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Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, millainen on sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja 

trikkaajien narratiivinen identiteetti ja miten se on muodostunut. Tarkastelen ilmiötä 

kerronnallisuuden sekä McAdamsin narratiivisen identiteetin teorioista käsin. Tutkimusaihe 

on ajankohtainen, sillä lajeista ei ole juurikaan tutkimustietoa, vaikka lajien suosio on 

kasvanut viime vuosina. Tutkimusongelmani on, miten sirkustaiteilijoista, tankotanssijoista ja 

trikkaajista tuli niitä, joita he ovat nyt. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 1. Millainen on 

sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikkaajien narratiivinen identiteetti? 2. Miten 

sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikkaajien narratiivinen identiteetti muodostui? 

Keräsin aineistokseni kerronnallisen haastattelun avulla yhdeksän sirkustaiteilijan, 

tankotanssijan ja trikkaajan omakohtaisia kertomuksia siitä, miten heistä tuli oman alansa 

ammattilaisia. Haastattelut nauhoitettiin ja litterointiin. Aineisto analysointiin teorialähtöisen 

sisällönanalyysin keinoin. Analyysirunko pohjautui kerronnallisuuden ja McAdamsin 

narratiivisen identiteetin teorioihin. 

Sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikkaajien narratiiviseen identiteettiin kuuluu useita 

rooleja. Päätuloksenani esitän, että sirkustaiteilijat, tankotanssijat ja trikkaajat ovat taiteilijoita 

ja osa myös kokee olevansa urheilijoita. Heidän lajeissaan urheilullisuus ilmenee temppujen 

harjoittelussa. Taiteilijat ja urheilijat toivovat voivansa edustaa lajejaan mahdollisimman 

pitkään sekä kehittämään omaa eksperttiyttään. Sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja 

trikkaajien narratiivisen identiteetin muodostumiseen ovat vaikuttaneet useat henkilöt, paikat 

ja tapahtumat. Tapahtumat koostuvat tietoisista teoista ja sattumista. Lapsuuden ja nuoruuden 

ajan harrastukset ovat vaikuttaneet taiteilijoiden ja urheilijoiden narratiivisen identiteetin 

kehittymiseen. Yksilöt kokivat oivalluksen omasta taiteilijuudesta ja urheilijuudesta silloin, 

kun he kokeilivat omaa lajiaan ensimmäistä kertaa. Tästä oivalluksesta seurasi määrätietoista 

harjoittelua ja mahdolliseen kouluun hakeutumista oman tavoitteen saavuttamiseksi. 

Tutkittavien narratiivisen identiteetin syntymisen kannalta olennaisia olivat merkitykselliset 

työt, kilpailut ja esiintymiset. Tutkimukseni on luotettava ja eettinen, sillä olen pyrkinyt 

olemaan huolellinen, tarkka ja johdomukainen jokaisessa tutkimukseni vaiheessa.  

Avainsanat: narratiivinen identiteetti, urheilija, taiteilija, sirkustaide, tankotanssi, trikkaus  
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This thesis aims to understand the narrative identities and identity formation of circus artists, 

pole dancers and trickers. I explore identity through narrative theory and the narrative identity 

theory of McAdams. This research is topical because there is very little academic research 

into these performative arts and sports despite their skyrocketing popularity in the recent 

years. My research problem is how circus artists, pole dancers and trickers became who they 

are now. My research aims to answer: 1) What is the narrative identity of circus artists, pole 

dancers and trickers? And 2) How were the narrative identities of circus artists, pole dancers 

and trickers formed? To gather research data, I performed narrative interviews of nine circus 

artists, pole dancers and trickers, asking them how they became professionals in their 

respective fields. The interviews were recorded and transcribed. The data has been analysed 

through theoretical content analysis and based on narrative and McAdams’ narrative identity 

theories. 

The narrative identities of circus performers, poledancers and trickers include several 

differing roles. My main proposal is that circus artists, pole dancers and trickers are artists and 

some of them also see themselves as athletes. In these arts, the athleticism is seen in the 

practising of tricks. The artists and athletes wish to represent their arts for as long as possible 

as well as improving their own expertise. The narrative identities of circus artists, pole 

dancers and trickers were formed and influenced by various individuals, locations and events. 

The events include conscious acts and chances. Childhood and youth hobbies influence the 

narrative identity formation of the artists and athletes. The interviewees realised their own 

artistry and athleticism when they first tried their respective arts. This realisation lead to goal-

oriented practising and even applying to different institutes to achieve their personal goals. 

Meaningful work, competitions and performances were crucial to the formation of the 

narrative identities of the research subjects. This thesis is reliable and ethical because I have 

aimed to be thorough, particular and consistent in every stage of my research. 
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1 Johdanto  

Narratiivinen identiteetti on pinnalla oleva aihe, joka kiehtoo monia tutkijoita. Tässä työssä 

tutkitaan sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikkaajien narratiivista identiteettiä eli 

heidän omaelämänkertomuksiaan siitä, miten heistä tuli niitä, joita he tällä hetkellä ovat, ja 

millaisia he ajattelevat olevansa tulevaisuudessa.  

Syrjälän mukaan nykypäivänä eri tieteenalat ovat kiinnostuneet kertomusten tutkimisesta. 

Kuitenkin vasta viime vuosien aikana kertomusten tutkiminen on yleistynyt 

psykologiatieteissä. (Syrjälä, 2015, 257.) Kertomusten tutkiminen vaikutti minusta 

houkuttelevalta väylältä pro gradu –tutkielmani tekemiseen. Halusin tutkimuksessani 

syventyä johonkin sellaiseen aiheeseen, mihin minulla on vahva kiinnostus. Tämän takia 

tutkimuskohteeksi valitsin itseäni kiinnostavan teeman, sekä sellaiset tutkimushenkilöt, joiden 

omia elämänkertomuksia olisi mielekästä ja kiinnostavaa kuunnella ja tulkita. Tällä tavalla 

varmistetaan se, että kiinnostus syventyä aiheeseen perusteellisesti sekä halu työskennellä 

aiheen parissa pitkäjänteisesti säilyvät. Pidän tärkeänä, että itse tutkimuksen tekemisen 

prosessi on mielenkiintoinen.  

Tutkimuksestani ainutkertaisen tekee se, että tutkimukseeni osallistuneet henkilöt edustavat 

hyvin marginaalista osaa väestöstä. Vaikka narratiivista identiteettiä on tutkittu paljon, niin 

sirkustaiteilijoita, tankotanssijoita ja trikkaajia – saati heidän narratiivista identiteettiään – on 

tutkittu todella vähän. Tämän takia mielestäni on syytä tutkia tätä aihetta ja syventyä ilmiöön 

asiantuntevien tutkimushenkilöiden avulla. Aihe on ajankohtainen tutkia myös sen takia, että 

taiteiden ja taideharrastusten sekä erilaisten vaihtoehtolajien suosio on kasvussa. Tämän 

puolesta puhuvat kasvaneet harrastajamäärät sekä se, että Taiteen perusopetuksen uusi 

opetussuunnitelma astui voimaan syksyllä 2018. Yksi taiteen perusopetuksen tehtävä on 

tarjota elinikäinen harrastus tai mahdollistaa, että taiteen tekemisestä tulisi yksilön ammatti 

(Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusteet, 2017, 58). Harrastuksesta voi siis tulla 

yksilön ammatti tai elämäntapa ja näin olleen suuri osa ihmisen identiteettiä.  

Tutkimukseni tavoitteena on ymmärtää, minkälaisia omakohtaisia kokemuksia 

sirkustaiteilijoilla, tankotanssijoilla ja trikkaajilla on siitä, miten heistä tuli niitä, joita he ovat 

nyt, ja millaisia he kuvittelevat olevansa tulevaisuudessa. Halusin ymmärtää, mitkä asiat 

johtivat siihen, että he päätyivät sirkustaiteilijoiksi, tankotanssijoiksi ja trikkaajiksi. Minua 

myös kiinnosti tietää, minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia tai odotuksia heillä on itseään 
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kohtaan. Kertominen ja kertomusten tutkiminen on Heikkisen mukaan hyvä lähestymistapa 

silloin, kun tavoitteena on ymmärtää ihmisiä ja heidän toimintaansa. Kertominen on ihmiselle 

luontainen ominaisuus. Kertomusta voisi luonnehtia ihmisen tulkinnan perusmuodoksi, johon 

myös kokemus on vahvasti yhteydessä. Yksilöt hankkivat ja muodostavat tietoa kertomusten 

avulla sekä välittävät sitä toisille ihmisille. (Heikkinen, 2015, 149.) Kertomukset kerättiin 

narratiivisen haastattelun avulla ja analysoitiin sisällönanalyysin keinoin.  
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2 Sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikkaajien narratiivinen 

identiteetti kerronnallisuuden ja McAdamsin narratiivisen identiteetin 

teorian viitekehyksestä 

Identiteetti on minua kiehtova aihe ja halusin syventyä tutkimaan sitä pro gradu – 

tutkielmassani. Huttunen näkee identiteetin niin laajana käsitteenä, jonka selittämiseen on 

lähes mahdotonta saada kaiken kattavaa vastausta (Huttunen, 2013, 143). Tämän takia valitsin 

yhden näkökulman, jonka kautta syvennyin tutkimaan aihetta. Mielestäni identiteettiä oli 

luontevaa tarkastella kerronnallisesta näkökulmasta, sillä uskon, että ihmisten on helpointa 

tuottaa tietoa omasta identiteetistään kertomusten avulla. Kerronnallista lähestymistapaa on 

käytetty useissa identiteettiä koskevissa tutkimuksissa, kuten Huttusen (2013) julkaisemassa 

narratiivista identiteettiä koskevassa tutkimuksessa. 

Tutkimukseni viitekehyksen muodostavat kerronnallisuuden ja McAdamsin narratiivisen 

identiteetin teoriat. Tästä viitekehyksestä käsin lähestyn tutkimusongelmaani sekä 

tutkimuskysymyksiäni. Tutkimusongelmani on, miten sirkustaiteilijoista, tankotanssijoista ja 

trikkaajista tuli niitä, joita he ovat nyt? Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 1. Millainen on 

sirkustaiteilijoiden narratiivinen identiteetti? 2. Miten sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja 

trikkaajien narratiivinen identiteetti muodostui? 

Tässä kappaleessa rakennan teoreettisen viitekehyksen tutkimani aiheen ympärille. Aluksi 

kuvaan kerronnallisuutta tutkimuksen viitekehyksenä. Tämän jälkeen käsittelen narratiivisen 

identiteetin teoriaa. Lopuksi kuvaan tutkimuksen kohteena olevia henkilöitäni eli 

sirkustaiteilijoita, tankotanssijoita ja trikkaajia narratiivisen identiteetin näkökulmasta.  

2.1 Kerronnallisuus tutkimuksen viitekehyksenä 

Heikkisen mukaan suomen kielessä termi kerronnallisuus on vakiintunut narratiivisuuden 

käännökseksi (Heikkinen, 2015, 156). Syrjälä käyttää termejä narratiivisuus, tarinallisuus ja 

kerronnallisuus synonyymeina (Syrjälä, 2001, 208). Termi kerronnallinen viittaa kertomisen 

lopputulokseen sekä kertomisen prosessiin. Kerronnallisella tutkimuksella viitataan 

tutkimuksiin, jossa huomion keskipisteenä ovat kertomukset tiedon välittäjänä ja rakentajana. 

Kerronnallista tutkimusta ei voida luokitella tutkimusmetodiksi. Se voidaan määritellä 

tutkimusotteeksi, taustafilosofiaksi tai tutkimukselliseksi lähestymistavaksi. (Heikkinen, 
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2015, 156.) Hyvärisen ja Löyttyniemen mukaan kertomus on tietämisen muoto, jonka avulla 

ymmärretään ajallisuutta. Kertomukset ovat väyliä kokemusten jakamiseen ja 

ymmärrättäväksi tekemiseen. (Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005, 189.) Narratiiviseen 

filosofiaan ja tiedonkäsitykseen kuuluu ajatus siitä, että kertominen on ihmisten lajityypillinen 

ominaisuus. Sen avulla ihmiset hahmottavat itseään ja todellisuutta ja rakentavat tietoa 

ympäröivästä todellisuudestaan. Kerronnallisuuteen liittyy konstruktivistinen tietokäsitys. Sen 

mukaan tietäminen on aina suhteellista eli riippuvainen ajasta, paikasta ja tarkastelijasta. 

Yksilöiden kokema todellisuus on luonteeltaan ajallista. Konstruktivistisessa 

tiedonkäsityksessä ajatuksena on se, että uusi tieto rakennetaan aikaisempien kokemusten ja 

tietojen varaan. Yksilön tietoa maailmasta ja itsestään voidaan luonnehtia jatkuvasti 

kehittyväksi kertomukseksi, joka muuttuu ja rakentuu ajan kuluessa ja kokemusten karttuessa. 

Ihmisen kokemukset ja keskustelut toisten ihmisten kanssa muuttavat ja muovaavat yksilön 

näkemystä maailmasta, omasta identiteetistä ja itseymmärryksestä. Kerronnallisessa 

tutkimuksessa tietokäsitys poikkeaa perinteisestä tietokäsityksestä, jossa tieto nähdään 

universaalina ja yleispätevänä. Kerronnallisessa tutkimuksessa ajatellaan, että tieto on aina 

jonkun omaa, joka elää tietyssä sosiaalisessa ja fyysisessä ympäristössä. (Heikkinen, 2015, 

157–158.) Omassa tutkimuksessani kerronnallisuus näkyy siinä, miten lähestyn tutkittavaa 

aihettani ja myös tavassani kerätä aineistoni. Tutkimukseni aineisto koostuu kertomuksista, 

joten kerronnallisuus näkyy siten myös aineistossani.  

Termejä tarina (story) ja kertomus (narrative) käytetään joskus toistensa synonyymeinä 

(Heikkinen, 2015, s. 151–152; Riessman, 2008, 3). Kuitenkin näille termeille on olemassa 

omat erilliset merkityksensä. Tarinalla tarkoitetaan kertomuksen tapahtumarakennetta eli 

tapahtumien tai tapahtumakulun kuvausta. Sen vastaa kysymykseen siitä, mitä on tapahtunut. 

Tarina voidaan esittää monilla eri kerronnan välineiden ja keinojen tavoilla. Tarinan 

rakenteeseen perinteisesti ajatellaan muodostuvan alusta, keskikohdasta ja lopusta. Tarina 

voidaan kertoa monenlaisessa järjestyksessä ja se voidaan esimerkiksi aloittaa lopusta. 

(Heikkinen, 2015, 151–152.) Yhdestä tarinasta voi olla olemassa useampia kertomuksia. 

Kertomuksen voi määritellä siten, että kerrotaan toiselle henkilölle, mitä on tapahtunut. 

Kertomuksessa tulee olla vähintään kaksi tapahtumaa, jotta ehtii syntyä muutos. Muutos tekee 

kertomuksesta kiinnostavan. Kertomuksen tapahtumien välillä ajatellaan olevan kausaalinen 

yhteys. Kertomuksia tutkittaessa ollaan kiinnostuneita kokemuksista ja muutoksesta. 

(Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005, 190–191.) Heikkisen mukaan kertomus rakentuu tarinasta 

ja kerronnallisesta diskurssista (narrative discourse). Tarina koostuu kertojan tulkitsemista 
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tapahtumista tai tapahtumakuluista. Tarina muodostuu tapahtumista (events) ja olevaisista 

(entities / existents). Tapahtumat voidaan jakaa tekoihin (acts) ja sattumuksiin (happenings). 

Teoilla tarkoitetaan tarkoituksenmukaisia tekoja, kun taas sattumuksilla viitataan ei-

intentionaalisiin tapahtumiin. Sattumusten taustalla ei ole tietoista ja tarkoituksenmukaista 

toimintaa. Olevaiset jaotellaan puolestaan henkilöihin (characters) ja tapahtumapaikkoihin 

(Settings). Henkilöillä tarkoitetaan tarinan henkilöhahmoja, joilla on kyky tarkoitukselliseen 

toimintaan. Tapahtumapaikoilla tarkoitetaan nimensä mukaisesti ympäristöjä, joissa 

tapahtumat tapahtuvat ja joissa tehdään tekoja. Kerronnallinen diskurssi tarkoittaa kerronnan 

käytäntöjä, jotka ovat muodostuneet kulttuurisesti tai historiallisesti. Niitä ovat tavat, välineet 

ja kerronnan muodot. Niihin kuuluvat myös erilaiset suulliset ilmaisut ja kirjallinen teksti tai 

esimerkiksi teatteri tai tanssi. (Heikkinen, 2015, 153.) Kerronnallisen tutkimuksen sisällä 

olevien eroavuuksien takia on tärkeää määritellä yllä mainitut käsitteet. Omassa 

tutkimuksessani on elämänkerralliselle (autobiographical) tutkimusotteelle ominaisia piirteitä. 

Kerronnallisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita tarinan tapahtumista ja 

tapahtumakuluista. Elämänkerrallisessa tutkimuksessa halutaan selvittää, mitä tarinan 

henkilöhahmolle on tapahtunut tietyssä ajassa ja paikassa. Pyrkimyksenä on selvittää, mitä 

tehtiin ja mistä syystä se tehtiin. Tällaisessa tutkimuksessa ollaan myös kiinnostuneita 

tapahtumapaikoista sekä tapahtumien sosiaalisesta kontekstista. Elämänkertatutkimuksessa 

kiinnostuksen kohteena on kerronnan sisältämä tarina. (Heikkinen, 2015, 154.) Omassa 

tutkimuksessani pyrin selvittämään tutkittavieni elämänkertomuksia tietystä näkökulmasta. 

Haluan tietää, millaiset asiat ja tapahtumat johtivat tutkittavani siihen tilanteeseen, missä he 

kertomahetkellä ovat.  

Narratiivisen lähestymistavan käyttämiseen narratiivisen identiteetin tutkimisessa kritiikiksi 

Adler ym. esittävät, että ihmisten kertomat oman elämänkertomukset eivät välttämättä ole 

totta tai tarkkoja ja että narratiiviset metodit ovat vain itse raportoinnin välineitä. Molemmissa 

kritiikeissä puuttuu olennainen näkökulma kertomuksista. Kertomukset henkilökohtaisista 

kokemuksista ovat dynaamisesti uudelleenrakennettuja edustuksia tapahtumista. Joka kerta, 

kun muisto kerrotaan, korjaava prosessi tapahtuu sisäisesti ja ulkoinen sosiokulttuurinen 

konteksti on eri, joten tarinan uudelleenmuistelu muokkautuu siten, että se palvelee sen 

hetkistä tarkoitusta. Kertomukset ovat dynaamisia reflektioita siitä, kuinka yksilöt palauttavat 

mieleen kokemuksiaan ja palvelevat kontekstisidonnaista tarkoitusta. Narratiivisen 

tutkimuksen tarkoitus on ymmärtää näitä toimintoja ja niiden suhteita muihin korrelatiivisiin 

vaikutuksiin, ei niinkään muistojen totuudenmukaisuutta. Kertomukset ovat luonteeltaan 



10 

 

subjektiivisia. Kritiikkiin Adler ym. vastaavat myös sillä, että kertomukset eivät ole 

yksinkertaisesti kokoavia identiteetin mittareita. Kertomukset ovat identiteetin perusta, jonka 

avulla saamme selkoa kokemuksista ja tietoa siitä, keneksi yksilö käsittää itsensä. (Adler ym., 

2017, 5–6.) 

McAdams kirjoittaa, että usein, kun ihminen selittää jotain tärkeää itsestään jollekin toiselle 

ihmisille, niin selitys tapahtuu kertomuksen muodossa. Hänen mukaansa suuri osa ihmisten 

välisistä jokapäiväisistä keskusteluista on tarinankerronnallisessa muodossa. Tarinan 

kertominen erottaa ihmisen eläimistä ja tietokoneista. (McAdams, 2009, 390.) Hyvärisen 

mukaan kokemuksellisuus on olennainen osa kerronnallisuutta. Kertomukset kuvaavat sitä, 

millaiseksi ihmiset kokevat elämänsä. (Hyvärinen, 2017, 176–177.) Tutkimalla kertomuksia 

pyrin omassa tutkimuksessani selvittämään, millaisten merkityksellisten kokemusten kautta 

sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikkaajien narratiivinen identiteetti muodostui.  

Kertominen alkaa jo aivan pienillä, noin 2-vuotiailla lapsilla, ja lapset oppivat kertomuksen 

perusperiaatteet noin kouluikään mennessä. (Hyvärinen, 2017, 174.) Riessmanin esittää, että 

kertomusten tarkoituksena on muistaminen, argumentoiminen, oikeuttaminen, vakuuttaminen, 

viihdyttäminen tai jopa yleisön johtaminen harhaan. Kertojan argumentoidessa tarinansa 

avulla hän pyrkii vakuuttamaan yleisön totuudenmukaisesti (Riessman, 2008, 8–9.) Tarinan 

kertomisessa pääpaino ei niinkään ole faktat, vaan merkityksen antaminen. Subjektiivisessa ja 

ehkä kaunistellussa tai väritetyssä menneen kertomisessa, mennyt on konstruoitu eli uudelleen 

rakennettu, jolloin siitä on tullut historiaa. Historiaa arvioidaan narratiivisten kriteerien avulla, 

kuten uskottavuuden ja koherenssin. (McAdams, 2009, 390.) 

McAdamsin mukaan kertomukset eivät sovellu esimerkiksi älykkyyden mittaamiseen, mutta 

ne sopivat hyvin omaelämänkerrallisen muistin tutkimiseen. Silloin, kun tutkija on 

kiinnostunut tietämään, mitä yksilöt muistavat tietystä ajanjaksosta elämässään, kannattaa 

pyytää tutkittavia kertomaan tarinoita muistamistaan tapahtumista. Tällöin saadaan selville 

esimerkiksi mitä on tapahtunut, keitä oli paikalla ja mitä he ajattelivat ja tunsivat. Tällaisissa 

tilanteissa omaelämänkerrallinen muisti (autobiographical memory) liittyy vahvasti kertojan 

muistoihin. Kerronnallisen tutkimuksen arvo nousee esiin silloin, kun tutkija on kiinnostunut 

siitä, mitä muisto merkitsee tutkittavalle, erityisesti silloin, kun ollaan kiinnostuneita siitä, kun 

ihmiset luovat merkitystä spontaanisti kertomisen avulla. Kun narratiivisella metodilla 

tuodaan esiin henkilökohtaisia merkityksiä, teoreettiseen viitekehykseen liittyy usein 

narratiivinen identiteetti. (McAdams, 2018, 360.) 
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2.2 McAdamsin narratiivisen identiteetin teoria 

McAdams on Harvardin yliopistosta vuonna 1979 valmistunut persoonallisuuden ja 

kehityspsykologian tohtori. Hän työskentelee ihmisen kehityksen psykologian ja 

sosiaalipolitiikan professorina Northwestin yliopistossa. Hän on kirjoittanut yli 150 tieteellistä 

artikkelia sekä kirjoittanut tai editoinut 13 kirjaa. Näissä hän on keskittynyt muun muassa 

identiteetin ja elämänkertomusten teemoihin. (McAdams, 2009, V.) 

McAdams ja Manczak ovat esittäneet ajatuksensa persoonallisuuden kerroksista. Tutkijat 

eivät näe kerroksia hierarkkisina, vaan enemminkin dynaamisina. Ihmisen persoonallisuus 

muodostuu kolmesta tasosta, jotka kehittyvät ajan kuluessa. Ihmiset aloittavat elämänsä 

sosiaalisina toimijoina (social actor). Tähän persoonallisuuden kerrokseen kuuluu 

temperamentti ja persoonallisuuden piirteet. Toinen kerros rakentuu peruskoulun aikana. 

Silloin lapsesta tulee tietoisesti motivoitunut agentti (agent), joka asettaa tavoitteita, projekteja 

ja arvo-ohjautuvia ohjelmia elämälleen, jotka ohjaavat yksilön käyttäytymistä. Ensimmäisen 

kerroksen minä (actor) ja toisen kerroksen minä (agent) jatkavat kehittymistä ajan kuluessa. 

Persoonallisuuden kolmas kerros tulee esiin silloin, kun nuori aikuinen kohtaa identiteetin 

haasteet yhteiskunnassaan ja alkaa oman narratiivisen identiteettinsä kirjailijaksi (author). 

Persoonallisuus kehittyy edelleen aikuisuudessa, jolloin elämänkertomus rakentuu 

tavoitteiden ja motiivien päälle, joka puolestaan on rakentunut persoonallisuuden piirteiden 

päälle.  Persoonallisuuden piirteiden ajatellaan olevan syvempi osa persoonallisuutta, kuin 

tavoitteiden ja elämänkertomuksen. Mitä enemmän yksilölle on kehittynyt persoonallisuuden 

tasoja, sitä monimutkaisemman ajatellaan yksilön persoonallisuuden olevan. Kertomus eli 

narratiivinen identiteetti, syntyy varhaisaikuisuudessa. Aikuisuuden persoonallisuuden 

ajatellaan olevan monimutkaisin, sillä siinä on kaikki persoonallisuuden tasot. McAdams ja 

Manczak ajattelevat, että yksilön tarinan muuttuessa myös yksilön persoonallisuus muuttuu, 

vaikka persoonallisuuden piirteiden ajatellaan olevan hyvin pysyviä ajan kuluessa. 

Persoonallisuuden kolme tasoa voivat vaikuttaa toinen toisiinsa. Nämä tasot eivät ole 

kuitenkaan samanarvoisia vaikuttavuudeltaan toisiinsa, sillä persoonallisuuden piirteet ovat 

olleet yksilön persoonallisuudessa pisimpään. McAdams ja Manczak ajattelevat, että piirteet 

vaikuttavat voimakkaammin tarinaan ja tavoitteisiin, kuin tavoitteet ja tarina voivat vaikuttaa 

piirteisiin. Persoonallisuuden piirteet, tavoitteet ja elämänkertomukset kehittyvät omaa 

polkuaan, mutta mitään persoonallisuuden tasoa ei voi erottaa toisistaan.  McAdamsin ja 

Manczakin mukaan tämä persoonallisuuden malli on vakuuttava ja generatiivinen. (McAdams 

& Manczak, 2011, 40–44.) Kun narratiivinen identiteetti nähdään persoonallisuuden osiona, 



12 

 

tarinassa täytyy ilmetä jatkuvuutta ajan kuluessa ja myös tarjota todisteita persoonallisuuden 

muuttumisesta (McAdams, Bauer ym. 2006). 

Narratiivisen identiteetin käsite alkoi ilmetä sosiaalitieteissä 1980-luvulla filosofien, 

psykologien ja sosiaalitieteilijöiden julkaisuissa (McAdams, 2011, 99). Ennen 1980-lukua 

teoreetikot eivät useinkaan liittäneet identiteetin käsitteeseen kerronnallisuutta. McAdams sai 

oivalluksen siitä, että näillä kahdella konseptilla voisi olla yhteys toisiinsa. (McAdams, 2018, 

360.) Vuonna 1985 McAdams loi ensimmäisen teorian narratiivisesta identiteetistä ja 

hahmotteli tutkimussuunnitelman tutkiakseen elämänkertomusten sisältöä sekä rakenteellisia 

ominaisuuksia. Siitä lähtien narratiivisen identiteetin käsitteestä on kehitetty useita 

lähestymistapoja ja näkökulmia. (McAdams, 2011, 99.) McAdamsin ajatuksiin ovat 

vaikuttaneet monet tutkijat, joita ovat esimerkiksi Mead, Lovinger, Kohut, Kegan ja monia 

muita kehitys- ja sosiaalipsykologian kentän tutkijoita. Erityisesti McAdams painottaa 

Eriksonin työn vaikutusta oman narratiivisen identiteetin teorian muodostumisen kannalta. 

McAdams pohti sitä, miltä identiteetti voisi näyttää, jos sen voisi nähdä. Hän päätyi siihen, 

että identiteetti näyttäisi tarinalta. Tätä hän perustelee sillä, että tarina voi sisältää erilaisia 

psykologisia elementtejä, tuo tietynlaista narratiivista järjestystä ja logiikkaa koetun elämän 

kaaokseen. Tärkeimpänä McAdams pitää sitä, että tarina sisältää ajallisen näkökulman 

Eriksonin konseptiin. (McAdams, 2018, 360.) 

McLean ym. mukaan identiteetin kehittyminen on kehitystehtävä, joka on relevantti 

aikuisuuden ajanjakson ajan, johon liittyy jatkuvuutta ajasta ja kontekstista riippumatta. Se on 

yksi psykologisen terveyden kulmakivistä. (McLean ym., 2017, 631.) McAdamsin mukaan 

narratiivisen identiteetin kehittymisen prosessi jatkuu koko elämän ajan (McAdams, 2011, 

99). Työskentely oman narratiivisen identiteetin parissa ei koskaan ole valmis. Voisikin 

sanoa, että yksilöiden tarinat eivät ole kiveen kirjoitettuja. Narratiivinen identiteetti on 

jatkuvasti osana yksilön elämää koko aikuiselämän ajan. (McAdams, 2011, 100.) McAdams 

kertoo ajatuksiinsa vaikuttaneen Eriksonin näkemyksen identiteetistä ja kehitystehtäviä 

kuvaavaan teoriaan psykososiaalisesta kehityksestä. Eriksonin teorian varhaiset vaiheet ovat 

alustusta päätehtävälle, joka sijoittuu myöhäisnuoruuteen ja varhaisaikuisuuteen. Monet 

tutkijat käyttävät tästä elämänkulun ajanjaksosta nimitystä muotoutuva aikuisuus eli emerging 

adulthood. Tänä ajanjaksona yksilö alkaa tosissaan pohtimaan kysymystä identiteetistä eli 

siitä, kuka minä olen. McAdams kirjoittaa, että varhaiset vaiheet osittain määrittävät 

tulevaisuutta ja myöhempiä vaiheita Eriksonin teoriassa. McAdams tuo esiin, miten nuori tai 

nuori aikuinen katsoessaan elämäänsä taaksepäin lapsuuteensa, voi siinä hetkessä päättää, 
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mitä lapsuus merkitsee hänelle. Päätös tehdään siis myöhemmin, kuin lapsuus on 

konkreettisesti tapahtunut. Yksilö ei voi muuttaa menneitä tapahtumia, mutta hän voi muuttaa 

niiden merkitystä. Tämä uusi merkitys on yksi osa, joka vaikuttaa identiteetin rakentumiseen. 

Identiteetin ongelmia käsiteltäessä yksilö katsoo taakseen menneisyyteensä saadakseen 

uskottavan selityksen siitä, kuinka hänestä tuli sellainen, kuin on ja minne hän saattaa olla 

menossa tulevaisuudessa. (McAdams, 2009, 355.) McAdamsin mukaan identiteetin pohdinta 

sijoittuu nuoruuteen biologisista, kognitiivisista ja yhteiskunnallisista syistä (McAdams, 2009, 

355–356). 

McAdamsin mukaan Eriksonin käyttämästä identiteetin ”kokoonpano” (intentity 

configuration) tulisi nähdä elämänkertomuksena, jota ihminen alkaa rakentamaan 

myöhäisnuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa. Moni psykologian tutkija kuvailee identiteettiä 

narratiivina tai kertomuksena, jota ihmiset rakentavat sosiaalisessa maailmassa. McAdams 

viittaa termillä narratiivinen identiteetti sisäistettyyn ja kehittyvään tarinaan itsestä, jota yksilö 

tietoisesti ja tiedostamatta rakentaa sitoakseen yhteen monia erilaisia näkökulmia itsestään. 

Narratiivinen identiteetti tarjoaa yksilön elämään yhtenäisyyttä, tarkoitusta ja merkitystä. 

(McAdams, 2009, 404.) Merkityksen anto voi olla joko positiivista tai negatiivista (McLean 

ym., 2017, 636). 

Jokaisella ihmisellä on elämänkertomus, joka muodostuu kokemuksista ja niistä tehdyistä 

tulkinnoista (McLean ym., 2017, 635). Omaelämänkerrallinen muisti on avainasemassa 

tarinan rakentamisessa. Yksilön elämänkertomus yhdistää episodisia muistoja kuviteltuihin 

tavoitteisiin, luoden johdonmukaisen identiteetin ajan myötä. Narratiivisen identiteetin avulla 

ihmiset vakuuttavat itselleen ja muille, keitä he ovat nyt, miten heistä tuli sellaisia, kuin ovat 

ja minne he ajattelevat elämänsä olevan menossa tulevaisuudessa. (McLean ym., 2017, 637.) 

Tämän tarinan päähahmot, juoni, päätapahtumat ja kuviteltu loppu edustavat sitä, miten yksilö 

rekonstruoi henkilökohtaista menneisyyttään ja ennakoi tulevaisuuttaan (McAdams, 2011, 

101). 

Omakohtaisia elämäntarinoita rakennettaessa yksilöt pohjaavat ajatuksensa kulttuurillisiin 

normeihin, ajatuksiin ja teemoihin. Ne sisältyvät useisiin kertomuksiin, jotka he rakentavat 

sosiaalisessa elämässään. (McAdams, 2011, 99.) Narratiivinen identiteetti yhdistää erilaisia 

sosiaalisia rooleja ja asenteita. Narratiivinen identiteetti selittää, kuinka ihminen ylläpitää 

käsitystä sisäisestä samanlaisuudesta ja jatkuvuudesta erilaisissa tilanne- ja roolikonteksteissa. 

