttoi osallistujia voittamaan esiintymiseen ja esillä 
oloon liittyvän jännityksen. (Felixson ym. 2012, 33–34.) Hyvät sosiaaliset 
suhteet ovat todistetusti yhteydessä siihen, miten onnellisiksi ja hyvinvoiviksi 
ihmiset tuntevat itsensä. Aiempien tutkimusten mukaan hyvät sosiaaliset ver-
kostot lisäävät luottamusta toisiin ihmisiin ja tunnetta vastavuoroisuudesta 
ihmisten välillä. Sosiaalisista verkostoista voi olla hyötyä paitsi yksilölle myös 
yhteisölle kokonaisuutena; esimerkiksi hyvät suhteet ja yhteistoiminta naapu-
rien kesken voivat parantaa alueen turvallisuutta ja asumismukavuutta mo-
nin tavoin. Toisaalta sosiaaliset verkostot voivat joskus myös tuottaa haitallisia 
seurauksia tai ne voivat tuntua yksilöstä painostavilta. (Helliwell ja Putnam 
2004, 1435–1446.) 

Yhteisöllisyyden yhteyttä yksilön hyvinvointiin voidaan kuvata ajatuksella 
subjektilähtöisestä voimaantumisesta. Kun yksilö osallistuu aktiivisesti jonkin 
yhteisön toimintaan ja kokee itsensä sen jäseneksi, hän tiedostaa omat rajansa 
ja mahdollisuutensa. Tällöin yksilö voimaantuu eli tulee tietoisemmaksi itses-
tään, ja siten hän kokee vahvemmin olevansa toisista erillinen toimija. Toimi-
juutta on siis helpompi rakentaa luottamuksellisissa ihmissuhteissa kuin yk-
sin. Voimaantumisteorian ajatuksena on, että yksilön löytäessä oman roolinsa 
ja paikkansa yhteisön sisältä itsemäärittelyn ja elämänhallinnan taidot paran-
tuvat myös laajemmin elämässä. (Hänninen 2009, 5.)

Esiintymiseen ja taiteen tekemiseen liittyvässä yhteisöllisyydessä on myös jo-
tain aivan erityistä. Toivanen (2007) kuvaa taiteen tekoon liittyviä omakoh-
taisia onnistumisen elämyksiä huippukokemuksen käsitteellä. Huippuko-
kemus on lähellä oppimiseen usein liitettyä fl ow-kokemusta, jolloin tekijän 
huomio kiinnittyy ainoastaan siihen, mitä hän on parhaillaan tekemässä ja 
ajan kuluminen unohtuu. Huippukokemukseen yhdistyy tunne taiteen teke-
misen ilosta ja riemusta. Tekijä ei mieti niinkään valmista lopputulosta kuin 
sitä, miten mukavaa itse toimiminen parhaillaan on. Parhaimmillaan huippu-
kokemus jää muistiin sellaisena asiana, joka muuttaa yksilön ajattelua ja saa 
hänet palaamaan uudelleen taiteen pariin. (Toivanen 2007,121–123.)



20 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 149

Aiemman Hair-tutkimuksen tuloksissa korostui, että ainakin osalle haastatel-
tavista haave päästä esiintymään suurelle yleisölle oli keskeinen tavoite Hai-
riin osallistumisessa (Felixson 2012, 42). Esiintyminen edellyttää aina ylei-
söä ja sosiaalista kontaktia, sillä esityksen tavoitteena on herättää vaikutuksia. 
Esiintyminen tapahtuu näyttämöllä, eikä harjoitteluvaiheessa yleisöä yleensä 
haluta vielä paikalle. Näin ollen esiintymistilanteeseen sisältyy aina jännitystä. 
Näyttämölle saapumiseen saakka esitys on ollut yllätys sen kohteena oleval-
le yleisölle, eikä koskaan voi olla varma siitä, miten usein sattumanvaraisesti 
valikoitunut yleisö esitykseen reagoi. Toisaalta esityksen onnistuminen ei ole 
kiinni pelkästään sen esittäjistä vaan myös vastaanottajien asennoituminen 
ja aiemmat kokemukset vaikuttavat siihen, millä tavoin he esityksen koke-
vat. Esitys perustuu vuorovaikutukseen, jonka tavoitteena on myös kehittää 
yleisön vastaanottokykyä ja avata mielikuvitusta uudenlaisille kokemuksille. 
(Niemi 1998, 11–29.) 
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Kuva: Rod McCracken
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4 HAIR-KYSELYTUTKIMUS

4.1 JATKOTUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Hair-tutkimuksen jatkokyselyaineisto kerättiin touko-kesäkuun aikana 2012. 
Ensimmäinen kysely lähetettiin toukokuussa 2012 ja muistutuskysely kesä-
kuussa 2012. Lomakkeessa tiedusteltiin osallistujien taustamuuttujia ja Hai-
rin aikaansaamaa muutosta muun muassa hyvinvoinnissa, sosiaalisissa suhteis-
sa, työelämässä ja harrastuksissa vuosi Hair-produktion päättymisen jälkeen. 
Tärkeässä osassa oli myös yhteisöllisyyden kokemuksen tutkiminen. Kuten 
ensimmäisellä kerralla, osa lomakkeen kysymyksistä oli strukturoituja, jois-
sa vastausvaihtoehdot oli rajattu, ja osa avoimia kysymyksiä, joissa vastaajat 
saivat vapaasti kertoa ajatuksiaan. (Liite 1.) Tällä kertaa tavoitteena oli pitkit-
täistutkimusasetelman avulla selvittää Hair-projektiin osallistumisen aikaan-
saamien muutosten pysyvyyttä osallistujilla. Erityisen kiinnostuksen kohteena 
olivat hyvinvointiin liittyvät muutokset.

Kvantitatiivisten kysymysten analysoinnissa käytettiin kuvailevaa menetel-
mää, eli tulokset ilmaistaan suorina prosenttijakaumina ja vertailtiin kahden 
eri kyselyn tuloksia toisiinsa. Kvalitatiivisten kysymysten analysointi on tuo-
nut sisällöllistä täydennystä lukujen antamille tuloksille. 

Hair-musikaalin osallistujia oli koko projektin aikana mukana vajaat 200 hen-
keä. Heistä osa jätti projektin kesken. Logomon esityksissä oli 122 esiintyjää, 
joille lähetettiin Hair-kysely huhtikuussa 2011. Tästä ryhmästä ensimmäiseen 
Hair-kyselyyn keväällä 2011 vastasi 79 henkilöä. Hair-jatkokyselyyn keväällä 
2012 vastasi 71 henkilöä. Jatkokyselyn vastausprosentiksi tuli siis 58,2. Jat-
kokyselyn 71 vastaajasta 56 on osallistunut ensimmäiseen Hair-kyselyyn, eli 
uusia vastaajia on mukana reilu viidennes.

Taustamuuttujat Hair-jatkokyselyssä ovat säilyneet lähes ennallaan: naisten 
osuus oli molemmissa kyselyissä 92 prosenttia, keski-ikä on jatkokyselyssä 
edellistä kyselyä vuoden korkeampi (53 vuotta) ja työssäkäyviä vastaajista on 
molemmissa kyselyissä noin 85 prosenttia. Koulutuksen ja perhesuhteiden 
osalta taustamuuttujat säilyivät ennallaan. 
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4.2 KOETTU HYVINVOINTI

Ensimmäisessä Hair-kyselyssä keväällä 2011 tiedusteltiin fyysisessä kunnossa 
tapahtuneita muutoksia kysymyksellä: ”Koetko, että fyysinen terveydentilasi 
on muuttunut Hairin aikana?”. Jatkokyselyssä kiinnostuksen kohteena muu-
toksen on ollut muutoksen pysyvyys: ”Koetko, että fyysinen terveydentilasi 
on muuttunut Hairin päättymisen jälkeen?”

KUVIO 1. Fyysisessä terveydentilassa koettu muutos Hair-musikaalin aikana ja sen 
päättymisen jälkeen.

Selvä enemmistö koki fyysisen terveydentilan säilyneen ennallaan niin vuon-
na 2011 kuin 2012. Silti reilu neljännes koki fyysisen terveydentilan muut-
tuneen vielä Hairin päättymisen jälkeen. Avointen vastausten mukaan myön-
teiset muutokset liittyvät laihtumiseen, nivelten liikkuvuuden lisääntymi-
seen, tasapainon parantumiseen, verenpaineen alenemiseen ja yleiskunnon 
kohentumiseen. Liikuntaa jo aiemmin harrastaneilla Hair-musikaaliin osal-
listuminen on voinut tuoda lisää painoa ja heikentää yleiskuntoa. (Kuvio 1.) 
Tulkinnasta tekee kuitenkin ongelmallista se, että avointen vastausten perus-
teella osa vastaajista on virheellisesti vastannut kysymykseen ajatellen fyysistä 
terveydentilaansa Hairin aikana, eikä yli vuosi Hair-produktion jälkeen.   

36 %

6 %

57 %

27 %

7 %

66 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Kyllä, terveydentilani on
parantunut

Kyllä, terveydentilani on
heikentynyt

Ei, terveydentilassani ei ole
tapahtunut muutosta

Fyysinen
terveydentila
(2011)

Fyysinen
terveydentila
(2012)



25Hetki tähtenä

51 prosenttia vastaajista koki yleisen hyvinvoinnin lisääntyneen Hair-produk-
tion päättymisen jälkeen. Osuus on vähentynyt 23 prosenttiyksikköä vuotta 
aiemmasta, mikä on hyvin ymmärrettävää, sillä Hair-musikaalin aikana har-
joituskertoja oli useita viikon aikana ja ryhmän yhteisöllisyys tiivistä. (Kuvio 
2.) Yleisen hyvinvoinnin vahvistumisen syiksi on kerrottu muun muassa li-
sääntynyt itsetuntemus, positiivinen asenne, energisyys, iloisuus, laaja ystävä-
piiri ja rennompi ote elämään.

Henkinen hyvinvointi auttaa fyysisten kipujen kestämisessä (fi bromyalgia, 
nivelrikko, auto- onnettomuudesta ja työstä tulleet vammat yms.) Musiikin 
aktiivinen harrastaminen on auttanut tinnituksen ja kuulovamman unoh-
tamiseen – ne eivät ole enää este.

Olen ehkä iloisempi ja rennompi: elämässä on monia eri vaihtoehtoja ja 
polkuja, joita voi kulkea. Vaikka ikävuodet karttuvat, elämässä voi tehdä 
vielä monenlaista.

Energisyys, heittäytymisentaito kasvoi. Toivoisin samanlaista energiapläjäys-
tä uudelleen. Pieni oma kylä kaupungissa loi jotenkin myös turvaa.

KUVIO 2. Yleisessä hyvinvoinnissa koettu muutos Hair-musikaalin aikana ja sen 
päättymisen jälkeen.
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4.3 PERHESUHTEET, TYÖ JA HARRASTUKSET

Enemmistöllä vastanneista parisuhteessa ei ole tapahtunut muutoksia Hai-
rin aikana tai Hairin jälkeen (Hair-tutkimuskysely 2011 ja Hair-jatkokysely 
2012). Samoin suhteet perheeseen ja muihin läheisiin ihmisiin ovat säilyneet 
ennallaan yli 84 prosentilla vastanneista. Avoimissa vastauksissa mainitaan 
useimmiten henkilökohtaisissa suhteissa tapahtuneet positiiviset muutokset, 
kuten avoimuus ja rohkeus puhua vaikeistakin asioista.   

