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1. JOHDANTO  
 

 Kun uskallat, kasvaa rohkeus. 

 Kun epäröit, kasvaa pelko. 

 

  Publius Cyrus 

  latinalainen sananlasku  

 

Sananlasku kiteyttää ajatukseni tanssista. Minulle se on aina ollut väline 

itseilmaisuun, omien rajojen kokeilemiseen ja tunteiden käsittelyyn. 

Tanssiharrastukseni alkoi viiden vuoden ikäisenä kansantanssilla ja on jatkunut 

muutaman vuoden taukoa lukuun ottamatta tähän päivään asti. Nykyään tanssi on 

minulle paljon muuta kuin pelkkä harrastus, sillä siitä on tullut intohimoni ja 

elämäntapani. En elä päivääkään ellen ajattelisi tanssia. Uskon, että tanssilla on 

paljon annettavaa niin koulumaailmassa kuin muussa arkielämässä, mikäli se saisi 

enemmän näkyvyyttä. Tanssi voi parhaimmillaan olla mahdollisuus irtaantua 

arjesta sekä tutustua liikkeen keinoin omaan kehoon ja omiin ajatuksiin.  

 

Kasvatustieteen kandidaatin tutkielmani käsitteli tanssia ja musiikkiliikuntaa 

soveltavan liikuntakasvatuksen osana (Kaljunen 2010). Soveltavalla 

liikuntakasvatuksella tarkoitin liikuntamuotoja, joihin kaikki ihmiset voivat osallistua 

erilaisista lähtökohdista huolimatta. Tutkin opettajien lähtökohtia ja mielipiteitä 

erityisesti soveltavan tanssin opettamisesta. Tutkimuksesta selvisi, että suurin osa 

tutkimukseeni osallistuneista opettajista ei pitänyt tanssin opettamista erityistä 

tukea tarvitseville oppilaille erityisen haastavana.  

 

Pro gradu -tutkielmassa halusin tutkia millaisia tunnetiloja tanssi herättää lapsissa, 

joilla on vaikeuksia kehityksessä, kasvussa tai oppimisessa. Vaihdoin näkökulmaa 

aikuisista lapsiin, sillä kiinnostuin kandidaatin tutkielmaa tehdessäni siitä, miten 

tanssin aiheuttamat reaktiot näkyivät lapsissa. Halusin tunteiden lisäksi selvittää 

millaista sanallista ja sanatonta kommunikointia tanssi sai heissä aikaan. Aihetta ei 

ole tutkittu Suomessa paljon, joten tutkimukseni antaa sekä luokan- että 

tanssinopettajille uusia näkökulmia opetustyöhön. Tutkimusaihettani lähimpänä 
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ovat tanssitaiteilija Anttilan (1994; 2006) sekä musiikin ja tanssin tutkija Väätäisen 

(2009) tutkimukset. He ovat lähestyneet aihetta tanssi-käsitteen ja aikuisten 

näkökulmasta, itse lähestyin aihetta havainnoinnin kautta lasten näkökulmasta. 

Yhteistä tutkimuksessani ja aiemmissa saman aihealueen tutkimuksissa on se, 

että tavoitteena on herättää tanssin kautta positiivisia tunteita ja antaa tanssijoille 

positiivisia kokemuksia. 

 

Keräsin tutkimusaineiston suomalaisessa kaupungissa lasten tanssiryhmässä. 

Tanssiryhmä oli tarkoitettu lapsille, joilla on eriasteisia kasvuun, kehitykseen ja 

oppimiseen liittyviä vaikeuksia. Kokosin ryhmän kaupungin liikuntatoimen ja 

erityisliikunnanohjaajien avulla. Toimin tunneilla tanssinopettajana ja videoin 

kahdeksan kymmenestä tunnista. Suunnittelin ja toteutin kaikki tunnit itse. Kirjoitin 

tutkimuspäiväkirjaa jokaisen tanssitunnin jälkeen, jonne kirjasin omat 

tuntemukseni ja tuntien aikana tekemäni havainnot, jotka jäivät päällimmäisinä 

mieleen. Videoilta tarkastelin lasten reaktioita ja toimintaa. Analyysini perustana on 

tanssitunneilla esiintyneet tunnetilat, joita lapset ovat saaneet kuvailla heille 

valmistamieni ilmekorttien avulla. Tunnetilat olivat jokaisen yksilöllisesti kokemia ja 

vaihtelivat paljon eri lasten kohdalla.  

 

Tunteet vaikuttivat paljon lasten kommunikointiin, joka oli toinen analyysini 

lähtökohta. Tarkastelin lasten välistä vuorovaikutusta sekä sanallisen että 

sanattoman kommunikoinnin näkökulmasta. Kiinnostukseni kohteena oli erityisesti 

se, kuka kommunikoi, kenen kanssa ja miten. Sanatonta kommunikointia 

tarkastelin jokaisen lapsen kohdalla erikseen, sillä jokaisella heistä oli oma 

tapansa osoittaa kiinnostusta tanssia kohtaan. Sanattoman kommunikoinnin 

perustana olivat tanssia kohtaan osoitetut tai siitä johtuvat reaktiot, ilmeet ja eleet. 

 

Professori Leisiö (2011) Tampereen yliopiston musiikintutkimuksen laitokselta 

harmittelee sitä, ettei tanssin tutkimukselle ole riittävästi resursseja, vaikka 

tutkimuksia tehdään tasaiseen tahtiin. Hän painottaa, että tanssin tutkimus on 

usein lähtöisin tutkijan omasta mielenkiinnosta. Leisiön mukaan tunne liittyy 

vahvasti tanssiin, sillä se on paitsi yksilösidonnaista myös merkittävästi 

kulttuurisidonnaista. Tanssi luotaa syvältä yksilön ja yhteiskunnan maailmankuvaa. 

Leisiö kiteyttää tanssin tutkimuksen olevan ihmisen olemuksen tutkimista tanssin 
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keinoin. Minulle tanssin tutkiminen merkitsee suuren intohimoni esille tuomista. 

Uskon, että rakkauteni lajia kohtaan näkyy tutkimuksessani ja toivon, että sen 

kautta pystyn antamaan tanssin tutkimukseen uuden näkökulman. Haluan kumota 

ajatuksen, että tanssi on tarkoitettu vain fyysisesti ja psyykkisesti “normaaleille” 

ihmisille ja kritisoida sitä, miten normaali tänä päivänä määritellään. Pohtiessani 

vuonna 2009 aihetta kandidaatin tutkielmaan, ystäväni ehdottivat, että voisin tutkia 

tanssia. En ollut ajatellut, että voisin liittää rakkaan harrastukseni myös opintoihin 

ja sitä kautta hyödyntää kokemuksiani ja tietojani. Haluan tässä tutkimuksessa 

tuoda tanssijoiden kokemukset ja ajatukset kuuluviin. 

 

Tanssia on tutkittu melko paljon, mutta tanssijoiden erilaisia lähtökohtia erittäin 

vähän. Mielestäni sille oli nyt tarvetta. Kuten aiemmin mainitsin, minulle tanssin 

tutkimus on paljon muuta kuin pelkkää lajin tutkimusta. Tanssi on minulle 

henkilökohtainen asia ja tunteet liittyvät siihen vahvasti. Blumenfeld-Jones (2008, 

175) toteaa, ettei tanssin tutkimus voi olla vain liikkeen ja kehon tutkimusta. Hänen 

mukaansa tanssiin liittyy henkilökohtainen suhde lajiin, jonka kautta tanssija luo 

jokaiselle liikkeelle merkityksen. Dunphyn ja Scottin (2003, XIII) mukaan erityistä 

tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa tanssin parissa työskentely on antoisaa, sillä 

tanssijat ovat välittömiä ja avoimia. Samat piirteet näkyivät myös omassa 

ryhmässäni. Lasten avoimuus oli koskettavaa, sillä he sanoivat asiat juuri niin kuin 

ne ovat, olivat luontevasti omia persooniaan ja näyttivät tunteensa vahvasti.  

 

Tutkimukseni toisessa luvussa esittelen tanssia lajina ja kerron millaista tanssin 

opetus on suomalaisissa kouluissa, miten laji näkyy opetussuunnitelmassa ja 

millainen sen rooli on liikuntatunneilla muiden lajien joukossa. Kolmannessa 

luvussa esittelen mitä tarkoitan lasten erityisyydellä tässä tutkimuksessa. Tunteilla 

ja kommunikoinnilla on merkittävä rooli tutkimuksessani, joten kolmannessa 

luvussa avaan myös niistä käsitteitä ja tarkastelen haasteita, joita lapsi voi 

tunteidensa käsittelyssä ja kommunikoinnissaan kohdata.  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2004, 22, 28) sekä 

sen muutokset ja täydennykset (Opetushallitus 2010, 15) puhuvat oppilaista ja 

heidän erilaisista tuen tarpeistaan. Erityistä tukea annetaan oppilaille, joilla on 

vaikeuksia kasvussa, kehityksessä tai oppimisessa. Kaupunki, jonka kautta 
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kokosin tanssiryhmän, mainosti kurssia erityistä tukea tarvitseville lapsille ja 

heidän vanhemmilleen sähköpostitse. Vanhemmat, jotka ilmoittivat lapsensa 

kurssille, olivat sinut erityisyyden käsitteen kanssa. Myös muualla Suomessa on 

järjestetty tanssiryhmiä lapsille, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Tutkimukseeni 

osallistuneilla lapsilla oli kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa erilaisia tuen 

tarpeita, mutta tanssiryhmässäni he olivat lapsia ja tanssijoita erilaisine 

ominaisuuksineen. Vaikeudet eivät estäneet lapsia osallistumasta tanssitunneille. 

Puhun heistä tutkimuksessani lapsina ja tanssijoina ja esittelen jokaisen lapsen 

erityisen tuen tarpeet yksilöllisesti. 

 

Neljäs luku keskittyy soveltavaan liikuntakasvatukseen, jota myös tutkimukseeni 

osallistuneen tanssiryhmän toiminta oli. Luvusta selviää mitä erityisen tuen 

tarpeilla tarkoitetaan ja mitä  soveltavan tanssin opetuksessa on otettava 

huomioon esimerkiksi oppimisympäristön kannalta. Kerron myös muista 

soveltavaa tanssia käsitelleistä tutkimuksista ja siitä, millaisia mahdollisuuksia 

tanssi tarjoaa eri ikäisille erityistä tukea tarvitseville henkilöille.  

 

Viidennessä ja kuudennessa luvussa esittelen tutkimuskysymykset, tutkimuksen 

toteutuksen, tanssituntien suunnittelun ja kerron videoetnografiasta, jonka avulla 

keräsin tutkimusaineiston. Kuvailen opetustilaa sekä yksilöllisesti jokaista 

tanssiryhmän lasta, heidän diagnoosejaan ja kiinnostuksen kohteitaan. 

Seitsemännessä luvussa esittelen tutkimukseni tulokset. Tarkastelen tanssituntien 

etenemistä omasta näkökulmastani sekä kerron, millaisia tunteita lapset kokivat 

niiden aikana. Kerron myös millaista sanallista sekä sanatonta kommunikointia 

tanssitunnit saivat heissä aikaan. Kahdeksas luku sisältää tutkimustulosten 

yhteenvedon ja johtopäätökset, sekä luotettavuustarkastelun. Minulle tutkimus oli 

erittäin avartava matka soveltavan tanssin maailmaan. Sain siitä paljon uusia 

näkökulmia sekä tulevaan opetustyöhöni että omaan tanssijuuteeni. Tervetuloa 

mukaan tanssin pyörteisiin! 
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2. TANSSIN PYÖRTEISSÄ  
 

 

Tanssi-käsite kattaa paljon erilaisia lajeja ja tyylejä, joista ei välttämättä ole 

tietoinen, ellei ole lajin intohimoinen harrastaja. Luvussa 2.1. esittelen tanssin 

moninaisuutta ja sen jakautumista esittäviin tansseihin ja kilpatansseihin. Tanssin 

ja kulttuurin välisellä yhteydellä on ollut suuri merkitys eri tanssilajien synnyssä. 

Luku selventää miten musiikki ja tanssi tukevat toisiaan ja millainen on tanssin 

yhteiskunnallinen rooli. Tanssin rooli koulumaailmassa on tällä hetkellä suurempi 

kuin aiemmin. Luvussa 2.2. valaisen lajin historiaa koulun ja opetuksen 

näkökulmasta, kerron millaista tanssin opetus on ollut kouluissa aiemmin ja miten 

lajin rooli on muuttunut nykypäivään tultaessa.   

 

2.1. Tanssin monet kasvot 
 

Tanssi tuo mieleen kevyen ballerinan esiintymislavalla, iäkkään pariskunnan 

sunnuntai-tansseissa tai nuorisojoukon diskossa. Yhteistä kuvauksille on se, että 

tanssijan liike muotoutuu aina ympäristön ja sen asettamien vaatimusten mukaan. 

Tanssi on sanatonta kehon kieltä, jota jokaisella meistä on oma tapansa tuottaa ja 

tulkita. Tanssi on sekä fyysistä että älyllistä toimintaa, jonka avulla ihmisellä on 

mahdollisuus ilmaista tunteitaan. Tanssi on aina ollut osa yhteiskuntaa joko 

esittävänä taiteena, sosiaalisena vuorovaikutuksena tai uskonnollisena rituaalina. 

Tanssin ja yhteiskunnan kiinteä yhteys näkyy kolmitasoisena; kulttuurisena, 

sosiaalisena ja yksilöllisenä kokemuksellisuutena. (Ylönen 2003, 201–202; Anttila 

1994, 7.)  

 

Yhteiskunnassa tanssilla on oma roolinsa, sillä tanssija voi huomaamattaan siirtää 

yhteisölleen tyypillisiä piirteitä seuraaville sukupolville. Tanssi välittää sekä 

tapakulttuuria että sukupuolten välisiä rooleja sukupolvelta toiselle. Tanssirituaalit 

voivat olla uskonnollisia ja liittyä puhdistautumiseen. Niiden avulla ilmaistaan 

tunteita ja voidaan kokea suuria vapautumisen tunteita. Esimerkiksi etniset tanssit 

ovat luonteeltaan hyvin sosiaalisia ja niissä piilee voimakas uskonnollinen sekä 

kulttuuriyhteydellinen merkitys. Afrikkalaisissa tansseissa jokainen pystyy 
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löytämään itselleen luontaisimman tavan liikkua improvisaation avulla. Samalla 

ryhmässä liikkuminen on erityisen tärkeää kulttuurillisen yhteyden muodostamisen 

kannalta. Etniset tanssit todistavat, että jokaisen ryhmän jäsenen ei tarvitse tehdä 

täysin samanlaista liikettä, vaan tärkeintä on se, että tanssi tuntuu luonnolliselta. 

(Ylönen 2003, 203–204; Siljamäki 2001, 30–33.)  

 

Tanssista keskusteltaessa pohditaan usein kysymystä, onko se urheilua vai 

taidetta. Anttilan (1994, 10; 2006, 60–61) mukaan tanssi on yhdistävä tekijä 

urheilun ja taiteen välillä. Tanssikasvatuksen tehtävänä on kannustaa ihmistä 

löytämään sisäinen maailmansa ja auttaa häntä kehittämään fyysisiä taitojaan. 

Tanssi on paljon muuta kuin opettajan näyttämien liikkeiden toistamista ja 

askeleiden oppimista. Se on taidemuoto, jonka avulla voimme parantaa 

kehotietoisuuttamme sekä eheyttää ja vahvistaa yhteisöjä, joihin kuulumme. 

Parhaimmillaan mieli ja tunteet ovat vahvasti mukana tanssissa. Tanssija ja 

tanssin katsoja voi tällöin saada liikkeestä itselleen jotain merkityksellistä ja 

tärkeää. (Siljamäki 2003, 211; Anttila 2006, 60–61.) Tanssi herättää tanssijoissa ja 

katsojissa aina tunteita luokitellaan se sitten urheiluksi tai taiteeksi. Oma 

näkemykseni on, että harjoitteluvaiheessa tanssi on raskas ja vaativa urheilulaji, 

mutta tanssin siirtyessä näyttämölle siitä tulee taidetta. 

 

Tanssi on oma kielensä, jota jokaisella meistä on oma tapamme puhua. Samaa 

kieltä puhuvat ymmärtävät toisiaan ja voivat kommunikoida keskenään. Suomessa 

perinteisiä tanssipaikkoja ovat tanssilavat ja ravintolat. Kulttuuri ja perinteet 

määrittävät tanssissa ilmenevää kehonkäyttöä, tilankäyttöä ja liikkeen laatua. 

Esimerkiksi lantion tai keskivartalon voimakas liike on tullut suomalaisille uutena 

latinalaisesta maailmasta, sillä meille tyypillisempää on ollut askelkuvioiden 

opettelu kuin vartalon voimakas liike. Lajia pidetään erittäin vahvasti naisille 

tyypillisenä eikä miehiä juuri harrastajaryhmien tanssitunneilla näy. (Ylönen 2003, 

204–206.)  

 

Tanssi sekoitetaan usein aerobiciin tai voimisteluun ja harva osaa kuvitella kuinka 

monipuolista liikettä ihmiskeholla voi tehdä. Tanssin harrastajille lajista tulee usein 

elämäntapa. Tanssia pidetään teknisenä ja haastavana lajina, mutta usein kyse on 

vain siitä, ettei se ole riittävän tuttu laji. Luova ja moderni tanssi nähdään liian 
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taiteellisena, vaikka todellisuudessa se antaa tanssijalle mahdollisuuden liikkua 

tuntemustensa ja kehonsa rajojen mukaan. Tanssin harrastajien keskuudesta voi 

erotella ääripäät. Toiset nauttivat rankasta teknisestä harjoittelusta kun toiset 

puolestaan pitävät hauskaa ja kuntoilevat. Tavoitteet määrittävät tanssimista, ja 

jokainen tanssija pyrkii tanssillaan johonkin. Tavoitteena voi olla hyvä mieli tai 

kilpailuissa pärjääminen. Tanssi on aina yksilöllinen asia. 

 

Tanssi tavoittaa runsaat 35 prosenttia suomalaisista ja kiinnostus kehollisia 

menetelmiä ja koreografista osaamista kohtaan on noussut viime vuosien aikana 

myös perinteisen taidekentän ulkopuolella. Valtion tanssitaidetoimikunta käynnisti 

vuonna 2008 strategiatyön, jota myös Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut. 

Strategiatyön tavoitteena oli linjata tanssi-alan tulevaa kehitystä, tarkastella kentän 

toimintaa kokonaisuutena ja tehdä toimenpide-ehdotuksia tanssin 

toimintaedellytysten parantamiseksi. Suomalaisen tanssin kenttä on erittäin laaja 

ja se voidaan jakaa moneen erilaiseen tanssimuotoon ja lajiin. Kenttä on 

kansainvälistynyt ja muuttunut haasteellisemmaksi. (Laakkonen 2009, 5.) Anttila 

(1994, 9A) on jaotellut tanssin esittävään ja osallistuvaan tanssiin, joita kuvaan 

visuaalisesti kuviossa 1. 
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Kuvio 1. Tanssin jaottelu (Anttila 1994, 9A mukaillen). 
 

 

Anttila (1994, 9B) painottaa, että tanssikasvatuksen alkuvaiheessa osallistuva 

luonne painottuu ja vasta myöhemmin esittävän tanssin merkitys kasvaa. 

Esittävän tanssin lajit ovat teatteritanssin muotoja eli tanssia esittävänä taiteena. 

Breakdance ja hip hop ovat katukulttuurin osana syntyneitä tanssin muotoja, jotka 

ovat nopeasti siirtyneet osaksi esittävää tanssia. Lasten tanssissa, kilpatanssissa 

 

Esittävä tanssi: 
 
• moderni tanssi 

• postmoderni tanssi 

• uusi tanssi 

• tanssiteatteri 

• klassinen baletti 

• karakteritanssi 

• jazztanssi  

• steppi 

• showtanssi 

• breakdance 

• hip hop 

 

Osallistuva tanssi:  

 
• luova tanssi 
• kasvatuksellinen tanssi 

• heimo- ja rituaalitanssi 

• seuratanssi 

• tanssiterapia 

• kansantanssi  

• historiallinen tanssi 

 

Piirteitä sekä 
esittävästä että 
osallistuvasta 
tanssista: 
 
• lastentanssi 

• kilpatanssi 

• etniset tanssit 
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sekä etnisissä tansseissa on piirteitä sekä esittävästä että osallistuvasta tanssista. 

Osallistuvan tanssin alaisuuteen luetellut lajit ovat enemmän sosiaalisen 

kanssakäymisen väline ja esiintyminen liittyy niihin hyvin harvoissa tapauksissa.  

 

Tämän tutkimuksen tanssi voidaan sijoittaa selkeästi osallistuvaan tanssiin, sillä 

tanssitunnit rakentuivat pitkälti luovan tanssin ympärille. Pääasia tunneilla oli 

sosiaalinen kanssakäyminen, erilaisten sosiaalisten taitojen oppiminen ja omien 

tunteiden tunnistaminen. Tanssin kasvatuksellinen puoli oli myös selkeästi 

mukana tanssissa, sillä sen avulla pyrittiin tutustumaan omaan kehoon ja 

kehittämään muun muassa ryhmätoimintataitoja. Lasten huoltajien kertomusten 

mukaan tanssi oli joillekin tutkimukseen osallistuneista lapsista niin tärkeää, ettei 

huoltajilla riittäneet sanat kuvailemaan lajin merkitystä lapselleen. Erään huoltajan 

mukaan tanssilla on selkeästi rauhoittava ja terapeuttinen vaikutus hänen 

lapseensa.  

 

Tanssilajit voidaan jakaa niiden tarkoituksen ja tavoitteen mukaan sosiaaliseen 

tanssiin, taidetanssiin, tanssiurheiluun, nuorisotanssiin ja showtanssiin. Sosiaalisia 

lajeja ovat erilaiset seuratanssit ja kansantanssit sekä etninen tanssi. Niissä tanssi 

on osa yhteisöä ja ihmisen elämää. Taidetansseja ovat moderni tanssi, nykytanssi 

ja baletti, joilla on ilmaisullinen funktio ja tavoitteena saada yleisö nauttimaan. 

Tällöin tanssi on esittävää taidetta. Tanssiurheilussa kilpailut ja niissä 

menestyminen ovat pääroolissa, mutta myös esteettisyys on tärkeää. Kilpatanssit 

jaetaan vakio- ja latinalaisiin tansseihin. Tanssin kilpailullinen funktio näkyy 

selvimmin juuri näissä lajeissa, vaikka lähes kaikilla lajeilla on omat kilpailunsa. 

Esimerkiksi baletissa ja jazztanssissa kilpaillaan vuosittain myös Suomessa. 

(Anttila 1994, 8–9; Nieminen 2003, 218–220; Ala-Ketola 2005, 1000.)  

 

Nuorisotansseja on syntynyt viime aikoina paljon ja harrastajamäärät ovat 

jatkuvasti nousussa. Nuorisotansseista suosituimpia ovat erilaiset katukulttuurien 

mukana syntyneet tanssit, kuten hip hop ja breakdance. Katukulttuureihin liittyvistä 

lajeista tulee usein elämäntapa, jolloin pukeutuminen, ajatusmaailma ja 

elämäntyyli korostuvat. Nuorisotanssit ovat innostaneet monia poikia tanssisaleihin 

niiden rajuuden vuoksi. Showtanssi on viihdettä ja esittävää tanssia, joka on tullut 

tutuksi musikaaleista ja musiikkivideoista. Sen tavoitteena on viihdyttää yleisöä ja 
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tarjota sille elämyksiä. Showtanssissa sekoitetaan erilaisia tanssilajeja ja tyylejä 

baletista hip hopiin, sillä siinä kaikki on sallittua. Kaikille lajeille tärkeä yhteinen 

piirre on se, että ne ovat palanneet lähelle sitä alkuvoimaista ilmaisua, mitä tanssi 

on alun perin ollut. Tärkeintä on tanssijan persoonallisuus ja luonnollinen liike sekä 

uskallus ja taito tehdä vartalon liikkeistä taidetta. (Anttila 1994, 8–9; Nieminen 

2003, 218–220; Ala-Ketola 2005, 1000.)  

 

Tutkimukseni tanssiryhmässä oli tunnistettavissa sosiaalisten tanssilajien piirteitä. 

Tanssi oli yhteisöllistä tanssia, jossa toimittiin yhdessä kehittäen omia vahvuuksia 

ja heikkouksia. Tanssiryhmän tavoitteena ei ollut esiintyminen tai omien taitojen 

näyttäminen muille, vaan oman sisäisen tanssijuuden ja sitä kautta sosiaalisten 

taitojen kehittäminen. 

 

Herkkyys erilaisiin ääniin, rytmeihin ja musiikkiin on synnynnäinen ominaisuus, 

sillä jo äidin kohdussa sikiö kuulee äitinsä sydämen sykkeen ja tottuu rytmiin. 

Rytmitaju kehittyy iän myötä tytöillä usein poikia nopeammin. Herkkyyskausi 

erilaisten rytmien oppimiselle on alakouluikäisillä lapsilla erityisesti 9–11 -vuoden 

iässä. Musiikkiliikunnassa musiikki on välttämätöntä ja sen vuoksi kaikki liikunta, 

jossa musiikilla on roolinsa on musiikkiliikuntaa, esimerkkeinä tanssin ja 

voimistelun eri muodot. (Lampinen 1995, 47; Kuoppala 2003, 232; Vihu 1989, 46.) 

 

Rytmien tuntemus on ehdottoman tärkeää musiikkiliikuntaa opettavalle opettajalle. 

Rytmiikka on yksi musiikkiliikunnan osa-alue ja siinä musiikin peruselementtejä 

opetellaan liikunnan avulla. Musiikkiliikunnan tunneilla opetellut rytmit tukevat 

muita liikuntalajeja, sillä rytmitys on tärkeää kaikessa liikunnassa. 

