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Syrjäytymisen riskin on todettu kasvavan elämässä tapahtuvien muutosten seurauksena. Nuo-
rilla näiden muutosten määrä on suuri, jolloin myös syrjäytymisen riski on suurempi. Syrjäyty-
misen ehkäisyyn tarvitaan keinoja, jotka tavoittavat nuoret ja ovat heidän käytettävissään sil-
loin, kun he niitä tarvitsevat. Tämän lisäksi on tärkeää tietää, kuinka nuoret itse kokevat nämä 
keinot. Tämän tutkielman tarpeellisuus nousee tarpeesta kehittää keinoja, jotka menevät pe-
rinteisen terapian ja yhteiskunnan tarjoamien palvelujen lisäksi nuorten omille areenoille. 

Tutkimus  on  laadullinen,  fenomenologinen  tutkimus.  Haastattelujen  avulla  pyrittiin  selventä-
mään erityisesti sitä, kuinka nuoret kokevat rap-lyriikan terapeuttisen funktion ja rap-lyriikan 
työpajojen vaikutuksen syrjäytymiseltä suojaavana tekijänä. Aineisto on analysoitu Juha Perttu-
lan metodin ja Amedeo Giorgin mallin mukaisilla aineistoanalyysin menetelmillä.  

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä tarkastellaan rap-lyriikan kirjoittamisen terapeuttisuu-
den kokemusta nuorten näkökulmasta. Tutkimuskysymyksellä pyritään tarkastelemaan sitä, 
kokevatko nuoret rap-lyriikan tuottamisen olevan terapeuttista toimintaa ja millaiset seikat 
tukevat tätä kokemusta. Empiirisen aineiston perusteella nuoret kokivat rap-lyriikan kirjoitta-
misen olevan terapeuttista toimintaa. Seikat, jotka tukivat rap-lyriikan kirjoittamisen tera-
peuttisuutta, nousivat hip-hop-kulttuurille omintakeisista syistä. Tällaisiksi syiksi aineistosta 
nousivat esimerkiksi vapaus purkaa tunteita luovuuden kautta sekä hyväksytty roolien taakse 
piiloutuminen.  

Toisessa tutkimuskysymyksessä tarkasteltiin nuorten kokemusta työpajatoiminnasta syrjäyty-
mistä ehkäisevänä toimintana. Aineiston perusteella voitiin todeta, että nuoret kokivat työpa-
jatoiminnan tukevan syrjäytymiseltä suojaavia tekijöitä kuten ystäväpiirin muodostumista ja 
vertaisryhmiin kiinnittymistä. 

Tutkimus antaa tietoa luovan kirjoittamisen ja kohdennetummin rap-lyriikan kirjoittamisen 
työpajoja järjestäville henkilöille. Tässä tutkimuksessa esitetty aineisto kuvaa vain yhden työ-
pajan nuorten kokemuksia. Tästä huolimatta se toimii suuntaa antavana tietona siitä, miten 
nuoret kokevat rap-lyriikan tuottamisen ja työpajatoiminnan ehkäisevän syrjäytymistä. Näin 
ollen se edistää dialogisuutta jota nuorisotutkimuksessa kaivataan.  
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1 Johdanto 

Nuorten syrjäytyminen on jatkuvasti esillä niin mediassa kuin nuorten omissa sosiaalisissa pii-

reissä. Keinot joilla nuorten syrjäytymistä pyritään ehkäisemään ovat moninaiset. Yksi suuri 

nuorten syrjäytymiseen johtava syy ovat mielenterveysongelmat. Tässä pro gradu -tutkielmassa 

esitellään rap-lyriikan kirjoittamista ja työpajatoimintaa terapeuttisena keinona, jolla nuorten 

mielenterveystyö voidaan viedä nuorten omille areenoille. Erityisesti Pro gradu -tutkielmassa 

tutkitaan nuorten omaa kokemusta rap-lyriikan terapeuttisuudesta sekä työpajatoiminnan syr-

jäytymistä ehkäisevästä vaikutuksesta. 

Teorianmuodostuksen ensimmäisessä osassa avataan käsitteiden hip-hop -kulttuuri ja rap-ly-

riikka suhdetta. Hip-hop- kulttuuri ja sen myötä rap-musiikki on ollut osa populäärikulttuuria 

jo  melkein  viiden  vuosikymmenen  ajan.  Tänä aikana  se  on  noussut  Bronxin  pienten  piirien 

kulttuurista  maailmanlaajuiseksi  ilmiöksi.  Tänä  päivänä  sitä  pidetään  historian  voimakkaim-

pana afroamerikkalaisen kulttuurin ilmauksena ja se esiintyy Suomessa suosituimpana nuori-

sokulttuurina tällä hetkellä. Hip-hop- kulttuurin voidaan nähdä syntyneen syrjäytyneen vähem-

mistön tarpeesta saada äänensä yhteiskunnassa kuuluviin. Vaikka kulttuuri on kaupallistunut ja 

pirstaloitunut, ovat syrjäytymisen teemat silti vahvasti läsnä vielä tänä päivänä.  

Rap-lyriikka  ja  hip-hop  ovat  limittyviä  käsitteitä,  joita  on  joskus  vaikea  erottaa  toisistaan 

(Krims, 2000, s. 10-11). Tässä pro gradu -tutkielmassa rap-lyriikasta ja rap-musiikista puhutta-

essa tarkoitetaan kuitenkin aina musiikkityyliä, joka on osa hip-hop -kulttuuria. Suomalaisesta 

rap-musiikista  puhuttaessa  käytetään yleisesti  kirjoitus- ja  puhekieleen  vakiintunutta  termiä 

suomiräp. Suomiräp on käynyt läpi lukuisia kehitysvaiheita 1980-luvulta tähän päivään. Sen 

vaiheet hip-hop -kulttuuria parodioivasta huumoriräpistä tähän päivään ovat moninaiset. Tänä 

päivänä suomiräpin ja suomalaisen hip-hop -kulttuurin voidaan nähdä irrottautuneen amerik-

kalaisesta emokulttuuristaan ja sitä voidaan pitää omana itsenäisenä nuorisokulttuurin muotona. 

Teorianmuodostuksen toisessa osassa pohditaan syrjäytymisen problematiikkaa suomalaisessa 

kontekstissa sekä luovan kirjoittamisen terapeuttisia hyötyjä syrjäytymisen ehkäisyssä. Vertai-

lussa ovat Gillie Boltonin näkemystä luovasta kirjoittamisesta sekä rap-lyriikan kirjoittaminen. 

Tämän  perusteella  tutkimuksessa  tarkastellaan,  miksi  rap-lyriikka  on  perusteltu  keino  moti-

voida nuoria luovaan kirjoittamiseen. Tutkimuksessa tarkastellaan myös rap-lyriikan ongelma-

kohtia ja diskursseja syrjäytymiseen negatiivisesti vaikuttavana tekijänä ja pohditaan, kuinka 

näitä ongelmia voidaan ehkäistä.  
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Tutkimuksen ajatus, jossa rap-lyriikka valjastetaan nuorison auttamisen tai valistamisen kei-

noksi ei ole uusi. Jo vuonna 2002 Rockin Da North lauloi Ylex:n kesäkumibiisissä seksuaali-

valistuksen  asialla (Yle.fi,  2002). Tässä  tapauksessa  rap-lyriikka  valjastettiin  siis  täyttämään 

tiedollista, informatiivista ja kommunikatiivista funktiota (Salo, 2014, s. 53). Tässä pro gradu -

tutkielmassa pyritään kuitenkin tarkastelemaan rap-lyriikan hyötyjä nimenomaan hip-hop -kult-

tuuria tuottavien nuorten kannalta ja heidän kokemuspiiristään katsottuna.   

Rap-musiikki näyttäytyy sitä koskevassa kirjallisuudessa vahvasti syrjäytyneiden musiikkina. 

Rap-lyriikka, kuten luova kirjoittaminen yleensä ottaen, on terapeuttista toimintaa (Salo, 2014, 

s. 40, 55.), ja erityisesti syrjäytyneiden kohdalla se voidaan nähdä keinona ehkäistä syrjäytymi-

sen aiheuttamia ongelmia tai ennaltaehkäistä niitä. Nuoren elämässä syrjäytymiseen on erityi-

sen suuri riski johtuen elämänmuutosten suuresta määrästä, josta johtuen tarkkailun keskiössä 

ovat nuorten syrjäytyminen ja rap-lyriikka metodina ehkäistä syrjäytymistä. 

Tärkeää on ymmärtää, että tässä tutkielmassa rap-lyriikka itsessään on vain väline, jolla nuoret 

saadaan  kirjoittamaan.  Se  ei  ole  itsetarkoitus,  vaan  yksi  luovan  kirjoittamisen  muoto,  jonka 

suosio nuorten keskuudessa helpottaa motivointia. Tutkija on itse pitänyt lukuisia raplyriikan 

kirjoitustyöpajoja nuorille viime vuosina niin perhekodeissa, kuin nuorisotaloilla. Työpajoissa 

on havaittu, että rap-lyriikka on tällä hetkellä nuorisokulttuurissa sosiaalisesti hyväksytty luo-

van kirjoittamisen muoto. Hip-hop -kulttuurin luonteen vuoksi syrjäytymisestä aiheutuvat on-

gelmat ja  nuorten  elämässä  yleisesti  kohdatut  haasteet  nousevat  rap-lyriikkaa kirjoitettaessa 

luontevasti esiin. 

Tämä Pro gradu -tutkielma on saanut alkunsa tutkijan omasta harrastuneisuudesta ja rap-lyrii-

kan työpajoista, joita on pidetty Oulun ja sen ympäristön perhekodeissa ja nuorisotaloilla. On 

tärkeää kehittää sellaisia syrjäytymisen ehkäisyn muotoja, joissa huomioidaan nuorisolähtöi-

syys ja pyritään käyttämään sellaisia metodeja, joista nuoret ovat itse kiinnostuneita. Työpajat 

ovat saaneet positiivista palautetta niin henkilökunnan, kuin nuorten itsensä toimesta. Kokemus 

on ollut, että kirjoitustyöpajojen hyöty ei ole rajoittunut vain sille ajalle jolloin työpaja on pi-

detty. Osilla nuorista työpajat ovat nostaneet palautteen mukaan mielentilaa ja motivaatiota niin 

koulun, kuin arkielämänkin osalta pidemmäksi aikaa. Parhaassa tapauksessa nuori on innostu-

nut raplyriikasta ja jatkanut kirjoittamista itsenäisesti ja julkaissut myöhemmin omia kappaleita. 

Vaikka rap-lyriikkaa onkin käytetty nuorisotyössä jo pitkään, ei aihetta ole juuri tutkittu. Tästä 

johtuen tutkielmassa sovelletaan teoriapohjana soveltuvin osin tutkijan omaa kandidaatintyötä. 

(Torvikoski, T. 2016) Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on siis selvittää, millaisena 
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luovan  kirjoittamisen  terapeuttisuus näyttäytyy  suomalaisten  nuorten kokemusmaailmassa  ja 

kuinka nuoret kokevat työpajatoiminnan syrjäytymistä ehkäisevät vaikutukset.   
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2 HIP-HOP- KULTTUURIN KESKEISET NÄKÖKULMAT 

Tässä  luvussa  avataan tutkimuksen  kannalta  oleellisia  käsitteitä.  Käsitteiden  rap  ja  hip-hop 

käyttöä  tulee  avata  perusteellisesti,  koska  ne  voivat  aiheuttaa  lukijassa  hämmennystä  niiden 

limittyvän ja toisinaan erottamattoman luonteensa vuoksi (Krims, 2000, s. 10-11). Rap-musii-

kista puhuessani puhutaan musiikkityylistä. Rap on kuitenkin lähes aina sidoksissa ideologi-

sesti, suurempaan poliittisesti osallistavaan kulttuuriin nimeltä hiphop (Krims, 2000, s. 1). Rap-

musiikkia voidaan pitää hip-hop -kulttuurin filosofian tärkeimpänä levitysmuotona ja esitysta-

pana, jossa hip-hop -kulttuurin ideologiat sanallistuvat. On siis perusteltua avata ensin käsite 

hip-hop. Vasta ymmärrettäessä hip-hopin syntyä, filosofiaa, leviämistä ja erityisesti sen suoma-

laista ilmenemismuotoa, voidaan ymmärtää, miksi suomalainen rap-musiikki on sellaista kuin 

se on, ja miksi sitä voidaan käyttää syrjäytymisen vastaisessa työssä tehokkaasti. 

Hip-hopin historiaa käsitellään pääasiassa arvostetun musiikkihistorioitsija Jeff Changin ja suo-

malaisten Jani Mikkosen ja Karri Miettusen määritelmien kautta. Ensimmäisenä käydään läpi 

hip-hopin syntyajat New Yorkin Bronxissa ja se, kuinka syrjäytymisen teemat ja yhteiskunnal-

linen vaikuttaminen nousivat erottamattomaksi osaksi hip-hop -kulttuuria. Tämän jälkeen ava-

taan se, kuinka hip-hop saapui suomeen, kuinka suomalainen rap-musiikki kehittyi ja millaisena 

se näyttäytyy tällä hetkellä suomalaisessa nuorisokulttuurissa. 

2.1 Hip-hop 

Hiphopkulttuurin juurten voidaan nähdä tulevan Jamaikan ja Afrikan kulttuureista. Tämän tut-

kimuksen  kannalta  relevantti  historia  pureutuu  kuitenkin  amerikkalaisen  hip-hop -kulttuurin 

syntyyn. Perusteellisempaa historiikkia haluaville suositellaan Jeff Changin teosta Can’t Stop, 

Won’t  stop – A  History  of  the  Hip-Hop  Generation. Hip-hop -kulttuurin  nykymuoto syntyi 

1970-luvulla New Yorkin Bronxissa. Se syntyi vastakulttuuriksi jengiväkivallasta, köyhyydestä 

ja huumeista kärsivän afroamerikkalaisen nuorison tilanteelle. 1990-luvulle tultaessa hip-hopin 

musiikillinen muoto rap oli ottanut paikkansa amerikkalaisnuorison yleisenä itseilmaisun muo-

tona. Yhteiskunnallisen turhautumisen ja seksuaalisuuden ilmaisumuotona se ilmensi kapinaa, 

joka on säilynyt jossain muodossa tähän päivään saakka. (Mikkonen, 2004, s. 30-31.) 

Voidaan siis sanoa, että hip-hop syntyi syrjäytyneiden nuorten tarpeesta saada äänensä yhteis-

kunnassa kuuluviin. Tarve on globaali, ja kenties juuri tämä oli yksi syy sille, että hip-hopista 

on tullut kestävä ja maailmanlaajuinen ilmiö. Hip-hop -kulttuuri onkin sopeutunut hyvin lähes 
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kaikkiin maailman kulttuureihin ja tänä päivänä ei juurikaan enää ole valtioita, joissa ei jossain 

muodossa ilmenisi rap-musiikkia (Krims, 2000, s.5). 

Hip-hopin neljä elementtiä 

Hip-hopin sanotaan muodostuvan neljästä elementistä. Nämä elementit ovat DJ, MC, graffiti ja 

breakdance. Hip-hopin musiikillisen siiven muodostavat DJ:t ja MC:t. (Westinen, 2014, s. 30.) 

Rap-musiikin perusrakennuspalikka, sample, tarkoittaa musiikillista lainaa eli katkelmaa jos-

tain kappaleesta (Miettunen, 2011, s. 189).  Sen keksi DJ Cool Herc. Hän kutsui kehittämäänsä 

menetelmää  merry-go-roundiksi (Hebridge,  1987,  s.  141  ;  Chang,  2005,  s.  100).  Merry-go-

round syntyi DJ Cool Hercin järjestämissä juhlissa vuonna 1973. Juhliin saapuneet ihmiset ha-

lusivat kuulla eritoten biiseissä olleita breikkejä eli tanssittavia kohtia, jotka voidaan leikata ja 

liittää toistensa perään niin, että ne muodostavat saumattoman jatkumon, loopin. Tätä varten 

Cool Herc hankki kaksi kappaletta samaa levyä, joissa olevia breakkeja pystyi vinyylisoittimilla 

looppamaan, käytännössä loputtomiin. Cool Herc otti esityksiinsä mukaan jamaikalaistyylisiä 

juhlaisäntiä, jotka kutsuivat itseään nimellä ”Master of ceremony” eli MC. Heidän tehtävänsä 

oli niin innostaa, kuin rauhoitella yleisöä tilanteesta riippuen. (Chang, 2005, s.100. ; Mikkonen, 

2004, s. 32.) Rapmusiikin voidaan nähdä syntyneen tästä DJ:n ja MC:n yhteistyöstä. Yksinker-

taisimmillaan: DJ tekee taustat, joiden päälle MC räppää (Westinen, 2014, s. 30). 

Vaikka breakdance ja graffiti eivät kuulu hip-hopin musiikilliseen ilmentymään, linkittyvät ne 

kaikki samaan hetkeen ja paikkaan. Breakdance ja graffiti ovat tärkeitä, jotta hip-hop -ilmiötä 

voidaan ymmärtää kokonaisuutena. Niin breakdancen kuin graffitin juuret ovat jengien väli-

sissä mittelöissä. Siinä missä graffiti oli jengien tapa merkitä hallitsemiaan alueita, oli break-

dancen esimuoto tapa ratkoa reviirikiistoihin liittyviä ristiriitoja. (Chang, 2005, s. 137.) Varsi-

nainen breakdance-tanssityyli kehittyi Merry-go-roundin perässä juhliin saapuneiden tanssijoi-

den tavasta tanssia. DJ Cool Herc kutsui tanssijoita break boyseiksi tai lyhyemmin B-boyksi. 

B-boyden itse keksimistä liikkeistä ja tyyleistä kehittyi hip-hopille ominainen tanssityyli break-

dance. (Chang, 2005, s. 101. ; Mikkonen, 2004, s. 34.) 

Hip-hopin elementit olivat siis olemassa jossain muodossa jo ennen hip-hop -kulttuurin syntyä. 

Hip-hopin  myötä  ne  kuitenkin  yhdistyivät  ja  muodostivat  uuden  kulttuurin,  joka  tuki  niiden 

kehitystä. Tänäkin päivänä hip-hopin neljän elementin voidaan sanoa kuuluvan yhteen. Vaikka 

hip-hop -kulttuurin harrastajat keskittyvät useasti vain yhteen niistä, luovat he yhdessä sosiaa-

lisen yhteisön hip-hoppia harrastavien ihmisten kesken.   
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Hip-hop- kulttuurin varhainen yhteiskunnallinen ja poliittinen merkitys 

1970-luvun alkupuolella Bronx oli väkivaltainen jengien jakama alue, jossa tummaihoisten ko-

kema rasismi oli vahvaa. Hip-hopin tulon myötä jengien luoma hierarkia kuitenkin muuttui. 

Levyjä  omistavat  DJ:t  nousivat  hierarkiassa  jengitunnuksia  kantavia  ihmisiä  korkeammalle. 

Tämä ei tarkoita sitä, että väkivalta Bronxissa olisi loppunut, mutta yhteiskunnallinen turhau-

tuminen, jota nuorissa oli, löysi uuden purkautumiskanavan luovuudesta. Hip-hop alkoi nousta 

jengiväkivallan tilalle. (Chang, 2005, s. 103.) 

Yksi esimerkki hip-hopin vaikutuksesta on Afrika Bambaata. Mysteerinen hahmo, jonka Mik-

konen (2004) nimeää oikealta nimeltään Kevin Donovaniksi. Chang (2005) kertoo, että tämä 

on yleinen virhe, jota lukuisat elämänkerrat toistavat. Afrika Bambaatan oikea nimi on julki-

suudessa vieläkin mysteeri. Se kuitenkin tiedetään, että Afrika Bambaata oli jo ennen kymme-

nettä  ikävuottaan  sotapäällikkönä  Bronxin  suurimmassa,  Black  Spades, jengissä.  Hip-hopin 

synnyn myötä, hän perusti rauhanomaisen Zulu Nation nimisen ryhmän. (Mikkonen, 2004, s. 

34 ; Chang, 2005, s. 111.) Viime vuosikymmenien aikana Bambaata on pyrkinyt levittämään 

Hip-hopin sanomaa jengiväkivaltaa ja rotuerottelua vastustaen. Afrika Bambaata on vain yksi 

lukuisista henkilötarinoista, joista ilmenee, millainen vaikutus hip-hop -kulttuurilla oli jengivä-

kivallasta, köyhyydestä ja rotuerottelusta kärsivän nuorison elämään.  

Hip-hopin levitessä laajemmalle vaikutus oli massiivinen. Se antoi afroamerikkalaiselle nuori-

solle uskoa siihen, että he voivat olla jotain. Bambaatan sanoma: ”Me liikumme, tilaa on sinul-

lekin,  jos  toimit  oikein”, edusti  syrjäytyneelle  nuorisolle  täysin  uudenlaista  tapaa  osallistua. 

Pitkään jatkunut erottelu ja syrjintä alkoivat väistyä. (Chang, 2005, s. 128.) Tämä oli kenties 

yksi syy, miksi vielä 1970-luvun puolivälissä 11km läpimitaltaan olevalle alueelle rajautunut 

alakulttuuri levisi seuraavan vuosikymmenen aikana koko maailmaan ja nousi poliittisesti ja 

yhteiskunnallisesti vakavasti otettavaksi tekijäksi. 

