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1 Johdanto 

Kiinnostukseni pro gradu -tutkielmani aiheeseen kumpusi omista kokemuksistani katutans-

sin ja katutanssikulttuurin parissa.  Olen toiminut katutanssin parissa vuodesta 2005 alkaen, 

jolloin menin ensimmäiselle hip hop -tanssitunnille. Aluksi tanssi oli vain mukava harrastus, 

mutta pian löysin tieni myös katutanssikulttuurin pariin, ja harrastuksesta muotoutui elämän-

tapa. Katutanssissa minua kiehtoo liike ja tanssi itsessään mutta myös katutanssikulttuuri.  

Tanssin parissa olen saanut itseluottamusta, tutustunut kehooni, oppinut arvostamaan itseäni 

sekä tavannut paljon avoimia ja sydämellään asioita tekeviä ihmisiä. 

Olen opettanut tanssia aktiivisesti vuodesta 2012 alkaen. Opetuslajini on ollut pääsääntöi-

sesti hip hop -tanssi. Tanssinopettajana toimiessani olen huomannut, kuinka suuri merkitys 

tanssilla voi olla yksilölle. Opettajana on ollut mahtavaa seurata sivusta, kuinka ujoista op-

pilaista kuoriutuu varmoja osaaja. Tanssinopettajana olen saanut todistaa, miten oppilaiden 

fyysiset taidot, itseluottamus ja käsitys omasta itsestään sekä omista kyvyistä muuttuvat. 

Oma historiani tanssin parissa sai minut pohtimaan katutanssin ja katutanssikulttuurin vai-

kutusta tanssijan identiteettiin.  Minua kiinnosti, miten katutanssijat kokevat katutanssin ja 

katutanssikulttuurin vaikuttaneen heidän omaan identiteettinsä, sillä itse koen katutanssin ja 

katutanssikulttuurin vaikutuksen omaan identiteettiini olevan vahva. Erotuksena muuhun 

tanssitutkimukseen, minua kiinnosti erityisesti myös katutanssin sosiokulttuurinen vaikutus 

tanssijan identiteettiin.  

Tanssinharrastajia on tutkittu Suomessa melko kattavasti. Esimerkiksi Hip hop -tanssin vai-

kutusta yksilön ruumiskokemukseen on tutkinut Suomessa Anna-Mari Nurmi (2012) väitös-

kirjassaan Kaduilta liikuntasaliin: Toimintatutkimus hiphop-tanssista osana lukion liikunta-

kasvatusta. Nurmen toimintatutkimus esittelee lukion valinnaisen liikunnan hip hop -tanssi-

kurssin osallistujien kokemuksia hip hop -tanssista. Tanssin vaikutusta yksilöön on tutkinut 

myös muun muassa Eeva Anttila (2005) artikkelissaan Tanssin siis ajattelen: pohdintoja 

tanssista, oppimisesta ja kehotietoisuudesta. Anttila tarkastelee siinä kehollista taitavuutta 

tanssinoppimisessa kokemuksellisesta näkökulmasta.  

Katutanssille tyypillistä on tanssimisen lisäksi katutanssikulttuuri, joka on nuorisokulttuuri 

ja alakulttuuri.  Tutkittaessa pelkästään katutanssin vaikutusta yksilön kehonkuvaan tai iden-
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titeettiin jätetään pois tärkeä osa katutanssin ydintä, nimittäin katutanssikulttuuri. Tutkiel-

mani aihetta vastaavaa tutkimusta, jossa tutkitaan aktiivisesti katutanssikulttuuriin osallistu-

vien katutanssijoiden kokemuksia katutanssin ja katutanssikulttuurin merkityksestä identi-

teetilleen, ei ole aikaisemmin tehty Suomessa. 

 Tämän tutkimuksen tavoitteena on avata lukijalle katutanssin maailmaa kokonaisuudessaan 

ja samalla sen merkitystä tanssijalle. Samalla tutkimus voi toimia kannustimena niille katu-

tanssin harrastajille, jotka eivät vielä ole tutustuneet katutanssikulttuurin tarjoamiin mahdol-

lisuuksiin. Tutkimus tarjoaa myös mielenkiintoista ja hyödyllistä tietoa katutanssin ja katu-

tanssikulttuurin myönteisistä vaikutuksista yksilön identiteettiin ja toivon mukaan purkaa 

hip hop -kulttuuriin liittyviä ennakkokäsityksiä. Parhaimmillaan katutanssi ei ole pelkästään 

tanssimista, vaan siihen kuuluu rikas, monipuolinen ja avoin kulttuurikenttä, joka usein jää 

monilta pimentoon. 

Pro gradu -tutkielmani pohjautuu kandidaatin tutkielmaani Katutanssi ja katutanssikulttuuri 

osana tanssijan identiteettiä (Laakkonen 2015), joka on teoriakatsaus katutanssiin, katutans-

sikulttuuriin sekä identiteettiin.  Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on selvittää miten katu-

tanssijat kokevat katutanssin ja katutanssikulttuurin vaikuttaneen heidän identiteettiinsä.  

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Miten tanssija kokee katutanssin ja katutanssikulttuurin vaikut-

taneen myönteisesti omaan identiteettiinsä? 

2. Millaisena katutanssija kokee identiteettinsä? 

 

Tutkimuskohteekseni valikoituivat siis katutanssia tanssivat ja katutanssikulttuurin piirissä 

olevat tanssijat.   Tutkimuksen aineistonkeruutavaksi valikoitui kyselylomake, sen vuoksi 

että tämä aineistonkeruumenetelmä mahdollisti aineistonkeruun koko Suomen laajuudelta.  

Kyselylomakkeeseen tuli 43 analyysiin asti päässyttä vastausta, mikä osaltaan kertoo aiheen 

ajankohtaisuudesta ja kiinnostavuudesta. Aineiston analyysi on tehty aineistolähtöisen sisäl-

lönanalyysin avulla. Aineiston analyysivaiheessa vastauksista ei noussut esiin katutanssin ja 

katutanssikulttuurin negatiivisia vaikutuksia tanssijoiden identiteettiin, joten tutkimuksen 

näkökulma rajattiin koskemaan vain katutanssin ja katutanssikulttuurin myönteisiä vaiku-
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tuksia tanssijan identiteetille. Tutkimuksen tuloksista ilmeni vastaajien selkeä kokemus ka-

tutanssin ja katutanssikulttuurin vaikutuksesta tanssijan identiteettiin, josta tarkemmin kir-

joitan luvussa 4. 

Mielenkiintoni aiheeseen liittyy kokemuksen tutkimiseen, ja päädyin lähestymään tutkiel-

mani aihetta fenomenologisesta näkökulmasta, joka on hyvin yleinen näkökulma tanssin tut-

kimuksessa. Fenomenologia tutkii kokemusta, ja sille on tyypillistä holistinen ihmiskäsitys, 

joka hylkää dualistisen ihmiskäsityksen, jossa ihminen nähdään koostuvan kahdesta eri sub-

stanssista hengestä ja materiasta.  

Käsitykseni oppimisesta ja tiedon muodostumisesta on sosiokonstruktiivinen. Konstruktii-

visessa oppimiskäsityksessä oppiminen nähdään prosessina, jossa ihminen valikoi ja tulkit-

see vastaanottamaansa informaatiota aiemman tietonsa perusteella. Sosiokonstrutiivinen op-

pimiskäsitys painottaa konstruktiivisen tiedon muodostumisen lisäksi vuorovaikutusta ja so-

siaalisia suhteita oppimisessa. Oppiminen toteutuu aina sosiokulttuurisessa kontekstissa, ja 

oppiminen nähdään laaja-alaisena prosessina, johon kuuluu oleellisesti muun muassa yksi-

lön itseohjautuvuus, reflektio, yhteistyö, identiteetinkehittyminen ja arvopäämäärien hah-

mottaminen. (Kauppila, 2007, s.37–40, 48.)  

Tutkimukseni kannalta keskeisiä käsitteitä ovat fenomenologia, identiteetti, katutanssi, ka-

tutanssikulttuuri ja kyselytutkimus. Katutanssin synonyyminä voidaan käyttää termiä street-

dance. Käytän pro gradu -tutkielmassani termiä katutanssi kuvaamaan kaikkia hip hop  kult-

tuurin alla syntyneitä tanssityylejä sekä myöhemmin mukaan liitettyjä tanssilajeja.  Tarkem-

man rajauksen esittelen luvussa 2.3.2. 

 Tutkielmani rakenne etenee tutkimuksen lähtökohtien esittelystä aineiston analyysiin ja siitä 

tulosten esittämiseen ja lopulta pohdintaan. Tutkielmani lähtökodissa tarkastellaan tarkem-

min fenomenologiaa ja kokemusta, katutanssia ja katutanssikulttuuria sekä niiden historiaa, 

identiteettiä ja sen muodostumista sekä yhteisöllisyyttä.  Lähtökohtien tarkastelussa on ta-

voitteena avata lukijalle tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä sekä käsityksiäni tutkittavasta 

aiheesta kuin myös syitä tekemiini valintoihin.  

Lähtökohtien jälkeen tarkastelussa on aineisto ja sen kerääminen ja analysointi kvalitatiivi-

sin menetelmin. Tämän luvun tavoitteena on avata tapaa, jolla olen kerännyt ja analysoinut 

aineistoni. Aluksi tarkastelen kvalitatiivisen tutkimuksen yleisiä piirteitä ja perustelen valit-

semani aineistonkeruu ja -analyysimenetelmät. Tämän jälkeen kuvaan aineistonanalyysin, 
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jota seuraa aineistosta saamieni tulosten esittäminen. Viimeisessä luvussa pohdin tutkimuk-

sen luotettavuutta ja mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Tutkielmani lopusta löytyvät työssä 

käytetyt lähteet. 
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2 Tutkimuksen lähtökohdat 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen lähtökohdat. Ensimmäisenä esittelen tutkimukseni taus-

talla olevan filosofisen ajatussuuntauksen, fenomenologian. Esittelen fenomenologian pää-

piirteitä sekä fenomenologista käsitystä kokemuksesta, kehosta ja ruumiista. Tämän jälkeen 

avaan hieman tanssin kokemista fenomenologisestä näkökulmasta käsin. 

Seuraavassa alaluvussa avaan lyhyesti käsitettä tanssi, jonka jälkeen keskityn tarkemmin ka-

tutanssin esittelemiseen. Katutanssi ja katutanssikulttuuri ovat osa laajempaa hip hop - kult-

tuuria, jonka historiaa esittelen luvussa 2.3.1. Hip hop - kulttuurin historian tarkastelun jäl-

keen avaan tarkemmin hip hopin ja tanssin suhdetta sekä hip hop -kulttuurissa tapahtunutta 

murrosta, joka johti muun muassa katutanssin leviämiseen maailmalla. Luvun lopuksi esit-

telen vielä hieman katutanssin historiaa Suomessa. 

Luvussa 2.4 käsittelen yhteisöllisyyden merkitystä yksilölle. Tässä alaluvussa kuvaan myös 

yhteisöllisyyden ilmentymistä eri muodoissaan katutanssikulttuurin kontekstissa. Luvun lo-

pussa keskityn identiteetin määrittelyyn, sekä esittelen kaksi tunnettua identiteetin muodos-

tumisteoriaa. Esittelen lyhyesti Erik H. Eriksonin (1982) kahdensanvaiheisen identiteetin-

muodostumisteorian sekä James E. Marcian (1966) neljävaiheisen identiteetinmuodostumis-

teorian. 

2.1 Fenomenologia 

Länsimaisen filosofian perinteiden mukaan ihmisen tajunta yritetään usein irrottaa keholli-

suudesta, jolloin voidaan puhua dualistisesta ihmiskäsityksestä.  Johnsonin ja Lakoffin 

(1999) mukaan kehollisuuden ja tajunnan eriyttäminen kahdeksi erilliseksi ”osaksi” ei ole 

mahdollista, sillä keho tarjoaa tajunnalle pohjan (aivot), jolla toimia, sekä kyvyn vaikuttaa 

ja ympäristöön liikkumalla ja havainnoimalla. (em., 1999, s. 16–17.) Tämän kaltainen ajatus, 

jossa tajunta ja keho ovat erottamattomia, on tyypillistä myös fenomenologiselle filosofialle. 

Fenomenologisessa suuntauksessa kehon ja tajunnan lisäksi esille nostetaan elämäntilanne 

eli se todellisuus, jossa ihminen elää. Tätä käsitystä ihmisestä kokonaisvaltaisena yksilönä 

kutsutaan holistiseksi ihmiskäsitykseksi. Fenomenologia pyrkii kuvaamaan sitä, miten me 

koemme todellisuuden. Fenomenologia keskittyy ilmiöihin ja niiden käsitteelliseen jäsentä-

miseen. Valmiin teoreettisen viitekehyksen sijaan lähdetään liikkeelle eletystä todellisuu-

desta ja sen ilmiöistä. (Miettinen, Pulkkinen & Taipale, 2010, s. 10–11.) 
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Fenomenologia keskittyy tutkimaan kokemusta. Kokemus terminä käsitetään laajasti ihmi-

sen kokemuksellisena suhteena hänen omaan todellisuuteensa, jossa hän elää. Kokemuksen 

syntyminen edellyttää aina ihmisen ja hänen todellisuutensa välistä vuorovaikutusta. Tämä 

ihmisen ja maailman välinen suhde nähdään fenomenologiassa intentionaalisena. Toisin sa-

noen kaikki maailmassa kokemamme asiat merkitsevät meille jotakin. Maailma ei näin ollen 

ole neutraali, vaan jokainen havaintomme sisältää jonkin merkityksen meille itsellemme. 

Näiden merkityksien avulla voimme ymmärtää ja jäsentää maailmaamme. (Laine, 2001.) 

Kokemus muotoutuu merkitysten mukaan, ja juuri nämä merkitykset ovat fenomenologian 

tutkimuskohteita. Merkitysten tutkiminen perustuu ajatukseen ihmisen intentionaalisuu-

desta. Eli ihmisen suhde todellisuuteen on aina täynnä merkityksiä, joista kokemus muodos-

tuu. Merkitykset joiden avulla hahmotamme maailmaa, eivät ole synnynnäisiä, vaan ne muo-

dostuvat sen yhteisön kautta, jossa elämme. Ihmisyksilö on siis perustaltaan yhteisöllinen 

olento. (Laine, 2001.) 

Jokainen yksilö on erilainen, mutta koska olemme saman yhteisön jäseniä, on meillä myös 

yhteisiä piirteitä ja yhteisiä merkityksiä muiden yhteisön jäsenten kanssa. Näin ollen tutki-

malla yksilön merkityksiä tutkimus voi paljastaa myös jotain yleistä koko yhteisöstä. Feno-

menologinen tutkimus ei kuitenkaan pyri luomaan universaaleja yleistyksiä, vaan ymmärtä-

mään jonkin tutkittavan alueen ihmisten sen hetkistä merkitysmaailmaa. (Laine, 2001.) 

2.1.1 Kokemus 

Kokemus edellyttää tajunnallista toimijaa sekä tajunnallisen toiminnan objektia. Tajunnalli-

sen toiminnan keskeisin oletus on intentionaalisuus. Ilman intentionaalisuutta ihminen ei ole 

tajunnallinen olento (Perttula, 2008).  Rauhalan (2014) mukaan tajunta on inhimillisen ko-

kemisen muodostama kokonaisuus. Tajunnallisuudella tarkoitetaan olemisen tulemista ole-

massa olevaksi. (em., s.34–35.) 

 Elämys on tajunnan tila, jossa ilmenee merkityksiä (Rauhala, 2014, s. 34–35). Elämyksessä 

kohde ilmenee ihmiselle jonakin, eli se saa merkityksen (Perttula, 2008). Kun merkitys aset-

tuu tajunnassamme suhteeseen jonkin objektin, ilmiön tai asian kanssa, ymmärrämme ky-

seisen objektin, ilmiön tai asian tajunnan avulla, jolloin syntyy merkityssuhde. (Rauhala, 

2014, s. 34–35). Toisin sanoen elämys sisältyy kokemukseen, joka fenomenologiassa käsi-

tetään erityisenä suhteena, joka yhdistää subjektin ja objektin toisiinsa. Tätä kokemuksen 
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sisältämää erityissuhdetta nimitetään merkityssuhteeksi. (Perttula, 2008). Merkityssuhteet 

muodostavat verkostoja, joiden kautta syntyvät maailmankuvamme sekä käsityksemme it-

sestämme. (Rauhala, 2014, s.34–35.) 

Kokemukselle olennainen osa on yksilön todellisuus, joka voidaan käsittää yksilön elämän-

tilanteeksi. Todellisuutemme voi koostua aineellisista, ideaalisista, elämänmuodollisista ja 

kehollisista todellisuuksista, joista jokaisesta voi muodostua ihmisen elämäntilanteita.  Rau-

hala viittaa elämäntilanteeseen termillä situaatio (Perttula, 2008). Situationaalisuus on ihmi-

sen olemassaolon muoto, jonka kautta ihminen kietoutuu todellisuuteen. Situaation kautta 

saamme jonkin aseman, funktion tai ominaisuuden (Rauhala, 2014, s. 34–35, s. 45–46.) Situ-

aatio tai elämäntilanteemme koostuu siitä kaikesta, mihin ihminen on suhteessa.  Merkitys-

suhteen ilmetessä situaationaalisuus on läsnä (Rauhala, 2014, s. 42–42). Kokemusta ei siis 

voi olla olemassa ilman yksilön todellisuutta.  

