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Abstract
The aim of this study was to describe and evaluate the use of dance performance as an intervention
in the care of elderly persons with dementia. The research task was to describe and evaluate how
demented elderly persons experience dance performances and describe dance performance and its
essence as an intervention.
The method was qualitative evaluation research. The informants were demented elderly
persons (13), their family members (4), nurses (7) and practical nurse students (3). Four dance
performances based on elderly persons' memories of different seasons were performed in the
nursing home. The data were collected using individual interviews of elderly persons, videotaping,
heart rate measurements and focus group interviews of family members, nurses and students.
The experiences of the demented elderly persons were related to dance performance as an
activity, dance performance, performers, themselves, and to the audience and surroundings. Dance
performance was evaluated as a process intervention with an effect on the elderly person and his/
her interaction with the others and also on the family members. Dance performance as an
intervention in the care of elderly persons with dementia has its own special features as does its
implementation in nursing.
Watching a dance performance is an active event to the demented elderly person. Feelings,
memories and sense of community with the others aroused by dance performance are positively
significant in the nursing care context. Dance performance is an interactive psychosocial
intervention which promotes the well-being and elicits the resources of the elderly person with
dementia. It can also be a contradictory intervention.
This study has produced information for gerontological nursing. With this information dance
performance can be used in similar situations as a goal-directed intervention.

Keywords: dance, elderly persons, intervention, nursing, qualitative evaluation research

Ravelin, Teija, Tanssiesitys auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten
hoitotyössä
Lääketieteellinen tiedekunta, Terveystieteiden laitos, Hoitotiede, Oulun yliopisto, PL 5000,
90014 Oulun yliopisto; Oulun yliopistollinen sairaala, PL 10, 90029 OYS; Kainuun maakunta kuntayhtymä, PL 401, 87070 Kainuu
Acta Univ. Oul. D 986, 2008
Oulu

Tiivistelmä
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja arvioida tanssiesityksen käyttöä auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitotyössä vanhusten, omaisten, hoitajien ja lähihoitajaopiskelijoiden näkökulmista. Tutkimuksen tehtävänä oli kuvata ja arvioida miten dementoituvat vanhukset kokevat hoitoyhteisöihin tuodut tanssiesitykset, kuvata tanssiesitystä auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitotyössä dementoituvien vanhusten, omaisten, hoitajien ja lähihoitajaopiskelijoiden arvioimana sekä kuvata, millainen tanssiesityksen tulee olla auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitotyössä.
Tutkimus oli laadullinen arviointitutkimus. Siihen osallistui 13 dementoituvaa vanhusta, 4
omaista, 7 hoitajaa ja 3 lähihoitajaopiskelijaa. Hoitokodissa esitettiin neljä vanhusten vuodenaikamuistoihin perustuvaa tanssiesitystä. Aineistonkeruumenetelminä olivat dementoituvien vanhusten yksilöhaastattelut, videointi, sykemittaukset sekä omaisten, hoitajien ja lähihoitajaopiskelijoiden ryhmähaastattelut. Aineistot kerättiin neljän tanssiesityksen yhteydessä ja jälkeen.
Aineistot analysoitiin laadullisella, induktiivisella sisällön analyysimenetelmällä.
Vanhusten kokemukset tanssiesityksistä liittyivät tanssiesitystoimintaan, tanssiesitykseen,
esiintyjiin, heihin itseensä sekä toisiin katsojiin ja ympäristöön. Tanssiesitys arvioitiin prosessina toteutuvaksi auttamismenetelmäksi, joka vaikuttaa vanhukseen ja hänen vuorovaikutukseensa toisten kanssa sekä omaisiin. Dementoituvien vanhusten auttamismenetelmänä toimivalla
tanssiesityksellä on omat erityispiirteensä tanssiesityskokonaisuuteen, tanssiesityksen kokonaistunnelmaan, rakenteeseen, kestoon, sisältöön, visuaalisuuteen, äänimaailmaan, esiintyjiin ja
ympäristöön liittyen. Tanssiesityksen hoidollisella hyödyntämisellä on myös omat erityispiirteensä.
Tanssiesityksen katsominen on dementoituvalle vanhukselle aktiivinen tapahtuma, ja tanssiesityksen herättämät tunteet, muistot ja yhteisyys toisten kanssa saavat aikaan prosesseja, joilla
on myönteistä hoidollista merkitystä. Tanssiesitys on vuorovaikutuksellinen, hyvinvointia edistävä ja vanhuksen voimavaroja esille nostava psykososiaalinen auttamismenetelmä, jonka avulla voidaan tukea dementoituvan vanhuksen normatiivista kehitystä. Tanssiesitys ei ole ristiriidaton auttamismenetelmä, ja sen hoidollisen hyödyntämisen lähtökohtana tulee olla dementoituvan vanhuksen yksilölliset tarpeet.
Tutkimus on tuottanut tietoa kliinisen, gerontologisen hoitotieteen tietoperustaan tuomalla
laadullista tutkimusnäyttöä aiemmin tutkimattomasta auttamismenetelmästä. Tuotetun tiedon
avulla tanssiesityksiä voidaan hyödyntää vastaavissa tilanteissa tavoitteellisesti auttamismenetelmänä.

Asiasanat: auttamismenetelmä, dementia, hoitotyö, laadullinen arviointitutkimus,
tanssi, vanhukset

”Hirveen mukaviaha ne on käyä vaikka oon vanaha. Ku ei ymmärräkkää mittää vaa kyllä sitä jostain aina ymmärtää, eihän se
saa lamppu sammua nii että.”
Nainen 87 vuotta
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Alkusanat
Olen nauttinut tästä matkasta suunnattomasti. Matka alkoi vuonna 1999 Hoitotieteen teoria -opintojaksolla Kuopion yliopistossa. Hoitotieteen laitoksen silloinen
lehtori, nykyinen Oulun yliopiston hoitotieteen professori Arja Isola kysyi meiltä
opiskelijoilta tutkimuksellisia kiinnostuksemme kohteita. Emmittyäni hetken
vastasin: ” Tanssin hoidollinen hyödyntäminen.” Arja Isolan kiinnostunut ja kannustava suhtautuminen aiheen tutkimiseen rohkaisi minua perehtymään aiheeseen
syvällisemmin proseminaarivaiheessa ja tekemään pro gradu -tutkielmani tanssin
käsitteestä. Molemmissa töissä ohjaajanani oli dosentti Jari Kylmä. Pro gradu tutkielmassa toisena ohjaajanani oli TtM Teija Korhonen.
Vaikka tutkimustyöhön liittyy paljon yksinäistä puurtamista, se ei koskaan toteudu ilman toisten tukea ja panostusta. Olin iloinen saadessani jatkaa tutkimustyötä Oulun yliopistossa Arja Isolan ja Jari Kylmän innostavassa, paneutuvassa ja
ammattitaitoisessa ohjauksessa. Heidän kanssaan olen saanut pohtia tutkimuksen
ongelmakohtia ja nauttia oivalluksen hetkistä. Olen saanut jakaa heidän kanssaan
myös tutkimuksen tekemiseen liittyvät ilot ja surut – taisi siinä ohessa tulla jaetuksi muuhunkin elämään liittyviä asioita. Suuret kiitokset heille molemmille
kaikesta tästä! Haluan esittää sydämellisen kiitokseni myös professori Hannu
Rintamäelle ”sykemaailmaan” perehdyttämisestä. En tiedä, mihin olisin siinä
maailmassa päätynyt ilman hänen apuaan. Väitöskirjani esitarkastajia, professori
Eija Paavilaista ja dosentti Anneli Sarvimäkeä haluan kiittää arvokkaista työtäni
eteenpäin vieneistä palautteista.
Kiitos lehtori Leena Turpeiselle kielenhuollosta ja lehtori Jaana Härköselle
englanninkielisen tiivistelmän tarkistamisesta. Kiitän informaatikko Raija Heinoa
tiedonhakuavusta, FL Mervi Ruotsalaista työni ulkoasun viimeistelystä ja Terveysliikuntakeskuksen johtajaa TtM Merja Vikströmiä sykeanalyysi- ja mittausavusta. Kiitokset myös Anja Mäelle ja Ira Holapalle avusta ryhmähaastattelujen
purkamisessa.
Haluan osoittaa suuret kiitokseni myös niille säätiöille ja tahoille, jotka ovat
tukeneet taloudellisesti väitöskirjani tekemistä. Työskentelyäni ovat tukeneet
Kansan Sivistysrahasto, Miina Sillanpään säätiö, Sairaanhoitajien koulutussäätiö,
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä Kajaanin Akateemiset
Naiset ry. Kainuun maakunta -kuntayhtymä mahdollisti kuuden kuukauden kokopäiväisen tutkimustyön myöntämällä tutkimukselleni EVO-rahoituksen.
Lämpimät kiitokseni kaikille tutkimukseen osallistuneille. Yhteistyö oli erittäin antoisaa ja avartavaa, ja tulen aina muistamaan heidät. Suuret kiitokset kuu9

luvat myös Taiku-tiimille: Eilalle, Kaisalle, Minnalle, Eijalle, Helille, MarjaLiisalle ja Kajaanin Tanssiteatterin tanssijoille. Ilman heitä tutkimusprosessini ei
olisi toteutunut tällaisena. Me myös loimme yhdessä toimintamallin, jota kannattaa hyödyntää.
Minulla on ollut onni olla osallisena eri jatko-opiskeluyhteisöissä. Olen kuulunut Oulun yliopiston hoitotieteen laitoksen jatko-opiskelijaryhmään, Kajaanin
yliopistokeskuksen monitieteiseen tohtorivalmennusryhmään, Kainuun maakunnan tutkijaryhmään sekä Pohjoisen hyvinvoinnin, terveyden ja sopeutumisen
tutkijakouluun. Kiitos kaikille näissä ryhmissä mukana olleille kannustuksesta ja
myötäelämisestä: ilman näitä taustayhteisöjä olo olisi ollut aika yksinäinen. Monialaisuus on tuonut myös uusia näkökulmia ajatteluuni. Kiitokset hoitotieteen
valtakunnalliselle tutkijakoululle sekä Kajaanin yliopistokeskukselle erinomaisesta opintojaksotarjonnasta. Haluan vielä osoittaa kiitokset TtM Arja Oikariselle.
On ollut aivan erityistä, että rinnalla on ollut toinen vastaavassa tilanteessa oleva
ihminen. Monesti on tuntunut siltä, että vain hän voi ymmärtää minua. Sitä se
vertaisuus lienee. Erityiset kiitokset kuuluvat myös KT Timo Pinolalle, FT Anu
Gretchelille ja LKT Esa Ahoselle maakunnan tutkijaryhmän toiminnasta. Ryhmä
on vaikuttanut ratkaisevasti tutkimukseni etenemiseen.
Olen tehnyt tutkimusmatkani suurimmaksi osaksi työn ohessa. Kiitos työkavereilleni ja esimiehilleni sekä Kainuun ammattiopistossa että Kajaanin ammattikorkeakoulussa tuesta ja kannustuksesta. Ajatukseni ja energiani ovat näinä vuosina suuntautuneet tutkimuksen tekemiseen, joten työpaikalla on vaadittu monenlaista ymmärrystä.
Onneksi elämäni ei ole ollut pelkkää tutkimuksen tekoa ja opiskelua, vaikka
se onkin ollut niin nautittavaa. Minulla on ympärilläni laaja ja tärkeä ihmisverkosto sekä elämässäni muita luovia töitä ja harrastuksia, jotka ovat pitäneet elämäni tasapainossa niin ajan- kuin energiankäytönkin suhteen. Ystävät ovat tukeneet minua tällä matkalla ja huolehtineet siitä, että minulla on muutakin ajateltavaa. Lähisukuani ja aviomieheni Jussin sukua kiitän kiinnostuksesta ja kannustuksesta. Äitiäni ja isääni kiitän erityisesti siitä uskosta ja luottamuksesta, jonka
olen itseeni ja elämääni saanut. Ilman sitä en ehkä olisi tälle matkalle lähtenyt.
Minun on kiitäminen myös edesmennyttä koiraamme Turrea ja nykyistä koiraamme Rekkua, jotka ovat vaatineet oman huomionsa makaamalla tutkimuspapereiden päällä ja puremalla tietokoneen johdot rikki.
Jussille rakkaat kiitokseni siitä, että olen saanut toteuttaa itseäni tälläkin tavalla. Jussi on ansainnut ”varjotohtorin” arvonimen kaikkien näiden vuosien keskustelujen, pohdintojen ja eri käsikirjoitusversioiden lukemisen ansiosta. Hän on
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ollut likasankoni, puskurini, kriitikkoni ja kannustajani aviomiehen ja ystävän
roolin lisäksi. Onneksi hän on saanut jakaa kanssani myös kaikki tähän matkaan
sisältyneet onnen hetket! Lämpimät kiitokseni myös Jussin lapsille Unnalle ja
Lassille kiinnostuksesta ja avusta matkan eri vaiheissa – muistanette ne gradun
kuviot…
Ristijärvellä heinäkuussa 2008

Teija Ravelin
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1

Johdanto

Kuvaan tässä luvussa tutkimukseni tarkoituksen ja taustan vanhusten hoitotyön,
hoitotieteen ja taiteen näkökulmasta. Lopuksi kuvaan ontologiset ja epistemologiset lähtökohtani tälle tutkimukselle.
1.1

Tutkimuksen tarkoitus

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja arvioida tanssiesityksen käyttöä
auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitotyössä vanhusten, omaisten, hoitajien ja lähihoitajaopiskelijoiden näkökulmasta.
Dementoituvalla vanhuksella tarkoitan tässä tutkimuksessa yli 65-vuotiasta
henkilöä, jolla on normaalista kognitiivisesta ikääntymisestä poikkeavaa heikentymistä ja/tai diagnosoitu dementoiva sairaus. (Hänninen & Soininen 2004, Suutama 2004.) Tanssiesityksillä tarkoitan kahden hoitokodin vanhusten vuodenaikoihin liittyvien muistojen pohjalta suunniteltuja taidetanssiesityksiä, joissa tanssijat ilmentävät tanssimalla tarinoita, kuvia ja tunnelmia vanhusten ollessa katsojina.
1.2

Tutkimuksen tausta

Väestö ikääntyy maassamme, ja ikäihmisten määrän on ennustettu kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä (Koskinen, Nieminen, Martelin & Sihvonen 2003).
Ikääntyminen on dementian riskitekijä, ja näin ollen dementoituvien vanhusten
määräkin tulee kasvamaan (Voutilainen & Vaarama 2002, Bates, Boote & Beverley 2004, Hänninen & Soininen 2004). Hoitotyön on siksi yhä paremmin pystyttävä vastaamaan dementoituvien vanhusten erityisiin tarpeisiin. Joissakin tutkimuksissa vaikeasti dementoituneiden ihmisten päivän on todettu koostuvan ympärivuorokautisessa hoidossa lähinnä istumisesta ilman muuta tekemistä. Dementoituvien ihmisten hoito keskittyy fyysisten tarpeiden tyydyttämiseen. (Aggarwal,
Wass, Minardi, Wardi, Garfield ja Cybuk 2003, Topo, Sormunen, Saarikalle,
Räikkönen ja Eloniemi-Sulkava 2007.)
Kainuun väestörakenne painottuu useissa kunnissa jo tällä hetkellä vanhusväestöön, ja tarve kehittää vanhustyön toimintoja on ilmeinen. Eduskunta sääti helmikuussa 2003 lain Kainuun hallintokokeilusta, jossa pyritään löytämään myös
sosiaali- ja terveydenhuoltoon uusia työ- ja toimintamalleja (Leskinen 2006).
Sosiaali- ja terveydenhuollon vanhustyöryhmän loppuraportissa vanhuspalveluita
15

ohjaaviksi arvoiksi on nostettu itsemääräämisoikeus, turvallisuus, normaalius,
tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus ja voimavaralähtöisyys. Voimavarojen tukeminen ja asumisen kodikkuus ovat tavoitteita vanhusten hoitokodeissa ja laitoksissa asumiselle. (Partanen 2004.)
Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan yksi geriatrisen hoidon ja
vanhustyön laadullisen kehittämisen painopistealueista on lääkkeettömien hoitojen kehittäminen. Kehittämisen vaikutuksia tulee myös arvioida. (Kivelä 2006.)
Lääkkeettömien auttamismenetelmien avulla voidaan dementoituville ihmisille
tarjota tarpeenmukaista ja persoonallista hoitoa. Siten voidaan vaikuttaa myös
haasteelliseen käyttäytymiseen. (Cohen-Mansfield 2005.)
Hoitotieteessä ollaan kiinnostuneita auttamismenetelmien kehittämisestä, ja
uusien hoitotyön auttamismenetelmien vaikuttavuudesta tarvitaan tutkimustietoa
(Oermann & Floyd 2002). Hoitotieteellisessä vanhustutkimuksessa on suositeltu
lisättäväksi toimintaympäristön, hoitotyöninterventioiden ja niiden vaikuttavuuden tutkimusta (Haapaniemi, Routasalo ja Lauri 2003). Psykososiaalisten auttamismenetelmien, kuten realiteetti-, muistelu- ja validaatioterapioiden vaikuttavuudesta tarvitaan yksilöityä tietoa esimerkiksi tietyssä dementoivan sairauden
vaiheessa olevien ihmisten hoidossa. Myös taideterapioiden vaikuttavuuden tutkimista suositellaan. (Bates ym. 2004.) Auttamismenetelmien vaikuttavuuden
tutkimus tulisi kohdistaa sekä homogeenisiin otoksiin että selkeisiin mitattaviin
asetelmiin (Marshall & Hutchinson 2001, Bates ym. 2004).
Taiteen ja kulttuurin liittäminen osaksi hoitotyötä on ollut Suomessa ajankohtaista 2000-luvulla. Mm. Terveyttä kulttuurista -työryhmä (koe! 1/03) on pyrkinyt
tutkimuksen, koulutuksen, tiedotuksen ja monimuotoisen kehittämisen avulla
saamaan kulttuurin osaksi hoitolaitosten arkea. Suomessa on parhaillaan useita
hankkeita, joissa tanssi, musiikki, näyttämötaide, kirjallisuus ja kuvataiteet jalkautuvat hoitolaitoksiin (Valtonen, 2006, Vuori, 2006, Juurikainen, 2007, Vuori
2008). Tanssitaiteen osalta taide- ja kulttuuripalveluiden tasa-arvoista saatavuutta
ja saavutettavuutta sekä sosiaalisesti että alueellisesti pyritään edistämään vuonna
2004 käynnistetyn tanssin aluekeskusverkostotoiminnan avulla (Tanssin aluekeskusverkosto). Aluekeskustoiminnan ansiosta Suomessa on useita soveltavan tanssin hankkeita eri hoitoyhteisöissä.
Tarkoitan tässä tutkimuksessa taiteella ihmisen tuottamia luomuksia, joilla
hän pyrkii ilmaisemaan jotain taiteen keinoin. Taidetta voi kokea joko itse sitä
tuottamalla tai toisen tuotosta vastaanottamalla. Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut taiteen vastaanottamisesta.
16

Oma pitkä kokemukseni tanssijana, tanssinopettajana ja tanssin katsojana on
vaikuttanut siihen, että tutkin tätä aihetta. Olen itse kokenut tanssin katsomisen
monella tapaa vaikuttavaksi, ja siksi kiinnostuin tanssiesitysten hoidollisesta hyödyntämisestä. Se, että esitysten vaikutuksia ei ole tutkittu, vaikka tanssiesityksiä
on hyödynnetty hoitoyhteisöissä jo jonkin aikaan, vaikutti lopullisesti tutkimusaiheen valintaan.
Aito taide tavoittaa ihmisen syvällisesti ja on kiinnostunut ikuisista ja korkeammista ilmiöistä ja ihmisen parhaasta. Taiteen tehtävä on näyttää ihmiselle todellisuuden muotoja ja asioiden suhteita. Taiteen näkökulmasta todellisuus on
sekä aineellista että henkistä. Taiteessa syntyy aina jotain näkyvää tai kuuluvaa.
(Venkula 2003: 34, 36.)
Taide antaa elämyksiä ja merkityksellisiä nautintoja. Taide- ja kulttuuritoiminnalla on todettu olevan yhteyttä parempaan koettuun terveyteen ja hyvän elämän kokemuksiin. Taideharrastukset synnyttävät yhteisöllisyyttä ja verkostoja.
(Liikanen 2003.) Taide voi joskus olla ainoa keino solmia tunneyhteys toiseen
ihmiseen tai omaan itseen. Yhteys omaan sisäiseen maailmaan voi liittyä sisäistettyihin itseä ja objektisuhteita koskeviin mielikuviin, tunteisiin ja toiveisiin. (Leijala-Marttila, Syren 2004.)
Taidekokemus on määritelty taiteen parissa hankituksi kokemukseksi, joka
voi herättää tunteita tai olla herättämättä tunteita ja olla joko nopeasti unohtuva
tai mieleenpainuva. Taide-elämys on syvä kokemus, jossa tunteet ovat läsnä ja
ihminen solmii henkilökohtaisen suhteen teokseen tai tilanteeseen. (Linko 1998.)
Taide-elämyksessä taiteilija ilmaisee jotain ja vastaanottaja tulkitsee sen yksilöllisesti (Venkula 2003, Blomqvist 2004). Taide-elämyksessä menneisyys ja nykyhetki yhdistyvät: esitys johtaa katsojan yhdistämään esitettävän asian johonkin
aiemmin kokemaansa (McLeish 2000, Venkula 2003, Blomqvist 2004), ja siten se
voi tarjota esimerkiksi dementoituvalle vanhukselle mahdollisuuden työstää elämävaiheeseensa liittyviä teemoja. Taide-elämys voi auttaa ihmistä olemaan se
henkilö, joka hän oli ennen sairastumista (Blomqvist 2004), eli taide voi tukea
yksilön identiteettiä.
Taide-elämys jättää ihmiseen jäljen, joka voi muuttaa hänen todellisuuskäsitystään (Venkula 2003: 72). Ihmisen tietoisuus lujittuu ja laajenee (McLeish
2000). Elämys syntyy yleensä ensin ilman tietoa, ja sille on tyypillistä polarisoituminen, esimerkiksi elämyksen ilmeneminen kahtena kaukana toisistaan olevana
tunteena, kuten itkuna ja nauruna. (Venkula 2003: 74.)
Vanhukset jäävät hoitokodeissa ja laitoksissa asuessaan helposti taideelämysten ulkopuolelle. Jotta oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus toteutuisi,
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näitä palveluja on tuotava heidänkin ulottuvilleen. Suomalaisessa yhteiskunnassa
taide onkin nähty ihmisen perusoikeudeksi ja taiteesta nauttimisen esteiden poistaminen tärkeäksi (Taide ja taidepoliittinen toimikunta 2002).
Tässä tutkimuksessa tutkin tanssiesitystä auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitotyössä. Tutkimus kohdistuu hoitotieteellisen tutkimuksen
kohteena olevista ilmiöistä vanhuusikäiseen, dementoituvaan ihmiseen sekä tanssiesitykseen hoitotyön toimintana dementoituvien vanhusten hoitotyössä (LeinoKilpi & Lauri 2003, Lauri & Kyngäs 2005: 52). Tutkimuksessa on perustutkimuksen piirteitä, koska tutkittavana on aiemmin hoitotieteessä tutkimaton auttamismenetelmä ja hoitotieteen käsitteistö laajenee tämän tutkimuksen ansiosta.
Tutkimus asemoituu kliiniseen hoitotieteeseen ja on gerontologinen hoitotieteellinen tutkimus, jonka tavoitteena on laajentaa käytännön hoitotyötä tuottamalla
laadullista näyttöä tanssiesityksestä auttamismenetelmänä.
1.3

Tutkimuksen lähtökohtaoletukset

Lähtökohtaoletukseni on, että ihminen on ainutlaatuinen ja kokonaisvaltainen
olento, jonka olemassaolo koostuu tajunnallisesta, kehollisesta ja situationaalisesta perusmuodosta. Ihmisen tajunnallisuus pitää sisällään ihmisen psyykkishenkisen olemassaolon, kehollisuus taas olemassaolon orgaanisena tapahtumana
ja situationaalisuus olemassaolon suhteina todellisuuteen. Ne ovat kietoutuneet
yhteen siten, että muutos yhdessä olemassaolon perusmuodossa vaikuttaa toiseen
tai toisiin. Ihmisen kokonaisuuteen voidaan vaikuttaa kaikkien näiden olemassaolon muotojen mahdollisuuksien kautta. (Rauhala 1985, 2005.) Vaikka dementoivat sairaudet vaikuttavat ihmisen kokonaisuuden kaikkiin perusmuotoihin, ihmisen kokonaisuus ja myös mahdollisuus vaikuttaa tähän kokonaisuuteen säilyy.
Taiteesta nauttiminen edellyttää kehon aistimisprosesseja, mutta varsinainen
taidenautinto syntyy kokemuksesta, joka on olemassa merkityksinä ihmisen mielessä (Rauhala 2005: 196–198). Rauhala (2005: 196) tarkoittaa merkityksellä
tässä kaikkea kokemista, joka on yksilön olemassaolossa merkitsevää, ei pelkästään kielellistä merkitystä. Rauhalan (2005: 197) mukaan taidenautinnon ei tarvitse referoida johonkin kielen tavoin. Tästä näkökulmasta taide, tässä tutkimuksessa tanssitaide, tarjoaakin mielenkiintoisen lähtökohdan dementoituvien vanhusten
hoitotyön tutkimukselle. Olen kiinnostunut ensisijaisesti dementoituvien vanhusten kokemuksista tanssiesityksistä auttamismenetelmänä sellaisena, kuin he ne
kuvaavat, tiedostaen dementoitumiseen liittyvät erityispiirteet. Dementoituvien
ihmisten oman näkökulman ja omien mielipiteiden selvittäminen on katsottu
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hoitotieteellisessä tutkimuksessa tärkeäksi (Phinney 1998, Burgener & DickersonPutman 1999, Aggarwal ym. 2003) ja niiden pimentoon jääminen on katsottu jopa
muistihäiriö- ja dementiatyön sokeaksi pisteeksi (Heimonen & Voutilainen 2006).
Dementoituvien vanhusten kokemukset ovat tutkimukseni keskiössä siten, että sekä vanhukset, omaiset, hoitajat ja lähihoitajaopiskelijat että minä tutkijana
arvioimme tanssiesitystä auttamismenetelmänä vanhusten kokemusten kautta.
Kun omaiset, hoitajat, opiskelijat ja minä tutkijana arvioimme vanhusten kokemuksia tanssiesityksistä, kokemuksilla tarkoitetaan niitä tulkintoja, joita me
teemme vanhusten reaktioista tanssiesityksiin. Tässä raportissa vanhusten kokemukset tulevat kuvatuiksi useiden tulkintojen ja viime kädessä minun, tutkijan,
kautta. Vanhusten kokemuksellisuus tarkoittaa tässä heidän ajatuksiaan ja mielipiteitään tanssiesityksistä sekä tunteita, joita tanssiesitykset heissä herättävät.
Tieto on käsitykseni mukaan subjektiivista ja objektiivista yhtä aikaa. Toisen
eli objektin kohtaaminen on pohjimmiltaan itsetietoa. Kohde, objekti, on subjektin oma tuote ja hänen ajatustoimintansa tulos. Siten tieto kohteesta on myös tietoa subjektista itsestään. (Wilenius 1978: 80–81.) Tässä tutkimuksessa tuotettu
tieto ja käsitykset tutkittavasta ilmiöstä ovat viime kädessä minun itsetietoani, sitä
kuvaa, jonka minä olen rakentanut tutkimukseen osallistuvien ihmisten kuvausten
kautta.
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2

Dementoituvan vanhuksen hoitotyö

Tässä luvussa tarkastelen aluksi vanhuutta elämänvaiheena Erik H. Eriksonin
kehitysteorian näkökulmasta ja sitä, miten dementoivat sairaudet vaikuttavat vanhuksen elämään. Tarkoituksenani on tuoda esille vanhuus kehityksellisenä ja
dynaamisena elämänvaiheena myös dementoituvan vanhuksen ja hoitotyön näkökulmasta. Kehityksellinen näkökulma tarjoaa mahdollisuuden tarkastella ja kuvata läpi elämän jatkuvaa psyykkisen kehityksen dynamiikkaa (Uotinen, Suutama &
Raitanen 2004). Tarkastelen dementoituvan vanhuksen hoitotyötä hoitotyön haasteiden ja erilaisten auttamismenetelmien näkökulmasta. Lopuksi tarkastelen taiteita auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitotyössä.
2.1

Vanhuus elämänvaiheena

Ihmisen elämänkulkua voidaan tarkastella eri tavoin, esimerkiksi elämänvaiheiden peräkkäisyyden näkökulmasta. Elämä voidaan nähdä episodien ja tapahtumien, kriisien ja elämäntehtävien sekä valintojen ja mahdollisuuksien ketjuna tai
siirtymisinä vaiheesta, tehtävästä tai tapahtumasta toiseen. Kehityskriisejä tai
-tehtäviä ja elämänrakenteiden muutoksia tarkastelevat teoriat ovat keskeisiä, kun
kuvataan elämänvaiheiden peräkkäisyyttä. Yksi tunnetuimpia teorioita on Eriksonin kehitysteoria. Sen mukaan ihmisessä itsessään tai hänen ulkopuolellaan tapahtuu iän myötä jotakin muutokseen johtavaa. Muutos on psykososiaalisen kehityksen vaatima. (Marin 2007.)
Eriksonin teoria luokitellaan kehityspsykologiseksi teoriaksi. Kehityspsykologisissa teorioissa kehitys nähdään prosessina, joka mahdollistaa laadulliset
muutokset yksilössä. Eri kehityspsykologisia teorioita yhdistää ajatus psyykkisestä kasvusta, jossa kehitys on aiempaa syvemmän ymmärryksen saavuttamista
sekä itsestä että ympäröivästä maailmasta. Eriksonin teorian keskeinen oletus
liittyy ihmisen persoonallisuuden joustavuuteen ja muutosmahdollisuuksiin läpi
elämän. (Uotinen, Suutama & Raitanen 2004.)
Eriksonin, Eriksonin ja Kivnickin (1986) mukaan ihminen työstää eri ikävaiheisiin liittyvissä kehitystehtävissä vastakkaisten psykososiaalisten teemojen
välistä jännitettä ja pyrkii löytämään tasapainon niiden välillä. Tällä pyritään
saavuttamaan eri ikävaiheiden mukainen mahdollisuus elinvoimaiseen osallistumiseen (vital involvement). Prosessia voidaan kuvata myös kahdeksan perustunneparin työstämisen ja perusvoiman saavuttamisen käsittein. Perusvoimilla tar21

koitetaan elämänuskon kuvauksia, joiden varassa ihmisen kehitys, kasvu ja kypsyminen tapahtuvat. (Siltala 1990.) (Taulukko 1)
Taulukko 1. Elämän psykososiaaliset kehitysvaiheet (Psychosocial stages of life,
mukailtu Erikson ym. 1986: 36).
Ikävaihe

Teema/ perustunnepari

Vahvuus/elämän perusvoima

Vanhuus

Eheys vs. epätoivo

VIISAUS

Aikuisuus

Generatiivisuus vs. itseensäkäpertyminen HUOLENPITO

Nuori aikuisuus

Läheisyys vs. eristyneisyys

RAKKAUS

Nuoruus

Identiteetti vs. hämmennys, hajaannus

USKOLLISUUS

Kouluikä

Toimeliaisuus vs. huonommuus

KOMPETENSSI

Leikki-ikä

Aloitteellisuus vs. syyllisyys

TARKOITUKSELLISUUS

Varhainen lapsuus Autonomia vs. häpeä, epäily

TAHTO

Vauvaikä

TOIVO

Perusluottamus vs. epäluottamus

Vanhuudesta ikävaiheena on useita määritelmiä. Vanhuusvaiheen alkuna voidaan
pitää 65 vuoden ikää, jolloin ihminen on virallisesti eläkeikäinen. (Turunen, 2005:
263.) Yli 60-vuotiaat itse käyttäisivät vanhus-nimitystä yli 80-vuotiaasta (Vaarama, Hakkarainen, Laaksonen 1999). Koettu vanhuus on yksilöllinen kokemus, ja
siksi vanhuutta on vaikea sijoittaa tiettyyn ikään (Turunen, 2005: 263). Vanhuudessa kiinnostuksen kohteet ja näkökulmat muuttuvat ja pyrkimys jäsentää elettyä
elämää vahvistuu. Vanhuudessa ihminen myös valikoi entistä tarkemmin ympäristön tarjoamia virikkeitä. (Uotinen, Suutama, Raitanen 2004.)
Eriksonin ym. (1986) mukaan ihminen työstää vanhuudessa myös aiempien
elämänvaiheidensa psykososiaalisia teemoja ja sisällyttää ne tähän elämänvaiheeseensa. Aiempien kehitystehtävien uudelleentyöstämisen kautta ihminen pyrkii
saavuttamaan elämänkulun kokonaisuuden. Tämä kehitystehtävien uudelleentyöstäminen tuo jatkuvuuden teeman ihmisen elämään (Uotinen ym. 2004).
Vanhuusiän keskeinen kehitystehtävä on saavuttaa minän eheys (integrity)
epätoivon (despair) sijaan. Olennaista on, että yksilö hyväksyy eletyn elämänsä
kaikkine puolineen ja sopeutuu ajatukseen elämän rajallisuudesta. Ihmisen pyrkimys minän eheyteen voidaan nähdä ihmisen elinikäisenä tehtävänä, ja vanhuuden eheytymiskehitys on ikään kuin luovaa viimeistelyä tälle pyrkimykselle. Vanhuusiän vahvuutena on viisaus (wisdom), joka sisältää kokemukseen perustuvan
eheyden kehollisten ja henkisten toimintojen heikentymisestä huolimatta. (Erikson ym. 1986, Malassu, Ruth & Saarenheimo 1992, Siltala 1990, Uotinen ym.
2004.)
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Eheyden vastakohta, epätoivo, johtaa kuolemanpelkoon ja ajatukseen siitä,
että aika on liian lyhyt eheyden saavuttamiseen (Malassu ym. 1992). Sisäinen ja
ulkoinen turvallisuudentunne auttaa vanhusta kamppailussa epätoivoa vastaan, ja
esimerkiksi muistamattomalle vanhukselle pysyvät ihmissuhteet tarjoavat turvallisen jatkuvuudentunteen. Myös paneutuminen taiteisiin, uskontoon ja erilaisiin
harrastuksiin antaa eheyden tunnetta epätoivon sijaan. (Siltala 1990.) Kyky löytää
omalle elämälle uudenlaista ja laajempaa ymmärtämystä, halu nähdä itsensä osana sukupolvien ketjua ja sopeutuminen lähestyvään elämän päättymiseen mahdollistavat vanhuuden näkemisen psyykkisen kehityksen huipentumana (Uotinen ym.
2004).
Tilannetta voi tarkastella myös toivon dynamiikan näkökulmasta, jossa toivon
ja epätoivon välinen vuoropuhelu on tärkeää. Epätoivo ei ole välttämättä negatiivinen kokemus, vaan sen avulla voidaan saavuttaa elämänviisautta. Myös toivon
säilyttämiseksi on tärkeää, että vanhus hyväksyy oman elämänsä mahdollisuuksineen ja rajoituksineen. (Kylmä 1998.)
Huolenpito (care) elämän vahvuutena liittyy vanhuudessa keskeisesti isovanhemmuuteen ja parisuhteeseen. Ihminen työstää generatiivisuuden ja itseensä
käpertymisen (self-absorption) välistä jännitettä saavuttaakseen huolenpidon elämän vahvuudekseen. (Erikson ym. 1986.) Huolenpito vanhuuden vahvuuteena voi
toteutua huolenpitona esimerkiksi koko ihmiskunnasta. Huolenpito on tällöin
abstraktimpaa kuin aiemmin ja ilmenee ajatuksina ja näkemyksinä. (Siltala 1990.)
Läheisyyden (intimacy) ja eristäytymisen (isolation) tasapainon sääteleminen
suhteessa toisiin ihmisiin liittyy rakkauden vahvuuden saavuttamiseen. Vanhuudessa tähän teemaan tuo oman ulottuvuutensa puolison ja läheisten ystävien kuolema ja oman kehon heikkenemisen myötä lisääntyvä riippuvuus toisista. Lapset
ja lapsenlapset asuvat usein kaukana eikä päivittäinen läheisyys ole mahdollista.
(Erikson ym. 1986.) Vanhuksella tulisikin myös hoitotyössä olla mahdollisuus
vuorovaikutussuhteisiin, joissa hän voi antaa toiselle ihmiselle jotain (Kylmä &
Isola 1997). Spontaanit emotionaaliset ja fyysiset vuorovaikutussuhteet ovat vanhukselle tärkeitä, sillä hänellä on edelleen kyky yllättyä, ihastua ja nauttia (Siltala
1990).
Elämänaktiviteetit, jotka aiemmin vaikuttivat identiteettiin, vähenevät vanhuudessa, ja identiteetti muovautuu nyt oman elämän arvioinnin ja koonnin sekä
jälkipolvien kautta (Erikson ym. 1986, Siltala 1990). Vanhuudessa uutena vaatimuksena on tarve hahmottaa eletyn elämän eri vaiheet ja niihin liittyneet ratkaisut
seurauksineen mielekkääksi jatkumoksi (Uotinen ym. 2004). Vanhuksen identiteetti perustuu elettyyn elämään ja ajatukseen omien piirteiden jatkumisesta seu23

raavassa sukupolvessa. Identiteetin vastakohtana on hämmennys, hajaannus (confusion). Varsinainen elämänvahvuus, joka tämän psykososiaalisen teeman työstämisen kautta saavutetaan, on uskollisuus (fidelity). Uskollisuus on kykyä ylläpitää lojaalisuutta eri asioihin tilanteiden muuttuessakin. Uskollisuus on identiteetin
kulmakivi ja kytkeytyy ideologiaan ja myönteisiin ihmissuhteisiin. (Erikson ym.
1986.) Myös uskon harjoittaminen voi vahvistaa elämän tarkoituksellisuuden
kokemista (Kylmä & Isola 1997).
Yksilö jatkaa vanhuudessa myös oman kompetenssinsa arvioimista suhteessa
ulkopuolisten vaatimuksiin ja esille nouseviin mahdollisuuksiin. Eläkkeelle jääminen, omien voimavarojen vähenemisen kohtaaminen ja kuoleman lähestyminen
tuovat oman rajallisuuden konkreettisesti työstettäväksi. Energiatason aleneminen
ja sensorinen herkkyys hillitsevät vanhuksen osallistumista maailmanmenoon.
Toimeliaisuuden (industry) kokemisen vastakohtana voi olla tunne huonommuudesta (inferiority) tai epäonnistuneisuudesta. (Erikson ym. 1986, Siltala 1990.)
Voimavarojen heikkeneminen muuttaa vanhuksen osallistumista elämään siten, että aiempi tarkoituksellisuus ja päämäärätietoisuus ei ole välttämättä enää
mahdollista. Onkin tärkeä muistaa, että vaikka vanhuksella on erilaisia toiminnan
rajoitteita, hän on sisäisesti vapaa kuvittelemaan ja muistelemaan. Muistelemisen
avulla hän voi saavuttaa tarkoituksellisuuden tunteen. (Siltala 1990.) Myös yhteiskunnan rakenteet voivat olla heikentämässä vanhuksen osallistumista, aloitteellisuus (initiative) ei ole kiinni vain hänestä itsestään. Tarkoituksellisuuden
tunteen (purpose) saavuttamiseksi vanhus työstää aloitteellisuuden ja syyllisyyden
(guilt) välistä jännitettä. (Erikson ym. 1986.)
Ihmisen keho muuttuu vanhuudessa, mikä johtaa ihmisen tarkastelemaan uudelleen myös omaa autonomisuuttaan suhteessa häpeään/epäilyyn (shame/doupt).
Kehon rajoitukset ovat sekä sisäisiä että ulkoisia ja liittyvät sekä omaan fyysiseen
kapasiteettiin että sosiaalisiin stereotypioihin ja odotuksiin. Vanhuksen on taisteltava uusien rajoitusten kanssa säilyttääkseen tahtonsa (will) ja mahdollisuuksien
rajoissa olevan riippumattomuutensa. (Erikson ym. 1986.)
Kaikkein varhaisimman kehitysvaiheen psykososiaalinen teema liittyy toivoon, joka mahdollistuu perusluottamuksen (basic trust) ja epäluottamuksen (basic mistrust) välisen jännitteen työstämisellä (Erikson ym. 1986). Toivo on kaikkein välttämättömin elämän perusvoima ja pitää ihmisen elossa silloinkin, kun
usko ja luottamus ovat heikentyneet. Toivon avulla ihminen ihminen oppii sietämään luottamuksen ja epäluottamuksen välistä jännitettä. Toivoa voidaan vahvistaa vanhuksen elämässä mm. hellivien ruumiillis-psyykkisten kosketuselämysten
avulla. (Siltala 1990.) Vanhuudessa yksilö voi löytää perustavalaatuisen uskon,
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joka luo toivoa ja kytkeytyy viisauteen (wisdom), joka on varsinainen vanhuusiän
elämän vahvuus. (Erikson ym. 1986.)
2.2

Dementoituminen vanhuusiässä

Muistihäiriöt ja dementia ovat yleisiä erityisesti 75 vuotta täyttäneessä väestössä
(Kivelä 2006). Dementia on oireyhtymä, johon liittyy muistihäiriön lisäksi henkisen toiminnan ja muiden korkeampien aivotoimintojen heikentyminen. Tämä
rajoittaa ihmisen itsenäistä selviytymistä elämän eri alueilla. (Erkinjuntti 2002,
Bates ym. 2004.)
Vanhenemisprosessi yhdessä sairauksien ja toiminnanvajauksien kanssa on
elämänlaatua ja autonomista elämää uhkaava tekijä (Heikkinen, 2002). Dementoituminen vaikuttaa väistämättä vanhuksen mahdollisuuksiin työstää elämänvaiheeseensa liittyviä kehitystehtäviä.
Dementoituminen vaikuttaa ihmisen psykososiaaliseen ympäristöön, erityisesti ihmissuhteisiin ja vuorovaikutukseen (Kitwood 1997: 20). Muistamattomuus, kielelliset vaikeudet ja orientoitumisvaikeudet tuovat jokapäiväiseen elämään epävarmuutta, ja sosiaalisten suhteiden ja elämän aktiviteettien vähetessä
elämä kaventuu. (Phinney 1998.)
Muistiongelmat voivat olla oppimisen työläyttä, unohtelua sekä sanojen mieleen palauttamisen ja muistamisen vaikeutta. Lievissä muistiongelmissa ihminen
itsekin huomaa ja myöntää muistamisen vaikeudet (Hutchinson, Leger-Krall &
Wilson 1997, Phinney 1998, Burgener & Dickerson-Putman 1999, Pirttilä & Erkinjuntti 2002). Keskivaikeissa muistihäiriöissä hän ei enää tunnista selviytymisvaikeuksiaan. Lähimuisti heikkenee selvästi, mikä vaikeuttaa arkipäivän elämää.
Vaikeissa dementioissa muisti toimii vain satunnaisesti. (Pirttilä & Erkinjuntti
2002.)
Dementoituvan ihmisen maailmasta tulee muistihäiriöiden vuoksi sirpaleista,
ja erityisesti kielellinen ilmaisu on vaikeaa (Hudgins 1998, Phinney 1998, PaloBengtsson, Ekman & Winblad 1998, Erkinjuntti & Huovinen 2001, Laaksonen
ym. 2004). Monimutkaisen puheen ymmärtäminen sekä sanojen tuottaminen ja
nimeäminen vaikeutuvat ja tavalliseen keskusteluun osallistuminen vähenee
(Phinney 1998, Pirttilä & Erkinjuntti 2002).
Dementiaan liittyvä hahmottamisen vaikeus hankaloittaa ympäristön ja ihmisten tunnistamista. Hahmottamisvaikeudet ja orientoitumishäiriöt saavat aikaan
virheellisiä tulkintoja ympäristöstä, ihmisistä ja tapahtumista. Menneisyyden ja
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nykyisyyden tapahtumat sekoittuvat, ja tulkinnat voivat saada harhaluuloisia piirteitä. (Pirttilä & Erkinjuntti 2002.)
Psyykkisten oireiden, kuten masennuksen, apatian, ahdistuneisuuden, psykoottisten oireiden, persoonallisuuden muutosten, uni-valverytmin häiriöiden,
seksuaalisten käytösoireiden ja levottomuuden, taustalla voi olla toivottomuuden
tunteita, kokemus elämän kontrolloimattomuudesta tai toiminnan puute (CohenMansfield 2005). Aggarwalin ym. (2003) tutkimuksessa kommunikaatioongelmat ja elämäntilanteeseen liittyvät menetykset horjuttivat dementoituvan
ihmisen itseluottamusta ja aiheuttivat masennusta, aggressiivisuutta ja vetäytymistä. Psyykkiset oireet voitiinkin nähdä ymmärrettävinä reaktioina siihen, mitä
dementoituvat ihmiset kokivat, eikä sairauden oireina ja etenemisenä.
Dementoituva vanhus voi käyttäytyä haasteellisesti. Lyöminen, esineiden
särkeminen, huutaminen, vaeltaminen ja katastrofireaktiot voidaan luokitella
haasteelliseksi käyttäytymiseksi (Remington 2002, Cohen-Mansfield 2005, Isola,
Backman & Paasivaara 2005). Haasteellinen käyttäytyminen voidaan nähdä psykologisena reaktiona, kun kognitiivinen heikentyminen poistaa suojan voimallisilta tunteilta ja ne saavat vallan (Kitwood 1997). Haasteellinen käyttäytyminen voi
olla myös pyrkimystä kommunikaatioon tai jonkin muun tarpeen tyydyttämiseen
(Kitwood 1997, Cohen-Mansfield 2005, Kovac, Cashin & Sauer 2006). Esimerkiksi toistavat keholliset liikkeet, kuten eri kehonosien hankaaminen, voivat olla
itsestimulaatiokeino, jolla luodaan turvallisuuden tunnetta ja jonka ansiosta säilytään psykologisesti elossa (Kitwood 1997). Topon ym. (2007) tutkimuksessa dementoituvat vanhukset silittivät pöydän pintaa tai tuolin käsinojaa aististimulointina yksin ollessaan.
Dementiaan liittyy myös liikkumisen vaikeutta eli apraksiaa, jonka taustalla
ei ole motorisia ongelmia. Apraksian vuoksi kyky käyttää välineitä heikkenee
eikä esimerkiksi hampaidenharjaus enää onnistu. Apraksia vaikeuttaa liikkeelle
lähtemistä, ja käveleminen voi olla lyhytaskelista ja leveäraiteista. Liikkumista
voivat vaikeuttaa myös primaariheijasteet ja ekstrapyramidaaliset oireet. Ekstrapyramidaalioireissa kävely on hidasta, lyhytaskelista ja raajat jähmeät. Primaariheijasteissa vanhuksella voi olla tarttumisrefleksejä, jolloin hän tarraa kiinni johonkin eikä pysty irrottamaan otettaan. (Pirttilä & Erkinjuntti 2002.)
Yleisimmät dementiaa aiheuttavat sairaudet ovat Alzheimerin tauti, vaskulaariset dementiat, Lewyn kappale -dementia ja otsalohkodegeneraatiot (Viramo &
Sulkava 2002). Alzheimerin tauti on näistä yleisin, ja sen esiintyvyys kasvaa iän
myötä. Se alkaa muistihäiriöillä ja siinä muisti on vaikeimmin häiriintynyt älyllisen toiminnan osa-alue. Alzheimerin tauti etenee hitaasti ja tasaisesti, ja taudin26

kuva on yleensä yhtälainen riippumatta taudin alkamisiästä. Käytösoireet ja toimintakyvyn heikkeneminen ilmenevät taudin edetessä. (Pirttilä & Erkinjuntti
2002.)
Alzheimerin tautia sairastavat ihmiset ovat kokeneet sairautensa vaikutukset
elämäänsä mm. erilaisina menetyksinä. Sellaiseksi on koettu muistin, riippumattomuuden ja merkityksellisen työskentelyn menettäminen. Sairaus vaikuttaa myös
sosiaaliseen elämään. Oma kykenemättömyys ilmaista itseään sosiaalisissa tilanteissa huolestuttaa ja hämmentävät tilanteet pelottavat. (Burgener & DickersonPutman 1999, Aggarwal ym. 2003.)
Vaskulaariseen dementiaan liittyy verenkierrollisia tekijöitä ja aivomuutoksia.
Yleisimpiä vaskulaarisen dementian taustalla olevia aivoverenkiertohäiriöitä ovat
suurten kaula- ja aivoverisuonten tauti, sydänperäinen aivoembolinen aivoinfarkti
ja pienten aivoverisuonten tauti. (Erkinjuntti & Pirttilä 2002.) Vaskulaarisessa
dementiassa toiminnanohjauksen eli monimutkaisen kognitiivisen prosessoinnin
toteuttamisen vaikeudet ovat yleensä hallitsevia suhteessa muistivaikeuksiin
(Hänninen & Soininen 2004).
Toiminnanohjauksen onnistuminen on oleellista ihmisen itsenäisen selviytymisen kannalta. Toiminnanohjaukseen liittyy monimutkaisessa kognitiivisessa
prosessoinnissa tarvittavaa joustavuuden ja kontrollin ylläpitämistä, johon sisältyy myös emootioiden säätely. Dementiaan liittyvässä toiminnanohjauksen häiriössä kaikkeen käyttäytymiseen heijastuvat vaikeudet ovat laaja-alaisia. Toiminnanohjauksessa on neljä vaihetta: 1) tavoitteen muodostus, 2) suunnittelu, 3)
päämäärään suuntautunut toteutus ja 4) tuloksellisuuden arviointi. (Ylinen, Jäkälä
& Hänninen 2002.) Dementiaan liittyvät toiminnan ohjauksen vaikeudet voivat
näkyä hitautena, aloitekyvyttömyytenä ja apaattisuutena. Myös keskittymisvaikeudet hankaloittavat suunnitelmien tekemistä ja toteuttamista. (Rinne 2002.)
Sekamuotoisessa dementiassa on piirteitä sekä Alzheimerin taudista että vaskulaarisesta dementiasta. Sen arvioidaan olevan tulevaisuudessa yleisin dementioiden alatyyppi, koska sen esiintyvyys on suurta vanhemmissa ikäryhmissä. (Erkinjuntti & Pirttilä 2002.)
Lewyn kappale -dementia on 50–80 vuoden iässä alkava etenevä dementoiva
sairaus. Taudin alkuvaiheessa ei ole yleensä Alzheimerin taudille tyypillisiä muistivaikeuksia vaan kognitiivisten toimintojen, tarkkaavuuden ja vireystilan vaihtelua. Muistin prosessointi heikkenee taudin edetessä. Lewyn kappale -dementiaan
liittyy visuaalisia hallusinaatioita, masennusta sekä parkinsonismille tyypillisiä
oireita motorisissa toiminnoissa ja tasapainovaikeuksia. Oireet voivat vaihdella
huomattavasti eri aikoina. (Rinne 2002, Hänninen & Soininen 2004.)
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Frontemporaalisessa dementiassa aivojen otsalohkon toiminta heikkenee.
Tässä dementiaa aiheuttavassa sairaudessa keskeistä ovat persoonallisuuden ja
käyttäytymisen muutokset, ja ne ovat myös taudin keskeisiä alkuoireita. Persoonallisuuden ja käyttäytymisen muutokset voivat ilmetä impulsiivisena, estottomana tai apaattisena käytöksenä. Ihmisen sosiaalinen toimintakyky laskee, koska
hänen kykynsä huomioida muita ihmisiä on heikentynyt. (Rinne 2002, Hänninen
& Soininen 2004.) Kyky ymmärtää itsessä tapahtuvia muutoksia ja itsetuntemus
ovat heikentyneet enemmän kuin Alzheimerin taudissa (Rankin, Baldwin, PaceStavinsky, Kramer & Miller 2005). Frontemporaalisessa dementiassa voi ilmetä
myös sanojen tai tavujen toistamista ja puhe voi muuttua stereotyyppiseksi (Rinne
2002). Toiminnanohjausvaikeudet ja kognitiivinen oireisto tulevat esille myöhemmässä vaiheessa. (Rinne 2002, Hänninen & Soininen 2004.)
Dementoivan sairauden aiheuttamasta toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta dementoituvan ihmisen identiteetti säilyy ja interpersoonalliset prosessit,
jotka ilmenevät mm. tunteiden ilmaisun ja hengellisyyden tarpeiden kautta, jatkuvat. Dementoituva ihminen on yksilö, jolla on oma ainutlaatuinen kokemuksensa
itsestään ja maailmasta. Hänen persoonallisuutensa ja elämänhistoriansa vaikuttavat yksilöllisiin kokemuksiin ja myös sairaudesta selviämiseen. (Kitwood 1997.)
Ennen sairastumista todetun persoonallisuustyypin (introverttius/ekstroverttius)
on nähty säilyvän sairauden aikana ja myös se pitäisi ottaa huomioon dementoituvan ihmisen hoitotyössä (Kolanowski, Richards & Sullivan 2002).
2.3

Dementoituvan vanhuksen hoitotyön haasteet

Dementoituvan vanhuksen hoidossa on keskeistä yksilöllinen hoiva ja huolenpito.
Hoidon tavoitteena on luoda dementoituvalle vanhukselle olosuhteet, joissa hän
voi hyvin ja on sairauteensa nähden mahdollisimman hyvässä henkisessä kunnossa. Yksilön perustarpeiden tyydyttäminen sekä ihmisarvon, itsenäisyyden ja turvallisuuden takaaminen ovat hyvän hoidon perusta. Oikea, virikkeellinen ympäristö hidastaa henkistä taantumista. (Jylhä, Salonen, Mäki & Hervonen 1996.)
Dementoituvalla vanhuksella on tarve ja oikeus tulla kohdelluksi ihmisenä ihmisten joukossa (Topo ym. 2007: 121). Hoidossa onkin keskeistä se, miten muut
ihmiset tavoittavat dementoituvan vanhuksen jäljellä olevan terveyden, sen sijaan,
että painopiste olisi toimintakyvyn menetyksissä (Heimonen & Voutilainen 2006:
17).
Yksilöllisten psykologisten tarpeiden huomioon ottaminen on hyvän hoidon
lähtökohta. Dementoituva vanhus tarvitsee rakkautta, lohtua, kiintymystä, mu28

kaan ottamista, tekemistä ja identiteetin kokemista. Hoidon ensisijainen tehtävä
on auttaa yksilöä säilyttämään ihmisyytensä henkisten voimavarojen heikentymisestä huolimatta. Ihminen tarvitsee merkitysten jakamista vuorovaikutuksessa
toisten kanssa ollakseen ihminen, ja dementoituvien ihmisten hoidossa keskeisimpiä asioita onkin luoda myönteistä vuorovaikutusta ja säilyttää se. (Kitwood
1997, Cohen-Mansfield 2005.)
Dementoivan sairauden vaikutukset muistiin, kielelliseen ilmaisuun, psyykkiseen vointiin, fyysiseen toimintakykyyn ja käyttäytymiseen tuovat haasteita dementoituvan vanhuksen elämään ja sitä kautta hoitotyöhön.
Dementoivan sairauden aiheuttamat vuorovaikutukselliset vaikeudet on nähty
keskeisenä haasteena sekä dementoituvalle itselleen että ympärillä oleville. Näiden voi olla vaikeaa tulkita, mitä dementoituva vanhus sanoo, ja samalla kannustaa tätä vuorovaikutukseen. (Kitwood 1997, Topo ym. 2007: 120.) Sairauden
etenemisen myötä ei-sanallisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu. Vuorovaikutusvaikeuksista huolimatta dementoituvan vanhuksen kyky viestiä itseään koskevista asioista säilyy. Se, miten hän niistä kertoo ja mistä hän kertoo, voi muuttua. Vuorovaikutus on hoitotyössä asiakkaan/potilaan ja hoitajan yhteistyön perusta, ja siksi siihen on kiinnitettävä erityistä huomiota kehitettäessä laadukasta
hoitoa. (Topo ym. 2007: 120.)
Dementiaan liittyvien hahmottamisen ja orientoitumisen vaikeuksien vuoksi
hoitaja ja dementoituva vanhus eivät jaa samaa todellisuuskuvaa maailmasta, ja se
tuo haasteita vuorovaikutustilanteisiin ja arkipäivän sujumiseen. Voi olla haastavaa hyväksyä erilainen todellisuuskäsitys yhdenvertaiseksi oman todellisuuskäsityksen kanssa. (Hertogh, The, Miesen & Eefsting 2004, Topo ym. 2007.)
Dementiaan liittyvät psyykkiset oireet, esimerkiksi ahdistuneisuus, masennus
ja psykoottiset oireet, tuottavat inhimillistä kärsimystä vanhukselle itselleen ja
kuormittavat läheisiä. Psyykkiset oireet ovat laitoshoitoon joutumisen tavallisin
syy (Vataja 2002). Dementoituvan vanhuksen haasteellinen käyttäytyminen on
uhka hänen omalle hyvinvoinnilleen, koska se lisää tapaturmariskiä ja pakotteiden käyttöä ja huonontaa hoitoyhteisön ilmapiiriä (Remington 2002, CohenMansfield 2005, Isola, Backman & Paasivaara 2005, Saarnio, Isola & Backman
2007). Haasteellisen käyttäytymisen taustalla on myös ympäristöön liittyviä tekijöitä, esimerkiksi toiminnan puutetta. Siksi sekä hoitoympäristöjä että auttamismenetelmiä tulisi kehittää dementoituvia vanhuksia ja heidän voimavarojaan
tukeviksi. (Hudgins 1998, Palo-Bengtsson, Ekman & Winblad 1998, Laaksonen
ym. 2004, Cohen-Mansfield 2005.)
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Hoitokodissa asuvat Alzheimerin tautia sairastavat ihmiset ovat kuvanneet
sosiaalisen stimuloinnin, valintojen tekemisen ja riippumattomuuden kokemukset
vähäisiksi. Hoitokodin kiireisyys voi esimerkiksi johtaa siihen, että asioita tehdään vanhusten puolesta. Hoitokotien asukkaiden vaikutusvaltaa omaa hoitoaan
koskevissa asioissa on suositeltu lisättäväksi. (Aggarwal ym. 2003.)
2.4

Auttamismenetelmät dementoituvien vanhusten hoitotyössä

Hoitotyön menetelmillä tarkoitetaan hoitotyön henkilöstön käyttämiä menetelmiä,
joilla on tarkoitus auttaa ihmistä edistämään terveyttään ja tulemaan toimeen
sairautensa ja sen aiheuttamien rajoitusten kanssa tai tukea ihmistä kuoleman
lähestyessä. Menetelmät vaihtelevat ihmisen elämänkaaren, terveydentilan, elämän tilanteen ja ympäristön mukaan. Hoitotyötä tehdään yksilöiden, perheiden ja
yhteisöjen kanssa. (Partanen & Perälä 2000.) Tässä tutkimuksessa tarkoitan auttamismenetelmällä sekä hoitajan käyttämiä hoitotyön menetelmiä että menetelmiä, joissa hoitaja työskentelee yhteistyössä jonkin menetelmän asiantuntijan
kanssa. Hoitotyössä hyödynnetään monitieteistä tietoperustaa.
Dementoituvien vanhusten auttamismenetelmien valinnan tulisi perustua potilaan, hoitajan, ympäristön ja hoitojärjestelmän väliseen vuorovaikutuksen, ei
potilaan sairauden näkemiseen ongelmana. Dementoituvan vanhuksen oireiden
sekä niiden ja ympäristön välisen yhteyden arvioinnin perusteella auttamismenetelmät voidaan kohdentaa tarpeenmukaisesti. Arvioinnissa tulee ottaa kantaa
myös siihen, kenen elämää oire hankaloittaa. Auttamismenetelmä voi kohdistua
yksilöön, ympäristöön, hoitohenkilöstön käyttäytymiseen tai hoitojärjestelmään.
Auttamismenetelmän hyödyntämisen jälkeen hoidon tulosta tulee arvioida. (Cohen-Mansfield 2005.)
Dementoituvien vanhusten on todettu kokevan intrapsyykkistä epämukavuutta sensorisen stimuloinnin ja sensorisen rauhoittamisen epätasapainon vuoksi.
Epämukavuus voi ilmetä agitaatiokäyttäytymisenä tai vaikeutena sosiaalisissa
suhteissa. Hoitoyhteisöjen toiminnot tulisikin suunnitella siten, että auttamismenetelmät suunnitellaan yksilöllisesti ja harkitaan toimintojen rytmitys myös edellä
mainitusta näkökulmasta. (Kovach 2000.)
Dementoituvien vanhusten hoitotyön auttamismenetelmien tulisi olla henkistä
hidastumista ehkäiseviä ja itseluottamusta kehittäviä ja säilyttäviä. Omanarvontunteen rakentaminen, merkityksellisten tehtävien tarjoaminen, roolien palauttaminen ja ystävyyssuhteiden mahdollistaminen ovat tärkeitä hoidollisten toimintojen elementtejä. (Marshall & Hutchinson 2001.)
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Hyvinvointia ja mielihyvää tuottavat auttamismenetelmät
Auttamismenetelmät, jotka tarjoavat hyvinvointia, mielihyvää ja helpotusta ahdistukseen, ovat tärkeä osa dementoituvien vanhusten hoitotyötä (Snyder, Tseng,
Brandt, Croghan, Hanson, Constantine & Kirby 2001, Marshall & Hutchinson
2001). Dementoituvan vanhusten tarpeiden tavoittaminen ja niihin aidosti vastaaminen ovat hyvinvoinnin lähtökohtia.
Brookerin ja Ducen (2000) tutkimuksessa muisteluterapia lisäsi keskivaikeasti ja vaikeasti dementoituneiden vanhusten hyvinvointia enemmän kuin ryhmätoiminnat tai strukturoimaton aika. Topon ym. (2007) tutkimuksessa ilmaiseva
toiminta, kuten laulaminen tai musiikkiin eläytyminen, olivat eniten hyvinvointia
tuottavaa toimintaa dementoituvien vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa.
Myös älyn käyttöön liittyvät toiminnat, kuten tietokysymysten ratkaiseminen,
lisäsivät hyvinvointia.
Dementoituvien vanhusten hyvinvointia lisäsi kaikissa hoitotilanteissa asiakkaan ja hoitajan välinen vuorovaikutus tai fyysinen huolenpito, joka perustui
hoitajan kykyyn tavoittaa dementoituvan ihmisen yksilölliset ja tilanteiset tarpeet
(Topo ym. 2007). Myös itsenäisen toiminnan ja omatoimisuuden tukemisen päivittäisissä toiminnoissa on todettu lisäävän dementoituvien vanhuksen hyvinvointia, omanarvontuntoa ja tyytyväisyyttä (Liukkonen 1991, Topo 2005). Päivittäiseen elämään ja fyysiseen toimintakykyyn kohdistuvat auttamismenetelmät voivat
sisältää kommunikaatioharjoituksia, käyttäytymiseen liittyviä auttamismenetelmiä, tehtävien yksinkertaistamista ja ympäristön muokkaamista dementoituvan
vanhuksen tarpeisiin sopivaksi (Cohen-Mansfield 2005). Voitaisiin esimerkiksi
miettiä, kuinka ruokailutilanteesta saataisiin sellainen, että se hyödyntäisi vanhuksen voimavaroja ja vahvistaisi hänen omanarvontuntoaan ja yhteenkuuluvaisuuden tunnettaan (Topo 2005).
Keinutuolissa keinuminen todettiin Snyderin ym. (2001) tutkimuksessa rentouttavaksi auttamismenetelmäksi, ja se myös lisäsi myönteisiä emootiokokemuksia erityisesti lievemmin muistihäiriöisillä vanhuksilla. Myös multisensorinen
ohjelma, joka sisälsi sensorista stimulointia ja integroivaa tarinankerrontaa, (Heyn
2003) on vaikuttanut myönteisesti dementoituvien vanhusten tunteisiin. Aisteja
stimuloiva Snoezelen-menetelmä rauhoittaa joitakin ihmisiä. Menetelmän tavoitteena on rentouttaa ja stimuloida dementoituvaa vanhusta epäonnistumisesta riisutusta ympäristössä. Snoezelen-huoneissa on visuaalisia, auditiivisia ja tuntoaistiin vaikuttavia ärsykkeitä, jotka eivät vaadi tunnistamista tai vaativia kognitiivisia prosessointeja. Vanhus voi esimerkiksi istua mukavasti huoneessa, ja huonee31

seen voidaan projisoida rauhallisesti liikkuvaa kuvaa. Huoneessa voi olla kohdevaloja, ja siellä voi soittaa musiikkia ja tuoksuttaa aromaterapeuttisia öljyjä. (van
Diepen, Baillon, Redman, Rooke, Spencer & Prettyman 2002.)
Kognitioita, identiteettiä ja itsenäisyyttä tukevat auttamismenetelmät
Dementoituvien vanhusten hyvän hoidon käytännöissä ylläpidetään ihmisen arvokkuutta ja minuutta suhtautumalla häneen aikuisesti ja tasa-arvoisesti ja kohtaamalla hänet yksilönä myös toiminnan tasolla. Hänelle annetaan myönteistä
palautetta, ja ympäristö rakennetaan turvalliseksi ja viihtyisäksi. (Topo ym. 2007:
6.)
Lääkkeettömät auttamismenetelmät voivat tukea dementoituvan vanhuksen
kognitioita ja tunteita sekä tuottaa päivittäiseen elämään toimintoja, jotka vahvistavat vanhuksen myönteistä kuvaa itsestään sekä edistävät hänen itsenäisyyttään
ja kunnioittamistaan. (Cohen-Mansfield 2005.) Itseä tukevia auttamismenetelmiä
ovat mm. muisteleminen ja validaatio, jotka tarjoavat dementoituville vanhuksille
mahdollisuuden merkityksellisiin keskusteluihin (Cohen-Mansfield 2005, Holm
ym. 2005). Dementoituvan vanhuksen identiteettiä tukee myös jatkuvuuden tunne. Jatkuvuus toteutuu totutun elämäntyylin jatkamisena mahdollisimman pitkään, ja siihen vanhus tarvitsee hänet tuntevia ihmisiä. (Heimonen & Voutilainen
2006: 16.)
Kognitiiviseen heikentymiseen ja epävakauteen liittyviä hoitotyön auttamismenetelmiä ovat mm. muistiharjoitukset, realiteetteihin tukeminen sekä ympäristölliset vihjeet, kuten kuvat ja merkit (Cohen-Mansfield 2005). Batesin ym.
(2004) systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa todettiin, ettei muistin stimuloinnilla ollut merkittävää vaikutusta toiminnallisiin ja kognitiivisiin kykyihin lievästi
dementoituneiden ihmisten hoidossa. Realiteetteihin orientoiminen kehitti jossain
määrin kognitiivisia kykyjä. Holmin, Leppin ja Ringsbergin tutkimuksessa (2005)
tarinankerronta, jonka teemat nousivat Eriksonin kehitysteoriasta, aktivoi dementoituvat vanhukset assosioimaan aiempia elämänkokemuksiaan ja helpotti niiden
muistamista.
Woodlandin terapia, jossa hyödynnetään sensorisia kokemuksia ja leikkipohjaista toimintaa, mahdollisti keskivaikeasti ja vaikeasti dementoituneiden vanhusten itsenäisen ja kantaaottavan toiminnan Pulsfordin, Rushfordin ja Connorin
(2000) tutkimuksessa. Hoitajien aktiivinen verbaalinen toiminta ja terapiaan osallistuvien aktivointi olivat sen edellytyksenä.
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Haasteelliseen käyttäytymiseen ja psyykkisiin oireisiin vaikuttavat
auttamismenetelmät
Lääkkeettömillä auttamismenetelmillä voidaan vähentää myös haasteellista käyttäytymistä ja psykoottisia oireita. Haasteelliseen käyttäytymiseen liittyvät auttamismenetelmät kohdistuvat usein sosiaalisiin kontakteihin, toimintoihin sitoutumiseen ja oireiden lievittämiseen. (Cohen-Mansfield 2005.) Snoezelenmenetelmä esimerkiksi vähensi lyhytkestoisesti agitaatiokäyttäytymistä (ahdistuneisuus, johon liittyy voimakas motorinen levottomuus) van Diepenin ym. (2002)
tutkimuksessa. Van Weertin, Kerkstran, van Dulmenin, Bensingin, Peterin ja Ribben (2004) tutkimuksessa agitoituneet, levottomat ja aggressiiviset potilaat vaikuttivat hoitajien arvion mukaan Snoezelenin ansiosta tyytyväisiltä ja rauhallisilta. Keinumisella (Snyder ym. 2001) puolestaan ei ollut vaikutusta aggressiiviseen
käyttäytymiseen. Topon ym. (2007) tutkimuksessa järjestetty toiminta, kuten
pelaaminen, ilmaisu ja käsityöt, tuki merkittävästi hyvinvointia psykogeriatrisessa
yksikössä, jossa asiakkaiden käyttäytyminen oli usein haasteellista.
Psykoottisiin oireisiin voidaan vaikuttaa mm. vähentämällä yhteisössä väärintulkintoja aiheuttavia ja häiritseviä ärsykkeitä. Harhaluuloisuus voi olla myös
heijastumaa todellisuudesta. Tällöin hoitohenkilöstön hienovaraisuus ja dementoituvan ihmisen ymmärtäminen nousevat hoidon tärkeiksi elementeiksi. Mikäli
harhaluuloisuuden taustalla on näön tai kuulon ongelmia, näiden aistien stimuloiminen voi olla hyödyllistä. (Cohen-Mansfield 2005.)
Psyykkisten oireiden lievittämiseen keskittyvissä auttamismenetelmissä voidaan harjoitella päätöksen tekemistä esimerkiksi vaatevalintoja tehdessä. Yksilöllinen mielekäs toiminta on tärkeää masennuksen ehkäisemisessä. (CohenMansfield 2005.)
Mielekkäät vuorovaikutustilanteet vaikuttavat myönteisesti tunteisiin ja
psyykkiseen oloon (Cohen-Mansfield 2005). Hoitajien on mm. todettu käyttävän
dementoituvan vanhuksen haasteellisen käyttäytymisen kohtaamisessa persoonaansa, järkiperäistämistä ja intuitiivista toimintaa tilanteiden laukaisemiseksi.
Vuorovaikutuksellisia elementtejä näissä hoitotyön edistyksellisissä menetelmissä
olivat huumorin ja luovuuden käyttö, perusteleminen, vakuuttaminen, mukaan
meneminen vuorovaikutustilanteisiin sekä huomion ohjaaminen muuhun. (Isola
ym. 2005.) Myös kognitiiviset auttamismenetelmät voivat vaikuttaa psyykkisiin
oireisiin (Coehen-Mansfield 2000).
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Vuorovaikutusta tukevat auttamismenetelmät
Dementoituvien vanhusten hoidon hyvissä käytännöissä rohkaistaan läheisyyteen
ja yhteenkuuluvaisuuteen. Sosiaalista kanssakäymistä tuetaan, ja yhteisössä panostetaan vieraanvaraisuuteen omaisia kohtaan. (Topo ym. 2007: 6.) Huumori ja
yhteinen nauru ovat tärkeitä myös hoitotyössä. (Åstedt-Kurki, Isola & Tammentie
2000, Topo ym. 2007: 6.) Holmin ym. (2005) tutkimuksessa ryhmämuotoinen
tarinankerronta mahdollisti sekä dementoituvien vanhusten keskinäisen että heidän ja hoitajien välisen vuorovaikutuksen. Myös Snoezelen-menetelmän avulla
on saatu dementoituviin vanhuksiin aiempaa parempi kontakti. Vuorovaikutuksessa ilmeni enemmän myös vastavuoroisuutta. (van Weert ym. 2004.) Woodlandin terapian yhteydessä dementoituvien vanhusten keskinäinen vuorovaikutus oli
harvinaista (Pulsford ym. 2000).
Osallistumista ja toimintaan sitoutumista tukevat auttamismenetelmät
Dementoituvien vanhusten hyvän hoidon käytännöissä vanhusta ohjataan ja kannustetaan käyttämään voimavarojaan tarjoamalla erilaisia stimulointeja ja luomalla edellytyksiä yhteiselle tekemiselle. Ympäristön tulisi tukea toiminnallisuutta ja
dementoituvilla vanhuksilla tulisi olla mahdollisuus ulkoiluun. (Topo ym. 2007:
6.)
Woodlandin terapia aktivoi dementoituvia ihmisiä osallistumaan Pulsfordin
ym. (2000) tutkimuksessa. Multisensorinen ohjelma puolestaan edisti dementoituvien vanhusten sitoutumista fyysiseen toimintaan. (Heyn 2003).
2.5