Elämäntarinassa näkyy käsitys siitä, miten ajan kuluessa identiteetti näyttää, miten 
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menneisyyden minästä on tullut tämän hetken minä. Narratiiviseen identiteettiin kuuluu myös 

se sama minä, jonka toivon olevani tulevaisuudessa. Oletetaan, että tulevaisuuden minä on 

jollain tavalla erilainen, mutta silti samankaltainen, kuin nyt. (McAdams, 2018, 364.) Joskus 

elämämme tarinat, tai jotkut näkökulmat tarinoissamme, eivät täysin sovi yhteen tarinan 

kerrontatavan, jota muut, kuten yhteiskunta, kulttuuri, perhe tai ystävät, odottavat meillä 

olevan, tai minkä ajatellaan olevan sopivaa, hyväksyttävää tai normaalia (McLean ym., 2017, 

635).  

McAdams on tutkinut narratiivista identiteettiä eri näkökulmista, kuten eri ikäisillä 

henkilöillä. Tutkimuksen avulla ollaan jäljitetty narratiivisen identiteetin rakentumisen alun 

vaiheita lapsen ja tämän vanhempien välisiin keskusteluihin (McAdams & McLean, 2013, 

233). McAdams ja Guo ovat tutkineet collageopiskelijoiden narratiivista identiteettiään. 

Heidän mukaansa opiskelijoiden narratiivinen identiteetti on alkanut muodostua nuorina 

aikuisina, jotka ovat siirtymässä aikuisuuden maailmaan työssä, rakkaudessa ja 

sitoutumisessa. Elämänkertomushaastattelu (Life Story Interview) voi auttaa oppilaita 

ymmärtämään heidän todellista kertomustaan, miten he voisivat elää hyvää elämää ja sitä, 

mitä heidän pitää tehdä tulevaisuudessa. (McAdams & Guo, 2014, 16.) McAdams on tutkinut 

keski-ikäisten narratiivista identiteettiä, jolloin yksilöt pohtivat generatiivisuutta, jonka 

tarkoituksena on jättää positiivinen perintö tulevalle sukupolvelle. Elämänkertomukset voivat 

olla arvokas psykologinen voimavara. (McAdams, 2014, 57–59.) Adler, Kissel & McAdams 

(2006) ovat myös tutkineet keski-ikäisten narratiivista identiteettiä ja attribuutioita.  

Narratiivista identiteettiä on tutkittu erilaisten ryhmien edustajien näkökulmasta. Narratiivisen 

identiteetin suhdetta psykologiseen hyvinvointiin on myös tutkittu paljon. McAdams, 

Albaugh, Farber, Daniels, Logan ja Olson (2008) ovat tutkineet konservatiivisten ja 

liberaalien ihmisten kertomuksia elämästään. McAdams, Hanek ja Dadabo (2013) ovat 

tutkineet myös keski-ikäisten amerikkalaisten kristittyjen sekä poliittisesti liberaalien 

narratiivista identiteettiä. Bauerin, McAdamsin ja Palsin mukaan narratiivinen identiteetti on 

läheisesti sidoksissa yksilön tulkintaan omasta onnellisuudestaan. Narratiivisen identiteetin 

voisi siis ajatella olevan yhteydessä yksilön hyvinvointiin. (Bauer, McAdams, & Pals, 2008, 

81.) Cox, Casablanca ja McAdams ovat tutkineet nicaragualaisten naispuolisten 

seksityöntekijöiden narratiivista identiteettiä ja tyytymättömyyttä elämään. Tutkimuksen 

mukaan nicaragualaisilla naispuolisilla seksityöntekijöillä on dramaattisen huono 

subjektiivinen hyvinvointi verrattuna muihin marginaaliryhmiin Nicaraguassa. Tutkimuksessa 

selvitettiin, millaiset vaiheet elämässä tyypillisesti johtivat työllistymiseen seksialalla. (Cox, 
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Casablanca & McAdams, 2012, 1459.) Narratiivista identiteettiä on myös hyödynnetty 

terapiassa. Narratiivisessa terapiassa pyritään McAdamsin ja Janisin (2004) mukaan 

muuttamaan yksilön elämänkertomuksia. Se perustuu McAdamsin teoriaan, jossa minä (ego) 

ottaa sisäistetyn tarinan muodon. 

McAdams kertoo, miten hän vuonna 1985 loi mallin identiteetistä elämänkertomuksena. 

Siihen kuuluu ympäristö, kohtaukset, hahmot, juoni ja teema. Hän ajatteli sen olevan iso 

tarina, integroiva omaelämänkerrallinen projekti, joka asettaa yksilön maailmaan, integroi 

elämän aikaan ja tarjoaa merkitystä ja tarkoitusta. Jos se voitaisiin nähdä, se näyttäisi 

novellilta, josta voisi lukea lukuja ja halutessaan voisi keskittyä johonkin tiettyyn tärkeään 

itsemääriteltyihin kohtauksiin, tapahtumiin, joissa näkyy niiden psykologinen tärkeys. 

(McAdams, 2018, 361.) 

Narratiivisen identiteetin käsite on muuttunut McAdamsin mukaan ajan kuluessa, kun aihetta 

on alettu tutkia ja siihen on syvennetty. Nykypäivän tutkijat ja teoriat näkevät narrariivisen 

identiteetin lyhytaikaisempana, kuin sen alun perin ajateltiin olevan. Se on kirjavampi ja 

dynaamisempi sekä enemmän tilannesidonnainen ja kulttuurisesti muotoutunut.  Se on 

luonteeltaan etenevä, ihmissuhteisiin liittyvä ja sillä on keskusteleva esitysmuoto. (McAdams, 

2018, 361.)  

Jotkut tutkijat lähestyvät narratiivista identiteettiä isona kertomuksena, johon kuuluu erilaisia 

lukuja, kohtauksia ja hahmoja, kun taas jotkut tutkijat keskittyvät pieniin tarinoihin, jotka 

rajoittuvat johonkin alaan ja kontekstiin. Narratiivisessa identiteetissä voidaan tutkia 

huippuhetkiä, alamäkiä ja käännekohtia, teemoja ”purkautumisesta” tai 

”saastumisesta”(contamination). (McAdams, 2018, 362.) Jotkut tutkijat keskittyvät taas 

enemmän erikoistuneisiin tarinoihin. Pienten tarinoiden dynamiikka voi olla psykologisesti 

avartava kertojille itselleen. Tällaisessa lähestymistavassa paneudutaan syvälle tiettyyn alaan 

narratiivisessa identiteetissä. (McAdams, 2018, 362.) McAdams kertoo myös, että 

narratiivisen identiteetin teoreettisella kentällä ollaan astuttu askel eteenpäin. Hän kertoo 

narrative identity structure model:ista (NISM), joka sisällyttää niin isot kuin pienetkin tarinat. 

Siihen liittyvät tarinat henkilöstä esimerkiksi isänä tai professorina. Kaikki pienet tarinat ovat 

isoa tarinaa itsestä. (McAdams, 2018, 362.) McAdams on sitä mieltä, että pienet rooliin 

liittyvät tarinat ovat avainasemassa laajemmassa narratiivisen identiteetin skeemassa. 

McAdams ei usko, että narratiivinen identiteetti olisi niin hierarkkinen, kuin jotkut tutkijat 

olettavat. McAdams ehdottaa, että narratiivisen identiteetin muoto voi ennemmin muistuttaa 
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valikoimaa toisiinsa liittyvistä tarinoista, jota voisi kutsua kirjallisuudessa yhden kirjailijan 

kirjoittamaksi lyhyiden tarinoiden kokoelmaksi (single-authored short-story collection). 

(McAdams, 2018, 363.) McAdams ajattelee, että pienet tarinat eivät ole lukuja, vaan 

jokaisella tarinalla on oma juonensa. Tarinat voivat kuitenkin mennä päällekkäin, mutta usein 

tarinoissa voi toistua samat teemat. Tekijän ääni sitoo tarinat yhteen. Lähes kaikki tarinat 

liittyvät toisiinsa päähenkilön kautta ajan mittaan. McAdamsin mukaan edellä oleva voisi 

hyvin kuvata sitä, miltä narratiivinen identiteetti näyttää. (McAdams, 2018, 363.)  

Omassa tutkimuksessani ymmärrän narratiivisen identiteetin NISM:n mallin mukaisesti. 

Keskityn pieniin tarinoihin ekspertin (sirkustaiteilijan, tankotanssijan ja trikkaajan) 

identiteetistä, joka on osa suurempaa yksilön narratiivista identiteettiä.  

2.3 Sirkustaiteilijat, tankotanssijat ja trikkaajat narratiivisen identiteetin 

tutkimuskohteena 

Tässä tutkimuksessa tutkin sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikkaajien narratiivista 

identiteettiä hyödyntämällä kerronnallisuuden ja McAdamsin narratiivisen identiteetin 

teorioita. Kerronnallisuudesta ja McAdamsin teoriasta on runsaasti tutkimustietoa, mutta 

sirkustaiteilijoista, tankotanssijoista ja trikkaajista ei olemassa ole juuri lainkaan tutkimusta. 

Tankotanssi ja trikkaus ovat lajeina hyvin nuoria. Tämä selittää sen, miksi niistä ei ole tehty 

tutkimuksia. Tämän takia lähestyn sirkustaiteilijoita, tankotanssijoita ja trikkaajia 

soveltamalla muita relevantteja tutkimuksia. Kirjallisuudessa jonkin alan huippuosaajista 

käytetään termiä ekspertti. Tämän takia lähestyn omia tutkittaviani tämän termin avulla. 

Rissanen, Pitkänen, Juvonen, Kuha ja Hakkarainen (2014) ovat tutkineet eksperttiyttä 

suomalaisten ammattitaikureiden keskuudessa. Warnick, Wilt ja McAdams (2016) ovat 

puolestaan tutkineet ammattitanssijoiden tarinoita. Piispa ja Salasuo (2014) ovat tutkineet 

taiteilijan elämänkulkua ja kirjoittaneet tutkimuksensa pohjalta kirjan Taiteilijan elämänkulku 

– Tutkimus nuorista taiteilijoista 2000-luvun Suomessa. Teoksen sisältö ja tyyli ovat 

akateemisten kriteerien mukaiset. Salasuo, Piispa ja Huhta (2016) ovat julkaisseet teoksen 

Expectional life courses – Elite Athletes and successful artists in 2000s Finland. Samassa 

tutkimusprojektissa on julkaistu Piispan ja Huhdan (2013) tutkimus Epätavallisia 

elämänpolkuja – Huippu-urheilijat ja taiteilijat 2000-luvun Suomessa. Hyödynnän pääasiassa 

näiden tutkimuksien tuloksia tutkimukseni kohderyhmän määrittelyssä sekä tarkastellessani 

tutkimukseni tuloksia. 
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Koska tutkimukseni sirkustaiteilijat, tankotanssijat ja trikkaajat ovat oman alansa 

huippuosaajia eli eksperttejä, vertaan kohderyhmääni tutkimustietoon taikureiden 

eksperttiydestä. Taikuus on esittävän taiteen ala. Sillä on paljon yhteisiä piirteitä muiden 

taidealojen kanssa. Taikatemppujen harjoittelua voi verrata akrobaattien harjoitteluun, sillä he 

viettävät tuntikausia uusien temppujen ja tekniikoiden opettelussa. Ammattitason 

kompetenssin saavuttaminen taikureilla vaati yleensä pitkää harjoittelun ajanjaksoa verrattuna 

muiden alojen ekspertteihin. (Rissanen, Pitkänen, Juvonen, Kuhn, & Hakkarainen, 2014, 1–

5.) Samalla tavalla voisi ajatella, että eksperttiyden saavuttaminen sirkuksessa, tankotanssissa 

ja trikkauksessa vaatii vuosien harjoittelun. Taikuus on ainutlaatuinen esittävän taiteen muoto, 

jonka oma erityispiirre on yleisön petkuttaminen. Taikuudessa on olemassa alalajeja. 

(Rissanen, Pitkänen, Juvonen, Kuhn, & Hakkarainen, 2014, 1–5). Myös sirkus, tankotanssi ja 

trikkaus ovat esittävää taidetta. Niille ominaista on se, että lajit voidaan nähdä myös 

urheilumuotona, tai että lajeissa on vahvasti urheilullisia piirteitä, erityisesti taitojen 

harjoittelussa. Kaikki edellä mainitut ovat kehon hallintaa vaativia akrobaattisia lajeja. 

Jokaisella lajilla on myös piirteitä, jotka erottavat ne muista lajeista, vaikka lajien väliset rajat 

ovat joskus häilyvä. Tankotanssin voi ajatella olevan tanssin ja akrobatian yhdistämistä 

tankoon. Trikkauksen voisi ajatella olevan akrobaattinen showlaji, jossa yhdistyy liikkeitä 

muun muassa taistelulajeista ja breakdancesta. Olen kuullut trikkauksesta käytettävän 

nimitystä ”ninjailu”, joka mielestäni kuvaa lajia yllättävän hyvin. Sirkuksessa on olemassa 

monia eri alalajeja, joista tutkimukseni kannalta olennaisia ovat käsilläseisonta, 

notkeusakrobatia, ilma-akrobatia ja pariakrobatia. Myös yksi tutkittavista kuvasi omaksi 

lajikseen nykysirkuksen.  

Taikureiden eksperttiyden rakentumisen erityispiirre on se, että prosessi tapahtuu kokonaan 

epävirallisen koulutuksen kautta, jota tukee taikuuden harjoittamisen yhteisö. Taikureiden 

eksperttiys kehittyi jatkuvasti uran aikana. He kertoivat hyödyntäneensä opiskelussaan 

workshoppeja, satunnaisia kursseja, kirjallisuutta, taikaklubeja, vertaisia, mentoreita, videoita 

ja internettiä. Suomen taikurit ry:llä on suuri rooli workshoppien ja kilpailuiden 

organisoinnissa. (Rissanen, Pitkänen, Juvonen, Kuhn ja Hakkarainen, 2014, 1–2.) Tämä pätee 

myös tankotanssiin ja trikkaukseen ja osittain myös sirkukseen. Sirkuksessa on olemassa 

ammattiin valmistavia koulutuksia, mutta läheskään kaikilla alan osaajilla ei ole sirkusalan 

koulutusta. Suomessa Sirkuksen tiedotuskeskus sekä Suomen Nuorisosirkusliitto tekivät 

yhteistyössä kyselytutkimuksen työskentelystä sirkusalalla vuonna 2017. Sen mukaan 69%:lla 

vastanneista oli sirkusalan ammatillinen koulutus ja 31%:a työskenteli sirkusalalla ilman 
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koulutusta. (Kyselytutkimus työskentelystä sirkusalalla vuonna 2017, 2018.) Myös 

sirkuksessa, tankotankotanssissa ja trikkauksessa hyödynnetään lajista riippuen 

workshoppeja, kursseja, kirjallisuutta ja internetin tarjoamaa videomateriaalia. Vertaisilla ja 

tuutoreilla voi olla myös suuri rooli eksperttiyden kehittymisessä. Taikurit ovat hankkineet 

itselleen spesifioituja taitoja, jotka sallivat heidän luoda mahdottomuuden illuusioita. Suurin 

osa oppimisesta sijoittuu yksilölliseen harjoitteluun, joka tapahtuu epävirallisesti sosiaalisissa 

verkostoissa. Taikurit tekevät kuitenkin tiivisti yhteistyötä toistensa kanssa. (Rissanen, 

Pitkänen, Juvonen, Kuhn, & Hakkarainen, 2014, 2.) Myös tutkittavieni lajit vaativat 

spesifioituja taitoja, joiden avulla yleisö saadaan vaikuttuneeksi. Myös monet sirkuksen, 

tankotanssin ja trikkauksen edustajat tekevät paljon yhteistyötä kollegoidensa kanssa, mutta 

saattavat harjoitella myös itsenäisesti, lajista riippuen.  

Taikuuteen liittyy kolme osatekijää: taikatemput, esiintyminen ja yleisö. Myös sirkuksessa, 

tankotanssissa ja trikkauksessa temput, esiintyminen ja yleisö ovat olennaisessa asemassa. 

Taikurit käyttävät paljon vaivaa esitystensä suunnitteluun, järjestämiseen ja reflektointiin. 

Läheinen suhde yleisöön on merkittävässä asemassa taikureiden toiminnassa. (Rissanen, 

Pitkänen, Juvonen, Kuhn, & Hakkarainen, 2014, 1.) Uskon tämän pätevän myös suureen 

osaan ammattisirkustaiteilijoita, tankotanssijoita ja trikkaajia. Monet taikurit käyttävät paljon 

vaivaa uusien temppujen kehittämiseen. On myös yleistä lainata taikaefektejä muilta 

taikureilta. (Rissanen, Pitkänen, Juvonen, Kuhn, & Hakkarainen, 2014, 2.) Uusien temppujen 

kehittäminen ja lainaaminen muilta kollegoilta on yleistä myös tutkittavieni edustamissa 

lajeissa. Taikurit korostivat persoonallisuuden ja karisman menestyvässä taikuuden 

harjoittamisessa (Rissanen, Pitkänen, Juvonen, Kuhn ja Hakkarainen, 2014, 2). 

Sirkustaiteilijoilla, tankotanssijoilla ja trikkaajilla on oma tyylinsä tehdä omaa lajiaan, joka 

erottaa heidät muista lajin edustajista.  
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3 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tässä luvussa kuvaan ja perustelen tutkimuksessani tekemiäni valintoja sekä selostan 

tutkimusprosessin etenemistä vaihe vaiheelta. Tutkimukseni lähtökohtana ei ole saada 

yleistettävää tietoa. Tuomen ja Sarajärven mukaan laadullisessa tutkimuksessa pyritään 

kuvaamaan ja ymmärtämään jotakin ilmiötä tai tapahtumaa, eikä niinkään saada yleistettävää 

tietoa (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 98). Tutkimukseni tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään 

ilmiötä. Tästä lähtökohdasta olen rakentanut koko tutkimukseni ja kaikki tutkimuksessani 

tekemäni ratkaisut perustuvat tähän lähtökohtaan.  

Aloitin tutkimukseni tekemisen keväällä 2018, vaikka itse tutkimusaihe oli muotoutunut 

mielessäni jo kauan ennen varsinaisen tutkimuksen aloittamista. Aikatauluksi olin suunnitellut 

toteuttavani koko tutkimukseni vuoden 2018 aikana. Alkuvuodesta 2018 esittelin 

tutkimussuunnitelmani ja heti sen jälkeen keräsin tutkimusaineistoni. Kevään ja kesän 2018 

aikana litteroin aineistoni ja kirjoitin teoreettisen viitekehykseni sekä tutkimusmetodologiani. 

Syksylle 2018 ajoittuvat tutkimuksen analysointi, tulosten kirjoittaminen sekä muiden lukujen 

viimeistely. Laadulliselle tutkimukselle on Tuomen ja Sarajärven mukaan ominaista se, että 

tutkimuksen eri vaiheet voivat olla yhteen kietoutuneita, eikä niitä aina voida tarkasti erottaa 

toisistaan. Tutkimus voi muuntua ja muuttua tutkimuksen aikana esimerkiksi 

tutkimustehtävien suhteen. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 173.) Tämä tuli selkeästi esiin omassa 

tutkimuksessani, sillä työstin useampaa tutkimusvaihetta samanaikaisesti ja 

tutkimuskysymykseni tarkentuivat tutkimuksen edetessä. 

3.1 Tutkimusaiheen ja viitekehyksen valinta sekä tutkimussuunnitelman 

muodostaminen 

Tutkimusaiheeni valinta oli prosessi, johon vaikuttivat opintoni, työni sekä harrastukseni. 

Minusta identiteetti ja sen muodostuminen on aina ollut kiehtova aihe psykologia- ja 

kasvatustieteissä. Minua oli aina kiinnostanut kysymys siitä, miten jostakin ihmisestä tulee 

sellainen, kuin hän on. Identiteetin teemoilta on tehty paljon erilaisia tutkimuksia. Erilaisia 

identiteettitutkimuksia selatessani pyrin etsimään sellaisia tutkimuksia, joissa yhdistyisivät 

kerronnallisuus ja identiteetti. Taustatyötä tehdessäni minulle tuli vastaan narratiivisen 

identiteetin käsite, jossa yhdistyivät minua kiinnostavat teemat eli kerronnallisuus ja 

identiteetti.  
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Tutkimushenkilöiksi halusin valita sellaisia henkilöitä, joiden tarinoiden kuunteleminen ja 

tutkiminen olisi mielekästä ja mielenkiintoista. Sirkus on minulle rakas harrastus, jonka 

parissa olen työllistynyt jo useamman vuoden ajan. Olen tutustunut sirkusurani aikana moniin 

kiinnostaviin taiteilijoihin ja urheilijoihin erilaisten esitysten, workshoppien, kollegoiden ja 

muiden kontaktien kautta. Usein heidän kanssaan keskustellessani keskustelun aihe on 

ajautunut taiteen tekemiseen sekä taiteilijoiden urapolkuihin. Minusta heidän kertomuksiaan 

oli niin mielenkiintoista kuunnella, että halusin alkaa tutkia psykologisesta viitekehyksestä 

kertomuksia siitä, miten taiteilijoista ja urheilijoista tuli oman alansa ammattilaisia. 

Sirkustaiteelle ominaista on, että se on yhtä aikaa sekä taide- kuin urheiluharrastus. Halusin 

laajentaa pro gradu - tutkielmani näkökulmaa ja tutkia myös joidenkin muiden lajien edustajia 

kuin pelkästään sirkusammattilaisia. Lajeja pohtiessani valitsin tutkittavaksi myös 

tankotanssin ja trikkauksen. Tankotanssi oli minulle entuudestaan hyvin tuttu laji, sillä 

harrastin sitä useiden vuosien ajan ennen kuin siirryin sirkuksen pariin. Trikkaus on minulle 

hieman tuntemattomampi laji, mutta olen joskus kokeillut sen alkeita ja minulla on myös 

muutamia trikkaajia tuttavapiirissäni. Trikkaus on showlaji, jonka muodostumiseen ovat 

vaikuttaneet monet muut lajit, kuten telinevoimistelu ja breakdance. Trikkauksessa yhdistyy 

akrobaattiset liikkeet, kuten erilaiset voltit, sekä taistelulajeista tulleet potkut. Trikkaus on 

minusta hyvä lisäys tankotanssin ja sirkuksen joukkoon, sillä trikkauksessa suurin osa 

harrastajista on miehiä, kun taas kahdessa muussa harrastajakunta on naisvaltaista. Kaikissa 

näistä lajeista on kuitenkin sekä mies- että naisammattilaisia. Näitä teemoja yhteen nivoessani 

minulle muotoutui tutkimusaiheeksi sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikkaajien 

narratiivinen identiteetti ja sen muotoutuminen.   Sirkuksesta, tankotanssista ja trikkauksesta 

on tehty tutkimusta olemattoman vähän. Niitä olisi mielestäni syytä tutkia, sillä lajit ovat 

yleistyneet viime aikoina. 

Tutkimusaiheen valittua tutkijan tulee Tuomen ja Sarajärven mukaan tutustua 

tutkimuskirjallisuuteen. Tutkijan tulee tutustua uusimpaan tutkimustietoon. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, 175.) Selattuani niin kansainvälisiä, kuin kotimaisiakin uusia narratiivisen 

identiteetin tutkimuksia, tein päätöksiä koskien aiheeni rajaamiseen, sekä siihen, millä tavalla 

toteuttaisin tutkimukseni. Päätin sitoutua tekemään tutkimukseni yhden teorian näkökulmasta, 

johon valitsin McAdamsin narratiivisen identiteetin teorian. Teoria on mielestäni luotettava ja 

se sopi hyvin omaan tutkimukseeni. Teorian luotettavuuden puolesta puhuu se, että useat 

tutkijat ovat hyödyntäneet hänen teoriaansa tutkimuksissaan. McAdams on tehnyt myös 

melko uutta tutkimusta, joka mielestäni lisää teorian luotettavuutta.   Suunnitelmana minulla 
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oli kerätä aineistoksi haastatteluja, joissa sirkustaitelijat, tankotanssijat ja trikkaajat kertoisivat 

omaa kertomustaan siitä, miten heistä tuli sitä, mitä he ovat nyt ja mitä he voisivat 

tulevaisuudessa olla.  

Tutkimukseni alkumetreillä valitsin viitekehykseksi kerronnallisuuden. Kerronnallisessa 

tutkimuksessa tavoitteena on kokemuksen ymmärtäminen. (Clandinin & Caine, 2008, 541–

543.) Myös omassa tutkimuksessani halusin ymmärtää, miten tutkittavien narratiivinen 

identiteetti on elämänpolun aikana muodostunut, jonka takia kerronnallisuus sopi todella 

hyvin tutkimukseeni.  Monissa McAdamsin narratiiviseen identiteettiin liittyvissä 

tutkimuksissa käytettiin narratiivista lähestymistapaa, kuten McLeanin ym. (2017) tekemässä 

tutkimuksessa. Tämän takia myös itse käytän narratiivista lähestymistapaa omassa 

tutkimuksessani.  

Tuomi ja Sarajärvi painottavat sitä, että tutkimusaiheen valinnan jälkeen tutkijan tulee tehdä 

päätöksiä ja suunnitelma tutkimuksen etenemisestä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 175). 

Tutkimusaiheeni ja viitekehykseni valintojen perusteella rakensin tutkimussuunnitelman, 

jonka esittelin ja hyväksytin työtäni ohjaavilla opettajilla. Tutkimussuunnitelmani esittelyn ja 

hyväksynnän jälkeen aloin etsimään lisää tietoa tutkimusaineistosta. Rakensin teoriataustaani 

siten, että pyrin löytämään mahdollisimman paljon McAdamsin tekemiä narrativiseen 

identiteettiin liittyvä tutkimuksia, jotka sopivat hyvin omaan tutkimukseeni. Rakensin teoriani 

näiden tutkimusten perusteella ja täydensin sitä muilla tutkimuksilla, jotka sopivat aiheeseeni. 

Syvensin teoriataustaani työni edetessä. Seuraavat työvaiheet olivat koehaastattelujen ja 

haastattelujen suorittaminen, aineiston käsittely ja analysointi. Näitä vaiheita kuvaan 

tarkemmin tässä luvussa. Analyysin suoritettuani kirjoitin tuloslukuni sekä pohdinnan ja 

johdannon. Aivan työni loppupuolella kirjoitin tiivistelmän työstäni. 

3.2 Tutkittavat ja heidän valintansa 

Koska laadullisen tutkimuksen päämääränä on Tuomen ja Sarajärven mukaan ilmiön 

ymmärtäminen ja kuvaaminen, ei ole yhdentekevää, millaisia tutkittavia tutkimukseen 

valitaan. He suosittelevatkin, että tutkija pyrkii valitsemaan tutkittavaksi sellaisia henkilöitä, 

jotka tietäisivät mahdollisimman paljon tutkittavasta asiasta, tai että heillä olisi siitä 

henkilökohtaista kokemusta. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 98.) Tämän takia valitsin 

informaatikoikseni sellaisia henkilöitä, joilla on syvä tietämys omasta lajistaan ja he 

työskentelevät pääsääntöisesti taiteilijoina ja urheilijoina.  



22 

 

Tutkittavien hankinnassa käytin omia verkostojani. Tiesin kaikki tutkimukseeni osallistuneet 

henkilöt entuudestaan, sillä harrastuspiirit ovat melko pienet Suomessa. Kysyin kaikilta 

tutkittaviltani aluksi viestin välityksellä, että olisivatko he alustavasti kiinnostuneita 

osallistumaan tutkimukseeni. Kerroin pyynnössäni lyhyesti, kuka olin, mitä olin tutkimassa, 

mihin olin pyytämässä heitä osallistumaan ja mitä tutkimukseen osallistuminen vaatisi 

tukittavilta. Kaikki muut paitsi yksi kysymistäni henkilöistä osallistuivat tutkimukseeni. 

Tutkimuksesta kieltäytynyt henkilö oli juuri muuttanut ulkomaille, eikä sen takia voinut 

osallistua tutkimukseeni. Squire kertoo, että tutkittavalla voi olla monia erilaisia syitä 

osallistua tutkimukseen. Tutkittavat voivat nähdä arvoa tutkimuksen aiheessa, toivovat 

auttavansa muita tai haluavat kertoa tarinansa. (Squire, 2014, 104.) Sovin tutkittavieni kanssa 

sellaisen tutkimusajankohdan ja paikan, joka sopi heille. 

Tutkittavien valinta ei saa olla sattumanvaraista laadullisessa tutkimuksessa Tuomen ja 

Sarajärven mukaan, vaan tutkittavien tulee sopia tutkimuksen tarkoitukseen. He käyttävätkin 

termiä eliittiotanta viittaamaan sellaisesta asetelmasta, jossa tutkittavaksi valitaan vain 

sellaisia henkilöitä, joilta tutkija odottaa saavansa parhainta tietoa tutkittavasta ilmiöstä. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, 99.) Kiinnitin suurta huomiota tutkimushenkilöideni valintaan, 

sillä halusin tutkimukseeni mahdollisimman hyviä informaatikkoja. Voisinkin väittää, että 

oman tutkimukseni tutkittavat täyttävät eliittiotannan määritelmän kriteerit. Haastateltavien 

valinta on aina tutkimuskohtaista. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 98.) Omassa tutkimuksessani 

valitsin tutkittavat siten, että edustettuna olisi sekä miehiä että naisia ja jokaisesta lajista 

vähintään kaksi edustajaa. Sain tutkittavakseni yhdeksän haastateltavaa, joista miehiä oli 

kolme ja naisia kuusi. Nuorin tutkittavista oli 22-vuotias ja vanhin 37-vuotias. Haastateltavien 

keski-ikä oli 29 vuotta. Tuomi ja Sarajärvi korostavat, että laadullisessa tutkimuksessa 

painopisteenä on tutkimuksen laatu, eikä määrä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 173.) Valitsemalla 

asiantuntevia ja päteviä informaatikkoja pyrin varmistamaan sen, että aineistostani tulee 

sisällöltään korkealaatuista. Annoin jokaisen tutkittavan itse määritellä, mitä he kokivat 

olevansa. Tämän takia viitatessani tutkittaviini eli sirkustaiteilijoihin, tankotanssijoihin ja 

trikkaajiin, käytän termejä taiteilijat ja urheilijat. Olennaista on myös kertoa, että termejä 

sirkustaiteilija ja sirkusartisti käytetään yleisesti toistensa synonyymeina.  

Tutkittavat voivat Kuulan ja Tiitisen mukaan osallistua tutkimukseen monesta syystä. He 

voivat esimerkiksi haluta vaikuttaa tutkimuksen avulla, kertoa omia näkemyksiään ja 

kokemuksiaan. He voivat osallistua tutkimukseen myös siksi, että saavat nähdä ja kokea 

jotain uutta.  Tutkittava voi myös kokea, että tutkimusaihe on mielenkiintoinen, tai että 
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hänellä on kerrottavaa ja tietämystä aiheeseen liittyen. (Kuula & Tiitinen, 2010, 447.) 

Tutkimustilanteessa annoin tutkittavien vapaasti valita, esiintyisivätkö he peitenimellä vai 

omalla nimellään. Kaikki haastateltavat halusivat esiintyä tutkimuksessa omalla nimellään. 

Tutkittavat ja heidän lajinsa on koottu liitteeseen taulukoksi. 

3.3 Tutkimushaastattelut  

3.3.1 Kerronnallinen haastattelu tutkimusmenetelmänä 

Valitsin tiedonkeruutavakseni narratiivisen haastattelun, koska se sopi todella hyvin yhteen 

tutkimusaiheeseeni. Kerronnallisen tutkimuksen keskipisteenä on merkityksenanto (Adler 

ym., 2017, 5–6). Kertomusten avulla ihmiset tekevät selkoa menneestään (Riessman, 2008, 

8). Tuomi ja Sarajärvi toteavat, että haastattelussa on kyse halusta tietää, miten yksilö 

ajattelee ja miksi hän toimii tietyllä tavalla. Vastaus kysymyksiin saadaan suoraan kysymällä 

tätä tutkittavilta. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 84–85.) Hännisen mukaan kerronnallisessa 

tutkimuksessa halutaan saada selville, miten kertoja tulkitsee menneisyyttään kertomahetkellä 

(Hänninen, 2015, 173). Tutkimuksessani olen kiinnostunut elämänkertomuksista, joissa 

tutkittavat tekevät minulle sekä itselleen kertomusten avulla selkoa niistä merkityksellisistä 

asioista tai tapahtumista, jotka ovat johtaneet siihen, että tutkittavista on tullut sellaisia, kuin 

he ovat kertomahetkellä. Kertomukset täytyy aina ymmärtää niiden kontekstissa. Kertomus on 

suunniteltu tietyille vastaanottajille. Tarinan vastaanottava yleisö voi myös tulkita sen eri 

tavalla. (Riessman, 2008, 8.) Tässä tutkimuksessa kaikki tutkittavat tiesivät, että minulla on 

ainakin jonkin verran tietämystä heidän alastaan. Uskon, että se vaikutti jonkin verran 

tutkittavien kerrontaan. Tämä tuli ilmi siten, että tutkijat saattoivat vedota kerronnassaan 

minuun sanomalla esimerkiksi ”Niin kuin tiedät.” He siis olettivat, että minä tankotanssijan ha 

sirkuksen harrastajana ymmärrän jotain heidän kokemuksiinsa liittyen.  