Musiikkiliikunnan avulla voidaan vapauttaa jännitystiloja ja kehittää liikkumisessa 

tarvittavia perustaitoja ja valmiuksia. Se kehittää myös sosiaalisia taitoja sekä 

keskittymis- ja esiintymiskykyä. Tanssi musiikkiliikunnan osana tuo vaihtelua ja 

virkistystä esimerkiksi koululiikunnan tunteihin. (Lampinen 1995, 47; Kuoppala 

2003, 232; Vihu 1989, 46.) 

 

Musiikki ja liikunta tukevat toisiaan ja ne pyritään pitämään tasapainossa 

keskenään niin, että musiikki ja siihen yhdistetty liike ovat yhtä tärkeitä.  

Musiikkiliikunnan opettajan on tunnettava erilaisia musiikkityylejä ja rytmejä. 
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Musiikin ei tarvitse olla valmista, levyltä tulevaa, vaan sitä voi tuottaa yhdessä 

oppilaiden kanssa. Musiikkiliikunnan opetuksessa voi käyttää soittimia ja 

kehorytmiikkaa, jossa erilaiset omalla keholla tuotetut rytmit toimivat taustana 

tanssille. Kaikille oppilaille mielekkään musiikin löytäminen on mahdotonta, sillä jo 

alakouluikäiset lapset tietävät tarkasti mitä musiikkia haluavat kuunnella. Tutut 

kappaleet rentouttavat sekä mieltä että kehoa, mutta musiikkikasvattajalla on oiva 

tilaisuus käyttää tunneillaan myös uutta ja erilaista musiikkia. (Lampinen 1995, 49–

50; Kuoppala 2003, 232–234.)  
 

2.2. Tanssin opetus 
 

Tanssin opetus on vahvistanut asemaansa koulujen liikunnanopetuksessa. 

Ilmaisuliikunnalla ja luovalla liikunnalla on ollut 1920-luvulta lähtien osuus 

koululiikunnan opetussuunnitelmissa ja liikunnanopettajien koulutuksessa, 

erityisesti tyttöjen opetuksessa. 1900-luvun kasvatushistoriassa sekä tanssitaide 

että taidekasvatus näyttävät yleisesti olleen erityisesti osa naisten elämää. 

Tanssin tarvetta kouluissa ei osattu perustella ja kauan pohdittiin sitä, tuleeko 

tanssi liittää osaksi liikunnan opetussuunnitelmaa. (Anttila 1994, 10–11; Pakkanen 

2001, 12–13.) 

 

Luterilaisen kirkon tiukat lahkosuuntaukset pitivät tanssia syntinä. Kiista tanssin 

asemasta kiihtyi, kun laji mainittiin vuonna 1985 kouluhallituksen ohjeissa. Tanssia 

kesytettiin koulukelpoiseksi käyttämällä siitä erilaisia nimityksiä, kuten luova 

liikunta, taideliikunta ja luova liike. Tanssin tuomista peruskouluihin on 

myöhemmin perusteltu sillä, että sen päämääränä on kehittää oppilasta ihmisenä 

sekä tanssitaiteen vastaanottajana, tulkitsijana ja luojana. Mitä nuorempana 

tanssin aloittaa sitä avoimemmin lapsi ottaa sen vastaan. (Pakkanen 2001, 12–

13.) 

 

Niemisen (2001, 6–8) tutkimuksessa liikunnanopettajat pitivät tanssia tärkeänä tai 

erittäin tärkeänä koululiikunnan osa-alueena. Tutkimuksesta selvisi, että tanssi on 

tärkeä laji, sillä se nähdään monipuolisena lapsen koordinaatiota kehittävänä 

liikuntana. Lisäksi se mahdollistaa tyttöjen ja poikien välisen kontaktin, opettaa 
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sosiaalisia taitoja sekä on hyvä tapakasvatuksen ja kulttuurin säilyttämisen keino. 

Tanssi koetaan edelleen tyttöjen lajiksi ja liikunnanopettajakoulutuksessa 

tanssipedagogiikkaan erikoistunut opiskelija on lähes poikkeuksetta nainen. 

Muutamat miesopettajat mainitsivat Niemisen tutkimuksessa, että poikia on vaikea 

motivoida tanssiin heidän negatiivisen asenteensa vuoksi. Tutkimuksesta ilmeni, 

että opettajan asenne tanssia kohtaan heijastui selvästi oppilaisiin ja sai heissä 

usein aikaan samanlaisen joko negatiivisen tai positiivisen asenteen. (Anttila 1994, 

10–11; Nieminen 2001, 6–8; Pakkanen 2001, 12–13.) 

 

Tanssikasvatuksen merkitystä on tarkasteltu tanssi liikkeenä ja tanssi taiteena 

vastakkainasettelulla. On pohdittu, että onko kyseessä oppiminen tanssin kautta 

vai tanssin oppiminen. Kouluissa painotetaan kasvatuksellista eli utilitaristista 

mallia. Utilitaristisen mallin mukaan tanssi on liikettä ja pohjautuu tanssijan omiin 

tuntemuksiin, jonka avulla ihminen kehittyy tanssin kautta. Kasvatuksellisen mallin 

taustalla on Labanin (1975, 1–13) kehittelemä liikeanalyysi, joka kohdistuu kehon, 

tilan ja dynaamisen energian analyysiin. Labanin kehittelemän analyysin kohteena 

ovat kehon osien suhteet toisiinsa, tilan fyysiset ominaisuudet sekä liiketekijät, 

niiden yhdistelmät ja liikelaadut. Hän käyttää menetelmästään nimeä moderni 

kasvatuksellinen tanssi (modern educational dance). (Anttila 1994, 11–12; 28–31; 

Laban 1975, 1–13.) 

 

Tanssin ammattilaismaailmassa korostetaan kasvatuksellisen mallin sijaan 

esteettistä näkemystä, joka korostaa tanssia taiteena. Tanssiteknisyys ja 

tanssitaidon kehittäminen ovat sen tärkeimmät osa-alueet. Molemmat näkemykset 

ovat saaneet oman kannattajakuntansa, mutta kohdanneet myös kritiikkiä. 

Kasvatuksellista mallia on kritisoitu siitä, että se korostaa liikaa sisäisiä 

prosesseja, eikä anna taiteellisuudelle ja esteettisyydelle huomiota. On pohdittu 

sitä, että millaisia ihmisiä tanssijoista kasvaa, jos estetiikka nousee tärkeimmäksi 

arvoksi. Anttilan (1994, 11–12; 28–31) mukaan tanssin opetuksen perusedellytys 

on, että opettaja näkee tanssin taidemuotona ja ymmärtää kuinka tanssi pystyy 

tukemaan yksilön kasvua. (ks. myös Laban 1975, 1–13.) 

 

Tanssin asema koulun liikuntatunneilla riippuu opettajasta ja hänen asenteestaan 

lajia kohtaan. Hyvä esimerkki tästä on Kajaanin Teppanan koulu, jossa tanssi on 
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saanut jalansijaa lajiin suuntautuneen opettajan avulla. Kulttuurirahaston Kainuun 

osaston myöntämällä 5000 euron apurahalla koululla on toteutettu vuodesta 2009 

lähtien tanssikasvatus-hanketta, jonka tavoitteena on tuoda tanssia kouluun. 

Peruslähtökohtana on, että opettajille tuotetaan valmista materiaalia ja koulutusta, 

jotta heille selviää mitä tanssitunneilla voi tehdä kouluvuoden aikana. Tavoitteena 

on rakentaa opettajille opas, johon he voivat tukeutua tanssin ja musiikkiliikunnan 

tunteja suunnitellessaan. (Moliis 2009, 50–51.)  

 

Opetushallituksen (2004, 248) määrittelemät valtakunnalliset perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet (POPS) painottavat, että liikunnan opetuksen 

tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja 

sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. 1.1.2011 voimaan astuneiden 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 

painottavat samoja asioita, eikä niihin ole tullut uudistuksia. Ensimmäisestä 

neljänteen luokkaan liikunnan opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat erilaiset 

voimistelun muodot sekä musiikkiliikunta ja tanssi. Neljännen luokan päättyessä 

oppilaan tulisi osata ilmaista itseään liikunnan avulla ja liikkua rytmin tai musiikin 

mukana. (Opetushallitus 2004, 249.) Opettajan ei tarvitse noudattaa 

opetussuunnitelmaa orjallisesti, vaan hän voi käyttää pedagogista itsenäisyyttä ja 

valita opetusmenetelmät ja työtavat yhdessä oppilaiden kanssa. Karkeasti 

yleistäen voisi sanoa, että jos opettaja saa valita opettaako ryhmälleen tanssia vai 

palloilua, väitän että suurin osa valitsee palloilun. Molemmissa lajeissa joutuu 

haastamaan oman kehonsa, mutta eri tavalla.  Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset (Opetushallitus 2010, 

7–8) painottavat, että opetusmenetelmien ja työtapojen tulisi antaa eri ikäisille 

oppilaille mahdollisuuksia luovaan toimintaa, elämyksiin ja leikkeihin. Itsensä 

ilmaisu liikunnan avulla voi kuitenkin olla haastavaa ja pelottavaa, sillä oman 

kehon käyttö ilmaisun välineenä on monelle arka asia. 

 

Synnynnäinen herkkyys musiikkia ja rytmejä kohtaan saavat lapsen liikkumaan 

musiikin tahtiin, joten perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet eivät sinänsä 

kuulosta haastavilta. Rytmi vetoaa lapsiin ja se on liikkeen sekä musiikin perusta. 

Rytmi on lapsille liikkeelle paneva voima, sillä he rytmittävät päivän leikkejään ja 

toimintojaan huomaamattaan taputtaen, rytmittäen ja laulaen. Rytmi on myös osa 
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kehotoimintojamme, niin hengitystä, sydämenlyöntejä, puhetta kuin askeleitamme. 

Rytmiin liittyy tiiviisti muotojen, nopeuden ja voiman vaihteluja, joiden avulla se 

pitää liikkeen ja musiikin koossa. Lasten kanssa työskennellessä on tärkeää antaa 

lasten itse etsiä heille luontaisia rytmejä vapaasti liikkuen. Tällöin he ovat 

rentoutuneita ja rennossa vartalossa rytmi virtaa vapaammin. (Autio 1995, 251–

254.)  

 

Tanssissa kehittyvä rytmitaju ja vartalon hallinta kehittävät taitoja myös muissa 

lajeissa. Kuten Niemisen (2001, 6–8) tutkimuksesta selvisi, opettajan asenne 

tanssia kohtaan heijastuu paljon oppilaiden asenteisiin. Opettajat kokevat 

opettamisen haastavaksi, ellei heillä ole riittävästi kokemusta tanssin opetuksesta 

tai silloin kun lajin yleinen tuntemus on vähäistä. Opettajan asenne vaikuttaa 

olennaisesti siihen kuinka paljon ja miten koulussa opetetaan tanssia. Oman 

kehon kunnioittaminen on perusasia, jota ilman tunteiden ilmaisu liikunnan avulla 

ei ole mahdollista. Ongelma piilee siinä, että tanssin opetus jää siihen pakolliseen 

osioon, jota opetussuunnitelmassa vaaditaan. Tanssin tunnetuksi tekemiseen 

sekä tuntien kehittämiseen tarvitaan rohkeita edelläkävijöitä, jotka innostavat muita 

opettajia tanssimaan.  

 

Valtion tanssitaidetoimikunnan luoman vision ja strategian mukaan tanssin asema 

vuoden 2020 koulumaailmassa tulisi olla vakaalla pohjalla. Tavoitteeksi on 

asetettu se, että jokainen lapsi ja nuori saa perusopetuksessa korkeatasoista ja 

tavoitteellista tanssinopetusta. Opetuksen tulisi luoda perusta laajapohjaiselle 

tanssisivistykselle ja lisätä nuorten hyvinvointia. Tavoitteet ovat kovat ja tekemistä 

on paljon, mikäli niihin halutaan päästä muutaman seuraavan vuoden sisällä. 

Koulun kehitys on hidasta, joten näin ruusuisiin kuviin on vaikea tässä vaiheessa 

uskoa.  Strategian haasteeksi mainitaan tanssin puuttuminen koulujen 

opetussuunnitelmasta, jolloin se puuttuu myös opettajankoulutuksesta eikä 

opettajilla näin ollen ole valmiuksia opettaa tanssia. Tanssitaidetoimikunnan 

tavoitteena on saada tanssi opetussuunnitelmaan omana oppiaineenaan. 

(Laakkonen 2009, 6, 36–37.) 

 

Koulussa tanssinopetus ei saa olla liian suorituspainotteista, eikä oppilailta tule 

vaatia tanssiteknistä osaamista. Tärkeämpää on lasten luovuuden tukeminen 
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tanssin avulla. Luovuuden käsite ja luovuuden tuottaminen voivat olla juuri niitä 

asioita, jotka tekevät tanssin opettamisesta haastavaa. Luovuutta on vaikea tukea 

ja tuottaa ellei opettajalla itsellään ole siitä kokemusta. Tanssin ja 

musiikkiliikunnan opetukseen voi sisällyttää lihaskuntoharjoitteita, venytyksiä ja 

leikkejä, mutta tärkeintä on antaa oppilaiden liikkua luovasti heidän kehonsa ja 

mielensä sallimissa rajoissa. Vähän tanssineelle opettajalle luovuusharjoitukset 

voivat olla haastavia, sillä liikettä on vaikea luoda ilman riittävää tietoa ja taitoa. 

Tanssin monipuolisuus tulee esille vasta kun oppilas pääsee itse tuottamaan 

liikettä ilman turhia jännitteitä. On tärkeää, että kaikki ryhmän oppilaat pääsevät 

tanssimaan.  
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3. ERITYISYYS 
 

 

 En pidä kehitysvammaisen diagnoosista ollenkaan.  

 Kyllä minun tyttäreni kehittyy joka päivä. (Isä) 

 

Keskustelu tuttavaperheen isän kanssa oli avartava. Käsitteet erityispedagogiikka 

ja erityisopetus ovat luoneet koulumaailmaan osittain negatiivisen kuvan erilaisista 

oppijoista. Erityisopetuksen piiriin kuuluva lapsi määritellään usein henkisesti tai 

fyysisesti vammaiseksi. Erityisopetukseen on otettu tai siirretty henkilöitä, joiden 

on katsottu häiritsevän yleisen koululaitoksen toimintaa ja olevan kykenemättömiä 

olemaan yhteiskunnan täysipainoisia jäseniä. Erityispedagogiikan päähuomio on 

ollut yksilöissä ja heidän ongelmallisiksi tulkituissa piirteissään. Aiemmin 

erityispedagogiikka määriteltiin pedagogisesti poikkeavien yksilöiden 

kasvatukseksi. (Vehmas 2005, 83–84.)  

 

Kirk, Gallagher, Anastasiow ja Coleman (2006, 3) käyttävät käsitettä 

poikkeuksellinen lapsi. Käsitteellä he kuvaavat lapsia, jotka jollain tavalla 

poikkeavat keskiverrosta normaalista lapsesta. Samalla he kiinnittävät huomiota 

siihen, miten määritellään keskiverto normaali lapsi. Erot näkyvät henkisissä tai 

fyysisissä ominaisuuksissa, kyvyssä käyttää aisteja ja kommunikoida, 

käyttäytymisessä tai tunneperäisessä kehityksessä. Cuskelly (2005, 97) käyttää 

käsitettä lapsi, jolla on erityisen tuen tarpeita, kuten oppimisvaikeuksia tai älyllisiä 

vajavaisuuksia. Nykyään myös Suomessa puhutaan lapsista, joilla on hoidon, 

kasvatuksen tai koulutukseen liittyviä erityisiä tarpeita (Vehmas 2005, 94).  

 

Maailman Terveysjärjestö (World Health Organization (WHO), 2011b) käyttää 

käsitettä disability, joka on suomennettuna vammaisuus. WHO määrittelee 

vammaisuuden yläkäsitteeksi erilaisille vammoille, liikunta- ja toimintarajoitteille 

sekä muille ominaisuuksille, jotka vaikuttavat henkilön jokapäiväiseen elämään ja 

rooliin yhteiskunnassa. WHO julkaisi vuonna 2001 toimintakyvyn, 

toimintarajoitteisuuden ja terveyden luokituksen ICF:n (International Classification 

of Functioning, Disability and Health). ICF -luokituksen kaksi aihealuetta on kehon 
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toiminnat ja rakenteet sekä suoritukset ja osallistuminen. Yksi luokituksen tavoite 

oli luoda yhteinen kieli erityisen tuen tarpeista puhuttaessa.  

 

Käsite erityislapsi on noussut esille monessa yhteydessä tutkimusta tehdessäni. 

Kootessani tanssiryhmää kaupungin liikuntatoimi mainosti tanssikurssia 

erityislapsille. Kaupungissa toimii myös erityislasten perheille tarkoitettu 

tukiyhdistys ja ottaessani heihin yhteyttä he pitivät erityislapsi -käsitettä sopivana 

tähän työhön. Yleisten käsitysten mukaan erityisominaisuus on useimmiten 

negatiivinen, mutta minä näen sen päinvastoin positiivisena. Minulle erityisyys 

merkitsee voimavaraa. Uskon siihen, että meillä jokaisella on jokin erityistaito tai 

ominaisuus erilaisista lähtökohdista riippumatta. Tutkimukseen osallistuneiden 

lasten erityinen ominaisuus liittyy heidän vaikeuksiinsa oppia ja keskittyä. Näen 

erityisyyden positiivisena ominaisuutena, vaikka siihen liittyy kehitykseen ja 

oppimiseen liittyviä vaikeuksia. Sen vuoksi puhun tutkimukseeni osallistuneista 

henkilöistä lapsina ja tanssijoina enkä käytä käsitettä erityislapsi.  

 

Usein puhutaan normaaleista lapsista vaikka käsitettä normaali on vaikea 

määritellä. Kaufmann (2006, 3) painottaa, että nykyisin ei voi enää myöskään 

puhua tyypillisestä oppilaasta. Oppilaiden moninaisuus on nykykoulun arkea. 

Myös Cantellin (2010, 90–91) mukaan meillä jokaisella on erityisominaisuutemme, 

jonka mukaan lähes jokainen meistä voitaisiin luokitella epänormaaliksi. Yksi on 

vasenkätinen, toinen nopea, kolmannella on silmälasit ja neljäs puhuu hitaasti. 

Erityisyys on asia, jota tulisi vaalia ja joka tulisi ottaa huomioon kaikilla elämän 

alueilla.  

 

3.1. Erityisen tuen tarpeet 

 
Meitä luokitellaan ominaisuuksiemme perusteella. Erityisen tuen tarpeista 

puhuttaessa keskeisiä yläkäsitteitä ovat vammaisuus, poikkeavuus ja erilaisuus. 

Erityisyys on usein kiertoilmaus edellä mainituille käsitteille. Historiassa lääketiede 

on ollut lähtökohtana sille, miten erityisyyttä on tutkittu. 1800-luvulla lääkärit ovat 

selvittäneet mistä vammaisuudessa on kyse ja tiedon avulla erilaisia piirteitä on 

pyritty ymmärtämään paremmin. Samalla lääketieteellinen tieto on toiminut myös 
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erityisopetuksen tieteellisenä ja eettisenä perusteena. (Moberg & Vehmas 2009, 

47–56, 97.)  

 

Erityisopetukseen otettavien tai siirrettävien oppilaiden luokittelun ensisijainen 

tarkoitus on palvella lasten kasvatusta, yksilön kehittymistä ja mahdollistaa lapsille 

sopivan opetuksen järjestäminen. Luokittelusta ei ole olemassa yhteistä 

kansainvälistä käytäntöä Maailman Terveysjärjestön ICF -luokituksesta huolimatta. 

Lapsilla, jotka tarvitsevat erityistä tukea, on yleensä heikkouksia ja vaikeuksia 

ajattelussa, oppimisessa, keskittymisessä, käyttäytymisen kontrolloinnissa, 

puhekommunikaatiossa, kuulemisessa, näkemisessä tai liikkumisessa. (Moberg & 

Vehmas 2009, 57–59.) 

 

Vuosittain julkaistavan Tilastokeskuksen (2011a) tuoreimman tilaston (päivitetty 

9.6.2011) mukaan erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat luokitellaan otto- tai 

siirtopäätöksen mukaan seuraavilla tavoilla:  

 

 • vaikea kehitysviivästymä 

 • lievä kehitysviivästymä 

 • aivotoiminnan häiriö, liikuntavamma tai vastaava 

 • tunne-elämän häiriö tai sosiaalinen sopeutumattomuus 

 • autismin tai aspergerin oireyhtymään liittyvät 

 oppimisvaikeudet 

 • kielen kehityksen häiriöstä (dysfasiasta) johtuvat oppimisen 

  vaikeudet 

 • näkövamma 

 • kuulovamma 

 • muu syy 

 

Tilastokeskus (2011b, päivitetty 9.6.2011) luokittelee osa-aikaista erityisopetusta 

saaneet oppilaat ensisijaisen syyn mukaan seuraavasti: 

  

 • puhehäiriö 

 • luku- tai kirjoitushäiriö 

 • matematiikan oppimisen vaikeudet 
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 • vieraan kielen oppimisen vaikeudet 

 • sopeutumisvaikeudet tai tunne-elämän häiriöt 

 • muut vaikeudet oppimisessa tai muu syy 

 

Kouluissa pyritään entistä enemmän ottamaan huomioon lapsen yksilölliset 

edellytykset ja tarpeet. Opetushallituksen (OPH 2010) laatimat perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset astuivat voimaan 

1.1.2011 alkaen. Muutoksissa painotetaan oppimisen ja koulunkäynnin keskeisiä 

tavoitteita, tuen järjestämistä ja rakennetta. Niiden mukaan jokaisella oppilaalla 

tulee olla mahdollisuus onnistua oppimisessa, kehittyä oppijana sekä sivistyä ja 

kasvaa ihmisenä omat lähtökohtansa huomioiden. Tutkimuksen tanssiryhmä toimi 

suomalaisen kaupungin erityisliikunnan yksikön alaisuudessa 

harrastusmahdollisuutena, eivätkä sitä määritelleet opetussuunnitelmat tai muut 

opetusta koskevat määräykset ja ohjeet. Tunteja suunnitellessa huomioin 

kuitenkin lasten lähtökohdat ja suunnittelin tunnit niiden perusteella, jotta kaikilla 

lapsilla olisi parhaat mahdolliset puitteet oppia ja kasvaa ihmisinä myös 

harrastuksen myötä.   

 

Kunnat ovat vuoden 2011 aikana siirtyneet kolmiportaisen tuen järjestelmään, 

jonka avulla opettajien on helpompi tunnistaa tukea tarvitsevat oppilaat ja pohtia 

millaista tukea he tarvitsevat. Kolmiportainen tuki tuli määräysten ja ohjeiden 

mukaan ottaa kouluissa virallisesti käyttöön viimeistään 1.8.2011 alkaen. 

Kolmiportainen tuki jakautuu nimensä mukaisesti kolmeen erilaiseen tuen 

muotoon, jotka ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. (Opetushallitus 

2010, 10–17.) 

 
Jokaisella oppilaalla on oikeus saada laadukasta opetusta turvallisessa 

ympäristössä ja oikeus saada tukea oppimiseen. Yleinen tuki näkyy kodin ja 

koulun välisessä yhteistyössä ja koulun toimintatavoissa. On erittäin tärkeää, että 

opettaja huomioi kaikki oppilaansa tasapuolisesti ja ottaa jokaisen oppilaan 

valmiudet, vahvuudet ja kehittämisen tarpeet huomioon. Yleisen tuen piiriin 

sisältyy paljon asioita ja vaatimuksia opettajalle, mutta se on lähtökohta kaikelle 
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tuelle. Tehostettu tuki otetaan käyttöön, mikäli opettaja kokee, että yleinen tuki ei 

riitä oppilaalle. (Opetushallitus 2010, 10–17.) 
 

Tehostettu tuki suunnitellaan aina oppilaskohtaisesti, pedagogiseen arvioon 

perustuen. Se on yleistä tukea vahvempaa ja pitkäjänteisempää. Oppilaan 

oppimista ja kehittymistä seurataan tarkasti tehostetun tuen aikana ja 

oppimissuunnitelmaa tarkastetaan vastaamaan oppilaan sen hetkisiä taitoja. 

Pedagogisessa arviossa huomioidaan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin 

tilanne kokonaisuutena ja arvioidaan yleisen tuen teho oppilaan oppimiseen. 

Tehostetusta tuesta voidaan aina siirtyä myös takaisin yleisen tuen piiriin, mikäli 

tilanne kehittyy ja moniammatillinen oppilashuoltoryhmä niin päättää. 

(Opetushallitus 2010, 10–17.) 
 
Kolmiportaisen tuen kolmas ja vahvin muoto on erityinen tuki. Tätä tuen muotoa 

annetaan oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden 

saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tuen muodoilla. Erityinen tuki tarjoaa 

oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas pystyy 

suorittamaan oppivelvollisuutensa. Olennaista on myös oppilaan itsetunnon ja 

opiskelumotivaation vahvistaminen. Erityinen tuki vaatii aina hallintolain mukaisesti 

tehdyn kirjallisen päätöksen, sillä ilman sitä oppimäärää ei voida yksilöllistää. 

Tehostettuun tukeen tarvitaan aina pedagoginen arvio, kun taas erityistä tukea 

varten vaaditaan pedagoginen selvitys. Pedagogisessa selvityksessä käytetään 

usein psykologin lausuntoja ja se tehdään moniammatillisena oppilashuollon 

yhteistyönä. Selvityksen perusteella opetuksen järjestäjä arvioi oppilaan erityisen 

tuen tarpeen. Tuen lopettamisesta voidaan tehdä päätös, mikäli katsotaan, ettei 

oppilas enää tarvitse erityistä tukea. Siinä tapauksessa oppilas siirtyy saamaan 

tehostettua tukea. (Opetushallitus 2010, 10–17.) 