Taide auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten
hoitotyössä

Taide voi rikastuttaa ihmisen elämää kaikissa ikävaiheissa. Vanhuudessa taide voi
antaa yksilölle mahdollisuuden elinvoimaiseen osallistumiseen ja innostumiseen.
(Erikson, Erikson & Kivinick 1986: 318.) Vanhus voi tuottaa taidetta itse tai olla
taiteen vastaanottajana. Hohenthal-Antin (2001) on tutkinut teatteritoimintaa
ikääntyvien suomalaisten elämässä. Näytteleminen ja lavalla oleminen mahdollistivat ikääntyville ihmisille ikään liittyvistä siteistä irrottautumisen. Näytteleminen
antoi heille mahdollisuuden käydä läpi omia elämänkokemuksiaan, olla eriikäisten rooleissa ja myös elää elämättä jäänyttä elämää.
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Ruotsissa toteutettiin vuosina 1994–1998 tutkimusohjelma ”Arts in Hospital
and Care as Culture”. Ohjelmaan liittyvät hankkeet ja tutkimukset kohdennettiin
erityisesti ikääntyviin ihmisiin, ja taiteen hyödyntämistä tarkasteltiin monitieteisesti. Tutkimusohjelma sisälsi 40 hanketta, joista useimmissa etsittiin tapoja helpottaa etenevää sairautta sairastavien ihmisten, heidän omaistensa ja henkilökunnan elämää. Monissa hankkeissa tutkittiin terveyden edistämisen tapoja lisäämällä
potilaiden hyvinvointia. Projektit jaettiin seitsemään pääluokkaan: tanssiin, liikkeeseen ja musiikkiin, toiminnallisiin häiriöihin, hoitokulttuureihin, audiovisuaalisiin apuvälineisiin, elämänkysymyksiin, taiteen kommunikatiiviseen luonteeseen
ja hoitokohtaamisiin. (Rapp 1999.)
Kaikkien ohjelmassa olleiden hankkeiden mukaan ikääntyvien hoidon tulisi
olla yksilöllistä ja perustua ihmisen yksilöllisiin tarpeisiin. Hanke ”Can mental
stimulation reduce a patient’s need of care” paljasti, että potilaiden henkinen stimulointi on hoitolaitoksissa vähäistä, vaikka potilaiden ja henkilöstön kokemusten yhteinen jakaminen paransi heidän kommunikointiaan ja aktivoi henkilöstön
empatiaa potilaita kohtaan. Tämä ehkäisi työntekijöiden loppuunpalamista. (Rapp
1999.) Samankaltaisia havaintoja on tehty suomalaisessa tutkimuksessa, jossa
vanhusten hoitolaitoksia tutkittiin asuinpaikkoina esteettis-kulttuurisesta näkökulmasta. Huomattavassa osassa vanhainkoteja/hoivakoteja oli jotain taideharrastustoimintaa. Terveyskeskuksissa/yleissairaaloissa taideharrastustoimintaa oli
harvemmin. Psykogeriatriset osastot sijoittuivat taideaktiivisuudessaan välimaastoon. Kaiken kaikkiaan taiteen terapeuttinen käyttö ikääntyneiden hoidossa oli
vähäistä. (Leijala 1997.)
”Arts in Hospital and Care as Culture”-tutkimusohjelman loppuraportissa todetaan kulttuurin olevan hoitoyhteydessä uusi tutkimusalue, jossa on kyse terveyden edistämisestä. Tutkimusten tulokset osoittavat, että kulttuurin tulisi hoidon
yhteydessä olla oma alueensa, myös koulutuksessa. (Rapp 1999.) Taiteen ja kulttuurin ymmärtäminen osana hoitoprosessia ja hoitoympäristöä vaatii myös Leijalan (1997) mukaan erillistä koulutusta.
”Arts in Hospital and Care as Culture”-ohjelmassa oli hankkeita eri taidemuotojen hyödyntämiseksi dementoituvien ihmisten hoidossa. Maalaamisen avulla dementoituvat potilaat saivat mahdollisuuden hyödyntää persoonallisuuttaan ja
voimavarojaan. Potilaiden elämänlaadulle oli merkitystä sillä, että he saivat olla
kykeneviä. Myös hoitajat näkivät potilaat tätä kautta uudella tavalla. (Rapp 1999.)
Samankaltaisia tuloksia oli Leppin, Ringsbergin, Holmin ja Sellersjön (2003)
tutkimuksessa, jossa hyödynnettiin draamaohjelmaa dementoituvien vanhusten
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hoidossa. Draamaohjelma sisälsi tanssia, rytmiikkaa, lauluja, tarinankerrontaa ja
keskusteluja.
Musiikki on tutkituimpia taidemuotoja dementoituvien vanhusten hoitotyössä
sekä musiikkiterapian että musiikin muun hoidollisen hyödyntämisen suhteen.”Arts in Hospital and Care as Culture”-ohjelmassa musiikin todettiin stimuloivan musiikkiterapiaan osallistuneiden dementoituvien vanhusten muistia aktivoimalla aivojen eri osia. Musiikki auttoi oman identiteetin hahmottamisessa ja
tunteiden ilmaisussa, ja sen avulla löydettiin potilaiden itsehoitolähteitä. (Rapp
1999.)
Musiikin on todettu myös rauhoittavan dementoituvien vanhusten levottomuutta. Remingtonin (2002) tutkimuksessa selvitettiin musiikin ja hieronnan
vaikutuksia yhdessä ja erikseen levottomien dementoituvien vanhusten hoidossa.
Molemmat interventiot alensivat agitaatiokäyttäytymistä, myös intervention jälkeen. Fyysinen aggressiivisuus ei vähentynyt merkittävästi, mutta ei-fyysinen
aggressiivisuus väheni. Hieronta vähensi verbaalista agitaatiokäyttäytymistä eniten. Myös Götellin (2003) tutkimuksessa dementoituvien ihmisten haastava käyttäytyminen lientyi hoitotilanteissa musiikin avulla. Hoitotilanteissa hyödynnettiin
joko taustamusiikkia tai laulamista. Sherratin, Thorntonin ja Hattonin (2004)
tutkimuksessa musiikin kuunteleminen ei vaikuttanut juurikaan haasteelliseen
käyttäytymiseen.
Götellin (2003) tutkimuksessa musiikki lisäsi dementoituvien ihmisten kykyä
hyödyntää elinvoimaisuuttaan, kognitioitaan, kieltään, kehonsa asentoja, sensorista tietoisuuttaan, kehonsa liikkeitä ja tehtävien toimeenpanoa. Myös tilan hahmottaminen, tunteet ja mieliala kohentuivat. Hoitajat tuntuivat selviytyvän tehtävistään entistä taitavammin musiikin avulla.
Musiikkiterapiaa on tutkittu myös tapauskuvauksena frontemporaalisesta dementiasta kärsivän vanhuksen hoidossa. Kuukauden ja 20 musiikkiterapiatuokion
jälkeen osallistujassa oli havaittavissa merkittäviä fysiologisia muutoksia, jotka
näkyivät mm. antipsykoottilääkityksen vähentämisenä. Yksilöllinen musiikkiterapia mahdollisti myös vastavuoroisen kommunikaation ja yksilön psykososiaalisten tarpeiden havaitsemisen. (Ridder & Aldridge 2005.) Myös musiikin kuunteleminen antoi Sherratin ym. (2004) tutkimuksessa mahdollisuuden sosiaaliseen
vuorovaikutukseen ja nonverbaaliin osallistumiseen. Osallistujien sitoutuminen
toimintaan ja hyvinvointi lisääntyi.
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2.6

Yhteenveto dementoituvien vanhusten hoitotyöstä

Ihminen pyrkii vanhuudessa jäsentämään elämäänsä kokonaisuutena. Eriksonin
kehitysteorian mukaan ihmisen psykososiaalinen kehitys vaatii muutosta ihmisen
elämään eri ikävaiheissa. Vanhuudessa on keskeistä saavuttaa kokemukseen perustuva eheys kehollisten ja henkisten toimintojen heikentymisestä huolimatta.
Dementia on oireyhtymä, jossa muistihäiriön lisäksi ihmisen henkinen toiminta ja korkeammat aivotoiminnat heikentyvät, mikä rajoittaa ihmisen itsenäistä
selviytymistä. Dementoiva sairaus vaikuttaa ihmisen olemassaolon tajunnalliseen,
keholliseen ja situationaaliseen perusmuotoon. Ihmisen kehityksen näkökulmasta
katsottuna dementoiva sairaus on uhka vanhuksen normatiiviselle kehitykselle.
Dementoitumisesta huolimatta ihmisen identiteetti säilyy ja interpersoonalliset
prosessit jatkuvat. Dementoituva vanhus tarvitsee erityistä tukea voidakseen työstää vanhuusikään liittyviä kehityksellisiä psykososiaalisia teemoja.
Dementoituvalla vanhuksella tulisi olla ikänsä ja voimavarojensa mukainen
mahdollisuus huolenpitoon. Dementoituvan ihmisen kyky rakastaa säilyy, mutta
esimerkiksi muistihäiriö ja vuorovaikutusvaikeudet voivat eristää hänet läheisistä.
Identiteetin jäsentäminen vaikeutuu erityisesti dementiaan liittyvän muistihäiriön vuoksi. Kompetenssin kokemiseen ja osallistumiseen vaikuttaa dementoituvan vanhuksen omien tuntemusten ja voimavarojen lisäksi myös se, miten kykeneväksi ympäristö voi dementoituvan ihmisen mieltää. Jokaisen ihmisen tulisi
voida kokea, että hänen elämällään on tarkoitus.
Dementoivan sairauden aiheuttamat vaikeudet rajoittavat vanhuksen autonomisuutta ei-dementoituvaa vanhusta laaja-alaisemmin, koska dementoiva
sairaus vaikuttaa ihmisen olemassaolon kaikkiin puoliin. Myös toivon ylläpitäminen ja perustavalaatuisen uskon löytäminen elämään voi olla vaikeaa, koska dementoivan sairauden aiheuttamat muutokset todellisuuskäsityksessä ja muistihäiriöt voivat synnyttää vanhuksessa epäluottamuksen ja turvattomuuden tunnetta.
Dementoiva sairaus tuo monia haasteita dementoituvan vanhuksen ja hänen
ympärillään olevien ihmisten elämään. Hoidossa on kuitenkin keskeistä nähdä
vanhuksen jäljellä oleva terveys ja yksilölliset psykologiset tarpeet kokonaisvaltaisesti. Hänen tulisi saada myös vaikuttaa omaan hoitoonsa. Hoitotyön keskeisenä tehtävänä on auttaa vanhusta säilyttämään ihmisyytensä ja mahdollistaa myönteinen vuorovaikutus hänen elämässään. Erilaisilla auttamismenetelmillä voidaan
vastata hyvinkin kohdennetusti dementoituvan vanhuksen yksilöllisiin tarpeisiin
(liite 1).
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Auttamismenetelmät, jotka tuottavat hyvinvointia, mielihyvää ja helpotusta
ahdistukseen, ovat tärkeä osa dementoituvien vanhusten hoitoa. Tutkimusten
mukaan muisteluterapia, keinutuolissa keinuminen, ilmaisullinen toiminta, älyn
käyttö ja Snoezelen-menetelmä ovat hyvinvointia lisääviä auttamismenetelmiä.
Myös itsenäisen toiminnan ja omatoimisuuden tukeminen arkipäivässä lisää vanhuksen hyvinvointia, omanarvotuntoa, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tyytyväisyyttä. Tämä on hyvä muistaa dementoivan sairauden aiheuttamien liikkumisen ja
toiminnanohjauksen vaikeuksien äärellä.
Dementoivan sairauden vaikutus muistiin ja kielellisiin kykyihin vaikeuttaa
vanhuksen arkipäivää. Vuorovaikutuksen vaikeudet on nähty keskeisenä haasteena, koska ne voivat aiheuttaa toissijaisesti myös psyykkisiä oireita. Vuorovaikutusta tukevia auttamismenetelmiä ovat tutkimusten mukaan ryhmämuotoinen
tarinankerronta, eri menetelmiä yhdistelevä draamaohjelma, Woodlandin terapia,
Snoezelen-menetelmä ja musiikki eri muodoissaan. Psyykkisten oireiden taustalla
voi olla eri syistä johtuva toivottomuuden tunne, kokemus elämän kontrolloimattomuudesta tai toiminnan puute.
Snoezelen-menetelmä voi jossain tilanteissa vaikuttaa ainakin lyhytaikaisesti
agitaatiokäyttäytymiseen. Järjestetty toiminta ylipäätään, kuten pelaaminen, musiikki ja käsityöt, lisää myös haasteellisesti käyttäytyvän vanhuksen hyvinvointia.
Toimintoja suunniteltaessa on huomattava sensorisen stimuloinnin ja rauhoittamisen tasapaino. Liiallinen sensorinen stimulointi tai sen puute voi aiheuttaa agitaatiokäyttäytymistä ja vaikeuttaa sosiaalisia suhteita. Hoitaja voi vaikuttaa haasteelliseen käyttäytymiseen hoitotyön edistyksellisillä toiminnoilla, kuten oman persoonan käytöllä, järkiperästämisellä ja intuitiivisella toiminnalla. Myös musiikki
eri muodoissaan ja hieronta voivat olla avuksi tässä.
Musiikin on todettu aktivoivan dementoituvien vanhusten muistia ja lisäävän
kykyä hyödyntää kognitiota, kieltä, kehon asentoja ja liikkeitä, sensorista tietoisuutta ja tehtävien toimeenpanoa. Myös realiteetteihin ohjaamisen on todettu
vaikuttavan lievästi dementoituneiden ihmisten kognitiivisiin kykyihin.
Dementoituvan vanhuksen itsenäisyyttä ja identiteettiä sekä toimintaan osallistumista ja sitoutumista voidaan tutkimusten mukaan tukea Woodlandin terapian, tarinankerronnan, multisensorisen ohjelman ja musiikin hyödyntämisellä.
Myös maalaaminen voi tukea dementoituvan vanhuksen persoonallisuutta ja voimavaroja.
Dementoituvan vanhuksen erilaisen todellisuuskuvan hyväksyminen yhdenvertaiseksi oman todellisuuskuvan kanssa voi olla ympärillä oleville ihmisille
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vaikeaa. Siksi dementoituvan vanhuksen empaattinen ymmärtäminen ja tietous
dementian vaikutuksista vanhuksen elämään ovat hoitotyön tärkeitä elementtejä.
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3

Tanssi

Tässä luvussa tarkastelen tanssin käsitettä eri näkökulmista ja määrittelen tanssin
käsitteen tutkimuksessani. Kuvaan tanssin olemusta esityksenä, ja lopuksi tarkastelen systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tanssia auttamismenetelmänä vanhusten hoitotyössä.
3.1

Tanssi käsitteenä

Tanssin käsite on moniulotteinen. Käsitettä voidaan tarkastella länsimaissakin eri
tavoin, ja tarkastelutavan mukaan käsitteen ulottuvuudet voivat olla laajempia tai
suppeampia. Länsimaissa tanssin voidaan ymmärtää olevan esimerkiksi taidetanssia ja sosiaalista paritanssia tai kaikenlaista rytmistä liikkumista. Toisissa kulttuureissa tanssi voidaan käsitteellisesti liittää yhteen esimerkiksi musiikin tai draaman kanssa. Kaikkea tanssia kattavaa yleiskäsitettä ei ole välttämättä olemassa
eikä siihen tarvitse pyrkiäkään, koska eri kulttuurien käsitteet osoittavat tanssin
kytkeytyvän tiiviisti muihin kulttuuri-ilmiöihin. (Hoppu 2003.) Myös McRobbien
(2003) mukaan tanssia tulisi tarkastella kaikessa sen laajuudessaan, joka sisältää
muun muassa tanssin kansanomaisen, urbaanin ja nykykulttuurin historian.
Tanssin käsitettä on määritelty eri aikoina muun muassa tanssintutkimusta ja
tanssiterapiaa varten sekä osana taiteen ja ihmisyyden kuvausta. Platon ja Aristoteles kuvasivat tanssia teoksissaan ja loivat Hopun (2003) mukaan perustaa taidetanssin teoretisoinnille.
Platonin (1986: 38) määritelmässä tulee esille tanssin yhteisöllisyys ja tanssiminen ihmisen kykynä:
Me ihmiset olemme saaneet juhliimme mukaan jumalia, ja he ovat antaneet
meille kyvyn tajuta rytmiä ja harmoniaa ja nauttia niistä. Sen kautta he ohjaavat liikuntaamme ja johtavat kuorotanssejamme liittäen meidät yhteen laulujen ja tanssin avulla; kuorotanssin.
Musiikkiin ja tanssiin liittyy Platonin (1986: 40, 51) mukaan erilaisia asentoja ja
sävelmiä, koska ne muodostuvat taiteena rytmistä ja harmoniasta. Hän liittää
tanssin ja musiikin yhteen:
Ainoastaan ihmisille kehittyy ruumiinliikkeitä ja äänenkäyttöä koskeva järjestyksentaju, mikään muu olento ei pääse siihen asti. Liikkeisiin sisältyvän
järjestyksen nimi on rytmi, korkeiden ja matalien sävelten sekoittumisesta
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syntyvää järjestystä kutsutaan harmoniaksi, ja näiden molempien yhdistelmää
kutsutaan kuorotanssiksi.
Kuorotanssi on Platonin (1986: 40, 209) mukaan luonteiden jäljittelemistä erilaisin toiminnoin ja tapahtumin, joita esittäjät kuvaavat omien tapojensa pohjalta ja
jäljittelemällä:
Koko tanssitaito on alkuisin puhutun jäljittelemisestä ruumiinliikkeillä.
Platon piti kuorotanssia soveliaana tanssin muotona, mutta bakkanististen ja sellaisiin luettavien tanssien ryhmää hän paheksui. Aristoteleen (1998) mukaan tanssi jäljittelee luonteita, tunnetiloja ja tekoja vain rytmin ja erilaisten rytmimuotojen
avulla, ilman harmoniaa.
Tanssintutkija Hanna (1987: 56) on määritellyt tanssin seuraavasti: tanssi on
inhimillinen toiminto, joka koostuu tanssijan näkökulmasta katsottuna tarkoituksellisista, tahallisista rytmisistä ja kulttuurisesti muotoutuneista jaksoista nonverbaaleja kehonliikkeitä, jotka eivät ole tavallisia motorisia toimintoja vaan liikkeitä, joilla on luontaista ja esteettistä arvoa.
Hannan (1987) mukaan toiminnan on täytettävä kaikki nämä ehdot ollakseen
tanssia. Määritelmä pyrkii laaja-alaisuuteen ja universaalisuuteen ja on paljon
käytetty tanssin määritelmä.
Tanssintutkija Desmondin (2003) mukaan tanssi ilmentää liikkeiden kautta
sukupuoleen, rotuun, etniseen taustaan, sosiaaliluokkaan ja kansallisuuteen liittyviä elementtejä. Tanssia voidaan lukea hänen mukaansa myös seksuaalisen identiteetin, iän, sairauden ja terveyden tai muun halutun tarkastelunäkökulman mukaan.
Suomalaisten tanssija-koreografien tanssin kuvauksissa tulevat esiin tanssin
kuuluminen ihmisen olemassaoloon, kinesteettisyys ja ajatusten välittäminen
(Railo 2005, Risu 2005, Tiili 2005). Railo (2005) ajattelee, että ihmisen eksistenssi sisältää aina tanssia, mutta tanssi ei ole aina läsnä liikkeissä. Hänen tanssikäsityksensä ei ole riippuvainen kehosta vaan elossa olosta. Tanssi on hänelle leikkiä,
karkeloa, laulua, mielentilaa, reaktioita, kommunikaatiota ja huumoria. Risu
(2005) puolestaan uskoo merkitysten välittämisen mahdollisuuteen ja kinesteettisiin lähtökohtiin. Tiilille (2005) tanssi tarjoaa mahdollisuuden käsitellä itselle
tärkeitä asioita ja ottaa kantaa ympärillä tapahtuviin asioihin.
Tanssiterapian tanssin määrittelyssä korostuvat ne tanssin olemuksen puolet,
joilla on terapeuttista merkitystä. Tanssiterapialla tarkoitetaan tanssia ja liikettä
hyödyntävää psykoterapia- tai luovuusterapiamuotoa, jota toteuttaa koulutettu
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tanssiterapeutti. Tanssiterapeutti Chase korosti tanssin kommunikatiivisuutta ja
siten ihmisen perustarpeiden tyydyttämistä (Chaiklin & Schmais 1986). Schoopin
(1978) mukaan tanssi ilmaisee ihmisen tietoisuuden eri puolia. Hänen ajattelussaan korostuvat tanssin tämänhetkisyys ajassa ja tilassa, ihmisen yksilöllinen
energia ja kehokokemukset.
Myös hoitotieteessä on määritelty tanssin käsitettä. Esimerkiksi Ravelin, Kylmä ja Korhonen (2006: 311) ovat määritelleet tanssin ihmisen voimavaraksi, joka
opitaan kulttuurista. Tanssi on luovaa ja ainutlaatuista mutta myös universaalia.
Tanssi on kehon liikkeitä, askeleita, kehollista itsen, tunteiden ja kertomusten
ilmaisua vuorovaikutuksessa itsen ja toisten kanssa. Tanssi auttaa ihmistä kokemaan henkistä, fyysistä, sosiaalista ja hengellistä yhteyttä. Tanssi voi hoitotyön
auttamismenetelmänä edistää yksilön itseymmärrystä ja sosiaalista vuorovaikutusta. Käsiteanalyysissä määritellyt tanssin käsitteen ominaispiirteet ja seuraukset
(liite 2) kuvaavat käsitteen rakenteen (Ravelin 2003).
Tässä tutkimuksessa käsitän tanssin hoitotieteellisen määrittelyn mukaisesti.
Määritelmä sisältää muiden edellä mainittujen määritelmien keskeiset elementit ja
kontekstoituu hoitotyöhön ja hoitotieteeseen.
3.2

Tanssi esityksenä

Dewey (1980) on määritellyt taiteen useiksi kieliksi, koska taide on ilmaisullista.
Hänen mukaansa jokaisella taidemuodolla on omat keinonsa, jotka on sovitettu
tietynlaiseen kommunikointiin. Jokainen taidemuoto puhuu kielellä, joka välittää
sitä, mitä ei voida muilla kielillä sanoa. Kieli on olemassa vain, kun sitä kuunnellaan yhtä hyvin kuin puhutaan. Kuulija on korvaamaton kumppani. Taideteos on
eheä toisten kokiessa sitä, ei vain tekijän itsensä kokiessa. Siten kieli pitää sisällään triadisen suhteen. On olemassa puhuja ja asia, joka sanotaan, ja se, jolle puhutaan. Ulkoinen objekti, taideteos, on yhdistävä tekijä taiteilijan ja yleisön välillä.
Deweyn (1980) määritelmän ydinajatukset näkyvät Hannan (1987), Parviaisen (1994, 2000), Monnin (2004), Välipakan (2003) ja McRobbien (2003) tanssin
ja tanssiesityksen määritelmissä, hieman eri painotuksin.
Hanna (1987) on määritelmässään Deweyn taidemääritelmän linjoilla korostaessaan taidetanssin kielellisyyttä. Hänen (1987) mukaansa tanssissa olevat liikkeet ovat tarkoituksellisia ja esteettisiä. Ihminen ei näe tanssiesityksessä tanssin
pohjimmaisia rakenteita vaan pikemminkin ainoastaan todisteita niistä. Tanssityylit ja rakenteet ovat kuin kielioppi, joka on sosiaalisesti jaettuja merkityksiä ide43

oiden ja emootioiden ilmaisuun. Se on yhdistelmä sääntöjä, jotka täsmentävät
tapoja, joilla liikkeitä voidaan yhdistellä merkityksellisesti. Samoin kuin verbaalisessa kielessä ihminen pystyy ymmärtämään uusia asiayhteyksiä kielen ydinolemuksen kautta, tanssiesityksessä esiintyjän luomat uudet ja ennen näkemättömät
liikkeiden ja asentojen tapahtumasarjat voivat olla yleisölle ymmärrettäviä tanssin
kieliopin avulla. Tanssin liikkeet ovat tanssijan näkökulmasta katsottuna tarkoituksellisia, kehonliikkeitä, jotka eivät ole tavallisia motorisia toimintoja vaan
liikkeitä, joilla on luontaista ja esteettistä arvoa.
Tanssi tulee Parviaisen (1994: 176) mukaan ihmisten välille ja tanssin lähtökohtana on kehollisuus. Tanssi tavoittaa ihmiset esiobjektiivisella alueella, joka
edeltää kielellistä representaatiota. Esiobjektiivisesta ei hänen mukaansa voi puhua, mutta se voi tanssin kautta koskettaa ihmistä. Parviaisen (1998: 196) mukaan
tanssiteoksen keskeisin elementti on liike ja liikkuvat kehot, jotka ovat myös
kulttuurisia ja historiallisia kehoja eletyn elämän kautta. Katsoja saa tanssiteosta
katsoessaan yhteyden kulttuuriseen ja yksilölliseen kehoonsa.
Tanssiteoksen näkyvä liike kääntyy koetuksi katsojan kehossa ja herättää erilaisia kehon muistoja ja tuntemuksia. Tanssia katsotaan kinesteettisen aistin kautta. Tällaista tanssin katsomisen tapaa kutsutaan kinesteettiseksi empatiaksi, joka
voidaan ymmärtää asenteena. Ihminen voi silloin kokea oman kehon kartalla,
miltä tanssiesityksen liikkeet tuntuvat. Tanssiesityksen liikkeen merkityksen tulkinta syntyy oman kinesteettisen aistin kautta. Kaikilla ihmisillä on kinesteettinen
tuntoaisti, mutta sitä ei ole välttämättä harjaannutettu ja herkistetty. (Parviainen
2000, Foster 2003.) Tanssin ymmärtämiseen ei tarvita tästä syystä tanssikoulutusta (Parviainen 1998: 178). Myös Venkulan (2003) mukaan taide vaikuttaa ihmiseen elämyksellisesti, kokonaisvaltaisesti ja joskus myös fyysisesti.
Tanssija ja yleisö, joiden välissä tanssiteos elää, muodostavat tanssitaiteen
ytimen (Parviainen 1998: 197). Tanssin näyttämöteos saa lopullisen hahmonsa
vasta esityksessä yleisön vastaanottaessa sen. Tanssiesityksestä ei jää jäljelle materiaalista esityksen jälkeen. (Parviainen 2000.)
Tanssiteos on olemassa esityksenä ja yleisölle syntyvinä vaikutelmina ja lopulta muistikuvina (Parviainen 2000: 92).
Parviaisen määritelmässä korostuvat tanssiesityksen kehollinen kokeminen, erityisesti kinesteettinen empatia, tanssin mahdollisuudet koskettaa ihmistä hänen
varhaisiin kokemuksiinsa liittyen ja esityksen muotoutuminen esityksen itsensä ja
yleisön yhteisessä todellisuudessa.
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Monnin (2004) mielestä tanssi on muutakin kuin kuvallista liikettä, mikäli
tanssia lähestytään kehotietoisuuden alueena. Häntä on kiinnostanut kysymys
siitä, miten katsoja pääsee osalliseksi tanssin merkityksellisestä maailmasta. Hänen mukaansa katsoja pääsee ”tanssin luo” kinesteettisen empatian avulla. Kinesteettinen empatia osallistaa katsojan tanssin merkityksellisyyteen, joka aukeaa
nimenomaan kehotietoisuuden tasolla. Tanssiteoksen, tanssijoiden ja yleisön välissä oleva tila on monien intentioiden kohtaamispaikka. Tanssiteos kokoaa sekä
tanssijat että katsojat yhteisesti jaettuun hetkeen.
Tanssiesitys on määritelty myös kulttuuriseksi toiminnaksi, jossa esiintyjien
ohella myös yleisö on osallisena teoksen prosessissa. Esiintyjien liikkeet ja toiminta saavat merkityksensä sekä esiintyjien keskenään jakamassa tanssiesityksen
maailmassa että tasolla, johon tulee mukaan yleisön kokemus. Tanssiesitys kulttuurisena esityksenä on sidoksissa esityksen hetkellisyyteen. Taide-esityksillä
ylläpidetään, tuotetaan ja tulkitaan sosiaalista elämää monikerroksisesti ja tiiviisti.
Esitykset eivät esitä elämää ja tosiasioita sellaisenaan, vaan kulttuuria tulkitaan
oletuksin, toivein ja asiaintilojen mahdollisuuksia esittäen. (Välipakka 2003.)
Myös McRobbie (2003) painottaa tanssin ja yleisön välisen suhteen erityisyyttä. Hänen mukaansa tanssi on esittävää taidetta, jolla on melkein symbioottinen suhde yleisöön.
3.3

Tanssi auttamismenetelmänä vanhusten hoitotyössä

Tanssiminen on liitetty varhaisista ajoista alkaen ihmisen terveyden edistämiseen
ja parantamiseen (Lewis 1986, Levy 1992), ja myös hoitotieteessä on oltu kiinnostuneita tanssin hyödyllisyydestä.
Tanssia on tutkittu hoitotieteessä tanssiterapiana (Heber 1993, Mills & Daniluk 2002, Kim, June & Song 2003, Song, June, Kim & Jeon 2004) ja sosiaalisena
tanssina, jolla tarkoitetaan pari- ja seuratansseja (Palo-Bengtsson ym. 1997, PaloBengtsson ym. 1998, Palo-Bengtsson & Ekman 2000, Palo-Bengtsson 2000) sekä
laadullisesti että määrällisesti. Tyypillisimpiä aineistonkeruumenetelmiä ovat
olleet havainnointi, kyselyt, haastattelut ja erilaiset mittarit toimintakyvyn arvioimiseksi. Tutkimukset ovat kohdistuneet tanssimisen vaikutuksiin erilaisten
potilaiden hoidossa ja potilaiden kokemuksiin tanssimisesta. Tanssin käsitettä on
myös analysoitu ja määritelty hoitotieteessä (Ravelin 2003).
Hoitotieteellisen tanssintutkimuksen mukaan (Heber 1993, Palo-Bengtsson
ym. 1997, Palo-Bengtsson ym. 1998, Palo-Bengtsson & Ekman 2000, Mills &
Daniluk 2002, Ravelin 2006) tanssi on sosiaalisena tanssina ja tanssiterapiana
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vuorovaikutuksellinen, kokonaisvaltainen, ilmaisullinen ja vahva auttamismenetelmä eri-ikäisten ihmisten hoitotyössä. Tanssiminen vaikuttaa yhtä aikaa sekä
kehoon että mieleen, tuo ihmisen voimavaroja esiin ja lisää ihmisten fyysistä ja
emotionaalista hyvinvointia. Tanssi voi hoitotyön auttamismenetelmänä edistää
yksilön itseymmärrystä ja sosiaalista vuorovaikutusta toisten kanssa. Myös muiden tieteenalojen tutkimustulokset ovat samansuuntaisia (Grönlund 1994, Sherman 1997).
Tein systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tanssista auttamismenetelmänä
vanhusten hoitotyössä. Katsauksen tavoitteena oli kartoittaa tanssiin liittyvä tutkimus vanhusten hoitotyössä. Tein kirjallisuuskatsauksen tiedonhaut yhdessä
Oulun yliopiston informaatikon kanssa loka-marraskuussa 2007. Tiedonhaut kohdistuivat CINAHL-, Medline- ja Psyc-INFO-tietokantaan. Keskeiset hakusanat
olivat “dancing”, “dance therapy”, “dmt”, “dance movement therapy”, “dance
performance”, “dance”, “contemporary dance”, “nursing interventions”, “nursing
care”, “ dementia”, “geriatrics”, “elderly” ja “aged”. Tiedonhaun yleisinä rajauksina olivat ikärajaus vanhuksiin ja englanninkielisyys. Lisäksi artikkeleiden tuli
olla vertaisarvioituja, eivätkä ne saaneet olla kirjoja, kirjojen kappaleita tai väitöskirjoja. (Liite 3.)
CINAHL-haku tuotti 197 alustavasti sopivaa artikkeliviitettä, joista valitsin
tutkimukseeni kolme. Medline-haun tuloksena oli 23 artikkeliviitettä, joista valitsin kaksi. PsycINFOn hakutuloksena oli 55 artikkeliviitettä, joista valitsin tutkimukseeni kolme artikkelia.
Osa Medlinen ja Psyk-INFOn viitteistä oli samoja CINAHL-viitteiden kanssa, ja joitakin artikkeleita minulla oli jo ennestään. Tiedonhaun rajauksista huolimatta tuloksissa oli viitteitä eri-ikäisten hoitotyöhön, videoita ja kommenttiartikkeleita. Valitsin katsaukseen artikkeliviitteistä tutkimusartikkelit, jotka liittyivät
vanhusten ja erityisesti dementoituvien vanhusten hoitotyöhön ja joissa tanssia
tutkittiin erityisesti ilmaisullisena ja vuorovaikutuksellisena tai kognitioihin vaikuttavana auttamismenetelmänä. Artikkeleista viisi oli aineistona tanssin käsiteanalyysissä, jota olen hyödyntänyt tanssin käsitteen määrittelyosuudessa.
Valitsemani tutkimusartikkelit olivat hoito-, kasvatus-, lääke- ja sosiaalitieteen, psykologian sekä tanssiterapian alueilta. Tieteenala ei tullut esille kaikissa
artikkeleissa. Laadullisia ja määrällisiä tutkimuksia oli yhtä paljon. Yleisesti ottaen tutkimusartikkelit olivat laadultaan hyviä, erityisesti menetelmäkuvausten ja
tulosten osalta. Menetelmät oli kuvattu tarkasti, ja tulosten tarkastelu oli monipuolista ja suurimmaksi osaksi kriittistä. Lääketieteellisten julkaisujen artikkeleissa tutkimuskokonaisuus oli kuvattu hyvin lyhyesti, joten niiden arvioiminen oli
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vaikeaa. Osassa määrällisistä tutkimuksista otos oli pieni, ja niissä suositeltiin
jatkotutkimuksia samoista aiheista laajemmilla otoksilla. Tutkimusten luotettavuuden tarkastelu oli pääsääntöisesti niukkaa, ja osassa laadullisista tutkimuksista
luotettavuuden tarkastelu puuttui kokonaan. (Liite 4.)
Tanssiesityksiä koskevia artikkeliviitteitä tuli kaksi, joista kumpikaan ei käsitellyt tanssiesityksiä auttamismenetelmänä. Toisessa kuvattiin tanssiesityksiä
hoitajien välineenä hoitotyöhön sisältyvien ilmiöiden työstämisessä, ja toisessa
tanssiesityksen elementit toimivat metaforisena mallina ikääntyneen hoitajan ja
vanhuksen välisen suhteen teorian kuvauksessa. Osan artikkeliviitteistä jouduin
hylkäämään, koska niistä ei selvinnyt, mistä tarkalleen ottaen oli kyse, ja ne eivät
olleet saatavilla lähempää tarkastelua varten.
Vanhusten hoitotyössä tanssia on hyödynnetty eri puolilla maailmaa mm.
tanssiterapian, luovan tanssin ja kansantanssin muodossa (Connor 2000, Moriarty
2002, Houston 2005 a, b, O’Maille & Kasayka 2005). Ruotsissa toteutetussa tutkimusohjelmassa ”Arts in Hospital and Care as Culture” tanssia ja liikettä hyödynnettiin useissa eri projekteissa sekä geriatriassa että gerontologiassa. Tanssi oli
voimavaroja hyödyntävä väline, joka tuotti osallistujille iloa ja yhteisyyden kokemusta. Dementoituville ihmisille tanssi tarjosi nonverbaalin kommunikaatiovälineen, ja hoitajille se oli väline dementoituvan ihmisen tavoittamiseen. (Rapp
1999.)
Tanssia on tutkittu vanhusten hoitotyössä eri tieteenaloilla. Useimmat tutkimukset ovat kohdistuneet sosiaalisen tanssin ja tanssiterapian hyödyntämiseen,
etenkin dementoituvien vanhusten hoitotyössä. Palo-Bengtssonin ym. (1997,
1998, 2000) tutkimuksissa sosiaaliset tanssitapahtumat toivat esiin dementoituvien ihmisten voimavaroja ja olivat merkityksellisiä yhdessäolontilanteita sekä
potilaille että hoitajille. Tanssiminen synnytti potilaissa myönteisiä tunteita sekä
myönteistä vuorovaikutusta ja käyttäytymistä. Vanhusten kiinnostus ympäristöön
lisääntyi. Hoitajat pitivät sosiaalista tanssia hyödyllisenä toimintana, mikäli se on
osa hoitotyön toimintoja. He kokivat tanssitapahtumat merkityksellisinä myös
itselleen mutta myös ylimääräistä työtä vaativana. Hoitajien aktiivinen, dementoituvaa vanhusta tukeva toiminta oli tärkeää sosiaalisessa tanssitoiminnassa, jotta
myönteiset seuraukset olisivat olleet mahdollisia.
Sosiaalista tanssia on tutkittu myös geriatrisen masennuksen, dementoituvien
vanhusten oppimisen ja kognitiivisten ja fyysisten vaikutusten suhteen. Yksilölliset tanssitunnit eivät suoranaisesti vaikuttaneet masennukseen mutta lisäsivät
vanhusten aktiivisuutta, oppimista, vuorovaikutusta ja myönteistä kuvaa itsestä
(Haboush, Floyd, Caron, LaSota & Alvarez 2006). Alzheimerin tautia sairastavien
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ihmisten kyvykkyys oppia uusia taitoja verrattuna masentuneisiin potilaisiin tuli
esille valssitunneilla Röslerin, Seifrizin, Krauchin, Spoerin, Brokuslausin, Proserpin, Gendren, Savaskanin & Hoffmannin tutkimuksessa (2002). Vergesen (2006)
tutkimuksessa taas säännöllisesti sosiaalista tanssia harrastavien vanhusten kognitiot eivät eronneet merkitsevästi tanssia harrastamattomista. Tutkimuksen mukaan
sosiaalinen tanssi saattaa liittyä parempaan tasapainoon ja kävelyyn.
Tanssiterapiaa on tutkittu sekä itsenäisenä auttamismenetelmänä että osana
jotain laajempaa ohjelmaa. Neurologisesta vammasta kärsivien vanhusten hoidossa tanssiterapia voi laajentaa fyysisiä, psykososiaalisia ja kognitiivisia toimintoja.
Elämän toimintojen vahvistuminen on yhteydessä elämän laatuun. (Berrol, Ooi &
Katz 1997.) Korealainen tanssiterapia on todettu sopivaksi harjoitusmenetelmäksi
korealaiselle vanhuusväestölle osana terveyden edistämisohjelmaa (Kim ym.
2003), ja sitä on hyödynnetty myös osana terveyskäyttäytymisen motivaation
laajentamisohjelmaa, jossa ohjelmaan osallistuvien vanhusten virkistyminen ja
harrastamisesta nauttiminen lisääntyivät (Song ym. 2004).
Dementoituvien vanhusten hoitotyössä tanssiterapiaa on tutkittu suhteessa
vuorovaikutukseen, käytösoireisiin ja kognitiiviseen tasoon. Tanssiterapian ei
todettu vaikuttavan käytösoireisiin ja kognitiiviseen tasoon Hokkasen, Rantalan,
Remeksen, Härkösen, Viramon ja Windbladin (2003) tutkimuksessa. Tanssiterapiaryhmällä oli suotuisa vaikutus kielellisiin kykyihin, ja hoitajat havainnoivat
potilaiden halukkuuden vuorovaikutukseen lisääntyneen. Nyströmin ja Lauritzenin (2005) tutkimuksessa dementoituvat vanhukset käyttivät kehonliikkeitä korvatakseen tai tukeakseen puhetta. Kehonliikkeet toimivat ajatusten, muistojen ja
emootioiden ilmaisimina. Dementoituvan ihmisen rikas kommunikointi on tutkimuksen mukaan mahdollista olosuhteissa, joissa on mahdollisuus erilaisiin ilmaisumuotoihin.
Luovaa tanssia on tutkittu lasten ja vanhusten välisen vuorovaikutuksen välineenä. Eri sukupolvista koostuvassa ryhmässä huolenpito, kiinnostus toiseen,
toleranssi, erilaisuuden kunnioittaminen ja avoin tunteiden ilmaiseminen kehittyivät lapsilla enemmän verrattuna yhdenikäisten ryhmään (von Rossberg-Gempton,
Dickinson & Poole 1999). Samankaltaisia tuloksia oli myös Shermanin (1997)
tutkimuksessa, jossa kuurojen lasten ja iäkkäiden aikuisten välillä syntyi hoivaavuussuhteita. Tanssitunnit antoivat aikuisille mahdollisuuden välittää kuurojen
kulttuuria ja kokea generatiivisuutta. Tanssi lisäsi myös yhteisyyttä ja toimi
kommunikaatiokielenä ryhmäläisten ja tanssinopettajan välillä.
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3.4

Yhteenveto tanssista

Tanssi on kulttuurista opittu ihmisen voimavara. Tanssi on luovaa ja ainutlaatuista
mutta myös universaalia. Tanssi on kehon liikkeitä, askeleita, kehollista itsen,
tunteiden ja kertomusten ilmaisua vuorovaikutuksessa itsen ja toisten kanssa.
Tanssi auttaa ihmistä kokemaan henkistä, fyysistä, sosiaalista ja hengellistä yhteyttä ja voi hoitotyön auttamismenetelmänä edistää yksilön itseymmärrystä ja
sosiaalista vuorovaikutusta.
Tanssitaiteen ydin muodostuu tanssijan ja yleisön välissä, jossa tanssiteos
elää. Tanssiesitys muodostuu esityksen itsensä ja yleisön yhteisessä todellisuudessa ja on hetkeen sidottu kulttuurinen tapahtuma, jossa monet intentiot kohtaavat.
Tanssiesitys voidaan kokea kehollisesti, ja tanssi voi koskettaa ihmistä hänen
varhaisiin kokemuksiinsa vedoten. Tanssilla on oma kielensä, ja tanssissa olevissa
liikkeissä on tarkoituksellisuutta sekä luontaista ja esteettistä arvoa. Katsojan
kinesteettinen empatia mahdollistaa tanssin merkityksellisyyden aukenemisen
kehotietoisuuden tasolla.
Dementoituvien vanhusten hoidossa sosiaalinen tanssi voi tutkimusten mukaan tuoda esille vanhuksen voimavaroja ja synnyttää myönteisiä tunteita ja
myönteistä käyttäytymistä. Sosiaalinen tanssi voi mahdollistaa hoitajien ja vanhusten vuorovaikutuksen ja merkityksellisen yhdessäolon. Se voi myös aktivoida
vanhusta kiinnostumaan ympäristöstään. Sosiaalisesta tanssista voi olla apua
myös masentuneelle vanhukselle, koska tanssi voi vahvistaa myönteistä kuvaa
itsestä ja aktivoida. Sosiaalisen tanssin avulla on myös mahdollista kokea oppimisen iloa.
Myös hoitajat ovat kokeneet sosiaalisen tanssin hyödylliseksi auttamismenetelmäksi. Sosiaaliset tanssitapahtumat vaativat hoitajilta ylimääräistä työtä ja
aktiivista osallistumista itse tapahtumissa, jotta tanssitapahtumat onnistuisivat
vanhuksen kannalta.
Tanssiterapialla on todettu olevan myönteistä vaikutusta dementoituvan vanhuksen kielellisiin kykyihin ja vuorovaikutushalukkuuteen. Tanssi ja liike voivat
korvata puhetta.
Luovaa tanssia voidaan harjoittaa myös eri sukupolvien välisissä ryhmissä.
Tällaisissa ryhmissä vanhemmat voivat kokea generatiivisuutta suhteessa nuorempiin ja nuoret oppivat tärkeitä ihmissuhdetaitoja ja kulttuuria vanhemmilta.
Tanssiesitysten hyödyntämistä dementoituvien vanhusten hoitotyössä kannattaa tutkia, koska tanssi esityksenä tavoittaa katsojan kehollisella, ei-kielellisellä
tasolla. Toiminnan vaikutuksista ei ole myöskään tutkimustietoa, vaikka tanssiesi49

tyksiä on järjestetty hoitoyhteisöissä jo jonkin aikaa. Aiemmat tutkimukset viittaavat tanssin (sosiaalisena tanssina, tanssiterapiana ja luovana tanssina) vaikuttavuuteen kokonaisvaltaisena, voimavaroja esille tuovana ja vuorovaikutuksellisena
auttamismenetelmänä. Tanssiesitysten hyödyntämistä kannattaa tutkia myös, jotta
voidaan arvioida tanssitaiteen merkitystä hoitotyössä
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4

Tutkimuksen tarkoitus, tehtävät ja tavoite

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja arvioida tanssiesityksen käyttöä
auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitotyössä vanhusten, omaisten, hoitajien ja lähihoitajaopiskelijoiden näkökulmasta.
Tutkimuksen tehtävänä on
–
–

–

kuvata ja arvioida, miten dementoituvat vanhukset kokevat hoitoyhteisöihin
tuodut tanssiesitykset
kuvata tanssiesitystä auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitotyössä dementoituvien vanhusten, omaisten, hoitajien ja lähihoitajaopiskelijoiden arvioimana
kuvata, millainen tanssiesityksen tulee auttamismenetelmänä olla dementoituvien vanhusten hoitotyössä.

Tutkimuksessa tuotetaan tutkimustietoa tanssiesitysten hyödyntämisestä dementoituvien vanhusten hoitotyössä sekä laajennetaan hoitotieteen tietoperustaa ja
hoitotyön toimintoja dementoituvien vanhusten hoitotyössä.
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5

Laadullinen arviointitutkimus

Tässä luvussa tarkastelen arvioinnin ja arviointitutkimuksen välistä suhdetta ja
kuvaan tämän laadullisen arviointitutkimuksen lähtökohtia.
5.1

Arviointi ja arviointitutkimus

Arvioinnilla on tarkoitettu eri aikoina eri asioita. Käsite on muuttunut aikojen
kuluessa, ja tämä muutos on vaikuttanut siihen, miten arviointia on eri aikoina
toteutettu. (Cuba & Lincoln 1989.) Arviointi on määritelty mm. yritykseksi lisätä
inhimillistä tehokkuutta systemaattisesti kerätyn tiedon avulla (Patton 1990 a, b,
Mäkelä 2007). Arvioinnilla voidaan tarkoittaa myös jonkin asian arvon tai ansion
määrittelyä, ja se voi viitata jonkin ohjelman, innovaation, intervention, projektin
tai palvelun arvoon (Robson 2001: 24). Arviointi on nähty myös inhimillisenä ja
henkisenä tulkintana, jonka vastaavuus todellisuuden kanssa ei ole eikä voi olla
keskeinen kysymys (Guba ja Lincoln 1989).
Arvioinnin ja arviointitutkimuksen käsitteiden erottaminen toisistaan on ollut
moninaista eikä yhtä ja kattavaa määritelmää ole. Arviointia voidaan pitää yläkäsitteenä arviointitutkimukselle, tai käsitteitä käytetään toistensa synonyymeinä.
Mikäli arviointi ymmärretään yläkäsitteeksi, siinä kuvataan erilaisia arvottavan
tiedon hankintatapoja, joissa voidaan soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. (Sinkkonen & Kinnunen 1994.)
Käsitteiden välille voidaan tehdä myös selkeä ero. Robsonin (2001: 25) mielestä arviointi ja tutkimus viittaavat erillisiin asioihin. Keskeinen ero hänen mukaansa on se, että arviointi pitää sisällään arvon määrittämisen. Tutkimuksessa
kuvataan, selitetään ja ymmärretään ilmiöitä. Tutkimuksen ja arvioinnin välillä
voi olla hyödyllistä päällekkäisyyttä ja korkealaatuinen arviointi vaatiikin harkittua tutkimusasetelmaa, aineistonkeruuta, -analyysia ja tulkintaa.
Sinkkonen ja Kinnunen (1994) erottavat arviointitutkimuksen muusta tutkimuksesta arvottamisen vuoksi. Arvottaminen on kohteen ominaisuuksia punnitsemista suhteessa valittuihin arvoperusteisiin. Tutkimukseen ei kuulu samankaltaista arvottamista. Arviointitutkimus eroaa muusta tutkimuksesta luonteensa
vuoksi. Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa välittömästi käytäntöön sovellettavissa olevaa tietoa, avustaa suunnittelua ja päätöksentekoa sekä edistää oppimista ja
uudistusten toteuttamista. Arvioinnissa saatu tieto on kohteeseen rajoittunutta ja
ainutkertaista, ei yleistettävää.
53

Myös Patton (2002: 10, 218) liittää arviointitutkimuksen arvottamiseen ja
erottaa sen muusta tutkimuksesta. Arviointitutkimuksesta on kyse, kun ohjelmien
loppuunsaattamista ja vaikuttavuutta arvotetaan ja tutkitaan systemaattisesti ja
empiirisesti huolellisen aineistonkeruun ja analyysin kautta. Hänen mukaansa
arviointitutkimuksessa pyritään inhimillisen toiminnan vaikuttavuuden laajentamiseen. Arviointitutkimus voi olla summatiivista, jolloin vaikuttavuutta arvotetaan kokonaisuudessaan, tai formatiivista, jolloin on tarkoitus kehittää ohjelmia.
Myös Rossi, Freeman ja Lipsey (1999) korostavat arviointitutkimuksen määritelmässään sosiaalisten interventioiden vaikuttavuuden tutkimisen systemaattisuutta. Arviointitutkimuksella pyritään myös ymmärtämään onnistuneiden interventioiden taustalla olevia mekanismeja (Swanson & Chapman 1994). Terveydenhuollon menetelmien arviointi voidaan nähdä myös omana tieteenalanaan,
joka tuottaa eri tieteiden keinoin tietoa eri menetelmien lääketieteellisestä, sosiaalisesta, eettisestä ja taloudellisesta vaikuttavuudesta päätöksenteon perustaksi
(Mäkelä 2007).
Hoitotieteessä käytetään arviointitutkimuksen yhteydessä termiä ”Outcome
Evaluation”, joka jo käsitteenä määrittää vaikutuksen/tuloksen arvioinnin kohteeksi. Urden (1999) määrittelee käsitteen outcome hoidon tai intervention lopputulokseksi tai seuraukseksi. Tulokset/vaikuttavuudet voidaan jakaa eri tyyppeihin,
ja ne voivat olla joko pitkän tai lyhyen aikavälin tuloksia/vaikutuksia.
5.2

Laadullinen tutkimus ja arviointi

Hoitotyön auttamismenetelmiä tulee arvioida niiden hyödyntämisen yhteydessä
(Cohen-Mansfield 2005). Tämä tutkimus on hoitotieteellinen laadullinen arviointitutkimus, jossa tutkitaan ja arvioidaan systemaattisesti ja huolellisesti suunnitellun tutkimusasetelman avulla tanssiesitystä auttamismenetelmänä dementoituvien
vanhusten hoitotyössä.
Laadullinen tutkimus on systemaattinen, vuorovaikutuksellinen ja subjektiivinen lähestymistapa, jonka avulla pyritään kuvailemaan ihmisten kokemuksia ja
antamaan niille merkityksiä (Burns & Grove 2005: 24). Laadullisen tutkimuksen
oletuksena on, että tulkinnat vaikuttavat ihmisen subjektiiviseen todellisuuteen.
Todellisuus ei ole tutkijasta eikä tutkimukseen osallistuvista ihmisistä erillinen tai
riippumaton. (Kylmä, Vehviläinen-Julkunen & Lähdevirta 2003, Kylmä ym.
2004, Burns & Grove 2005.) Tässä tutkimuksessa tutkittavaa todellisuutta jäsennetään tutkimukseen osallistuvien ihmisten näkökulmista (Morse & Hutchinson
1998, Kylmä, Pelkonen & Hakulinen 2004).
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Laadulliset tutkimusasetelmat ovat luonteeltaan naturalistisia, koska tutkija ei
pyri manipuloimaan tutkimusympäristöä. Ympäristössä tapahtuu luonnollisesti
jokin tapahtuma, jonka suuntaa tutkija ei ole etukäteen päättänyt tai suunnitellut.
Kiinnostus kuvailevuuteen, yksilöllisiin kokemuksiin ja tuloksiin sekä kiinnostuksen kohdentuminen vuorovaikutukseen ja prosesseihin sekä ongelman tutkiva
luonne johtavat arviointia laadulliseen suuntaan. (Patton 1983, 1990 b, Barbour
2000, Patton 2002.) Laadullinen tutkimusote sopii tähän tutkimukseen, koska
olen kiinnostunut yksilöiden kokemuksista ja tarkoituksenani on kuvata ilmiötä,
josta ei ole aiempaa tietoa (Kylmä, Vehviläinen-Julkunen & Lähdevirta 2003,
Kylmä ym. 2004, Burns & Grove 2005).
Laadullinen tutkimus tuo syväluotaavuutta, yksityiskohtaisuutta ja kontekstisidonnaisuutta tulos/vaikuttavuustutkimukseen (Patton 1990 a, b, 2002: 14,
Barbour 2000). Urdenin (1999) mukaan hoidon tai intervention tulokset/vaikutukset voivat olla kliinisiä, jolloin ne liittyvät fysiologisiin toimintoihin
tai prosesseihin, kuten muutokset verenpaineessa, sydämen sykkeessä tai veriarvoissa. Psykososiaaliset tulokset/vaikuttavuudet pitävät sisällään käyttäytymiseen,
ihmissuhteisiin tai kommunikaatioon liittyviä asioita. Toiminnalliset tulokset/vaikutukset taas liittyvät päivittäisiin toimintoihin, kuten itsehoitoon tai liikkuvuuteen. Taloudelliset tulokset/vaikuttavuudet heijastavat terveydenhuollon ja
terveyshallinnon kustannuksia, esimerkkeinä terveyspalvelujen käyttö ja hoitoajat. Tyytyväisyys on viime vuosina noussut yhdeksi suosituimmista tulos/vaikuttavuustyypeistä. Näitä tuloksia/vaikuttavuuksia voidaan arvioida erilaisten mittarien avulla, ja menetelmät painottuvat kvantitatiivisiin menetelmiin.
Samanlaiseen tulos/vaikuttavuustyypittelyyn ovat päätyneet myös Oermann ja
Floyd (2002). Laadullisten menetelmien avulla voidaan saada tietoa siitä, miten
tulokset/vaikuttavuus saavutetaan ja miksi joku interventio toimii ja toinen taas ei
(Barbour 2000).
Laadullisten menetelmien avulla saadaan tietoa esimerkiksi hoitotyön menetelmien pienistä mutta merkittävistä vaikutuksista, joita strukturoiduilla menetelmillä ei saada (Popay 1998, Mulhall, Kelly & Pearce 2003), ja siten voidaan ottaa
kantaa eri menetelmien toimivuuteen. Terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuustutkimuksissa saadaan laadullisten menetelmien avulla esille potilaiden,
omaisten ja muiden hoitoon yhteydessä olevien ihmisten näkökulmia (Teikari &
Roine 2007). Tässä tutkimuksessa ihmiset, joilla on kokemusta arvioitavasta auttamismenetelmästä, arvioivat sitä. Olen kiinnostunut tanssiesityksistä auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten, omaisten, hoitajien ja opiskelijoiden
näkemänä. Haluan tavoittaa tutkimuksessani osallistujien näkökulman sellaisena
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kuin he sen kuvaavat. Vastaavanlaisia arviointiasetelmia on ollut myös Duhamelin
ja Talbotin (2004), Allenin ja Fabrin (2005), Lown, Perryn ja Wilkinsonin (2005)
sekä Duhamelin, Dupuisin, Reidyn ja Nadonin (2007) laadullisissa arvioinneissa.
Morse, Penrod ja Hupcey (2000) ovat esitelleet systemaattisen metodin Qualitative Outcome Analysis (QOA) hoitotyön interventioiden laadulliseen arviointiin. He pitävät metodia tärkeänä yrityksenä yhdistää tutkimusta ja käytäntöä.
Metodi mahdollistaa interventioiden tunnistamisen ja arvioinnin sekä eri vaihtoehtojen ja uusien interventioiden systemaattisen ja kuvailevan analysoinnin. Metodi on viisivaiheinen ja perustuu johonkin aiempaan tutkimukseen, jonka interventiota arvioidaan uudelleen, ei toistaen vaan laajentaen sitä käytäntöön. Arviointi on sekä prosessi- että vaikutusarviointia.
Metodia on käytetty muun muassa psykiatrisen hoitotyön käytännön opettamiseen liittyvässä projektissa (Melrose 2002) ja arviointioppaan laatimisessa
(Morse & Hutchinson 1998). Tässä tutkimuksessa ei käytetä valmista arviointimetodia hoitotyön intervention arvioinnissa, koska aiheesta ei ole aiempaa tutkimustietoa. Tutkimuksessa sovelletaan muita laadullisen arviointitutkimuksen
lähtökohtia.
Morsen ym. (2000) näkemyksissä laadullisesta arviointitutkimuksesta korostuu kiinteä yhteistyö käytännön työntekijöiden kanssa. Morsen ym. (2000) metodissa henkilöstö sitoutetaan ja osallistetaan intervention arviointiprosessiin. Myös
Barbourin (2000) näkemyksessä laadullisesta arviointitutkimuksesta yhteistyö
käytännön työntekijöiden kanssa korostuu. Hän uskoo erityisesti toimintatutkimuksen lähentävän tutkimusta ja käytäntöä.
Tässä tutkimuksessa osa kahden hoitokodin hoitajista osallistui tiiviisti tutkimusprosessiin. Hoitajat arvioivat sekä vanhusten kokemuksia tanssiesityksistä
että tanssiesitystä hoitotyön auttamismenetelmänä ja olivat täten tiiviissä yhteistyössä kanssani. Tutkimus ei ole toimintatutkimusta, koska emme vielä tässä vaiheessa kehittäneet aloitettua toimintaa, vaan loimme perustaa tanssiesitysten käytölle auttamismenetelmänä.
Tässä tutkimuksessa laadullista tutkimusta käytetään arvioinnissa itsenäisesti
(Patton 1983, 1990 b). Laadullista tutkimusta voidaan käyttää esimerkiksi terveydenhuollon menetelmien arvioinnissa myös joko määrällisen tutkimuksen rinnalla
tai sitä ennen. Laadullinen tutkimus voi tuottaa määrällisen tutkimuksen ohessa
täydentävää tietoa tai auttaa tunnistamaan tärkeitä havainnoitavia tai mitattavia
asioita ennen määrällistä tutkimusta. (Kaila, Kuoppala & Mäkelä 2007.)
Laadullisella tutkimuksella tuotetaan näyttöä hoitotyöhön ja voidaan arvioida
hoitotyön auttamismenetelmiä tuottamalla tietoa ihmisten kokemuksista hoitoti56

lanteissa (Kylmä, Vehviläinen-Julkunen & Lähdevirta 2003, Kylmä ym. 2004).
Tässä tutkimuksessa kiinnostukseni kohteena ovat dementoituvien vanhusten
kokemukset tanssiesityksistä. Tanssiesitysten arviointi auttamismenetelmänä
tapahtuu vanhusten kokemusten pohjalta. Vanhukset itse kuvaavat kokemuksiaan,
ja omaiset, hoitajat, lähihoitajaopiskelijat ja tutkija arvioivat niitä. (Kuvio 1)
Tutkimustehtävä 1.
Vanhusten
kokemusten
kuvaus

Tutkimustehtävä 2.
Arvioinnit
tanssiesityksestä

Tutkimustehtävä 1

Omaisten ryhmähaastattelut x 4

Hoitajien ryhmähaastattelut x 4

Tutkija

Tutkimustehtävä 2

autt.

menetelmänä

Tutkimustehtävä 3.
Kuvaus
tanssiesityksestä

Vanhusten yksilöhaastattelut x 4

Lähihoitajaopiskelijoiden ryhmähaastattelut x 4

Videoaineisto

Tutkimustehtävä 3

autt.

menetelmänä

Sykeaineisto

Kuvio 1. Tutkimusasetelma.