Hairin vaikutukset työntekoon ovat selkeimmin nähtävissä osallistujien 
omassa suhtautumisessa työhön. Hair-produktion tekemiseen osallistumi-
sen vaikutukset työntekoon ovat vähentyneet 10 prosenttiyksikköä verrattu-
na ensimmäisen Hair-kyselyn tuloksiin, jossa lähes puolet vastaajista ilmoitti 
Hairin vaikuttaneen työhönsä. Kuten ensimmäisessä Hair-tutkimuskyselyssä, 
myös jatkokyselyn vastauksissa korostuivat esiintymiskyvyn ja itsevarmuuden 
paraneminen. Työtä ei myöskään oteta enää niin vakavasti kuin aikaisemmin, 
ja siksi vastaantulevat ongelmat eivät tunnu yhtä suurilta kuin ennen.

Olen kärsivällisempi enkä reagoi enää niin nopeasti vastoinkäymisiin. Elä-
mässä on muutakin kuin ongelmia ja olen oppinut, että ongelmat ratkeaa 
kun nukkuu yön yli.

Yli 54 prosentilla vastanneista harrastustoiminta muuttui Hairin jälkeen. 
Avointen vastausten perusteella suurin vaikutus on ollut erilaisen kulttuuri-
toiminnan ja liikunnan lisääntyminen. Kulttuuritoiminta kattaa laajasti kon-
sertit, teatterin, laulamisen, soittamisen ja tanssimisen. Erityisesti harrasteli-
jateatteritoiminta sekä konserttien ja teatteriesitysten seuraaminen nousivat 
esiin vastauksissa. Ensimmäisessä Hair-kyselyssä kävi ilmi, että monella lii-
kunta jäi paitsioon Hair-projektin loppuvaiheessa. Liikunta kuitenkin näyt-
tää lisääntyneen uudestaan Hairin jälkeen huomattavalla osalla: päivittäin lii-
kuntaa harrastavien osuus kasvoi 18 prosenttiyksikköä verrattuna tilanteeseen 
ennen Hairin alkua. (Taulukko 1.)

Seuraan enemmän kulttuuritarjontaa ja lähden spontaanisti näyttelyihin, 
konsertteihin ja teatteriin!

Tanssiharrastus lisääntyi ja olen ottanut ohjelmistoon kokonaan uuden 
tanssilajin eli modernin tanssin. Lisäksi paikkakunnan muutosta johtuen 
harrastuspaikat ja laitokset ovat muuttuneet.
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TAULUKKO 1.  Kulttuurin ja liikunnan vapaa-ajan aktiviteetit ennen Hairin  
alkua ja touko-kesäkuussa 2012.

4.4 MUUTOS YKSILÖN OMINAISUUKSISSA JA ASENTEESSA

Ensimmäisessä Hair-tutkimuskyselyssä tiedusteltiin itsessä koettua muutos-
ta Hair-produktion aikana, jolloin 72 prosenttia vastasi myöntävästi. Hair-
jatkokyselyssä 76 prosenttia vastanneista koki muuttuneensa Hairin jälkeen. 
Muutosta koettiin erityisesti rohkeudessa, itsevarmuudessa, innostuneisuu-
dessa, avoimuudessa, iloisuudessa ja itsekriittisyydessä. Moni vastaajista ker-
too nyt nauttivansa esiintymisestä ja hakeutuvansa rohkeammin esiintymisti-
lanteisiin. Myös oman asenteen merkitys ja itsetuntemuksen lisääntyminen on 
tarjonnut monelle mahdollisuuden muuttaa totuttuja käyttäytymismallejaan.

Hair-tutkimuskyselyssä keväällä 2011 kolme eniten Hairin aikana vahvistu-
nutta tekijää olivat esiintymisvarmuus, rohkeus ja itsensä voittaminen. Noin 
vuotta myöhemmin lähetetyssä kyselyssä tiedusteltiin ominaisuuksien muu-
tosta Hairin jälkeen. Kolme voimakkaimmin vahvistunutta ominaisuut-
ta vuonna 2012 olivat esiintymiskyky, itsetunto ja rohkeus. Esiintymiskyky 
oli Hairin aikana vahvistunut voimakkaasti 52 prosentilla vastaajista. Hai-
rin jälkeen esiintymiskyvyn vahvistumisesta raportoi 34 prosenttia vastaajis-
ta. Osuus on pienempi kuin Hairin aikana, mutta suurimman muutoksen 
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tain

Kuukau-
sittain

Harvem-
min tai en 
lainkaan

Yhteensä

Teatterin tekeminen itse 
(ennen Hairin alkua)

0 % 6 % 11 % 83 % 100 %

Teatterin tekeminen itse 
(tällä hetkellä)

0 % 12 % 14 % 74 % 100 %

Kulttuurin seuraamista 
(ennen Hairin alkua)

3 % 13 % 56 % 28 % 100 %

Kulttuurin seuraamista 
(tällä hetkellä)

6 % 19 % 65 % 10 % 100 %

Liikuntaa
(ennen Hairin alkua)

17 % 63 % 13 % 7 % 100 %

Liikuntaa
(tällä hetkellä)

35 % 54 % 7 % 4 % 100 %
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voi olettaakin tapahtuneen juuri harjoitteluprosessin aikana, eikä sen jälkeen. 
Muutokset ovat samansuuntaisia myös rohkeudessa ja itsetunnossa. (Kuvio 
3.) Lisäksi kiinnostavaa on tulos avoimuuden osalta: avoimuus on ainoa 18 
ominaisuudesta, jossa voimakkaasti vahvistuneiden osuus on suurempi Hai-
rin jälkeen kuin Hairin aikana (kuvio 4). 

KUVIO 3. Esiintymiskyky, itsetunto ja rohkeus Hairin aikana ja Hairin jälkeen.

Olen avoimempi ja rohkeampi olemaan oma itseni.

Itseluottamus ja itsetuntemus ovat kohentuneet. En enää ota niin herkästi 
itseeni. Tiedän pystyväni mihin vaan haluan.

Hairista saatu energia vaikuttaa yhä.
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51 %
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KUVIO 4. Avoimuus Hairin aikana ja Hairin jälkeen.

4.5 YSTÄVYYSSUHTEET JA YHTEISÖLLISYYDEN KOKEMUS

Yli puolet vastaajista koki ystävyyssuhteidensa muuttuneen Hairin aikana. 
Lähes 80 prosenttia vastaajista kertoi muutoksen olleen pysyvä. Ennen Hairia 
ystävyyssuhteiden määrä oli runsas 42 prosentilla vastaajista. Hairin jälkeen 
osuus oli 63 prosenttia. 21 prosenttiyksikön kasvu on huomattava lisäys ystä-
vyyssuhteissa. Myös niiden henkilöiden tilanne parani, jotka vastasivat, ettei 
heillä ennen Hair-produktiota ollut juuri lainkaan ystävyyssuhteita: Hairin 
jälkeen kaikilla vastaajista oli vähintään jonkin verran ystävyyssuhteita. (Ku-
vio 5.) Avoimissa vastauksissa tuodaan esille oman ystäväpiirin laajentuminen 
Hairin seurauksena: osa hairilaisista on löytänyt läheisiä ystäviä musikaalin 
osallistujista, osa puolestaan kertoo saaneensa uusien tuttavien verkoston, joi-
den kanssa voi esimerkiksi jatkaa kulttuuriharrastusta.

Muutin Hairin aikana Turkuun ja Hair-ystävät ovat olleet erittäin tärkei-
tä uusien verkostojen luomisessa.

Hairin kautta sain suuren joukon tuttuja ja muutaman hyvän ystävän.
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KUVIO 5. Ystävyyssuhteet ennen ja jälkeen Hair-produktion.

Ensimmäisessä Hair-tutkimuskyselyssä keväällä 2011 lähes 82 prosenttia vas-
taajista koki vahvaa yhteisöllisyyttä: tiivis ryhmähenki antoi osallistujilleen 
energiaa, iloa ja tukea itsensä ylittämiseen. Monet kokivat myös saaneensa 
ryhmästä vertaistukea vaikeiden elämäntilanteiden selvittämisessä, minkä 
merkitystä osallistujien hyvinvoinnille ei tule vähätellä. (Felixson ym. 2012, 
30–35.)

Jatkokyselyssä touko-kesäkuussa 2012 vahvasti yhteisöllisyyttä kokeneiden 
osuus oli noin 75 prosenttia (kuvio 6). Kysymys täytyi säilyttää entisessä muo-
dossa, koska mukana oli mahdollisesti myös uusia vastaajia. Sen vuoksi jatko-
kyselyssä tiedusteltiin lisäksi avoimena kysymyksenä sitä, onko yhteisöllisyy-
den kokeminen muuttunut Hairin jälkeen. Avoimet vastaukset antavat mie-
lenkiintoisia näkökulmia yhteisöllisyyden muuttumiseen. Huomattava osa 
hairilaisista tapaa edelleen toisiaan aktiivisesti Hair-teatterimatkojen ja mui-
den kulttuuritapahtumien yhteydessä, mikä pitää yllä Hairissa muodostunut-
ta yhteisöllisyyttä, vaikka suurin ”hurmos” on jo ohi. Muutamissa vastauksissa 
kaivattiin Hairissa ollutta ryhmähenkeä, eivätkä työpaikan tai muiden harras-
tusten yhteisöt tuntuneet tarjoavan vastaavaa kokemusta. Toiset puolestaan 
ovat ottaneet Hairin loppumisen vastaan luonnollisena projektin elinkaareen 
liittyvänä asiana ja suunnanneet kohti uusia haasteita ja harrastuksia. On hy-
vin yksilökohtaista, kuinka Hairin jättämän tyhjiön on kokenut ja millä sen 
on korvannut. 
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Hairin jälkeen olen ehkä hakeutunut enemmän erilaisiin yhteisöihin.

Se oli ainutlaatuista mutta tunne palaa aina uudelleen, kun porukka ko-
koontuu.

Ei ole enää niin vahvaa yhteisöllisyyttä kuin Hairissa. Tanssiharrastuksessa 
jonkin verran, mutta ei niin vahvana.

Se joukko, jonka kanssa Hairia yhdessä tehtiin on hajonnut eikä sitä koke-
musta yhteisöllisyydestä voi saada takaisin. Siitä on jäljellä yhteisiä tapaa-
misia, muistelohetkiä jne, mutta sama asia se ei ole kuin se huuma minkä 
lavalla ja sen takana koettiin.

KUVIO 6. Yhteisöllisyyden kokeminen Hairissa (kyselyt 2011 ja 2012). 
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Kuva: Rod McCracken
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5 HAIR-HAASTATTELUT

5.1 HAASTATTELUJEN TARKOITUS

Edellä esiteltiin Hair-projektin kvantitatiivisen jatkokyselyn tärkeimpiä tu-
loksia. Vaikka lomakekyselyn vastaajien oli mahdollista kirjoittaa omia mie-
lipiteitä avoimien kysymysten vastauskohtiin, täydennettiin kyselyn tuloksia 
myös neljällä teemahaastattelulla. Teemahaastattelu on puolistrukturoidun 
haastattelutavan muoto. Puolistrukturoidulla haastattelulla tarkoitetaan sitä, 
että vaikka kysymykset ovat kaikille samat, haastateltava vastaa kysymyksiin 
omin sanoin. Teemahaastattelu on vielä hieman vapaampi muodoltaan. Ky-
symyksiä ei esitetä kaikille samoin sanoin, mutta jokaisen vastaajan kanssa 
käydään tietyt haastattelurungon mukaiset teemat läpi. (Hirsjärvi ja Hurme 
2004, 43–48.) Hair-produktion toteutus oli monelle osallistuneelle suuri tun-
nekokemus, joten lomakevastausten lisäksi muutaman osallistujan haluttiin 
kertovan omin sanoin Hair-kokemuksesta ja sen aikaansaamista muutoksista 
hyvinvoinnissa pidemmällä aikavälillä. 