 
Erityisen tuen piiriin otetulle tai siirretylle oppilaalle on laadittava henkilökohtainen 

opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Sen tavoitteena on antaa 

oppilaalle yksilölliset ja realistiset tavoitteet sekä tukea yksilöllistä 

oppimisprosessia. HOJKS laaditaan moniammatillisessa yhteistyössä ja siihen 

kirjataan oppilaan opetusjärjestelyihin, toimintatapoihin ja tukipalveluihin liittyvät 
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tarpeet ja tavoitteet. Tätä yksilöllistettyä suunnitelmaa ja lapsen kehitystä 

arvioidaan säännöllisesti ja se on osa erityistä tukea. (Opetushallitus 2004, 30; 

2010, 21–23.) 

 

Erityislapseksi luokittelu tuo mukanaan niin etuja kuin haittoja. Käsitteeseen 

erityinen voi sisältyä joko positiivinen tai negatiivinen arvolataus. Usein 

unohdetaan, että erityisyys voi tarkoittaa myös lahjakkuutta. Luokittelun 

positiivisena puolena on lisätukien ja resurssien saaminen, jolloin lapsi saa 

mahdollisuuden yksilölliseen opetukseen. Toisaalta erityisopetukseen tarkoitetut 

resurssit saatetaan käyttää muihin asioihin. Ääneen lausutut nimikkeet ja 

luokittelut lisäävät tietoisuutta kyseessä olevasta vaikeudesta ja auttavat 

ymmärtämään erityislapsia paremmin, mutta toisaalta ne voivat korostaa 

erilaisuutta ja kielteisiä piirteitä. Lapsi saattaa leimautua, jolloin hänen 

käytöksensä voi muuttua odotusten mukaiseksi. Esimerkiksi opetuksessa opettaja 

saattaa tarjota oppilaalle liian helppoja tehtäviä tai harjoitteita, sillä hän odottaa 

heikkolahjaiselta oppilaalta tämän todellisia kykyjä heikompia suorituksia. (Moberg 

& Vehmas 2009, 59–63; Vehmas 2009, 97–100.) 

 

Toisaalta erityispedagogisten nimikkeiden käyttö lisää moniammatillista yhteistyötä 

ja alan edustajien kommunikointia, joka nähdään oppilaiden etuna. Samalla 

nimikkeet ja luokittelu helpottavat myös lapsen perheen arkea, sillä niiden avulla 

lapsen käyttäytymistä on helpompi selittää. Lapselle nimike voi luoda sosiaalista 

identiteettiä, sillä nimikkeen avulla hän voi kokea kuuluvansa johonkin ryhmään. 

(Moberg & Vehmas 2009, 59–63; Vehmas 2009, 97–100.) Vehmas (2009, 99) 

korostaa, että on syytä pohtia kenen erityisen tuen tarpeesta on kyse. Onko kyse 

oppilaan, opettajan, vanhempien vai koulun tarpeista? Kaiken perustana pitäisi 

olla oppilaan yksilöllisyyden huomioiminen ja erityisyyden arvostaminen, ei 

niinkään lapsen luokittelu tiettyyn ryhmään. 

 

3.2. Tunne-elämän haasteet  
 

Tunne-elämän haasteiden ja muutosten oletetaan olevan meille jokaiselle 

arkipäiväisiä asioita. Toiset meistä kertovat tunteistaan hyvin avoimesti, mutta 
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osalle ihmisistä tunteiden näyttäminen ja kertominen voi olla erittäin vaikeaa ja 

jopa kiusallista. Tunne-elämä on haastava asia, sillä sitä ei voi kuvailla yhdellä 

lauseella. Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut siitä, millaisia tunteita lapset 

kokivat tanssitunneilla ja miten he näyttivät niitä. Ensin avaan käsitettä tunne ja 

tarkastelen miten tunne-elämä kehittyy. 

 

Tunne on aistimus, vaisto tai elämys, joka voi olla hyvin intensiivinen ja 

lyhytaikainen tila. Tunteiden kokemisesta syntyy tunnetila, joka on 

henkilökohtainen ja voi sisältää useita tunteita yhtä aikaa. Pitkään jatkuessaan 

tunnetilat muuttuvat mielialoiksi. Esimerkiksi pelko on tunnetila, mutta 

huolestuneisuus mieliala. Tunteisiin liittyy usein menneisyys ja kaikki se, mitä 

ihminen on elämänsä aikana kokenut. Fyysisellä hyvinvoinnilla on yhteys 

tunteisiin, sillä esimerkiksi nälkäinen ihminen kokee usein hyvin negatiivisia 

tunteita. Tunteita on erittäin vaikea hallita ja ne voivat olla hyvin moniselitteisiä. 

(Isokorpi & Viitanen 2001, 30–32.) 

 

Sana tunne on johdettu latinan kielen sanasta emootio, joka tarkoittaa 

liikuttamista. Tunne liikuttaa meissä aina jonkinlaisia ajatuksia ja voi olla jopa 

fyysinen tila. Tunteet voivat sekoittua toisiinsa ja ulkopuolisen voi olla hyvin vaikea 

lukea kasvoilta millaista tunnetta ihminen milloinkin elää. Usein kiellämme 

tunteemme mikäli ne ovat negatiivisia. Positiiviset tunteet sitä vastoin näytämme 

mielellämme muille. Ihmisen tunne-elämän monimuotoisuutta on verrattu 

television katselemiseen. Laaja tunnetilojen kirjo tuo ikään kuin esille väritelevision 

ominaisuudet, kun taas niukkaa tunnevaraston käyttöä verrataan 

mustavalkotelevisioon. Tunne-elämä kulkee jatkuvasti ihmisen mukana ja monista 

elämän asioista puhutaan tunnekäsittein. Menetyksiä pidetään suruina, 

saavutuksia onnena. (Isokorpi & Viitanen 2001, 24–25; Goleman 2005, 341.) 

 

Tunteita on tutkittu paljon. Jokaisella ihmisellä on yksilöllinen tunne-elämä, eikä 

sitä voi verrata kenenkään muun tunne-elämään. Tunteet näkyvät ihmisen 

toiminnassa ja käyttäytymisessä. Golemanin (2005, 341) mukaan tunteet 

tarkoittavat kaikenlaisia elämyksellisiä mielenliikkeitä, niihin liittyviä ajatuksia sekä 

psykologisia että biologisia tiloja. Viha, suru, pelko, nautinto, rakkaus, yllätys, inho 

ja häpeä muodostavat hänen näkemyksensä mukaan perustunteet, joiden 
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alaisuuteen liittyy valtava määrä muita tunteita. Kokkosen ja Pulkkisen (1996, 406) 

mukaan käsitys, jonka mukaan perustunteita ovat onnellisuus, surullisuus, 

hämmästys, pelko, suuttumus ja inho, on saanut laajan kannatuksen. Heidän 

mukaansa tunteiden tutkijat puhuvat paljon tunneperheistä yksittäisten 

perustunteiden sijaan. Tunteiden jaottelu ja luokittelu on erittäin haastavaa, sillä 

tunteet ovat niin monitasoisia, että yksinkertaista tunteiden määritelmää on 

mahdoton tehdä. Tunteet ovat meille välttämättömiä, sillä ne motivoivat meitä, 

suuntaavat huomiotamme ja voivat olla persoonallisuutta koskevien oivallusten 

lähteitä. Erityisen merkittävä osuus tunteilla on ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa. Ihmissuhteet ja vuorovaikutuksessa toimiminen perustuvat 

ihmisten asentoihin, ilmeisiin, eleisiin, liikkeisiin ja äänenpainoihin. (Isokorpi & 

Viitanen 2001, 25; Kokkonen & Pulkkinen 1996, 406–407.) 

 

Tunne-elämän kehitys alkaa heti syntymästä. Lapsi ei pysty heti kommunikoimaan 

tai ilmaisemaan tunteitaan sanallisesti, jolloin kasvattajilla on merkittävä rooli 

lapsen tunne-elämän tukijana. Vanhempien tehtävänä on elää tunteet lapsen 

kanssa ja antaa lapselle sanat tunteiden ilmaisuun. Tunteiden merkitys on 

yhteydessä tilanteisiin, joissa ne ovat syntyneet. Kielen ja ajattelun kehitys 

kulkevat tunne-elämän kanssa rinnakkain, sillä ne tukevat toisiaan. Lapsi oppii 

aikuisen avulla ymmärtämään tunteiden tunnistamista ja hallintaa. (Isokorpi & 

Viitanen 2001, 158–159.)  

 

Tunne-elämän kehityksen herkkyysvaiheet ovat Isokorven ja Viitasen (2001, 159) 

mukaan varhaislapsuudessa, murrosiässä ja sitä seuraavassa identiteettikriisissä. 

Tällöin lapsi tai nuori on erityisen herkkä tunnekasvatukselle eikä sitä voi korvata 

millään muulla kasvatuksellisella tekijällä. Tunnekasvatuksen taustalla on riittävä 

rakkauden ja huomion osoittaminen, mutta samalla myös erilaisten tunteiden 

kokeminen. On opittava myös käsittelemään pettymyksen tai surun tunteita. 

Tunne-elämältään kehittynyt ihminen osaa käyttää tunteitaan monipuolisesti 

kommunikoinnin välineenä. Tunteiden ilmaiseminen on vuorovaikutusta henkilön 

itsensä sisällä ja ympäröivän maailman kanssa. Tunne-elämältään kehittynyt 

ihminen osaa toimia vastuuntuntoisesti ja hyväksyy omat tunteensa ja niiden 

moninaisuuden. (Goleman 2005, 234.) 
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Tunteitamme säätelevät sekä sisäiset että ulkoiset tekijät. Fysiologinen järjestelmä 

ja sen kehittyminen sekä persoonallisuustekijät ovat merkittävimpiä ihmisen 

sisäisiä tunteiden säätelijöitä. Ulkoisesti tunteisiimme vaikuttavat kasvatus, hoito ja 

kulttuuri. Näiden tekijöiden, perimän sekä varhaislapsuuden kokemusten johdosta, 

tapamme säädellä ja käsitellä tunteitamme on hyvin yksilöllistä. (Kokkonen & 

Pulkkinen 1996, 411.)  

 

Kohtaamme elämämme aikana paljon tunne-elämään liittyviä haasteita, vaikka 

emme aina itsekään huomaa sitä. Lapset, joilla on haasteita kehityksessä tai 

oppimisessa,  eivät välttämättä tunnista tunteitaan tai osaa kertoa niistä muille. 

Synnynnäisen temperamentin piirteet liitetään usein liian helposti esimerkiksi 

käyttäytymisen ja tarkkaavaisuuden häiriöihin. Erityisen tuen tarpeista puhuttaessa 

on pohdittava missä kulkee häiriön ja temperamentin raja. On oltava tietoinen siitä, 

milloin hoidamme ja lääkitsemme lapsen synnynnäistä temperamenttia ja milloin 

puolestaan ympäristön vaikutuksia lapseen. (Keltikangas-Järvinen 2004, 80–81.)  

 

Monet temperamenttitutkijoista ovat sitä mieltä, että temperamentti määrää sen, 

miten ihminen kokee uudet tilanteet.  Tätä piirrettä kutsutaan sosiaaliseksi 

estyneisyydeksi tai varautuneisuudeksi.  Estynyt lapsi on usein varautunut ja vaatii 

paljon totutteluaikaa uusiin asioihin. Lasten ja nuorten yleisimmät 

mielenterveyshäiriöt voidaankin jakaa kahteen ryhmään; tunne-elämän häiriöihin 

ja käytöshäiriöihin. Tunne-elämän häiriöistä aiheutuu lapselle ahdistusta ja se voi 

kohdistua helposti omaan itseen erilaisina aggressioina. Tällöin lapsi tarvitsee 

paljon vanhempien tukea ja ohjausta, jotta kokee olevansa turvassa. (Keltikangas-

Järvinen 2004, 99–100, 102; Moilanen 2004, 201.) 

 

Tietyt perustunteet, kuten ilo, suru, viha ja rakkaus kuuluvat synnynnäisesti 

ihmisolemukseen, mutta tunne-elämä vaihtelee eri ihmisillä synnynnäisen 

yksilöllisyyden ja elämän kokemusten vuoksi. (Turunen 2004, 160.) Turusen 

mukaan normaalisti kehittynyt yksilö tunnistaa perustunteet. Hän ei määrittele 

millainen henkilö hänen mielestään on normaalisti kehittynyt, mutta viittaa siihen, 

että normaalisti kehittynyt yksilö osaa erotella ja näyttää tunteensa. Tähän 

tutkimukseen osallistuneilla lapsilla oli vaikeuksia tunnistaa omia tunteita, kertoa 

niistä tai näyttää niitä. He tarvitsivat myös perustunteiden näyttämiseen paljon 
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tukea ja ohjausta. Tunne-elämän vaikeudet heijastuivat lapsilla sosiaalisiin 

tilanteisiin ja kommunikointiin. 

 

Tarkastelin tutkimusryhmäni lasten tunteita tanssin näkökulmasta. Millaisia tunteita 

tanssi sai lapsissa aikaan ja miten nämä tunteet näkyivät heidän toiminnassaan ja 

kommunikoinnissaan. Liikkuminen, tässä tapauksessa tanssi, on tunteiden 

sanaton ilmaisukeino. Sen avulla voi muun muassa purkaa ahdistusta ja ilmaista 

hyvää oloa. Liikunnan avulla on mahdollista käydä läpi erilaisia 

vuorovaikutuskokemuksia ja lisätä vuorovaikutusta ryhmän sisällä. (Ahonen 2000, 

212.) 

 

Olennainen osa tätä tutkimusta ovat liikuntaan liittyvät tunteet. Meillä jokaisella on 

mielessä lapsuuden liikuntakokemuksia. Osalla ne ovat positiivisia, toisilla hyvinkin 

negatiivisia. Kunnari (2011, 20, 131) puhuu väitöskirjassaan liikuntapääomasta, 

joka syntyy jokaiselle henkilölle omien liikuntakokemusten kautta ja tarkoittaa siten 

yksilön henkilökohtaisia liikuntaan liittyviä kokemuksia. Hän on jakanut 

liikuntapääoman viiteen osa-alueeseen; kilpailu, terveys, ilmaisu, yhteisöllisyys ja 

itsen kehittyminen. Kaikkia näitä osa-alueita on kokemuksieni mukaan mahdollista 

kartuttaa tanssin avulla. Kunnari liittää liikuntapääoman osaksi kulttuurista 

pääomaa, jonka kautta kyseessä on enemmän henkinen kuin fyysinen vahvuus. 

Liikuntapääoma muodostuu liikuntakokemuksista, jotka mahdollisesti suuntaavat 

ihmisen omaa liikuntaharrastusta tai asennoitumista liikuntaa kohtaan. Toimintaa 

katsomalla on mahdoton nähdä millaista liikuntapääomaa henkilö kartuttaa, mutta 

opettaja voi valitsemillaan harjoitteilla tukea ja vahvistaa oppilaiden 

liikuntapääoman karttumista. (Kunnari 2011, 131–132.) 

 

Liikuntapääoman osa-alueet on helposti liitettävissä tunteisiin, sillä niiden 

vaikutuksesta ihminen kokee erilaisia joko onnistumisen tai epäonnistumisen 

tunteita. Tanssitunneilla lapset saivat monipuolisia liikuntakokemuksia, jotka 

puolestaan saavat heissä aikaan erilaisia tunteita. Opettajilla, ohjaajilla, huoltajilla 

ja heidän kannustuksellaan on valtava vaikutus lapsen asennoitumiseen eri 

liikuntalajeja kohtaan. (Kunnari 2011, 131–132.) Tanssitunnit voivat olla 

tunnerikkaita hetkiä, sillä esimerkiksi osaaminen tuottaa ilon ja onnen tunteita, 

epäonnistuminen puolestaan surua ja turhautumista. Tanssinopettajan on 
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varauduttava erilaisiin tunteisiin ja oltava valmis tukemaan lapsia oppimisessa ja 

tunteiden käsittelyssä. 

 

3.3. Kommunikoinnin haasteet 

  
Vuorovaikutus luo elämän perustan. Ihmisten kokemukset syntyvät 

vuorovaikutuksessa ympäristön ja muiden ihmisten kanssa, joten vuorovaikutus on 

ihmisten välistä toimintaa erilaisissa ympäristöissä. Vuorovaikutus on usein 

tiedostamatonta eikä siihen kiinnitetä paljon huomiota. Vuorovaikutus- ja 

kommunikointitaitojen kehityksen voidaan katsoa alkavan heti syntymästä. 

Tarkastelen tutkimuksessani lasten välistä vuorovaikutusta, jonka tärkein osa on 

kommunikointi. Kommunikointi voi olla kielellistä tai ei-kielellistä. Yleisimpiä 

kielellisen kommunikoinnin keinoja ovat puhe ja kirjoitus, joita vahvistetaan 

äänensävyillä, puheen korostuksella, naurulla, itkulla, sävelkululla ja tauoilla. 

Kielellistä kommunikointia tukemaan käytetään niin sanottua ei-kielellistä 

viestintää, kuten eleitä, ilmeitä ja toimintaa.  Lapsi tarvitsee paljon tukea 

varhaiseen sanattomaan kommunikointiin, jonka pohjalta hän lähtee rakentamaan 

sanallista kommunikointia. (Launonen 2007, 6–7; Kauppila 2005, 19; Paavola 

2011, 43.)  

 

Kommunikointitaito on ensimmäinen vuorovaikutustaito, jonka ihminen oppii. 

Sanallisen kommunikointitaidon kehitys on merkki siitä, että meillä on vahva 

sosiaalinen oppimiskyky. Lapsen esikielellinen kehitys alkaa heti syntymästä ja 

päättyy normaalisti noin kahden vuoden iässä, kun lapsi alkaa käyttää puhuttua 

kieltä pääasiallisena kommunikointimuotonaan. Sanalliseen kommunikointiin liittyy 

aina jollain tavalla vuorovaikutus, joten kommunikointi toimii yhdistävänä tekijänä 

ihmisten ja ympäristön välillä, auttaa kehittämään henkisiä ominaisuuksia ja 

säätelee ihmisten käyttäytymistä. (Kauppila 2005, 22–26; Paavola 2011, 43–44, 

56.)  Käytän tutkimuksessani käsitettä kommunikointi kuvaamaan lasten välistä 

sanallista tai sanatonta viestintää.  

 

Överlund (2009, 22–23) on jakanut vuorovaikutuksen kahteen tasoon; mielikuvien 

ja tunteiden tasoon sekä toiminnan tasoon (Kuvio 2). Tässä tutkimuksessa 
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Toiminnan taso 

ARJEN SUJUMINEN 
 

päivärytmi 
yhteiset kokemukset 

ilo ja leikkisyys 

LAPSEN KEHITYS 
motorinen 

kognitiivinen 
sosiaalinen 

omatoimisuus 
ilmaisu 

kieli/puhe 
 

KONTAKTIKEINOT 
katse 

kosketus 
keho 

ääntelypuhe 
toiminta 

ilmeet/eleet 

huomioin ja tarkastelen Överlundin kuviosta vain toiminnan tasoa, sillä siinä 

esiintyvät kaikki osiot, jotka ovat oleellisia sanallisessa ja sanattomassa 

kommunikoinnissa. Tunteita käsittelen myöhemmin eri näkökulmasta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Kuvio 2. Toiminnan taso vuorovaikutuksessa (Överlund 2009, 22 mukaillen). 

 

Överlund (2009, 22) on jakanut vuorovaikutuksen toiminnan tason kolmeen osaan; 

arjen sujumiseen, lapsen kehitykseen ja kontaktikeinoihin.  Toiminnan taso sekä 

mielikuvien ja tunteiden taso vaikuttavat toisiinsa. Se mitä yhdessä tehdään 

vaikuttaa siihen, millaisen mielikuvan toisesta henkilöstä rakentaa. Toiminnan 

tasolla tarkastellaan eri kommunikointikeinojen avulla mitä vuorovaikutuksessa 

tapahtuu. Vuorovaikutuksessa olevat henkilöt voivat kuulla, nähdä ja tuntea mitä 

toinen tekee. Kommunikointikumppanille voi lähettää viestin äänen, katseen, 

kosketuksen, toiminnan tai puheen avulla. Toiminnan taso kattaa kaiken sen, mitä 

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa voidaan havaita konkreettisina 

tapahtumina. (Överlund 2009, 22–23.) 

 

Kommunikointitaitojen ja kielen kehitys on prosessi, johon vaikuttavat lapsen 

fysiologisten edellytysten lisäksi ympäristö ja persoonallisuus. Lapsen vanhemmat 

ja muut läheiset vaikuttavat paljon siihen millaisessa sosiaalisessa ja fyysisessä 
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ympäristössä lapsi liikkuu ja miten se vastaa lapsen kehitysvaiheen tarpeita. 

Kommunikointi syntyy elinympäristön vaikutuksesta, sillä sen mukaan lapsi 

kehittää itseään kommunikoijana ja kokeilee millaiset kommunikointitavat ovat 

hänelle luontevimpia. (Korpijaakko-Huuhka & Launonen 1996, 9–10; Launonen 

1993, 132–136, 139.) 

 

Kommunikoinnin varhaisin muoto on katsekontakti äidin ja lapsen välillä. Katseella 

on erittäin tärkeä sosiaalinen ja emotionaalinen merkitys, sillä siihen liittyvät myös 

muut varhaisimmat vastavuoroisen kommunikoinnin keinot, kuten hymy ja ääntely. 

Katsekontakti johtaa myöhemmin siihen, että mielenkiinto kohdistuu myös 

ympäristöön ja sitä kautta muihin ihmisiin, esineisiin ja tapahtumiin. Vuorovaikutus 

lapsen ja ympäristön välillä syntyy kun lapsi kohdistaa huomionsa erilaisiin 

toimintoihin ja tapahtumiin, mitä hänen ympärillään tapahtuu. Lapsi oppii 

osoittamaan haluamaansa, vuorottelemaan sanattomassa kommunikoinnissa 

muiden kanssa ja lähettämään erilaisia signaaleja katseillaan ja eleillään. Sanaton 

kommunikointi kehittyy yleensä sanalliseksi lapsen kahden ensimmäisen 

elinvuoden aikana. (Korpijaakko-Huuhka & Launonen 1996, 9–10; Launonen 

1993, 132–136, 139.) 

 

Lapsi tarvitsee kieltä yksilöllisyyden ja oman minän ilmaisemiseen. Kielenkäyttö on 

tunteiden ilmaisua, sosiaalista vuorovaikutusta, toiminnan ilmaisemista sekä 

ajattelua. Kielen kehitys on yhteydessä lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen. 

Vuorovaikutus liittyy oleellisesti kielen käyttöön, sillä sen avulla lapsi oppii 

keskustelemaan ja tekemään yhteistyötä muiden kanssa. On kuitenkin 

muistettava, että kommunikointi ei ole vain kielen käyttöä. Se voi olla myös ei-

kielellistä eli sanatonta. Ruumiin kieli, eleet ja ilmeet ovat vahvasti sidoksissa 

tunteisiin. Kommunikointi voi olla hyvin kokonaisvaltaista, vaikka varsinaista 

sanallista kommunikointia ei ilmenisikään. Kommunikointi voi olla 

vuorovaikutteista, vaikka lapsi vain kuuntelisi ja elehtisi keskustelussa. Hyvä 

vuorovaikutus ja lapsen kohtaaminen vaativat aikuiselta tilannetajua sekä lapsen 

tuntemista ja arvostamista. (Nurmilaakso 2011, 31–32; Korkeamäki 2011, 45.) 

 

Ruokosen (2011, 62) mukaan lapsen sanallisen kommunikoinnin kehitys on 

vahvasti sidoksissa musiikkiin. Lapsen musiikillinen ja kielellinen kehitys kulkevat 
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rinnakkain ja edistävät toisiaan. Tutkimuksessani musiikki oli olennainen osa 

ryhmän kokoontumisia. Huomasin musiikin vapauttavan lasten jännitetiloja, jolloin 

lasten oli helppo heittäytyä liikkeeseen musiikin mukana. Varhaislapsuudessa 

korostuu sanattoman kommunikoinnin merkitys, jolloin lapsi aistii vanhempiensa 

puhetta ikään kuin musiikkina kuullen äänen kestot, tasot, voimakkuuden ja 

sointivärit. Kielen ja musiikin rakenne on hyvin samanlainen, sillä ne koostuvat 

samoista elementeistä. Molemmat, sekä musiikki että kieli, ovat 

vuorovaikutuksellista toimintaa. (Ruokonen 2011, 62–67.) 

 

Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut siitä, miten tanssiryhmäni lapset 

kommunikoivat sanallisesti toistensa kanssa tanssituntien aikana. Keskeisin 

kommunikointiin liittyvä kysymys on, millaista sanallista ja sanatonta 

kommunikointia tanssi sai lapsissa aikaan.  Lapset olivat osana ryhmää ja yksi 

ryhmän toiminnan kannalta tärkeimmistä ominaisuuksista on vuorovaikutus 

ryhmän jäsenten kesken. Ryhmän jäsenten kiinnostuksen kohteet, tunteet, 

motiivit, voimavarat ja keskinäinen jännite muodostavat ryhmädynamiikan, joka 

vaikuttaa valtavasti myös vuorovaikutukseen ja kommunikointiin. Ryhmän sisällä 

muodostuu aina rooleja, joiden perusteella jokainen ryhmän jäsen ottaa oman 

paikkansa ryhmässä. Erityisesti kommunikointi ryhmässä vaikuttaa siihen, miten 

ryhmän jäsenet kokevat oman asemansa. (Kauppila 2005, 85–95.) 