Laadullinen tutkimus mahdollistaa hoitotyöhön liittyvien ilmiöiden ymmärtämisen ja on sitä kautta hyödynnettävissä hoitotyön käytännössä (Sandelowski 1997).
Morsen ym. (2000) metodin avulla saadaan laadullista näyttöä, joka muodostuu
uudesta tutkimuksesta saaduista tuloksista, jotka ovat johdonmukaisia primaaritutkimuksen tulosten kanssa. Näyttö eroaa toistettavasta tutkimuksesta, koska
tutkimuksen kohde ja tutkimustehtävät vaihtuvat. Aiemman tutkimuksen tuloksia
ja strategioita toteutetaan uudessa asetelmassa.
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Tällä arviointitutkimuksella tuotetaan välittömästi käytäntöön sovellettavissa
olevaa tietoa, joka on kontekstiin rajoittunutta ja ainutkertaista. Tämän tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää hoitotyön suunnittelussa ja päätöksenteossa esimerkiksi tilanteissa, joissa valitaan tutkimusyhteisön kaltaisissa yhteisöissä käytettäviä auttamismenetelmiä.
Laadullisen arvioinnin prosessi
Laadullisen arvioinnin prosessi alkaa suunnittelulla. Ensin päätetään sopivasta
analyysiyksiköstä. Ratkaisevaa on, mitä ja kenen halutaan sanovan arvioinnin
lopuksi jotain, ja millä tasolla olevaa tietoa tarvitaan. Yksikkönä voivat olla yksilöt, ohjelmiin tai interventioihin osallistujat, asiakkaat, potilaat ja eri ohjelmat.
Otosta valittaessa voidaan päätyä mm. erityisiin ja poikkeaviin otoksiin, joiden
avulla saadaan rikasta tietoa epätavallisista tai erityisistä tilanteista. Tässä tutkimuksessa otoksena ovat homogeeniset ryhmät. Homogeenisen ryhmän avulla
päästään kuvaamaan tiettyä alaryhmää syvällisesti. (Patton 1990 b, 2002: 385.)
Dementoituvat vanhukset muodostavat tässä tutkimuksessa keskenään homogeenisen ryhmän, samoin omaiset, hoitajat ja opiskelijat kukin omansa. Kaikki
näitä ryhmiä yhdistää yhteinen kokemus tanssiesityksistä.
Patton (1990 b, 2002: 247–248) suosittelee laadullisessa arviointitutkimuksessa useiden aineistonkeruumenetelmien yhdistämistä eli triangulaatiota, koska
se mahdollistaa eri menetelmien vahvuuksien yhdistämisen ja toisaalta niiden
puutteiden paikkaamisen. Triangulaation avulla arvioija voi nähdä ohjelman eri
näkökulmista. Triangulaatio voi olla aineisto-, tutkija-, teoria- ja metodologiatriangulaatiota. Tässä tutkimuksessa on triangulaatiota aineiston, aineistonkeruun
ja analyysin osalta. Aineiston ja aineistonkeruun triangulaatiota ovat laadullisessa
arvioinnissa käyttäneet myös mm. Crawford, Woodby & Russel (2005) ja Mulhal
ym. (2004).
Aineistonkeruumenetelmistä erilaiset havainnoinnit, ohjelmien dokumentit,
valokuvat ja syvähaastattelut ovat Pattonin (1990 b, 2002) mukaan laadulliseen
arviointiin sopivia menetelmiä. Haastattelut ovatkin olleet laadullisissa arvioinneissa tyypillisiä aineistonkeruumenetelmiä (Félix-Ortiz, Salzar, Conzález, Sorensen & Plock 2000, Allen & Fabri 2005, Duhamel ym. 2007). Homogeenisissa
otoksissa avoimet focus group -haastattelut ovat keskeinen aineistonkeruumenetelmä. Niissä samankaltaiset ihmiset saavat jakaa kokemuksiaan tietystä ohjelmasta tai interventiosta. (Patton 1990 b, 2002.)
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Aineiston analyysi vaatii arvioijalta kurinalaista tutkimista, luovaa oivallusta
ja arvioinnin tarkoituksen muistamista analyysin aikana. Analyysi ja tulkinta ovat
erottamattomia prosesseja, jossa aineistoa organisoidaan malleiksi, luokituksiksi
ja kuvaileviksi yksiköiksi. Tulkinnalla tarkoitetaan analyysissä saadun tiedon
tarkoituksen ja merkityksen tavoittamista, kuvailevien mallien selittämistä ja
yhteyksien löytämistä. Analyysi perustuu arviointikysymyksiin ja aineistonkeruun
aikana laajentuneisiin oivalluksiin ja tulkintoihin. Analyysi fokusoituu arviointiin
ja on systemaattista tiedon keräämistä, analyysiä ja tulkintaa toimintaohjelmia
toiminnoista ja tuloksista niiden ihmisten kuvaamina, joita se koskettaa. (Patton
1990 b.) Laadullisten arviointien analyysimenetelminä on käytetty esimerkiksi
erilaisia laadullisia sisällön analyysimenetelmiä (Félix-Ortiz ym. 2000, Allen &
Fabri 2005, Duhamel ym. 2007).
Kuvaan tässä tutkimuksessa kolmen vanhuksen tilanteet tapauskuvauksina.
Tarkoituksenani ei ole analysoida aineistoa tapauksina vaan tuoda tapauskuvausten avulla esille dementoituvien vanhusten kokemuksia kokonaisina kuvauksina
ja kuvaavina esimerkkeinä. Jos tapaukset analysoidaan tapausanalyyseinä, tieto
kootaan jokaisen tapauksen kohdalta erikseen ja kirjoitetaan erillisenä ja kokonaisvaltaisena selostuksena. Erillisistä tapauksista voidaan etsiä yhdistäviä malleja. Tapausselostukset sisältävät kaiken eri aineiston keruumenetelmillä kootun
tiedon, ja niiden tulee olla kokonaisvaltaisia, kattavia ja arviointiin kohdentuvia.
Ensin tapauksesta kirjoitetaan raakatekstiä, josta rakennetaan tietoa organisoimalla tapausasiakirja, josta sitten kirjoitetaan varsinainen kertova ja kuvaileva tapausselostus. Sisällön analyysissä aineistosta tunnistetaan yhteneviä ja tärkeitä
teemoja ja malleja. Myös negatiivisten tapausten etsiminen voi auttaa arvioitavan
ilmiön ymmärtämisessä ja hahmottamisessa. (Patton 1990 b.)
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6

Tutkimuksen empiirinen toteutus

6.1

Tutkimuksen eteneminen

Tutkimus oli osa laajempaa vuosina 2005–2007 toteutettua koulutuksen, tanssin
ja hoitotyön yhteisprojektia, jossa kehitettiin tanssikoulutusta ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän lähihoitajakoulutuksen vanhustyön koulutusohjelmaopintoja
sekä aloitettiin taide- ja hoitoyhteisöjen pysyvä yhteistyö. Yhteistyö on jatkunut
vuodesta 2007 Routa-tuotannon ammattilaistanssijoiden ja Kajaanin Tanssiteatterin tanssioppilaiden toteuttamana, ja toimintaa kehitetään edelleen tämän tutkimusten tulosten pohjalta.
Tutkimus toteutettiin kainuulaisessa dementoituvien vanhusten hoitokodissa,
jonne tutkimukseen osallistuneet vanhukset kokoontuivat kahdesta eri hoitokodista. Toinen hoitokodeista on 9- ja toinen 23-paikkainen. Pienemmässä hoitokodissa
on 6 hoitajaa ja suuremmassa 16. Heidän lisäkseen myös molemmat johtajat osallistuvat hoitotyöhön. Hoitokodit sijaitsevat eri paikkakunnilla peruspalveluiden
äärellä. Molempien hoitokotien toiminta-ajatuksena on tuottaa asukkaille arvokas
vanhuus sekä turvallinen ja virikkeellinen elämä, jossa otetaan huomioon jokaisen
itsenäisyyden ja henkilökohtaisen reviirin tarpeet. Hoitokodeissa otetaan huomioon vanhuksen elämänhistoria ja kunnioitetaan hänen toimintatapojaan ja perinteitään. (Tolonen 2008.)
Hoitokotien arjessa pyritään kodinomaisuuteen. Jokaisella vanhuksella on
oma yksilöllisesti sisustettu huone, ja yhteisiä tiloja ovat ruokailutila ja oleskeluhuone. Hoitokodeissa on säännöllinen päivärytmi, joka sallii vanhusten yksilölliset tavat ja tottumukset. Vanhukset osallistuvat kykyjensä ja toiveidensa mukaan
mm. ruoanvalmistukseen, siivoamiseen, vaatehuoltoon ja pihatöihin. Oman henkilökunnan toteuttamaa viriketoimintaa on joka päivä, ja se on fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja hengellistä toimintaa. Hoitokodeissa on myös ulkopuolisten järjestämää viriketoimintaa. Jokaisella vanhuksella on omahoitaja, jonka tehtävänä
on toimia vanhuksen edunvalvojana, vastata yksilöllisestä viriketoiminnasta ja
pitää yhteyttä omaisiin. (Tolonen 2008.)
Tutkimukseen osallistui yhteensä 13 dementoituvaa vanhusta, neljä omaista,
seitsemän hoitajaa ja kolme lähihoitajaopiskelijaa. Hoitokodissa esitettiin neljä
vanhusten vuodenaikamuistoihin perustuvaa tanssiesitystä kevään 2006 ja talven
2007 välisenä aikana (liite 5). Vanhusten muistot koottiin syksyn 2005 ja syksyn
2006 välillä projektin yhteydessä vanhuksille järjestetyissä muisteluryhmissä
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(Liite 6). Lähihoitajaopiskelijat perehtyivät projektiin liittyen dementoituvan
vanhuksen hoitotyön erityispiirteisiin ja ohjasivat opettajansa ohjaamana muisteluryhmät. Vanhusten muistot olivat tanssiesitysten aineistona. Tanssioppilaat valmistivat opettajansa johdolla niistä tanssiesitykset.
Keräsin aineistoni tanssiesitysten yhteydessä ja niiden jälkeen. Videoin viittä
vanhusta esityksen aikana seisovalla kameralla, ja opettajakollegani videoi heitä
käsivarakameralla. Viimeisessä esityksessä minulla oli vain seisova kamera käytössäni. Kolmen vanhuksen sykettä mitattiin esitysten aikana. Haastattelin vanhuksia yksilöllisesti heti tanssiesityksen jälkeen tanssiesitystilassa. Omaisia haastattelin niin ikään esityspäivänä vanhusten haastatteluiden jälkeen. Hoitajien ja
lähihoitajaopiskelijoiden ryhmähaastattelut olivat joko seuraavina päivinä tai heti
seuraavan viikon alussa. (Taulukko 2)
Tutkimukseen osallistuvista vanhuksista kolmen kokemukset oli tarkoitus
kuvata tutkimuksessa tapauskuvauksina. Ensimmäisellä aineistonkeruukerralla
heistä oli paikalla kaksi, koska kolmas oli sairaalassa. Toinen paikalla olleista
vanhuksista kuoli kaksi viikkoa esityksen jälkeen, joten tapauskuvattavien vanhusten ryhmä muuttui. Loppujen lopuksi heitä oli kolme. Kaksi omaista oli mukana useammassa haastattelussa. Hoitajien ryhmä säilyi samana koko tutkimuksen ajan, kokoonpano vain muuttui. Mukana ryhmähaastatteluissa olivat myös
hoitokodin johtajat. Lähihoitajaopiskelijaryhmä säilyi niin ikään samana koko
tutkimuksen ajan.
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Taulukko 2. Tutkimuksen eteneminen.
Aika

Tapahtuma

Tapahtuma

Syksy -04

Yhteistyöstä

Tutkimussuunnitelman Artikkelin kirjoittaminen tanssin käsitteestä

Tapahtuma

kiinnostuneiden

tekeminen

Issues in Mental Health Nursing -lehteen

tahojen kartoitus
Kevät -05

Tanssiesitys-

Tutkimussuunnitelman Tutkimussuunnitelman hyväksyminen

toiminnan

tekeminen

suunnittelu
Syksy -05

Muisteluryhmät

Tutkimusmetodiin ja

hoitokodissa alkavat ilmiöön perehtyminen
Kevät -06

”Kevät”-esitys,

1. aineistojen analyysit

1.aineistojen keruu
Kesä -06

”Kesä”-esitys, 2.

2. aineistojen analyysit 1. ja 2. aineistojen yhdistäminen

aineistojen keruu
Syksy -06

”Syksy”-esitys, 3.

3. aineistojen analyysit 1., 2. ja 3. aineistojen yhdistäminen

aineistojen keruu
Kevät -07

”Talvi”-esitys,

4. aineistojen analyysit 1., 2., 3. ja 4. aineistojen yhdistäminen

4.aineistojen keruu
Syksy -07

Aineistojen

Aineistojen

Tulokset vanhusten kokemuksista,

lopullinen analyysi

yhdistäminen

arvioinnit tanssiesityksistä

tutkimustehtävittäin

auttamismenetelmänä ja tanssiesitykset
dementoituvien vanhusten hoitotyön
auttamismenetelmänä.

Kevät -08

6.2

Pohdinta

Työn hiominen

Tutkimuksen raportointi

Tutkimukseen osallistujat

Laadullisessa tutkimuksessa osallistujiksi valitaan henkilöt, joilla on tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Osallistujamäärä on yleensä pieni, koska suuri osallistujamäärä
tai runsas aineisto voi hankaloittaa ilmiön kannalta olennaisten asioiden löytämistä aineistosta. (Kylmä ym. 2003.)
Tähän tutkimukseen osallistuivat kahdella eri paikkakunnilla sijaitsevassa
vanhusten hoitokodissa asuvat vanhukset, heidän omaisensa, lähihoitajaopiskelijat ja hoitokodin työntekijät. Osallistumiskriteereinä vanhuksilla olivat ikä, dementoituminen, halu osallistua tutkimukseen ja omaisten lupa osallistumiselle.
Omaisilla kriteereinä olivat riittävä itseilmaisukyky ja halu osallistua tutkimukseen. Hoitajista tutkimukseen osallistuivat niin ikään asiasta kiinnostuneet. Lähihoitajaopiskelijat olivat vanhustyöhön ja mielenterveystyöhön suuntautuneita
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yhteistyöhankkeen pilottiryhmäläisiä. Opiskelijoille järjestettiin tiedotustilaisuus
hankkeesta keväällä 2005 ja tutkimuksesta talvella 2006.
Omaisille ja vanhuksille järjestettiin molemmilla paikkakunnilla omat tiedotustilaisuudet tutkimuksesta ja hankkeesta syksyllä 2005. Paikalle saapui yhteensä
viisi omaista ja neljä vanhusta. Muille omaisille tieto tutkimuksesta ja tietoon
perustuvat suostumuslomakkeet sekä heidän vanhuksensa että heidän itsensä
osalta lähetettiin kirjeitse. Olin myös puhelinyhteydessä omaisiin. (Liite 7.)
Hoitokodin henkilökunnalle järjestettiin kesällä 2005 tiedotustilaisuus sekä
tutkimuksesta että siihen liittyvästä hankkeesta. Tilaisuudessa oli mukana kolme
hoitajaa. Muille hoitajille tieto tutkimuksesta meni kyseisten hoitajien ja tutkimussuunnitelmalyhennelmän kautta.
Tiedotustilaisuuksien lisäksi hoitajat kertoivat vanhuksille tutkimuksesta ja ne
vanhukset, jotka olivat kykeneviä antamaan tietoon perustuvan suostumuksensa,
allekirjoittivat sen itse tai hoitaja teki sen heidän puolestaan (liite 7). Niiden vanhusten puolesta, jotka eivät olleet kykeneviä antamaan tietoon perustuvaa suostumustaan, omaiset tekivät sen. Jokainen tutkimukseen osallistuva vanhus antoi
suullisesti suostumuksensa tutkimukseen. Kolme vanhusta antoi tietoon perustuvan suostumuksensa kirjallisesti, ja kuudentoista vanhuksen puolesta sen antoi
omainen. Tutkimukseen osallistui lopulta yhteensä 13 vanhusta, joista yksi oli
mies. Vanhusten ikäjakauma oli 71–89 vuotta (-07).
Kuvaan tutkimukseen osallistuvien vanhusten kognitiivista tilaa Mini-mental
state examination -asteikon (MMSE) kokonaispistemäärän avulla, koska mittaria
käytetään tutkimukseen osallistuvien vanhusten hoitokodissa uusien asukkaiden
kohdalla kolmen kuukauden kuluessa hoitokotiin muutosta, tilanteen muututtua ja
vuosittain. MMSE-asteikkoa käytetään Suomessa laajasti dementian ensivaiheen
arviointimenetelmänä. Sillä saadaan karkea yleiskäsitys ihmisen kognitiivisesta
selviytymisestä ja voidaan arvioida kognitioiden eri osa-alueiden toimintaa:
orientaatiota, keskittymistä, muistia ja hahmottamista. MMSE:n kokonaispistemäärän on todettu olevan pätevä ja luotettava kognitiivisen heikentymisen mittari.
(Hänninen & Pulliainen 2002.) Normaalin ja lievän kognitiivisen heikentymisen
rajana on pidetty tasoa 24–26/30 (Hänninen & Pulliainen 2002). Lievässä Alzheimerin taudissa heikentymisen taso voi olla 18–26/30, keskivaikeassa 10–
22/30 ja vaikeassa 0–12/30 (Pirttilä & Erkinjuntti 2002).
Kahdella tutkimukseen osallistuvalla vanhuksella ei ollut dementoivaa sairautta. Heidän MMSE pisteensä olivat 22/30 ja 20/30. Kahdella vanhuksella oli
todettu dementia, mutta heillä ei ollut diagnoosia dementiaan; heidän MMSEpisteensä asettuivat tasolle 15/30 ja 21/30. Alzheimerin tautia sairastavia vanhuk64

sia oli seitsemän. Yhdellä heistä oli Alzheimerin taudin lisäksi diagnosoitu myös
Lewyn kappale -dementia. Heidän MMSE-pisteensä olivat 11–19/30 ja 6/30.
Yhden vanhuksen dementoitumisen taustalla epäiltiin olevan kilpirauhasen toimintahäiriö, ja erään vanhuksen kohdalla oli kyse aivoinfarktin jälkitilasta. Heidän MMSE pisteensä olivat 7 ja 10/30.
Omaisista seitsemän antoi tietoon perustuvan suostumuksensa tutkimukseen,
ja heistä neljä, kolme naista ja yksi mies, osallistui tutkimukseen. Omaiset olivat
vanhusten lapsia.
Hoitajista varsinaiseen tutkimukseen osallistui seitsemän, ja heistä viisi pystyi sitoutumaan kaikkiin neljään tanssiesitystapahtumaan ja niihin liittyviin ryhmähaastatteluihin. Hoitajien ikäjakauma oli 23–45 vuotta (-07), he edustivat molempia sukupuolia ja olivat työskennelleet hoitoalalla 3–18 vuotta. Koulutukseltaan he olivat lähihoitajia (2), lähihoitajakoulutuksessa oppisopimuksella tutkimuksen aikaan olevia (2), perushoitaja (1), terveydenhoitaja (1) ja sairaanhoitaja
(1).
Lähihoitajaopiskelijoista kaikki kolme yhteistyöhankkeeseen osallistuvaa
opiskelijaa antoivat tietoon perustuvan suostumuksensa osallistumiseen. He olivat
naisia ja iältään 38–49-vuotiaita (-07). (Liite 7.)
6.3

Aineistonkeruu

Tässä tutkimuksessa aineisto kerättiin haastattelemalla vanhuksia yksilöllisesti
jokaisen tanssiesityksen jälkeen ja videoimalla heitä tanssiesityksen aikana. Kolmen vanhuksen sydämen syketasoa mitattiin esitysten aikana. Omaisia, hoitajia ja
lähihoitajaopiskelijoita haastateltiin omina ryhminään. (Taulukko 3)
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Taulukko 3. Tutkimuksen aineistonkeruu.
Tapahtuma Aineistonkeruu

Aineistonkeruu

Aineistonkeruu

Aineistonkeruu

”Kevät”-

Omaisten (2)

Hoitajien (6)

Lähihoitajaopiskelijoiden (2)

Vanhusten (5)

Tanssiesitys yksilöhaastattelut,

ryhmähaastattelu ryhmähaastattelu

ryhmähaastattelu

Omaisten (2)

Lähihoitajaopiskelijoiden (3)

vanhusten (5) videointi ja
vanhusten (2)
sykemittaukset
”Kesä”-

Vanhusten (5)

tanssiesitys yksilöhaastattelut,

Hoitajien (4)

ryhmähaastattelu ryhmähaastattelu

ryhmähaastattelu

Omaisten (2)

Lähihoitajaopiskelijoiden (2)

vanhusten (5) videointi ja
vanhusten (3)
sykemittaukset
”Syksy”-

Vanhusten (5)

tanssiesitys yksilöhaastattelut,

Hoitajien (3)

ryhmähaastattelu ryhmähaastattelu

ryhmähaastattelu

Omaisen (1)

Hoitajien (5)

Lähihoitajaopiskelijoiden (3)

haastattelu

ryhmähaastattelu

ryhmähaastattelu

vanhusten (5) videointi ja
vanhuksen (1) sykemittaus
”Talvi”-

Vanhusten (5)

tanssiesitys yksilöhaastattelut,
vanhusten (5) videointi ja
vanhusten (2)
sykemittaukset

6.3.1 Haastattelut
Haastattelut lisäävät sisäistä näkökulmaa ulospäin näkyvään käyttäytymiseen ja
niiden tarkoituksena on toisen ihmisen näkökulman tavoittaminen (Patton 1990,
2002: 340). Haastattelu on vuorovaikutusta, jossa molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa.
Haastattelua voidaan luonnehtia myös keskusteluksi, jota tutkija johdattelee
ja jonka tavoitteena on selvittää jonkun ihmisen ajatuksia, mielipiteitä tai kokemuksia (Eskola & Suoranta 1998, Raunio, 1999, Siekkinen 2001.) Tässä tutkimuksessa haastattelut olivat sekä yksilö- että ryhmämuotoisia ja syvähaastatteluita. Syvähaastattelussa kysytään avoimia kysymyksiä, kuunnellaan, tehdään tarkentavia kysymyksiä ja vastaukset nauhoitetaan. Arviointeihin liittyvät haastattelukysymykset koskevat useimmiten ihmisten kokemuksia tai käyttäytymistä,
mielipiteitä ja uskomuksia, tunteita, tietoa, tuntemuksia ja aistimuksia ja taustatietoja. (Patton 1990 b, 2002: 350.) Laadullisissa arvioinneissa käytettyjä haastattelumenetelmiä ovat mm. puolistrukturoituroidut yksilöhaastattelut (Mulhall ym.
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2004, Allen & Fabri 2005, Aston, Shi, Bullot, Galway & Crisp 2005, Duhamel
ym. 2007) ja focus group -haastattelut (Low, Perry ja Wilkinson 2005).
Luokittelen tämän tutkimuksen haastattelut Pattonin (1990) mukaisesti opastetuiksi syvähaastatteluiksi (interview guide), koska haastattelujen luonne oli
vapaamuotoinen ja keskusteleva ja niissä keskusteltiin tiettyjen, samojen kysymysten pohjalta. Tarkentavat ja selventävät kysymykset syntyivät keskustelujen
aikana. Haastatteluissa oli yhtäläisyyttä standardoitujen avoimien haastattelujen
kanssa, koska haastateltaville esitetyt kysymykset olivat aina samat. Tällä pyritään vähentämään kysymysten variaatiota ja variaation vaikutusta arviointituloksiin. Standardoituissa haastatteluissa myös selventävät ja tarkentavat kysymykset
kirjoitetaan valmiiksi. Tällainen haastattelu on mahdollista toistaa samanlaisena
myös muissa tilanteissa ja muiden haastattelijoiden toimesta. Eri lähestymistapoja
voidaan myös yhdistää. (Patton 1990 b, 2002: 350.) Tässä tutkimuksessa opastetuilla syvähaastatteluilla saatiin haastattelut kohdennettua arviointiin ja haastatteluille vapaamuotoinen ja keskusteleva luonne. Syvähaastattelu voidaan nähdä
myös valtaistavana aineistonkeruumenetelmänä (Oinas 2004). Tämä näkökulma
on tässä tutkimuksessa myös tärkeä, koska olin kiinnostunut dementoituvien vanhusten kokemuksista sellaisina, kuin he ne kuvaavat.
Yksilöhaastattelut soveltuivat vanhusten haastattelumuodoksi, koska kahdenkeskisyys tukee dementoituvan vanhuksen keskittymistä. Kielellinen ilmaisu ja
toisen ihmisen puheen ymmärtäminen voivat olla dementoituvalle vanhukselle
haasteellisia; siksi yksilöllinen haastattelu yksilöllisine toimintoineen oli perusteltua. Pystyin kahdenkeskisessä haastattelutilanteessa tarvittaessa muokkaamaan
kysymyksiä ymmärrettävämpään muotoon ja tarkentamaan vanhusten kertomuksia. Kielellisen ilmaisun vaikeuksista kärsivien ihmisten haastattelussa on tärkeää,
että haastattelija muotoilee viestinsä haastateltavalle ymmärrettävään muotoon ja
on aktiivinen toimija vuorovaikutuksessa (Aaltonen 2005).
Kysyin ennen jokaista esitystä kaikilta vanhuksilta halukkuutta osallistua
haastatteluun. Aiemmin mukana olleet vanhukset myöntyivät empimättä, mutta
uudet vanhukset pohtivat, osaavatko vastata kysymyksiin. Myös nauhoitusta vierastettiin. Kuvattuani haastattelutilannetta tarkemmin (se on keskustelua, ja kysyn
heidän mielipiteitään ja ajatuksiaan tanssiesityksestä) he antoivat suostumuksensa.
Vanhusten haastattelu tapahtui heti tanssiesityksen jälkeen esitystilassa. Tilana oli hoitokodin olohuone, joka oli tuttu lähes jokaiselle osallistujalle. Samassa
tilassa tapahtuva haastattelu tuki muistamista. Haastattelupaikaksi onkin hyvä
sopia tila, jonne haastateltavien on helppo tulla ja joka sopii heille (Eskola &
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Suoranta 1998: 92). Haastattelutilanne oli välillä levoton. Tilassa oli paljon ihmisiä ja kovaa ääntä. En voinut odottaa kovin pitkään ihmisten poistumista, koska
en halunnut odotuttaa vanhuksia. Tilan tyhjeneminen vei myös usein aikaa. Joskus haastattelut keskeytyivät, kun olohuoneeseen tultiin toimittamaan jotain asiaa.
Haastattelin tutkimukseeni osallistuvat vanhukset heti esityksen jälkeen, jotta
esitys olisi vielä mielessä. Haastatteluaika ei voinut olla pitkä, ja haastattelin ensin ne vanhukset, joilla oli eniten muistamisen vaikeuksia. Vanhusten haastatteluissa suositellaan mm. haastatteluajan pitämistä suhteellisen lyhyenä, koska heidän voi olla vaikea pysyä aiheessa (Siekkinen 2001: 55). Haastatteluissa on tärkeää tunnistaa omat ennakko-olettamuksensa sekä välttää vanhuksiin liittyviä stereotypioita, kuten olettamusta vanhusten nopeasta väsymisestä (Lumme-Sandt
2005). Dementoituvan vanhuksen erityispiirteiden huomioon ottaminen ja liian
holhoamisen välttäminen oli haastatteluissa minulle haasteellista.
Olin suunnitellut kysyväni vanhuksilta yksilöhaastatteluissa seuraavat kysymykset: ”Miltä teistä tuntui katsoa tanssiesitystä?”(tuntemukset), ”Mitä mieltä
olette esityksestä?”(mielipide/arvio), ”Mitä ajatuksia esitys teissä herätti?” ja ”
Auttaako esitys teitä jollain tavalla?”. Jouduin muokkaamaan kysymyksiä haastattelutilanteessa, koska kaikki eivät ymmärtäneet esitettyjä kysymyksiä. Esimerkiksi kysymys ”Mitä ajatuksia esitys teissä herätti?” oli monelle vaikea. Muutin kysymyksen muotoon ”Tuliko teille jotain mieleen esityksestä?” tai ”Mitä teille tuli
esityksestä mieleen?”. Esitin myös tarkentavia kysymyksiä, jotka syventävät ja
rikastuttavat saatavaa tietoa. Ne ovat yksityiskohtaisia, yleensä kuka-, missä-,
mitä-, milloin-, ja miten -kysymyksiä. (Patton 1990 b, 2002: 372.)
Joillakin vanhuksilla oli vaikeuksia löytää sanoja itsensä ilmaisemiseen. Niissä tilanteissa johdattelun vaara oli suuri, koska heitä piti auttaa sanojen löytämisessä. Kuuntelin heitä, annoin mielestäni aika paljon aikaa asioiden kuvaamiseen
ja pyrin sitä kautta välttämään suoraa johdattelua. Ajattelin, että heidän omat
sanansa ovat kuvaavia. Käytin selventäviä kysymyksiä vastausten ymmärtämiseksi. Haastattelut muistuttivat viimeisillä kerroilla yhä enemmän keskustelua.
(Patton 1990,1990 b, Kvale 1996.)
Esittämäni kysymykset olivat mielestäni selkeitä ja yksinkertaisia. Kysyin
yhtä asiaa kerrallaan ja käytin nonverbaalia viestintää, kuten nyökkäämistä, tilanteessa heränneiden kysymysten lisäksi haastattelun etenemisen tukemiseen. Tilannekontrollin suhteen minulla oli välillä vaikeuksia, koska en aina tiennyt, milloin olisi sopivaa katkaista vanhuksen muistelu. Tuntui, että välillä katkaisin sen
liian aikaisin ja välillä liian myöhään. Sen erottaminen, mikä on olennaista ja
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mikä ei, oli vaikeaa dementoituvien vanhusten kertomusten tulkinnallisuuden
vuoksi. (Patton 1990, Kvale 1996.)
Vanhusten kertomukset olivat koskettavia. He kertoivat omalla tavallaan kokemuksistaan, ja se tuntui tärkeältä. Mielestäni tärkeintä onkin se, että he saivat
kuvata juuri sitä, mitä tanssiesitys heissä herätti. Useamman kerran näissä tanssiesityksessä mukana olleet vanhukset ja erityisesti tapauskuvattavat vanhukset
olivat selvästi tutut haastattelutilanteen kanssa. Uudet vanhukset olivat sen sijaan
hieman hämmentyneitä haastattelusta.
Yksilöhaastattelut kestivät 20–35 minuuttia kerrallaan. Vanhukset joutuivat
odottamaan vuoroaan, koska olimme kaikki yhtä aikaa esitystilassa. Osa heistä
uupui keskustelun aikana, ja se oli merkki haastattelun lopettamiseksi. Koetin
ottaa huomioon ihmisten kunnon ja haastatella heidät sellaisessa järjestyksessä,
että he jaksaisivat mahdollisimman hyvin. Vanhukset odottivat hiljaa tai keskustelivat keskenään haastatellessani muita. Haastattelin kahta vanhusta heidän omissa
huoneissaan, koska he ehtivät lähteä sinne heti esityksen jälkeen.
Ryhmämuotoisessa haastattelussa haastatellaan 6–12 hengen ryhmää. Sitä pidetään ajallisesti ja taloudellisesti tehokkaana laadullisen tiedon keruumenetelmänä. (Patton 1990 b, Robson 2001: 143.) Tässä tutkimuksessa hoitajien haastattelut täyttivät nämä kriteerit. Omaisten ja opiskelijoiden haastattelut olivat pari- ja
pienryhmämuotoisia. Olen kuitenkin soveltanut niissä ryhmähaastattelun periaatteita.
Ryhmähaastattelu sopi tähän tutkimukseen, koska tarkoituksena oli arvioida
vanhusten kokemuksia ja tanssiesitystä auttamismenetelmänä eri näkökulmista.
Tavoitteena ei ollut tuottaa yhteistä näkökulmaa aiheeseen vaan saada siitä mahdollisimman laaja näkemys. Ryhmähaastattelussa saadaan rikasta ja monipuolista
tietoa, koska osallistujat auttavat toinen toistaan asioiden muistamisessa (Fontana
& Frey 2000, Mansell, Bennet, Northway, Mead & Moseley 2004, Sipilä, Kankkunen, Suominen ja Holma 2007).
Burnsin ja Groven (2005: 543) mukaan alle kuuden hengen ryhmät tuottavat
puutteellista keskustelua ryhmähaastattelun perusidean toteutumiseksi. Tässä
tutkimuksessa keskustelu oli niukempaa ja tutkijavetoisempaa pienessä ryhmässä
ja parihaastatteluissa kuin suuremmassa ryhmässä. Puutteellista materiaali ei
kuitenkaan ollut: ihmiset saivat toisiltaan näkökulmia, jotka johdattivat uusiin
pohdintoihin ja ajatuksiin. Aineisto rikastui tätä kautta. Omaisten ryhmäkoon
määritteleminen etukäteen oli mahdotonta, koska heidän osallistumismahdollisuuksiaan ei voinut ennakoida.
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Syvähaastattelu vaatii arvioijalta taitoa, herkkyyttä, keskittymistä, ihmisen sisäisten prosessien näkemystä, vuorovaikutuksellisuuden ymmärtämistä ja kurinalaisuutta (Patton 1990, Raunio, 1999, Robson 2001: 137). Opastetussa haastattelussa (interview guide) arvioijalla on lista kysymyksiä tai aiheita, joita yhdessä tutkitaan haastattelun aikana. Tätä suositellaan ryhmähaastatteluihin, jotta rajallinen aika tulisi käytettyä tehokkaasti ja ryhmäläisten välinen vuorovaikutus
säilyisi kohdennettuna. (Patton 1990.) Tässä tutkimuksessa voidaan puhua myös
fokusoidusta ryhmähaastattelusta (focus group), koska haastattelu oli fokusoitu,
kohdennettu arviointiin sen sijaan, että keskustelu olisi ollut täysin vapaata (Patton 2002: 385, 388). Minulla oli tietyt tutkimustehtävän mukaiset avoimet kysymykset, jotka esitin kaikille ryhmille. Muut kysymykset syntyivät haastattelujen
sisällöistä. Omaisten haastattelut toteutuivat parihaastatteluina ja viimeinen yksilömuotoisena hoitokodin alakerrassa olevassa ryhmätilassa. Tila oli omaisille
neutraali. Tilassa oli mukavat sohvat ja mahdollisuus kahvitarjoiluun. Haastattelut
kestivät 20 minuutista tuntiin.
Esitin omaisille kysymyksen ”Miten arvioitte omaisenne kokeneen tanssiesityksen?” (kokemukset), ja he alkoivat kuvata havaintojaan ja arvioitaan kokemuksista. Omaiset keskustelivat aiheesta mielestäni vapautuneesti. Kun ensimmäinen aihe tuntui loppuun käsitellyltä, ohjasin ryhmän keskustelemaan aiheista
”Miten arvioitte näiden kokemusten auttavan omaisianne?”, ”Miten arvioitte
tanssiesityksiä auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitotyössä?” ja
”Millainen tanssiesitys on auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitotyössä?”. Tein aika ajoin tarkentavia kysymyksiä ja yhteenvetoja keskustelusta.
Omaiset tuottivat ensimmäisellä kerralla tietoa siitä, millainen tanssiesityksen
tulisi olla auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitotyössä. Otin sen
uudeksi tutkimustehtäväksi, ja kysyin asiaa kaikilta ryhmähaastatteluissa. Omaisten haastatteluissa aineiston kyllääntyminen näkyi jo toisella haastattelukerralla,
vaikka jokaisella haastattelukerralla oli eri kokoonpano. Viimeinen omaishaastattelu toteutui yksilöhaastatteluna.
Hoitajia haastattelin samassa ryhmätilassa kuin omaisia. Haastattelut kestivät
25 minuutista puoleentoista tuntiin. Esitin heille samat kysymykset kuin omaisille. Keskustelu oli hyvin eläväistä ja arvioivaa. Hoitajat kuvasivat havaintojaan ja
arvioivat vanhusten kokemuksia. Keskustelimme tapauskuvattavista vanhuksista
erikseen. Havaintojensa, oman työkokemuksensa ja hoitotyön koulutuksensa
perusteella hoitajat arvioivat tanssiesityksiä auttamismenetelmänä. Osa hoitajista
lähetti havaintonsa minulle kirjeitse, koska ei päässyt haastatteluun.
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Kolmannella haastattelukerralla aineisto alkoi kyllääntyä mutta toisaalta se
sai myös tarkempia sävyjä. Saatettiin todeta samoja asioita kuin aiemmin mutta
tarkastella niitä syvällisemmin.
Opiskelijoiden haastattelut tapahtuivat koulun tiloissa, paitsi viimeinen kotonani. Haastattelut kestivät 20–45 minuuttia. Esitin opiskelijoille samat kysymykset kuin omaisille ja hoitajille. Toisessa haastattelussa keskustelu oli hyvin
polveilevaa ja opiskelijat olivat ajatelleet asioita selkeästi laajemmin kuin edellisellä kerralla. He vertasivat aiemmin mukana olleiden vanhusten olemista ja toimimista ensikertalaisten reaktioihin ja vertasivat aiempia esityksiä tähän kertaan.
Kahdella viimeisellä haastattelukerralla aineisto alkoi kyllääntyä.
Haastattelut olivat ilmapiiriltään vapaita ja ihmiset kuvasivat avoimesti ajatuksiaan. Opiskelijat, hoitajat, kolme vanhusta ja kaksi omaista olivat mukana
kaikissa tilanteissa, joten työskentely tuli heille tutuksi prosessin myötä. Haastatteluissa toteutui mielestäni haastattelujen perusidea: ihmiset kuvasivat ajatuksiaan
tutkittavasta ilmiöstä tutkijan johdattelemana (Eskola & Suoranta 1998, Raunio,
1999).
6.3.2 Havainnointi
Havainnoinnin avulla arvioija pystyy näkemään ja tallentamaan tutkimustilanteesta asioita, jotka osallistujilta unohtuvat tilanteen jälkeen tai joista he eivät halua
puhua myöhemmin (Patton 1990 b). Tässä tutkimuksessa havainnoijina toimimme omaiset, hoitajat, opiskelijat ja minä.
Kerroin havainnoijille ennen jokaista tanssiesitystä, ketkä vanhuksista osallistuivat tutkimukseen sillä kertaa, ja pyysin heitä arvioimaan tapauskuvattavia vanhuksia erikseen. Omaiset havainnoivat omia vanhuksiaan. Soitin jokaiselle havainnoijalle ennen tanssiesitystä tai ohjeistin heidät paikan päällä havainnointiin.
Havainnoijat tarkkailivat vanhusten reagoimista ja toimintaa tanssiesityksen aikana ja arvioivat ryhmähaastatteluissa näiden kokemuksia esityksestä. Pyysin heitä
tutkimustehtävän mukaisesti arvioimaan havaintojensa ja kokemustensa perusteella myös tanssiesitystä auttamismenetelmänä. (Patton1990 b.)
Havainnoin itse vanhuksia videotallenteesta. Ennen esitystä kerroin videonauhoituksesta. Videointitilanne oli suljettu, eli videointi tapahtui yhdessä tilassa
ja koski ainoastaan tiettyjä henkilöitä, jotka olivat antaneet luvan videointiin.
Havainnointi oli tässä tutkimuksessa ei-osallistuvaa. Kaikki havainnoijat olivat katsojan roolissa esityksen aikana. Minä tutkijana tein havainnoinnit kotona
videolta. (Patton 1990 b, 2002: 265–268, Eskola & Suoranta 1998.) Myös Mul71

hall ym. (2004) ovat käyttäneet ei-osallistuvaa havainnointia yhtenä aineistonkeruumenetelmänä nuorten syöpäyksikön laadullisessa arvioinnissa.
Ohjeistin havainnoijat hyvissä ajoin, ja heidän oli mahdollista kysyä minulta
tarkempia ohjeita ohjaustilanteessa tai myöhemmin puhelimitse. Havainnointia ei
varsinaisesti harjoiteltu. Havainnoijilla oli aikaa pohtia kysymyksenasettelua ja
havainnointia noin kaksi viikkoa. Esityksen aikana heillä oli muistiinpanovälineet
mukana ja he asettuivat istumaan siten, että näkivät havainnoitavat henkilöt. (Patton 1990 b.) Tämä johti siihen, että vanhukset seurasivat esityksen aikana havainnoitsijoiden toimintaa ja reaktioita.
Videohavainnointi oli tärkeä osa tutkimukseni aineistonkeruuta. Koska vanhukset olivat eriasteisesti dementoituneita, tiedon saaminen yksilöhaastatteluin oli
rajallista. Videolle tallennetut tapahtumat ja havainnointi jälkikäteen tarjosivat
mahdollisuuden tilanteen autenttiseen tarkkailuun sekä nonverbaalilla että verbaalilla tasolla (Bottorff 1994). Tarkastelin analyysivaiheessa myös sykemittaustuloksia suhteessa videohavaintoihin.
Videonauhoituksen avulla havainnoinnin tarkkuus lisääntyi ja sain tilanteesta
monipuolista havainnointitietoa. Videon avulla tilanne tuli kuvatuksi sellaisena
kuin se oli, ja havainnointitiedon subjektiivisuus väheni. Pystyin tarkastelemaan
havainnointimateriaalia useita kertoja, ja materiaali säilyi autenttisena. (Bottorf
1994, Latvala, Vuokila-Oikkonen & Janhonen 2000, Ridder & Aldridge 2005.)
Seisovan kameran tallentama kuva oli kaikilla kerroilla laadultaan hyvä:
kaikki vanhukset näkyivät kuvassa hyvin ja havainnointi oli selkeää. Käsivarakameran tallentama kuva oli joillakin kerroilla huonompi, koska kuvauspaikka oli
huonosti valittu ja ohjeistin kuvaajan puutteellisesti. Kuvauspaikoissa ei ollut
valinnanvaraa, koska tanssiesitys vei tilaa melkoisen paljon. Käsivarakameran
tallentamasta nauhasta sain tarkennettua epäselviä kohtia.
Tanssiesitykset tapahtuivat hoitokodin olohuoneessa. Vanhukset istuivat vastapäätä esitystilaa, ja varsinaiset viisi tutkimukseen osallistuvaa vanhusta istuivat
etummaisena. Havainnoijat asettuivat joko vastapäätä heitä tai heidän viereensä.
Vanhuksia kuvaava videokamera oli vastapäätä vanhuksia esitystilan reunassa.
(Kuvio 2)
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Kuvio 2. Esitystilanteet hoitokodissa.

Havainnoin jokaisen tanssiesityskerran jälkeen viiden vanhuksen toimintaa videonauhalta yksitellen. Tutkimustehtävä ”Miten arvioin vanhusten kokevan tanssiesityksen?” ohjasi taustakysymyksenä havainnointiani. Havainnoin vanhusten
toimintaa ja reagointeja tanssiesitysten aikana. Kirjasin havaintoni vihkoon. Käsinkirjoitettua havainnointimateriaalia kertyi yhteensä 22 sivua.
6.3.3 Sykemittaukset
Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus mitata kolmen tapauskuvattavan vanhuksen
sydämen lyöntitiheyttä ja sykevaihtelua tuntia ennen tanssiesitystä ja sen aikana
vyöllä rintakehälle kiinnitettävillä sykemittareilla. Sykemittaukset olivat mukana
kokeiluluontoisesti ja halusin selvittää, näkyvätkö mahdolliset emootiot eli tunnereaktiot sykkeen tasolla. Pääasiallinen tieto mahdollisista tunnekokemuksista
saatiin tässä tutkimuksissa vanhusten itsensä kertomasta sekä omaisten, hoitajien,
opiskelijoiden sekä minun arvioimana. Tarkoituksenani oli myös saada tietoa
sykemittauksista aineistonkeruumenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitotieteellisessa tutkimuksessa.
Emootion käsitteelle ei ole yhtä kaiken kattavaa määritelmää, mutta käsitteen
suhdetta lähikäsitteisiin on syytä tarkentaa (MatteBlanco 1975: 217, Oatley, Keltner & Jenkins 2006: 27–31). Englanninkielisten termien ”emotion”, ”feeling” ja
”affect” suhteita toisiinsa on määritellyt muun muassa psykoanalyytikko Ignacio
MatteBlanco (1975: 217). Hänen mukaansa ”emotion”-käsite liittyy tietoisuuteen
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ja ajatteluun ja on yläkäsitteenä psykologisia elementtejä sisältävälle ”feelings”käsitteelle ja primitiiviselle, biologiselle ”affect”-käsitteelle.
Psykologisena ilmiönä emootiot voidaan jakaa kokemukselliseen, fysiologiseen ja ekspressiiviseen osatekijään. Tunnekokemus on emootion keskeinen komponentti. Se välittää emootioon liittyvän informaation psyykkisten toimintojen
ulottuvuudelle. Tunnekokemus voi olla suora, jolloin tilanteeseen voidaan uppoutua niin, että tunnekokemus huomataan vasta jälkikäteen. Metatason kautta tarkasteltava tunnekokemus on tiedostettu ja siihen voidaan ottaa arvioiva suhde.
(Näätänen, Ryynänen, Räikkönen, Ravaja & Keltikangas-Järvinen 1995.) MatteBlancon (1975: 217) määrittelyssä tunnekokemusta vastaava englanninkielinen
termi on ”feelings”.
Fysiologisella tasolla emootiot nähdään evoluution myötä kehittyneinä jatkeena vaistoille, vieteille ja reflekseille. Emootioilla on tietyt neurofysiologiset ja
-hormonaaliset vasteet, kuten muutokset sykkeessä. (Näätänen ym. 1995.) MatteBlancon (1975: 217) mukaan ”affect”-käsite ilmentää tätä emootion komponenttia.
Emootioiden ekspressiivisen komponentin avulla voidaan emootioihin liittyviä tiloja ja aikeita ilmaista ympäristölle nonverbaalisti, esimerkiksi kasvojen
ilmeillä, eleillä, asennoilla ja liikkeillä (Näätänen ym. 1995). Näiden elementtien
lisäksi emootioihin liittyy myös spesifejä toiminnallisia pyrkimyksiä ja emootioiden kielellistä kuvausta (Oatley ym. 2006: 29).
Tässä tutkimuksessa sykemittausten kohteena olevilla emootioilla tarkoitetaan tunnereaktioita, jotka pitävät sisällään emootioiden fysiologisen komponentin. Tunnereaktiot ovat kestoltaan lyhytaikaisia verrattuna esimerkiksi mielialaan
(mood), ja niiden keholliset vasteet kestävät muutamia sekunteja. Tunnereaktiolla
on yleensä jokin tunnistettu aiheuttaja, kun taas mielialalla ei välttämättä ole.
Emootiot voivat olla tiedostamattomia tai tiedostettuja. (Oatley ym. 2006: 27–30,
Bradley & Lang 2007.)
Tässä tutkimuksessa lähtökohtana on ihmisen kokonaisuus ja emootioiden
monitasoisuus. Koska dementoituvan ihmisen voi olla vaikea kertoa sanallisesti
emootiokokemuksistaan, sekä sykemittaukset että havainnointi (emootion ekspressiivinen komponentti) olivat tärkeitä menetelmiä aineistonkeruussa.
Psyyken ja fysiologian välistä vuorovaikutusta selvittävissä emootiotutkimuksissa on usein hyödynnetty erilaisia autonomisen hermoston muuttujia. Paljon
käytettyjä menetelmiä ovat olleet ihon sähköjohtavuuden mittaus sympaattisen
hermoston tutkimusmenetelmänä sekä hikoilemisen, lämpötilan, sydämen sykevariaation ja sydämen sykkeen mittaukset. On otettava huomioon, että sykkeessä
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tapahtuneen muutoksen fysiologinen tausta ei ole helposti tulkittavissa. Sykkeen
hidastuminen voi johtua esimerkiksi sympaattisen hermoston aktivaation vähenemisestä, parasympaattisen hermoston aktivaation voimistumisesta tai niiden
yhteisvaikutuksesta. (Ryynänen, Näätänen, Räikkönen, Ravaja & KeltikangasJärvinen 1995, Oatley ym. 2006: 120, 117, Bradley & Lang 2007.) Mittauksiin on
usein yhdistetty erilaisia itsearviointimenetelmiä, jolloin saadaan tietoa ihmisten
tietoisista tunnekokemuksista (Bradley & Lang 2007). Päädyin sykemittauksiin
aineistonkeruumenetelmänä, koska ne ovat vaivattomat tutkimukseen osallistujille ja minun oli mahdollista toteuttaa mittaukset hoitokotiolosuhteissa.
Sykemuutoksista voidaan saada tietoa joko syketasoa (Heart rate / HR) tai
sykevaihtelua (Heart rate variability / HRV) tarkastelemalla. Sydämen sykkeessä
esiintyy jatkuvasti syklistä vaihtelua, joka on seurausta autonomisen hermoston
säätelystä. Autonomisen hermoston toiminta on tahdosta riippumatonta, ja mm.
tunneperäiset reaktiot vaikuttavat siihen. Esimerkiksi jännitys tai pelko voi saada
aikaan pulssin kiihtymisen. (Laitinen & Hartikainen 2003, Nienstedt, Hänninen,
Arstila & Björkqvist 2004.) Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus mitata sekä syketasoa että sykevaihtelua.
Tunneperäisten reaktioiden vaikutusta sykkeeseen on tutkittu eri näkökulmista. Tutkimuksissa on usein yhdistetty eri aineistonkeruumenetelmiä: verenpaineen
mittausta, sykemittausta ja tunteiden itsearviointia (Shaphiro, Jamner, Goldstein,
Delfino 2001), tunteiden itsearviointia, sykemittausta, hengitystiheyden mittausta,
spontaanin silmänräpäytyksen mittausta ja ihon sähköjohtavuuden mittausta (Palomba, Sarlo, Angrilli, Mini & Stegagno 2000).
Shapiron ym. (2001) tutkimuksessa negatiivisella mielialalla (mood) todettiin
olevan suurempi sykettä (HR) ja verenpainetta nostava vaikutus kuin positiivisella mielialalla. Positiivinen mieliala kumosi negatiivisen tunteen verenpaine- ja
sykevaikutukset, ja ihmisen energiatason luokka, esimerkiksi väsymys, hillitsi
kardiovaskulaarisia vaikutuksia sekä positiivisten että negatiivisten tunteiden
osalta. Tutkimukseen osallistui työikäisiä naisia ja seuranta kesti useamman päivän. 16–58-vuotiaita terveitä aikuisia tutkittaessa negatiivisilla tunteilla (emotions) on todettu olevan myös pitempikestoisia vaikutuksia verenkiertoelimistön
toimintaan kuin positiivisia tunteilla (Brosschot & Thayer 2003). Samankaltaisia
tuloksia raportoivat Sakuragi, Sugiyama ja Takeuchi (2002), jotka tutkivat nauramisen ja itkemisen vaikutuksia sykevaihteluihin (HRV) terveillä aikuisilla naisilla. Nauramisella oli tutkimuksen mukaan lyhytaikainen vaikutus autonomisen
hermoston toimintaan, kun taas itkeminen ja suru vaikuttivat autonomiseen hermostoon hitaasti, lievemmin ja pitempään.
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Sydämen syketason reaktiviteetin suhteessa omaelämäkerrallisiin vihan, pelon, surun ja onnellisuuden muistoihin on todettu olevan alempi vanhemmilla
ihmisillä verrattuna nuorempiin. Vihan ja pelon osalta ikävaikutukset olivat merkittävästi näkyvämpiä naisilla kuin miehillä. Subjektiiviset tunnekokemukset
eivät olleet riippuvaisia sukupuolesta eivätkä vaihdelleet iän mukaan. (LabouvieViewf, Lumley, Jain & Heinze 2003.)
Fysiologisia mittauksia on käytetty auttamismenetelmien vaikuttavuuden selvittämisessä myös dementoituvien ihmisten hoitotyössä (Snyder ym. 2001, van
Diepen 2002, Ridder & Aldridge 2005). Hoitotieteessä on suositeltu tutkimustiedon pohjalta mm. musiikkiterapian hyödyntämistä ahdistusta, verenpainetta ja
sydämen syketasoa alentavana hoitotyön auttamismenetelmänä etenkin stressitilanteissa verenpainetautia, migreeniä ja ruoansulatuskanavan haavaumaa sairastaville ihmisille (Watkins 1997). Musiikkiterapiaa on suositeltu rauhoittavana auttamismenetelmänä myös frontemporaalista dementiaa sairastavien henkilöiden
hoitotyöhön (Ridder & Aldridge 2005).
Käytössäni oli Firstbeat Technologies Oy:n Hyvinvointianalyysiohjelmistoon yhteensopivat Suunto t6 -sykemittarit. Mittariin kuuluu rintakehälle
asetettava vyö sekä ranteessa tai taskussa pidettävä kello, johon mittauksilla saatu
tieto tallentui. Samankaltaista ”fitness-mittaria” ovat käyttäneet Brosschot ja
Thayer (2003) tutkimuksessaan. He pitivät mittaria yksinkertaisena ja edullisena
käyttää. Mittari todettiin luotettavaksi, joskin se, että heidän tutkimuksessaan
tutkimukseen osallistujat raportoivat syketiedot, teki mittauksesta haavoittuvan.
Tässä tutkimuksessa tein mittaukset itse ja varsinainen raportointi tapahtui tietokoneohjelman avulla.
Tein koemittaukset ennen tutkimuksen alkamista jouluisen tanssiesityksen aikana kahdelle vanhukselle. Molemmat mittarit näyttivät tallentavan syketiedot.
Emme kuitenkaan tulostaneet näitä mittauksia tarkasteltavaksi, joten koemittauksen lopullista onnistumista ei voi arvioida.
”Kevät”-esityksen aikana mittasin sykettä kahdelta vanhukselta; kolmas vanhus oli joutunut sairaalaan. Toisen vanhuksen mittaus aloitettiin 55 minuuttia ja
toisen 25 minuuttia ennen esitystä. Toinen vanhuksista tuli naapurikunnasta autolla sen verran myöhään, ettei mittausta voitu aloittaa aiemmin.
Molemmissa mittareissa oli alusta alkaen tallennusvaikeuksia. Toimin ohjeiden mukaisesti, ja ongelman syynä lienee ollut vanhusten huono istuma-asento.
Rintakehälle kiinnitettävä vyö ei pysynyt paikoillaan. Toisen vanhuksen vieressä
istunut hoitaja seurasi mittarin toimintaa, ja siten saimme mittauksen ja tallennuksen onnistumaan. Toisen vanhuksen kanssa emme pystyneet toimimaan samalla
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tavalla ja mittaus epäonnistui. Mittauksen tuli olla mahdollisimman huomaamaton
ja vaivaton vanhuksille, joten minun piti miettiä toimintatapoja uudelleen ennen
seuraavia mittauksia. Loppujen lopuksi toisenkin vanhuksen mittaus epäonnistui.
Syketiedot tallentuivat tiedostoon, mutta aineisto ei ollut analysoitavissa runsaiden häiriöiden vuoksi.
”Kesä”-esityksen yhteydessä minulla oli apuna Merja Vikström Vuokatin Urheiluopistolta. Mittasimme sykettä kolmelta vanhukselta. Mittaukset aloitettiin
40, 35 ja 30 minuuttia ennen esitystä. Vain yhden vanhuksen mittaus onnistui
kokonaisuudessaan.
Mittareissa oli jälleen tallennusvaikeuksia. Toimimme ohjeiden mukaisesti, ja
ongelman syynä lienee ollut jälleen vanhusten huono istuma-asento. Rintakehälle
kiinnitettävä vyö ei pysynyt paikoillaan. Käytimme tällä kertaa myös pastaa. Merja istui vanhusten vieressä ja seurasi ajoittain mittareita.
”Syksy”-esityksessä tein mittauksen itse. Edellisten mittaustulosten perusteella päädyin tekemään mittauksen kahdelle vanhukselle, koska kolmannen vanhuksen mittaukset eivät onnistuneet edellisellä kerralla ylipainon vuoksi. Tällä kerralla pystyin tekemään mittauksen vain yhdelle vanhukselle, koska toinen vanhus oli
sairastunut. Aloitin mittauksen 1 h 10 min ennen esitystä. Tällä kertaa ei ollut
tilanteessa havaittavia tallennusvaikeuksia.
”Talvi”-esityksessä tein mittaukset jälleen itse. Aloitin mittaukset toisen vanhuksen kanssa 45 minuuttia ja toisen 30 minuuttia ennen esitystä. Mittareissa ei
tällä kertaa ollut tallennusvaikeuksia, mutta vain toinen aineisto oli analysoitavissa, koska toisen vanhuksen sydämen lisälyönnit tekivät analysoinnista mahdottoman.
6.4

Aineistojen analyysit

Tässä tutkimuksessa havainnointi- ja haastatteluaineistot analysoitiin laadullisella
induktiivisella sisällön analyysillä. Sykemittausaineisto analysoitiin omalla tietokoneohjelmalla, ja tarkastelin tuloksia suhteessa videohavaintoihin.
Laadullisen aineiston analyysi on tiedon kokoamista, merkityksellisen erottamista merkityksettömästä ja näennäisesti toisiinsa liittymättömien asioiden
yhdistämistä loogisesti toisiinsa. Laadullisen aineiston analyysi on luova prosessi,
jossa tietoa järjestetään siten, että prosessin analyyttinen juoni on läpinäkyvä.
(Morse 1994.) Laadullisen aineiston analyysin tavoitteena on löytää tutkimusaineistosta samankaltaisuuksia ja eroja (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001).
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Vaikka ihmiset ovat yksilöitä, he ovat osa jotain yhteisöä, ja täten jokaisen yksilön kokemuksen tutkimus paljastaa myös jotain yhteistä (Laine 2001: 28).
Induktiivisessa sisällön analyysiprosessissa konkreettisesta aineistosta siirrytään sen käsitteelliseen kuvaukseen (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001) löytämällä aineistosta malleja, teemoja ja luokkia (Patton, 2002: 453). Sisällön analyysissä on kyse aineiston pelkistämisestä, ryhmittelemisestä ja abstrahoinnista
(Kyngäs & Vanhanen 1999). Olen nimennyt ryhmittelemäni luokat ensimmäisen
ja toisen tason alaluokiksi, yläluokiksi ja yhdistetyiksi luokiksi. Päädyin tähän
luokitukseen, koska aineistot olivat eritasoisia sekä sisällöllisesti että käsitteellisesti ja halusin edetä analyysissä aineiston ehdoilla. Halusin nimetä luokat suomen kielellä.
Analysoin tässä tutkimuksessa aineiston ilmisisältöä. Tutkimuksen tehtävä ja
tarkoitus ohjasivat valintaani. Ilmisisältöihin kohdistuvassa analyysissä aineisto
jaetaan analyysiyksiköihin ja tarkastellaan niitä suhteessa tutkittavaan ilmiöön
(Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001).
Vaikka analysoin tekstistä ilmisisältöä, analyysiprosessiin liittyi tulkintaa.
Graneheimin ja Lundmanin (2003) mukaan tekstit sisältävät aina monia merkityksiä eikä tulkinnalta voi välttyä. Tulkinnan syvyys ja abstraktiotaso vaihtelevat
sen mukaan onko kyseessä ilmi- vai piilosisällön analysointi. Tulkinnallisuus tuli
tässä tutkimuksessa esille erityisesti videohavainnointiaineiston hyödyntämisessä
sekä vanhusten haastatteluaineiston analyysissä.
Analysoin ”Kevät”-tanssiesityksessä keräämäni vanhusten yksilöhaastatteluaineiston, videoaineiston, omaisten ryhmähaastatteluaineiston, hoitajien ryhmähaastatteluaineiston ja opiskelijoiden ryhmähaastatteluaineiston erikseen tutkimustehtävittäin ensimmäisiin alaluokkiin saakka. Analysoin ”Kesä”tanssiesityksessä keräämäni aineistot erikseen 1. alaluokkiin saakka, ja sitten
yhdistin ”Kevät”-esityksen aineistojen 1. alaluokat ”Kesä”-esityksen 1. alaluokkiin aineistoittain. Tein analyysit jokaisen tanssiesityksen jälkeen samalla tavalla,
ja ”Talvi”-tanssiesityksen jälkeen minulla oli aineistona kaikilta aineistonkeruukerroilta yhdistetyt 1. alaluokat vanhusten yksilöhaastatteluista, videoaineistosta
sekä omaisten, hoitajien ja opiskelijoiden ryhmähaastatteluista tutkimustehtävittäin.
Lopuksi yhdistin vanhusten yksilöhaastatteluaineiston sekä omaisten, hoitajien ja opiskelijoiden ryhmähaastatteluaineistojen 1. alaluokat tutkimustehtävittäin
ja abstrahoin vanhusten kokemuksiin ja auttamismenetelmäarviointiin liittyvän
aineiston 2. alaluokkiin, yläluokkiin ja yhdistäviin luokkiin. Tanssiesitys auttamismenetelmänä -aineiston abstrahoin 1. alaluokista yläluokkiin ja yhdistäviin
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luokkiin. Videohavainnointiaineiston, omaisten, hoitajien ja lähihoitajien havainnot vanhusten toiminnoista jätin 1. alaluokan tasolle, ja käytin niitä analyysissä
haastatteluaineiston tukena. (Liite 8.)
Syketulokset analysoitiin niin ikään jokaisen aineistonkeruun jälkeen ensin
analyyysiohjelmalla, minkä jälkeen analysoin saatuja tuloksia suhteessa videohavainnointiaineistoon. Näitä aineistoja en yhdistänyt.
6.4.1 Haastatteluaineisto
Aloitin vanhusten haastattelumateriaalin analysoinnin litteroimalla haastattelut
tietokoneelle. Ryhmähaastattelut litteroi konekirjoittaja. Haastatteluaineistoa oli
yhteensä 130 sivua rivivälillä 1,5, Times New Roman -fontilla ja fonttikoolla 12
kirjoitettuna.
Luin jokaisen haastattelumateriaalin läpi ja esitin aineistolle tutkimustehtävien mukaiset kysymykset ”Miten dementoituvat vanhukset kokevat hoitoyhteisöihin tuodut tanssiesitykset?” ja ” Miten tanssiesityksiä arvioidaan auttamismenetelmänä?”. Omaisten, hoitajien ja opiskelijoiden aineistolle esitin myös kysymyksen ”Millainen tanssiesityksen tulee olla auttamismenetelmänä dementoituvien
vanhusten hoitotyössä?”. Alleviivasin aineistosta alkuperäisilmaukset, jotka vastasivat kysymykseen. Seuraavaksi aloitin pelkistämisen: kirjasin sivun marginaaliin alkuperäisilmauksien pelkistykset. Siirsin pelkistetyt ilmaukset isoille papereille ja aloitin ryhmittelyt, joissa etsin pelkistetyistä ilmaisuista samankaltaisuuksia ja eroja. Sitten annoin samaa tarkoittaville ilmaisuille yhdistävän 1. tason
alaluokkanimen. (Kyngäs & Vanhanen 1999.) (Liite 9: taulukot 14–17)
Vanhusten yksilöhaastattelujen kohdalla jouduin tulkitsemaan aineistoa muita
aineistoja enemmän, koska vanhusten tarinat ja kieli olivat osin arvoituksellisia.
Alkuperäisilmaisuihin palaaminen oli välttämätöntä ryhmittelyn aikana, jotta
ymmärrys ja kosketus vanhusten ilmaisuihin olisi säilynyt. Pyrin myös välttämään laajoja ryhmittelyitä aineiston äänen säilyttämiseksi, ja osa alaluokista
muodostuikin suoraan pelkistetyistä ilmaisuista.
Valitsin analyysiyksiköksi lauseen, lausuman tai ajatuskokonaisuuden. Tutkimuksen tehtävä ja aineiston laatu ohjasivat valintaani. ”Miten vanhukset kokevat tanssiesitykset auttamismenetelmänä?”-kysymykseen ei voi vastata yhdellä
sanalla, vaan vastaukset rakentuvat vastaajien mukaan lauseesta, lausumasta tai
ajatuskokonaisuudesta. Ajatuskokonaisuuden ollessa analyysiyksikkönä ongelmaksi voi muodostua Kynkään ja Vanhasen (1999) mukaan se, että ajatuskokonaisuus saattaa sisältää useamman kuin yhden merkityksen. Siksi olenkin valinnut
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useampia analyysiyksiköitä, koska ihmiset ilmaisevat asioita eri tavoin. Joidenkin
kohdalla ajatuskokonaisuus kuvaa yhtä merkitystä, joillakin siihen sisältyy useampia merkityksiä. Valitsin analyysiyksiköt aineiston lukemisen jälkeen.
Tarkistin edellisen kerran analyysit ennen seuraavan kerran analyysin aloittamista, ja vahvistutin tekemiäni analyyseja osin myös omaisilla, hoitajilla ja
opiskelijoilla. Ennen lopullista analyysivaihetta tarkistin vielä kerran kaikki tekemäni analyysit. Analyysien tarkistamiset orientoivat minut taukojen jälkeen
takaisin aineistojen maailmaan, ja joiltakin osin niihin tuli vielä tarkennusta.
Lopullisessa analyysivaiheessa yhdistin eri haastatteluaineistojen (vanhukset,
omaiset, hoitajat ja opiskelijat) 1. tason alaluokat tutkimustehtävittäin ja abstrahoin aineistot yhdistäviin luokkiin saakka (liitteet 10, 11 ja 12). Analyysit olivat
1. ja 2. tutkimustehtävän osalta kuusiportaisia ja 3. tutkimustehtävän osalta viisiportainen (liite 8). Lopullinen analyysivaihe kesti pitkään ja tein sen kahdessa
jaksossa. Vertasin saman tason luokkia toisiinsa ja tarkistin, että ne olivat toisensa
poissulkevia. Tarkistin myös, että alkuperäisaineistot ja eri tason luokat olivat
yhtenevät yhdistävienluokkien kanssa. (Pope, Ziebland, Mays 2000.) Aineisto oli
kokonaisuudessa rikas, ja sen ymmärtäminen ja tulosten kypsyminen veivät aikaa.
(Morse 1994).
6.4.2 Havainnointiaineisto
Luin kullakin kerralla havainnointikirjaukseni läpi, kokosin alkuperäisilmaisuista
merkitykselliset havainnot sivunreunaan ja pelkistin ne pelkistetyiksi ilmaisuiksi.
Tein analyysit yksilöittäin ensin pelkistettyihin ilmaisuihin saakka. Aloitin ryhmittelyt kokoamalla kaikista pelkistetyistä ilmaisuista samaan luokkaan kuuluvat
ilmaisut yhteen ja muodostin tutkimustehtävän kautta kullekin luokalle nimen.
(Kyngäs & Vanhanen 1999, Graneheim & Lundman 2004.)
Tutkimustehtävä ”Miten arvioin vanhusten kokevan tanssiesityksen?” ohjasi
taustakysymyksenä havainnointiaineiston analyysiä. Tarkempana kysymyksenä
tässä analyysin vaiheessa oli ”Miten vanhukset reagoivat esitykseen ja miten he
toimivat esityksen aikana?” .
Aineiston ryhmittelyssä oli tärkeää säilyttää aineiston kuvaavuus. Ryhmittely
uhkasi pelkistää aineistoa liikaa, ja päädyinkin pieniin ryhmittelyluokkiin aineiston kuvaavuuden säilyttämiseksi. Jouduin palaamaan ryhmittelyn aikana uudelleen sekä videomateriaaliin että havainnointikuvauksiini kuullakseni ja nähdäkseni aineistoa mahdollisimman tarkasti. (Morse 1994.)
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Yhdistin toisella, kolmannella ja neljännellä analyysikerralla aiemmat alaluokat uusimpiin, joten viimeisellä kerralla tuloksena olivat kaikkien kertojen aineistojen alaluokat. Tällä tavoin aineisto tiivistyi, sillä jokaisella kerralla oli samankaltaisia havaintoja. En vielä arvioinut tässä vaiheessa vanhusten kokemuksia,
vaan havaintokuvaukset tukivat 1. alaluokkatasolla haastatteluaineistoa aineiston
lopullisessa analyysissä. (Liite 9: taulukko13)
6.4.3 Sykemittausaineisto
Autonominen hermosto jakaantuu sympaattiseen ja parasympaattiseen osaan.
Sympaattinen aktivaatio nostaa ja parasympaattinen laskee sydämen sykettä (Oatley ym. 2006: 117). Suurimmat muutokset sykkeessä johtuvat sykkeen yöpäivävaihtelusta. Myös valveilla ollessa tapahtuvat asennonmuutokset sekä henkinen ja fyysinen kuormitus vaikuttavat sykkeeseen. Sykevaihtelua (HRV) analysoimalla voidaan tehdä päätelmiä autonomisen hermoston toiminnasta.
(Nienstedt, Hänninen, Arstila & Björkqvist 2000, Laitinen & Hartikainen 2003,
Tahvanainen, Laitinen, Kööbi & Hartikainen 2003.)
Mittaus-, analyysi- ja raportointityökalunani oli Vuokatin Urheiluopiston
omistama Firstbeat Technologies Oy:n Hyvinvointianalyysi-ohjelmisto, ja sain
analyysiapua Vuokatin Urheiluopistolta. Ohjelmisto toimii Windowsympäristössä, sisältää virheidenkorjauksen ja on tarkoitettu kenttäolosuhteissa
tapahtuvien sykevälimittausten analysointiin. Sen avulla voidaan mitata mm.
autonomisen hermoston reaktioihin liittyviä muutoksia. (Firstbeat Technologies)
Sykevaihteluanalyysi (HRV) tehdään EKG-signaalista mittaamalla peräkkäisten QRS-kompleksien välistä aikaa, RR-intervallia. Lyhytkestoiset sykevaihtelun
mittaukset tehdään yleensä standardoiduissa laboratorio-olosuhteissa, ja rekisteröinti kestää 5–10 minuuttia. Tuloksiin vaikuttavat monet tekijät, esimerkiksi
hengityksen taajuus ja hengitystilavuus, joten hengityksen kontrollointi on suositeltavaa. (Tahvanainen, Laitinen, Kööbi & Hartikainen 2003.)
Sykemittausten analyysit alkoivat mittausten purkamisella ohjelmaan ja vanhusten tietojen syöttämisellä ohjelmaan. Ohjelma tuotti pyydetyt hyvinvointianalyysi- ja data-analyysiraportit, ja ne tulostettiin. Analysoin sykemittausaineistosta
loppujen lopuksi vain syketason muutokset suhteessa videohavaintoihin, koska
rekisteröinneistä ei voitu tehdä sykevaihteluanalyysiä. Minulla oli viisi sykemittausrekisteröintiä, joista kolme oli analysoitavissa. Yhden rekisteröinnin tekninen
laatu ei ollut riittävä, ja toisessa vanhuksen runsas sydämen lisälyöntisyys vaikeutti syketarkastelua.
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Tarkastelin sen jälkeen data-analyysiraportin graafista kuvaa korjatusta keskisykkeestä ja hyvinvointianalyysiraportista virheistä korjattua sykevektoria, joka
kertoo syketason. Hyvinvointianalyysissa tieto kuvataan numeerisesti sekunnin
välein. Tarkastelin löytämiäni syketason muutoksia verraten niitä samanaikaisiin
videotapahtumiin ja kirjasin havaintoni ylös. Tarkastelin molempia videoita, mutta seisovan kameran kuva näytti sekä tanssiesityksen että vanhukset parhaiten.
Muutama kohta piti tarkistaa tanssiesitysvideolta, koska tanssin tapahtumat eivät
aina näkyneet edellä mainitusta videosta. (Liite 13.) Tarkastelin myös syketason
kokonaismuutosta tanssiesityksen aikana korjatun keskisykkeen graafisesta kuvasta.
Tein lopulliset kolme analyysiä useaan kertaan, koska tarkasteltavat ajanjaksot olivat lyhyitä ja virheitten mahdollisuus oli suuri. Hyväksyin tekemäni analyysin päästyäni useamman kerran samaan tulokseen. Toinen henkilö tarkasti
tekemäni aikataululaskennat.
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7

Tulokset

Tässä luvussa kuvaan tulokset tutkimustehtävittäin. Sykemittaustulokset esittelen
omassa alaluvussaan ja kunkin tanssiesityksen osalta erikseen. Myös tapauskuvaukset ovat omassa alaluvussaan.
Tulokset muodostuvat kussakin tutkimustehtävässä yhdistetyistä vanhusten,
omaisten, hoitajien ja lähihoitajaopiskelijoiden haastatteluaineistoista sekä havainnointiaineistoista. Esittelen kunkin tutkimustehtävän aluksi kuvion yhdistetyistä luokista, joiden avulla jäsennän tulokset. Kuvion lisäksi kuvaan tiedon rakentumisen struktuuria yläluokkien osalta alleviivatuin ilmaisuin. Tarkempi tiedon struktuuri löytyy liitteistä 10, 11 ja 12.
7.1

Vanhusten kokemukset tanssiesityksistä

Vanhusten kokemukset tanssiesityksistä auttamismenetelmänä vanhusten itsensä
kuvaamina, omaisten, hoitajien, lähihoitajaopiskelijoiden ja tutkijan arvioimina
liittyivät tanssiesitystoimintaan, tanssiesitykseen, esiintyjiin, heihin itseensä sekä
toisiin katsojiin ja ympäristöön (kuvio 3).