Toinen merkittävä syy hip-hopin leviämiseen oli se, että rap-musiikki osoittautui erinomaiseksi 

hip-hop -kulttuurin kaupallistamisen välineeksi (Chang, 2005, s. 258). Chang (2005, s. 258) 

kuvailee rap-musiikkia näin: ”Se oli loputtoman uutta, toisinnettavaa, mukautuvaa, kehityskel-

poista.” Vuoteen 1986 mennessä rap-musiikki oli noussut merkittävimmäksi hip-hop -kulttuu-

rin vientituotteeksi. Se oli silti edelleen ”sukupolvensa ääni” ja siirtynyt huomattavasti mustan 

kansalliskiihkon suuntaan. Suuremman yleisön myötä siitä oli tullut poliittista. Ensimmäisten 
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joukossa suurelle yleisölle esiintyneenä poliittisena rap-yhtyeenä pidetään Public Enemyä. Pub-

lic  Enemy vastusti  lyriikoissaan rotuprofilointia  ja  korosti  kappaleissaan ghetossa  asumisen 

realismia. (Chang, 2005, s. 262.) Yhtyeen voidaan nähdä tuoneen ensimmäisenä esille afroame-

rikkalaisten  nuorten  syrjäytymistä,  joka  oli  poissa  parempiosaisten  amerikkalaisten  silmistä. 

Tuon  ajan  rap-lyriikalle  ominainen  yhteiskunnallisiin  epäkohtiin  tarttuminen,  omakohtaisten 

kokemusten  esittäminen  ja  poliittisuus  ovat havaittavissa  tänäkin  päivänä  niin  kaupallisessa, 

kuin vähemmän kaupallisessa hip-hop -musiikissa. 

2.2 Hip-hop -kulttuuri Suomessa 

Aiemmassa luvussa mainittu  hip-hop -kulttuurin  pioneeri DJ  Cool  Herc  kuvailee  hip-hopin 

ideologiaa niin,  että  se  yhdistää  meidät  toisiimme  ja  on  poistanut  tietynlaiset  rotujen  väliset 

kulttuuriset raja-aidat. Se yhdistää kaikenväriset ihmiset toisiinsa. (Chang, 2005, s. 98.) Kuten 

voimme havainnoida nykypäivän mediasta, hip-hop -kulttuuri voi tämän päivän Suomessa hy-

vin ja toteuttaa tätä ideologiaa varsin onnistuneesti.  Westisen (2014, s. 30) mukaan suomalai-

nen hip-hop -kulttuuri voidaan nähdä nykypäivänä osana globaalia hip-hop -kulttuuria. Krims 

(2000, s. 5) kuitenkin mainitsee, että rap-musiikilla on jokaisessa yhteiskunnassa omanlaisensa 

kasvot. Suomalainen hip-hop -kulttuuri on siis oma uniikki kulttuurinsa, vaikka siinä on run-

saasti piirteitä yhdysvaltalaisesta emokulttuurista. Matkalla itsenäiseksi suomalaiseksi hip-hop 

-kulttuuriksi  on  ollut  kuitenkin  monia  toisistaan  erotettavia  kehitysvaiheita.  Seuraavassa lu-

vussa esitellään lyhyesti suomalaisen hip-hop- kulttuurin historiaa ja kehitysvaiheita, jotta voi-

daan ymmärtää paremmin sen merkitystä nimenomaan nykyhetken suomalaiselle nuorisolle, ja 

tarkastella sitä syrjäytymisen kontekstissa. 

 

Graffiti toi hiphopin suomeen 

Hip-hop -kulttuuri rantautui Suomeen jo 1980-luvun alkupuolella graffitikulttuurin ja television 

välityksellä. Vuonna 1983 suomessa esitettiin elokuva, Wild Style, jossa hip-hop -kulttuuria 

esiteltiin suomalaiselle yleisölle ensimmäisen kerran. Vaikka elokuvan pääpaino oli graffitissa, 

pääsivät valokeilaan kaikki hip-hopin neljästä elementistä.  Elokuvaa pidetään yhtenä hip-hop 

-kulttuurin maailmanlaajuiseen leviämiseen johtaneista teoksista. (Miettunen, 2011, s. 22.) 
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Miettunen (2011, s. 22) kertoo, että siinä missä Wild Style innosti graffitimaalaajia maalaa-

maan, opeteltiin sanasto ja tyylit New Yorkin junamaalauksia kuvaavasta Subway Arts nimi-

sestä valokuvateoksesta. Mikkosen (2004, s. 36) mukaan ensimmäistä graffitia on mahdotonta 

jäljittää, mutta yksi ensimmäisiä suomalaisia graffitimaalauksia on Kimmo Hela-Ahon maa-

laama 16 metrinen teos Huopalahden rautatieaseman vieressä sijaitsevaan tunneliin. Hela-Ahon 

teoksessa luki: ”Hip hop don’t stop”. Hela-Aho kuvaili maalauskokemusta niin, ettei tähän ai-

kaan tarvinnut juurikaan miettiä mihin aikaan päivästä graffitia voi maalata. Ihmisten asenteet 

olivat lähinnä uteliaita ja jotkut saattoivat tulla kysymään mitä hän tekee. Graffiti oli kuitenkin 

laitonta ja toinen suomalaisen graffitikulttuurin pioneeri Pasi Palonen kuvailee juuri laittomuu-

den luoman jännityksen olleen yksi syy siihen miksi se oli ”siistiä”. (Mikkonen, 2004, s. 37.)  

Tänä päivänä graffiti on monelle nuorelle ensikosketus siihen, kuinka he siirtyvät hip-hopin 

kuluttamisesta kulttuurin tuottamiseen. Graffitista on tullut myös sosiaalisesti hyväksytympää 

viime vuosien aikana. Tästä kertoo muun muassa Helsingin graffiteja koskevan nollatolerans-

sikampanjan  lopettaminen  ja  laillisten  graffitimaalauspaikkojen  runsas  kasvu  viime  vuosina 

(Murto, 2013). Graffitin voidaan nähdä olevan syrjäytyneen nuorison kapinaa ja kaupunkitilan 

haltuun  ottamista.  Vaikka  graffitista  onkin  tullut  yhteiskunnassamme  hyväksytympää,  on  se 

silti vielä laitonta.  

 

Breakdance 

Myös breakdance saapui Suomeen ennen, kuin Suomessa alettiin tehdä rap-musiikkia. Vaikut-

teet breakdancen kehitykselle tulivat graffitin tavoin elokuvista. Tällä kertaa kyseessä olivat 

elokuvat nimeltä Beat Street ja Flash Dance. (Mikkonen, 2004, s. 36.) Suuri vaikutus oli myös 

Helsingin  Tanssiopistolla,  joka  toi  Suomeen  muun  muassa  amerikkalaisen  tanssijan  Charles 

Salterin. Salter soitti tanssitunneillaan rap-musiikkia, jota ei muuten ollut Suomessa vielä saa-

tavilla. Ei mennyt pitkään, että tanssijat alkoivat jakaantua omiin kilpaileviin ryhmiinsä ja maa-

lata omia puumerkkejään, tageja, niille alueille, joilla he tanssivat ja harjoittelivat. (Mikkonen, 

2004, s. 36.) Breakdanceryhmien harrastamaa graffitimaalausta voidaan pitää kaikuna, joskin 

miedompana versiona, New Yorkin jengien käyttämille graffiteille, joilla he merkitsivät revii-

rinsä. 
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Helsingin tanssiopiston lisäksi tärkeä paikka suomalaisen hip-hop -kulttuurin synnylle oli City-

käytävä Helsingin rautatieaseman lähellä. Graffitimaalaajat, tanssijat ja rap-musiikin kuunteli-

jat kokoontuivat sinne lähes päivittäin. (Mikkonen, 2003, s. 36.) Kun uuden nuorisokulttuurin 

eri  ilmenemismuodot  kohtasivat, tapahtui  verkostoitumista.  Tällä  voidaan  nähdä  olleen  oma 

vaikutuksensa hip-hop -kulttuurin kehittymiseen Suomessa.  

2.3 Suomiräpin aallot 

Suomiräpin historiaa kuvaillessa puhutaan useasti suomiräpin aalloista. Näillä aalloilla tarkoi-

tetaan suomiräpin kolmea eri kehitysvaihetta, jotka ovat johtaneet siihen, millaisena rap-mu-

siikki Suomessa tänä päivänä ilmenee. Ensimmäisellä aallolla tarkoitetaan 1980- ja 1990- luvun 

taitteessa julkisuuteen noussutta, lähinnä humoristista, hip-hop -kulttuuria parodioivaa suomi-

räppiä. Toisen aallon alkuna pidetään Fintelligensen Kellareiden Kasvatit (2000) singleä, joka 

oli ensimmäinen kaupallisesti menestynyt vakavan suomiräpin pioneeriteos. Toinen aalto hui-

pentui Pikku G:n 120 000 kappaletta myyneeseen Räjähdysvaara albumiin ja hiipui hiljalleen 

2010-luvulle tultaessa. Kolmatta aaltoa eletään nyt. Suomiräp on levinnyt ja integroitunut lähes 

kaikkiin suomalaisiin musiikkityyleihin, ja sen kaupallinen menestys on suurempaa kuin kos-

kaan. Näyttää, että siitä on tullut pysyvä osa suomalaista kulttuuria. 

Ensimmäinen aalto 

Hip-hop- kulttuuri ja sen mukana rap-musiikki saapui Suomeen ensimmäisenä Yhdysvalloista. 

Rap-musiikin Suomen keskukseksi muodostui nopeasti Helsinki. (Westinen, 2014, s. 35.) En-

simmäisenä suomalaisena rap-kappaleena pidetään Jyrki Jantusen eli General Njassan tekemää 

”I’m Young Beatiful and Natural” kappaletta. Njassa itse kuitenkin kieltää kappaleen olevan 

räppiä, ja kuvailee sitä enemmän elektrofunkiksi. (Mikkonen, 2004, s. 39.) Toinen 1980-luvulta 

esiin nostettava yhtye, on Arman Alizadin, Tuomas Leppäsen, Christian Björklundin ja Mikko 

Juholan muodostama The Master Brothers. The Master Brothers esitti ensimmäisen suuren ylei-

sön suomiräp-keikan vuonna 1988 Provinssirokissa. (Miettunen, 2011, s. 26.) 

Varsinaisesti suomiräpin ensimmäinen aaltona pidetään huumoriräppiä, jota edustivat yhtyeet 

kuten Pääkköset, Raptori, MC Nikke T sekä Bätmän ja Ryydman. Raptyylistä puhelaulua ko-

keili myös Juice Leskisen vuonna 1986 äänitetty ”Hevidiggarin Vuorisaarna”, joka kommen-

toidessaan sukupolvien välistä kuilua sekä kritisoidessaan valtiota putoaa niin sanomansa kuin 

esitystyylinsä puolesta rap-musiikin genreen. (Miettunen, 2011, s. 36.) 
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Juice  Leskinen  palasi suomiräpin  pariin  vielä  1991  julkaistulla  ”Siniristiloppumme”  kappa-

leella.  Vaikka  kappaleen  tarkoitus  oli  parodioida  suomiräppiä,  oli  se  lähinnä  alkuperäisen 

hiphopin sanomaa sen ajan kappaleista kommentoidessaan jälleen yhteiskunnallista tilannetta 

muun muassa  somalishokin  aiheuttaman  yhteiskunnallisen  tilanteen  puolesta.  (Miettunen, 

20211, s. 37.) Miettunen (2011, s. 37) mainitsee kappaleen tekstin olevan tänä päivänä erityisen 

ajankohtainen.  Tämänhetkisen  maahanmuuttokriisin  myötä  ajankohtaisuuden  voidaan  nähdä 

vain vahvistuneen. 

Suomalaisten suhtautumisen hip-hoppiin voidaan nähdä olleen ensimmäisen aallon aikana ris-

tiriitaista. Kappaleita tehtiin, mutta ne tehtiin pääosin huumorin tai parodian siivittämänä. Voi-

daan nähdä, että osansa oli myös rasismilla, jolloin hip-hop -kulttuuria parodioitiin ja käytettiin 

välineenä ivailla tummaihoisille ihmisille.  Esimerkiksi Hausmyllyn Se Musta Mies (1990) kap-

pale on ainakin tämän päivän kontekstissa selvän rasistinen kuvaillessaan tummaihoisten mies-

ten sukuelinten kokoa. Kertosäkeessä lauletaankin: ”Miksi halutaan olla neekereitä”, ja rasisti-

set teemat kuten: ”Ne vie meidän naiset”, ovat vahvasti läsnä. 

Ensimmäisen  aallon  huumoriräppäreiden  sanotaan  pilanneen  suomiräpin  kymmeneksi  vuo-

deksi. Raymond Ebanks Bomfunk MC:s bändistä kuvaili asiaa Mikkosen (2005) kirjassa näin: 

”Ne kyllä pilasi sen, teki räpistä vitsin. Yhteiskunta ei sitten ollut valmis puhumaan niistä asi-

oista, mistä me oltais haluttu puhua”. On tärkeää kuitenkin huomata, että hiteiksi muodostunei-

den singlejen lisäksi huumoribändien albumeilta löytyi myös vakavia yhteiskuntakritiikkiä si-

sältäviä kappaleita. Esimerkiksi Raptori räppäsi jo vuonna 1990 Suomen pakollista asepalve-

lusta vastaan (Miettunen, 2011, s. 37). 

 

Toinen aalto 

1990-luvun lopussa ruotsalainen räppäri Petter löi itsensä läpi suuresti. Samaan aikaan suoma-

lainen Bomfunk MC:s saavutti kansainvälistä menestystä. Tämä herätti suomalaiset levy-yhtiöt 

kirjoittamaan levytyssopimuksia suomalaisille rap-artisteille. Tähän asti Suomessa oltiin tehty 

lähinnä vain humoristista räppiä tai englanninkielistä räppiä. Muutaman vuoden sisällä niin ra-

diokanavat kuin festivaalit täyttyivät suomenkielisistä ja vakavista asioista räppäävistä artis-

teista, kuten Fintelligens ja Tulenkantajat. (Miettunen, 2011, s. 39.) 

Fintelligensen Voittamaton- singleä voidaan pitää suomiräpin toisen aallon alkuna. Fintelligen-

sen  tyyliä pyrittiin kopioimaan  laajasti ja  se  inspiroi  suurta  määrää  suomalaisia  räppäämään 
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omalla kielellään. Ei mennyt kauaa, että hip-hoppiin kuuluva alueellisen edustamisen asenne 

alkoi tuoda esiin myös omalla murteellaan räppääviä nuoria. (Miettunen, 2011, s. 52.) Levy-

yhtiöiden innostus suomiräppiin aiheutti kuitenkin sen, että ala alkoi ylikuumentua. Levy-yhtiöt 

tarjosivat  levytyssopimuksia  lähes  kilpaa,  joka  johti  musiikillisen  ja  lyyrisen  tason laskuun. 

Miettunen (2011) näkee, että suomalaisesta rap-musiikista tuli tässä vaiheessa liiankin salonki-

kelpoista. (Miettunen, 2011, s.52.) 

Suomiräpin ylikuumeneminen johti siihen, että ”mainstream” artistien, eli suurille levy-yhti-

öille ja suurelle yleisölle tekevien artistien sekä ”underground”, eli itsenäisesti tai pienille levy-

yhtiöille nauhoittavien artistien ja heidän kuuntelijoidensa välille syntyi kahtiajako. Tämä kah-

tiajako oli maailmanlaajuinen ja osa suurempaa hiphopin kaupallistumisen aiheuttamaa ilmiötä. 

Jako  on  voimissaan  vielä  tänäkin  päivänä,  joskaan  ei  enää  niin  jyrkkänä, kuin  toisen  aallon 

kuumimpina vuosina. (Miettunen, 2011, s. 53-54.) 

Kolmas aalto 

Tällä hetkellä suomalainen hip-hop -kulttuuri näyttää voivan hyvin. Westinen (2015) nostaa 

rap-musiikin suosituimmaksi hip-hop -kulttuurin muodoksi Suomessa, mutta muut elementit 

ovat myös voimissaan, joskin vähemmän sidoksissa toisiinsa kuin ennen. Westinen (2015) to-

teaa myös, että toisen aallon jälkeisen ”suomiräpin laman”, joka koettiin 2005-2007, jälkeen 

suomiräp on ollut tasaisessa nosteessa. Tällä hetkellä voidaan sanoa, että se on suositumpaa 

kuin koskaan. (Westinen, 2015, s. 43.) 

Käännekohtana toisen aallon jälkeisen hiljaisen kauden kääntymisessä nosteeksi voidaan pitää 

Matti Salon eli Asan vuonna 2008 saamaa 40 000 euron arvoista Teosto-palkintoa. Yksi tuo-

mareista,  Heikki  Laitinen, kuvailee  hänen  musiikkiaan  näin: ”Asa  ja  tekijäryhmä  sukeltavat 

rohkeasti ja seurauksia pelkäämättä maailman tilan ja tulevaisuuden pohdintaan ja yrittävät tun-

nistaa omaa paikkaansa niissä. Runo ja musiikki ovat vaihtelevassa tasapainossa ja tukevat toi-

siaan erinomaisesti. Runot pursuavat värikkäitä ja omaperäisiä kielikuvia sekä assosiatiivisia, 

intertekstuaalisia mielikuvia,  jotka  viittaavat  monikerroksisesti  niin  historiaan,  nykypäivään 

kuin tulevaisuuteen. Musiikki on soitinnukseltaan ja soittotyylien kirjoltaan elävä kokonaisuus, 

jossa on ikään kuin tilinpäätöksenä viittauksia maailman alkuasukkaiden värikylläisiin etnisiin 

musiikkeihin. Teoskokonaisuuden suurimpia vahvuuksia on sen intensiivinen ja periksi anta-

maton eettisyys ja yhteiskunnallisuus”. (Mikkonen, 2008, s. 5-6.) 
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Kuvailussa  on  nähtävissä  rap-lyriikan  hyväksyminen  suomalaiseen  kulttuuriin  ja  sen 

kantaaottavan tyylin arvostaminen. Tätä ennen rap-musiikki oltiin nähty jollain tavalla muusta 

suomalaisesta pop-kentästä ulkopuolisena asiana. Tänä vuonna Teosto-palkinto jaettiin jälleen 

suomalaiselle rap-artisti Paperi T:lle ja se on vahvasti läsnä nuorisokulttuurissa. Toisesta aal-

losta poiketen, suomalainen rap-musiikki on kuitenkin monipuolisempaa kuin ikinä ja se on 

löytänyt keinoja kehittyä itsenäisesti suomalaisessa sosiokulttuurisessa kontekstissa. Sen ei tar-

vitse enää etsiä trendejä amerikkalaisen hip-hopin kulkusuunnista. (Westinen, 2014, s. 34.) 

Suomalaisen rap-musiikin voidaan siis nähdä vasta viime vuosikymmenen aikana muodostu-

neen omaksi itsenäiseksi musiikkikulttuurikseen. Syiksi tähän nähdään se, että nykypäivän suo-

malaiset rap-artistit ovat ensimmäinen sukupolvi, joiden esikuvat ovat myös suomalaisia. Myös 

suomalaisen kulttuurielämän voidaan nähdä heränneen arvostamaan suomalaista rap-musiik-

kia. Rap-musiikki on silti edelleen vahvasti kytköksissä hip-hopin alkuperäisiin teemoihin ku-

ten syrjäytymiseen. Räpin suomalaistuminen on tuonut myös rap-lyriikassa käsiteltävät aiheet 

paremmin suomalaiseen kontekstiin sopiviksi.  

2.4 Rap-lyriikan määritelmä 

Tässä luvussa määritellään rap-lyriikkaa sen ideologisen sisällön kautta. Rap-lyriikan voidaan 

sanoa olevan laululyriikkaa, mutta se eroaa suuresti perinteisestä laululyriikasta nimenomaan 

sisällön  ja  esitystavan  kohdalla.  Hip-hop -kulttuurin  ideoita  levittävänä  taidemuotona  se  on 

edelleen vahvasti yhteyksissä syrjäytymisen teemojen käsittelyyn ja toteuttaa tätä eri puolilla 

maailmaa oman lokaalin kulttuurinsa konteksteissa.  

 

Rap-lyriikka laululyriikan alalajina 

Alun perin sana lyriikka tarkoitti laulua. Ajan mittaan lyriikasta puhuttaessa merkitys kääntyi 

enemmän nykymuotoisen runon suuntaan. Nykyään puhutaan laululyriikasta, joka on oma kir-

joittamisen  lajinsa. Salo  (2014)  antaa  laululyriikalle  erilaisia  funktioita  aina  esteettisestä- ja 

viihdyttävästä- poliittiseen- ja ideologiseen- funktioon. Hän mainitsee poikkeuksena kaikkien 

laulujen täyttävän terapeuttisen funktion määritelmän. (Salo, 2014, s. 40, 55.) 

Vaikka laululyriikkaa sitovat useasti sen kanssa kulkevan musiikin melodia, tunnelma ja muoto, 

on laululyriikka lähellä puhekieltä. Puhekielisessä keskustelussa tärkeät asiat useasti toistetaan, 

niitä painotetaan ja niihin palataan samoin, kuin laululyriikan teksteissä. Laululyriikka kantaa 
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informaatiota ja lisää siihen tunteisiin vetoavaa voimaa sen kustannuksella, että se luovuttaa 

osan kielellisestä voimasta mahtuakseen kappaleen vaatimiin raameihin. (Salo, 2014, s. 44.) 