 

Kielellinen kehitys vaatii ajattelua ja kuulemista, toisin sanoen kykyä vastaanottaa 

tietoa ja vastata siihen. Kommunikointi on ajatusten, tiedon ja ideoiden siirtämistä 

eteenpäin myös sanattomasti. Jo pieni vauva on aktiivisessa vuorovaikutuksessa 

ympäristönsä kanssa, vaikka hänellä ei vielä ole kokemuksia siitä mitä 

vuorovaikutuksessa voi tapahtua eikä hän pysty siihen puheella vastaamaan. 

Vanhempien tulisi ottaa vauva heti arvostetuksi keskustelukumppaniksi, jotta 

vauva saa onnistuneita vuorovaikutuskokemuksia. Usein vuorovaikutustaidoista 

puhuttaessa tarkoitetaan puhetta ja myös kommunikoinnin haasteet liitetään 

yleensä puheen häiriöihin. (Launonen 2007, 17–18.) 

 

Launosen (2007, 49) mukaan vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin häiriöt jaetaan 

kehityksellisiin ja hankittuihin. Kehitykselliset haasteet ovat lapsen kehityksen 

myötä ilmeneviä ja siihen vaikuttavia asioita.  Osa häiriöistä rajautuu puhtaasti 
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puheeseen ja kieleen, toiset liittyvät lapsen kokonaiskehitykseen vaikuttaviin 

tiloihin, kuten kehitysvammaisuuteen. Hankitut vuorovaikutushäiriöt syntyvät 

vammautumisen seurauksena, jonka myötä puhe- tai kielikyky on heikentynyt. 

Kommunikointihäiriöillä on useita eri ilmenemismuotoja, joita ovat muun muassa 

änkytys ja äänihäiriöt.  Kommunikoinnin häiriöt liitetään usein diagnoosiin, kuten 

esimerkiksi kuulo- ja kehitysvammaisuuteen.  

 

Lasten kielellinen kehitys on eri tasoista ja osa lapsista tarvitsee paljon tukea sen 

kehittämisessä. Lapset voivat kielellisen kehityksen eri vaiheissa kohdata paljon 

erilaisia kommunikaation haasteita, kuten vaikeuksia ääntämisessä, puheen 

tuottamisessa tai sen ymmärtämisessä. Kielioppi voi olla haastavaa samoin kuin 

erilaisten merkitysten ymmärtäminen ja kielen käyttö todellisissa arjen tilanteissa. 

Kielellinen kehitys kulkee käsi kädessä muun kehityksen kanssa ja kielellisen 

kehityksen haasteilla voi olla vaikutusta lapsen toimintakykyyn. Kommunikoinnin 

haasteet liittyvät usein muihin erityistä tukea tarvitseviin alueisiin, kuten 

kuulovammaan tai oppimisvaikeuksiin. Yleisin vaikeus kielessä ja puheessa liittyy 

äänteiden tuottamiseen ja ymmärtämiseen, jotka johtavat usein änkyttämiseen. On 

tärkeää erotella kommunikoinnin haasteet kahteen ryhmään, puheen häiriöihin ja 

kielen häiriöihin. Häiriöt puheessa ilmenevät sen sujuvuudessa ja ääntämisessä 

kun taas kielen häiriöt ilmenevät kirjoitetussa ja luetussa kielessä. (Kirk ym. 2006, 

258–260; Farrell 2008, 197–200.) 

 

Lapset, joilla on vaikeuksia vuorovaikutuksessa, saattavat kokea sen 

turhauttavaksi. He eivät aina pysty kommunikoimaan sanallisesti tai sanattomasti 

vaikka ymmärtäisivät keskustelun aiheen ja olisivat siitä kiinnostuneita. Aikuisen 

on huomioitava nämä lapset toiminnassaan ja kommunikoinnissaan puhumalla 

selkeästi ja hitaasti. Aikuisen on tuettava lasten kommunikointia keskustelemalla 

heidän kanssaan ja käyttämällä muita kommunikointikeinoja, kuten ilmeitä ja 

eleitä. Opettaja voi kannustaa lapsia kommunikoimaan kyselemällä ja esimerkiksi 

erilaisten leikkien avulla.  

 

Kommunikoinnin näkökulmasta tanssitunnit rakentuvat vahvasta alusta, selkeistä 

ohjeista ja mieleen jäävästä lopusta. Mitä tehokkaammin ja monipuolisemmin 

opettaja kommunikoi lasten kanssa sitä enemmän he nauttivat osallistumisesta ja 
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tulevat mielellään uudelleen tanssitunnille. Kommunikointi ei ole ainoastaan 

puhetta, vaan se voi olla ilmeitä, eleitä ja erilaisia reaktioita. Innostaminen, 

palautteen antaminen ja lasten mielipiteiden kysyminen ovat kommunikoinnin 

kannalta hyvän tunnin tunnusmerkit. (Kirk ym. 2006, 258, 268; Dunphy & Scott 

2003, 162–163.) Pyrin noudattamaan näitä tunnusmerkkejä tanssitunneilla ja 

luomaan niiden avulla turvallisen oppimisympäristön. 

 

Luvussa 6.3. kuvailen jokaista tutkimukseeni osallistunutta lasta ja paneudun 

tarkemmin heidän tapoihinsa kommunikoida. Esittelen millainen kommunikointi ja 

käyttäytyminen on heille tyypillistä ja miten se liittyy heidän erityisen tuen 

tarpeeseensa. Tarkastelen myös sitä kenen kanssa ja miten he kommunikoivat, ja 

millaiset vuorovaikutustaidot heillä havaintojeni perusteella on.  
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4. SOVELTAVA LIIKUNTAKASVATUS 

 

 
Soveltava liikuntakasvatus on käsite, joka liitetään usein vammaisliikuntaan. 

Soveltava liikuntakasvatus kattaa kaikille ihmiselle tarjottavat liikuntamuodot, 

riippumatta ihmisten erilaisista lähtökohdista. Luokanopettajakoulutuksen osalta 

soveltava liikuntakasvatus on erittäin tärkeää, sillä erityisen tuen tarpeessa olevien 

lasten määrä luokissa kasvaa jatkuvasti ja Suomi on matkalla kohti kaikille yhteistä 

koulua. Tällä hetkellä esimerkiksi Lapin yliopistossa voi opiskella soveltavaa 

liikuntakasvatusta yhden opintopisteen laajuisena vain osana liikunnan tai 

erityispedagogiikan 25 opintopisteen sivuaineopintoja. 

 

Lapsilla on luonnollinen tarve liikkua, joten kaikilla lapsilla ja nuorilla tulisi olla 

oikeus liikuntaan erilaisista fyysisistä tai henkisistä lähtökohdista huolimatta. 

Vamma, sairaus tai muut syyt eivät saa olla esteenä liikkumiselle koulussa tai 

vapaa-ajalla. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 

2004, 248) liikunta on oma oppiaineensa, jonka päätavoitteita ovat fyysisen 

kunnon kehittäminen ja jatkuvan liikuntaharrastuksen herättäminen. Liikunta 

poikkeaa suurimmasta osasta muita oppiaineita, sillä sen pitäisi olla jokaisen 

oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin tukipilari. Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden muutoksissa ja täydennyksissä, jotka astuivat voimaan 1.1.2011, 

painotetaan erilaisia tuen muotoja. Liikunnan rooli on edelleen samanlainen kuin 

vuoden 2004 opetussuunnitelmassa, mutta tuen tarpeet on otettava tarkemmin 

huomioon. (Opetushallitus 2010, 10.) 

 

Peruskoululaissa on säädetty, että opetusta on järjestettävä niin, että kaikilla 

lapsilla on oppimismahdollisuudet. Vuodesta 1985 lähtien voimaan tulleet koululait 

ovat edistäneet vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten mukaan ottamista 

opetukseen. Koululiikunta on tarkoitettu kaikille oppilaille. Opettaja, joka ajattelee 

ja toimii näin, pystyy tarjoamaan oppilailleen onnistumisen elämyksiä ja liikunnan 

iloa oppilaan vammasta, sairaudesta tai muusta erityispiirteestä huolimatta. 

(Heikinaro-Johansson & Kolkka 1998, 7–8; Vihu 1989, 9.) 
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4.1 Erilaiset liikkujat 
 

Soveltavaa liikuntakasvatusta toteutetaan usein strukturoidun opetuksen 

periaatteiden mukaan. Opetus on suunniteltu tarkasti ja rakenteiltaan selkeäksi. 

Strukturoitu opetus on tullut osaksi suomalaista erityiskasvatusta alun perin 

autististen henkilöiden opettamiseen suunnitellun Treatment and Education of 

Autistic and related Communication handicapped Children (TEACCH) -

kuntoutusmallin myötä. Malli tukee erityisesti lapsia, joilla on ongelmia 

tarkkaavaisuudessa ja oppimisessa. Sen avulla opetus- ja oppimisprosessin eri 

vaiheet käydään tarkasti läpi jo suunnitteluvaiheessa. Koulujärjestelmä pyrkii 

korostamaan oppilaan yksilöllisyyden huomioimista opetuksessa ja 

ennaltaehkäisemään oppimisen esteitä. Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää 

erityisesti silloin, kun kyse on lapsista, joilla on erityisen tuen tarpeita. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 

(Opetushallitus 2010, 10) painottavat, että oppilaan vahvuuksien sekä oppimis- ja 

kehitystarpeiden tulisi olla lähtökohtana opetuksen ja tuen järjestämiselle. 

Jokaisella oppilaalla tulisi olla mahdollisuus onnistua oppimisessa erilaisista 

lähtökohdista huolimatta. (Huovinen & Rintala 2003, 344, 346–347; Opetushallitus 

2010, 10.) 

 
Suomessa on ollut 1970-luvulta lähtien käytössä käsite erityisryhmien liikunta. 

Käsitteellä tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joka vaatii jollain tavalla 

soveltamista ja erityisosaamista sekä ohjaajalta että liikkujalta itseltään. Uutena 

käsitteenä on otettu käyttöön soveltava liikuntakasvatus, joka korostaa enemmän 

sitä, että erityisen tuen tarve voi olla muulla kuin fyysisellä tasolla. 

Koulumaailmassa soveltavalla liikuntakasvatuksella tarkoitetaan usein edelleen 

vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten liikunnanopetusta, mutta käsitettä 

voidaan käyttää aina kun liikunnanopetusta muokataan yksilön tarpeita 

vastaavaksi. (Heikinaro-Johansson & Kolkka 1998, 13; Koivumäki 1984, 13–14.) 

 

Liikunnanopetuksessa esiintyvät erityistarpeet voidaan jakaa kolmeen ryhmään. 

Ensimmäisen ryhmän muodostavat vammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset, toinen 

ryhmä muodostuu lapsista, joiden tuen tarpeet johtuvat fyysisestä kunnosta tai 

liikuntataidoista ja kolmannen ryhmän henkilöillä on ongelmia käyttäytymisessä ja 
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sosiaalisissa taidoissa. Kolmanteen ryhmään kuuluvat käyttäytymisongelmaisten 

lisäksi päihdeongelmaiset ja kriminaalihuollon piirissä olevat lapset. 

Yhteiskunnallisen kehityksen ja kansainvälistymisen myötä on huomioitava myös 

maahanmuuttajien ryhmä, joille suomen kieli tuottaa hankaluuksia tai joiden 

uskonto tai kulttuuri voi kieltää osallistumisen perinteiseen liikunnanopetukseen. 

(Huovinen & Rintala 2003, 342–343; Heikinaro-Johansson & Kolkka 1998, 13.) 

 

Vapaa-ajalla liikuntaa harrastavat erityistä tukea tarvitsevat henkilöt hakeutuvat 

yleensä urheiluseurojen ohjaukseen omasta tahdostaan, kun taas 

koulumaailmassa soveltava liikuntakasvatus voidaan kokea hyvin 

epämiellyttäväksi sekä opettajan että oppilaan näkökulmasta. Ero vapaa-ajan 

soveltavan liikuntakasvatuksen ja koulun soveltavan liikuntakasvatuksen välillä on 

selkeä. Oppimistilanne voi muuttua vaikeaksi koko ryhmälle, jos opettaja ajattelee 

oppilaan erityisen tuen tarpeen olevan negatiivinen asia. Leimaaminen, 

aliarvioiminen ja oppilaan syyllistäminen vaikuttavat negatiivisesti oppilaan 

itsetuntoon eikä hänellä ole enää intoa osallistua liikuntatunneille. Suomi on 

monella tapaa edistyksellinen soveltavan liikuntakasvatuksen osaaja, mutta 

opettajien ja koulun henkilökunnan henkilökohtaisissa asenteissa on vielä paljon 

kehittämistä. (Huovinen & Rintala 2003, 343–345; Kanerva & Pyykkönen 2004, 29; 

Rintala 2004, 31; Heikinaro-Johansson & Kolkka 1998, 14–17.) 

 

Lasten erilaiset lähtökohdat nousevat esille konstruktivistisessa 

oppimiskäsityksessä, sillä sen mukaan oppija rakentaa jatkuvasti uutta tietoa jo 

olemassa olevien tietojen, kykyjen ja taitojen varaan. Oppimisvalmiudet ovat 

erilaisia ja lapsi voi olla erittäin kehittynyt jollain osa-alueella, kun taas jollain 

toisella osa-alueella hänellä voi olla suuria puutteita. Opettajan tulee osata tukea 

vahvoja osa-alueita ja kannustaa käyttämään niitä hyväksi. Tulee muistaa, että 

pääasia kaikessa opetuksessa on konkreettisuus. Mitä konkreettisemmin opettaja 

pystyy opettamansa asian esittämään, sitä helpompi lapsen on seurata ja 

sisäistää uusi asia. (Huovinen & Rintala 2003, 349–351; Vihu 1989, 37.) 
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4.2 Esteetön oppimisympäristö 
 

Liikuntakasvatuksen soveltamiseen vaikuttavat käytössä olevat tilat ja välineet, 

yleinen ilmapiiri ja liikuntaryhmän koko. Opettajan on tunnettava oppilaansa ja 

heidän tarpeensa, jotta hän voi suunnitella tunnit eritasoisille oppilaille sopiviksi. 

On arvioitava tarvitseeko lapsi henkilökohtaista avustajaa, liikuntavälineitä, 

tukiopetusta tai kuljetuspalveluita. Opettajan on osattava huomioida lapsen 

vamma tai sairaus niin, että hän voi pohtia onko jokin liikuntamuoto erityisen paljon 

lasta tukeva tai tärkeä juuri kyseisen lapsen kehityksen kannalta. Koulun on 

pystyttävä vastaamaan lasten tarpeisiin, jotta opetus olisi tasavertaista ja oppilaan 

oikeus saada tarvittaessa erityistä tukea toteutuisi. Lasten erilaiset tarpeet on 

otettava huomioon ja sen vuoksi opettajien täydennyskoulutuksen merkitys on 

suuri. Ilman sitä uusi tieto ja taito jää saamatta. Harrastajaryhmän olisi myös hyvä 

pystyä vastaamaan lasten erilaisiin tarpeisiin, mutta sillä ei ole velvollisuuksia 

antaa erityistä tukea. (Huovinen & Rintala 2003, 343–345, 348.) 

 

Lapsen into liikkumiseen voi kadota heti alkumetreillä siihen, että liikuntapaikalle 

on vaikea päästä. (Sarriola 2010). Oppimista tukeva liikuntaympäristö ja 

esteettömät liikuntatilat ovat tärkeitä soveltavan liikuntakasvatuksen osa-alueita. 

Liikuntaympäristö muodostuu paitsi fyysisistä liikuntatiloista ja lapsen tarpeita 

vastaavista liikuntavälineistä, myös liikuntatunnin ilmapiiristä ja 

vuorovaikutuksesta, joita kutsutaan sosioemotionaaliseksi liikuntaympäristöksi. 

Koulun liikuntatunteja voi pitää voimistelusalin ulkopuolella esimerkiksi 

paikkakunnan urheiluhallissa, koulun piha-alueella, lähimaastossa tai uimahallilla. 

Erityistä tukea tarvitsevien lasten opetuksessa on huomioitava se, että koulun 

liikuntatunnit voivat olla ensimmäisiä ja ainoita tilaisuuksia tutustuttaa oppilaat 

asuinpaikkakunnan liikuntapaikkoihin ja palveluihin. (Huovinen & Rintala 2003, 

351–355.) 

 

Liikuntaan on tarjolla paljon erilaisia välineitä ja nykyisin eri puolella Suomea on 

vuokraamoja, joista voi lainata apuvälineitä. Välineillä on oltava omat, selkeät 

paikkansa ja niitä valittaessa on otettava huomioon lapsi yksilönä. Hyvin 

suunniteltu liikuntatila on yksinkertainen ja lapsi tuntee siellä olonsa turvalliseksi. 
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Turvallisuuden tuntuun liittyy paitsi fyysinen liikuntaympäristö, myös ryhmä, jonka 

joukossa lapsi liikkuu. Ilmapiiri, kommunikointi ja vuorovaikutus vaikuttavat paljon 

lapsen liikuntahalukkuuteen. Lapsen on helpompi tottua ja liikkua erilaisissa 

ympäristöissä, kun kaikki edellä mainitut asiat ovat kunnossa. Ilmapiirin kannalta 

on tärkeää, että kaikki oppilaat tuntevat olevansa hyväksyttyjä omana itsenään. 

(Sarriola 2010; Huovinen & Rintala 2003, 351–355; Verhe 1997, 3, 7–11.) 

 

Suomessa on 1970-luvulta lähtien pyritty suunnittelemaan kaikki julkiset tilat 

esteettömiksi. Kulkureitti etenee ulkoa sisälle niin, että aula-, puku- ja 

peseytymistilat sekä varsinainen liikuntatila on suunniteltu esteettömiksi. 

Suunnittelu koskee apuvälineitä käyttäviä henkilöitä ja siinä on huomioitu 

pyörätuolilla liikkuvat, tukikehikkoa sekä erilaisia sauvoja käyttävät henkilöt. 

Aistivammaisten opetuksessa on huomioitava akustiikka, valaistus, 

suorakulmaiset kulkuväylät ja riittävät opasteet. Liikuntatilan on oltava selkeä ja 

rajattu, erityisesti kun kyseessä on lapsiryhmä. Tilan tulee olla jaettavissa erilaisiin 

alueisiin, jotta eriyttävä opetus on mahdollista. (Huovinen & Rintala 2003, 351–-

355; Verhe 1997, 3, 7–11.)  

 

Suomessa noin 90 prosenttia kansalaisista asuu kunnissa, joissa on vapaa-ajalla 

mahdollisuus erityisliikuntatoimintaan. Tärkeimpiä erityisliikunnan järjestäjiä ovat 

kunnat ja erilaiset järjestöt. Erityisliikunta on muuttanut suomalaista 

liikuntakulttuuria laajemmaksi ja moni-ilmeisemmäksi. Pienellä panostuksella 

Suomi voi nousta erityisliikunnan mallimaaksi.  (Huovinen & Rintala 2003, 343–-

345; Kanerva & Pyykkönen 2004, 29; Rintala 2004, 31; Heikinaro-Johansson & 

Kolkka 1998, 14–17.) 

 

Opettajan tulee suunnitella työtavat ja opetusmenetelmät niin, että kaikki lapset 

jaksavat keskittyä ja kokevat onnistuvansa. Tutut rutiinit ja opetuksen selkeä 

ajallinen rytmittäminen auttavat oppimistapahtumaa onnistumaan. Oppilaiden 

jakaminen tasoryhmiin taitojensa perusteella mahdollistaa liikuntatunneilla 

tehokkaan eriyttämisen. Opettajan on tällöin helpompi seurata ja tukea oppilaita. 

Jako tasoryhmiin voi toisaalta leimata ja saada oppilaan tuntemaan, ettei hän osaa 

mitään. Opettajan tulee oppilaat tuntiessaan huomioida jokainen yksilönä ja ottaa 

erilaiset lähtökohdat huomioon. Opettaja voi toimia avustajana tärkeäksi 
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kokemassaan paikassa, sillä samaa asiaa voidaan harjoitella monella eri tavalla ja 

monien eri kehitysvaiheiden kautta. Tästä hyötyvät sekä erityisen lahjakkaat että 

muut erityistä tukea tarvitsevat lapset. (Huovinen & Rintala 2003, 349–351; Vihu 

1989, 37.) 

 

Tämän tutkimuksen näkökulmasta esteettömän oppimisympäristön perusta oli 

avoin ilmapiiri. Opettajan ja tanssiryhmäläisten tuki ja innostus muodostivat kaikille 

avoimen ja kannustavan ilmapiirin. Lasten vahvuuksien ja heikkouksien 

huomioiminen sekä niiden tukeminen olivat tämän tutkimuksen suurin haaste, 

mutta samalla onnistuessaan myös suurin ilon aihe. Kuten Sarriola (2010) toteaa, 

into liikkumiseen voi kadota heti alkumetreillä siihen, että liikuntapaikalle on vaikea 

päästä. Esteetön oppimisympäristö on paljon muuta kuin fyysinen oppimistila ja 

siellä olevat resurssit, kuten välineet ja rakenteet. Into tanssitunneille tulemiseen 

olisi pahimmassa tapauksessa voinut kadota siihen, että tilassa olisi ollut fyysisesti 

vaikea liikkua tai ryhmässä olisi esiintynyt syrjintää. Avoimuudella ja 

kannustuksella pyrin luomaan tutkimuksen tanssiryhmälle monipuolisen ja 

esteettömän ilmapiirin. 

 

4.3 Soveltava tanssi 
 

Tanssia on tutkittu monipuolisesti tanssitaiteen- ja teatterin piirissä, mutta vähän 

soveltavan liikuntakasvatuksen näkökulmasta. Tanssi on koulu- ja 

harrastusmaailmassa parhaimmillaan aihesisältö, joka vapauttaa jännitystiloja ja 

kehittää muussa liikunnassa tarvittavia perusvalmiuksia. Se tuo vaihtelua liikunnan 

tunteihin ja kannustaa oppilaita liikkumaan vapaa-ajallaan. Sovellettuna 

liikuntamuotona tanssi tarjoaa monia mahdollisuuksia, sillä siihen ei ole mitään 

valmista mallia tai säännöstöä. (Vihu 1989, 46; Lampinen 1995, 47; Vilppunen 

1984, 226–235.) 

 

Tanssi on menetelmä, joka kehittää ihmisen sosiaalisuutta, keskittymiskykyä, 

esiintymiskykyä ja itsetuntoa. Näiden ominaisuuksien kehittyminen vaatii sen, että 

tanssija on rentoutunut ja nauttii tekemästään. Keho pyrkii luontaisesti 

tasapainoon, mutta siitä huolimatta joudumme opettelemaan rentoutumisen taitoa. 
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Erilaiset venytykset ja rauhalliset liikkeet kuuluvat olennaisesti tanssinopetukseen 

ja rentouttavat sekä kehoa että mieltä. Tanssinopettaja on osattava huomioida 

lapsen yksilölliset lähtökohdat ja ohjata häntä tanssimaan niiden pohjalta. (Vihu 

1989, 46; Lampinen 1995, 47; Vilppunen 1984, 226–235; Kauffman 2006, 11.)  

 

Tanssi liikuntamuotona tarjoaa paljon mahdollisuuksia lapsille, joilla on 

oppimiseen, kehitykseen ja kasvuun liittyviä vaikeuksia. Laji kehittää lasten 

luovuutta ja parantaa myös muuta oppimista. Tanssi on erinomainen ilmaisukeino 

niille lapsille, joille kirjallinen, suullinen tai kuvallinen ilmaisu on haastavaa. 

(Skoning 2008, 3–8.) Tanssia on kehitetty erilaisille ihmisryhmille sopivaksi ja sitä 

käytetään nykyisin myös terapiamuotona. Suomen tanssiterapiayhdistys ry. 

perustettiin vuonna 2000 edistämään tanssin käyttöä terapiamuotona. Psykologi ja 

tanssiterapeutti Päivi Pylvänäinen perustelee tanssiterapian hyödyllisyyttä sillä, 

että liike on osa jokapäiväistä elämäämme ja se voi joskus olla sanoja helpompi 

tapa ilmaista itseään ja tunteitaan. Tanssiterapiassa kehon ja mielen yhteys 

vahvistuu ja minäkuva selkiytyy. Tärkeintä tanssiterapiassa on se, ettei siinä 

tarvita tanssin erityisosaamista, vaan keho aktivoituu fyysisesti omien rajojen 

mukaan. Se vaikuttaa kokonaisvaltaisesti hengitykseen, verenkiertoon, 

venyvyyteen, koordinaatioon ja lihasvoimaan. (Pylvänäinen 2009a; 2009b.)  

 

Lapsille, joilla on esimerkiksi keskittymishäiriö, tanssi voi tarjota liikunnasta aivan 

uusia ulottuvuuksia ja rauhoittaa heidän mieltään. Musiikilla on usein rauhoittava 

vaikutus ja kun siihen saa yhdistää luontaisen liikkeen, lapsi voi rentoutua entistä 

paremmin. Koulun tai harrastajaryhmien tanssitunneilla tärkein rooli on luovalla 

tanssilla. Tanssijan oma keho johdattaa tanssia, eikä häntä pakoteta liikkeeseen, 

joka tuntuu vieraalta. Opettajan tulee muistaa, että tanssi on liikunnan lisäksi 

taidetta ja taiteilijalla on aina vapaus toteuttaa itseään.  

 

Tanssi ei ole mahdotonta edes pyörätuolissa. Sitä varten on kehitetty oma 

tanssimuotonsa, jota kutsutaan pyörätuolitanssiksi. Pyörätuolin käyttäjä voi tanssia 

yksin, parin kanssa tai ryhmässä. Paritanssi jaetaan kahteen eri muotoon; duo-

tanssiin ja combi-tanssiin. Duo-tanssissa kaksi pyörätuolin käyttäjää tanssii 

yhdessä, kun taas combi-tanssissa vain toinen tanssijoista on pyörätuolissa. 