Teemahaastattelujen yleisenä aiheena oli, miten Hair näkyy haastateltavien 
elämässä ja hyvinvoinnissa tänä päivänä. Haastatteluissa selvitettiin hairilais-
ten fyysisessä, henkisessä ja sosiaalisessa hyvinvoinnissa tapahtuneita muu-
toksia sekä niiden yhteyttä Hair-produktioon. Lisäksi haastatteluissa keskus-
teltiin Hairin vaikutuksista arkipäivän elämään, esimerkiksi haastateltavien 
harrastuksiin ja nykyisiin ystävyyssuhteisiin, sekä Hair-yhteisöllisyydestä pro-
duktion jälkeen. Haastatteluissa muisteltiin myös paljon Logomon esitysten 
aikaansaamia tunteita ja projektin toteutusta kokonaisuudessaan. Käyttä-
mämme teemahaastattelurunko on raportin liitteenä (Liite 2).

Kaikki teemahaastatteluihin osallistuneet vastaajat olivat naisia, ja he olivat 
mukana Hairissa harjoitusten alkupuolelta aina Logomon esityksiin saakka. 
Lomakekysely toteutettiin touko-kesäkuussa 2012. Teemahaastattelut tehtiin 
noin puoli vuotta myöhemmin loka-marraskuussa 2012, jolloin Logomon 
esityksistä oli kulunut noin puolitoista vuotta. Haastattelulainauksia on pai-
koitellen yleistetty, jotta haastattelujen luottamuksellisuus säilyisi.
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5.2 KOKEMUKSIA HAIR-ELÄMYKSESTÄ

Teemahaastatteluihimme osallistuneet hairilaiset muistivat edelleen hyvin 
musikaalin tekoon liittyneitä tunnelmiaan ja ajatuksiaan, vaikka produktion 
loppumisesta onkin jo aikaa. Haastatteluissa haluttiin aluksi herättää keskus-
telua Hairin toteutuksesta, jotta päästäisiin sujuvasti kiinni oikeaan aihepii-
riin. Keskustelua heräteltiin muun muassa esittelemällä haastateltaville pää-
piirteittäin aiemman Hair-tutkimuksen yhteydessä muodostetut Hair-tarinat 
(Liite 3), joilla havainnollistettiin erilaisia kokemuslinjoja produktion toteu-
tuksesta (Felixson ym. 2012, 36–43). 

Kaikille haastatteluun osallistuneille yhteistä oli halu toteuttaa unelmia ja toi-
ve päästä esiintymään isolle lavalle. Osa heistä oli kokenut esiintymisten aika-
na hurmokseen verrattavaa vahvaa tunnelatausta, voimaantumista ja me-hen-
keä, mutta osa kuvaili esiintymiskokemusta hieman maltillisemmin sanoin. 
Kaikki olivat kuitenkin kokeneet yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta ryh-
män kesken esiintymisten aikana. Osalle haastateltavista keskeistä produktion 
toteutuksessa oli itsensä ylittäminen ja ilo uuden oppimisesta. Monet mainit-
sivat halun ja innon uuteen kulttuuriharrastukseen. Hair-tarinoista käydyissä 
keskusteluissa tuli myös ilmi, että meteli saattoi välillä häiritä keskittymistä. 
Niissä kannettiin myös paljon huolta siitä, huomioitiinko hiljaisia ja syrjään 
jääneitä henkilöitä produktiossa tarpeeksi. 

Toi on varmaan toi ”estradille pääseminen Hair-polun keskeinen päämää-
rä”, koska mä oon ennenkin esiintynyt ja mä rakastan esiintymistä!

Pitkäaikainen haave esiintymisestä ja itsensä ylittämisestä. Se toteutui 
Hairin kautta.

Ihan tämä elinikäiset oppijat, eli just tämä ilo uuden oppimisesta ja uudet 
taidot.

Myöskin se ilon tunne jälkeenpäin, että mä pystyin siihen, et – vau! Se on 
just se.. se on tosi ikävää, jos joku tunsi niin, että jäi ulkopuolelle tai että 
he ois halunneet enemmän. 

Monelle Hairiin osallistuneelle produktio toteutti pitkäaikaisen haaveen pääs-
tä esiintymään isolle lavalle. Haastatelluista osa oli jopa nuorempana haaveil-
lut teatterialalle lähtemisestä. 
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Mä oon aina rakastanut teatteria, pienestä asti jo. Mä olisin joskus aika-
naan halunnut teatterikorkeeseen, mut eihän se nyt silloin niinä päivinä 
ollut mikään kunnollinen ammatti ja en mä sitten koskaan sinne hakenu. 

Hairin toteutukseen liittyen haastatteluissa mainittiin usein, että produktion 
lopullista päämäärää oli aluksi hankala nähdä. Jotkut osallistujat saattoivat 
myös yllättyä improvisaatioon ja heittäytymiseen kannustaneista harjoitusme-
netelmistä. Oma innostus ja palo teatteria kohtaan saivat haastateltavat jatka-
maan mukana. Osalle aiemmat alaan liittyvät harrastukset toivat luottamusta 
produktion onnistumiseen sekä näkemystä siitä, että Hairiin osallistuminen 
voi tuoda myöhemmin uusiakin mahdollisuuksia taide- ja kulttuuriharrastus-
ten piirissä. Haastateltavat suhtautuivat eri taiteenlajeihin eri tavoin, ja jotkut 
olivat kokeneet erityisesti tanssin haastavaksi itselleen. Hairilaiset järjestivät 
kesällä Kupittaan puistossa omia täydentäviä tanssitreenejä, joita niihin osal-
listuneet muistelivat lämpimästi. 

Osallistujat lähtivät mukaan Hairiin hyvin erilaisista lähtökohdista ja esimer-
kiksi perheelliset kokivat välillä vaikeaksi Hairin yhdistämisen muuhun elä-
mään. Eräs haastateltava oli jopa harkinnut produktion jättämistä kesken, 
mutta koordinaattori Tiina Malmisalo oli saanut hänet pysymään mukana 
Logomoon saakka. 

Mut sit Tiina sano vaan, et ei sillä oo merkitystä – sä annat sen, minkä 
pystyt. Se ei oo vaan se esitys, jos et sä halua pääroolia, ni silloin ei. Silloin 
sillä on tietysti suurempi merkitys. Mut tuut kun pystyt ja osallistut kun 
pystyt. Ei se oo se päämäärä, vaan se on tää matka, mikä me yhdessä teh-
dään. Ja sit mä ajattelin, et mä jatkan ja niin mä sitten tein. Ja en mä sitä 
oo katunu. 

Produktioon osallistuneiden innostus jatkaa harrastamista kulttuurin ja taiteen 
parissa kertoo Hairissa saatujen onnistumisen tunteiden ja positiivisen palaut-
teen kannustavista vaikutuksista. Osa haastatelluista kertoi, että he hakeutui-
vat Hairin jälkeen vastaaviin produktioihin mukaan, sillä he olivat kokeneet 
Hairin loppumisen eräänlaisena henkisenä tyhjiönä pitkän harjoituskauden 
jälkeen. He päättivät lähteä mukaan vastaaviin projekteihin kokeakseen uudel-
leen samankaltaisia elämyksiä ja pitääkseen yllä uudelleen löytämiään itselleen 
tärkeitä harrastuksia. 
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Heti Hairin jälkeen mulla oli semmonen olo, et musta tuntui ihan valta-
van suurelta pudotukselta, jos ei tässä oo yhtään mitään. Ja mä itse aina-
kin, kun oli niitä mahdollisuuksia, ni hakeuduin heti [mukaan teatteri-
toimintaan]. 

Monelle tärkeää Hair-kokemuksessa oli esiintymisjännityksen voittaminen ja 
itsensä ylittäminen yhdessä muiden kanssa, vaikka esiintymistilanteiden lä-
hestyminen aiheuttikin välillä erimielisyyksiä ryhmän sisälle, eivätkä kaikki 
kokeneet saaneensa aina ääntään tasapuolisesti kuuluviin. Monet haastatel-
tavat kuvasivat Logomon esitysten kokonaisuutta edelleen sellaiseksi merkit-
täväksi tunnekokemukseksi, jolle ei oikein löydy vastinetta muusta elämästä. 
Haastatelluille jäi Hairin tekemisestä paljon lämpimiä muistoja. Osa heistä oli 
koonnut tai suunnitellut vielä kokoavansa itselleen muistoksi kansion Hairin 
aikana otetuista valokuvista tai silloin julkaistuista artikkeleista.

Kun sain ihan henkilökohtaista palautetta, et sinä olit hyvä. Mä luulen, et 
se on se – jotain voimaa, sisukkuutta oisko tullut. 

Mä muistan, miten mun sydän hakkasi silloin ennen kuin se alko. Mä 
ajattelin, et mä varmaan pyörryn kohta, koska mua jännitti niin paljon!

En mä usko, et kukaan ois pystynyt kuvittelemaan, kun se oli valmis, et 
mitä me sit koetaan. [...] Se jotenkin nousi johonkin sellaiselle tasolle, mitä 
ei olis voinut kuvitella olevankaan!

5.3 HAIRILAISTEN HYVINVOINTI PROJEKTIN JÄLKEEN

Teemahaastatteluissa selvitettiin haastateltavien fyysistä ja henkistä hyvin-
vointia suhteessa Hairin toteutukseen. Ne haastateltavat, jotka kokivat kun-
tonsa parantuneen Hairin aikana, mainitsivat tämän johtuneen muun muassa 
Hairin harjoitusten sisältämistä tanssi- ja liikuntatreeneistä. Kunnon kohene-
misen koettiin kuitenkin johtuneen muistakin syistä; esimerkiksi eräs haasta-
teltava oli lopettanut ylimääräisillä välipaloilla herkuttelun, sillä Hairin vuoksi 
tähän ei yksinkertaisesti jäänyt aikaa. Puolentoista vuoden päästä esiintymisis-
tä osalla haastatteluista kunto ja paino olivat säilyneet samoissa mitoissa kuin 
Hairin päättymisen aikoihin. Nämä haastateltavat olivat usein olleet aktiivi-
sia tai liikuntaa harrastaneita jo aiemmin. Joillakin haastatelluista Hairin ai-
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kaansaamat positiiviset vaikutukset fyysiseen terveyteen olivat hetkellisempiä. 
Hairin aikana koettu kipinä liikunnan harrastamiseen oli saattanut kuitenkin 
muistua uudelleen mieleen esimerkiksi laajemman elämänmuutoksen yhtey-
dessä.