Miettunen (2011, s. 21) toteaa rap-musiikissa loppusoinnun olevan kaikki kaikessa. Riimin tär-

keyden, ja melodian merkityksen vähyyden voidaan siis nähdä erottavan rap-lyriikan laululy-

riikasta omaksi alalajikseen jo puhtaasti musiikin teorian kannalta tarkasteltuna. Salo (2014) 

nostaa saman asian esille ja mainitsee lisäksi, että rap-lyriikan riimittely poikkeaa laululyriikan 

riimittelystä muutamalla eri tavalla. Ensimmäinen on flow-ilmiön hakeminen. Tällä tarkoite-

taan sitä, että räpätessä pyritään saamaan riimi soljumaan niin, että se ikään kuin ottaa tuulta 

siipiensä alle eli flouwaa. Tämä tapahtuu käyttämällä epätavallisen paljon epäpuhtaita riimejä 

ja kääntämällä tavujen painotuksia, jotta saadaan luotua synkooppeja eli uusia rytmejä. (Salo, 

2014, s. 167.) Salo (2014, s. 167) toteaa hip-hop -lyriikan ja laululyriikan vaikuttavan jatkuvasti 

toisiinsa ja riimittelyn normien olevan tämän vuoksi jatkuvassa muutostilassa.  

 

Rap-lyriikka syrjäytyneiden musiikkina 

 

Miettunen (2011), Bozza (2004) ja Chang (2005) näkevät hip-hopin ennen kaikkea yhteiskun-

nasta vieraantuneiden keinona saada äänensä kuuluviin. Hip-hopin olemus on vieraantumisen 

tunteessa ja vapaudessa. Se kuvastaa ilmaisunvapautta oloissa, jotka eivät ole hyviä. Hip-hop 

oli ja on vähemmistöenemmistön kaupunkilaisääni. (Bozza, 2004, s. 173.) Vaikka rap-musiikki 

onkin kaupallistettu ja integroitu palvelemaan globaalia kapitalismia, on se silti säilynyt pää-

asiassa niiden alakulttuureiden musiikkina, jotka eivät osallistu politiikkaan tai ovat vieraantu-

neita yhteiskunnasta. Näille ryhmille se antaa mahdollisuuden kokea voimaantumista niin yk-

silönä kuin ryhmänä. (Whiteley, 2005, s. 8 ; Watkins, 2005, s. 124.) 

Rap-musiikissa kuuluvat vahvasti hip-hopin teemat, joissa valtaa vastaan ei pelkästään taistella, 

vaan se pyritään palauttamaan niille, joilta se on viety. Hip-hopin alkuaikojen afroamerikkalai-

sen nuorison kapina on tänä päivänä laajentunut kaikkien marginalisoitujen ryhmien kapinaksi 

ja keinoksi luoda itselleen identiteetti. Rap on ennen kaikkea marginalisaation ja sosiaalisten 

epäkohtien esilletuomisen keino. (Whiteley, 2005, s. 9.) 

Nykyään hip-hop on asenne, elämäntapa ja valtavirtaa vastustava linja. Se antaa äänen vihalle, 

turhautumiselle, vieraantumiselle, seksille ja kapinalle. Se antaa äänen eritoten nuorille heidän 
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taustastaan  välittämättä. (Bozza,  2004,  s.  173.)  Hip-hop- ja  rock-kulttuurin  välillä  voidaan 

nähdä samankaltaisuuksia. Rock-musiikin kapina on kuitenkin vaimentunut vuosikymmenten 

saatossa (Bozza, 2004, s. 175). Verrattuna muihin afroamerikkalaisen musiikin traditioihin, on 

hip-hop pysynyt lähimpänä juuriaan elinkaarensa aikana. Sitä voidaan pitää historian voimak-

kaimpana afroamerikkalaisena kulttuurinilmauksena. Sen peruslähtökohta, jossa tekijä pyrkii 

saamaan paremman asunnon, enemmän rahaa, vastustaa valtaapitäviä, harrastaa seksiä ja näyt-

tää hyvältä on säilynyt muuttumattomana. (Bozza, 2004, s. 175.) Raplyriikoita tulee tulkita kui-

tenkin lokaalisti. Esimerkiksi amerikkalaisessa raplyriikassa on kuultavissa rahalla ja omaisuu-

della kerskailun diskurssi (Krims, 2000, s. 155). Sen lähtökohta on kenties siinä, että ghetossa 

kasvaneille nuorille menestys on asia, jota kuuluu ja jopa pitää esitellä. Suomalaisessa hyvin-

vointiyhteiskunnassa omaisuudella kehumisen diskurssin voidaan sanoa olevan vaimea. 

Hip-hop vetoaa nuoriin kenties juuri siksi, että sen teemat ovat ajattomia ja nuoriin vetoavia. 

Vaikka tämä kaikki voi kuulostaa erityisesti konservatiivisen ajatusmaailman omaaville ihmi-

sille väärältä, mistä muusta syrjäytymisessä pois pyrkimisessä on kysymys kuin siitä, että ta-

voitellaan parempaa elämää. Tutkittaessa rap-musiikin hyötyjä siinä, kuinka saada nuoret kir-

joittamaan luovasti, ovat tällaiset nuoriin vetoavat teemat hyödyksi. Niiden kautta on sallittua 

kirjoittaa syrjäytymisestä ja toiveista. Sitä voidaan pitää kulttuurisesti hyväksyttävänä, vaikka 

yhteiskunnassa näistä asioista olisi tapana vaieta.  
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3 LUOVAN KIRJOITTAMISEN TERAPEUTTINEN POTENTIAALI 

SYRJÄYTYMISEN TUKIMUOTONA 

Syrjäytymisen käsitteen määrittely on haastavaa. Käsitteenä se pyrkii kattamaan laajan joukon 

hyvin erilaisista ongelmista kärsiviä ihmisiä yhden ilmiön alle. Lämsä (2009) toteaa käsitteen 

kokeneen kritiikkiä sen laaja-alaisuudesta. Lämsä (2009) toteaa, että syrjäytymisestä puhutta-

essa on aina kyse siitä, että yksilö jää ulos yhteiskunnan keskeisistä toiminta-alueista, sekä so-

siaalisesti  ja  kulttuurisesti  arvostetun  elämän  valtavirran  tai  keskiön  ulkopuolelle.  (Lämsä, 

2009, s. 29.) Se ei siis liity pelkästään syrjäytymiseen työelämästä tai koulutuksesta, vaan ulot-

tuu myös muihin yhteiskunnan järjestelmiin. Tässä pro gradu -tutkielmassa pyritään kuvaile-

maan syrjäytymistä laajasti, mutta määrittely viedään tarkemmalla tasolla nuoriin ja heidän syr-

jäytymiseensä. Tällöin myös koulumaailmasta putoaminen nousee tarkastelun keskiöön.   

3.1 Syrjäytymisen problematiikkaa 

Syrjäytyminen sisältää jo sanana arvolatauksen ja tämä arvolataus on negatiivinen. Arkipäivän 

keskustelussa syrjäytynyt henkilö näyttäytyy yhteiskunnan silmissä epäonnistuneelta ja vaike-

assa elämäntilanteessa olevalta yksilöltä. Syrjäytyminen on kuitenkin monikasvoinen ilmiö ja 

sen käsittelyyn liittyy monenlaisia haasteita. Sitä voidaan tarkastella yhteiskunnan, yksilön tai 

erilaisten sosiaalisten ryhmien näkökulmasta. Yleensä syrjäytyminen nähdään kuitenkin tarkas-

telun lähtökohdasta riippumatta negatiivisena ilmiönä. (Järvinen & Jahnukainen, 2001, s. 127)  

Lämsä (2009, s. 3) määrittelee syrjäytymisen yhteiskunnan normatiivista poikkeavuuteen liit-

tyväksi suhdekäsitteeksi. Syrjäytyminen on siis aina suhteellista verrattuna käsiteltävän hetken 

yhteiskunnallisiin normeihin ja sen määrittely on näin ollen muuttuvaa. Käsitteenä syrjäytymi-

nen tuli suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun 1970-luvulla. Alun perin työelämästä 

putoamista  kuvanneesta  käsitteestä  tuli  ajan  myötä  laajempi  käsite, jolla  kuvailla  sosiaalisia 

ongelmia. Tyypillisimmillään syrjäytymisen käsitettä käytetään puhuttaessa normaalin yhteis-

kunnallisen käsityksen ulkopuolelle jäämisestä, marginalisaatiosta. (Kuula, 2000, s. 1-2; Rau-

nio, 2006, s. 12.) 

Syrjäytymisessä on aina kyse muutoksesta. Muutos voi olla henkilökohtaiseen elämäntilantee-

seen liittyvä, kuten avioero tai työttömäksi jääminen. Yhteiskunnallisia syrjäytymiseen liittyviä 

muutoksia voivat olla esimerkiksi työmarkkinatilanteen muutokset, jotka johtavat yksilöiden 

syrjäytymiseen. (Lämsä, 2009, s. 35-36.) Syrjäytyminen ei siis ole aina yksilön omaa syytä, 
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saati pysyvää. Nyky-yhteiskunnan nopeat muutokset esimerkiksi automaation nopeassa kehi-

tyksessä voidaan nähdä syrjäyttävinä esimerkiksi silloin, jos koulutetaan nuoria aloille, jotka 

ovat katoamassa.  

Syrjäytyminen on Lämsän (2009, s. 39) mukaan kasautuvaa huono-osaisuutta. Syrjäytymisestä 

suhteellisen pysyvänä tilana voidaan puhua, kun yksilön elämässä täyttyy 2-3 asiaa seuraavista: 

1. Elämäntilanteessa tapahtuu negatiivinen muutos tai muutoksen jälkeinen tilanne. 

2. Ulosajautuminen yhteiskunnan keskeisiltä toiminta-alueilta. 

3. Yksilön ja yhteiskunnan kulttuurisen normijärjestelmän välinen ristiriita. 

4. Ongelmien pitkittyminen ja kasautuminen niin, että ne eivät ole enää hallittavissa. 

5. Elämänhallinnan  kadottaminen  ja  siihen  liittyvä  vieraantumisen  kokeminen. (Lämsä, 

2009, s. 39.) 

 

Syrjäytyminen kulttuurisena arvokysymyksenä ja yksilöllisenä kokemuksena 

Syrjäytymisen määrittelyä ei ole järkevää perustaa ainoastaan näkyvissä oleviin tuloksiin tai 

tilastoihin.  Sen voidaan nähdä olevan myös kulttuurinen arvokysymys (Cederlöf, Gretschel, 

Kestilä, Kiilakoski, Kuure, Myllyniemi, Määttä, Paakkunainen, Paju, Suurpää & Vehkalahti, 

2009, s. 4). Syrjäytymistä määriteltäessä on siis ymmärrettävä, että se on kulttuurisidonnaista. 

Se tapahtuu yhteiskunnan normien ja arvojen kontekstissa.  

Syrjäytymisen käsitteeseen liitetään vahvasti sosiaalinen eriarvoisuus, joita ovat muun muassa 

tuloerot, köyhyys ja työttömyys. Järvisen ja Jahnukaisen (2001, s. 127) mukaan yhteiskunnal-

linen taloudellinen eriarvoisuus voidaan nähdä syyksi köyhyydelle. Syrjäytyminen voidaan täl-

löin nähdä rahan puutteesta aiheutuvaksi kyvyttömyydeksi osallistua kulttuuristen standardien 

ja normatiivisten odotusten mukaisesti yhteiskunnalliseen toimintaan. (Järvinen & Jahnukainen 

2001, s. 127.) Suomalaisessa kulttuurissa arvostetaan siis yhteiskunnallisiin toimintoihin osal-

listumista. Mikäli näihin toimintoihin on kyvytön osallistumaan, voidaan yksilö luokitella syr-

jäytyneeksi. 

Helne (2002) mainitsee ihmisten ja heidän elinolojensa välillä olevan aina eroja. Se, milloin 

nämä erot ovat syrjäytymistä edistäviä, on kiinni elinolojen määrittelystä. Toisinaan nämä mää-

rittelyt voivat olla todellisuutta voimakkaampia. (Helne, 2002, s. 32.) 
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Helne (2002) avaa teoksessaan sitä, kuinka syrjäytymiseen liitetyt merkitykset eivät aina vastaa 

todellisuutta tai yksilön omaa kokemusta. Hän viittaa Lammiseen (2000, s. 91–93) avatessaan 

Helsa-projektia. Kyseisessä projektissa kymmeneltä nuorelta kysyttiin heidän suhtautumises-

taan omaan syrjäytymiseensä ja kokemusta, ovatko he syrjäytyneitä. Yllättäen nuoret eivät itse 

kokeneet  olevansa  syrjäytyneitä  tai  syrjäytymisvaarassa  vaikka  yhteiskunnan  näkökulmasta 

heidät  tähän  joukkoon  voitaisiin  luokitella. (Helne,  2002, s. 35.) Syrjäytymistä  mitataan  siis 

yhteiskunnan näkökulmasta. Nuoren oman määrittelyn sijaan ympäröivät normit ja yhteiskunta 

luokittelevat syrjäytyneet omaan lokeroonsa. Syrjäytymistä tarkasteltaessa tulisi ottaa nykyistä 

enemmän  huomioon  yksilön  oma  kokemus  syrjäytymisestä.  Erityisen  tärkeää  on  siis  pohtia, 

mistä lapset ja nuoret oikein syrjäytyvät. (Cederlöf et al., 2009, s. 4.) 

Syrjäytymistä luokitellaan useilla erilaisilla tavoilla. Näitä tapoja ovat koulutuksellinen, työ-

markkinallinen, sosiaalinen, normatiivinen ja vallankäytöllinen syrjäytyminen. Nämä luokitte-

lut auttavat ymmärtämään syrjäytymisen käsitteen moniulotteisuutta. Tätä tärkeämpää on silti 

tarkastella nuorten omaa kokemusta syrjäytymisestä. Nuorisotutkimukset ovat osoittaneet, että 

sosiaaliset  suhteet  ovat  nuorille  suurin  syrjäytymistä  määrittävä  asia.  Tätä  tietoa  on  hankala 

tehdä  näkyväksi  ilman,  että  nuorten  kokemus  otetaan  mukaan  syrjäytymisen  tutkimuksessa. 

(Cederlöf et al., 2009, s. 5.) 

Nuoruusajan suuri syrjäytymisriski 

Lämsä (2009) toteaa syrjäytymisvaaran kasvavan muutosten seurauksena. Nuoret ovat siis eri-

tyisen alttiita syrjäytymiselle juuri elämänmuutosten suuren määrän vuoksi. Nuoruusiästä ai-

kuisuuteen siirtyminen sisältää monta erilaista nivelkohtaa, kuten peruskoulusta toiselle asteelle 

siirtyminen,  korkeakouluopinnot  ja  työelämään  siirtyminen.  Laitoksessa  kasvaneilla  lapsilla 

yksi suuri muutos on siirtyminen laitoksesta itsenäiseen elämään. (Lämsä, 2009, s. 36.) 

Nuorten  elämässä  vaikuttavia  muutoksia  voivat  olla  myös  vanhempien  ero,  kaverisuhteiden 

muutokset tai muut nuoren vaikutuspiirin ulkopuolella olevat tekijät. Murrosikä ja siihen liitty-

vät muutokset ovat myös omiaan lisäämään paineita. (Lämsä, 2009, s. 36.) Lämsä (2009) näkee 

murrosiän olevan tietynlainen pullonkaula, jolloin muutoksia kasaantuu paljon lyhyelle aikavä-

lille. Murrosiän voidaan siis nähdä olevan kriittinen vaihe syrjäytymiseen johtavien ongelmien 

muodostumisessa, ja murrosikään kohdistettavat tukitoimet ovat erityisen tärkeitä. 
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Syrjäytyminen määritellään usein yksilön tilanteesta tai ominaisuuksista johtuvaksi. Tällöin yh-

teiskunta nähdään mahdollisuuksia tarjoavana rakennelmana, jolloin ongelmat eivät ole yhteis-

kunnassa, vaan yksilöissä, jotka eivät osaa hyödyntää sen tarjoamia mahdollisuuksia. Yhteis-

kuntaa ei silloin arvostella ongelmien syntypaikkana, vaan ajatellaan ongelmien johtuvan jo-

kaisesta itsestään. (Helne, 2002, s. 44.) Tämän ajattelutavan mukaan, jokainen ihminen olisi 

itse vastuussa siitä, että ei lukeudu syrjäytyneiden joukkoon. Tämän tyylisen käsittelyyn liittyy 

problematiikkaa puhuttaessa  lasten  ja  nuorten  syrjäytymisestä.  Nuoria  ja  erityisesti  lapsia ei 

voida pitää vastuussa syrjälle joutumisesta. Myös yhteiskunnan syrjäyttäviä asenteita kuten ra-

sismia tulee vastustaa.  

Yleensä toimet, joilla syrjäytymistä hoidetaan jo sen tapahduttua, saavat enemmän huomiota 

verrattuna niihin toimiin, joilla syrjäytymistä ennaltaehkäistään (Järvinen & Jahnukainen, 2001, 

s. 137). Kansantaloudelliselta kantilta katsottuna, nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemistä ja 

siihen ohjattuja resursseja voidaan kuitenkin pitää perusteltuina. Jokainen nuori, joka syrjäytyy 

ilman ennaltaehkäiseviä tukitoimia, tulee maksamaan valtiolle moninkertaisesti siihen verrat-

tuna,  että  hänen  syrjäytymisensä  olisi  voitu  estää  (Valtiontalouden  tarkastusvirasto,  2007, 

s.113). Elinkaarensa  aikana  syrjäytynyt  nuori  voi  kustantaa  valtiolle  jopa  miljoona  euroa 

(Häggman,  2011,  s.  4). Nuorten  syrjäytymiseen  puuttumisessa  voidaan  siis  korostaa  nimen-

omaan  ennaltaehkäiseviä  toimia,  koska  tällöin  syrjäytymiskierre  voidaan  mahdollisesti  kat-

kaista alkuunsa. Tällöin taloudellisilta kustannuksilta vältytään ja pitkäaikaisen syrjäytymisen 

riski pienenee.  

Tutkimuksen kohteen, luovan kirjoittamisen, voidaan nähdä sopeutuvan niin ennaltaehkäise-

mään syrjäytymistä, kuin myös tukemaan jo syrjäytyneiden nuorten tilannetta. Nuorten eläessä 

keskellä  muutoksia  ja  tunnemyrskyjä, voidaan  luovan  kirjoittamisen  tarjoaman  terapeuttisen 

tuen, nähdä olevan perusteltu tukimuoto. Seuraavassa luvussa pohditaan, kuinka nuoria voidaan 

innostaa luovaan kirjoittamiseen rap-lyriikan keinoin.  

3.2 Luova kirjoittaminen osana syrjäytymisen ehkäisyä 

Syrjäytymisriskiä erityisesti nuorilla lisää pitkäaikaistyöttömyys, ylivelkaantuminen, asunnot-

tomuus,  alkoholiongelma,  huumeidenkäyttö,  ongelmaperheessä  eläminen,  oppimisvaikeudet, 

vammaisuus,  pitkäaikainen  sairaus  ja  mielenterveysongelmat.  Maahanmuuttajat  ovat  myös 

oma riskiryhmänsä. (Opetusministeriö, 2003, s. 14.) Terapeuttiselle toiminnalle syrjäytymisen 
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ehkäisyssä on siis tilausta, koska henkilöiden mielenterveys voidaan nähdä syynä tai vaikutta-

jana useissa syrjäytymisen osatekijöissä. 

Luovalla- ja terapeuttisella kirjoittamisella ei ole selvää rajaa. Terapeuttinen funktio säilyy, ta-

pahtui  kirjoittaminen  sitten  luokassa,  kirjoitusryhmissä  tai  itsenäisesti (Bolton,  1999,  s.  13). 

Toisin kuin terapeutin vastaanotto, kynä ja paperi ovat esineitä, jotka ovat lähes aina saatavilla 

(Bolton, 1999, s. 23). Myös millä tahansa laululla on terapeuttinen funktio, oli kyse sitten mu-

siikkiterapiasta, karaokesta tai harrastebändistä (Salo, 2014, s. 55). Luovuus kohottaa itsekun-

nioitusta, kirjoittaminen kehittää itseilmaisua, ja mikäli teksti julkaistaan, saa kirjoittaja huo-

miota ympäristöltä (De-Light, 2006, s. 149). Laululyriikka nähdään siis osana luovaa kirjoitta-

mista ja sen terapeuttiset vaikutukset voidaan nähdä samankaltaisina. Laulu- ja eritoten rap-

lyriikan etuna voidaan nähdä sen kuuluminen nuorten vapaa-ajan toimintaan vapaaehtoisena 

toimintana, jota on helppo tukea.  

Luova kirjoittaminen ei ole erityisen rajattu alue. Se kattaa kaiken kirjoittamisen, jossa teksti 

syntyy kirjoittajasta itsestään. Runous on kuitenkin luovan kirjoittamisen osa-alueista erityisen 

terapeuttinen. (Bolton, 1999, s. 13.) Rap-lyriikkaa, kuten laululyriikkaa yleensä voidaan perus-

tellusti  kuvailla  runoudeksi.  Raplyriikan  kirjoittamista  voidaan  pitää  muotona,  joka  yhdistää 

runouden, laululyriikan ja luovan kirjoittamisen luontevaksi paketiksi. Tämä sopii niille nuo-

rille, jotka ovat valmiiksi hip-hop -kulttuurista kiinnostuneita. 