Suurin ero pyörätuolitanssin ja pystytanssin välillä on se, että pyörätuolitanssija ei 
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pysty tekemään sivuttaisliikettä. Eteen ja taakse liikkeet sekä pyörähdykset 

häneltä onnistuvat. Pyörätuolitanssi poikkeaa muista pyörätuolissa istuville tarjolla 

olevista liikuntamuodoista, sillä siinä ei mitata suorituksen kestoa. Pyörätuolitanssi 

sopii erinomaisesti myös lapsille ja koulumaailmaan. Combi-tanssi on lapsille 

erittäin hyvä vaihtoehto, sillä sen avulla pystytanssijat pääsevät pyörätuolitanssin 

maailmaan avustaessaan pyörätuolissa istuvaa kaveria. (Saari 1995, 55–56.)  

 

Satakunnan ammattikorkeakoulun fysioterapia-opiskelijat tutkivat vuonna 1996 

tanssin kehitysvammaisille henkilöille aiheuttamia reaktioita. Kehitysvammaisille 

järjestetty neljän päivän mittainen tanssikurssi perustui yhteisötanssiin ja sai 

positiivisen vastaanoton. (Javanainen 1996, 14–17.) Koulun musiikkiliikunta- ja 

tanssitunnit on mahdollista rakentaa yhteisötanssin ympärille. Yhteisötanssissa 

kaikille annetaan mahdollisuus tanssia ja ajatellaan, että kaikki pystyvät siihen 

erilaisista lähtökohdista huolimatta. Yhteisötanssia voidaan toteuttaa kaikilla 

tanssilajeilla ryhmän ominaisuudet huomioiden. Tärkeintä on yhdessä toimiminen 

ja tanssijoiden kunnioittaminen. Yhteisötanssi-ajatukseen liittyy vahvasti luova 

tanssi ja tanssin terapeuttinen ominaisuus. (Anon  2009.) 

 

Kukkonen (2006, 4–6) tutki kymmenvuotiaan lapsen tanssijuutta Savonia 

ammattikorkeakouluun tekemässään opinnäytetyössä. Kyseessä oli 

tapaustutkimus tytöstä, jolla oli Downin oireyhtymä. Kukkonen tutki tytön 

mahdollisuuksia harrastaa tanssia yleisillä lastentanssi- ja alkeisbalettitunneilla ja 

tarkasteli myös opetuksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkija nosti esille 

sen, että useat tanssikoulut antavat taiteen perusopetusta, mutta harvassa niissä 

huomioidaan lapset, joilla on erityisen tuen tarpeita.  

 

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 

(Opetushallitus 2005, 16) mukaan tanssin opetussuunnitelman tavoitteena on 

johdattaa oppilas pitkäjänteiseen työskentelyyn ja tukea hänen fyysistä ja 

psyykkistä kehitystä. Ainut maininta erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden 

opetuksesta on opetussuunnitelman luvussa neljä (Opetushallitus 2005, 3), jossa 

puhutaan opetuksen ja oppimäärän yksilöllistämisestä. Tavoitteita voidaan 

yksilöllistää vastamaan oppilaan edellytyksiä, mikäli oppilas ei vammaisuuden, 

sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan 
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oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti. Opetussuunnitelmassa on maininta 

henkilökohtaisen opetussuunnitelman laatimisesta erityisoppilaalle, mutta siitä 

huolimatta käytännössä erityisoppilas on tanssitunnilla vielä melko tuntematon ja 

harvinainen osallistuja.  

 

Helsingin Keskuspuiston ammattiopiston yksi tärkeimmistä tavoitteista on kehittää 

ammatillista erityisopetusta. Ammattiopisto on Invalidisäätiö Ortonin ylläpitämä 

ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus. 

Ammattiopistolla on mahdollista suorittaa Suomessa ja Euroopassa ainutlaatuinen 

erityisryhmille tarkoitettu tanssialan perustutkinto. Opiskelijavalinnoissa 

painotetaan erityisen tuen tarvetta, mutta myös soveltuvuutta alalle. Tanssilinjalle 

hakeutuneilla on erilaisia hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen 

häiriöitä, kielellisiä vaikeuksia, näkövamma, fyysisiä tai psyykkisiä 

pitkäaikaissairauksia, motoristen toimintojen vaikeuksia tai kuulovamma. (Ojala 

2011, 28–30.)   

 

Tanssinopettaja Jari Karttunen Helsingin Keskuspuiston ammattiopistosta on 

pohtinut tanssin suhdetta tarkkaavaisuuden, ylivilkkauden ja havainnoinnin 

häiriöihin. Hänen havaintojensa mukaan sekä tanssi että muu luova ilmaisu ovat 

erittäin hyviä kanavia tukemaan muuta oppimista. Karttusen mukaan 

kolmivuotisen tanssikoulutuksen läpikäyminen on kokonaisvaltainen prosessi. 

Erityisryhmän kanssa työskentelevän tanssinopettajan on oltava jatkuvasti 

valppaana ja lähdettävä liikkeelle siitä miltä tanssijasta tuntuu juuri nyt. 

Koulutuksen lisäksi opistolla järjestetään vuosittain tanssinopetuksen 

ajankohtaisfoorumi, jolla on joka vuosi eri teema. Yhtenä teemana on ollut muun 

muassa taiteen soveltava käyttö. (Ojala 2011, 28–30.)   

 

Luovasta tanssista on hyviä kokemuksia neljässä Keski-Suomen peruskoulussa, 

jossa toteutettiin vuonna 1996 Opetusministeriön kulttuurin ja luovuuden 

erityisprojektia eli Keppi-projektia. Projektissa oppilaat pohtivat ja kokeilivat miten 

ideoita voi muuttaa liikkeeksi. Toisten katseille altistuminen ei tanssin aikana ollut 

enää negatiivinen asia ja samalla esiintymiskyky kehittyi. Projekti antoi tietoa siitä, 

että lasten liikekieli painottuu ensin jäljittelyyn, liikepainotteiseen tanssiin ja 

elekieleen. Eläinten liikkeiden jäljittely, sirkustemppujen tekeminen ja 
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draamallisuus erottuivat selkeästi lasten tanssista. Hitaasti innostuvat oppilaat 

pääsivät tanssimaan kavereiden avulla ja jäljittelemällä jotain tuntemaansa 

hahmoa. Projekti toteutettiin tanssitaiteilijaryhmän vetämänä lapsille, joilla ei ollut 

lainkaan kokemusta tanssista. (Sarje 2001, 22–24.) Keppi-projektissa käytetyt 

liikuntatunnit ovat käyttökelpoisia luokissa tai ryhmissä, joissa on erityislapsia. 

Tanssin opetus on helpointa aloittaa mielikuvien ja jäljittelyn kautta niin, että 

jokainen pääsee tanssimaan omalla luontaisella tavallaan. Erilaiset 

luottamusharjoitukset, peilikuvatanssit ja musiikin mukana liikkumiset antavat 

lapselle varmuutta omasta kehosta ja sen hallinnasta. Lapset rohkaistuvat ja 

liikkeen tuottaminen helpottuu.  

 

Luovaa tanssia korostaa myös tamperelaisen Paljetti -tanssiryhmän perustaja, 

tanssinopettaja Minna Vapaa-Suominen. Hän perusti soveltavan tanssin ryhmän 

huomattuaan, ettei erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ole tarjolla paljon 

harrastusmahdollisuuksia. Vapaa-Suomisen mukaan lasten ilmeistä voi helposti 

päätellä, että tanssi tarjoaa heille upeita ja hauskoja hetkiä, kuten kenelle tahansa 

ballerinan ja tanssijan taitoja opettelevalle. Hän korostaa, että kyseessä ei ole 

terapiamuoto, vaan harrastus, jolla on taidekasvatuksellisia tavoitteita. Vapaa-

Suominen painottaa, että opettajan tulee olla rehellisesti ja avoimesti mukana 

lasten ja nuorten tanssitunneilla. Lapset ovat juuri sitä mitä ovat, joten myös 

opettajan on oltava aito oma itsensä. (Silvàn 2009.) 

 

Musiikin ja tanssin tutkija Hanna Väätäinen tutki vuosina 2004–2007 Taika-tanssi 

improvisaatioryhmää, joka kokoontui kerran viikossa Turussa. Ryhmä koostui eri 

tavoin liikkuvista aikuisista ihmisistä ja oli osa yhteisötanssiliikettä, jonka 

päätavoite on puolustaa kaikkien ihmisten oikeutta tanssia. (Väätäinen 2009, 7–8.) 

Haastattelin syksyllä 2009 kandidaatin tutkielmaani varten tanssijaa, joka ohjasi 

kyseistä ryhmää keväällä ja kesällä 2009. Hän painotti haastattelussa sitä, että 

hänen yhteisötanssiryhmän kanssa käyttämänsä harjoitteet sopivat kaikille 

tanssijoille. Mikä tärkeintä, hän kertoi käyttävänsä samoja harjoituksia yleisen 

tanssiryhmän kanssa. Tanssija korosti sitä, että tanssi ei itsessään ole erilaista, 

vaan tanssijat tekevät siitä erilaista ja omannäköistä. Liikkuja saa itse luoda 

liikkeensä, eikä tanssi ole mahdotonta kenellekään. (ks. myös Huovinen & Rintala 

2003, 358–359.) Tanssin ilo näkyi ryhmässä selvästi. Ryhmä nauroi paljon ja 
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tanssija kertoi liikuttuneensa ryhmäläisten innostuksesta lajia kohtaan, heidän 

naurustaan ja ilostaan. Tanssijat olivat lähtökohdistaan huolimatta rohkeita ja 

harjoitusten myötä rohkeus kasvoi entisestään paljastaen todelliset persoonat. 

Ryhmässä heillä oli haastateltavani mukaan mahdollisuus olla oma itsensä, mitä 

he eivät välttämättä muualla voineet olla. 

 

Väätäinen (2009, 211–220) toteaa tutkimuksessaan, että tanssiryhmän jäsenillä oli 

aikaa kuunnella omaa kehoaan vertaamatta sitä muihin. Yhden tanssijan hitaus 

voi olla jotain aivan muuta kuin toisen tanssijan hitaus, joten vertailu oli turhaa. 

Taika-tanssijoiden liikkeet eivät välttämättä olleet isoja, mutta sitäkin 

merkityksellisimpiä itse tanssijoille. Ryhmän perusperiaate oli se, että kaikki 

oppivat herkistymään liikkeelle ja sitä kautta kaikki tanssivat kauniisti erilaisista 

liikkumistavoistaan huolimatta.  

 

Laakkonen (2009, 33) painottaa tanssin ja hyvinvoinnin yhteyttä. Hänen mukaan 

osallistava tanssitoiminta lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kaikilla ihmisillä on 

oikeus tanssiin erilaisista lähtökohdista huolimatta. Esimerkiksi yhteisötanssi voi 

parantaa elämän laatua ja hyvinvointia antamalla tanssijalle mahdollisuuden 

omaan luovaan tanssi-ilmaisuun. Tällöin tanssin tavoitteena ei ole esiintyminen 

vaan yhteisöllisyyden lisääminen ja sosiaalisen pääoman vahvistaminen.  

 

Tanssi on saanut uuden roolin tukea antavana harrastusmuotona, sillä eri 

taidemuotojen terapeuttinen näkökulma on noussut entistä enemmän esille. 

Tanssia tarvitaan lisää koulumaailmaan, jotta sen monimuotoisuus ja hyödyllisyys 

tulisi esille. Tanssista hyötyisivät kaikki oppilaat, mutta ensin opettajien on 

kouluttauduttava, jotta tanssista saataisiin monipuolisesti sen antamat 

mahdollisuudet irti.   

 

Hyvä esimerkki tanssin parantavasta ja auttavasta vaikutuksesta on Eugene Louis 

Facciuto (Luigi). Luigi joutui auto-onnettomuuteen, menetti näkö- ja osittain 

liikuntakykynsä, mutta jatkoi siitä huolimatta tanssia. Hän joutui käyttämään 

pyörätuolia pystyäkseen liikkumaan, mutta loi täysin oman tanssityylin. Sen avulla 

hän sai toteuttaa intohimoaan ja samalla kuntouttaa kehoaan niin, että pystyi 

lopulta myös kävelemään. (Cranford 2011, 16.) Tanssi liitetään usein voimakkaasti 
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hyvään fyysiseen kuntoon ja taitavaan kehonhallintaan. Näkemykseni on, että 

tanssi merkitsee jokaiselle tanssijalle jotain omaa. Sitä ei voi luokitella ja perustella 

yhteisesti, vaan on otettava huomioon jokaisen tanssijan oma kokemusmaailma. 
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5. TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

 
Tutkimukseni lähti liikkeelle kiinnostuksestani opettaa tanssia lapsille, jotka 

tarvitsevat erityistä tukea oppimiseensa ja kehitykseensä. Halusin selvittää 

millaisia tunnetiloja tanssi saa heissä aikaan. Olennaista tutkimuksessani olivat 

lasten vuorovaikutustaidot, sillä halusin selvittää miten lapset kommunikoivat 

tanssitunneilla. Tavoitteeni oli teoreettisen viitekehyksen ja keräämäni aineiston 

avulla tutkia, onko tanssia mahdollista opettaa monipuolisesti kaikille lapsille ja 

saada heidät nauttimaan siitä. Tutkimuskysymykseni täsmentyivät seuraaviin 

kolmeen pääkysymykseen. 

 

1. Millaisia tunteita tanssi sai aikaan lapsissa? 

 

2. Millaista sanallista kommunikointia tanssi sai aikaan lasten välillä?   

 

3. Millaista sanatonta kommunikointia tanssi sai aikaan lapsissa? 

 
Kaikilla tutkimusryhmän lapsilla oli jokin erityisen tuen tarve. Tutkimuskysymysten 

avulla pyrin selvittämään miten lapset reagoivat tanssiin ja millaisia tunteita se sai 

heissä aikaan. Tarkastelin sitä, miten lapset kommunikoivat keskenään 

sanallisesti. Olin kiinnostunut siitä kuka keskusteli, kenen kanssa ja kuinka paljon. 

Tanssin aikaansaamaa sanatonta kommunikointia tarkastelin jokaisen lapsen 

kohdalla erikseen, sillä jokainen heistä reagoi tanssiin ja sen myötä 

tanssiryhmäläisiin eri tavoin. Sanattoman kommunikoinnin perustana olivat tanssia 

kohtaan osoitetut tai sen aiheuttamat reaktiot, toiminta, ilmeet ja eleet. Uskon, että 

tanssituntien aikaisella kommunikoinnilla oli suuri vaikutus siihen miten lapset 

kokivat tanssin. Tarkkailin ryhmän ja tanssitunnin yleistä ilmapiiriä ja sitä oliko 

tanssitunneilla asioita tai tehtäviä, jotka saivat tanssin ilon katoamaan.  
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6. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 
Suomalaisen kaupungin erityisliikuntatoimi järjesti syksyllä 2010 tanssikurssin 

lapsille, joilla oli erityisen tuen tarpeita. Tanssituntien jatkuminen keväällä 2011 oli 

epätodennäköistä, sillä ryhmällä ei ollut ohjaajaa. Olin juuri etsimässä 

tutkimukseeni sopivaa ryhmää, kun sain tiedon jo olemassa olevasta ryhmästä, 

joka kaipasi ohjaajaa. Tein työsopimuksen kaupungin kanssa ja lupauduin 

ohjaamaan tanssiryhmää keväällä 2011. Sain kaupungin erityisliikunnan yksiköltä 

luvan toteuttaa tutkimuksen opettamassani ryhmässä ja videoida pitämiäni tunteja. 

(Liite 1.)  

 

Opetin lapsille tanssia kerran viikossa 55 minuutin ajan yhteensä kymmenen 

kertaa kevään 2011 aikana. Videoin kahdeksan viimeistä tuntia ja tämä 

videomateriaali muodosti tutkimusaineistoni perustan. Videomateriaalin lisäksi 

tutkimusaineistoni muodostui tutkimuspäiväkirjasta ja lasten huoltajilta kerätyistä 

kyselyistä. Videoilta analysoin lasten tunteita ja kommunikointia tanssituntien 

aikana. Tärkein osa opetustani oli se, että lapset pystyivät luottamaan minuun ja 

uskalsivat olla omia persooniaan tunneillani. Aloitin tuntien kuvaamisen vasta 

kolmannella tunnilla, sillä tarvitsin lasten huoltajilta luvan tutkimukseen ja tuntien 

videointiin, eikä niitä ollut mahdollista saada ennen ryhmän ensimmäistä 

kokoontumiskertaa. Annoin tutkimuslupakyselyn lasten huoltajille ensimmäisellä 

kokoontumiskerralla ja kaikki palauttivat sen toisella kokoontumiskerralla. (Liite 2.)  

 

Kahden ensimmäisen tunnin aikana tutustuimme lasten kanssa toisiimme 

erilaisten tanssileikkien avulla, joita kuvaan luvussa 7.1. tarkemmin. 

Tutustumiskerrat edistivät tutkimustani, sillä niiden avulla lapset pystyivät 

rentoutumaan. Näiden kertojen avulla pystyin myöhemmillä tunneilla tekemään 

heistä havaintoja sellaisina kuin he ovat. Ryhmässä oli alun perin kuusi lasta ja 

kaikki huoltajat antoivat luvan tutkimukseen, joten kolmannella 

kokoontumiskerralla aloitin kuvaamisen. Tällöin mukaan tuli uusi lapsi, jonka 

huoltajilta sain myös luvan kuvaamiseen. Yksi lapsi lopetti tanssiharrastuksen 

sairastumisen vuoksi viidennen tunnin jälkeen, joten häntä en huomioi 

tutkimuksessani. Tutkimusryhmä muodostui loppujen lopuksi kuudesta lapsesta. 
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6.1. Tanssituntien suunnittelu  
 

Tanssitunnit sisälsivät monipuolisesti erilaisia tanssin lajeja ja harjoitteita, joiden 

tavoitteena oli kehittää lasten rytmiikkaa, kehonhallintaa ja lihaskuntoa. Tuntien 

kulku koostui alkulämmittelystä, tanssileikeistä, vapaasta tanssista sekä 

loppuverryttelystä. Pääpaino oli leikeissä ja luovassa ilmaisussa. Tanssiharjoitteet 

olivat peräisin omilta tanssinopettajiltani ja olin käyttänyt samoja harjoitteita 

muiden opettamieni tanssiryhmien kanssa. Perehdyin lasten tanssin opetukseen 

liittyvään kirjallisuuteen ja muokkasin sieltä saamiani ideoita näihin tunteihin 

sopiviksi. Esimerkiksi Eeva Tervalan (1997) Lapsen tanssi, harjoituksia tanssivien 

lasten kanssa työskenteleville ja Tuire Aution (1995) Liiku ja leiki, motorisia 

perusharjoitteita lapsille antoivat minulle ideoita ja suuntaviivoja tuntien 

suunnitteluun.  

 

Tunteja suunnitellessani pyrin huomioimaan Dunphyn ja Scottin (2003, 162–163) 

mainitsemat hyvän tunnin tunnusmerkit. Halusin korostaa kommunikointia ja 

vuorovaikutusta alusta alkaen, joten pidin erittäin tärkeänä sitä, että luon 

kommunikointiin rutiinit, jotka toistuvat jokaisella tunnilla. Kommunikoinnin 

kannalta hyvän tunnin tunnusmerkkejä ovat innostaminen, palautteen antaminen 

ja lasten mielipiteiden kysyminen. Pyrin tuomaan kyseiset osa-alueet jokaiselle 

tunnille, liittäen ne rutiineihin, mutta kuitenkin välttämällä liiallisen 

suunnitelmallisuuden, jotta lasten sen hetkisille tunteille ja toiveille jäi aikaa.   

 

Aloittaessani tuntien suunnittelun en tiennyt kuinka monta lasta ryhmässä on tai 

mikä on ryhmän sukupuolijakauma. Tanssitila oli minulle vieras, sillä tiesin vain, 

että kyseessä on koulun sali, jossa ei ole peilejä. Aloitin suunnittelun 

jaksosuunnitelmasta, jonka pohjana toimi aiemmin tanssikoululla pitämäni tunnit. 

Halusin rakentaa tunnit samalla peruskaavalla kuin muutkin pitämäni tanssitunnit. 

Pitämäni perustunnit rakentuvat hyvästä alkulämmittelystä, tekniikka- ja 

lihaskuntoharjoitteista, venyttelystä sekä tanssisarjasta. Lasten tanssitunneilla 

leikki on merkittävässä osassa ja pyrin liittämään sen suunnitelmassani kiinteästi 

tunnin eri osioihin. Heti suunnittelun alkuvaiheessa päätin, että jokainen tunti alkaa 
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samalla tavalla ja päättyy tiettyyn rutiiniin. Koin, että se tuo lapsille turvallisuuden 

tuntua ja sen myötä heille on selkeää milloin tunti alkaa ja milloin se päättyy.    

 

Jokainen tanssitunti alkoi piiriin kokoontumisella ja kuulumisten vaihtamisella. 

Piirin tarkoituksena oli hakea kontaktia lasten kanssa ja antaa jokaiselle lapselle 

mahdollisuus kertoa kuulumisista ja viikon tapahtumista. Halusin, että lapset 

kokevat itsensä tärkeäksi osaksi ryhmää ja tuntevat olonsa tervetulleeksi 

tanssitunneille. Alkupiirin jälkeen tunnilla leikittiin tanssileikkejä ja leikkien ohessa 

käytettiin erilaisia välineitä, kuten leikkivarjoa, saippuakuplia, ilmapalloja ja 

hernepusseja tukemaan lasten oppimista. Teimme tasapaino- ja 

vartalonhallintaharjoituksia, kehitimme koordinaatiota, rytmisiä taitoja ja 

lihaskuntoa erilaisten harjoitteiden avulla. Tunti loppui jokaisella kerralla yhteiseen 

loppupiiriin. Loppupiirin aikana jokainen lapsi sai kertoa sen hetkisistä 

tuntemuksistaan ilmekorttien avulla. Ilmekortit ovat Microsoft Wordin Clip Artista 

tulostamiani piirrettyjä kuvia, jotka kuvaavat erilaisia ilmeitä ja tuntemuksia. (Kuva 

1.)  

 
Kuva 1. Ilmekortit 
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Ensimmäisellä tunnilla lapset saivat nimetä ilmeet ja toiselle tunnille liimasin ne 

erivärisille pahveille. Lasten nimeämät ilmeet ja tunteet olivat iloinen, tosi iloinen, 

hämmästynyt, surullinen ja kiukkuinen. Jokainen lapsi sai aina tunnin päätteeksi 

valita itselleen sopivimman ilmeen ja perustella miksi valitsi juuri sen. He saivat 

halutessaan kertoa mikä oli mukavinta tanssitunnin aikana tai vastaavasti mistä he 

eivät pitäneet. Kirjoitin valitun kortin taakse aina päivämäärän, lapsen nimen ja 

muutamalla sanalla perustelun siitä, miksi hän valitsi juuri kyseisen kortin. 

Viimeisellä tanssitunnilla tarkastelimme yhdessä mitä kortteja on valittu eniten. 

Alkupiirin ja ilmekorttien avulla sain lapset rauhoittumaan sekä tunnin alussa että 

lopussa.  

 

Alkuperäinen jaksosuunnitelmani muuttui heti ensimmäisen tunnin jälkeen. 

Ymmärsin, että odotukseni olivat hieman liian korkealla, joten helpotin tuntien 

rakennetta paljon. En käyttänyt jaksosuunnitelmaa, vaan suunnittelin seuraavan 

tunnin aina edellisen tunnin kokemusten pohjalta. Tämä suunnittelumalli toimi 

hyvin ja koin, että sain lapset hyvin mukaan tanssitoimintaan. Tuntien edetessä 

luovan tanssin rooli korostui ja lopulta emme käyttäneet enää lainkaan valmiita, 

suunnittelemiani tanssisarjoja. Välineet olivat hyvä apu opetuksessa ja niiden 

avulla sain lapset innostettua tanssimaan. Leikki kulki tunneilla vahvemmin 

mukana kuin olin alun perin ajatellut. Leikit toivat iloa ja innostusta tunneille ja sain 

niiden avulla lapset liikkumaan monipuolisesti. Venyttelyn ja lihaskuntoharjoitteet 

liitin myös erilaisiin leikkeihin, jolloin niistä tuli luonnollinen osa tunteja.     

 

6.2. Videoetnografia 

 
Tutkimukseni on laadullista tutkimusta ja erityisesti videoetnografiaa, jossa 

tutkijalla on aktiivinen rooli. Kirjoitin jokaisen tanssitunnin jälkeen 

tutkimuspäiväkirjaa, jonne kirjasin omat tuntemukset ja tunnin aikana tekemäni 

havainnot. Tutkimuspäiväkirja oli osa tutkimusaineistoani. Havainnointi on 

merkittävä osa tutkimustani, sillä opetin ryhmää itse. Opettajana pystyin jatkuvasti 

havainnoimaan lasten ilmeitä, eleitä ja reaktioita, joita tanssi sai heitä aikaan. 

Tunnin aikana en kuitenkaan pystynyt kirjaamaan havaintojani päiväkirjaan, joten 

tein sen heti tunnin jälkeen tutkimuspäiväkirjan muodossa. Tutkimuspäiväkirja 
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toimi lähinnä työkaluna minulle itselleni, jotta pystyin jokaisen tunnin jälkeen 

purkamaan tuntojani ja pohtimaan mikä onnistui ja mihin pitäisi vielä seuraavilla 

tunneilla erityisesti kiinnittää huomiota. Valitsin videoetnografian 

tutkimusmenetelmäkseni, sillä halusin ymmärtää lapsia aidosti ja tutkia aihettani 

yhdessä heidän kanssaan, heidän näkökulmastaan.  