Kokemuksella on monikerroksinen luonne. Kokemuksen monikerroksiseen luonteeseen vai-

kuttaa vahvasti tajunnallisuus, sillä jokainen merkityssuhde ei välttämättä täydenny elämyk-

sellisesti valmiiksi kokonaisuudeksi. Näitä täydentymättömiä merkityssuhteita voidaan kut-

sua tiedostamattomiksi kokemuksiksi. (Perttula, 2008). Tiedostamaton kokemus ei ilmene 

kokijalleen selkeästi oivallettuna merkityksenä. Tästä huolimatta tiedostamattomilla koke-

muksilla on merkittävä rooli yksilön subjektiivisen maailmankuvan muodostumisessa. Ero 

tiedostamattoman ja tiedostetun kokemuksen välillä ei ole selkeä, vaan ne voidaan käsittää 

asteikkonsa ääripäinä. Merkityssuhteen täydentymisen aste ei määritä kokemuksen elämyk-

sellisyyttä ja merkitystä yksilölle. (Niskanen, 2008.)   

Ihmisen olemassaolon puolet ovat yhdessä ja niiden mikrotapahtumat kietoutuvat jatkuvasti 

erottamattomaksi kokonaisuudeksi. Situationaalisuus, kehollisuus ja tajunnallisuus ovat 

kaikki yhtä primaarisia ja välttämättömiä kokonaisuuden toimimisen kannalta. (Rauhala, 

2014, s.54–55.) Tajuntamme on riippuvainen kehomme sille antamista viesteistä. Keho, ta-

junta ja ympäröivä maailma ovat pohja sille minkä koemme todellisuudeksi. (Johnson & 

Lakoff, 1999, s.17.) 

2.1.2 Keho ja ruumis 

Kehollisuus on ihmisen olemassaolon perusmuoto. Kehossa tapahtuvat prosessit ovat orgaa-

nisia. Näissä orgaanisissa toiminnoissa ei itsessään ole mitään symbolista, vaan ne jatkavat 
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ja täydentävät toistensa aloittamia prosesseja sekä kontrolloivat toistensa toimintaa. (Rau-

hala, 2014, s.38–40.) Prosessia jossa orgaanisesta toiminnasta tulee tajunnan kohde, voidaan 

kutsua kehontietoisuudeksi. Kehontietoisuudella tarkoitetaan ihmisen kykyä tarkastella 

omaa kehon tilaansa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Kun näitä aistimuksia ja tuntemuksia 

tarkastellaan tietoisesti, ne muuttuvat tajunnan sisällöiksi ja saavat merkityksiä. (Anttila 

2013, s.33.) 

Fenomenologian mukaan keho ja mieli ovat aina läsnä kokemuksessa ja tietoisuus suuntau-

tuu maailmaan kehon kautta. (Sarje, 1992, s. 51) Keho on keskeinen elementti tanssissa. 

Parviaisen (1994) mukaan tanssin lähtökohtana on aina kehollisuus, vaikka tanssimisen tavat 

muotoutuvat ajan, paikan ja kulttuurin mukaan. Tanssissa keho toimii sekä instrumenttina 

että luomisen lähteenä. (Em. s, 21–22.)  

Arkipäiväisessä elämässä ihmiset kokevat usein kehonsa sattumanvaraisella tavalla ja epä-

määräisellä tavalla.  Emme kiinnitä kehoomme arkipäiväisissä asioissa huomiota muulloin, 

kuin silloin kun tunnemme jonkin olevan vialla kehossamme. (Parviainen, 1999.) Kehoon 

keskittyminen vain silloin, kun siinä on jotain vialla voi luoda omasta kehosta negatiivisen 

kuvan. Tämän vuoksi on tärkeää ajoittain hiljentyä kuuntelemaan kehoa, ennen kuin keho 

käskee pysähtymään. Tällainen erityinen keskittyminen kehoon tulee mahdolliseksi muun 

muassa tanssin avulla, jolloin keho on pakko ottaa huomioon arkipäiväistä elämää selkeäm-

min. 

Tanssijalla on aina omakohtainen suhde omaan liikkumiseensa. Susan W. Stinson (2004) 

viittaa tähän omakohtaiseen suhteeseen käsitteellä ”bodily knowlegde”, tarkoittaen sillä ke-

hon tietoisuutta, ymmärrystä ja muistia. Tämänkaltainen tietoisuus on mahdollista vain ko-

kijalle itselleen ja se avautuu jokaiselle yksilölle omalla henkilökohtaisella tavallaan.  

Omakohtainen suhde kehoon on yksi näkökulma, josta kehoa voidaan tarkastella. Toinen 

näkökulma on kokea keho kehon ulkopuolisen näkökulmasta. Rautaparta (1997) avaa teks-

tissään Merleau- Pontyn käsitystä kehon kokemista. Merleau-Pontyn mukaan yksilön suhde 

omaan ruumiiseen on erilainen kuin muihin olioihin, sillä omaa ruumista ei koskaan voi 

tarkastella ja havaita kuten muita olioita. Toisaalta omaa ruumista ei voi tarkastella joka 

puolelta, kuten muita olioita voi. Toisaalta taas oma ruumis on aina läsnä ja sillä on sellaisia 

ominaisuuksia, joita muilla olioilla ei ole, esimerkiksi mahdollisuus koskettaa ja tulla kos-

ketetuksi yhtä aikaa. (Rautaparta, 1997.) Ihmisen omalla ruumiilla on näin ollen erikoinen 
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ominaisuus, mitä muilla olioilla ei ole. Ihmisen oma keho voi olla yhtä aikaa tekemisen 

kohde ja tekijä.   

Parviaisen käsitys kehon tarkastelemisesta pohjautuu pitkälle samoihin asioihin kuin Mer-

leau- Pontyn käsitys ruumiin kokemisesta.  Parviaisen (1999) mukaan kehoa voidaan tarkas-

tella kahdella tavalla; kehon ”ulkopuolelta” (katsoja) ja kehon ”sisäpuolelta”(liikkuja). Yk-

silö ei voi tarkastella omaa kehoaan samalla tavalla kuin hän pystyy tarkastelemaan muita 

olioita, mutta hänelle on erityislaatuinen mahdollisuus tarkastella omaa kehoaan tavalla, jo-

hon kehon ulkopuolinen yksilö ei pysty. 

2.1.3 Tanssin kokeminen 

Kehon tarkastelu kahdesta eri suunnasta voi olla yksi syy siihen, miksi tanssin kokeminen 

katsojan ja tanssijan välillä voi olla hyvin erilainen. Tanssija ei koskaan pysty näyttämään 

kehonsa tuottamaa kokemusta niin, että se olisi muille aistittavissa samalla tavoin kuin tans-

sijalle. Katsoja ei pysty tarkastelemaan kehoa niin kuin kehon liikuttaja, sillä hänellä ei ole 

pääsyä samoihin tarkastelukanaviin kuin liikkujalla. 

Sama kahden näkökulman dilemma koskee myös tanssista saatavan kokemuksen sanallista-

mista. Tanssista saatavaa kokemusta on mahdotonta sanallistaa sellaiseen muotoon, että se 

olisi ymmärrettävä myös sellaiselle henkilölle, joka ei itse ole kokenut tanssin kosketuksen 

vaikutusta (Anttila, 2009). Toisin sanoen maailma näyttää tanssivan ihmisen silmin erilai-

selle kuin sellaisen, joka ei ole ikinä tanssinut (Parviainen, 1994, s. 18). Tanssi parhaimmil-

laan yhdistää kehollisen, tunteellisen ja yhteisöllisen kokemuksen.  

Tanssi voi kiehtoa ihmisiä muun muassa erilaisten kehollisten tuntemusten, kokonaisvaltai-

sen kokemuksen ja yhteisöllisen tapahtumisen kautta (Anttila, 2009). Tanssi on kokemuk-

sena tekijälleen kokonaisvaltainen. Usein tanssissa kehollinen aspekti nousee helposti tun-

netta ja yhteisöllisyyttä suuremmalle jalustalle. On kuitenkin tärkeää olla vähättelemättä 

kaikkien elementtien osuutta kokemukseen.  

Tanssiminen yhdessä muiden kanssa avaa monia uusia kokemisen mahdollisuuksia. Esimer-

kiksi kun liikkeen ja kehon kautta ymmärrys itsestä suhteessa ympäröivään maailmaan jä-

sentyy, ja samalla kokemus itsestä vahventuu ja yksilölle avautuu erilaisia näkökulmia. 

Tanssiessaan ihminen kohtaa itsensä, toiset ihmiset ja ympäröivän tilan moniulotteisena. 

Tila on yhtä aikaa konkreettinen ja abstrakti. (Anttila, 2005.) 
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Omakohtainen persoonallinen suhde liikkeeseen on käsite, josta Anttila (2005) käyttää ter-

miä ”thoughtful motion”. Edellä mainitulla termillä Anttila (2005) tarkoittaa sitä, että keho 

ja mieli yhtyvät toiminnassa. Näin ollen on kysymys liikkeestä, jossa on mieltä tai liikkeestä, 

jolla on merkitystä tekijälleen. Liikkuessa tunne omasta kehosta vahvistuu. Ihminen saa kos-

ketuksen itseensä. Kun ihminen saa kosketuksen itseensä liikkuvan kehonsa kautta, hän voi 

kokea voimaantumisen ja minuuden rakentumista. Toisin sanoen tanssin kautta saatava 

tunne siitä, että keho ja mieli toimivat yhdessä, voi olla identiteetin rakentumisessa hyvin 

merkittävä kokemus. (Anttila, 2005.) 

Tanssikokemuksissa yhdistyy vapaus, kokemus autenttisesta minästä, rajojen ylittäminen 

sekä itsenä, ajan ja paikan unohtuminen (Anttila, 2005). Tanssi herättää vahvistaa läsnäolon 

kykyä sekä mahdollistaa merkityksellisen suhteen tanssiin. Parhaimmillaan tanssissa yhdis-

tyvät motorinen taitavuus, kehollinen tietoisuus, sosiaalisuus ja läsnäolo. Tanssi tarjoaa 

mahdollisuuden haastaa itseään niin fyysisesti ja psyykkisesti kuin myös sosiaalisesti. Tans-

sin antaa tekijälleen mahdollisuuden onnistumisen kokemuksiin monella kentällä, jättäen 

aina tilaa kehittymiselle. Tanssija ei olekaan koskaan valmis. 

Tanssin kokemisesta puhuttaessa nousee usein esille termi flow. Flow tarkoittaa tilaa, jossa 

ihminen on niin syventynyt toimintaansa, että millään muulla ei ole sillä hetkellä väliä 

(Csikszentmihalyi, 2005,s.19). Termillä flow viitataan tanssissa usein tunteeseen, jossa keho 

ja mieli ovat läsnä ja liike ikään kuin virtaa eteenpäin.  

Edellä mainittu termi ”thoughtfull motion” (Anttila, 2005) voidaan hyvin rinnastaa flow’hun 

katutanssista puhuttaessa. Flow on samalla tavoin kuin ”thoughtfull motion” tila, jossa mieli 

ja keho yhtyvät toiminnassa tuottaen tekijälleen merkityksellistä liikettä.  Flow ei koskaan 

voi olla pelkkä fyysinen prosessi, sillä tajunnan on oltava yhtä lailla toiminnassa mukana 

(Csikszentmihalyi, 2005, s.146).  Flown saavuttaminen ei ole mahdollista ilman kehon ja 

tajunnallisuuden yhteyttä. 

Flow’lle tyypillistä katutanssissa on nimenomaan tila, jossa tanssija on niin syventynyt 

omaan toimintaansa, että millään muulla ei ole väliä. Tanssissa flow näkyy myös ulospäin 

eräänlaisena sulavuutena ja vaivattomuutena.  Ulkopuoliselle tanssijan flow voi näyttäytyä 

hyvinkin erilaisena liikkeenä, riippuen tanssijasta. Tanssi voi siis olla aksentoitua ja eri ta-

voin rytmitettyä ja erinäköistä mutta silti sisältää flow’n. Jokaiselle flow’lle tyypillistä on 

kuitenkin tila, jossa tanssija on täysin imeytynyt omaan tekemiseensä. Flow’n kokeminen 

voidaankin nähdä jokaisen tanssijan pyrkimyksen kohteena. 
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2.2 Tanssin määritelmä 

Mitä on tanssi? Käsite tanssi voidaan määritellä monella eri tavalla. Tanssiin kuuluu isona 

osana kehollisuus sekä tanssin kokeminen. Tanssin määrittelemiseen vaikuttaa pitkälti se, 

miltä kannalta tanssia tarkastellaan. Puhuttaessa tanssista jokaisella ihmisellä on jo kulttuu-

rin muovaava esiymmärrys siitä, mitä tanssi on. Länsimainen tanssikäsitys on kokenut muu-

toksen vuosisatojen aikana ja on lopulta muotoutunut sellaiseksi kuin me sen tunnemme. 

(Parviainen, 1994, s. 9.) Tästä huolimatta länsimainen käsitys tanssista ei ole täysin saman-

lainen kaikilla länsimaalaisilla, sillä jopa länsimaisen tanssikäsityksen sisällä voi olla paljon 

eroja siinä, mikä käsitetään tanssina (Hoppu, 2003).  

Yleisimmin käytetty tanssin määritelmä on Judith Lynne Hannan määritelmä (Hoppu, 2003).  

Hanna (1987) määrittelee tanssin neljän kriteerin avulla ihmisen toiminnaksi, joka on tar-

koituksenmukaista ja tarkoituksellisesti rytmikästä toimintaa, joka on kulttuurin muokkaa-

maa ja sisältää sanatonta kehon liikettä, joka poikkeaa tavallisesta kehon motorisesta toimin-

nasta ja jolla on luontainen ja esteettinen arvo (em. s, 19).  Hannan määritelmä on melko 

kattava, mutta ei täysin aukoton, sillä esimerkiksi nykytanssiteoksissa käytetään usein taval-

lista kehon motorista toimintaa jopa melko keskeisessä roolissa, silti tämä mielletään tans-

siksi, vaikka se ei Hannan määritelmää täytä. Toisaalta kaikenlaisen tanssin kattavaa tanssin 

määritelmää ei välttämättä edes ole (Hoppu, 2003). 

Jaana Parviainen (1994) tutkii sanan tanssi merkitystä. Hänen mukaansa länsimaisessa kult-

tuurissa sanaa tanssi käytetään varsin sattumanvaraisesti.  Termi kätkee sisäänsä laajan kir-

jon erilaista liikekieltä sisältäviä toimintoja, kuten baletti, lavatanssit ja kansantanssit, mutta 

sulkee ulkopuolelleen monia samankaltaisia liikemuotoja omaavia liikkumistapoja, kuten 

muun muassa rytmisen voimistelun ja cheerleadingin. (Parviainen, 1994, s. 10-12.) Sanalla 

tanssi voidaan viitata moneen erilaiseen tanssiin, kuten baletti, hip hop, show-jazz-t, disco-, 

ja kilpa- ja kansantansseihin. Toisin sanoen jos ihminen kertoo tanssivansa, siitä ei voida 

vielä päätellä, mitä hän tekee ja minkä hän mieltää tanssiksi.  
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2.3 Katutanssi 

Jokaisella tanssilla on oma kulttuurinsa ja sille tyypilliset piirteet (Hanna, 1987, s.3-5). Ka-

tutanssi on syntynyt osana hip hop -kulttuuria. Jotta voidaan täysin ymmärtää, mitä tietyn-

lainen tanssi on ja mitkä ovat sen eri ulottuvuudet, on ymmärrettävä tanssin ja kulttuurin 

yhteys. (Hoppu, 2003).  

Hip hop -kulttuurin juuret ovat afroamerikkalaisessa ja latinalaisessa katukulttuurissa. 

Tanssi on alusta asti ollut osa hip hop kulttuuria. Tanssityylejä on vuosien aikana syntynyt 

useita, mutta kaikkien katutanssityylien synnylle on ollut ominaista katutanssikulttuurin vai-

kutus. Katutanssi on levinnyt ympäri maailmaa musiikkivideoiden ja elokuvien mukana vie-

den tanssin kauemmas alkuperäisestä ympäristöstään. Katutanssikulttuuri elää vahvasti 

myös Suomessa kaukana alkuperäisistä syntysijoistaan. 

2.3.1 Hip hop kulttuurin historiaa 

Hip hop -kulttuuri on noussut afroamerikkalaisesta ja latinalaisesta katukulttuurista New 

Yorkin Bronxissa 1960–70-lukujen vaihteessa. Hip hop -kulttuuriin syntyyn vaikuttivat voi-

makkaasti epätasa-arvo kaupungin osien välillä, 1970-luvun työttömyys sekä jengit ja niiden 

aiheuttamat levottomuudet. (Chang, 2008, s. 28, 59-86.) Nousun valtaväestön tietoisuuteen 

hip hop teki 1980-luvulla (Driver, 2000, s. 230). 