Mielestäni haastattelumenetelmän käytössä on myös paljon hyviä puolia. Tuomen ja 

Sarajärven mukaan haastattelun vahvuus tutkimusmetodina on sen joustavuus. Tutkija voi 

tarvittaessa toistaa haastattelukysymyksen. Hän voi myös tarkentaa epäselväksi jääneitä 

asioita, tai oikaista mahdollisia väärinymmärryksiä. Haastattelussa tutkija pystyy myös 

fyysisesti käymään keskustelua tutkittavan kanssa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 84–85.) Tämä 

haastattelun hyvä puoli tuli ilmi oman tutkimukseni haastattelutilanteessa, kun tutkittavat 

halusivat saada täsmennystä haastattelukysymyksestä.  
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Monet tutkijat ovat käyttäneet haastattelua aineistonkeruumenetelmässä tutkiessaan 

kertomuksia tai kerronnallista identiteettiä. Esimerkiksi Hänninen toteaa, että haastattelu on 

tyypillinen tapa narratiivisen aineiston keräämiseen (Hänninen, 2015, 172). Adlerin mukaan 

narratiivisen identiteetin kysymykset vaativat laadullisia metodeja, jotka voivat paljastaa 

moninaisuutta ja tutkia uusia väyliä paremmin (Adler ym., 2017, 19). Kujala on tutkinut 

ikääntyvien ihmisten narratiivista identiteettiä. Narratiivinen identiteetti on kokemuksena 

hyvin henkilökohtainen. Kerronnallisen lähestymistavan avulla päästään sisälle 

henkilökohtaisiin kokemuksiin. Kokemukset syntyvät neuvottelujen sekä sosiaalisissa 

tilanteissa tapahtuvien määrittelyjen ja merkityksen antojen avulla. Henkilökohtaisiin 

kokemuksiin päästään siten, että annetaan tutkittavien itse määrittää asiat omin sanoin ja 

käsittein. (Kujala, 2007, 17.) Kertomukset sallivat tutkijan eettisesti ja merkityksellisesti 

ymmärtää elettyjä kokemuksia niiden kontekstissa. Ne arvostavat kokijoiden ääniä ja 

kokemuksia. (McAdams, 2018, 365–368.) Kertomukset voidaan kerätä osallistujilta joko 

suullisesti tai kirjoitetussa muodossa. Haastattelulähestymistapa sallii jatkokysymykset ja 

tuottaa laajempia kertomuksia. (Kujala, 2007, 17.) Valitsin haastattelun tiedonkeruutavakseni 

myös siksi, koska uskon sen olevan luonteva, helppo, vaivaton ja miellyttävä tapa tutkittaville 

kertoa omaa tarinaansa. Samalla tavalla pohti myös Kujala todetessaan, että hänen 

tutkittavansa mieluummin puhuivat, kuin kirjoittivat tekstiä (Kujala, 2007, 17). Narratiivisen 

identiteetin tutkimiseen on McAdamsin mukaan olemassa sille kehitettyjä tutkimus- ja 

analysointimenetelmiä. Narratiivista identiteettiä voidaan pelkistetysti sanoen tutkia erilaisten 

haastattelumenetelmien ja sisällönanalyysin avulla. (McAdams, 2018, 365–368.) Omassa 

työssäni käytin McAdamsin tavoin kerronnallista haastattelua aineiston keräämisessä ja 

sisällönanalyysiä aineiston analysoinnissa. 

Hyvärisen ja Löyttyniemen mukaan kertomuksia on monenlaisia. Yksi niistä on lyhyet 

henkilökohtaiset ja suulliset kertomukset, jotka kuvaavat tietyn tapahtuman tai kokemuksen. 

(Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005, 193.) Myös Adlerin ym. mukaan jotkut tutkijat ovat 

kiinnostuneita spesifioiduista elämänkokemuksista (Adler ym., 2017, 9–10). Tällaisiin 

kertomuksiin sisältyy tilanne, henkilöt sekä juoni (Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005, 193). 

Tutkijaa voi kiinnostaa, mitä tapahtui, missä ja milloin. Keitä henkilöitä osallistui tapahtumiin 

ja mitä yksilö koki ja tunsi silloin? Miksi tietty hetki tulee tutkittavan mieleen ja mitä kohtaus 

voi kertoa tutkittavasta henkilönä? (Adler ym., 2017, 9 10). Näiden kertomusten avulla 

vastataan usein yhteen kysymykseen ja ne kuvaavat yhden kokemuksen (Hyvärinen & 

Löyttyniemi, 2005, 193). Tutkimalla tiettyjä elämänkokemuksia tutkija saa mahdollisuuden 
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kysyä tietyn kokemuksen merkityksistä yksilölle (Adler ym., 2017, 9–10). Oman 

tutkimukseni kertomukset ovat lähimpänä edellä kuvattua kertomatyyppiä. Pyysin 

tutkittaviltani kertomuksia, jotka keskittyisivät kuvaamaan omia polkujaan siitä, miten heistä 

tuli oman alansa ammattilaisia. Kertomukset pysyivät todella hyvin tutkimusaiheessa ja vain 

muutaman kerran kerronta saattoi hieman ajautua sivupoluille pieniksi hetkiksi.  

Hännisen mukaan kertomusmuotoisen aineiston saamiseen haastattelemalla voidaan vaikuttaa 

siten, että pyydetään haastateltavaa kertomaan tutkimuksen kohteena olevasta asiasta oman 

tarinansa (Hänninen, 2015, 172). Aloitin tutkimushaastatteluni antamalla tutkittaville 

tehtävänannon. Kerroin tutkittavalle tietäväni heidän olevan sirkuksen, tankotanssin tai 

trikkauksen ammattilaisia. Pyysin tutkittaviani kertomaan minulle heidän oman 

kertomuksensa siitä, miten heistä tuli sirkustaiteilijoita, tankotanssijoita tai trikkaajia. Ihmiset 

todennäköisesti kertovat tarinoita silloin, kun heiltä kysytään, miten heistä tuli sitä, mitä he 

odottavat tulevaisuudeltaan. (McAdams, 2018, 361.) Adlerin ym. mukaan kerronnallisista 

kysymyksistä odotetaan vastaukseksi kertomuksia (Adler ym., 2017, 5–6). Hyvärinen ja 

Löyttyniemi kuvaavat kerronnallista haastattelumenetelmää, jossa lähtökohtana on 

kertomuksia hakeva kysymys. Kertomuksia pyytämällä tutkija saa vastaukseksi 

henkilökohtaisia kokemuksia ja kertomuksia. (Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005, 198.) 

Termistä kerronnallinen haastattelu Hyvärin käyttää myös termiä kertomushaastattelu. 

Monet tutkijat käyttävät myös termiä narratiivinen haastattelu. Omassa työssäni päätin 

käyttää tästä aineistonkeruumenetelmästä käytettäväksi kerronnallinen haastattelu, koska 

käytän myös termiä kerronnallinen tutkimus narratiivisen tutkimuksen sijaan. Tällä tavalla 

käyttämäni termit ovat mielestäni yhdenmukaisia. Mielestäni suomenkielisessä tutkimuksessa 

on hyvä käyttää sille kielelle käännettyjä termejä, jos sellaisia on olemassa. Kerronnallisen 

haastattelun avulla tutkija kerää kertomuksia tutkimuksensa aineistoksi (Hyvärinen, 2017, 

174). Aineiston muodostamista kertomuksilla perustellaan sillä, että kertomusten avulla 

ihmiset jakavat kokemustietoa. Kertomushaastattelun avulla voidaan kerätä kertomuksia, 

jotka koskettavat lyhyttä tai pitkää elämän osa-aluetta tai jaksoa. (Hyvärinen, 2017, 174.) 

Kerronnalliselle haastattelulle on Hyvärisen mukaan ominaista se, että ne ovat 

strukturoimattomia, eivätkä ne tavoittele perinteistä mallia, jossa on paljon kysymyksiä ja 

vastauksia. Haastattelun aloitusta voisi paremminkin kuvailla tehtävänannoksi, joka 

johdattelee tilanteeseen. Tutkija voi muotoilla aloituksen ja tehtävänannon siten, että hän 

osoittaa tutkittavalle kiinnostuksen kohteensa ja tällä tavalla pyytää kertomuksia tietystä 

aiheesta. (Hyvärinen, 2017, 177.) Kerronnallisen haastattelun tavoitteena on saada 
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haastateltavan omiin kokemuksiin pohjautuvaa kertomusta (Hyvärinen, 2017, 189). 

Haastattelussa haastateltavan annetaan vapaasti kertoa kertomustaan ja haastattelijan tulee 

nyökytellä ja rohkaista kertomisen jatkamiseen. Tämän jälkeen haastattelija voi muodostaa 

lisäkysymyksiä asioista, jotka ovat nousseet tarinasta. Lopuksi haastattelija voi kysyä 

tutkimusongelmansa kannalta olennaisia kysymyksiä, jotka eivät ole vielä tulleet tarinassa 

esiin spontaanisti. (Hänninen, 2015,172.)  

Kerronnallista haastattelua ohjaa kerronnallisuuden teoria. Kerronnallisen haastattelun sisältö 

ja rakenne riippuvat teoriasta, analyysitavasta ja tutkimuskysymyksistä. Kysymykset, kuten 

”Milloin ensimmäistä kertaa huomasit” tai ”Miten aloit…?” tarjoaa vastaajille 

mahdollisuuden kertoa tapahtumat aikajärjestyksessä, jos haastateltavat kokevat sen tärkeäksi. 

Päätös siitä, mitkä sisällöt ovat relevantteja ja mitkä eivät, tehdään haastattelun aikana 

yhteistyössä informaatikon ja tutkijan kesken. (Ayres, 2008, 545.) Kujala puolestaan katsoo, 

että kaikki, mitä tutkittava pitää tärkeänä kertoa, on tärkeää (Kujala, 2007. 18). Kerronnalliset 

haastattelut voivat olla puolistrukturoituja tai strukturoimattomia riippuen 

tutkimuskysymyksestä ja analyysin päämäärästä. Kysymysten tulee olla avoimia ja sellaisia, 

että ne rohkaisevat osallistujaa selittämään itseään. Kaikki kysymykset eivät välttämättä tuota 

tarinaa. Usein tutkija rakentaa narratiivin informaatikon tarjoamista kertomuksesta tai 

kertomusten osista. Suljetut kysymykset eivät helpota kertomuksen luomisessa. 

Kerronnallinen haastattelu vaatii tarkkaa suunnittelua, jossa kysymykset asetetaan 

huolellisesti edellisten kysymysten jatkeeksi. Kerronnallisessa haastattelussa pyritään 

saamaan selvityksiä toiminnoista ja kokemuksista. Sellaiset kysymykset, kuten ”Kuinka siinä 

tapahtui niin… ” tai ”Mitä teit sitten?” saavat aikaan ajattelua, joka alleviivaa tapahtumien tai 

kokemusten yhteyksiä, jotka informaatikko on valinnut tarinaansa. Näiden yhteyksien 

selvittäminen on kerronnallisen haastattelun ensisijainen tarkoitus. (Ayres, 2008, 545.) 

Kujala näkee, että kerronnallisen haastattelun avulla kerätään ja kuunnellaan kertomuksia. 

Haastattelutilanteessa tämä ilmenee siten, että tutkija pyytää tutkittavilta kertomuksia 

tutkimuksensa aineistoksi. Kertomusten saamisen kannalta tärkeää on se, että tutkija antaa 

kertomukselle tilaa ja kysyy kysymyksiä, joihin olettaa saavansa kertomuksia vastaukseksi. 

(Kujala, 2007. 18.) Myös Hyvärinen kuvaa sitä, miten kuunteleminen ja hiljaa olemisen taito 

ovat avainasemassa kerronnallisessa haastattelussa. Haastattelutilanteessa tutkija on se, joka 

on tullut kuuntelemaan tutkittavan eli asiantuntijan kertomusta. Haastattelijan tulee olla 

tietoinen siitä, miksi on kiinnostunut tutkittavasta asiasta ja viestiä se myös selkeästi 

tutkittavalle ennen kuin tutkimushaastattelu aloitetaan. Tutkijan olisi hyvä varata aikaa 
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alustavalle tutustumiselle ja keskustelulle ennen varsinaista tutkimushaastattelua. Tämä ei saa 

kuitenkaan viedä liikaa tutkittavan aikaa. Tutkittavalle olisi hyvä antaa pieni hetki aikaa 

havaintojen tekemiseen tutkijasta. Hyvä kuuntelija ei keskeytä haastateltavaa, vaan antaa tälle 

tilaa kertoa rauhassa omaa kertomustaan. Haastattelija voi tiivistää haastateltavan puhetta ja 

näin varmistaa, että on ymmärtänyt kerrotun oikein. Kertomuksissa on usein myös 

emotionaalisesti latautuneita kohtia, jolloin tutkijan tulee peilaamalla osoittaa empatiaa 

tutkittavaa kohtaan. Tutkija voi pyytää esimerkkejä ja täsmennyksiä tutkittavan kertomukseen 

liittyen. Tällä tavalla voidaan hienovaraisesti ohjata tutkittavaa kertomaan lisää jostakin 

aiheesta. (Hyvärinen, 2017, 181–183.) Haastattelija usein viestii haastateltavalle 

ymmärtäneensä haastateltavaa ja kuittaa tälle nyökkäyksien ja äännähtelyiden avulla. 

Kuittauksen avulla tutkija viestii haastateltavalle, että tämän vastaus on riittävä. (Ruusuvuori, 

2010b, 269.) 

3.3.2 Valmistautuminen haastatteluihin ja haastattelujen suorittaminen 

Ennen varsinaisten tutkimushaastattelujen suorittamista olin etukäteen suunnitellut ja 

valmistellut asiat siten, että tutkimukseni olisi laadultaan mahdollisimman hyvä.  Olen 

kiinnittänyt suurta huomiota tutkimukseni eettisyyteen. Luvussa 3.5 kuvaan tarkemmin 

tutkimukseni eettisiä valintoja, joten tässä luvussa vain sivuan aihetta lyhyesti. Olin 

suunnitellut tarkasti, millä tavalla suoritan haastatteluni, taltion ja käsittelen sen, sekä millä 

tavalla analysoin aineistoni. Olin myös tehnyt suunnitelmia aineistoni mahdollista 

jatkokäyttöä varten.  

Tutkijan tulee etukäteen suunnitella, mitä tietoja hän kertoo tutkittavalle tutkimuksestaan. 

Hänen tulee myös kertoa aineiston käsittelyn ja tallentamisen suunnitelmista. (Ranta & 

Kuula-Lumi, 2017, 425.) Ruusuvuori toteaa, että haastattelut usein tallennetaan 

nauhoittamalla tai videoimalla (Ruusuvuori, 2010a, 424). Nauhoitin ja litteroin kaikki 

haastatteluni mukaan lukien koehaastattelut. Lisäksi annoin kaikille tutkimukseeni 

osallistuneille henkilöille saatekirjeen. Siinä esittelin itseni, kerroin tutkimuksesta ja sen 

käyttötarkoituksesta. Saatekirjeen yhteydessä selvitin tutkittavalle hänen oikeuksistaan sekä 

kysyin lupaa tutkimukseen. Lisäksi annoin kaikille tutkittaville informaatiota tutkimuksestani 

myös suullisesti. Valitsin haastattelujen tallennustavaksi nauhoituksen videoinnin sijasta, 

koska en ollut kiinnostunut nonverbaalista viestinnästä. Nonverbaalilla viestinnällä voidaan 

Pietilän mukaan välittää merkityksiä vuorovaikutustilanteessa. Ne ovat usein sidoksissa 
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kulttuurisiin arvoihin ja normeihin. (Pietilä, 2010, 413–414.) Haastattelutilanteissa kiinnitin 

huomiota siihen, että tutkittavat käyttivät ilmeitä, eleitä ja äänenpainoa kertomuksensa tukena. 

Näitä olisi toki voinut olla mielenkiintoista tutkia, mutta tutkimusaiheen rajaamisen takia oli 

parempi keskittyä pelkästään kertomusten sisältöihin.  

Haastattelu noudattaa tiettyä menettelytapaa, mutta pyrkimyksenä on saada haastattelu 

tuntumaan mahdollisimman mukavalta. (Adler ym., 2017, 12.) Kaikki haastattelut olivat 

yksilöhaastatteluja ja tapahtuivat tutkittavan ehdoin tämän valitsemassa paikassa hänelle 

sopivaan aikaan. Keräsin haastatteluni kolmella paikkakunnalla Suomessa. Kaikki 

haastattelut, yhtä lukuun ottamatta, tapahtuivat kasvotusten. Yksi haastatteluista jouduttiin 

pitämään skypen välityksellä aikataulusyistä. Skypen avulla tapahtuvassa haastattelussa piti 

pohtia mahdollisia tietoturvariskejä. Haastateltava suostui skypehaastatteluun, eikä pitänyt 

tätä haastattelutapaa ongelmallisena.  

Adler ym. kertovat, että haastattelujen harjoittelu, mukaan lukien pilottihaastattelut 

kommentoinnin kanssa, ovat tärkeitä tutkimuksen tekemisen kannalta (Adler ym., 2017, 12). 

Ennen varsinaisia tutkimushaastatteluja suoritin koehaastatteluja, jotta saisin palautetta siitä, 

kuinka hyvin haastattelutyylini toimii käytännössä. Toimin näin, sillä olen kokenut sen 

hyödylliseksi ensimmäisessä pro gradu -tutkielmassani. Lisäksi monet muutkin tutkijat 

toimivat tällä tavalla. Esimerkiksi Kujala kertoo edenneensä omassa tutkimuksessaan siten, 

että ennen varsinaisia haastatteluja hän teki koehaastatteluja. Koehaastattelujen avulla Kujala 

pyrki orientoitumaan tutkimusilmiöön ja haastattelun testaaminen tiedonkeruumenetelmänä 

vuorovaikutustilanteessa. (Kujala, 2007, 15.) Koehaastateltavaksi valitsin vähintään yhden 

henkilön edustamaan jokaista tutkimuksen kohderyhmää. Koehaastatteluissa haastattelin 

kahta miestrikkaajaa, yhtä naistankotanssijaa ja yhtä naissirkustaiteilijaa. 

Koehaastateltavillani oli pitkä harrastustausta lajinsa parissa ja heillä oli myös esiintymis- tai 

opetuskokemusta. Koehaastattelujen avulla sain ennakkokäsitystä siitä, millaisia vastauksia 

voisin saada. Parantelin koehaastattelujen jälkeen haastattelutapaani, jotta tutkittavan kerronta 

olisi mahdollisimman sujuvaa. Koehaastatteluissa testasin haastattelumallia, jossa minulla oli 

useilta ennalta suunniteltuja kysymyksiä, joita kysyin aina, kun koehaastateltavan kerronta 

lakkasi. Tämä haastattelutyyli ei ollut mielestäni toimiva, sillä kerronta oli töksähtelevää. 

Tämä johtui ehkä siitä, että koehaastateltavat odottivat minun kysyvän esittävän kysymyksiä 

heille. Tämä oli mielestäni tärkeä huomio, sillä halusin aineistokseni enemmän yhtenäistä 

kerrontaa, kuin töksähtelevää kysymys- vastausperiaatetta noudattavaa kerrontaa. 

Koehaastattelujeni avulla muutin haastattelutyylini vahvemmin narratiiviseksi haastatteluksi.  
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Pietilän mukaan haastattelujen toteuttaminen vieraalla kielellä on yleistynyt. Tätä voi selittää 

sillä, että tutkijat liikkuvat nykyään enemmän ja että kansainvälinen yhteistyö on lisääntynyt. 

Lisäksi myös kasvava muuttoliikkeen arvioidaan vaikuttaneen siihen, että haastatteluja 

suoritetaan enemmän vieraalla kielellä. (Pietilä, 2010, 411.) Karina Saarelan haastattelu 

suoritettiin englanniksi. Haastattelu voidaan toteuttaa kielellä, joka ei ole tutkijan eikä 

haastateltavan äidinkieli (Pietilä, 2010, 411). Englanti oli niin minulle tutkijana, kuin 

tutkittavallekin, vieras kieli. Pietilän mukaan riittävän hyvä kielitaito on itsestään selvä 

vaatimus haastattelun tekemiseen vieraalla kielellä (Pietilä, 2010, 412). Koska kieltä ja 

kulttuuria ei voida erottaa toisistaan, tutkijan olisi hyvä olla perehtynyt haastateltavan 

kulttuuriin. Vieraan kulttuurin ja sen tapojen tuntemisesta on hyötyä esimerkiksi 

vuorovaikutustilanteessa. (Pietilä, 2010, 412.) En pitänyt haastattelun toteuttamista vieraalla 

kielellä ongelmallisena tutkimukseni kannalta, sillä olin aikaisemmin ollut tekemisissä 

tutkittavani kanssa, jolloin kommunikoimme englannin kielellä. Olin keskustellut hänen 

kanssaan aikaisemmin kulttuurieroista taidepiireissä Suomen ja haastateltavani kotimaan, 

Ukrainan välillä. Tämän takia minulla oli jonkinlainen käsitys haastateltavani kulttuurista. 

Koin myös, että Karina Saarela oli todella hyvä informaatikko. Valitsin Karinan 

tutkittavakseni siksi, koska hän on paitsi sirkustaiteilija, myös trikkaaja. Naispuolisia 

trikkaajia on hyvin vähän Suomessa, joten koin tärkeäksi pyytää häntä mukaan tutkimukseen. 

Vieraalla kielellä suoritetusta haastattelusta voi olla hyötyä tutkijalle. Haastateltava voi 

selittää jotkut asiat tutkijalle selkeämmin ja laajemmin, kuin saman kulttuurin edustajalle. 

Haastattelijan ja haastateltavan ollessa samasta kulttuurista, joitakin asioita voidaan jättää 

kertomatta haastattelutilanteessa, sillä niitä pidetään itsestään selvinä. (Pietilä, 2010, 415–

416.) 

Kun koehaastattelut oli suoritettu ja litteroitu, sekä haastattelumenetelmää paranneltu, oli aika 

suorittaa varsinaiset tutkimushaastattelut. Haastateltavat valitsivat haastattelupaikakseen 

kotinsa, kahvilan tai jonkin muun julkisen paikan, joka oli heille mieluisa. Ennen haastattelun 

alkua jutustelin epävirallisesti kuulumisia, jonka avulla rakensin hyvää ilmapiiriä, jossa 

tutkittavan olisi mahdollisimman helppo ja luonteva kertoa omaa elämäänsä koskeva 

kertomus. Johdatin keskustelun aiheen melko nopeasti tutkimukseeni ja annoin tutkittavalle 

saatekirjeen luettavaksi, johon hänellä oli aikaa perehtyä rauhassa. Tässä vaiheessa tutkittava 

pystyi myös halutessaan kysymään lisäkysymyksiä tutkimukseen liittyen. Kun tutkittava oli 

valmis, aloitin haastatteluni.  
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Haastattelussa etenin vahvasti narratiivisen haastattelun ominaispiirteiden mukaisesti. Annoin 

tutkittavilleni tehtävänannon, jossa pyysin heiltä kertomuksia siitä, miten heistä tuli 

sirkustaiteilijoita, tankotanssijoita tai trikkaajia. Annoin tutkittavalle tilaa kertoa vapaasti 

omaa tarinaansa ja annoin heidän aloittaa kerrontansa siitä, mistä he halusivat. Annoin 

tutkittavien itse määrittää itsensä ja kertoa niistä asioita, jotka kokivat merkityksellisesti. 

Kerronnan pysähtyessä esitin tarkentavia kysymyksiä asioista, joita he olivat aiemmin 

maininneet kerronnassaan. Pyrin kysymään avoimia kysymyksiä. Pyrin olemaan 

myötätuntoinen sekä myös olemaan rohkaiseva ja aidosti kiinnostunut, jotta tutkittavat 

kertoisivat heidän henkilökohtaisista kokemuksistaan. Autoin tutkittavia kertomaan 

merkityksellisistä kokemuksistaan kysymällä esimerkiksi, miltä tuntui, kun tutkittavat 

löysivät oman lajinsa, mitä laji merkitsee heille, sekä millaisia olivat heidän uransa 

huippukohdat tai käänteentekevät tapahtumat. Jos kerronta loppui ja haastateltavat eivät olleet 

kertoneet jostain olennaisesta viitekehykseni teemasta, pyysin heitä kertomaan siitä. Näitä 

olivat esimerkiksi lapsuus ja nuoruus, nykyhetki sekä tulevaisuus. En painostanut tutkittavia 

kertomaan uran pohjahetkistä, jolleivat he itse tuoneet sitä esiin. Keskustelut etenivät erittäin 

sulavasti ja niitä oli äärimmäisen mielenkiintoista kuunnella. 

3.4 Aineiston hallinta, litterointi ja analyysi 

Tässä luvussa kerron, millä tavalla hallitsin, litteroin ja analysoin aineistoani.  

3.4.1 Aineiston hallinta ja litterointi 

Haastatteluaineiston kuvailu helpottaa Rannan ja Kuula-Lumen mukaan aineiston hallintaa. 

Aineiston kuvailussa on järkevää tuoda esiin haastattelun toteuttamistapa ja sen mahdolliset 

tallennusvälineet, haastattelupaikka ja haastattelupäivämäärä. Näiden lisäksi tulisi kirjata 

muistiin haastateltavien nimet ja mahdolliset haastattelun kontekstitekijät. Koko haastattelun 

aineistoa koskevassa kuvailussa olisi hyvä kertoa, millä periaatteella haastateltavat valittiin 

tutkimukseen, milloin aineiston keruu tapahtui, sekä millä tavalla haastattelu on rakennettu. 

(Ranta & Kuula-Lumi, 2017, 422.) Kirjasin kaikki edellä mainitut asiat itselleni ylös, jotta 

aineiston hallinta, litterointi ja analysointi sujuisivat mahdollisimman sulavasti. Tutkimuksen 

aineiston hallinnassa auttaa Rannan ja Kuula-Lumen mukaan se, kun tutkija noudattaa 

loogisuutta aineistotietojen nimeämisessä ja järjestelyssä. Tutkijan tulee suunnitella 

aineistojen nimeämisperiaate ja kirjata haastattelun perustiedot haastattelun litteroinnin 
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alkuun. (Ranta & Kuula-Lumi, 2017, 423–425.) Omassa tutkimuksessani kirjoitin 

haastattelujen yhteydessä perustietosivulle päivämäärän, haastateltavan perustiedot ja 

yhteystiedot. Kirjasin myös perustietosivulle, halusivatko tutkittavat esiintyä omalla 

nimellään, vai peitenimellä. Tällä tavalla toimimalla oli helppo aloittaa aineistoni 

koodaaminen litteroimalla. Haastattelujen kestoon vaikutti jonkin verran haastateltavien uran 

pituus, sillä pisimmän uran tehneet taiteilijat ja urheilijat puhuivat selvästi pidempään, kuin 

lyhyimmän uran tehneet taiteilijat ja urheilijat. Uskon, että haastateltavan persoonallisuus ja 

puheliaisuus vaikuttivat haastattelujen kestoon. Warnicken, Wiltin ja McAdamsin 

tutkimuksessa haastattelujen kestoon vaikutti tutkimuksessa ihmisten persoonallisuuden ja 

luonteen piirteet, sillä ihmiset vaihtelevat siinä, kuinka paljon puhuvat. Haastattelujen 

eripituisuutta voidaan selittää myös sillä, että yksilöillä on erilaisia mukavuusasteita puhua 

itsestään ja omasta urastaan. (Warnick, Wilt, & McAdams 2016, 37.) Rissanen, Pitkänen, 

Juvonen, Kuhn ja Hakkarainen selittävät oman tutkimuksen haastattelujen kestojen vaihtelua 

tutkittavien uran pituudella ja yksilöiden artikuloinnilla (Rissanen, Pitkänen, Juvonen, Kuhn, 

& Hakkarainen, 2014, 2). Lyhyin haastattelu oli kestoltaan 17 minuuttia ja pisin 65 minuuttia. 

Haastattelujen keston keskiarvo oli 42 minuuttia. Aineistoni kesto oli yhteensä 6 tuntia 22 

minuuttia ja litteroituja sivuja oli 82. 

Koska yksi haastatteluistani oli toteutettu vieraalla kielellä, minun oli syytä miettiä, kuinka 

menettelisin sen suhteen. Pietilän mukaan tutkijan tulee pohtia omaa suhdetta aineistoon, 

haastattelun kieleen sekä haastattelijan kulttuuriin. Tällaisessa tilanteessa täytyy pohtia sitä, 

miten vieraskielisen aineiston prosessointi analyysin aikana poikkeaa tutkijan äidinkielellä 

toteutettujen haastattelujen analysoinnista. Vieraskielistä aineistoa voidaan analysoida 

alkuperäiskielellä. Aineistosta voi myös tehdä käännöksiä. Vieraskielisestä aineistosta tutkijan 

tulee kartoittaa ne osat, joiden ymmärtäminen tuntuu haastavalta. (Pietilä, 2010, 411–413.) 

Aluksi litteroin vieraskielisen haastattelun ja tarkistin vielä kertaalleen, että haastattelu oli 

litteroitu mahdollisimman tarkasti. Tämän jälkeen tein käännöksen litteroinnista. Nikanderin 

mukaan tutkija voi monella tavalla ratkaista sen, kuinka esittää vieraskielisellä haastattelulla 

tehdyt nosteet. Jotkut käyttävät käännöksiä, toiset ovat jättäneet lainaukset alkuperäiskielelle. 

(Nikander, 2010, 436.) Omassa tutkimuksessani päätin käyttää käännöstäni nosteissa. 

Vieraskielisessä aineistossa täytyy huomioida se, että käännökset ovat tutkijan tulkinnan 

tulosta (Pietilä, 2010, 421).  Tällaisessa tilanteessa tutkija tekee tulkintaa itselleen vieraalla 

kielellä. Olin tietoinen siitä, että käännös on minun oma tulkintani Karinan kertomasta. 

Uskon, että tässä tilanteessa oma asiantuntemukseni sirkusmaailmasta auttoi minua paljon 
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siinä, että pystyin tekemään käännökset alkuperäistä merkitystä kunnioittavalla tavalla. 

Esimerkiksi alan terminologian tuntemisesta oli paljon hyötyä tässä tilanteessa.   

Aineiston keruu ja analyysi voivat olla erillisiä vaiheita tai sitten ne voivat olla hyvin tiiviisti 

nivoutuneet yhteen (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 175). Omassa tutkimuksessani aineiston keräys 

ja analysointi tapahtuivat osittain päällekkäin. Jo aineistoa kerätessäni kiinnitin huomiota 

asioihin, jotka nousivat esiin haastattelun aikana ja jotka saattoivat toistua useissa 

haastatteluissa. Näistä havainnoissa minulle nousi alustava käsitys siitä, mitkä asiat nousisivat 

esiin analyysissani.  

Litteroinnilla tarkoitetaan Ruusuvuoren mukaan puheen muuttamista tekstiksi (Ruusuvuori, 

2010a, 424). Haastattelut tulisi Adlerin ym. mukaan nauhoittaa ja litteroida tarkasti (Adler 

ym., 2017, 57). Ranta ja Kuula-Lumi toteavat, että tutkijan tulee litteroida kaikki aineistot 

samalla tarkkuudella mahdollisimman täydellisesti ja johdonmukaisesti (Ranta & Kuula-

Lumi, 2017, 425). Nikanderin mukaan tutkijan on syytä kiinnittää huomiota litterointiin, sillä 

se liittyy tutkimuksen luotettavuuteen (Nikander, 2010, 432). Litteroinnin tarkkuus määräytyy 

tutkimustehtävän asettaman vaatimuksen mukaisesti. Tutkija tekee myös itse valintoja siitä, 

kuinka tarkasti hän kirjoittaa haastattelun. (Ruusuvuori, 2010a, 424–427.) Omassa työssäni 

litteroin kaikki haastattelut sanatarkasti, mutta esimerkiksi turhat ”mm”, ”öö” äännähdykset ja 

naurahdukset jätin litteroimatta. Tämä johtuu siitä, että olin kiinnostunut ensisijaisesti 

kertomusten sisällöstä. Adlerin ym. (2017) mukaan ei ole mahdollista koodata kertomuksia 

täydellisesti nauhoitteesta tai videosta. Jotkut tutkijat käyttävät ammattilaislitteroijia. Aina 

tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, joten silloin on lähes välttämätöntä tarkastaa litteroinnit. 

Tämä johtuu siitä, siitä, että koko lauseen merkitys voi muuttua kriittisesti, jos tutkijalla on 

vahingossa jäänyt litteroimatta joku sana, esimerkiksi ”ei”. (Adler ym., 2017, 13.) 

Litteroinnin tarkkuusaste määräytyy tutkimuskysymysten sekä analyysimenetelmän 

perusteella. Sellaisessa tilanteessa, jossa ollaan kiinnostuneita puheen sisällöstä, ei ole 

tarpeellista litteroida esimerkiksi huokauksia, äänenpainotuksia tai taukoja. (Ruusuvuori & 

Nikander, 2017, 427–430.) Sisällönanalyysissä ollaan kiinnostuneita nimensä mukaisesti 

aineiston sisällöstä. Tällöin puheen sisältö tulee litteroida mahdollisimman tarkasti. Puheen 

minipalautteet, kuten hmm, mmm, jätetään usein litteroimatta. Tällainen litterointitapa voi 

olla tutkimusongelman kannalta riittävä, vaikka litteroinnissa olisikin huomioitu melko vähän 

haastattelutilanteen informaatiota. (Ruusuvuori & Nikander, 2017, 430.) Tässä tutkimuksessa 

tarkastin kaikki litteraatiot kertaalleen. Vieraskielisen haastattelun tarkistin kahteen kertaan, 

niin alkuperäisen litteroinnin kuin myös käännöksen tarkkuuden. Useimmat tutkijat tekevät 
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analyysinsä litteroinnista, huolimatta siitä, että äänelliset ja nonverbaali käyttäytyminen tuo 

näkökantoja esiin yksilön kokemuksesta, jotka eivät ole näkyvissä tutkittavien käyttämissä 

sanoissa (Adler ym., 2017, 13). Tutkimuksen ensisijainen aineisto on aina tilanteessa tehty 

nauhoite, sillä litteroidun aineiston tutkija on jo kertaalleen tulkinnut. Litterointia käytetään 

apuna kokonaisuuden jäsentämisessä sekä yksityiskohtien huomaamisessa. Litterointi ei pysty 

koskaan tyhjentävästi kuvaamaan alkuperäistä nauhalle tallennettua haastattelua. Litteroinnin 

käyttäminen on kuitenkin perusteltua, sillä kokonaisuuden hahmottaminen nauhoituksista voi 

olla haastavaa. (Ruusuvuori, 2010a, 427.) Tutkimuksessani analyysi pohjautuu sekä 

litteroituun aineistoon, että nauhoituksiin. Tutkijalle on hyötyä siitä, kun hän suorittaa 

haastattelut sekä litteroi aineiston itse. Tällä tavalla menettely on erinomainen väylä tutustua 

omaan aineistoon. (Pietilä, 2010, 414.) Tämän takia itselleni ei tullut mieleenkään olla 

suorittamatta haastatteluja ja litterointeja itse, vaikka ne ovatkin työläitä ja aikaa vieviä. 