 

Etnografisen tutkimuksen juuret ovat tiukasti kiinni antropologiassa, joka tarkoittaa 

sananmukaisesti tietoa ihmisestä. Etnografisessa tutkimuksessa ilmiötä pyritään 

kuvaamaan sisältä päin, ottaen tutkittavien näkökulmat ja lähtökohdat huomioon. 

Etnografia tarkoittaa ihmisistä kirjoittamista. Syrjäläisen (1994, 81) sanoin 

etnografinen tutkimus on sekä pahimmillaan että parhaimmillaan luova, 

pitkäjänteinen prosessi, joka sisältää jatkuvasti uusia käänteitä ja oivalluksia. Pike 

(1990, 28–45) on käyttänyt etnografisessa tutkimuksessa käsitteitä emic ja etic. 

Niillä hän kuvaa tutkijan sijoittumista tutkimuskentälle. Emic tarkoittaa 

kokemusläheistä paikkaa tutkimuksessa, jolloin tutkijalla on omakohtaisia 

kokemuksia tutkimusaiheesta ja hän pystyy osittain sijoittumaan tutkittavien 

paikalle. Eticillä eli kokemusetäisellä Pike puolestaan tarkoittaa aihetta, josta 

tutkijalla ei ole kokemusta ja hän menee ikään kuin vieraaseen ympäristöön. 

Aineistoa etic -tyyppisesti luokitteleva tutkija tekee aineistostaan omia tulkintoja ja 

luokitteluja. Emic -luokittelut puolestaan ovat tekstissä itsessään olevia luokitteluja. 

Aineistosta nousevat merkitysrakenteet ovat Piken mukaan tärkeitä, ei niinkään 

aineiston jakaminen eri luokkiin. (Rantala 2006, 216–217; Pike 1990, 28–45; Berry 

1990, 84–87; Alasuutari 1999, 120–121.) 

 

Piken ajatukset saivat minut pohtimaan paikkaani tutkimuskentällä. Olin osittain 

todella sisällä aiheessani pitkän tanssitaustani vuoksi, toisin sanoen 

kokemusläheinen aiheen kanssa. Tiedän millaista on olla tanssija ja millaisia 

tunteita ja kommunikointimuotoja tanssi saa minussa aikaan. Toisaalta en ole ollut 

erityistä tukea tarvitsevana lapsena tanssitunneilla, joten minulla ei ole täsmällistä 

omakohtaista kokemusta aiheesta, millaista heidän tanssijuutensa on ja millaisia 

tunteita se heissä herättää.  

 

Grönfors (2001, 127) pitää tärkeänä sitä, että tutkija osaa hyvin perustella sen 

miksi käyttää havainnointia aineistonkeruumenetelmänään. Tässä tapauksessa 
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havainnointi auttoi minua näkemään asiat niiden oikeissa yhteyksissä ja 

ymmärtämään lasten käyttäytymistä monipuolisemmin. Tavoitteeni oli kerätä 

monipuolinen videoaineisto, josta voin hyödyntää sekä laajempia kokonaisuuksia 

että yksityiskohtia. Keräsin tutkimusaineistoni videoimalla opettamiani tunteja. 

Videointi tuli osaksi aineiston keruuta, sillä se oli tässä tapauksessa ainut tapa 

havainnoida tarkasti lasten käyttäytymistä. Videoinnin avulla pystyin palaamaan 

takaisin opetustilanteeseen.  

 

Goldmanin (2007, 3–7) mukaan videoetnografiaan liittyy viisi tärkeää kysymystä, 

joita tulee pohtia ennen videointia. Ensimmäisenä on huomioitava, että 

kuvaaminen saattaa vaikuttaa tutkittavien käyttäytymiseen. Tutkittaville on 

selkeästi kerrottava miksi tunnit videoidaan, mihin videoita käytetään ja kuka 

videoita katsoo. Tanssiryhmäni kokoontui kymmenen kertaa, joista videoin 

yhteensä kahdeksan 55 minuutin mittaista tanssituntia. Ensimmäisellä 

videointikerralla kerroin lapsille, että kuvaan kaikki loput tanssitunnit ja tutkin 

videoilta millaisia tunteita lapset kokevat tuntien aikana ja miten he kommunikoivat 

tuntien aikana. Kerroin myös, että kamera on nyt salissa, mutta siihen ei tarvitse 

kiinnittää erityistä huomiota. Lapset tutkailivat kameraa hetken, mutta tottuivat 

siihen nopeasti ja pystyivät heti rentoutumaan sen edessä. Laitoin kameran aina 

valmiiksi ennen lasten tuloa tunnille, joten heidän huomionsa ei kiinnittynyt siihen 

ja usein he eivät edes huomanneet kameran läsnäoloa. Toinen Goldmanin 

kysymys liittyy siihen, onko videointi todella tarpeellista. Tässä tapauksessa koin 

sen olevan paras mahdollinen aineistonkeruumenetelmä, sillä muuten havainnot 

olisivat jääneet hyvin pintapuolisiksi. Muilla etnografisilla tutkimusmuodoilla en olisi 

saanut selville välittömiä reaktioita ja tunteita, ellei tanssiryhmän opettajana olisi 

toiminut joku muu henkilö.  

 

Kolmas haaste, jonka videoetnografian tekijä Goldmanin (2007, 3–7) mukaan 

kohtaa, on tutkimuksen pätevyys ja luotettavuus. Tutkimuksessani videot tulivat 

vain omaan käyttööni, eikä niitä nähnyt kukaan muu. Tutkimustulokset perustuvat 

siihen, miten analysoin ja tulkitsin videoita tutkimuskysymysteni pohjalta. Jonkun 

toisen analysoimana tulokset voisivat olla erilaiset, joten tulosten keskustelu 

kirjallisuuden kanssa on tärkeää. Neljäntenä haasteena on tutkimusmenetelmän ja 

sen antamien tulosten arviointi. Perehtyminen menetelmään ja sen ymmärtäminen 



55 
 

 

on ensisijaisen tärkeää ennen sen käyttöä. Käytännössä myös itse videointia tulisi 

kokeilla ennen varsinaista aineiston keruuta. Harjoittelin videointia kaksi kertaa 

toisen opettamani tanssiryhmän tunneilla. 

 

Viides ja viimeinen Goldmanin esittämä haaste on pohtia sitä, miten video antaa 

tutkittavasta aiheesta uutta tietoa verrattuna muihin menetelmiin. Olennaisinta on, 

tukeeko videointi aiempaa kantaamme asiasta vai muuttaako se täysin 

näkökulmamme. Tutkimuksessani videointi on perusteltua, sillä sen avulla pystyin 

analysoimaan lasten ilmeitä ja eleitä vaikka todellisessa tilanteessa olisin ollut 

esimerkiksi selkä heihin päin. Videot näyttivät minulle tilanteita, joita en aina 

tunneilla pystynyt itse näkemään.  

 

Eettisten kysymysten huomiointi on myös ensiarvoisen tärkeää. Lapsista 

tehtävään tutkimukseen liittyy erityisiä eettisiä kysymyksiä, jotka tulee huomioida 

heti tutkimuksen alusta lähtien. Yleisesti tutkimuksessa on otettava huomioon kuka 

tutkimuksesta hyötyy ja miten. Tutkimukseen osallistuvia on kunnioitettava ja heille 

on luvattava oikeus kieltäytyä siihen osallistumisesta missä tutkimuksen vaiheessa 

tahansa. Tutkijan on perusteltava niin itselleen kuin muillekin se, miksi lasten 

osallistuminen tutkimukseen on oleellista. (Farrell 2005, 6–7.) Tämän tutkimuksen 

kohteena olivat tunteet ja kommunikointi, joita tanssi sai lapsissa aikaan. Lasten 

osallisuus oli alusta asti selkeä, sillä he muodostivat ryhmän, jossa tein tutkimusta. 

Annoin heille ja heidän huoltajilleen tarkat tiedot tutkimuksen etenemisestä sekä 

mahdollisuuden kieltäytyä tutkimuksesta. Ainoastaan huoltajien lupa ei riittänyt 

minulle, vaan pidin tärkeänä, että myös lapselle tulee antaa mahdollisuus sanoa 

mielipiteensä. Lasten oli ymmärrettävä tutkimuksen tarkoitus niin selkeästi, että he 

olisivat pystyneet halutessaan kieltäytymään siitä. Tutkimuksessani lapsilla oli aina 

mahdollisuus sanoa, mikäli he eivät halunneet tulla kuvatuiksi. Kerroin heille 

selkeästi miksi videokamera on salissa, mihin videoita käytän ja kuka niitä katsoo. 

Lupasin myös lapsille sekä heidän perheilleen anonymiteetin muuttamalla lasten 

nimet ja jättämällä kaupungin, jossa tutkimus tehtiin, mainitsematta. 

 

Lapsia tulee kohdella täysivertaisina tutkimukseen osallistujina. Tutkijan tulee 

varmistaa, että lapset ymmärtävät osallistuvansa tutkimukseen. Lapsille tulee 

kertoa oikeutensa riittävän selkeästi, jotta he voivat halutessaan kieltäytyä 
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tutkimuksesta. On myös tärkeää pohtia, onko tutkimus välttämätön, mitä hyötyä 

siitä on ja miten lapsi kokee tutkimuksen sen julkaisun jälkeen. Lapsille, aivan 

kuten muillekin tutkimukseen osallistujille, tulee pystyä lupaamaan anonymiteetti, 

jotta lapselle ei tule tutkimuksen jälkeen häpeän tunteita. (Alderson 2005, 27–29; 

Lindsay 2000, 10–11.) 

 

Tutkimusetiikka ei saa olla vain pakollinen ja välttämätön osa tutkimusta, vaan se 

tulisi päinvastoin huomioida tutkimukselle elintärkeänä osa-alueena. Erityisesti 

lasten osallistuessa tutkimukseen eettiset asiat on huomioitava tarkasti. Aldersonin 

(2005, 32–33) mukaan keskeiset tutkimuseettiset asiat ovat tutkimuksen tavoitteet 

ja turvallisuus, mahdollisten rahoittajien suhtautuminen tutkimukseen ja sen 

julkaisuun, tutkimukseen osallistujien tiedot ja erityisesti se, kenellä on pääsy 

niihin. Tutkijan on myös pohdittava millä perusteella lapset on valittu tutkimukseen 

osallistujiksi, millaiset oikeudet heillä on tutkimuksen aikana ja kuinka selkokielellä 

tutkimukseen liittyvä tieto on heille annettu. (Alderson 2005, 32–33.) 

 

Cuskellyn (2005, 97, 103) mukaan lapset, joilla on erityisen tuen tarpeita, tulee 

huomioida tutkimuksessa aivan kuin kaikki muutkin siihen osallistujat. Lapsen 

ymmärryksen tasoa voi olla vaikea sanoa kunnes virallinen arvio siitä on tehty. 

Jälleen kerran lapsen ja hänen huoltajiensa tulee ymmärtää mihin he osallistuvat 

ja heillä tulee olla mahdollisuus kieltäytyä tutkimuksesta. Luottamus ja 

salassapitovelvollisuus ovat tutkimuksessa kaiken perusta. 

 

Tanssin etnografisessa tutkimuksessa on myös aiemmin käytetty videointia. 

Norjalainen Tone Pernille Østern (2004, 64–72) tutki Trondheimiin 

perustamassaan tanssilaboratoriossa, mitä tanssi on erilaisten tanssijoiden 

keskinäisessä kohtaamisessa. Østern toimi ohjaajana Tanssilaboratoriossa ja 

hänellä oli tilassa ulkopuolinen kuvaaja. Hän perusteli videointia sillä, että sen 

avulla hän saa tutkimukseensa kaksi erilaista näkökulmaa, omat havainnot tuntien 

aikana ja omat havainnot videoilta tuntien jälkeen. Østernin tutkimus osoittaa sen, 

että videointi on käyttökelpoinen menetelmä tanssin tutkimuksessa. Tanssituntien 

ja siellä kuvattujen videomateriaalien avulla hän on pystynyt liittämään tanssijoiden 

äänet osaksi nykyajan tanssista käytävää esteettistä, yhteiskunnallista ja 

pedagogista keskustelua.  
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6.3. Opetustila 

 
Tanssiryhmässä oli videoinnin alkaessa seitsemän lasta, joiden ikäjakauma oli 

kahdeksan ja seitsemäntoista ikävuoden välillä. Ryhmässä oli kuusi tyttöä ja yksi 

poika. Yksi tytöistä lopetti sairastumisen vuoksi kurssin puolessa välissä, joten en 

huomioi häntä tässä tutkimuksessa. Seuraavaksi kuvailen yksilöllisesti jokaista 

kuutta lasta ja kerron heidän taustoistaan huoltajilta saamieni tietojen ja omien 

havaintojeni perusteella. (Liite 3.)  

 

Pyysin tietoja lapsista vasta tanssikurssin loppupuolella, sillä halusin ensin 

tutustua lapsiin, muodostaa omat käsitykseni heistä. Minulle oli tärkeää kohdata 

lapset sellaisina kuin he ovat eikä tukeutua diagnooseihin tai luokitteluihin. Kurssin 

loppupuolella tehtyäni omia havaintoja ja tulkintoja lasten käyttäytymisestä oli 

sopiva aika tutustua heidän diagnooseihinsa ja kiinnostuksen kohteisiin. Muita 

harrastuksiaan lapset olivat jo itse kertoneet minulle tuntien aikana, mutta 

huoltajien antamat kirjalliset vastaukset selvensivät lasten taitoja ja tuen tarpeita 

entisestään. Osa huoltajista soitti minulle opetusjakson aikana ja kertoi lapsensa 

erityisen tuen tarpeista, mikäli he kokivat, että minun oli opetuksen ja käytännön 

järjestelyjen kannalta tärkeää tietää niistä. Yhdeltä lapselta en saanut antamaani 

kyselyä takaisin, joten hänestä kerron vain omien havaintojeni pohjalta. Olen 

muuttanut lasten nimet, jotta heitä ei voida tunnistaa tutkimuksesta ja heidän 

anonymiteettinsa säilyy.   

 

Opetustilana toimi koulun pieni sali. Tila oli esteetön ja siellä on helppo liikkua. 

Ulko-ovelta pääsi suoraan eteisen kautta tytöille ja pojille yhteiseen pukutilaan 

sekä tanssisaliin. Sali oli pitkä ja melko kapea, kuten suurin osa suomalaisten 

koulujen liikuntasaleista. Sali oli kuitenkin erittäin sopiva tanssiin, sillä siellä oli 

pienelle ryhmälle paljon tilaa liikkua ja leikkiä. Salin toista pitkää seinustaa 

reunustivat ikkunat ja vastapäisellä seinällä olivat puolapuut. Peilejä salissa ei 

ollut, ja se aiheutti omat haasteensa tanssin opettamiselle. Jouduin aina uutta 

tanssisarjaa opettaessa olemaan selkä lapsiin päin enkä voinut tarkkailla heitä 

peilin kautta. Liikuntatila oli rajattu ovin ja joissain leikeissä käytin rajaukseen myös 

salissa olevia penkkejä tai mukanani tuomia välineitä, kuten leikkivarjoa. Valaistus 
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oli riittävä ja kevään edetessä myös ikkunoista tuli sisälle paljon lisää 

luonnonvaloa. Tarvittaessa osan valoista sai pois päältä rentoutusharjoituksia 

varten. Välineet (leikkivarjo, hernepussit, ilmapallot, saippuakuplat), joita käytin, 

olin joko ostanut tai lainannut kaupungin erityisliikunnan yksiköltä.  

 

Osa lapsista oli ollut samassa tanssiryhmässä jo syksyllä 2010 ja he olivat sitä 

kautta tuttuja toisilleen. Jotkut heistä olivat myös tuttuja koulun kautta. Fyysisesti 

esteettömän liikuntatilan lisäksi pyrin luomaan tunneilla toistuvien rutiinien avulla 

lapsille henkisesti turvallisen ilmapiirin ja pyrin siihen, että he kokevat olevansa 

arvostettuja ja hyväksyttyjä omana itsenään. Lapset saivat sanoa mielipiteensä 

tuntien aikana ja erityisesti tunnin lopussa mielipiteille oli oma aikansa kun 

käsittelimme ilmekortteja.  

 

6.4. Tanssiryhmä 
 

Seuraavassa kerron jokaisesta tanssitunneille osallistuneesta lapsesta yksilönä. 

Tukeudun niin omiin havaintoihini tuntien aikana kuin videolta jälkeenpäin 

tekemiini havaintoihin. Kuvausten pohjana on lasten huoltajilta saadut tiedot ja 

kirjalliset vastaukset. Kerron jokaisen lapsen kiinnostuksen kohteista, erityisen 

tuen tarpeista, diagnooseista ja tanssitaustasta. (Liite 3.)  

 

Luonnosta pitävä Elina 
 

Elina on kahdeksanvuotias iloinen ja vauhdikas tyttö. Elina tuli tanssitunneille 

innokkaana ja huomasin heti, että hänellä oli paljon energiaa purettavana. Tytön 

äidiltä saamieni tietojen mukaan Elina oli käynyt erityisliikunnan tanssitunneilla 

myös syksyllä 2010, joten hänelle tanssiharrastus oli jo entuudestaan tuttu. Äidin 

mukaan Elinalla oli tapana tanssia heti kun televisiosta tai radiosta tuli musiikkia. 

Huomasin saman asian tanssitunneilla, sillä laitoin usein tunnin alussa levyn 

soimaan odottaessamme muita. Elina alkoi heti tanssia ja liikkua ympäri salia 

yleensä Mikon kanssa.  
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Elina oppi kynän käytön viiden vuoden ikäisenä ja on sen jälkeen ollut innokas 

piirtäjä ja piirtää äidin mukaan upeita piirroksia. Hän on myös matemaattisesti 

lahjakas. Tanssin ohella Elinalla ei ole muita harrastuksia, mutta hänen 

kiinnostuksen kohteensa vaihtuvat lähes kuukausittain. Elinan perhe käy paljon 

erämökillä, jossa ei ole sähköjä. Tytön kiinnostuksen kohteet liittyvät usein 

luontoon, kuten kaloihin tai lintuihin. Erilaiset leikit ja lelut ovat myös Elinalle 

tärkeitä.  

 

Elinalla on diagnosoitu autistinen häiriö ja tarkkaavaisuuden häiriö. Arjessa tämä 

tarkoittaa sitä, että aikuisen on oltava läsnä ympäri vuorokauden ja häiriöt on 

huomioitava kaikilla arjen osa-alueilla. Koulussa Elina opiskelee osana 

pienryhmää.  

 

Autismi on neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, jonka peruspiirteitä 

ovat vaikeudet sosiaalisissa tilanteissa, kuten vuorovaikutuksessa ja 

kommunikoinnissa sekä rajoittunut käyttäytyminen. Autistinen häiriö voi esiintyä 

monin eri tavoin vaikuttaen lapsen sosiaaliseen kehitykseen ja 

kommunikointikykyyn. Autistisilla henkilöillä aistien välittämä tieto poikkeaa 

tavallisesta ja erityisesti tiedon tulkinta on hyvin yksilöllistä. Autistinen häiriö 

huomataan useimmiten kun lapsen pitäisi alkaa opetella vuorovaikutustaitoja. 

Autismi- ja Aspergerliitto ry:n (2011) mukaan autismin diagnoosi tehdään yleensä 

puolentoista vuoden iässä olevalle lapselle. Mitä aiemmin diagnoosi tehdään, sitä 

tehokkaammin lapsen kehitykseen voidaan vaikuttaa. (Kirk ym. 2006, 295–296; 

Farrell 2008, 242–243.) 

 

Autistinen häiriö näkyi tanssitunneilla siten, että Elinalla oli ajoittain vaikeuksia 

ymmärtää ja erityisesti noudattaa antamiani ohjeita. Hän oli aktiivisesti mukana 

ryhmän toiminnassa heti harjoitteet tai leikit ymmärrettyään. Esimerkiksi 

ensimmäisellä kuvatulla tunnilla tanssimme leikkivarjon kanssa ja näytin kirjasta 

kuvia millaisia kuvioita teemme varjolla. Kuvat nähtyään Elinan oli huomattavasti 

helpompi ymmärtää tuleva harjoitteemme. Elina kommunikoi ahkerasti niin minun 

kuin muiden lasten kanssa. Ajoittain kommunikointi muiden lasten kanssa oli jopa 

liian innokasta ja siinä tuli esille hänen sosiaalisten taitojensa puutteet. Esimerkiksi 
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seuraa johtajaa -leikissä hän oli erittäin aktiivinen ja innokas johtaja, sillä samalla 

kun hän näytti liikkeitä, hän myös selosti mitä milloinkin tehdään.  

 

Autistiselle lapselle on Linnan (2004, 289) mukaan tyypillistä, että sosiaalinen 

toimintakyky, kieli ja leikki ovat poikkeavia verrattuna lapsen muuhun kehitykseen. 

Elina kuitenkin tunnisti hyvin omat tunteensa ja osasi valita aina tanssitunnin 

lopussa omaa tunnettaan ja mielialaansa kuvaavan ilmekortin. Hän osasi myös 

perustella valintansa taitavasti. Elina uskalsi kysyä, jos ei ymmärtänyt ohjetta ja oli 

läpi kurssin aktiivinen kommunikoija. 

 

Tarkkaavaisuuden häiriö näkyi tanssitunneilla Elinan motorisena ylivilkkautena ja 

levottomuutena. Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö Attention-Decifit Hyperacticity 

Disorder (ADHD) jaetaan amerikkalaisen psykiatriyhdistyksen psykiatrisia tauteja 

kuvaavassa tautiluokituksessa kolmeen eri luokkaan. ADHD -diagnoosit ovat 

ADHD-C johon liittyvät tarkkaavaisuushäiriö, ylivilkkaus ja impulsiivisuus, ADHD-

HI, jossa henkilöllä ilmenee pääasiassa ylivilkkautta ja impulsiivisuutta sekä 

ADHD-I, joka on pääosin tarkkaavaisuushäiriö. Suomessa on käytetty myös 

käsitettä minimal brain disorder (MBD), vaikka se ei enää esiinny WHO:n 

tautiluokituksessa. (ADHD -liitto ry 2011; Almqvist 2004, 240.)  

 

ADHD -diagnoosi tehdään aina yksilöllisesti. Elinalla on diagnosoitu 

tarkkaavaisuushäiriö, joka näkyi tanssitunneilla keskittymiskyvyn puutteena ja 

yliaktiivisena toimintana. Kaikille ADHD:n muodoille on tyypillistä, että 

keskittyminen ja tarkkaavaisuus herpaantuvat, jolloin ohjeiden kuuntelu on 

haastavaa ja käyttäytyminen impulsiivista (ADHD -liitto ry 2011). 

 

ADHD -liitto ry (2011) on listannut ADHD -diagnoosiin liittyviä piirteitä, joista 

tunnistin Elinalle tyypillisiä käyttäytymistapoja. Tuntien aikana hän juoksenteli 

paljon ja kiipeili puolapuilla, vaikka en ollut antanut siihen lupaa. Hänellä oli 

vaikeuksia toimia rauhallisesti, hän puhui paljon ja oli jatkuvasti menossa, kuten 

ADHD -liitto kuvailee. Impulsiivisuus näyttäytyi Elinan käytöksessä niin, että 

hänellä oli vaikeuksia odottaa omaa vuoroaan. Hänen käytöksensä oli ajoittain 

hieman tunkeileva toisia lapsia kohtaan ja hän halasi muita lapsia spontaanisti 

lupaa kysymättä. (Kirk ym. 2006, 225–226; Farrell 2008, 184–185.) 
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Mikko ja tanssin ilo 

 
Erilaisten rytmien kuunteleminen ja luova tanssi olivat Mikolle selkeästi tärkeimpiä 

asioita tanssitunneilla. Hän toi usein mukanaan lempilevynsä ja kuuntelimme sitä 

erilaisten harjoitteiden aikana. Liikunnallisesti ja tanssin näkökulmasta 

kymmenvuotias Mikko oli lahjakas, sillä hän osasi liikkua monipuolisesti. Mikko 

kertoi usein pitävänsä tanssimisesta ja kuuntelevansa musiikista mielellään 

erilaisia rytmejä. 

 

Mikolla oli kokemusta ohjatusta erityisliikunnan tanssiryhmästä syksyltä 2010 ja 

hän kertoi myös isänsä opettaneen hänelle tanssia, sillä iskä on tosi hyvä 

tanssimaan. Mikon äidin kertoman mukaan tanssi ja musiikki tuottivat Mikolle iloa 

ja saman asian huomasin tanssitunneilla. Mikko oli heti tanssimassa, kun musiikki 

alkoi soida ja osasi ilmentää erilaisten musiikkien tunnelmaa erittäin hyvin. Mikolla 

oli puheeseen liittyvä häiriö, joka kuului hänen puheessaan venyvinä sanoina. 

Ymmärsin kuitenkin aina mitä Mikko puhui ja tarkoitti. En saanut Mikon 

puhehäiriöstä huoltajilta tarkempaa tietoa, mutta havaitsin sen heti ensimmäisellä 

tunnilla. 

 

Mikolla oli todettu ADHD, mutta diagnoosin tarkempaa luokittelua minulla ei ole 

tiedossa. Äidin mukaan pojalla oli lääkitys, joka auttoi häntä keskittymään. Ilman 

lääkitystä hänen oli hyvin vaikea keskittyä esimerkiksi koulussa opettajan antamiin 

ohjeisiin. Tästä seurasi usein se, että aikuinen ohjeiden antaja ei ollut Mikon 

toimintaan tyytyväinen, jolloin pojalle tuli huonommuuden tunteita.  