Semmonen siinä kyllä sitten tapahtui, en mä tiedä kuinka kauan mahtoi 
mennä Hairista, mut pikku hiljaa se liikkuminen kyllä jäi ja salikerrat 
unohtui ihan kokonaan. Et jotenkin nyt on herännyt taas uudestaan. [...] 
Kun kuitenkin tiedostan sen tosi tarkkaan, kuinka tärkeetä ois se liikunta. 

Kaikki haastatteluun osallistuneet olivat yhtä mieltä siitä, että Hairista tuli li-
sää voimaa ja energiaa elämään. Osa heistä koki Hairin vaikuttaneen omaan 
elämäänsä ja valintoihinsa suuresti sekä jopa auttaneen osaltaan isojen elä-
mänmuutosten toteuttamisessa. Näissä haastatteluissa tuli selvästi esiin, mi-
ten Hairissa saatu positiivinen palaute ja esiintymisvarmuuden lisääntymi-
nen olivat tuoneet lisää itsevarmuutta ja toimeliaisuutta muuhunkin elämään. 
Haastateltavat tunsivat Hairin avanneen silmiä uusille mahdollisuuksille ja 
kannustaneen ottamaan rohkeasti elämän omiin käsiin.

Kyllä se, miten elämä menee nyt eteenpäin, niin mä olen yhä vaan vah-
vasti sitä mieltä, et Hair antoi muhun sellasta... aukaisi mua jotenkin, jos 
näin vois sanoo.

Siinä heräs jotenkin. Mun mielestä koko projektissa herätettiin semmosia 
syvempiä juttuja.

Osa koki Hairin vaikutukset maltillisempina, mutta hekin tunsivat esimerkik-
si heittäytymiskykynsä olevan nyt parempi kuin ennen tai aiempien terveydel-
listen haittojen helpottaneen. Haastateltavat eivät kuitenkaan kokeneet, että 
Hair olisi muuttanut heidän perusluonteitaan.

No siinä mielessä se ehkä muutti, että nyt mä uskallan heittäytyä vähän 
enemmän ja astuu sen laatikon ulkopuolelle [...] Et tulee pois sieltä suoja-
muurin takaa. Se on tietysti hyvä asia, et se on parantunut. 

Haastattelujen perusteella voi todeta, että Hairin pitkäaikainen vaikutus elä-
mään on ollut yhteydessä siihen, miten paljon muita haasteita osallistujilla oli 
mielessä Hairin kanssa samaan aikaan tai millaisia asioita he ovat kohdanneet 
elämässä Hairin jälkeen. Toiset pystyivät osallistumaan Hairiin täysipainoi-
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semmin kuin toiset esimerkiksi perhe- tai työelämän olosuhteista riippuen. 
Haastatteluissa mainittiin myös elämänhallintaryhmän merkitys pitkällä täh-
täimellä oman elämänvalintojen punnitsemisen tukena.

Se oli tosi hyvä, joo. Ja pisti paljon puhumaan, koska siinä piti miettiä sy-
vällisiä asioita, et mitkä on oman elämän kannalta tärkeitä. 

Osa haastateltavista koki onnellisuutensa ja itsetuntonsa kohonneen Hairiin 
osallistumisesta tähän päivään. Toisista haastateltavista tuntui, että Logomon 
esitykset olivat se hetki, jolloin he olivat hyvin onnellisia ja jolloin heidän it-
setuntonsa oli vahvimmillaan, mutta projektin jälkeen heidän olonsa on pa-
lautunut joko aiemmalle tai sitä vähän korkeammalle tasolle. Tämän koettiin 
johtuneen lähinnä produktion ulkopuolisista tekijöistä. Osalla haastateltavis-
ta arjenhallinnassa sekä kyvyssä sietää epävarmuutta ja keskeneräisyyttä oli 
tapahtunut jonkin verran positiivista muutosta joko Hairin aikana tai nyt 
myöhemmin produktion jälkeen, mutta toisilla nämä olivat pysyneet samalla 
tasolla koko ajan.

Haastatelluilta kysyttiin erikseen Hairin vaikutuksista työelämään, vapaa-ai-
kaan ja ihmissuhteisiin niin Hairin aikana kuin Hairin jälkeen. Osalla haas-
tateltavista Hair vaikutti työelämässä tehtyihin ratkaisuihin lisäämällä itsevar-
muutta. Haastatellut muistelivat sitä, miten Hairin aikana työkaverit elivät 
prosessissa mukana ja saivat kuulla paljon tarinoita siitä. Ihmissuhteissa oli 
myös tapahtunut jonkin verran muutoksia. Vapaa-ajan harrastuksiin Hairilla 
oli selvästi ollut eniten vaikutusta. Kaikki haastateltavat osallistuivat aiempaa 
useammin kulttuuritapahtumiin, kuten teatteriesityksiin. Kaikki olivat myös 
jatkaneet Hairin jälkeen kulttuurin ja taiteen tekoa itse, esimerkiksi lauluhar-
rastuksen tai harrastelijateatterin muodossa. He myös raportoivat kuulleensa 
muilta, että useat ovat olleet vastaavissa produktioissa mukana.

Haastatteluissa ilmeni joitakin viittauksia siihen, millaisia kokemuksia haasta-
teltavilla on keski-iästä elämänvaiheena. Osa haastateltavista oli käymässä läpi 
suurta elämänmuutosta, mutta varsinaiseksi keski-iän kriisiksi he eivät tätä ni-
mittäneet. Haastateltavat pitivät erityisen mukavana sitä, että Hairin ansiosta 
he olivat löytäneet uusia, hyviä ystäviä vielä nyt myöhemmällä iällä. Eräs ke-
hui Hairia mahtavaksi ideaksi, sillä kerrankin keski-ikäiset naiset eli kulttuurin 
suurkuluttajat pääsivät itse osallistumaan tällaisen produktion tekoon.



39Hetki tähtenä

Mä sanoin jo Hairissakin, et ihanaa, kun on keski-ikäinen, et itsekritiik-
ki pienenee koko ajan. Uskaltaa tehdä ihan mitä vaan ja semmosia isoja 
ratkaisuja ja mennä mukaan. Ei muuta kun nenästä kiinni ja sukeltaa. 

Itse asiassa nyt huomaa, kun alkaa tulla tätä ikää, ettei jaksa enää samal-
la tavalla ja siihen rupee jotenkin ärtymään helpommin kun aikaisemmin 
kun hommat ei etene. 

5.4 TEATTERIA, FACEBOOKIA JA UUSIA YSTÄVIÄ

Haastattelujen valossa yhdessä tekeminen oli ja on edelleen olennainen osa 
Hair-kokemusta. Osalle haastateltavista jo alun perin produktioon osallistu-
miseen vaikutti tuttavan tai ystävän suostuttelu tai lähteminen mukaan kave-
riksi. Tuttava oli aluksi saattanut esimerkiksi huomata mainoksen paikallisleh-
dessä. Produktiossa jatkamiseen vaikutti kuitenkin eniten haastateltujen oma 
kiinnostus teatteriin ja halu esiintyä. 

Hair-yhteisöllisyys on jatkanut elämäänsä monessa muodossa. Hairilaiset pi-
tävät edelleen yllä omia Facebook-sivujaan ja tapaavat säännöllisesti kuukau-
sittain. Yksikään haastatteluun osallistuneista ei ollut osallistunut kuukausit-
taisiin tapaamisiin, mutta osa heistä oli ollut mukana suurta suosiota saaneilla 
teatterimatkoilla ja muissa kokoontumisissa. Hairilaiset tekevät edelleen yh-
dessä matkoja Hair-musikaalia esittäviin teattereihin Suomessa ja lähiulko-
mailla. Samalla he muistelevat omaa, yhteistä kokemustaan Hair-produktion 
toteuttamisesta. Matkoille on parhaimmillaan osallistunut yli sata hairilaista, 
ja niitä järjestetään edelleen aktiivisesti puolitoista vuotta produktion jälkeen.

Meitä oli tosi iso porukka. Se meni ihan hyvin. Se oli meille monelle ihan 
käsittämätön tunnetasolla se fi ilis mennä sinne. Ne ei oo varmaan koskaan 
kokeneet sellaista yleisöä, siis nämä Tukholman Hairin esittäjät, kun me 
oltiin ihan into piukassa siellä mukana. Väliajalla siellä varmaan kaikki 
ajatteli, et ketä noi on, onko noi jotain mielenvikaisia! 
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KUVA 1. Hairilaiset teatterimatkalla Tukholmassa lokakuussa 2011.  
(Valokuva: Tuija McCracken)

Osa haastatelluista koki, ettei heillä ole enää tarvetta tämäntyyppisen Hair-
yhteisöllisyyden jatkumiselle, sillä he ovat laittaneet Hairin jälkeen muut ih-
missuhteet ja harrastukset elämässään ykkössijalle. Jotkut kokivat Hairin yh-
teisöllisyyden olleen välillä jo hieman liian painostavaa ja huomauttivat siitä, 
että osalle osallistujista Hair-yhteisö saattoi jäädä etäisemmäksi.

Mä en kokenut sitä yhteisöllisyyttä niin, et aina halataan. Et nyt on tullut 
se, kun nähdään, niin sit ne halaa ja sanoo Hair, Hair.

Sellainen kokemus, mut mun näkökulma on, et se on nyt tehty. Mut kyllä 
mä joskus kaipaan niin kuin viime talvena, et siinä oli tämmöstä.. Ei se 
ollut ollenkaan, ettei siellä ois ollut mitään me-henkeä. 

Nekin haastateltavista, jotka eivät osallistuneet yhteisiin tapaamisiin, olivat 
löytäneet hyviä ystäviä ja tuttavia Hairin kautta. Osa oli löytänyt jopa sy-
dänystävän, johon he pitivät edelleen säännöllisesti yhteyttä. Ystävyys saattoi 
syntyä jo projektin aikana tai vasta sen jälkeen. Oma väriryhmä eli heimo oli 
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kaikille haastatelluille merkityksellinen, ja he olivat ystävystyneet usein juuri 
oman heimon piirissä. Jokainen heimo edusti yhtä Hairin päähenkilöistä (Fe-
lixson ym. 2012, 11). Heimot näkyvät edelleen esimerkiksi Facebook-viestin-
nässä. Hairilaisten omaan Facebook-ryhmään kuuluu suurin osa projektiin 
osallistuneista, eli noin sata henkilöä.

Sieltä on jäänyt hyviä ystäviä, erityisesti yksi. Me ollaan hyvinkin läheisiä. 
Ja siitä mä oon tosi iloinen, että vielä tässä vaiheessa elämää löytää semmo-
sia kivoja uusia ystävyyssuhteita!

Onhan se ihanaa, et tiettyjen ihmisten kanssa on jäänyt semmonen tosi 
lämmin suhde!

Se jäi elämään, et jos joku kirjoittaa esim. Facebookissa jotain, ni kirjoit-
taa, et minä olen se oranssi.

Lisäksi haastateltavat löysivät Hair-produktion aikana läheisempiä tuttavia 
esimerkiksi roolien mukaan muodostuneista pienemmistä ryhmistä. Hair-ih-
missuhteet näkyivät edelleen haastateltavien kulttuuriin liittyvissä harrastuk-
sissa, esimerkiksi harrastelijateatterin tekemisessä yhdessä. Hair-produktion 
jälkeen on syntynyt myös kahdeksan hairilaisen muodostama a cappella -lau-
luyhtye Asema.