Tutkija pystyy esimerkiksi haastattelutilanteessa tekemään tarkentavia kysymyksiä ja 

varmistamaan, että on ymmärtänyt haastateltavan kertoman oikein. Lisäksi 

haastattelutilanteessa välittyy paljon sellaisia asioita, jotka jäävät tallenteiden tai litteroidun 

tekstin ulkopuolelle. (Pietilä, 2010, 415.) Litteroidessa omaa aineistoa tutkijalle tarkentuu 

moni asia, jotka ovat saattaneet jäädä huomaamatta haastattelutilanteessa (Kujala, 2007, 20). 

Koin itse, että litterointi oli aikaa vievää ja työlästä, mutta sen avulla aineistosta tuli esiin 

sellaisia asioita, joita ei ollut haastattelutilanteessa huomioinut niin tarkasti.  

Aineiston analyysi alkaa tutustumalla aineistoon. Tällä tavalla tutkija pyrkii hahmottamaan 

aineiston kokonaisuutta ja voi suunnitella alustavia luokitteluja ja analyysin teemoja. (Pietilä, 

2010, 413.) Aineiston käymisellä läpi Tuomi ja Sarajärvi viittaavat aineiston litterointiin. 

Heidän mukaansa litterointi tarkoittaa sisään kirjoitettuja muistiinpanoja, joiden avulla 

jäsennetään aineistossa käsiteltävää asiaa. Litterointi auttaa tutkijaa kuvailemaan ja 

jäsentämään aineistoa. Litteroinnin avulla voidaan myös etsiä haluttuja kohtia tekstistä. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, 105.) Myös Ruusuvuoren ja Nikanderin mukaan 

haastatteluaineiston analyysin voidaan ajatella alkavan aineiston litteroinnista. (Ruusuvuori & 

Nikander, 2017, 430.) Kujalan mukaan tutkijan tulisi kertomuksia lukiessaan tarkastella 

kertojan ääntä ja taustateoriaa. Tutkijan tulee kiinnittää huomiota siihen, jos kertoja oivaltaa 

tai havahtuu kerronnan aikana. (Kujala, 2007, 27–28.) Tutkimukseni haastatteluita 

läpikäydessäni pohdin aina kerrontaa suhteessa teoriataustaani. Pyrin myös tuomaan 

tutkittavien ääntä esiin nosteiden avulla. Haastatteluissa tuli esiin joitakin kohtia, jossa 

tutkittava oivaltaa jonkin asian tai havahtuu. Usein nämä hetket ovat olleet merkityksellisiä. 
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Nauhoitettuun aineistoon sisältyy suuri määrä informaatiota, joka täsmentyy tukijalle, kun hän 

kuuntelee nauhoitetta. (Ruusuvuori & Nikander, 2017, 437–439.) Litteroidessa tutkija tekee 

päätöksiä siitä, mitkä asiat ovat olennaisia haastattelun ymmärtämisen kannalta. Litterointiin 

sisältyy aina tutkijan valintoja ja muokkauksia. Tämän takia tutkijan tulisi käyttää analyysiä 

tehdessään myös alkuperäistä tallennusta. Litterointi tuo esiin yksityiskohtia, jotka saattaisivat 

jäädä huomiotta pelkällä aineiston kuuntelemisella. Litteroinnin voidaan ajatella olevan osa 

analyysiä, sillä siinä tutkija saa alustavan käsityksen aineistosta ja sen aikana tutkija voi tehdä 

teoreettisia ja analyyttisia valintoja. (Ruusuvuori & Nikander, 2017, 437–439.) Alkuperäinen 

tutkimusongelma voi tarkentua tutkimuksen aikana, kun aineistoon tutustutaan ja tutkittava 

ilmiö tarkentuu. Aineistoa kuunnellessa ja lukiessa tutkija voi tehdä muistiinpanoja ja 

havaintoja aineistosta. (Ruusuvuori, 2010b, 274–275.) 

3.4.2 Sisällönanalyysi käytettynä analyysimenetelmänä 

Suoritin aineistoni analysoinnin sisällönanalyysin keinoin, koska se on yleisesti tunnustettu 

analyysimenetelmä, jota monet tutkijat ovat käyttäneet laadullisen aineiston ja kertomusten 

analysoinnissa. Tuomi ja Sarajärvi toteavat, että sisällönanalyysi sopii kaikkien laadullisten 

tutkimusten analyysimenetelmäksi (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 103). Lieblich, Tuval-Mashiach 

ja Zilber (1998) toteavat, että on yleistä analysoida kerronnallinen aineisto sisällönanalyysin 

(content analysis) avulla (Lieblich, Tuval-Mashiach, & Zilber, 1998,12–13).  Tuomi ja 

Sarajärvi (2018) ovat julkaisseet kirjan Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Teoksessa 

kuvataan sisällönanalyysiä ja sen tekemistä vaihe vaiheelta. Koska kirjassa oli uusin tieto, 

päädyin toteuttamaan sisällönanalyysini heidän neuvojensa mukaisesti. Sisällönanalyysillä 

viitataan kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analysointiin (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, 103). 

Sisällönanalyysi tapahtuu Tuomen ja Sarajärven mukaan useiden vaiheiden kautta. Aluksi 

tutkijan tulee tehdä selkeä päätös siitä, mikä kyseisessä aineistossa on kiinnostavaa. Aineisto 

tulee käydä läpi siten, että tutkija merkitsee häntä kiinnostavat asiat. Kaikki loppu aineisto jää 

kyseisen tulkinnan ulkopuolelle. Tämän jälkeen merkityt asiat tulee koota yhteen, erilleen 

muusta aineistosta. Saatu aineisto teemoitellaan, luokitellaan tai tyypitellään. Lopuksi 

kirjoitetaan yhteenveto aineistosta nousseista tuloksista. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 104.)  

Aineiston luokittelulla, teemoittelulla tai tyypittelyllä ajatellaan tarkoittavan varsinaisen 

analyysin suorittamista. Luokittelu on yksinkertainen tapa järjestää aineisto. Teemoittelu 
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tarkoittaa lähes samaa kuin luokittelu, mutta teemoittelussa painotetaan sitä, mitä jokaisessa 

luokassa sanotaan. Sillä, kuinka usein asia on mainittu aineistossa, voi olla merkitystä, mutta 

ei välttämättä. Luokittelulla ja teemoittelulla tarkoitetaan aihepiirin perusteella tapahtuvaa 

aineiston pilkkomista ja ryhmittelyä. Tässä vaiheessa aineistosta siis etsitään tiettyjä teemoja 

eli aiheita. Tämä toteutetaan etsimällä tiettyä teemaa kuvaavia näkemyksiä. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, 105–106.) 

Sisällönanalyysi voidaan Tuomen ja Sarajärven mukaan suorittaa monella eri tavalla, kuten 

teorialähtöisellä analyysillä. Siinä analyysi pohjautuu johonkin tiettyyn teoriaan, malliin tai 

auktoriteettiin. Tutkimuksen kuvailu ja käsitteiden määrittely ovat valitun mallin mukaisia. 

Tutkittava asia määritellään jonkin entuudestaan tunnetun mallin mukaisesti. Tutkimuksen 

analyysin punaisena lankana toimii aikaisemmasta tiedosta muodostettu teoria. Tällaisen 

analyysin taustalla on ajatus testata uudessa kontekstissa aikaisempaa tietoa. Teorialähtöinen 

analyysi perustuu deduktiiviseen päättelyyn. Kategoriat tai teemat, joihin aineisto 

luokitellaan, on voitu hahmotella valmiiksi tutkimuksen teoreettisessa osiossa. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, 110–111.) 

Tutkimus esittelee valitun mallin sekä määrittelee sen perusteella tutkittavana olevat käsitteet. 

Voisikin sanoa, että tutkittava ilmiö määritellään entuudestaan tunnetun asian mukaan. 

Aineiston analyysi pohjautuu siis aikaisempaan malliin tai teoriaan. (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, 110.) Tutkimuksen teoriaosuudessa voi olla määritelty kategoriat, joihin tutkija 

suhteuttaa aineistonsa. Myös tutkimuskysymykset tulee asettaa siten, että ne sopivat hyvin 

tutkimusasetelmaan. Aineiston analyysi suoritetaan suhteessa tutkijan tekemiin päätöksiin. 

Tutkimuksen tulos voi joko uudistaa tai vahvistaa aikaisempaa tietoa. Tuomi ja Sarajärvi 

kertovat, että aineiston analyysi noudattaa keksimisen logiikkaa. Tällä he tarkoittavat sitä, että 

tutkijan tulee itse tuottaa analyysinsä viisaus. Tämä voidaan saavuttaa noudattamalla 

tutkimusmetodeja, oivalluskykyä ja olemalla onnekas. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 111–113.)  

Teorialähtöinen analyysi alkaa Tuomen ja Sarajärven mukaan analyysirungon 

muodostamisesta. Analyysirunko voi olla väljä. Siinä voidaan määritellä esimerkiksi ilmiön 

ulottuvuudet ja ilmiön ominaisuudet. Sen sisälle muodostetaan luokkia ja kategorioita 

aineistosta teorialähtöisen analyysimallin ohjenuorien mukaisesti. Tämän avulla aineistosta 

poimitaan analyysiin kuuluvat asiat ja jätetään sen ulkopuolelle siihen kuulumattomat. 

Ulkopuolelle jääneestä aineistosta voidaan aineistolähtöisen analyysin periaatteiden 

mukaisesti muodostaa uusia luokkia. Tällä tavalla toimien voidaan testata teoriaa uudessa 
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kontekstissa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 127–128.) Seuraavassa analyysin vaiheessa 

pelkistetään sisältöä. Luokittelu aloitetaan siten, että aineistosta poimitaan analyysirunkoon 

kuuluvia ilmiöitä, jotka liittyvät tutkittavaan ilmiöön. Kategorioiden määrittely tapahtuu 

aikaisemman tiedon perusteella ja niiden sisältö niitä kuvaavista lauseista. Aineistosta 

voidaan muodostaa alaluokkia ja yläluokkia. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 131.) 

Tutkimuksessani suoritin sisällönanalyysin teorialähtöisesti, sillä se pohjautuu McAdamsin 

narratiivisen identiteetin ja kerronnallisuuden teorioihin. Teoriaosuudessa olin kuvannut, 

millaisesta ilmiöstä on kyse, sekä määritellyt sen pääkohdat. Aineisto oli minulle hyvin tuttu, 

sillä olin itse kerännyt ja litteroinut sen, sekä tarkastanut litteroidut tekstit. Tämän takia minun 

oli helppo aloittaa varsinainen analyysini. Aluksi rajasin aineiston tutkimuskysymysteni 

mukaisesti ja jaottelin aineiston siten, että saisin vastaukset molempiin tutkimuskysymyksiini. 

Samanaikaisesti hahmottelin teoriaosuuteeni pohjautuvan analyysirungon. Rungon mukaisesti 

aloin luokittelemaan aineistoani. Alakategoriat nousivat suoraan aineistostani. Tällä tavalla 

työssäni toteutuu tunnettujen teorioiden testaaminen uudessa kontekstissa. Luokittelin yhteen 

samasta aihepiiristä kertovat asiat sekä muodostin alaluokkia kategorioiden alle. Kun olin 

lajitellut aineistoni, aloin pelkistämään sitä. Kun olin saanut luokittelut valmiiksi, aloin 

kirjoittamaan tuloslukuani. Tuloksista annan esimerkkejä nosteilla, jotka ovat suoria 

lainauksia tutkittavieni kertomuksista.  

3.5 Tutkimuksen eettiset valinnat 

Pidän eettisyyttä erittäin tärkeänä osana hyvässä tutkimuksessa. Olen pyrkinyt jokaisessa 

tutkimukseni osassa pohtimaan asioita eettisestä näkökulmasta. Seuraavassa kuvaan, millä 

tavalla olen pyrkinyt huomioimaan eettisyyden osana tutkimustani.  

Tutkijan on hyvä tiedostaa omat käsityksensä tutkimusaiheesta ja selvittää ne itselleen sekä 

lukijalle, jotta tutkimuksen luotettavuus paranisi. Minulla on hyvin läheinen suhde 

tutkittavaan aiheeseen, sillä olen ollut läheisesti tekemisissä tutkittavien lajien kanssa, 

erityisesti sirkuksen ja tankotanssin.  Minulla oli siis melko selkeä käsitys siitä, millaisia 

lajeja kaikki tutkimukseni henkilöt edustavat. Tästä oli minulle paljon hyötyä tutkimusta 

tehdessäni. Minulla on myös suuri arvostus kaikkia tutkittaviani kohtaan, koska tiedän, miten 

paljon työtä, aikaa ja omistautumista alan ammattilaiseksi pääseminen vaatii. Pyrin kuitenkin 

olemaan avoin tutkittavien kertomaa kohtaan ja kriittinen omien ennakkokäsitysteni suhteen, 

jotta tutkittavien kertoma tulisi esiin juuri sellaisena, kuin se oli tarkoitettukin.  
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Tutkimuseettinen neuvottelukunta on määrittänyt, millaisia ovat tutkimuksen teon hyvät 

tieteelliset käytännöt. Sen mukaan tieteellisen tutkimuksen tulee noudattaa hyviä käytäntöjä, 

jotta se olisi eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa sekä, että sen tulokset olisivat uskottavat. 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2002, 386.) Nostan niistä esiin oman tutkimukseni 

kannalta oleellisimmat kohdat. Koska kyseessä on pro gradu -tutkielma, minun ei tarvitse 

kiinnittää huomiota kaikkiin asetettuihin käytäntöihin, esimerkiksi rahoitukseen liittyviin 

seikkoihin, koska sitä ei ole. Hyvässä tutkimuksessa on käytettävä sellaisia toimintatapoja, 

jotka on tunnustettu tiedeyhteisössä. Tutkijan tulee olla rehellinen, huolellinen sekä tarkka 

tutkimusta tehdessään, tuloksia tallentaessaan ja esittäessään sekä arvioidessaan tutkimusta ja 

sen tuloksia. Tiedonhankinnan sekä tutkimus- ja arviointimenetelmien tulee täyttää 

tutkimuksen kriteerit. Tutkijan tulee myös huomioida muiden tutkijoiden työt ja 

kunnioitettava niitä. Tutkijan tulee olla hyvin yksityiskohtainen tutkimuksen suunnittelun, 

toteutuksen ja raportoinnin suhteen. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2002, 386.) Kuula 

kertoo tutkijalle asetetuista eettisistä vaatimuksista.  Niitä ovat muun muassa tunnollisuus, 

vaaran eliminoiminen, ihmisarvon kunnioittaminen ja sosiaalinen vastuu. Näitä periaatteita ja 

vaatimuksia noudattamalla pyrin takaamaan tutkimukseni eettisyyden. Tutkijalla tulisi myös 

olla aito kiinnostus tutkimusta kohtaan. Vaaran eliminoimisen, ihmisarvon kunnioittamisen 

sekä sosiaalisen vastuun vaatimus liittyvät tutkittavien kohteluun sekä tutkimuksen ja sen 

tulosten mahdollisiin seuraamuksiin. (Kuula, 2011, 30.) Tutkimuksen tulosten julkaisemisessa 

tulee olla avoin. (Kuula, 2011, 34–35.) Olen pyrkinyt kaikissa työni vaiheissa olemaan 

huolellinen, tarkka, rehellinen, tunnollinen sekä kriittinen. Olen pyrkinyt noudattamaan 

tiedeyhteisöstä saamiani neuvoja pro gradu -tutkielmani tekemiseen sekä tarvittaessa kysynyt 

apua ohjaavilta opettajiltani. Olen myös käyttänyt työssäni sellaisia metodeja ja teorioita, 

jotka ovat tiedeyhteisön hyväksymiä ja joita maineikkaat tutkijat ovat käyttäneet ja luoneet.  

Tuomi ja Sarajärvi korostavat, että tutkijan tulee pohtia, miksi tutkimukseen ryhdytään ja 

kenen ehdoilla valitaan tutkimusaihe (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 154). Gylling on kuvannut 

sitä, millaisilla arvoilla tutkimusta voidaan perustella. Hänen mukaansa hyödyllisyys on yksi 

oikeutus tieteellisen tutkimuksen tekemiselle. Hyöty kuitenkin tulee aina määritellä ja siitä ei 

aina ole yksimielisyyttä. (Gylling, 2002, 79.) Kuulan mukaan tieteellisen tutkimuksen arvona 

on uuden tiedon tuottaminen ja uuden ymmärryksen saaminen (Kuula, 2011, 25). Pyrin 

toteuttamaan tutkimuksessani pyyteettömyyden normia, joka tarkoittaa Kuulan mukaan uuden 

tieteellisen tiedon etsimistä (Kuula, 2011, 25).  
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Tutkimuksessa tulee pohtia tutkimuksen vaaroja. Kamppinen ja Raivola määrittävät, että 

vaaralla viitataan tapahtumiin, jotka voivat olla uhka ihmiselle tai tämän arvostamille asioille. 

Riskillä puolestaan viitataan siihen, kuinka suuri vaaran määrä on. Varovaisella näkökulmalla 

puolestaan viitataan riskien arvioimiseen. Vaaran vakavuus voi vaihdella pienestä vakavaan. 

Päätöksenteossa tulisi huomioida mahdollisen vaaran määrä tutkimuksessa. Riskejä 

pohdittaessa täytyy huomioida monta tekijää. Täytyy esimerkiksi pohtia haitan suuruutta ja 

laatua sekä uhan kohdetta.  Riskit voivat olla luonteeltaan muun muassa taloudellisia, 

sosiaalisia tai poliittisia. Riskejä pohdittaessa tulee aina suhteuttaa ne saatuihin hyötyihin. 

(Kamppinen & Raivola, 2002, 207–208.) 

Ihmisoikeudet ovat tutkimuksen teon etiikassa keskiössä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 155). 

Tutkijan tulee noudattaa luotettavuuden ja ihmisarvon suojaamisen normeja kohdatessa 

tutkittavia sekä suhtauduttaessa heihin. Myös heitä koskevien tietojen käsittelyssä tulee 

noudattaa näitä normeja. Ihmisarvon kunnioittamisella tarkoitetaan tutkittavien 

itsemääräämisoikeutta, vahingoittumattomuutta sekä yksityisyyttä. (Kuula, 2011, 60.) 

Tutkimuksessa erittäin tärkeä periaate on henkisen ja fyysisen vahingoittamisen välttäminen. 

Tutkittavalle ei saa koitua fyysistä, henkistä, sosiaalista tai taloudellista vahinkoa. (Kuula, 

2011, 62.) Tutkimuksen rekrytointivaiheessa tutkijan tulee informoida tutkittavaa 

tutkimuksesta ja sen tekemisestä riittävästi. Informoinnin tulee tapahtua siten, että tutkittava 

ymmärtää, mitä sillä tarkoitetaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 155.) Vapaaehtoisuuden 

periaatteella tarkoitetaan, että tutkittavien tulee saada vapaasti valita, osallistuuko hän 

tutkimukseen, vai ei. Tutkittavaa ei saa painostaa tutkimukseen.  Tutkijan täytyy saada voida 

kieltäytyä tutkimuksesta ilman pelkoa siitä, että hänelle näin toimiessaan koituisi jotain 

haittaa päätöksestään. Tutkittavalla täytyy olla vapaus olla vastaamatta tutkijan kysymyksiin 

niin halutessaan. (Ranta & Kuula, 2017, 414.) Tutkittavalla on oikeus tietää omista 

oikeuksistaan tutkimuksen suhteen (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 155). Tutkittavalle tulee kertoa 

haastattelun toteutukseen liittyvät yksityiskohdat. Hänelle tulee tiedottaa esimerkiksi 

haastattelupaikka, ajankohta, haastattelun arvioitu kesto, sekä sen mahdollinen tallennus. 

(Ranta & Kuula-Lumi, 2017, 415.) Tutkittavan informoinnissa tulee kertoa myös tutkijan 

nimi ja yhteystiedot sekä tutkimuksen tavoite (Kuula, 2011, 101). Tutkittavalle tulee kertoa, 

miten luottamuksellisia tietoja suojataan ja mihin tutkittavalta kerättyjä tietoja käytetään 

(Kuula, 2011, 101). Tutkittavan tulee myös olla tietoinen tutkimusjulkaisuista sekä aineiston 

mahdollisesta jatkokäytöstä (Ranta & Kuula-Lumi, 2017, 415). Tutkimusta suunniteltaessa 

tulee pohtia, informoidaanko tutkittavaa kirjallisesti vai suullisesti. Esimerkiksi haastatteluissa 
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ei useinkaan tarvita tutkittavan allekirjoittamaa suostumusta. Kirjallinen informointi ja 

vapaamuotoinen suostumus tutkimukseen ovat riittäviä silloin, kun aineisto kerätään suoraan 

tutkittavilta ja se tallennetaan esimerkiksi haastattelutilanteessa. (Kuula, 2011, 117.) 

Informoin tutkittavia alustavassa rekrytointivaiheessa sekä saatekirjeessä, jonka annoin 

kaikille tutkittaville luettavaksi ennen tutkimukseen ryhtymistä. Ennen tutkimuksen 

aloittamista kerroin tutkimuksestani myös suullisesti tutkittaville ja he saivat kysyä minulta 

kysymyksiä tutkimukseen liittyen. Kysyin tutkittavalta luvan haastatteluun ennen tutkimuksen 

aloittamista, sekä haastattelun tekemisen jälkeen, jolloin he olivat tietoisia siitä, mitä olivat 

puhuneet nauhalle. Vielä ennen tutkimukseni julkaisemista lähetin työni luettavaksi kaikille 

tutkittaville. Tällä tavalla pyrin minimoimaan haitan tuottamisen tutkittavalle. Tutkittavat 

eivät pyytäneet muutoksia tutkimukseeni. Tutkimuksessani pidän erittäin tärkeänä tutkittavien 

hyvinvointia. Tutkittavalle ei saa aiheutua vahinkoa ja tutkittavan hyvinvoinnin tulee olla 

etusijalla. Tutkijan tulee myös ennakoida mahdolliset ongelmat, joita tutkimuksesta voi 

aiheutua. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 155–156.) 

Luottamuksellisuus on myös tutkimuksen teon etiikan keskiössä. Tutkimuksen tietoja ei saa 

luovuttaa ulkopuolisille henkilöille, eikä niitä saa käyttää muuhun, kuin sovittuun 

tarkoitukseen. Tutkittavien tulee olla nimettömiä, elleivät he itse ole antaneet lupaa oman 

nimensä käyttämiseen tutkimuksessa. Tutkijan tulee noudattaa sitä sopimusta, jonka hän on 

tehnyt tutkittavan kanssa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 156.) 

Hännisen mukaan narratiivisen tutkimuksen eettisyydessä tulee kiinnittää tarkkaa huomiota 

haastateltavan suostumukseen. Vaikka tutkittavaa olisikin informoitu tutkimuksesta, tarinaa 

kerrottaessa tutkittavat voivat intoutua niin, että kertovat jotakin sellaista, mitä eivät ehkä 

halunneetkaan tuoda julki. Elämäntarinan ajatellaan usein olevan keskeinen osa minuutta, 

jolloin se on erittäin arvokas ja samanaikaisesti myös haavoittava. Tarinan tulkitseminen tai 

ylipäätään tulkittavaksi asettaminen voi tuntua määrittelemättömällä tavalla loukkaavalta. 

Tämä ei silloin täytä tutkimuksen vaatimusta siitä, että se ei saa vahingoittaa tutkittavaa. 

(Hänninen, 2015, 181.) Tästä johtuen kysyin luvat tutkimukseen myös nauhoitusten jälkeen, 

sekä lähetin valmiit tutkimustulokset tutkittaville luettavaksi. Tutkimuksen tulee kunnioittaa 

ihmisen ominaislaatua. Tutkittaville tulee antaa mahdollisuus itsensä ilmaisuun omalla 

äänellään. Tutkittavat voivat kokea oman tarinan kertomisen palkitsevaksi ja terapeuttiseksi. 

(Heikkinen, 2015, 181.) 
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Kerronnallinen aineisto nostaa esiin ainutlaatuisia eettisiä asioita. Omien henkilökohtaisten 

kertomusten kertominen voi olla raskas ja tunteellinen kokemus, erityisesti tietyn tyyppisissä 

tapahtumissa. Tämä pitää huomioida tutkimusta tehtäessä. (Adler ym., 2017, 11.) Tuomi ja 

Sarajärvi toteavat, että laadullisessa tutkimuksessa usein käytetään sellaisia metodeja, joissa 

tutkittavan ääni pääsee esille ja jotka tapahtuvat luonnollisissa tilanteissa. Tämän takia 

tutkijan tulee kiinnittää suurta huomiota tutkimuksen eettisyyteen, jotta se ei loukkaisi 

tutkittavia. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 147.) Omassa työssäni annoin tutkittavien vapaasti 

kertoa omista poluistaan. En pyytänyt tutkittavia erikseen kertomaan uran alamäistä, vaikka 

ne olisivat voineetkin olla merkittäviä asioita uran kannalta. Toimin näin siksi, koska pyrin 

välttämään kaiken mahdollisen harmin, mitä negatiivisista asioista kysyminen tai puhuminen 

olisivat voineet aiheuttaa. Samalla tavalla Piispa ja Huhta (2013) pitivät tutkimuksessaan 

tärkeänä sitä, että eivät paljastaneet tutkimuksessaan mitään arkaluontoista tutkittaviinsa 

liittyen, vaikka tutkittavien nimet mainittiinkin tutkimuksessa. Kertomuksia ei voi 

anonymisoida samalla tavalla, kuin muuta aineistoa. Se pitää informoida prosessissa. (Adler 

ym., 2017, 11.) Vaikka tarinoista muuttaisi henkilöhahmojen nimet, on mahdollista, että he 

ovat silti helposti tunnistettavissa (Hänninen, 2015, 181). Omassa tutkimuksessani kaikki 

tutkittavat halusivat esiintyä omalla nimellään, vaikka painotin, että heillä on mahdollista 

esiintyä myös peitenimellä. Luulen, että tutkittavat halusivat esiintyä omilla nimillään siksi, 

koska tutkimuksesta voi olla jotain hyötyä heille. Tutkittavien henkilöllisyyden salaaminen 

olisi voinut olla myös haastavaa, sillä monet tutkittavien saavutuksista ovat ainutkertaisia, 

sillä harva taiteilija tai urheilija saavuttaa sitä halutuinta työtä tai palkintoa, jota useat 

tavoittelevat. Tutkittavien saavutusten ja ammatin perusteella olisi voinut olla mahdollista 

selvittää tutkittavien henkilöllisyydet, vaikka tutkimuksessa olisikin käytetty peitenimiä. 

Tällöin tutkimuksessa olisi pitänyt epämääräistää tutkimusten saavutuksia, jotta niiden 

perusteella ei olisi voitu päätellä, kuka henkilö on kyseessä. Ajattelisin, että taiteilijoille 

itsensä ja omien saavutusten mainostaminen on hyödyksi. Tämän takia olisi ollut hieman 

paradoksaalista peitellä tutkittavien saavuttamia asioita. Lisäksi muissakin taiteilijoiden ja 

urheilijoiden elämänpolkuja tutkineissa tutkimuksissa on julkaistu tutkittavien nimet. Tämän 

takia en pidä eettisesti arveluttavana käyttää tutkittavien omia nimiä omassa julkaisussa, 

koska se oli tutkittavien oma tahto.  

Kun internettiä käytetään aineiston hankinnassa, tutkittavalta voidaan esimerkiksi pyytää 

tietoja internetin välityksellä. Tällöin pitää pohtia tietosuojaa ja tutkimusetiikkaa.  Internetin 

avulla voidaan toteuttaa haastatteluja. Haastattelun tekemisen internetin avulla vahvuudeksi 
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voidaan nähdä se, että haastattelutilanteen mahdolliset haittatekijät voivat vähentyä. (Kuula, 

2011, 175.) Omassa tutkimuksessani yhdessä haastattelussa käytin skypeä, jonka eettisyyttä 

pohdin ennen haastattelun suorittamista.  

Ennen tutkimuksen tekemistä olisi syytä pohtia aineiston mahdollisia 

jatkokäyttömahdollisuuksia eli aineiston elinkaarta (Ranta & Kuula-Lumi, 2017, 413; Kuula, 

2011, 227). Aineiston litteroiminen on työlästä, mutta tästä huolimatta monia aineistoja 

käytetään vain yhden kerran. Monet tutkijat voivat ajatella, että aineiston arkistoiminen on 

eettisesti arveluttavaa. Tätä perustellaan sillä, että tutkittavat voivat kertoa aineistossa laajasti 

yksityisiä asioitaan ja paljastaa tunteitaan. Haastateltavat eivät kuitenkaan välttämättä paljasta 

syvällisimpiä asioita itsestään haastattelutilanteessa vain siksi, että pystyvät puhumaan omalla 

äänellään. (Kuula & Tiitinen, 2010, 446.) Koen, että aineistoni on todella arvokas, koska 

tutkimukseni informaatikot ovat alansa todellisia asiantuntijoita. Pyysin tutkittavilta 

saatekirjeessä lupaa käyttää tutkimusta myös mahdollista muissa tutkimuksissani. Jos tulen 

tarvitsemaan aineistoa tulevissa tutkimuksissa, aion kysyä siihen vielä toistamiseen luvat 

aineiston käyttöön tutkittaviltani. Tällä tavalla menettelemällä uniikki aineisto ei mene 

hukkaan. Valmista aineistoa säilytän huolella, eikä siihen ole ulkopuolisilla pääsyä.  
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4 Tulokset 

Tässä luvussa kuvaan tutkimuksestani nousseet tulokset. Tulokseni olen koonnut 

analyysirunkoni avulla McAdamsin narratiivisen identiteetin sekä kerronnallisuuden 

teorioiden ympärille. Esittelen tulokseni tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä. 

Ensin vastaan kysymykseeni siitä, millainen on sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja 

trikkaajien narratiivinen identiteetti. Vastaan siihen, millaisia taiteilijat ja urheilijat kokevat 

olevansa. Narratiiviseen identiteettiin kuuluu se, millaiseksi yksilö kokee olevansa 

kertomahetkellä sekä se, millainen yksilö kuvittelee olevansa tulevaisuudessa. Narratiiviseen 

identiteettiin vaikuttaa myös rekonstruoidut menneisyyden tapahtumat. Myös kulttuuri kuuluu 

vahvasti narratiiviseen identiteettiin. Nämä asiat muodostavat analyysirunkoni koskien 

McAdamsin narratiivisen identiteetin teoriaa. Tuloksissani nousi esiin tutkittavien 

menneisyyden minä. Menneisyyden minässä oli havaittavissa muutos, joka johti nykypäivän 

minään ja narratiiviseen identiteettiin. Muutos puolestaan kuuluu kerronnallisuuden teoriaan, 

joka oli olennaisessa asemassa analyysirungossani. 

Tämän jälkeen vastaan toiseen tutkimuskysymykseeni eli siihen, miten sirkustaiteilijoiden, 

tankotanssijoiden ja trikkaajien narratiivinen identiteetti muodostui. Tässä kuvaan 

taiteilijoiden ja urheilijoiden elämänpolkuja, jotka ovat johtaneet tutkittavat tämän päivän 

tilanteeseensa. Tässä jäsensin tulokseni analyysirunkoni avulla, joka perustui 

kerronnallisuuden teoriaan. Tarina tarkoittaa kertomuksen tapahtumakulkua. Tarina 

muodostuu alusta, keskikohdasta ja lopusta, jotka erottuivat selkeästi omassa tutkimuksessani, 

kun tutkittavani kertoivat omaa tarinaansa narratiivisen identiteettinsä muodostumisesta. 

Alkuun liittyy tutkittavieni elämän alkuvaiheet, jotka loivat pohjaa heidän narratiivisen 

identiteettinsä muodostumiselle. Kertomukseni keskikohdassa tutkittavani löytävät oman 

juttunsa tai lajinsa, jonka ansiosta he halusivat alkaa kehittämään itseään alan ekspertiksi. 

Tutkittavieni tarinat päättyvät siihen, miten heidän narratiivinen identiteettinsä on syntynyt ja 

millaisia he tällä hetkellä ovat, sekä millaisia he toivoisivat olevansa tulevaisuudessa. Olen 

rakentanut narratiivisen identiteetin muodostumista koskevan analyysirunkoni tarinan osien 

mukaisesti. Tarinan ajatellaan muodostuvan tapahtumista ja olevaisista. Tapahtumat ovat 

tekoja ja sattumuksia ja olevaiset tarinan henkilöitä ja tapahtumapaikkoja. Aineistoni 

kertomuksista oli löydettävissä merkityksellisiä henkilöitä, paikkoja sekä tapahtumia. 

Tapahtumat olivat joko tarkoituksellisia tekoja tai sattumia.   
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4.1 Sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikkaajien narratiivisen identiteetin osa-

alueet 

Sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikkaajien narratiivisen identiteetin osa-alueisiin 

kuuluu se, millaisia tutkittavat kokivat olevansa kertomahetkellä, sekä se, miten he näkevät 

itsensä tulevaisuudessa. Narratiiviseen identiteettiin kuuluu myös menneisyyden minä, joka 

tässä tutkimuksessa tuli esiin tutkittavien kertoessa narratiivisen identiteettinsä 

muodostumiseen vaikuttaneista asioista. Myös kulttuuri on olennaisessa asemassa jokaisen 

ihmisen narratiivisessa identiteetissä. Tämä näkyi myös tutkimukseni kertomuksissa.  