Vanhusten kokemukset
tanssiesityksestä

Tanssiesitystoiminta

Tanssiesitys

Esiintyjät

Oma itse

Toiset katsojat
ja ympäristö

Kuvio 3. Vanhusten kokemusalueet tanssiesityksistä.

Tanssiesitystoiminta
Tanssiesitystoiminnalla tarkoitan toiminnan kokonaisprosessia muisteluryhmistä
neljään esityskertaan. Yhdistetty luokka ”tanssiesitystoiminta” muodostuu tanssi83

esitystapahtuman arvostamisen ja tanssiesitystoiminnan prosessin hahmottamisen
yläluokista.
Tanssiesitystapahtuman arvostaminen: Moni vanhuksista totesi haastattelussa, että tapahtumaa varten on pitänyt tehdä monenlaisia valmisteluja. Vanhukset
kokivat tanssiesitystapahtuman arvokkaaksi ja harvinaiseksi tilaisuudeksi ja arvostivat sen järjestäjiä ja esiintyjiä. Haastatteluissa tuli esille, ettei heillä olisi
tällaista toimintaa, jos ulkopuoliset eivät sitä järjestäisi. Videolta näki, että vanhukset tiesivät, miten esitystilanteessa käyttäydytään: taputettiin oikeissa kohdissa
ja ennen esityksen alkua odotettiin omalla paikalla rauhallisesti. Myös hienosti
pukeutuminen viestitti tapahtuman arvostamisesta. Esitysten käsiohjelmat koettiin
tärkeiksi ja niihin suhtauduttiin virallisestikin.
Pittää nauttia sillo ku on tämmönen järjestetty (va).
”Raija” oli taas pyntänny itsensä ja ajatellut että se on joku juhla (om).
Tanssiesitystoiminnan prosessin hahmottaminen: Useamman kerran tanssiesityksissä mukana olleet vanhukset hahmottivat tanssiesitystoiminnan prosessina, joka
sisälsi osalle vanhuksista sekä muisteluryhmät että tanssiesitykset. Tanssiesitysprosessi piti sisällään esitykseen valmistautumisen, itse esitystilanteen toimintoineen ja esityksen muistelemisen jälkeenpäin.
Tanssiesitystoiminnan alussa vanhukset olivat ihmeissään ja jännittyneitä. Aiemmin tässä kokonaisuudessa tanssiesityksissä mukana olleilla vanhuksilla oli
kokemus tapahtumasta, jota ei tarvitse jännittää. Vanhukset muistivat aiempia
tässä kokonaisuudessa esitettyjä tanssiesityksiä. Hoitajien arvioinnin mukaan
vaikeastikin muistisairaat vanhukset muistavat esityksistä itselle tärkeät asiat.
Aiemmin mukana olleet vanhukset osasivat odottaa tulevia tanssiesityksen tapahtumia myös tanssiesityksen aikana.
Minä kaipasin niitä tansseja missä oli paljo niitä pukuja, pitkät puvut (va).
Oliko nämä uudet vähän ihmeissäään, jotka ei ollu aikasemmi ollu siinä.
Mutta ainaki niinko meijjän vanhukset niin nehän oikein niinkö ootti oikeen… nautti, tarkkaavaisesti katto, oikeen nautti.” ”Raija” nautti eniten ja
kerrassaan ootti, mitä seuraavaksi tullee…(hoi).
Mutta me eilen illalla muisteltiin sitä perjantaita ja hyvin muistivat. Kaikki oli
tykänny ja tuota oikeen olivat vielä innoissaan (hoi).
Heillä (aiemmin mukana olleilla) niin kyllä ei niinkö mihinkään kiirettä että
oikeen semmosella odottavalla ja tyynellä mielellä (op).
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Vanhuksilla oli toiveita uusista esityksistä ja niiden tiheydestä: enimmäkseen
toivottiin tiheämpää toimintaa, mutta esille tuli myös toive harvajaksoisesta toiminnasta.
Minä aattelen ku tuommosia iltoja olis pitäjässään kerran viikossa (va).
Sitä kahtos vaikka heti uuvestaan, mutta ei liikaa ku jos heti tulis niiku sitte
se menettäs viehättävyytesä, että nuin harvakseltaan ku tullee…(va).
Vanhukset ajattelivat tulevia esityksiä etukäteen ja aikoivat osallistua esityksiin
tulevaisuudessakin. Eräs vanhus koki tanssiesityksen katsomisen olevan hänelle
tapa ja sanoi tietävänsä, ettei hänen ole pakko katsoa, jos ei halua. Vanhukset
myös kommentoivat tanssiesityksen valmistelemiseen käytettyä aikaa.
Mitä sitä otetaan seuraavalla kerralla? (va).
On niijen pitäny harjotella varmaan hirveesti (va).
No mikä siinä sehän on hyvännäköstä ku ne siinä tanssii ja näkkee harvoha
minä sitä katonkaan va täällä minä oon usseen ku sattuu nii ne tanssiinii sehän on kiva (va).
Tanssiesitys
Yhdistetty luokka ”tanssiesitys” liittyyy vanhusten kokemuksiin tanssiesityksestä
esityksenä. Yhdistetty luokka muodostuu yläluokista myönteinen suhtautuminen
tanssiesitykseen ja kokemukset tanssiesityksen eri elementeistä.
Myönteinen suhtautuminen tanssiesitykseen: Vanhukset suhtautuivat tanssiesityksiin myönteisesti. Myönteinen suhtautuminen tarkoittaa yleistä asennetta ja
suhtautumista tanssiesityksiin esityksinä, mahdollisista omaan itseen liityvistä
esteistä huolimatta. Vanhukset olivat kiinnostuneita ja innostuneita esityksistä, ja
tanssiesitykset hyväksyttiin, vaikka tanssiminen olisi koettu synniksi. Haastatteluissa kaikki vanhukset toivat esille myönteisen suhtautumisensa. Videolta myönteinen suhtautuminen tuli esille esityksen tarkkaavaisena katsomisena ja iloisina
ilmeinä. Uskonnolliset vanhukset suhtautuivat kielteisesti tanssiin, mutta tanssiesitysten teatterillisuus muutti käsityksen myönteiseksi. Tanssiesitys koettiin eri
asiaksi kuin tanssiminen esimerkiksi lavatansseissa.
Kyllä minä en hylykää tätä, minä kyllä kannatan kun oon itekki ollu siinä tilaisuuksissa semmosissa esitystilaisuuksissa (va).
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Ei se minusta paha ollu, ku se oli hyvännäköistä. Minä en oo mikkään semmonen tanssimies ollu koskaan, minä oon ollu uskovainen (va). Miltä nyt
tuntui kattoa sitten esitystä? (tut.) No ei se kun se oli ku se oli heillä ja he oli
järjestäneet sen ja olihan se heille hyvä ku olivat nii paljo saaneet (va).
Vanhukset osallistuivat tanssiesityksiin iästä, väsymyksestä ja kaiken tuntemattomuudesta huolimatta. Moni haastateltavista totesi olevansa vanha ja muistamaton mutta silti tulevansa paikalle, kun tällaista järjestetään. Vanhukset pitivät esityksiä mm. kivoina, hienoina ja onnistuneina.
Hirveen mukaviaha ne on käyä vaikka oon vanaha. Ku ei ymmärräkkää mittää vaa kyllä sitä jostain aina ymmärtää, eihän se saa lamppu sammua nii että
(va).
...meinas nukahtaa, niin siis aatelkaapa mikä tilanne se olisi ollu ilman sitä
tanssiesitystä, ois nukahtanu. Ois nukahtanu, hänhän selvästiki taisteli niiku
sitä nukahtamista vastaan (hoi).
Vanhukset eläytyivät tanssiesitysten tapahtumiin. Omaisten ja hoitajien arvioinnin
mukaan dementoituneen ihmisen silmistä näkee esityksessä mukana olemisen.
Esitysten aikana vanhuksille saattoi tulla tunne, että itsekin tanssii, erityisesti
tutun musiikin yhteydessä. Esitykseen eläydyttiin kehollisin liikkein, ja vanhukset
saattoivat laulaa musiikin mukana tai toisten katsojien kanssa.
Varpaat ainaki tanssi vielä sukanki sisällä (va).
Varsinkin kun on tuttuja kappaleita niin sehä tuntuu itsestä, että ittekki niiku
siellä hyppelisi vaikka ei ookkaan hyppimässä (om).
.. siellä punanen töppönen tuota tällä lailla iski tahtia…(hoi).
Tanssiesityksistä nautittiin ja tilaisuus koettiin juhlahetkeksi. Iloiset ja tyytyväiset
ilmeet sekä rauhallisuus esitysten aikana kertoivat nauttimisesta. Nauttimisen
luokka nousi erityisesti omaisten, hoitajien ja lähihoitajaopiskelijoiden haastatteluaineistoista sekä videohavainnointiaineistosta.
Ja näki… että se nautti, musta tuntu, että se kuvitteli ittesä parkettilattialla
olevaksi (hoi).
Kokemukset tanssiesityksen eri elementeistä: Haastatteluissa ja havainnointiaineistossa tuli esille, että tanssiesitysten sisällöillä oli erityistä merkitystä vanhuksille. Tanssiesitysten sisällöissä oli vanhusten mielestä paljon huomioon otettavaa
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ja eleikkyyttä, ja sisällöt koettiin sopiviksi. Vanhukset ilahtuivat erityisesti tanssiesitysten pienistä yksityiskohdista, kuten mansikoiden maistamisesta, karhuhahmosta ja lumiukkohahmoista. Vanhukset virkistyivät, kun roolihahmoiset tanssijat
tulivat esitystilaan.
Se oli hyvä se esitys. Se oli kerta kaikkiaan hyvä, niiku nuo tanssiesitykset,
ne oli hyviä niissäkin oli yhtä sun toista (va).
Siinä oli paljo semmosta huomioon otettavvaa (va).
Varsinkin se karhu oli kyllä minusta erikoinen, valtavan hyvä (va).
Vanhusten mielestä osa tanssiesitysten sisällöistä oli lapsellisia. Eräs heistä myös
vertasi eri esityksiä keskenään ja totesi esitysten välillä olevan eroja.
No se nyt, mutta sehän kuulu siinä loppuohjelmassa se lapsille tarkotettu va,
eihän saaha sitä aikunenki kahtoo niitä pikku tipuja (va).
Tämä oli vähän köyhempi. Tämä mitä ne edelliset on ollu (va).
Vanhuksilla oli myös kokemuksia ymmärtämättä jääneistä osuuksista. Eräs vanhus totesi, ettei kaikkia tapahtumia ehdi nähdä, kun ei ymmärrä katsoa riittävän
tarkkaan. Tanssiesitysten tapahtumia oli myös vaikea muistaa jälkeenpäin. Esille
kuitenkin tuli, että ne saattaisivat tulla vähitellen mieleen.
Se muisti on niin huono, että en paljo ennää muista mitä siinä tapahtu (va).
Vanhukset kokivat esitykseen mukaan ottamisen, huomion saamisen ja koskettamisen myönteisenä. Fyysinen kontakti käsistä kiinni pitämällä riitti osallistumiseksi. Tanssijoiden kosketus hyväksyttiin, ja myös vanhukset halusivat koskettaa
tanssijoita. Tanssijoiden aitous ja lähelle tuleminen koskettivat. Vanhukset hymyilivät vuorovaikutustilanteissa tanssijoiden kanssa ja seurasivat tarkkaan toisten
vanhuksien ja tanssijoiden välistä toimintaa. Eräs vanhus ojensi oma-aloitteisesti
kätensä tanssijalle tanssimista varten.
Kävivät sillo tonttuna, niin kyllä se sillonki mukava talavella kävivät. Sitte
saivat minut mukkaan ottivat ku minä osasin sen leikin (va).
Hyvin suuri ero oli käyttäytymisessä siinä vaiheessa, kun tanssijat kosketti
niitä niin se oli sellainen vapauttava (hoi).
Vanhukset antoivat hyvää palautetta tanssiesitysten musiikista, ja esitysten puheissa ollut Kainuun murre tunnistettiin. Myös omaisten, hoitajien ja lähihoitaja87

opiskelijoiden haastatteluissa tuli esille vanhusten myönteinen suhtautuminen
musiikkiin
…ja kun se tuota ikäsä ollut kainuulainen, nii murre ja kaikki on tuttua (va).
Vanhukset kommentoivat tanssiesitysten ulkoista olemusta hyvän- ja sievännäköiseksi. Ulkoiseen olemukseen sisältyivät esitysten puvustus ja lavastus. Mikäli
joku esitys ei ollut ulkoisesti niin kaunis, siitä tuli palautetta.
Minä kaipasin niitä tansseja missä oli paljo niitä pukuja, pitkät puvut (va).
Esiintyjät
Yhdistetty luokka ”esiintyjät” muodostuu yläluokasta myönteiset kokemukset
lapsiesiintyjistä ja nuorista tanssijoista.
Vanhukset ilahtuivat ja vapautuivat lasten osuuksien aikana. He pitivät lasten
laulamisesta, ja lasten mukana oleminen nähtiin tarkoituksellisena yllätyksenä.
Vanhukset ihailivat nuoria tanssijoita ja heidän osaamistaan. Heistä oli kiva katsoa, kun tanssijat tanssivat kepeästi. Videohavainnoissa näki, miten vanhukset
katsoivat tarkasti tanssijoiden jalkoja. Vanhuksista oli myös mukava katsoa, kun
nuorilla ja lapsilla menee hyvin. Osalla heräsi toive olla vielä nuori. Nuoruus ja
ilo tulivat heidän mielestään esityksissä esille.
Huvittava, ne pojat nuoret. Hyppivät (va).
Joka kohta oli ku ne jalat liikku siellä kellä ne jalat liikkuvat oikee justiisa se
jalan liike (va).
No oikkeen ku ne osovaa leijjailla nii kevyesti niin se tuntuu nii että ollappa
nuin nii jo alkas niin (va).
Vanhukset pitivät tanssijoiden esiintymistä osaavana ja aitona. Eräs heistä liikuttui tästä aitoudesta.
Kaikki meni sekunnilleen (va).
… se on vaan se vaan oli niin oliko ne sitten niin aitoja vai mikä siinä oli
(va).
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Oma itse
Yhdistetty luokka ”oma itse” sisältää vanhusten kokemukset, jotka liittyvät heihin
itseensä. Yhdistetty luokka muodostuu alaluokista itsensä tärkeäksi kokeminen ja
vaivojen unohtaminen esityksen aikana sekä yläluokista tanssiesityksen katsomisen kokemukset, erilaisten tunteiden herääminen, muistojen herääminen, tanssiesitykseen reagoimattomuus ja kielteiset kokemukset tanssista ja tanssiesityksestä.
Itsensä tärkeäksi kokeminen: Vanhukset kokivat itsensä tärkeäksi heitä varten
järjestettyjen tilaisuuksien ansiosta. Asia tuli hoitajien mukaan esille ennen esitystä, esityksen aikana ja sen jälkeen. Tämä tuli esille myös haastatteluissa: vasta
hoitokotiin muuttanut vanhus koki esityksen olleen tulojuhla itselleen.
Oikeen mukava että se oli niinku tulojuhla tämä esitys (va).
Vaivojen unohtaminen esityksen aikana: Vanhukset näyttivät unohtivat vaivansa
esitysten aikana. Kipuja, särkyjä, huimausta ja väsymystä ei tullut esille esitysten
aikana. Videohavainnoissa myös fyysinen levottomuus ja huudahtelemiset loppuivat esitysten ajaksi.
...ja koko ajan se meni niinku ihan ei ollu selkä kippee eikä särkeny (om).
Tanssiesityksen katsomisen kokemukset: Vanhukset kokivat, että nyt riittää tanssin
katsominen, vaikka olisivat aiemmin harrastaneet tanssimista. Katsomiskokemus
koettiin tärkeäksi vaikka itse tapahtumia ei muistaisikaan. Useampi vanhus totesi
tämän haastattelussa.
Mukavaha se oli kahtoo, va ku sitä ei muista kaikkee ku vanaha ku sata vuotta vanaha akka oon, hittaasti se muisti pellaa. Mutta mukava se oli (va).
Sehän on mukava kahtua. Kyllä minä ruukaan kahtoa vanaha ihiminen nii ku
minä on ennen paljo tanssinunna vaa en minä ennää van minä haluan kahtoa
kuitenki ku mulla on mieli kahtoo (va).
Vanhukset olisivat jaksaneet katsoa pitempiäkin esityksiä. Useampikin vanhus
totesi tiettyjen esitysten yhteydessä, että esitykset olivat lyhyitä tai että esitystä
olisi voinut katsoa pitempään. Esitysten pituudet vaihtelivat 15 minuutista 20
minuuttiin. Ensimmäinen ja viimeinen esitys olivat pisimpiä.
Ois se saanu olla pitempi, se katkes kyllä lyhyeen (va).
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Eräs vanhus otti haastattelussa esille tanssiesityksen katsomisen erilaisuuden
silloin, kun mieltä painaa jokin. Kyseisellä kerralla hänen katsomistaan häiritsi
päivässä tapahtunut suunnitelmien muutos.
No jos ois sillä lailla ottavalla hetkellä, jos on tuota semmonen asia joka painaa ja täytyy tehdä jotain se vie eihän aina voi kukkaan olla hyvällä päällä
yhtä aikaa (va).
Erilaisten tunteiden herääminen: Tanssiesitykset herättivät erilaisia tunteita. Vanhukset kokivat mm. huvittuneisuutta, iloa, tyytyväisyyttä ja liikuttumista. Joku
tunsi itsensä nuoreksi, ja joku oli mustasukkainen tanssijoiden huomiosta. Esitystä saatettiin jännittää varsinkin alkuvaiheessa. Esitys sai aikaan myös hämillään
olemista ja tympäisemistä. Kaikki esitykset eivät herättäneet samalla tavalla tunteita.
…niin mulla tuli semmonen kaiho…(va).
Tässä nuortuu, no niin se o mukavaa (va).
…sitte ku seurasin hän liikuttu kovasti siinä ja itkuki tuli siinä että kenties oli
hänen muistojaan ja toi mieleen sen ajan…(om).
Meillä on yks mustasukkanen mummo, ja hän istu siinä sohvan kulmassa ja
kahtapuolen häntä meni tanssija ja tarttu hänen vieruskaveriaan niin ilimeet
oli sellaiset että eikö kukkaan minua ja sitten kun hänenkin käteen niin sitten
hän oli yhtä hymyä (hoi).
Tunnetilat vaihtelivat esitysten aiheiden ja tunnelmien mukaan. Esityksessä olleet
uudet tapahtumat ja erityiset hahmot virkistivät ja monotoniset vaiheet vaivuttivat
alakuloon. Vanhukset elivät eri tunnelmien mukana: trullit pelottivat ja hämmensivät, kevät toi avoimuutta, linnuksi pukeutunut ihminen herätti hämillään olemista, häpeää, huvittuneisuutta ja epävarmuutta siitä, miten suhtautua. Iloisista tanssiosuuksista ilahduttiin. Tunnekokemukset tulivat haastatteluissa vahvasti esille ja
näkyivät osin myös havainnoissa.
Oisko ollu pelkoakin siinä trullikohtauksessa ja helpottunut olo, kun ne riisuttiin ne mustat vaatteet pois (op).
Tanssiesitykset saivat aikaan myös kehollisia kokemuksia, kuten rintaan nousemisen ja silmien vettymisen. Keholliset kokemukset tulivat esille haastattelussa, ja
vanhus kuvasi niitä tunnekokemusten kuvausten yhteydessä. Tunnekokemukset
olivat mahdollisesti nähtävissä myös syketasolla.
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Se nous rintaan (va).
Muistojen herääminen: Vanhuksissa heräsi tanssiesitysten aikana muistoja omasta
itsestä, omasta elämästä, tanssimisesta ja esiintymisestä. Esitykset herättivät
muistoja omista tunteista ja omasta iloisuudesta sekä hyviä muistoja eri ikäkausilta, erityisesti nuoruudesta. Muistoja heräsi myös erilaisiin tilaisuuksiin osallistumisesta. Oman elämän muutokset ja tehdyt elämän valinnat tulivat mieleen. Haastatteluissa kävi ilmi, etteivät kaikki vanhukset muistaneet tanssiesityksen tapahtumia heti esityksen jälkeen. Omat henkilökohtaiset muistot nousivat keskeisimmäksi keskustelunaiheeksi haastatteluissa.
Minä ku oon enne ollut oikeen ilonen ihminen (va).
Siinä juolahti mieleen, että tuommosta se siis oli sillo ennen (va).
Joo niin siinä oli paljo semmosta, niin paljo semmosta ajatusta tuli mieleen,
että jos vielä oisi nuori. Ja nuita tekemässä, niin tuon tekisin tuon kohan nuin
ja nuin ja se muuttus sillo (va).
No siinä oli niinku enne aikaa oli mukavaa, tansseissa kulkee (va).
Niin minä tykkään tuommosesta ku ennen olin nuori niin sillon me piettiin
näitä tämmösiä justii tämmösiä tilaisuuksia ja harjoiteltiin siihen niitä näytöksiä (va).
..sitte ku seurasin hän liikuttu kovasti siinä ja itkuki tuli siinä että kenties oli
hänen muistojaan ja toi mieleen sen ajan (om).
Tanssiesitykseen reagoimattomuus: Osa vanhuksista ei reagoinut ulkoisesti havaittavasti esityksiin. He olivat totisia, vakavia ja vaisuja esitysten aikana tai suhtautuivat välinpitämättömästi.
En minä nyt mitenkään semmosia mitään isoja reagointeja huomannu niinku
ilmeestä (om).
... kun tuota hän ei reagoinu ei niinku tullu minkäänlaista ilmettä tai elettä
ihan niinku tuntu , että hän ei nää kun sylin vaan (om).
”Jaakolla” on nyt vähän tuo sairaus edennyt tai siinä tapahtunut semmosia
muutoksia, että se on hidastunut ja sitten tullu semmonen ilmeettömyys (hoi).
Minusta tuntu, että hän ei niinkö lämmenny sille (op).
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Kielteiset kokemukset tanssista ja tanssiesityksestä: Uskonnollisilla vanhuksilla
oli kielteisiä kokemuksia tanssista ja tanssiesityksistä. Tanssia pidettiin syntinä ja
kiellettynä. Eräällä vanhuksella oli tuskaisuutta, ahdistuneisuutta, vihaisuutta ja
lukkoon menemistä tanssiesityksen jälkeen, vaikka vielä esityksen aikana hän
koki sen hyväksyttäväksi. Vanhus tuli mukaan esitykseen, koska hänelle oli puhuttu teatterillisesta esityksestä. Sana ”tanssi” oli kuitenkin mukana keskustelussa, ja vanhuksella oli ristiriitainen suhtautuminen esitykseen. Videolla näkyy,
miten vanhus välttää kaikin tavoin katsomasta esitystä: katsoo käsiinsä ja hypistelee nenäliinaa. Haastattelussa hän kertoi, että hän voi hyväksyä esityksen, kun se
oli hyvänmielinen ja esiintyjillä oli mukavaa. Myös kotimatkalla hän oli kertonut
pitäneensä esityksestä. Ahdistuneisuus oli tullut myöhemmin, kun hän oli kuullut
toisten puhuvan tanssimisesta ja sai kuulla osallistuneensa tanssitapahtumaan.
Minä jo aattelin, että saa nähä, miten tässä käypi, kun oli vähän sitä vastarintaa, mutta meijjän äiti tarttee sitä, että se sisäistää, että se ei ole kaikki pahhaa
(om).
Tytöt sano, että oli tuskanen ja vihanen ja että hän ei ennää ikinä lähe. Tykkäsi vielä taksimatkalla (hoi).
...sehän on ollu semmonen tanssikielteinen ja näin, mutta tämä on taidemuoto
niin se vähän eroaa (hoi).
Toiset katsojat ja ympäristö
Yhdistetty luokka ”toiset katsojat ja ympäristö” sisältää vanhusten kokemukset
tanssiesityksen ja heidän itsensä ulkopuolisiin ihmisiin ja ympäristöön liittyen. Se
muodostuu yläluokasta yhteisyyden kokeminen muiden katsojien kanssa sekä
alaluokasta vaivaantuminen esityksen ulkopuolisista tekijöistä.
Yhteisyyden kokeminen muiden katsojien kanssa: Vanhukset kokivat muiden
katsojien kanssa yhteisyyttä; tämä näkyi erityisesti kontakteissa vierustovereiden
kanssa. Vanhukset saattoivat keskustella keskenään jostain esityksen tapahtumasta
tai hahmoista. He nauroivat yhdessä ja kertoivat mielipiteitään vierustoverille.
Muiden katsojien kanssa naurettiin esitykselle. Yhteinen nauttiminen ja tasavertaisuus toisten kanssa tulivat esille: kaikki katsojat olivat samassa asemassa suhteessa tanssiesitykseen.
…oli sitte vielä käsikynkässä ja halusi tuolla lailla kaverin kanssa katella
(om).
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Se oli niinku meni niitten muitten tasolle silleen, että, mulla ainakin semmonen tunne tuli, että se ei yritä olla muita korkeemmalla, että Liisakin istu ja se
suvaitsi sillekin kommunikoida ja jutteli sen kanssa (hoi).
” Liisa” ja ”Maija” vaihto kahestaan mielipiteitä, jotaki ne jutteli siinä kahestaan… mutta ilmeisesti olettaisin, että se tähän esitykseen liitty kuitenkin,
mutta kävivät sanavaihtoa siinä (op).
Omaisten mukana oleminen koettiin tärkeänä. Omaisten reagointeja esityksiin
kommentoitiin, ja omaisen poisjääminen vaivasi erään vanhuksen mieltä koko
esityksen ajan ja tuli esille myös haastattelussa. Videolta havainnoidessa näki, että
vanhukset seurasivat omaisensa reaktioita esityksen aikana. Tutut hoitajat toivat
turvallisuuden tunnetta uusissa tilanteissa. Vanhukset seurasivat hoitajien reaktioita ikään kuin hakien vahvistusta sille, miten esitykseen tulee suhtautua. Tämä
väheni esityskertojen myötä niillä vanhuksilla, jotka osallistuivat esityksiin useamman kerran.
”Tiinaa” nauratti kans hirveesti (va).
Niin, mutta tuntevatko he olonsa vielä turvallisemmaksi kun näkköö että siellä on tuttuja hoitajiakki mukana että me ei olla yksin tässä (hoi).
Vaivaantuminen esityksen ulkopuolisista tekijöistä: Kahdessa esityksessä oli paikalla lehtikuvaaja ja vanhukset seurasivat hänen toimintaansa. Vanhukset olivat
myös tietoisia tarkkailtavana olemisesta, ja heidän huomionsa kiinnittyi havainnoijiin. Havainnointia ei voitu tehdä näkymättömämmin tilan pienuuden vuoksi.
”Syksy”-esityksessä oli ensimmäistä kertaa mukana ollut levottomasti käyttäytyvä vanhus. Osa vanhuksista seurasi hänen toimintaansa. Erään vanhuksen viereen
tuli istumaan toinen asukas, jota tämä pelkäsi. Videolta näki, kuinka vanhus vetäytyi kauemmaksi vierustoveristaan ja katsoi tätä aika ajoin varoen.
... huomasin, että kun kameramies…huomasin, että aina kahto sinnepäin joko
se nyt kuvvaa, pittää hymmyillä (om).
7.2

Sykemittaustulokset

Tarkastelen seuraavaksi yhden vanhuksen tanssiesitysten aikaisia syketuloksia
verrattuna videohavaintoihin. Tarkoituksenani oli selvittää, voidaanko sykemittausten avulla saada tietoa dementoituvan vanhuksen mahdollisista tunnekokemuksista tai -reaktioista.
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Onnistuneita sykemittaustuloksia oli kaiken kaikkiaan kolme, ja ne ovat tapauskuvattavan vanhuksen, ”Jaakon”, syketuloksia. Jaakolla on neuroleptilääkitys
(risperidoni), joka voi isoilla annoksilla nostaa sykettä levossa. Tässä tilanteessa
sillä ei näyttäisi olleen vaikutusta syketasoon, koska Jaakon esityksenaikainen
perussykearvo oli tavanomaisella tasolla (Niensdedt ym. 2004: 195). Käytän tässä
yhteydessä käsitettä perussyke, koska varsinaista leposykemittausta ei tehty. Perussyketaso tarkoittaa Jaakon keskimääräistä syketasoa tanssiesityksen aikana.
Ensimmäisen mittauksen (Kesä) kokonaiskesto ja keskeiset syketiedot on nähtävissä taulukossa 4.
Taulukko 4. Jaakon

data-analyysiraportin

syketiedot

(Kesä).

Mittausajan

pituus

00:58:46.
Syketaso

Lyöntiä/minuutti

Matalin syketaso

69

Korkein syketaso

93

Keskisyke

75

Jaakon syketasossa näkyi esityksen aikana kolme havaittavaa nousua ja yksi merkittävä lasku. Perussyketaso asettui esityksen aikana 73–76 lyöntiin/minuutti.
Syke vaihteli ennen esitystä liikkumisen vuoksi enemmän. Jaakko kuvasi yksilöhaastattelussa kokemuksensa ”tasapaksuksi”. Myös omaisen, hoitajien ja opiskelijoiden arvioinneissa tuli esiin Jaakon ilmeettömyys ja totisuus esityksen aikana.
Myös videohavainnoinnissa Jaakko on ilmeetön ja totinen. Esityksessä oli yksi
kohta, jossa Jaakko itse totesi tulleensa yllätetyksi ja me muut huomasimme Jaakon reagoinnissa muutoksen. Kyseisen kohdan aikana sykkeessä ei kuitenkaan
näkynyt muutosta.
Jaakon syketaso nousi kolmesti 80 lyöntiin/minuutti. Ensimmäisellä kerralla
sykenousu kesti neljä sekuntia ja sijoittui tanssin alkuun, jossa tanssijat kertoivat
vihannesten istutuksesta. Jaakko katsoi ja kuunteli esitystä tarkkavaisesti ja vakavana. Toisella kerralla nousu kesti kaksi sekuntia ja liittyi häävalssiosuuteen, jossa
hääpari tanssi haikeankauniin musiikin tahdissa. Tätäkin kohtaa Jaakko katsoi
vakavana. Kolmas syketason nousu kesti viisi sekuntia ja liittyi tilanteeseen, jossa
tanssinopettaja kertoo lausuvansa toisen vanhuksen tekemän runon. Jaakko kuuntelee vakavana tanssinopettajaa ja katsoo kyseistä vanhusta. Syketason lasku
ajoittuu tanssiesityksen vaiheeseen, jossa tanssija hakee mansikoita ja tarjoaa niitä
vanhuksille. Toiset tanssijat liikkuvat ilman musiikkia modernein liikkein. Jaakko
katsoo tapahtumia vakavana ja tarkkaavaisena. Hän ottaa mansikan tanssijalta,
hymyilee ja alkaa syödä mansikkaa. (Liite 13: taulukko 18)
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Jos verrataan kokonaissyketasoa kymmentä minuuttia ennen esitystä vallinneeseen syketasoon, syketasot näyttävät suhteellisen samanlaisilta. Ainoastaan
nämä muutaman sekunnin mittaiset muutokset syketasossa poikkeavat ennen
tanssiesitystä mitatusta syketasosta. Jaakko istui kyseisenä aikana rauhallisesti
esitystilassa esitystä odottaen. Kuviossa 4 syketaso näkyy koko mittauksen ajalta.
Tanssiesitysaika on erotettu muusta mittausajasta erillisellä viivalla.

Kuvio 4. Korjattu keskisyke Jaakon ensimmäisestä mittauksesta. Tanssiesityksen
aikainen syketaso on erotettu erillisellä viivalla.

Toisessa mittauksessa yhteydessä (Syksy) selkeät sykenousut ajoittuvat tanssiesityksen loppuun. Tällä kertaa syketaso ei laskenut niin selvästi kuin edellisellä
kerralla. Koko mittausaika ja keskeiset syketiedot ovat nähtävissä taulukossa 5.
Taulukko 5. Jaakon data-analyysiraportin syketiedot (Syksy). Mittausajan pituus
01:50:36.
Syketaso

Lyöntiä/minuutti

Matalin syketaso

68

Korkein syketaso

98

Keskisyke

80

Jaakon syke pysytteli esityksen aikana 68–84 lyönnissä/minuutti. Sykkeen perustaso oli 71–78. Syke vaihteli ennen esitystä muun muassa liikkumisen vuoksi
enemmän. Jaakolla oli tällä kertaa vaikeuksia ilmaista itseään sanallisesti. Omaisen poisjääminen esityksestä vaivasi hänen mieltään, ja hän puhui enimmäkseen
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siitä haastattelun aikana. Hoitajat kertoivat haastattelussa Jaakon sairauden edenneen ja näkyvän ilmeettömyytenä ja jähmeytenä. Myös videohavainnoinnissa
Jaakko on ilmeetön ja totinen.
Jaakon syketaso nousi esityksen aikana kerran yli 80 lyönnin/minuutti. Nousu
kesti noin minuutin verran ja ajoittui tanssiesityksen loppuun, jossa tanssijat tulevat istumaan vanhusten viereen, palaavat sitten takaisin esitystilaan ja esitys päättyy. Sen jälkeen tanssinopettaja antaa puolukkamehua juotavaksi. Jaakko katsoo
esityksen lopun tarkasti ja ottaa hymyillen mehumukin vastaan. Hän katselee
ympärilleen. (Liite 13: taulukko 19)
Kokonaissyketaso oli esityksen aikana tasainen, lukuun ottamatta tanssiesityksen loppua. Jaakon syketaso nousi varsinaisen tanssiesityksen jälkeen vielä yli
80 lyönnin /minuutti. Jaakko istui kyseisenä aikana tanssiesitystilassa ja joi mehuaan. Tällä kertaa minulla ei ollut tietoa siitä, miten ajoissa Jaakko tuli esitystilaan, joten tanssiesitystä edeltävää perussykettä en pystynyt vertaamaan esityksen
aikaiseen syketasoon. (Kuvio 5)

Kuvio 5. Korjattu keskisyke Jaakon toisesta mittauksesta. Tanssiesityksen aikainen
syketaso on erotettu erillisellä viivalla.

Viimeisessä (Talvi) mittauksessa Jaakon syketasossa oli yksi selkeä nousu. Selvää
syketason laskua ei ollut. Koko mittauksen aikaiset syketiedot on nähtävissä taulukossa 6.
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Taulukko 6. Jaakon

data-analyysiraportin

syketiedot

(Talvi).

Mittausajan

pituus

00:56:41.
Syketaso

Lyöntiä/minuutti

Matalin syketaso

69

Korkein syketaso

92

Keskisyke

72

Tällä kertaa Jaakon syke pysytteli esityksen aikana 70–88 lyönnissä/minuutti.
Perustaso oli 72–74 lyöntiä/minuutti. Syke oli korkeimmillaan silloin, kun mittaukset aloitettiin. Jaakko oli tällä kertaa erittäin huonossa kunnossa. Ajattelimme
hänen omaisensa kanssa, ettei Jaakko pysty osallistumaan esitykseen, mutta hänellä olikin parempi päivä ja hän halusi osallistua sekä esitykseen että tutkimukseen. Jaakko pystyi liikkumaan vain kahden hoitajan avustamana, ja puheen tuottaminen oli vaikeutunut entisestään. Hänellä oli paljon puhuttavaa, mutta ääni oli
lähes kuulumaton ja sanat puuroutuivat. Myös videohavainnoinnissa Jaakko on
ilmeetön ja totinen.
Jaakon syke nousi kerran selkeästi yli 80 lyönnin/minuutti (kuvio 6). Nousu
ajoittuu isojen tanssijoiden balettiosuuden loppuun ja kesti viitisen sekuntia.
Jaakko on silmät kiinni, mutta lopuksi hän ikään kuin pinnistää silmänsä auki.
(Liite 13: taulukko 20)

Kuvio 6. Korjattu

keskisyke

Jaakon

kolmannesta

mittauksesta.

Tanssiesityksen

aikainen syketaso on erotettu erillisellä viivalla.
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7.3

Tapauskuvaukset

”Jaakko” on 80-vuotias mies, joka sairastaa Lewyn kappale -dementiaa ja
Alzheimerin tautia. Hän muistaa asioita suhteellisen hyvin. Jaakon muistin taso
oli kuukausi ennen ensimmäistä esitystä tehdyssä Mini-mentalissa 19/30. Sairauden aiheuttamat vaikeudet näkyvät erityisesti puheen tuottamisessa ja liikkumisessa.
Jaakko osallistui kaikkiin muisteluryhmiin ja tanssiesityksiin. Muisteluryhmissä hän kuunteli toisia ja vastasi kysymyksiin. Jaakon tilanne vaikeutui vuoden
aikana, ja se näkyi hänen ulkoisessa olemuksessaan ja reagoinneissaan prosessin
aikana. Jaakolle oli tärkeää pukeutua esitystilanteisiin hyvin. Hän on harrastanut
tanssimista aktiivisesti elämänsä aikana, ja tansseihin pukeutuminen kuuluu asiaan. Hän myös puhui omaisensa kanssa esityksistä jälkikäteen.
Jaakko oli selvästi vaikuttunut ensimmäisestä tanssiesityksestä. Hän kertoi
melko laajasti omista kokemuksistaan ja tunteistaan. Hän oli yllättynyt esityksestä
ja sen vaikutuksesta itseensä. Hän kertoi kehollisista kokemuksistaan, joita esitys
herätti. Hän myös mainitsi, että ajatuksia herää varmasti jälkikäteenkin. Hän oli
vaikuttunut esiintyjien aitoudesta ja kommentoi esityksen sisältöä monipuolisesti
ja kriittisestikin.
Videohavainnot sekä omaisen, hoitajien ja opiskelijoiden havainnot olivat
samansuuntaisia keskenään. Jaakko oli esityksen aikana hymyileväinen ja tarkkaavainen. Hän istui kohtuullisen hyvässä ryhdissä ja hymyili esityksen aikana
useaan otteeseen. Hän istui vierustoverinsa kanssa käsikynkässä. Hän oli ilahtuneen oloinen Muurari-tanssin aikana mutta pyyhki silmäkulmiaan, nieleksi ja
räpytteli silmiään sen lopuksi. Omainen, hoitajat ja opiskelijat arvioivat Jaakolla
heränneen Muurari-tanssin aikana muistoja, jotka liikuttivat. Omainen kertoi, että
oli kiva nähdä, että isä jaksoi seurata esitystä koko ajan. Hän huomasi isänsä
muuttuneen värikkään Kevät-osuuden kohdalla iloisemmaksi alun pelottavan
trulliosuuden jälkeen. Esityksen lopuksi hän taputti hymyillen.
Jaakko oli kertonut omaiselleen heti esityksen jälkeen esityksen inspiroineen
häntä. Hän oli ollut hyvin innoissaan esityksestä ja pohti, oliko puhunut liikaa,
kun oli innostunut haastattelussa. Pingviini oli jäänyt esityksen hahmoista hänen
mieleensä, ja hän oli mielissään esitysten jatkumisesta. Viikon päästä hän ei muistanut esityksestä mitään mutta kuvasi olleensa jännittynyt ja sanoi, ettei ollut
osannut odottaa, mitä esityksessä olisi. Mieleen oli tullut omia esiintymiskokemuksia ja se, että tanssista voi nauttia katsomalla. Myös haastattelu oli jäänyt
hänelle mieleen.
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Ennen toista esitystä Jaakko huolehti, ehtiikö hänen omaisensa paikalle ajoissa. Omainen oli tuomassa uusia vaatteita Jaakolle, ja tämä halusi pukea ne esitykseen. Tilaisuus vaikutti olevan Jaakolle tärkeä. Hän totesi esityksen jälkeen ensimmäisenä, että tasapaksua. Hän oli edelleen vaikuttunut vanhempien tanssijoiden osaamisesta ja aitoudesta. Esitys herätti hänessä muistoja, joita hän ei tarkentanut. Jaakko totesi, että hän ei ehdi näkemään kaikkea. Mehiläiset jäivät hänelle
mieleen, ja hän pohti, tuliko inspiroituneeksi liikaa esityksestä. Tämä huoli liittyi
jotenkin siihen, että esityksiä on niin harvoin. Hän kysyi haastattelun lopussa,
mitä seuraavalla kerralla tehtäisiin.
Tämän esityksen aikana Jaakko oli vakavampi ja rauhallisempi kuin edellisellä kerralla. Omainen kertoi, että esitys oli ollut Jaakon mielessä jo alkuviikolla ja
Jaakko oli kertonut jännittäneensä haastattelua. Edellisellä kerralla Jaakko oli
katsonut esityksen aikana useasti omaistaan mutta tällä kertaa ei juurikaan.
Jaakon toiminta oli tilanteenmukaista, ja hän hymyili vuorovaikutustilanteissa
tanssijoiden kanssa. Hänen yleisilmeensä oli vakava ja tarkkaavainen, omaisen
mukaan jähmeämpi kuin viimeksi. Kaikki havainnoijat havaitsivat, että ampiaisten tullessa lavalle Jaakko hymyili ja näytti yllättyneeltä. Hänen huumorintajunsa
tuli esille tällaisissa kohdissa. Myös kalastajapoikaosuus ja rytmikäs musiikki
herättivät Jaakon huomion. Lapsiesiintyjiä Jaakko katsoi hellästi. Hän tarttui tanssijaa kädestä kiinni ja seurasi yhteistanssia.
Omaisen mukaan edellisellä kerralla uutuus saattoi selittää Jaakon virkeämmän olemuksen, tällä kertaa Jaakko oli vaisumpi. Jaakko katsoi käsiään hymyillen, kun toiset alkoivat tanssiesityksen loputtua taputtaa, taputti käsiään keveästi
ja hymyili.
Hoitajat arvioivat Jaakolla olleen vaikeuksia hahmottaa tilaa, liikkeitä ja esityksessä olleita ääniä. Näissä tilanteissa Jaakko oli katsonut lattiaan ja vaipunut
omaan maailmaansa. Myös opiskelijat ja omainen havaitsivat saman.
Esityksen jälkeen Jaakko oli todennut omaiselleen esityksen olleen asiallinen.
Hän oli maininnut erikseen pikkuampiaiset ja kertonut niiden hymyilyttäneen.
Tanssijoista hän totesi, etteivät ne ”isommat tytöt” olleen niin mukavia kuin edellisen kerran ”lepakkotytöt” (trullit). Tanssijat eivät hänen mukaansa kuitenkaan
teeskennelleet. Jaakko oli todennut, ”ettei ollut veto päällä”. En tiedä, tarkoittiko
hän itseään vai esitystä. Jaakko arvioi esitystä seuraavasti: ”Nuorilla on vielä
semmoista tavoittelua”, ”Polki paikallaan”, ”Aikaisempi oli varmaan enempi
harjoiteltu, ”Ensi kerta on syyskuussa, on varmaan erilainen” ja ”Tämä oli vähän
lapsellista”. Haastattelu oli hieman jännittänyt ja omaisen tulon viivästyminen oli
häirinnyt häntä.
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Viikon päästä esityksestä Jaakko muisti vielä lapset. Omaisen todetessa, että
olivathan ne isommatkin tytöt mukana, Jaakko oli todennut, etteivät ne niin isoja
olleet.
Kolmannen esityksen yhteydessä Jaakko halusi jälleen pukeutua hyvin esitykseen. Häntä huoletti, pääseekö omainen tulemaan paikalle. Haastattelussa
Jaakko totesi heti alkuun, että esitys olisi voinut olla pitempi. Hän piti esitystä
syksyisenä esityksenä mukavana ja riittävän iloisena, jotta sen jaksoi katsoa loppuun. Jaakko kertoi esityksen katsomisen olevan erilaista, jos joku painaa mieltä.
Jaakko oli syvästi pettynyt, kun tytär ei päässyt tulemaan esitykseen myrskyisen
sään vuoksi. Hän oli selvästi vaisu esityksen aikana, ja haastatellessani häntä hän
totesi moneen otteeseen harminsa asiasta. Myös hoitajat havaitsivat saman.
Hoitajien arvion mukaan Jaakko muisti aiemmat esitykset ja tiesi, miten tilanteessa toimitaan. Jaakko oli esityksen aikana ilmeetön mutta hyvin tarkkaavainen:
hän seurasi esitystä, toisia katsojia ja esityksen ulkopuolisia tapahtumia. Karhuhahmo, joka oli yksivärinen ja iso, sai Jaakon ilahtumaan, ja yhteisleikkiin pyydettäessä hän nauroi. Jaakko havahtui aina esityksen aiheiden vaihtuessa ja seurasi erityisen tarkkaan isoja liikkeitä ja rekvisiittaa, kuten värikkäitä sateenvarjoja.
Hoitajien arvion mukaan Jaakon oli vaikea seurata ja hahmottaa samanaikaisesti
tulevia ärsykkeitä, ja esille nousi epäily, tunnistiko Jaakko asiat syksyyn liittyviksi. Aiheiden nopeat vaihtumiset vaikeuttivat myös esityksen hahmottamista. Hän
taputti kädet nyrkissä esitykselle ja otti lopuksi tarjotun mehukupin hymyillen ja
joi mehun.
Viimeisen esityksen aikoihin Jaakko oli heikossa kunnossa ja omainen arvioi,
ettei Jaakko jaksa osallistua esitykseen. Esityspäivänä Jaakko kuitenkin halusi
tulla katsomaan esitystä ja hänet talutettiin paikalle. Esityksen aikana hän oli
vähällä nukahtaa. Videolla huomasin hänen olevan ilmeetön ja jaksavan tuskin
katsoa esitystä. Kaikesta huolimatta hän kertoi haastattelussa tykänneensä esityksestä ”ihan nauramiseen saakka”. Jaakko pystyi kertomaan ajatuksistaan vain
muutamalla lauseella. Hän totesi, että tanssijoiden on täytynyt harjoitella paljon
esitystä varten.
Videohavainnot sekä hoitajien ja opiskelijoiden havainnot Jaakosta olivat samansuuntaisia. Jaakko katsoi esityksen aikana useaan otteeseen lattiaan ja seurasi
silmillään vierustoverin toimintaa. Rytmikäs musiikki ja liikkeet sekä osioiden
vaihtuminen havahduttivat Jaakon. Hän selvästikin kuunteli esityksessä ollutta
puhetta. Hän katsoi omia käsiään esityksen aikana ja liikutti niitä. Esityksen lopussa hän yritti taputtaa, mutta vain sormet liikkuivat sohvan päällä. Taputtamisessakin näkee selvästi Jaakko kunnon heikkenemisen viime keväästä. Alussa hän
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taputti molemmin käsin ja vahvasti, taputtaminen muuttui ”Kesä”-esityksessä
keveämmäksi, ”Syksy”-esityksessä hän ei enää saanut käsiään auki mutta taputti
käden nyrkissä. Nyt hänellä liikkuivat enää sormet mutta taputtaa hän yritti.
Jaakko muisti sykemittaukset ja totesi niiden kuuluvan asiaan, kun kysyin
suostumusta mittaukseen. Minulle tuli vaikutelma, että hän piristyi, kun laitoimme mittarin ja juttelimme siitä. Hoitajat hämmästelivät Jaakon innostumista ja
jaksamista.
”Liisa” on 87-vuotias nainen, jonka dementoitumisen taustalla arvellaan olevan kilpirauhasen toimintahäiriö. Hänen Mini-mental-tuloksensa oli vuoden 2006
toukokuussa 7/30.
Liisa oli mukana ”Kevät”-, ”Kesä”- ja ”Talvi”-esityksessä ja kaikissa muisteluryhmissä. Muisteluryhmissä hän enimmäkseen kuunteli toisia. Liisa suhtautui
aluksi hieman varauksellisesti tanssiesityksiin, mutta loppua kohti hänen suhtautumisensa muuttui myönteisemmäksi.
Ensimmäisen tanssiesityksen jälkeen Liisa kertoi, että oli ihan kiva katsoa
esitystä, vaikka hänellä oli huono olo. Hän kertoi, että pääsee harvoin tällaisiin
esityksiin, kun asuu ”tuolla salolla”. Hän ilmaisi halunsa nähdä esityksiä uudelleen mutta kertoi, että se on vaikeaa, koska hän on niin vanha ja muistamaton eikä
pääse esityksiin. Hänellä tuli paljon asioita mieleen, mutta hän ei osannut niitä
omasta mielestään kertoa. Liisan puhe siirtyi aiheesta toiseen useaan otteeseen
haastattelun alussa, mutta loppua kohti hän keskittyi puhumaan esityskokemuksistaan.
Esityksen aikana Liisa oli hyvin tarkkaavainen. Hän katsoi esitystä ja ympärillä olevia ihmisiä tarkkaavaisena. Hän katsoi erityisesti tanssijoiden jalkoja, kun
jalat tekivät voimakkaita, tömisteleviä liikkeitä. Jalkatanssiosuuden jatkuessa hän
katsoi pitkään esityksestä poispäin ja havahtui, kun jalkojen tömistelyäänet loppuivat. Hän ei liikehtinyt esityksen aikana, ja hänen huomionsa kiinnittyi useasti
esityksen ulkopuolisiin asioihin. Hoitajat ja opiskelijat havainnoivat, että Liisa
nauroi esityksen aikana paljon. Hän oli osin hämmentyneen oloinen ja haki hoitajien reaktioista tukea omalle suhtautumiselleen. Hoitajat havaitsivat Liisan mustasukkaisuuden, kun tanssijat hakivat hänen vierustoveriaan tanssimaan, ja ilmeen
kirkastumisen, kun häntä haettiin tanssimaan. Tanssiesityksen loputtua Liisa taputti vakavana.
Toisen tanssiesityksen jälkeen Liisa totesi haastattelussa, että esitystä oli mukava katsoa, ja piti esitystä hyvänä. Hän ihaili, kun tanssijoiden jalka ei paljon
painanut. Hän totesi, että jotain jäi hänen mieleensä mutta se ei pysy hänen mielessään. Ampiaiset hän mainitsi. Liisa oli sitä mieltä, ettei ymmärrä katsoa riittä101

vän tarkkaan tapahtumia. Hän toivoi, että esityksiä olisi useammin ja totesi, ettei
niitä olisi, jos ei ulkopuolelta tultaisi esiintymään. Myös omat tanssimisen kokemukset tulivat mieleen. Hänestä oli myös mukava nähdä muita ihmisiä.
Esityksen aikana Liisa katsoi tanssijoita hyvin tarkkaan ja vakavana. Hän katsoi myös muita katsojia mutta vähemmän kuin edellisellä kerralla. Hän jutteli ja
nauroi vierustoverinsa Maijan kanssa; yleensä he eivät halua olla tekemisissä
keskenään. Liisa toimi eri tilanteissa tilanteenmukaisesti. Hän katsoi erityisen
tarkkaan paritanssiosuutta ja nauroi erityisesti ampiaisille ja rytmikkäälle Sunnytanssille. Hän nauroi yhdessä muiden katsojien kanssa mutta välillä vain katsoi
toisten nauramista. Hän katsoi välillä myös omia jalkojaan. Esityksen lopuksi hän
taputti.
Hoitajat arvioivat, että Liisa näytti esityksen alussa odottavan jotain tuttua tulevaksi. Hänellä oli ollut odottava ja utelias ilme. Opiskelijat ja hoitajat olivat
havainneet, että Liisa oli hämmentynyt esityksen kukkienistutusosuudesta, ikään
kuin ei olisi ymmärtänyt, mistä oli kyse. Sama tuli esille monimuotoisten ja modernimpien liikkeiden kohdalla. Eloisat tanssiosuudet ja rytmikäs musiikki saivat
Liisan kiinnostuksen heräämään ja jalan lyömään tahtia musiikin rytmissä. Hoitajat havaitsivat Liisan liikuttuneen, kun ”Maijan” runo lausuttiin esityksen lopussa.
Tämä on Liisalle harvinaista.
Viimeisen esityksen jälkeen Liisa totesi jälleen, että oli mukava katsoa esitystä mutta että hän ei muista kaikkea, vaikka haluaisikin. Hän piti kuitenkin tärkeimpänä sitä, että oli ollut katsomassa esitystä. Hän tykkäsi esityksessä olleista
tempuista. Liisa kyseli, paljonko esityksen valmistamiseen oli mennyt aikaa, ja
aikoi tulla jatkossakin katsomaan. Liisa kertoi, että hänellä tulee mieliteko tulla
katsomaan esityksiä.
Videohavainnot sekä hoitajien ja opiskelijoiden havainnot olivat keskenään
saamansuuntaisia. Liisa oli vakava ja totinen, osin siksi, että hän istui pelkäämänsä ihmisen vieressä. Hän katsoi tätä muutamaan otteeseen pitkään ja vakavana.
Liisa katsoi esityksen aikana usein vierustovereitaan ja katseli ympärilleen. Toisen vierustoverin kanssa hän vaihtoi muutamia kommentteja ja kuunteli tämän
kommentointia. Liisa nauroi lumiukkokohtaukselle. Liisa katsoi tarkkaan, kun
tanssijat hakivat muita katsojia tanssimaan, ja ojensi aktiivisesti kätensä tanssijalle, kun häntä tultiin hakemaan. Tanssimisen (heijjaamisen istuallaan) jälkeen hän
nyökkäsi tanssijalle. Esityksen lopuksi hän taputti vähän.
”Veeran” oli tarkoitus olla yksi tapauskuvattavista vanhuksista. Veera kuoli
samana keväänä, jolloin ensimmäinen tanssiesitys esitettiin. Kuvaan hänen tilanteensa vain ”Kevät”-esityksen osalta.
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Veera oli 70-vuotias nainen. Hänen perussairautenaan olivat sydämen vajaatoiminta ja skitsofrenia. Hänellä ei ollut diagnosoitua dementoivaa sairautta. Hänen Mini-mental-tuloksensa oli kolme kuukautta ennen esitystä 15/30.
Veera oli mukana kevätmuistelussa. Hän oli aktiivinen osallistuja ja lauloi
muistelussa Muurari-laulun, joka oli myös tanssiesityksessä.
Veera kertoi haastattelussa, että tanssiesitys oli hänen mielestään hyvä. Hänelle jäi siitä mieleen reippaus: tanssijat tanssivat hänen mielestään reippaasti.
Hänelle tuli esityksestä mieleen oma urheilunumero koulussa ja kevät. Hän lauloi
Muurari-laulua haastattelun aikana. Veera kertoi, että tällainen esitys pitää mielen
virkeänä, kun näkee, miten reippaita tyttöjä on olemassa.
Videohavainnot sekä hoitajien ja opiskelijoiden havainnot Veerasta olivat samansuuntaisia. Videolta näin hänen suhtautuvan tanssiesitykseen myönteisesti:
hän oli odottavan ja tarkkaavaisen oloinen esityksen alussa ja eläytyi esitykseen
mm. laulamalla. Hän seurasi esitystä vakavana silloin, kun oli vakavia osuuksia.
Hän otti katsekontaktia hoitajiin esityksen aikana ja katsoi muutakin yleisöä. Hän
nauroi muiden katsojien kanssa esityksen hauskoille tapahtumille ja otti ylpeänoloisena leikkitipun tanssijalta ja laittoi sen polvelleen. Hän kohotti kätensä
tanssijaa kohti tanssijan tullessa tanssittamaan häntä. Tanssijan kanssa käsi kädessä heijjatessaan hän myös lauloi musiikin mukana. Esityksen lopuksi hän antoi
tipun takaisin tanssijalle ja taputti esitykselle vakavana.
Hoitajat olivat havainneet, että Veera pystyi laulamaan esityksen yhteydessä
rytmin mukaan ja nuotilleen häiritsemättä toisia. Tavallisesti tämä ei onnistunut.
Hoitajien arvioinnin mukaan Veera oli esityksen aikana vapautunut, rento ja onnellinen.
Lähihoitajaopiskelijat olivat havainneet Veeran ruvenneen juttelemaan jonkun
kanssa kesken esityksen, ja he tulkitsivat sen keskittymiskyvyn herpaantumisena.
Trullipukujen riisumisen jälkeen Veeran ilme oli kirkastunut.
7.4 Arvioinnit tanssiesityksestä auttamismenetelmänä
dementoituvien vanhusten hoitotyössä
Tanssiesitys on ennen esitystä ja esityksen jälkeen jatkuvana prosessina toteutuva
auttamismenetelmä, jonka vaikutukset kohdistuvat dementoituvaan vanhukseen
itseensä ja vuorovaikutukseen toisten kanssa. Tanssiesityksellä on auttamismenetelmänä tarjottavaa myös omaisille. Tanssiesityksen vaikutukset voivat olla hetkellisiä tai pitempiaikaisia. (Kuvio 7)
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Arvioinnit tanssiesityksestä
auttamismenetelmänä
Toteutuu
prosessina
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Vanhus
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Omaiset

Kuvio 7. Auttamismenetelmänä olevan tanssiesityksen vaikutusalueet.