Rap-lyriikka luovan kirjoittamisen muotona 

Kun asioita kirjoitetaan paperille, ne pysyvät siellä. Niitä voidaan työstää, kunnes ollaan val-

miita jakamaan ne muiden kanssa. (Bolton, 1999, 22.) Bolton (1999) viittaa Byronin (1995) ja 

Sansomin  (1994)  kuvaukseen  kirjoittamisesta  niin,  että  se  on  kuin  upottaisi  ämpärin  mielen 

kaivoon. Ikinä ei tiedä, mitä ylös nousee. (Bolton, 1999, s. 24.) Hän kuitenkin mainitsee kir-

joittamisen olevan verrattain hidas prosessi, jolloin kirjoittaja ehtii turvallisesti käsitellä asiat 

niiden noustessa esille (Bolton, 1999, s. 24). 

Nuorten kanssa työskennellessä, kirjoittamista voidaan siis pitää keinona nostaa esille ja käsi-

tellä heidän kokemiaan henkisesti raskaita asioita. Haasteena erityisesti syrjäytyneiden kanssa 

työskennellessä  voidaan  nähdä  se,  että  syrjäytyneet monesti  vastustavat  strukturoituja  työta-

poja. Myös heidän asenteensa struktuuria kohtaan voi yleensä ottaen olla kapinoiva. (De-Light, 

2006, s. 149.) Tämän pro gradu –tutkielman lähestymistapa, jossa rap-lyriikkaa käytetään luo-

van kirjoittamisen motivointikeinona, tähtää juuri tähän struktuurien purkamiseen työpajoissa 
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tapahtuvan  kirjoittamisen  motivoinnissa.  Asiaa  lähestytään  nuorten  näkökulmasta  ja  nuorten 

ehdoilla.  

Vaikka Salo (2014, s. 144) toteaa laululyriikan olevan lähellä puhekieltä, eroaa luova kirjoitta-

minen  puheesta  siinä,  että vain  itselle  kirjoitettaessa  voidaan  tavallaan  keskustella  itsensä 

kanssa. Kovin moni meistä ei harrasta monologia, mutta kirjoitettaessa yksinpuhelun voidaan 

nähdä olevan helpompaa. Bolton (1999, s. 22) kuvailee kirjoittamisen nostavan esiin sellaisia 

ongelmia, inspiraatioita ja ideoita, joiden ääneen sanominen voi olla todella vaikeaa. Siksi nuor-

ten kanssa työskennellessä on tärkeää, ettei kirjoitusten näyttäminen muille ole pakollista. 

On kuitenkin havaittavissa, että nuoret haluavat esitellä kirjoittamiaan rap-lyriikoita muille. Tä-

män voidaan nähdä nousevan hip-hop -kulttuurin luonteesta, jossa sanoma halutaan saada kuu-

luviin.  MC:n  olemukseen  liittyy  kulttuurisesti  myös  tietynlainen  omanarvontunto.  Jokainen 

MC on omasta mielestään paras. (Miettunen, 2004, s. 24.) Kyse voi siis olla myös kilpailuhen-

kisyydestä. Kenen riimit ovat parhaita. Huolimatta siitä mikä syy on, ovat tekstit useasti nosta-

neet esiin asioita, joista nuoret eivät ennen työpajoja ole olleet valmiita keskustelemaan. Tätä 

voidaan pitää positiivisena näkökulmana kilpailuhenkisyyteen. Riskinä voidaan nähdä se, että 

nuoret tuovat esille asioita, joista he eivät todellisuudessa ole vielä valmiita keskustelemaan. 

3.3 Rap-lyriikka välineenä motivoida luovaa kirjoittamista 

Viime vuosikymmeninä alemmat yhteiskuntaluokat ovat olleet pahassa taloudellisessa ahdin-

gossa. Hip-hop -kulttuuri puhuttelee näitä yhteiskuntaluokkia. (Bozza, 2004, s. 177.) Hip-hopin 

suosion  voidaan  siis  jossain  määrin  sanoa  korreloivan  yhteiskunnan taloudellisen  tilanteen 

kanssa.  Ei  siis  ole  ihme,  että  nykyisessä  leikkaamisen  ja  taloudellisten  huolien  värittämässä 

Suomessa  hip-hop -kulttuuri  on  voimissaan. Aiemmassa  kappaleessa  avattiin  syrjäytymistä 

nuorison näkökulmasta. Tällöin nostettiin esiin suuri syrjäytymisriski nuorten elämään kuulu-

vien muutosten seurauksena. Bozza (2004) kuvailee rap-lyriikkaa niin, että se puhuttelee eten-

kin  nuoria.  Se  kuvaa  ja  selittää  todellisuutta,  jossa  nuoret  elävät.  Avioerot,  koulutuspaineet, 

kilpailu ja teiniangsti pääsevät raplyriikassa sallitusti ääneen. Se tarjoaa samaan aikaan ajatuk-

sen  vieraantumisesta  ja  yhteisöllisyydestä.  (Bozza,  2004,  s.  177.)  Rap-lyriikkaa  kirjoittaessa 

nuori voi turvallisesti purkaa elämässään kohtaamiaan paineita. Kuten Miettunen (2004, s. 24) 

osuvasti asian ilmaisee: “Vitutus ja turhautuminen on terapeuttista sylkeä ulos”. 
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Nuorten  syrjäytymisestä  puhuttaessa  tulee  ymmärtää,  että  se  tapahtuu  monimutkaisesti  niin 

koulussa,  työelämässä  kuin  myös  vapaa-ajalla.  On  tärkeää  huomioida  myös  se,  että  nuorten 

hyvinvoinnin rakentumisen kannalta vapaa-ajan merkitys on kasvanut nykyaikana. (Cederlöf 

et al., 2009, s. 14.) Kun pyritään löytämään keinoja nuorten syrjäytymiskehityksen estämiseen, 

on mentävä niille areenoille, instansseihin ja kulttuureihin, joilla nuoret vapaaehtoisesti ovat. 

Yleisradion 17-34 vuotiaille suunnatun radiokanavan YleX:n soittolistan 74:stä kappaleesta 23 

on rap-musiikkia. Rapmusiikkia on siis 31% prosenttia kanavan tarjonnasta, joka on ylivoimai-

sesti enemmän muihin yksittäisiin musiikkityyleihin verrattuna. (Ylex, 2015.) Hip-hop -kult-

tuuri näyttäytyy ainakin nuorten mediassa tällä hetkellä ylivoimaisesti suosituimpana nuoriso-

kulttuurin muotona. 

Keskeinen  kysymys  nuorten  hyvinvointia  edistävän  politiikan  kannalta  on  se,  millä  tavoilla 

voidaan tukea instituutioiden ulkopuolella tapahtuvaa nuorten toimintaa, joka on hyvin merkit-

tävää nuorten hyvinvoinnin kannalta (Cederlöf et al., 2009, s. 15). Hip-hop -kulttuuri olennai-

sena osana suomalaista nuorisokulttuuria on yksi tällainen areena, jossa nuorten hyvinvointia 

edistävää toimintaa voidaan järjestää. Luovan kirjoittamisen ja hip-hop -kulttuurin yhdistämi-

sen voidaan nähdä luovan tilan, jossa nuoret vapaaehtoisesti voivat olla. Rapmusiikissa pääs-

tään lisäksi käsittelemään syrjäytymisen teemoja kulttuurille luontaisella tavalla. 

Ei voida sanoa, että raplyriikan kirjoittaminen avaisi nuoret välittömästi puhumaan ongelmis-

taan. Yhtäläisyyksiä terapeuttisen kirjoittamisen ja raplyriikan ominaispiirteissä on silti nähtä-

vissä. Bolton (1999, s. 24) mainitsee luovan kirjoittamisen aikana esiin nousevien asioiden nä-

kyvän kirjoitelmissa usein metaforina, jotka itse kirjoittajakin ymmärtää vasta, kun on siihen 

valmis. Miettunen (2004, s. 21) mainitsee vastaavasti raplyyrikoiden paiskovan kielikuvia kuin 

tiiliä laastiin. Metaforat ovat laajemmin nähtävissä ja kuultavissa osana niin laululyriikkaa, kuin 

rap-lyriikkaa.  Sanoittajien  voidaan  nähdä  purkavan  tuntemuksiaan  näiden  metaforien  kautta. 

Metaforia voidaan pitää turvallisena keinona sanoa niitä asioita, joita ei olla vielä valmiita koh-

taamaan.  

Rap on matalan kynnyksen musiikkia 

Suomalainen rap-artisti ja Johanna-kustannus levy-yhtiön toimitusjohtaja Mikko Kuoppala ku-

vailee rap-musiikin aloittamista Elina Westisen tekemässä haastattelussa niin, että rapmusiikin 

aloittamiseen on matala kynnys. Syyt tähän ovat moninaisia, mutta voidaan olettaa niiden joh-

tuvan muun muassa siitä, että rap-musiikki on kuultavissa nuorten elämässä lähes joka paikassa. 
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Rap-lyriikan kirjoittamisen aloittaminen ei vaadi laulutaitoa, eikä oikeastaan edes erityistä mu-

siikillista pohjaa. Erityisesti rapmusiikissa tärkeää on oman tyylin kehittäminen, ja tämän tyylin 

tulee olla omaperäinen (Miettunen, 2011, s. 18). Punkin tavoin rap-musiikki lupasi jo 1990-

luvun alussa tasa-arvoa epämusikaalisille. Sen harrastaminen oli avointa kenelle tahansa. Räp-

pääminen ei ole koulutuksesta kiinni. (Mikkonen, 2004, s. 42, 51.)   

Raplyriikan  kirjoittaminen  voidaan  siis  nähdä  matalan  kynnyksen  luovana  kirjoittamisena. 

Raplyriikassa on kyse itsetutkiskelusta, hetken kokemuksen analyysistä. Se on aikansa kuva. 

Rap-lyriikkaa voi kirjoittaa mistä vain aiheesta. (Miettunen, 2011, s. 21.) Salo (2014) toteaa 

suomen kielen olevan poikkeuksellisen hyvä kieli riimittelyyn. Suomen kielen sanakirjassa on 

noin 20 000 tuhatta sanaa, joita voidaan taivuttaa niin monella eri tavalla, että riimien määrä on 

lähes rajaton. (Salo, 2014, s. 165.) 

Rap-lyriikassa on matala kynnys tuoda esille syrjäytymisen aiheuttamat haasteet nuorelle sekä 

näiden haasteiden henkilökohtaisuus. Yksinkertaisimmillaan rap-lyriikassa voidaan kulttuurille 

luontaisella tavalla reflektoida omaa tilannetta ja pyrkiä oman elämänhallinnan parantamiseen. 

Monimutkaisimmillaan se antaa keinon ottaa kantaa ja vaikuttaa yhteiskunnassa. Nuorten syr-

jäytymisen ehkäisyn kannalta tärkeämpänä voidaan nähdä se, että rap-lyriikan kautta voidaan 

saada nuoret keskustelemaan omista mahdollisista ongelmistaan.  

3.4 Rap-musiikin haasteet nuorten kanssa työskennellessä 

Hip-hop- kulttuurin diskursseihin liittyy globaalisti myös negatiivisia elementtejä kuten nais-

viha, homofobia ja rikollisen elämäntavan ihannointi. Tämän voidaan nähdä nousevan kulttuu-

rissa  vahvasti  vaikuttavasta  maskuliinisuuden  diskurssista.  Seuraavassa  kappaleessa  pohdin 

näiden diskurssien problematiikka käytettäessä rap-lyriikkaa välineenä nuorten kanssa työsken-

nellessä.  

Maskuliinisuus ja naisviha hip-hop- kulttuurissa 

Naispuoliset henkilöt ovat olleet rap-lyriikan työpajoissa ja julkisella kentällä aliedustettuina. 

Ongelmallisena voidaan pitää sitä, ettei nuorille naisille löydy rap-musiikista juurikaan esiku-

via.  Westinen  (2015)  nostaa  esiin  suomalaisten  rap-artistien  näkökulmaa  ja  pohdintoja  siitä, 

miksi näin on. Mikko Kuoppala, artistinimeltään Pyhimys kuvailee ongelmaa niin, ettei se ole 

pelkästään Suomen ongelma. Naisille ei löydy globaalilla mittakaavalla erityisen paljon nais-
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puolisia esikuvia. Ne esikuvat joita löytyy, putoavat pääasiassa kahteen erilaiseen arkkityyp-

piin, joissa toisessa nainen on yliseksualisoitu, tai nainen, joka pyrkii olemaan mahdollisimman 

miehinen. (Westinen, 2015, s. 43-44.) Kun puhutaan musiikista voimaannuttavana voimana, 

jolla tukea nuorten kasvua, eivät nämä esikuvat anna juurikaan tukea toiminnalle.  

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö näitä esikuvia ole. Kuoppalan kuvailema ilmiö on kui-

tenkin nähtävissä populäärimusiikin kentällä laajalti. Westinen (2015, s. 44) olettaa syiden ole-

van esikuvien, levy-yhtiöiden kiinnostuksen, naisten tietotaidon sekä motivaation puutteessa. 

Näistä päätellen kyseessä on tietynlainen noidankehä, jossa esikuvien puute johtaa motivaation 

puutteeseen. Kun varteenotettavia tekijöitä ei ole, eivät levy-yhtiöt kiinnostu naisista rap-artis-

teina, joka johtaa jälleen esikuvien puutteeseen. Tällöin kierre alkaa alusta, eikä tarvittavaa tie-

totaitoa pääse muodostumaan. 

Bozzan (2004) näkemys aiheesta on kärjistetympi. Hänen mukaansa pop-musiikin miesylivoi-

malla on pitkä historia rap-, blues- ja rockmusiikissa. Naisvastainen asenne on raaistunut vuo-

sien varressa. Tämän voidaan nähdä kulminoituvan hip-hop -lyriikoissa. Miesvalta ja kilpaile-

minen ovat genren perustavanlaatuisia teemoja. Kun naisia ja naisellisia piirteitä pidetään heik-

koutena,  saavat  myös  naismaiset  miehet  osansa  alfauroksiksi  pyrkivien  miesten  kilpailussa. 

(Bozza, 2004, s. 331.) Homofobia, naisten esineellistäminen ja suora naisviha ovat näyttäyty-

neet ongelmallisina teemoina etenkin rap-lyriikan opettamisen kannalta. 

Bozzan  (2014,  s.  331)  kuvailema  ilmiö  on  kuitenkin  voimissaan  pääasiassa  Yhdysvalloissa. 

Krims (2000) liittää naisten esineellistämisen ja alentamisen osaksi Yhdysvalloissa esiintyvää 

kerskailun diskurssia, jota ei eurooppalaisissa hip-hop -kulttuureissa esiinny samassa mittakaa-

vassa. Hän toteaa naisten esineellistämisen olevan osa laajempaa musiikin visuaalisen puolen, 

kuten  musiikkivideoiden  repertuaaria  genrestä  riippumatta.  (Krims,  2000,  s.  154-155.)  Suo-

messa naisten alistaminen on jäänyt rap-lyriikoissa marginaaliseksi ilmiöksi. Syynä tähän voi-

daan nähdä Suomen sukupuolten välinen tasa-arvoisuus, jossa Suomi on maailman parhaim-

mistoa. Tästä johtuen naisilla on vahva valta-asema. (Westinen, 2014, s. 64.) Naisten alistami-

nen ei siis sovi suomalaiseen diskurssiin. Hip-hop -kulttuuri on näin ollen muokkautunut vas-

taamaan suomalaista kontekstiaan. 

Naisvihaa ei siis suomalaisessa rap-musiikissa juurikaan esiinny, mutta silti naisia ei suomalai-

sen rap-musiikin kentällä juurikaan ole. Aineiston perusteella selviää, että suurimmat syyt voi-

vat olla niin suomalaisten, kuin kansainvälisten esikuvien puutteessa. Esikuvien puutteen voi-
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daan nähdä johtaneen asenteeseen, jossa naisen ei tietyllä tavalla kuulu räpätä. Tätä ajatteluta-

paa on pyrittävä purkamaan, mikäli rap-lyriikkaa käytetään keinona motivoida luovaa kirjoit-

tamista kaikkien nuorten kanssa työskennellessä.  

 

Gangstarap ja rikollisen elämän ihannointi haasteena nuorisotyössä  

Mikäli rap-musiikkia halutaan käyttää tukitoimena syrjäytyneiden nuorten kanssa, eivät rikol-

lisuutta ja päihteitä ihannoivat tekstit näyttäydy erityisen positiivisessa valossa. Tärkeää on kui-

tenkin ymmärtää, ettei kyse aina ole siitä, että lyriikat ovat negatiivisten ilmiöiden aiheuttajia. 

Ne voivat olla myös purkukanavia tilanteelle, joka olisi joka tapauksessa olemassa. Jim DeRo-

gatis kuvailee hip-hoppia Bozzan (2004) haastattelussa niin, ettei hip-hopia ole syytä kritisoida 

esimerkiksi gangsta-kulttuurin luomisesta. Rap-musiikissa asiat kerrotaan niin, kuin ne ovat. 

Tällöin ne heijastelevat taustalla olevia ongelmia, eivät luo niitä. (Bozza, 2004, s. 198.)  

DeRogatiksen ajatusta tukee se, ettei gangsta-rap ole Suomessa erityisen suosittu tyylisuunta. 

Huumeet, väkivalta ja ghettoelämä ovat suhteellisen harvinaisia aiheita suomalaisessa rap-ly-

riikassa. Niiden voidaan nähdä keskittyvän harvojen räppäreiden repertuaariin, joissa niitä tosin 

ilmenee runsaasti. (Westinen, 2014, s. 64.) Syyksi tähän voidaan nähdä se, että vaikka Suo-

messa on sosio-ekonomisia ongelmia, eivät ne ole läheskään niin laajoja tai syviä, kuin ame-

rikkalaisessa yhteiskunnassa (Westinen, 2014, s. 65). 

Voidaan  silti  nähdä, että  nimenomaan  syrjäytyneet  nuoret  ovat  gangsta-rapin  suurkuluttajia. 

Myös heidän kirjoittamansa sanoitukset voidaan usein laskea tähän kategoriaan. Syyksi tälle 

voidaan nähdä se, että vaikka ongelmat ovat Suomessa suhteellisen vähäisiä, ovat nämä nuoret 

niitä, joihin ne osuvat kipeimmin. Terapeuttisen kirjoittamisen näkökulmasta ei ole välttämättä 

huono  asia,  että  nuoret  kirjoittavat  niin  sanotusti  “raakaa”  lyriikkaa.  Lyriikoita  on  kuitenkin 

syytä reflektoida keskustelun kautta, jolloin aiheita päästään käsittelemään. Näin ne toimivat 

paremmin purkukanavana pahalle ololle, eivätkä jää pelkästään nuorten omien syrjäytymistä 

vahvistavien käsitysten vahvisteiksi.  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tämän laadullisen pro gradu -tutkielman aineistonkeruu on toteutettu Nuorten Ystävien jär-

jestämässä rap-lyriikan työpajoissa, jossa tutkija on toiminut itse ohjaajana. Projekti kesti 

kolme kuukautta. Tänä aikana projektiin osallistuvia nuoria haastateltiin tutkimuskysymyk-

sien pohjalta. 

 

Tässä kappaleessa lukijalle avataan pro-gradu -tutkielman metodologisia osuuksia. Sen lisäksi 

käydään läpi empiirisen tutkimuksen toteutusta. Tämän lisäksi lukijalle avataan tutkimuskysy-

mykset, tutkimuksen toteutuksen periaatteita fenomenologisena tutkimuksena sekä tutkitta-

vien henkilöiden taustoja, jotta tutkimusta voidaan paremmin ymmärtää siinä kontekstissa, 

jossa se sijaitsee. Lopuksi pohditaan haastattelua aineistonkeruumenetelmänä sekä sitä, 

kuinka aineisto on analysoitu. Viimeisenä käydään läpi tutkimustulokset ja pohditaan tutki-

muksen eettisyyttä ja luotettavuutta. 

 

4.1 Tutkimuskysymykset 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus on selvittää, kuinka nuorten syrjäytymistä voidaan eh-

käistä rap-lyriikan työpajatoiminnan avulla. Nuorten mielenterveys on yksi merkittävä syy syr-

jäytymiselle ja ensimmäinen tutkimuskysymys käsittelee nuorten kokemusta rap-lyriikan tuot-

tamisen terapeuttisuuden kokemuksesta.  

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Kokevatko nuoret rap-lyriikan kirjoittamisen terapeuttisena kokemuksena? 

2. Mitkä seikat rap-lyriikan työpajatoiminnassa ovat nuorten kokemuksen mukaan syrjäyty-

mistä ehkäiseviä? 

Tutkimuskysymykset tuovat selvästi esille tutkimuksen tarkoituksen. Taustalla on siis halu sel-

vittää, kuinka  nuoret  itse  kokevat  työpajat joita  heille  järjestetään.  Teoriaosuudessa  tuodaan 

esille syrjäytymisen, hip-hop -kulttuurin ja terapeuttisuuden yhteydet ja näitä yhteyksiä hyö-

dynnetään aineiston analyysissa. Tutkimuksen aikana tutkimuksen näkökulma on siirtynyt sel-

keästi tutkijan näkökulmasta siihen, kuinka nuoret kokevat työpajojen vaikutuksen omaan elä-

määnsä. Tutkimuskysymysten avulla halutaan konkreettisesti saada tietoa siitä, kuinka nuoret 

itse kokevat, että työpajoja voitaisiin parantaa tulevaisuudessa. 
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4.2 Fenomenologian historiaa 

Tämän tutkimuksen tieteellinen tyylisuunta on eksistentiaalinen fenomenologia. Seuraavassa 

kappaleessa avataan fenomenologian historiaa laajemmin ja selvennetään, millainen filosofia 

sen taustalla vallitsee.  