4.1.1 Sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikkaajien kuviteltu tulevaisuus 

Tutkittavat kertoivat millaisia tulevaisuuden kuvitelmia ja suunnitelmia heillä on, sekä 

millaisia he toivoivat olevansa tulevaisuudessa.  He toivoivat kehittyvänsä esimerkiksi 

fyysisiltä ominaisuuksiltaan. Tutkittavat halusivat kuitenkin vielä esiintyä ja kisata itse ja 

kokivat, että heillä oli vielä paljon annettavaa itse esiintyjinä. He myös halusivat kehittää 

mahdollista yritystään ja opettaa. Jotkut tutkittavat eivät halunneet tehdä liikaa suunnitelmia 

tulevaisuudelleen, sillä he kokivat liian suunnittelun haittaavan spontaanien ideoiden 

toteuttamista. Tutkittavat kokivat myös kiitollisuutta tähänastisesta urastaan ja ymmärsivät 

sen, että jossakin vaiheessa ura tulee loppumaan. Tutkittavat kuitenkin toivoivat pysyvänsä 

terveinä, jotta voisivat harrastaa tai esiintyä mahdollisimman pitkään, vielä vanhoilla 

päivilläkin.   

Uoti ”Toivottavasti vielä kehittyä sillä tavalla, että pystyy tekemään kaikenlaisia vaativia 

temppuja. Fyysiset edellytykset, kun vielä vähän kehittyis, vähän voimaa, vähän notkeutta 

lisää, vähän tekniikkaa lisää. Niin se mahdollistaa semmoiset temppuyhdistelmät, mitkä ovat 

vielä mielenkiintoisempia mitä pystyn tällä hetkellä tekemään. Se on yks tavoite. Sit on toinen 

ihan selkeä tavoite, että säilyttää sen, että pystyy trikkaamaan, ettei turhaan loukkaa itseänsä. 

Mä aion trikata niin pitkään kuin vain mahdollista, toivottavasti vielä vanhoilla päivilläkin 

pystyn trikkaamaan. Se vaatii sitten sen, että ei riko, ei vaadi omalta keholta mahdottomia 

asioita. Ja sitten on siihenkin liittyvä asia, että toivon, että trikkauksessa säilyy semmonen ilo. 

Toivon, että en puske itseä siihen tilaanteesee, että siitä treenaamisesta menee mielenkiinto. 

Jongleerauksessa mää ehkä vähän tein sen joskus nuorempana. Koska trikkaus on aina ollut 

semmonen ilon asia, jossa ei oo välttämättä tarvinnu kiduttaa itseään treenaamisen vuoksi, 

vaan voinu reenata, vaan siks, koska se on hauskaa ja nauttia siitä, missä on sillä hetkellä ja 
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pikkuhiljaa kehittää itteänsä. Jollakin lailla vähän terveempi mentaliteetti siihen 

harjoitteluun. Toivottavasti säilyttää sen ilon siinä. 

Uoti toivoo kehittyvänsä trikkaajana ja sirkustaiteilijana fyysisiltä ominaisuuksistaan, jotta 

voisi tehdä haastavampia liikkeitä. Toivoo myös, että pysyisi terveenä, jotta voisi trikata vielä 

vanhanakin. Hän myös toivoo, että harjoittelussa säilyisi tekemisen ilo. Jotkut tutkittavat 

kertoivat siitä, etteivät halua tehdä liian pitkälle meneviä suunnitelmia, sillä he haluavat 

säilyttää mahdollisuuden spontaanien asioiden tekemiselle. Jotkut tutkittavat toivat esiin sen, 

että he olivat kiitollisia tähänastisesta urastaan ja pitivät mahdollisena sitä, että ura voi jossain 

vaiheessa loppua.  

Vellu ”Mä toivoisin, että pääsisin näkee ja olee osana sitä trikkauksen kehittymistä 

positiiviseen ja hyvään suuntaan. Niin että laji kasvais sillä tavalla oikeeseen suuntaan, ettei 

tulis mitään negatiivisia… mitä ne nyt vois olla… nuorten keskuudessa kiusaamista tai jotain 

tämmöstä. Mulle ainakin trikkaus oli aikoinaan turvapaikka. Sä sait niinku mennä sinne ja 

olla just semmonen, ku oot ja kukaan ei tuominnut sua. Sama henki, semmonen lämmin henki 

pysyis trikkauksessa. Laji kasvais, tolla tavalla toivoisin olevani siinä mukana. Kehittää tuota 

esitystoimintaa siihen suuntaan, et mä pystyisin luomaan työpaikkoja enenemmän aktiivisille 

omistautuneille trikkaajille. Se on mun yks iso haave…Viedä opetustoimintaa eteenpäin eli 

avata salin, toivottavasti tänne Tampereelle. Sitten kun, jos ja kun se homma lähtis 

toimimaan, niin auttaa myös muita ihmisiä ympäri maailmaa avaamaan trikkaussaleja omiin 

kaupunkeihinsa niin, että pikkuhiljaa alettais saamaan enemmän ja enemmän 

harjotuspaikkoja ihmisille. Se on semmonen, mihin mä oon törmänny vuosien aikana 

ulkomailla, että on vaikee löytää harjotuspaikkoja koska laji on sen verran eitunnettu. Ellei 

oo luotu tosi hyviä suhteita paikallisiin voimistelusaleihin, niin sillon ollaan voitu. Usein 

voimistelijat häätää ulos saleista, että älkääs nyt tulko tänne rikkoon paikkoja tai älkää tulko 

tänne hyppelee…Toive on työpaikkoja aktiivisille omistautuneille trikkaajille, oli se sitten 

esiintymisen parissa, opettamisen parissa. Esiintyminen videolla. Oikeestaan tää kaikki mitä 

me nyt tehdään. Mä haluan oppii tästä alasta mahdollisimman paljon, että mä pystyn opettaa 

ja kouluttaa mahdollisimman paljon muille jatkossa. Kertoo, että okei näin mä sen nyt tein, 

jos haluutte tehdä jotain vastaavaa, niin tehkää näin.” 

Vellu kertoo siitä, että hän haluaa kehittää trikkausta hyvässä hengessä. Hän myös haluaa 

oppia mahdollisimman paljon trikkauksesta ja kehittää yritystoimintaansa siten, että hän voi 
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työllistää trikkaajia ja kouluttaa heitä. Hän haluaa myös avata trikkaussalin, jotta voi opettaa 

trikkausta ja parantaa trikkauksen harjoittelun mahdollisuuksia.  

Karina ”Kasvattaa yritystämme joksikin isoksi. Haluaisimme perustaa saleja ympäri Suomea 

ja muihin maihin, trikkaussaleja. Se ei ole vain trikkaajille, se on underground harrasteille 

myös. Myös sirkusihmisille, joilla ei ole kunnollisia treenitiloja…Me myös haluaisimme 

tiimin, ryhmän ihmisiä, jotka tekisivät töitä kanssamme yrityksessä. Haluamme olla parhaita 

vähintäänkin Suomessa. Tulee olemaan aika tulevaisuudessa, jolloin emme esiinny. En tiedä, 

milloin se tulee, mutta se tulee, koska mielestäni kehomme eivät kestä kauaa (treenaamista). 

Ehkä voin esiintyä mummona, mutta se ei ole se, mitä haluaisin nähdä itseni tekevän 

tulevaisuudessa. Haluan opettaa. Opettaisin opettajia, jotka opettavat esiintyjäoppilaita… 

Trickin academy on potentiaalinen…Opetamme siellä lapsia. Luomme uuden sukupolven 

esiintyjiä. Trikkaajia ja muita erityisosaamisia, pääasiassa trikkausta. Luoda iso showtiimi, 

luoda trikkausakatemia ja esiintyä yhdessä ovat tulevaisuuden suunnitelmiani.  

Karina toivoo, että heidän yrityksensä kehittyisi. Karinan kerronnassa tulee ilmi myös se, 

miten he haluaisivat kehittyä. Tässä näkyy myös kilpailu, jotta he pysyisivät menestyvinä. 

Karina ajattelee, että tulevaisuudessa tulee aika, jolloin hän ei voi enää esiintyä. Hän aikoo 

kuitenkin esiintyä itse vielä pitkään ja ajattelee tulevaisuudessa myös opettavansa enemmän.  

Oona ”Kyl mä haluaisin tehä vielä aika monta hyvää kokonaisuutta…Mulla on vielä tosi 

paljon ideoita, niitä ideoita toteuttaa. Kyl mä tykkään tehä tosi paljon muillekin (valmentaa ja 

tehdä koreografioita myös muille). Mä oon tosi opettaja henkeen ja vereen. Rakastan 

opettamista…Mulla on itte niin paljo annettavaa vielä, mä haluun vielä keskittyy täysillä 

itteeni…Nytten mä meen SM:eihin. Mä tähtään vuoden 2019 MM kisoihin Suomessa ja sen 

voittamiseen.” 

Oona kokee, että hänellä on vielä paljon annettavaa esiintyjänä, minkä takia hän haluaa vielä 

keskittyä itseensä esiintymällä ja kisaamalla. Hän kertoo myös pitävänsä opettamisesta.  

Terhi ” No arttikisoja. Se on toisaalta tavalla vähän hassua, että arttikisoja, et miks niissä 

pitää kisata. Onhan se voittaminen aina kivaa, mutta ei mulla näissäkään oo se, et mä voitan. 

Vaan se että mä saan tehdä just semmosen ohjelman, kun haluan. Että siinä oo yhtään 

pakollista liikettä tai mitään rajotuksia. Mä saan pitää tukan auki, ei tarvi pistää nutturaa ja 

saa olla rekvisiittaa. Saa olla se liehukehame, jonka voi heittää pois. Mä vaan haluan tehdä 
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sellasen ohjelman, mistä mä itse tykkään ja päästä esittämään sen yleisölle. Se on ehkä mun 

tavoite tällä hetkellä tälle keväälle, näille tuleville kisoille.” 

Terhi kuvaa, miten hän haluaa tankotanssin avulla ilmaista itseään ilman rajoitetta taiteen 

avulla. Kerronnassa näkyy myös se, miten yleisö on suuressa roolissa taidetta ja urheilua.  

Ilona ”Kiinnostaa itse esiintyä edelleen. Pitää kattoa, et tuleeko jossain vaiheessa sellanen 

hetki, että tuntuu, että ei… on niin monta asiaa, ettei fyysisesti pysty tekemään. Että tuntuu 

vaan siltä, että on koko ajan karsinu ja karsinu ja karsinu sitä omaa repertuaariaan. Vai 

löytyykö koko ajan erilainen tapa liikkua, erilainen tapa esiintyä. Se jää nähtäväksi. Jossain 

vaiheessa voi olla, että ei haluakaan esiintyä, että se tuntuu siltä, että on joutunu ottaa liikaa 

asioita pois. Että se ei oo niinku kiinnostavaa. Se on tosi vaikea sanoa. Ehkä tällä hetkellä en 

osaa kuvitella, että en esiintyis, mutta voi jossain vaiheessa hyvin olla, että en esiintyis. 

Varmasti jossain vaiheessa se loppuu tietysti. Kiinnostaa tosi paljon ohjata muita. Niinku oon 

tehny jonkin verran, aika paljonkin. Siis ohjaustöitä muille ja myös mentorointia. Jollakin on 

oma projekti, jota en ohjaa enkä oo siitä vastuussa, mutta oon siellä treeneissä välillä. Koitan 

auttaa parhaani mukaan ja ehdotella siellä jotain aina välillä. Työstää vaikka jotain tiettyä 

kohtausta sitten enemmän. Kyllä kiinnostaa se ohjaaminen enemmän ja enemmän… Siihen 

pitäs tehdä itse niin paljon tuotannollista työtä ja se ei mua kiinnosta itseä millään tavalla se 

tuotannolliinen puoli, mä en oo siinä hyvä. Mutta pakkohan sitä on tehdä. Just se, että vois 

tehdä enemmän ohjaustyötä samojen ihmiseten kanssa. Usein kuitenki tekee freelansereiden 

kanssa töitä. Se on aikataulujen yhteensovittaminen hankalaa ja rahotus on aina hankalaa ja 

näin. Ei sekään ole poissuljettua, että opettais tosi säännöllisesti jossain. Sit se olis kyllä 

niinkun siinä tapauksessa pitäis olla ammattiin valmentava koulu, että opettaisin vaan tiettyjä 

oppilaita hyvin intensiivisesti, vaikka sen koko heidän 3-4 vuotta, se minkä he ovat siellä 

koulussa. Tehdä hyvin tiivisti tiettyjen oppilaiden kanssa töitä. Se ei kiinnosta sinäänsä, että 

opettaa jotenki yleisesti kaikille jotain ilma-akrobatian perusteita, vaikka siis ammattiin 

valmistavassa koulussa sellasille henkilöille, jotka ei siihen erikoistu tai joita se ei 

kiinnosta…Koen, että mulla ois hirveesti annettavaa myös muiden lajien tekijöille ihan siis 

vaikka sen koreografi koulutuksen takia.  

Ilona kertoo, että hän haluaa esiintyä vielä itse. Hän pitää kuitenkin mahdollisena sitä, että 

joutuu joskus luopumaan esittämisestä mahdollisten fyysisten rajoitteiden takia. Hän myös 

kertoo olevansa kiinnostunut opettamaan pitkäjänteisesti samoja ihmisiä päälajista 

riippumatta sirkuksen ammattiin valmistavassa koulutuksessa.  
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4.1.2 Sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikkaajien narratiivinen identiteetti 

Tutkittavat kertoivat siitä, miten oma laji oli vahvasti osa heidän identiteettiään. Tutkittavien 

narratiiviseen identiteettiin liittyi monia rooleja. Suurin osa tutkittavista toimi oman lajinsa 

opettajina. Kaikki tutkittavat kokivat olevansa taiteilijoita, tai taiteilijoita ja urheilijoita.  He 

saattoivat kokea olevansa myös jonkin toisen lajin edustajia, tai heillä saattoi olla myös jokin 

toinen ammatti. Tutkittava saattoi kokea olevansa yhtä lailla esimerkiksi trikkaaja, kuin 

sirkustaiteilija. Jotkut tutkittavat identifioivat itsensä vahvemmin päälajiinsa, vaikka 

tekivätkin jotain toista lajia. Oma laji saattoi työn lisäksi merkitä harrastusta, johon voi liittyä 

vahvasti yhteisöllisyys. Joillekin tutkittaville ammatti näyttäytyi ikään kuin kutsumuksena tai 

elämäntapana. Tutkittavat kuvasivat myös omaa työskentelytapaansa ja ominaisuuksiaan 

taiteilijoina ja urheilijoina. Tutkittavien kertomuksissa tulee esiin myös itsessä tapahtunut 

muutos. Tutkittavat kertovat siitä, miten he ovat aikaisemmin kokeneet itsensä erilaisiksi, 

kuin tänä päivänä. Myös kulttuuri tuli esiin tutkittavien kertomuksissa. Maiden välillä on 

eroavaisuuksia esimerkiksi taiteen arvostamisen suhteen. Myös jokaisella lajilla voi ajatella 

olevan oma kulttuurinsa.  

Tutkija ”Koetko sä, että se on tosi iso osa sun identiteettiä tai persoonallisuutta?” 

Terhi ”Kyllä. Se ihan jo sekin, jos mä tapaan jonku uuden ihmisen. Kun se tallentaa mun 

puhelinnumeron kännykkäänsä niin se on Tankotanssija Terhi. Ai kuka Terhi? Se 

tankotanssija Terhi. Niin joo se.” 

Terhi kertoo siitä, miten paljon tankotanssi merkitsee hänelle ja miten suuri osa se on hänen 

identiteettiään. Terhin kerronnasta tulee esiin myös se, miten hän ja muutkin ihmiset 

identifioivat hänet tankotanssijaksi.  

Uoti ”…yhtä lailla kokee olevansa trikkaaja ja toisaalta sirkustaiteilija, toisaalta 

fysioterapeutti, toisaalta vaan jotakin ihan muuta. Siten, että yksikään ei sulje toisiaan pois ja 

ne on aika oleellinen osa omaa identiteettiä tällaset eri palaset. Just, että mikä on sellanen 

trikkaajaidentiteetti tai sirkustaiteilijaidentiteetti, nii ne on pikkasen just hankalia erotella 

toisistansa. Mutta tota trikkaaja identiteetistä jos puhutaan, niin siihen liittyy aika paljon 

semmonen oma tekemisen tyyli ja jollain tavalla se on sellaista, että mitä haluat välittää sillä 

omalla tekemisen tyylillä, trikkauksen tyylillä. Minkälaisia asioita omasta identiteetistä 

haluaa sillä välittä… niin omassa tyylissä on semmosia… jotenkin pidän itseäni semmosena 

positiivisena ihmisenä ja semmosena niinku… Pidän trikkausta semmosena hyvän olon 
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luojana. Niin sitten se myös näkyy siinä tyylissä, että miten trikkausta tekee ja minkälaisia 

temppuja valitsee sinne. Sit toisaalta se liittyy semmoseen tietynlaiseen kiinnostuksen, että 

minkälaiset liikkeet ja liikeyhdistelmät koen kiinnostaviksi. Se liittyy siihen varmaan jollain 

tavalla omaan persoonaan. Että semmoset, joissa on jotakin semmosta yllättävyyttä ja 

semmosta ajateltavaa niissä liikkeissä enemmän... Joku osa siitä on semmosta vähän 

matemaattistakin. Semmosta niinku älyllistä aktivoivaa asiaa siinä trikkauksessa, mitä tekee. 

Jollain tavalla sellainen tyyli on osa sitä identiteettiä. Sit varmasti trikkausidentiteetti liittyy 

semmosiin sosiaalisiin ympyröihin. Kun Suomessakin on trikkaus skene, jossa on tuota…se on 

aika pieni skene mutta se on aika tiivis semmonen porukka, jotka tuntevat toisensa, tietävät 

toisensa ja siinä on semmonen ikään kuin tämmönen alakulttuuri, jossa on miittejä ja kaikkea. 

Jotenkin on se trikkaajan identiteetti varmaan semmonen sosiaalinen aspekti, että 

minkälainen ihminen ja minkälainen trikkaaja on siinä sosiaalisessa kontekstissa. Se on taas 

semmonen, se ei oo ihan puhdas, ei oo irrallinen mitenkään muusta identiteetistä. Siellä 

kuitenkin on omana itsenä, kokonaisuutena, mitä sitten onkaan. Mutta ehkä sitten siihen 

voisin kuvitella, siihen mitä ihmiset kuvittelevat minun olevan, niin siihen liittyy myös paljon 

se videomateriaali, mitä on ite tuottanut ja semmonen niinku tekninen temppumateriaali. Se 

on monesti se, minkä kautta ite mieltää kaikki muut trikkaajat.” 

Uoti kertoo siitä, miten omaan narratiiviseen identiteettiin liittyy monia rooleja. Hän kertoo 

omasta trikkaustyylistään, joka kuvastaa hänen identiteettiään. Uoti pitää tärkeänä myös 

trikkaukseen liittyvää sosiaalista puolta, joka on myös tärkeä osa hänen narratiivista 

identiteettiään. Sosiaalista verkostoitumista pidetään yllä tapaamisten ja sosiaalisen median 

välityksellä.  

Vellu ”No mä oon tosiaan niinku sanoit, Veli-Matti Saarela, paremmin trikkauspiireissä ja 

itseasias kaikkialla muuallakin tunnettu nimellä Vellu. 25-vuotias nuori mies Tampereelta, 

asunu täällä koko ikäni. Matkustellut paljon, lähinnä trikkauksen perässä…Mun työ nykyään 

on yks harvoista eurooppalaisista trikkaajista, jotka pystyy sitä tekeen ammatikseen. Mä 

esiinnyn lähinnä itse, esiinnyn vaimoni Karinan kanssa trikkaajana ja pariakrobaattina ja 

sitten meidän Vellusta tricking-trikkausryhmän kanssa. Siinä on tamperelaisia trikkaajia, 

joiden kanssa esiinnytään ympäri Suomee mutta myös ympäri maailmaa… Eli sen lisäksi, että 

mä ite esiinnyn, nii mä myös myyn muita trikkaajia esiintymään…. Ja sen lisäks pyöritetään 

trikkauskoulua täällä Tamperella. Vellus tricking academy koulua…Me annetaa 

trikkauskoulutusta, trikkausohjausta. Semmosia palveluita mitä toivo, nyt miettii, että oispa 

tällasia ollu sillon, kun mä alotin. Kuinka paljon se ois helpottanut siihen, ku katto netistä 
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videoita play, pause meiningillä, mietti, mitä pitää tehä. Eikä tienny oikein, miten lämmitellä 

ja venytellä ja pitää kropasta huolta. Yritetään antaa nuorille semmosia mahollisuuksia, että 

ne pystyis mahollisimman turvallisesti ja nopeesti oppimaan trikkausta ja yritetään saada 

niitä motivoitua ja löytää se sama kipinä ja innostus, mikä me ollaan löydetty aikoinaan ja 

mistä tää kaikki on alkanut.”  

Vellu kertoo omasta työstään trikkaajana. Hänen työhönsä kuuluu esiintymisen lisäksi myös 

opettaminen ja muiden trikkaajien markkinointi. Hän pyrkii työssään trikkausopettajana 

tarjoamaan sellaiset mahdollisuudet oppia trikkausta, joita hän olisi itse toivonut olevan 

silloin, kun itse aloitti harrastamisen. Myös Oona kertoi siitä, että hän entisessä yrityksessään 

Gymissä tarjottiin sellaista liikuntamuotoa lapsille, jota olisi itse lapsena toivonut olevan 

saatavilla.  

Vellu ”Trikkaus on showlaji. Eli tarkotus on tehä jotain mahollisimman näyttävää, eli 

sillonhan periaatteessa näyttävimmät temput on parhaita trikkaustemppuja. Mut usein se ei 

välttämättä mee niin, vaan monessa lajissa ehkä ne helpot basic temput, mitkä voi tehdä isosti 

ja näyttävästi, nii ne on niitä, mitkä yleisöön iskee eniten. Myös että laji kehittyy, niin täytyy 

olla pioneereja, jotka vie lajin tekniikkaa hyvin syvällä tasolla tekniikkaa eteenpäin. Mun 

mielestä voi verrata esimerkiksi jongleeraukseen. Jongleerit on jossain vaiheessa samanlaisia 

kuin trikkaajat. Ne saattaa varmaan paperilla miettiä erilaisia kuvioita, et mitä, jos mä teenki 

tommosen, tähän heittokuvioon vielä väliin, joka ei välttämättä näytä miltään, mutta se 

saattaa avata taas ovia hirveen monelle uudelle tekniikalle. Trikkauksessa on ehkä vähän tää 

sama. Sä oot niinku tutkimusmatkailija, yrität miettii, että okei, mitä mä voisin tehdä ja 

kehittää jotain pientä uutta, siinä mielessä, koska jos sä pääset johonki tähän, niin sitten tulee 

kolme trikkaajaa, jotka lähtee vielä viemään sitä ihan uudelle tasolle. Ja se on mua aina 

kiehtonut hirveesti. Et nähään mihin me pystytään, tässä lajissa on oikeesti potentiaalia ja sen 

takia mulle on aina ollut trikkauksessa hirveen tärkeää rajojen rikkominen. Aina on täytynyt 

tehä jotain uutta. Ois hienoa tehä jotain uutta ja viedä lajia eteenpäin…On niinku perus 

taistelulajipohja, puhtaat potkut, myös kuuluu ehkä jossain määrin se erilaisten transitioiden 

eli tapojen, joilla siitrytään yhdestä liikkeestä toiseen. Niitä yritetään hyödyntää 

mielenkiintoisella tavalla, sellaisella tavalla, mitä muissa lajeissa ei käytetä ollenkaan. Ja 

sitten on taas semmonen powermoovaustrikkaus et tehään vaan triplakierre ja mahollisimman 

monta tuplaa ja yritetään saada aina kierre lisää tai potku lisää. Ja nää on lähteny eriytyy. 

Ehkä pikkusen eri suuntii, mut samalla ne jatkuvasti pikkusen vaikuttaa toinen toisiinsa. ” 
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Uoti ” Niin se maailma, mitä voit tehdä keholla, oli yhtäkkiä paljon isompi, kun tuli 

tämmösiä, kun alettiin yhistellä useamman lajin liikkeitä. Trickstutorialsissa alko olee sellasia 

liikkeitä, joissa oli capojerasta, jonkun verran ehkä brakedancesta liikkeitä ja sit oli toki 

karatesta liikkeitä ja telinevoimistelusta liikkeitä.” 

Vellu ja Uoti kuvaavat sitä, millainen trikkaus on lajina. Trikkaus on nuori akrobaattinen 

showlaji, joka on saanut vaikutteita telinevoimistelusta, capojerasta, breakdancesta ja 

karatesta. Vellua kiehtoo lajin kehittäminen ja Uotia puolestaan se, että trikkaus mahdollistaa 

erilaisten ja uudenlaisten liikkeiden kehittäminen. Tässä korostuvat lajin luovuus, vapaus ja 

urheilullisuus.  

Vellu ”No hyvin paljon. Mä tiedän, että lähes kaikilla trikkaajilla on sama. Kyllä tää 

rakentaa identiteettiä ja se yhteisö, mihin kuulut. Minä olen trikkaaja, kyl se vaikuttaa 

ehottomasti miten näkee ittensä. En yhtään ihmettele, kun se on asia, jota sä ajattelet joka 

päivä, teet joka päivä. Tietysti sä myös katsot itteesi siitä lävitte. Okei, mimmonen mä oon 

trikkaajana. Must tuntuu, et varsinki nuorempana, ku oli tosi tosi syvällä siinä, ehkä jopa 

meni liian syvälle siihen, ehkä oli jopa et okei pelkästään siinä trikkauksen maailmassa. 

Tämmönen mä oon ja tälleen trikkaajat ajattelee et mä oon, tämmönen mä varmaan oo. Ja 

sitten pikkuhiljaa on alkanut ymmärtää, aika kauan aikaa sitten jo, että aa trikkaus ei ookaan 

koko maailma, et täällä on jotain muutakin täällä ympärillä. Ja sillon se on ehkä jossain 

vaiheessa vähentyny siinä määrin, et määrittelis ittensä pelkästään trikkauksen kautta. Pystyy 

ymmärtää paljon, niin monta muuta aspektia elämässä myös. Must tuntuu, et mulla ja 

monella muullakin, erityisesti teini-ikäisellä, just täysikäisellä trikkaajalla, et se on hyvin 

vahva, miten identifioi ittensä. Minä olen trikkaaja ja siihen kuuluu semmosia tiettyjä 

juttuja.” 

Vellu kertoo siitä, miten paljon trikkaus on vaikuttanut hänen identiteettiinsä. Hän kertoo 

myös siitä, miten ennen trikkaus oli ehkä suurempi osa hänen identiteettiään, mutta nykyään 

hänen identiteettiinsä kuuluu myös muuta, kuin trikkaus.  

Karina ”Olen pariakrobaatti, sirkusartisti. Teen myös trikkausta. En tiedä, voidaanko 

trikkausta kutsua sirkustaiteeksi? On vaikea sanoa, koska trikkauksessa ei ole selkeitä 

sääntöjä, eikä heillä ole kisoja. Ei ole selkeää mittaria siihen, olenko trikkaaja vai en. Kyllä, 

osaan tehdä joitakin trikkausliikkeitä, kyllä, esiinnyn trikkausryhmässä trikkaajana. Minun 

mielestäni trikkaaja on joku, joka osaa tehdä enemmän juttuja, kuin minä. Olen ehkä 

trikkausharjoittelija.” 
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Karinan kertomuksessa tulee ilmi, että hän kokee vahvasti olevan sirkustaiteilija, mutta ei niin 

vahvasti trikkaaja, koska se ei ole hänelle yhtä vahva laji kuin pariakrobatia. 

Kontekstisidonnaisena asiana täytyy huomauttaa, että Karina työskentelee trikkausryhmässä, 

jossa hänen aviomiehensä on. Veli-Matti Saarela on kansainvälisesti todella tunnettu ja 

arvostettu trikkaaja. Karinan kertomassa tulee myös esiin se, miten vapaa laji trikkaus on, sillä 

siinä ei ole selkeitä määritelmiä, mikä on trikkausta, tai kuka on trikkaaja. Trikkauksen ja 

esimerkiksi sirkuksen välinen raja ei myöskään ole kovin selkeä.  

Terhi ”Mä oon Terhi Tavi. Oon 32-vuotias tankotanssija ja ilma-akrobaatti…En, mä en oo 

koskaan ollu sirkuskoulussa. Joskus nuorena yhellä sirkusleirillä. Mutta en mitään…Mulla on 

voimistelutausta, telinevoimistelua ja näytösvoimistelua ja vähän balettia joskus 

nuorena…akrobaattisia lajeja ja ne vaatii ääristä kehonhallintaa, voimaa, notkeutta, 

koordinaatiota, tasapainoa. Eli tosi vaativia lajeja kaikki. Sinänsä niinkun ne kaikki lajit 

tukee toisiaan.” 

Terhi kuvaa tankotanssia ja ilma-akrobatiaa akrobaattisiksi lajeiksi, jotka vaativat kehon 

hallintaa ja hyvää fysiikkaa. Terhi kokee olevansa tankotanssija ja ilma-akrobaatti. Hän ei koe 

olevansa sirkustaiteilija, vaikka ilma-akrobatia usein luetaan yhdeksi sirkuslajiksi. Myös tässä 

tulee ilmi se, miten epäselviä lajien väliset erot ovat.  

Oona ” Sitten harrastan tankotanssia, kilpailen tankotanssissa. Katson tankotanssivideoita, 

innostan itseäni melkeen mis tahansa, mis liikettä syntyy, niin tykkkään katsella kaikenlaista 

liikkujaa ja roikkujaa. Elän tosi vahvasti sitä liikettä, mikä musiikkiin liittyy, on mulle kaikista 

kiinnostavinta. Street workouttia alotin harrastamaan 2010. Ja osallistuin sitten street 

workoutin MM kisoihin 2014 ja voitin ne...  Street workoutissa on tietynlaista rentoutta ja 

sellasta battle fiilistä. Sellasta street meinikii, mikä puuttuu taas tankotanssista. Siks se on tosi 

kiva siihen lisänä. Se on semmosta vankilatelinevoimisteluu. Sit tankoilu on mulle vähän 

yleellisempää. Se on se hienosto ja sitten se räppäri se street workout. Nää molemmat niinku 

yhdistyy mussa ehkä jotenkin niinku henkilönäki. Ne on mun kaksi maailmaa, joist tykkään 

liikkujanakin.  

Santeri ”Mä aattelin, et mä oon noita kaikkia kolmea. Mä oon tankotanssija, voguingtanssija 

ja käsilläseisoja (kuin notkeusakrobaatti). Ehkä enemmän niin kuin käsilläseisoja. Kyllähän 

mä oon vielä notkee, mutta en mä esimerkiksi en mä enää haluais tehä pelkästään 

notkeusnumeroa. Kyllä mä tekisin esimerkiks voguing esityksen, missä ois kässäriä ja 
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notkeutta. Et se ois sitä itsessään. Tai sitten teen vaikka kässäriesityksen, missä on notkeutta 

myös. En mä enää tekis pelkästään notkeusesitystä.” 

Oona ja Santeri kertovat siitä, miten myös muut lajit kuuluvat vahvasti heidän identiteettiinsä.  

Karina ”Me kaikki haluamme kokea, että olemme rakastettuja ja hyväksyttyjä. Tämä ei ole se, 

miten ajattelen sen enää nykyään. Ajattelen sen työnä. Se tuli, joka oli sisälläni, kasvoi 

joksikin suuremmaksi. Ajattelen sen enemmän työnä.” 

Karina kertoo siitä, miten taide merkitsee hänelle nykyään ensisijaisesti työtä. Kerronnassa 

tule esiin myös se, miten taiteen merkitys on muuttunut hänelle ajan kuluessa.  

Oona ”Mä oon molempia. Mutta ehkä jos on pakko valita, niin ehkä urheilija sit kumminki. 

Mutta ei se ehkä pidä paikkaansa. Mulla on enemmän urheilullinen olo… En mä osaa sanoa. 

Ihan sairaan vaikee. Kyl mä oon molempii. Ehdottomasti molempii…Se taiteellisuus on 

mielen työtä niin paljon se luovuus. Yhtä paljon niitä tehään. Tää mun mottokin: ”Train like 

an athlete, perform like an artist.” Niin se on niinkun ehkä se. Et se treeni on hyvin 

urheilullista. Se on aika se. 

Vellu ”Molempia. Mun trikkaukseen kuuluu ne molemmat puolet ja mä yritänkin nauttia 

trikkauksesta mahollisimman kokonaisvaltaisesti. Ja saada siitä, kokeilla vähän kaikkea ja 

saada siitä kaikki irti. Mä sanoisin, että se on ehkä alkanu mulla hyvin vahvasti siitä 

urheilupuolelta. On halunnu vaa oppia uusia temppuja, mahollisimman vaikeita temppuja. 