Hip hop -kulttuuri jaetaan yleensä neljään elementtiin, joita ovat DJ (disc jockey), MC (mas-

ter of ceremonies), b-boy (break boy, brox boy, beat boy) ja graffiti. Myöhemmin nämä neljä 

elementtiä erkaantuivat toisistaan hip hop -kulttuurin kaupallistuttua ja levittyä maailmalle 

(Nurmi, 2012, s. 12). Kokonaisen kulttuurin tiivistäminen neljään elementtiin ei anna koko-

naiskuvaa hip hopista. Hip hop -kulttuuriin kuuluu olennaisesti myös se, miten puhutaan, 

miltä näytetään ja miten kommunikoidaan (Chang, 2008, s. 11-12).  Ennen kaikkea hip hop- 

kulttuurissa on kyse yhteisöllisyydestä (Nurmi, 2012, s. 27). 

Jengien vaikutus hip hop -kulttuurin syntyyn on selkeästi havaittavissa sen toimintatavoista. 

Yksi selkeimmistä esimerkeistä on jengien vaikutus muun muassa graffitti-kulttuurin syn-

nyssä. Jengien toiminta oli hyvin territoriaalista, ja väärän jengin alueella liikkuminen ris-

kialtista (Fricke & Ahearn, 2002, s.3). Jengeillä oli tapana merkitä omat alueensa tageilla eli 

eräänlaisilla nimimerkeillä. Myöhemmin tageistä muotoutui taitavien graffitiartistien käsissä 
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suurempia ja värikkäämpiä graffiteja. (Mikkonen, 2004, s. 32.) Edelleenkin tageja ja graffi-

teja käytetään paikkojen merkitsemiseen mutta myös itseilmaisuun.  

Jengit tarjosivat ghettojen nuorille turvaa, tekemistä ja yhteenkuuluvuutta, mutta jengeistä 

johtuva väkivalta ja huumeet vaikuttivat koko kaupunginosan elämään (Fricke & Ahearn, 

2002, s. 3).  Jengiväkivallan korkeimman aallon laannuttua vuonna 1974 tapahtui muutos 

kohti hip hop -kulttuurin syntyä (Isomursu & Tuittu, 2005, s.18). Monet jengien tavat siir-

tyivät myös hip hop -kulttuuriin. Jengien vaikutus hip hop -kulttuuriin näkyy myös tänä päi-

vänä muun muassa battle-traditiossa (Fricke & Ahearn, 2002, s. 3).    

Hip hop -kulttuurin syntyyn vaikuttivat suuresti korttelibileet (block party). Korttelibileet 

yleistyivät nopeasti ja nousivat pian bronxilaisten suosioon (Isomursu & Tuittu, 2005, s. 18). 

Korttelibileitä järjestettiin nimensä mukaisesti ulkona.  Korttelibileiden musiikista vastasivat 

dj:t, jotka soittivat sitä itse rakentamillaan äänentoistolaitteilla. (Chang, 2008, s.100). Virta 

soittimiin saatiin lyhtypylväiden muuntajalaatikoista (Mikkonen, 2004, s. 32).  

Korttelibileissä juhlijoiden infoamisesta ja vauhdittamisesta vastasi MC. Aluksi mikrofonia 

käytettiin vain ilmoitusluontoisten asioiden kuuluttamiseen, kuten esimerkiksi kertomaan, 

missä bileet ovat seuraavan kerran. Pian mikin käyttö laajentui juhlijoiden vauhdittamiseen 

erilaisin huudoin ja riimein. Ajan kulussa mc perinne vaikutti suuresti siihen mitä me nyky-

ään tunnemme nimellä rap. (Fricke & Ahearn, 2002, s.76-81.) 

Suuri murros kohti hip hop -kulttuurin seuraavaa vaihetta syntyi, kun jamaikalaissyntyinen 

Clive Campbell, joka tunnetaan myös nimellä DJ Kool Herc, kehitti keinon, jolla hän pystyi 

tuplaamaan musiikista haluamiaan kohtia, sekä miksaamaan yhteen kappaleita siten että nii-

den vaihtumiskohtaa ei huomannut.  Tanssittavia kohtia, jotka olivat usein rumpu-, basso- 

tai komppikitarasooloja, Kool Herc nimitti breikeiksi (breaks) (Tuittu & Isomursu, 2005 s. 

18). Nämä breikkikohdat olivat usein niitä kohtia kappaleista, jotka villitsivät tanssijoita, 

mistä myöhemmin näille tanssijoille tuli nimitys b-boy (break boy). 

Aikaisimmat b-boyt voidaan jäljittää 1960-luvun alkuun, jolloin newyorkilaiset alkoivat 

tanssia good foot -tanssia, joka perustui James Brownin kappaleeseen ”Get on the Good 

Foot” (Driver, 2000, s. 230). Break-tanssi koostuu lattialla tehtävistä footworkeista, näyttä-

vistä powermoveista, ylhäällä tanssittavasta top rockista, pysähdyksistä eli freezeistä sekä 

erilaisista ylös- ja alasmenoista.  Break-tanssin piirteille löytyy vastineita niin kaukaisista 

kuin tuoreemmista kansan- ja populaarikulttuurien historioista (Tuittu & Isomursu, 2005, 
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s.20). Break-tanssin liikekieli on saanut vaikutteita muun muassa uprockingista (jengien suo-

sima taistelutanssi), stepistä, lindy hopista, James Brownista, salsasta, kuubalaisista tans-

seista, afrikkalaisista heimotansseista sekä amerikkalaista kansantasseista (Pabon, 2012).  

Yhtäläisyyksiä voidaan nähdä myös capoeirassa, pantomiimissa, akrobatiassa sekä jazz- 

kulttuurin minstrel-esityksissä (Tuittu & Isomursu, 2005 s. 20). 

Hip hop -kulttuuri syntyi vastalauseena vallitseville oloille 1970-luvun jälkeen. Monien kult-

tuurien yhteensulautuminen sekä jengikulttuurin vaikutus on nähtävissä hip hop -kulttuurin 

kaikissa elementeissä.  Hip hopin neljä elementtiä tarjosivat itseään etsiville nuorille keinon 

ilmaista itseään musiikin, kuvien tai tanssin keinoin. (Tuittu & Isomursu, 2005, s 28). Hip 

hopin monipuolisuus ja lähestyttävyys tekivät siitä yhden nopeimmista sekä laajalle levin-

neistä nuorisokulttuureista.  

2.3.2 Hip hop ja tanssi 

Katutanssi on syntynyt osallistavana tanssina, osana katukulttuuria (Anttila, 1994, s. 9). Ka-

tutansseihin kuuluvia tanssityylejä on monia ja niin myös tapoja määrittää mitkä tyylit kuu-

luvat hip hop- kulttuurin alle. Katutanssilajeista on vain vähän kirjoitettua tekstiä ja myös 

luonnehdinnat eri katutanssilajeista voivat vaihdella suuresti kirjoitusajankohdasta riippuen, 

sillä lajit kehittyvät koko ajan. Useimmat katutanssilajit ovat saaneet alkunsa 1960- ja 1970- 

luvuilla. (Nurmi, 2012, s. 25.) 

Driver (2000) jakaa kirjassaan katutanssin karkealla jaolla break-tanssiin, lockingiin, pop-

pingiin, houseen ja hip hop-tanssiin.  Vaikka Driverin jako on melko perinteinen, jää kysei-

sestä jaosta ulkopuolelle usein yhdeksi alkuperäisiksi katutanssilajiksi laskettu waackingin. 

Waacking on disco musiikin kaudella syntynyt funk- musiikkiin tanssitava tanssilaji (too-

muchflavor, 2010). Driverin jako jättää ulkopuolelle myös monia muita tanssilajeja kuten 

muun muassa uprockingin, funkin, new jack swingin, krumpingin ja voguen.  

Funk-musiikkiin tanssittava funk-tanssityyli syntyi 1960- luvun loppupuolella Yhdysvalto-

jen länsirannikolla. Funk-musiikki koostuu muun muassa yhdistelmästä soulia, jazzia ja 

rythm & bluesia. Funk-tanssityylien alle voidaan lukea sellaiset tanssilajit kuten locking ja 

popping. (Nurmi, 2012, s. 25.) Locking on Don Campbellin luoma tanssityyli, joka syntyi, 

kun Campbell yritti tanssia funk-tyylille suosittuja liikkeitä, siinä onnistumatta. Campbell 

teki tanssinsa lomassa paljon pysähdyksiä (lock), joista hän sai pian lempinimen Campbell-
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lock, joka oli myös lockingin alkuperäinen nimi. Locking on tanssilajina energinen ja koo-

minen, ja tanssityylin useimmat liikkeet ovat nimetty keksijöidensä mukaan. (Guzman-San-

chez, 2012, s.34-38.) Popping-termiä käytetään nykyään yleensä yleisnimityksenä muun 

muassa samantyylisistä tanssityyleistä kuten boogaloo, electric boogaloo, ticking, wawing 

(Isomursu & Tuittu, 2004 s.87). Poppingille tyypillistä liikekieltä ovat erilaiset iskevät liik-

keet (pops), aaltomaiset liikkeet (wawes) (Driver, 2000, s.232). 

Housea tanssitaan house-musiikkiin, jossa yhdistellään discoa, soulia ja elektorinista mu-

siikkkia. Hip hop-tanssista syntynyt house-tanssi, kuten myös musiikki on saanut vaikutteita 

monesta suunnasta. House tanssi keskittyy jalkatekniikkaan sekä freestyleen eli improami-

seen. Tanssityyli on ottanut vaikutteita muun muassa salsasta, capoeirasta ja hip hop -tans-

sista. (Driver, 2000, s. 234.) 

Hip hop -tanssi syntyi, kun hip hop -musiikki sai uusia vaikutteita ja kehittyi breakseista 

rapin suuntaan. hip hop -tanssi jaetaan yleensä old school -hip hoppiin ja new school/ new 

style -hip hopiin. Driver (2000) määrittelee old school -hip hopiksi break-tanssin ja new style 

-hip hopiksi break-tanssin jälkeen syntyneen tanssityylin, joka sisältää muun muassa party 

moves -liikkeitä. Hip hop muuntui break-tanssista siten, että akrobaattiset temput jäivät ja 

pääpaino siirtyi ylhäällä tehtäviin liikkeisiin. hip hop -tanssiin vaikuttivat erilaiset kappalei-

den innoittamat party moves -liikkeet kuten roger rabbit ja runningman. Samalla myös reg-

gae ja soul-liikkeiden käyttö muokkasivat hip hop -tanssia. (Driver, 2000, s. 234.) Driverin 

(2000) jako painottaa break – tanssin asemaa hip hop -kulttuurin ensimmäisenä tanssimuo-

tona.  

Raja old school -hip hopin ja new style -hip hopin välillä on häilyvä ja osa määrittää sen eri 

tavoin.  Nurmi (2012) määrittelee old school - hip hopiksi break-tanssin jälkeen syntyneen 

hip hop -tanssin ja newstyle- hip hopiksi nykyään tanssittavat hip hop -tanssin, joka on kehon 

käytöltään kokonaisvaltaisempaa ja ottanut paljon vaikutteita muista katutanssilajeista (em. 

s. 14). Tyypilllisesti raja old school- ja new school -hip hopin välille vedetään 1980- luvun 

paikkeille, kun hip hop -kulttuuri koki kaupallistumisen, ja varsinkin hip hop -tanssi ja muut 

katutanssilajit kokivat rajun muutoksen siirtyessään kaduilta tanssisaleihin. 
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2.3.3 Hip hopin ja katutanssikulttuurin murros 

Break-tanssissa tärkein tanssin muoto on rinki (cypher), jolla uskotaan olevan juuret länsi-

afrikkalaisessa perinteessä, jossa tanssijat asettuvat kehään ja tanssivat vuorotellen soolon 

kehässä (Tuittu & Isomursu, 2005, s.20). Rinki koostuu useasta tanssijasta ja tanssiminen 

tapahtuu siten, että kukin käy vuorollaan keskellä tanssimassa, kun muut katsovat. Rinki voi 

muodostua minne tahansa ja hajota milloin tahansa.  Rinki eroaa muista tanssimuodoista 

vapaamuotoisuudessaan. Tanssi ja tila luovat kokemuksen, joka ei ole verrattavissa muihin. 

Rinki on yhdistelmä tanssia, kilpailua, yksilön tukemista sekä yhteenkuuluvuutta, joka on 

riippumatonta ringin ulkopuolisista tekijöistä. (Schloss, 2009, s. 98-99.) 

Battle on eräänlainen taistelu kahden osapuolen välillä. Battle-tilanne tarjoaa mahdollisuu-

den kehittää itseään, kasvattaa itsetuntoaan ja kykyä käsitellä vaikeita tilanteita. Samalla 

battle on oman persoonansa jakamista muille. Paras ei ole se joka pystyy tekemään eniten 

vaikeita liikkeitä, vaan se joka kykenee vastaamaan toisen tanssiin, tanssii musiikkiin ja osaa 

näyttää sekä persoonansa että taitonsa. Taitavat b-boyt ja b-girlit todistavat olevansa hyviä, 

silloin kun näyttävät, että voivat kukoistaa ilman tiettyjä liikkeitä tietyissä tilanteissa. 

(Schloss, 2009, s. 96, 107-116.) Battle tarjoaa turvallisen kentän purkaa itseään, sillä batt-

laamiseen kuuluu kirjoittamattomia sääntöjä, kuten se että vastustajaan koskeminen on kiel-

lettyä kuin myös, että se mitä tapahtuu battlessa jää sinne. Aina näin ei kuitenkaan käy. 

1980 vuoden joulukuussa Village Voice -lehdessä julkaistussa artikkelissa rap ja graffiti yh-

distettiin mediassa ensimmäistä kertaa sama kulttuurin alle. Kun Village Voice- lehti julkaisi 

vielä seuraavaa vuonna myös Martha Cooperin valokuvareportaasin break -tanssista, kiin-

nostus hip hop- kulttuuriin oli taattu. Breikin, graffitin ja rapin kolmiyhteyttä alettiin kutsua 

nimellä hip hop. Isot levy-yhtiöt kiinnostuivat artisteista ja rap levisi nopeasti. Samalla levi-

sivät myös graffititaide ja tanssi. Elokuvat ja televisiosarjat kuten Beat Street, Breakdance, 

Soul Train ja Wild Style toivat katutanssin koko maailman tietoisuuteen. Samaan aikaan 

DJ:nä tunnettu Africa Bambaata, joka oli entinen jengiläinen, antoi hip hopille sen ideologi-

sen sisällön. Bambaata halusi tarjota nuorille positiivisia roolimalleja ja  nostaa heidän itse-

tuntoaan ja poliittista tietoisuuttaan. (Isomursu & Tuittu, 2005, s. 20.) Kaikki tämä oli kui-

tenkin haastavaa median myllätessä hip hopin yllä. 

Hip hop -kulttuuriin kuuluvien tanssien kaupallistuminen muutti tanssien luonnetta. Esityk-

set menettivät spontaaniuutensa siirryttäessä tanssiringeistä (cipher, cypher) lavalle.  Erona 

entiseen oli se, että ringissä tanssija esiintyy moneen suuntaan yhtä aikaa toisin kuin lavalla, 
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jossa esiintymissuuntia on vain yksi. Ringissä myös kuka tahansa voi haastaa battleen toisin 

kuin yleisölle esiinnyttäessä. Ringeissä tanssi improvisoidaan musiikkiin (freestyle), kun 

taas lavaesiintymisessä on yleensä koreografia. (Pabon, 2012.) 

Myös siinä, miten katutansseja opittaan, tapahtui suuri muutos. Katutansseja alettiin opettaa 

tanssikouluissa ammattitanssijoiden opastuksella (Nurmi, 2012, s.26).  Katutanssia tanssivat 

nyt ne, jotka olivat täysin irrallisia hip hop -kulttuurista (Talarico, 2008). Nykyään katutans-

silajeja sotketaan keskenään ymmärtämättä tanssilajien alkuperää. Tämä johtuu joko siitä, 

että harrastajien ei joko ole mahdollista oppia tanssilajeja erillisinä, tai sitten tanssijat ovat 

vain tietämättömiä eri tanssilajeista. (Pabon, 2012.) Vaikka katutanssien siirtymisellä tans-

sikouluihin on ollut myös myönteisiä vaikutuksia, on siinä myös paljon ongelmia. Yhtenä 

suurimmista haittapuolista on se, että usein tanssikouluissa ei usein tanssita freestyleä, rin-

gitellä, battlata tai kerrota riittävästi katutanssin historiasta, mikä johtuu pitkälti siitä että, 

opettajat eivät joko tunne kulttuuria tai heillä ei mahdollisuuksia opettaa tietämäänsä eteen-

päin. Tanssikouluissa katutanssin opetus painottuu pitkälle koreografioiden tekemiseen.  