Franz Brentano fenomenologian pioneerina 

 

Ensimmäisenä fenomenologian suuntauksen pioneerina pidetään Franz Brentanoa 1838-1917) 

vaikka itse termi fenomenologia vakiintuikin vasta myöhemmin. Filosofina hän edusti moder-

nia empirismiä ja hänen määritelmänsä kokemuksen käsitteestä ennakoi ennennäkemätöntä 

tapaa tutkia kokemuksia psykologisesti. (Perttula & Latomaa. 2011. s. 98.) Brentano esitti en-

simmäisenä kysymyksen “mikä erottaa psykologiset ilmiöt ei-psykologisista ilmiöistä” ja vas-

tasi tähän sillä, että psykologisissa ilmiöissä mukana on intentionaalisuus (Perttula & Lato-

maa. 2011. s. 98). Brentanon ajattelu on nähtävissä myöhemmin muun muassa Edmund Hus-

serlin ja Lauri Rauhalan fenomenologiassa (Perttula & Latomaa. 2011. s. 98). 

 

Edmund Husserl ja puhdas kokemus. 

 

Brentanon oppipoika Edmund Husserl (1859-1938) halusi erottaa fenomenologian psykologi-

asta. Husserl karsasti ajatusta psykologiasta, joka pyrkii jäljittelemään fysikaalisia tieteitä 

sekä naturalismista joka hyväksyi todelliseksi vain fysikaalisen maailman. Näin ollen ne jätti-

vät huomioimatta psykologisten ilmiöiden olennaisia piirteitä. (Perttula & Latomaa. 2011. s. 

100.) Husserlin mukaa psykologian tulisi kiinnostua empiirisestä tietoisuudesta. Hänen mu-

kaansa kokemus ei voi kuitenkaan vastata itseään koskevaan tieteelliseen kysymykseen siitä 

mitä se esittää.  Tämän ylittämiseksi Husserl pyrki luomaan niin sanottua puhtaan kokijan ja 

puhtaan kokemuksen mahdollisuutta. (Perttula & Latomaa. 2011. s. 100.) Voidaan nähdä, että 

tässä puhtaan kokijan ajatuksessa on kaikuja siitä, kuinka fenomenologiassa tänä päivänä teo-

rian kautta tulkitseminen on suuressa roolissa. Observoijana tai todellisuuden suodattajana 

voidaan siis ajatella olevan teorian, ei tutkijan itsensä. Toki tutkija silti antaa aina oman sub-

jektiivisuutensa vaikuttaa tutkimukseen jollain tasolla. 
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Husserlin voidaan nähdä pyrkineen luomaan ennakko-oletukseton ja puhtaaseen teoreettiseen 

intressiin pyrkivä tutkimusperusta fenomenologisen tieteen tekemiselle (Perttula & Latomaa. 

2011. s. 101). Tämän vuoksi Husserlin fenomenologiaa pidetään ankaran, absoluuttisen suun-

tauksen edustajana. Tällöin tutkimuskohteena on puhdas kokemus. (Perttula &Latomaa. 2011. 

s. 101.) 

 

 

Martin Heidegger ja olemisen olemus 

 

Martin Heideggerillä (1889-1976) oli erilainen näkemys fenomenologisesta hermeneutiikasta 

kuin Husserlilla. Heidegger keskittyi erityisesti fenomenologisessa ajattelussaan olemiskysy-

mykseen. Siinä missä Husserl halusi viedä ajattelun takaisin asioihin itseensä, halusi Heideg-

ger “Saattaa nähtäväksi itsestään lähtien se, mikä näyttäytyy niin kuin se itse itsessään näyt-

täytyy.” Heidegger kiinnitti erityistä huomiota ei-inhimillisen ja inhimillisen olemisen eroi-

hin. Ei-inhimillisellä hän tarkoittaa maailman käsillä oloa. Sitä, että ei-inhimillistä esinettä tai 

asiaa mitataan, tarkastellaan ja tematisoidaan. Se on erityisesti määritetty asia. Yleensä suhde 

ei-inhimillisiin asioihin tulee Heideggerin fenomenologiassa näkyväksi vasta, kun tässä suh-

teessa on jotain poikkeavaa. (Perttula & Latomaa. 2011. s. 104.) Koska Heidegger ajatteli, 

että suhde ei-inhimilliseen on riippuvainen siitä, kuinka ihminen sen kohtaa piti hän järjettö-

mänä Husserlin ajatusta siitä, että tulkintoja asioista voidaan tehdä puhtaasti teorian pohjalta. 

Hän piti tärkeämpänä ihmisen käytännöllistä suhdetta asiaan, jonka pohjalta tulkintoja voi-

daan tehdä. (Perttula & Latomaa. 2011. s. 105.) 

 

4.3 Lauri Rauhalan eksistentiaalinen fenomenologia 

Fenomenologiasta Suomessa puhuttaessa tärkeää on mainita Lauri Rauhala (1914-2016). Rau-

halan ajattelussa yhdistyvät aiemmin mainittujen Husserlin ja Heideggerin filosofiat fenome-

nologisesta metodista (Perttula & Latomaa. 2011. s. 106).  Rauhalan ajattelu mukailee Hei-

deggerin näkemystä ihmisestä erottamattomana osana olemista. Rauhalan mukaan ihminen 

koostuu kolmesta eri osiosta. Tajunnasta, kehollisuudesta ja situationaalisuudesta. (Rauhala. 
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1990. s. 35, 46-47.) Tällä tarkoitetaan sitä, että psykologia joka tutkii kokemusta, tutkii yksi-

löllistä merkityssuhdetta, joka on riippuvainen yksilön henkiseen tilaan, orgaanisiin toimintoi-

hin sekä tilanteeseen, jossa henkilö on. 

 

Rauhala kuvailee kokemista myös tajuisen ja tajuttoman toiminnan avulla (Rauhala. 1995. s. 

41-42). Tajuinen ja tajuton toiminta on ymmärrettävissä Heideggerin ajattelun avulla siinä, 

kuinka suhde ei-inhimillisiin asioihin tulee näkyväksi vasta kun niissä on jotain poikkeuksel-

lista. Tällä tarkoitetaan sitä, että asiat jotka ovat todella ilmiselviä ja normaaleja eivät saavuta 

ihmisen mielessä kokemuksen tasoa. Ne vain ovat.  

 

Rauhalan ajattelussa on nähtävissä selkeästi enemmän kategorisointia kuin hänen edeltäjiensä 

Brentanon ja Husserlin ajattelussa, vaikka heidänkin ajattelunsa mukaili Rauhalan filosofiaa. 

(Perttula & Latomaa. 2011. s. 108). Rauhala jakaa ihmisen tajunnalliseen, keholliseen ja situ-

tationaaliseen osaan sekä kategorisoi kokemuksen erilaisia ulottuvuuksia. Näitä ulottuvuuksia 

ovat tietoisuus, kielellis-käsitteellisyys, reflektio sekä ulkoistaminen (Perttula & Latomaa. 

2011. s. 106). Myös tiedostamattomat kokemukset ovat tärkeitä kokemuksen kokonaisvaltai-

sessa tutkimuksessa (Rauhala. 1995. s. 48). 

 

Fenomenologia tässä tutkimuksessa 

 

Fenomenologian historiasta löytyvät edellä esitetyt henkilöt ovat osaksi hermeneutikkoja ja 

osaksi fenomenologeja. Husserlin ajatukset puhtaaasta kokijasta tai subjektiivisesta tutkijasta 

ovat ristiriidassa hermeneuttisen kehän periaatteiden kanssa (Perttula & Latomaa. 2011. s. 

110). Fenomenologia kuitenkin pyrkii osoittamaan kokemuksen psyykkisenä, tarkoituksen-

mukaisena ja mielellisenä aktina jota voidaan tutkia psykologisesti. (Perttula & Latomaa. 

2011. s. 110).  

 

Edellä mainitut fenomenologian edustajat eivät ole samaa mieltä siitä tuleeko kokemuksia tul-

kita vai kuvailla tai onko se edes mahdollista. (Perttula & Latomaa. 2011. s. 110).  Suomalai-

sen Juha Perttulan kuvaus eksistentiaalisesta fenomenologiasta on lopulta lähinnä tässä tutki-

muksessa käytettävästä fenomenologian suuntauksesta. Hänen mielestään puhdas objektiivi-

nen kuvaus on mahdoton, mutta siitä huolimatta se on ihanne johon kaikkien fenomenologista 

metodia käyttävien tutkijoiden pitäisi pyrkiä. Perttulan sanoin “empiiristä tutkimusta tekevä 
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tutkija työskentelee kuvatakseen tutkittavan ilmiön fenomenologisesti, tietäen tavoitteensa eh-

dottomassa mielessä mahdottomaksi.” (Perttula, J. 1995. s. 56 & 2005, s. 239.) 

 

4.4 Tämän laadullisen tutkimuksen periaatteita 

Pertti alasuutari kuvailee fenomenologista analyysiä arvoituksen ratkaisemiseksi. Hän kuvai-

lee sitä loogisen päättelyn ketjuksi jossa “arvoitus” ratkaistaan useita vihjeitä yhdistelemällä. 

Esimerkiksi tästä hän antaa arvoituksen tuolista, jolla on aamulla neljä jalkaa, päivällä kaksi 

jalkaa ja illalla kolme jalkaa. Mikään osio arvoituksesta ei anna tarpeeksi tietoa vastaukseen.  

Kun ne yhdistetään voidaan näiden vihjeiden avulla saada silti kokonainen vastaus. Laadulli-

sessa tutkimuksessa aineistoa arvioidaan siis usein kokonaisuutena. (Alasuutari, P. 2011. s. 

32, 38.) Tällä tarkoitetaan sitä, että vaikka aineisto koostuu yksilöistä, pyritään haastattelujen 

kautta koottua aineistoa tulkitsemaan kokonaisuutena. Tätä kokonaisuutta tulkitaan teorian 

kautta. Ylläolevassa arvoituksessa teoriana toimii käsite ”ihmisen elämänkaari” ja tietomme 

siitä. Teorian kautta pystytään siis ratkaisemaan arvoitus kolmen vihjeen avulla.  

 

Fenomenologisessa laadullisessa tutkimuksessa aineiston tulkinta siis tapahtuu suhteessa teo-

riaan. Tämä teoria muodostuu käsitteistä ja niiden välisistä merkityssuhteista. Kyseessä ei siis 

ole luettelo käsitteistä vaan nimenomaan niiden välinen suhde ja se minkälaisen olettamuksen 

ne antavat tutkimukselle. Se mitä ilmiöstä jo tiedetään luo ennakko-oletuksen sille mitä ai-

neisto voi tuoda ilmi.  (Tuomi & Sarajärvi. 2002. s. 18.) Tämän tutkimuksen tapauksessa esi-

merkiksi käsitteet hip-hop, rap-lyriikka, luova kirjoittaminen, terapeuttisuus ja syrjäytyminen 

ovat tiivisti yhteyksissä toisiinsa ja teorian pohjalta voidaan luoda ennakko-oletus siitä, millai-

sia kokemuksia nuorten haastattelujen antama aineisto voi tutkimuksessa nostaa esiin. 

 

Pelkästään metodi tai sen hallittu käyttö ei kuitenkaan tee tutkimusta (Tuomi & Sarajärvi. 

2002. s. 19). Yksi laadullisen tutkimuksen kulmakivistä on havaintojen teoriapitoisuus. Teo-

riapitoisuudella tarkoitetaan sitä, että yksilön käsitys ilmiöstä, millaisia merkityksiä tutkitta-

valle ilmiölle annetaan ja millaisia välineitä tutkimuksessa käytetään vaikuttaa suoraan tutki-

mustuloksiin. Havainnot eivät näin ollen ole tutkijasta tai menetelmistä riippumattomia. 

Tuomi & Sarajärvi sanovat jopa, ettei niin sanottua objektiivista tietoa ole koska tutkija päät-

tää tutkimusasetelmasta oman ymmärryksensä varassa. Tämä johtaa aina tietynlaiseen subjek-

tiivisuuteen tulkinnoissa. (Tuomi & Sarajärvi. 2002. s. 19.) 
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Tämän vuoksi laadullisen tutkimuksen “tason” voidaan sanoa olevan yhteyksissä siihen, 

kuinka hyvään ja luotettavaan teoriaan tutkimus pohjautuu (Tuomi & Sarajärvi. 2002. s. 19). 

Näin ollen laadullisen tutkimuksen teossa teorian muodostamisella ja teorian luotettavuudella 

voidaan nähdä olevan suuri painoarvo. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa virheellinen teoria 

voi tuottaa objektiivisesti virheellistä tietoa siinä missä kvalitatiivisen tutkimuksen tulokset 

tuottavat yleensä teorian mukaista tietoa jolle ei objektiivisesti voida antaa painoarvoa muuten 

kuin teorian luotettavuuden kautta. 
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4.5 Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

Haastatteluaineisto on kerätty haastattelemalla viittä työpajaan osallistuvaa nuorta. Haastatte-

lut on äänitetty puhelimen ääninauhurilla. Haastattelumuoto oli vapaa haastattelu. Työpajatoi-

minnassa pidettiin taukoja, jolloin keräännyttiin istumaan yhteen tilaan, jossa haastateltaville 

esitettiin kysymyksiä. Keskustelun on annettu elää niin, että haastateltavien välille syntyi in-

teraktiota. Keskustelua on ohjattu tarkentavilla kysymyksillä, jotta keskustelu pysyisi tutki-

muskysymyksien valossa oikeassa aiheessa.  

 

Ryhmähaastattelussa korostuvat yksilöhaastatteluihin verrattuna ne asiat, jotka ovat ryhmälle 

yhteisiä. Yksilölliset erot ja subjektiiviset henkilökohtaiset kokemukset suodattuvat ryhmä-

haastattelussa näin ollen pois. Yksilöhaastattelussa haastattelu etenee monesti kysymys-vas-

taus periaatteella. Ryhmähaastattelussa ryhmä voi alkaa kyselemään asioita toisiltaan, kiistellä 

tulkinnoista ja pohtia ryhmänä minkälainen yleinen tulkintatapa kyseisestä aiheesta voi olla 

ryhmälle ominainen. Tällöin tutkija voi jäädä ajoittain jopa sivuun keskustelusta. Yksilöhaas-

tattelusta poiketen ryhmätilanteessa ryhmän jäsenet tuovat oman kulttuurinsa osaksi keskuste-

lua käyttämällä esimerkiksi sisäpiirin termejä tai muuta kieltä joka on ryhmän kulttuurikon-

tekstissa ominaista. (Alasuutari. 2011. s. 151-152.) 

 

Yksilö ja ryhmähaastatteluissa ei voida sanoa olevan parempaa tai huonoa tapaa järjestää 

haastatteluja. Tutkimuskysymysten ja aineiston tuottavuuden kannalta voidaan kuitenkin 

nähdä jommankumman metodin olevan perustellumpi. (Alasuutari. 2011. s. 153.) Määritel-

lessä käsitettä hip-hop, on käsitteestä luotu selvästi kuva kulttuurina ja erityisesti nuorisokult-

tuurina. Tämän vuoksi yllä oleva Alasuutarin (2011) kuvaus ryhmähaastattelusta perustelee 

sen haastattelumuotona siksi, että ryhmähaastattelussa päästään paremmin pureutumaan nuor-

ten maailmaan siinä kontekstissa jossa nuoret elävät. 
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Haastattelujen toteutus 

 

Itse haastattelut on jaoteltu kolmeen haastattelukertaan. Projektin alkaessa nuorilta on kysytty 

lupa haastattelujen tekemiseen ja kerrottu tutkimuksen yksityiskohdista. 

 

Ensimmäinen haastattelukerta on tehty projektin ensimmäisellä tapaamiskerralla. Toinen 

haastattelukerta projektin keskivaiheilla. Viimeinen haastattelukerta sijoittui aikaan, kun pro-

jekti oli jo ohi. Tällöin nuoret saivat kertoa kokemuksiaan projektista kokonaisuutena.   

 

Informantit 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan rap-lyriikan työpajan osallistujien kokemuksia.  Osal-

listujat ovat ikähaarukaltaan 18-27 ikävuoden välillä.  Yhtä naista lukuun ottamatta kaikki 

työpajaan osallistuvat henkilöt ovat miespuolisia. Työpajan alussa osallistujia oli 6 kappaletta 

mutta yksi nuorista jätti työpajan kesken ennen ensimmäistä tapaamista. Osa nuorista opiske-

lee toisen asteen oppilaitoksissa, osa kolmannen asteen oppilaitoksissa, yksi nuorista on ar-

meijassa ja yksi on tällä hetkellä vailla koulutusta ja työtä. 

 

Haastateltavat on valittu sen perusteella, että heidän elämäntilanteensa sopii tutkimuksen teo-

reettiseen viitekehykseen iän ja mielenkiinnon kohteiden osalta. Tämän lisäksi tilaisuus järjes-

tää työpaja autenttisena aineistonkeruun osana on ainutkertainen mahdollisuus saada haasta-

teltavaksi nuoria juuri siinä tilanteessa jota tutkimuskysymykset koskevat. Näin ollen nuoria 

ei tarvitse haastatella jälkikäteen vaan kokemuksiin päästään kiinni niiden syntyhetkellä. 

 

Tutkittavien yksityisyys on tämänkaltaisissa tutkimuksissa prioriteetti. Tässä tutkimuksessa 

tutkittavien yksityisyyden suojaamiseksi heidät on nimetty informanteiksi. Tämän lisäksi hei-

dät on numeroitu numeroilla 1-5. Yksityiskohdat tutkittavien taustoissa on jätetty myös tar-

koituksella suurpiirteisiksi. Tämänkaltaisia työpajoja järjestetään suomessa nykypäivänä suh-

teellisen paljon, joten jättämällä tutkimuksessa mainitut kaupungit kertomatta paranee tutkit-

tavien yksityisyydensuoja entisestään.  
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4.6 Aineistoanalyysi 

Tähän tutkimukseen sopivaa analysoinnin lähestymistapaa etsittäessä on tutustuttu Kivirannan 

(1995. S .95.) määritelmään Amedeo Giorgin fenomenologisen psykologian menetelmästä sekä 

Juha Perttulan (Perttula, 2000)  Giorgin malliin pohjaavaan eksistentiaalisen fenomenologisen 

analysoinnin metodiin. Näiden menetelmien yhdistelmä on valittu aineistoanalyysin metodiksi 

muun muassa alla olevista syistä johtuen.  

1. Fenomenologisen psykologian menetelmä ottaa huomioon eksistentiaalisen fenomenologian 

käsityksen  siitä,  että  täydellisen  puhtaaseen  käsitykseen  tulisi  pyrkiä  sen  mahdottomuudesta 

huolimatta (Kiviranta. 1995. S. 95).  

2. Tutkijan ja tutkittavan tulee ymmärtää kulttuurinsisäisiä toimintamalleja ja sosiaalisia mer-

kityksiä (Kiviranta. 1995. S. 95). 

3. Fenomenologisen psykologian menetelmä nousee suoraan fenomenologisesta perinteestä ja 

sopii hyvin kirjalliseen muotoon saatettuun haastattelumateriaaliin (Kiviranta. 1995. S.95-96). 

Lopullinen aineisto sisältää viiden haastateltavan informantin ryhmähaastatteluista tehdyt litte-

roinnit sekä projektin lopussa tehdyt yksilöhaastattelut. Giorgin fenomenologisen psykologian 

menetelmä sisältää neljä eri vaihetta joiden pohjalta aineistoa analysoidaan (Kiviranta. 1995. 

S.95-96). Perttulan metodissa vaiheita on seitsemän (Perttula, 2000, ss. 433-439). Perttulan me-

todi sisältää kuitenkin pääpiirteittäin Giorgin mallissa esitetyt vaiheet, joskin ne on jaoteltu pie-

nempiin osasiin.  

1. Vaihe: Kokonaiskuva aineistosta ja ennakkokäsitykset 

Perttula kuvailee ensimmäistä vaihetta tutkimusasenteen omaksumiseksi. Tässä vaiheessa yk-

silöistä nousevien merkitysverkostojen tarjoama tieto mielletään ”ehdotelmiksi”. Tällä tarkoi-

tetaan sitä, että yksilön kokemuksia voidaan käyttää ehdotelmana yleiseksi tiedoksi, jota kohti 

pyritään  etenemään.  (Perttula.  2000.  S.  433.)  Giorgin  mallissa  puhutaan  vastaavasti  tutkijan 

omien ennakkoasenteiden ulos sulkemisesta tutkimusprosessin ajaksi (Kiviranta, 1995, s. 95). 

Tämän lisäksi tutkijan tulee lukea aineisto kokonaisuudessaan läpi useaan otteeseen, jotta hän 

voi saada kokonaiskuvan aineistosta. Tämä antaa tukevan perustan seuraavaa vaihetta varten. 

(Kiviranta, 1995, s. 95.)  
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Mielenkiintoista aineiston haltuun ottamisessa kokonaisuudessaan on ollut se, kuinka yleiskuva 

on  muokannut tutkijan  perspektiiviä  tutkimuksen  aikana. Ennakkoasenteet  tästä tutkimusai-

heesta ovat olleet tutkijan kohdalla vahvoja. Tämän vuoksi fokus on pyritty pitämään tutkimus-

kysymyksissä ja teoriassa, jonka kautta tulkinta tehdään.  