Haastateltujen mielestä Hair-yhteisöllisyydessä oleellisinta oli ison produktion 
toteutus yhdessä alusta loppuun. Monet haastateltavista kokivat, että Hairin 
aikana muodostuneet ihmissuhteet eroavat jonkin verran heidän muista ihmis-
suhteistaan. Hairiin osallistuneiden tuttavien joukossa tulkittiin olevan enem-
män kulttuuria ja taidetta itse harrastavia sekä aktiivisesti kulttuuritapahtumia 
seuraavia henkilöitä. Osa koki myös, että produktioon lähti alun perin mukaan 
samalla tavoin asennoituneita ja samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä. Mo-
net haastatelluista tunsivat edelleen yhteisöllisyyttä koko ryhmän kanssa. Yh-
teisöllisyys ilmenee heidän mukaansa yhteisten tapaamisten lisäksi esimerkiksi 
lämpiminä tervehdyksinä puolin ja toisin, kun hairilaiset törmäävät toisiinsa 
vaikka kaupassa, torilla tai teatterissa.
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KUVA 2.  Hairilaisten kesätapaaminen 2012. (Valokuva: Taina Ståhl) 

5.5 PROJEKTIKOORDINAATTORI TÄHTIÄ LUOTSAAMASSA

Teemahaastattelujen lisäksi haastattelimme myös Hairin projektikoordinaat-
tori Tiina Malmisaloa. Molemmissa hairilaisille tehdyssä kyselytutkimuksissa 
nousi esille, että Tiina Malmisalon rooli onnistuneella Hair-matkalla on ollut 
erittäin keskeinen. Malmisalon haastattelu toteutettiin avoimena haastattelu-
na, jonka kesto oli noin tunti. Haastattelija määritteli haastattelun kokoavaksi 
teemaksi Hairissa koetun yhteisöllisyyden sekä sen, miten Malmisalo projek-
tikoordinaattorina on pystynyt vaikuttamaan sen syntymiseen ja ylläpitämi-
seen. Haastattelu eteni aiheen piirissä jouhevasti, ja haastattelija esitti keskus-
telun aikana vain muutamia tarkentavia kysymyksiä. 
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Tiina Malmisalo toimi Hairissa projektikoordinaattorin roolissa lokakuusta 
2009 maaliskuun 2011 loppuun. Hänen tärkein tehtävänsä oli suuren hairi-
laisten joukon organisointi ja ryhmähengen ylläpitäminen. Malmisalo hoiti 
myös yhteistyön Turun ammattikorkeakoulun kanssa, osallistui elämänhal-
lintaryhmien suunnitteluun ja toimi hankeryhmän sihteerinä. Hän korosti 
vahvasti tehtävänsä työnohjauksellista puolta ja koki, että kovin paperinma-
kuinen projektihenkilö ei olisi tähän tehtävään sopinut. Hairilaisten elämän-
hallinnan tukeminen nousi hänen tehtävässään merkittävään rooliin. Vaik-
ka onnistunut projektin koordinointi henkilöityi Hairissa nimenomaan Mal-
misaloon, hän ei itse kokenut, että persoonalla varsinaisesti oli vaikutusta pro-
jektin onnistumiseen, vaan olennainen tekijä oli oikeanlainen työote.

Tärkeimmiksi tehtävikseen Hairissa hän koki osallistujien käytettävissä olemi-
sen ja uskon ylläpitämisen. Hän pyrki luomaan jokaiseen osallistujaan läheisen 
ja luottamuksellisen suhteen olemalla läsnä lähes kaikissa harjoituksissa ja otta-
malla osallistujat vastaan halaamalla jokaista saapujaa ovella. Osallistujat tiesi-
vät, että Malmisalolle oli lupa purkaa omaa pahaa oloaan, oli kyse sitten Hair-
prosessiin tai henkilökohtaiseen elämään liittyvistä asioista. Osallistujat tiesivät 
myös, että keskustelut hänen kanssa olivat aina luottamuksellisia. Lähestymi-
sen teki helpoksi Malmisalon säännöllinen läsnäolo harjoituksissa, ja koska 
osallistujat tutustuivat häneen harjoituksissa, oli yhteyden ottaminen helppoa 
myös harjoitusten ulkopuolella. Malmisalo koki toimineensa palvelevana pu-
helimena, jolle saattoi soittaa tai lähettää sähköpostia, jos jokin painoi mieltä.

Toiseksi keskeiseksi tehtäväkseen Malmisalo mainitsi uskon ylläpitämisen. 
Koska Hair-prosessin luonne vaati keskeneräisyyden ja epätietoisuuden sie-
toa, olivat hairilaiset useaan otteeseen ymmällään ja huolissaan siitä, tuleeko 
työstön alla olevasta produktiosta yhtään mitään. Kun epäuskoa ilmeni, hä-
nen tehtävänsä oli valaa osallistujiin luottamusta siitä, että kokonaisuus on 
kyllä hoidossa ja prosessin luonteeseen kuuluu, että asiat selkiintyvät pikku-
hiljaa. Malmisalo havaitsi, että erityisesti sellaisilla henkilöillä, joiden arkimi-
nään kuuluu vahvasti lankojen omissa käsissä pitäminen, oli erityisen suuria 
haasteita keskeneräisyyden ja kontrollista luopumisen sietämisessä. Uskon yl-
läpitämiseen liittyi myös rauhallisuuden säilyttäminen ja oman olemuksen 
tyynenä pitäminen, sillä Malmisalon kokemuksen mukaan hairilaiset olivat 
hyvin herkkiä aistimaan hänen sekä muiden työryhmän jäsenten tunnetiloja 
ja ilmeitä. Pelkkä omasta olemuksesta huokunut väsymys tai pääsärky saatet-
tiin tulkita uskonpuutteeksi koko Hairia kohtaan. Hänen roolinaan olikin 
säilyttää tyyni ja positiivinen ulkokuori, vaikka taustalla oli paikoitellen mo-
nenlaista prosessiin liittyvää myllerrystä.
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Malmisalon mielestä Hair-prosessi oli työnohjauksellisessa mielessä ja ryh-
mäpsykologisesti helposti ennustettavissa. Ne kriisit ja konfl iktit, joita enna-
koitiin etukäteen, toteutuivat Hair-prosessin aikana. Matkan varrella nähtiin 
niin itkua, huutoa, naurua, riitoja kuin myös monia muita tunnetiloja. Kun 
kriisejä ja konfl ikteja tuli eteen, Malmisalo kuunteli asianosaisia ja pyrki rat-
komaan ongelmatilanteita sitä kautta. Osallistujien huolet otettiin vakavasti 
ja niitä kuunneltiin, vaikka ongelman varsinaista syytä ei olisikaan saatu rat-
kaistua. Malmisalon kokemuksen mukaan matkan varrella esiintyi varsin pal-
jon erilaista huolta ja valitusta, mutta päämäärän lähestyessä valituksen kaut-
ta alettiin päästä voimavaroihin käsiksi. Hairilaisten käytyä tutuiksi projekti-
koordinaattorin kanssa monet halusivat jakaa hänen kanssaan myös henkilö-
kohtaisia huoliaan. Näille henkilöille Malmisalo halusi antaa erityishuomiota, 
mutta hän korosti kuitenkin, että hänen roolinsa ei ollut terapeuttinen. 

Ajatus yhteisöllisyydestä ja yhteisön voimasta on ollut mukana Hairissa al-
kuvaiheesta lähtien. Kantavana teemana on ollut, että yhdessä tehdään jotain 
voimauttavaa, joka saa osallistujat arvostamaan itseään ikääntymisestä huoli-
matta. Ajatus siitä, että ei voi tehdä enää mitään, kun on niin vanha, haluttiin 
syrjäyttää hyvällä itsetunnolla ja asenteella siitä, että tässä ollaan menossa selkä 
suorana ja ylpeinä kohti eläkevuosia. Aivan ilmeistä oli se, että erilaisia epäon-
nistumisia tulee eteen, koska kyse oli isolle lavalle suunnatusta musikaalista, 
jota toteutettiin ohjaajia lukuun ottamatta amatöörien voimin. Malmisalon 
viesti osallistujille olikin matkan varrella ollut, että mokia kyllä tulee, mutta 
yhdessä niistä selvitään. Kun joku on heikko, niin silloin muu ryhmä kannat-
telee. Vahvan yhteisöllisyyden syntymisen kannalta tämä perusajatus lienee 
ollut ensiarvoisen tärkeä.

Malmisalon kokemuksen mukaan yhteisöllisyys Hair-ryhmässä alkoi syntyä 
hyvin varhaisessa vaiheessa; sen ensimmäiset merkit alkoivat näkyä ryhmän 
oltua koossa vain muutamia kuukausia. Jo keväällä 2010 hairilaiset esiintyivät 
yhdessä erilaisissa kokoonpanoissa, ja yhteishenki ilmeni selvästi heidän koh-
datessaan. Hyväksyttäväksi tuli myös realiteetti siitä, että hairilaisten joukon 
oltua parhaimmillaan 200 hengen vahvuinen ei koko joukon kasassa pysy-
mistä voitu taata. Kaikille sitoutuminen pitkään projektiin ei ollut mahdol-
lista, tai harjoittelu koettiin syystä tai toisesta itselle sopimattomaksi. Mal-
misalon sanojen mukaan lähtijöitä ei erityisesti kalasteltu takaisin – joskin 
erityistapauksissa poisjääneisiin oltiin yhteydessä. Työryhmässä tehtiin kui-
tenkin huomio siitä, että ne hairilaiset, joille tapahtui prosessin aikana suu-
rimpia elämänmuutoksia tai tragedioita, pysyivät kyllä joukossa mukana, sillä 
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he kokivat Hairin antavan niin paljon voimia omaan jaksamiseen. Poisjäämi-
set johtuivatkin siis ennemmin käytännöllisistä haasteista, tavoitteiden ja to-
dellisuuden ristiriidasta sekä isoista elämänmuutoksista ja kriiseistä.

Yhteisöllisyys jatkui Malmisalon mukaan myös alkuinnostuksen jälkeen vah-
vana. Työryhmän pelkona oli, että Hair-ryhmä kutistuu pahasti kolmen kuu-
kauden kesätauon aikana vuonna 2010. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan hai-
rilaiset palasivat aktiivisesti harjoituksiin syksyllä. Esityksiä kohti mentäessä 
yhteisöllisyys lujittui niin kolmessa harjoitusryhmässä, joihin osallistujat oli 
jaettu, kuin myös kaikkien hairilaisten keskuudessa. Vaikka hairilaiset olivat 
kaikkein tiiveimmin yhdessä Logomo-jakson ajan, oli koko ryhmän yhteisiä 
harjoituksia ja erilaisia tsemppitilaisuuksia ja juhlia tasaisesti matkan varrella, 
joten yhteisöllisyys kehittyi koko prosessin ajan. Ison hairilaisjoukon sisälle 
syntyi myös erilaisia pienyhteisöjä. Harjoitusryhmät ovat yksi esimerkki näis-
tä pienyhteisöistä, mutta ihmiset löysivät omia pienryhmiään myös muilla 
tavoin.