Edellä mainittu yleistys ei tietenkään koske kaikkia katutanssiopettajia, ja nykyään myös 

katutanssikulttuurin opetusta painotetaan osassa tanssikouluja.   

Katutanssin siirtyminen tanssikouluihin on vienyt katutanssilta suuren osan sen identiteettiä 

ja tarkoitusta. Kaupallistumisen aiheuttama kulttuurin muutos on myös herättänyt vahvoja 

mielipiteitä. Pabonin (2012) mukaan, jotta katutanssit säilyvät ”aitoina” tulisi niiden esiintyä 

vain siinä sosiaalisessa ja kulttuurisessa ympäristössä, jotka ovat niiden luonnollista esiinty-

misympäristöä, kuten jamit, tapahtumat, klubit ja niin edelleen. Tämän vuoksi onkin tärkeää 

ylläpitää katutanssikulttuuria myös tanssikoulujen ulkopuolella. 

2.3.4 Katutanssi Suomessa 

Hip hop -kulttuuri tuli Suomeen vuosien 1983–1984 aikana ja aluksi lähinnä break-tanssin 

ja graffitin kautta (Mikkonen, 2004, s.36). Moni suomalainen tanssija näki break-tanssia en-

simmäistä kertaa Flashdance-elokuvassa kesällä 1983, jossa tanssi tunnettu break-ryhmä 

Rock Steady Crew. Meni kuitenkin vielä vuosi ennen kuin break-tanssi koki läpimurron 

Suomessa. 



18  

 

  

 Syksyllä 1984 elokuva Beat Street tuli elokuvateattereihin ja samana syksynä alkoivat Hel-

singin tanssiopistossa Charles Salterin break-tunnit. Charles Salter oli amerikkalainen elect-

ric boogie -tanssija, joka oli kasvanut amerikkalaisen kulttuurin keskellä. Salterin tunnit oli-

vat heti alusta alkaen niin suosittuja, että kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan tunneille, 

mikä kertoo break-tanssin suuresta suosiosta vuonna 1984.  (Isomursu & Tuittu, 2005, s. 

23.) 

Helsingin tanssiopiston lisäksi break-tanssia opetettiin myös Aira Samulinin tanssikoulussa. 

Samulinin ja Salterin tulkinnat break-tanssista olivat ristiriitaiset. Salter koki break-tanssin 

olevan ghetosta lähtöisin oleva nuorisokulttuuri, kun taas show-maailmassa uransa tehnyt 

Samulin tulkitsi break-tanssia täysin eri tavoin. (Isomursu & Tuittu, 2005, s.23.) 

Moni break-tanssista kiinnostunut opetteli alkeet tunnilla. He harjoittelivat sen jälkeen oma-

toimisesti ja opettivat tanssia myös muille. Ryhmiä muodostui ja kilpailu ryhmien välillä oli 

kovaa. (Isomursu, 2003.) Harjoituspaikkana toimi Töölön kisahalli, josta muodostui ko-

koontumispaikka helsinkiläisille hip hop -kulttuurin parissa olleille nuorille. Toinen tärkeä 

paikka oli City-käytävä lähellä Helsingin rautatieasemaa, jossa kokoontuivat niin bboyt kuin 

graffitimaalaaritkin. (Mikkonen, 2004, s. 36.) 

Suomalainen katutanssi kukoisti vuosina 1986–1989. Suomen ensimmäiset break-tanssin 

SM- ja graffitin SM-kilpailut järjestettiin vuonna 1987. Tapahtumien järjestäminen hiipui 

1990-luvulla. Break-tanssin uusi kukoistuskausi Suomessa alkoi Bomfunk MC’sin musiik-

kivideoiden myötä. (Isomursu & Tuittu, 2005, s.25–26.) Pian tämän jälkeen suomalaiset ka-

tutanssipiirit kansainvälistyivät tanssijoiden osallistuessa maailmalla järjestettyihin tapahtu-

miin. Nykyään suomalaiset bboyt kuten bboy Ätä, bboy Focus ja bgirl AT ovat tunnettuja 

myös maailmalla. 

Suomessa katutanssit levisivät ihmisten tietoisuuteen aluksi ensisijaisesti tanssikoulujen 

kautta, minkä jälkeen kehittyi katutanssikulttuuri. Kehitys oli siis täysin päinvastainen kuin 

katutanssien kehitys Pohjois-Amerikassa, jossa tanssikoulut tulivat mukaan vasta myöhem-

mässä vaiheessa. Monet muut katutanssilajit tulivat Suomeen ulkomailta ihmisten käytyä 

hakemassa oppeja suuremmista kaupungeista. Ulkomailta oppinsa hakeneet levittivät tieto-

aan tanssikoulujen kautta eteenpäin. (Pulkkinen, Ruusuvuori & Räsänen, 2015). 
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Tällä hetkellä Suomen katutanssiskene on eläväinen ja tapahtumia järjestetään useamman 

kerran vuodessa ympäri Suomea. Suomalainen katutanssiyhteisö toimii aktiivisesti sosiaali-

sessa mediassa, josta löytyy tietoa niin suomalaisen katutanssin tilasta nyt kuin menneisyy-

destä. Ajan tasalla olevaa tietoa Suomen hip hop -skenestä ja tapahtumista löytyy myös myös 

suomalaiseen katutanssikulttuuriin erikoistuneesta Flowwi-verkkolehdestä (Flowwimaga-

zine). 

2.4 Yhteisöllisyys 

Ihminen tarvitsee yhteisöä voidakseen toimia kokonaisvaltaisesti. Yhteisö tarjoaa ihmiselle 

sosiaalista kanssakäymistä, jonka merkitys on suuri ihmisen henkilökohtaiselle käsitykselle 

itsestä ja omasta pystyvyydestä.  Yhteisö voidaan määritellä usealla eri tavalla. Tapani 

(2009) esittelee yksinkertaistetun määritelmän, jonka mukaan yhteisö määritellään sen 

kautta, että yhteisöön kuuluvilla ihmisillä on jotain yhteistä, mikä sitoo joukon yhteen (em, 

s. 8). Katutanssiyhteisöstä puhuttaessa yhteisöä sitovia tekijöitä olisivat muun muassa hip 

hop - kulttuurille ominaiset arvot ja normit sekä hip hop -kulttuurin alle kuuluvalle katutans-

sikulttuurille ominaiset tavat ja rituaalit.  

Yksi tapa määrittää yhteisö on rajata se alueellisena vuorovaikutuksen ja yhteenkuuluvuuden 

muodostumana. Tällöin yhteisölle on olennaista toiminnallisuus. Yhteisölle on ominaista 

yhteenkuuluvuus, joka syntyy yhteisestä päämäärästä. Yhteisöllisyys voi ilmetä myös sym-

bolisena, jolloin se ei edellytä paikallista yhteyttä ja välitöntä vuorovaikutusta yhteisön jä-

senten kesken, vaan se ilmenee jaettuina uskomuksina, tunteina ja kokemuksina. (Antikai-

nen, Rinne & Koski, 2006, s. 14–15.)  

Katutanssiyhteisö on mielenkiintoinen, koska se voi esiintyä sekä toiminnallisena yhteisönä 

sekä symbolisena yhteisöllisyytenä sekä molempina yhtäaikaisesti. Suomessa katutanssiyh-

teisöt ovat jakautuneet pitkälti alueellisesti kaupungeittain. Tästä esimerkkinä mainittakoon 

Itä-Suomen katutanssi ry, joka toimii Itä-Suomen alueella sekä Turun katutanssiyhdistys, 

joka toimii Turun alueella. Molemmat yhdistykset edistävät katutanssikulttuuria paikallisesti 

(Itä- Suomen katutanssiyhdistys, 2017; Turun katutanssiyhdistys, 2017). Sama koskee myös 

muita toiminnallisia katutanssiyhteisöjä maailmalla. Näiden yhteisöjen toimintaa ohjaa 

usein katutanssikulttuurin edistäminen omalla paikkakunnallaan. Näille yhteisöille omi-

naista on toiminnallisuus sekä se, että jokaisella yhteisön jäsenellä on vaikutusmahdollisuus. 
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Vastaavanlaisia pienempiä yhteisöjä muodostavat erilaiset muun muassa erilaiset treeniryh-

mät sekä katutanssille tyypilliset pienemmän pysyvät ryhmät (crew), joissa kanssakäyminen 

on vielä tiiviimpää kuin muissa yhteisöissä. 

Vaikka katutanssiyhteisöt ovat jakautuneet alueellisesti, on tiedon jakaminen ja yhteyden-

pito koko Suomen katutanssijoiden välillä aktiivista. Tämän yhteisön pääsääntöinen kom-

munikointimahdollisuus on sosiaalisessa mediassa sekä pienempien yhteisöjen järjestämissä 

tapahtumissa. Sosiaalisessa mediassa (Facebook) toimiva Finnish underground dance com-

munity on yksi foorumi kaikille Suomen katutanssijoille. Tämän pääsääntöisesti sosiaali-

sessa mediassa toimivan yhteisön tavoitteena on edistää ja ylläpitää suomalaista katutanssi-

kulttuuria jakamalla tietoa katutanssista ja siihen liittyvistä tapahtumista (Vallius, 2015). Tä-

män kaltainen yhteisö ei siis ole täysin toiminnallinen yhteisö, mutta ei myöskään täysin 

symbolinen yhteisö.  

Katutanssijat muodostavat myös maailmanlaajuisen symbolisen yhteisön. Tämä yhteisö ja-

kaa samat uskomukset, tunteet ja kokemukset. Yhteisö on avoin kaikille samalla tavalla ajat-

televille. Maailmanlaajuinen symbolinen yhteisö mahdollistaa yhteenkuuluvuuden tunteen 

missä tahansa päin maailmaa. Vastaavanlainen symbolinen yhteisö voidaan löytää esimer-

kiksi kristinuskon parista, jossa jaetaan samat uskomukset, tunteet sekä kokemukset (Anti-

kainen, et al., 2006. s. 15). 

Yhteisöllisyys on ihmisille elintärkeää. Ihminen tarvitsee muita ihmisiä ihmisyyden toteut-

tamiseksi (Pesonen, 2007). Yhteisöt ja niiden tarjoama yhteisöllinen elämä ovat sosiaalisina 

rakenteina ihmisen olemassa olon ja toiminnan edellytyksiä (Antikainen, et al., 2006, s. 13). 

Yhteisöt tarjoavat niihin kuuluville ihmisille sosiaalista tukea, jota ihminen tarvitsee selvi-

täkseen arjestaan. Sosiaalisella tuella tarkoitetaan ihmisen lähipiirin jakamaa hyväksyntää, 

arvostusta ja rakkautta. (Hyyppä, 2002, s.56.)  

Lähimmäisten ja yhteisön puute voi pahimmillaan johtaa masennukseen, eristäytymiseen ja 

arvottomuuden tunteeseen. Usein yhteisöllisyyden kaipuuta ei edes huomata, vaan asiasta 

käytetään yksilöllisiin ominaisuuksiin viittaavia käsitteitä kuten heikko itsetunto tai itseluot-

tamuksen puute. (Pesonen, 2007.) Vastaavasti yhteisö voi tarjota yksilölle mahdollisuuden 

kasvattaa itseluottamustaan ja sosiaalisia taitojaan.   
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2.5 Identiteetin kehittyminen 

 Yksilön minään liittyvien käsitteiden, kuten minäkäsitys, minäkuva, identiteetti, itsearvos-

tus, itsetunto, persoonallisuus, suhteet toisiinsa ovat ajoittain hyvin sekavia ja kirjavia. Kä-

sitteet ovat keskenään osittain päällekkäisiä, ja myös tutkijat ovat keskuudessaan eri mieltä 

siitä, ovatko edellä mainitut käsitteet toistensa synonyymejä vai erillisiä käsitteitä. (Aho, 

1997.) Käsitteiden päällekkäisyys ja sekavuus on toisaalta ymmärrettävää, sillä niillä yrite-

tään kuvata yksilön hyvin monitahoista ja monimutkaista minän olemusta, jonka muuttami-

nen kielelliseen muotoon sitä täysin kuvaavassa muodossa ei ole edes mahdollista. 

Jokaisella ihmisellä on jonkinlainen käsitys omasta itsestään: mistä pidän, mihin kykenen, 

mitä tavoittelen ja mitä arvostan.  Minän käsite on keskeinen siinä, miten yksilö määrittää 

itsensä suhteessa muihin ihmisiin, tärkeisiin elämänkokemuksiin sekä omaan sisäiseen mi-

näänsä. (Kuusinen & Lehtinen, s. 17–18.) Käsitteitä minä ja identiteetti ovat keskenään hy-

vin läheisiä käsitteitä. Molemmat käsitteet ovat minän käsitteistöön kuuluvia yläkäsitteitä, 

jotka pitävät sisällään minäkäsityksen sekä itsetunnon käsitteet.  Identiteetissä tosin korostuu 

minää enemmän edellä mainittujen käsitteiden lisäksi identiteetin ulkopuolisten sosiaalisten 

tekijöiden merkitys sekä yksilön paikan määrittely identiteettiä tarkastellessa. (Aho, 1997, 

s.16–18.) 

Minäkäsityksellä tarkoitetaan yksilön omaa näkemystä itsestään. Minäkäsitys sisältää yksi-

lön kuvan omasta ruumiistaan, yksilön roolit ja sosiaaliset suhteet, ihanneminän eli sen mi-

nän joka yksilö olisi ihannetilanteessa sekä yksilön näkemykset omista kyvyistään sekä 

psyykkisistä ominaisuuksistaan. Ihmisen käsitys omasta itsestä luodaan ensisijaisesti kon-

takteista muihin samassa sosiaalisessa ympäristössä oleviin ihmisiin. (Kuusinen & Lehtinen, 

2001, s. 17–18.)  Minän käsite eroaa minäkäsityksestä siinä, että se sisältää myös tiedosta-

mattomia ja torjuttuja minän osa-alueita toisin kuin minäkäsitys. (Aho, 1997, s.16–18.) 

 Itsetunnolla viitataan yksilön omakohtaiseen tiedostamiseen, tuntemiseen ja arvostamiseen. 

Itsetunnon tärkein prosessi on itsensä arvostaminen, joka vaikuttaa siihen millaiseksi yksilö 

kokee oman arvonsa ja merkityksensä. Vahvan itsetunnon omaavat henkilöt tiedostavat, tun-

tevat, arvostavat ja hyväksyvät itsensä vahvuuksineen ja heikkouksineen. Vahvan itsetunnon 

omaava henkilö omaa usein myös vahvan ja realistisen minäkäsityksen. (Aho, 1997,s.20–

21.) Itsevarmuuden ja itsetunnon käsitteet nivoutuvat tavallisessa elämässä usein yhteen. It-

sevarmuudella kuitenkin tarkoitetaan pääasiassa yksilön ulospäin suuntautuvaa käyttäyty-

mistä, joka ilmenee varmuutena itsestään. Itsevarma käyttäytyminen ei kuitenkaan tarkoita 
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automaattisesti sitä, että yksilöllä olisi vahva itsetuntoa, vaan hän voi vain näyttää itsevar-

malta ulospäin, vaikka hänellä olisikin huono itsetunto. 

 Identiteetin rakentaminen on keskeisesti nuoruuteen kuuluva kehitystehtävä. Identiteetti 

koostuu oman yksilöllisyyden käsitteen muodostamisesta, omista arvoista ja niistä päämää-

ristä, joihin yksilö pyrkii. (Fadjukoff, 2010.) Identiteetti käsitteenä viittaa ihmisen psyykki-

seen rakenteeseen, jonka perusteella yksilö voi määritellä sen” kuka minä olen” (Kuusinen 

& Lehtinen, 2001, s. 31). Identiteetti rakentuu aina yksilön ja ympäristön vuorovaikutus-

prosessina. Identiteettiä ei voida määritellä pelkästään yhteisön tunnustamaksi asemaksi tai 

tietylle ryhmälle tyypillisiksi ominaisuuksiksi ja arvoiksi. Identiteetin keskeisiä taustateki-

jöitä ovat henkilön biologiset ja psykologiset ominaisuudet, yksilölliset ja ainutlaatuiset psy-

kologiset tarpeet sekä se sosiokulttuurinen ympäristö, jossa yksilö toimii. (Fadjukoff, 2010.)  

Yksi tunnetuimpia identiteetin kehittymisen teorioita on Erik H. Eriksonin persoonallisuu-

den kehitysteoria, joka jakaa persoonallisuuden kehittymisen kahdeksaan vaiheeseen: luot-

tamus versus epäluottamus, itsenäisyys versus häpeä ja epäilys, aloitteisuus versus syylli-

syyden tunne, pystyvyys versus alemmuudentunne, identiteetin löytyminen versus roolien 

hämmennys, läheisyys versus eristyneisyys, huolenpito versus käpertyminen, eheytyminen 

versus epätoivo. Vaiheet muodostuvat yksilön sekä hänen ympäristönsä dynamiikasta. Jo-

kaisessa kehitysvaiheessa on vastakkainasettelu (johon viitataan sanalla versus) kahden 

”haasteen” välillä, jotka yksilön on kohdattava.  Tämän kohtaamisen lopputulos määrittää 

kehityksen suunnan sekä yksilön persoonallisuuden rakenteen ja yksilön käsityksen itses-

tään. (Erikson, 1982 s.239–254; Kuusinen & Lehtinen, 2001, s. 29–30.) 