 

2. vaihe: Merkitysyksiköt 

Merkitysyksiköillä tarkoitetaan kaikkea aineistosta esiin nousevaa materiaalia, jolla on merki-

tystä tutkimuksen tematisoinnin ja tutkittavan ilmiön kannalta. Nämä merkitysyksiköt erotetaan 

tekstistä selkeästi omiksi erillisiksi osasiksi. Tärkeää tässä vaiheessa on tehdä merkitysyksik-

köihin jaottelu spontaanisti, jotta kokemuksellisuuden alkuperäisyys säilyy. Tutkija ei kuiten-

kaan saa unohtaa tutkimuksen keskeisiä intressejä.  (Kiviranta, 1995, s. 96.) Perttula puolestaan 

puhuu merkityssuhde-ehdotelmista. Tällä hän tarkoittaa ”Tietoa, jonka perustana on yksi koko-

nainen merkitysverkosto, ei mikään sen osa.” (Perttula, 2000, s. 432). 

Tässä tutkimuksessa merkitysyksiköt on jaoteltu tutkimuskysymyksien mukaan. Alla esimerkki 

aineistosta poimitulle merkitysyksikölle joka koskee selkeästi rap-lyriikan terapeuttisuutta. 

H: Onko rap-lyriikan kirjoittaminen terapeuttista? 

I: Ehkä on silleen helpompi, jos nyt puhutaan musiikista taikka kirjottamisesta. Niin on hel-

pompi  sanoo  sellasia  vaikeita  asioita  ku  esimerkiksi...ku  esimerkiksi,  että  jos  selittäis  näin 

niinku face to face kokemuksia. Sää voit silleen piilottaa ne vaikeat asiat sinne. 

 

H: Millaisia hyötyjä tästä workshopista oli sinulle? 

Seuraava merkitysyksikkö koskee tutkimuskysymystä ”Millaisia hyötyjä workshop toimin-

nasta voi olla syrjäytymisen ehkäisyssä?” Teoriaosuudessa on avattu syrjäytymisen riskejä ja 

sitä ehkäiseviä tekijöitä. Alla olevan kaltainen verkostoituminen voi antaa nuorelle mahdolli-

suuden kiinnittyä työpajan kautta erilaisiin ympäröiviin elementteihin joka ehkäisee nuoren 

syrjäytymistä.  

 

H:Millaisia hyötyjä workshop toiminnasta voi olla syrjäytymisen ehkäisyssä? 
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I: Mulla jäi ihan tosi hyvä fiilis siitä. Koska no just mitä mitä niin niin ku muutti uuteen kau-

punkiin ja oli tohon räppiin innostunu ja ei tienny oikeen mistään mitään. ei tuntenu skenee. 

niin niin tossa sitte sopivasti tutustu noihin kahteen kenen kaa lähettiin sitä tekemään. Ja sitte 

saatiin mukkaan tähän tämmösiä oikeita tekijöitä niin siinähän pääs mukavasti tutustumaan 

meininkeihin ja nyt on –poistettu yksityisyydensuojan vuoksi- ja mediat ja varmaan sinne-

päinki meen mukkaan duunaamaan juttuja. 

 

Aineisto  on  jaoteltu kokonaisuudessaan  eri  merkitysyksikköihin kopioimalla  tutkimuskysy-

myksiä koskevat vastaukset eri tutkimuskysymysten alle erilliseen tiedostoon. Toisinaan mer-

kitysyksiköt olivat selkeitä ja toisinaan epäselviä. Kun aineisto oli jaoteltu tutkimuskysymysten 

mukaan, kategorisoitiin vastaukset pienempiin osa-alueisiin joita avataan seuraavassa kappa-

leessa. 

 

3. Vaihe: Merkityskokonaisuuksiin jaottelu ja tutkijan kielelle kääntäminen 

Siinä missä Perttula puhuu sisältöalueisiin jaottelusta, mainitsee Giorgi merkityssuhteiden tut-

kijan kielelle kääntämisen ja merkityssuhteiden tiivistämisen teoreettisen lähestymistavan mu-

kaiseksi. (Perttula. 2000. S. 436 & Kiviranta. 1995. S. 96.) Tässä vaiheessa analysointia haas-

tateltavien vastaukset kategorisoidaan teoreettiseen viitekehykseen. Toisin sanoen tässä tutki-

muksessa lajitellaan informanttien vastaukset niihin kategorioihin joissa ne parhaiten vastaavat 

tutkimuskysymykseen.  

Kun olin luonut kategoriat ja lajitellut kaikki vastaukset niihin pystyin aloittamaan kääntämisen 

tutkijan kielelle. Tällä tarkoitan sitä, että puhuttu vastaus on yksinkertaistettu siitä mitä on to-

della sanottu. Alla esimerkki.  

 

H: Onko luova kirjoittaminen terapeuttista 

I: Onhan se nyt kuitenki terapeuttista. että niinku mää aikasemminki sanoin siitä, etten niinku 

hirveesti kirjota räppejä itestäni tai omista fiiliksistä, mutta mää pidän itteeni silleen suhteel-

lisen luovana ihmisenä. niin niin se on yks tapa niinku päästä purkamaan jotain ulos. ja yli-

päänsä se että on saanu jotain aikaan niin se on sellanen mmm fuck yea, että on saanu jotain 

aikaan. Että nyt saatiin biisi aikaan ja nyt on ihan vitun hyvä fiilis.  
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En tiiä sit miten ahistuneita esim urheilijat on. että onhan seki tapa purkaa ahistusta lähtä 

juoksemaan. Ja luovilla pitää päästä luomaan. Esim ku mää olin sivarissa niin en saanu pur-

kaa sillon ja luoda niin ahisti, ettei pääse luomaan. Ja silti oli se tarve. Sitte menin rap-lyrii-

kan työpajaan ja siellä sai luoda sitte pari tuntia viikossa niin siellä sai sitte olla silleen, että 

wap wap waa saa luoda ja tulee hyvää matskua. Mutta sitte kotona yksin ei onnistunu ollen-

kaan.  

 

Tutkijan kielelle käännettynä: 

I: Luova kirjoittaminen on terapeuttista. Vaikken kirjoita itsestäni pidän itseäni luovana ihmi-

senä ja luomista tapana purkaa tunteita. Myös jonkin aikaan saaminen saa aikaan hyvän 

olon. Mutta näen, että kaikki luominen on terapeuttista. Ahdistavaa on, jos on tarve luoda, 

mutta se ei ole mahdollista tai se ei onnistu. Työpaja antoi mahdollisuuden olla luova. 

 

Tässä vastauksessa on karsittu tutkimuksen kannalta epärelevantit asiat pelkistettyyn muo-

toon. Tämä vastaus sopii myös useampaan kategoriaan tarjoten vastauksen niin rap-lyriikan 

kirjoittamisen terapeuttisuuteen kuin myös työpajatoiminnan hyödyn kokemukseen nuoren 

näkökulmasta. Täten vastaus on pilkottu vielä pienempiin osasiin ja kategorisoitu näin: 

 

Työpajatoiminta: 

Työpaja antoi mahdollisuuden olla luova. 

 

Rap-lyriikan terapeuttisuus: 

Luova kirjoittaminen on terapeuttista. Vaikken kirjoita itsestäni pidän itseäni luovana ihmi-

senä ja luomista tapana purkaa tunteita. Myös jonkin aikaan saaminen saa aikaan hyvän 

olon. Mutta näen, että kaikki luominen on terapeuttista. Ahdistavaa on, jos on tarve luoda, 

mutta se ei ole mahdollista tai se ei onnistu. 

 

Aikaan saaminen: 

Luova kirjoittaminen on terapeuttista. Vaikken kirjoita itsestäni pidän itseäni luovana ihmi-

senä ja luomista tapana purkaa tunteita. Myös jonkin aikaan saaminen saa aikaan hyvän 

olon. 
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5.vaihe: Koonti 

Perttula kuvaa tätä vaihetta ”yleisen merkitysverkoston” luomiseksi. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että yksittäiset merkitysverkostoehdotelmat joita on yhtä monta kuin tutkimukseen osallistu-

neita henkilöitä on, kootaan yleisiksi merkitysverkostoiksi, joka on empiirisen tutkimuksen 

päätepiste ja sisältää koko tutkimusta koskevan yleisen tiedon. (Perttula. 2000. S. 439) Gior-

gin menetelmän mukaan tässä vaiheessa ”käännettyjä merkitysyksikköjä vertaillaan keske-

nään ja tarkastellaan niiden yhteisiä piirteitä. Näin pyritään löytämään tutkimuksen kohteena 

olevalle ilmiölle olennaisesti luonteenomaiset rakenteet ja merkityssuhteet.” (Kiviranta. 1995. 

S. 96.) 

 

Tämä on aineistoanalyysin viimeinen vaihe. Omiin kategorioihin asetetut tutkijan kielelle kään-

netyt erilaiset merkityskokonaisuudet kootaan yhteen ja niiden välisiä yhteyksiä tarkastellaan. 

Näin voidaan muodostaa kokonaiskuva ja tarkastella aineistoa kokonaisuutena teoriapohjan ja 

tutkimuskysymysten valossa. Teoriaosuudessa on todennettu erilaisten käsitteiden välillä ole-

van yhteyksiä ja näitä yhteyksiä pyrin etsimään myös aineistosta. Teoria tarjoaa myös hypotee-

sin erilaisille lopputulemille ja päätelmille, joita aineiston pohjalta voidaan tehdä. Täten aineis-

toa tarkastellaan kokonaisuutena ja pohditaan pitääkö hypoteesi paikkaansa vai onko teoriaa 

syytä pitää epäluotettavana. 

 

Litteroinnin haasteet 

 

Kvale ja Brinkmann (2009) nostavat teoksessaan InterViews : learning the craft of qualitative 

research interviewing litteroinnin esiin tärkeänä osana haastattelumuotoa. Litterointia voidaan 

pitää käännökseen verrattavana haasteena ja se voidaan nähdä analysoinnin ensivaiheena. Se 

kuinka litteroidaan, on jo osa tutkijan tulkintaa. (Kvale, S,. Brinkmann, S. 2009. s. 180.) Kun 

puhuttua kieltä käännetään tekstimuotoon voi virhetulkintoja tapahtua siinä missä niitä tapah-

tuu myös kieleltä toiseen käännettäessä. (Kvale, S,. Brinkmann, S. 2009. s. 178.) 
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Vapaasti suomennettuna puhutaan “latistuksista”. Tällä tarkoitetaan sitä, kuinka puhuttua 

kieltä tekstiksi käännettäessä osa merkityksistä katoaa. Tällaisia latistuksia on tämän tutkiel-

man litterointiprosessissa nähtävissä kaksi. Ensimmäinen abstraktio tai “latistus” tapahtuu jo 

haastattelun nauhoituksessa. (Kvale, S,. Brinkmann, S. 2009. s. 178.) Tässä vaiheessa menete-

tään haastateltavan visuaaliset eleet joiden avulla viestejä voi välittyä. Toinen latistus tapah-

tuu kun nauhoitettu haastattelu kirjoitetaan tekstimuotoon (Kvale, S,. Brinkmann, S. 2009. s. 

178). Tällöin menetetään nonverbaalisia viestejä toistamiseen. 

 

Litteroinnissa ei ole olemassa niinkään tiukkoja sääntöjä siitä, kuinka prosessin tulee edetä. 

Sen sijaan litterointiprosessia tekevän tutkijan tulee tehdä valintoja. Sen sijaan, että pohditaan 

mikä on oikea tapa litteroida, tulee tutkijan tehdä päätös siitä mikä on järkevä tapa litteroida 

tätä kyseistä tutkimusta varten. Näiden valintojen tulee tulla ilmi tutkimusraportissa. (Kvale, 

S,. Brinkmann, S. 2009. s. 186.) 

 

Tässä tutkimuksessa litterointi on suoritettu kirjoittamalla haastateltavien vastaukset sanatar-

kasti. Vastauksiin ei kuitenkaan ole lisätty taukoja tai muita nonverbaalisia eleitä, elleivät ne 

ole ilmiselvästi ilmoittamassa esimerkiksi vastauksen sarkastisuutta. Myös selvästi tutkimuk-

seen liittymätöntä keskustelua on jätetty litteroimatta. Litteroitua materiaalia on lopulta kerty-

nyt 20 sivua.  

 

Ensimmäisellä haastattelukerralla haastateltavat eivät ole tienneet kysymyksiä tai haastattelun 

runkoa etukäteen. Toiselle ja kolmannella kerralla haastateltavat ovat ennalta tienneet mitä 

odottaa ja vastauksissa on nähtävissä se, kuinka tutkittavat ovat valmistautuneet haastatteluun 

ja pohtineet tutkittavia asioita itsenäisesti.  

 

4.7 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tässä  kappaleessa  tarkastellaan  tutkimuksen eettisyyteen  ja  luotettavuuteen  vaikuttavia  teki-

jöitä. Kaikkea tutkimusta, niin laadullista kuin määrällistä koskevat eettiset säännöt joita tutki-

jan tulee testata ja todistaa oman tutkimuksensa luotettavuus. Reliabiliteetti ja validiteetti ovat 

määrällisen tutkimuksen keskeisiä mittareita. Laadullisesta tutkimuksesta puhuttaessa näitä tul-

kitaan sen sijaan eri tavalla. Tällöin puhutaan esimerkiksi tarkkuudesta, luotettavuudesta ja siir-

rettävyydestä. (Golafshani. 2003. 599-600.) Siinä missä määrällisen tutkimuksen luotettavuus 
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on suurilta osin kiinni tutkimuksen luotettavuudesta itsessään, riippuu laadullisen tutkimuksen 

luotettavuus suurilta osin tutkijasta itsestään (Golafshani. 2003. S. 600). Näin ollen määritel-

lessä tämän tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta on otettava kantaa myös tutkijaan ja hänen 

suhteestaan aineistoon.  

Tämän pro gradu -tutkielman aiheena ovat terapeuttisuus, hip-hop -kulttuuri sekä rap-lyriikka 

ja eritoten nuorten kokemukset näistä. Tutkija on perehtynyt hip-hop-kulttuuriin, kirjoittanut 

runsaasti rap-lyriikkaa sekä pohtinut samoja kysymyksiä kuin informantit. Tämä luo haasteen 

tutkimuksen  luotettavuudelle.  Jo  ennen  tutkimuksen  tekemistä tutkijalla  on  ollut vahvat  en-

nakko-olettamat siitä millaisia tuloksia tutkimus tuo tullessaan. Tästä huolimatta tutkimusote 

on pidetty puolueettomana ja annettu aineiston puhua puolestaan. Eksistentiaalisen fenomeno-

logian lähestymistapa on valittu siksi, että se sopii parhaiten tämän tutkimuksen tarkoitusperiin. 

Myös käsitys siitä, että pyritään tekemään tutkijasta täysin riippumatonta tutkimusta hyväksyen 

se, että se on mahdotonta, on otettu huomioon tässä tutkimuksessa. 

Läpinäkyvyys ja raportointi 

Kaikkea tieteen tekemistä koskevat hyvän tieteellisen käytännön ohjeet. Yksi näistä ohjeista on 

se, että tutkimus on alistettava tiedeyhteisön julkiseen ja kriittiseen tarkasteluun (Hirsjärvi et al. 

1997. S. 23-24). Tätä varten tutkimus tulee raportoida läpinäkyvästi. Tässä tutkimuksessa on 

seikkaperäisesti raportoitu vaihe vaiheelta, kuinka tutkimus on toteutettu. Tutkimus annetaan 

myös julkaistavaksi internettiin ja se arvioidaan osana tutkijan maisterintutkintoa kahden ar-

vioijan toimesta.   

Tutkimusaiheen valinta 

Yksi tutkimuksen eettisiä ratkaisuja on aiheen valinta. Ongelmaksi aiheenvalinnassa voi muo-

dostua muun muassa se tuleeko valita erityisesti muodinmukainen aihe vai välttää sitä. Vali-

taanko aihe, joka on helposti toteutettavissa muttei ole erityisen tärkeä merkitykseltään ja onko 

aiheella yhteiskunnallista merkitystä. (Hirsjärvi et al. 1997. S.26.) Tässä tutkielmassa on aihe 

päätetty kaksi vuotta sitten. Aiheen on koettu olevan tärkeä, koska hip-hop -kulttuuri on tällä 

hetkellä vallitseva nuorisokulttuuri ja tässäkin tutkielmassa järjestetyn kaltaisia työpajoja jär-

jestetään Suomessa tällä hetkellä runsaasti. Näin ollen aihe on samaan aikaan muodikas ja yh-

teiskunnallisesti sekä tutkijalle henkilökohtaisesti tärkeä. Tutkimuksen kautta on haluttu antaa 

konkreettisesti  tietoa  työpajoja  järjestäville  tahoille  siitä  millainen  kokemus  työpajojen  koh-

teilla, nuorilla itsellään, on työpajoista. 
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Kun ymmärretään paremmin nuorten haluja ja tarpeita osataan työpajoja järjestää paremmin 

kohtaamaan näitä vaatimuksia. Aihetta ei ole valittu helppouden takia. Usean kuukauden mit-

tainen työpaja josta aineisto nousi, on ollut työläs kokemus, mutta ainoa tapa tutkia autenttisesti 

valittua aihetta siinä kontekstissa jossa se sijaitsee. Nuorten omilla areenoilla.  

 

Tutkimuskohteena olevien henkilöiden kohtelu 

Kun tutkimus kohdistuu ihmisiin, on erityisen tärkeää tietää, kuinka tutkimuksen kohteena ole-

vien henkilöiden suostumus tutkimukseen on saatu. Tällainen tutkimuskohteeksi suostumisen 

suostumus sisältää neljä tärkeää seikkaa. 

1) Kaikki tärkeät näkökohdat mitä tutkimuksessa voi tapahtua kerrotaan tutkimushenki-

lölle. 

2) Henkilö on kykenevä ymmärtämään tämä informaatio. 

3) Henkilö on pätevä tekemään rationaalisia ja kypsiä arviointeja. 

4) Osallistuminen on vapaaehtoinen. 

(Hirsjärvi et al. 1997. S. 26-27.) 

Tähän tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat kaikki täysi-ikäisiä laillisesti itsenäisiä henki-

löitä. Heille on selitetty työpajan alkaessa, että tutkimuksessa halutaan tutkia työpajaan osallis-

tuvia henkilöitä niiden tutkimuskysymyksien osalta, jotka tässä pro gradu -tutkielmassa on esi-

tetty. Lisäksi heille on kerrottu, ettei työpajaan osallistuminen vaadi osallistumista tutkimuk-

seen ja heidän suostumuksensa ei ole sitova. Tällä tarkoitetaan sitä, että mikäli informantti olisi 

tutkimuksen aikana kokenut, ettei koe tutkimusta hyväksi itselleen on hän missä vain tutkimuk-

sen vaiheessa voinut kieltää häneltä kerätyn aineiston käyttämisen ja sen jatkokeräämisen. 

Plagiointi  

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu, ettei tutkija plagioi myöskään itseään eikä omia tutki-

muksia. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkija esittää tutkimuksen näennäisesti uutena tutkimuk-

sena muokaten vain pieniä osia vanhasta tutkimuksestaan. (Hirsjärvi et al. 1997. S. 28.) 

Tämän tutkimuksen teoria, ja siihen liittyvä lähdekirjallisuus, on osaksi peruja tutkijan kandi-

daatintyössä tehdystä kirjallisuuskatsauksesta. Jo kandidaatintyötä tehdessä, on päätetty tehdä 



45 
 

tämä pro gradu –tutkielma. Kandidaatintyö on tarkoituksella tehty sellaiseksi, että sitä voi käyt-

tää tutkimuksen teoriapohjana. Tämä perustellaan sillä, että tämä pro gradu- tutkimus laajentaa 

teoriapohjaa merkittävästi, toiminta on ollut tarkoituksellista ja läpinäkyvää koko prosessin ajan 

ja tutkimusta tästä aiheesta ei ole tehty paljoa.  

Lähdekirjallisuuden luotettavuus 

Rap-lyriikan terapeuttista potentiaalia ja sen yhteyttä syrjäytymisen ehkäisyyn ei ole tutkittu 

paljoa. Kandidaatintutkielmaa sekä pro gradu -tutkielmaa tehdessä on esiin noussut se, että suo-

malaiset tutkimukset, jotka ovat lähellä aihetta käyttivät suurilta osin samoja lähteitä. Erityisesti 

suomalaista hip-hop -kulttuuria tutkittaessa on Miettusen (2011) ja Mikkosen (2004) kirjoilla 

ollut suuri painoarvo. Tutkielman aikana ainakin Mikkosen (2004) kirjasta löytyi yksi asiavirhe, 

joka on nostettu esille luvussa 2. 

Tämän lisäksi pop-kulttuurin historiasta kertovia teoksia tulee aina käsitellä kriittisesti, koska 

niiden ensisijainen tarkoitus on tuottaa kirjoittajalleen rahaa. Tällöin niiden ainoa funktio ei ole 

aina tiedollinen, vaan taustalla vaikuttavat myös viihteellinen ja kaupallinen funktio. Tässä pro 

gradu -tutkielmassa on pyritty korjaamaan tätä haastetta käyttämällä useita eri teoksia, jotka 

käsittelevät  hip-hop -kulttuurin  historiaa. Lähteenä  on  pääasiassa  käytetty  vain  niitä  asioita, 

jotka on todettu useammassa teoksessa.  