Toteutuu prosessina
Tanssiesityksen toteutumisen prosessimaisuus tuli esille sekä tanssiesitystoiminnassa että tanssiesityksessä. Tanssiesitystoiminta alkoi osalla vanhuksista jo muisteluryhmissä ja jatkui neljässä esityksessä. Tanssiesitysprosessi, joka sisälsi ennen
esitystä tilaisuuteen laittautumisen, tulevasta tapahtumasta puhumisen ja esityksen jälkeisen keskustelun, sisältyy tanssiesitystoimintaan. Toiminnan prosessimaisuus näkyi kaikkiin esityskertoihin osallistuvien vanhusten haastatteluissa siten,
että he muistelivat aiempia esityksiä ja kyselivät tulevista. Tanssiesitysprosessi
näkyi siten, että vanhukset valmistautuivat tanssiesityksiin pukeutumalla hyvin,
tulemalla ajoissa esitystilaan ja käyttäytymällä siellä tilanteenmukaisesti. Esitysten jälkeen vanhukset keskustelivat esityksistä hoitajien ja omaisten kanssa.
… että se valmistautuminen siihen ja jälkeen. Asukkaiden valmistelu. ”Jaakkokin” outti, että hän saa uudet puvun housut ja paitapusero oli tulossa ja mitä kaikkea (hoi).
Vanhus
Tanssiesitys vaikuttaa myönteisesti mielenvirkeyteen: Tanssiesitys virkistää tuottamalla iloa ja kohentamalla mielialaa. Osa vanhuksista totesi, ettei se auta muu104

ten. Vanhusten kokemusmaailmassa tanssi on positiivinen asia, mielenvirkistys ja
ilo. Heidän nuoruudessaan tanssiin on liittynyt myönteisiä asioita, kuten puolison
löytäminen. Tanssilla on ollut suuri merkitys heidän elämässään.
Virkeenä pyssyy mieli. Mieli paljo virkeempi, ku näkköö että kuinka reippaita tyttöjä on vielä olemassa (va).
No se mieliala tullee hyvä. Muutaha se ei auta minua. Ku minä en ite kykene
mittään. Mielialahan se nousee, että näkkee muittai ihmisiä on olemassa (va).
No hyvä ihme, sehän piristää (va).
…jos aattelee, että on tosiaan mieli maassa ja aamu lähteny huonosti menemään ja tullee tämmönen pirtsakka esitys, niin tokihan se kohentaa sitä mieliallaa ja katsominen pelkästään (om).
Tanssiesitys virkistää myös aivotoimintoja tuottamalla aivoärsykkeitä. Tanssiesityksen hahmottuessa prosessina, se virkistää aivotoimintoja, kun suunnitellaan ja
mietitään tulevaa.
No ihan hyvä, sehän virkistää aivotoimintaa, pitää tehä töitä ja miettiä, ja
mukava suunnitella sehän on sitä kun mukava oottaa (hoi).
... nehä laulo siinä samalla niin sitte aivojumppaa muistella niitä laulun sanoja
(op).
Tanssiesitys vaikuttaa tunnemaailmaan: Dementoituvan vanhuksen on mahdollista kokea ja huomata erilaisia tunteita esityksen aikana ja myös käsitellä niitä.
Tunne voi olla ikävää, haikeutta, pahaa mieltä ja kaipaustakin. Tanssiesityksessä
oleva musiikki vie perustunteisiin, ja tanssi tekee tunteet näkyviksi esityksessä
olevien hahmojen ja tapahtumien avulla. Vanhukset kuvasivat tunteitaan haastatteluissa sekä kehollisten kokemusten kautta että ajatuksin ja muistoin.
Se voi auttaa sillä tavalla, että se on tuo ajatus nyt on sillon nyt se vois olla
toisin ja voishan se olla mitenkä minä nyt sanosin, en nyt ossaa sannoo mitenkä sen pitäsi olla. Kuitenni että se haikuu päässee että pitäs vähän toisin
olla siitä ku on niin paljo aekoo (va).
Se konkretisoi niitä ihmisen tunteita. Se tekkee niistä näkyviä niistä tunteista.
Niitä on helpompi käsitellä kuin pään sisällä (hoi).
Sehän on hyvin tärkee puretaan ne tunteet (hoi).
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... että he pääsi kokemaan erilaisia tunnetiloja, mitkä saattaa ehkä olla niinku
unohuksissa, että minkälaisia olotiloja on olemassa itellä, jos se on se arki sitä
yhtä ja sammaa, aina yhet ja samat rutiinit, niin tämä tämmönen erilainen esitys, niin huomaa, että minusta nousee tämmösiä tunnetiloja esille, että ossaan
nauraa ääneen, ehkä se liikutuksen kyynelkin minulta pääsee ja ai, että tämmöstäkö on kun minua vähän pelottaa. Niitä pääsee kokemaan ja muistamaan
mitä on joskus ehkä ollu olemassa (op).
Tunnetilat ovat muistisairaille tärkeitä, koska tunnemuisti on yleensä säilynyt.
Uudenlainen tanssi-ilmaisu voi herättää voimakkaita kokemuksia tai hämmentää.
Dementoitunut jopa niiku tuntee voimakkaammin, kuin me koska muuta ei
jää .. että tämmösillä niillä voidaan vaikuttaa suoraan niihin tunteisiin, luua
tunnelmaa (hoi).
Tanssiesitys vaikuttaa myönteisesti erilaisiin oireisiin: Tanssiesitys rauhoittaa,
rentouttaa ja vapauttaa. Ajatukset siirtyvät pois synkistä ajatuksista ja dementoituva ihminen voi unohtaa hetkeksi itsensä ja dementiaan kuuluvan pelkojen ja
vaivojen maailman. Musiikki ja tanssi saattavat vaikuttaa psyyken kautta sekä
psyykkisiin että fyysisiin vaivoihin. Eräs haastatelluista vanhuksista esimerkiksi
pyysi toistuvasti ensimmäisen esityksen alussa viemään hänet pois esitystilasta,
mutta seuraavilla kerroilla tätä hänelle tyypillistä toistavaa pyyntöä ei enää kuulunut.
Niin sitä on vara miettiä, mutta niin, äkkiä, äkkiä olla rehellinen, niin ei vaikuta ei muuta mutta, mutta että toivotaan, että se uni tullee ens yönä (va).
...ja koko ajan se meni niinku ihan ei ollu selkä kippee eikä särkeny (om).
Tanssiesityksessä oleva huumori mahdollistaa asioille nauramisen, mikä voi vähentää esimerkiksi epäonnistumisen pelkoa: ”kaikkea ei tarvitse ottaa niin vakavasti”. Vanhukset nauroivat esitysten aikana humoristisille kohtauksille ja hauskoille hahmoille. Osalle heistä nämä hauskat hahmot jäivät mieleen, ja he puhuivat niistä haastatteluissa.
Jaakollahan on huumorintajua kauheasti, tajuaa tämmösiä hauskoja yksityiskohtia niinku ampiaiset (hoi).
Tanssiesitys voi myös auttaa aikaorientaatiossa. Vuodenaikateemaiset esitykset
vahvistavat vuodenaikaorientaatiota. Myös esityksen muuttumaton esitysaika ja
viikonpäivä voivat vahvistaa aikaorientaatiota.
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Tässähän tulee hirveen hyvin tämä aikaorientaatio just näiden kautta, nyt oli
selkeesti kevään merkkejä, jouluesityksessä joulu niin voimakkaasti, kun ei
välttämättä tiiä mitä aikaa eletään (hoi).
Tanssiesitys vapauttaa arjesta tuottamalla hyvää oloa ja mielihyvää esimerkiksi
esityksessä olevan kosketuksen kautta. Esitys tuottaa hyvää oloa, hyviä kokemuksia sekä elämyksiä. Hyvä olo ja mielihyvä näkyivät videolla vanhusten tyytyväisinä ilmeinä ja hymyilemisenä. Elämyksellisyys näkyi mm. yllättyneisyytenä
jonkin erityisen tapahtuman tai asian johdosta. Tanssiesitys tuo kohokohtia ja
vaihtelua arkeen, koska esitysten aikana arki unohtuu. Tanssiesitys tarjoaa iloisen
ja odotuksentäyteisen päivän. Tanssiesitys tuo kauneutta elämään.
Esitys antoi jotain positiivista ekstraa arjen aherrukseen ja huoliin…(hoi).
Tanssiesitys virittää ja tarjoaa virikkeitä eri aisteille, minkä kautta syntyy mm.
uusia ajatuksia. Aistiärsykkeet tukevat myös esitykseen keskittymistä. Tanssiesityksen äänimaailma tarjoaa ärsykkeitä kuuloaistille, visuaalisuus ja liikekieli taas
näköaistille. Tuntoaistiin voidaan vaikuttaa esityksessä ihmisten välisen kosketuksen ja esineiden koskettamisen kautta. Makuaistille voidaan tarjota ärsykkeitä
esimerkiksi marjoja maistattamalla.
Että sai ihan niiku maistaa ja ne tajusi sen ja niin justiinsa ihan maistaa kesää… kaikilla aisteilla kesä mukana (hoi).
Tanssiesitys vahvistaa henkisiä voimavaroja: Tanssiesitys elävöittää ihmisen henkistä puolta ja antaa mahdollisuuden aloitteellisuuteen. Vanhukset tekivät aloitteita esitysten aikana mm. ojentamalla kättä tanssijoita kohti, kun halusivat osallistua yhteiseen toimintaan. Jos vanhus kykenee menemään mukaan toimintaan, hän
saa nauttia osallistumisesta ja rohkaistua siihen. Esityksissä vanhuksia osallistettiin toiminnallisesti mm. tarjoamalla juotavaa js syötävää sekä antamalla mahdollisuus tanssimiseen, jos halusi. Esityksen yhteydessä tanssiminen edistää luovuutta ja itseilmaisua. Tanssiesitys edistää jaksamista tuomalla nautintoa ja elämäniloa.
Voisko olla vielä semmonenki, että tulis semmosta niinku, miten mä sanosin,
rohkeutta lähetä tilanteisiin mukaan, että ei niinku tarvitsisi sanoa, että en minä kun en ossaa, että sais rohkeutta…(op).
Tanssiesitys antaa kärsimättömälle vanhukselle mahdollisuuden keskittyä. Tanssiesityksessä oleva musiikki ja liike vahvistavat keskittymiskykyä. Tanssiesityksiä
katsoneiden vanhusten ryhmät olivat kokonaisuudessaan hyvin rauhallisia. Jo
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pelkkä esitystilaan tuleminen näytti rauhoittavan vanhukset katsojan asemaan.
Yhden kerran ryhmässä oli levottomuutta ensi kertaa mukana olleen vanhuksen
takia.
Ja sitte semmosta pitkäjänteisyyttä ja semmosta kärsivällisyyttä. ” Maijastakin” oon huomannu, että se hetken sitä ja sitten tuota jotain muuta. Nyt se istu
kuin tatti siinä ja seurasi (om).
Tanssiesitys herättää ajatuksia esityksen aikana ja sen jälkeen: Ajatukset, jotka
heräsivät tähän tutkimukseen osallistuvien vanhusten mielessä, olivat pääosin
myönteisiä. Tanssiesitykset herättivät myös uusia ajatuksia, ja ajatukset voivat
viritä ajan myötä. Vanhukset kuvasivat haastatteluissa mielellään ajatuksiaan ja
muistojaan, vaikka sanojen löytäminen oli välillä vaikeaa. Haastattelujen perusteella minulle tuli vaikutelma, että tanssiesitykset käynnistivät heissä ajatusprosesseja.
No, se saattaa sitte kehittyä tulevaisuudessa. Kai se siellä muhii kaikessa rauhassa (va).
Tanssiesitys herättää ja vaalii muistoja: Muistoihin perustuvat tanssiesitykset
mahdollistavat omiin kokemuksiin palaamisen, ja siten voidaan mm. vaalia onnellisia muistoja. Muisteluissa voi tulla esille asioita, joita ei ajattele joka päivä.
Tanssiesityksessä olevat tutut hahmot herättävät muistoja, ja muistot voivat koskea esimerkiksi omaa osaamista.
Muistot nousivat haastattelujen keskeisimmäksi sisällöksi. Vanhukset saattoivat muistella konkreettisesti esimerkiksi sota-aikaa tai puhua yleisemmin entisistä
ajoista. Osalla vanhuksista muistot liittyivät selkeästi tanssiesityksen hahmoihin
ja aiheisiin, mutta osalla muistelut saivat ikään kuin impulssin jostakin tanssin
osasesta. Esimerkiksi vanhus, joka muisteluryhmässä muisteli trulleja tunteikkaasti, ei tuonut haastatteluissa trulleja lainkaan esille, vaikka ne olivat esityksessä isossa roolissa. Hän muisteli sota-aikaisia salatanssitapahtumia. Muistot olivat
myönteisiä.
Oli, ne oli mukavia aikoja, ei niistä vois luopua (va).
...ja saapi sitte muistella (va).
Tanssiesitys antaa onnistumisen kokemuksia ilman epäonnistumisen pelkoa: Dementoituva vanhus voi asettua rauhassa katsomaan esitystä, ilman vaatimuksia
toiminnasta. Toisten esittämän esityksen katsominen ei vaadi erityisiä taitoja.
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Tanssiesitys antaa hoitotyön auttamismenetelmänä dementoituvalle vanhukselle onnistumisen kokemuksia ilman epäonnistumisen pelkoa (hoi).
Tanssiesitys mahdollistaa itsetutkiskelun ja itsetuntemuksen: Muistoihin perustuva tanssiesitys on ikään kuin työväline, muisteluryhmä, jonka avulla voidaan
keskustella vaikeistakin asioista. Tätä näkemystä vahvistavat haastatteluissa esille
tulleet vanhusten omaa elämää ja valintoja koskeneet muistelut.
Joo niin siinä oli paljo semmosta, niin paljo semmosta ajatusta tuli mieleen,
että jos vielä oisi nuori. Ja nuita tekemässä, niin tuon tekisin tuon kohan nuin
ja nuin ja se muuttus sillo (va).
Muistojen perusteella rakennettu tämä tanssi se on tietyllä tavalla sille ihmiselle semmonen itsetuntemuksen työkalu sillai että se löytää sillai sieltä niitä,
että nuinhan minä oon tehnyt tai sillon kerran kauan sitten (hoi).
Tanssiesitys mahdollistaa yksilöllisyyden kokemisen: Yksilöllisyyden kokeminen
on mahdollista myös ryhmämuotoisessa toiminnassa. Esityksessä se toteutui mm.
kahdenkeskisten kontaktien kautta. Tanssiesityksessä dementoituva vanhus voi
saada henkilökohtaista huomiota ja olla huomion keskipisteenä. Jokainen katsoja
saa myös tulkita esityksen yksilöllisesti.
Mutta sehän on rikkaus, että meillä on mahdollisuus tulkita sitä omalla laillamme (hoi). ...
…ja minäkö saan sen kanssa tanssia ja just tämmönen, minutkin huomataan
(op.)
Tanssiminen esityksen aikana vahvistaa fyysistä toimintakykyä: Tanssiesitys voi
vahvistaa myös fyysisiä voimavaroja monipuolisen liikkumisen kautta. Näissä
tanssiesityksissä vanhusten tanssiminen tapahtui istuallaan tanssijan kanssa heijaten. Yksi vanhus tanssi piirileikkitanssin tanssijoiden kanssa.
... niin sillä parannetaan fyysistä toimintakykyä, jos vanhuksille olisi mahdollisuus osallistua siihen ite tanssiin (op).
Tanssiesitys antaa mahdollisuuden arvioimiseen: Tanssiesitys tarjoaa vanhukselle
mahdollisuuden esittää omia mielipiteitä ja arvioita esityksestä. Vanhukset arvioivat tanssiesityksiä kriittisesti. Tanssiesitys mahdollistaa myös toisten kokemusten
arvioimisen. Osa vanhuksista arvioi haastattelutilanteissa toistenkin kokemuksia.
Uskon, että kaikki on nauttinu (va).
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Tanssiesitys mahdollistaa osallistumisen ja liikkumisen kokemuksen, vaikkei henkilö konkreettisesti osallistuisikaan tanssimiseen: Tanssiesitystä katsoessaan vanhus voi saada osallistumisen ja liikkumisen kokemuksen ilman konkreettista tanssimista, koska osallistua voi ilman sanoja ja jalkoja, liikkeiden ja eleiden kautta.
Rytmin ja kehon liikkeet voi kokea, vaikkei konkreettisesti osallistuisikaan tanssimiseen
Niin kun ne tanssii ni sitä tuntee ihtesä niin nuoreksi sitte ja ihan kerta kaikkiaan ku tanssii ni tuntuu, että minä olen aivan tuolla, pilvissä leijjailen (va).
Vuorovaikutus toisten kanssa
Tanssiesitys mahdollistaa yhteyden saamisen toisiin ihmisiin: Tanssiesitys antaa
mahdollisuuden merkitykselliseen yhdessäoloon. Yhdessä oleminen voi antaa
elämälle merkitystä, ja muualta tulleille vanhuksille esitys tarjoaa kyläilymahdollisuuden. Tanssiesitys tuo yhteenkuuluvuudentunnetta katsojien välille tuomalla
tilanteeseen heitä yhdistäviä tekijöitä. Videolla katsojat nauroivat yhdessä esityksen tapahtumille ja kommentoivat toisilleen asioita. Tanssiesitys voi antaa mahdollisuuden toisten kannustamiseen. Kannustaminen oli tässä tutkimuksessa mm.
sanallista kannustamista toisen vanhuksen lähtiessä tanssimaan tanssijoiden kanssa.
Mielialahan se nousee, että näkkee muittai ihmisiä on olemassa (va).
Tanssiesitys tarjoaa mahdollisuuden sanattomaan vuorovaikutukseen, koska tanssi
on sanatonta kommunikointia. Tanssiesitys mahdollistaa myös luontevan koskettamisen. Vanhukset ottivat esimerkiksi tanssijoiden kosketuksen mielellään vastaan, sitä jopa odotettiin.
...ei tarvita sanoja, monilla dementoituneella ei ole enää sitä tai ymmärrystä,
et ei ymmärrä sanoja tai ei pysty tuottamaan sanoja, niin tanssin kautta voidaan keskustella ihan ilman sanoja ja ymmärtää, liikkeistä, eleistä, ilmeistä,
kenties asusteista, mitä tässä rekvisiittaa… (hoi).
Tanssiesitystapahtuma voi auttaa yksinäisyyteen ja eristäytymiseen mahdollistamalla ryhmään kuulumisen. Kaikki katsojat olivat tilanteessa tasa-arvoisia ja
samanlaisessa suhteessa tanssijoihin. Voisi sanoa, että joidenkin roolit muuttuivat
hetkeksi.
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Yksinäisyyteen ja eristäytyneisyyteen tanssi voi mielestäni tuoda elementtejä.
Dementoitunut voi kokea itsensä luontevaksi osaksi ryhmää. ”Henna” oli vieraassa ympäristössä, mutta ei kuitenkaan kokenut oloaan kiusaantuneeksi
sohvalla istuessaan (hoi).
Omaiset
Tanssiesitys tarjoaa omaisille mahdollisuuden nähdä vanhuksessa uusia puolia:
Mukanaolo tanssiesityksissä voi antaa omaiselle mahdollisuuden nähdä uusia
puolia omassa vanhuksessa. Vanhukset voivat olla esityksen aikana toisenlaisia
kuin tavallisesti, esimerkiksi ilmeikkäämpiä ja tarkkaavaisempia.
Ilman muuta, siinä saattaa ihan yllättyä omaiset että jos aatellaan, että on
nähny sen toisen puolen niin sitten voi olla se toinen puoli että ihan vautsi että se on ihan… (om).
Vanhukset on vähän jokainen erilainen niiku tavallisesti… tuota se ilme ja
joskus ne sitte kattoovat hirveen tarkkaan ku tullee, jos ku viikollaki ku on
käyny niin tuntuu, että saapi ohi kävellä niiku tyhjää vaan… (om).
Esityksen vaikutuksen kesto
Vanhukset, omaiset, hoitajat ja lähihoitajaopiskelijat arvioivat tanssiesityksen
vaikutusten olevan sekä lyhyt- että pitempiaikaisia.
No, se saattaa sitte kehittyä tulevaisuudessa. Kai se siellä muhii kaikessa rauhassa (va).
...kuitenkin tanssi hetkellisenä virkistäytymisenä on varmasti merkityksellinen ja ainaki tuntus siltä, että jonkinlainen hoitomuoto (om).
Sehän saattaa olla hetkellinen virkistys ja sitten pitempi tunteja tai sitten päivä saattaa olla ja puhhuuvat siitä varmaan jälestäpäin.. Vaikka ois lyhytaikanen, niin saattaa olla pitempi vaikutus sillä sitte (om).
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7.5 Dementoituvien vanhusten hoitotyössä auttamismenetelmänä
sovellettavan tanssiesityksen erityispiirteet
Tanssiesityksellä, joka on auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitotyössä, on omat erityispiirteensä tanssiesityskokonaisuuteen, tanssiesityksen kokonaistunnelmaan, rakenteeseen, kestoon, sisältöön, visuaalisuuteen, äänimaailmaan, esiintyjiin ja ympäristöön liittyen. Myös tanssiesityksen hyödyntämisessä
auttamismenetelmänä on omat erityispiirteensä. (Kuvio 8)
Tanssiesitys auttamismenetelmänä dementoituvien
vanhusten hoitotyössä

Tanssiesityksen
hyödyntämisen
erityispiirteet

Tanssiesityskokonaisuus
Tanssiesityksen
kokonaistunnelma
Tanssiesityksen
rakenne

Ympäristö
Tanssiesityksen sisältö

Tanssiesityksen
kesto

Tanssiesityksen
visuaalisuus

Esiintyjät
Tanssiesityksen
äänimaailma

Kuvio 8. Dementoituvien vanhusten auttamismenetelmänä olevassa tanssiesityksessä
huomioon otettavat osa-alueet.

Tanssiesityskokonaisuus
Tanssiesityskokonaisuus tarkoittaa tanssiesitystä kokonaisuutena, joka sisältää
tanssiesityksen kokonaiskoreografian eli suunnittelun ja ohjaamisen eri elementteineen.
Riittävän yksinkertainen, selkeä ja konkreettinen kokonaisuus: Tanssiesityksen koreografian on hyvä olla suhteellisen yksinkertainen ja esittämisen konkreet112

tista. Monia tapahtumia ei kannata suunnitella tapahtuvaksi yhtä aikaa, ja asiat on
hyvä tuoda esille mahdollisimman yksiselitteisesti, koska dementoituvan vanhuksen abstraktiajattelu on heikentynyt. Esimerkiksi saunan lämmittämisen on hyvä
olla tunnistettavissa saunan lämmittämiseksi.
… se ei saa olla liian modernia, ei saa olla abstraktia. Vanhukset ovat aivan,
että mitä ihmettä tämä on, että pittää olla helppoa, ymmärrettävä, että niillä
jaksaa mielenkiinto pysyä, jos se on abstraktia modernia, niin voisin kuvitella, että mielenkiinto herpaantuu (op).
Kiireetön kokonaisuus: Kannattaa kiinnittää huomiota sekä musiikin että kokonaisuuden kiireettömyyteen ja rauhallisuuteen. Siten dementoituva vanhus ehtii
hahmottaa tapahtumat ja jaksaa keskittyä esitykseen.
Semmonen hidastemposempi (op).
Tanssiesityksen kokonaistunnelma
Tanssiesityksen kokonaistunnelma tarkoittaa tanssiesityksessä olevaa yleistä tunnelmaa sekä esityksen tuottamia tunnelmia esityksen aikana ja jälkeen. Kokonaistunnelma on tärkeä, koska dementoituvat vanhukset tuntevat herkästi ja heidän
tunnemuistinsa on hyvä.
Hyvää oloa ja eri tunteita tuottava kokonaistunnelma on tutkimukseen osallistuneiden ihmisten mielestä tärkeämpää kuin se, että vanhukset muistavat tapahtumat. Kannattaa tuoda esille ensin pelottavat tunnelmat ja lopuksi iloiset, kevyet,
rentouttavat ja rauhoittavat tunnelmat.
Minusta se oli nyt tarpeeksi ilonen, jotta sen kyllä kahtoo ihan alusta loppuun
(va).
Mahdollisuus elää eri tunteiden mukaan: Videolta näki, miten vanhusten olemus
muuttui aiheiden ja tunnelmien mukana. Tanssijoilla ja heidän mukaansatempaavalla toiminnallaan nähtiin olevan vaikutusta tähän. Myös liikutuksen tunteiden
herääminen on sallittua.
Ei missään nimessä mittään haittaa ja se että itku tullee ja liikuttuu siitä, niin
se ei oo missään tapauksessa paha asia, sehän on hyvä että pystyy näyttää
tämmösiä tunteita… mitä on ollu ehkä silleen lukossa… ettei oo paha asia ollenkaan että itkuki tullee (om).

113

Turvallinen ja rento ilmapiiri: Tanssijoiden on hyvä tutustua ympäristöön ja vanhuksiin etukäteen ja valmistautua katsojien yllättäviin reaktioihin. Tässä tutkimuksessa suurin osa tanssijoista oli tutustunut vanhuksiin etukäteen ja heidät
perehdytettiin dementoituvan vanhuksen kohtaamiseen. Se loi turvallista ja rentoa
ilmapiiriä. Yllättäviä tilanteita ei juuri tullut, sillä mukana olleet vanhukset toimivat esitystilanteissa tilanteenmukaisesti: odottivat esitystä rauhallisesti, istuivat
paikallaan esityksen ajan, taputtivat oikeissa paikoissa ja kiittivät esiintyjiä mm.
yhteisten tanssiosuuksien jälkeen.
Voisko sehin vaikuttaa siihen ilmapiiriin sitten, kun aatellan, että tanssijoillekin on nämä asukkaat sitten tutumpia niin hekin on rennompia ja se luopi turvallisuutta (hoi).
Tanssiesityksen rakenne
Selkeä rakenne: Tanssiesityksen on hyvä olla selkeä kokonaisuus, vaikka se koostuisikin osista. Räväkkä alku herättää huomion ja mielenkiinnon. Yhden aiheen
käsittelyyn kannattaa käyttää riittävästi aikaa, ja lavalla olisi hyvä olla yksi tapahtuma kerrallaan, jotta dementoituva vanhus näkisi tapahtumat ja pystyisi keskittymään niihin. Tanssiesityksessä on hyvä olla selkeä loppu, jotta dementoituvat
vanhukset havaitsisivat sen. Tämän tutkimuksen joissakin tanssiesityksissä tapahtui useita asioita yhtä aikaa, eivätkä vanhukset pystyneet hahmottamaan niitä.
Alotus pitäs olla semmonen että se täytyy niinku selvästi alkaa tässä ja nyt ja
tavallaan aika rohkeasti vielä että se huomio täytyy saaha kiinnitettyä (hoi).
...niin ois kokonaisuudeksi koottu sillä tavalla, että tulisi semmonen kokonaisuus kuitenkin. Ei mittään irrallisia hirveesti oisi (hoi).
Käytetään johonkin aiheeseen riittävästi aikaa, että ihmiset pääsee mukkaan
(op).
Tanssiesityksen kesto
Tanssiesityksen kokonaisuuden intensiivisyys ja sopiva pituus: Tanssiesitys ei
saisi olla liian pitkä, jotta dementoituva vanhus jaksaisi keskittyä siihen. Tämän
tutkimuksen aikana tuli ilmi, että vanhukset tottuivat esityksiin ja olisivat jaksaneet katsoa pitempiäkin esityksiä. Esitykset kestivät tässä tutkimuksessa 15–20
minuuttia. Vanhukset olivat esitystilassa hyvissä ajoin ennen esitystä ja jäivät
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esitystilaan haastateltavakseni esityksen jälkeen, joten kokonaisaika, jonka he
tanssiesityksen vuoksi tilassa viettivät, oli noin tunti. Myös esityksen intensiivisyys on tärkeää, jotta vanhuksen mielenkiinto säilyisi ja kokonaisuus hahmottuisi.
Esitykseen ei kannata suunnitella taukoja ja väliaikoja, vaan eri kohtausten on
hyvä seurata jouhevasti toisiaan.
Jos se olis pitempi, vaikka olisi ilosempi, nii siinä olisi varmaan liikehdintää
ja ommaa äitiä aattelin ei varmaan jaksas (om).
Tanssiesityksen sisältö
Sisällölliset vaihtelut ja reippaus säilyttävät mielenkiinnon. Vanhuksista näki,
miten he havahtuivat aina uuden tilanteen tai hahmon tullessa tilaan. He antoivat
myös hyvää palautetta esitysten reippaudesta. Esityksen tulee olla vanhuksia
kiinnostava. Tässä tutkimuksessa mielenkiintoisuus syntyi tanssiesitysten aiheiden tuttuudesta ja tanssiesitysten mieliinpainuvista tai eri tavoin koskettavista
elementeistä.
On kiva, että se vaihtuu, tuo uutta, se ei oo liian pitkästyttävvää (om).
Muistot esityksen lähtökohtana: Muistelu, esitys ja esityksen jälkeinen muistelu
aktivoivat muistia. Haastatteluissa esille tulleet muistot koskivat enimmäkseen
vanhuksia itseään, heidän elämäänsä ja tanssimista. Muutama vanhus toi esille
vuodenaikoihin, muisteluissa esille tulleisiin asioihin ja tanssiesityksen tapahtumiin liittyviä muistoja. Muistelut auttavat myös rakentamaan tanssiesityksiä,
joissa eri sukupolvea edustavat esiintyjät tavoittavat asiat vanhusten maailmasta
käsin.
meijjän asukkaiden ja näiden esittäjien välille siis kulttuuri on ihan erilainen,
esittäjille laskettelut ja kaikki tämmöset on niiku tuttua, mutta ei ne kerro
meijjän vanhuksille mitään vaan se on tätä perinteisellä tyylillä hiihtämistä,
se on tuttua tai joku saunan lämmitys, kun se on vanhuksen muistelemana,
niin se tapahtuu kirveen ja halkojen ja pärekorin kans…(hoi).
... en oo ollu niissä muisteluissa mukana, niin se on ollu sitte niiku seki on
heille varmaan semmonen tilaisuus, että ne juttelee sitten ihan silleen että
kumpuaa heijjän mielestään niitä asioita (om).
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Eri ihmisiä yhdistävät aiheet ovat tärkeitä mm. yhteisyyden kokemiseksi. Vanhukset keskustelivat keskenään esityksen aikana esityksen tapahtumista ja hahmoista.
Se oli niinku meni niitten muitten tasolle silleen, että, mulla ainakin semmonen tunne tuli, että se ei yritä olla muita korkeemmalla, että ”Liisakin” istu ja
se suvaitsi sillekin kommunikoida ja jutteli sen kanssa (hoi).
Humoristisuus: Tanssiesityksen humoristisuus on tärkeää, koska sen koettiin vähentävän mm. epäonnistumisen pelkoa. Yhdessä nauraminen vahvistaa myös
yhteisyyden tunnetta. Havaintojen mukaan vanhukset nauroivat esitysten pienille
ja hauskoille hetkille ja yksityiskohdille.
Aistiärsykkeet: Esityksessä voidaan käyttää aistiärsykkeinä esimerkiksi tanssijan esittämän hahmon koskettamista tai marjojen maistelemista. Aistiärsykkeet
tukevat esitykseen keskittymistä ja tukevat kokonaisvaltaista itsen hahmottamista.
... että ne mansikat tarjottiin siinä ja sitten se toi siihen aivan uuen ulottuvuuen. Että ne sai ihan niinku maistaa ja ne tajusi sen, ja niin justiinsa ihan maistaa kesää. Kaikilla aisteilla kesä mukana (hoi).
Tuntuu, että se karhu ois voinu siinä kun ne niin tykkäsi että ois halunnu ehkä
kokkeilla sitä turkkia, se karhu ois voinu käyvä siinä lähempänä niihe luona
että ne ois saanu niinku taputella (hoi).
Tutut aiheet: Tuttuus edistää jaksamista ja keskittymistä esitystilanteessa. Esitystä
suunniteltaessa on hyvä muistaa myös miesnäkökulma, jos hoitoyhteisö on naisvaltainen.
Kontaktinottaminen yleisöön hienovaraisesti ja vanhusten ehdoilla: Tanssiesityksessä olisi hyvä ottaa kontaktia vanhuksiin ja koskettaa heitä hienovaraisesti. Kontaktinotto vapauttaa ja koskettaminen ja läheisyys tukevat esitykseen keskittymistä. Kontaktinotoksi riittää usein pelkkä katse. Koskettamisen tulisi tapahtua vanhusten ehdoilla, esimerkiksi tarjoamalla kättä vanhukselle niin, että vanhus
saa päättää, tarttuuko siihen. Koskettamisen tulisi liittyä myönteisiin tilanteisiin.
Tämän tutkimuksen esityksissä esimerkiksi pelottavat trullit eivät koskeneet vanhuksiin.
No sillon kun ne tuli tyttäret näin – lähelle ja käet teki omaa tietä ja sitten katse ja tuommonen muu kosketus, niin se oli ihan tuota ihan päällimmäisenä
(va).
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…tytöt aisti hirveen hyvin, et kuka mitenkin sen kosketuksen kokee, kun annetaan kädet, niin tarttuuko eikä niin, että ottaa kiinni (hoi).
…ne mennee ja ottaa käestä kiinni ja koskettavat ja tanssittavat näin, näkkee,
että siitä ilahtuu, kun tullee. Koskettaminen on heille tärkee (op).
Vanhusten tasapuolinen osallistaminen hitaasti edeten, ilman paineiden asettamista ja kykyjen mukaisesti: Tanssiesityksessä voidaan myös osallistaa vanhuksia
toiminnallisesti eri tavoin, esimerkiksi pyytämällä tanssiin tai antamalla jonkin
tehtävän. Osallistamisen tavat on hyvä miettiä etukäteen. Osallistavat elementit
lisäävät yhdessä olemisen tunnetta. Onnistumisen ja turvallisuudentunteen kokeminen on tärkeää, koska se jää tunnemuistiin.
... että saa osallistua ja toiset huomaa sen ja siis hyvin yleistähän on se mustasukkaisuus se että ku annat huomiota yhelle vanhukselle, niin toinen pahottaa mielensä ja näin että tässä voi olla just sitä että miksen minä tai minäkin
haluaisin, miksi tuo (hoi).
...helposti tullee ahistuneeksi semmosessa yllättävässä tilanteessa ja se että
saa istua siinä omalla paikallaan ja joku tulee ja hymyilee ja musiikin myötä
tanssittaa niin se on vaaratonta (hoi).
Tanssiesityksen visuaalisuus
Näyttävyys, värikkyys ja selvät värit: Tanssiesityksen kokonaisvisuaalisuudessa
kannattaa kiinnittää huomiota hahmottamisen ja asioiden tunnistamisen tukemiseen. Näyttävä esitys, esityksen värikkyys, värien selvyys ja mustavalkoisuus
auttavat hahmottamisessa. Ydinasioiden havaitsemista kannattaa tukea.
Niillähän oli ne viitatkin päällä siinä ja väriä oli siinä aika paljo et sehän varmasti monelle vanhukselle pisti jo silmään, että nämä värit liikku (om).
Isot, selkeät ja rytmikkäät liikkeet ovat hyvin hahmotettavissa. Tulisi välttää liian
vaikeita liikkeitä. Tämän tutkimuksen esityksissä sellaisia olivat mm. pienet ja
muodoltaan epämääräiset liikkeet. Suomalaiset kansantanssit voisivat tuoda tuttua
liikekieltä esityksiin. Vanhukset seurasivat tanssijoiden tilassa liikkumista ja laajoja liikkeitä tarkasti. Myös isot hypyt ja rytmikkäät osuudet huomattiin.
... siinä niitten askeleet oli sammaan tahtiin meni jollakin tavalla musta tuntu,
että ihan kuin ”Jaakkokin” ois kahtonu sitä, oli helepompi hahmottaa, koska
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se rytmi mikä siinä musiikissa oli niin voimakas ja niitten askeleet meni justiinsa sammaan tahtiin kuin se rytmi…(hoi).
Erottuva ja kuvaava puvustus: Puvustuksen on hyvä olla erottuva, voimakas, ja
yksivärinen ja kuvaava. Näissä esityksissä esimerkiksi lumihiutaleella oli valkoinen ja sädehtivä puku ja trulleilla mustat, liehuvat viitat.
...että jos vaan olis samat vaatteet koko esityksen läpi samanlaiset esiintymisvaatteet päällä, nin eivät varmaan osaisi yhistää, että nyt vaihtu joku teema…
että se on kans semmonen tärkeä osa (op).
Isot ja tunnistettavat hahmot tukevat hahmottamista ja tunnistamista. Hauskat
hahmot, kuten lumiukko, karhu ja ampiaiset, jäivät vanhusten mieleen, ja niille
naurettiin esityksen aikana.
Just se, että se on tunnistettavissa niille, että kuka siellä tanssii, onko se joku
mikä rooli sillä on…(hoi).
Monipuolinen, aito ja kuvaava rekvisiitta: Rekvisiitan on hyvä olla monipuolinen,
kuvaava ja aito. Vanhukset huomasivat ison rekvisiitan ja tanssiesityksen pienet
yksityiskohdat. Näissä tanssiesityksissä käytettiin aitoja ja vanhoja esineitä, kuten
vanhaa kelkkaa ”Talvi”-esityksessä.
... kaiken täytyy näyttää siltä mitä se on, että tuota hiihtämisenkin tosiaan
näyttää hiihtämiseltä… välineet mukana siinä se pittää olla sillohan se ”Maija” kommentoi, kun se tuli se pölkky ja kirves, siihen, sillonhan se heti ”Annille” jotaki sano, se varmaan hänelle hyvin tärkeetä (hoi).
Tanssiesityksen äänimaailma
Kuuluva ja esitystä tukeva äänimaailma tukee esityksen hahmottamista. Vanhukset kuuntelivat esitysten musiikkia ja ääniä, kuten linnunlaulua, sekä esityksissä
olleita puheita. Vanhukset katsoivat puhujia tarkoin. Jos esityksessä käytetään
puhetta, sen on hyvä olla selkeää ja kuuluvaa.
... että tuota minäkään en kunnolla kuullu, että ne vois puhua isommin (hoi).
...se äänimaailma oli se niinku se käenkukunta se oli ehkä liian pienellä (hoi).
Liikkeisiin sopusoinnussa oleva selkeärytminen ja tempoltaan rauhallinen musiikki: Selkeärytminen musiikki ja sen kanssa sopusoinnussa oleva ryhmän yhtäaikainen, selkeä liike helpottavat esityksen hahmottamista sekä liikkeen ja ääneen
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yhdistämistä. Tuttu musiikki aktivoi, tempaa mukaansa ja helpottaa hahmottamista.
...mutta kun siinä on rytmiä, niin tuntuu, että kellä lähtee jalka vippaseen, kuka, jos on tuttu laulu, niin lähtee mukkaan laulamaan… ”Anni” alotti jo sen
taputuksen siinä jo ennen kuin lähti musiikki…(hoi).
Esiintyjät
Lapset ja nuoret sopivat esiintyjiksi dementoituville vanhuksille auttamismenetelmänä hyödynnettäviin tanssiesityksiin. Tämä tuli esille sekä vanhusten haastatteluissa että tehdyissä havainnoissa. Nuoria tanssijoita ihailtiin, ja lapset ilahduttivat jo pelkällä olemuksellaan.
Sitte ku tuli pikkuset, se sävähytti kerta kaikkiaan (va).
Tässä nuortuu (va).
Selevästi ilime muuttu sillä tavalla niiku sillee jotenki semmonen niinku
semmonen hellästi katotaan ja sillä tavalla eri tavalla katotaan siihen, lapsi
tuo sitä semmosta erilaisuutta (om).
Esiintyjien aitous ja tosissaan oleminen koettiin tärkeäksi. Tämä tuli esille haastatteluissa joko tanssijoiden taitavuuden ja paneutumisen kehumisena tai oman
vaikuttumisen kuvaamisena.
Tässä tutkimuksessa koettiin tärkeänä, että tanssijat tutustuvat esitystilaan ja
vanhuksiin etukäteen. Sen koettiin lisäävän tanssiesityksen onnistumista.
...nämä tanssijat ovat tutustuneet tähän miljööseen ja näihin vanhuksiin, niin
se lisää onnistumisen mahdollisuutta...(hoi).
Tanssiesityksen ympäristö
Rauhallinen ympäristö tukee keskittymistä ja selkeä ja neutraali esitystila esityksen hahmottamista. Esitystilassa voi olla esimerkiksi musta, neutraali tausta, ja
ylimääräiset tavarat kannattaa poistaa sieltä.
Voisko se auttaa vaikka musta tausta ois…. ympäristökin luoda semmoseksi,
että tulee ite esitys oikeen nousee kruununa eikä sen esityksen takana ois mitään (om).
119

Lähellä tapahtuvaa esiintymistä pidettiin tässä tutkimuksessa elävämpänä kuin
lavaesitystä. Hoitokodin olohuone oli esitystilana vanhuksille tuttu ja turvallinen.
Tanssiesitysten kannalta tilassa oli ahdasta ja siellä oli paljon tilaan kuuluvia tavaroita. Vanhusten huomio siirtyi helposti ulkopuolisiin asioihin.
.... se on tosiaan niin lähellä se esitys, että se on melekein kosketeltavissa ja
se on paljon elävämpi että jos se olisi kaukana lavalla se oisi tosiaan etäinen
ja varmaan se seuraaminenkin oisi erilaista… että on mukana itekki siinä esityksessä jollain lailla (om).
Tanssiesityksen hyödyntämisen erityispiirteet
Tanssiesityksiä voidaan järjestää spontaanisti kahdenkeskisinä, esimerkiksi vaikean tilanteen keventämiseksi, tai suunnitellusti ryhmälle toiminnallisena kokonaisuutena. Jälkimmäisessä tapauksessa tanssiesitystoiminta on auttamismenetelmänä useampivaiheinen prosessi. Prosessi on alkanut muisteluista. Seuraava vaihe
on laittautuminen ennen esitystä ja tulevasta tapahtumasta keskusteleminen. Sitten tulevat itse esitys ja esityksen muisteleminen jälkikäteen. Tulevasta esityksestä puhuminen, riittävä paikallesiirtymisaika ja rituaalit ovat tärkeitä elementtejä
valmistautumisessa. Tanssiesitystapahtumaan liittyvät rutiinit, kuten laittautuminen tapahtumaa varten ja ajoissa paikalle asettautuminen, orientoivat tapahtumaan
ja auttavat mahdollisesti muistamaan tapahtumienkulun. Vanhuksille tulisi antaa
mahdollisuus valmistautua esitystilaisuuteen haluamallaan tavalla, esimerkiksi
pukeutumalla juhlavasti. Esityksen jälkeen olisi hyvä varata aikaa esityksestä
keskustelemiseen.
… että se valmistautuminen siihen ja jälkeen. Asukkaiden valmistelu. ” Jaakkokin ” outti, että hän saa uudet puvun housut ja paitapusero oli tulossa ja mitä kaikkea (hoi).
Näille on on hyvä olla etukätteen vähän tietoa, että niitä ei tosiaan pukata tyhjään huoneeseen ja sinne vaan, hyvä semmonen siirtymäaika siihen ja tietyt
rituaalit ja tällain näin, kerrottu mikä (hoi).
Tanssiesityksiä voidaan hyödyntää monenlaisten ja monenikäisten potilaiden
hoidossa, myös vuodepotilaiden. Niitä voidaan kehittää vaikuttavammaksi mm.
ulkopuolisia häiriötekijöitä vähentämällä.

120

…mieluummin vielä niin, että vaikka se että se että siitä kaikki muu häivytettäs ympäriltä ja on pelkkä tanssi niin vaikutus on varmaan parempi (hoi).
Vanhuksen elämänhistorian tunteminen on tärkeää. Tanssiesityksiä ei voi hyödyntää kaikkien kanssa. Tanssimisen kieltävä uskonnollinen vakaumus on otettava
huomioon. Näissä tilanteissa tanssimisen ja esittävän tanssin erottaminen tärkeää:
vanhus, jolle tanssiminen on kiellettyä, saattaa hyväksyä esittävän tanssin. Osalle
vanhuksista tanssi on myönteinen asia, ja sillä on heille vahva positiivinen merkitys.
Nämä elämänhistorialomakkeet ja nämä taustat kun tietää hälle on ollu just se
tanssi tärkeä ja tämä niin pystyy heti soveltamaan että onhan meillä semmonen asukas, joka ei voi sietää ei missään nimessä että kun näkkee että hoitaja
vähänkään tanssii niin pittää sitten huomioida sekin (hoi).
”Maijan” kans juteltiin tänä aamuna siitä ja minä kysyin, että mitä sinä pidit
siitä tanssiesityksestä, niin se sano, että eihän se ollu tanssia (hoi).
Hoitajien kouluttaminen tanssiesitystoimintaan on tärkeää, jotta toimintaa osattaisiin järjestää yhteisössä itsenäisesti.
Kyllä kannattaa hoitotyön opiskelijat tai jotenkin oppilaitoksissa käytäs läpi
tämmösiä ku koulutetaan ihmisiä. Ja sitten ku on henkilökuntaa niin osais sitte nehän voivat keskenään työstää tämmöstä niinku iltapäivällä vanhuksille
tämmönen ohjelmanumero että (om).
7.6

Yhteenveto tuloksista

Vanhusten kokemukset tanssiesityksistä
Vanhusten kokemukset tanssiesityksistä liittyivät tanssiesitystoimintaan, tanssiesityksiin, esiintyjiin, heihin itseensä sekä toisiin katsojiin ja ympäristöön.
Vanhukset arvostivat tanssiesitystapahtumia ja hahmottivat sekä tanssiesitystoiminnan että tanssiesitykset prosessina.
Vanhukset suhtautuivat myönteisesti tanssiesityksiin, eläytyivät niihin ja
nauttivat niistä oman rajallisuutensa tiedostaen. Vanhuksilla oli pääosin myönteisiä kokemuksia tanssiesitysten sisällöistä, mutta sisällöissä nähtiin myös lapsellisia ja ymmärtämättä jääneitä osuuksia. Tanssiesitysten sisältöjä pidettiin kiinnostavuudeltaan vaihtelevina. Tanssiesitysten tapahtumia oli vanhusten mielestä osin
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vaikea muistaa jälkeenpäin. Esitykseen mukaan ottaminen, huomion saaminen ja
koskettaminen tuntui hyvältä. Niin ikään esitysten musiikista, Kainuun murteesta
sekä ulkoisesta olemuksesta pidettiin.
Vanhukset pitivät lapsiesiintyjistä ja nuorista tanssijoista. Tanssijoiden esiintymistä he pitivät aitona ja osaavana.
Vanhukset kokivat itsensä tärkeäksi heitä varten järjestettyjen esitysten ansiosta. He olisivat jaksaneet katsoa pitempiäkin esityksiä. Esitysten katsominen
koettiin erilaiseksi, jos jokin painoi mieltä. Vanhukset unohtivat vaivansa esitysten aikana, ja esitykset herättivät erilaisia tunteita ja muistoja. Osa vanhuksista ei
reagoinut havaittavasti esityksiin ja uskonnollisilla vanhuksilla oli kielteisiä kokemuksia tanssista ja tanssiesityksistä.
Vanhukset kokivat tanssiesitysten aikana yhteisyyttä toisten katsojien kanssa.
He myös vaivaantuivat esityksen ulkopuolisista tekijöistä.
Arvioinnit tanssiesityksestä auttamismenetelmänä
Tanssiesitys on ennen esitystä ja sen jälkeen jatkuvana prosessina toteutuva auttamismenetelmä, jonka vaikutukset voivat olla hetkellisiä tai pitempiaikaisia.
Tanssiesityksen vaikutukset kohdistuvat ennen kaikkea vanhukseen ja hänen vuorovaikutukseensa muiden kanssa.
Tanssiesitys vaikuttaa vanhuksen mielenvirkeyteen virkistämällä yleisesti
vanhusta ja hänen aivotoimintojaan. Se vaikuttaa vanhuksen tunnemaailmaan
mahdollistamalla erilaisten tunteiden kokemisen ja niiden käsittelemisen. Tanssiesitys vaikuttaa tunteisiin ja tunnemuistiin, ja uudenlainen tanssi-ilmaisu voi herättää voimakkaitakin kokemuksia tai hämmentää vanhusta.
Tanssiesitys vaikuttaa myönteisesti dementoituvan vanhuksen erilaisiin oireisiin, koska se auttaa unohtamaan esityksen ajaksi dementiaan kuuluvan pelkojen
ja vaivojen maailman. Se mahdollistaa asioille nauramisen ja vähentää epäonnistumisen pelkoa. Tanssiesitys voi auttaa myös aikaorientaatiossa, rauhoittaa, rentouttaa ja vapauttaa.
Tanssiesitys vapauttaa arjesta tuomalla siihen kohokohtia. Se tuo hyviä kokemuksia, tuottaa hyvää oloa, elämyksiä ja kauneutta. Tanssiesitys virittää ja
virkistää aisteja.
Tanssiesitys vahvistaa henkisiä voimavaroja mahdollistamalla keskittymisen
ja vahvistamalla sitä. Tanssiesitys voi myös edistää jaksamista.
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Tanssiesitys herättää myönteisiä ja uusia ajatuksia esityksen aikana ja jälkeen.
Se herättää ja vaalii muistoja ja antaa onnistumisen kokemuksia ilman epäonnistumisen pelkoa.
Tanssiesitys, joka perustuu muistoihin, mahdollistaa dementoituvan vanhuksen itsetutkiskelun ja -tuntemuksen. Tanssiesitys mahdollistaa myös yksilöllisyyden kokemisen henkilökohtaisen huomion ja esityksen yksilöllisen tulkitsemisen
kautta. Tanssiminen esityksen yhteydessä lisää fyysisiä voimavaroja.
Tanssiesitys antaa dementoituvalle vanhukselle mahdollisuuden arvioida esitystä ja toisten kokemuksia. Tanssiesitys antaa osallistumisen ja liikkumisen kokemuksen ilman konkreettista tanssimiseen osallistumistakin.
Tanssiesitys mahdollistaa myös vuorovaikutuksen auttamalla vanhusta saamaan yhteyden toisiin. Tanssiesitys mahdollistaa merkityksellisen yhdessäolon,
tuo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja auttaa yksinäisyyteen ja eristäytymiseen mahdollistamalla luontevan ryhmään kuulumisen. Tanssiesitys antaa tilaisuuden myös
luontevaan koskettamiseen, toisten kannustamiseen ja sanattomaan vuorovaikutukseen.
Omaisille tanssiesitys tarjoaa mahdollisuuden nähdä dementoituvassa vanhuksessa uusia puolia.
Dementoituvien vanhusten auttamismenetelmänä sovellettavan
tanssiesityksen erityispiirteet
Dementoituvien vanhusten hoitotyön auttamismenetelmänä olevan tanssiesityksen tulee olla kokonaisuutena riittävän yksinkertainen, selkeä ja kiireetön. Tanssiesityksen kokonaistunnelman tulisi olla hyvää oloa ja eri tunteita tuottava niin,
että vanhuksella olisi mahdollisuus elää eri tunnelmien mukana. Liikutuksen tunteet ovat sallittuja. Ilmapiirin tulisi olla rento ja turvallinen.
Tanssiesityksessä olisi hyvä olla selkeä rakenne. Sen tulisi olla intensiivinen
kokonaisuus ja kestoltaan sopiva dementoituville vanhuksille.
Tanssiesityksen sisällön vaihtelut ja reippaus ovat tärkeitä. Muistot ovat hyvä
lähtökohta dementoituvien vanhusten auttamismenetelmänä olevalle tanssiesitykselle. Eri ihmisiä yhdistävät ja tutut aiheet sekä huumori sopivat auttamismenetelmänä olevaan tanssiesitykseen. Naisvaltaisessa yhteisössä kannattaa muistaa
aiheita valittaessa miesnäkökulma. Myös erilaisia aistiärsykkeitä voi hyödyntää.
Tanssiesityksessä kannattaa ottaa kontaktia vanhuksiin; läheisyys ja hienovarainen, vanhusten ehdoilla tapahtuva koskettaminen ovat tärkeitä elementtejä ja
kontaktiksi riittää usein pelkkä katse. Vanhuksia voi myös osallistaa esityksissä.
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Osallistamisessa kannattaa edetä hitaasti, ilman paineiden asettamista, itse kunkin
kykyjen mukaan ja tasapuolisesti vanhukset huomioiden.
Tanssiesityksen liikekielen on hyvä olla selkeää. Isot, rytmikkäät liikkeet ja
mahdollisesti tuttu liikekieli yhdistettynä isoihin ja tunnistettaviin hahmoihin ovat
tärkeitä elementtejä tanssiesityksen visuaalisuudessa. Tanssiesityksen näyttävyys
ja värikkyys, erottuva ja kuvaava puvustus sekä monipuolinen, aito ja kuvaava
rekvisiitta ovat tärkeitä.
Tanssiesityksen äänimaailman on hyvä olla kuuluva ja esitystä tukeva. Musiikin tulisi olla sopusoinnussa liikkeiden kanssa, selkeärytmistä, tempoltaan rauhallista ja mahdollisesti myös tuttua vanhuksille.
Lapset sopivat esiintyjiksi vanhuksille. Tanssijoiden on hyvä tutustua vanhuksiin ja esitystilaan etukäteen. Esiintyjien aitous on tärkeää.
Tanssiesityksen ympäristön tulisi olla rauhallinen, selkeä ja neutraali. Esitys
voi tapahtua lähellä vanhuksia.
Tanssiesitys voi olla dementoituneiden vanhusten auttamismenetelmänä joko
kahdenkeskinen tai ryhmämuotoinen. Yksilöllisyyden tulee olla toiminnan lähtökohtana, ja hoitajien on hyvä kouluttautua tanssiesitystoimintaan.
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8

Pohdinta

Tässä luvussa tarkastelen aluksi tutkimuksen keskeisiä tuloksia vanhusten tanssiesityskokemuksista, ja arvioin niiden pohjalta tanssiesitystä auttamismenetelmänä
dementoituvien vanhusten hoitotyössä sekä ilmaisen suositukseni hoitotyön käytäntöön ja koulutukseen. Pohdin myös tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta
tutkimusprosessin näkökulmasta. Lopuksi esitän päätelmäni keskeisistä tuloksista
ja pohdin tutkimukseni tuottaman tiedon merkitystä hoitotieteelle.
8.1

Tulosten tarkastelua ja suositukset hoitotyön käytäntöön

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja arvioida tanssiesityksen käyttöä
auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitotyössä vanhusten, omaisten, hoitajien ja lähihoitajaopiskelijoiden näkökulmasta. Tutkimuksen tehtävänä
oli kuvata ja arvioida, miten dementoituvat vanhukset kokevat hoitoyhteisöihin
tuodut tanssiesitykset, kuvata tanssiesitystä auttamismenetelmänä dementoituvien
vanhusten hoitotyössä dementoituvien vanhusten, omaisten ja lähihoitajaopiskelijoiden arvioimana sekä kuvata, millainen tanssiesityksen tulee auttamismenetelmänä olla dementoituvien vanhusten hoitotyössä.
Tanssiesitys auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitotyössä
vanhusten kokemana
Tähän tutkimukseen osallistuneiden vanhusten kokemusten perusteella tanssiesityksen katsominen on aktiivinen ja moniulotteinen tapahtuma, joka käynnistää
vanhuksessa olemassaolon eri perusmuotoihin liittyviä prosesseja. Tanssiesitys
voidaan nähdä vanhuksen situaation rakennetekijänä, jonka vanhus aistii kehollaan ja jonka merkityksen hän oivaltaa tajunnallaan (Rauhala 2005). Tanssilla,
kuten muillakin taidemuodoilla, on oma kielensä (Dewey 1980). Tanssin kieli on
nonverbaalia ja kehollista. Siksi voidaan ajatella, että tanssiesitysten avulla dementoituva vanhus voi tavoittaa sellaisia kokemuksia itsessään, joita hän ei ehkä
sanallisin keinoin esitettynä tavoittaisi.
Tanssiesitykset herättivät vanhuksissa erilaisia tunteita. Rauhalan (2005: 34–
35) mukaan ihmisen olemassaolon muodoista tajunta on inhimillisen kokemisen
kokonaisuus, jonka perusstruktuuri on mielellisyyttä. Mielellisyys tulee olemassa
olevaksi mielien ilmenemisessä. Mieli taas ilmenee tai koetaan tajunnan tilassa eli
elämyksessä, joita ovat havaintoelämykset tai tunne-elämykset. Eräs vanhus totesi
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tunnekokemuksistaan, ettei ollut muistanut sellaisia tunteita olevankaan. Tunnekokemukset liittyivät tässä tapauksessa kiinteästi muistoihin omista tunteista ja
omasta itsestä. Tähän tutkimukseen osallistuneet omaiset, hoitajat ja opiskelijat
arvioivat vanhusten tunteiden heräämisen olevan tärkeämpää kuin esityksen tapahtumien muistamisen.
Vanhukset kokivat osan tunteista kehollisesti, mikä tukee Rauhalan (2005)
näkemystä siitä, että ihmisen olemassaolon eri perusmuodot ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Suhteessa tanssin katsomiseen nämä kehollisina koetut tunteet
taas tukevat Parviaisen (1998) näkemystä siitä, että tanssiteoksen katsoja saa
tanssiteosta katsoessaan yhteyden yksilölliseen kehoonsa ja että tanssi herättää
erilaisia kehon tuntemuksia ja muistoja (Parviainen 2000). Vanhukset katsoivat
tanssia kinesteettisen aistinsa kautta (Parviainen 2000).
Kehollisuus oli läsnä monella tapaa vanhusten kokemuksissa sekä heidän itsensä kertomana että muiden havainnoimana. Osalle vanhuksista tuli esitystä
katsoessaan tunne tanssimisesta. Vanhukset kuvasivat näitä tuntemuksiaan kehon
tuntemusten ja tanssimiseen liittyvien ilmaisujen kautta. Omaiset, hoitajat ja opiskelijat havainnoivat vanhusten tanssiin eläytyviä kehon liikkeitä tanssiesitysten
aikana. Vanhukset katsoivat tarkkaavaisesti esitysten aikana tanssijoiden kehonliikkeitä, erityisesti jalkoja, ja kommentoivat niitä haastatteluissa. Kiinnostus
tanssijoiden kehoon ja liikkeisiin voi olla yhteydessä myös vanhusten oman rajallisuuden ja heikkenevän kehon tiedostamiseen. Vanhukset tiedostivat liikkumisensa ja muistinsa rajallisuuden ja kertoivat nauttivansa esityksistä siitä huolimatta. He toivat esille sen, että nyt riittää tanssin katsominen, vaikka aiemmin olisivatkin harrastaneet tanssimista.
Tanssiesitystä katsoessaan ihminen voi siis saada tanssimisen kokemuksen
ilman konkreettista tanssimiseen osallistumista. Monnin (2004) mukaan ihmisen
kinesteettinen empatia osallistaa katsojan tanssin merkityksellisyyteen, joka aukeaa nimenomaan kehotietoisuuden tasolla. Tässä tutkimuksessa omaiset, hoitajat
ja opiskelijat arvioivat tanssiesitykseen osallistamista erityisesti toiminnallisen
osallistumisen näkökulmasta. Tanssiesityksen ja sen katsomiseen liittyvien ominaispiirteiden sekä tähän tutkimukseen osallistuneiden vanhusten kokemusten
perusteella voidaan sanoa, että tanssin katsominen on itsessään katsojan kinesteettisen empatian ansiosta osallistavaa toimintaa.
Tässä tutkimuksessa selvitettiin tapauskuvattavan vanhuksen, Jaakon, emootioita eli tunnereaktioita sykemittausten avulla. Kokeiluluonteisesti mukana olleet
sykemittaukset toivat esille muutamia havaittavia syketason muutoksia. Jaakon
syketaso nousi lyhytkestoisesti kaikkien esitysten yhteydessä, ja ensimmäisessä
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esityksessä syketasossa oli myös lyhytkestoinen lasku. Syketason muutoksia oli
eniten ensimmäisellä onnistuneella mittauskerralla.
Syketason muutokset olivat nopeita ja reaktionomaisia, ja ne voivat kertoa
tunnereaktioista, joita Jaakko ei itse tiedostanut niiden lyhykestoisuuden vuoksi
(Oatley ym. 2006: 29). Yhdistän sykemuutokset tunnereaktioihin, koska niiden
aikana Jaakko ei liikkunut tai liikehtinyt. Syketasossa näkyi muutoksia ennen
esityksiä mm. liikkumisen vuoksi. Yksittäisten emootioiden, kuten ilon, tunnistaminen ei ole mahdollista pelkän syketiedon perusteella. Videolta tekemäni havainnot ja Jaakon haastattelu eivät juuri antaneet tukea syketulosten tarkemmille
tulkinnoille. Omaisten, hoitajien ja lähihoitajien aiemmin tekemät havainnot Jaakon reaktioista esitysten aikana liittyivät muihin tanssiesitysosuuksiin, kuin niihin, missä sykemuutokset tulivat esille.
Jaakon tunnekokemuksista tuli tietoa yksilöhaastattelujen ja omaisen tallentamien keskustelujen kautta. Niissä Jaakko kuvasi sanallisesti tiedostamiaan tunteita. Fysiologisella tasolla sykemuutokset kertoivat mahdollisista esitysten aikaisista emootioista. Ekspressiivisellä tasolla taas Jaakon emootiot tulivat tulkituiksi
omaisten, hoitajien, lähihoitajaopiskelijoiden ja tutkijan havainnoimina hänen
ilmeidensä, eleidensä ja asentojensa kautta. Nämä emootioiden eri osa-alueista
saadut tiedot eivät yhdistyneet sykemittausten tietoihin.
Tanssiesitykset herättivät vanhuksissa myös erilaisia muistoja. Lingon (1998)
mukaan taide-elämyksen kautta ihmisen käsiteltäväksi voi nousta kollektiivisesta
muistista omaan sukuun, perheeseen ja omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin
perustuvia asioita. Näitä voi edelleen täydentää kulttuurituotteen tarjoamilla uusilla asioilla ja näkökulmilla. Tanssiteoksen katsoja saa Parviaisen (1998) näkemyksen mukaan yhteyden nimenomaan kulttuuriseen kehoonsa.
Tässä tutkimuksessa vanhuksissa heränneet muistot liittyvät heihin itseensä,
heidän elämäänsä, tanssimiseen ja esiintymiseen. Vanhukset eivät haastatteluissa
muistelleet muisteluryhmässä esille tulleita asioita, vaikka aiheet olivat selvästi
esityksissä esillä. Esimerkiksi vanhus, joka muisteli muisteluryhmässä tunteikkaasti trulleja, ei tuonut niitä haastatteluissa lainkaan esille, vaikka ne olivat tanssiesityksessä merkittävässä roolissa. Hänen muistonsa liittyivät sota-ajan salatanssitilaisuuksiin ja siihen, miten hän oli ennen iloinen ihminen. Taide voikin
olla joskus ainoa tie saada tunneyhteys omaan itseen (Leijala, Marttila-Syren
2004).
Vanhusten tanssiesityksissä heräämät muistot olivat yksilöllisiä mutta sisälsivät myös heidän ikäpolvensa historiaan ja kulttuuriin liittyviä ilmiöitä, kuten sotaajan, maalaiselämän, vanhat perinteet sekä työn merkityksen. Monnin (2004)
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ajatus tanssiteoksen, tanssijoiden ja yleisön välisestä tilasta monien intentioiden
kohtaamispaikkana näyttää todentuvan tässä tutkimuksessa. Lingon (1998) tutkimuksessa tuli myös esille, että kulttuurituotteiden äärellä toteutuvat elämykset ja
tunteet olivat sekä subjektiivisia kokemuksia että kulttuurisista vaikutteista sosiaalisesti rakentuvia ilmiöitä.
Vanhukset kokivat tanssiesitykset pääsääntöisesti myönteisesti. Osa heistä oli
harrastanut tanssimista elämänsä aikana erityisesti sosiaalisena tanssina ja heidän
asenteensa myös tanssiesityksiä kohtaan oli myönteinen. Kielteisesti tanssiesitykset suhtautuivat ne, joilla oli tanssimisen kieltävä uskonnollinen vakaumus. Tanssin kokeminen synniksi ja kielletyksi tuli esille myös tanssin käsiteanalyysin yhteydessä (Ravelin 2003), mutta muissa tanssin hoidolliseen hyödyntämiseen liittyvissä tutkimuksissa se ei tullut esille.
Tanssin kielletyksi arvottamisella on pitkä historia. Platon (1986) piti hyväksyttävinä luonteeltaan esittäviä ja jäljitteleviä kuorotansseja, mutta bakkanistisia
ja sen tyyppisiä tansseja hän paheksui. Kristinuskolla on ollut koko historiansa
ajan ristiriitainen suhtautuminen tanssiin, vaikka tanssia onkin käytetty uskonnollisten kokemusten yhtenä ilmaisumuotona mm. jumalanpalveluksissa. Tanssiminen saatettiin yhtäällä kieltää, ja toisaalla se kuului uskonnollisiin rituaaleihin.
Kirkkotanssiin on suhtauduttu myös Suomessa ristiriitaisesti. (Kinnunen-Riipinen
2000.) Kielteinen tai ristiriitainen suhtautuminen tanssiin voi liittyä tanssin kehollisuuteen sekä kehoon liittyvään sukupuolisuuteen ja seksuaalisuuteen. Ihmiskehon lihallisuuteen alettiin suhtautua kielteisesti kristinuskon myötä, kun taas antiikin aikana ruumiillisiin ja sukupuolisiin nautintoihin oli suhtauduttu myönteisesti (Eerikäinen 2006).
Aggarwalin ym. (2003) mukaan dementoituvien vanhusten arvoja on kunnioitettava ensisijaisesti heitä itseään kuunnellen. Tässä tutkimuksessa kävi ilmi,
että vanhukset eivät kokeneet teatterillisten tanssiesitysten katsomista kielteiseksi
ja syntiseksi toiminnaksi – etenkään, jos esiityjät olivat lapsia ja nuoria. Tästäkin
huolimatta ristiriitoja saattaa syntyä. Eräs vanhus ahdistui esityksen jälkeen, koska luuli olleensa tanssimassa, kun esitystä muisteltiin hoitajan ja toisten vanhusten kesken. Teatterillisen esityksen hän oli hyväksynyt. Dementoituvilla vanhuksilla voi herätä tanssiesityksestä omia tanssimisen muistoja, ja siten he voivat
omilla muisteluillaan saada ryhmäkeskusteluissa aikaan sen, että muutkin luulevat
olleensa tanssimassa.
Vanhukset kokivat esitysten aikana yhteisyyttä toisten katsojien ja tanssijoiden kanssa, ja omaisten läsnäoloa pidettiin tärkeänä. Tanssiteos kokoaa tanssijat
ja katsojat yhteisesti jaettuun hetkeen (Monni 2004), ja esitys toi tässä tutkimuk128

sessa ihmisten välille heitä yhdistäviä asioita. Sellaiset vanhukset, jotka eivät
arkitilanteissa olleet toistensa kanssa tekemisissä, jakoivat esitysten aikana kokemuksia keskenenään. Hoitajilta vanhukset hakivat varsinkin prosessin alkuvaiheessa tukea tanssiesityksiin suhtautumiselle. Vanhukset arvioivat myös toistensa
kokemuksia tanssiesityksistä, ja esille tuli mustasukkaisuutta tanssijoiden huomiosta.
Tulosten perusteella voidaan sanoa, että vanhukset kokivat tanssiesityksiä
katsoessaan pääsääntöisesti taide-elämyksiä. Taide-elämykseen kuuluu tunteiden
mukanaolo taideteosta vastaanotettaessa ja omakohtaisen suhteen luominen teokseen tai tilanteeseen. Myös menneisyyden ja nykyisyyden yhdistyminen on taideelämykselle tyypillistä. (Linko 1998, McLeish 2000, Venkula 2003, Blomqvist
2004).
Tanssiesitys auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitotyössä
Tämän tutkimuksen tulosten mukaan tanssiesitys vaikuttaa dementoituvan vanhuksen tunnemaailmaan, mahdollistaa erilaisten tunteiden kokemisen ja käsittelemisen sekä herättää muistoja. Siten tanssiesitys voi olla dementoituvan vanhuksen identiteettiä vahvistava auttamismenetelmä. Vahvistamalla identiteettiä ja
tarjoamalla mahdollisuuden muistelemiseen tanssiesitys voi tukea vanhuksen
minän eheytymistä.
Identiteetin kokemisen on katsottu olevan dementoituvan ihmisen keskeisimpiä tarpeita, ja sitä voidaan tukea hoitotyössä eri keinoin (Kitwood 1997: 81–82).
Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet mm. tarinankerronnan ja musiikin olevan
dementoituvan vanhuksen identiteettiä tukevia auttamismenetelmiä (Rapp 1999,
Holm ym. 2005). Tarinankerronnassa on yhdenmukaisia elementtejä tämän tutkimuksen kohteen kanssa. Holmin (2005) tutkimuksessa Eriksonin kehitysteorian
eri tasoista nostetut tarinankerrontaryhmien teemat auttoivat vanhuksia assosioimaan omaan elämäänsä liittyviä asioita. Tässä tutkimuksessa vanhusten muistoihin liittyvät tanssiesitykset toimivat samalla tavalla.
Jotta tanssiesityksen herättämät tunteet tukisivat dementoituvan vanhuksen
olemassaolon tajunnallista perusmuotoa hoidollisesti, tanssiesityksen kokonaistunnelman tulisi olla turvallinen ja erilaisia tunteita herättävä. Tunnetilojen käsittelyssä olisi hyvä tuoda aluksi esille pelottavat ja lopuksi iloiset ja rentouttavat
tunnelmat. Turvallista kokonaistunnelmaa luo myös tanssijoiden ja vanhusten
tutustuminen toisiinsa ennen esitystoiminnan alkua sekä vanhusten mahdollisen
toiminnallisen osallistamisen hienovaraisuus.
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Muisteluryhmä–tanssiesitys–muistelu-kokonaisuutena toteutettu tanssiesitystoiminta näyttää tukevan dementoituvan vanhuksen identiteetin jäsentämistä antamalla mahdollisuuden muistelemiseen (Erikson ym. 1986). Rauhalan (2005:
44–45 ) mukaan ihmisen identiteetti muodostuu pitkälti situationaalisuuden pohjalta, ja siten tanssiesityksillä on vaikutusta ihmisen situaationaaliseen puoleen
esitysten herättämien muistojen kautta. Dementoituva vanhus saa muistojen avulla mahdollisuuden rakentaa identiteettiään menneitten aikojen, omaan itseensä
liittyvien muistojen, tekemiensä valintojen ja ihmissuhteiden kautta sen lisäksi,
mitä hänen senhetkiseen situaatioonsa kuuluu.
Oman elämän muisteleminen on nähty minän eheytymisprosessin välineenä
ja toivon vahvistajana (Siltala 1990, Malassu ym. 1992, Kylmä 1998). Muistelemisen avulla dementoituva vanhus voi olla yhteydessä vanhoihin minänsä osiin,
säilyttää avainmielikuvia itsestään ja pitää jatkuvuutta yllä niiden välillä. Muisteleminen on aktiivista ja luovaa toimintaa, jonka avulla vanhus voi varmistaa
oman menneisyytensä itselleen sopivassa muodossa. Ihmisellä on pyrkimys antaa
elämälleen jokin mieli ja merkitys, ja kysymys minän eheyden onnistumisesta
vanhuuden kehitystehtävänä on pohjimmiltaan subjektiivinen. (Malassu ym.
1992.)
Tanssiesitysten lähtökohtana olleet vanhusten muistot tarjosivat sisällöllistä
kosketuspintaa katsojalle. Muisteluiden avulla myös nuoret tanssija-koreografit
tavoittivat vanhusten maailman ja kulttuurin. Aiemmat tutkimukset eri sukupolvien välisistä tanssiryhmistä ovat osoittaneet, että eri-ikäisyys luo mahdollisuuden
huolenpitoon ja hoivaavuussuhteisiin ihmisten välillä. Se kasvattaa myös erilaisuuden kunnioittamiseen. (Sherman 1997, von Rossberg-Gempton ym. 1999.)
Tanssiesityksiä suunniteltaessa on otettava huomioon myös vanhusten sukupuoli.
Vanhusten hoitoyhteisöt ovat usein naisvaltaisia niin vanhusten kuin hoitajienkin
osalta, ja siksi on hyvä muistaa sisällöissä myös miesnäkökulma.
Tämän tutkimuksen mukaan tanssiesitys ei ole auttamismenetelmänä ristiriidaton. Tanssimisen kieltävä vakaumus ei ole välttämättä este tanssiesitystoimintaan osallistumiselle, mutta vanhusten arvomaailma on otettava huomioon ja sitä
on kunnioitettava tanssiesitystoimintaa suunnitellessa. Arvoilla on tärkeä osa
ihmisen identiteetin rakentumisessa. Aiemmin elämää kantaneet arvot ja asenteet
vahvistavat vanhenevan ihmisen identititeettiä. Tukemalla vanhuksen arvomaailmaa voidaan vahvistaa hänen uskollisuuttaan elämänvahvuutena eli hänen kykyään ylläpitää lojaalisuutta suhteessa ideologiaansa. (Erikson ym. 1986.) Uskonnollisen vakaumuksen esille tuominen on täten dementoituvan ihmisen vahvuus,
ja siksi vanhuksen omaa näkemystä tulee kuunnella.
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Tässä tutkimuksessa tanssiesitysten teatterillisuuden painottaminen etu- ja
jälkikäteiskeskusteluissa vanhusten kanssa oli tärkeää, koska teatterillisia esityksiä ei pidetty kiellettyinä. Hoitajien rooli realiteetteihin tukemisessa korostuu
esimerkiksi tilanteissa, joissa jälkikäteen jaetaan esityskokemuksia vanhusten ja
hoitajien kesken. Hoitajan ja vanhuksen yksilölliset keskustelut tanssiesityksestä
voivat myös auttaa välttämään mahdolliset muistamattomuudesta johtuvat väärinkäsitykset. Ristiriitaisia ja vaikeita tunteita voidaan välttää myös tanssiesityksen
yksilöllisellä suunnittelulla. Vanhusten tunteminen ja tanssiesityksen suunnitteleminen heidän kokemusmaailmastaan käsin auttaa löytämään sellaisia aiheita,
jotka eivät loukkaa katsojina olevia vanhuksia. Tässä korostuu tanssijoiden, koreografien ja hoitajien välinen yhteistyö.
Tässä tutkimuksessa dementoituvien vanhusten oli mahdollista saavuttaa
tanssiesityksen avulla yhteys toisiin ihmisiin ja kokea merkityksellistä yhdessäoloa ja läheisyyttä. Tanssiesitystoiminta mahdollisti vuorovaikutuksen ja voi arvioijien mukaan voi auttaa yksinäisyyteen ja eristäytymiseen mahdollistamalla
ryhmään kuulumisen. Tanssiesitys on vuorovaikutuksellinen auttamismenetelmä.
Aiemmissa tutkimuksissa tanssi on todettu vuorovaikutukselliseksi auttamismenetelmäksi myös sosiaalisena tanssina ja tanssiterapiana (Palo-Bengtsson 1998,
2000, Hokkanen ym. 2003, Nyström 2005).
Aiempien tutkimusten valossa vuorovaikutusta tukevia auttamismenetelmiä
on myös ryhmämuotoinen tarinankerronta, jossa toiminta mahdollistaa sekä dementoituvien vanhusten keskinäisen että heidän ja hoitajien välisen vuorovaikutuksen (Holm ym. 2005). Myös Snoezelen-menetelmä ja musiikki eri muodoissaan ovat vuorovaikutusta tukevia auttamismenetelmiä dementoituvien vanhusten
hoitotyössä (Sherrat 2004, van Weert ym. 2004, Ridder & Aldridge 2005). Yhteistä kaikille edellä mainituille menetelmille on se, että niissä hyödynnettävät elementit, esimerkiksi aistiärsyke, toimivat vuorovaikutuksen käynnistäjänä.
Aiemmissa tutkimuksissa on tullut esille taiteiden hoidollisen hyödyntämisen
myönteinen merkitys hoitajille (Palo-Bengtsson ym. 1998, Rapp 1999). Tässä
tutkimuksessa se ei tullut esille. Yksi syy siihen voi olla haastattelujen kohdentuminen tiukasti vanhusten kokemusten arvioimiseen ja auttamismenetelmän arvioimiseen siitä näkökulmasta.
Tanssiesitystoiminnassa yhteisyyttä voidaan tukea rakentamalla esitys ihmisiä
yhdistävistä aiheista. Muistelut tarjoavat tästäkin näkökulmasta katsottuna hyvän
lähtökohdan esitykselle. Yhdessä nauraminen lisää yhteisyyttä; huumori nähtiinkin tässä tutkimuksessa tärkeäksi osaksi tanssiesityksiä. Tulisi kuitenkin muistaa,
että huumori on tilannesidonnaista ja merkitsee eri ihmisille eri asioita (Åstedt131