 

Tanssitunneilla Mikko kuunteli ohjeet melko hyvin, sillä jouduin vain harvoin 

varmistamaan, että ohje oli kuultu ja ymmärretty. Pojan käytöksessä oli yleistä se, 

että mikäli harjoite tai leikki ei ollut hänelle mieluinen, hän ilmoitti sen selvästi ja 

jätti kokonaan tekemättä. Samalla hän tanssi omaa tanssiaan tai istui penkillä ja 

odotti seuraavaa ohjetta. Mikon käytös oli hyvin määräilevää muita kohtaan ja 

hänellä oli selkeästi tarve ohjata ja johtaa muiden tekemisiä. Säännöt ja ohjeet 

kahlitsivat häntä ja hän halusi useimmiten muuttaa niitä omikseen. Useimmiten 

Mikko liittyi muiden lasten seuraan hetken miettimisen jälkeen ja toimi ohjeiden 

mukaan.  
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Haastavinta Mikon opettamisessa oli ylivilkkauden ja impulsiivisuuden 

huomioiminen. Tarkkaavaisuuden häiriö näkyi siinä, että hänellä oli vaikeuksia 

rauhoittua paikalleen ja yleensäkin tehdä rauhallisia harjoitteita. Tunnin alku- ja 

loppupiiriin osallistuminen tuotti Mikolle vaikeuksia ja hän halusi lähteä tilasta pois 

ennen muita, vaikka kerroin, että tunti jatkuu vielä. Mikko halusi liikkua nopeasti ja 

esimerkiksi taitorataa tehdessämme hän ohitteli muita, sillä vauhti ja nopeus oli 

hänelle tärkeämpää kuin taitojen harjoittelu. Tosin tätä piirrettä ei voi liittää 

ainoastaan tarkkaavaisuuden häiriöön, sillä monilla lapsilla on ryhmässä ollessaan 

tarve näyttää omaa osaamistaan muille. Suurimmat kehittämisen kohteet Mikolla 

oli vielä sosiaalisissa taidoissa. Halu ohjata ja johtaa muita ilmeni vahvana ja 

ärsytti selkeästi muita lapsia. Mikko lähestyi ryhmäläisiä erittäin aktiivisesti ja 

Elinan tavoin halasi muita lapsia spontaanisti, joka loi jännitteen lasten välille.  

 

Muiden lasten ärsyyntyminen johtui ajoittain myös Mikon puheesta, sillä hän 

änkytti vahvasti ja joskus lauseen sanominen kesti todella kauan. Änkytys vaikeutti 

Mikon kommunikointia toisten lasten kanssa. Puheen sujuvuus on sen 

ymmärrettävyyden kannalta tärkeä ominaisuus, joten ilmaisun sujuvuuden 

katsotaan olevan puheen motorisen tuoton ja kielellisen järjestelmän onnistunutta 

yhteistyötä. Maailman terveysjärjestö WHO luokittelee änkytyksen toiminto- ja 

tunnehäiriöiden ryhmään. Puhe, joka määritellään änkytykseksi sisältää takeltelua, 

äänteiden, tavujen sekä sanojen toistoa ja pidentymistä. Tällainen puhe 

määritellään änkytykseksi vain, jos puheen sujuvuus on selkeästi häiriintynyt. 

Mikon tapauksessa änkytys toistui lähes jokaisessa lauseessa, jonka hän sanoi. 

Änkytys johtuu perimän ja olosuhteitten yhteisvaikutuksesta ja se alkaa yleensä 

silloin, kun lapsen puheen ja kielen kehityksessä on aktiivinen vaihe. 

Sujumattomuusoireet puheessa voivat olla kielenkehityksen häiriön ensimmäisiä 

merkkejä ja noin neljä prosenttia kaikista lapsista änkyttää puheen kehittyessä. 

Suurimmalla osalla lapsista oireet vähenevät ja jäävät pois jo ennen koulun alkua 

ja puhe kehittyy sujuvaksi. (WHO 1993, 207; Ström & Lempinen 2006, 192, 194.) 

 

ADHD -liitto ry:n (2011) mukaan kaikilla ADHD -diagnosoiduilla henkilöillä on omat 

vahvat puolensa ja kykyjä, joita voi ja tulee vahvistaa. Havaintojeni perusteella 

Mikon vahvuudet liittyivät musiikkiin ja liikuntaan. Mikko lauloi paljon tunneilla ja 

osoitti kiinnostusta musiikkia kohtaan. Hänelle oli luontaista kuunnella erilaisia 
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rytmejä, eri soitinten ääniä ja tehdä monipuolisia liikkeitä musiikin tahtiin. Mikolla 

oli käytössä myös ADHD –lääkitys. Lääkkeet eivät paranna ADHD:n oireita, mutta 

lääkkeen vaikutusaikana henkilön tarkkaavaisuus ja keskittymiskyky paranee. 

ADHD:n ensisijainen hoitomuoto on kuitenkin diagnosoidun henkilön ja hänen 

perheensä tukeminen. Lapselle tai nuorelle tulee laatia yksilöllinen hoito- ja 

kuntoutussuunnitelma.  Hyvän hoidon perustana on riittävä tieto ADHD:sta sekä 

diagnosoituun henkilöön, hänen perheeseensä, päivähoitoon tai kouluun 

suunnatut hoito- ja tukitoimet.  
 

Eläinrakas Hanna 
 
Yhdeksänvuotias Hanna harrasti tanssin lisäksi uintia ja ratsastusta ja oli erittäin 

eläinrakas tyttö. Eläimet kiinnostivat häntä paljon ja se näkyi myös tanssitunneilla. 

Leikimme paljon erilaisia eläintansseja ja -leikkejä, joista Hanna innostui helposti 

ja halusi näyttää miten erilaiset eläimet liikkuvat. Hannan äidin antamien tietojen 

mukaan tyttö oli harrastanut tanssia erityisliikunnan ryhmässä jo syksyllä 2009. 

Hanna oli minulle entuudestaan tuttu, sillä kävin seuraamassa kyseisen 

tanssiryhmän tunteja kasvatustieteen kandidaatin tutkielmaani varten. Kevään 

2011 tunneille tullessaan Hannalla oli tapana alkaa tanssimaan heti saliin 

päästyään samalla kun odotimme muita lapsia. Hanna liikkui ja tanssi paljon yksin 

ennen tunnin alkua, keskittyen omaan toimintaansa ja nauttien omista liikkeistään.  

 

Hannalla on todettu Cornelia de Lange (CdL) -syndrooma, joka tulee huomioida 

jokapäiväisissä toiminnoissa. Hanna tarvitsee paljon aikuisen ohjeistusta ja tukea 

ja on huomioitava, ettei häntä voi jättää yksin. CdL-oireyhtymässä on neljä 

pääpiirrettä. Lapset ovat syntyessään pienikokoisia ja pysyvät kasvaessaan 

ikätovereihin verrattuna pieninä. Heillä on raajapoikkeavuuksia, esimerkiksi 

kämmenet voivat olla hyvin pienet tai sormia, kämmen tai jopa kyynärpää saattaa 

puuttua kokonaan. Silmiinpistävää on se, että lapset, joilla on Cornelia de Lange -

syndrooma, muistuttavat ulkonäöltään paljon toisiaan. Lapsilla on vaihtelevasti 

oppimisvaikeuksia, lievistä erittäin vaikeisiin. (Peippo 2004, 1.) 

 

On olemassa kahta erilaista Cornelia de Lange (CdL) -oireyhtymätyyppiä. 

Vaikeammasta muodosta käytetään nimitystä klassinen CdL -oireyhtymä ja 
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lievempää muotoa kutsutaan lieväksi CdL -oireyhtymäksi. En saanut Hannan 

äidiltä tietoa, että kumpaan tyyppiin Hannan diagnoosi kuuluu. Havaintojeni 

perusteella ja perehdyttyäni kirjallisuuteen uskon, että kyseessä on lievempi CdL -

diagnoosi, sillä Hanna pystyy kommunikoimaan todella hyvin ja hänen 

raajapoikkeamat rajoittuvat pienikokoisiin kämmeniin ja jalkateriin. Hannan 

kasvonpiirteet ovat tyypilliset lapselle, jolla on CdL -syndrooma, sillä hänen 

nenänsä on hyvin pieni ja suupielet rakenteellisesti alaspäin. Hanna tosin hymyili 

paljon, joten suupielet kääntyivät usein tanssitunneilla ylöspäin. Tytön kulmakarvat 

olivat hyvin huolitellun näköiset, joka on myös  tyypillinen piirre CdL -lapsille. 

(Peippo 2004, 2–3.) 

 

Tanssitunneilla Cornelia de Lange -oireyhtymä ei tullut erityisesti esiin. Hanna 

keskittyi hyvin, kuunteli rauhallisesti ohjeita ja oli kiinnostunut aina siitä mitä 

teimme. Hänen oli hyvin tärkeä tietää esimerkiksi miksi teimme tiettyjä asioita, 

miksi joku lapsista oli pois ja miksi minulla oli mukana erilaisia välineitä. Hannalle 

musiikki tuotti paljon iloa ja hän alkoi tanssia heti musiikkia kuullessaan. Äidin 

mukaan Hanna tykkäsi kuunnella paljon erilaista musiikkia myös kotona omassa 

huoneessaan. Hanna osasi käyttää tanssissaan eri tasoja ja erilaista, monipuolista 

liikemateriaalia. Äidin kertoman mukaan tanssitunneilta kotiin mennessään Hanna 

oli aina todella iloinen ja jatkoi tanssia vielä kotona.  

 

Omien tunteiden erottelussa ja tunnistamisessa Hannalla oli paljon vaikeuksia. 

Tanssitunneilla se ilmeni tuntien lopussa ilmekortin valinnan yhteydessä. 

Useimmiten Hanna ei osannut valita tunnettaan kuvaavaa korttia, joten autoin 

häntä valitsemaan esittämällä apukysymyksiä hänen mielialastaan. Valinnan 

jälkeen perustelut olivat vaikeita ja monta kertaa vastaus oli: en tiiä. Toisiksi 

viimeisellä tunnilla Hanna osasi heti valita kortin ja perustella valintansa. Hän 

totesi, että valitsen iloisen, koska tunnin lopussa oli kivvaa pötköttää patjalla. 

Tämä oli ainut kerta tanssituntien aikana, kun Hanna osasi kuvailla tunteitaan 

ilman apukysymyksiä.  

 

Hannalla oli tapana syödä ja repiä kynsiä sekä sormista että varpaista. Kynnet 

olivat usein verillä ja monesti laitoimme niihin yhdessä laastaria. Varsinkin 

rentoutusharjoitusten aikana tytön huomio kiinnittyi usein omiin sormiin ja 



65 
 

 

varpaisiin. Sain hänen huomionsa yleensä takaisin harjoitteeseen näyttämällä 

esimerkkiä ja juttelemalla hänelle. Pyytäessäni häntä tekemään sillä hetkellä 

meneillään olevaa harjoitetta, hän unohti kynsien puremisen.  

 

Musikaalinen Maija  
 
Maija aloitti tanssiharrastuksen kurssin kolmannella kerralla. Hän ei ollut aiemmin 

käynyt tanssitunneilla, mutta oli äidin mukaan opetellut kotona tanssimaan 

siskojen opastuksella. Maijan siskot olivat harrastaneet itämaista tanssia ja hän 

olisi aina halunnut lähteä tunneille mukaan. Äiti kertoi, että Maija oli todella 

innoissaan kun pääsi ”omille” tanssitunneille. Huomasin heti ensimmäisellä tunnilla 

tytön olevan musikaalisesti lahjakas, sillä hän kuunteli musiikkia tarkasti ja osasi 

liikkua monipuolisesti erilaisten musiikkien tahtiin. Usein ennen tanssia Maija 

keskittyi hetkeksi kuuntelemaan musiikkia ja haki oikeanlaista olotilaa ennen kuin 

lähti liikkumaan. Maijan erityistaito tanssitunneilla oli liikkeen eri tasojen 

käyttäminen. Hän osasi käyttää tanssissaan todella monipuolisesti niin lattiaa, 

keskitasoa kuin liikkua vauhdikkaasti ympäri salia. Liikkeiden rytmittäminen ja 

laajuus teki Maijan tanssista erittäin mielenkiintoista katsottavaa. Hän osasi niin 

nopeuttaa kuin venyttää liikkeitään ja tehdä teräviä käännöksiä sekä sulavia 

liikkeitä.  

 

Maijan toinen harrastus oli pianon soitto kuvionuottien avulla. Äidin mukaan 

musiikki on tytön erityistaito. Ulkoilu ja kesäisin erityisesti suurella trampoliinilla 

hyppiminen on Maijalle erittäin mieluista ja päivittäistä toimintaa. Maija kertoi usein 

tanssitunnilla, mitä hän oli päivällä tehnyt ja yleensä kertomus liittyi jollain tavalla 

liikuntaan tai ulkoiluun. 

 

Tytön äiti kertoi minulle, että Maijalla on vaikeuksia siirtyä tilanteesta toiseen. 

Maija kävi tanssitunneilla taksikyydillä ja ehtona tanssitunneille pääsemiseen 

olikin, että tyttö on pukeutunut ja valmiina, kun taksi tulee hakemaan. Kysyessäni 

huoltajilta tanssin ja musiikin tytölle aiheuttamia reaktioita, he kertoivat 

päällimmäisenä olevan innostuksen. Tanssituntien jälkeisenä iltana Maija kertoi 

niistä sanallisesti, hiljaa mutisten. Äidin sanoin: vaatteet vaihtuu ja ruokailu sujuu 
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nopeasti kun tietää torstaina pääsevänsä tanssimaan…tanssi jatkuu vielä 

kotonakin. 

 

Maijalla on diagnosoitu Downin syndrooma, johon liittyen hänellä on oppimisen ja 

ymmärtämisen vaikeuksia ja vahvaa oma-ehtoisuutta, joka  johtaa tilanteisiin 

”juuttumiseen.” Maijalla on myös epileptisiä poissaolokohtauksia. 

Poissaolokohtaukset ovat tyypillisiä epilepsian muotoja lapsille ja nuorille. Ne ovat 

kouristuskohtauksen ohella epilepsian keskeinen oire. Kohtauksen aikana oireena 

on lyhyt poissaolo ja tajunnan alenema, jonka aikana henkilön keskittyminen 

herpaantuu ja katoaa.  Poissaolokohtauksen jälkeen henkilö pystyy jatkamaan 

toimintojaan normaalisti. Kohtauksen aikana voi ilmetä myös lihasnykäyksiä 

kasvojen alueella sekä raajoissa. (Farrel 2008, 127–128.) Tunneilla huomasin 

Maijan muutaman kerran olevan poissaoleva, sillä hän ei keskittynyt ohjeiden 

kuunteluun tai tanssimiseen, vaan oli kuin muissa maailmoissa. Sanoin hänen 

nimensä, mutta siitä huolimatta hän ei keskittynyt sanomaani, vaan oli hiljaa 

paikallaan ja jatkoi toimiaan hetken kuluttua. Epileptiset poissaolokohtaukset 

vaikuttivat Maijan tanssiin keskeyttämällä sen hetkeksi. 

 

Downin syndrooma luokitellaan kehitysvammaksi, jonka aiheuttaa 

kromosomihäiriö nimeltä trisomia 21. Kyseessä on yksi yleisimmistä ja helpoimmin 

tunnistettavimmista geneettisistä oireyhtymistä. Normaalisti ihmisten solussa on 

46 kromosomia, mutta Down-ihmisillä niitä on yksi enemmän johtuen trisomiasta. 

Trisomia on tila, jossa kromosomistossa on kromosomiparin sijaan kolme 

kromosomia. Yhden ylimääräisen kromosomin synty voi johtua muun muassa 

kromosomin hajoamisesta ja jakautumisesta. Lapsen riskiä saada Downin 

syndrooma lisää myös äidin korkea ikä raskausaikana.  

 

Downin syndrooma on älyllinen ja toimintaan vaikuttava kehitysvamma. Myös 

eriasteiset kuulovammat sekä sydämen vajaatoiminta ovat tyypillisiä Downin 

syndroomalle. Nykyisin Downin oireyhtymän voi tunnistaa jo raskauden aikana, 

kun vielä 1970 -luvulla diagnoosit tehtiin vasta lapsen synnyttyä. Downin 

syndrooma aiheuttaa eri asteista älyllistä kehitysvammaisuutta ja tunnistettavissa 

olevia ulkoisia ominaisuuksia. Useimmilla henkilöillä, joilla on Downin syndrooma, 
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on melko samanlaiset kasvonpiirteet. (Kirk ym. 2006, 164–165; Kirk, Gallagher, 

Coleman & Anastasiow 2009, 151–153.) 

 

Maija oli tanssitunneilla itsekseen viihtyvä tyttö. Hän nautti selvästi tanssimisesta, 

mutta ei kaivannut muiden seuraan, vaan halusi kokeilla yksin erilaisia tapoja 

liikkua. Maija kommunikoi hymyllä ja muutamilla sanoilla, mutta oli useimmiten 

hiljaa. Henkilöillä, joilla on Downin oireyhtymä, on usein kommunikointiin ja kielen 

kehitykseen liittyviä erityisvaikeuksia. Tällöin puhe ei yleensä yksin riitä 

kommunikoinnin muodoksi, vaan siihen rinnalle tarvitaan jokin muu tapa ilmaista 

itseään. He ovat usein erittäin aktiivisia ja taitavia ilmeiden, eleiden, viittomien ja 

toiminnan jäljittelyn käyttäjiä. Maijasta näki heti, jos hänellä oli erityisen hyvä päivä 

tai jos hän halusi olla omissa oloissaan. Hänellä oli ilmaisullisesti yksi ryhmän 

vahvimmista lapsista, joka näkyi hänen tuottamassaan tanssissa.  

 

Tiia ja tanssin taika 

 
Tiia oli 17 -vuotiaana ryhmän vanhin jäsen. Äidin mukaan Tiia tuli tunneille aina 

erittäin mielellään, vaikka toiset osallistujat olivat paljon nuorempia. Tiia oli iloinen 

ja aktiivinen tanssija, joka tarvitsi tunneilla selkeitä ohjeita, näyttöjä ja rohkaisua, 

jotta hän uskalsi osallistua toimintaan. Hänelle oli tyypillistä, ettei hän halunnut olla 

huomion keskipisteenä, vaan ennemmin tarkkaili taustalla muiden toimintaa. 

Esimerkiksi seuraa johtajaa -leikissä hän ei halunnut toimia johtajana, vaan 

mieluummin seurasi muita lapsia ja antoi heille mahdollisuuden olla esillä. Tiia oli 

harrastanut tanssia jo ennen tätä ryhmää lukuvuoden 2009–2010 aikana ja oli 

erittäin musikaalinen tyttö.  

 

Tiialla oli paljon harrastuksia, sillä hän kävi tanssituntien lisäksi laskettelemassa ja 

erityistä tukea tarvitsevien nuorten sporttikerhossa. Tiia soitti myös pianoa 

kuvionuottien avulla, pyöräili, ajoittain ratsasti ja oli kiinnostunut tietokoneista. 

Tytön äiti kertoi, että Tiia oli erityisen kiinnostunut musiikin ja liikunnan eri 

muodoista, kuvataiteesta ja askartelusta. Tanssitunneilla Tiia liikkui varovaisesti, 

mutta osallistui kaikkeen toimintaan ja otti kontaktia muihin lapsiin. Minuun hän otti 

paljon katsekontaktia ja hymyili, mutta ei jutellut paljon. Viimeisillä tunneilla hän 
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avautui enemmän ja kertoi mitä hänelle oli päivän aikana tapahtunut. Tiia myös 

vastasi aina kun kysyin häneltä jotain, mutta ei itse aloittanut keskustelua. 

 

Tiialla oli todettu kuulovamma, jonka vuoksi hän joutui käyttämään kuulolaitteita. 

Hänellä oli diagnosoitu myös kehitysvamma ja crohnin tauti. En saanut huoltajilta 

tietoja siitä, miten diagnoosit näkyivät arjessa, mutta käsittelen niitä seuraavaksi 

yleisesti. Kuulovammaan liittyy useimmiten vaikeudet kuulla ääniä eri taajuuksilla 

tai voimakkuuksilla. WHO on jaotellut kuulovamman viiteen eri vaikeusasteeseen, 

joka määritellään kuuloheikkenemän mukaan. (Taulukko 1.) 

 
Taulukko 1. Kuuloheikkenemän vaikeusaste WHO:n mukaan 
 

Kuuloheikkenemä Toiminnanvajaus 

Normaali kuulo Ei lainkaan tai hyvin pieniä 

vajavuuksia kuulossa. 

Vähäinen Kuulee normaalin puheen. 

Kohtalainen Kuulee äänekkään puheen.  

Vaikea Kuulee huudetun puheen. 

Erittäin vaikea Ei kuule puhetta.  

(World Health Organization 2011a: Grades of hearing impairment mukaillen.) 

WHO on luokitellut taulukon kolme viimeistä kuuloheikkenemää erittäin 

merkittäviksi. Henkilölle, jolla on todettu kohtalainen kuuloheikkenemä, 

suositellaan kuulolaitteen käyttöä. Vaikeasti kuulovammaiselle henkilölle kuulolaite 

on välttämätön apuväline ja avuksi voi ottaa myös huulilta lukemisen ja 

viittomakielen. Erittäin vaikeasta kuulovammasta kärsivät eivät kuule puhetta 

lainkaan, joten heitä kuulolaite saattaa auttaa ymmärtämään joitain sanoja. 

Lisäkuntoutus on tarpeen ja huulilta lukeminen sekä viittomakieli ovat joissain 

tapauksissa välttämättömiä.    

 

Kuulovamma ei häirinnyt Tiian osallistumista tanssitunneille, sillä hän osoitti 

toiminnallaan kuulleensa ja ymmärtäneensä ohjeet. Tiia oli tunneilla rauhallinen 

tanssija ja kommunikoija. Hänellä oli kuulo- ja kehitysvammaan liittyvä 
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kommunikoinnin häiriö, sillä hän puhui melko hiljaa ja pätkittäin. Kuulovammaan 

liittyy usein juuri puheen vaikeus. Vaikeasti kuulovammaisen lapsen puhe voi olla 

erittäin epäselvää ja virheellisesti äännettyjä sanoja on paljon. Puhe voi olla myös 

vokaalivoittoista tai niin sanottua omaa puhetta, jota toisten on vaikea ymmärtää. 

Tiian tapauksessa en aina ymmärtänyt kaikkea mitä hän sanoi, mutta yleensä asia 

selvisi kyselemällä. (Lonka & Linkola 2009, 125–126.) 

 

Tiian varovaisuus ja liikunnallisten taitojen puute saattoivat liittyä hänellä 

diagnosoituun kehitysvammaan. Hänen tasapainonsa oli heikko ja kehon hallinta 

oli vielä melko aluillaan. Kehon hahmottamiseen Tiia tarvitsi paljon tukea ja 

ohjeita, muuten hänen liikkumisensa jäi varovaiseksi. Tiia toimi tunneilla 

rauhallisesti ja oli aina valmis auttamaan muita. Hänen kypsyytensä näkyi 

tällaisessa toiminnassa. Ulkoisesti Tiia oli kehittynyt ikänsä mukaisesti, mutta 

kehitysvamma näkyi varovaisesta toiminnasta. 

 

Kehitysvammoja on paljon erilaisia eikä minulla ole tarkempaa tietoa Tiian 

kehitysvamman tasosta. Kehitysvammoiksi luokitellaan muun muassa Downin 

syndrooma, josta kerroin enemmän Maijan kuvauksessa. Kehitysvammojen 

yhteisenä piirteenä on lapsen henkisen kehityksen viivästymä sekä puutteet 

sosiaalisissa ja yksilöllisissä taidoissa. Puutteita voi olla myös käytännön taidoissa, 

kuten piirtämisessä, ruokailussa ja muissa arjen perustoimissa. (Kirk ym. 2009, 

146–149.)  

 

Suomen laissa kehitysvammainen henkilö määritellään henkilöksi, jonka kehitys 

tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä 

saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi (Laki kehitysvammaisten 

erityishuollosta 23.6.1977/519). Käytännössä kehitysvammaisuutta voidaan kutsua 

tilaksi, jossa henkilöllä on älyllinen kehitysvamma. Amerikan 

kehitysvammayhdistys (American Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities, AAIDD) määrittelee kehitysvammaisuuden tämänhetkisen 

toimintakyvyn huomattavaksi rajoitukseksi. Ominaista sille on keskimääräistä 

heikompi älyllinen suorituskyky, johon liittyy rajoitteita esimerkiksi 

kommunikaatiossa ja sosiaalisissa taidoissa. (AAIDD 2011.)  
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Kehitys- ja kuulovamman lisäksi Tiialla oli todettu crohnin tauti, joka on krooninen, 

tulehduksellinen suolistosairaus. Syy tautiin on toistaiseksi tuntematon, mutta 

tiedetään, että se alkaa useimmiten nuoruusiässä. Tauti voi alkaa jo lapsuudessa, 

mutta pääosin sitä kutsutaan nuorten aikuisten taudiksi. Crohnin tauti on jopa läpi 

koko elämän jatkuva pitkäaikaissairaus, jossa useimmilla sairastuneilla oireettomat 

jaksot vuorottelevat aktiivisten vaiheiden kanssa. Tyypillisimpiä oireita ovat ripuli, 

vatsakivut, veriuloste, kuumeilu ja laihtuminen. Lapsilla taudin ensioire voi olla 

kasvun ja kehityksen, erityisesti puberteetin hidastuminen. Lisäksi voi esiintyä 

niveloireita, kipeitä kyhmyjä iholla, haavaumia ja silmien särkyä sekä 

valonarkuutta. (Crohn & Colitis ry, 2011.) 

 

Tiian sairaus, kehitysvamma tai kuuloheikkenemä eivät estäneet hänen 

toimintaansa tanssiryhmässä. Hän innostui uusista asioista helposti ja oli aina 

mukana toiminnassa. Hän otti kontaktia muihin lapsiin useimmiten katseellaan ja 

eleillään, harvemmin puheella. Tarkat ohjeet ja näytöt saivat hänet toimimaan 

ohjeiden mukaan. Tiialla oli tunneilla tapana liikkua paljon muiden lasten kanssa, 

mutta pitää samalla käsiä puuskassa. Tiia oli aktiivinen ohjaamaan muita lapsia 

mukaan leikkiin ja otti kaikki huomioon. Muutamilta tunneilta tein havaintoja siitä, 

että Tiialle oli tärkeää se, että kaikki pääsivät osallistumaan. Tiia yritti omien 

näyttöjen avulla ottaa tanssikavereita mukaan leikkiin, mikäli joku heistä ei 

ymmärtänyt ohjeita.  