Syrjäytymisestä kertovat tutkimukset ja kirjoitukset ovat olleet luotettavimpia lähteitä niiden 

tieteellisen luonteen vuoksi. Haasteena voidaan sen sijaan nähdä se, kuinka monisyisenä syr-

jäytymisen käsite nähdään ja kuinka se on saatu rajattua tämän tutkimuksen raameihin. Tämä 

ongelma on pyritty ratkaisemaan keskittymällä erityisesti elämänmuutoksista aiheutuvien hen-

kisten  paineiden  aiheuttamaan  syrjäytymiseen.  Nuorten  suuri  syrjäytymisriski  on  seurausta 

juuri elämänmuutosten suuresta määrästä ja niiden aiheuttamista henkisistä paineista. Tällöin 

terapeuttinen tarve syrjäytymisen ehkäisyssä nousee tarkastelun keskiöön. 

 

 

 



46 
 

5 TUTKIMUSTULOKSET 

Edellisessä kappaleessa käsiteltiin tutkimuksen analyysimenetelmiä ja toteutusta. Tässä kappa-

leessa esitellään tutkimustuloksia, joita aineistosta nousi. Kappale on jaettu tutkimuskysymyk-

sien mukaan  kahteen  alakappaleeseen. Ensimmäisessä kappaleessa esitellään nuorten  koke-

musta rap-lyriikan terapeuttisuudesta ja siihen johtavista syistä. Toisessa kappaleessa käsitel-

lään nuorten kokemusta rap-lyriikan työpajasta ja sen mahdollisuuksista vastata nuorten tarpei-

siin.  

Kummatkin tutkimuskysymykset puretaan omissa kappaleissaan. Tuloskuvaus on esitetty ku-

vaajilla, jotka  esittävät  tärkeimmät  aineistosta  nousseet  kategoriat  tutkimuskysymyksen  suh-

teen. Jokainen näistä kategorioista avataan omassa alakappaleessa. Kun esitetään otteita haas-

tatteluista, käytetään kirjainta H kuvaamaan haastattelijaa. Informantteja kuvataan kirjaimella 

I. Jokaiselle informantille on annettu numero, joka kulkee informantin vastauksien mukana läpi 

tämän luvun. 

Kokoavassa lopputarkastelussa aineistosta nousseet empiiriset kokemukset liitetään aiempaan 

tutkimuskirjallisuuteen ja tässä tutkimuksessa esitettyyn teoriaan.  

5.1 Rap-lyriikan terapeuttisuuden kokemus nuorten näkökulmasta 

Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä on haluttu selvittää, kuinka nuoret kokevat rap-lyriikan 

kirjoittamisen terapeuttisuuden omassa elämässään. Haastatteluaineiston pohjalta on koottu ku-

vio 1, johon on merkitty tärkeimmät alakategoriat, joita aineistosta on noussut esiin, kun nuo-

rilta on kysytty kysymys ”Onko rap-lyriikan kirjoittaminen terapeuttista?”  
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Kuvio 1. Terapeuttisuus rap-lyriikassa 

Kuviossa 1 nähdään nuorten kokemuksen perusteella se, miksi he kokevat rap-lyriikan olevan 

terapeuttista. Mielenkiintoista kuviossa on se, kuinka tarkasti aiheet noudattavat teorian 

ennustamia kategorioita. Esiin nousi kuitenkin myös rap-lyriikan kirjoittamisen 

terapeuttisuuteen negatiivisesti vaikuttava tekijöitä.  

Pääasiassa haastateltavat näkivät rap-lyriikan kirjoittamisen positiivisena ja terapeuttisena 

asiana josta on hyötyä heidän mielenterveydelleen. Erityisesti tunteista puhuminen, roolien 

taakse piiloutuminen ja itsestä puhuminen hyväksytysti olivat asioita jotka nousivat aineistosta 

esiin. Myös metaforien kautta kirjoittaminen ja vaikeiden asioiden ilmaiseminen kiertoteitse 

tekivät rap-lyriikan kirjoittamisesta heidän kokemuksensa mukaan terapeuttista.  

Negatiivisesti rap-lyriikan terapeuttisuuteen vaikuttivat nuorten kokemuksen mukaan 

ulkomusiikilliset seikat kuten aikataulut, projektin koko sekä suorituspaineet. Seuraavaksi 

käydään läpi rap-lyriikan terapeuttisuuteen vaikuttavat tekijät yksitellen aineiston pohjalta. 

 

 

Rap-lyriikan	
terapeuttisuus

Roolien	taakse	
piiloutuminen

Tunteiden	
purkaminen

Oman	historian	
reflektointi

Itsestä	
puhuminen

Hyväksyttyä	
puhua	kaikesta

Hauskanpito

Suorituspaineet	
ja	luomisen	
tarve	

aiheuttavat	
stressiä
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Tunteiden purkaminen  

Aineiston  näkyvin  osa  rap-lyriikan  terapeuttisuuden  kokemuksesta  nuorilla  oli  se,  kuinka 

tunteita voi purkaa rap-lyriikkaa kirjoittamalla. 

H: Miksi kirjoitat rap-lyriikkaa? 

I 5: Kyllä mullaki silleen aina ollu tuo kirjottaminen semmosta…ittensä purkamista niinku 

että…se on semmonen kanava. Niinku purkamiskanava. Ei tarvi mennä hakkaamaan kettään 

ku voit oikeesti sanoa asiat silleen niinku nimenomaan silleen, että mitä mieltä on jostaki, niin 

se on silleen puhistavaa. Niinku silleen. Ja niin ja se on niinku vaan tommonen vertaus, ettei 

tarvi mennä potkiin mummoja vaan niinku purkaa jotenki sen ja se on se oma keino, että kir-

jottaa sen paskan olon ulos.  

 

Vaikka yllä oleva teksti onkin osaltaan huumoria ja metaforista, antaa se oivan kuvakulman 

siihen, kuinka rap-lyriikan kirjoittaminen voi tarjota negatiivisten tunteiden käsittelyyn raken-

tavan keinon sen sijaan, että se purkautuisi tuhoavana käytöksenä. Kaikki haastateltavat eivät 

kuitenkaan nähneet tarpeelliseksi kirjoittaa henkilökohtaisia tekstejä, jotta purkaminen olisi 

mahdollista.  

 

I 4: Onhan se nyt kuitenkin terapeuttista, vaikka sanoinkin etten oikeastaan kirjota räppejä 

itsestä tai omista fiiliksistä. Pidän iteeni silleen kuitenkin suhteellisen luovana ihmisenä, niin 

se on yks tapa muiden joukossa päästä purkamaan jotain ulos. 

 

Roolien taakse piiloutuminen 

Rap-lyriikkaan tai ”räppärinä” olemiseen kuuluu monesti se, että kirjoittajalla on eräänlainen 

alter ego räppäämistä varten. Jotkut räppärit pitävät kirjaimellisesti naamiota kasvoillaan jotta 

heidän todellinen minänsä säilyisi salassa. Tähän tutkimukseen osallistuneista haastateltavista 

osa olikin omaksunut jonkinlaisen alter egon räppäämistä varten. 

H: Mainitsitte aiemmin, että rap-lyriikassa voi kierrellä asioita jos ei halua sanoa suoraan? 

Mitä tarkoititte? 

I 4=No on helpompi sanoa vaikeita asioita jos ei tarvi sanoa niitä niinku face to face. Sää voit 

silleen piilottaa ne sinne. Ja ku taidetta ei tarvi silleen perustella millään tavalla. Että jos joku 
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kysyy, että mitä sää tällä tarkotat niin ei oo mitään velvollisuutta selittää sitä sille. Tottakai voi 

kertoo jos haluaa, mutta silleen voi olla myös sen biisin takana et ei tarvi perustella. 

Tästä  otteesta  ilmenee  hyvin  se,  kuinka  pelkkä  räppäriksi  identifioituminen  antaa  nuorelle 

tietynlaisen  vapauden  kirjoittaa  julkisesti  vaikeista  asioista.  Vaikkei  nuori  kirjaimellisesti 

laittaisi  hiihtopipoa  päähän  ja  peittäisi  kasvojaan,  antaa  jo  räppäri-identiteetti  tietynlaisen 

henkisen suojakilven ja luvan puhua asioista joista nuori ei muuten mielellään puhuisi.  

 

Itsestä puhuminen rap-lyriikassa 

 

Teoriaosuudessa on nostettu esiin rap-lyriikan erityispiirteenä laululyriikan alalajina se, 

kuinka rap-lyriikassa on tärkeää kirjoittaa sanoituksia omasta itsestään. Muiden sanoituksien 

räppääminen tai niin sanottu ”ghostwraittaaminen” jossa toinen sanoittaja kirjoittaa toiselle 

kappaleita ei ole räp-musiikissa yleistä, vaikka sitäkin tapahtuu. Hyväksytty itsestä ja omista 

asioista puhuminen, sekä rap-lyriikan henkilökohtaisuus nousi aineistossa esille useaan ottee-

seen. Mielenkiintoisena voidaan nähdä, että rap-lyriikan henkilökohtaisuutta pidettiin niin 

merkittävänä asiana, että siitä poikkeamista pidettiin jopa niin räikeänä etikettivirheenä, ettei 

sellaista musiikkia oikeastaan pidetty enää hip-hop -musiikkina. Alla ote informanttien inter-

aktiosta keskenään haastattelun aikana: 

 

Haastattelija: Miten jos kirjotettaisiin esimerkiksi säe jollekin toiselle tällaisessa työpajassa? 

 

I 1: Ei se oikee räpissä mee silleen. 

 

I 2: Kyllä varmasti jossai jenkkeissä mutta suomessa ei. 

 

I 3: Varmasti joku noista majoreista saattaa,  ne on silleen aika paljon kirjotettu.  

 

I 1: On siis on…. 

 

I 4: Siinäki sit siirrytään sinne…se on vähän enemmän pop-musiikkia. 
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Aineistossa nousi esiin tärkeänä osana rap-lyriikan terapeuttisuutta se, kuinka myös menneitä 

asioita voi reflektoida rap-lyriikan keinoin. Kun haastateltavilta on kysytty syventäviä kysy-

myksiä siitä, mistä aiheet lyriikoihin syntyvät oli historia yksi tärkeimpiä vastauksia. 

 

H: Mistä te kirjoitatte rap-lyriikoita?  

 

I 1: No omasta elämästä, syvällisesti ja historiasta ja sellasesta. 

I 2: Aika paljon just sellaisia yhteiskunnallisia asioita tai ihmisen mieleen liittyviä. Ja omasta 

historiasta voi aina ammentaa. 

I 3: Joo historia on aina semmonen mitä voi käyä läpi paperilla. 

 

Kaikki hyväksyttyä rap-lyriikassa 

 

Kaikki informantit kokivat hip-hop-kulttuuriin tuoneen heille hyväksynnän kokemuksia. Eri-

toten aineistosta nousi ilmi kokemus siitä, kuinka vaikeiden ja negatiivisten asioiden käsitte-

lylle oli niin yksin kuin porukalla kirjoitettaessa hyväksyntä. Oman ja muista poikkeavan 

uniikin näkökulman tai tyylin koettiin olevan ennemminkin etu kuin rajoittava tekijä.  

 

I 1: Mut siks just se tekkee tosta räpistä hienoo, ku on nii monia lähestymistapoja siihen. Että 

joku voi vettää vähän syvempää ja just joku voi vaa kikkailun takia ja niinku tiekkö. On niinku 

moniulotteinen sillain, että sitä voi tehä nii eri…. kaikki hyväksyttyä. Silleen, että niinku jos 

tehää vaikka jottai biisiä vaikka jollain porukalla, nii jokkaisella on se kuluma siihen. että 

vaikka ollaa samassa biisissä ja on yks joku aihe mutta toinen voi lähestyä sitä vähä eri lailla 

ku toinen. Et se on niinku meikästä hienoo tuosa. 

 

I 2: Tyylejä on monia, että sitä ei voi silleen niinku linjata. Jokanen tekkee just niinku tekkee.  

 

Hauskanpito 

 

Vaikka aineistossa nousi esille paljon rap-lyriikan syvällisyys ja raskaiden asioiden käsittele-

minen, oli lähes yhtä painava syy siihen miksi rap-lyriikkaa kirjoitetaan se, että se on hauskaa. 

Tärkeä elementti rap-lyriikan kirjoittamisessa oli myös nokkeluus, kilpailuhenkisyys ja kie-

lellä leikittely. 
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I 5: Joo meikällä kertoo tai kans tollasta nokkelaa ja läppätyylistä ja aika paljo liittyy bisseen 

nuo hommat, semmosta niinko huoletonta nimenommaa semmosta huoletonta räppiä. Tyk-

kään keksiä kaikkia punchlineja ja multiriimejä ja tommosta. 

 

I 4: Musta tuntuu, että mää en oo kirjottanu yhtään räppiä niinku itestäni. Runot on ollu 

mulle aina silleen, että silleen niihin mää oon sitte purkanu kaikkii omii juttui. Ja räpit on ollu 

tähän asti hyvin pitkälti sellasia, että mää oon vaan halunnu niinkun, aiheesta mikä ikinä on 

nyt ollu niin niin halunnu vaan kirjottaa jotain mahollisimman nokkelaa ja hauskaa. 

 

Mielenterveyteen negatiivisesti vaikuttavat tekijät rap-lyriikan kirjoittamisessa 

 

Aineistosta nousi esiin runsaasti mielenterveyteen positiivisesti vaikuttavia tekijöitä. Rap-ly-

riikan kirjoittaminen itsessään koettiin positiiviseksi asiaksi kaikkien informanttien osalta. 

Suurempien kokonaisuuksien kuten kappaleiden, live-esiintymisien tai levyjen tekeminen sen 

sijaan koettiin potentiaalisesti stressiä lisääväksi tekijäksi. Syynä tähän olivat suurista projek-

teista aiheutuvat aikataulutuspaineet, suorituspaineet sekä esiintymisjännitys.  

 

I 4: Noi sessarit ja tommoset on, että mennään ja tehhään biisi, että siinä ei sitte ajatella, että 

miten priimaa tästä tulee ja se on superhauskaa. Mutta sitte jos on joku biisi tai projekti työn 

alla ja mulla on ollu muutenki tosi kiireistä tässä. Niin ja sitte tulee vähän sellanen, että jos 

aikatauluja on ja sitte tullee sellanen stressi, että ääh tästä ei tuu mittään ja sitte se voi stres-

sata vielä enemmän. 

 

I 2: Niin ja sitte ku ei oo tehny vielä paljoa mitään ja silleen…yhtäkkiä ku on jotain ammatti-

laistason musavideojuttuja ja pitäis keikkaa vetää ja kaikkea niin on se silleen…että onko sitä 

ny tollaseen valmis ollenkaa. 

 

Informanttien kesken koettiin kuitenkin, että jännitys ja paineet kuuluvat eteenpäin menemi-

seen. Ilman niitä on vaikea saada onnistumisen kokemuksia. Seuraavassa kappaleessa esitel-

lään nuorten kokemuksia rap-lyriikan työpajatoiminnasta.   
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5.2 Nuorten kokemus rap-lyriikan työpajatoiminnan hyödyistä ja niiden yhteys syrjäy-

tymisen ehkäisyyn 

Aineiston pohjalta on luotu kuvio 2, jossa on nähtävissä merkittävimmät seikat, jotka nuoret 

kokivat hyödyiksi itselleen rap-lyriikan työpajatoiminnassa. Aineistosta nousseet tekijät on 

jaoteltu neljään pääkategoriaan. Nämä kategoriat ovat onnistumisen kokemukset, käytännön 

apu, ystäväpiirin laajentuminen sekä verkostoituminen. 

 

Tämän tutkielman teoriaosiossa rap-lyriikan kirjoittaminen on määritelty terapeuttiseksi toi-

minnaksi ja vedetty yhteys hip-hop-kulttuurin, syrjäytymisen ehkäisyn ja mielenterveystyön 

välille. Tässä kappaleessa tarkastellaan vastaako nuorten kokemus työpajasta näiltä osin syr-

jäytymistä ehkäisevää toimintaa.  
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Kuvio 2. Työpajan hyödyt  

 

  

 

Ystäväpiirin laajentuminen 

Osa informanteista oli muuttanut vastikään uuteen kaupunkiin eikä tuntenut juurikaan ihmisiä 

kyseisestä kaupungista. He kokivat hip-hop -kulttuurin ja rap-lyriikan antaneen heille mahdol-

lisuuden tutustua ihmisiin. Tämä ei varsinaisesti ollut työpajatoiminnan ansiota, mutta työpaja-

toiminnassa he kokivat, että voivat kiinnittyä näihin piireihin entistä paremmin. 

I 5: Meikällä ainaki ku muutin uuteen kaupunkiin niin vittu ei tuntenu ketään ja ei ollu mitään 

tekemistä. Niin aloin, että jaa no mie alan vaikka tekemään riimejä. Ei tuntenu paljoa poruk-

kaa ja ei ollu misään hommissa vielä mukana. Sitte ku räppäili ja silleen niin tutustu poruk-

kaan ja pääs vähän piireihin. Sitte me tuon I 2:n kanssa tehtiin jottain aiemmin ja nyt ku tä-

hän pääs mukkaan niin tässähän on ny jengiä kenen kaa voi tehä tulevaisuuessaki. 

 

Onnistumisen	kokemukset:

-Jännityksen	voittaminen

-Uskaltaminen

-Ryhmänä	onnistuminen

Palaute:

-Kokeneemman	ohjeet

-Teknisten	laitteiden	käyttöapu

Verkostoituminen:																																																	

-Yhteistyökumpanit																																															

-Katu-uskottavuus

Ystäväpiirin	laajentuminen:

-Tutustuminen	saman	mielenkiinnon	omaaviin	
ihmisiin

-Kiinnittyminen	vertaisryhmiin

-Työpajan	pieni	koko.	(Me-henki)

Rap-lyriikan	työpajatoiminta
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I 4: Joo meki oltii tavattu jossai  kerran aiemmin ja sitte jossain bileissä tuo I 5 tuli just kysy-

mään että hei sääki räppäät että lähetään sessaan joku päivä. Ja sitte sen I 3:n tunsin jos-

tain. Sitte siellä meiän ekassa sessarissa mitä tehtiin niin istuttiin siellä baarissa nii pojat oli, 

että hei tässä on tämmönen workshoppi ja sitte täytin heti sen hakemuksen. Netissä oli sella-

nen lomake ja nyt ollaan täällä porukalla. 

 

I 3: Mulla sellanen hyvä fiilis ja ohan tästä hyötyny sillä, että saa myös palautetta teiltä ja sitte 

ehkä, ehkä yks tärkee juttu on se että mää oon aina melkeen….mää oon kolme vuotta tehny 

yksin melkeen räppiä. Niin nyt ku pääsee vihdoin tekemään porukalla silleen. Tai, että oon mää 

nyt I2:n kanssa tavattiin jonku aikaa sitte niin sillon tehny varmaan ekoja kertoja jonku kanssa. 

Niin mää oon nyt…muuten mää oon yksin tehny. niin se on se hyvä juttu tässä ku ei tarvi yksin 

tehä. 

Työpaja  tarjosi  nuorille  siis  mahdollisuuden  tutustua  saman henkisiin  ihmisiin  tai  kiinnittyä 

paremmin henkilöihin joiden kanssa heillä oli jo historiaa. Nuoret olivat eritoten innostuneita 

siitä, kuinka harrastus, jota oli tähän mennessä täytynyt tehdä pääasiassa yksin, sai mahdolli-

suuden laajentua suuremman porukan yhteiseksi tekemiseksi. 

 

Verkostoituminen ja työpajan katu-uskottavuus 

Toinen sosiaalinen aspekti joka aineistosta nousi esiin koskien työpajatoimintaa, oli kiitollisuus 

verkostoitumisen  mahdollisuudesta.  Nuoret  kokivat  työpajan  vetäjät  ja  yhteistyökumppanit 

katu-uskottaviksi yhteistyökumppaneiksi joiden kanssa tekeminen ei tuntunut perinteiseltä nuo-

risotyöltä. Syrjäytymisen ehkäisyn kannalta kaikki kiinnikkeet ympäröivään yhteiskuntaan ovat 

suojaavia tekijöitä ja nuorten kokemuksen mukaan työpaja antoi heille uusia kontakteja ja kiin-

nikkeitä kyseisen kaupungin rap-skenessä. 

Haastattelija: Mitä tästä työpajasta jäi teille käteen? 

I 1: no tietenki linkkejä. Tuntee jo porukkaa. Ja sit tietenki saanu semmosta palautetta. Kan-

nustusta. Ja nyt etenki, että meillä on semmonen porukka kasassa, jonka kanssa vois jatkaa 

ihan oikeestikki hommia jatkossa. 

 

I 4: Mulla jäi ihan tosi hyvä fiilis siitä. Koska no just mitä mitä niin niin ku muutti ouluun ja 

oli tohon räppiin innostunu ja ei tienny oikeen mistään mitään. ei tuntenu skenee. niin niin 
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tossa sitte sopivasti tutustu noihin kahteen kenen kaa lähettiin sitä tekemään. Ja sitte saatiin 

mukkaan tähän tämmösiä ihan oikeita tekijöitä koutsaamaan niin siinähän pääs mukavasti 

tutustumaan meininkeihin ja nyt on –yhteistyökumppani poistettu yksityisyyden vuoksi-  ja me-

diat tuttuja ja varmaan sinnepäinki meen mukkaan duunaamaan juttuja. 