Kiertäny paljon trikkauskilpailuissa ympäriinsä. Battlaamassa niinku trikkauskessa, meillä on 

sama kulttuuri kuin breikauksessa, et batlataan. On minuutti aikaa sit tehään vurotellen ja 

katotaan kuka pistää paremmaks. Tää on ehkä se meidän urheilullinen puoli lajissa. Mut 

sitten myös 2007 vuoden alussa mä oon alkanu esiintyy. Sillon alkuvaiheessa se ei ollu niin 

iso osa, mut sitten 2011 – 2012 vuoden paikkeella neljän vuoden esiintymisen jälkeen se alko 

pikkuhilja vaihtuun. Että okei, mä oon pikkuhiljaa nähny tän kilpailupuolen, mitä muuta 

trikkauksessa ois annettavaa. Silloin mä aloin miettii, et okei, miten trikkaus pystytään 

tuomaan normaalin yleisön helposti nautittavaan muotoon? Et se oo pelkästään sitä, et 

trikkaajat näkee, et wow, se vaihto jalkaa ja ponnisti eri suuntaan. Miten pystytään tekeen 

mahollisimman näyttäviä esityksiä ja saamaan ihmiset nauttiin trikkausta mahollisimman 

paljon? Se alko kiehtoon. Se on sit pikkuhiljaa alkanu tulee se taiteellisempi puoli…. Monella 

on hyvin erilainen näkemys siitä, mitä taide on. Mulle itselle trikkaus on jo sinäänsä taidetta, 

se on art of movement.” 



53 

 

 

Oonan ja Vellun sekä lähes kaikkien muidenkin tutkittavien kertomuksissa tulee esiin se, 

miten he kokevat olevansa niin taiteilijoita kuin urheilijoita. Vellu kuvaa hyvin sitä, miten 

hänen narratiivinen identiteettissään on tapahtunut muutos ajan kuluessa. Ennen trikkaus 

merkitsi hänelle vahvasti urheilua, mutta nykyään siihen liittyy olennaisesti myös 

taiteellisuus. 

Henna ”Jos noita lajeja miettii, niin vanteet on ehkä vähän enemmän niin kuin… Mä koen, 

että siinä on vähän enemmän sitä semmosta jotenki show elementtiä. Niinku mahdollisuus 

ilmaista enemmän itseään, nimenomaan artistina. Mut sitten taas esimerkiksi käsilläseisonta 

ja rengastrapetsi, ilma-akrobatia on niinku urheilupuolta. Kuitenkin menee vähän enemmän 

urheilu, temppujen suorittamisen puolelle. Toki siinäkin voi ilmaista itseään. Mä en oo tehnyt 

sitä (rengastrapetsia) niin paljoa, että mulla ois välttämättä kehittynyt siihen vielä niin 

vahvasti ilmaisutaito.”  

Henna kertoo siitä, miten hän kokee eri lajien välillä sen, kuinka paljon siinä painottuu 

taiteellisuus ja urheilullisuus. Päälajissaan vanteissa hän kokee taiteellisuuden vahvemmin, 

koska siinä hän pystyy ilmaisemaan itseään enemmän taiteilijana. Hän on tehnyt toisia 

(sirkuksen ala)lajejaan vähemmän, joten niissä painopiste on enemmän urheilupuolessa eli 

tempujen tekemisessä.  

Karina ”Koen olevani taiteilija. En koe olevani urheilija, en enää. Jätin urheilun taakseni 

kauan aikaa sitten. On erilainen tunne olla urheilija, aina kilpailee yms. Sirkustaiteessa 

tuntuu erilaiselta. En koe kilpailua. En koe, että minun täytyy olla paras. Urheilussa sain 

pääasiassa ykkössijoja.” 

Jotkut tutkittavista, kuten Karina, kokivat olevansa vain taiteilijoita. He eivät kokeneet 

olevansa urheilijoita, vaan kokivat jättäneensä urheiluun liittyvän kilpailemisen kauan sitten 

taakseen. Kuitenkin kaikkien tutkittavien lajeihin liittyy myös vahvasti urheilullisia piirteitä. 

Tämä näkyy esimerkiksi uusien temppujen opettelussa.  

Katja ”Mä oon silleen peruslaiska, et musta ei ois juoksee jotain vuoria silleen joka aamu 

urheilumielessä. Kyl mä vähän innostun siitä esiintymisestä ja adrenaliinista. Ja välillä se 

tulee siitä, että on pieni vähän vaaran heti ja välillä siitä, että on ihana esiintyä ja tuntee, et 

yleisö saa kiksit siitä, mitä tekee. Etenkin, jos siinä hetkessä luo tai improo jotain ja se toimii. 

Niin kyl siit tulee hyvä fiilis. Mun haave on saada se yleisö vähän niinku pois arjesta ja 
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tuntemaan jotain, kokemaan jonku tunteen. Pääsemään pois hetkestä. Se on paras palkinto, 

jos tuntee, että saa ne toiseen maailmaan.” 

Katjan kertomassa tulee esiin se, miten hän kokee olevansa taiteilija ja hän kokee taiteen 

ikään kuin kutsumuksena. Häntä inspiroi se, kun hän saa yleisölle viriämään tunteita ja saa 

heidät hetkeksi irti arjesta.  

Tutkija ”Sä kerroit, että tankotanssi on sulle työ ja harrastus. Mitä muuta se merkitsee 

sulle?” 

Terhi ”Se on elämäntapa. Vois sanoa. Yksi tärkeimmistä asioista elämässä. En mä tiiä mitä 

mä oisin, jos mulla ei ois tankotanssia. ” 

Uoti ”Se on paljon enemmän kuin sellainen urheilu ja tulostavoitteellinen merkitys. Se on 

tuota elämän asennetta ja semmosta pystyvyyttä ja kykenemistä. Semmosta kykyä saavuttaa 

asioita. Siihen liittyy paljon semmosia niinku jotenki positiivisia asioita mitä kokee omassa 

elämässä olevan. Se on myös semmonen voimavara, että jos joskus elämässä on joku muu 

asia huonosti tai häiritsee, niin sit on semmonen asia, joka tietyllä tavalla pysyy ja toisaalta 

mahollistaa semmosen itsensä toteuttamisen ja jollakin tavalla se on semmosta itsensä 

ilmaisua. Toisaalta se on myös semmosta niinkun liiketerapiaa. Vähän niin kuin semmosta 

niin kuin joogaa, jossa tulee semmonen oma liike semmoseksi mieltä parantavaksi asiaksi. 

Tuottaa hyvää oloa. Liikkuminen. Ja se tuottaa eri tavalla hyvää oloa kuin semmonen urheilu 

saattaa tuottaa. Siihen liitty semmosta niinku muitakin asioita kuin, että kun pelkästään 

rasitat itteäs, niin tulee endorfiinejä, vaan siinä on myös semmosia ajatusyhteyksiä sen 

suhteen, kun trikkaan, niin se viestii semmosesta just voima… henkiset voimavat, niin se liittyy 

semmosiin...Semmoseen kykyyn, mahdollisuuteen vaikuttaa omiin asioihin. Useat… sama 

liittyy kyllä sirkustekniikoidenkin oppimiseen. Että se… että pystyt vaikuttamaan siihen, kuka 

olet ja pystyt vaikuttamaan siihen, mitä pystyt tekemään. Semmonen… voiko sanoa 

elämänhallinta yleisemminkin. Se liittyy sellaiseen sellaiseen. Sit se liittyy myös semmosiin 

sosiaalisiin suhteisiin vahvasti…Se netin vaikutus on ehkä toinen iso kohta…Että kun ne 

temput tuli… Mulla on semmonen ajatus, että harjottelemalla tarpeeksi oppii, niin sitten tuota 

se, että ne tuli ikään kuin saataville, se mahdollisti sen, että pääsin tämmöseen lajiin käsiksi. 

Ja se, että trikkauksen kulttuuriin liittyy semmonen vähän ylioptimistinen ajatus, että kuka 

tahansa pystyy opppimaan ne temput, mitä trikkauksessa tehdään. Se perustuu varmaan just 

siihen ideologiaan, että ne temput ovat kelle tahansa, siis ihan kaikille ihmisille, aivan liian 
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vaikeita, sillee…Ihan jos ei oo mitään pohjaa. Semmonen ajatus, että harjoittelemalla oppii. 

Ja semmonen jarkuva itsensä kehittäminen lajissa eteenpäin pienin askelin.” 

Terhin ja Uotin kertomuksissa tulee esiin myös se, miten oma laji merkitsee heille 

elämäntapaa. Lähes kaikki tutkittavat toivat myös esiin sellaisen ajatteluvan, että he pystyvät 

kehittämään itseään ja myös pyrkivät siihen. 

Oona ”Joo. Mua niinku aina on kiinnostanu tosi vahvasti roikkumine. Ja oletettavasti mun 

yläkroppa on tosi vahva, jalat on vähän heikommat. Selkä ei veny, jalat venyy. Tietenki 

kaikkee voi parantaa. Semmoset tietynlaiset rakenteelliset ominaisuudet on aika täydellisesti 

yks yhteen tankotanssin kanssa. Että sen takia mua motivoi se tosi paljon, sillä mä pystyn 

tällä fysiikalla mennä eteenpäin.” 

Ilona ”Ehkä on enemmän aina ollu sellanen tekijä, että jos mä suunnittelen jotain uutta, niin 

tarviin siihen paljon aikaa. Mä vaan vietän sen välineen kanssa tosi paljon aikaa ja en niinku 

osaa tehdä silleen, että mietin sitä analyyttisestis sitä asiaa ja mietin sitä kotona ja kirjaan 

jotakin ylös ja menen ja harjoittelen kaksi tuntia ja saan jotain aikaan. Vaan jos siinä voi 

vaan olla ja kuus tuntia hengailla siinä, tai koko päivän ja miettiä ja hengailla siinä. Välillä 

käydä välineessä ja haahuilla ja näin. Tottakai sitten erikseen teknistä harjoittelua…Silloin 

kun tekee jotain uutta niin, se ei oo kovin analyyttistä tai minkään muun metodin kanssa 

mennä, kuin että se väline pitää tulla tutuksi tai se tila, et sit se on hyvä, jos tekee johonkin 

julkiseen tilaan, nii se on vaan hyvä olla ja istua ja miettiä vaan kolme tuntia… Enemmän 

sellasta, miten mä nyt sen sanosin. Kuvanveistoa. Siinä on semmonen möhkäle jotain asiaa ja 

sit, kun sitä tarpeeksi vaan työstää, niin kyllä se tulee… Sitä vaan työstää ja sitten se jossain 

vaiheessa löytyy.” 

Tutkittavat kertoivat omista vahvuuksistaan, joiden avulla he menestyvät lajissaan. Oona 

kertoo omien vahvuuksiensa motivoivan häntä tankotanssissa, sillä niiden avulla hän voi 

menestyä lajissaan. Tutkittavat kertoivat vahvuuksikseen muun muassa muuntautumiskyvyn, 

luovuuden ja mahdollisuuksien näkemisen. Tutkittavat kertoivat myös omasta tyylistään, jolla 

he erottuivat edukseen muista. Erottumisen avulla vältytään myös kilpailulta. Ilonan 

kertomuksessa tulee esiin, miten työn tekoon voi uppoutua ja käyttää siihen todella paljon 

aikaa.  

Tutkittavien kertomuksissa tuli esiin myös kulttuuri, joka liittyy vahvasti narratiiviseen 

identiteettiin. Erityisesti trikkaajien kertomuksissa korostui trikkauksen kulttuuri, jossa 
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yhteisöllisyys on vahvasti läsnä. Tämä näkyy esimerkiksi internetin kautta pidettävässä 

yhteydenpidossa sekä gatheringeissa, joissa trikkaajat tapaavat toisiaan, treenaavat keskenään 

ja voivat järjestää battleja. Battlet ovat tavallaan trikkauskilpailuja, joissa kilpailijat näyttävät 

omia taitojaan vuorotellen. Kilpailijat pyrkivät aina vuorollaan tekemään paremmin kombon 

tai liikesarjan, kuin toinen tai toiset kilpailijat. Tuomaristo arvioi battlea. Trikkaukseen kuuluu 

kilpailullisuus hyvässä ilmapiirissä, joka näkyy esimerkiksi battlauksessa. 

Trikkauskulttuurissa korostui myös liikkeen vapaus ja se, miten kuka tahansa pystyy 

opettelemaan trikkausta. Trikkaajien keskuudessa vallitsee ilmapiiri, jossa autetaan toisia 

trikkaajia. Tällä tavalla yhteisöllinen oppiminen näkyy trikkauksessa. Kulttuuri korostui myös 

erityisesti Karinan kertomuksessa, sillä hän on kotoisin Ukrainasta, jossa kulttuuri on 

erilainen Suomeen verrattuna. Karina toi esiin sen, miten muualla maailmassa arvostetaan 

sirkusta enemmän kuin Suomessa. Hän kertoi, että Suomessa koulutettuja sirkustaiteilijoita tai 

ammattitrikkaajia saatetaan pyytää esiintymään ilmaiseksi. Hänen mukaansa tällaista ei 

tapahdu (ainakaan niin paljoa) muissa maissa.  

4.2 Sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikkaajien narratiivisen identiteetin 

muodostuminen 

Tutkittavien narratiivisen identiteetti muodostumiseen vaikuttivat monet eri tapahtumat, 

joihin sisältyi sattumia ja tarkoituksenmukaisia tekoja. Monet tutkittavat kokivat lapsuuden ja 

nuoruuden ajanjaksoihin sijoittuneiden asioiden ja tapahtumien vaikuttaneen heidän 

narratiivisen identiteettinsä kehittymiseen. Niitä olivat harrastukset, perhe sekä ystävät. Muita 

narratiivisen identiteetin kehittymiseen vaikuttaneita henkilöitä saattoivat olla kollegat ja 

kumppani. Myös omat henkilökohtaiset ominaisuudet ja kiinnostuksen kohteet saattoivat 

vaikuttaa taiteen ja urheilun pariin hakeutumiseen. Tutkittavat kertoivat hetkestä, jolloin he 

oivalsivat oman lajinsa. Käytän tästä nimitystä oivallus taiteilijuudesta tai urheilijuudesta. 

Myös medialla eli internetillä ja sosiaalisella medialla on suuri merkitys tutkittaville. Sen 

kautta ollaan voitu esimerkiksi löytää oma laji. Usein tutkittavat tekivät tällöin päätöksiä 

omaa uravalintaansa koskien. Tutkittavat tekivät tietoisia tekoja, joiden avulla he pyrkivät 

saavuttamaan oman tavoitteensa eli kehittyä oman lajinsa ammattilaiseksi. Siihen liittyi 

määrätietoinen harjoitteleminen sekä mahdollisesti kouluun hakeutuminen. Kaikkiin lajeihin, 

kuten tankotanssiin ja trikkaukseen, ei ole olemasta koulutusta. Jotkut tutkittavat saattoivat 

kouluttautua sellaiselle alalle, joka tuki heidän omaa lajiaan tai ammattiaan. Kouluun päässeet 

tutkittavat pitivät koulutusta hyödyllisenä, vaikka saattoivat ajoittain kyseenalaistaa sitä. Uran 



57 

 

 

kohokohtina pidetään merkityksellisiä työpaikkoja, kisoja ja esiintymisiä. Uran 

huippuhetkeksi koettiin myös se, jos taiteilija tai urheilija kutsuttiin johonkin tapahtumaan 

esimerkiksi esiintymään. Tutkittavat rakensivat omaa narratiivista identiteettiään kertomisen 

avulla haastattelutilanteessa. Tämä näkyi siinä, miten he tekivät selkoa niin minulle tutkijana, 

kuin ehkä itselleenkin siitä, miten heistä tuli sellaisia, kuin ovat nyt. Kerronnasta huomasi, 

miten tutkittavat esimerkiksi perustelivat tekojaan.  

4.2.1 Sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikkaajien elämän alkuvaiheiden merkitys 

narratiivisen identiteetin rakentamisessa 

Oona ” Mun molemmat vanhemmat on ollu, liikuntaa harrastanut ja urheillut. Elikkä mun isä 

oli purjelautailun maailmanmestari. Moninkertainen Suomen mestari purjelautailussa. Siitä 

ehkä taaksepäin sitten, että isoisäkin oli Suomen voimisteluliiton puheenjohtaja, et se niinku 

tulee hyvin pitkältä. Isän äiti oli voimistelun opettaja. Äiti sit harrasti voimisteluu hyvin 

harrastetasolla. Molemmat on ollu yrittäjiä. Niin semmonen liikunta ja opettaminen ja 

yrittäminen ja semmonen oman tien kulkeminen, ehkä just liikunnan alalla on ollu pitällä 

suvussa.” 

Oona kertoo siitä, miten perheestä on tullut vaikutteita omaan urapolkuun ja harrastuksiin.  

Santeri ” Sit mä makasin selällään ja rupesin taivuttelemaan ja kaikki oli silleen tosi 

hämmästyneitä, miten mä olin tosi notkea, kun mä sain yhtäkkiä vedettä jalat niinku tänne 

asti, ihan niin kuin päähän ja ylikin. Sit kaikki vaan hämmästy, miten notkee mä olin ja mä 

itekin hämmästyin, kun en mä tiennyt, et mä oon tosi notkee selästä. Sit mun iskä soitti 

uudestaan sinne samaan kouluun ja kerto, kuinka notkee mä oon, niin sitten sieltä jotenkin 

kummasti löytykin paikka mulle.” 

Santeri kertoo siitä, miten hänen luontaisella notkeudellaan oli vaikutusta siihen, että hän 

aloitti akrobatian harrastamisen. 

Uoti ”Aluksi siis ihan minusta ei olis tullut trikkaajaa, jollen mä olis alottanut tekemään 

sirkusta…Mä alotin treenaamaan pienellä kylällä, jossa minun vanhemmat perusti semmosen 

pienen sirkuskerhon sinne… Siellä kylällä ei ollut yhtään viikottaista harrastusta. 

Kaupungissa 20 km päässä olis ollut kaikennäköistä jalkapalloa ja jääkiekkoa ja 

muuta...Sitten sirkus oli kuitenkin siellä omalla kylällä. Toki kun omat vanhemmat sitä 

pyöritti, oli vähän niinku automaattisesti mukana siinä hommassa.” 
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Uotin kertomuksesta käy ilmi, että vanhempien vaikutus, sekä sillä, mitä oli mahdollista 

harrastaa, oli vaikutusta hänen sirkusharrastuksensa aloittamiseen ja myöhemmin myös 

trikkauksen aloittamiseen.  

Karina ”Kiitos äidilleni, hän vei miut rytmiseen voimisteluun, kun olin kolme ja puoli vuotias. 

Olin rytminen voimistelija kahdeksaan ikävuoteen asti. Kilpailin lapsikisoissa. Yksi niistä oli 

suuri kilpailu ja siihen osallistui lapsia ympäri Ukrainaa. Sijoituin kilpailussa viidenneksi. 

Äitini oli tämän takia iloinen ja ajatteli, että minusta tulee hyvä voimistelija. Mutta minä en 

ajatellut itseäni rytmisenä voimistelijana, koska halusin aina seistä käsilläni ja tein enemmän 

voimaliikkeitä kuin pehmeitä rytmisen voimistelun liikkeitä. Eräs ystävämme ehdotti meille 

arkobatiaa. Hänen tyttärinseä oli rytmisessä voimistelussa ja hänen poikansa harrasti 

akrobatiaa. Ehkä hän näki minun potentiaalini akrobatia. Hän ehdotti tätä harrastusta 

minulle ja äidilleni. Me menimme kaikki yhdessä treeneihin. Silloin minä ymmärsin, että tämä 

on jotakin, mitä minä todella rakastan. Kun aloitin akrobatian, niin ajattelin, että se oli minun 

ensirakkauteni. 

Karina kertoo siitä, miten hän aloitti rytmisen voimistelun harrastamisen äitinsä ansiosta. 

Hänelle ehdotettiin akrobatiaa hänen potentiaalinsa takia. (Ukrainassa akrobatia oli hyvin 

samankaltainen laji kuin Suomessa pariakrobatia on.) Karinan kertomuksessa käy ilmi, miten 

hän löysi tulevan urapolkunsa jo lapsena. 

Henna ”Itse koen, että siis kaikki on lähtenyt niinkö lapsuudesta ja innostuksesta semmoseen 

niinku liikunnallisuuteen ja tälleen näin. Varmaan niinku ite mistään sirkuksesta en oo 

osannu haaveilla tai ajatella sitä silleen lajiksi tai harrastukseksi ennen, ku oon nähny just 

jotakin tällasia joulupäivän sirkusesityksiä mitä on tullu tv:stä. Niistä on tullu sellasia wow, 

toi on tosi siistiä, taijanomainen maailma, jossa määkin haluiaisin joskus ite olla. Sitä kautta 

on löytynyt sirkus harrastukseksi. Ja myöskin joukkuevoimistelutausta on ollu ennen sirkusta. 

Ja siellä loukkaantumisen takia vaihoin sirkukseen, jonka koin ennemmän semmoseksi 

vapaaksi ja ei niin joukkuelajiksi ja siellä voi tehä niemenomaan sitä, mitä haluaa. Tykkäsin 

siitä harrastuksesta tosi paljon…Musta tuntuu, että mua ei oo ikinä laitettu mihinkään, niinku 

vanhempien puolesta viety mihinkään harrastuksiin…Mut jotenkin semmonen… kai lapset 

tykkää tehä kaikkee tommosia asioita. Ja sitten koska mä tein semmosia kärrynpyöriä ja 

kuperkeikkoja ja jotain vastaavaa. Äiti oli jostain kuullu Stellan sirkuskoulusta. Sit se aatteli, 

että hei, kun sä teet tommosia juttuja, niin haluutko sä koittaa tommosta. Sit mä kävin siellä ja 

se oli mukavaa.” 
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Henna kertoo myös siitä, miten lapsuuden harrastukset ovat vaikuttaneet omaan tulevaan 

ammattiin, vaikka hän ei osannutkaan siitä vielä lapsena aidosti unelmoida. Hän kertoo myös 

siitä, miten sirkusharrastus lähti hänestä itsestään käsin. Kerronnassa tulee esiin myös median 

vaikutus. Television vaikutuksesta syntyi kipinä harrastukseen.  Joidenkin tutkittavien 

kertomuksissa tuli esiin sattuman vaikutus. Esimerkiksi Katja kertoi, miten hän päätyi 

sirkukseen puolivahingossa ala-asteen opettajan ansiosta, joka järjesti klovnin vierailemaan 

ala-asteelle pitämään sirkusworkshoppia. Katjan kertomuksisssa tulee esiin, miten 

sattumusten ansiosta hän aloitti sirkusharrastuksen. Jotkut tutkittavat korostivat myös 

ympäristön vaikutusta. Esimerkiksi Oonan mukaan virikkeellinen ympäristö tarjoaa lapselle 

mahdollisuudet liikkumiseen. Oona painotti sitä, miten häntä ei kiinnostanut tavoitteellinen 

kilpaileminen lapsena. Hänelle tärkeämpää olivat silloin kaverit ja leikkiminen. Jotkut 

tutkittavat kertoivat myös siitä, miten nuoruuden harrastuksen motivoiva ympäristö sai heidät 

kehittymään paljon. Onnistumisen kokemukset voivat vaikuttaa positiivisesti oman 

narratiivisen identiteetin kehittymiseen.  

Ilona ”Oulussa oli aika vähän voimistelijoita. Sit tosi moni lopetti. Sit niitä oli yks liian vähän 

ja sit ei enää voinut kilpailla. Sitten jotka oli aikasemmin harrastanu, meni harrastaa 

nykytanssia. Mä sit menin niiden perässä nykytanssitunneille.” 

Ilonan kertomuksesta käy ilmi, miten harrastuksen loppuminen ja kaverit vaikuttivat hänen 

käyttäytymiseensä. Jotkut tutkittavat kertoivat kavereiden tehneen harrastamisesta mukavaa. 

Lapsuuden tai nuoruuden ajan harrastuksista on saattanut säilyä tärkeitä ystävyyssuhteita 

aikuisuuteen asti. Useat tutkittavat kertoivat kokeilleensa Ilonan tavoin useampaa eri lajia 

ennen oman lajin löytämistä.  

4.2.2 Oivallus taiteilijuudesta ja urheilijuudesta 

Oivallus taiteilijuudesta tai urheilijuudesta syntyi osalle tutkittavista lapsuudessa, osalle 

nuoruudessa. Tutkittavat kertoivat siitä, miten he löysivät oman lajinsa sekä miltä tuntui 

kokeilla omaa lajia ensimmäistä kertaa. Tähän hetkeen sisältyy voimakkaita tunteita sekä 

myös mahdollinen päätös omista tavoitteista lajin parissa.  

Vellu ”Mää oon alottanu vuonna… 2004 vuoden lopussa löysin trikkauksen, kun mun naapuri 

näytti mulle trikkausvideon. Ihmettelin sillon et wow, miten on mahdollista, että joku tekee 
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jotain tommasta. Etin internetistä lisää tietoa ja pikkuhiljaa siinä vuoden vaiheessa, 2005 

vuoden alussa aloin treenaamaan myös itse.” 

Uoti ”Niin alko tulla videoita, joissa on temppuja, jotka oli karatenäytöksistä. Ne olivat 

semmosia akrobaattisia, hienoja, ei välttämättä taistelujaji- tai kamppailulajitekniikoita, vaan 

semmosia näyttäviä näytöstemppuja. Sitten mä innostuin niistä mun sirkustaustan vuoksi. 

Mun mielestä ne näytti siisteiltä ja ne oli niin äärettömän mielenkiintosia verrattuna siihen 

sirkustaustaan, mikä oli itellä ollu. Ne avas semmosen mahollisuuden tehdä akrobatialla 

paljon muutakin, kuin vain niin kuin kuperkeikkaa, volttia ja puolivolttia ja kärrynpyörää. 

Niin se maailma oli yhtäkkiä paljon isompi mitä voit tehdä keholla, kun tuli tämmösiä, kun 

alettiin yhistellä useamman lajin liikkeitä.” 

Vellu ja Uoti kertoivat siitä, miten he löysivät trikkauksen internetistä. Trikkaus koettiin 

hienona, mielenkiintoisena ja uudenlaisena tapana liikkua. Myös monet muut tutkittavat 

kertoivat internetin vaikutuksesta itselle. Sen avulla voidaan hakea inspiraatiota, olla 

yhteydessä muihin lajin harrastajiin, sekä sen avulla voidaan jakaa omia videoita. 

Santeri ” Sit mä olin sinä keväänä esiintymässä…Sit mä näin siellä tankotanssijoita ja olin 

silleen, ei vitsit, ihan sika hienon näköstä, mun on pakko oppii tota. Mulle sitte yhtäkkii sytty 

palava halu oppii tankotanssii siellä klubibileissä, kun mä näin siellä jotkut tekevät 

tankotanssiin ja myöskin siellä voguing bileissä. Sit päätin, että musta on pakko tulla tosi 

kovan luokan tankotanssija ja voguaaja, vaikka mä en tienny niistä kauheesti mitään.” 

Santeri kertoo löytäneensä tankotanssin ja voguing näkemiensä esitysten avulla. 

Oivallushetkellä hän teki päätöksen siitä, että halusi kehittyä lajeissa korkealle tasolle.  

Oona ”Olin matkalla New Yorkiin ja siinä oli joku fitness-lehti, minkä mä olin ostanu. Siinä 

oli semmonen top 10 cooleinta urheulumuotoa New Yorkin saleilta tai jotain. Sit siellä oli 

tankotanssista kuva tai niinku montaki kuvaa. Se oli tyyliin niinku ensimmäisii kertoja siis 

todella tankotanssista on ollu juttuu missään suomalaisessa lehdessä ja se oli vuonna 2008… 

mä katoin niitä kuvia tosi tarkkaan. Okei joo todellakin. Et tosi hyvä juttu, ihan sakelin hyvä 

juttu. Mä menin sinne tunnille, nii siellä oli ihan hirveesti jengii. Siellä oli yks tanko ja kolme 

tyyppii oli aina yhellä tangolla tai neljäki tai viis... Silt ekalta tunnilta mä muistan et se sattu. 

Se oli niinku inhottavaa, mä muistan et se sattu. Mut sitten spinnit lähti tosi hyvin ja mä olin 

silleen, ei vitsi, tää on kivaa. Sit mä olin tosi silleen kyl tosi hehkutuksisis siit heti…Musta 

tulee ihan törkeen hyvä tässä, tää on niin kivaa, tää on niin kivaa!” 
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Oona kertoo, miten hänen piti heti tankotanssiin törmätessään mennä kokeilemaan lajia. 

Oonaa ei haitannut, vaikka tankotanssi sattui, sillä hän nautti siitä todella paljon.  

Terhi ”Tottakai mä  jäin heti koukkuun siihe. Muutaman tunnin jälkeen piti heti hankkia 

kotiin tanko. Ja sitten mä päätin, että kyllä. Joskus mä haluun vielä tässä lajissa päästä SM-

kisoihin. Ei mulla sentää semmosta tavotetta ollu, että musta pitäs tulla SM mestari, mutta 

halusin päästä finaaliin. Ja sitten mä halusin joskus päästä TV:n suoraan lähetykseen.” 

Terhi kertoo siitä, miten tankotanssi tuntui hänen omalta jutultaan heti ensimmäisellä kerralla. 

Tällöin hän loi kunnianhimoisia tavoitteita itselleen lajin suhteen.  

Vellu ”No ihan mahtavalta. Heti mä olin tosi innostunut. Vaikeeta, tosi haastavaa, kun ei 

ollut mitään pohjaa. Mä pyysin kaveria sillon koulussa opettaa mulle kärrynpyörää. Ja siitä 

se sitten lähti. Mulla oli pelkästään jalkapallotausta. Mutta aina oli se innostus. Kaikki tuntu 

hirveen jännältä ja erityisesti se, kun oppi jonku uuden tempun, niin se oli ihan mahtava 

tunne et wow, en olis ikinä uskonut, et mä voin oppia tämmösen. Se tunne on ollu semmonen 

aina, jos miettii miltähän tuntuis, jos osais ton tempun, ois varmaan mahtavaa.” 

Uoti ”Se tuntu tosi vapaudelta ja vapauttavalta. Se tuntuu semmoselta, että miks en oo 

koskaan aikasemmin tehnyt näin…Se oli voimauttavaa myöskin se, että pystyy omalla 

ajattelullaan ja toiminnallaan yhtäkkiä rikkomaan semmosia rajoja, mitkä on aikasemmin 

ollu semmosia, että nää on täysin mahdottomia asioita ja nämä vaativat kauheesti voimaa ja 

nämä vaativat semmosia luontasia ominaisuuksia, joita mulla ei ehkä ole. Sitten myös tajusi 

sen, että hitto, että nää on semmosia asioita, joita voi reenta.” 

Vellun ja Uotin kokemuksissa korostuu voimakkaat tunteet. He kertoivat olevan todella 

innostuneita siitä, kun ymmärsivät, mitä kaikkea keholla voi tehdä. Myös onnistumisen 

kokemukset sekä ymmärrys omista kehittymisen mahdollisuuksista koettiin hyvin 

palkitsevina.  

4.2.3 Sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikkaajien narratiivisen identiteetin 

syntyminen  

Monet tutkittavat pyrkivät lajinsa ammattiin valmistavaan kouluun, jos sellainen oli olemassa. 

Jotkut tutkittavat kävivät sellaisia koulutuksia tai hankkivat sellaisen ammatin, joka tuki omaa 

lajia ja saattoi valmistaa johonkin toiseen ammattiin. Kaikki tutkittavat treenasit 

määrätietoisesti kehittyäkseen lajissaan. 
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Oona ” Sit semmoset tietyt jutut ei niinku toiminu eka tankotanssissa. Mulla oli niinku surkeet 

nilkat. Niin mä vaan päätttäväisesti mä venyttelin tunteja.” Mulla oli kauheen koukut polvet 

ja nilkat ei menny ihan suoraks, nii sit mä vaan alotin tosi päättäväisesti niit vaan 

venyttämään.” 

Oona kertoo, miten hän halusi kehittää omaa tekniikkaansa tankotanssissa, joten hän alkoi 

venyttelemään päättäväisesti. Mainittakoon, että Oona kertoi myös lapsena inhonneensa 

venyttelyä.  

Vellu ”Takapihalla hyppelee lumikasoihin ja kesällä sitten laiturilta veteen. Kehittää, miettii 

uusia tapoja, miten pystyy treenaamaan johonkin hallille. Ei ollu niinku nykyään on hirvee 

määrä kaikkee trampoliiniparkkeja ja sirkuksia ja muita. On mahollisuuksia mennä 

treenaamaan. Sillon oli vähän vähemmän. Siitä se sit pikkuhiljaa lähti, trikkaus. Niin siitä 

pikkuhiljaa lähti mun trikkaukset ja ihan koukussa siinä. Sain muutaman kaverin innostuu 

treenailee…Treenailtiin päivät pitkät ulkona ja koulun jälkeen hypittiin metsiköissä. Katottiin 

netistä videoita ja play, pause, yritettiin aina klikkailla ja kattoa okei mitä tapahtuu, mihin ne 

trikkaajat laittaa kädet, miten ne pistää pään, mitä pitää tehä, että pystyy tekeen 

trikkausliikkeitä. Tällä tavalla itse opetettiin itseämme. Kaveriporukka tietenki aina neuvo 

toisiaan. Katottiin, mitä muut tekee ja yritettiin antaa vinkkejä...Must tuntuu et monet lajit 

jotka on kehittynyt nyt vähän myöhemmin tai tällä tavalla uudet lajit…Niin monet näistä 

lajeista on kehittynyt tällä tavalla yhtenäisellä kulttuurilla. Siihen kuuluu se et mennään 

kaveriporukan kanssa treenailee ja sen jälkeen siitä lähetään pikkuhiljaa kehittään sitä. Et ei 

oo välttämättä ketään valmentajaa…joka ois koko ajan siinä vieressä ohjaamassa, vaan 

siihen kuuluu hyvin paljon toi itseohjautuminen et pystyy ite pitää huolta siitä treenistään ja 

että on niin kova palo sisällä itellä, et haluaa mennä salille treenaamaan tai haluaa lähtee 

sinne ulos lumihankeen hyppelee joka päivä. Ja sit semmosta se touhu oikeestaan mulla olikin 

et se trikkaus on mitä pidemmälle meni, nii se oli se juttu mikä kiinnosti, mitä halus tehä ja 

mitä ajatteli päivät pitkät. Tuli treenattua joka päivä. 2010-vuoden paikkeella tuli treenattua 

aikalailla kaks kertaa joka päivä. Semmoset 12-14 treenikertaa viikossa. Sit se alko jossain 

vaiheessa kantaa hedelmää.” 