Malmisalon mukaan perinteiset ryhmäroolit johtajineen, pelleineen ja syr-
jäänvetäytyjineen löytyivät sekä koko isosta porukasta että harjoitusryhmis-
tä. Myös eri harjoitusryhmillä oli erilaisia rooleja koko yhteisössä. Erityiseksi 
haasteeksi Malmisalo koki hiljaisempien ja seinämille jääneiden hairilaisten 
rohkaisemisen. Heitä projektikoordinaattori pyrki tukemaan etenkin proses-
sin alkupuolella, jolloin hän oli aina harjoituksissa mukana. Kun Malmisa-
lon rooli väheni ja ammattilaisten rooli harjoituksissa kasvoi, saattoi hiljais-
ten huomiointi kuitenkin vähentyä. Erillisenä keinona projektikoordinaattori 
pyrki ohjaamaan Hair-projektin ohessa järjestettyihin elämänhallintaryhmiin 
sellaisia henkilöitä, joiden hän itse uskoi hyötyvän sellaisesta toiminnasta. 
Päätös ryhmään osallistumisesta oli kuitenkin aina yksilön oma valinta.

Yhtenä keskeisimpänä syynä projektin onnistumiseen hairilaisten silmissä 
Malmisalo näkee loppuunmyydyt katsomot. Vaikka projektityöryhmällä ei 
ollut mitään mahdollisuutta vaikuttaa lippujen myyntiin ja katsojien paikal-
le saamiseen, oli katsomo kaikissa näytöksissä aina täynnä. Hairilaisten voi-
maantumisen näkökulmasta katsojien mielenkiinto ja innostus olivat erittäin 
tärkeitä tekijöitä. Jos katsomo olisi ollut joka kerta puoliksi tyhjänä, eivät 
esiintyjien tunnelmat ja kokemukset olisi todennäköisesti olleet lainkaan niin 
positiiviset kuin ne nyt ovat. Malmisalon huolena onnistuneiden ja tunne-
pitoisten esitysten jälkeen oli hairilaisten laskeutuminen takaisin normaali-
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elämään. Osallistujia tuettiin kyllä uusien harrastusten pariin Hair-prosessin 
aikana, mutta projektikoordinaattori mietti, olisivatko osallistujat hyötyneet 
myös muunlaisesta tuesta Hairin päättymisen jälkeen.

Oman ammatillisen kehittymisen kannalta Malmisalo koki Hairin tärkeäksi. 
Intensiivinen prosessi, jossa projektikoordinaattori meni lähelle ihmisiä ja ih-
misten käytettäväksi, oli kuitenkin paikoin raskas. Ammattilaisten ja osallistu-
jien välissä toimivalle projektikoordinaattorille työnohjaus olisi ollut tarpeel-
lista, joten tuleviin tämänkaltaisiin hankkeisiin Malmisalo suosittelee työnoh-
jausta projektikoordinaattorille. Jälkikäteen Malmisalo on kuitenkin ehdotto-
masti sitä mieltä, että lähtisi Hairiin tai vastaavanlaiseen projektiin mielellään 
uudelleen mukaan.

KUVA 3. Hair-tiimi vastaanottamassa Kunnossa kaiken ikää -ohjelman palkintoa 
Helsingissä tammikuussa 2012. (Kuvassa vasemmalta: Helena Suni-Välimäki, Tiina 
Malmisalo, Katariina Felixson ja edessä Maisa Kuusela.)
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Kuva: Rod McCracken
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6 LOPUKSI

Osana Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkivuotta toteutettu Keski-ikäisten 
hiukset -hanke onnistui tavoitteiden mukaisesti osallistujien aktivoimises-
sa, voimaannuttamisessa ja hyvinvoinnin tukemisessa (Felixson ym. 2011.) 
Vuonna 2012 toteutetun jatkotutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, ovatko 
nämä positiiviset vaikutukset nähtävissä vielä reilu vuosi Hairin päättymisen 
jälkeen. Seurantatutkimus toteutettiin hyödyntäen kvantitatiivisia ja kvalita-
tiivisia tutkimusmenetelmiä, ja selkeäksi tulokseksi saatiin, että Hairin muka-
naan tuomat positiiviset asiat olivat säilyneet osallistujien elämässä myös pro-
jektin päättymisen jälkeen. Osallistujien muistot Hairista olivat varsin myön-
teiset – joskaan prosessiin liittyviä alamäkiä ja kuoppapaikkoja ei ollut myös-
kään unohdettu. Vahva viesti osallistujilta oli kuitenkin se, että Hair oli hieno 
kokemus, ja suuri osa osallistujista olisi valmiita lähtemään vastaavanlaiseen 
prosessiin myös uudestaan mukaan.

Hairin positiivisia vaikutuksia reilu vuosi projektin päättymisen jälkeen osal-
listujat listasivat useita. Monet hairilaiset kokivat saaneensa lisää voimaa ja 
energiaa elämäänsä. Elämänasenne oli muuttunut positiivisemmaksi ja itse-
luottamusta oli tullut lisää. Rohkeuden ja avoimuuden lisääntyminen oli hei-
jastunut muun muassa työelämään ja parisuhteeseen. Muutamat kokivat Hai-
rin johtaneen jopa mittavaan elämänmuutokseen. Tulosten perusteella vai-
kuttaa siltä, että Hairin aikaansaamat positiiviset muutokset yksilöiden asen-
teissa ja ominaisuuksissa eivät jääneet hetkellisiksi, vaan ne ovat pysyvämpiä. 
Muutosten terävin kärki on toki tasoittunut Hairin päättymisen jälkeen, kun 
tunnemyrsky ja hurmos ovat tyyntyneet, mutta Hairin positiiviset vaikutuk-
set osallistujien elämään ovat yhä selvästi nähtävissä. Hairilaiset kulkevat Tu-
run kaduilla nykyään itsevarmempina, rohkeampina, avoimempina ja esiinty-
miskykyisempinä kuin ennen projektin alkua. Samalla yhä harvempi viettää 
aikaansa yksin, sillä hairilaisten ystävyyssuhteiden määrä on nykyään selvästi 
korkeampi kuin aikaisemmin.
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Seurantatutkimuksessa saatiin lisäksi selville, että Hair on aktivoinut osallis-
tujiaan myös pitkällä tähtäimellä; tulosten perusteella on selvästi havaittavis-
sa, että hairilaiset ovat entistä aktiivisempia niin kulttuurin kuin liikunnan 
saralla. Kulttuuria hairilaiset harrastavat nykyään enemmän kuin ennen mu-
sikaaliprojektia, on kyse sitten kulttuurin seuraamisesta tai taiteen tekemises-
tä itse. Myös liikunnan suhteen Hair sai ihmiset liikkeelle, sillä säännöllisesti 
liikkuvien osuus on reilu vuosi Hairin jälkeen selvästi suurempi kuin ennen 
Hairia. Oletettavasti kyse on toisaalta siitä, että Hairin aikana osallistujat tot-
tuivat harrastamiseen ja säännöllisiin harjoituksiin, joten uusien harrastusten 
aloittaminen Hairin päätyttyä on tuntunut helpolta ja luonnolliselta. Toisaal-
ta voidaan olettaa, että Hair-projektin implisiittisenä osana olleet terveyden- 
ja hyvinvoinnin edistämistavoitteet ovat menneet osallistujille perille, vaikka 
niitä ei haluttu musikaalin tekemisen yhteydessä erityisesti alleviivata. Kol-
mantena vaihtoehtona voidaan esittää, että itsetunnon vahvistumisen myötä 
hairilaiset ovat oppineet arvostamaan itseään entistä enemmän, ja ovat siksi 
halukkaita pitämään itsestään aikaisempaa parempaa huolta.

Hairin positiiviset vaikutukset yksilön ominaisuuksiin, asenteisiin, sosiaalisiin 
suhteisiin ja aktiivisuuteen ovat vahvassa yhteydessä siihen, millä tavalla yksi-
lö osallistui Hairiin. Jos projektille pystyi antamaan paljon, sai siitä myös itse 
paljon irti. Jos elämässä taas oli meneillään jotain sellaista, jonka takia Hairiin 
ei pystynyt keskittymään intensiivisesti, saattoi musikaalielämys jäädä yksilö-
tasolla vaisummaksi. Toisaalta Hair tarjosi monissa raskaissa elämäntilanteissa 
oleville osallistujille ainutlaatuista tukea ja antoi voimia jaksamiseen. Tulosten 
perusteella on kuitenkin havaittavissa, että monella otollisin tilaisuus tämän-
kaltaiseen projektiin osallistumiseen on silloin, kun muut osa-alueet elämässä 
ovat suhteellisen stabiilissa tilassa. Kun perhe- ja työelämässä kaikki on kun-
nossa, pystyy yksilö keskittymään sataprosenttisesti projektiin ja saa siitä myös 
suurimman hyödyn. Tulosten perusteella voidaan päätellä lisäksi, että Hair-
projektissa vaadittiin reilusti omaa aktiivisuutta. Aiempi innostus teatteriin 
ja musiikkiin sekä palo päästä esiintymään olivat saaneet monet lähtemään 
mukaan. Vaikka mukaan olisi lähdetty ystävän kannustamana, mukana py-
syminen vaati omaa innostusta ja halua ottaa aikaa muulta elämältä Hairin 
toteuttamiseen.

Yksilötason positiivisten vaikutusten rinnalle on nostettava myös Hairissa 
syntynyt vahva yhteisöllisyys. Suurin osa hairilaisista on kokenut vahvaa yh-
teisöllisyyttä Hairissa sekä projektin aikana että sen päättymisen jälkeen. Yh-
teisöllisyyttä koettiin niin suuressa Hair-porukassa kuin erilaisissa pienem-
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missä kokoonpanoissa, ja yhteisöllisyys on kukoistanut fyysisten kohtaamis-
ten lisäksi myös sosiaalisessa mediassa. Monelle hairilaiselle nimenomaan vah-
va yhteisöllisyys ja me-henki oli ollut projektin paras anti. Yhteisöllisyyden 
avulla selvittiin myös läpi tyypillisten projektikarikkojen. Projektityöryhmän 
tuki Hair-yhteisöllisyyden synnyttämisessä oli ensiarvoisen tärkeää. Alkuvai-
heessa me-henkeä piti tukea, jotta itseään ylläpitävä yhteisöllisyys saatiin syn-
tymään. Projektiryhmä pyrki tarjoamaan myös yksilötasolla tukea siihen, että 
jokainen osallistuja pääsisi sisään Hair-yhteisöön. Tutkimustulokset osoittavat 
kuitenkin, että kaikki hairilaiset eivät kokeneet yhteisöllisyyttä projektin ai-
kana. Osalle tämä oli tietoinen oma valinta. Haluttiin olla mukana tekemässä 
musikaalia, mutta tarvetta vahvalle sosiaaliselle vuorovaikutukselle ei koettu. 
Ongelmallisempi lienee kuitenkin se osallistujien pieni joukko, joka olisi ha-
lunnut päästä osaksi yhteisöä, mutta ei siinä syystä tai toisesta onnistunut. 
Projektityöryhmä pyrki tukemaan yhteisön ulkopuolelle jäävien osallistujien 
ryhmäytymistä, mutta käytettävissä olleet keinot olivat rajalliset, eivätkä kaik-
ki nekään toimineet toivotulla tavalla.