Luottamus versus epäluottamuksen -vaiheessa lapsi oppii luottamaan häntä hoivaavien ih-

misen johdonmukaiseen ja jatkuvaan toimintaan, mikä mahdollistaa alkeellisen minä-iden-

titeetin tunteen. Hoidon ollessa puutteellista syntyy epäluottamusta. Itsenäisyys versus häpeä 

ja epäilys -vaiheessa lapselle alkaa kehittyä itsesäätely ja oma tahto. Samoihin aikoihin yk-

silöstä tulee itsetietoinen, mikä mahdollistaa häpeän ja epäilyksen tunteet. (Erikson, 1982, s. 

239–245; Kuusinen & Lehtinen, 2001, s. 29–30.) 

Aloitteellisuus versus syyllisyydentunne -vaiheessa lapsi alkaa aloitteellisemmaksi liikku-

mis- ja ajattelukykynsä lisääntyessä. Tässä vaiheessa oma toiminta koetaan tärkeäksi ja mer-

kitykselliseksi sekä saavutetaan minän subjektiksi kokemisen elämys.  Epäonnistumiset ja 

riittämättömyydentunne johtavat syyllisyydentunteeseen. Pystyvyys versus alemmuuden-

tunne vaiheessa yksilö haluaa ottaa osaa työhön ja toimintaan sekä saada jotain arvokasta 
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aikaiseksi. Epäonnistuessaan saavuttamaan edellä mainittuja asioita yksilö kokee alemmuu-

dentunnetta. (Erikson, 1982, s. 245-248; Kuusinen & Lehtinen, 2001, s. 29-31.) 

Identiteetin löytyminen versus roolihämmennys tapahtuu nuoruudessa. Yksilö määrittelee 

identiteettinsä sen mukaan miten sosiaalinen ympäristö hänet määrittelee. (Kuusinen & Leh-

tinen, 2001, s. 29).  Tässä vaiheessa nuori asettaa kyseenalaiseksi kaiken, mihin aikaisemmin 

luotti, koska nuoren fyysinen kasvu on yhtä nopeaa kuin varhaislapsuudessa sekä saavuttaa 

uutena fyysisenä asiana genitaalisen kypsyyden.  Tässä vaiheessa nuori etsii identiteettiään. 

Vaarana identiteetin etsinnässä on roolihämmennys, jolloin nuori ei ole vielä löytänyt omaa 

identiteettiään. Tyypillistä roolihämmennyksessä on identiteettien nopea vaihtelu, sillä si-

toutuminen yhteen identiteettiin koetaan vaikeaksi. Roolihämmennyksen aikana nuori etsii 

identiteettiään peilaamalla sitä muun muassa kaveriporukkaansa tai muuhun ihmismassaan.   

(Erikson, 1982, s.249–250.)  

Seuraavaan vaiheeseen läheisyys versus eristäytyneisyys yksilö etenee vasta, kun hän on 

selvinnyt identiteettitaistelustaan. Yksilön tulee olla käynyt läpi aiemmat identiteetin kehi-

tysvaiheet pystyäkseen kohtaamaan pelon minän menettämisestä tilanteissa, jotka vaativat 

antamista ja unohtamista (esimerkiksi seksuaaliset suhteet ja ystävyyssuhteet). Vastaavasti 

epäonnistuminen edellä mainituissa asioissa voi johtaa eristäytyneisyyteen. (Erikson, 1982, 

s. 250–251.) 

Huolenpito versus käpertyminen vaiheessa yksilölle tulee halu huolehtia seuraavasta suku-

polvesta tai vastaavanlaisesta huolehtimisen kohteesta. Jos yksilö ei saavuta tätä huolenpi-

don vaihetta, hän taantuu egosentriseen elämään, jota määrittelevät elämän tyhjyyden tunne 

ja henkilökohtaisten suhteiden köyhtyminen. (Erikson, 1982, s. 253; Kuusinen & Lehtinen, 

2001, s.29.) Viimeisessä vaiheessa eheytyminen versus epätoivo yksilö hyväksyy eletyn elä-

mänsä. Eheytyminen on minän kasvanut varmuus siitä, että yksilö on saavuttanut tarkoituk-

sen elämässään, jos taas yksilö ei löydä elämälleen tarkoitusta tulee hänelle epätoivoinen 

olo. (Erikson, 1982, s. 254–255.) 

James E. Marcia (1966) on kehitellyt Eriksonin teoriaa eteenpäin jakamalla identiteetin ke-

hityksen neljään tasoon: selkiintymättömään identiteettiin, omaksuttuun identiteettiin, etsi-

vään identiteettiin sekä saavutettuun identiteettiin. Identiteetin tasot on määritelty kahden 

identiteetille keskeisen prosessin, identiteetin omakohtaisen etsinnän ja erilaisten vaihtoeh-

tojen pohdinnan sekä sitoutumisen eli omiin kiinnostuksiin arvoihin ja näkemyksiin pohjau-

tuvien valintojen kautta. (Fadjukoff, 2010; Marcia 1966.) Nämä tasot kuvaavat identiteetin 
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kehittymistä lapsuudesta aikuisuuteen, mutta voivat ilmetä myös aikuisilla (Fadjukoff, 

2010.) 

Selkiytymätön identiteetti (engl.diffuse identity) on matalin identiteetin taso. Tällä tasolla 

yksilö ei ole sitoutunut mihinkään tiettyyn arvomaailmaan. Tämä identiteetin taso on yleinen 

lapsilla, mutta myös aikuinen voi omata selkiytymättömän identiteetin kokiessaan olevansa 

kyvytön tekemään ratkaisuja ja tiedostamaan omia ongelmiaan. Omaksutussa identiteetissä 

(engl. foreclosure identity) yksilö on omaksunut ilman vaihtoehtojen vertailua jonkun viite-

ryhmän (esimerkiksi oman perheensä) näkemykset ja normit. Tällä identiteetin tasolla ihmi-

nen arvostaa autoritaarisia arvoja, kuten tottelevaisuutta ja vahvaa johtamistaitoa. Tyypillistä 

omaksutulle identiteetille on pyrkimys täyttää omaksumiaan normeja ja odotuksia omien 

tarpeidensa kustannuksella. (Fadjukoff, 2010, Marcia, 1966.) 

Etsivässä identiteetissä (engl. moratorium indentity) yksilö ei vielä kykene määrittelemään 

identiteettiään, mutta pyrkii aktiivisesti löytämään ja muodostamaan oman näkemyksensä 

eikä pelkää kyseenalaistaa muiden valintoja. Tällä tasolla yksilölle on vaarana joutua ”iden-

titeettikriisiin” identiteetin etsinnän pitkittyessä. Saavutettu identiteetti (engl. achieved iden-

tity) on identiteetin tasoilta vahvin ja tuo mukanaan itsevarmuutta. Tälle tasolle päästäkseen 

ihminen on aktiivisesti rakentanut identiteettiään etsivän identiteetin vaiheessa.  Saavutetun 

identiteetin omaavat ihmiset koetaan muita tasapainoisempina ja ymmärtäväisempinä, koska 

he kykenevät antamaan tilaa muille sekä osaavat kohdata erilaisia näkemyksiä avoimesti. 

(Fadjukoff, 2010, Marcia 1966.) 

Erikson (1982) mukaan identiteetti muodostuu läpi elämän kahdeksan eri vaiheen kautta. 

Identiteetin muodostuminen on koko elämän mittainen prosessi ja kaikki käyvät läpi samat 

vaiheet samassa järjestyksessä. Tälle tutkimukselle mielenkiintoisin vaihe Eriksonin (1982) 

teoriassa on yleensä nuoruusiässä ilmenevä identiteetin löytyminen versus roolihämmennys, 

sillä tässä vaiheessa nuori etsii aktiivisesti itseään. Aktiivisen etsinnän aikana nuoren iden-

titeetin muodostumiseen vaikuttaa vahvasti ympäristö, ja se millaisena nuori kokee itsensä 

suhteessa ympäristöönsä.  (Erikson, 1982, s. 249 – 250; Kuusinen & Lehtinen, 2001, s. 29.)   

Marcia (1966) taas jakaa identiteetin neljään eri tasoon, jotka voivat ilmetä lapsuus sekä 

aikuisiällä. Tutkimuksen kannalta Marcian (1966) teoria on mielenkiintoinen, sillä se ei rajaa 

identiteetin tasoja mihinkään tiettyyn ikäkauteen, vaan tasoilla eteneminen on yksilöstä riip-

puvaa. Tutkittava henkilö voi periaatteessa olla millä tahansa Marcian teorian neljästä ta-

sosta riippumatta siitä, missä kehitysvaiheessa yksilö on fyysisesti. 
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3 Tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa tutustutaan ensiksi kvalitatiivisen tutkimuksen peruspiirteisiin sekä perustel-

laan tutkijan tekemät metodologiset valinnat. Luvussa 3.1 esitellään aineistonkeruumene-

telmä ja syyt siihen, miksi kyseinen menetelmä valikoitui tämän tutkimuksen aineistonke-

ruumenetelmäksi. Samalla luvussa esitellään, miten aineistolähtöinen sisällönanalyysi ete-

nee ja miksi se valikoitui tämän tutkielman analyysimenetelmäksi. 

Tämän jälkeen esitellään aineistonkeruumenetelmää tarkemmin ja perustellaan aineistolle 

tehtyä rajausta. Aineiston keruumenetelmän ja aineiston rajauksen jälkeen esitellään seikka-

peräisesti aineiston analyysivaihe, joka on jaettu tutkimuskysymysten perusteella kahteen 

osioon. 

3.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

Kvalitatiivinen tutkimuksen eli laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän 

kuvaaminen. Tavoitteena on tutkia kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kvalita-

tiiviselle tutkimukselle tyypillisiä piirteitä ovat edellä mainitun kokonaisvaltaisuuden lisäksi 

ihmisen suosimien tiedonkeruun instrumenttina, induktiivisen analyysin käyttö, laadullisten 

metodien käyttö aineiston hankinnassa, kohdejoukon tarkoituksenmukainen valinta sekä ta-

pauksien käsittely ainutlaatuisina, mikä vaikuttaa myös aineiston tulkintaan ja tutkimussuun-

nitelman muotoutumiseen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2002, s.152–155.) 

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto voidaan kerätä haastattelulla, kyselyllä, havainnoimalla 

sekä käyttämällä erilaisia dokumentteja (valokuvat, piirustukset, tekstit). Usein kvalitatiivi-

sessa tutkimuksessa suositaan aineistonkeruu tapoja, joissa tieto kerätään informaalisten 

(kirjeet, havainnointi ilman osallistumista, keskustelu) tai formaalisten ja strukturoimatto-

mien asetelmien (avoin kysely, avoin haastattelu, systemaattinen havainnointi) kautta. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 71–72.) Fenomenologia tutkii kokemuksia, joiden tutkiminen 

empiirisesti niiden elämyksellisessä muodossa ei ole mahdollista. Kokemuksien tutkiminen 

empiirisesti edellyttää sitä, että tutkittava henkilö kuvaa kokemuksiaan jollain tavalla.  Tut-

kija ei kuitenkaan ole kiinnostunut kokemuksien ilmaisemisesta, vaan itse kokemuksista, 

minkä takia tutkija voi käyttää mitä tahansa hyväksi katsomaansa tapaa hankkia empiiristä 

tutkimusaineistoa. (Perttula, 2008.)    
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Tässä työssä aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui kyselylomake. Tämä aineistonkeruu-

menetelmä valikoitui tutkielman aineistonkeruumenetelmäksi kahdesta syystä: kyselylo-

makkeen avulla voitiin helposti tavoittaa vastaajia laajemmalta alueelta, kuin mikä olisi ollut 

mahdollista esimerkiksi haastattelujen avulla, ja kyselylomakkeen valinta oli nopea keino 

kerätä aineisto. Kyselylomakkeen valinta tutkimusaineistonkeruutavaksi täyttää myös feno-

menologista tutkimusaineistoa rajaavan tekijän: tutkimusaineistoon on voitava palata myö-

hemmin (Perttula, 2008).   

Laadullisen analyysin muodot ovat induktiivinen (yksittäisestä yleiseen), deduktiivinen 

(yleisestä yksittäiseen) ja abduktiivinen (teorian muodostus mahdollista, kun havaintojen te-

koon liittyy jokin johtoajatus). Nämä analyysimuodot perustuvat tutkimuksessa käytettyyn 

päättelyn logiikkaan. Kvalitatiivista aineistoa analysoidaan sisällönanalyysin avulla. Sisäl-

lönanalyysin menetelmät voidaan jakaa aineistolähtöiseen, teoriaohjaavaan ja teorialähtöi-

seen. Fenomenologialle tyypillisin sisällönanalyysin menetelmä on aineistolähtöinen sisäl-

lönanalyysi, joka valikoitui myös tämän aineiston analyysimenetelmäksi. Aineistolähtöi-

sessä analyysissä metodologia ohjaa aineiston hankintaa, mutta itse aineiston analyysi suo-

ritetaan aineistolähtöisesti.  (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 95–99.) 

Aineiston analyysi etenee kyselylomakkeen vastausten redusoinnista eli pelkistämisestä, 

jossa aineistosta karsitaan tutkimukselle epäolennainen tieto pois, joko tiivistämällä infor-

maatiota tai pilkkomalla se osiin. Aineiston pelkistämisen jälkeen klusteroidaan eli ryhmi-

tellään muodostamalla pelkistetyistä käsityksestä alaluokkia.  Aineiston käsittelyä jatketaan 

abstrahoinnilla eli käsitteellistämisellä, jonka avulla edetään kielellistä ilmaisuista kohti teo-

reettisia käsitteitä ja johtopäätöksiä. Abstrahointia jatketaan yhdistelemällä luokkia niin 

kauan kuin se on aineiston kannalta mahdollista. Aineistolähtöisessä analyysissä luokkia 

voidaan muodostaa käyttämällä valmiita teoreettisia käsitteitä tai tutkijan itsensä luomia luo-

kituksia. Tässä tutkimuksessa luokitukset ovat tutkijan itsensä luomia. Luokkien muodosta-

minen pelkistetyistä ilmauksista ja yhdisteleminen voidaan toteuttaa luokittelemalla, tyypit-

telemällä tai teemoittelemalla aineistoa, myös useamman analyysitekniikan yhdisteleminen 

on mahdollista aineistoa analysoitaessa. Tässä tutkimuksessa käytetään analyysitekniikkana 

teemoittelua. Pelkistetyt ilmaukset teemoitellaan, jonka jälkeen niistä muodostetaan alaluok-

kia ja siitä edelleen yläluokkia jne. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 91–94, 109–111.)   
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3.2 Aineiston kerääminen 

Aineisto kerättiin kyselylomakkeella, joka toteutettiin Google Forms -ohjelmalla. Kyselylo-

make jaettiin linkkinä kahdessa katutanssi aiheisessa facebook-ryhmässä. Julkaisu, jossa ky-

selylomakkeen linkki oli, oli myös vapaasti jaettavissa.  Kyselylomake koostui yhdestätoista 

(11) kysymyksestä, joista kysymykset 1–6 olivat taustakysymyksiä (ikä, sukupuoli, tanssi-

tausta jne.) ja kysymykset 7–11 käsittelivät tutkittavaa aihetta. Kysymykset 1,3,4,5, ja 7–11 

olivat avoimia kysymyksiä ja kysymykset 2 ja 6 olivat monivalintakysymyksiä. Kysely eteni 

taustakysymyksistä kohti tutkimusaihetta käsitteleviä kysymyksiä. Kysymyksiin 1–11 vas-

taaminen oli pakollista. Kyselyn lopussa vastaajille annettiin myös mahdollisuus halutessaan 

kommentoida tai lisätä mielestään tärkeää tietoa kysymykseen liittyen kohdassa ”muuta li-

sättävää”. 

Kysymykset 1-–6 kattoivat taustakysymykset vastaajien iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, 

tanssittavasta katutanssilajista sekä siitä kuinka kauan vastaajat olivat tanssineet katutanssi-

lajeja sekä heidän aktiivisuudestaan katutanssikulttuurin parissa. Kysymys seitsemän käsit-

telee tutkittavien käsitystä heidän omasta identiteetistään sekä siitä, miten he haluavat, että 

muut ihmiset näkevät heidät. Kysymys kahdeksan käsittelee sitä, miten vastaajat ovat koke-

neet tanssin vaikuttaneen heidän käsitykseensä omasta kehostaan. Seuraava kysymys kar-

toittaa tutkittavien kokemusta siitä, miten katutanssi ja katutanssikulttuuri ovat vaikuttaneet 

tutkittavien sosiaalisuuteen ja sosiaalisiin suhteisiin.  Kymmenes kysymys käsittelee tutkit-

tavien kokemusta siitä, miten katutanssi ja katutanssikulttuuri ovat vaikuttaneet heidän ajat-

telutapaansa onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksista. Viimeisessä kysymyksessä 

tutkittavia pyydetään kuvailemaan omaa identiteettiään. Ennen kysymystä tutkittaville ava-

taan lyhyesti se mitä identiteetillä tässä yhteydessä tarkoitetaan.   