Kurki ym. 2000). Myös intiimi ja lähellä tapahtuva esitys voi tukea yhteisyyden
tunnetta. Esitystilalla ja esityksen asemoimisella suhteessa yleisöön voidaan vaikuttaa tilaisuuden luonteeseen. Perinteinen näyttämöasetelma korostaa yleisön ja
esiintyjien välistä eroa ja etäisyyttä, kun taas epävirallisemmat tilat ja asetelmat
mahdollistavat läheisyyden ja tutunomaisuuden tunteen. (Foster 1986: 60.)
Yhteisyyttä rakentaa myös se, että koko yhteisö osallistuu tanssiesityksiin.
Omaisille tanssiesitys voi tarjota myös mahdollisuuden nähdä uusia puolia vanhuksesta. Tämä tuli esiin myös ”Arts in Hospital and Care as Culture”-ohjelmassa
(Rapp 1999).
Myös vanhusten toiminnallinen osallistaminen, kuten yhdessä tanssiminen,
voi lisätä yhteisyyden tunnetta sekä suhteessa muihin katsojiin että tanssijoihin.
Se mahdollistaa myös läheisyyden kokemisen konkreettisella tasolla esimerkiksi
kosketuksena. Toiminnallisessa osallistamisessa on tärkeä huomioida vanhukset
tasapuolisesti mustasukkaisuuden välttämiseksi. Jos tanssin katsomisen ajatellaan
olevan yksilön kannalta osallistavaa jo sinänsä, toiminnallisuus toisi yhteisyyden
ulottuvuuden osallistamiseen. Yhteisyys voi toteutua myös suhteessa omaisiin,
mikäli omaiset osallistuvat tanssiesitykseen. Tanssiesitys tarjoaa vanhukselle ja
omaiselle yhteisen, jaettavan kokemuksen.
Tanssiesitys voi vaikuttaa dementoituvan vanhuksen erilaisiin oireisiin ja siten olla hyvinvointia lisäävä auttamismenetelmä. Aikaisemmissa tutkimuksissa
hyvinvointia tuottavat auttamismenetelmät pitivät sisällään hyvin erilaisia asioita,
joten niihin vertaaminen ei ole tässä mielekästä. Tarkoitan hyvinvoinnin lisäämisellä sekä dementoiviin että muihin sairauksiin liittyvistä oireista, esimerkiksi
levottomuudesta tai kivuista vapautumista. Tähän tutkimukseen osallistuneet
vanhukset näyttivät unohtavan hetkeksi itsensä ja vaivansa mm. esitysten mukaansatempaavuuden sekä niiden tuomien tunteiden ja huumorin avulla. Myös
Palo-Bengtssonin (2000) tutkimuksessa tanssiminen auttoi dementoituvia vanhuksia unohtamaan hetkeksi heikon fyysisen kuntonsa.
Tähän tutkimukseen osallistuvista vanhuksista vain yhdellä oli lievää haasteellista käyttäytymistä esitysten yhteydessä. Hänen kohdallaan pitkäkestoinen,
samanlaisena toistuva tanssiesitystoiminta mahdollisti luopumisen tästä käyttäytymisestä. Vaikeimpaan haasteelliseen käyttämiseen vaikuttamisesta ei tässä tutkimuksessa saatu tietoa, mutta voidaan ajatella, että tanssiesitys voimavaroja
tukevana ja esille nostavana auttamismenetelmänä voisi ehkäistä osaltaan haasteellista käyttäytymistä. Tämä on tärkeää silloin, kun haasteellisen käyttäytymisen
taustalla on ympäristön tekijöitä, kuten toiminnan puute (Hudgings 1998, PaloBengtsson ym. 1998, Laaksonen ym. 2004, Cohen-Mansfield 2005).
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Dementoituvan vanhuksen hahmottamisvaikeudet on muistettava tanssiesitystä suunniteltaessa. Ihmisen olemassaolon kokonaisuutta ajatellen tanssiesitys
tulee ihmisen situaatioon. Dementoituvan vanhuksen kehon aistimisprosessit ja
tajunnalliset voimavarat voivat olla eri tavoin heikentyneet. Silloin situaatioon
liittyvän rakennetekijän eli tässä tapauksessa tanssiesityksen tulee rakenteeltaan,
sisällöltään, äänimaailmaltaan tai visuaalisuudeltaan olla sellainen, että dementoituva vanhus pystyy aistimaan sen ja heikentynein tajunnallisin voimavaroin oivaltamaan sen tapahtumat. (Rauhala 2005.) Tässä tutkimuksessa joidenkin esitysten
moderni liikekieli oli vanhuksista vaikeasti hahmotettava. Liikekielen selkeys,
laajuus ja rytmikkyys tukevat liikkeiden ja tarinan hahmottamista. Tärkeitä ovat
myös liikkeiden kanssa sopusoinnussa oleva, rytmikäs musiikki ja tarinaan liittyvä kuuluva äänimaailma. Myös puvustuksen ja rekvisiitan on hyvä olla selkeästi
erottuva, tarinaa tukeva ja vanhuksille ymmärrettävä. Abstrakti taideteos synnyttää Lingon (1998) mukaan harvoin voimakkaita elämyksiä, koska halulle kokea
tunteita ei löydetä niistä vastakaikua.
Tanssiesitys nosti tässä tutkimuksessa auttamismenetelmänä esille dementoituvien vanhusten voimavaroja. Tämä tukee aiempaa tietoa eri taiteiden muodoista
voimavaroja esiin tuovina auttamismenetelminä (Palo- Bengtsson 1998, Rapp
1999, Lepp ym. 2003). Tässä tutkimuksessa tanssiesitystoiminta toteutettiin pitkäkestoisena prosessina, ja siten esille tuli dementoituvien vanhusten kyky hahmottaa tanssiesitystoiminta kokonaisuutena ja pitkäkestoisesti. Vanhukset, jotka
olivat mukana useammassa tanssiesityksessä, sisäistivät sekä tanssiesitystoiminnan prosessin että tanssiesitysprosessin. Osa vanhuksista oli mukana muisteluryhmissä, joten heillä tanssiesitystoiminta alkoi jo silloin. Tanssiesitysprosessiin
kuului tanssiesityksiin valmistautuminen, tanssiesityksen katsominen ja esityksen
muisteleminen jälkeenpäin. Vanhukset valmistautuivat esitykseen hoitajien avustamana mm. pukeutumalla juhlavasti ja juttelemalla esityksestä etukäteen. Esitystilaan tultiin hyvissä ajoin, ja siellä odotettiin rauhallisesti esityksen alkamista.
Itse esityksen aikana vanhukset istuivat rauhallisesti omilla paikoillaan, osallistuivat esitykseen haluamallaan tavalla ja taputtivat esityksen lopussa. Näillä tavoin he myös viestittivät arvostavansa tilaisuutta. Vanhukset muistelivat esityksiä
hoitajien kanssa jälkeenpäin. Samankaltaisia tuloksia on saatu Palo-Bengtssonin
ym. (1998, 2000) tutkimuksissa, joissa dementoituvat vanhukset muistivat mm.
sosiaaliseen tanssiin liittyvät perinteet ja toimintatavat ja toimivat tanssitilanteissa
asianmukaisesti.
Tanssiesitystoiminnan kokonaisprosessia ajatellen vanhukset olivat ensimmäisellä esityskerralla jännittyneitä ja ihmeissään, mutta useampien esityskerto133

jen myötä he rentoutuivat ja ryhtyivät odottamaan tulevia esityksiä. Jotkut vanhuksista muistivat eri esitysten tapahtumia, hahmoja tai pukuja jälkeenpäin, mutta
yleisemmin heille jäi mieleen se, että esityksiä on ollut aiemmin ja että niitä tulee
olemaan tulevaisuudessakin. Esille tuli myös, että tanssiesitysten katsominen oli
tullut tavaksi. Tässä tutkimuksessa vanhukset arvioivat oma-aloitteisesti, millainen esitystiheys olisi heille hyvä.
Tässä tutkimuksessa toiminnan prosessinomaisuus antoi vanhuksille mahdollisuuden olla pitkäjänteisiä tanssiesityksen katsomisessa. Vanhukset olisivat jaksaneet katsoa pitempiäkin esityksiä kuin tähän tutkimukseen liittyvät tanssiesitykset olivat. Tämä saattaa johtua siitä, että prosessin aikana vanhukset tottuivat
seuraamaan tanssia. Toisaalta taiteen on jo itsessään nähty kehittävän tarkkaavaisuutta, keskittymiskykyä ja kärsivällisyyttä. Taide voi myös opettaa lepäämisen
taitoa, koska se irrottaa ihmisen arjesta ja vahvistaa kykyä elää tässä ja nyt. (Venkula 2003: 43, 50, 52.)
Dementoituvien vanhusten keskittymistä voidaan vahvistaa myös kiinnittämällä huomiota auttamismenetelmänä toimivan tanssiesityksen erityispiirteisiin.
Vanhusten huomio kiinnittyy helposti tanssiesityksen ulkopuolisiin asioihin ja
ihmisiin, joten myös ympäristön visuaalisuuteen ja toiminnallisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Tavoitteena tulisi olla esitys, joka kiinnittää vanhuksen huomion
kokonaisvaltaisesti kaikkien aistien kautta ja jonka vanhus pystyy hahmottamaan
ja ymmärtämään. Vanhusten kykyjä ei saisi kuitenkaan aliarvioida.
Dementoituvilla vanhuksilla oli tässä tutkimuksessa mahdollisuus kompetenssin kokemiseen saadessaan kertoa yksilöhaastatteluissa mielipiteitään ja arvioitaan tanssiesityksistä. Vanhus kokee kompetenssin suhteessa ulkomaailman
antamiin mahdollisuuksiin. (Erikson ym. 1986.) Tanssiesitykseen liitettävät keskustelut antavat vanhukselle mahdollisuuden kompetenssin kokemiseen, mikä voi
puolestaan herättää myös tarkoituksen tunnetta. Pulsfordin ym. (2000) tutkimuksessa Woodlandin terapia, jossa hyödynnetään sensorisia kokemuksia ja leikkipohjaista toimintaa, mahdollisti dementoituvien vanhusten kantaaottavan toiminnan. Hoitajien aktiivinen toiminta vanhusten aktivoimiseksi oli onnistumisen
edellytys.
Vanhusten yksilöhaastattelut toivat esille dementoituvien vanhusten kyvyn
arvioida itseensä ja elämäänsä liittyviä asioita. Vanhukset arvioivat hoitoyhteisössä järjestettävää toimintaa ja arvostivat arjesta poikkeavia tilaisuuksia. He toivat
esille arvostuksensa tapahtumaa, sen järjestäjiä ja esiintyjiä kohtaan. Vanhukset
hahmottivat tanssiesitystilaisuuden järjestämiseen osallistuneet tahot ja valmiste134

luun käytettävän ajan eivätkä pitäneet tällaista toimintaa itsestäänselvyytenä tai
helppona toteuttaa.
Tähän tutkimukseen osallistuneet vanhukset kykenivät arvioimaan tanssiesityksiä kriittisesti. Tarkoitan kriittisyydellä tässä perustelevaa tapaa ilmaista mielipiteensä ja näkemyksensä. Vanhukset arvioivat tanssiesitysten sisältöä, esiintyjiä,
äänimaailmaa ja visuaalisuutta. Täten he hahmottivat myös tanssiesitysten eri
elementtejä.
Tanssiesitystoimintaa voidaan siis rakentaa myös kompetenssin ja tarkoituksen kokemisen näkökulmasta. Tanssiesityksen suunnitteleminen ja tanssiesitystoiminnan kehittäminen myös vanhusten arviointien ja kokemusten pohjalta antaa
dementoituvalle vanhukselle todellisen vaikutusmahdollisuuden. Tämä edellyttää
luonnollisesti sitä, että tanssiesitystoiminta toteutetaan pitkäkestoisena prosessina
ja yhteisössä, jossa vanhukset asuvat tai toimivat pitkään. Myös taiteen tuottaminen antaa mahdollisuuden kompetenssin kokemiseen. Tässä tutkimuksessa vanhukset eivät itse tuottaneet taidetta, mutta jos kompetenssin kokemista halutaan
vahvistaa toiminnallisuudella, tanssiesitystoimintaa voidaan toteuttaa myös siten,
että vanhukset toimivat esiintyjinä.
Osa vanhuksista ei reagoinut esityksiin havaittavasti, mutta heidän kokemuksensa tulivat esille haastatteluissa. Pelkän havainnoinnin perusteella heidän kokemustensa arvioiminen olisi jäänyt vaillinaiseksi. Tähän tutkimukseen osallistuvat vanhukset olivat muistin tasoltaan lievästi, keskivaikeasti ja vaikeasti dementoituneita, ja osalla heistä oli vaikeuksia ilmaista itseään sanallisesti. Heikentyneestä muistin tasosta huolimatta vanhukset kykenivät ilmaisemaan kokemuksensa tanssiesityksistä ja antoivat tärkeää tietoa dementoituvien vanhusten hoitotyön
kehittämiseksi. Myös aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet dementoituvien ihmisten kyvyn ilmaista arvojaan, mielipiteitään ja kokemuksiaan elämästään ja
hoidostaan (Phinney 1998, Burgener 1999, Aggarwal ym. 2003). Dementoituvien
vanhusten omaan hoitoon liittyviä vaikutusmahdollisuuksia onkin suositeltu lisättäväksi (Aggarwal ym. 2003).
Koska olin kiinnostunut dementoituvien vanhusten kokemuksista, tärkeää ei
ollut niinkään tanssiesitysten yksityiskohtien muistaminen vaan se kokemus, joka
jäi heihin itseensä. Ja siitä he pystyivät kertomaan. Käsitykseni mukaan vanhukset kertoivat mielellään omia ajatuksiaan ja mielipiteitään. Kitwoodin (1997: 87)
mukaan ihmisen on, ollaaksen ihminen, voitava elää maailmassa, jossa jaetaan
merkityksiä. Vuorovaikutus ei ole vain vastaamista signaaleihin vaan toisten välittämien merkitysten ymmärtämistä. Se vaatii reflektointia, odottamista, olettamista
ja luovuutta.
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Hertogh ym. (2004) suosittelevat hoitotyössä kiinnitettäväksi entistä enemmän huomiota dementoituvien ihmisten autonomisuuden ja subjektiivisen maailman kunnioittamiseen sellaisena kuin dementoituva ihminen tuo sen esille. Tanssiesitystoiminnan kokonaisprosessia ajatellen tanssiesityksiin liittyvät muistelut
antoivat vanhuksille mahdollisuuden tuoda esille omaa subjektiivista maailmaansa, sama maailma tarjottiin vanhuksille uudelleen työstettäväksi tanssiesityksessä,
ja yksilöhaastatteluissa tai vanhusten ja hoitajien välisissä keskusteluissa sitä oli
mahdollista tarkastella edelleen. Vaikka vanhukset eivät tuoneet esille samoja
asioita ennen ja jälkeen esityksen, he saivat jakaa omaa maailmaansa ja elämäänsä toisen tai toisten kanssa. Tanssiesitystoimintaan liittyvät vaiheet antavatkin
hoitajalle välineen dementoituvan vanhuksen yksilölliseen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen (ks. Cohen Mansfield 2005, Holm 2005).
Dementoituvan vanhuksen olemassaolon kokonaisuutta ja normatiivista kehitystä tukevana auttamismenetelmänä sovellettava tanssiesitys perustuu dementoituvan vanhuksen maailman ja hänen yksilöllisten tarpeidensa ymmärtämiseen
sekä tanssiesitykseltä vaadittavien erityispiirteiden huomioimiseen. Tanssiesitystoiminta rakentuu kiinteässä yhteistyössä dementoituvan vanhuksen, hoitajien ja
tanssitaiteilijoiden kesken. Omaisen mukana olo tanssiesityksessä on tärkeää sekä
vanhukselle että omaiselle. Omaisen rooli korostuu myös suunnitteluvaiheessa
etenkin silloin, kun vanhus ei itse kykene kertomaan itsestään ja elämästään eikä
hoitohenkilökunnalla ole tietoa vanhuksen elämänhistoriasta.
Suositukset hoitotyön käytäntöön ja koulutukseen
Tämä tutkimus toi esille auttamismenetelmänä hyödynnettävän tanssiesityksen
psykososiaalisen vaikuttavuuden. Hoidon tai intervention psykososiaalinen vaikuttavuus kohdistuu käyttäytymiseen, ihmissuhteisiin tai kommunikaatioon (Urden 1999). Voinkin suositella tanssiesitystä hyödynnettäväksi auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitotyössä.
Suosittelen tanssin, sekä tanssiesitysten että tanssimisen eri muotojen, ja
muiden taidemuotojen hoidollisen hyödyntämisen opintoja sisällytettäväksi vanhusten hoitotyön koulutukseen, jotta hoitajien tietoisuus tanssitaiteen ja ylipäätään
taiteen hoidollisista mahdollisuuksista lisääntyisi ja täsmentyisi (ks. Rapp 1999,
Leijala 1997). Tanssiesityksiä voidaan toki hyödyntää virkistystoimintana hoitoyhteisöissä tilaamalla esimerkiksi valmiita tanssiesityksiä, mutta mikäli toimintaa
halutaan kehittää tämän tutkimuksen esille tuomien mahdollisuuksien suuntaan,
koulutusta ja lisätietoa tarvitaan toiminnan tueksi. Koulutusta tarvitaan myös
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yhteistyöverkostojen rakentamisessa, koska tanssiesitysten hoidollinen hyödyntäminen vaatii kiinteää yhteistyötä eri tahojen kesken. Hoitotyön käytännössä
tärkeäksi tekijäksi nousee myös hoitotyön johdon avoimuus ja rohkeus tukea
uusia innovatiivisia toimintoja.
8.2

Tutkimuksen eettisyys

Aiheen valinta
Tutkimukseen osallistuvissa hoitokodeissa järjestetään monenlaista toimintaa
vanhuksille. Tanssiesitystoiminta oli täten luonnollinen osa hoitokodin elämää
eikä sinänsä uusi auttamismenetelmä tuonut vanhusten elämään suurta muutosta.
Kaikkien osapuolten mielestä tanssiesitystoiminta oli myönteinen lisä vanhusten
elämään. (ks. Nyström 2005.)
Laadullisessa tutkimuksessa on otettava huomioon mahdolliset vaikutukset,
joita tutkimuksella saattaa olla osallistujiin (Kylmä & Juvakka 2007). Nämä on
nähtävä etenkin auttamismenetelmän arvioinnin yhteydessä. Tanssitaide auttamismenetelmänä ei ole suoranaisesti herkkä aihe, mutta tanssiesitykset voivat
herättää haavoittuvissa osallistujissa erilaisia tunteita ja muistoja, ja niihin tulee
varautua. Tanssiesitykset herättivät vanhuksissa erilaisia tunteita, jotka saattoivat
olla voimakkaitakin. Minulle jäi kuitenkin tunne, että tunnekokemukset olivat
heitä elähdyttäviä eivätkä kuormittavia. Tunnekokemukset olivat enimmäkseen
myönteisiä. Myös tanssiesitysten herättämät muistot olivat pääsääntöisesti myönteisiä. Jos esille tuli muistoja tai tunnekokemuksia, joista vanhukset eivät halunneet puhua, kunnioitin tätä rajausta. (Burns & Grove 2005: 190–191, Kuula
2006.)
Tietyn uskonnollisen vakaumuksen omaavilla vanhuksilla oli kielteisiä ajatuksia tanssista ja tanssimisesta. Näiden vanhusten kohdalla tutkimukseen osallistuminen ja tanssiesityksiin mukaan tuleminen ratkaistiin yksilöllisesti. Kahden
vanhuksen omaiset olivat sitä mieltä, että tällaisena toimintana tanssi ei välttämättä ole kiellettyä vanhukselle. Molemmat vanhukset totesivat sen itsekin nähtyään
tanssiesityksen. Toisen vanhuksen kohdalla muistamattomuus sai jälkeenpäin
aikaan väärinymmärryksen siitä, millaisessa tanssitilanteessa hän oli ollut mukana. Tämä väärinkäsitys herätti hänessä ahdistusta ja levottomuutta. Hoitajat olivat
ratkaisseet tilanteen käyttämällä täsmällisempää käsitettä esityksestä. He puhuivat
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teatterillisesta tanssista, ja se oli vanhukselle eri asia kuin tanssiminen. Kyseinen
vanhus osallistui vain kahteen esitykseen. (Burns & Grove 2005: 182,185.)
Aiheen tutkiminen oli perusteltua, koska siitä ei ole tutkittua tietoa ja tutkimuksen perimmäinen tarkoitus on dementoituvien vanhusten hoitotyön kehittäminen (Kylmä ym. 2003, Burns & Grove 2005, Kylmä & Juvakka 2007). Kun on
kyse arvioinnista, tutkimuksesta saatavan hyödyn tulee olla suurempi kuin mahdolliset riskit. Tässä tutkimuksessa saatiin tietoa dementoituvien vanhusten hoitotyön auttamismenetelmästä, ja tiedon avulla voidaan kehittää dementoituvien
vanhusten hoitotyötä. Muita hyötyjä olivat projektiin liittyvien sidosryhmien
yhteistoiminnan kehittyminen ja pohjan luominen jatkotoiminnalle. (Robson
2001: 60, Burns & Grove 2005: 191–192.) Tutkimuksen avulla hoitotieteellinen
tietoperusta laajenee, mikä on katsottu tärkeäksi eettiseksi perusteluksi laadulliselle tutkimukselle (Kylmä & Juvakka 2007).
Aineiston keruu
Tutkimukseen sisältynyt hanke oli kestoltaan pitkä, ja siksi tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuutta oli syytä korostaa. Pyysin tiedotustilaisuuksiin osallistujilta kirjalliset, tietoon perustuvat suostumukset kehittämishankkeen ja tutkimuksen esittelyosuuden jälkeen. Osalle hoitajista ja omaisista kerroin tutkimuksesta
puhelimitse ja lähetin tiedotteen ja suostumuslomakkeet postitse. (Burns & Grove
2005: 194.)
Osa vanhuksista kykeni antamaan itse kirjallisen, tietoon perustuvan suostumuksensa. Osan kohdalla päätöksen teki heidän omaisensa tai tämä valtuutti hoitokodin johtajan tekemään sen. Varmistin vielä suullisesti ennen jokaista aineistonkeruuta kunkin vanhuksen halukkuuden osallistua tutkimukseen. Dementoituvat vanhukset ovat tutkimukseen osallistujina haavoittuva ryhmä, jonka oikeuksien toteutumisesta tulee huolehtia erityisen huolellisesti (Burns & Grove 2005:
182,196). Ylisuojelemista ja paternalistista asennetta on syytä välttää. Jokaisella
on toisaalta myös oikeus osallistua tutkimuksiin. (Kylmä & Juvakka 2007.)
Kerroin osallistujille, että tutkimukseen osallistumisen voi halutessaan myös
keskeyttää. Yksi omainen joutui itsestään riippumattomista syistä jäämään toisen
tanssiesityksen jälkeen pois tutkimuksesta. Vanhusten keskeyttämiset johtuivat
sairastumisista ja kuolemasta. Eräältä kaikkiin esityskertoihin osallistuvan vanhukselta jouduin tarkistamaan osallistumishalukkuuden, koska hän oli kertonut
jännittävänsä haastatteluja. Hän kuitenkin halusi jatkaa osallistumistaan. (Jackson
1994, Burns & Grove 2005: 181,196.)
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Käytin aineistonkeruussa niitä menetelmiä, joilla tavoiteltavaa tietoa oli mahdollista saada. Videointi, haastattelut ja kivuttomat fysiologiset mittaukset toteutettiin yksilöitä ja heidän yksityisyyttään suojellen. Kerroin osallistujille ja vanhusten omaisille sekä tiedotustilaisuudessa että tiedotteessa tutkimuksessa käytettävistä menetelmistä aineiston tallentamisineen. (Burns & Grove 2005: 193, 197.)
Lisäksi kerroin ennen jokaista tanssiesitystä videoinnista.
Luottamus on tutkimushaastattelun avainkysymyksiä. Tutkimukseni kesti kokonaisuudessaan yli vuoden, joten ehdin tulla tutuksi vanhusten kanssa. Pyrin
rakentamaan luottamuksellista ilmapiiriä myös kertomalla joka kerta haastateltaville, mistä on kyse, varaamalla heille riittävästi aikaa ja kohtelemalla heitä kaikin
tavoin tasavertaisesti ja kunnioittavasti. Kerroin heille myös vaitiolovelvollisuudestani. En ole kertonut haastatteluissa esille tulleita henkilökohtaisia asioita kenellekään, enkä ole kuvannut niitä tässä raportissa. Olen sisällyttänyt raporttiin
ainoastaan suoraan tutkimustehtäviin liittyvät kuvaukset.
Yksilöhaastatteluissa oli suuri johdattelun vaara, koska vanhuksilla oli välillä
vaikeuksia ymmärtää kysymyksiä. Pyrin välttämään johdattelua esittämällä mahdollisimman avoimia kysymyksiä ja tekemällä tarkentavia ja selventäviä lisäkysymyksiä. Annoin heille myös mahdollisimman paljon aikaa ajatustensa kokoamiseen ja vastaamiseen.
Tutkijan ja osallistujien suhde kesti tässä tutkimuksessa yli vuoden. Olin osa
tutkimukseen osallistujien maailmaa prosessiin liittyvien roolien kautta. Tutkijuuden lisäksi toimin projektin vetäjänä eli toimin osallistujien kanssa myös muissa
kuin haastattelutilanteissa. Vanhusten ja heidän omaistensa suhteen roolini oli
selkein, vanhuksille olin se ”tanssi-ihminen, joka tuli jututtamaan heitä”. Useamman kerran mukana olleet vanhukset oppivat tuntemaan minut.
Hoitajien ja opiskelijoiden kanssa toimin useissa rooleissa, mutta tutkijan ja
projektin vetäjän roolit olivat selkeimmin esillä, opettajan rooli vähiten. Pyrinkin
vähentämään rooliristiriitaa sillä, että oppilaitoksesta tuli toinen opettaja opetusvastaavaksi. Olin projektissa vetäjänä suurten linjojen suhteen, vähän etäämmällä
ja selkeästi tutkijana. Mielestäni varsinaista rooliristiriitaa ei tullut, tutkijan rooli
ja projektin vetäjän rooli nivoutuivat mielekkäästi yhteen. Projektin toimijoiden
selkeä työnjako mahdollisti tämän.
Aineistojen analyysi
Analysoin aineistot yksin ja säilytin ne lukitussa kaapissa. Haastatteluaineistoissa
ei paljastettu osallistujien henkilötietoja, paitsi keskusteluissa etunimet. Ryhmä139

haastattelut purki vaitiolovelvollinen konekirjoittaja, ja osallistujat tiesivät tämän.
Videoaineisto, joka sisälsi tunnistettavaa tietoa, oli vain minun käytössäni. Aineistoa ei käytetä muuhun kuin tähän tutkimukseen, ja hävitän sen heti, kun tutkimusprosessi on päättynyt (Burns & Grove 2005: 188–189, Kuula 2006).
Vanhusten yksilöhaastatteluaineiston analyysissä oli haasteellista erottaa tutkimusaiheeseen liittyvät kertomukset muista vanhusten mieleen haastattelutilanteessa tulleista ajatuksista. Analyysi oli haasteellista myös kertomusten tulkinnallisuuden vuoksi. Pitäydyin ilmisisältöjen analysoinnissa. Tiukka pysyttäytyminen
tutkimustehtävän mukaisissa arviointiin kohdennetuissa kysymyksissä auttoi
myös analyysissä. Aineistoja oli syytä tarkastella useita kertoja kokonaisuuksina,
jotta kohdennus säilyisi. Kaikkien aineistojen analyysien tulokset ovat viime kädessä minun tulkintaani, käsityksiäni ja arviointiani näiden ihmisten näkemyksistä
ja kokemuksista. Pyrkimyksenäni on ollut ymmärtää heidän näkemyksiään ja
kokemuksiaan niin totuudenmukaisesti kuin mahdollista.
Tulosten raportointi
Olen pyrkinyt tässä raportissa kuvaamaan tutkimuksen kaikki vaiheet mahdollisimman avoimesti, rehellisesti ja tarkasti suojellen samalla tutkimukseen osallistujia (Kylmä & Juvakka 2007). Tässä tutkimuksessa osallistujat olivat tietystä
yhteisöstä ja heidän määränsä on pieni. Osallistujien anonymiteetin säilyttäminen
taattiin raportoinnissa ja tulosten julkaisemisessa siten, että tarkkoja tietoja hoitoyhteisöstä ei ilmaista eikä suoria tunnistetietoja, kuten nimiä, mainita. (Burns &
Grove 2005: 188–189, Kuula 2006.)
Olen kertonut osallistujien taustatiedot yleisellä tasolla ns. epäsuorien tunnistetietojen osalta; näitä ovat dementiaa aiheuttava diagnoosi ja kognitiivisen tason
kuvaus. Taustatietojen kuvaus on tärkeää tutkimustulosten siirrettävyyden ja tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin kannalta. Myös tapauskuvaukset kuuluvat
epäsuoriin tunnistetietoihin. Vanhukset ovat tunnistettavissa tapauskuvauksista, ja
varmistin kuvausten hyväksyttävyyden tarkistuttamalla tapauskuvaukset vanhusten omaisilla ennen raportin julkaisemista. Kuolleen vanhuksen osalta toimin
hänen itsensä antaman luvan mukaisesti. (Kuula 2006.)
Paikallisesti projekti ja tutkimus herättivät kiinnostusta, ja siksi yhteisössä
olevien anonymiteettiä oli vaikea täysin taata projektin aikana (Burns & Grove
2005: 188–189, Kuula 2006).
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8.3

Tutkimuksen luotettavuus

Laadullisen tutkimuksen ja arvioinnin luotettavuutta arvioitaessa keskeistä on
tuotetun tiedon totuudenmukaisuus (Patton 1983, Kylmä ym. 2003, Kylmä ym.
2004). Muita yleisiä laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteereitä ovat uskottavuus, vahvistettavuus, refleksiivisyys ja tulosten siirrettävyys. (Kylmä ym.
2003, Kylmä ym. 2004.)
Laadullisen arviointitutkimuksen luotettavuuden ja laadun kannalta olennaista on tuotetun tiedon käyttökelpoisuus (utility, feasibility), tarkoituksenmukaisuus
(propriety), tarkkuus (accuracy), systemaattinen tutkimus, arvioijan kompetenssi,
lahjomattomuus ja rehellisyys, ihmisten kunnioittaminen ja vastuullisuus yleisen
hyvän eduksi. (Patton 2002: 545). Tarkastelen sekä laadullisen tutkimuksen että
laadullisen arviointitutkimuksen kriteereitä tutkimusprosessin eri vaiheissa, koska
kriteereistä systemaattinen tutkimus ja arvioijan kompetenssi tulevat näin selvimmin arvioiduiksi. Ihmisten kunnioittamisen kriteeriä olen tarkastellut eettisyyden yhteydessä, ja vastuullisuuteni yleisen hyvän eduksi avautuu tutkimuksen
johdannossa.
Tutkimusprosessin kesto lisää tämän tutkimuksen uskottavuutta: se kesti neljä
vuotta ja tanssiesitystoiminta vuoden. Totuudenmukaisuuteen ja refleksiivisyyteen
olen pyrkinyt koko prosessin ajan tunnistamalla omasta esiymmärryksestäni,
tunteistani, asenteistani ja arvoistani nousevia, tutkimukseen vaikuttavia tekijöitä.
Olen pyrkinyt siirtämään tutkimusprosessin aikana omat myönteiset ennakkokäsitykseni ja ajatukseni syrjään ja tarkastelemaan tutkimukseni kohdetta sellaisena,
kuin se osallistujien kokemana näyttäytyy. Myös laadullisen tutkimusprosessin
eteneminen empiriasta teoreettiseen tietoon auttoi: minulla oli tutkimussuunnitelmavaiheeseen liittyvän teoreettisen katsauksen kautta saatu esiymmärrys aiheesta, mutta syvempi teoreettinen tarkastelu tapahtui vasta tutkimuksen empiirisen toteutuksen jälkeen. Aineistojen tarkastelu oli aineistolähtöistä, ja vasta tulosten tarkastelussa ja päätelmissä aiempi tieto ja tämän tutkimuksen tulokset yhdistyivät. Oman, jo valmiiksi myönteisen ”tarkastelulinssin himmentäminen” oli
välttämätöntä, jotta saatoin kuulla näiden ihmisten kertomuksia ja tarkastella
tuloksia suhteessa aiempaan tietoon mahdollisimman avoimesti.
Aineistonkeruu
Tässä tutkimuksessa aineisto- ja menetelmätriangulaatio lisäsi uskottavuutta tuomalla erilaisia näkökulmia tutkittavaan ilmiöön (Kylmä ym. 2004). Patton (2002:
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248) korostaa, että menetelmätriangulaatio tuo arviointitutkimukseen syvyyttä
paljastamalla tuloksissa esimerkiksi epäjohdonmukaisuuksia. Tässä tutkimuksessa
varsinaisia epäjohdonmukaisuuksia ei tullut esille, mutta vanhukset kuvasivat
kertomuksisssaan joskus asioita toisin kuin esimerkiksi hoitajat arvioivat. Hoitajat
miettivät esimerkiksi erään vanhuksen kohdalla, ymmärsikö tämä tanssiesityksen
aiheiden liittyvän syksyyn. Vanhuksen yksilöhaastattelussa tuli kuitenkin selvästi
esille, että hän pystyi hahmottamaan asian. Yleisempää kuitenkin oli, että eri
osallistujien kuvaukset olivat samansuuntaisia.
Perehdyin haastatteluun aineistonkeruumenetelmänä lukemalla sekä yksilöhaastatteluista että ryhmähaastatteluista. Minulla oli myös aiempaa kokemusta
molemmista.
Dementoituvien vanhusten yksilöhaastatteluihin tulee valmistautua hyvin. Perehdyin osallistujien erityispiirteisiin siinä määrin kuin mahdollista. (Burns &
Grove 2005.) Keskustelin omaisten ja hoitajien kanssa vanhuksista ja tutustuin
vanhuksiin jo muisteluryhmissä. Haastattelukertoja oli neljä, joten tutkimukseen
osallistujat tulivat minulle tutuiksi prosessin aikana. Perehdyin myös dementiaa
aiheuttaviin sairauksiin ymmärtääkseni dementoituvan ihmisen maailmaa.
Jokainen ihminen on tajuntansa ainoa välitön havainnoija. Toisen ihmisen
elämysmaailmasta voidaan saada tietoa ainoastaan sitä kautta, mitä hän kertoo, ja
pyrkimällä eläytymään tämän maailmaan. Pyrin vanhusten yksilöhaastattelujen
aikana antamaan vanhuksille aidosti tilaa kertoa kokemuksistaan. Pyrin myös
välttämään johdattelua ja käyttämään avoimia, tarkentavia ja selventäviä kysymyksiä. Pyrin antamaan vanhuksille myös riittävästi aikaa kertoa kokemuksistaan. (Ikonen 2004.) Tässä yhteydessä eettinen toiminta ja luotettavuus nivoutuvat
tiiviisti toisiinsa.
Ryhmähaastattelun luotettavuus on hyvä, jos ryhmähaastattelua käytetään siihen soveltuvissa tutkimusaiheissa. Tutkijan tulee pystyä osoittamaan tutkimusasetelman, kohderyhmän ja tutkimuksen kysymyksenasettelun välinen yhteys (Pötsönen & Pennanen 1998.) Olen perustellut ryhmähaastattelumenetelmän valintaani aineistonkeruun yhteydessä.
Pyrin luomaan ryhmähaastatteluissa vapaata ilmapiiriä keskustelua varten ja
keskityin kuuntelijan rooliin. Minulla oli kaikissa haastatteluissa samat selkeät,
tutkimustehtävien mukaiset kysymykset. Tämä on aineistotriangulaation käytössä
tärkeää uskottavuuden kannalta. (Kylmä & Juvakka 2007.)
Ryhmähaastatteluihin osallistuneet henkilöt olivat tuttuja keskenään, mikä rikastutti aineistoa. Ihmiset pystyivät keskustelemaan vapautuneesti. Myös McLaffertyn (2004) tutkimuksessa osallistujien keskinäinen tuttuus rikastutti aineistoa.
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Ryhmähaastattelussa tuotetaan eri näkökulmia aiheeseen, mikä lisää mielestäni
tulosten uskottavuutta. Tässä tutkimuksessa ryhmähaastattelut myös toistettiin
hoitajilla ja lähihoitajaopiskelijoilla. Toisto ja siitä syntyvä aineiston kyllääntyminen lisäävät Simin (1998) mukaan luotettavuutta.
Videointi tuo pysyvyyttä havainnointiaineiston keruuseen. Videointi tallentaa
sekä verbaalin että nonverbaalin viestinnän. (Latvala, Vuokila-Oikkonen & Janhonen 2000.) Aineiston luotettavuuteen vaikuttavat tutkijan perehtyneisyys havainnoinnin kohteeseen ja havainnointiin käytetty aika (Nieminen 1997). Kaikkia
tämän tutkimuksen havainnoitsijoita voidaan pitää asiaan perehtyneinä.
Tässä tutkimuksessa havainnointiaika oli sekä omaisille, hoitajille, opiskelijoille että minulle 15–20 minuuttia kerrallaan, koska yksittäiset tanssiesitykset
olivat sen mittaisia. Tutkimuksen tarkoitus ja tehtävät ratkaisevat havainnointiajan
(Patton 2002: 274). Havainnointiaika oli riittävä tämän tutkimuksen tarkoituksen
ja tehtävien kannalta: osallistujat pystyivät arvioimaan vanhusten kokemuksia
tanssiesitysten aikana. Minulla tutkijana oli mahdollisuus palata havainnointiaineistoon useita kertoja videoinnin ansiosta.
Sykemittausten luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat mittauslaitteen kyky
mitata haluttua asiaa, laitteen kunto ja laitteen herkkyys reagoida mahdollisiin
häiriötekijöihin. Laitteen käyttökelpoisuus kyseisessä tilanteessa on myös arvioitava. (Burns & Grove 2005: 393–394.) Sykemittausten luotettavuus on tässä tutkimuksessa heikointa. Mittauksiin liittyi useita haastavia seikkoja, joita en osannut ennakoida.
Otin huomioon mittauksissa dementoituvien vanhusten reaktiot sykemittariin.
Testasin mittarin vanhuksilla ennen varsinaista aineistonkeruuta. Vanhukset suhtautuivat mittauksiin luontevasti ja unohtivat ne esityksen ajaksi. Testasin laitteiden kunnon ennen mittauksia, mutta mittausten testitulokset jäivät syöttämättä
analyysiohjelmaan ja analyysissä tuli yllätyksiä myöhemmissä vaiheissa. Näitä
asioita olen kuvannut aineistonkeruun yhteydessä.
Sykevyöt eivät olleet mittaustilanteissa riittävän tiukalla, ja mittaavien elektrodien kontakti ihoon oli epätäydellinen. Tämä aiheutti häiriöitä ja epäonnistumisia. Mittausvöiden tiukempi sitominen olisi tuottanut paremman kontaktin ihoon
mutta olisi samalla saattanut häiritä vanhuksia epämiellyttävänä puristuksen tunteena. Mittauslaitteen kiinnittäminen kertakäyttöelektrodeilla sykevöiden sijaan
voisi tuottaa paremman tuloksen. Olisin myös voinut käyttää mittauksissa apunani avustajia, vaikka sykemittauksia olikin vain kolmella vanhuksella. Silloin mittausajat olisivat olleet pidempiä ja mittarin toimintaa olisi voinut tarkkailla esityksen aikana. Syketuloksista olisi siinä tapauksessa mahdollisesti voitu tehdä
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laajempiakin päätelmiä. Avustajat olisi pitänyt perehdyttää hyvin mittariin ja mittaamiseen.
Aineistojen analyysi
Aineiston analyysi on laadullisen arviointitutkimuksen luotettavuuden kannalta
tärkeä vaihe, koska analyysi ja tulkinta kulkevat laadullisessa arvioinnissa käsi
kädessä. Analyysin kohdentaminen arviointikysymyksiin on luotettavuuden kannalta keskeistä. (Patton 1983.)
Sisällön analyysin luotettavuudelle pidetään haasteena aineiston pelkistämistä: tutkijan pitää pystyä osoittamaan yhteys tuloksen ja aineiston välillä. Sisällön
analyysiprosessissa on palattava aika ajoin alkuperäismateriaaliin ja vertailtava
tehtyjä luokitteluja aiempiin ilmaisuihin. (Kyngäs & Vanhanen 1999.) Induktiivinen sisällön analyysi tehdään aineistosta käsin eikä sitä tule asettaa valmiisiin
luokkiin (Graneheim & Lundman 2004).
Olen pyrkinyt analyysissä tarkkuuteen. Olen pyrkinyt olemaan mahdollisimman lähellä aineistoja lukemalla niitä useaan otteeseen kokonaisuuksina ja palaamalla analyysin eri vaiheissa sekä alkuperäisaineistoon että aiempiin analyysivaiheisiin. Analyysi oli haasteellista erityisesti dementoituvien vanhusten kertomusten tulkinnallisuuden ja aineistojen rikkauden vuoksi. Analyysivaihe kesti
pitkään ja toteutin sen osissa. Se oli hyvä ratkaisu, koska laajojen aineistojen
analysoiminen eri jaksoissa ja pienempinä osina auttoi minua hallitsemaan niitä.
Aineistojen abstrahoinnissa minulla oli myös haasteita: aineistoa oli tarve abstrahoida laajempiin luokkiin, mutten halunnut kadottaa osallistujien ääntä.
Omaiset, hoitajat ja lähihoitajaopiskelijat arvioivat kahdessa vaiheessa tekemiäni analyysejä. Halusin analyysin alkuvaiheessa vahvistuttaa luokitukset heillä,
koska se vahvistaa tutkimuksen uskottavuutta. Robinsonin (1999) mukaan palautteen hankkiminen ryhmältä on myös tärkeä osa ryhmähaastatteluprosessia.
Video kuvaa ihmisten käyttäytymistä sellaisena, kuin se tilanteessa on. Videointi lisäsi tutkimukseni luotettavuutta kahdella eri tavalla: pystyin palaamaan
uudelleen aineistoon ja havainnoimaan tilannetta kokonaisuudessaan ja sitä kautta
tunnistamaan omia tunteitani, asenteitani ja arvojani, jotka saattoivat vaikuttaa
tilanteen tulkintaan analyysivaiheessa. (Latvala ym. 2000.) Tätä kautta Latvalan
ym. (2000) mukaan tutkijan havainnoinnin subjektiivisuus tilanteen analysoinnissa vähenee ja aineiston luotettavuus kasvaa. Tämä on tärkeää, ei niinkään objektiivisuuden saavuttamiseksi vaan tiedon totuudenmukaisuuden saavuttamiseksi.
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Havainnoinnissa tulee ottaa huomioon myös nonverbaalin toiminnan arvioinnin
herkkyys virheille (Patton 2002: 291). Tässä tutkimuksessa tätä virhearviointia
vähensi havainnoijien määrä ja menetelmätriangulaatio. Eri havainnoitsijoiden
havainnot olivat yllättävän samanlaisia. Vanhusten yksilöhaastattelut tarkensivat
tehtyjä havaintoja, ja sitä kautta myös analyysi tarkentui ja sen luotettavuus lisääntyi.
Sykemittausten analyysissä oli useita ongelmia, joita olen aineiston analyysin
yhteydessä kuvannut. Analysoitavat aineistot jäivät vähäisiksi, koska osa mittauksista epäonnistui. Myöskään kaikista analysoiduista aineistoista ei voitu tehdä
luotettavia päätelmiä. Siksi mittausten osuus jäi tässä tutkimuksessa suunniteltua
huomattavasti vähäisemmäksi.
Sykeanalyysi oli haastava ja virheille altis. Syketiedot tulostuivat sykevektoriin sekunneittain. Sykevektori ilmoitti sykkeet mittaushetken kellonaikana, ja
video toimi taas minuuttilaskurilla. Ensimmäinen haaste oli löytää vastaava aika
videolta ja sykevektorilta. Monet muutokset olivat muutaman sekunnin mittaisia,
joten virhemarginaali tulee ottaa tuloksissa huomioon. Tanssiesitysvideoilla, joista
tarkistin tanssiesityksen tapahtumia, kellonaika oli nähtävissä seinäkellosta. Näitä
videoita tarkastelin vain pääpiirteittäin.
Mittaustulosten analyysin perusteella tehtyjen päätelmien tulee perustua aiempaan tietoon emotionaalisten kokemusten vaikutuksista sydämen sykkeeseen.
Syketulosten osalta tekemäni päätelmät perustuvat aiempaan tietoon emootioista
ja niiden tutkimuksesta.
Raportointi
Tämä tutkimus raportoitiin monografiana ja akateemisessa muodossa, koska kyseessä oli arviointitutkimus. Arviointitutkimuksessa aineiston raportoinnin muodon ja sisällön ratkaisevat tarvittavan tiedon luonne, osallisten tarpeet ja arvioinnin tarkoitus. Raportit voivat olla muodoltaan akateemisia tai lyhyitä arviointiraportteja. (Patton 1990 b, Robson 2001.) Hyvän raportin kriteereiksi on mainittu
muun muassa useiden todellisuuksien kuvaaminen, luova ja avoin rakenne, voimaannuttava ja koulutuksellinen vaikutus sekä tulosten hyödynnettävyyden kuvaaminen (Guba & Lincoln 1989).
Olen pyrkinyt vahvistettavuuteen kuvaamalla tutkimuskokonaisuuden kattavasti, eri todellisuuksien kautta, ja kohdentamalla kuvaukseni tutkimuksen tarkoitukseen ja arviointiin (Patton 1990 b, Robson 2001). Olen myös kirjannut tutkimusprosessin huolellisesti. Siten lukijan tai toisen tutkijan on mahdollista seurata
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tutkimusprosessin kulkua ja tehtyjä ratkaisuja. Laadullisessa tutkimuksessa vahvistettavuus voi lisääntyä toisen tutkijan tekemän erilaisen tulkinnan avulla lisäämällä ymmärrystä tutkimuskohteesta. (Kylmä ym. 2003, Kylmä & Juvakka
2007.) Aineiston analyysin raportoiminen oli haasteellista useiden aineistojen ja
analyysivaiheiden vuoksi. Olen pyrkinyt kuvaamaan analyysin tiiviisti mutta
kattavasti ja havainnollistamaan sitä kuvioilla.
Refleksiivisyys ilmeni itsereflektiona tutkimusprosessin eri vaiheissa. Olen
kuvannut tutkimukselliset lähtökohtani ja pyrkinyt tuomaan raportissa esille omaa
osuuttani prosessissa ja sen vaikutusta lopputulokseen. Pidin prosessin aikana
tutkimuspäiväkirjaa, johon kirjasin ajatuksiani, tunteitani ja havaintojani. (Kylmä
ym. 2003.)
Tiedon totuudenmukaisuutta on mielestäni myös se, että olen kuvannut raportissa käsitykseni tuotetusta tiedosta ja sen hyödyntämisestä (Mays & Pope 2000).
Tutkimuksen tavoitteena oli laajentaa hoitotyön toimintoja dementoituvien vanhusten hoitotyössä, joten pyrkimyksenäni oli tuottaa käyttökelpoista ja tarkoituksenmukaista tietoa käytännön hoitotyöhön.
Olen kertonut raportissa tutkimukseen osallistuneiden vanhusten iän, sukupuolen, dementoitumisen tason ja dementiaa aiheuttavat sairauden, jotta tulosten
siirrettävyyttä voitaisiin arvioida. Raportoin samasta syystä myös omaisten sukupuolen ja suhteen vanhukseen sekä hoitajien ja lähihoitajaopiskelijoiden iän, sukupuolen, koulutustaustan ja työkokemuksen.
8.4
1.

2.
3.

4.
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Päätelmät
Tanssiesityksen katsominen on dementoituvalle vanhukselle aktiivinen tapahtuma. Tanssiesitys voidaan nähdä vanhuksen situaation rakennetekijänä, jonka vanhus aistii kehollaan ja jonka merkityksen hän ymmärtää tajunnallaan.
Tanssiesitystä katsotaan kinesteettinen aistin kautta, ja katsojan kinesteettinen
empatia mahdollistaa tanssiesitykseen osallistumisen kokemuksen ilman, että
hän konkreettisesti itse tanssii.
Tanssiesityksen herättämät tunteet, muistot ja yhteisyys toisten kanssa saavat
vanhuksessa aikaan prosesseja, joilla on myönteistä hoidollista merkitystä.
Muistojen pohjalta rakennettu tanssiesitys, joka on osa pitempikestoista prosessina toteutettavaa tanssiesitystoimintaa, on yksilölähtöinen ja kokonaisvaltainen psykososiaalinen auttamismenetelmä.
Tanssiesityksen avulla voidaan tukea dementoituvan vanhuksen normatiivista
kehitystä ja mahdollistaa ainakin hetkellisesti elinvoimainen osallistuminen.

5.

6.

7.

8.

9.

Tanssiesitys voi tukea vanhuksen minän eheytymistä, koska se antaa mahdollisuuden muistelemiseen. Tanssiesityksen herättämät tunteet, muistot ja arvot
ovat dementoituvan vanhuksen identiteetin kokemisen ja jäsentämisen tärkeitä elementtejä. Tanssiesityksen yhteydessä käydyt keskustelut antavat dementoituvalle vanhukselle mahdollisuuden sekä identiteetin sanalliseen jäsentämiseen että kompetenssin kokemiseen mielipiteiden kertomisen kautta. Tämä
antaa vanhukselle myös mahdollisuuden kokea tarkoituksen tunnetta. Mikäli
vanhuksella on vaikeuksia ilmaista itseään sanallisesti, käytetään sellaisia
vuorovaikutuksen keinoja, joilla vanhus voi tehdä itseään ymmärretyksi.
Tanssiesitys antaa vanhukselle mahdollisuuden kokea osallistumista aktiivisen katsomisprosessin, toiminnallisen osallistumisen sekä tanssiesitystoiminnan suunnittelemisen ja kehittämisen myötä.
Tanssiesitys on vuorovaikutuksellinen auttamismenetelmä, joka mahdollistaa
dementoituvalle vanhukselle yhteyden toisiin ihmisiin yhteisen esityskokemuksen avulla. Tanssiesitys tarjoaa merkityksellistä yhdessäoloa niin dementoituville vanhuksille, omaisille kuin hoitajillekin. Nonverbaalina kommunikointimuotona tanssiesitys tarjoaa yhteisyyden ja läheisyyden kokemuksen ja
vuorovaikutuksen myös vanhusten ja tanssijoiden kesken.
Tanssiesitys nostaa esiin dementoituvan vanhuksen voimavaroja. Prosessina
toteutettu tanssiesitystoiminta voi mahdollistaa vanhuksen kyvyn hahmottaa
toimintaa kokonaisuutena. Toistuva tanssiesitystoiminta voi antaa vanhuksille
myös mahdollisuuden olla pitkäjänteisiä tanssiesityksen katsomisessa.
Tanssiesitys tukee dementoituvan vanhuksen hyvinvointia tarjoamalla hänelle
mahdollisuuden unohtaa hetkeksi itsensä sekä dementoivaan sairauteen ja
muihin sairauksiin liittyvät oireet. Haasteelliseen käyttäytymiseen tanssiesityksellä voi olla ehkäisevää vaikutusta, etenkin silloin, kun haasteellinen
käyttäytyminen johtuu ympäristötekijöistä.
Tanssiesitys ei ole auttamismenetelmänä ristiriidaton. Dementoituvan vanhuksen arvoja ja vakaumusta on kunnioitettava tanssiesitystoiminnan yhteydessä. Dementoituvan vanhuksen oma mielipide on lähtökohtana toimintaan
osallistumiselle. Tanssimisen kieltävä vakaumus ei kuitenkaan ole välttämättä
este tanssiesitystoimintaan osallistumiselle.
Dementoituvien vanhusten hoitotyössä auttamismenetelmänä sovellettavalla
tanssiesityksellä on dementoituvien vanhusten yksilöllisistä tarpeista nousevat erityispiirteensä, jotka on hyvä ottaa huomioon tanssiesitystoimintaa
suunniteltaessa.
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10. Sykemittaukset antoivat viitteitä vanhuksen mahdollisista tunnereaktioista
esitysten aikana, mutta yksilöidympää tietoa tunnereaktioista niiden avulla ei
saatu.
8.5

Tutkimuksen merkitys hoitotieteelle ja jatkotutkimushaasteet

Tanssiesityksiä ei ole aiemmin hoitotieteessä tutkittu, joten tämä tutkimus tuo
uutta tietoa erityisesti kliinisen hoitotieteen tietoperustaan ja luo pohjaa aiheen
laajemmalle tutkimiselle. Tässä tutkimuksessa tuotettu tieto tuo laadullista näyttöä tanssiesityksestä auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitotyöhön. Tutkimuksen tuottama tieto auttaa vastaavissa tilanteissa hyödyntämään
tanssiesityksiä tavoitteellisesti ja systemaattisesti ja perustelemaan tanssiesitystoimintaa. Tutkimuksen tuottama tutkimusnäyttö voi vähentää päätöksentekoon
liittyvää epävarmuutta (Blom, Hovi, Kovanen & Isojärvi 2007), mikä on tärkeää
uusien auttamismenetelmien käyttöönotossa.
Tässä tutkimuksessa tuotettiin tietoa myös siitä, millainen auttamismenetelmänä hyödynnettävän tanssiesityksen tulisi dementoituvien vanhusten hoitotyössä
olla. Tieto on merkityksellistä tanssitaiteilijoille, jotka saavat suuntaviivoja dementoituvien vanhusten kanssa työskentelemiseen ja auttamismenetelmänä hyödynnettävän tanssiesityksen rakentamiseen.
Tuotettu tieto on merkityksellistä myös perustutkimuksen kannalta, koska
tässä tutkimuksessa saatiin tarkempaa tietoa myös vastikään hoitotieteessä määritellystä käsitteestä. Tämä tutkimus tuo lisäulottuvuutta tanssin hoidolliseen hyödyntämiseen nostamalla esiin tanssin katsomisen mahdollisuuksia dementoituvien
vanhusten hoitotyössä.
Dementoituvien vanhusten hoitotyössä tällaisena prosessina toteutettua tanssiesitystoimintaa voitaisiin lähteä kehittämään esimerkiksi toimintatutkimuksen
keinoin. Myös kokeelliset asetelmat jonkin tulosalueen osalta voisivat tuoda yksityiskohtaista tietoa tanssiesityksen vaikutuksista auttamismenetelmänä. Esimerkiksi huolellisesti suunniteltujen asetelmien avulla sykemittauksilla voitaisiin
selvittää tanssiesityksen sykevaikutuksia vanhukseen aktivaatiotason näkökulmasta. Tällöin sykemittaukset olisi hyvä suunnitella pidemmälle aikavälille, vaikkapa vuorokauden mittaiseksi. Sitä kautta saataisiin verrattavissa olevaa syketietoa vanhuksen vuorokausisyketasosta, jota vasten tanssiesityksen sykevaikutusta
voitaisiin peilata.

148

Tanssiesitykset perustuivat tässä tutkimuksessa vanhusten muistoihin. Jatkossa olisi mielenkiintoista myös selvittää, ovatko vanhusten kokemukset muistoihin
perustuvista tanssiesityksistä erilaisia verrattuna valmiisiin tanssiesityksiin.
Tässä tutkimuksessa ei tullut erityisesti esille tanssiesityksen katsomisen vaikutuksia haasteelliseen käyttäytymiseen, mutta saadut tulokset tanssiesityksestä
hyvinvointia lisäävänä auttamismenetelmänä tukevat tutkimuksen kohdentamista
haasteelliseen käyttäytymiseen.
Tulokset antavat viitteitä myös siitä, että tanssiesitysten hoidollisesta soveltamisesta voisivat hyötyä dementoituvien vanhusten lisäksi myös muut vanhukset
ja mielenterveyspotilaat. Jatkotutkimushaasteina ovatkin tanssin katsomisen tutkiminen sekä laadullisesti että määrällisesti uusissa yhteyksissä sekä kohdennetut
tutkimukset dementoituvien vanhusten hoitotyössä.
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sairaalassa. Ikäjakauma 76–
90 vuotta

vanhusten hyvinvointia ja
aktiviteettiä muisteluterapian,
ryhmätoimintojen ja strukturoimattoman ajan suhteen.

Duce, L.

2000, Iso-

Britannia

sairastavaa vanhusta päivä-

vaskulaarista dementiaa

Tutkittiin dementoituvien

Brooker, D. & Psykologia

korkeampaa muisteluterapian

avulla toimintojen aikana.

den vanhusten hyvinvointia

keskivaikeasti dementoitunei-

aikaan. Muistelu lisää lievästi ja

verrattuna strukturoimattomaan

ampaa em. toimintojen aikana

aikana. Hyvinvointi oli korke-

havainnointimenetelmän (DCM) aikana kuin ryhmätoimintojen

tiin Dementia Care Mapping

Vanhusten hyvinvointia arvioin- Yksilöiden hyvinvointi oli

vaa

eri vaiheissa ja eri dementoi-

tutkimuksessa oli osallistujina

tarvitaan lisää, monessa

Vaikuttavuuden tutkimusta

kognitiivisia kykyjä.

toiminen kehitti jossain määrin

kykyihin. Realiteetteihin orien-

toiminnallisiin ja kognitiivisiin

ei ollut merkittävää vaikutusta

on vähän. Muistin stimuloinnilla

menetelmistä lievästi demen-

psykososiaalisista auttamis-

Hyvin suunniteltuja tutkimuksia

Keskeiset tulokset

toituneiden ihmisten hoidossa

kirjallisuuskatsaus

9 tietokantaa. Systemaattinen

Menetelmät

Britannia

25 lievää tai keskivaikeaa

hakukriteerit

4 tutkimusta, jotka täyttivät

Kohderyhmä ja n

2004. Iso-

auttamismenetelmiä

Beverly, C.

Lievistä dementioista kärsivi-

Mitä tutkittiin

en ihmisten psykosiaalisia

Hoitotiede

Tieteenala

Boote, J. &

Bates, J,

paikka

vuosi ja

Tekijä(t),

Taulukko 7. Tutkimukset dementoituvien vanhusten hoitotyön auttamismenetelmistä.
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nen. CMAI-tasot osoittivat

ventiota, 4 viikkoa sen jälkeen

mistä intervention kokonais-

en kohdalla sekä syketason

sesti. Joillekin potilaille tuokiot
ovat rentouttavia, joillekin
stimuloivia.

tuokiota, tuokion aikana ja 30
minuuttia sen jälkeen.
Tilastolliset analyysit.

tallennettiin 10 minuuttia ennen voivat olla auttavia lyhytaikai-

30 min jälkeen. Sydämen syke aikana. Molemmat menetelmät

heti sen jälkeen sekä 15 min ja laskua että nousua tuokioiden

ennen tuokiota, sen aikana ja

oli käytössä 3 minuutin jaksoina keessä havaittiin eri osallistuji-

ping Instrument -mittari (ABMI) ajanjaksolla. Sydämen syk-

The Agitation Behaviour Map-

ja 4 viikkoa ilman interventiota. alentunutta agitaatiokäyttäyty-

mutta vaikutus oli lyhytaikai-

mittarilla (CMAI) ennen inter-

mistä alentava vaikutus tuokion

saattaa olla agitaatiokäyttäyty-

kaan Snoezel-menetelmällä

Britannia

kerrallaan. Agitaatiokäyttäyty-

ja ne kestivät 40 minuuttia

Mansfield Agitaation Inventory - aikana ja heti sen jälkeen,

verrattuna muisteluterapiaan.

Spencer, D.A.

luokiteltiin myönteisiksi inter-

Tuokiot järjestettiin 2 x viikossa ventioiksi. ABMI-mittarin mu-

R. 2002, Iso-

sen fysiologisia vaikutuksia

Rooke, N.,

ta

lempia interventioita ja ne

Vanhukset sietivät hyvin mo-

Keskeiset tulokset

mistä mitattiin The Cohen-

agitaatiokäyttäytymiseen ja

Redman, J.,

yksilölliseen muisteluterapiaan

Puolet vanhuksista osallistui 8

Menetelmät

psykiatrisesta päiväsairaalas- ja puolet Snoezelen-tuokioon.

oon taipuvaista vanhusta

10 dementoitunutta agitaati-

Kohderyhmä ja n

& Prettyman,

dementoituvien potilaiden

S.F.,

Tutkittiin Snoezelen-

Mitä tutkittiin

menetelmän vaikutuksia

Ei käy ilmi

Tieteenala

E., Baillon,

van Diepen

paikka

vuosi ja

Tekijä(t),
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2003, USA

Heyn, P.

2003. Ruotsi

Götell, E.

paikka

vuosi ja

Tekijä(t),

EI käy ilmi

Hoitotiede

Tieteenala

Menetelmät

Videointi, käsitteen kuvaus

70– 93-vuotiasta hoitokodin

kognitiivisten toimintojen,

tarinankerrontaa ja mielikuva-

parametrien suhteen.

Tilastolliset analyysit.

strategioita.

stimulaatioita, integroivaa

käyttäytymisen ja fysiologisten asukasta

asetelma. Erilaisia sensorisia

Alzheimerin tautia sairastavaa posttest -kvasikokeellinen

harjoitteluohjelman tuloksia

Yksi ryhmä, jossa pretest–

toja, sensorista tietoisuutta,

– ”-

13 keskivaikeaa tai vaikeaa

kognitioita, kieltä, kehon asen-

analyysi

– ”-

Arvioitiin multisensorisen

hyödyntää elinvoimaisuuttaan,

Videointi, laadullinen sisällön

– ”-

käsitettä. Viisi osatutkimusta.

toimintaan

sitoutumisessa fyysiseen

keessä, kokonaismielialassa ja

Kehitystä havaittiin leposyk-

taitavammin.

tyvän tehtävistään entistä

vaikutus ja he tuntuivat selviy-

hoitajiin musiikilla oli suotuisa

mieliala kohentuivat. Myös

tilan hahmottaminen tunteet ja

toimeenpanoa koheni. Myös

kehon liikkeitä ja tehtävien

lanteissa. Potilaiden kyky

käyttäytyminen lientyi hoitoti-

hermeneuttinen tutkimus

– ”-

kuvata hoitajan laulamisen

avulla Potilaiden haastava

Videointi, fenomenologis-

ot hoitotilanteiden yhteydessä)

taustamusiikki ja musiikkituoki-

Musiikin (hoitajan laulaminen,

Keskeiset tulokset

ihmisiin ja heidän hoitajiinsa ja 5 hoitajaa

9 potilasta (80–90-vuotiasta), tutkimus

vaikutuksesta dementoituviin

dokumentit, etnografinen

35 hoitajaa,

48 potilasta (43–90-vuotiasta), Havainnointi, haastattelut,

Kohderyhmä ja n

kuvaa laulamisen ja musiikin

Tarkoituksena selventää

Mitä tutkittiin
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Menetelmät

tiivista reflektio-päiväkirjaa, joka kokemuksia. Eriksonin kehitykanalysoitiin sisällön analyysillä. selliset tasot, joista ryhmien

johtopäätöksiä dementoituvien potilaiden hoitotyön käytäntöön.

vastaava ohjaaja kirjoitti narra- assosioimaan aiempia elämän-

muodostaa pedagogisia

Ruotsi

teluihin. Tarinankerronta näytti

kanssa.

dementoituvien potilaiden

assosiatiivisissa keskusteluissa

tarinoita voidaan käyttää

liittyviä erityisesti valittuja

Eriksonin kehitysteoriaan

ryhmän ohjaajan kanssa.

keskenään sekä hoitajien että

olivat vuorovaikutuksessa

tavissa keskusteluissa. Potilaat

teemat nousivat, olivat havait-

aikana 1,5 tunnin ajan. Ryhmän helpottavan muistamaan ja

taan 6 kertaa 2 kuukauden

den hoidossa ja mahdollisesti

ja 3 hoitajaa

roolia dementoituvien potilai-

K.C. 2005,

Tarinankerronta houkutteli

Keskeiset tulokset

vaa 73–90-vuotiasta vanhusta ryhmä kokoontui tarinankerron- potilaat assosiatiivisiin keskus-

6 Alzheimerin tautia sairasta- Interventiotutkimus, jossa

Kohderyhmä ja n

Ringsberg,

Tutkittiin tarinankerronnan

Mitä tutkittiin

mahdollista terapeuttista

Hoitotiede

Tieteenala

Lepp, M. &

Holm, K.

paikka

vuosi ja

Tekijä(t),
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johdettujen aktiivisten interventioiden kliinistä hyötyä

Kuvata Serial Trial Interventi-

S.C. 2002,

USA

Kovac, C.R.,

22 STI:n käyttöön koulutettua

ta päiväkirjaan.

Kuvaileva, vertaileva ja arvioiva ratkaisemiseksi, silloin kun
analyysi tilastollisesti.

fyysisen pahan olon tai muiden tyydyttämättömien tarpeiden ilmaisemiseen, ja paha
olo ilmenee käyttäytymisessä

toteutetuista hoidoista ja toimis- mistä dementoituvien ihmisten

valla ihmisellä ei ole sanoja

ilmaisemiseen.

heillä ei ole sanoja tarpeiden

tyydyttymättömien tarpeiden

lähestymistapojen hyödyntä-

Tulos tukee moniulotteisten
tujien käyttäytymisestä ja

tilanteisiin, jossa dementoitu-

tavia monelle osallistujista.

2006. Usa

vention ja keräsi tiedot osallis-

tarkoitettu interventioksi

STI: n osatekijät olivat vaikut-

Sauer, L.

asukasta (58–86-vuotiasta)

valinnassa

yksilöllisten aktiviteettien

suustyyppien huomioimista

sa suositellaan persoonalli-

joita ei halunnut. Tutkimukses-

henkilö vetäytyi kontakteista,

introverttiuteen taipuvainen

on (STI) osatekijöitä. STI on

sairaanhoitajaa toteutti inter-

mieltymys hakeutua toisten

57 dementoituvaa hoitokodin

tyä. Ekstrovertillä henkilöllä oli

tiin introvertiksi

ihmisten pariin, kun taas

kognitiivisen tason heikennyt-

persoonallisuustyyppi luokitel-

siin aktiviteettien suhteen myös

yhteyttä yksilöiden mieltymyk-

persoonallisuustyypeillä on

että ennen sairautta todetuilla

Tapauskuvaukset osoittivat,

Keskeiset tulokset

71-vuotias musta mies, jonka

luokiteltiin ekstrovertiksi, sekä

ole tiedossa

kodissa. Havainnointiaikaa ei

noitiin miesten toimintaa hoito-

Tapaustutkimus, jossa havain-

Menetelmät

Cashin, J.R. &

Hoitotiede

Behavior -mallin (NDB) avulla jonka persoonallisuustyyppi

& Sullivan

sairastava valkoinen mies,

Dementia-Compromised

vuotias Alzheimerin tautia

Hoitokodissa asuvat 92-

Kohderyhmä ja n

Richards K.C.