Yksi keskeisin perusajatus Hair-projektin takana oli tukea keski-ikäisiä turku-
laisia olemaan ylpeitä itsestään, saada heidät lopettamaan itsensä vähättely ja 
auttaa heidät kulkemaan rinta rottingilla kohti eläkevuosia. Tutkimustulosten 
mukaan näissä tavoitteissa on onnistuttu, ja keski-ikäiset turkulaiset saivat 
voimaantumisen kautta uutta itseluottamusta. Monelle näytteleminen oli ol-
lut suuri unelma jo nuoruudesta lähtien, mutta koskaan aikaisemmin uskallus 
ei ollut riittänyt tämän unelman tavoittelemiseen. Keski-iän ja Hairin tuoman 
mahdollisuuden myötä monet kokivat viimeisen tilaisuutensa tulleen. ”Nyt 
tai ei koskaan” -mentaliteetti oli havaittavissa monissa vastauksissa. Nuoruus-
vuosista periytynyt epävarmuus vaihtui Hairin edetessä ajatukseksi siitä, että 
kyllä runsaammilla ikävuosillakin varustettu voi, pystyy ja saa.

Hair-projektin tutkimusosuus on tuottanut tietoa musikaalin tekemisen hy-
vinvointivaikutuksista yksilötasolla. Kahden kyselytutkimuksen ja haastatte-
lujen avulla on pystytty osoittamaan musikaalin tekemisen merkittävyys yk-
silön fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääjänä heti projektin 
jälkeen sekä yli vuosi myöhemmin. Omat haasteensa tutkimuksen tekemi-
selle on kuitenkin asettanut se, että tutkimussuunnitelma on muotoutunut 
prosessin edetessä, eikä prosessin alussa ole osattu ottaa huomioon kaikkia 
tutkimuksellisia tarpeita. Jatkossa olisikin erityisen tärkeää päästää tutkimaan 
samankaltaista prosessia alusta lähtien suunnitelmallisesti. Tällöin saataisiin 
kartoitettua osallistujien lähtötilanne, ja sitä voitaisiin verrata prosessin aikai-
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seen ja jälkeiseen tilanteeseen pitkittäistutkimusasetelman vaatimalla tavalla. 
Nyt tehdyn tutkimuksen luotettavuutta lisää lomakekyselyjen hyvät vastaus-
prosentit sekä triangulaatio aineiston keräämisessä. Luotettavuusongelmia ai-
heuttaa erityisesti jälkimmäisen kyselyn kohdalla se, että kaikki vastaajat eivät 
osanneet suhteuttaa vastauksiaan nykytilanteeseen, vaan vastasivat kysymyk-
siin Hairin aikaisten ajatustensa perusteella.

Projektina Hairia voi pitää menestystarinana. Tavoitteena ollut musikaali saa-
tiin tuotettua ja myytyä täysille katsojille osana kulttuuripääkaupunkivuotta. 
Lisäksi osallistujien hyvinvointia onnistuttiin tukemaan niin yksilön asentei-
den ja ominaisuuksien, sosiaalisten suhteiden kuin elämäntapojenkin näkö-
kulmasta. Yksilöitä suurempaan rooliin projektissa nousi kuitenkin Hair-yh-
teisöllisyys, joka piti projektia kasassa ja kannatteli yksilöitä ja yhteisöä läpi 
erilaisten haasteiden ja kriisien. Projektin kehittämisnäkökulmasta keskeisim-
mäksi havainnoksi nousi tarve toiminnan hallitulle lopettamiselle. Hairin ta-
pauksessa koko projekti päättyi suhteellisen nopeasti Logomo-esitysten jäl-
keen, mikä johti siihen, että osallistujat tippuivat lyhyessä ajassa hyvin tiiviistä 
ja intensiivisestä toiminnasta lähes totaaliseen tyhjiöön. Siirtymävaiheen peh-
mittämiseen tulisikin jatkossa kiinnittää erityistä huomiota.

Jatkossa on hyvä pohtia myös sitä, missä mittakaavassa tämänkaltaista toimin-
taa kannattaa toteuttaa. Yli sadan osallistujan joukko on vaikeasti hallittavissa, 
ja niin suuressa ryhmässä osa väestä jää auttamatta toisten varjoon. Pienem-
mässä ryhmässä yksilöiden huomioiminen on helpompaa, eikä voimaantumi-
seen vaadita välttämättä mahtipontisia mittasuhteita. Mielessä on kuitenkin 
hyvä pitää, että tämän tutkimuksen perusteella iso lava, isot aplodit ja iso hur-
raava yleisö tekivät Hairista Hairin, ja niiden takia samanlaiseen projektiin 
oltaisiin valmiita lähtemään varauksetta uudelleen mukaan.
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Kuva: Rod McCracken



55Hetki tähtenä

LÄHTEET

Andersson, Marja (2004): Yhdistävä ja erottava kulttuuri. Teoksessa Kantola, Ismo; Koskinen, 
Keijo ja Räsänen, Pekka (toim.): Sosiologisia karttalehtiä, s. 181–200. Vastapaino, Tampere.

Anttonen, Erja (2012):”Visible to oneself and others – A youth work perspective to art and 
cultural education”. Teoksessa Krappe, Johanna; Parkkinen, Terttu & Tonteri, Anna (toim): 
Moving In! Art-Based Approaches to Work with the Youth (MIMO Project 2010–2013), s. 
33–45. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 127. 

Bardy, Marjatta (2007): ”Taiteen paluu arkeen”. Teoksessa Bardy, Marjatta; Haapalainen, 
Riikka; Isotalo, Merja ja Korhonen, Pekka (toim): Taide keskellä elämää, s. 21–33. Nykytai-
teen museo Kiasman julkaisuja 106/2007. LIKE, Helsinki.

Bauman, Zygmunt (2007): Sosiologinen ajattelu. Vastapaino, Tampere.

Bygren, Lars Olov; Johansson, Sven Erik & Konlaan, Boinkum Benson (2001): Sustaining 
habits of attending cultural events and maintenance of health: A longitudinal study. Health 
Promotion International 16:3, s. 229–234.

Bygren, Lars Olov; Johansson, Sven Erik & Konlaan, Boinkum Benson (2000): Visiting the 
cinema, concerts, museums or art exhibitions as determinant of survival: a Swedish fourteen-
year cohort follow-up. Scandinavian Journal of Public Health 28:3, s. 174–178.

Dahlström, Mikko (2012): Kerro se laulaen – kolme esimerkkiä musikaalidramaturgiasta. 
Opinnäytetyö, Metropolia ammattikorkeakoulu.

Felixson, Katariina; Helle, Laura; Mäntymäki, Marianne & Roininen, Milla (2012): Tavikses-
ta tähdeksi – hyvinvointi, elämänhallinta ja yhteisöllisyys Hair-musikaalin tekijöiden kokema-
na. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 126.

Heimonen, Kirsi (2009): Sukellus liikkeeseen – liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittami-
sen lähteenä. Acta Scenica -julkaisusarja nro 24, Väitöstutkimus, Teatterikorkeakoulu.

Helliwell, John F. and Putnam, Robert D. (2004): Th e Social Context of Well-Being. Philoso-
phical Transactions of the Royal Society B. 359:1449, s. 1435–1446.



56 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 149

Hirsjärvi, Sirkka ja Hurme, Helena (2004): Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja 
käytäntö. Yliopistopaino, Helsinki.

Hänninen, Salme (2009): Voimaantumisen tarinat subjektiuden vahvistajana. Aikuiskasvatus 
29:1, s. 4–13. 

Jeannotte, Sharon M. (2006): Millenium Dreams: Art, Culture, and Heritage in the Life of 
Communities. Canadian Journal of Communication. 31:1, s. 107–125.

Kantonen, Lea (2005): Teltta – Kohtaamisia nuorten taidetyöpajoissa. Taideteollisen korkea-
koulun julkaisuja A 54. LIKE, Helsinki.

Kinnunen, Marja-Liisa (2010):”Terveys”. Teoksessa Pulkkinen Lea & Kokko, Katja (toim.) 
Keski-ikä elämänvaiheena, s. 66–74. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja 
352.

Kokko, Katja (2010a):”Keski-iän määrittelyä ja kuvailua”. Teoksessa Pulkkinen Lea & Kokko, 
Katja (toim.) Keski-ikä elämänvaiheena, s. 1–4. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen 
julkaisuja 352.

Kokko, Katja (2010b): ”Psyykkinen hyvinvointi”. Teoksessa Pulkkinen Lea & Kokko, Katja 
(toim.) Keski-ikä elämänvaiheena, s. 91–96. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen jul-
kaisuja 352.

Kurkela, Kari (1995):”Yksityisen ja yhteisen rajalla – Musiikin esittämisen emotionaalisista 
ja kognitiivisista ulottuvuuksista”. Teoksessa Ojala, Raija (toim.): Esiintyjä – taiteen tulkki ja 
tekijä, s. 77–115. WSOY, Helsinki.

Lachman, Margie E. (2004): Development in Midlife. Annual Review of Psycholology 55, s. 
305–331.

Lehto, Kaisa (2012): Taiteesta tulevaisuuden hyvinvointia Varsinais-Suomessa. Turun ammat-
tikorkeakoulun raportteja 138. 

Liikanen, Hanna-Liisa (2010): Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia – ehdotus toimintaohjel-
maksi 2010–2014. Opetusministeriön julkaisuja 2010:1.

Metsäpelto, Riitta-Leena ym. (2010): ”Tutkimuksen toteutus”. Teoksessa Pulkkinen Lea & 
Kokko, Katja (toim.) Keski-ikä elämänvaiheena, s. 5–19. Jyväskylän yliopiston psykologian 
laitoksen julkaisuja 352.



57Hetki tähtenä

Niemi, Irmeli (1995): Kallioluolista kadunkulmaan – Esittäminen: osa ihmisenä olemista. 
Teoksessa Ojala, Raija (toim.): Esiintyjä – taiteen tulkki ja tekijä, s. 11–30. WSOY, Helsinki.
Nummelin, Sanna (2011): Kulttuurin hyvinvointivaikutukset: onnea, elämyksiä, terveyttä. 
Tutkimuskatsauksia 1:2011. Turku, Kaupunkitutkimus ja tietoyksikkö.

Nurmi, Jari-Erik; Ahonen, Timo; Lyytinen, Heikki; Lyytinen, Paula; Pulkkinen, Lea & Ruop-
pila, Isto (2006): Ihmisen psykologinen kehitys. WSOY, Helsinki.

Reunanen, Liisa & Suominen Anna-Kaisa (2012): ”Hyvinvointia kulttuurista ja taiteesta”. 
Teoksessa Reunanen, Liisa (toim.): Tiedosta terveys – vuoropuhelua kultturisesta hyvinvoin-
nista, s. 11–17. Tieteen ja kulttuurin Turku, hyvinvoiva kaupunki -hanke & Turun yliopisto. 

Strandman, Pia (2007): Taiteen soveltavaa käyttöä? Teoksessa Bardy, Marjatta; Haapalainen, 
Riikka; Isotalo, Merja ja Korhonen, Pekka (toim.): Taide keskellä elämää. s. 160–163. Nyky-
taiteen museo Kiasman julkaisuja 106/2007. LIKE, Helsinki.

Sutinen, Jussi (2011): ”TAIKA-hanke osana pienryhmäkotien taide- ja kulttuurivuotta.” 
Teoksessa Taide käy työssä – Taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöissä, s. 90–93. Lahden am-
mattikorkeakoulun julkaisuja Sarja C, osa 74.