Kyselyyn vastasi 57 henkilöä. Lopullinen analysoitava tutkimusaineisto muodostui 43 vas-

tauksesta. Vastauksista 14 hylättiin, joko siitä syystä, että vastaajat eivät täyttäneet tutkimus-

henkilön kriteerejä tai vastaajat olivat vastanneet puutteellisesti kysymyksiin. Puutteellisesti 

kyselyyn vastanneet henkilöt olivat jättäneet vastaamatta yhteen tai useampaan kysymyk-

seen. Puutteellisesti kyselyyn vastanneet eivät tuoneet vastattujen kysymyksien osalta tutki-

muksen kannalta ilmi uutta tai merkittävää tietoa. Edellä mainitun uuden tiedon tuottamat-

tomuuden lisäksi tutkimusaineiston analyysin onnistumisen kannalta on tärkeää, että tutkit-

tava vastaa kaikkiin kysymyksiin, joten puutteelliset vastaukset hylättiin. Tutkimusaineiston 
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suuren koon vuoksi hylättiin myös yksisanaiset vastaukset, jotka eivät tuoneet tutkittavan 

aiheen kannalta uutta tietoa.  

Tutkimushenkilön kriteereitä määrittävät kysymykset olivat ikä, tanssittava tanssilaji sekä 

osallistuminen katutanssitapahtumiin. Aineistosta hylättiin alaikäiset vastaajat tutkimuseet-

tisistä syistä, sillä mahdollisuutta huoltajan suostumuksen saamiseen kyseisille vastaajille ei 

ollut. Tanssittavista tanssilajeista hyväksyttiin vastaukset, joissa vastaaja ilmoitti tanssivansa 

vähintään jotakin seuraavista katutanssilajeista hip hop -tanssi, break-tanssi, house, locking 

ja popping. Tanssilajien rajaus perustuu tutkimuksen teoreettiseen kehykseen ja erityisesti 

Driverin (2000) määrittelyyn katutanssilajeista. Vastaukset joissa edellä mainittujen lajien 

lisäksi oli mainittu myös muita tanssilajeja, hyväksyttiin vastauksiin. Kysymykseen kuusi 

(6) vastanneista hylättiin vastausvaihtoehto ”en ole koskaan osallistunut katutanssitapahtu-

maan” valinneet vastaajat, sillä he eivät täytä tutkimushenkilön kriteereitä.   

3.3 Aineiston analyysi 

Tutkimukseen vastanneet henkilöt olivat iältään 18–40 vuotiaita.  Miehiä vastaajista oli 25,6 

% ja naisia 74,4 %. Vastaajista Suomessa asui 95,3 % Suomen ulkopuolella 4,7 %.  Kyse-

lyyn vastanneiden tanssitausta vaihteli 1,5 vuodesta aina yli 20 vuoteen asti. Vastaajista 10 

henkilöä oli tanssinut 1–5 vuotta, 21 henkilöä 6–10 vuotta ja 12 henkilöä 11 vuotta tai enem-

män.  Vastaajista hip hop -tanssia oli tanssinut 35 henkilöä, break-tanssia 10 henkilöä, hou-

sea 18 henkilöä, lockingia 7 henkilöä ja poppingia 10 henkilöä. Useimmat vastaajat olivat 

ilmoittaneet tanssivansa useampaa kuin yhtä katutanssilajia. Vain yhtä katutanssilajia tanssi 

vastaajista 18,6 prosenttia. Edellä mainittujen katutanssilajien lisäksi vastaajat olivat kerto-

neet tanssineensa seuraavia lajeja, jotka he mieltävät katutanssilajeiksi: dancehall, reggae, 

rocking, wawing, vogue, waacking, commercial, krumping, freestyle, femme hip hop, street 

jazz, lyrical hip hop ja azonto.  Näistä vastauksista useimmin esille nousi lajina vogue. Ka-

tutanssitapahtumiin vastaajista 41,9 % osallistuu 1–3 kertaa vuodessa, 32,6 % 4–7 kertaa 

vuodessa ja 25,6 % yli 7 kertaa vuodessa. 

Kyseinen aineisto jaettiin tutkimusongelmien perusteella kahteen osaan. Kysymykset seit-

semän (7) ja yksitoista (11) pyrkivät löytämään vastauksia siihen millaisena katutanssija ko-

kee identiteettinsä tällä hetkellä.  Kyselylomakkeen kysymykset kahdeksasta kymmeneen 

(8-10) pyrkivät löytämään vastauksia siihen, miten tanssija kokee katutanssin ja katutanssi-

kulttuurin vaikuttaneen myönteisesti omaan identiteettiinsä. Rajaus pelkästään myönteisten 
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vaikutusten tutkimiseen tehtiin, koska aineistosta vain kahdessa (2/43) vastauksessa oli mo-

lemmissa löydettävissä negatiivissävytteiset pelkistetyt ilmaukset, jotka kuvasivat kasva-

nutta kriittisyyttä omaa kehoa kohtaan ”[…]pieni perfektionismi kehoakin kohtaan on samalla lisään-

tynyt.” Huomioitavaa aineiston analyysissä on myös se, että osa vastaajista (3/43) ei kokenut 

katutanssin ja katutanssikulttuurin vaikuttaneen merkittävästi sosiaalisuuteensa ja sosiaali-

siin suhteisiinsa. Kielteisen tai neutraalien vaikutusten vähäisyyden vuoksi tutkimus keskit-

tyy myönteisten vaikutusten kuvaamiseen.  

Aineistosta voidaan muodostaa kaksi pääkäsitettä: identiteettiin vaikuttavat tekijät sekä tä-

män hetkinen identiteetti. Yhdessä nämä kaksi pääkäsitettä muodostavat yhdistetyn luokan, 

joka on yksilön kokemus katutanssin ja katutanssikulttuurin vaikutuksesta hänen identiteet-

tiinsä. Aineistonanalyysin esittely on jaettu kahteen osaan, josta ensimmäisessä tarkastellaan 

identiteettiin vaikuttavia tekijöitä analysoimalla kysymysten 8–10 vastauksia. Toinen osa 

keskittyy tämän hetkisen identiteetin tarkasteluun, joka on muodostettu kysymyksistä 7 ja 

11 tehdyn analyysin pohjalta. 

3.3.1 Kysymysten 8–10 analyysi 

Identiteettiin vaikuttavat tekijät voidaan jakaa minäkuvan muutosta sekä sosiaalisia suhteita 

kuvaaviin yläluokkiin. Minäkuvan muutosta kuvaava yläluokka voidaan jakaa kehon tunte-

muksen muutosta, sekä itsetunnon ja itsevarmuuden kasvua kuvaaviin alaluokkiin. Nämä 

alaluokat on muodostettu aineistosta pelkistetyistä ilmaisuista, jotka ovat kehon hallinnan ja 

hahmotuksen parantuminen, kehon arvostaminen, kokemus kehonpystyvyydestä, kehonku-

van hyväksyminen, itsevarmuuden kasvu tanssin ansiosta sekä epäonnistumisten kokeminen 

osana kasvuprosessia ja onnistumisten kokeminen innostavina ja epäonnistumisten hyväk-

syminen. Sosiaalisia suhteita kuvaava yläluokka voidaan jakaa kahteen alaluokkaan; sosiaa-

lisen piirin laajentumiseen sekä myönteiseen muutokseen sosiaalisessa kanssakäymisessä. 

Sosiaalisen piirin laajentumisen alaluokka muodostetaan pelkistetyistä käsitteistä, jotka ku-

vaavat lisääntyneitä läheisiä ystävyyssuhteita ja lisääntyneitä etäisempiä tuttavuussuhteita. 

Alaluokka myönteinen muutos sosiaalisessa kanssakäymisessä muodostetaan pelkistetyistä 

käsitteistä, jotka käsittelevät avoimuuden sekä rohkeuden lisääntymistä. 

Kysymysten 8–10 vastauksien alkuperäisilmaisuista redusoitiin eli pelkistettiin pelkistettyjä 

ilmauksia, joista muodostettiin teemoittelemalla alaluokat: kehon tuntemuksen muutos, itse-

tunnon ja itsevarmuuden kasvun muodostumista. Alaluokka kehon tuntemuksen muutos 
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muodostuu pelkistetyistä ilmaisuista, jotka käsittelevät kehon tuntemuksen, hallinnan ja hah-

motuksen parantumista. 

 ”Olen oppinut hallitsemaan omaa kehoani paljon paremmin.[…]” ”Olen tietoisempi 

omasta kehostani ja siitä, miten se toimii.”  

 Kehonkuvan muutos sisältää myös pelkistetyt ilmaukset, jotka käsittelevät oman kehon ar-

vostamisen kasvamista ja rajojen kunnioittamista. 

” […] Olen oppinut kiitollisuutta siitä, mihin kehoni pystyy sekä kunnioittamaan niitä rajoja, 

joihin se ei pysty tai, että aina ei jaksaja pitää myös levätä.” ”[…]Keho on tanssijan tärkein 

työväline, joten sitä on oppinut arvostamaan ja huolehtimaan sen hyvinvoinnista jatku-

vasti.[…]”  

Itsevarmuuden kasvu on muodostettu pelkistetyistä ilmauksista, jotka käsittelevät oman ke-

honkuvan hyväksymistä: 

 ”[…]Olen myös oppinut käyttämään kehoani ja hyväksymään sen sellaisena kuin se on, […]” 

”Tanssiminen on edistänyt oman kehon hyväksymistä.” ”Tanssi on todellakin opettanut hy-

väksymään ja rakastamaan omaa kehoa!”  ”Parantaa itsetuntoa.”(Ilmaisu kirjoitettu ke-

honkäsitystä käsittelevän kysymyksen 8. alle, jolloin voidaan olettaa, että vas-

taaja tarkoittaa tanssin parantaneen itsetuntoa kehonsa suhteen, eli vastaaja on 

hyväksynyt oman kehonkuvansa kokonaan tai osittain, mikä on johtanut itse-

tunnon kasvuun.) 

Luokka koostuu myös pelkistetyistä ilmauksista, jotka käsittelevät myönteisiä kokemuksia 

oman kehon pystyvyydestä. 

 ”[…]Breakdancen haastavuus ja monipuolisuus on antanut minun huomata kuinka uskomat-

toman moneen eri liikkeeseen kehoni ja keho ylipäänsä kykenee.” ”Tanssiminen on opettanut 

minulle ihmeitä omasta kehostani – mihin kaikkeen se pystyy ja mitkä ovat rajani. […]”  

Aineistosta nousivat myös esille ilmaukset, jotka käsittelivät yleisesti ottaen itsevarmuuden 

kasvua tanssin vaikutuksesta: 

”Tanssi on parantanut mun itsevarmuutta […]” ”[…] Lisäksi olen itsevarmempi tanssin 

kautta […]” ”[…]Tanssiminen on tuonut paljon itsevarmuutta ja itsensä hyväksymistä[...]”  

”[…] Se (*katutanssi ja katutanssikulttuuri) on tuonut minulle paljon itsevarmuutta[…]”. 

Itsetunnon ja itsevarmuuden kasvua kuvaava alaluokka sisältää myös pelkistetyt ilmaukset, 

jotka koskevat innostavia onnistumisen kokemuksia, kokemuksia joissa epäonnistumisia on 
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opittu hyväksymään sekä kokemuksia joissa epäonnistuminen nähdään osana onnistumisen 

prosessia. Onnistumista koskevista kokemuksista voidaan pelkistää ilmaus, jossa onnistumi-

sen kokemukset koetaan innostavina:  

”Onnistumiset inspiroivat aina. […]”Onnistumisesta olen saanut suurta intoa [..]”  

Onnistumisen tunne nähtiin tavoiteltavana asiana ”Onnistumisen tunteet on niin mahtavia, että 

niitä haluaa tavoitella.” Myös epäonnistumisen kokemukset voidaan pelkistää ilmauksiin, 

jossa epäonnistumiset nähdään osana onnistumisprosessia: 

 ”Ei voi onnistua, jos ei joskus epäonnistu. […]” ” On helpompi nousta ylös kaaduttuaan ja 

sitkeästi yrittää uudelleen, kirjaimellisesti ja ajatuksen tasolla. Tanssiessa oppii nielemään 

epäonnistumiset ja hyväksymään ne osaksi uuden oppimista.” ”Epäonnistumiset voi kääntää 

onnistumiseksi.” ”[…] epäonnistuminen ei ole enää niin vakavaa, ja yleensä se johtaa kasva-

miseen, kehittymiseen sekä onnistumisiin.” sekä pelkistettyihin ilmauksiin jossa epäonnistu-

miset on opittu hyväksymään. ”En jää märehtimään epäonnistumisia niin paljoa enää.” ”[…] 

Olen ehkä itsevarmempi, mikä tekee epäonnistumisten omasta hyväksymisestä helpompaa.” 

Pelkistetyistä ilmauksista kehon hallinnan ja hahmotuksen parantuminen ja kehon arvosta-

minen, klusteroitiin eli ryhmiteltiin teemoittelemalla kehon tuntemusta kuvaava alaluokka, 

sillä molemmat pelkistetyt ilmaukset käsittelevät kehon tuntemuksen parantumista. Pelkis-

tetyt ilmaukset: kokemus kehon pystyvyydestä, kehonkuvan hyväksyminen, itsevarmuuden 

kasvu tanssin ansiosta sekä epäonnistumisten kokeminen osana kasvuprosessia ja onnistu-

misten kokeminen innostavina ja epäonnistumisten hyväksyminen klusteroitiin alaluokkaan 

itsevarmuuden ja itsetunnon kasvu, koska jokainen pelkistetty ilmaus kuvaa itsevarmuuden 

ja itsetunnon kasvua. Alaluokat itsetunnon ja itsevarmuuden kasvu sekä kehontuntemuksen 

parantuminen abstrahoitiin minäkuvan muutoksen yläluokan alle, sillä molemmat alaluokat 

vaikuttavat minäkuvassa tapahtuviin muutoksiin 

Alaluokka muutos sosiaalisessa kanssakäymisessä muodostettiin kysymyksen yhdeksän (9) 

vastausten alkuperäisilmaisuista pelkistetyistä ilmauksista, jotka käsittelivät avoimuuden li-

sääntymistä kanssakäymisessä muita kohtaan: 

 ”[…]Olen avoimempi […]” ”Katutanssi (tanssi ylipäätään) on tehnyt minusta suht rennon 

ja avokatseisen ihmisen.”  

Oman avoimuuden lisäksi myös muut katutanssijat koettiin avoimiksi ja helposti lähestyttä-

viksi: 
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”Myös tuntemattomien katutanssijoiden kohdalla olen ollut havaitsevinani tietynlaista ren-

toutta ja hyväksyntää; olet omanlainen etkä täydellinen katutanssija, mutta silti tervetullut 

[…]” ” […] Katutanssipiireissä ihmiset ovat kovin vastaanottavaisia ja kannustavia, mikä on 

suomen skenessä rikkaus.” ”Koin katutanssiyhteisön hyvin lämpimäksi ja mukavaksi heti kun 

siihen liityin mukaan. […]”  

Ilmauksista voitiin muodostaa myös pelkistetty ilmaus, joka käsittelee rohkeuden lisäänty-

mistä kanssakäymisessä  

”Katutanssikulttuurin myötä olen oppinut reippaammaksi ja rohkeammaksi. Uskallan mennä 

enemmän juttelemaan tuntemattomille ja tutustumaan uusiin ihmisiin.”   

Sosiaalisen piirin laajentumisen alaluokka muodostettiin uusia läheisiä ystävyys suhteita 

koskevista pelkistetyistä ilmauksista: 

 ”Olen saanut paljon hyviä ystäviä […]” ”[…] olen saanut paljon hyviä ystäviä ympäri suo-

mea ja ulkomailta.” sekä etäisempiä suhteita koskevista ilmauksista. ”Olen saanut kymmenit-

täin uusia hyviä ystäviä, sadoittain uusia mukavia tuttuja tanssin kautta […]”   

Pelkistetyistä ilmauksista läheisten ystävyyssuhteiden lisääntyminen sekä etäisempien tutta-

vuus suhteiden määrän lisääntyminen klusteroitiin teemoittelemalla alaluokkaan sosiaalisen 

piirin laajentuminen, sillä molemmat pelkistetyt ilmaukset käsittelevät sosiaalisen piirin laa-

jentumista. Pelkistetyistä käsitteistä avoimuuden lisääntyminen sosiaalisessa kanssakäymi-

sessä ja rohkeuden lisääntyminen sosiaalisessa kanssakäymisessä klusteroitiin alaluokkaan 

myönteinen muutos sosiaalisessa kanssakäymisessä. Alaluokat myönteinen muutos sosiaa-

lisessa kanssakäymisessä ja sosiaalisten piirien laajentuminen abstrahoitiin yläluokkaan 

muutos sosiaalisissa suhteissa. 