Vellu kuvaa sitä, miten hän harjoitteli päättäväisesti trikkausta kavereidensa kanssa ilman 

kunnollista ohjausta tai välttämättä edes tiloja sille. Oma intohimo lajia kohtaan ja 

yhteisöllisen oppimisen avulla kehitetään hänen mukaansa uusia lajeja, kuten trikkausta. 

Useat tutkimukseni sirkustaiteilijoista pyrkivät sirkusalan ammatilliseen koulutukseen. 
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Tutkittavat saattoivat aluksi olla epävarmoja sirkusalan koulutukseen pääsemisestään, mutta 

kaikki oman alan koulutukseen hakeneet tutkittavat kertoivat päässeensä opiskeleman alaansa.  

Katja ”Lähdin Lahden käsi ja taideteolliseen oppilaitoksen sirkuslinjalle samaan aikaan kun 

olin lukulomalla lukiosta, anteeksi opettajat sinne, mutta se oli toisaalta Lionelilta ihan hyvä 

idea, koska se sano, et et sä kuitenkana lue niihin…Luki niinku kirjotuksiin periaatteessa. Sit 

mä olin samanaikasesti lukuloman kaa kävin sen Lahden käsi- ja teollisuus oppilaitoksen 

sirkuslinjan, et olin siellä sit puol vuotta tavallaan.” 

Katja kävi Lahden sirkuslinjan ja Circus piloterna ammattiin valmistavat sirkuskoulutukset. 

Katjan kerronnassa tulee myös esiin, kuinka tutkittavat rakensivat narratiivista identiteettiään 

kertomahetkellä. He tekivät selkoa omasta menneisyydestään tutkijan lisäksi myös itselleen.  

Tutkittavat kertoivat, että oman alan koulutuksella tai jonkin muun alan koulutuksella oli 

vaikutusta oman taiteilijan ja urheilijan narratiivisen identiteetin syntymiseen. Myös 

merkityksellisiä kisoja tai esiintymisiä tai työpaikkoja pidettiin tärkeinä narratiivisen 

identiteetin syntymisen kannalta. Jotkut tutkittavat perustivat esimerkiksi omia yrityksiä, 

joiden avulla pystyivät toimimaan ammattitaiteilijoina, urheilijoina ja opettamaan omaa 

alaansa. Esimerkiksi tv-esiintymiset koettiin merkittävinä. Kutsutuksi tuleminen esimerkiksi 

esiintymään koettiin uran huippuhetkenä.  

Karina ”Minusta tuli sirkustaiteilija, kun erosin paristani, joka ehdotti minulle sirkuskouluun 

menoa. Me myös erosimme pariskuntana. Sitten sain toisen parin. Tämä pari ei tullut 

urheilusta. Aloimme treenata yhdessä ja syntyi temppuja. Mielenkiintoisia temppuja. Silloin 

sisälläni alkoi kasvaa taiteilija hiljalleen. En voi sanoa, että sirkusakatemia kasvatti minut. 

Ehkä he työnsivät minua siihen suuntaan. Se oli oma päätökseni sisimmässäni. En luovuttanut 

ja aloin työskennellä uuden parin kanssa. Oli mukavaa oppia näyttelyä ja erilaisia 

tanssitapoja akatemiassa”  

Karina kokee, miten sirkustaiteilijaksi tuleminen oli hänen oma päätöksensä, vaikka koulussa 

tuettiin taiteilijuuden syntymistä. Jotkut tutkittavista kouluttautuivat alalle, joka tuki heidän 

oman lajinsa eksperttiyden kehittymistä. Esimerkiksi Uoti kertoi fysioterapeutin opintojen 

antaneen tietämystä siitä, miten fyysisiä ominaisuuksia kannattaa harjoitella.  

Terhi ”Viime aikoina mä oon treenannu vaan uusia temppuja. Semmonen kausi, että pitää 

vaan oppii kaikkee uutta koko ajan… Sit jos miettii kisoja tai muuta, niin enhän mä tarvii 

semmosta määrää temppuja, koska enhän mä voi käyttää sellasta määrää temppuja. Plus 
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moni mun uusista tempuista on semmosia, jotka ei ees kilpailuun sovi tietyllä tavalla. Mutta 

onhan siitä hyötyä ohjaajana, ettei oppilaat kyllästy. Aina melkeen jotain uutta niille.Nykyään 

mä opettelen niitä sillä tavalla, että mulla on melkeen aina kamera kuvaamassa joku temppu 

tai joku kombo. Sit mä yrutän saada täydellisen videon siitä.” 

Terhi kertoo siitä, miten tankotanssin ammattilaisena hän kehittää omaa eksperttiyttään 

jatkuvasti opettelemalla uusia temppuja. Temput ovat tankotanssin keskiössä niin esiintyessä, 

kisatessa kuin opettaessakin. Uusia temppuja videoidaan, jotta ne voidaan jakaa sosiaalisessa 

mediassa.  

Terhi ”Nyt mä toimin siis päätoimisesti tankotanssin ja ilma-akrobatian ohjaajana. Se oli 

tietysti käännekohta…Sinäänsä sekin niinkun auttaa tosi paljon, kun mä oon työpaikalla ja 

mulla on tauko, niin mä voisin sielä treenata. Jos mä oisin töissä jossain muualla, tulis 

varmaan treenattua paljon vähemmän.” 

Monet tutkittavat, kuten Terhi, kertoivat siitä, miten taiteen ja urheilun tekeminen päätyönä 

mahdollistaa keskittymisen oman lajin treenaamiseen ja täydellisen omistautumisen siihen. 

Myös muu urheilullinen työ saattoi hyötyliikunnan takia edistää omassa lajissa kehittymistä. 

Jotkut tutktitavat korostivat sitä, miten aikuisuus oli oikea ajankohta aloittaa tavoitteellinen 

urheileminen.  

Katja ”Klovnit ilma rajoja, mutta se Ruotsin organisaation kautta, ku asuin sillon Ruotsissa... 

Kaikki reissut, mutta etenkin ensimmäinen Länsi-Saharan pakolaisleireille oli sinäänsä. Siitä 

se lähti, että tiesin että mun on tarkotus tehä tätä juttua silleen täysin sydämmin. Mä olin just 

muuttanut Ruotsiin ja mulla oli semmonen Circus cirkörin eka semmonen juhla. Siellä esiinty 

semmonen projekti tai esitelmä, joka oli tehty pakolaisleireillä sirkusprojekteja. Sit mä sain 

kuvan niiden keikasta ja niiden yleisöä, siinä oli lapsia. Niiden ilmeistä ja eleistä ja miten 

niiden kropat käsittelee sen, mitä ne kattoo, niin se oli jotain käsittämätöntä semmost et wow, 

ton ku sais kokee. Et esiintyy, luoda jotain yleisölle, joka ei oo koulutettu katsomaan sitä 

taidetta. Niillä oli niin eläimellisiä reaktioita siellä. Se niiden nauru, miten se niiden nauru 

näky yhestä pikku valokuvasta. Sit mä päätin, et jonain päivänä mä haluun esiintyä tollaselle 

ikään kuin alastomalle ja puhtaalle yleisölle, jos ymmärrät mitä mä tarkotan…Ehkä niinku 

flashein keikka on ollu se. Ku tehtiin…Las Vegasissa oli Soleilissa aina kaks esitystä 

peräkkäin ja sit oli… kymmenen viikossa ja sit oli kaks vapaata. Sitten me tehtiin ne kaks 

esitystä ja sieltä me lähettiin jollain sarterkoneelle L.A:in. Sit nukuttiin pari tuntia jossain 

hotlassa ja sit kuvattiin Dancing with the stars siellä studiolla, jossa me tehtiin pätkä 
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sillosesta Viva Elvis esityksestä, jossa mä tein sillon pariakrobatiaa siis. Sitten taas sarter 

koneella Vegasiin ja sit tuota siellä esitykset siihen perään. Se oli jotenki sille wow. Tällasta 

tavallaan parhaimmillaan ja raskaimmillaan tommonen artistielämä voi olla. Hienoja juttuja, 

miljoonia ellei kymmeniä miljoonia katselijoita jollain Dancing with the stars jutulla.” 

Katja nimeää merkityksellisiksi työpaikoikseen muun muassa esiintymisen huonoissa 

olosuhteissa eläville lapsille, Cirque du Soleilissa, sekä suuret katsojamäärät omaavassa TV-

ohjelmassa. 

Oona ”No niit on niin monta. Jokainen esitys on tosi iso saavutus…Siis kisaesitykset, mä 

puhun kisaesityksistä. Ja ne on tosi isoja hetkiä jälkeenpäin, koska niihin on laitettu tosi 

paljon energiaa. Ei vaan se, et ne on myöski täydellisesti toteutunut vaan siellä lavalla. Mulla 

kauheesti onnistumisia lavalla. Mulla on oikeestaan pelkkiä onnistumisia kisalavalla. Mä en 

oo ikinä mokannu kisoissa. Seki on jotenki älytöntä, et mä tiedän, et se on edessä ja sit sen 

kaa pitää oppii olla. Mutta tota. Siks mä oon niin tyytyväinen mun kaikkiin vetoihin. Siihenki 

on liittynyt se, et mä en oo perfektionisti, mä en oo pelänny niit virheitä. Kyl niit vähän on 

tullu niit virheit, mut mä oon tehny niist jotain muuta. Mä oon niinku kääntäny sen jotenki. Se 

kroppa on kumminki jotenki niis kisatilanteis niin rentona ja niin itsevarma, et se osaa sit tehä 

siihen jotain muuta…Ehkä ne Pole art voitot on kaikista arvokkaimmat. Mutta siis mä oon 

voittanu neljä maailmanmestaruutta, eri liitoisa ja Pole artin kolme kertaa viidestä.” 

Oonalle uran huippuhetkiä ovat olleet itselle merkityksellisten kisojen voittamiset. 

Vellu” Yks ehottomasti, mikä muutti paljon ja oli käänteentekevä, oli 2009 vuoden BigTrick 

trikkauskilpailu, joka oli sillon epävirallinen euroopanmestaruuskilpailu. Mä olin sillon 16-

vuotias poika ja matkustin sillon Saksaan. Se oli yks ensimmäisiä tommosia isompia reissuja, 

missä oli oikeen hienosti järjestetty iso trikkauskilpailu, jonka pääsin näkee ja ihmettelee. 

Suomalainen poika, et wow, mitäs tää tämmönen touhu on. Voitin sillon sen kilpailun ja siitä 

tetiin semmonen video nettiin, joka lähti myöhemmin leviää paljon, jolla olikin 

arvaamattoman suuri merkitys mun trikkausuralla. Koska sen jälkeen mua alettiin sit 

kutsumaan. Joka kuukausi alko tulla monta kutsua ulkomaille, et haluatko tulla meidän 

tapahtumaa, haluatko tulla tänne ja tänne. Ja monet siitä tuli semmonen aalto siitä 

trikkausvideosta ja muutamasta muusta niiltä ajoilta, jotka lähti leviimään. Oli yks 

ensimmäisistä videoista, joka lähti kunnolla leviämään youtubessa. Monet trikkaajat vuonna 

2009 – 2010 alotti trikkaamaan, sillä että ne näki ensimmäistä kertaa sen videon…Ja on ollu 

kiva huomata, et aa okei, tällä on ollu tällanen vaikutus. Hieno kunnianosoitu, et mä ooon 
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inspiroinu muita aloittaa lajin. Se on aina yks parhaita juttuja mitä trikkauksen parissa pystyy 

kokeen.” 

Ilona Varmaan… Tietysti on ollu tosi monta semmosta hienoa yksittäistä juttua, että on ollu 

tosi monta, että on pyydetty tekemään jotain. Pyydettin jollekin tietylle festivaaleille. Aina on 

hienoa, jos pyydetään johonkin, ettei hae, ettet sä hae johonkin, vaan tullaan kotoa 

pyytämään. Se on aina hienoa. 

Vellun ja Ilonan kerronnassa korostuu se, miten uran huippuhetkiä ovat ne, kun taiteilijaa tai 

urheilija pyydetään tapahtumiin. Vellulle suuren kilpailun voittaminen ja siitä tehtävän videon 

leviäminen internetissä olivat merkityksellisiä kokemuksia. Vellu kokee palkitsevaksi sen, 

miten jotkut muut harrastajat ovat innostuneet trikkauksesta Vellun videon ansiosta.  
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5 Pohdinta  

Tässä luvussa tarkastelen tutkimukseni päätuloksia ja pohdin niitä suhteessa aiempaan 

tutkimustietoon. Tämän jälkeen tarkastelen, kuinka hyvin olen onnistunut tutkimuksessani. 

Pohdin tutkimukseni luotettavuutta sekä tuon esiin jatkotutkimusehdotuksia.  

5.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikkaajien narratiiviseen identiteettiin kuuluu monia 

rooleja. Tämä tukee McAdamsin toteamusta siitä, että narratiiviseen identiteettiin kuuluu 

erilaisia rooleja ja asenteita (McAdams, 2018, 364). Tutkittavat kokivat olevansa oman lajinsa 

ammattilaisia ja eksperttejä ja oma laji koettiin merkittäväksi osaksi elämää ja identiteettiä. 

Huippu-urheilijuus on erityislaatuinen ja haastava ura, jolle vain harvat yltävät. Tutkittavien 

urheilulle antamat merkitykset lajilleen ovatkin poikkeuksetta vahvoja. Urheilu koetaan 

merkittäväksi ja itsestään selväksi osaksi elämää. Urheilijuus määritti vahvasti tutkittavien 

identiteettiä. (Piispa & Huhta, 2013, 31.) Samalla tavalla vain harva henkilö Suomessa pystyy 

tekemään päätyökseen sirkusta, tankotanssia tai trikkausta. Rissasen, Pitkäsen, Juvosen, 

Kuhnin ja Hakkaraisen tutkimuksen mukaan taikuus on erityisen eksperttiyden muoto, joka 

sisältää hienostuneita taitoja ja hyvin organisoitunutta ammatillista tietämystä taikomisesta 

esiintymisen muotona (Rissanen, Pitkänen, Juvonen, Kuhn, & Hakkarainen, 2014, 2). 

Warnick, Wilt ja McAdams kertoivat tutkimustuloksistaan, joiden mukaan tanssilla on suuri 

edustus ammattitanssijoiden identiteetissä (Warnick, Wilt, & McAdams 2016, 39). Lajien 

väliset määritelmät olivat hyvin epätarkkoja. Päälajien alla voidaan myös ajatella olevan 

alalajeja, kuten sirkuksen alalaji on ilma-akrobatia. Samalla tavalla taikuudessa on olemassa 

alalajeja (Rissanen, Pitkänen, Juvonen, Kuhn, & Hakkarainen, 2014, 6). 

Monet tutkimukseni henkilöistä toimivat oman lajinsa opettajana, jonkin toisen ammatin 

edustajana tai jonkin toisen lajin edustajana. Piispan ja Salasuon tutkimuksen taiteilijoista 

monet tekivät säännöllisesti muita töitä taiteellisen työn lisäksi. Monet taiteilijat opettivat 

omaa alaansa tai tekivät jonkun aivan toisen alan töitä. Taiteilijoille ominaista oli se, että he 

alkoivat tekemään taidetta myös muilla taiteen aloilla. Tämä ei välttämättä ollut tietoinen 

valinta, vaan taiteilijat saattoivat seurata omaa ”vaistoaan”. Toisen taiteenlajin valinnassa on 

kyse myös itsen kehittämisestä taiteilijana. Lisäksi tämän voi ajatella olevan heijaste 

taiteellisen työn vapaudesta. (Piispa & Salasuo, 2014, 92–95.) Jotkut tutkittavat identifioivat 
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itsensä kuitenkin vahvemmin omaan päälajiinsa kuin mahdolliseen toiseen lajiinsa. Kaikki 

tutkittavat kokivat itsensä taiteilijoiksi ja osa koki itsensä myös urheilijoiksi. Tutkittavien 

käsitys itsestä on muuttunut ajan kuluessa. Kaksi tutkimukseni sirkustaiteilijasta kokivat 

ennen olleensa urheilijoita, mutta nykyään he kokivat olevansa taiteilijoita. He eivät kokeneet 

olevansa urheilijoita, koska heidän lajiinsa tai taiteeseen ei liity kilpaileminen samalla tavalla 

kuin urheiluun. Nämä tutkittavat mielsivät urheilun ja kilpailun yhteen entisissä lajeissaan, 

jotka olivat vahvemmin urheilua. Kaikista tutkimukseni lajeista on kuitenkin löydettävissä 

urheilullisia piirteitä, esimerkiksi lajin taitojen harjoitteluun liittyen. Taiteilijat vertasivat 

Piispan ja Salasuon tutkimuksessa itseään urheilijoihin. He korostivat sitä, miten taiteessa ei 

ole samalla tavalla kilpailua kuin urheilussa on. Taiteilijat kertoivat urheilijoiden tavoin 

kilpailevansa itsensä kanssa, sillä niin taiteilijoiden kuin urheilijoiden tavoitteena on itsensä 

kehittäminen. (Piispa & Salasuo, 2014, 114–115.)  

Tutkittavani saattoivat kokea oman lajinsa myös harrastukseksi. Erityisesti trikkaajat 

painottivat yhteisöllisyyden merkitystä trikkauksen harrastamisessa. Samalla tavalla 

taikuuden harjoittelussa yhteisöllisyys ja yhteisöllinen oppiminen nousivat vahvasti esiin. 

Taikuudessa eksperttisyys kehittyy toisten eksperttien tai vertaisten neuvonnan avulla. 

(Rissanen, Pitkänen, Juvonen, Kuhn, & Hakkarainen, 2014, 2.) Oma laji merkitsi monille 

tutkittavilleni ensisijaisesti työtä. Jotkut tutkittavat kokivat lajinsa kutsumukseksi, 

elämäntavaksi, jolla he pystyivät ilmaisemaan itseään. Useat tutkittavat korostivat oman 

lajinsa vapautta, joka tarjosi mahdollisuuden ilmaista itseään ilman rajoituksia. Oman lajin 

merkitys on voinut muuttua iän myötä, sillä jotkut tutkittavat kertoivat, miten omalla lajilla oli 

ennen ollut vahvemmin kutsumuksen merkitys. Kaikkien tutkittavien ajatusmaailmaan kuului 

se, että he halusivat kehittyä omassa lajissaan. 

Tutkittavat toivat esiin sen, että he saattoivat käyttää kerralla myös pitkiä aikoja työhönsä. 

Piispan ja Salasuon tutkimuksessa suurimmalle osalle taiteilijoista taiteen tekeminen merkitsi 

vahvasti työtä. Taitelijat kertoivat vapauden varjopuoleksi sen, että työajat saattoivat 

hämärtyä. Taiteen, vapaa-ajan ja lomailun rajat saattoivat myös olla epäselviä. Taiteilijuus 

nähtiin kokonaisvaltaisena elämisen tapana. (Piispa & Salasuo, 2014, 94–95.) Piispan ja 

Salasuon tutkimuksessa monet urheilijat kertoivat olevansa elämäntapaurheilijoita (Salasuo, 

Piispa, & Huhta, 2016, 106–113). Piispa ja Salasuon tutkimuksessa monet taiteilijat kokivat 

taiteilijuuden kutsumuksena. Tutkittavat saattoivat puhua omasta taipumuksestaan. Se 

liitettiin lapsuuteen, joka heijasteli enteitä tulevasta uravalinnasta. Siinä taide voitiin nähdä 

henkilökohtaiseksi itseilmaisun tarpeeksi. Musiikin ja tanssin ammattilaiset pitivät omaa 
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taidettaan elämäntapanaan. Jotkut taiteilijat voivat tehdä työtään ensisijaisesti nautinnon takia. 

On esitetty, että opiskelija-aikana ja pian sen jälkeen kutsumuksen kokeminen olisi 

vahvimmillaan. Kutsumuksen ajatellaan kuitenkin väistyvän ammattilaisuuden tieltä, kun 

taiteilija vakiinnuttaa asemansa ja kun työn realiteetit valkenevat arjen myötä. Elämäntapa 

määrittää vahvasti yksilön elämää. Elämäntavan voidaan ajatella olevan yhteydessä 

elämänhistoriaan ja toimintaan. Taitelijuus elämäntapana muodostuu yksilön 

henkilöhistoriasta käsin. Se on muodostunut yksilöä ympäröineessä kulttuurissa, ja 

yhteiskunnallisissa olosuhteissa. Se ohjaa ihmisen elämää ja toimintaa. Elämäntapaan 

vaikuttavat yksilön arvomaailma sekä hänen tärkeinä pitämät asiat. Kutsumus ja elämäntapa 

näyttäytyivät synonyymeina Piispan ja Salasuon tutkimuksessa. Molemmat nähdään liittyvän 

sellaiseen arvomaailmaan, jossa taide ja taiteen tekeminen ovat keskiössä yksilön elämässä. 

Ne myös nähdään olennaisina rakennuspalikoina yksilön identiteetissä. Piispan ja Salasuon 

tutkimuksen tutkittavat ovat menestyneitä taiteilijoita ja näin ollen he ovat onnistuneet 

löytämään oman ”juttunsa”. (Piispa & Salasuo, 2014, 78–81.) Warnickin, Wiltin ja 

McAdamsin tutkimuksessa tanssijat kertoivat tanssin olevan tärkeä osa heidän elämäänsä. 

Elämä, jossa ei ollut tanssia, tuntui siltä, kuin elämästä puuttuisi tarkoitusta. Monet tanssijat 

kuvailivat ammattiaan myös kohtaloksi. Kaikki tutkimuksen tanssijat kuvailivat tanssia 

suurena intohimona ja osana sitä, mitä he ovat. (Warnick, Wilt, & McAdams 2016, 36–39.)  

Piispan ja Huhdan tutkimuksessa (2013) laji on elämäntapalaji silloin, kun sitä vain 

harjoitellaan ja siinä kilpaillaan. Elämäntapalajiin kuuluu se, että laji määrittää paljon myös 

urheilun ulkopuolista elämää ja identiteettiä.  Kilpailu ei ole useinkaan tärkein asia lajissa, 

vaan tärkeämpinä nähdään lajikulttuuri, sosiaalisuus, estetiikka, elämyksellisyys ja 

hauskanpito. Kilpailua ei välttämättä koeta mielekkääksi ja siksi he saattavat vähätellä 

kilpailemisen ja voittamisen merkitystä ja jopa vältellä kilpailemista. Voittamiseen kuitenkin 

pyritään kilpailuun osallistuttaessa. Elämäntapalajit voivat olla uusia lajeja. Piispan ja 

Salasuon tutkimuksessa esimerkiksi lumilautailu nähtiin elämäntapalajina. Harjoitteleminen 

tapahtuu usein ryhmässä, eikä sitä koeta välttämättä harjoitteluksi. Elämäntapalajien 

sosiaalinen merkitys nousee esiin itsensä toteuttamisessa sekä niin sanotussa 

maailmankansalaisuudessa. Yksilöllä on kavereita ympäri maailmaa. Näiden kavereiden 

kanssa ajan viettäminen nähdään kilpailua tärkeämpänä. (Piispa & Huhta, 2013, 17–18.) 

Samanlaisia elementtejä nousi tutkimuksessani erityisesti esiin trikkauksessa, jossa korostui 

vahvasti sosiaalisuus sekä lajin vapaus.  
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Tutkittavat kertoivat omista vahvuuksistaan lajin edustajina, joiden avulla he erottuvat muista 

lajin edustajista. Rissasen, Pitkäsen, Juvosen, Kuhnin ja Hakkaraisen tutkimuksessa taikurit 

pitivät karismaa ja mielenkiintoista persoonallisuutta erittäin tärkeinä uralla menestymisen 

kannalta. (Rissanen, Pitkänen, Juvonen, Kuhn, & Hakkarainen, 2014, 5). Erottuminen nousi 

esiin myös taiteilijoiden haastatteluista Piispan ja Salasuon tutkimuksessa. Erottumalla 

taiteilijat hakevan oman paikkansa, jonka ansiosta he myös hakeutuvat pois 

kilpailuasetelmasta. Taiteilijat eivät halunneet ryhtyä kilpailemaan toisten taiteilijoiden 

kanssa, mutta samalla he pitivät tärkeänä oman elintilan löytämisen ja säilyttämisen. (Piispa 

& Salasuo, 2014, 92.) Tämä ilmeni myös osassa omien tutkittavieni kertomuksissa. 

Tutkittavani kertoivat vahvuudekseen muun muassa muuntautumiskyvyn. Tutkittavani 

nostivat usein esiin myös yleisön merkityksen taiteen tekemisen kannalta. Myös taikurit 

nimesivät yleisön erittäin tärkeäksi osaksi taikuuden esittämistä (Rissanen, Pitkänen, Juvonen, 

Kuhn, & Hakkarainen, 2014, 5). Tuloksissani nousi esiin myös kulttuuriin vaikutus niin 

lajitasolla kuin laajemmassa yksilöä ympäröivässä kulttuurissa ja sen arvomaailmassa. 

McLeanin ym. (2018) korostavat kulttuurisen kontekstin merkitystä persoonallisuuden ja 

identiteetin kehittymisessä.  

McAdamsin narratiivisen identiteetin teoriaan kuuluu kuviteltu tulevaisuus (McAdams, 2009, 

355). Myös tutkimuksessani tämä narratiivisen identiteetin osa-alue tuli selvästi esiin. 

Tutkittavani toivoivat kehittyvänsä alallaan esimerkiksi fyysisiltä ominaisuuksiltaan. Useat 

tutkittavat ajattelivat uransa loppuvan joskus mahdollisten fyysisten rajoitteiden takia. Monet 

tutkittavat toivoivatkin pysyvänsä terveinä ja pystyvänsä harrastamaan tai esiintymään 

mahdollisimman pitkään. Tutkittavat toivoivat ilon säilymisen omassa lajissaan. Urheilijat 

korostivat urheilun tarjoaman ilon ja nautinnon säilymisen merkitystä (Piispa & Huhta, 2013, 

27). Urheilijoiden ura voi loppua jo aikaisin. Esimerkiksi Piispan ja Huhdan (2013) 

tutkimuksessa joidenkin huippu-urheilijoiden ura päättyi teini-ikäisinä tai pian sen jälkeen. 

Jotkut tutkittavat pääsivät Salasuon, Piispan ja Huhdan tutkimuksessa urheilijanurallaan 

huipulle ja lopettivat uransa suhteellisen aikaisin, noin 30-vuotiaina. (Salasuo, Piispa, & 

Huhta, 2016, 143.) Kehon vanheneminen ja urheilun fyysiset rasitteiden takia urheilijoiden 

ura loppuu usein melko varhain (Piispa & Huhta, 2013, 31). Piispan ja Salasuon 

tutkimuksessa taiteilijat ilmaisivat olevansa onnellisia siitä, että taiteen tekeminen, ja samalla 

uran pituus, ei ole samalla tavalla ikään sidonnainen, kuin urheilu on (Piispa & Salasuo, 2014, 

114–115). Osa tutkittavistani ei halunnut tehdä liikaa suunnitelmia tulevalle, sillä se poistaisi 

spontaanien ideoiden toteuttamisen mahdollisuuden. Jotkut tutkittavat ilmaisivat halunsa 
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menestyä ja kehittää mahdollista yritystään. Jotkut tutkittavat halusivat kehittää omaa lajiaan 

eteenpäin. Kaikki tutkittavat halusivat vielä esiintyä ja mahdollisesti myös kilpailla paljon 

itse. Osa tutkittavista toi esiin halunsa kehittää yritystään ja olla mahdollisimman hyviä 

alallaan. Kerronnasta oli havaittavissa kilpailullisuutta taiteen alalla menestymisen takia. 

Piispan ja Salasuon tutkimuksessa taiteilijat nimesivät tavoitteekseen työssään kehittymisen 

sekä sen, että saisivat tehdä työtään niin kauan kuin mahdollista. Taiteenala uudistuu 

jatkuvasti, minkä takia myös taiteilijoiden täytyy kehittyä ja uudistua ja keksittävä uusia 

ideoita, jotta yleisö pitäisi häntä yhä kiinnostavana ja jotta työ olisi kiinnostavaa taiteilijalle 

itselle.  Liika tulevaisuuden suunnittelu voi olla haitallista, sillä taiteilijan työ voi viedä uusiin 

ja yllättäviin suuntiin. (Piispa & Salasuo, 2014, 91–92.) Osalla Piispan ja Salasuon 

tutkimuksen kilpailijoilla oli kilpailumentaliteetti, mutta kilpaileminen ei ole heille itseisarvo. 

Heidän mukaansa menestyminen tapahtuu ainoastaan keskittymällä työhön. (Piispa & 

Salasuo, 2014, s. 59.)  

Lähes kaikki tutkittavani halusivat opettaa tulevaisuudessaan.  Samoin Warnickin, Wiltin ja 

McAdamsin tutkimuksessa tanssijat olivat kiinnostuneita opettamaan uusia tanssijoita 

tanssiuransa jälkeen (Warnick, Wilt, & McAdams 2016, 35). Tutkittavani rakensivat omaa 

narratiivista identiteettiään kertomahetkellä tekemällä selkoa siitä, miten heistä on tullut 

sellaisia, kuin he ovat nyt. Kerronnalla ihmiset selittävät sitä, miten heistä tuli sellaisia, kuin 

ovat nyt (McAdams, 2018, 360). 

Sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikkaajien identiteetin muodostumiseen vaikuttivat 

monet merkitykselliset ihmiset, paikat sekä tapahtumat. Tapahtumat olivat niin 

tarkoituksellisia tekoja, kuin sattumia. Piispa ja Salasuo mukaan sattumalla on usein 

vaikutusta ihmisten elämänpolkujen rakentumiseen (Piispa & Salasuo, 2014, 82). 

Urheilijoiden urapoluissa nousi esiin sattuman merkitys esimerkiksi hyvän valmentajan 

saamisessa (Piispa & Huhta, 2013, 25.) Tutkimuksessa kävi ilmi, miten tutkittavien elämässä 

tapahtui useita muutoksia. Elämässä on paljon muutosvaiheita, mutta merkittäviä ovat 

sellaiset käännekohdat, jotka määrittävät jollakin tavalla tulevaa (Piispa & Salasuo, 2014, 58). 

Urheilijoiden uran kannalta tärkeimmät käännekohdat eivät niinkään tulleet ulkopuolelta, 

vaan ne tapahtuivat urheilijassa itsessään. Urheilijat kertoivat esimerkiksi siitä, miten he 

oivalsivat mahdollisuutensa menestyä omassa lajissaan. (Piispa & Huhta, 2013, 26–27.) 

Samalla tavalla omassa tutkimuksessani nousi esiin tutkittavieni oivallukset sekä päätökset 

tulevaa uraansa koskien.  
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Lapsuuden ja nuoruuden ajanjaksoilta tutkittavat kertoivat merkittäviksi asioiksi perheen ja 

ystävien merkityksen sekä lapsuuden ja nuoruuden ajan harrastukset. Urheilijoiden elämän 

tärkeitä ihmisiä ovat valmentaja ja muu lähipiiri, johon kuuluvat huoltajat, taloudellisia 

tukijoita, mahdollisia kakkos- ja kolmosvalmentajia sekä harjoittelukavereita. (Piispa & 

Huhta, 2013,16.) Omassa tutkimuksessani kukaan tutkittava ei nostanut valmentajia tai 

opettajia esiin. Vain yksi tutkittavista mainitsi muutaman opettajansa nimeltä ohimennen. 

Vellu-trikkaaja korosti sitä, ettei hänellä ollut valmentajaa neuvomassa treeneissä, vaan hän 

toimi itse itsensä valmentajana. Huippu-urheilijodien elämässä tärkeitä olivat myös urheilun 

ulkopuoliset henkilöt, kuten puoliso ja lapset (Piispa & Huhta, 2013, 30).  

Yksi tutkittavista kertoi tulevansa urheilusuvusta. Monet tutkittavat kertoivat vanhemman 

vieneen lapsen harrastukseen ja osa painotti sitä, miten halu liikkumiseen lähti lapsesta itsestä. 