Toivanen, Tapio (2007): Huippukokemus. Teoksessa Bardy, Marjatta; Haapalainen, Riikka; 
Isotalo, Merja ja Korhonen, Pekka: Taide keskellä elämää. s. 121–126. Nykytaiteen museo Ki-
asman julkaisuja 106/2007. LIKE, Helsinki.

Wallenius-Korkalo, Sandra (2011): ”Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia ja vaikutta-
vuutta”. Teoksessa Taide käy työssä – Taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöissä, s. 48–54. Lah-
den ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja C, osa 74.

Ylä-Soininmäki, Heini (2011): ”Taidetta työyhteisön kehittämiseen”. Teoksessa Taide käy 
työssä – Taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöissä, s. 143–147. Lahden ammattikorkeakoulun 
julkaisuja Sarja C, osa 74.

SÄHKÖISET LÄHTEET

Kulttuuri, terveys ja hyvinvointi -hanke. Viitattu 16.11.2012. http://www.hum.utu.fi /laitok-
set/hkt/tutkimus/hyvinvointi/

MIMO-hanke. Viitattu 22.11.2012. http://mimo.turkuamk.fi /

Osaattori-hanke. Viitattu 16.11.2012. http://www.osaattori.fi /osaattori.html



58 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 149

Osaamispolku-hanke. Viitattu 16.11.2012. http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi /fi /web/
varsinais-suomi/hankkeet/-/project/viewProject/114

Rosvall, Minna (2012): Romanimusikaali kannustaa suvaitsevaisuuteen. Viitattu 16.11.2012. 
http://yle.fi /uutiset/romanimusikaali_kannustaa_suvaitsevaisuuteen/6259323

Voimaa taiteesta -hanke. Viitattu 22.11.2012. http://voimaataiteesta.fi /



 



60 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 149

Hair jatkokysely

1. Oletko vastannut Hair-kyselyyn aiemmin? *

 Kyllä

 Ei

2. Sukupuoli *

 Nainen

 Mies

3. Ikä 





4. Siviilisääty 

 Parisuhteessa

 Sinkku

5. Onko sinulla lapsia? 

 Ei ole

 On, kotona asuva lapsi/lapsia

 On, kotoa jo poismuuttaneita lapsi/lapsia

6. Korkein koulutustasosi? 

 Korkeakoulutus

 Ammattitutkinto

 Ylioppilastutkinto

 Perus/kansakoulu

LIITE 1. HAIR-JATKOKYSELYN LOMAKE

Hyvä vastaaja, 

Hair-musikaalin esityksistä on reilu vuosi aikaa. Pyytäisimme Teitä nyt arvioi-
maan hyvinvointianne, terveydentilaanne ja sosiaalisia suhteitanne sekä niis-
sä tapahtuneita muutoksia Hair-produktion päättymisen jälkeen. Kiitämme 
Teitä vastauksestanne ja toivotamme elämyksellistä kulttuurikesää! 
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7. Ammattinimikkeesi? 




8. Asemasi työmarkkinoilla 

 Työssä

 Työtön

 Eläkeläinen

 Opiskelija

9. Onko parisuhteesi muuttunut Hairin päättymisen jälkeen? 

 Kyllä

 Ei

10. Jos parisuhteesi on muuttunut, kerro miten? 





11. Onko suhteesi muuhun perheeseesi tai läheisiisi muuttunut Hairin jälkeen? 

 Kyllä

 Ei

12. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kerro miten suhteesi perheeseesi tai läheisiisi muuttui? 





13. Onko elämässäsi tapahtunut jokin suuri kriisi tai elämänmuutos Hairin jälkeen? 

 Kyllä

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





15. Vaikuttiko Hairiin osallistuminen kriisistä tai elämänmuutoksesta selviämiseen tai sen käsittelemiseen? Jos vaikutti, niin 
miten?





16. Onko Hair-musikaaliin osallistuminen vaikuttanut työn tekemiseesi? 

 Kyllä

 Ei

17. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kerro miten? 





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

Päivittäin Viikoittain Kuukausittain
Harvemmin tai en 

lainkaan

Liikuntaa    

Musiikkia (laulaminen, soittaminen yms.)    

Tanssia    

Teatteria (teatterin tekeminen itse)    

Käsitöitä    

Kuvataidetta (maalaaminen, valokuvaaminen 
yms.)    

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

Järjestötoimintaa    

Matkustamista    

Luonnossa liikkumista ja/tai mökkeilyä    

Puutarhanhoitoa    

Internetin käyttöä viihteellisiin tarkoituksiin tai 
tietokonepelien pelaamista    

Opiskelua    

19. Kuinka usein harrastat seuraavia vapaa-ajan aktivitteetteja tällä hetkellä? 

Päivittäin Viikoittain Kuukausittain
Harvemmin tai en 

lainkaan

Liikuntaa    

Musiikkia (laulaminen, soittaminen yms.)    

Tanssia    

Teatteria (teatterin tekeminen itse)    

Käsitöitä    

Kuvataidetta (maalaaminen, 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 harrastustoimintasi Hairin jälkeen? 

 Kyllä

 Ei

21. Jos harrastustoimintasi muuttui, kerro miten? 
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22. Ystävyyssuhteesi ennen Hairin alkua 

 Minulla oli runsaasti ystävyyssuhteita ennen Hairia

 Minulla oli jonkin verran ystävyyssuhteita ennen Hairia

 Minulla ei ollut juurikaan ystävyyssuhteita ennen Hairia

23. Muuttuivatko ystävyyssuhteesi Hairin aikana? 

 Kyllä

 Ei

24. Jos ystävyyssuhteesi muuttuivat, kerro miten? 





25. Ystävyyssuhteesi Hairin jälkeen 

 Minulla on nykyään runsaasti ystävyyssuhteita

 Minulla on jonkin verran ystävyyssuhteita

 Minulla ei ole juurikaan ystävyyssuhteita

26. Onko muutos ystävyyssuhteissasi ollut pysyvä? 

 Kyllä

 Ei

27. Koetko muuttuneesi itse Hairin jälkeen? 

 Kyllä

 Ei
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28. Jos koet itse muuttuneesi, kerro miten? 





29. Koetko että fyysinen terveydentilasi on muuttunut Hairin päättymisen jälkeen? 

 Kyllä, terveydentilani on parantunut

 Kyllä, terveydentilani on heikentynyt

 Ei, terveydentilassani ei ole tapahtunut muutosta

30. Jos fyysinen terveydentilasi on muuttunut, kerro miten? 





31. Koetko, että yleinen hyvinvointisi on muuttunut Hairin päättymisen jälkeen? 

 Kyllä, yleinen hyvinvointini on lisääntynyt

 Kyllä, yleinen hyvinvointini on vähentynyt

 Ei, yleisessä hyvinvoinnissani ei ole tapahtunut muutosta

32. Jos yleinen hyvinvointisi on muuttunut, kerro miten? 





33. Kuinka suuren osan ajasta koet tällä hetkellä olevasi 

Valitse itseäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto.

koko
ajan

suurimman
osan aikaa

huomattavan
osan aikaa

jonkin
aikaa

vähän
aikaa

en
lainkaan

hyvin hermostunut      

tunnet mielialasi niin matalaksi, ettei 
mikään voi piristää sinua      
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tyyni ja rauhallinen      

alakuloinen ja apea      

yksinäinen      

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

     

onnellinen      

34. Arvioi miten seuraavat asiat ovat muuttuneet osaltasi Hairin jälkeen 

-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     

35. Onko kykysi asettaa rajoja itsellesi ja muille muuttunut Hairin jälkeen? Jos, niin miten? 
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36. Koitko Hairissa yhteisöllisyyttä? 

 Kyllä, koin vahvaa yhteisöllisyyttä

 Kýllä, koin yhteisöllisyyttä jonkin verran


Ei, en kokenut juurikaan 
yhteisöllisyyttä

37. Kerro onko yhteisöllisyyden kokeminen muuttunut Hairin jälkeen. 





38. Onko sinulla ehdotuksia tai ideoita vastaavanlaisten uusien hankkeiden suhteen? Jaa ideasi meille! 





 

Lähetä
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LIITE 2. TEEMAHAASTATTELURUNKO

Keski-ikäisten hiukset -hankkeen jatkotutkimus

Teemahaastattelut/haastattelurunko

Päätutkimuskysymys: Millaisia pidempiaikaisia vaikutuksia Hair-projektilla 
on ollut osallistujien hyvinvointiin?

1. Tausta

• Tiivistelmät Hair-tarinoista (Elinikäiset oppijat/Maan hiljaiset/
Unelmien toteuttajat/Hurmoksesta hairahtaneet): Löytyykö näistä 
tiivistelmistä sellaisia piirteitä, mitkä vastaavat omaa Hair-koke-
mustasi?

• Miksi lähdit alun perin mukaan Hair-produktioon?

• Näkyykö Hair edelleen elämässäsi jollain tavoin, esim. harrastus-
ten tai projektin aikana syntyneiden ystävyyssuhteiden muodossa?

2. Yleinen hyvinvointi

• Miten olet yleisesti voinut 

• ennen Hair-hanketta?

• Hairin aikana?

• nyt n. vuosi Hair-hankkeen jälkeen?

• Onko fyysinen hyvinvointisi muuttunut? Miten?
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• Entä henkinen hyvinvointisi?

• työ/arkielämä

• vapaa-aika

• perhe-elämä

• Onko Hairilla yhteyttä tähän? Jos muutosta, onko muutos ollut 
pysyvää?

3. Elämänhallinta

• Pistetehtävä (ennen Hairia – Hairin aikana – nyt)

• onnellisuus

• itsetunto

• arjen hallinta

• kyky sietää epävarmuutta ja keskeneräisyyttä

• Ovatko nämä yhteydessä Hair-produktioon, vai johtuvatko selke-
ästi muista asioista

4. Yhteisöllisyys

• Koitko yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta Hair-produktioon 
osallistuneiden kesken? Kuvaile, mistä tämä mielestäsi johtui.

• Oletko pitänyt vielä yhteyttä muihin Hairiin osallistuneisiin? Mil-
lä tavoin?

• Eroavatko Hairin aikana muodostuneet ihmissuhteet muista sosi-
aalisista verkostoistasi? Millä tavoin? 

5. Lopuksi

• Mitä muuta haluaisit vielä kertoa Hair-produktioon liittyen?
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LIITE 3. HAIR-TARINAT

Elinikäiset oppijat Maan hiljaiset

ilo uuden oppimisesta kokemus siitä, että ei tullut Hairissa kunnol-
la kuulluksi ja nähdyksi

uudet taidot ja niiden leviäminen myös 
muun elämän alueelle

uskalluksen puute johti syrjään vetäytymi-
seen ja sivuun jäämiseen

kontrollista heittäytymiseen ja epävar-
muuden sietokykyyn

meteli ja voimakkaasti itseään esille tuoneet 
henkilöt koettiin häiritseviksi

Unelmien toteuttajat Hurmoksesta hairahtaneet

halu ja into uuteen kulttuuriharras-
tukseen

yhteisöllisyyden kokemus ja me-henki mer-
kittävässä roolissa

pitkäaikainen haave esiintymistä ja 
itsensä ylittämisestä toteutui Hairin 
kautta

estradille pääseminen Hair-polun keskeinen 
päämäärä

aktiivinen ja positiivinen elämänasen-
ne siirtyi Hairin kautta myös muuhun 
elämään

esiintymisjännityksen voittaminen voimaan-
nuttava kokemus

vahva tunnelataus
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