3.3.2 Kysymysten 7 ja 11 analyysi 

Toinen pääluokista, tämän hetkinen identiteetti, voidaan jakaa yläluokkiin identiteetin muo-

dostumisvaiheet ja tämän hetkisen identiteetin kuvailu.  Yläluokka identiteetin muodostu-

misvaiheet muodostuu kahdesta alaluokasta, jotka ovat muodostettu ja muodostuva identi-

teetti. Nämä alaluokat on muodostettu pelkistetyistä käsitteistä: itsevarmuuden kuvaaminen, 

oman arvomaailman kuvaaminen, itsensä tuntemisen kuvailu, omien ominaisuuksiensa epäi-

lemisen kuvailu, omien tavoitteiden kuvailu, kuvailu siitä miten vastaaja kokee muiden nä-
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kevän hänet ja itsensä kuvaamien erilaisten roolien kautta. Yläluokka tämän hetkisen iden-

titeetin kuvailu on muodostettu alaluokista: itsensä kuvaaminen suhteessa maailmaan, mi-

näkäsitys ja tavoitteet tulevaisuudessa. 

Kysymyksessä seitsemän vastaajia pyydettiin kuvailemaan itseään kolmella sanalla. Vas-

tauksia ei redusoitu, sillä vastaukset olivat jo valmiiksi erittäin pelkistetyssä muodossa, lu-

kuun ottamatta yhtä vastausta.  Kyseinen vastaus ”Opiskelen yliopistossa, olen töissä Vaasan kau-

punginteatterissa, harrastan tanssia.” redusoitiin kolmeen sanaan yliopisto-opiskelija, teatteri-

työntekijä ja tanssinharrastaja, jotta vastaus vastaa samanlaisia sananmuotoja kuin muut vas-

taukset, jolloin luokittelu helpottuu. Alkuperäisilmaisuista teemoiteltiin ryhmiä, jotka olivat: 

kanssakäymistä kuvaavat sanat, ”sosiaalinen” ”avoin” ”ulospäinsuuntautunut”, erilaisuutta ja luo-

vuutta kuvaavat sanat, ”persoonallinen, visuaalinen” ”epäsovinnainen” ”luova” tavoitteita ja toimin-

taa kuvaavat sanat, ”kunnianhimoinen” ”energinen” ”aktiivinen” persoonaa kuvaavat sanat ”pe-

dantti” ”temperamenttinen” ”analyyttinen” elämänasennetta kuvaavat sanat ”rento” ”rohkea” ”ute-

lias” ”iloinen” ja ammatteja kuvaavat sanat ”opettaja” ”tanssija” sekä perhesuhteita kuvaavat 

sanat ”perheenisä” ja muihin ryhmiin kuulumista kuvaavat sanat ”musiikinnautiskelija” ”suoma-

lainen”. Ryhmät muodostettiin teemoittelemalla sanat niitä mahdollisesti kuvaaviin ryhmiin. 

Osa sanoista kuten esimerkiksi rauhallinen voi viitata sekä tilannesidonnaiseen käyttäytymi-

seen että olla myös persoonallisuuden piirre, mutta että sitä ei voi tästä aineistosta päätellä 

kumpaan se viittaa, joten sana luokitellaan yhtäaikaisesti kahteen eri luokkaan.  Teemoitel-

luista ryhmistä voidaan klusteroida alaluokat joissa vastaajat kuvaavat itseään suhteessa 

maailmaan tällä hetkellä (kanssakäymistä kuvaavat sanat, ammatteja, perhesuhteita, ja mui-

hin ryhmiin kuulumista kuvaavat sanat) käsitystä minästään tällä hetkellä (persoonaa ja elä-

mänasennettaan kuvaavat sanat) ja tavoitettaan tulevaisuudessa (tavoitteita ja toimintaa ku-

vaavat sanat). Alaluokista voidaan muodostaa yläluokka tämän hetkisen identiteetin kuvailu.  

Kysymyksen 11. vastauksissa vastaajat kuvailivat identiteettiään ilmauksin, joista voitaan 

redusoida pelkistetyt ilmaukset: itsevarmuuden kuvaaminen, oman arvomaailman kuvaami-

nen, itsensä tuntemisen kuvailu, omien ominaisuuksiensa epäilemisen kuvailu, omien tavoit-

teiden kuvailu, kuvailu siitä miten vastaaja kokee muiden näkevän hänet sekä itsensä kuvaa-

mien erilaisten roolien kautta. Koska tehtävänantona oli kuvailla omaa identiteettiään, il-

mausten irrottaminen kontekstistaan ja luokittelu alaluokkiin käyttäen erillisiä alkuperäisil-

maisuista redusoituja pelkistettyjä ilmauksia, ei ole tutkimuksen kannalta mielekästä, eikä 

anna tutkittavasta aiheesta oleellista tietoa. Tästä edellä mainitusta syystä tarkastellaan yh-
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den vastaajan vastauksia aina yhtenä kokonaisuutena, jotta saadaan selkeämpi kuva vastaa-

jan tämän hetkisestä identiteetistä.  Jokaisesta vastauksesta tarkastellaan siis ensiksi minkä-

laisia pelkistettyjä ilmauksia vastaus pitää sisällään, minkä jälkeen eri vastausten sisältöjä 

vertaillaan keskenään.    

Sisältöjä tarkasteltaessa voidaan vastaajien todeta kuvaavan identiteettiään kahdella eri ta-

valla: tavalla, jossa vastaajan identiteetissä on jonkin asteisia ristiriitaisuuksia sekä tavalla, 

josta tulee ilmi, että yksilö on muodostanut selkeän kuvan omasta identiteetistään. Nämä 

kaksi havaintoa muodostavat analyysin alaluokat muodostuva identiteetti ja muodostettu 

identiteetti. Alaluokat puolestaan abstrahoidaan yläluokkaan, joka on identiteetin tämän het-

kinen kehitysvaihe. Muodostetun identiteetin vaiheessa olevat vastaajat kuvasivat itseään 

itsevarmasti, ilmaisivat tuntevansa itsensä, kuvasivat selkeästi omaa arvomaailmaansa sekä 

osoittivat kykenevänsä ymmärtämään ja hyväksymään muiden ihmisten erilaisia maailman 

näkemyksiä. ”Rehellisyyttä ja muiden kunnioittamista arvostava ekstrovertti. Aikuinen, joka seisoo omilla 

jaloillaan […]” Vastaaja osoittaa arvostavansa itseään, osoittaa itsetuntemusta ja kuvaa selke-

ästi omaa arvomaailmansa.”[…] Omalla suhtautumisella ja panoksella voi aina vaikuttaa asioihin, kai-

kesta voi aina oppia ja maailmassa kaikki on mahdollista.” Vastaaja osoittaa ymmärtävänsä ja hyväk-

syvänsä, että ihmisellä on erialaisia arvomaailmoja ja maailman käsityksiä. Toisin sanoen 

vastaaja kykenee antamaan tilaa erilaisille käsityksille.  

”Identiteettini on vahva, enkä kaipaa valinnoilleni tai tavoilleni muiden hyväksyntää Koen 

palautteen silti arvokkaana ja kuuntelen erityisesti niitä, joiden sanomisesta uskon voivani 

kehittyä. Olen positiivinen innostuja sekä kokeilunhaluinen ja yritteliäs. Identiteettini ei riipu 

muista, vaan omista valinnoistani sekä kykenevyydestäni itse olemaan omiin valintoihini tyy-

tyväinen. Pyrinkin siihen, että voin olla omiin sanomisiini, tekemisiini ja valintoihini tyytyväi-

nen joka päivä. Toivon myös hyvää muille ja pyrin usein auttamaan toisia. Arvostan molem-

minpuolista kunnioitusta sekä arvostuksen osoittamista pienissä arjen teoissa ja sosiaalisessa 

kanssakäymisessä [...]” 

 Vastaaja osoittaa arvostavansa itseään ja arvomaailmaansa sekä olevansa tyytyväinen omiin 

valintoihinsa. Vastaaja ei myöskään koe tarvitsevansa ulkopuolista vahvistusta voidakseen 

kokea olevansa itsevarma. 

 ”[…] Olen valmis tekemään valintoja siten, että yhteisö hyötyy eniten, vaikka itse saisin siitä 

joskus vähemmän kuin jollakin muulla valinnalla, mutta en tee enää valintoja muiden hyväksi 

itseni kustannuksella[…]”  
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Vastaaja osoittaa kykenevänsä ymmärtämään muiden ihmisten erilaisia näkemyksiä avoi-

mesti sekä kykenevänsä antamaan tilaa näille näkemyksille, tästä huolimatta hän arvostaa 

itseään eikä anna muiden horjuttaa hänen itsevarmuuttaan. 

”[…] Uskon itseeni ja asetan pitkän linjan tavoitteita. En silti aina määrittele reittejä tavoit-

teisiini valmiiksi. Olen myös ratkaisukeskeinen ihminen ja ajattelen että tilanteet ovat selvitet-

tävissä. Lisäksi minulla on usein tarve ilmaista itseäni monella eri tavalla. Annan paljon pai-

noarvoa viestinnälle ja vuorovaikutukselle, olen esteetikko ja taiteella on suuri arvo elämäs-

säni. Olen tyytyväinen itseeni ja tanssilla on tälle tanssijalle tässä kaikessa suurempi rooli kuin 

ulkopuolinen osaisi ehkä ajatella. Määrittelen itseni usein ensisijaisesti tanssijaksi monissa 

yhteyksissä.”   

Vastaaja tarkentaa omaa arvomaailmaansa sekä avaa omaa käsitystään itsestään ja identitee-

tistään. Vastaaja osoittaa myös olevansa tasapainoinen sekä tyytyväinen elämäänsä. 

Osa vastaajista ei ollut vielä täysin löytänyt identiteettiään. Kaikilla tämän kategorian vas-

taajilla on kuitenkin jonkin asteinen käsitys omasta identiteetistään. Nämä vastaajat voidaan 

määritellä vielä muodostuvan identiteetin alle. Muodostuvassa identiteetissä yksilö ei vielä 

ole täysin saavuttanut identiteettiään, mutta pyrkii aktiivisesti sitä etsimään. Muodostuvan 

identiteetin omaavat vastaajat saattoivat kuvailla itsevarmuuttaan, arvomaailmaansa, itsensä 

tuntemista, erilaisia rooleja joita hänellä on elämässään ja omia tavoitteitaan. Aina vastauk-

sista oli kuitenkin löydettävissä pelkistettyjä ilmauksia, joissa vastaajat kuvailivat omien 

ominaisuuksiensa epäilyä sekä usein tämän luokan vastaukset sisälsivät myös kuvailuja siitä, 

mitä vastaajat ajattelevat muiden ajatteleva heistä. Tässä vaiheessa yksilö on vielä kriittinen 

omaa identiteettiään kohtaan: 

”Identiteettini on hyvin avoin ja hyväksyvä, mutta itsekriittinen [...]” 

 Vastaaja kokee jollain tasolla tietävänsä kuka hän on, mutta myös kyseenalaistaa itseään ja 

omia valintojaan toisin sanoen vastaaja kuvailee omia ominaisuuksiaan epäilevästi. 

 ”[…] Ajattelen mitä muut ajattelevat minusta, mutta en silti anna sen vaikuttaa omaan teke-

miseeni enkä myöskään kritisoi muita. Olen luultavasti vielä hyvin vaiheessa, eikä identiteet-

tini ole muodostunut kunnolla.” 

Vastaaja osoittaa ymmärtävänsä myös muiden käsityksiä maailmasta, mutta kokee että ei 

itse vielä täysin tiedä, mikä on hänen oma identiteettinsä. Vastaaja ei siis vielä ole täysin 

tiedä omaa arvomaailmaansa, jota vasten peilata muiden ihmisten arvomaailmaa. 
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 Huomioitavaa on, että muodostuvan identiteetin vaiheessa olevat yksilöt eivät myöskään 

ole aina täysin samassa kehitysvaiheessa. Identiteetti rakentuu konstruktiivisesti eli identi-

teetin voidaan olettaa muodostuvan siten että identiteetti rakentuu aina jo olemassa olevan 

tiedon varaan. Identiteetin muodostuminen on näin ollen prosessi. Osa vastaajista on vasta 

kehitysprosessin alussa ja osa pidemmällä.  

”Olen minä enkä kukaan muu.  Breakdance on intohimoni ja haluan seurata tätä intohimoani, 

niin kauan kunnes en fyysisesti enää kykene (toivottavasti koko elämän)[…]”  

vastaaja osoittaa tietävänsä kuka hän on ja mitä hän tavoittelee. 

 ”[…]Haluaisin inspiroida ihmisiä ja olla nöyrä[…]”  

Hän osoittaa myös sen mitä hän toivoo tulevaisuudelta ja osoittaa tietävänsä omat kehitys-

kohteensa.  

”[…]Haluaisin oppia ajattelemaan vähemmän itseäni ja enemmän muita kaikissa tilanteissa.”  

Vastaaja osoittaa tietävänsä, että hän ei ole kykeneväinen antamaan täyttä arvostusta muiden 

ihmisten arvostuksille ja käsityksille. Tämä kyseinen vastaaja on siis jo hyvin lähellä muo-

dostetun identiteetin vaihetta kehitysprosessissaan. Vastaavasti seuraava vastaaja edustaa 

muodostuvan identiteetin toista ääripäätä, jossa vastaaja on vielä hyvin tietämätön oman 

identiteettinsä suhteen. 

 ”En ole oikein vielä löytänyt identiteettiäni. Tanssiminen tuntuu hyvälle enkä havittele sen 

suurempia :)” 
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4 Tulokset 

Aineiston analyysin perustella voidaan todeta, että vastaukset tutkimuskysymyksiin on löy-

dettävissä aineistosta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mikä on katutanssin ja katutans-

sikulttuurin myönteinen merkitys tanssijan identiteetille. Tutkittavasta aiheesta muodostui 

kaksi tutkimuskysymystä, joihin pyrittiin löytämään vastaus. Tutkimuskysymykset olivat: 1. 

Miten tanssija kokee katutanssin ja katutanssikulttuurin vaikuttaneen myönteisesti omaan 

identiteettiinsä? 2. Millaisena katutanssija kokee identiteettinsä?  Ensimmäisenä tarkastel-

laan, miten tanssijat kokevat katutanssin ja katutanssikulttuurin vaikuttaneen myönteisesti 

omaan identiteettiinsä, minkä jälkeen tarkastellaan sitä, millaisena katutanssija kokee oman 

identiteettinsä.  

Aineistosta redusoidut pelkistetyt ilmaukset klusteroitiin alaluokkiin ja abstrahoitiin siitä 

edelleen yläluokkiin, pääluokkiin ja yhdistävään luokkaan. Yhdistävä luokka katutanssin ja 

katutanssi kulttuurin merkitys yksilön identiteetille on muodostettu pääluokista identiteettiin 

vaikuttavat tekijät ja identiteetin kehitysvaihe. Pääluokat ovat muodostuneet yläluokista 

muutos sosiaalisissa suhteissa, minäkuvan muutos, identiteetin muodostumisen vaiheet ja  

tämän hetkisen identiteetin kuvailu. Luokkien muodostumista yläluokista, pääluokkiin ja 

kokoavaan luokkaan kuvataan kaaviossa 1.  

 

Kaavio  1 

Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka

Katutanssin ja 
katutanssikulttuurin 

merkitys yksilön 
identiteetille

Identiteettiin 
vaikuttavat tekijät

Muutos sosiaalisissa 
suhteissa

Minäkuvan muutos

Identiteetin 
kehitysvaihe

Identiteetin 
muodostumisen 

vaiheet

Tämän hetkisen 
identiteetin kuvailu
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Tutkimuksen tulosten esittely jaetaan kahteen osaan, josta ensimmäisessä osassa tarkastel-

laan katutanssin ja katutanssikulttuurin myönteisiä vaikutuksia tanssijan identiteetille. Toi-

sessa osassa tarkastellaan katutanssijoiden identiteetin kehittymisen vaihetta.  

4.1 Katutanssin ja katutanssikulttuurin myönteiset vaikutukset tanssijan identiteetille 

Vastaus kysymykseen miten tanssija kokee katutanssin ja katutanssikulttuurin vaikuttaneen 

myönteisesti omaan identiteettiinsä voidaan löytää tarkastelemalla pääkäsitettä identiteettiin 

vaikuttavat tekijät ja sen muodostumista. Pääkäsite identiteettiin vaikuttavat tekijät on muo-

dostettu pelkistetyistä käsitteistä klusteroidusta alaluokista itsetunnon ja itsevarmuuden pa-

rantuminen, kehon tuntemuksen lisääntyminen, sosiaalisen piirin laajentuminen ja muutos 

sosiaalisessa kanssakäymisessä. Näistä alaluokista on abstrahoitu yläluokat muutos minäku-

vassa ja muutos sosiaalisissa suhteissa. Ryhmittelyn muodostuminen on kuvattu kaaviossa 

2. 