Kahden tapauskuvauksen

Mitä tutkittiin

avulla kuvattiin Need-Driven

Hoitotiede

Tieteenala

A.M.,

Kolanowski,

paikka

vuosi ja

Tekijä(t),
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husten hoitotyössä.

C. & Sellersjö

G. 2003

masta dementoituvien van-

K.C., Holm, A-

Tarkoituksena kuvata hoitaji-

Mitä tutkittiin

en kokemuksia draamaohjel-

Terveystieteet

Tieteenala

Ringsberg,

Lepp, M.,

paikka

vuosi ja

Tekijä(t),

Menetelmät

Potilaat kommunikoivat keske-

Keskeiset tulokset

jaa.

sa. Ohjelma auttoi potilaita

Potilaat osoittivat tietoa ja
kyvykkyyttä, joista hoitajat eivät
olleet tietoisia ennen ohjelmaa.

Ryhmähaastattelu kuukausi
ohjelman loppumisen jälkeen.
Fenomenografinen analyysi

toivat roolejaan

jina vahvistuneen ja he reflek-

Hoitajat kokivat roolinsa hoita-

nostusta ympäristöönsä.

vat aiempaa suurempaa kiin-

muksensa kasvoi ja he osoitti-

avoimesti, heidän itseluotta-

potilaat osoittivat tunteitaan

Päivittäisissä toiminnoissa

aiempia elämänkokemuksiaan.

ta.

viikossa 1,5 h:n ajan 2 kuukaut- muistamaan ja assosioimaan

ja 2 miespotilasta. 7 naishoita- sisältävä draamaohjelma 1 x

dementoitunutta naispotilasta tarinankerrontaa ja keskustelua nään ja ryhmän vetäjien kans-

10 keskivaikeasti tai vaikeasti Tanssia, laulua, rytmiikkaa,

Kohderyhmä ja n
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1991–2001. Web of science
1992–2001. Manuaalinen

terapeuttisista toiminnoista
Alzheimerin tautia sairastavien ihmisten hoidossa.

USA

nostusta terapeuttisten toimin-

Tutkijat ovat osoittaneet kiin-

Keskeiset tulokset

tä vuosilta 1993–2001.

kokeellisia asetelmia tarvitaan.

kontrolloituja kvasikokeellisia ja

kokeellisia astelemia ja tiukasti

kimuksia, yksittäisiä yksilöiden

puute tulivat esille. Tapaustut-

kulttuuristen painotuksien

etnisen taustan, rodullisten ja

epäselvät tulokset, sukupuolen,

tiedonhaku 11 valitusta lehdes- ja metodologiset vaikeudet,

ihmisten hoidossa. Teoreettiset

zheimerin tautia sairastavien

PsychLit-tietokannoista vuosilta tojen hyödyntämisestä Al-

saus Medline-, Cinahl- ja

S. A. 2001.

Systemaattinen kirjallisuuskat-

Menetelmät

Tarkoituksena esitellä meto-

Yhteensä 33 tutkimusta.

Kohderyhmä ja n

dologinen tutkimuskritiikki

Mitä tutkittiin

& Hutchinson,

Tieteenala

Marshall, M.J. Hoitotiede

paikka

vuosi ja

Tekijä(t),
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muksista ja leikkipohjaisesta
toiminnasta. Selvitettiin tekijöi- yhteen tuokioon.

2000. Iso-

Britannia

interventiota terapian aikana.

ja henkilökunnan verbaalista

jat”.

ottamalla kantaa asioihin ja

kiinnittämällä huomiota niihin,

Potilat osallistuivat toimintoihin

Keskeiset tulokset

set muistiinpanot, reflektoivat

Potilaiden keskinäinen vuoro-

suhteen.

tuminen toimintaan.

verbaalisesti potilaiden osallis-

Heidän tulee mahdollistaa

roolin aktiivisuus on tärkeää.

potilaita, vaan henkilökunnan

Face-validiteetti henkilökunnan sellaisenaan aktivoimaan

näkökulmaa. Diskurssianalyysi. tisensorinen ympäristö ei riitä

osallistujien (potilaat ja hoitajat) vaikutus oli harvinaista. Mul-

jossa pyrittiin ymmärtämään

Kuvaileva ja tulkitseva analyysi, vällä tavalla tämä toteutui.

aktiivisesti ja toimintaa edistä-

Mikäli henkilökunta toimi

Tuokioiden videointi, reflektiivi- osallistumalla itse toimintaa.

leikki-peli-toimintoja.

tä, jotka vaikuttavat reaktioihin Ryhmän ohjaaja ja ”apuohjaa- keskustelut.

tuokioihin, 1 neljään ja 1

joista 3 osallistui kaikkiin

liittyvistä sensorisista koke-

5 WT tuokiota, jotka sisälsivät

Menetelmät

dementoitunutta naispotilasta, sensorisia stimulointeja ja

4 keskivaikeasti tai vaikeasti

Kohderyhmä ja n

& Connor, I.

Tutkittiin potilaiden reaktioita

Mitä tutkittiin

Woodland-terapiaan (WT)

Hoitotiede

Tieteenala

Rushforth, D.

Pulsford, D.,

paikka

vuosi ja

Tekijä(t),
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vuotiasta, joilla oli agitaatiokäyttäytymistä.

Tutkittiin vaikuttaako rauhoitagitaatiokäyttäytymiseen.

68 dementoituvaa yli 60-

Kohderyhmä ja n

tava musiikki ja hieronta

Mitä tutkittiin

2002. USA

Tieteenala

Remington, R. Hoitotiede

paikka

vuosi ja

Tekijä(t),

vat agitaatiokäyttäytymistä,

Molemmat interventiot alensi-

Keskeiset tulokset

alentunut merkittävästi neljän
havainnointiajan aikana. Eifyysinen aggressiivisuus aleni
merkittävästi kolmen intervention osalta. Hieronta alensi
verbaalista agitaatiokäyttäytymistä eniten.

molempia yhdessä tai ei interventiota lainkaan. CohenMansfieldin agitaatiomittarilla
arviointi ennen interventiota,
sen aikana, heti jälkeen sekä
tunti jälkeenpäin.
Tilastolliset analyysit.

lisäarvoa.

Niiden yhdistäminen ei tuonut

tioksi agitoituneille henkilöille.

hierontaa suositellaan interven-

Rauhoittavaa musiikkia ja

Fyysinen aggressiivisuus ei

vaa musiikkia, hierontaa,

mittainen tuokio joko rauhoitta- myös tunti intervention jälkeen.

ma, jossa 4 x 10 minuutin

4 ryhmää. Kokeellinen asetel-

Menetelmät
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Mitä tutkittiin

Keskeiset tulokset

tavissa merkittäviä fysiologisia
muutoksia, jotka näkyivät muun
muassa antipsykoottilääkityk-

agitaatiokäyttäytymisestä.
Laadulliset ja määrälliset
analyysit.

tapauksena.

voimavarojen ylläpitämisen.

tarpeiden havaitsemisen ja

myös yksilön psykososiaalisten

munikaation. Se mahdollistaa

dollistaa vastavuoroisen kom-

nen musiikkiterapia voi mah-

sen vähentämisenä. Yksilölli-

jälkeen osallistujassa oli havait-

20 musiikkiterapiatuokion

päivittäisistä toiminnoista ja

tilanne kuvataan artikkelissa

sa.

jälkeen. Havainnointilomake

heistä, 83-vuotiaan naisen,

sairastavien ihmisten hoidos-

2005.

Videointi, sykemittaukset ennen Tapauskuvauksen kautta oli

Menetelmät

dementoituvaa ihmistä, yhden musiikkiterapiaa, sen aikana ja nähtävissä, että kuukauden ja

Koko tutkimuksessa oli 5

Kohderyhmä ja n

frontemporaalista dementia

Musiikkiterapia Tutkittiin musiikkiterapiaa

Tieteenala

& Aldridge, D.

Ridder, H.M.

paikka

vuosi ja

Tekijä(t),
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tuneiden ihmisten hoidossa.

henkilöä.

keasti ja vaikeasti dementoi-

Britannia

osallistujien sitoutumiseen ja

Musiikki vaikutti merkitsevästi

Keskeiset tulokset

käyttäytymisen suhteen. Elävään musiikkiin reagoitiin

Hyvinvoinnin tilaa selvitettiin

eniten. Sekä nauhoitettu että
elävä musiikki alensi osallistujien sitoutumista muihin toimintoihin, kuten nukkumiseen.
Kognitiivinen taso vaikutti
osalla haasteellisen käyttäyty-

havainnointimittarin avulla. 2
havainnoijaa havainnoi saman
ihmisen toimintaa osastolla tai
päiväyksikössä normaalien
päivätoimintojen aikana.
Tilastolliset analyysit.

osallistumiseen.

kutukseen ja nonverbaaliin

suuden sosiaaliseen vuorovai-

hyvinvointia ja antaa mahdolli-

käyttö, etenkin elävän, lisää

misen ilmenemiseen. Musiikin

teissa ja se lisäsi hyvinvointia

Hyvinvointia arvioitiin DCM-

myös ilman musiikin kuuntelua. pitempään kuin muissa tilan-

eroja ei ollut haasteellisen

siikkina tai nauhoitettuna.

tiivisesta tasosta. Merkittäviä

kuunneltiin joko elävänä mu-

saivat valita musiikit, joita

hyvinvointiin liittyen. Osallistujat hyvinvointiin huolimatta kogni-

2004. Iso-

Testattiin Kitwoodin teoriasta

Menetelmät

kin kuuntelemisessa keskivai- 89 vuotiasta dementoituvaa

24 päiväsairaalassa käyvää

Kohderyhmä ja n

& Hatton, C.

Tutkiittiin sosiaalisen vuoro-

Mitä tutkittiin

vaikutuksen vaikutusta musii- tai hoito-osastolla olevaa 53– johdettuja kolmea hypoteesiä

Terveystieteet

Tieteenala

Thornton, A.

Sherrat, K.,

paikka

vuosi ja

Tekijä(t),

177

miseen.
aikana intervention jälkeen.

Osallistujat keinuivat 20 minuu- Positiivisia emootioita oli

R. & Kirby, L.

2001. USA

riöisillä.

nä. Emootioiden, rentoutumi-

Tilastollinen analyysi.

ti.

tystiheys mitattiin manuaalises-

omia mittareita. Pulssi ja hengi-

ristön mittaamiseen käytettiin

tyn intervention tason ja ympä-

sen, aggressiivisuuden, käyte-

enemmän lievimmin muistihäi-

tin ajan/päivä interventiopäivi-

keinumisella ei ollut vaikutusta.

ventiopäivän aikana ja 5 päivän gressiiviseen käyttäytymiseen

tia keinumisen jälkeen. Ag-

muutokset näkyivät 10 minuut-

rentoutumiseen. Selvimmät

vän myönteisesti emootioihin ja

Keinuminen vaikutti merkittä-

Keskeiset tulokset

Constantine,

aikana perustasosta, 10 inter-

mitattiin päivittäin 5 päivän

Hanson, S.,

39–96-vuotiaita.

ja aggressiiviseen käyttäyty-

Croghan, C.,

jossa emootioita, rentoutumis-

Kvasikokeellinen tutkimus,

Menetelmät

hin, rentoutumisen asteeseen erikoishoitoyksikön asukasta. ta, pulssia ja hengitystiheyttä

kolmen Alzheimerin taudin

30 kahden hoitokodin ja

Kohderyhmä ja n

Brandt, C.,

Kuvattiin keinutuolissa keinu-

Mitä tutkittiin

misen vaikutuksia emootioi-

Hoitotiede

Tieteenala

Tseng, Y.,

Snyder, M.,

paikka

vuosi ja

Tekijä(t),
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-menetelmä, johon yhdistettiin
laadullista kirjaamista.
Määrälliset ja laadulliset analyysit.

ihmisten hyvinvoinnista ja
toiminnan tarpeisiin ja psykososiaalisiin tarpeisiin vastaamisesta heidän ollessa
palvelujen piirissä, analysoida
hyvinvoinnin ja toiminnan
yhteyttä, tutkia, millaista

& Eloniemi-

Sulkava, U.

2007.

hyvää dementiahoidon kriteeriä. Myös asiattoman kohtelun
tyypit nimettiin. Vuorovaikutus

vointia tukevia dementiahoidon piirteitä.

mahdollisuuksia.

joko tuki tai heikensi näitä

työorganisaatio ja työkulttuuri

lisäävästi. Koko laitoksen

asiakkaiden hyvinvointia

lisäsi tilanteiden toteutumista

teiksi. Asiakkaiden tunteminen

nousivat kehittämisen haas-

den empaattinen kohtaaminen

sairastavan ihmisen todellisuu-

ja dementoivaa sairautta

Tutkimuksessa nimettiin 17

tämä toteutui harvemmin.

vuorokautisessa hoidossa

tarpeisiin hyvin, mutta ympäri-

häiriöisten ihmisten toiminnan

vastaamaan lievemmin muisti-

analysoida asiakkaan hyvin-

Dementia Care Mapping

Paikalla oli aina 2 havainnoijaa. Päivätoimintayksiköt pystyivät

kahtena peräkkäisenä päivänä. sitä matalampi hyvinvointi oli.

mentoituneempi ihminen on,

kohtuullisen hyvin. Mitä de-

Asiakkaat voivat keskimäärin

Keskeiset tulokset

asiatonta kohtelua ilmeni, ja

ihmistä

dossa olevaa dementoituvaa

sakin yksikössä (8) 6 tuntia

Räikkönen, O.

ympärivuorokautisessa hoi-

asiakkaita havainnointiin kus-

Havainnointitutkimus, jossa

Menetelmät

vaikeasti dementiaoireisten

päivätoimintayksikössä tai

85 keski-iältään 82-vuotiasta

Kohderyhmä ja n

Saarikalle, K.,

Tavoitteena tuottaa tietoa

Mitä tutkittiin

lievästi, keskivaikeasti ja

Terveystieteet

Tieteenala

Sormunen, S.,

Topo, P.,

paikka

vuosi ja

Tekijä(t),
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Mitä tutkittiin

Menetelmät

seurantakokoukset.
Tilastolliset analyysit, laadulli-

listen, kognitiivisten ja emotionaalisten ongelmien suhteen
Saada näkemystä Snoezelen- 2 psykogeriatrista osastoa ja
menetelmän toteutusprosessista ympärivuorokautisessa
dementiahoitoyksikössä.
Selvitettiin, mitkä tekijät
mahdollistivat toteutuksen
hoitajien näkökulmasta.
Selvitettiin, kokevatko hoitajat
muutoksia hoitajien, asukkaiden ja organisaation osalta.

ten, R.J.P.M.

2006. Alan-

komaat

van Weert, J., Monitieteinen

Kerkstra, A.,

van Dulmen,

A.M., Ben-

sing, J.M.,

Peter, J.G. &

Ribbe, M.W.

2004. Alan-

komaat.

siirryttiin asukasorientoituvaan

kokousaineistolle.

nen analyysi haastattelu- ja

puolistrukturoidut haastattelut,

Kyselylomake koulutuksesta,

tettiin Snoezelin käyttöön.

prosessi, jossa hoitajat koulu-

semmiltä ja rauhallisemmilta.

asukkaat vaikuttivat tyytyväi-

levottomat ja aggressiiviset

vastavuoroisuutta. Agitoituneet,

ryhmänä. 18 kuukautta kestävä aiempaa paremmin kontaktia ja

Snoezeleniä ja 6 toimi vertailu- hoitoon. Asukkaisiin saatiin

6 hoitokotia, jossa Snoezelen -asetelma. 6 hoitokotia toteutti
ei ollut käytössä.

tämiseen.

suosituksia tutkimuksen kehit-

asioiden suhteen. Useita

voitu tehdä selvitettävien

hyödyllisiä johtopäätöksiä ei

sesti heikkotasoisia, joten

Tutkimukset olivat metodologi-

Keskeiset tulokset

Pretest–posttest- kontrolliryhmä Tehtäväorientoitumisesta

käyttäytymiseen sekä sosiaa-

M.S. & Schol-

ten hoidossa

vanhusten haasteelliseen

Bruinsma,

5 tutkimusta musiikkiterapias- Systemaattinen kirjallisuuskat-

Kohderyhmä ja n

vaikutuksia dementoituneiden ta dementoituneiden vanhus- saus.

Musiikkiterapia Selvittää musiikkiterapian

Tieteenala

Birks, J.S.,

Vink, A.C.,

paikka

vuosi ja

Tekijä(t),

Liite2 Tanssin käsitteen ominaispiirteet ja
seuraukset
Taulukko 8. Kuvaus tanssin käsitteen ominaispiirteistä ja seurauksista.
Tanssin ominaispiirteet

Tanssin seuraukset

Olemassaoloon kuuluva voimavara
Yhdessä liikkuminen
Yhdessä oleminen
Lähellä oleminen
Eroottisuus
Itsen hahmottaminen suhteessa toisiin
Kulttuurista opittu
Keskittyminen
Toisten katsominen
Rentoutuminen
Sosiaalinen merkitys
Antautuminen
Seksuaalisuus
Primitiivisyys
Prosessi
Syntisyys
Paljastavuus
Luovuus
Eläytyminen
Oman kehon hahmottaminen
Esteettisyys
Itsensä näyttäminen
Erilaiset tanssinlajit
Tunteisiin meneminen liikkeen keinoin
Kehon ja kehonosien erilaiset liikkeet sekä askeleet
musiikin ja rytmin mukaan tilassa ja ajassa
Kehollinen vuorovaikutus toisten kanssa
Kehollinen vuorovaikutus itsen kanssa
Kehollinen itsen ilmaisu liikkeen keinoin
Kehollinen tunteiden ilmaisu liikkeen keinoin
Kehollinen kertomusten ilmaisu
Arveluttavuus
Itsen hahmottaminen suhteessa toisiin
Universaalius
Ei ole välttämätöntä hoitotyössä
Ainutkertaisuus
Osallistuminen
Kokonaisvaltaisuus
Merkityksellisyys
Kevytkenkäisyys
Voidaan nähdä myös auttamismenetelmänä

Uuden löytyminen ja itsen kokeminen eri tavoin: uusi
yhteys itseen, itsen ymmärtäminen, itsen hallinta ja
itsen hyväksyminen, itsen ilmaisun helpottuminen ja
syveneminen.
Uusi kehokokemus
Tunteiden ilmaisu, ilmaisun kehittyminen ja tunteiden
työstäminen
Vuorovaikutus
Kognitiivisten taitojen kehittyminen
Olon helpottuminen
Piilossa olevien kykyjen esille tuleminen
Osallistuminen
Toisen ymmärtäminen
Synnilliset ajatukset ja teot
Psyykkisen, fyysisen, sosiaalisen ja hengellisen
yhteyden kokeminen
Energisyys
Henkinen ja fyysinen hyvä olo
Fyysinen rasitus
Purkautuminen
Itsetunnon ja -luottamuksen vahvistuminen
Sosiaalisista säännöistä ja kahleista vapautuminen
Primitiivisen liikkeen löytäminen
Ekstaasi
Transsi
Paljastuminen, josta voi seurata joko asioiden
työstämistä tai ahdistumista, joka taas voi johtaa
tanssin välttämiseen
Empatia
Omien puolien näkeminen toisissa
Erilaisten tunteiden herääminen toisia kohtaan
Ihmisten lähentyminen
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Liite 3 Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen
tiedonhakuprosessi
Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa käytetyt tietokannat:
1.
2.
3.

CINAHL (Ovid)
Medline (Ovid)
PsycINFO (EbscoHost)

Taulukko 9. CINAHL-tiedonhaku.
Hakusanat ja hakutulos
1exp DANCING/(680)
2 exp Dance Therapy/ (99)
3 dance therap$.ti,ab. (11)
4 2 or 3 (100)
5 limit 4 to
(english or finnish or swedish) (94)
6 limit 5 to
(audiovisual or book or book chapter or doctoral dissertation) (7)
7 5 not 6 (87)
8 danc$.ti,ab. (1017)
9 1 or 8 (1171)
10 exp nursing intervention (3023)
11 9 and 10 (3)
12 danc$.ti. (760)
13 dmt.ti,ab. (17)
14 dance movement therapy.ti,ab. (18)
15dement$.ti,ab. (8227)
16 alzheimer$.ti,ab. (5683)
17 15 or 16 (12028)
18 9 and 17 (17)
19 1 or 12 (970)
20 19 not 7 not 11 not 13 not 14 not 18 (906)
21 limit 20 to
(english or finnish or swedish) (888)
22 limit 21 to peer reviewed journals (648)
23 dance perform$.ti,ab. (13)
24 (dance adj3 art).ti,ab. (3)
25 contemporary danc$.ti,ab. (7)
26 23 or 24 or 25 (22)
27 limit 22 to
(middle age <45 to 64 years> or aged <65 to 79 years> or "aged <80 and over>") (65)
28 7 or 11 or 13 or 14 or 18 or 26 or 27 (197), näistä valittu 3
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Taulukko 10. Tiedonhaku Medline-tietokannasta.
Hakusana ja hakutulos
1 exp Dancing/ (1116)
2 exp Dance Therapy/ (114)
3 dance therap$.ti,ab. (29)
4 2 or 3 (132)
5 limit 4 to english language (104)
6 limit 5 to ("all aged (65 and over)" or "aged (80 and over)") (21)
7 danc$.ti,ab. (2124)
8 1 or 7 (2449)
9 exp Nursing Care/ (99688)
10 8 and 9 (32)
11 limit 10 to english language (30)
12 11 not 6 (29)
13 limit 12 to ("all aged (65 and over)" or "aged (80 and over)") (2)
14 exp Dementia/ (79677)
15 8 and 14 (24)
16 limit 15 to english language (17)
17 16 not 6 not 13 (13)
18 (dance adj2 movement adj2 therap$).ti,ab. (15)
19 18 not 6 not 13 not 17 (13)
20 limit 19 to english language (13)
21 from 20 keep 7,9 (2)
22 6 or 21 (23)
23 6 or 13 or 17 or 20 (49) , näistä valittu 2

182

Taulukko 11. Tiedonhaku PsycINFO (EbscoHost) –tietokannasta.
Hakusanat ja hakutulos
1 DE ”Dance Therapy” (431)
2 DE “Dance Therapy” Age Groups: Aged (65yrs.& older), Very old (85 yrs &older) (28)
3 DE “Dance Therapy” and (aged or elderly or geriatric*), Language: English (47)
4 KW Dance Therapy and (aged or elderly or geriatric*), Language: English (11)
5 KW Dance Therapy, Age Groups: Aged (65yrs.& older), Very old (85 yrs &older); Language: English (7)
6 Dance (2566)
7 (DE ”Dance”) and (DE “Movement Therapy”) (10)
8 ((((DE “Geriatric Assessment” )or (DE “Geriatric Patients”)) or (DE”Geriatric Psychiatry”)) or (DE
“Geriatric Psychotherapy” ))or (DE “Geriatrics”) (11271)
9 (DE “Dance”) or (DE “Dance Therapy”) (1119)
10 S9 and S8 (14)
11 (((DE “Dementia”) or (DE” Dementia with Lewy Bodies”)) or (DE” Alzheimers Disease”)) or (DE
“Vascular Dementia”) (28048)
12 KW dementi* or alzheimer* (27876)
13(S12or S11) and (S9) (10)
14 S13 or S10 or S7 or S4 or S3 or S2 (67)
15 S13 or S10 or S7 or S4 or S3 or S2 Limiters – Publication Type: Peer Reviewed Journal (57)
16 S13 or S10 or S7 or S4 or S3 or S2 Limiters – Publication Type: Peer Reviewed Journal; English (55),
näistä valittu 3.
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Liite 4 Tutkimuksia tanssista
auttamismenetelmänä vanhusten hoitotyössä

184

185

yhteydessä elämänlaatuun.
Aineistotriangulaatio vahvisti

potilastyytyväisyysmittari.
analyysi.

vaikuttaneet masennukseen,

Tanssitunnit eivät suoranaisesti

misen kyky ennusti tanssitun-

set analyysit.

neista hyötymistä.

Hyvä asioiden loppuun saatta-

seen, palautekysely. Tilastolli-

tamisen kyvykkyyden mittaami- tusta masennuskokonaisuuteen.

muiden kanssa, sillä oli vaiku-

oppimista, myönteistä kuvaa

siomittarit, kokonaispsykopato- mutta lisäämällä aktiivisuutta,

viikossa 8 viikon ajan. Depres-

mittari asioiden loppuun saat-

Koeryhmä ja kontrolliryhmä

sesta kärsivää henkilöä.

20 (keski-ikä 69) masennuk- Yksilöllinen tanssitunti 1 x

2006. USA

sennukseen

Caron, J.,

toimintojen vahvistuminen on

mittarit. 3 tunnin videointi ja

peuttisen reagoivuuden mittarit, itsestä ja vuorovaikutusta

vaikutusta geriatriseen ma-

Floyd, M,

vanhusten hoidossa. Elämän

vuorovaikutuksen ja mielialan

USA:ta.

Tilastolliset analyysit ja sisällön saatuja tuloksia.

gisesta traumasta kärsivien

Fyysisen toiminnan, kognition,

(keski-ikä 77). Eri puolilta

logian, toivottomuuden, tera-

Tutkittiin seuratanssituntien

Haboush, A., Ei käy ilmi

fyysisiä, psykososiaalisia ja

Tanssi/liiketerapia voi laajentaa

5 kuukauden ajan. Koeryhmällä kognitiivisia toimintoja neurolo-

si/liiketerapiatunnit 1x viikossa

74) ja 64 kontrolliryhmäläistä normaali ohjelma.

koeryhmäläistä (keski-ikä

geeninen ryhmä, jossa 70

Keskeiset tulokset

Alvarez, K.

mänä

1997, USA

Menetelmät

Etniseltä taustaltaan hetero- Koeryhmällä tans-

Kohderyhmä ja n

LaSota, M. &

vanhusten auttamismenetel-

Katz, S.S.

Tanssi/liiketerapia neurologi-

Mitä tutkittiin

sesta vammasta kärsivien

Tanssiterapia

Tieteenala

Ooi, W.L.O. &

Berrol, C.F.,

paikka

vuosi ja

Tekijä(t),

Taulukko 12. Tutkimukset tanssista auttamismenetelmänä vanhusten hoitotyössä.
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Tanssiterapia

Remes, A.,

tasoaan.

Winblad, I.

diovaskulaarisiin riskitekijöihin, ten hoitokodissa.
terveyskäyttäytymiseen ja
elämän tyytyväisyyteen

Song, R.

2003. Etelä-

Korea

suotuisa vaikutus potilaiden

Tanssi/liiketerapiaryhmällä oli

Keskeiset tulokset

halukkuuden vuorovaikutukseen

jat havainnoivat potilaiden

Kvasikokeellinen, pretest–

viselle puheelle.

kamiset ja pisteytykset narratii-

den. Videointi ja niiden aukipur-

ennen ja jälkeen tanssituokioi-

aikana verbaalisuutta mitattiin

viikkoa sen jälkeen. Intervention

interventiota, sen aikana ja 4

sessa 2 x viikossa ennen

narratiivisen puheen arvioimi-

jälkeen. Kuvien kuvailutehtävät

Ohjelma tuotti myönteisiä

viikolla ja 4 viikkoa intervention lisääntyneen.

arviointi omalla mittarilla 12.

Haasteellisen käyttäytymisen

aikana ja 4 viikkoa sen jälkeen. tasoon se ei vaikuttanut. Hoita-

viikkoa ennen interventiota, sen tösoireisiin ja kognitiiviseen

kognitiivisen tason arvioinnissa kielellisiin kykyihin, mutta käy-

16 kertaa. Mini-mental-testit

Tanssi/liiketerapia 1 x viikossa

Menetelmät

Tanssiterapia todettiin sopivaksi

Tilastolliset analyysit.

ta.

edistämisohjelmaa

korealaista tanssiterapiatuokio- väestölle osana terveyden

veysoppia ja -neuvontaa sekä 4 harjoitusmenetelmäksi vanhus-

kestänyt ohjelma sisälsi ter-

naista, jotka asuivat vanhus- posttest -asetelma. 3 kuukautta muutoksia kaikille osa-alueilla.

ohjelman vaikutusta kar-

21 iäkästä korealaista

tavaa ihmistä.

4 Alzheimerin tautia sairas-

Kohderyhmä ja n

June, K-J &

Kim, C.G.,

Tutkittiin terveyttä edistävän

verbaalista ja kognitiivista

Viramo, p. &

2003. Suomi

tösoireita ja kehittää heidän

Härkönen, B.,

Hoitotiede

si/liiketerapia helpottaa dementoituvien ihmisten käy-

Selvitettiin, voiko tans-

Psykologia

Mitä tutkittiin

Rantala, L.,

Tieteenala

Hokkanen, l., Lääketiede

paikka

vuosi ja

Tekijä(t),
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Tieteenala

Mitä tutkittiin

toiminnat liittyvät hoitotyön

pidettiin hyödyllisenä, mikäli

Suomi, Ruotsi

seen liittyen

tus esteenä.

kiinnostus ja riittämätön koulu-

tiin hoitotyössä harvoin. Aika,

sairaaloissa

ajatuksiin ja uskomuksiin tans-

K. 1997.

82 hoitajaa suomalaisissa

Tanssia ja musiikkiliikuntaa

vaihtelevia ja muuttuvia.

hoitokodeissa ja geriatrisissa sin hyödyllisyyteen ja tarkoituk- toimintoihin. Tanssia hyödynnet-

tämisestä

L., Ekman, S.

sissa dementiayksiköissä ja todellisuuteen ja hoitajien

Kyselylomake. Empiiriseen

nin, jossa ilmaisu ja sisältö ovat

ihmisen rikkaan kommunikoin-

mahdollistavat dementoituvan

suus erilaisiin ilmaisumuotoihin

Olosuhteet, joissa on mahdolli-

ja emootioiden ilmaisemiseen.

L & Ericsson,

tanssin hoidollisesta hyödyn-

Bengtsson,

Selvitettiin hoitajien mielipiteitä 182 hoitajaa. 100 ruotsalai-

välineenä ajatusten, muistojen

tiomuotoihin

Palo-

tai tukivat puhetta ja toimivat

nonverbaalisiin kommunikaa-

elämästä.

tasia. Kehonliikkeet korvasivat

osallistujien verbaalisiin ja

jokapäiväisestä hoitolaitoksen ja 1 mies.

olivat puhedialogi, laulu- ja

Vanhusten ilmaisumuotoina

vuotiasta vanhusta. 6 naista linen analyysi, jossa keskityttiin musiikkidialogi sekä liikefan-

piatuokiota. Videointi ja laadul-

10 ryhmämuotoista tanssitera-

Keskeiset tulokset

Ruotsi.

Hoitotiede

7 hoitokodissa asuvaa

ihmisten kykyä kommunikoida dementoituvaa yli 70-

Menetelmät

tilanteissa, jotka poikkeavat

tanssiterapia

Kohderyhmä ja n

S.O. 2005.

Lauritzen,

Nyström, K. & Kasvatustiede, Tutkiittiin dementoituvien

paikka

vuosi ja

Tekijä(t),
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hoitotyön auttamismenetelmänä dementoituneiden ihmisten
hoidossa hoitajien näkökulmasta.

Bengtsson, L.

& Ekman, S.

2000.

Ruotsi

Selvitettiin tanssitapahtuma

kommunikaatiota ja käyttäyty-

hoitokodissa.

Palo-

tukee postitiivisia tunteita,

työn auttamismenetelmänä

Ruotsi

7 hoitajaa

netelmänä vaatii hoitajailta

ta käyttää nonverbaalia viestin-

lista hyvinvointia.

ihmisten fyysistä ja emotionaa-

lisäsivät dementoituneiden

valmistelut. Tanssitapahtumat

tää. Sisältää myös etukäteis-

tukea antavaa roolia ja uskallus-

mä.

kanssa, ylimääräistä työtä,

menologinen Giorgin menetel-

jä tanssitapahtumia. Feno-

videolta hoitokodissa järjestetty- yhteistyötä eri työntekijöiden

hoitajien katsoessa samalla

Strukturoimattomat haastattelut Tanssitapahtuma auttamisme-

kokonaisuutta kohtaan tärkeää.

potilaan dementian tasoa ja

mistä. Hoitajien esiymmärrys

potilaille. Auttamismenetelmänä

sellistä sekä hoitajille että

Sosiaalinen tanssi oli merkityk-

tanssi voidaan nähdä hoito-

GBS- luokituksen pohjalta.

laadullinen sisällön analyysi

1998.

naisia.

aikana, ja miten sosiaalinen

Henkilöiden piilossa olleet kyvyt

paamisen aikana. Deduktiivinen tulivat esille tanssin aikana.

listen tanssitapahtumien

76–88-vuotiaita miehiä ja

Keskeiset tulokset

& Winblad, B

Hoitotiede

Menetelmät

6 dementoitunutta henkilöä. Videonauhoitukset 4 tanssita-

Kohderyhmä ja n

L., Ekman, S.

Selvitettiin, miten dementoitu-

Mitä tutkittiin

neet henkilöt toimivat sosiaa-

Hoitotiede

Tieteenala

Bengtsson,

Palo-

paikka

vuosi ja

Tekijä(t),
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hoitotyössä. Määriteltiin tans-

Suomi.
sin käsite hoitotieteessä.

ominaispiirteet ja seuraukset

Kuvattiin tanssin käsitteen

2003

Hoitotiede

tanssituokioiden aikana heikon

Henkilöt vaikuttivat unohtaneen

Keskeiset tulokset

jatkuva rohkaiseminen ja vas-

Fenomenologinen analyysi.

Hybridinen kolmivaiheinen

tilannekohtainen ymmärrys ja

tiin.

opitaan kulttuurista. Se on
kehon kehon erilaisia liikkeitä,
askeleita, ilmaisua ja vuorovaikutusta. Se on kokonaisvaltainen ja voimavaroja esiintuova

ryhmähaastatteluilla.
Lopullisessa analyysissä teoreettinen ja kenttätyön aineisto
yhdistettiin.

auttamismenetelmä.

oloon kuuluva voimavara, joka

aineisto kerättiin avoimilla

Tanssi on ihmisen olemassa-

ja hoitotieteen käsitteistöön.

sisällön analyysillä. Kenttätyön

ta, 2 hoitajaa ja 1 psykologi. analysoitiin induktiivisella

Tanssin käsite kuuluu hoitotyön

lisia kontakteja.

sa ympäristöön ja loivat sosiaa-

huomiota molemmissa tuokiois-

toituvat vanhukset kiinnittivät

helpommin yhteisyyttä. Demen-

Tanssiminen loi kävelemistä

molemmissa toiminnoissa.

huksen tarpeisiin nousivat esille

taaminen dementoituvan van-

kävelemisen aikana. Hoitajien

tuokio ja 1 kävelytuokio videoi-

mittaiset kävelytuokiot. 1 tanssi- fyysisen kuntonsa, mutta eivät

tätyön aineistossa 2 potilas- käsiteanalyysi, jossa aineistot

Teoreettinen aineisto, kent-

ihmisen hoitokodista.

kävelemisessä.

Ravelin, T.

henkilöä dementoituvien

sosiaalisessa tanssissa ja

45 minuutin mittaiset tanssi-

Menetelmät

85-vuotiasta dementoituvaa tuokiot ja 20–45 minuutin

6 keskimääräiseltä iältään

Kohderyhmä ja n

2000. Ruotsi.

Tarkoituksena kuvata emotio-

Mitä tutkittiin

naalisen reaktion olemusta

Hoitotiede

Tieteenala

Bengtsson, L.

Palo-

paikka

vuosi ja

Tekijä(t),
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sisäinen.

Poole, G.

oppimansa askeleet tanssiinsa.
3 tanssituntia videoitiin ja
tanssia analysoitiin. Määrällinen
aineiston analyysi.

I., Proserpi,

S-M., Gendre,

A., Savaskan,

E. & Hoff-

2002. Saksa.

mann, M.

vapaasti ja sisällyttää uudet

yksin hidasta valssia ja tunnin

12 päivän ajan. Harjoiteltiin

Brokuslaus,

masennuspotilasta

lopussa jokainen sai liikkua

oppia taitoja

Krauchi, K.,

saan vanhusten kanssa.

masentuneilla potilailla ei.

prosessimaisessa oppimisessa,

analyysin mukaan edistymistä

30 minuuttia kestävä tanssitunti Alzheimer-potilailla oli tanssi-

Spoerl, D.,

sairastavien ihmisten kykyä

Seifriz, E.,

Rösler, A.,

liittyvää kahlehtimista tanssies-

lapset kokivat jonkinlaista tilaan

sukupolvien välisessä ryhmässä

tunteiden ilmaiseminen. Eri

toiseen, toleranssi ja erilaisuu-

erityisesti huolenpito, kiinnostus

välisessä ryhmässä kehittyivät

tymiseen. Eri sukupolvien

den kunnioittaminen ja avoin

Sisällön analyysi.

Videonauhoitus.

sesti sosiaalisten taitojen kehit-

Luova tanssi vaikuttaa myöntei-

Keskeiset tulokset

da.

5 iäkästä Alzheimer- ja 5

(keski-ikä 8)

ryhmä, jossa lapsia 19

lasten ryhmänä.

sukupolvien välisenä, toinen

Toinen ryhmä toteutettiin eri

Menetelmät

1999. Kana-

Selvitettiin Alzheimerin tautia

taitoja kuin oman sukupolven

son, J. &

Ei käy ilmi

tanssi enemmän sosiaalisia

I.E., Dickin-

(keski-ikä 8,5) ja verrokki-

sukupolvien välinen luova

55 osallistujaa. 15 iäkästä

Kohderyhmä ja n

Gempton,

Tutkittiin, lisääkö luova tanssi

Mitä tutkittiin

sosiaalisia taitoja ja lisääkö eri (keski-ikä 85), 21 lasta

Ei käy ilmi

Tieteenala

berg-

von Ross-

paikka

vuosi ja

Tekijä(t),
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sen tilan muutoksia motivaatiota laajentavaan harjoitusohjelmaan osallistuvien ja siitä
poisjääneiden välillä.

Kim, C.G. &

Jeon, M.Y.

2004

Etelä-Korea

Verrattiin terveyskäyttäytymi-

käyntiinpanijana.

tanssi toimia vuorovaikutuksen

parani harjoitusohjelmaan

seen terveyskäyttäytymiseen

miseen liittyen. Harjoitusohjel-

tiomittari terveyskäyttäytymi-

parani kuin myös fyysinen

Tilastolliset analyysit.

liin.

verrattuna poisjääneitten profii-

nauttiminen sekä harrastaminen

ulottuvuus, virkistymisestä

kutusprofiili kokonaisuudessaan

ja sairausvaikutusprofiili.

seen terveyskäyttäytymismittari maan osallistuvien sairausvai-

yhteydessä olevaan käyttäyty-

kuukauden jälkeen. Motivaa-

kuluttua harjoituksen alusta ja 6 täytymisen ja harjoituksiin

telut ennen ohjelmaa, 10 viikon oli eroja kokonaisterveyskäyt-

kuukauden ajan. Yksilöhaastat- osallistuneilla. Ryhmien välillä

mittainen tuokio 4 x viikossa 6

tusohjelmana. 50 minuutin

Korelainen tanssiterapia harjoi- Motivaatio terveydelle edulli-

tanssinopettajan välillä.

suhteessa toisiinsa, tutkittiin

73 hoitokodissa asuvaa

tiokieli lasten, iäkkäiden ja

isovanhemmat ja lastenlapset

sen, motivaation ja toiminnalli- vanhusta

Hoitotiede

yhteinen selkeä kommunikaa-

juudessa yksilöt toimivat kuten

tanssielementtejä ja sitä, voiko

syntyi yhteisyyttä ja tanssi oli

massa. Selvittää, missä laa-

tiivisuutta. Tanssituntien aikana

lu ja liikearviointi.

va havainnointi, muodollinen ja vanhemmilta kuurojen kulttuuepämuodollinen syvähaastatte- ria. Vanhemmat kokivat genera-

June, K. JA,

Song, R.,

Osallistujien välille syntyi hoi-

Keskeiset tulokset

tekniikoiden synteesi. Osallistu- vaavuussuhteita. Lapset oppivat

Etnografisten tapaustutkimus-

Menetelmät

vuorovaikutusta tanssiohjel-

aikuista.

lasta, 10 yli 60-vuotiasta

10 kuuroa 9–12-vuotiasta

Kohderyhmä ja n

iäkkäiden kuurojen välistä

misessa. Tutkittiin lasten ja

USA

Tanssi oli välineenä sukupol-

Mitä tutkittiin

vien välisien suhteiden tutki-

Sosiaalitiede

Tieteenala

1997.

Sherman, A.

paikka

vuosi ja

Tekijä(t),
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2006. USA

Vergese, J.

paikka

vuosi ja

Tekijä(t),

Lääketiede

Tieteenala

koulutukseltaan vastaavaa

fyysiset ominaisuudet, jotta

tiiviset mittaukset, henkisen

tari, kävelytesti, voiman ja

valituilta alueilta (community-based study)

suunnittelemaan tanssiinterventioita ehkäisemään

kävelyn hidastumista.

kaatumisia, dementiaa ja

Tilastolliset analyysit

tasapainon testit.

minnalliset testit, depressiomit-

edistävät vaikutukset ja auttaa vanhusta. Vanhukset olivat

vanhuudessa muun muassa

en välillä. Sosiaalinen tanssi voi

Kognitioissa ei ollut eroja ryhmi-

Keskeiset tulokset

ja kävelyyn.

myös tanssiaktiivisuutta. Kogni- liittyä parempaan tasapainoon
tilan arviointi, muistitesti, toi-

iältään, sukupuoleltaan ja

tanssimisen kognitiiviset ja

lylomakkeella, jossa selvitettiin

Osallistujien taustatiedot kyse-

Menetelmät

voidaan osoittaa sen terveyttä ei tanssia harrastavaa

rastavaa vanhusta ja 84

24 sosiaalista tanssia har-

Kohderyhmä ja n

säännöllisen sosiaalisen

Tarkoituksena määritellä

Mitä tutkittiin

Liite 5 Tanssiesitykset
”Kevät”-esitys alkoi pääskysen liihottelulla. Tanssija oli pukeutunut pääskyseksi
ja liihotteli lintumaisesti ympäri tilaa. Esitys jatkui trullien tanssilla. Tanssijoilla
oli mustat liehuvat vaatteet ja trullihatut päässään. He olivat uhkaavan ja pelottavan näköisiä ja tanssin liikekieli toi uhkaavaa tunnelmaa. Sitten alkoi kuulua keväistä musiikkia ja trullit riisuttiin. Viittojen alta paljastui kauniit ja hempeät mekot ja tanssi muuttui eteeriseksi baletiksi. Pääsiäisteema tuotiin esille pääsiäiskoristeiden ja lelujen kanssa. Tanssijat leikkivät leluilla lasten lailla, lattialla istuen.
Seuraavaksi paikalle tulivat muurarit, jotka tekivät rakennuskypärät päässä töitä
ja lausuivat: ”Kevät toi kevät toi muurarin”.
Katsojilla oli mahdollisuus yhtyä lausuntaan. Sitten levyltä alkoi kuulua muurarilaulu vanhana äänitteenä ja tanssijat alkoivat tanssittaa vanhuksia käsistä heijaten. Jokainen vanhus huomioitiin. Tanssiesitystapahtuma kesti alkupuheineen
30 minuuttia. Itse esitys oli 18 minuutin mittainen.
”Kesä”-esityksen alussa tanssijat esittelivät omia istutuksiaan yleisölle: yksi
kasvatti orvokkeja, toinen porkkanaa jne. Heillä oli niitä ruukuissa istutettuina ja
he kertoivat vuorotellen tarinoita istutuksistaan. Taustalla kuului lintujen laulua.
Kohtaus päättyi tanssijoiden yhteistanssiin, jonka taustalla kuului edelleen linnunlaulua. Esitys jatkui pienen onkipojan tanssilla. Pojalla oli mato-onki mukanaan,
ja hän tanssi yksin. Musiikkina oli Kalastaja Eemelin laulu. Seuraavaksi lavalle
tulivat nainen ja mies, jotka tanssivat herkän ja haikean dueton venäjänkielisen
valssin tahdissa. Tanssi päättyi häätunnelmaan. Seuraavaksi lavalle tulivat ampiaiset. Ampiaisina tanssi neljä pientä tyttöä, ja musiikkina oli ampiaismainen
klassinen musiikki. Tämän jälkeen isot tytöt tulivat lavalle tanssimaan iloisen ja
aurinkoisen Sunny-tanssin. Se oli diskopohjainen tanssi diskomusiikkiin. Seuraavaksi tanssinopettaja lausui erään vanhuksen runon, jonka tämä oli lausunut kesämuistelussa. Esitys päättyi siihen, että tanssijat tanssittivat vanhuksia käsistä
keinutellen. Yksi vanhuksista pystyi nousemaan ylös tanssimaan. Esityksen puvustus oli vanhahtava, kansallispukutyylinen. Tanssiesitys kesti 20 minuuttia.
”Syksy”-esityksen aluksi lavalle astui opettaja Pöllö. Hän kulki tilassa ja esitteli itsensä katsojille kätellen osan heistä. Seuraavaksi lavalle tulivat opettajan
oppilaat ja he esittivät oppitunnin tanssien. Oppilaat maalasivat syksyisiä kuvia ja
lausuivat yksinkertaisia runomuotoisia ajatuksia syksystä. Lavalle tuli yhtäkkiä
karhuhahmo (teddykarhupuku yllään). Tanssijat ”säikähtivät” tätä ja menivät
yleisön sekaan turvaan. Sitten he pyysivät katsojia mukaan piirileikkiin ”Karhu
nukkuu”: Vain yksi vanhuksista lähti mukaan; hän on osallistunut aiemminkin
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tanssillisiin ja leikillisiin osuuksiin esitysten aikana. Piirileikin jälkeen alkoi karhutanssi. Tämä oli yleisölle selkeästi mielenkiintoisin vaihe tähänastisista. Karhu
oli hahmona hellyttävän näköinen ja nauratti katsojia. Esityksen viimeisenä osuutena oli sadetanssi. Tanssijoilla oli värikkäät asusteet: kumisaappaat, mekot ja
sateenvarjot. Tässä tanssissa oli rytmikkäitä yhdenaikaisia liikkeitä ja jalkojen
tuottamaa töminä-ääntä. Liikkeet olivat myös laajoja. Esityksen lopussa tanssijat
tarjoilivat yleisölle mehua. Tanssiesitys kesti noin 15 minuuttia.
”Talvi”-esitys alkoi hyvin keveästi ja rauhallisesti. Aluksi lavalla liihotteli
pieni ballerina tytyssään, taustallaan pieni kellojen kilinä ja puhetta talvesta. Sitten paikalle saapui kaksi isompaa ballerinaa, jotka tanssivat valkoisissa balettipuvuissa lumihiutaletanssin. Seuraavaksi lavalle juoksi kaksi pientä poikaa, jotka
heittelivät lumipalloja ja tekivät lumiukon. Kohta lumiukkoja olikin useampia ja
he tanssivat lumiukkotanssin, jossa oli isoja, laajoja ja rauhallisia liikkeitä. Tanssijoilla oli valkoiset lumiukkopuvut päällään. Sitten lavalle tuli kaksi poikaa.
Toinen hiihti ja toinen veti kelkassa puita ja kirvestä. He hakkasivat halkoja ja
tanssivat sen jälkeen rytmikkään tanssin, jossa perusideana oli rytmin tuottaminen
oman kehon avulla. Tanssissa ei ollut musiikkia, vaan rytmi muodostui kumisaappaiden ja käsien läpsytyksen kautta. Lopuksi he lähtivät saunan lämmitykseen. Esityksen lopuksi paikalle liihottivat luistelijat vanhanaikaisissa asusteissaan. He esittivät luistelutanssin. Mukaan liittyivät pieni ballerina ja poikatanssijat ja he esittivät yhdessä ”Rati, riti rallaa” laulaen ja tanssien. Sama laulu laulettiin talvi-muistelussa. Esitys päättyi siihen, kun tanssijat menivät katsojien luo ja
keinuivat käsikkäin heidän kanssaan musiikin tahtiin. Tanssijoilla oli kynttilälyhdyt käsissään. Esitys kesti 16 minuuttia.
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Liite 6 Muisteluryhmät
Muisteluryhmissä oli aina sama rakenne. Ryhmä alkoi tervehtimisellä ja esittäytymisellä. Sen jälkeen laulettiin alkulaulu ja ryhmän vastaava ohjaaja toivotti
jokaisen ryhmäläisen henkilökohtaisesti tervetulleeksi ryhmään. Sitten kerrottiin
keskustelun aihe. Ryhmän aktiviteettivaiheessa muisteltiin varsinaista aihetta eli
vuodenaikoja. Aktiviteettivaiheeseen liittyi myös toimintaa: saatettiin esimerkiksi
maistella marjoja tai laulaa vuodenaikaan liittyvä laulu käsikkäin keinuen. Ryhmä
päättyi vastaavan ohjaajan tekemään yhteenvetoon muistelusta, kiitoksiin ja loppulauluun, joka oli sama kuin alkulaulu. Ryhmäläiset istuivat piirissä.
(Juutinen 2005.)
Muisteluryhmien periaatteena oli mm. se, että vanhuksilla on turvallinen olo
ja että he saavat vaikuttaa asioihin, tulevat kuulluksi ja saavat elämyksiä. Jokaista
ryhmäläistä kuunneltiin ja kaikki saivat osallistua muisteluun kykyjensä mukaan.
Ryhmäläisten muistot olivat samansuuntaisia. Mukana ollut vuodenaikoihin liittyvä rekvisiitta johdatti muistoja tiettyyn suuntaan, mutta myös henkilökohtaiset
muistot lähtivät elämään. Toisten kertomat muistot kirvoittivat uusia muistoja itse
kussakin.
Kevätmuistelussa muisteltiin muun muassa pääsiäistä. Opiskelijoilla oli mukana pääsiäiskortteja ja -koristeita. Trullit nousivat yhdeksi keskustelun aiheeksi.
Vanhukset saivat kokeilla multaa, kun muisteltiin kukkien istuttamista ja siementen kylvämistä. Eräs vanhus muisti ”Kevät toi, kevät toi muurarin”-laulun.
Kesämuistelussa katsottiin valokuvia kesähäistä ja kuunneltiin häävalssi.
Keskustelunaiheina olivat kalastaminen, saunominen ja kesäiset maatyöt. Muistelurekvisiittana oli myös saunavasta, joka laitettiin ryhmässä kiertämään. Ryhmässä laulettiin myös kesäinen laulu.
Syksymuistelussa esille tulivat syksyn haikeus, ruska, marjanpoiminta ja sadonkorjuu. Joku muisti, että karhu menee syksyllä talvisijoille. Koulun aloittamisesta ja koulunkäynnistä puhuttiin myös. Muistelussa maisteltiin syksyisiä marjoja, ja opiskelijoilla oli mukanaan kuokka, joka auttoi muistelemaan syksyisiä
maatöitä.
Talvimuistelussa käsiteltiin talven kylmyyttä, hiihtämistä, talvikalastusta,
saunomista ja talven sisätöitä. Muistelurekvisiittana olivat vanhanajan kelkka ja
suksisauva. Talvilauluna laulettiin ”Talvihalla”
Muisteluryhmiin osallistui vanhuksia molemmista hoitokodeista. Mukana oli
7–14 vanhusta. Kaikki olivat katsomassa yhtä tai useampaa tanssiesitystä, ja suurin osa mukana olleista muistelijoista osallistui tutkimukseen. Kajaanilaiset taide195

tanssioppilaat, jotka suunnittelivat ja esittivät tanssit, osallistuivat ryhmiin havainnoijina. He istuivat vanhusten piirin ulkopuolella ja kirjasivat havaintojaan ja
vanhusten muistoja. Muisteluryhmät videoitiin, joten video ja tanssijoiden muistiinpanot ryhmistä toimivat esitysten suunnittelumateriaalina. Vuodenaika tanssiesitykset esitettiin hoitokodissa kunakin vuodenaikana.
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Liite 7 Tietoiset suostumuskaavakkeet
Kajaani 11.8.2005
Hyvä omainen,
Vanhukset jäävät hoitokodeissa ja -laitoksissa asuessaan helposti taide- ja kulttuurielämysten ulkopuolelle, vaikka taide- ja kulttuuritoiminnoilla on todettu olevan
monia myönteisiä vaikutuksia hoitolaitoksissa elävien ihmisten elämään. Oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvoisuuden toteutumiseksi näitä palveluja on tuotava
heidänkin ulottuvilleen.
Olemme aloittamassa syksyn 2005 aikana Kainuun ammattiopiston sosiaali- ja
terveysalan, Kajaanin Tanssiteatterin, Hoitokoti … ja … ryhmäkodin välisen
yhteistyöprojektin, jossa kehitetään hoitotyötä taiteen ja kulttuurin hyödyntämisessä. Projektissa Kajaanin Tanssiteatterin tanssioppilaat esittävät neljä tanssiesitystä Hoitokoti … ja … ryhmäkodin asukkaille Hoitokoti ... Projektin yhtenä
osana on väitöskirjatutkimukseni, jossa tutkin tanssiesityksiä hoitotyön auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitokodissa. Tutkimukseni ohjaajina
ovat professori Arja Isola Oulun yliopistosta ja dosentti Jari Kylmä Kuopion yliopistosta.
Projektin aluksi tanssin opiskelijat keräävät lähihoitajaopiskelijoiden ohjaamissa
videoitavissa muisteluryhmissä hoito- ja ryhmäkodin asukkaiden vuodenaikamuistoja tanssiesitysten lähtökohdiksi. Neljä tanssiesitystä esitetään
…perjantaisin kello 17.00 24.3.2006, 19.5.2006, 27.10.2006 ja 19.1.2007.
Jokaisen esityskerran jälkeen vanhuksilta kysytään heidän tanssiesityskokemuksistaan yksilöllisesti. Jokaisella esityskerralla videoidaan sitä, miten vanhukset
seuraavat tanssiesityksiä ja miten he niihin reagoivat. Lisäksi heidän sydämen
sykettään mitataan. Haastattelen lisäksi henkilökuntaa, opiskelijoita ja teitä omaisia omina ryhminään ja pyydän teidän arviotanne vanhusten kokemuksista. Tämä
edellyttää, että olette mukana tanssiesitystilanteissa. Haastattelut tapahtuvat heti
tanssiesitysten jälkeen ja ne nauhoitetaan aineiston analyysia varten.
Haastattelu-, video- ja mittausaineistoa käsittelen ainoastaan minä tutkijana.
Aineisto säilytetään lukitussa kaapissa ja se hävitetään heti tutkimuksen
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valmistuttua. Ryhmähaastatteluaineistoja käsittelee myös vaitiolovelvollinen
konekirjoittaja. Tutkimusraportissa ei paljasteta kenenkään henkilöllisyyttä.
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja suostumukseen perustuvaa. Te omaiset, henkilökunta, opiskelijat ja asukkaat, jotka ovat kykeneviä
itse päättämään osallistumisestaan annatte tietoisen suostumuksensa kirjallisesti (liite 1). Muilta asukkailta kysytään sitä suullisesti ja suostumukseen
pyydetään omaisen kirjallinen vahvistus. Ohessa tietoisen suostumuksen
lomake siihen (liite 2).
Pidän tiedotustilaisuudet tutkimuksestani ... keskiviikkona 7.9.2005 kello
18.00 ja … torstaina 8.9.2005 kello 18.00. Tervetuloa teille sopivaan aikaan ja
paikkaan keskustelemaan asiasta. Mikäli ette pääse tilaisuuteen ja haluatte tietää
tutkimuksestani lisää, voitte soittaa minulle numeroon ... Voitte antaa tietoisen
suostumuksenne itsenne ja omaisenne puolesta myös tämän kirjeen perusteella ja
lähettää suostumuslomakkeet palautuskuoressa olevaan osoitteeseen tai palauttaa
ne joko ... tai …ryhmäkotiin.
Teidän ja omaisenne panos tutkimukselle ja hoitotyön kehittämiselle on ensiarvoisen tärkeää ja toivon, että lähdette mukaan tähän yhteiseen ja varmastikin
antoisaan prosessiin.
Ystävällisin terveisin
Teija Ravelin
TtM, terveystieteiden tohtoriopiskelija
Oulun yliopisto
Hoitotieteen laitos
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Liite 1
Tietoinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta (omaiset, hoitajat ja opiskelijat)
Olen tietoinen seuraavista asioista Teija Ravelinin tutkimukseen liittyen:
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja arvioida tanssiesitysten käyttöä hoitotyön
auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitokodissa vanhusten, omaisten, hoitajien ja lähihoitajaopiskelijoiden näkökulmasta. Tiedän, että tutkimuksen
tavoitteena on saada tutkimuksellista tietoa tanssiesitysten hyödyntämisestä dementoituvien vanhusten hoitokodissa ja kehittää ja laajentaa hoitotyön toimintoja
dementoituvien vanhusten hoitotyössä.
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja voin halutessani keskeyttää
osallistumiseni siihen.
Tutkimus toteutetaan ryhmähaastatteluna, ja haastattelu nauhoitetaan.
Haastatteluaineistoa käsittelevät luottamuksellisesti vain tutkija ja konekirjoittaja,
ja aineisto hävitetään sen jälkeen kun sitä ei enää tarvita. Henkilötietojani ei paljasteta missään vaiheessa.
______/_______ 2005______________________
allekirjoitus
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Liite 2
Tietoinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta
omaiseni____________________________________________puolesta
Olen tietoinen seuraavista asioista Teija Ravelinin tutkimukseen liittyen:
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja arvioida tanssiesitysten käyttöä hoitotyön
auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitokodissa vanhusten, omaisten, hoitajien ja lähihoitajaopiskelijoiden näkökulmasta. Tiedän, että tutkimuksen
tavoitteena on saada tutkimuksellista tietoa tanssiesitysten hyödyntämisestä dementoituvien vanhusten hoitokodissa ja kehittää ja laajentaa hoitotyön toimintoja
dementoituvien vanhusten hoitotyössä.
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja osallistumisen voi haluttaessa
keskeyttää.
Tutkimus toteutetaan omaiseni kohdalla kivuttomin sykemittauksin, videonauhoituksin ja yksilöhaastatteluin. Haastattelut nauhoitetaan. Myös tanssiesityksiä varten pidettävät vuodenaikoihin liittyvät muisteluryhmät videoidaan
Haastattelu- ja havainnointiaineistoa käsittelevät luottamuksellisesti vain tutkija ja
konekirjoittaja, ja aineisto hävitetään sen jälkeen kun sitä ei enää tarvita. Henkilötietoja ei paljasteta missään vaiheessa.
______/_______ 2005______________________
allekirjoitus
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Tietoinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta (vanhukset)
Olen tietoinen seuraavista asioista Teija Ravelinin tutkimukseen liittyen:
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja arvioida tanssiesitysten käyttöä hoitotyön
auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitokodissa vanhusten, omaisten, hoitajien ja lähihoitajaopiskelijoiden näkökulmasta. Tiedän, että tutkimuksen
tavoitteena on saada tutkimuksellista tietoa tanssiesitysten hyödyntämisestä dementoituvien vanhusten hoitokodissa ja kehittää ja laajentaa hoitotyön toimintoja
dementoituvien vanhusten hoitotyössä.
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja voin halutessani keskeyttää
osallistumiseni siihen.
Tutkimus toteutetaan kivuttomin sykemittauksin, videonauhoituksin ja yksilöhaastatteluin. Haastattelut nauhoitetaan.
Tutkimusaineistoa käsittelevät luottamuksellisesti vain tutkija ja konekirjoittaja.
Aineisto hävitetään sen jälkeen kun sitä ei enää tarvita. Henkilötietojani ei paljasteta missään vaiheessa.
______/_______ 2005______________________

allekirjoitus

osallistujan puolesta
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Liite 8 Kuvio haastattelu- ja havainnointiaineiston
analyysiprosessista
Vanhukset
haastattelut x 4
1. alaluokat kokemuksista x
4 + havainnointiaineisto

2. alaluokat
vanhusten
kokemuksista
tanssiesityksistä

Yläluokat
vanhusten
kokemuksista
tanssiesityksistä

Yhdistävät luokat
vanhusten
kokemuksista
tanssiesityksistä

Omaiset
haastattelut x 4
1. alaluokat arvioista
auttamismenetelmästä x 4 +
havainnointiaineisto

2. alaluokat
arvioista
tanssiesityksestä
auttamismenetelmänä

Yläluokat
arvioista
tanssiesityksestä
auttamismenetelmänä

Yhdistävät luokat
arvioista tanssiesityksestä auttamismenetelmänä

Hoitajat
haastattelut x 4

Opiskelijat
haastattelut x 4

1. alaluokat
tanssiesityksestä
dementoituvan vanhuksen
auttamismenetelmänä x 4
+ havainnointiaineisto

Yläluokat
tanssiesityksestä
dementoituvien
vanhusten auttamismenetelmänä

Kuvio 9. Haastattelu- ja havainnointiaineiston analyysiprosessi.
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Yhdistävät luokat
tanssiesityksestä
dementoituvien
vanhusten auttamismenetelmänä

Liite 9 Esimerkit aineistojen analyyseistä
Taulukko 13. Esimerkki havainnointiaineiston ryhmittelystä tutkimuksen kolmannessa
vaiheessa.
Alkuperäisilmaus

Pelkistetty ilmaus

Hän nyökyttää päätään musiikin

Pään nyökyttäminen musiikin

tahtiin

tahtiin

Hänen jalkansa lyö tahtia useaan

Jalka lyö tahtia

1. Alaluokka

otteeseen esityksen aikana
Käsi lyö tahtia musiikin mukaan

Hän lyö kädellä tahtia musiikin

Esitykseen eläytyminen kehollisin

mukaan
Hänen päänsä ja kätensä liikkuvat

Pään ja käsien yhtäaikainen

yhtä aikaa musiikin tahtiin

liikkuminen musiikin tahtiin

Hänen päänsä liikkuu puolelta

Pään liikkuminen puolelta toiselle

toiselle musiikin melodian ja

musiikin melodian ja tanssijoiden

tanssijan liikkeiden mukaan

liikkeiden mukaan

liikkein

Taulukko 14. Esimerkki vanhusten haastatteluaineiston (kokemukset) ryhmittelystä
tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa.
Alkuperäisilmaus

Pelkistetty ilmaus

”..hyvä, että pysty hengittämmään”

Hyvä, että pystyi hengittämään

”se nous rintaan”

Rintaan nouseminen

”nii eihä kerkiä nieleksimmäänkään ees”

Ei ehdi nieleksimään

”oliko se tyypillistä silmien vesittymistä”

Silmien vesittyminen

”tähän on vielä niin turta”

Turtana oleminen

”...että mennee solmuun”

Solmuun meneminen

Taulukko 15. Esimerkki

omaisten

1. Alaluokka

Kehokokemukset

ryhmähaastatteluaineiston

(auttamismenetelmä)

ryhmittelystä tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa.
Alkuperäisilmaus

Pelkistetty ilmaus

”aistitoimintoja virkistetään”

Aistitoimintojen virkistyminen

”hetkellisenä virkistymisenä on

Hetkellinen virkistyminen

1. Alaluokka
Kokonaisvaltainen virkistyminen

varmasti merkityksellinen”
”varmasti virkistää”

Virkistyminen
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Taulukko 16. Esimerkki hoitajien ryhmähaastatteluaineiston (kokemukset) ryhmittelystä tutkimuksen toisessa vaiheessa.
Alkuperäisilmaus

Pelkistetty ilmaus

”Mielenkiintoista nähdä, kuinka

Kivut, huimaukset ja väsymykset Oireista vapautuminen esityksen

kivut, huimaukset, väsymykset jne. unohtuvat esityksen ajaksi

1. Alaluokka
ajaksi

unohtuvat tanssin ajaksi.”

Taulukko 17. Esimerkki lähihoitajaopiskelijoiden ryhmähaastatteluaineiston ryhmittelystä (millainen tanssiesityksen tulee olla) tutkimuksen neljännessä vaiheessa.
Alkuperäisilmaus

Pelkistetty ilmaus

1. Alaluokka

”ja sitte just niiku sekin että
mahdollisuus niiku niillä vanhuksilla

Vanhuksilla mahdollisuus

niiku osallistua tavallaan siihen juttuun” osallistua tavallaan
”eivät ainakaan pahakseen oo pannu, Eivät ole pahastuneet, vaan
että hyvin ovat olleet valamiina tai

olleet valmiina mukaan

vaikka siellä on tainnu ollaki … ainut

ottamiseen.

joka on varsinaisesti lähteny mukkaan
sinne tanssimmaan ja liikehtimmään
mutta kyllä jokkainen on kuitenki

Jokainen on kuitenkin käsistä

käsistä pitäny ja siinä paikalla ollu

pitänyt ja paikalla ollut mukana

mukana…”
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Mahdollisuus osallistua
tavallaan
tärkeää

Liite 10 Lopullinen aineiston analyysi vanhusten
kokemuksista
1. alaluokat havainnointi (ovat erikseen, tukevat vanhusten kokemusten kuvausta ja arviointia,
käytän myös tanssiesityksen kriteereissä, ilmaistu suluissa luokitusten yhteydessä numeroina)
1.

Vierustoverin katsominen hymyillen.

2.

Vierustoverin katsominen.

3.

Vierustoverin puoleen kääntyminen.

4.

Vierustoverin kanssa nauraminen.

5.

Vierustoverin kanssa keskusteleminen.

6.

Vierustoverille puhuminen.

7.

Vierustoverin kuunteleminen.

8.

Vierustoverille vastaaminen.

9.

Tanssijan osoittaminen käsiohjelmalla ja vierustoverille puhuminen.

10. Toisille katsojille hymyileminen.
11. Toisten katsojien kanssa nauraminen.
12. Hoitajien mukana nauraminen.
13. Tanssiesityksen tapahtumille hymyileminen muiden kanssa.
14. Omien ajatusten kertominen hoitajille esityksen aikana.
15. Vierustoverin katsominen, kun tämä taputtaa epätavallisessa kohdassa.
16. Vierustoverin toiminnan seuraaminen.
17. Esitykseen aktiivinen osallistuminen tilanteeseen sopivalla tavalla.
18. Muutokset reagoinneissa aiheiden vaihtuessa.
19. Tunnetilojen vaihtelut aiheiden vaihtuessa.
20. Spontaani esityksen tapahtumiin reagoiminen (sis.itsekseen puhumisen.)
21. Esityksen kommentoiminen ääneen.
22. Tanssille naurahtaminen.
23. Esitykseen eläytyminen kehollisin liikkein.
24. Musiikin mukana laulaminen.
25. Toisten mukana laulaminen.
26. Huomion kiinnittyminen tanssiesityksen ulkopuolisiin ihmisiin.
27. Huomion kiinnittyminen ympäristöön.
28. Huomion kiinnittyminen omaan itseen.
29. Toisten toiminnan sivustaseuraaminen.
30. Toisten ihmisten välisen vuorovaikutuksen seuraaminen.
31. Muiden katsojien katsominen.
32. Hoitajien katsominen.
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33. Omaisen katsominen.
34. Omaisen katsominen nauraen.
35. Esityksen tarkkaavainen katsominen.
36. Esityksen katsominen vakavana.
37. Esityksen katsominen hymyillen ja nauraen.
38. Esityksen katsominen ilmeettömänä.
39. Esityksessä olleen puheen kuunteleminen ja puhujan katsominen (esitys).
40. Musiikin ja äänten kuunteleminen – ”41. Tanssijan jalkojen katsominen – ”42. Tanssijoiden tilassa liikkumisen seuraaminen -”43. Laajojen liikkeiden tarkkaavainen seuraaminen -”44. Isojen rekvisiittojen huomaaminen – ”45. Huomion kiinnittyminen isoihin liikkeisiin ja hyppyihin -”46. Huomion kiinnittyminen rytmikkääseen osuuteen -”47. Taputtaminen osioiden välissä.
48. Innokas taputtaminen esityksen lopussa.
49. Muiden taputtaessa ei taputa mukana.
50. Muiden taputtaessa nyökkääminen.
51. Hymyileminen vuorovaikutustilanteissa tanssijoiden kanssa.
52. Sanallinen vuorovaikutus tanssijoiden kanssa.
53. Sanaton vuorovaikutus tanssijoiden kanssa.
54. Vierustoverin ja tanssijan tanssimisen katsominen.
55. Tanssijan katsominen, kun tämä tanssittaa vierustoveria.
56. Käden ojentaminen tanssijalle tanssimista varten.
57. Tanssimisen lopuksi nyökkääminen.
58. Liikkumattomuus esityksen aikana.
59. Hymyileminen, kun toista katsojaa halataan.
60. Tanssijoiden ja muiden katsojien vuorovaikutuksen seuraaminen.
61. Odottavan-ja varovaisenoloisuutta ennen esitystä (1. kerta).
62. Rauhallinen odottaminen ennen esitystä (3. kerta).
63. Silmäkulmien pyyhkiminen.
64. Silmät kiinni oleminen.
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NÄMÄ HOITAJIEN, OMAISTEN JA OPISKELIJOIDEN TOIMINNAN
HAVAINNOT KOKEMUSKUVAUSTEN TUKENA:
Vanhusten toimintaan liittyviä kuvauksia olivat
1.