Kaikki tutkittavat eivät maininneet vanhempiaan tutkimuksessa, mutta kertoivat kuitenkin 

lapsuuden tai nuoruuden ajan harrastuksistaan. Piispan ja Salasuon tutkimuksen mukaan 

monilla taiteilijoista oli suvussaan ammatti- ja harrastetaiteilijoita. He ovat toimineet suvussa 

tienraivaajina muokkaamalla asenteita taidemyönteisiksi, jolloin nuorempien sukupolvien on 

ollut helppoa valita taideala. (Piispa & Salasuo, 2014, 52.) Taiteen, urheilun ja luovien alojen 

tutkimuksissa on havaittu ylisukupolven koskevia sosiaalisaatiokertomuksia, jossa perheen 

urheilu- tai taideharrastus tai työ siirtyy vanhemmilta lapsille. Se voi heijastua esimerkiksi 

yksilön koulutusvalintoihin. Voidaan puhua taide- tai kulttuurikodeista, joissa ainakin toinen 

vanhemmista on ammattilainen tai omistautunut harrastaja. Taide ja sen arvostaminen ovat 

läsnä monien taiteilijoiden perheissä. Taide voi olla läsnä esimerkiksi kodin esineistössä, 

vapaa-ajassa sekä keskusteluissa. Monet taiteilijat elivät Piispan ja Salasuon tutkimuksessa 

kulttuurimyönteisissä kodeissa. Niissä lapsen taide- ja kulttuuriharrastuksiin suhtaudutaan 

myönteisesti. Lapset ovat siis kasvaneet kulttuurimyönteisessä perheessä, mutta niissä ei ole 

ollut suoraa esimerkkiä tai ohjailua. Tutkimuksessa oli myös ei-kulttuurikoteja, joissa taiteen 

tekemistä ei esiintynyt kodeissa. Vanhempien suhtautuminen taiteeseen vaihteli 

hyväksynnästä vastustukseen. (Piispa & Salasuo, 2014, 43–44.) Vanhemmat saattoivat toimia 

myös esikuvina tutkimuksen taiteilijoille (Piispa & Salasuo, 2014, 53). Salasuon, Piispan ja 

Huhdan tutkimuksessa yli puolet urheilijoista kertoivat vanhempien urheilullisuuden 

vaikuttaneen heidän suhteeseensa urheiluun. Monet urheilijat harrastivat paljon lapsena 

vanhempiensa kanssa, jolloin urheilullisuus on siirtynyt sukupolvelta toiselle. Joissakin 

urheilijoiden perheissä kilpailullisuus oli ollut myös läsnä. Kaikki tutkittavat eivät kuitenkaan 

perineet urheilullisuutta vanhemmiltaan tai perheestä ylipäätään. He olivat tällöin ainoita 
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perheen urheilijoita. Heillä saattoi kuitenkin olla urheilullisia ystäviä. Kaikki urheilijat eivät 

kuitenkaan tuoneet esille, että heidän lapsuutensa olisi vaikuttanut heidän uravalintoihinsa. 

Heillä ei ollut vahvoja muistoja lapsuuden urheilusta. (Salasuo, Piispa, & Huhta, 2016, 39–

53.) Urheilijat kertovat Salasuon, Piispan ja Huhdan tutkimuksessa lapsuuden ajan suhteesta 

urheiluun. Puolet tutkittavista kertoivat urheilullisista leikeistä ja puolet taas harjoittelusta. 

Moni tutkittava kertoi vanhemman vieneen tutkittavan urheiluharrastuksiin. (Salasuo, Piispa, 

& Huhta, 2016, 82.) Kiinnostus urheilua kohtaan syntyi tutkijoiden mukaan lapsuuden 

perheen avulla, mutta tarkoituksellinen urheilun aloittaminen alkoi ohjatuilla tunneilla. 

Urheilun sisältö ja tavoitteet olivat erilaisia tutkittavien nuoruudessa verrattuna lapsuuteen. 

(Salasuo, Piispa, & Huhta, 2016, 86.) Tanssijatutkimuksessa lasten vanhemmat ehdottivat 

tutkittaville tanssitunneille menoa, mutta edelleen esiintyvät tanssijat valitsivat silti itse 

tanssiharrastuksen. Eläkkeelle jääneet tanssijat erosivat tämän aiheen kertomisessa 

dramaattisesti toisesta ryhmästä. Kaikki muut, paitsi yksi eläköityneistä tanssijoista kertoivat, 

että vanhemmat tai huoltaja olivat syy siihen, miksi he aloittivat tanssimisen. Tanssin 

aloittaminen ei siis ollut heidän ideansa. Tanssin aloittaminen nuorella iällä oli vanhempien 

ansiota. (Warnick, Wilt, & McAdams 2016, 39.) Ammattitaiteilijoita koskeneessa 

tutkimuksessa mainittiin myös peruskoulun taideopetus ja opettajat, jotka saattoivat toimia 

innoittajina (Piispa & Salasuo, 2014, 55–56). Tutkimuksessani yksi henkilö mainitsi taiteesta 

kiinnostuneen peruskoulun opettajan vaikuttaneen hänen sirkusharrastuksensa aloittamiseen 

pyytämällä koululle klovnin pitämään sirkustyöpajaa. Peruskoulun opettajat eivät siis olleet 

merkittävässä asemassa tutkittavieni oman lajinsa löytämisen kannalta. 

Monet tutkittavani kokeilivat erilaisia lajeja ennen oma lajin löytymistä. Urheilupiireissä 

ollaan pohdittu sitä, onko varhainen erikoistuminen omaan lajiin hyvä asia urheilijan 

kehittymisen kannalta. Tähän todennäköisesti vaikuttaa urheilijan laji. (Piispa & Huhta, 2013, 

18.) Ammattiurheilijat usein aloittivat oman lajinsa harrastamisen lapsena. Tutkittavat 

saattoivat aloittaa urheilemisen joko samalla tai eri lajilla, kuin jossa myöhemmin saavuttivat 

korkean tason. Joillakin tutkittavilla oli useampia urheiluharrastuksia. (Salasuo, Piispa, & 

Huhta, 2016, 106–113.) Urheilijat painottivat hyvän fysiikan kehittymisessä lapsuuden 

runsaan ja monipuolisen liikunnan merkitystä (Piispa & Huhta, 2013, 25). Myös omassa 

tutkimuksessani painotettiin lapsuudenajan harrastuksia ja uskottiin niillä olleen vaikutusta 

oman urapolun valintaan.  

Tutkimuksessani taiteilijat ja urheilijat raportoivat siitä, miten harjoittelupaikoilla oli 

merkitystä heidän narratiivisen identiteettinsä kehittymisen kannalta. Piispan ja Salasuon 
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mielestä kasvuympäristöllä on merkittävä vaikutus siihen, minkälaisia kulttuurisia ja 

sosiaalisia verkostoja yksilölle on tarjolla. Pienillä paikkakunnilla lasten tulee keksiä juttunsa 

itse, jonka ympärille voi muodostua pieniä ryhmiä, kun taas suuremmilla paikkakunnilla on 

enemmän ikätovereita sekä enemmän nuorten ryhmiä ja nuorisokulttuureja, joiden pariin 

yksilö voi hakeutua. Taiteilijaidentiteetin nähtiin muodostuvan vertaisryhmän avulla. (Piispa 

& Salasuo, 2014, 53–54.) Myöhemmässä elämässä kollegat ja kumppani saatettiin kokea 

merkittäviksi henkilöiksi narratiivisen identiteetin kehittymisen kannalta. Rissanen, Pitkänen, 

Juvonen, Kuhn ja Hakkarainen mukaan taikureiden uran kannalta merkittäviä henkilöitä 

olivat kollegat (Rissanen, Pitkänen, Juvonen, Kuhn, & Hakkarainen, 2014, 2). Myös omat 

henkilökohtaiset ominaisuudet ja kiinnostuksen kohteet vaikuttivat tutkittavien narratiivisen 

identiteetin muodostumiseen.  

Tutkittavat kertoivat hetkestä, jolloin he löysivät oman lajinsa tai oman ”juttunsa”. Käytän 

tästä nimitystä oivallus taiteilijuudesta tai urheilijuudesta. Tämä koettiin käänteentekevänä 

tapahtumana, johon liittyi paljon tunteita. Tutkittavat asettivat itselleen tavoitteita lajin parissa 

etenemisen suhteen. Tutkittavat näkivät ensi kertaa lajinsa katsomalla esitystä paikanpäältä tai 

median välityksellä, lehtien avulla tai menemällä itse kokeilemaan lajia. Muutamat tutkittavat 

löysivät oman juttunsa lapsuudessa, mutta osa tutkittavista löysi sen vasta nuoruudessa. 

Piispan ja Salasuon tutkimuksessa ammattitaiteilijoista kaikki olivat harrastaneet lapsuudessa 

jonkinlaista taiteilua tai luovaa puuhastelua. Tämä ei kuitenkaan riitä taiteilijan urapolun 

valitsemiseen, vaan yksilölle täytyy herätä halu tehdä perusteellisemmin taidetta. Tätä voisi 

luonnehtia kutsumuksen loppuunsaattamiseksi. Tutkijat käyttivät tästä nimitystä oivallus 

taiteilijuudesta. Sillä viitataan tiettyihin hetkiin ja ajankohtiin, jolloin yksilö on oivaltanut, 

mitä haluaa tehdä (työkseen) tai löytänyt ”oman juttunsa”.  Tällä hetkellä taiteilijuus 

näyttäytyi mahdollisena urapolkuna tai elämäntapana tutkittaville. Silloin yksilö tiedosti, 

miten erityisen tärkeässä asemassa taide on hänelle. Se on elämän käännekohta, 

merkityksellinen hetki, joka edeltää ja ohjaa tulevaa elämänkulkua. Lähes kaikki tutkittavat 

taiteilijat osasivat määrittää taiteellisen oivalluksen hetken. Pieni osa tutkittavista koki 

taiteellisen oivalluksen lapsuudessa. Taiteellinen polku on ollut ikään kuin itsestäänselvyys. 

Suurimmalla osalla tutkittavista oivallus sijoittui nuoruuteen, jolloin identiteetin pohdinta on 

käsillä. Tämä ilmeni tutkittavien koulutusvalinnoissa. Taiteilijuuden oivallushetkeen 

vaikuttavat monet tekijät, eikä yksilö välttämättä koe sen olevan rationaalinen valinta. (Piispa 

& Salasuo, 2014, 82.) Myös taikurit kertoivat ensimmäisestä kosketuksestaan taikuuden 

kanssa. Ensimmäinen kokemus sisälsi taikaesitysten katsomisen, takatempun kokemisen tai 
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taikakirjan lukeminen. (Rissanen, Pitkänen, Juvonen, Kuhn, & Hakkarainen, 2014, 4.) Piispan 

ja Huhdan tutkimuksessa oma laji saatettiin löytää eri ikäisenä. Joskus urheilijoilla saattoi olla 

pitkäkin aika oman lajin ensimmäisen kokeilukerran ja varsinaisen tavoitteellisen 

harrastamisen aloittamisen välillä. (Piispa & Huhta, 2013, 18.) Samanlainen ilmiö oli 

havaittavissa myös omassa tutkimuksessani.  

Oivalluksen kokemuksen jälkeen tutkittavat ryhtyivät pyrkimään kohti päämääräänsä 

harjoittelemalla päättäväisesti sekä mahdollisesti pyrkimällä alan koulutukseen, jos sellainen 

oli olemassa. Piispan ja Huhdan tutkimuksessa urheilijat korostivat määrätietoisen harjoittelun 

merkitystä, eivätkä niinkään fyysistä lahjakkuuttaan, vaikka tietynlaisten perintötekijöiden on 

todettu olevan eduksi tietyissä lajeissa (Piispa & Huhta, 2013, 24). Huippu-urheilijana 

oleminen asettaa Piispan ja Huhdan mukaan vaatimuksia elämiselle ja harjoittelemiselle. 

Yksilölajien harjoittelu tapahtui pääasiassa itsenäisesti ja se saattoi olla tutkittaville yksinäistä 

puurtamista. Motivoituminen tällaiseen harjoitteluun vaatii pitkäjänteisyyttä, tavoitteen 

asettamista sekä kurinalaisuutta. Olennaisen tärkeää on myös se, että yksilö nauttii 

päivittäisestä tekemisestään. (Piispa & Huhta, 2013, 15.) Taikuuden kokeileminen johti 

tulevilla taikureilla myös tarkoitukselliseen pyrkimykseen taitojen kehittämisessä. Ensin 

kompetenssin kehitys oli nopeaa ja sisälsi tukea muilta kyvykkäämmiltä ikäisiltä ja aikuisilta 

eksperteiltä, kuten muilta taikureilta, ammattilaisilta ja henkilökohtaisilta mentoreilta. 

Koulutus tapahtui epämuodollisesti vertaisten parissa. Myös internetillä oli olennainen osa 

eksperttiyden kehittymisessä, sillä sen avulla opittiin uusia temppuja. (Rissanen, Pitkänen, 

Juvonen, Kuhn, & Hakkarainen, 2014, 2–4.) Myöskään trikkaajille ei ole olemassa 

muodollista koulutusta. Trikkaajat ja monet muut tutkittavat kertoivat internetin merkityksestä 

lajin harjoittelun ja sosiaalisen verkoston ylläpidon kannalta. Jotkut tutkimukseni trikkaajista 

ovat samanaikaisesti myös sirkustaiteilijoita. Osalla heistä on sirkusalan koulutus. Tanssijat 

raportoivat, että ammattilaiseksi pääseminen vaatii kovaa työtä ja uhrauksia (Warnick, Wilt, 

& McAdams 2016, 38). Piispan ja Salasuon mukaan yksilö pyrkiminen kohti päämääräänsä 

näyttäytyy tietoisissa teoissa, kuten pyrkimisenä alan koulutukseen. Yhteiskunnalliset 

kehityskulut, kuten luovien alojen opiskelupaikkojen lisääminen ja ”ajan henki”, esimerkiksi 

luovuuden ja yksilöllisyyden korostaminen, voivat tukea yksilön valintoja. Suomalaisessa 

yhteiskunnassa koulutus on olennainen osa yksilön normaalia elämänkulkua. Nykyään 

korkeakoulutusta arvostetaan paljon ja jotkut voivat käsittää sen lähestulkoon normina. 

Koulutus on merkittävä siirtymävaihe yksilön elämässä. Joissakin taiteen aloissa 

kouluttautuminen on arvostettua ja vain harvat taiteilijat tulevat koulutusjärjestelmän 
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ulkopuolelta. Kaikkiin taiteen aloihin ei ole kuitenkaan ammattiin valmistavaa koulutusta, 

kuten kirjailijan ammattiin. Monet kuitenkin hakeutuvat alaa tukeviin opintoihin. (Piispa & 

Salasuo, 2014, 87.) Ihmisten elämänkulkuun vaikuttaa verkostojen ja kulttuurin lisäksi 

yksilön itseohjailu eli omatoimijuus. Ihmiset tekevät suunnitelmia omaa elämäänsä kohtaan 

niistä mahdollisuuksista käsin, joita heille on eletyn elämän puitteissa syntynyt. Valintojen 

lisäksi ihmisten toimintaan vaikuttavat tavoitteenasettelu ja siihen liittyvät motiivit. Yksilö 

voi pyrkiä saamaan elämästä nautintoa, saavutuksia, esteettisyyttä tai esimerkiksi turvaa. 

Yksilö tekee päätöksiä ja valintoja elämänsä suhteen omien intressiensä mukaisesti. (Piispa & 

Salasuo, 2014, 78.) Jotkut tutkittavat suorittavat muita alaa tukevia koulutuksia. Monet 

tutkittavista kertoivat median merkityksellisyydestä.  Sen avulla voitin esimerkiksi löytää oma 

laji sekä opetella uusia temppuja.   

Sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikkaajien narratiivisen identiteetin syntymiseen 

vaikutti mahdollinen koulutus, vaikka se saatettiin ajoittain kyseenalaistaa. Jotkut taiteilijat 

olivat Piispan ja Salasuon tutkimuksessa pettyneitä koulutukseensa. Tästä huolimatta koulusta 

pidettiin tärkeänä sen avulla saatujen ystävien ja kollegoiden takia. Koulutuksella on siis 

laajempi merkitys taiteilijoille, kuin vain opittujen taitojen ja muodollisen tutkinnon merkitys. 

Tärkeämpänä saatettiin pitää taiteilijaidentiteetin muodostumista, syntyneitä sosiaalisia 

verkostoja sekä taidemaailmaan sosiaalistumista. Koulutuksen aikana taiteilijat kehittivät 

taitojaan, loivat sosiaalisia verkostoja sekä pohtivat tulevaisuuttaan. (Piispa & Salasuo, 2014, 

87.) Taiteilijaksi tuleminen koettiin kuitenkin olevan tutkittavien oma päätös. Uran ja 

narratiivisen identiteetin syntymisen kannalta merkittävinä pidettiin merkityksellisiä 

työpaikkoja, esiintymisiä ja kilpailuja. Piispa ja Salasuo puhuvat valmistumisen jälkeisen ajan 

kriittisyydestä. Heidän mukaansa taiteilijaksi tuleminen on tärkeää. Töiden saaminen ja oman 

aseman vakiinnuttaminen taiteen alalla koettiin myös tärkeäksi. (Piispa & Salasuo, 2014, 89.) 

Salasuon, Piispan ja Huhdan tutkimuksessa urheilijat kertoivat uransa käännekohdista. 

Positiivisia olivat esimerkiksi mestaruuden voittaminen tai sijoittuminen mitalisijoille. 

(Salasuo, Piispa, & Huhta, 2016, 152.) Uran kohokohtana pidettiin myös sitä, kun yksilö tuli 

kutsutuksi johonkin tapahtumaan. Warnick, Wilt ja McAdams mukaan tanssijoiden uran 

kohokohtana olivat ne hetket, kun tanssijat saivat positiivista kunnianosoitusta muilta. 

Tällaisissa hetkissä koettiin kunnianosoitusta ja ilon tunteita, joka rohkaisi heitä jatkamaan 

tanssijan urallaan. (Warnick, Wilt, & McAdams 2016, 35–38.) Tutkittavat kehittävät omaa 

eksperttiyttään esimerkiksi opettelemalla jatkuvasti uusia temppuja. Eksperttiyden 

kehittyminen jatkuu myös taikureilla koko heidän uransa ajan vaatien uusien taitojen ja 
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temppujen jatkuvaa harjoittelua (Rissanen, Pitkänen, Juvonen, Kuhn, & Hakkarainen, 2014, 

2). Myös urheilijat korostivat itsensä kehittymistä ja oman tasonsa nostamisen merkitystä 

(Piispa & Huhta, 2013, 28). 

 Mielestäni tutkimuksen tulokset olivat merkittävät. Analysoin tulokseni sisällönanalyysin 

teorialähtöisellä analyysillä, jonka pohjasin kerronnallisuuden sekä McAdamsin narratiivisen 

identiteetin teoriaan. Aineistoni sopivuus tähän analyysiperiaatteeseen mielestäni vahvisti 

edellä mainittujen teorioiden paikkansapitävyyttä. Narratiivisesta identiteetistä tuli selkeästi 

esiin se, keitä ja millaisia tutkivat kokivat olevansa. Tutkittavat kertoivat myös tulevaisuuden 

toiveitaan eli sitä, millaisia toivoisivat olevansa kuvitellussa tulevaisuudessa. Aineistossa 

nousi selkeästi esiin, miten menneisyyden tapahtumat ovat johtaneet tämän päivän 

narratiivisen identiteetin muodostumiseen. Tutkittavani tekivät kertomahetkellä selkoa niin 

minulle, kuin itselleen siitä, miten heistä tuli sellaisia, kuin he ovat nyt. Kerronnassa tuli ilmi, 

miten he oikeuttivat ja perustelivat omaa toimintaansa ja antoivat merkityksiä menneisyyden 

tapahtumille. Tuloksissa ilmeni useita kerronnallisuuden teoriaa tukevia asioita, kuten 

merkityksellisiä hahmoja, paikkoja ja tapahtumisia. Tapahtumiin sisältyi tarkoituksellisia 

tekoja sekä sattumia. Myös muutos tuli selkeästi esiin kertomuksissa. Tulokseni vahvistavat 

McAdamsin narratiivisen identiteetin sekä kerronnallisuuden teorioita. Tutkimukseni vahvisti 

aikaisempia tutkimustuloksia taiteilijoiden ja urheilijoiden elämänkulusta sekä eksperttiyden 

kehittymisestä. Tämän lisäksi tutkimukseni tulokset loivat uutta tietoa sirkustaiteilijoiden, 

tankotanssijoiden ja trikkaajien narratiivisesta identiteetistä ja sen muodostumisesta. 

Tutkimukseni tuotti myös tietoa tutkittavieni lajeista eli sirkuksesta, tankotanssista ja 

trikkauksesta. Mielestäni myös tämä oli tärkeää, sillä lajeista on olemassa hyvin vähän 

tutkimustietoa.  

Tutkimukselleni asettamani tavoitteet toteutuivat hyvin, sillä syvennyin perusteellisesti 

tutkimusongelmaani ja sain kattavat vastaukset tutkimuskysymyksiini. Ymmärrykseni syveni 

sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikaajien narratiivisesta identiteetistä sekä sen 

muodostumisesta. Tutkimukseni tuloksia voidaan hyödyntää tukiessa uusien taiteilijoiden ja 

urheilijoiden syntymässä esimerkiksi lisäämällä harrastusmahdollisuuksia ja ammattiin 

valmistavia koulutuksia. Tutkimukseni voi myös vähentää ennakkoasenteita taiteen ja 

urheilun alan ammatteja kohtaan.  
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5.2 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet 

Luotettavuus on mielestäni avainasemassa jokaisessa tieteellisessä tutkimuksessa. Valitsin 

tutkimukseni viitekehykseen paljon tutkittuja ja luotettaviksi todettuja teorioita, joista oli 

olemassa tuoretta tutkimustietoa. Pyrin valitsemaan tutkimukseeni pääasiassa sellaisia 

narratiivisen identiteetin tutkimuksia, joissa pääteoreetikkoni McAdams oli ollut mukana. Eri 

tutkijat voivat käyttää samaa termiä tarkoittaessaan eri asiaan. Tällä tavalla varmistin sen, että 

tieto oli viitekehykseni mukainen. Tuomen ja Sarajärven mukaan raportin tulee olla selkeä 

kuvaus tutkimusilmiöstä ja tutkimusprosessista. Tulosten kertominen yksityiskohtaisesti lisää 

luotettavuutta, sillä silloin lukija ymmärtää paremmin, mitä on tehty. Tällä tavalla lukija voi 

arvioida tutkimuksen tuloksia. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 164.) Kerronnallisessa 

tutkimuksessa tulee Websterin ja Mertovan mukaan pyrkiä autenttisuuteen. Autenttisuudella 

tarkoitetaan sitä, että tutkijan tulee tarjota tarpeeksi tietoa, jotta hän vakuuttaisi lukijan siitä, 

että tarina on kerrottu vakavasti otettavalla ja rehellisellä tavalla. (Webster & Mertova, 2007, 

100.) Tämän takia pyrin kuvaaman tutkimukseni eri vaiheita kattavasti, jotta lukijalle tulisi 

selkeä kuva tutkimusprosessista. Pyrin jokaisessa tutkimukseni vaiheessa noudattamaan 

äärimmäistä huolellisuutta ja tarkkuutta ja olemaan mahdollisimman yksityiskohtainen ja 

rehellinen Aineiston keräämisessä, käsittelyssä ja analysoinnissa käytin yleisesti hyväksyttyjä 

tieteen tekemisen käytänteitä. Tuomen ja Sarajärven mukaan tutkimuksen luotettavuutta tulee 

arvioida siten, että huomioidaan kokonaisuus ja kiinnitetään erityistä huomiota tutkimuksen 

johdonmukaisuuteen. Hyvän tutkimuksen kriteerinä voidaan pitää tutkimuksen 

johdonmukaisuutta ja eettisyyttä.  Tutkimuksen raportissa johdonmukaisuus ilmenee siten, 

että tutkija argumentoi toimintaansa, esimerkiksi sitä, millaisia lähteitä käyttää. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, 149.) Pyrin parantamaan tutkimukseni laatua siten, että perustelin valintojani 

raportissa jokaisen tutkimuksen vaiheessa. Syrjälä neuvoo tutkijaa käyttämään valitsemiaan 

käsitteitä johdonmukaisesti ja määrittelee ne tietyn lähestymistavan mukaisesti (Syrjälä, 2015, 

226). Pyrin käyttämään termejäni johdonmukaisesti kerronnallisuuden ja McAdamsin 

narratiivisen identiteetin teorioiden mukaisesti. Pyrin luomaan raportistani ehyen 

kokonaisuuden, jossa olisi selkeästi erotettavissa työn punainen lanka. Eettisyys on mielestäni 

myös yksi tärkeimmistä asioista tutkimuksen tekemisessä. Jokaisessa tutkimukseni vaiheessa 

pyrin kriittisesti arvioimaan tutkimukseni eettisyyttä. Erityisen tärkeänä pidin sitä, ettei 

tutkittavilleni koituisi minkäänlaista harmia tutkimuksestani. Tämän takia lähetin 

tutkimukseni tutkittavilleni luettavaksi ennen sen julkaisemista.   



79 

 

 

Kerronnallisen tutkimuksen piirissä vallitsee Websterin ja Mertovan mukaan yhteisymmärrys 

siitä, että kerronnallista tutkimusta ei voi arvioida samoin perustein kuin perinteisiä 

tutkimustraditioita noudattavia tutkimuksia. Kyse on ennemminkin yksilöllisestä totuudesta 

kuin yleistettävistä ja toistettavista tapahtumista. Kerronnallinen tutkimus on ainutkertaista ja 

kokonaisvaltaista. Kerronnallisen tutkimuksen tuloksia ei voi sanoa todeksi, jos totuus 

määritellään olevan täysin yhdenmukainen sen kanssa, mitä on tapahtunut eli realiteettien 

kanssa. (Webster & Mertova, 2007, 89.) Tutkimukseni ei pyri objektiiviseen totuuteen. 

Tutkimukseni tarkoituksena on ymmärtää ilmiötä ja saada siitä lisätietoa. Tavoitteenani oli 

saada tietoa sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikkaajien kokemuksista, jotka olivat 

merkittäviä heidän narratiivisen identiteetin muodostumisen kannalta. Tutkimuksessani 

testasin aikaisempaa tutkimustietoa uudessa kontekstissa. Kerronnallisessa tutkimuksessa 

arvioidaan aineiston luotettavuutta. Kerronnallinen tutkimus painottaa ihmisten yksilöllisiä 

kokemuksia todellisuudesta ja kriittisten tapahtumien vaikutusta ajatteluumme. Erot 

yksilöiden välillä ovat odotettavia. Kerronnallisuudessa raportoidaan ihmisten kokemuksia 

tapahtumista. (Webster & Mertova, 2007, 93.) Syrjälän mielestä kerronnallisen tutkimuksen 

vahvuus on, että sen avulla saadaan lukija eläytymään tarinaan ja kokemaan tarinan 

todentunnun. Tämä muodostaa tutkimuksen uskottavuuden. (Syrjälä, 2001, 209.) Omassa 

tutkimuksessani toin nosteissa esiin lainauksia tutkittavieni kertomuksia. Näiden avulla pyrin 

välittämään lukijoille tarinoiden todentunnetta.  

Tuomi ja Sarajärvi kertovat, että tutkimuksen haasteena voi olla tutkijan kokemattomuus 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, 182). Tämä oli haasteena myös omassa tutkimuksessani, sillä 

tutkimuksen tekeminen on minulle melko uutta. Vahvuutena tutkimuksessani on, että minulla 

oli tietämystä tutkimuskohderyhmäni lajeista ja ymmärrystä siitä, minkälaisista ammateista 

tutkimuksessani oli kyse. Omien kontaktieni ansiosta pystyin myös helposti saamaan 

haastateltavaksi tutkimukseeni alan huippuosaajia. Tutkittavieni vahva tietämys aiheesta lisäsi 

tutkimukseni luotettavuutta. Koska minulla on läheinen suhde tutkimusaiheeseen, minun 

täytyi kuitenkin olla kriittinen ja avoin tutkimustani ja siitä nousseita tuloksia kohtaan, jotta 

kertomukset tulisi ymmärretyksi niiden varsinaisessa merkityksessä. Tutkimukseni vahvuus 

oli myös se, että taustateoriani ovat tunnettuja ja niistä on paljon tutkimusnäyttöä. Haasteena 

oli puolestaan se, että sirkustaiteilijoista, tankotanssijoista ja trikkaajista ei ollut paljoa 

tutkimustietoa. Osasin mielestäni kuitenkin hyvin soveltaa tutkimukseeni aiempaa 

tutkimustietoa taiteilijoista ja urheilijoista, heidän eksperttiyden kehittymisestä, sekä heidän 

elämänpolkuihinsa liittyvistä tiedoista.  
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Tutkimuksen laatua voidaan parantaa sillä, että tutkimukselle varataan riittävän paljon aikaa 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, 165). Olin luonut tutkimukselleni sellaisen aikataulun, että minulla 

oli riittävästi aikaa paneutua kaikkiin tutkimukseni osa-alueisiin huolellisesti. Tutkimuksen 

laatua voidaan myös parantaa sillä, että tutkimuksen tulokset esitetään siihen osallistuneille tai 

aiheesta ymmärtäville henkilöille. Heitä pyydetään arvioimaan, vastaavatko tulokset tutkittua. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, 165.) Lähetin tutkimukseni luettavaksi kaikille tutkittavilleni 

ennen sen julkaisemista. Heillä oli mahdollisuus kommentoida tutkimusta. Lähetin 

tutkimukseni myös kahdelle vapaaehtoiselle koehaastateltavalle, joita pyysin kommentoimaan 

tutkimustani ja sen tuloksia. Koehaastateltavista tutkimukseni tulokset vastasivat hyvin 

tutkimuskysymyksiini ja tulokset olivat heistä uskottavia ja odotettuja. Heidän mielestään 

tutkimukseeni osallistuneet erittäin pätevät informaatikot lisäsivät tutkimukseni 

luotettavuutta. Olin tutkijana hyvin sitoutunut aiheeseeni, sillä se oli minulle tärkeä ja koin 

sen hyvin mielekkääksi. Lisäksi minulla on vahva kunnioitus kaikkia tutkittaviani kohtaan. 

Käsitykseni tutkittavien maailmasta on laajentunut ja omat käsitykseni alan ammattilaisena 

toimimista on syventynyt.  

McAdamsin tutkimuksia lukiessani minulle poiki jatkotutkimusehdotuksia. Minusta olisi 

kiinnostavaa tutkia sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikkaajien psyykkistä 

hyvinvointia ja tyytyväisyyttä elämään. Näissä lajeissa huipulle pääseminen vaatii paljon 

aikaa ja suurta ponnistelua. Sirkuskouluihin pääseminen on myös haastavaa, sillä ainakin 

Suomessa opiskelupaikkoja on tarjolla erittäin vähän. Taiteilijan ja urheilijan työ voi olla 

hyvin stressaavaa esimerkiksi epäsäännöllisten tulojen takia. Moni taiteilija ja urheilija 

matkustelee myös paljon työnsä takia, joka tuo oman ulottuvuutensa työntekoon. Minusta 

olisi myös mielenkiintoista tutkia, mitkä asiat motivoivat sirkustaiteilijoita, tankotanssijoita ja 

trikkaajia ja millainen heistä on hyvä oman alansa opettaja. 

Toivon, että tutkimukseni antaa lukijalle mielenkiintoista tietoa aiheesta ja kenties innoittaa 

jotakuta ryhtymään sirkuksen, tankotanssin tai trikkauksen ammattilaiseksi.
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Liite 1  

Saatteeksi 

Opiskelen kasvatuspsykologiaa Oulun yliopistolla ja teen pro gradu- tutkimusta aiheesta 

sirkusartistien, tankotanssijoiden ja trikkaajien narratiivinen identiteetti. Haastattelujen 

tavoitteena on kerätä aineistoksi kertomuksia siitä, miten sirkusartisteista, tankotanssijoista ja 

trikkaajista tuli alansa ammattilaisia ja millainen on heidän narratiivinen identiteettinsä. 

Haastattelu kestää noin 30-60 minuuttia riippuen haastateltavasta. Haastattelut ovat 

vapaaehtoisia ja haastateltavalla on oikeus kieltäytyä haastattelusta missä tahansa haastattelun 

vaiheessa ja oikeus olla vastaamatta johonkin kysymykseen. Aineisto tulee tutkimuskäyttöön. 

Haastateltaville voidaan luoda peitenimet heidän niin halutessaan, tai käyttää heidän oikeita 

nimiään. Aineisto käytän tässä pro gradu -tutkielmassa ja mahdollisesti myös muissa 

tutkimuksissa. Aineisto nauhoitetaan ja litteroidaan. Vain minulla tutkijalla ja pro gradu – 

työn ohjaaja näkevät ja kuulevat haastattelut sellaisenaan. Aineistosta nostan esiin suoria 

lainauksia tukemaan tutkimukseni tuloksia. Käsittelen ja säilytän aineiston huolella ja 

luottamuksellisesti, eikä ulkopuolisilla ole pääsyä siihen. Haastattelut suoritetaan 

tammikuussa 2018 aikana haastateltavalle sopivassa paikassa ja ajankohdassa.  
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Liite 2  

Covering letter 

I study educational psychology in Oulu university. I am doing my Master`s thesis about circus 

artists, poledancers and trickers narrative identity. The purpose of this study and intrview is to 

get narratives. Narratives are about circus artists, poledancers and trickers narratives how they 

became their genres experts and how is their narrative identity like. The interviews last about 

30 – 50 minutes depens of the examinee. The interview is voluntary. Examinee has a right to 

refuse to interview at any point of it and right not to answer to some question. The data is for 

recearch display. I can make alias for the examinee or use their right names. The data will be 

used in this master`s thesise and possibly in other studies in the future. The interviews will be 

recorded and transcribed. Only I, the recearcher and my master thesise`s instructive teacher 

have access to this data. I will use straight quotations from the intervies to support the results. 

I will handleretain the data carefully and confidentially. Outsiders has no access to this data. 

The interviwes will be collected in January 2018 in the place and timing that suits for the 

examinee. 
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Liite 3  

Haastateltavien tiedot 

nimi sukupuoli lajit 

Karina Saarela N sirkus (pariakrobatia) & trikkaus 

Vellu Saarela M trikkaus 

Uoti Huotari M sirkus, trikkaus 

Ilona Jäntti N sirkus (nykysirkus & ilma-akrobatia) 

Katja Kortström N sirkus (ilma-akrobatia & pariakrobatia) 

Henna Ikonen N sirkus (vanteet) 

Santeri Koivisto M sirkus (käsilläseisonta), tankotanssi & 

voguing 

Oona Kivelä N tankotanssi, akrobatia, street workout, 

kehonpainoharjoittelu 

Terhi Tavi N tankotanssi, ilma-akrobatia 
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