 

Onnistumisen kokemukset ja itseluottamus 

 

Työpajan päätyttyä nuorilta kysyttiin, millaisia tuntemuksia he olivat kokeneet työpajan ai-

kana ja kuinka se vaikutti heihin ihmisinä. Onnistumisen kokemukset ja itseluottamuksen 

kasvu nousivat aineistosta esiin merkittävinä tuntemuksina, joskin ne olivat tulleet jännityk-

sen ja itsensä ylittämisen kautta.  

 

Itsensä ylittämisestä useampi informantti puhui tärkeänä itseluottamuksen kasvattajana. Hei-

dän kokemuksensa mukaan esimerkiksi esiintymisjännitys oli asia, joka oli aluksi todella vai-

kea ylittää mutta joka helpotti, kun sitä harjoitteli.  

 

I 1: Nyt on hyvä fiilis. Semmonen ku aluksi jännitti hirveesti ja pelotti ja ittensä voittamista. 

Ja sitte totta kai se tuottaa tyydytystä ku mie huomaan, että hei mie pystyn tähän. Vieläki jän-

nittää kyllä muttei niin paljo.  

 

I 4: Mää en oo kirjottanu yhtään mitään paitsi nyt kolme vuotta. Jotaki runoja aikasemmin. 

Sitä ennen en kirjottanu yhtään mitään. Koskaan aatellu et mää mitään osaisin. Sitte kun tän 

räpinkin alotti niin se oli jotenki silleen, että emmä osaa riimitellä. Et silleen tosi vaikea aja-

tuksena mut sit heti ku sitä alko tekemään niin se oliki silleen et eihän tää nyt oo niin vai-

keeta. silleen reilun vuoden kirjottanu nyt enemmän ja täällä tosi hyvä fiilis. 

 

Työpajan jälkeen informantit kuvailivat saavansa onnistumisen kokemuksia muun muassa 

olemalla ylpeä omasta tekemisestä, saattamalla projekteja valmiiksi ja palaamalla niihin 

kuuntelun muodossa myöhemmin. 

 

I 4: Ylipäänsä se, että on saanu jotain aikaan. Niin se on sellanen mmm fuck yea, että on 

saanu jotain aikaan. Että nyt saatiin biisi aikaan ja nyt on ihan vitun hyvä fiilis.  
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I 1: Oon tosi tyytyväinen silleen, että saatiin tuo homma purkkiin. Ja sitte oli niin ihana ku 

kuka se sanoki siellä, että se ei kuulosta yhtään sellaselta väenvängällä väännetty sellanen 

prokkisbiisi.  

 

I 3: Pitäähän sitä olla ylpeä siitä omasta tekemisestä. 

 

I 4: Mulla ihan sama mää ainaki tykkään. Se on vaan hauskaa ja sitte jos tulee tosi hyviä jut-

tuja, niin tulee vaa semmonen onnistumisen kokemus. Sellanen AI JES! Tää on muuten ihan 

vitun hyvä. Että saa jostai omasta tuotoksesta sellasen hyvän kokemuksen. Kyl mä jotenki sil-

leen vuoden vanhoja ekoja juttuja sieltä –Poistettu yksityisyyden vuoksi- kuuntelen et ai vitsi 

tuo oli hyvä. 

 

I 3: Ite ku kuulin räppiä niin sitte ties, että vähän mää haluan olla tommonen tyyppi ja räppää 

niitä omia tekstejä. Ja sitte tietenki se fiilis ku kuulee täällä ne omat sanat niin siitä tykkää. Se 

fiilis on oikeestaan se päätekijä siinä miks sitä tekkee. 

 

Palautteen saaminen 

 

Kukaan informanteista ei tehnyt rap-lyriikkaa ensimmäistä kertaa ja heillä oli jo tietynlainen 

käsitys siitä, kuinka kirjoittamisprosessi etenee. Aineistosta nousi kuitenkin esiin kokeneem-

pien antaman palautteen hyöty. Informantit kokivat siis saavansa palautteen kautta varmuutta 

toiminnalleen, jolloin se helpottui. Opettamisen sijaan rap-lyriikan työpajat tämänkaltaisten 

osallistujien kanssa ovat siis enemmänkin ohjauksellisia kuin opetuksellisia tapahtumia. 

 

Rap-lyriikan sisältöjen sijaan opetuksellisempaa oli flown, eli ulosannin harjoittelu. Ulosan-

nin opettelussa kokeneempien ohjaajien kanssa harjoittelu oli selkeästi teknisempi ja opetus-

maisempi tilanne. Osallistujat kokivat myös hyötyneensä tämänkaltaisista harjoituksista.  

 

I 5: kyllähän mie niinku tiiän mitä sitä haluaa kirjottaa silleen…mutta ku saa palautetta ja 

pallottelee näitä sanoja, niin tulee silleen varmempi olo siitä mitä on tekemässä. On niin ku 

helpompi mennä eteenpäin, ku näkee, että joo tässä tää nyt on jo ja tää toimii tälleen. Sit on 

nuo flowjutut ja sellaset myös mitkä aina kehittyy ku yhessä tekee. 
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6 TULOSTEN KOKOAVA LOPPUTARKASTELU 

Seuraavassa kappaleessa luodaan kokoava katsaus tutkimuksen tuloksiin. Tutkija on haastatel-

lut nuoria neljän kuukauden aikana rap-lyriikan työpajatoiminnassa, jossa on itse ollut ohjaa-

jana. Tutkimuksessa on haluttu selvittää teorian sekä nuorten haastattelujen pohjalta, kuinka 

nuoret  kokevat  rap-lyriikan  terapeuttisuuden  ja  voiko  työpajatoiminnalla  edistää  syrjäytymi-

seltä suojaavia tekijöitä nuoren elämässä.  

6.1 Mitkä  seikat  rap-lyriikan  työpajatoiminnassa  ovat  nuorten  kokemuksen  mukaan 

syrjäytymistä ehkäiseviä? 

Kun puhutaan syrjäytymisen ehkäisystä työpajatoiminnan avulla, on tärkeää muistaa, ettei 

syrjäytyminen ole yksiselitteinen käsite. Yhteiskunnan ja yksilön kokemus syrjäytymisestä ei 

aina kohtaa (Helne, 2002, s. 35). Tämän vuoksi on tärkeää tarkastella syrjäytymisen koke-

musta nimenomaan tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden näkökulmasta (Cederlöf et al., 

2009, s. 4). Tähän tutkimukseen osallistuneet informantit kokivat syrjäytymisen lähinnä sosi-

aalisena ongelmana johon rap-lyriikka ja hip-hop-kulttuuriin identifioituminen olivat toimi-

neet apuna. Tämä mukailee teoriassa esitettyä lähtökohtaa, jossa mainitaan nuorte syrjäytymi-

sen kokemuksen olevan lähinnä syrjäytymistä omien vertaisryhmien sosiaalisista piireistä. 

Kappaleessa 3.2 & 3.3 on esitetty, että syrjäytymistä ennaltaehkäisevät toimet ovat perustel-

tuja ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevien keinojen olisi syytä tapahtua nuorten omilla aree-

noilla. Tällaisia areenoita ovat etenkin vapaa-ajan toiminta ja nuorisokulttuurit. Samassa kap-

paleessa on osoitettu, että hip-hop-kulttuuri on yksi keskeisimpiä nuorisokulttuureja tämän 

hetken Suomessa. Tämän vuoksi rap-lyriikan työpajat ovat perusteltu keino järjestää syrjäyty-

mistä ehkäisevää toimintaa. Niiden järjestämisen tulee kuitenkin tapahtua niin, että nuorten 

halut ja toiveet ovat järjestämisen keskiössä. 

Tärkeitä tekijöitä onnistuneelle rap-lyriikan työpajalle ovat nuorten kokemusten mukaan erito-

ten se, että työpajat ovat katu-uskottavia. Tällä tarkoitetaan sitä, että työpajaa pitävät henkilöt 

ovat hip-hop-kulttuuriin kuuluvia henkilöitä tai heillä on riittävä kulttuurintuntemus, jotta työ-

pajat voidaan vetää sen muotoisina, että niiden henki ja lähestymistapa ovat nuorten näkökul-

masta uskottavia. Aineistosta nousi useaan otteeseen esiin se, ettei tämä kyseinen työpaja tun-

tunut nuorisotyöltä ja lopputuotos oli nuorten mielestä esityskelpoinen työ josta voi olla ylpeä. 
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Kerätystä aineistosta ilmenee myös, että rap-lyriikan työpajatoiminta on nuorten kokemuksen 

mukaan positiivinen kokemus. Teoriapohjaan verraten voidaan sanoa, että tekijät kuten ystävä-

piirin kasvaminen, itseluottamuksen kasvaminen, verkostoituminen sekä vertaisryhmiin kiin-

nittyminen ovat syrjäytymiseltä suojaavia tekijöitä ja nuoret kokevat työpajatoiminnan edistä-

vän näitä asioita. 

Luovan ja terapeuttisen kirjoittamisen raja on häilyvä. Luovan kirjoittamisen voidaan nähdä 

aina olevan terapeuttista toimintaa ja erityisesti laululyriikan ja runouden terapeuttinen funktio 

säilyy riippumatta siitä, tapahtuuko kirjoittaminen bändin kanssa tai yksin, koulussa tai kotona. 

(Bolton. 1999. S. 13 & Salo. 2014. S.55.) Nuorten kokemus työpajatoiminnasta oli, että se mo-

tivoi kirjoittamaan ja kirjoittamisen on tarkoitus jatkua tulevaisuudessakin. Nuoret kokivat, että 

työpajatoiminta  laajenee  myös  heidän  elämänsä  muille  osa-alueille  ja  edistää  heidän  luovaa 

kirjoittamistaan myös työpajan ulkopuolella. Tulevaisuuden mahdollisuudet ja työpajassa ta-

pahtunut verkostointi oli nuorten kokemusten mukaan tärkeä tekijä toiminnan jatkuvuuden kan-

nalta. 

Erityisesti syrjäytyneiden kanssa työskennellessä struktuurit voivat aiheuttaa haasteita (De-

Light, 2006, s. 149). Tässäkin Työpajassa negatiivisina, stressiä aiheuttavina piirteinä, nousi-

vat esiin struktuurit kuten aikataulut sekä suuremman projektin suunnittelu pienimuotoisem-

man session sijaan. Työpajatoimintaa kehitettäessä olisi siis tärkeää purkaa näitä struktuureita 

ja lähestyä työpajaa nuorten näkökulmasta ja nuorten ehdoilla. Yksi erinomainen esimerkki 

ei-strukturoidusta työpajasta oli erään nuoren kuvaus aiemmin järjestetystä toisesta työpajasta. 

Tämänkaltainen paineeton työskentelymuoto voi sopia paremmin struktuuriin kriittisesti suh-

tautuville osallistujille.  

L 4: Siellä –poistettu yksityisyyden vuoksi- saatiin tehdä silleen, että yhtenä päivänä oli parin 

tunnin sessio, jossa kaikki kirjotti jonku 8 tahtia ja silleen. Sitte toinen päivä vedettiin niitä 

vaan purkkiin jos halusi. Ja sitte siellä sai myös vetää niitä jos oli jääny kesken edellisellä 

kerralla niin purkkiin niitä säkeitä muttei ollu pakko. Sitte jos tuli tosi hyvä biisi, niin miksat-

tiin ihan valmiiksi asti. 

Tämänkaltainen paineeton työskentelymuoto olisi myös terapeuttisuuden kannalta oiva 

muoto. Terapeuttisuuden kannalta luovassa kirjoituksessa on tärkeää, että sen on mahdollista 

olla myös vain monologia (Bolton. 1999. S.22). Tällöin tekstejä ei ole tarpeellista edes näyt-

tää muille ennen kuin on siihen itse valmis. Ohjaajan kannalta tosin on haastavaa tällöin tie-

tää, osallistuuko nuori projektiin. Vapaaehtoisuuteen pohjaavilla työpajoilla tämä ei tosin ole 
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järin suuri ongelma koska nuoret ovat paikalla omasta halustaan kirjoittaa. 

 

6.2 Kokevatko nuoret rap-lyriikan kirjoittamisen terapeuttisena kokemuksena?  

Teorianmuodostuksessa  on  lainattu  Bozzaa  (2004)  puhuttaessa rap-lyriikan  erityispiirteistä. 

Bozza sanoo Rap-lyriikan puhuttelevan etenkin nuoria. Se kuvaa ja selittää todellisuutta, jossa 

nuoret elävät. Avioerot, koulutuspaineet, kilpailu ja teiniangsti pääsevät raplyriikassa sallitusti 

ääneen.  Se  tarjoaa  samaan  aikaan  ajatuksen  vieraantumisesta  ja  yhteisöllisyydestä.  (Bozza, 

2004, s. 177.) Tämän lisäksi on todettu rap-lyriikan määritelmässä laululyriikan laajemminkin 

olevan aina terapeuttista toimintaa (Salo. 2014. S.40,55).  

Tämän tutkimuksen aineisto nostaa nuorten kokemuksesta esiin sen, kuinka rap-lyriikassa on 

hyväksyttyä piiloutua roolien taakse, puhua itsestä ja vaikeista asioista, purkaa tunteitaan, 

tulla hyväksytyksi ja pitää samaan aikaan hauskaa. Näiden seikkojen avulla rap-lyriikka antaa 

nuoren ajatuksille äänen. 

Hip-hop-kulttuuri kokonaisuudessaan on nähtävinä eräänlaisena nuorison tapana ottaa haltuun 

henkinen ja fyysinen turvallinen tila, jossa puhua asioista joilla on heille väliä ja pakottaa 

muut kuuntelemaan. Tämä tarjoaa nuorelle voimaantumisen ja yhteisöllisyyden kokemuksen. 

(Whiteley, 2005, s. 8 ; Watkins, 2005, s. 124). Aineiston perusteella nuorten kokemus on teo-

riaa vastaava. Etenkin informantit jotka olivat esimerkiksi muuton seurauksena vähäisen ystä-

väpiirin omaavia, kokivat rap-lyriikan kirjoittamisen ja hip-hop -kulttuuriin identifioitumisen 

tarjonneen heille mahdollisuuden solmia uusia ystävyyksiä ja kiinnittyä paremmin uuden kau-

pungin sosiaalisiin verkostoihin. Työpajatoiminnan nuoret kokivat tukevan rap-lyriikan kir-

joittamista sekä sisäänpääsyä kaupungin rap-piireihin ja niihin kiinnittymistä. 

Teoriapohjassa on nostettu esiin myös riskitekijöitä jotka lisäävät nuorten syrjäytymisriskiä. 

Syrjäytymisen riskiä lisäsivät muutokset nuoren elämässä. Tällaisia muutoksia voivat olla 

muun muassa kaverisuhteiden muutokset tai vanhempien avioero. Lisäksi erityisesti syrjäyty-

misriskiä kasvattivat pitkäaikaistyöttömyys, ylivelkaantuminen, asunnottomuus, alkoholion-

gelma, huumeidenkäyttö, ongelmaperheessä eläminen, oppimisvaikeudet, vammaisuus, pitkä-

aikainen sairaus ja mielenterveysongelmat. (lämsä , 2009, s. 36. & Opetusministeriö, 2003, s. 
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14.) Käänteisesti voidaan sanoa, että näiden tekijöiden puute tai päinvastaisuus vähentää syr-

jäytymisen riskiä. Tällöin tekijät joita nuoret kokivat työpajan edistävän kuten ystäväpiirin 

laajentuminen, verkostoituminen, kiinnittyminen vertaisryhmiin sekä onnistumisen kokemuk-

set voidaan nähdä syrjäytymiseltä suojaavina tekijöinä. 
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7 POHDINTA 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää nuorten kokemuksia rap-lyriikan terapeuttisuu-

desta sekä nuorten kokemuksia rap-lyriikan työpajatoiminnan syrjäytymiseltä ehkäisevistä vai-

kutuksista. Jotta voidaan saada selkeitä vastauksia, oli aluksi määriteltävä käsitteet hip-hop -

kulttuuri, rap-lyriikka, syrjäytyminen ja terapeuttisuus. Tätä varten tehtiin kandidaatintutkiel-

mana kirjallisuuskatsaus koskien näitä käsitteitä ja sitä laajennettiin tässä pro gradu- tutkiel-

massa koskemaan työpajatoimintaa nuorten kanssa. 

Erityisesti nuorten näkökulman tutkimista voidaan pitää nuorisotutkimuksessa tärkeänä. Tästä 

syystä tutkimuksessa päätettiin tutkia fenomenologian keinoin nuorten kokemusta syrjäytymi-

sestä, rap-lyriikan terapeuttisuudesta sekä työpajatoiminnasta. Voidaan ajatella, että nuorisotut-

kimuksessa nimenomaan nuoret hallitsevat parhaiten aiheen joka käsittelee heitä itseään. Tut-

kimukseen saatiin viisi informanttia, joista osa oli kokenut syrjäytymisen osana omaa elämän-

kaartaan. Tutkimus onnistui tuomaan nuorten näkökulman konkreettisesti esiin työpajatoimin-

nan järjestämisen suhteen. Informanttien pieni määrä tekee tutkimuksen yleistettävyydestä kui-

tenkin hankalaa.  

Voidaan nähdä, että syrjäytyminen on asia joka koskettaa jollain tasolla meitä kaikkia. Vaikkei 

syrjäytyminen  ole  osa  omaa  elämänkokemusta  on  sillä  suuria  yhteiskunnallisia  vaikutuksia 

jotka välillisesti vaikuttavat kaikkiin yhteiskunnassa eläviin ihmisiin. Erityisesti nuorten syr-

jäytyminen on asia, johon on syytä puuttua varhaisessa vaiheessa. Näin ollen ennaltaehkäisevät 

keinot, kuten tässä tutkielmassa tutkittu työpajatoiminta, ovat tärkeitä tutkimuksen- ja kehittä-

misen kohteita. Valitettavasti ne nuoret joita syrjäytyminen koskee eniten, on kuitenkin haasta-

vaa aktivoida mukaan työpajatoimintaan. Rap-lyriikan työpajatoiminta vetoaa silti tähän osaan 

nuorista ja nuorten kokemus työpajatoiminnasta onnistui antamaan tietoa siitä, kuinka syrjäy-

tyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia nuoria voidaan jatkossa paremmin aktivoida työpajatoi-

mintaan. 

Syrjäytymistä ennaltaehkäisevät toimet ovat lukuisia ja tämä työpaja pureutuu vain osaan syr-

jäytymisen syistä. Yhteiskunnallisesti rahallinen panostus työpajatoimintaan on kuitenkin pieni 

ja potentiaaliset hyödyt niin henkisesti kuin rahallisesti suuria kuten syrjäytymisen määrittelyn 

kappaleessa on mainittu.  
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Lähes kaikki informantit kokivat rap-lyriikan työpajatoiminnan edistävän syrjäytymiseltä suo-

jaavia tekijöitä. Informantit kokivat myös rap-lyriikan terapeuttisena toimintana. Työpajatoi-

minta aiheutti toisinaan myös negatiivisia tunteita kuten stressiä, mutta nämä seikat liittyivät 

ulkomusiikillisiin suorituspaineisiin. Itse luova kirjoittaminen koettiin kaikkien informanttien 

kohdalta positiivisena asiana.  

Tärkeänä työpajatoiminnassa nuoret pitivät sitä, että se on katu-uskottavaa. Tällä tarkoitetaan 

sitä, että se noudattaa nuorisokulttuurin sisäisiä sääntöjä ja etikettejä. Tutkimuksen perusteella 

on siis suotavaa suunnitella työpajoja nuorten lähtökohdista käsin. Ei niin, että aikuiset pohtivat 

keskenään mitä he kuvittelevat nuorten haluavan. Hip-hop -kulttuurin sisältä tulevat ohjaajat ja 

kulttuuria ymmärtävät henkilöt edesauttavat työpajan onnistumista.  

Työpajatoiminta  joka  tähtää  mielenterveyden  parantamiseen vain  yhden  nuorisokulttuurin 

kautta rajaa lopulta suuren joukon nuoria sen ulkopuolelle. Toisaalta työpajatoiminta joka ei 

noudata nuorten mielenkiintojen kohteita ei vetoa nuoriin tehokkaasti. Hip-hop -kulttuuri val-

litsevana  nuorisokulttuurin  muotona  kohdistaa  huomionsa  nimenomaan  niihin  nuoriin  jotka 

ovat syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa. Sen kantavat teemat ovat syrjäytyneisyydestä huo-

limatta pitää ääntä ja pyrkiä parantamaan omaa elämäänsä. Tämän vuoksi se on yksi perusteltu, 

ja tämän tutkimuksen perusteella suotava, tapa ehkäistä nuorten syrjäytymistä.  

Mielenterveys,  syrjäytyminen  ja  terapeuttisuus  ovat  selkeästi  toisiinsa  kietoutuvia  käsitteitä. 

Silti niitä ei ole helppo ymmärtää ja niiden määritelmät ovat häilyviä. Tässä pro gradu tutkiel-

massa on esitelty yksi keinon syrjäytymisen ehkäisyyn. Luova kirjoittaminen on jo tällä hetkellä 

hyväksytty tieteellisessä maailmassa terapeuttiseksi toiminnaksi. Mielenkiintoinen jatkotutki-

muksen aihe olisi se, kuinka työpajoissa luotuja rap-lyriikoita voitaisiin käyttää konkreettisem-

min osana nuorten mielenterveystyötä esimerkiksi sairaalakouluissa tai nuorten psykiatrisilla 

klinikoilla.  
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