 

 

 

Kaavio  2 

Tutkimuksesta selvisi, että tanssijat kokivat katutanssin ja katutanssikulttuuri vaikuttaneen 

identiteetin muodostumiseen myönteisesti vaikuttamalla heidän sosiaalisiin suhteisiinsa 

sekä minäkuvaansa.  Oma minäkuva oli muuttunut myönteisempään suuntaan ja vastaajat 
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kokivat itsetuntonsa ja itsevarmuutensa parantuneen sekä kehon tuntemuksensa lisäänty-

neen. Oman kehon hallinnan ja hahmottamisen parantumisella koettiin olevan selkeää vai-

kutusta niin oman kehonkuvan hyväksymiseen kuin kehon tuntemuksen kasvuun. Anttilan 

(2005) mukaan monelle jo tunne siitä, että keho toimii ja on riittävän hyvä, voi olla identi-

teetin rakentumisessa merkittävä kokemus, mikä tulee ilmi myös tämän tutkimuksen aineis-

tossa. Myös Nurmen (2012) väitöskirjassa Kaduilta liikuntasaliin: toimintatutkimus hiphop-

tanssista osana lukion liikuntakasvatusta, jossa tutkitaan hip hop -tanssikerhon toiminnan 

vaikutuksia nuorten osallistujien ruumiinkuvaan, oli löydettävissä vastaavanlaisia kokemuk-

sia itsevarmuuden kasvusta ja kehonkuvan parantumisesta hip hop -tanssin (katutanssilaji) 

vaikutuksesta. Vastaajat kuvasivat myös yleisesti itsevarmuutensa kasvaneen katutanssin 

myötä.  Vastaajat kokivat myös sosiaalisen kanssakäymisensä muuttuneen avoimemmaksi 

ja rohkeammaksi, sekä sosiaalisten piiriensä laajentuneen katutanssin ja katutanssi kulttuurin 

myötä. Sosiaalisella ympäristöllä on suuri merkitys identiteetin muodostumisprosessissa, 

sillä identiteetti rakennetaan tiiviissä kanssakäymisessä sosiaalisen ympäristön kanssa (Fad-

jukoff, 2010, Kuusinen & Lehtinen, 2001, s. 17–18).  Syy sosiaalisten suhteiden positiivi-

seen muuttumiseen saattoi olla katutanssin ansiosta kasvanut itsetunto ja itsevarmuus, mutta 

myös katutanssikulttuurin yhteisöllisyyden ja avoimuuden koettiin vaikuttaneen sosiaalisten 

suhteiden positiiviseen muuttumiseen. 

 ”Koin katutanssiyhteisön hyvin lämpimäksi ja mukavaksi heti kun siihen liityin mukaan. Ih-

misten tapa ottaa huomioon toisia teki minuun vaikutuksen kun liityin mukaan vasta aikuis-

iällä. Liittymiseni jälkeen koen tulleeni avoimemmaksi ja halukkaammaksi levittää saman-

laista lämmintä ilmapiiriä myös muille. […]”  

Tanssijat kokivat katutanssin ja katutanssikulttuurin vaikuttaneen myönteisesti identiteet-

tiinsä esimerkiksi lisäämällä kehon tuntemusta, kohottamalla itsetuntoa ja itsevarmuutta, 

mikä osaltaan heijastui myös heidän sosiaalisiin suhteisiinsa. Sosiaalisten suhteiden luomi-

nen koettiin myös helpommaksi katutanssin ja katutanssikulttuurin kautta, mikä on myös 

vaikuttaa myönteisesti identiteetin kehittymiseen.  

4.2 Katutanssijan tämän hetkinen identiteetti 

Vastaus kysymykseen millaisena katutanssija kokee identiteettinsä, voidaan löytää tarkaste-

lemalla pääkäsitettä tämän hetkinen identiteetti, joka on muodostettu pelkistetyistä käsit-

teistä klusteroidusta alaluokista, joita ovat itsensä kuvaaminen suhteessa maailmaan, minä-
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käsitys, tavoitteet tulevaisuudessa, muodostunut identiteetti ja muodostuva identiteetti. Ala-

luokista on abstrahoitu yläluokat tämän hetkinen identiteetin kuvailu ja identiteetin muodos-

tumisvaiheet. Ryhmittelyn muodostuminen on kuvattu kaaviossa 3. 

  

 

Kaavio  3 

 

Katutanssijan tämän hetkistä identiteettiä voidaan tarkastella tutkimalla tämän hetkisen iden-

titeetin kuvailua sekä identiteetin muodostumisen vaihetta. Tanssijat kuvailivat identiteetti-

ään hyvin myönteisillä sanavalinnoilla. Kysymyksen seitsemän (7) vastauksista ei löytynyt 

yhtään vastausta, jossa vastaaja olisi kuvannut itseään negatiivisessa valossa. Vastaajat ku-

vasivat itseään tulevaisuutta ja tavoitteita kuvaavilla sanoilla sekä minää kuvaavilla sanoilla. 

Tämän lisäksi vastaajat kuvasivat itseään suhteessa muuhun maailmaan. Kysymyksen kysy-

myksenasettelu ohjasi vastaajaa kuvaamaan itseään niin kuin hän itsensä kokee sekä siten. 

miten hän haluaa että  miten muut näkevät hänet. Itsensä kuvaaminen myönteisessä valossa 

voidaan liittää itsevarmuuteen, eli vastaajat haluavat näyttää itsensä muulle maailmalle itse-
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varmassa valossa.  Vastaajien tämän hetkistä identiteettiä voidaan tarkastella myös identi-

teetin muodostumisen vaiheiden kautta. Vastaajien vastauksista oli erotettavissa muodostet-

tua (19) ja muodostuvaa (24) identiteettiä kuvaavia vastauksia. Muodostetun identiteetin 

(19) omaavat vastaajat kuvasivat itseään itsevarmasti, ilmaisivat tuntevansa itsensä, kuvasi-

vat selkeästi omaa arvomaailmaansa sekä osoittivat kykenevänsä ymmärtämään ja hyväksy-

mään muiden ihmisten erilaisia maailman näkemyksiä. Muodostuvan identiteetin (24) vai-

heessa olevat vastaajat saattoivat kuvat itseään hyvinkin samankaltaisesti kuin muodostetun 

identiteetin omaavat henkilöt, mutta ilmaisivat aina joko tyytymättömyyttä tai epäilyä itse-

ään kohtaan sekä ilmauksia siitä, miten ajattelivat muiden näkevän heidät. Hyvin samankal-

tainen jako on löydettävissä James E. Marcian (1966) identiteetin muodostumisteorian kol-

mannesta etsivän identiteetin, jossa yksilö ei ole vielä löytänyt identiteettiään, mutta pyrkii 

aktiivisesti etsimään omaa identiteettiään, ja neljännestä saavutetun identiteetin vaiheesta, 

jossa yksilö on löytänyt oman identiteettinsä ja kokee varmuutta omasta identiteetistään.  

Katutanssijan tämän hetkistä identiteettiä voidaan kuvailla pääosin myönteiseksi. Katutans-

sijoiden identiteetit olivat myös ikätasolleen tyypillisellä kehitysvaiheella. Kukaan vastaa-

jista ei ollut täysin kykenemätön määrittelemään identiteettiään, mikä osoittaa että jokaisella 

vastaajalla on jonkinlainen käsitys omasta identiteetistään. Vastaajista suuri osa (19/43) oli 

jo muodostanut oman identiteettinsä ja vastaajista (24/43) kykenivät kuvaamaan identiteet-

tiään melko kattavasti, mikä osoittaa, että myöskään he eivät ole aivan identiteetin kehitty-

misen alkumetreillä. Tämä havainto on samassa linjassa identiteetin muodostumisen teori-

oiden kanssa, jossa identiteetin muodostumisen nähdään olevan yleensä nuoruuteen sijoit-

tuva kehitystehtävä (Fadjukoff, 2010). Vastaajat olivat iältään 18–40 vuotiaita eli pääosin jo 

aikuisia ihmisiä, joiden voidaan jo yleisesti ottaen olettaa käyneen tai olevan juuri käymässä 

läpi identiteetin muodostumisenprosessia.  Näin ollen tutkimuksen tulokset identiteetin ke-

hittymistasoista ovat yhtenäisessä linjassa muun identiteetintutkimuksen kanssa. 

Katutanssilla ja katutanssikulttuurilla on tutkimustulosten mukaan merkitystä tanssijan iden-

titeetille. Se kuinka suurta osaa katutanssi ja katutanssikulttuuri näyttelevät tanssijan identi-

teetin kehittymisessä, ei tämän tutkimuksen perusteella ole mahdollista määritellä. Tästä 

huolimatta voidaan todeta, että katutanssilla ja katutanssikulttuurilla on selkeä myönteinen 

merkitys identiteetin kehittymisessä, mikä näkyy muun muassa tanssijan identiteetin myön-

teisenä kuvauksena. Oman kehon tuntemus, itsetunnon ja itsevarmuuden kasvu sekä sosiaa-

lisuuden myönteinen kehitys vaikuttavat yksilön tapaan kohdata muita sekä itsensä. Katu-
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tanssin ja katutanssikulttuurin vahva kehollisuus, sosiaalisuus sekä avoin ja myönteinen il-

mapiiri on omiaan kasvattamaan vahvaa identiteettiä. Tanssijoiden selkeä kuvaus katutans-

sin ja katutanssikulttuurin merkityksestä oman identiteettinsä muodostumiseen on myös sel-

keä kuvaus katutanssin ja katutanssikulttuurin yleisestä myönteisestä vaikutuksesta identi-

teettiin ja sen muodostumiseen.  
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5 Pohdinta 

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena oli selvittää, kokeeko tanssija katutanssin ja katutanssi-

kulttuurin vaikuttaneen myönteisesti omaan identiteettiinsä. Tutkimuskysymykseni käsitte-

livät niin tanssijan tämän hetkistä identiteettiä kuin sitä, miten tanssija kokee katutanssin ja 

katutanssikulttuurin vaikuttaneen omaan identiteettiinsä. Tutkimustuloksista selvisi, että ka-

tutanssijat kokivat katutanssilla olevan myönteisiä vaikutuksia tanssijan omalle identitee-

tille.  

Tutkimusaihe oli minulle hyvin henkilökohtainen, mikä omasta taustastani katutanssin ja 

katutanssikulttuurin parissa. Tutkimustulokset vahvistivat omaa hypoteesiani katutanssin ja 

katutanssikulttuurin vaikutuksesta identiteettiin ja toivat asiaan myös uutta näkökulmaa esi-

merkiksi siinä miten vahvasti kehon hallinnan koettiin vaikuttaneen identiteettiin. Haasteel-

lista tutkimusta tehdessä oli hahmottaa suuria kokonaisuuksia ja kirjoittaa tekstiä tarpeeksi 

selkeästi ja yksinkertaisesti, jotta myös katutanssiin ja katutanssikulttuuriin perehtymätön 

henkilö voi saada kiinni tutkimuksen lähtökohdista ja analyysimenetelmästä. Tämä tut-

kielma avaa lukijalleen katutanssin ja katutanssikulttuurin vaikutusmahdollisuuksia ja tuo 

uutta näkökulmaa katutanssin ja katutanssikulttuurin tutkimukseen. 

Aiemmat tanssitutkimukset ovat keskittyneet tanssin vaikutukseen identiteetille tai ruumiin 

kuvalle, mutta ovat jättäneet tanssin kulttuurisen merkityksen usein tarkastelun ulkopuolelle, 

toisin kuin tämä tutkimus. Tämä tutkimus antaa erityishuomiota tanssin kulttuuriselle puo-

lelle ja poistaa erityisesti nuorten alakulttuureille tyypillisiä ennakkoluuloja avaamalla sa-

malla hip hop -kulttuurin historiaa lukijalle.  

Kyseinen tutkimus avasi katutanssin maailmaa lukijalle hyvin laajalla skaalalla. Jatkotutki-

muksen kannalta olisi mielekästä keskittyä spesifimmin, jonkin katutanssilajin kuten esimer-

kiksi break-tanssin ja identiteetin kehittymisen ympärille. Tämä tutkimus keskittyi aktiivi-

sesti katutanssikulttuuriin osallistuvien tanssijoiden kokemuksiin katutanssin ja katutanssi-

kulttuurin vaikutuksesta identiteettiin, mutta mielenkiintoista olisi myös tutkia vain vähän 

aikaa katutanssikulttuurin parissa olleiden tanssijoiden kokemuksia katutanssin ja katutans-

sikulttuurin vaikutuksesta identiteettiin ja siihen, eroaako se aktiivisten tanssijoiden koke-

muksista. Kolmas mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi tutkia katutanssikulttuurin pa-

rissa olevien miesten ja naisten kokemuksia katutanssin sukupuolittuneisuudesta: onko sitä 

vai ei ja miten se ilmenee? 
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Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella, jolla on omat hyvät puolensa, mutta myös heik-

koutensa. Ensimmäinen ongelma ilmenee kysymyksiä laadittaessa. Hyvä kysymys herättää 

vastaajassa mahdollisimman paljon tutkittavaan asiaan liittyviä omakohtaisia jo elettyjä mie-

likuvia (Perttula, 1994, s. 65–66). Toisaalta hyvä kysymys ei ohjaa vastaajaa liikaa, sillä liian 

ohjaava kysymys vääristää tutkimustulosta. Kysymysten rooli kyselytutkimuksessa on mer-

kittävät, sillä tutkija ei voi itse enää selventää tai avata lomakkeen epäselviä kysymyksiä 

aineistonkeruuvaiheessa. Kyselylomake tutkimuksen vaarana on, että vastaaja ymmärtää ky-

symyksen väärin, jolloin myös tutkimustulos vääristyy. Tätä heikkoutta pyrittiin tässä tutki-

muksessa rajoittamaan testaamalla kyselylomake kahdella testivastaajalla ennen lomakkeen 

lähettämistä tutkittaville henkilöille. 

Tutkimustulos voi vääristyä myös tutkimuksen kirjallisessa osiossa, jos lukija ei saa selvää 

tai ei ymmärrä tutkijan tekimiä valintoja. Lehtomaan (2008) mukaan luotettava kokemuksen 

tutkimus edellyttää tutkijan ihmiskäsityksen esiintuomista. Tämä ihmiskäsitys ymmärretään 

tutkijan yleisenä vastauksena siihen, millainen olento ihminen on. Tutkijan ihmiskäsityksen 

ymmärtäminen on olennaista, jotta lukija voi lukea ja ymmärtää tukijan tekemiä valintoja. 

Lehtomaan (2008) mukaan tutkijan on selvennettävä käsityksensä tutkittavan ilmiön perus-

luonteesta ennen kuin hän voi valita empiiriseen tutkimukseensa luotettavan tutkimusmene-

telmän. Tällä tavoin lukijalle voidaan avata tutkijan käsityksiä tutkittavasta aiheesta ja syistä 

tutkijan tekemien valintojen taustalla. Tutkittavan ilmiön perusluonteen selvennys lukijalle 

osoittaa myös tutkijan perehtyneisyyden tutkittavaan aiheeseen, mikä lisää tutkimuksen luo-

tettavuutta. 

Oleellista tutkimuksen analyysivaiheessa on analyysin läpinäkyvyys lukijalle. Aineistoläh-

töinen sisällönanalyysi etenee aineiston lukemisesta ja sisältöön perehtymisestä pelkistetty-

jen ilmauksien etsimiseen ja siitä niiden listaamiseen. Tämän jälkeen ilmauksista etsitään 

samankaltaisuuksia sekä erilaisuuksia, joista yhdistellään ja muodostetaan alaluokkia. Ala-

luokista puolestaan muodostetaan yläluokkia, jotka yhdistetään, minkä jälkeen muodoste-

taan kokoava käsite. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s.109–112.) Edellä mainittu aineistolähtöi-

nen sisällönanalyysi on tässä tutkimuksessa pyritty avaamaan lukijalle mahdollisimman sel-

keästi, jotta tutkimus ja sen edetessä tehdyt valinnat ovat lukijalle selkeitä. 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa analyysi lähtee liikkeelle aineistosta. Aineiston tul-

kinta etenee aineistosta nousseiden teemojen kautta alaluokista ylempiin luokkiin. Tällai-

sessa analyysitavassa tutkijan rooli analyysissä on olennainen ja usein kaksi eri tutkijaa eivät 
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analysoi samaa aineistoa täysin samalla tavalla, minkä vuoksi tutkijan valintojen perustele-

minen on eriarvoisen tärkeää. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli avata katutanssin ja katutanssikulttuurin sekä siihen osal-

listuvien tanssijoiden maailmaa lukijalle tuoden samalla ilmi sen merkityksen tanssijoille 

tavalla, joka on lukijalle ymmärrettävä. Tämä tutkimus on pyritty kirjoittamaan siten, että se 

on lukijalle mahdollisimman helposti lähestyttävä ja looginen kokonaisuus, mikä on tehty 

avaamalla lukijalle tutkijan omaa suhdetta tutkimusaiheeseen, käsitystä tutkittavan ilmiön 

perusluonteesta sekä tutkijan tekemistä valinnoista.  
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