Itkeminen, itkeminen, silmien kyyneltyminen.

2.

Hymyileminen.

3.

Rauhallinen istuminen ja odottaminen.

4.

Tarkkaavainen ja asiallinen seuraaminen, asiallisesti katsominen, esityksen seuraaminen,
tarkkaan katsominen ja kiinnostus, tanssijoiden katsominen varpaista päähän. Tanssijoiden
ja tapahtumien tarkkaavainen katsominen, tanssijoiden ja tapahtuminen seuraaminen.

5.

Nauraminen, etenkin pienille yksityiskohdille, naurun pidätteleminen.

6.

Käsikynkässä istuminen.

7.

Huomion siirtyminen esityksen ulkopuolelle.

8.

Omaisten reaktioiden seuraaminen, omaisen katseleminen reagointi tanssiesityksen eri vaiheisiin.

9.

Jalka lyö tahtia, pään nyökyttäminen rytmin ja musiikin tahtiin.

10. Esityksen spontaani sanallinen kommentointi, esityksen kommentoiminen ääneen, huudahteleminen.
11. Kuunteleminen.
12. Kokemusten kertominen jälkeenpäin.
13. Vierustoverin kanssa esityksen kommentoiminen, mielipiteen vaihtaminen vierustoverin
kanssa, kontaktinottaminen tanssijoihin.
14. Eläväinen vanhus keskittyi esitykseen alusta loppuun saakka, keskittyminen, tavallista paremmin keskittyminen, yksityiskohtien seuraaminen.
15. Huomion kiinnittyminen yksityiskohtiin, huomion kiinnittyminen kynttilälyhyihin.
16. Musiikin kuunteleminen.
17. Ei vastustusta esitykseen lähtemisessä. Hoitajien käsityksen mukaan kukaan vanhuksista ei
ole kieltäytynyt lähtemästä esityksiin.
18. Aluksi vastarintaa esityksiä kohtaan.
19. Esityksen tapahtumissa mukana oleminen.
20. Toisten kannustaminen esitykseen lähtemisessä.
21. Jossain määrin keskittymisen herpaantumista.
22. Mukana laulaminen, kauniisti nuotilleen laulaminen, vaikka se tavallisesti vaikeaa, musiikkiin eläytyminen kehollisesti ja mukana laulaminen.
23. Omissa oloissa oleminen, kaukaisuuteen katsominen, alaspäin katsominen.
24. Kolmannella kerralla havaintoja olivat: vanhukset, jotka olivat ensimmäistä kertaa mukana,
olivat levottomia ja ihmeissään, kun taas aiemmin mukana olleet olivat rauhallisia ja tiesivät, mitä odottaa.
25. Nukahteleminen.
26. Taputtaminen.
27. Käsien tutkiminen.
28. Esityksen kehuminen.
29. Muisteluiden ja esitysten odottaminen.
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30. Valmiina oleminen tanssimiseen.
31. Käsistä kiinni pitämiseen tanssijoiden kanssa.
32. Aloitteen tekeminen.
33. Oudot äänet ja vaikeasti hahmotettavat liikkeet saivat keskittymiskyvyn herpaantumaan.
34. Toisten reagoimisen seuraaminen, muiden katsojien reaktioiden seuraaminen hyväksyntää
ja varmistusta hakien omalle suhtautumiselle. Hoitajien toiminnan seuraaminen.
35. Katsominen seuraavatko hoitajat omaa osallistumista.
36. Tavallisesti ilmeettömät vanhukset reagoivat ilmein.
37. Rytmikäs musiikki ja eloisat osuudet saivat kiinnostumaa.
38. Tanssin muistelemista seuraavana päivänä.
39. Vanhus, joka ei ollut mukana, innostui esityksestä toisten innostuksen johdosta.
40. Matkan päästä kulkeminen on raskasta, mutta onnellista.
41. Jos vanhus osallistuu esitykseen tanssimalla, niin se voi olla merkki vapautumisesta.
42. Kiinnostus toisten vanhusten toiminnasta esityksen aikana.
43. Häiriintyminen levottomien vanhusten käyttäytymisen vuoksi.
44. Iloisena mukana oleminen.
45. Tosissaan mukana oleminen.
46. Sairauden etenemisestä johtuva ilmeettömyys.
47. Tanssijoiden kanssa jutteleminen.
48. Ennen esitystä paremmin pukeutuminen.
49. Iloisesti kiittäminen esityksen jälkeen, jälkikäteen esityksestä kiittäminen.
50. Rekvisiittaan reagoiminen.
51. Nukahtamista vastaan taisteleminen.
52. Tanssijan kiittäminen tanssiinkutsusta.
53. Ohjelmalehtisen selaaminen virallisesti.
54. Esityksen osioiden vaihtuessa taputtaminen.
55. Vaatimus oikeista esittäjistä amatöörien sijaan, kun hoitaja tanssi esitystilassa.
56. Hoitajat kertoivat, että vanhukset osaavat käyttäytyä oikein juhlatilanteissa, jos ne ovat tunnelmaltaan myönteisiä.
57. Eräs vanhus ei ollut suostunut siirtymään paikaltaan, vaikka yleensä hän ei halua olla kyseisessä tilassa.
1. ja 2. alaluokat, yläluokat ja yhdistetyt luokat haastatteluaineistoista
TANSSIESITYSTOIMINTA (yhdistetty luokka)
TAPAHTUMAN ARVOSTAMINEN (yläluokka)
TAPAHTUMAN JA SEN JÄRJESTÄJIEN JA ESIINTYJIEN ARVOSTAMINEN(2. alaluokka)
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1.

Tapahtuman järjestäjien ja esiintyjien arvostaminen (muut 55) (1. alaluokka).

2.

Käsiohjelman kokeminen tärkeäksi ja viralliseksi (muut 53).

3.

Ymmärrys arvokkaasta hetkestä (muut 56, 57.)

4.

Kokemukset harvinaisesta, mutta mukavasta tapahtumasta.

5.

Maininta, ettei heillä olisi minkäänlaista esitystoimintaa, jos ulkopuolelta ei tultaisi sinne.

TANSSIESITYSTOIMINNAN PROSESSIN HAHMOTTAMINEN (yläluokka): (muut 48)
6.

Esitysprosessin sisäistäminen. (1. alaluokka)

IHMEISSÄÄN OLEMINEN JA JÄNNITTYNEISYYS TOIMINNANPROSESSIN ALUSSA
(2. alaluokka)
7.

Ensi kertaa mukana ollut vanhus oli ihmeissään, jäykän virallinen ja vakava (muut 18, 24).
(1. alaluokka)

8.

Aluksi jännittynyttä odottuneisuutta ennen esitystä (1. kerta) (Teija 61).

TULEVIEN TAPAHTUMINEN ODOTTAMINEN ESITYKSEN AIKANA
9.

Tulevien tapahtumien odottaminen esityksen aikana.

AIEMPIEN

TÄSSÄ

KOKONAISUUDESSA

ESITETTYJEN

TANSSIESITYSTEN

MUISTAMINEN
10. Osa vanhuksista muistaa esityksen tapahtumat jälkeenpäin, myös vaikeasti muistisairaat. Itselle tärkeät asiat muistetaan tanssiesityskokonaisuudesta (Teija 62).
11. Edellisen esityksen muisteleminen. Edellisen esityksen muistaminen (muut 38).
12. Kaipaaminen esityksiä, joissa oli pitkät puvut.
TOIVEET UUSISTA TANSSIESITYKSISTÄ JA NIIDEN TIHEYDESTÄ
13. Toiveet uusista esityksistä ja tiheämmästä toiminnasta. Toisaalta toive, ettei esityksiä ole
liian tiheään, jotta viehättävyys säilyy.
TULEVIEN TANSSIESITYSTEN AJATTELEMINEN
14. Seuraava esitys jo mielessä. Tanssiesitystapahtuma mielessä tulevana tapahtumana.
15. Tulevan esityksen jännittynyt odottaminen päiviä ennen esitystä (muut 29).
AIEMMIN TÄSSÄ KOKONAISUUDESSA TANSSIESITYKSISSÄ MUKANA OLLEILLA
VANHUKSILLA

KOKEMUS

MUKAVASTA

TAPAHTUMASTA,

JOTA

EI

TARVITSE

JÄNNITTÄÄ
16. Aiemmin mukana olleet vanhukset olivat nauravaisia, vapautuneita ja odottivat tulevaa.
Heillä oli aiempi kokemus mukavasta tapahtumasta, jota ei tarvitse jännittää.
TANSSIESITYKSEN VALMISTELEMISEEN KÄYTETYN AJAN KOMMENTOIMINEN
17. Esityksen valmistelemiseen käytetyn ajan kommentoiminen.
AIKOMUS OSALLISTUA TULEVAISUUDESSAKIN TANSSIESITYKSIIN
18. Aikomus osallistua tulevaisuudessakin.
19. Halu katsoa tanssia ja tietoisuus siitä, ettei tarvitse, jos ei halua.
20. Tanssiesityksen katsominen on tapa.
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TANSSIESITYS (yhdistetty luokka)
MYÖNTEINEN SUHTAUTUMINEN TANSSIESITYKSIIN (yläluokka)
INNOSTUNUT JA KIINNOSTUNUT SUHTAUTUMINEN ESITYKSEEN (2.alaluokka)
(vanhukset, omaiset, hoitajat, opiskelijat) havainnot suluissa:
21. Iloinen suhtautuminen. (1.alaluokka)
22. Innokkuus (muut 39).
23. Ihasteleminen.
24. Mielenkiinto (Teija 35, muut 4).
25. Uteliaisuus (muut 17).
26. Vaikeasti muistisairas vanhus oli kiinnostunut ja innostunut esityksestä.
27. Myönteinen suhtautuminen esitykseen, kun on itsekin esiintynyt.
TANSSIESITYKSEN HYVÄKSYMINEN VAIKKA TANSSIMINEN KOETTAISIIN SYNTINÄ
28. Aluksi vastustusta esityksen katsomiseen.
29. Vanhus, jonka uskonnollinen vakaumus ei salli tanssimista, koki esityksen katsomisen mukavaksi, koska tanssijoilla oli mukavaa ja hän tiesi esityksen olevan iloinen. Hän ei pitänyt
esitystä pahana, koska se oli hyvännäköistä ja hyvänmielistä. Hänen mukaansa siitä voi
iloitakin. Ristiriitainen suhtautuminen tanssiin, mikä on muuttunut esitysten myötä
30. Tanssiesitykselle avautuminen aiemman kielteisen suhtautumisen sijaan. Tanssiesitys on
esittävänä taidemuotona ja ryhmämuotoisena hyväksyttävää.
31. Esitys koettiin eri asiaksi kuin lavatanssit, ja myös ne, jotka eivät hyväksy tanssia, suhtautuivat myönteisesti esitykseen.
32. Esitystä ei pidetty synnillisenä, vaan leikkinä.
OSALLISTUMINEN IÄSTÄ JA VÄSYMYKSESTÄ HUOLIMATTA
33. Jaksaminen uupumuksesta huolimatta (muut 40, 51).
34. Iästä huolimatta mukava osallistua.
OSALLISTUMINEN KAIKEN TUNTEMATTOMUUDESTA HUOLIMATTA
35. Mukava käydä, vaikka kaikki on niin tuntematonta.
KOKEMUKSET KIVASTA, HIENOSTA, KAUNIISTA JA KEVEÄSTÄ ESITYKSESTÄ
36. Kokemukset kivasta ja mukavasta esityksestä.
37. Kokemukset keveästä esityksestä.
38. Kokemukset onnistuneesta ja ihan hyvästä esityksestä (muut 28, 49).
39. Kokemus riittävän iloisesta esityksestä, jonka jaksoi katsoa loppuun.
TANSSIESITYKSEN TAPAHTUMIIN ELÄYTYMINEN
40. Dementoituneen ihmisen silmistä näkee mukana olemisen, silmien loistaminen (Teija 17,
21–25, 54–55, 60, muut 9–10.19, 22).
41. Tutun musiikin yhteydessä voi tulla katsoessa tunne, että itsekin tanssii.
TANSSIESITYKSISTÄ NAUTTIMINEN
42. Nauttiminen, kun tällaista järjestetään, nauttiminen, rauhallinen nauttiminen, juhlahetkestä
nauttiminen (Teija 37).
43. Lievemmin muistisairaat vanhukset nauttivat esityksestä.
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KOKEMUKSET TANSSIESITYKSEN ERI ELEMENTEISTÄ (yläluokka)
MYÖNTEISET KOKEMUKSET TANSSIESITYSTEN YKSITYISKOHDISTA (muut 5)
(2. alaluokka)
44. Mansikoista ilahtuminen.(1.alaluokka)
45. Karhu nauratti, karhuhahmosta ilahtuminen.
46. Sadetyttö nauratti.
47. Lumiukko nauratti.
48. Virkistyminen rooliasuisten tanssijoiden tullessa tilaan.
49. Ylpeyden tunne lelun saamisesta.
50. Tanssijoiden leikkiminen lattiatasossa ilahdutti.
MYÖNTEISET KOKEMUKSET TANSSIESITYKSEN SISÄLLÖSTÄ
51. Kokemus esityksestä, jossa paljon huomioon otettavaa (4. kerta).
52. Kokemus sisällöltään sopivasta esityksestä (2. kerta).
53. Hyvä, ettei esityksessä ollut ironiaa.
54. Yllättyneisyys esityksen eleikkyydestä.
MYÖNTEISET

KOKEMUKSET

TANSSIESITYKSEN

MUSIIKISTA

JA

KAINUUN

MURTEESTA PUHEESSA
55. Kokemukset hienosta esityksestä, jossa hyvä musiikki.
56. Esityksessä puhuttu murre tuttua kainuulaiselle katsojalle.
MYÖNTEISET KOKEMUKSET TANSSIESITYKSEN ULKOISESTA OLEMUKSESTA
57. Kokemukset kauniista, hyvän- ja sievännäköisestä tanssiesityksestä.
58. Kaipaaminen esityksiä, joissa oli pitkät puvut.
KOKEMUKSET LAPSELLISESTA SISÄLLÖSTÄ TANSSIESITYKSESSÄ JA SISÄLLÖN
MIELENKIINTOISUUDEN VAIHTELUSTA)
59. Kokemus osin lapsellisista osuuksista tanssissa (1. kerta).
60. Kolmannella kerralla kommentoitiin, että edellinen esitys oli mielenkiintoisempi, ja joku
pieni yksityiskohta jäi mieleen.
KOKEMUS OSUUKSISTA, JOITA EI YMMÄRRETTY
61. Kaikkea ei ehdi nähdä, vain liikkeet. Ei ymmärrä katsoa tarkkaan.
62. Tanssiesityksessä oli osuuksia, joita ei ymmärretty.
VAIKEUS MUISTAA TANSSIESITYSTEN TAPAHTUMIA
63. Esityksen tapahtumien muistaminen vaikeaa, vähitellen tulevat mieleen.
MYÖNTEISET KOKEMUKSET ESITYKSEEN MUKAAN OTTAMISESTA, HUOMIOSTA JA
KOSKETTAMISESTA
64. Mukaan ottaminen on mukavaa, osallistuminen mukavaa, fyysinen kontakti käsistä kiinni
pitäen riittää osallistumiseksi (muut 30).
65. Aitous ja lähelle tuleminen koskettavat; ilahtuminen, kun tanssijat ovat ottaneet käsistä
kiinni ja jutelleet heidän kanssaan, vapautuminen ja myönteiset tunteet tanssijan tullessa lähelle ja koskettaessa (Teija 51, 59).
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66. Kosketuksen saaminen. Kosketus hyväksyttiin.
67. Halu koskettaa tanssijaa tai tämän esittämää hahmoa (Teija 51, 59, muut 31).
68. Onnellisuus huomion saamisesta
ESIINTYJÄT (yhdistetty luokka)
MYÖNTEISET KOKEMUKSET LAPSIESIINTYJISTÄ JA NUORISTA TANSSIJOISTA
(yläluokka)
LASTEN OSUUKSISTA ILAHTUMINEN (2. alaluokka)
69. Pikkulapset sävähdyttivät, lapsiesiintyjät mieluisia, lapset ilahduttivat, ilahtuminen lasten
osuuksista, vapautuminen lasten tulessa esiintymään. (1. alaluokka)
70. Lasten laulamisesta tykkääminen.
71. Lapset ja nuoret jäivät mieleen.
72. Esityksessä nähtiin tarkoituksellista yllätyksellisyyttä liittyen pienten lasten mukana olemiseen.
NUORTEN TANSSIJOIDEN JA HEIDÄN OSAAMISENSA IHAILEMINEN
73. Tyttöjen tanssimista kiva katsoa, kun tanssivat kepeästi ja jalka nousee. Ei voi olla tulematta katsomaan.
74. Ihailua tanssijoiden jalkojen toiminnasta.
75. Osaamista on kiva katsoa.
76. Mukava katsoa, kun nuorilla ja lapsilla menee hyvin.
77. Toive olla vielä nuori.
78. Esityksessä nähtiin nuoruutta ja iloa.
KOKEMUKSET OSAAVASTA JA AIDOSTA ESIINTYMISESTÄ
79. Kokemukset reippaasta, osaavasta ja antaumuksellisesta esittämisestä, tanssijoilla oikea
asenne ja aitoutta, hyvät tanssijat.
OMA ITSE (yhdistetty luokka)
2. alaluokan tasolla nostettu esiin
ITSENSÄ TÄRKEÄKSI KOKEMINEN
80.

Itsensä kokeminen tärkeäksi, kun esitys on tehty heitä varten.

VAIVOJEN UNOHTAMINEN ESITYSTEN AIKANA
81.

Kipujen unohtaminen esityksen aikana; kipujen, huimauksen ja väsymyksen unohtaminen
esityksen ajaksi.

82.

Särkyjen unohtaminen esityksen aikana.

TANSSIN KATSOMISEN KOKEMUKSET (yläluokka)
KOKEMUS KATSOMISEN ERILAISUUDESTA, JOS JOKIN PAINAA MIELTÄ (2. alaluokka)
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83.

Katsominen erilaista, jos joku painaa mieltä. (1. alaluokka)

KOKEMUKSET JAKSAMISESTA KATSOA PITEMPIÄKIN ESITYKSIÄ
84.

Pitempäänkin jaksaminen, vanhukset olisivat jaksaneet olla esityksessä pitempään.

85.

Kokemukset liian lyhyestä esityksestä (3. kerta).

TANSSIN KATSOMISESTA NAUTTIMINEN JA OMAN RAJALLISUUDEN TIEDOSTAMINEN
86.

Tanssimista harrastaneet nauttivat katsomallakin osallistumisesta.

87.

Oman rajallisuuden tiedostaminen ja esityksestä nauttiminen katsomalla.

88.

Kokemus siitä, että nyt riittää tanssin katsominen.

89.

Katsomiskokemus tärkeintä, vaikkei muistaisikaan tapahtumia, oman huonomuistisuuden.
kommentoiminen.

ERILAISTEN TUNTEIDEN HERÄÄMINEN (yläluokka)
ERILAISTEN TUNTEIDEN HERÄÄMINEN (2. alaluokka)
90. Myönteiset tunteet (Teija 37, muut 2,5). (1. alaluokka)
91. Kokemus tunteille menemisestä.
92. Nauramiseen saakka tykkääminen, aito iloisuus, ilahtuminen, esityksestä tykkääminen.
93. Huvittuminen.
94. Tyytyväisyys.
95. Onnellisuus.
96. Itsensä nuoreksi tunteminen.
97. Liikuttuminen (osalle harvinaista) (Teija 63, muut 1).
98. Kaiho.
99. Jännittäminen.
100. Tympäiseminen.
101. Hämillään oleminen.
102. Mustasukkaisuus huomion jakamisesta.
103. Hyvä mieli.
104. Toinen kerta ei herättänyt samalla lailla tunteita kuin ensimmäinen.
105. Jälkeenpäin harmittaa, jos inspiroitui liikaa.
TUNNETILOJEN VAIHTELEMINEN AIHEIDEN JA TUNNELMIEN VAIHTUESSA
106. Tunnetilojen vaihtelut aiheiden vaihtuessa: esityksessä olleet uudet tapahtumat ja erityiset
hahmot saivat virkistymään ja monotoniset vaiheet saivat vaipumaan alakuloon (Teija 18) Tunnetilojen vaihtelut esityksen aiheiden vaihtuessa (herkistyminen, ilo, pelko, helpottuneisuus) Eri
tunnelmien mukana eläminen: trullit pelottivat ja hämmensivät, kevät toi avoimuutta, linnuksi
pukeutunut ihminen herätti hämillään olemista, häpeää, huvittuneisuutta ja epävarmuutta siitä,
miten suhtautua. Iloisista tanssiosuuksista ilahtuminen. (Teija 19,20).
KEHOKOKEMUKSET
107. Kehokokemukset.
MUISTOJEN HERÄÄMINEN (yläluokka)
108. Muistojen herääminen. (1. alaluokka)
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MUISTOJEN HERÄÄMINEN OMASTA ITSESTÄ (2. alaluokka)
109. Muistot omista tunteista. (1. alaluokka)
110. Muistot omasta iloisuudesta.
MUISTOJEN HERÄÄMINEN OMASTA ELÄMÄSTÄ
111. Hyvien muistojen herääminen eri ikäkausilta, erityisesti nuoruudesta (työn tekeminen, pikkuveljet); osalla vaikeuksia palauttaa niitä jälkeenpäin mieleen.
112. Muistot eri tilaisuuksiin osallistumisista.
113. Elämän muutosten ja valintojen mieleen tuleminen.
MUISTOJEN HERÄÄMINEN TANSSIMISESTA JA ESIINTYMISESTÄ
114. Muistot tanssimisesta.
115. Muistot omista mukavista esiintymiskokemuksista.
TANSSIESITYKSEEN REAGOIMATTOMUUS (yläluokka)
REAGOIMATTOMUUS, TOTISUUS, VAKAVUUS JA VAISUUS ESITYKSEN AIKANA (2.
alaluokka)
116. Reagoimattomuus (Teija 39, 36,58, muut 46). (1. alaluokka)
117. Totisuus (Teija 38).
118. Vakavuus.
119. Vaisuus.
120. Väsyneisyys (muut 25).
121. Osa vanhuksista persoonia, jotka eivät näytä tunteitaan päällepäin.
VÄLINPITÄMÄTÖN SUHTAUTUMINEN TANSSIESITYKSIIN
122. Ei lämpenemistä, kiinnostusta, innostusta esitykselle.
123. Muualla olevan oloisuus (Teija 28, muut 23,27).
KIELTEISET KOKEMUKSET TANSSISTA JA TANSSIESITYKSESTÄ (yläluokka)
TANSSIN KOKEMINEN KIELLETTYNÄ JA SYNTISENÄ (2. alaluokka)
124. Tanssin kokeminen kiellettynä (Teija 64.) (1. alaluokka)
125. Tanssin kokeminen syntisenä.
USKONNOLLISESTI

VAKAUMUKSELLISELLA

VANHUKSELLA

TUSKAISUUTTA,

AHDISTUNEISUUTTA, VIHAISUUTTA JA LUKKOON MENEMISTÄ TANSSIESITYKSEN
JÄLKEEN
126. Uskonnollisesti vakaumuksellisella vanhuksella tuskaisuutta tanssista puhuttaessa esityksen
jälkeen, vaikka heti esityksen jälkeen oli siitä pitänyt
127. Uskonnollisesti vakaumuksellisella vanhuksella vihaisuutta tanssista puhuttaessa esityksen
jälkeen, vaikka heti esityksen jälkeen oli siitä pitänyt
128. Uskonnollisesti vakaumuksellisella vanhuksella lukkoon menemistä tanssista puhuttaessa
esityksen jälkeen, vaikka heti esityksen jälkeen oli siitä pitänyt
129. Uskonnollisesti vakaumuksellinen vanhus oli ollut jälkeenpäin ahdistunut tietoisuudesta, että oli ollut esityksessä mukana

214

TOISET KATSOJAT JA YMPÄRISTÖ (yhdistetty luokka)
YHTEISYYDEN KOKEMINEN MUIDEN KATSOJIEN KANSSA (yläluokka)
OMAISEN MUKANA OLEMISEN TÄRKEÄKSI KOKEMINEN(2. alaluokka)
130. Omaisen reagoinnin kommentoiminen (muut 8). (1. alaluokka)
131. Omaisen poisjääminen esityksestä vaivasi mieltä.
132. Omaisen poisjääminen esityksestä vaikutti vanhuksen olemiseen.
TASAVERTAISUUS JA YHTEINEN NAUTTIMINEN MUIDEN KATSOJIEN KANSSA (Teija 1 –
14)
133. Tasavertaisuuden kokeminen muiden katsojien kanssa.
134. Yhteinen nauttiminen (muut 6,13).
TUTUT HOITAJAT TUOVAT TURVALLISUUTTA UUSISSA TILANTEISSA
135. Tuttujen hoitajien näkeminen luo turvallisuutta.
2.alaluokan tasolla nostettu esiin:
VAIVAANTUMINEN ESITYKSEN ULKOPUOLISISTA TEKIJÖISTÄ (Teija 15–16, 26, 29–33,
muut 7, 34–35, 42)
136. Vaivaantumista ulkopuolisista tekijöistä (muut 43), tietoisuus tarkkailtavan olemisesta.
137. Vierustoverin pelkääminen.
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Liite 11 Aineiston lopullinen analyysi arvioista
tanssiesityksestä auttamismenetelmänä
dementoituvien vanhusten hoitotyössä
1. ja 2. alaluokat, yläluokat ja yhdistetyt luokat:
TOTEUTUU PROSESSINA, JOKA ON ALKANUT ENNEN ESITYSTÄ JA JOKA JATKUU
ESITYKSEN JÄLKEEN (2. alaluokka)
1.

Prosessi on alkanut jo muisteluissa (1. alaluokka).

2.

Prosessi jatkuu ennen esitystä laittautumisella ja tulevasta tapahtumasta keskustelemisella.
Laittautuminen tärkeää erityisesti vanhuksille, jotka ovat käyneet tansseissa aiemmin, rutiinit tärkeitä, Tulevasta esityksestä puhuminen, riittävä paikalle siirtymisaika ja rituaalit ovat
tärkeitä elementtejä valmistautumisessa.

3.

Sitten on itse esitys, jossa tullaan esitystilaan, haetaan oma paikka ja katsotaan esitys.

4.

Prosessista jää paljon mieleen.

5.

Aktiiviselle ja muistavalle vanhukselle koko prosessi muisteluineen voi tarjota paljon.

6.

Osa osaa odottaa jo seuraavaa esitystä ja muistaa edelliset.

7.

Esityksen jälkeinen muisteleminen saattaisi tuoda monenlaisia asioita esille, kokemusten
jakaminen jälkeenpäin hoitajan ja vanhuksen kesken tärkeä.

VANHUS (yhdistetty luokka)
VAIKUTTAA MYÖNTEISESTI MIELENVIRKEYTEEN (yläluokka)
VAIKUTTAA MYÖNTEISESTI MIELENVIRKEYTEEN (2. alaluokka)
8.

vaikuttaa myönteisesti mielenvirkeyteen (1. alaluokka)

VIRKISTÄÄ AIVOTOIMINTOJA TUOTTAMALLA AIVOÄRSYKKEITÄ
9.

Tuottaa aivoärsykkeitä.

10. Tanssiesityksen hahmottuessa prosessina virkistää aivotoimintoja: mukava suunnitella ja
miettiä.
VIRKISTÄÄ
11. Tanssiesitys virkistää (kun näkee reippaita tyttöjä), mahdollistaa kokonaisvaltaisen virkistymisen, virkistää, tuo virkeyttä, vaikuttaa osaan virkistävästi; kokemukset virkistävästä
esityksestä, virkistyminen.
12. Mieliala tulee hyväksi. Ei auta muuten.
13. Mieliala nousee, kun näkee muita ihmisiä; mielialan koheneminen.
14. Tuo iloa, iloinen tapahtumana; kokemukset huvittavasta ja hauskasta esityksestä (Teija 22).
15. Piristää (kun saa muistella), piristää.
16. Vanhusten kokemusmaailmassa tanssi on positiivinen asia, mielenvirkistys ja ilo. Heidän
nuoruudessaan on menty nuorisotalolle tanssimaan ja löydetty sieltä puoliso. Tanssilla on
vahva merkitys, toisin kuin tänä päivänä, jolloin huvituksia on useita.
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VAIKUTTAA TUNNEMAAILMAAN(yläluokka)
MAHDOLLISTAA ERILAISTEN TUNTEIDEN KOKEMISEN (2. alaluokka)
17. Herättää eri tunteita (1. alaluokka).
18. Mahdollistaa erilaisten tunnetilojen kokemisen ja huomaamisen itsessä: voi herättää
ikävää ja haikeutta, pahaa mieltä ja kaipaustakin.
19. Musiikki vie perustunteisiin ja tanssi vaikuttaa tunteiden kautta. Tunnetilat ovat muistisairaille tärkeitä, koska tunnemuisti on säilynyt.
MAHDOLLISTAA TUNTEIDEN KÄSITTELEMISEN
20. Tanssi tekee tunteet näkyväksi ja auttaa avautumaan ja käsittelemään erilaisia tunteita
esityksen tapahtumien ja hahmojen kautta.
VAIKUTTAA TUNTEISIIN JA TUNNEMUISTIIN
21. Dementoituvat vanhukset tuntevat voimakkaasti – tanssilla voidaan vaikuttaa tunteisiin
22. Vaikuttaa tunnemuistiin: tanssin luoma tunnelma säilyy tunnemuistissa esityksen jälkeenkin, mikä on tärkeämpää kuin esityksen tapahtuminen muistaminen.
UUDENLAINEN TANSSI-ILMAISU VOI HERÄTTÄÄ VOIMAKKAITA KOKEMUKSIA
TAI HÄMMENTÄÄ
23. Uudenlainen tanssi-ilmaisu voi herättää voimakkaita kokemuksia tai hämmentää.
VAIKUTTAA MYÖNTEISESTI ERILAISIIN OIREISIIN (yläluokka)
AUTTAA

UNOHTAMAAN

ESITYKSEN

AJAKSI

DEMENTIAAN

KUULUVAN

PELKOJEN JA VAIVOJEN MAAILMAN (2. alaluokka)
24. Kivun unohtaminen esityksen aikana. (1. alaluokka)
25. Mieli pois synkistä ajatuksista, tanssiesityksen avulla dementoituva ihminen voi unohtaa hetkeksi itsensä ja dementiaan kuuluvan pelkojen ja vaivojen maailman, tanssi tuo positiivisuutta elämään muistamattomuudesta ja kipeydestä huolimatta.
26. Musiikki ja tanssiminen voivat vaikuttaa psyyken kautta fyysisiin vaivoihin.
27. Voi vaikuttaa myös psyykkisiin oireisiin.
MAHDOLLISTAA ASIOILLE NAURAMISEN JA VÄHENTÄÄ EPÄONNISTUMISEN
PELKOA
28. Mahdollistaa asioille nauramisen, mikä vapauttaa ja vähentää epäonnistumisen pelkoa.
VOI AUTTAA AIKAORIENTAATIOSSA
29. Voi auttaa aikaorientaatiossa.
RAUHOITTAA
30. Rauhoittuminen, Rauhoittaa, ulkoisista häiritsevistä tekijöistä huolimatta vaikuttaa
osaan vanhuksista rauhoittavasti.
31. Edelliseen kertaan verrattuna rauhallisempi olemus (1. ja 2. kerta).
RENTOUTTAA
32. Rentoutuminen, rentouttaa.
33. Rentoutuminen esityksen myötä (1. kerta).
34. Alussa jännittäminen ja esityksen aikana rentoutuminen.
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VAPAUTTAA
35. Vapautuminen (muut 41), vapauttaa.
36. Alussa jännittäminen ja esityksen aikana vapautuminen.
VAPAUTTAA ARJESTA (yläluokka)
TUO KOHOKOHTIA ARKEEN (2. alaluokka)
37. Mieli pois arkipäivästä. (1. alaluokka)
38. Arjen unohtaminen esityksen aikana.
39. Kohokohtien tarjoaminen arkeen.
40. Tuo piristävää vaihtelua arkeen: tarjoaa odottavan ja iloisen päivän, tarjoaa juhlahetken arkeen, tulevan esityksen miettiminen voi piristää päivää.
TUO HYVIÄ KOKEMUKSIA
41. Tuo hyviä kokemuksia, Tuo miellyttäviä kokemuksia.
TUOTTAA HYVÄÄ OLOA
42. Kädestä kiinni pitäminen tarjoaa yhdessä rakennetun hyvän olon kokemuksen.
43. Antaa mielihyvää.
44. Olon paraneminen.
45. Tuottaa hyvää oloa, Hyvä olo esityksen aikana ja sen jälkeen, innoissaan oleminen esityksen jälkeen.
TUOTTAA ELÄMYKSIÄ
46. Tuottaa elämyksiä.
TUO KAUNEUTTA
47. Tuo kauneutta.
2. alaluokan tasolla nostettu esiin:
VIRITTÄÄ JA TARJOAA VIRIKKEITÄ ERI AISTEILLE
48. Virittää.
49. Tarjoaa virikkeitä eri aisteille: kuulo, näkö, tunto, maku (mansikan maistelu).
VAHVISTAA HENKISIÄ VOIMAVAROJA (yläluokka)
VAHVISTAA HENKISIÄ VOIMAVAROJA (2. alaluokka)
50. Vahvistaa henkisiä voimavaroja. (1. alaluokka)
51. Henkinen puoli lähtee elämään. Henkinen puoli on auttamismenetelmissä tärkeä.
52. Antaa mahdollisuuden aloitteellisuuteen (Teija 56, muut 32).
53. Tanssiminen esityksen yhteydessä edistää luovuutta.
54. Tanssiminen esityksen yhteydessä edistää itseilmaisua.
55. Jos kykenee menemään toimintaa mukaan, niin saa nauttia.
56. Jos kykenee menemään toimintaan mukaan, niin voi saada rohkeutta osallistumiseen.
MAHDOLLISTAA KESKITTYMISEN
57. Mahdollistaa pitkäjänteisyyden ja kärsivällisyyden kärsimättömälle vanhukselle(muut 14).
VAHVISTAA KESKITTYMISKYKYÄ
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58. Liikkeen ja musiikin avulla voidaan vahvistaa keskittymiskykyä.
EDISTÄÄ JAKSAMISTA
59. Tuo jaksamista elämään.
60. Elämänilon saaminen tanssin ja musiikin kautta.
61. Tuo nautintoa.
HERÄTTÄÄ AJATUKSIA ESITYKSEN AIKANA JA JÄLKEENPÄIN (yläluokka)
HERÄTTÄÄ MYÖNTEISIÄ AJATUKSIA (2. alaluokka)
62. Tuo myönteisiä asioita mieleen. (1. alaluokka)
HERÄTTÄÄ UUSIA AJATUKSIA ESITYKSEN AIKANA JA JÄLKEENPÄIN
63. Tuo uusia ajatuksia tai herättää niitä jälkeenpäin.
64. Ajatukset esityksestä kehittyvät ajan myötä.
2. alaluokan tasolla nostettu esiin:
HERÄTTÄÄ JA VAALII MUISTOJA
65. Herättää muistoja.
66. Mahdollistaa entisiin kokemuksiin palaamisen.
67. Vaalii muistoja.
68. Herättää muistoja tuttujen hahmojen kautta.
69. Vaalii onnellisia elämänkokemuksia, jotka parantavat elämänlaatua.
70. Tuo muistoja ja huomioita omasta osaamisesta.
71. Muistoihin perustuvat tanssiesitykset ovat merkityksellisiä, koska ne ovat aiheiltaan tuttuja
ja tunnistettavia vanhuksille. Muistot nostavat muistoja jälleen esille ja vahvistavat niitä.
72. Muisteluissa saattoi tulla esille asioita, mitä ei joka päivä ajattele.
ANTAA ONNISTUMISEN KOKEMUKSIA (yläluokka)
ANTAA ONNISTUMISEN KOKEMUKSIA ILMAN EPÄONNISTUMISEN PELKOA (2. alaluokka)
73. Antaa onnistumisen kokemuksia ilman epäonnistumisen pelkoa. (1.alaluokka)
MAHDOLLISTAA ITSETUTKISKELUN JA ITSETUNTEMUKSEN (yläluokka)
MUISTOIHIN PERUSTUVAT TANSSIESITYKSET MAHDOLLISTAVAT ITSETUTKISKELUN
JA ITSETUNTEMUKSEN (2. alaluokka)
74. Muistojen perusteella tehty tanssiesitys on itsetutkiskelun ja -tuntemuksen työväline; muisteluryhmä, jonka avulla voidaan keskustella vaikeistakin asioista. (1. alaluokka)
MAHDOLLISTAA YKSILÖLLISYYDEN KOKEMISEN (yläluokka)
MAHDOLLISTAA HENKILÖKOHTAISEN HUOMION SAAMISEN (2. alaluokka)
75. Mahdollistaa huomion saamisen esityksen aikana. (1. alaluokka)
76. Mahdollistaa huomion keskipisteenä olemisen ja henkilökohtaisuuden esityksen aikana.
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77. Sisältää yksilöllisen hoidon esityksen kahdenkeskisten kontaktien kautta.
MAHDOLLISTAA ESITYKSEN YKSILÖLLISEN TULKINNAN
78. Antaa mahdollisuuden tulkita esityksen omalla laillaan.
2. alaluokan tasolla nostettu esiin:
TANSSIMINEN ESITYKSEN AIKANA EDISTÄÄ FYYSISTÄ TOIMINTAKYKYÄ
79. Tanssiminen esityksen yhteydessä edistää fyysistä toimintakykyä, liikettä, joka parantaa
fyysistä toimintakykyä.
ANTAA MAHDOLLISUUDEN ARVIOIMISEEN (yläluokka)
ANTAA MAHDOLLISUUDEN ESITTÄÄ ARVIOITA ESITYKSESTÄ (2. alaluokka)
80. Vanhukset arvioivat tanssiesityksiä myönteisesti ja kriittisesti (Haastatteluissa esille, muut
12). (1. alaluokka)
MAHDOLLISTAA TOISTEN KOKEMUSTEN ARVIOIMISEN
81. Toisten kokemusten arvioiminen.
2. alaluokan tasolla nostettu esiin:
MAHDOLLISTAA

OSALLISTUMISEN

JA

LIIKKUMISEN

KOKEMUKSEN

VAIKKEI

HENKILÖ KONKREETTISESTI OSALLISTUISIKAAN TANSSIMISEEN
82. Voi osallistua ilman sanoja ja jalkoja liikkeiden ja eleiden kautta.
83. Tanssiesitystä katsoessa voi kokea olevansa liikkumisessa mukana. Voi kokea rytmin ja
kehon liikkeet, vaikkei konkreettisesti osallistuisi tanssimiseen.
VUOROVAIKUTUS TOISTEN KANSSA (yhdistetty luokka)
MAHDOLLISTAA YHTEYDEN TOISIIN IHMISIIN (yläluokka)
MAHDOLLISTAA MERKITYKSELLISEN YHDESSÄ OLEMISEN (2. alaluokka)
84. Mahdollistaa yhdessä olemisen. (1. alaluokka)
85. Mieliala nousee, kun näkee muita ihmisiä.
86. Yhdessä oleminen tuo elämälle merkitystä.
87. Tarjoaa muualta tuleville kyläilymahdollisuuden.
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TUO YHTEENKUULUVUUDEN TUNNETTA
88. Tuo katsojia yhdistäviä tekijöitä esille ja tuo yhteenkuuluvuuden tunnetta.
AUTTAA

YKSINÄISYYTEEN

MAHDOLLISTAMALLA

LUONTEVAN

RYHMÄÄN

KUULUMISEN
89. Auttaa yksinäisyyteen mahdollistamalla luontevan ryhmään kuulumisen.
AUTTAA

ERISTÄYTYMISEEN

MAHDOLLISTAMALLA

LUONTEVAN

RYHMÄÄN

KUULUMISEN
90. Auttaa eristäytymiseen mahdollistamalla luontevan ryhmään kuulumisen.
MAHDOLLISTAA LUONTEVAN KOSKETTAMISEN
91. Mahdollistaa luontevan koskettamisen.
ANTAA MAHDOLLISUUDEN TOISTEN KANNUSTAMISEEN
92. (muut 20.)
ANTAA MAHDOLLISUUDEN SANATTOMAAN VUOROVAIKUTUKSEEN
93. Auttaa keskustelemaan ilman sanoja ilmeiden, eleiden ja liikkeiden kautta.
OMAISET (yhdistetty luokka)
2. alaluokan tasolla nostettu esiin:
TANSSIESITYS TARJOAA OMAISILLE MAHDOLLISUUDEN NÄHDÄ VANHUKSESSA
UUSIA PUOLIA
94. Omaisten mukana olo mahdollistaa hänelle vanhuksen uusien puolien näkemisen, vanhukset ovat esityksen aikana toisenlaisia kuin tavallisesti: ilmeet ja tarkkaavaisuus.
ESITYKSEN VAIKUTUKSEN KESTO (yhdistetty luokka)
2. alaluokan tasolla nostettu esiin:
TANSSIESITYKSEN VAIKUTUS VOI OLLA HETKELLINEN TAI PITEMPIAIKAINEN
95. Tanssiesityksen vaikutus voi olla hetkellinen tai pitempiaikainen.
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Liite 12 Aineiston lopullinen analyysi
dementoituvien vanhusten hoitotyössä
auttamismenetelmänä sovellettavan
tanssiesityksen erityispiirteistä
1. alaluokat, yläluokat ja yhdistetyt luokat:
TANSSIESITYSKOKONAISUUS (yhdistetty luokka)
RIITTÄVÄN YKSINKERTAINEN, SELKEÄ JA KONKREETTINEN KOKONAISUUS (yläluokka)
1.

Ei monimutkaisia koreografioita. (1 alaluokka)

2.

Ei liian yksinkertaista.

3.

Ei abstraktia, jotta kiinnostus säilyy.

4.

Konkreettinen esittäminen.

5.

Yksinkertaisuus ja selkeä kokonaisuus.

KIIREETÖN KOKONAISUUS (yläluokka)
6.

Esityksen rauhallinen tempo. (1. alaluokka)

7.

Ei liian hidas eikä nopea.

8.

Kiireettömyys.

TANSSIESITYKSEN KOKONAISTUNNELMA (yhdistetty luokka)
HYVÄÄ OLOA JA ERI TUNTEITA TUOTTAVA KOKONAISTUNNELMA (yläluokka)
9.

Kokonaistunnelma tärkeä. (1.alaluokka)

10. Hyvän olon tuottaminen tärkeää, ei niinkään tapahtumien muistaminen.
11. Hyvän mielen kokeminen ja hyvän olon jääminen esityksestä.
12. Iloinen.
13. Eri tunnetilojen käsittely siten, että ensin pelottavat ja lopuksi iloinen, kevyt, rentouttava ja
rauhoittava tunnelma.
14. Jos esitys on melankolinen, niin tunne jää päälle.
MAHDOLLISUUS ELÄÄ ERI TUNTEIDEN MUKANA (yläluokka)
15. Tanssijoiden yleisöön tarttuva rooli mahdollistaa eri tunteiden mukana elämisen. (1. alaluokka)
16. Liikutuksen tunteiden herääminen ei ole paha asia.
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TURVALLINEN JA RENTO ILMAPIIRI (yläluokka)
17. Tanssijoiden on hyvä valmistautua katsojien yllättäviin reaktioihin. (1. alaluokka)
18. Tanssijoiden etukäteen tapahtuva tutustuminen ympäristöön ja vanhuksiin turvallisen ja rennon ilmapiirin luomista.
TANSSIESITYKSEN RAKENNE (yhdistetty luokka)
SELKEÄ RAKENNE, JOSSA RÄVÄKKÄ ALKU, YKSI TAPAHTUMA KERRALLAAN,
RIITTÄVÄSTI AIKAA YHDEN AIHEEN KÄSITTEELYYN JA SELKEÄ LOPPU. (yläluokka)
19. Selvä kokonaisuus, vaikka esitys koostuisi osista, välitaputukset voisivat selventää kokonaisuuden hahmottamista. (1. alaluokka)
20. Alussa räväkkyyttä: selkeä alku, joka herättää huomion ja mielenkiinnon.
21. Yksi tapahtuma kerrallaan ja ajan kanssa, riittävästi aikaa yhden aiheen käsittelyyn, Ei montaa esittäjää kerrallaan. Vanhusten on vaikea keskittyä ja osa tapahtumista jää näkemättä.
22. Esityksessä tulee huomioida, että kaikki vanhukset näkevät ja pysyvät juonessa ja tapahtumissa mukana.
23. Selkeä loppu, jotta dementoituva vanhus havaitsee sen.
TANSSIESITYKSEN KESTO (yhdistetty luokka)
TANSSIESITYKSEN KOKONAISUUDEN INTENSIIVISYYS JA SOPIVA PITUUS (yläluokka)
24. Ei liian pitkä. (1. alaluokka)
25. Intensiivisyys.
26. Ei taukoja ja väliaikoja.
TANSSIESITYKSEN SISÄLTÖ (yhdistetty luokka)
SISÄLLÖLLISET VAIHTELUT JA REIPPAUS (yläluokka)
27. Esityksen tulee olla mielenkiintoinen vanhuksille. (1. alaluokka)
28. Sisällölliset vaihtelut säilyttävät mielenkiinnon.
29. Reippaus säilyttää mielenkiinnon, reipas, vauhdikas.
30. Virikkeellisyyttä.
MUISTOT ESITYKSEN LÄHTÖKOHTANA (yläluokka)
31. Muistot ovat hyvä lähtökohta auttamismenetelmänä olevalle tanssiesitykselle. Ne antavat tilaisuuden puhua mieleen tulevista asioista. (1. alaluokka)
32. Muistelu-esitys-uusi muistelu aktivoi muistia.
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33. Esiintyjien ja vanhusten elämät ovat kulttuuriltaan erilaiset, koska he ovat eri sukupolvea.
Muistelut auttavat rakentamaan esityksiä, joissa asiat on esitetty siten, kun ne ovat aikoinaan
ilmenneet.
ERI IHMISIÄ YHDISTÄVÄT AIHEET (yläluokka)
34. Eri ihmisiä yhdistävät aiheet tärkeitä. (1. alaluokka)
HUMORISTISUUS (yläluokka)
35. Huumoria mukana. (1. alaluokka)
AISTIÄRSYKKEET (yläluokka)
36. Ärsykkeet eri aisteille mahdollistavat keskittymisen. (1. alaluokka)
TUTUT AIHEET (yläluokka)
37. Tutut aiheet auttavat keskittymään ja jaksamaan esitystilanteessa. (1. alaluokka)
38. Miesnäkökulman muistaminen, jos naisvaltaisuutta.
KONTAKTINOTTAMINEN

YLEISÖÖN

HIENOVARAISESTI

JA

VANHUSTEN

EHDOILLA (yläluokka)
39. Kontaktia yleisön kanssa. (1. alaluokka)
40. Kontaktin ottaminen tärkeää, se herättää ja vapauttaa: tanssijat huomioivat yleisön katseella
ja kosketuksella.
41. Yhdessä oleminen.
42. Läheisyys, lähellä oleminen mahdollistaa keskittymisen.
43. Koskettaminen tärkeää, ei pelkästään katsomista ja kuuntelemista.
44. Koskettaminen mahdollistaa keskittymisen.
45. Koskettamisen on oltava hienovaraista, ei heti alussa, myönteisiin tilanteisiin liittyvä ja vanhuksen on saatava määrittää etäisyys ja kesto.
VANHUSTEN

TASAPUOLINEN

OSALLISTAMINEN

HITAASTI

EDETEN,

ILMAN

PAINEIDEN ASETTAMISTA JA KYKYJEN MUKAISESTI (yläluokka)
46. Yhdessä tekeminen. (1. alaluokka)
47. Vanhuksia osallistavat elementit lisäävät yhdessä olemisen tunnetta.
48. Ei luoda paineita katsojille osallistumisesta.
49. Onnistumisen ja turvallisuuden tarjoaminen tärkeää, jää tunnemuistiin.
50. Hallittavissa olevaa tanssimista eri ihmisten kanssa, Tanssijan kanssa käsi kädessä keinuminen on helppo tapa osallistua.
51. Osallistumisen mahdollisuus kykyjen mukaan, yksinkertaiset toiminnat, että vanhukset kykenevät ja jaksavat osallistua.
52. Vanhusten mukaan ottaminen fyysisen toiminnan tasolla hitaasti edeten.
53. Tanssimaan hakeminen nätisti ja varovasti. Mietittävä etukäteen.
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54. Osallistamisessa huomioitava vanhusten välinen mahdollinen mustasukkaisuus.
55. Kaikki vanhukset on huomioitava tasapuolisesti.
TANSSIESITYKSEN VISUAALISUUS (yhdistetty luokka)
NÄYTTÄVYYS, VÄRIKKYYS JA SELVÄT VÄRIT (yläluokka)
56. Värikäs. (1. alaluokka)
57. Selvät värit.
58. Mustavalkoväritys auttaa hahmottamisessa – jotta dementoituva ihminen havaitsee esityksen
ydinasiat
59. Voimakas ja yksivärinen puvustus auttaa hahmottamisessa.
60. Näyttävä.
ISOT, SELKEÄT JA RYTMIKKÄÄT LIIKKEET (yläluokka)
61. Selkeät liikkeet (Teija 41). (1. alaluokka)
62. Isot liikkeet (Teija 43, 45).
63. Vilkkaat liikkeet
64. Rytmikäs (Teija 46).
65. Ei liian vaikeita liikkeitä ja liikesarjoja.
66. Suomalaisia kansantansseja.
EROTTUVA JA KUVAAVA PUVUSTUS (yläluokka)
67. Erottuvat asusteet. (1. alaluokka)
68. Monipuolinen ja kuvaava puvustus auttaa tarinan ja tapahtuminen hahmottamisessa.
ISOT JA TUNNISTETTAVAT HAHMOT (yläluokka)
69. Isot hahmot. (1. alaluokka)
70. Tunnistettavat hahmot ja roolit.
71. Massiiviset hahmot.
MONIPUOLINEN, AITO JA KUVAAVA REKVISIITTA (yläluokka)
72. Monipuolinen ja kuvaava rekvisiitta auttaa tarinan ja tapahtuminen hahmottamisessa (Teija
44). (1. alaluokka)
73. Aidot välineet rekvisiittana.
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TANSSIESITYKSEN ÄÄNIMAAILMA (yhdistetty luokka)
KUULUVA JA ESITYSTÄ TUKEVA ÄÄNIMAAILMA (yläluokka)
74. Äänet esityksen tukena. Kuuluva äänimaailma ja jos käytetään puhetta, niin kuuluva ääni ja
hahmoa kuvaavan rekvisiitan käyttäminen apuna (Teija 39–40 muut 11). (1.alaluokka)
75. Riittävästi ääntä.
LIIKKEISIIN

SOPUSOINNUSSA

OLEVA

SELKEÄRYTMINEN

JA

TEMPOLTAAN

RAUHALLINEN MUSIIKKI (Teija 40, muut 16) (yläluokka)
76. Selkeärytminen musiikki, johon sopusoinnussa oleva ryhmän yhtäaikainen selkeä liike helpottavat esityksen hahmottamista ja liikkeen ja ääneen yhdistämistä toisiinsa. (1. alaluokka)
77. Musiikin rauhallinen tempo.
78. Rytmimusiikki tempaisee mukaansa.
79. Sinfoniatyyppinen musiikki ei tempaise mukaansa.
TUTTU MUSIIKKI (yläluokka)
80. Vanhaa tanssimusiikkia: tuttu musiikki aktivoi muistoja. (1. alaluokka)
81. Musiikin tuttuus.
ESIINTYJÄT (yhdistetty luokka)
LAPSET JA NUORET SOPIVAT ESIINTYJIKSI VANHUKSILLE (yläluokka)
82. Lasten ja nuorten esittämänä. (1. alaluokka)
83. Nuoret sopivat esiintyjiksi vanhuksille.
ESIINTYJIEN AITOUS (yläluokka)
84. Esiintyjien aitous oli merkityksellistä. (1.alaluokka)
TILAAN JA VANHUKSIIN TUTUSTUMINEN ETUKÄTEEN (yläluokka)
85. Tanssijoiden etukäteen tapahtuva tutustuminen ympäristöön ja vanhuksiin lisää onnistumisen mahdollisuutta. (1. alaluokka)
TANSSIESITYKSEN YMPÄRISTÖ (yhdistetty luokka)
RAUHALLINEN YMPÄRISTÖ (yläluokka)
86. Ympäristön rauhallisuus on tärkeää keskittymisen tukemiseksi. (1. alaluokka)
87. Huomion kiinnittäminen pois ympäristön häiriötekijöistä.
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SELKEÄ JA NEUTRAALI ESITYSTILA (yläluokka)
88. Esitystilan tulisi olla selkeä: musta, neutraali tausta, ei ylimääräisiä tavaroita, jotta esitys on
hahmotettavissa. (1. alaluokka)
LÄHELLÄ TAPAHTYVA ESIINTYMINEN (yläluokka)
89. Lähellä tapahtuva esitys on elävämpi kuin lavaesitys.(1.alaluokka)
TANSSIESITYKSEN HYÖDYNTÄMISEN ERITYISPIIRTEET (yhdistetty luokka)
ULKOPUOLISIA

HÄIRIÖTEKIJÖITÄ

VÄHENTÄMÄLLÄ

VOIDAAN

KEHITTÄÄ

VAIKUTTAVAMMAKSI (yläluokka)
96. Voidaan kehittää auttamismenetelmänä vähentämällä ulkopuolisia häiriötekijöitä ja saada
sitä kautta vaikuttavammaksi. (1. alaluokka)
VOIDAAN JÄRJESTÄÄ SPONTAANISTI KAHDENKESKISESTI (yläluokka)
97. Voi olla spontaania kahdenkeskistä toimintaa hoitajan ja vanhuksen kesken esimerkiksi
vaikean tilanteen keventämisessä, vanhukset nauttivat myös katsoessaan hoitajan tanssimista. (1. alaluokka)
98. Voidaan hyödyntää arjessa vaatimattomammin.
VOIDAAN JÄRJESTÄÄ SUUNNITELLUSTI RYHMÄLLE KOKONAISUUTENA (yläluokka)
99. Voi olla suunniteltu, isompi ryhmälle järjestetty kokonaisuus, johon kuuluvat valmistautuminen kauniine vaatteineen, odottamisineen ja autolla liikkumisineen. (1. alaluokka)
100. Rutiinit kuten pukeutuminen esitykseen, esityspaikalle siirtyminen, istumapaikan etsiminen
ja esityksestä puhuminen jälkeenpäin ovat tärkeitä.
VOIDAAN JÄRJESTÄÄ MONENLAISILLE JA MONENIKÄISILLE POTILAILLE (yläluokka)
101. Voidaan järjestää myös vuodepotilaille, viriketoimintana vanhainkoteihin, ja laitoksiin eriikäisille. (1. alaluokka)
TANSSIMISEN JA ESITTÄVÄN TANSSIN EROTTAMINEN TÄRKEÄÄ. VANHUS, JOLLE
TANSSIMINEN ON KIELLETTYÄ, VOI HYVÄKSYÄ ESITTÄVÄN TANSSIN (yläluokka)
102. Voidaan erotella perinteinen tanssi ja esittävä, teatterillinen tanssi. Erotteleminen voi olla
tärkeää vanhusten kohdalla, joille tanssiminen on kiellettyä. (1. alaluokka)
103. Esittävän tanssin voi hyväksyä myös vanhus, joka suhtautuu tanssimiseen kielteisesti.
104. Monille tanssi on ollut kielletty asia.
105. Monille tanssi on ollut syntinen asia.
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VANHUKSEN ELÄMÄNHISTORIAN TUNTEMINEN ON TÄRKEÄÄ. TANSSIESITYKSIÄ
EI VOIDA HYÖDNTÄÄ KAIKKIEN KANSSA (yläluokka)
106. Vanhuksen elämänhistorian tunteminen on tärkeää tanssin yhteydessä. Sitä ei voi hyödyntää kaikkien kanssa. (1. alaluokka)

HOITAJIEN KOULUTTAMINEN TANSSIESTYSTOIMINTAAN (yläluokka)
107. Oppilaitoksissa hoitajien koulutus tällaiseen toimintaan, jotta osaavat keskenään järjestää
sitä hoitoyksiköissä. (1. alaluokka)
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Liite13 Sykeanalyysin tulokset
Taulukko 18. Kuvaus Jaakon syketason muutoksista ja tapahtumista ”Kesä”-tanssiesityksen aikana.
Tilanne

Aika

Syketaso

Tanssiesitystapahtuma

Vanhuksen toiminta

Tanssiesitys alkaa lintujen

Jaakko seuraa tapahtumia eri

lyönti/min
Lähtötilanne

17:02:00–

73.3–79.5

lauluäänillä. Tanssijat tulevat puolilla esitystilaa alkuun tarkasti.

17:04:23

lavalle kukkapurkkien ja
istutusten kanssa. kertovat
istutuksistaan vuorotellen.
17:04:24–

Seuraa tarkasti ja vakavana

80.6–80.9

tanssijan kertomusta

17:04:26

istutuksestaan.
Katsoo vakavana esitystilan
etuosaan. Tanssija, joka puhuu on
takavasemmalla.
Improvi-

17:04:27–

79.7–78.6– Kertomukset jatkuvat ja

Seuraa tarkasti tapahtumia. Ottaa

saatio-osuus

kerrottuaan omat tarinansa

mansikan hymyillen ja syö sen.

Mansikka- ja

tanssijat alkavat liikkua

Seuraa vakavana tanssijoiden

linnunlaulu-

yksitellen improvisoiden

liikehdintää.

osuus,

(17:05:51– (63.2–62.8) omilla paikoillaan. Tanssija

Kalastaja-

17:05:52)

hakee mansikoita ja

Eemeli

tarjoaa niitä katsojille
17:13:59

68.1–79.6

mansikoita.
Tanssijat alkavat
liikkua ryhmässä modernein
liikkein, lintujen
äänet kuuluvat taustalla.
Pieni poika tanssii kalastajaEemelin tanssin.

Häävalssi
Häävalssi

17:14:00–

80.0–80.4

Hääpari tanssii haikean

17:14:01

häävalssin.

17:14:02–

79.0–-79.7 Häävalssi jatkuu ja sen

Seuraa tanssia vakavana.
Naurahtaa hieman ampiaisten

Ampiaistanssi 17:19:56

jälkeen lavalle tulee pieniä

tullessa lavalle. Katsoo vakavana

Diskotanssi-

ampiaisia.

ampiaistanssia. Hymyilee tanssin

osuus

Seuraavaksi Sunny- tanssi,

lopuksi.

joka on diskotyylinen.

Jaakko ikään kuin havahtuu
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Tilanne

Aika

Syketaso

Tanssiesitystapahtuma

Vanhuksen toiminta

lyönti/min
Selkeärytminen ja -liikkeinen katsomaan Sunny-tanssia ja seuraa
tanssi.

sitä tarkasti ja vakavana. Vilkaisee
välillä vierustovereitaan, jotka
keskustelevat keskenään. Hymyilee
välillä. Katsoo tanssiosuuden
loppuun tarkasti ja vakavana.

Runo-osuuden 17:19:57–
alku

81.2–80.1

17:20:01

Tanssinopettaja kertoo

Jaakko kuuntelee ja katsoo

aikovansa lukea Kallen

tanssinopettajaa. Vilkaisee runon

vierustoverin kirjoittaman

kirjoittanutta vierustoveria.

runon.

Katsoo liikkumatta ja ilmeettömänä

Tanssinopettaja kertoo runon puhujaa. Naurahtaa vierustoverille,

Runonlausunta

teemasta.

kun tämä kommentoi asiaa.

Tanssinopettaja lukee runon. Kuuntelee ja katsoo vakavana
runonlukijaa. Katsoo hymyillen, kun
tanssinopettaja halaa runon
kirjoittajaa. Yrittää taputtaa, mutta
kädet eivät tottele. Koskettaa
kelloaan.
Vanhusten

17:20:02–

78.5–

tanssittaminen

Tanssijat tulevat

Jaakko tarttuu tanssijaa käsistä

tanssittamaan käsistä

kiinni hymyillen. Tanssii hymyillen

katsojia.

melko pitkään tanssijan kanssa.
Katsoo tanssijoita tarkkaan. Seuraa
hymyillen, kun muita tanssitetaan.

Lopputilanne

17:23.06

76.9

Tanssijat lopettavat

Katsoo tanssijoiden rivissä

tanssittamisen

keinumista ja jalkojen liikkeitä
vakavana.
Lopuksi taputtaa ja katsoo
hymyillen omaistaan.
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Taulukko 19. Kuvaus

Jaakon

syketason

muutoksista

ja

tapahtumista

”Syksy”-

tanssiesityksen aikana.
Tilanne

Aika

Lähtötilanne 16:59:07–

Syketaso

Tanssiesitystapahtuma

71.4–79.8

Tanssiesityksen alku: koulutanssi,Jaakko katsoo tarkkaan

Koulutanssi 17:10:22
Karhuleikki

Vanhuksen toiminta

jossa värikkäät asut, hauskat

tanssijoita. Seuraa tanssijoiden

hahmot, laajat liikkeet ja isoa

liikkumista tilassa. Vilkaisee

rekvisiittaa. Laululeikki ”karhu

vierustoverin käsiä ja

nukkuu” piiritanssina, jossa yksi

liikehdintää. Katselee muita

vanhus mukana tanssissa.

katsojia. Seuraa tarkasti

Karhun tanssi, jossa tanssijalla

tapahtumia, mutta on ilmeetön.

karhuasu ja isoja, laajoja liikkeitä. Nauraa, kun pyydetään leikkiin
Sadetanssi

Sadetanssi, jossa

mukaan. Katsoo esityksen

tanssijoilla värikkäät vaatteet

ulkopuolella olevia tapahtumia.

ja sateenvarjot. Tanssissa

Havahtuu eri aiheiden

selkeitä ja isoja liikkeitä

vaihtuessa. Syke alkaa nousta

sateenvarjojen kanssa.

siinä vaiheessa, kun
sadetanssin tanssijat tulevat
istumaan katsojien keskuuteen

Sadetanssi- 17:10:23–

80.7–

Sadetanssin loppu. Tanssijat ovat Katsoo tarkasti tanssijoiden

17:11:25–

80.0–

lähtemässä katsojien vierestä

liikkeitä seuraten. Taputtaa

takaisin lavalle ja päättävät

muiden kanssa esitykselle.

esityksen.

Katsoo omia käsiään ja

Tanssinopettaja

vilkaisee vierustoverin käsiä

puhuu ja antaa

taputtamisen jälkeen. Katsoo

puolukkamehua katsojille.

tanssinopettajaa hymyillen ja

osuuden
loppu

ottaa mehumukin. Katsoo
mehumukia.
Lopputilanne 17:11:46

78.7

– ”-

Juo mehua.
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Taulukko 20. Kuvaus

Jaakon

syketason

muutoksista

ja

tapahtumista

”Talvi”-

tanssiesityksen aikana.
Tilanne

Aika

Tanssiesitystapahtuma

Vanhuksen toiminta

Lähtötilanne

17:05.00– 72.87–4.8

Syketaso

Kellojen kilinä ja naisen

Jaakko yrittää katsoa esitystä,

17:07:34

puhe

mutta silmät painuvat kiinni.

taustalla, pieni ballerina
tanssii lavalla yksin.
Balettiosuus

17:07:35– 76.2–77.9

Isojen tyttöjen balettiosuus Avaa silmiään ja yrittää katsoa

17:07:54

alkaa. Kauniit valkoiset asut esitystä.
ja tanssijat tanssivat
klassisen

Avaa silmänsä kunnolla. Tähän asti

musiikin tahtiin

Jaakko on ollut melkein silmät
kiinni.

17:07:55– 81.1–88.2–

Isojen tyttöjen balettisuus

Ei havaittavaa muutosta, silmät

17:07:59

jatkuu.

ovat kiinni, mutta lopussa aukaisee

81.8

ne ikään kuin pinnistäen.
Lumipallot

17:08:00– 75.8–75.5

Lumipallon heittokohtaus ja Jaakko katsoo aluksi tapahtumia

Lumiukkotanssin17:15:44

lumiukon teko. Sen jälkeen tarkkaan; silmät auki,

alku

lumiukkotanssi, jossa

havahtuneena. Silmät liikkuvat, pää

tanssijoilla

myös hieman. Jaakko katsoo

Lumiukkotanssi

(4)valkoiset lumiukkoasut ja käsiään.

Saunatanssi-

isoja, laajoja liikkeitä.

osuus

Pienet pojat tulevat hiihtäen ja hän katsoo isoja, laajoja liikkeitä.

Hänen silmänsä ovat selvästi auki

ja reessä puita vetäen

Katsoo edellisen esityksen

lavalle.

loppuun. Silmät painuvat kiinni.

Esittävät keppitanssin ja

Jaakko avaa silmänsä selvästi

halkojenpilkkomistanssin,

auki. Seuraa tapahtumia.

joka perustuu

Huokaisee syvään. Silmät painuvat

taputusrytmeihin käsillä ja

välillä kiinni. Jaakko nostaa välillä

jaloilla. Lopuksi lähtevät

katsettaan vähäksi aikaa. Katsoo

saunaa lämmittämään

jalkojen rytmiosuutta. Vilkaisee
naapurin ohjelmalehtistä ja sitten
omaansa. Katsoo omaa kättään
pitkään ja liikuttaa sitä, kun pojat
puhuvat saunan lämmittämisestä.
Ko.kädessä on sykemittarikello.

Luistelutanssi-

17:15:45– 76.0–

Luistelutanssi, jossa isot

(max.77.51) tytöt ja pieni ballerina.

osuus

Jaakko yrittää katsoa esitystä,
vaikka silmät näyttävät painuvan
kiinni. Katsoo kättään.

Lopputilanne

17:21:30

74.9

Luistelutanssi jatkuu, sitten Aukaisee välillä silmänsä, jotka
tanssijat laulavat ja
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painuvat aika ajoin kiinni. Vilkaisee

Tilanne

Aika

Syketaso

Tanssiesitystapahtuma

Vanhuksen toiminta

tanssivat

pariin otteeseen muita katsojia.

rati-riti-rallaan ja lopuksi

Lopussa ei taputa, mutta toisen

ottavat hämyssä

käden sormet liikkuvat sohvan

kynttilälyhdyt käteensä ja

päällä.

lähtevät tanssittamaan
katsojia käsistä kiinni pitäen
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