 

Selkeiden ohjeiden ja näyttöjen avulla sain Tiian rentoutumaan ja osallistumaan 

vapautuneemmin tanssiin. Hän ei halunnut olla yksin muiden katseiden kohteena, 

joten tällaisissa tehtävissä toimin aina hänen parinaan. Huomasin, että erilaisilla 

musiikeilla oli Tiiaan positiivinen vaikutus ja hän ilahtui lasten lauluista erityisesti, 

jos kerroin mistä laulussa lauletaan. Tiian suhteen tanssiin kiteyttää hyvin äidin 

antama palaute hänen hakiessaan tyttöä viimeiseltä tanssitunnilta: On vaikea 

löytää sanoja kuvaamaan miten hyvä olo Tiialle tulee tanssista. 

 
Tanssista nauttiva Katja 
 
Katjan huoltajilta en saanut kyselyä takaisin, koska he unohtivat palauttaa sen. 

Kuvaan Katjaa tanssituntien aikana ja videoilta tekemieni havaintojeni perusteella. 
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Kerron hänelle ominaisista käyttäytymistavoista tutkimuspäiväkirjaani 

merkitsemieni ja videoilta tekemieni havaintojen perusteella. Katja oli tunneilla 

useimmiten erittäin rauhallinen ja osallistui toimintaan vaisusti. Hän valitsi 

kuitenkin jokaisen tunnin lopussa mielialakseen tosi iloisen ja osasi myös 

perustella valintansa taitavasti. Katja kertoi pitävänsä paljon tanssimisesta, vaikka 

hänen ilonsa ei näkynyt ulospäin. Hänen ilmeensä oli suurimman osan ajasta 

neutraali ja ajoittain jopa hieman tylsistynyt. 

 

Katja unohtui välillä omiin ajatuksiinsa, jolloin hänen liikkeensä keskeytyi hetkeksi. 

Muuten hänen liikkeensä oli vaisua, mutta siitä huolimatta hän osallistui koko ajan 

toimintaan ja ilmensi omia tuntemuksiaan pienin liikkein. Katjan kasvoilta näkyi 

jokaisella tunnilla pieni hymy, mutta muuten tunteiden näyttäminen oli hänelle 

melko haastavaa. Katjalle oli vaikeaa tehdä suurta liikettä ja hän liikkuikin melko 

varovasti hakien tukea ja turvaa muista lapsista.  

 

Katja kertoi paljon omasta viikostaan ja tekemistään asioista. Hänelle oli tärkeää, 

että muistin hänen tulleen Hannan kanssa samalla kyydillä ja olevan samalla 

luokalla Maijan kanssa. Katja auttoi Maijaa ja Hannaa mielellään tanssitunneilla. 

Katja tuli tunneille näkemykseni mukaan mielellään. Katja kuunteli ohjeet melko 

hyvin ja toimi annettujen ohjeiden mukaan. Ajoittain häntä piti muistuttaa ja 

kannustaa toimimaan ohjeiden mukaan, mutta pääosin hän teki niin kuin pyysin. 

Katja piti muiden lasten ohjaamisesta ja kiinnitti paljon huomiota muiden 

toimintaan. Erityisesti Maijaa ja Hannaa hän pyrki neuvomaan ja ohjaamaan paljon 

ja näytti pettyneeltä, mikäli tytöt eivät toimineet hänen ohjeidensa mukaan. Liian 

innokas ohjaaminen sai Maijan ja Hannan usein vaihtamaan paria tai liikkumaan 

salissa kauemmas Katjasta. Havaintojeni pohjalta Katjan suurimmat kehityksen 

kohteet liittyvät myös sosiaalisiin taitoihin, kuten siihen miten muita ryhmässä 

toimivia tulee huomioida.  

 

6.5. Tutkimusaineisto 

 

Tutkimusaineistoni muodostui videomateriaalista, tutkimuspäiväkirjasta ja lasten 

huoltajilta saamistani kyselyistä. Keräsin videomateriaalia yhteensä kahdeksan 55 
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minuutin pituisen opetustunnin ajan. Videomateriaalia tuli yhteensä seitsemän 

tuntia kaksikymmentä minuuttia ja sen myötä litteroitua tekstiä 54 sivua. Runsaan 

ja monipuolisen videomateriaalin vuoksi päädyin siihen, etten litteroinut videoita 

sanasta sanaan. Sen sijaan poimin videoilta tutkimuskysymysteni kannalta 

oleellisimmat asiat, kommentit ja tilanteet. Tarkastelin jokaista tuntia osana 

opetusjaksoa, sillä mielestäni oli tärkeää huomioida, etten tuntenut lapsia 

entuudestaan. Jakson edetessä lapset tulivat tutuiksi minulle ja minä lapsille, 

jolloin lasten reaktiot muuttuivat spontaanimmiksi. Videomateriaalin lisäksi 

aineistooni kuuluvat omat tutkimuspäiväkirjamerkintäni, joiden tärkein tehtävä oli 

tukea tuntien aikana tekemiäni havaintoja ja näin ollen toimia työkaluna minulle. 

Tärkeä osa aineistoa on myös lasten huoltajilta saamani taustatiedot, jotka 

antoivat minulle lisätietoa lapsista yksilöinä. 

 

Käyttämäni videokameran lainasin ystävältäni ja häneltä sain myös apua 

videoiden siirtämiseen koneelle. Kaikki tämä tapahtui niin, ettei hän missään 

vaiheessa nähnyt videoita tai henkilöitä, joita videoilla esiintyy. Videokamerassa oli 

siihen erikseen kiinnitettävä mikki, jonka avulla pystyin nauhoittamaan ja 

kuulemaan melko hentoakin puhetta nauhalta. Äänenlaatu ei ollut erinomainen, 

joten esimerkiksi kiljuminen tai huutaminen peitti alleen osan toisten lasten 

puheista. Kamera kuvasi salin nurkassa omalla jalustallaan. Käynnistin sen 

jokaisen tunnin alussa ja suljin lopussa, enkä muuten tunnin aikana puuttunut 

kuvaamiseen vaan keskityin opetukseen. Videot siirsin kamerasta tietokoneelle ja 

katsoin ne tietokoneen näytön kautta aina kuvausviikolla.  

 

Litteroin videomateriaalin kotonani, sillä tavalla varmistin sen, ettei kukaan muu 

pysty näkemään videoita. Litteroin videot kuvausviikolla, sillä näin sain välittömän 

vastauksen tutkimuskysymyksiini ja pystyin täydentämään videolla näkyvää tietoa 

omilla havainnoilla, jotka olivat vielä tuolloin tuoreina mielessä. Litteroinnit tein niin, 

että pysäytin videon aina, kun esille nousi tutkimuskysymyksieni kannalta 

olennainen tapahtuma, kommentti tai reaktio. En litteroinut jokaista kiljahdusta tai 

huudahdusta, mutta suurimman osan puheesta kuitenkin. Litteroinnista huolimatta, 

palasin videoihin usein, sillä sanatonta kommunikointia oli helpompi tarkistaa 

videolta, kun sen pystyi sieltä konkreettisesti näkemään. Yhdellä kuvaamistani 

tanssitunneista olin unohtanut laittaa mikin päälle, mutta se ei varsinaisesti 
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vaikuttanut tutkimukseeni. Keskityin tällä tunnilla erityisesti ilmeissä, eleissä ja 

reaktioissa näkyvillä oleviin tunteisiin ja sanattomaan viestintään.   

 

Tarkastelin videoaineistoa teemoittelun kautta. Teemoittelu voi olla luokituksen 

kaltaista, mutta siinä painottuu jokainen teema ja mitä teemasta on saatu 

tutkimuksessa selville. Kaiken kaikkiaan teemoittelussa on kyse laadullisen 

aineiston pilkkomisesta ja ryhmittelystä erilaisten aihepiirien mukaan. Teemajaon 

avulla on mahdollista vertailla tiettyjen teemojen esiintymistä aineistossa, kuten 

tässä tutkimuksessa tunteita, vuorovaikutusta ja sanallista sekä sanatonta 

kommunikointia. Ennen varsinaista teemoittelua aineisto voidaan ryhmitellä 

esimerkiksi tiedonantajan sukupuolen tai iän mukaan. Tässä tapauksessa olen 

ryhmitellyt lapset yksittäisinä henkilöinä ja kertonut luvussa 6.4. heistä yksilöinä. 

Yksilöllisten kuvausten jälkeen etsin videoaineistosta esiin nousseita, 

tutkimuskysymyksiin vastaavia teemoja. Samalla yhdistin teemoja teoreettiseen 

viitekehykseen, sillä teemoittelussa tärkeintä on juuri aineiston ja 

lähdekirjallisuuden välinen vuoropuhelu. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75–76; Eskola 

& Suoranta 2008, 178–179.) 

 

Analyysin ensimmäinen teema oli tunneilla havaittavissa olleet tanssiin liittyvät 

tunnetilat. Tarkastelun tukena käytin ilmekortteja, jotka olivat jokaisen tunnin 

loppupiirin perusta. Tunneilla koettiin iloisia, surullisia, hämmästyneitä ja tosi iloisia 

tunteita. Ilmekorteissa yksi vaihtoehto oli myös kiukkuinen, mutta koska kiukun 

tunteita ei tunneilla nähty, jätän sen pois analyysistä. Koettujen tunteiden kautta 

analysoin aineistoa ja erityisesti sitä miten tunteet näkyivät tunneilla ja miten ne 

vaikuttivat lasten käyttäytymiseen. 

 

Toinen analyysini teema oli kommunikointi tanssituntien aikana. Tarkastelin 

erityisesti sitä, miten lapset toimivat keskenään vuorovaikutuksessa. Opettajana 

olin aktiivisessa roolissa tunneilla, joten analysoin jonkin verran myös lasten ja 

opettajan välistä tanssiin liittyvää kommunikointia. Tarkastelin sanallista 

kommunikointia erityisesti vuorovaikutuksellisesta näkökulmasta eli kuka 

kommunikoi kenen kanssa ja miten. Sanaton kommunikointi oli myös analyysin 

osana ja tällöin kohteena on lapsi yksilönä, hänen reaktionsa, ilmeensä ja eleensä, 

joita tanssi hänessä aiheutti.  
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Tanssitaustastani ja tanssinopettajakokemuksistani johtuen minulla oli ennen 

kurssin alkua ennakko-oletuksia siitä, millaisia tunteita tanssi voi saada lapsissa 

aikaan. Yleisesti omat tanssitunneilla kokemani tunteet ovat olleet positiivisia, 

mutta haastavat harjoitteet ovat saaneet minut tuntemaan epätoivoa ja 

epäonnistumista. Grönforsin (2001, 124) mukaan tutkijalla on työnsä edetessä 

kaksoisrooli, sekä tutkijan rooli että ihmisen rooli, jotka pitää pystyä pitämään 

erillään. Pysyttäydyin tutkijan roolissa, mutta erityisesti tutkimuspäiväkirjaa 

kirjoittaessa ennakko-oletukset nousivat mieleen ja niiden avulla tuntien kulkua oli 

helpompi pohtia. Pystyin oletusteni ja etukäteistietojeni avulla pohtimaan sitä, 

mistä erilaiset tunteet johtuvat. Oletuksistani huolimatta etnografia on pääosin sitä 

mitä näemme ja havainnoimme. Oletukset, arvailut tai etukäteistulkinnat antavat 

siihen erilaisia näkökulmia.  

 

Ericksonin (2007, 145) mukaan etnografisessa videokuvauksessa ihmisten käytös 

on usein erittäin luonnollista. Verrattaessa etnografista videointia esimerkiksi 

elokuvan kuvauksiin, otot ovat pidempiä ja kameran takana on korkeintaan yksi 

ihminen. Videoita ei editoida, vaan niistä tarkastellaan tutkittavan ilmiön kannalta 

oleellisia asioita. Tuntien kaikki osiot eivät näy nauhoissa, sillä osan harjoitteista 

teimme lattiatasossa enkä käynyt siirtämässä kameraa. Halusin pääasiassa 

keskittyä opettamiseen enkä kameran säätämiseen ja kohdistamiseen.   
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7. MATKA SOVELTAVAN TANSSIN MAAILMAAN 

 

 

Tiesin heti tutkimuksen alussa, että aiheeni on vähän tutkittu ja haastava. Olin 

ylpeä siitä, että uskalsin tarttua aiheeseen vaikka tutkimus- ja lähdekirjallisuutta oli 

saatavilla melko vähän. Tiesin, että minun on osattava poimia juuri oikea 

kirjallisuus ja liittää se tutkimukseeni. Tanssituntien alettua olin valmistautunut 

niihin hyvin enkä osannut jännittää opetustilanteita etukäteen. Tutkimukseni 

osallistujaryhmän muodostivat lapset, joilla oli vaikeuksia ja erityisen tuen tarpeita 

kehityksessään ja oppimisessaan. Oli oma valintani, että pyysin lasten diagnoosit 

vasta tanssikurssin loppupuolella. Halusin ensin muodostaa oman käsitykseni 

lapsista ja välttää sitä, että mahdolliset diagnoosit vaikuttavat liiallisesti tuntien 

suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kurssin alussa olin varautunut muun muassa 

siihen, että tunnille voi tulla esimerkiksi pyörätuolia liikkumiseensa käyttävä lapsi, 

sillä minulla ei ollut lasten diagnooseja tiedossani.  

 

Tässä luvussa kuvaan tutkimustuloksia ja niiden kautta analysoin tanssin lapsille 

aiheuttamia reaktioita. Erittelen milloin lasten käytöksessä näkyi positiivisia ja 

milloin negatiivisia reaktioita. Tanssitunneilla tunteet ovat aina merkittävässä 

osassa, joten analysoin sitä miten tunnetilat näkyivät tanssitunneilla ja miten ne 

vaikuttivat tunnin kulkuun. Kokemusteni perusteella myös kommunikointi ja 

vuorovaikutus ovat tanssitunneilla tärkeitä asioita. Tutkimuksessani halusin 

perehtyä siihen miten lapset kommunikoivat sanallisesti ja sanattomasti toistensa 

kanssa tanssituntien aikana. Koin, että minulle on läpi koko kurssin erittäin tärkeää 

ottaa kaikki lapset huomioon sellaisina kuin he ovat, ilman ennakko-oletuksia. Sitä 

kautta pystyin etsimään heidän tanssillisia ja ilmaisullisia vahvuuksiaan sekä 

ohjaamaan ja tukemaan heidän kokonaisvaltaista kehitystään.  

 

Olin kirjallisuuden avulla perehtynyt soveltavan ja luovan tanssin käyttöön 

erilaisissa ryhmissä, kuten luvussa 4.3. esittelin. Tanssi oli herättänyt positiivisia 

tunteita kaikissa ryhmissä, joissa sitä oli käytetty. Useissa ryhmissä luova tanssi 

innosti lapsia liikkumaan ja tuki heidän kehitystään. Tanssijat saivat muuttaa omia 

ajatuksiaan ja ideoitaan liikkeeksi, kehittää esiintymiskykyään ja pääsivät 
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tanssimaan, vaikka heillä ei ollut aiempaa kokemusta lajista. (ks. myös Sarje 2001, 

22–24.) 

 

Kommunikoinnin näkökulmasta hyvä tanssitunti rakentuu vahvasta alusta, 

selkeistä ohjeista ja mieleen jäävästä lopusta. Mitä tehokkaammin ja 

monipuolisemmin opettaja kommunikoi lasten kanssa sitä enemmän he nauttivat 

osallistumisesta ja tulevat mielellään uudelleen tanssitunnille. On muistettava, että 

kommunikointi on paljon muutakin kuin puhetta. Se voi olla ilmeitä, eleitä ja 

erilaisia reaktioita. Kommunikoinnin kannalta hyvän tunnin tunnusmerkit ovat 

innostaminen, palautteen antaminen ja lasten mielipiteiden kysyminen. (Kirk ym. 

2006, 258, 268; Dunphy & Scott 2003, 162–163.)  

 

Tavoitteeni oli tarjota lapsille mukavia hetkiä tanssin parissa, antaa mahdollisuus 

tuottaa luovaa liikettä ja tukea lasten liikkumista oman osaamiseni avulla. 

Tutustuttuani aiempiin tutkimuksiin tiesin, että tanssi voi parhaassa tapauksessa 

vapauttaa jännitystiloja ja auttaa lapsia ilmaisemaan itseään. Pyrin samaan 

tanssikurssillani ja seuraavassa kerron miten tavoitteeni toteutuivat. Kuvailen mitä 

tanssitunneilla tehtiin ja kerron tarkemmin henkilökohtaisia tuntemuksiani 

tunneista. Luvussa 7.1. kuvaan tanssituntien etenemistä ja tekemiämme 

harjoitteita tutkimuspäiväkirjamerkintöjeni ja videomateriaalin pohjalta. Harjoitteet 

herättivät lapsissa monipuolisesti erilaisia tunteita, joten luvussa 7.2. tarkastelen 

miten tunteet ilmenivät. Luku 7.3. käsittelee sanallista ja sanatonta 

kommunikointia, joita lapset käyttivät tunneilla.  

 

7.1. Kymmenen viikkoa tanssia 

 
Tanssitunnit alkoivat tammikuussa 2011 ja päättyivät huhtikuussa 2011. 

Opetuskertoja oli yhteensä kymmenen, joista videoin kahdeksan viimeisintä. En 

videoinut kahta ensimmäistä tuntia, sillä keräsin niiden aikana lasten huoltajilta 

kirjalliset luvat tutkimukseen ja videointiin sekä tutustuin lapsiin. Jaoin kirjalliset 

tiedotteet ja tutkimuslupakyselyt ensimmäisellä tunnilla ja sain ne takaisin toisella 

tunnilla. Tämä oli ainut vaihtoehto, sillä minulla ei ollut ennen kurssin alkua 

huoltajien yhteystietoja. Tanssiryhmää ei koottu tutkimustani varten, vaan se olisi 
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kokoontunut joka tapauksessa. Tämän vuoksi tutkimuksesta ei mainittu mitään 

kurssia mainostettaessa. Päätös tähän tuli kaupungin erityisliikunnan yksiköltä.  

 

Otan tässä tanssituntien kuvailussa huomioon kaikki kymmenen tuntia ja kuvailen 

tanssikurssin alusta loppuun. Pidän seuraavaa kuvailua tutkimuksen etenemisen 

kannalta oleellisena, sillä sen avulla selviää mitä tunneilla tehtiin, miten kurssi 

eteni ja miten muokkasin harjoitteita. Kuvailusta nousee esille vastauksia 

tutkimuskysymyksiini, esimerkiksi perusteluja sille, miksi jotkin tunteet olivat toisia 

voimakkaampia.  

 

Lapset tulivat ensimmäiselle tunnille iloisina ja hymyilevinä. Huomasin tunnin 

edetessä, että he eivät jaksaneet keskittyä kauan samaan harjoitteeseen. Valmiit 

tanssisarjat, joita olin tunneille suunnitellut, sain unohtaa kokonaan ja keskittyä 

pääosin leikin kautta tanssimiseen. Motivointi nousi tärkeään rooliin ja koin, että se 

oli otettava paremmin huomioon jo tunteja suunnitellessa. 

 

Ensimmäisen tunnin jälkeen päädyin suunnittelemaan aina yhden tunnin 

kerrallaan ja keskittymään pelkästään siihen. Päätin tehdä suunnittelutyön osittain 

edellisen tunnin pohjalta nähtyäni mikä toimii ja mikä ei. Oli tärkeää, ettei tunnilla 

ollut liian paljon erilaisia harjoitteita, sillä koin, että lasten kärsivällisyys ja 

keskittymistaidot kaipasivat kehittymistä. Lapsille oli erittäin tärkeää päästä kiinni 

rutiineihin, sillä ne auttoivat heitä hahmottamaan tunnin kulkua ja jaksamaan. 

Lasten jaksamisen kannalta oli tärkeää, että tunneilla oli hengähdystaukoja ja niin 

sanottua omaa aikaa. (ks. myös Kirk ym. 2009, 53–56.) 

 

Tanssitekniset asiat ovat tämän ryhmän kanssa turhia, 

sillä tärkeintä on liikkuminen musiikin tahtiin ja luovan 

liikkeen tuottaminen. Myös tanssisarjojen opettamisen 

voin täysin unohtaa, sillä se ei ole oleellista. 

(Tutkimuspäiväkirjamerkintä 3.2.2011) 

 

Yllä on ote tutkimuspäiväkirjastani toisen tanssitunnin jälkeen. Koin tuolla hetkellä 

olevani pettynyt itseeni, vaikka olin suunnitellut tunnin hyvin. Pohdin, pitävätkö 

lapset tunneista ja vastaavatko tarjoamani harjoitteet heidän toiveisiinsa. Tunnin 



78 
 

 

lopussa kaikki lapset valitsivat ilmekorteista joko iloisen tai tosi iloisen, joka toimi 

hyvänä palautteena siitä, että olin tuntemuksistani huolimatta onnistunut 

tuottamaan lapsille hyvän mielen. Tässä vaiheessa tanssikurssia huomasin, että 

odotukseni ja oletukseni tuntien sisällöstä ja toiminnasta olivat liian korkealla. Olin 

pitänyt samantyylisiä tunteja jo aiemmin muille tanssin harrastajaryhmille ja 

minulla oli kokemusta siitä, miten harjoitteet niissä ryhmissä toimivat. Nyt jouduin 

unohtamaan ennakko-oletukseni ja keskittymään tarkasti näiden lasten kanssa 

toimimiseen. 

 

Lasten tanssituntien perusta on leikki ja lasten ikäluokan huomioiminen. Erityisesti 

tämän ryhmän kanssa huomasin, että erityisen tuen tarpeet sanelevat pitkälti 

myös sitä, mitä lapset haluavat tunneilla tehdä. Tuen tarpeet tulivat nopeasti ilmi, 

jonka myötä helpotin tunteja melko paljon. Ohjeiden anto, tehtävien pilkkominen ja 

jatkuva kommunikointi lasten kanssa nousivat tanssituntien keskeisiksi asioiksi. 

Huomioin ne jo suunnitteluvaiheessa, jotta tunneista tulisi mahdollisimman 

monipuolisia, mutta samalla myös selkeitä. Tuntieni perusperiaatteet olivat vahva 

alku, selkeät ohjeet ja mieleen jäävä tunnin lopetus. (ks. myös Dunphy & Scott 

2003, 162–163.) 

 

Kolmannen tunnin jälkeen keskustelimme siitä, mitä tanssitunneilla yleensä 

tehdään. Elina totesi, että ei tää oo tanssitunti, kun eihän täällä tanssita. Jäin 

pohtimaan lausetta paljon ja osittain se oli totta. Käytin opetuksessa paljon 

musiikkia ja teimme sen avulla harjoitteita, joissa kehitettiin tanssissa tarvittavia 

perustaitoja. Hipat, leikit ja liikkumisharjoitukset eivät ole varsinaista tanssia, 

vaikka ne kehittivät tärkeitä tanssin vaatimia osa-alueita, kuten oman kehon 

hallintaa ja hahmottamista ja herättivät lapsissa paljon iloa ja innostusta. Koin 

ryhmän erittäin haastavaksi ja tuntien tarkka suunnittelu oli minulle välttämätöntä.  

 

Positiivista oli, että pystyin muuttamaan suunnitelmaa tunnin aikana huomattuani 

lasten sen hetkisen vireystilan. Kolmas tunti oli siinä mielessä erilainen, että silloin 

aloitin videoaineiston keräämisen. Kamera ei häirinnyt lapsia, eivätkä he olisi 

kiinnittäneet siihen huomiota, ellen olisi maininnut asiasta. Halusin kuitenkin antaa 

lapsille vielä mahdollisuuden tutustua siihen ja kieltäytyä mikäli he eivät halunneet, 

että heitä kuvataan. Kaikki lapset innostuivat kamerasta ja halusivat päästä 
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nauhalle. Kamera herätti siitä kerrottuani kiinnostusta, mutta unohtui pian tunnin 

alettua. Kameran käyttö oli erittäin perusteltua, vaikka se saattoi joillain tunneilla 

hetkellisesti viedä huomiota pois itse opetuksessa. Grönforsin (2001, 127) mukaan 

havainnointi on ainut keino kerätä aineistoa, mikäli halutaan monipuolista tietoa 

lukuisine yksityiskohtineen. Videoinnin avulla pystyin tarkastelemaan tilannetta yhä 

uudelleen ja näkemään myös tilanteita, joita en ollut tuntien aikana huomannut. 

 

Neljännen tunnin koin siihen asti niin sisällöllisesti kuin tunnelmallisesti parhaaksi. 

Opetin lapsille tanssisarjaa, mutta se ei edelleenkään innostanut heitä. Lapset 

joutuivat kuuntelemaan musiikkia tarkasti ja miettimään miten he liikkuvat sen 

tahtiin. Mielessäni pyöri paljon ajatuksia muun muassa siitä, että osa lapsista oli 

käynyt aiemmin tanssitunneilla ja heillä oli siten jo kokemusta tanssituntien 

rakenteesta. Pohdin sitä, saavatko lapset tunneistani mitään irti tai vertaavatko he 

niitä syksyn tunteihin, joita opetti eri ohjaaja.  Lapset eivät maininneet edellisiä 

tanssitunteja, vaan nostivat enemmin esille koulun, jossa oli tehty joskus samoja 

harjoitteita.  

 

 Jes! Puolessa välissä ollaan ja ekaa kertaa 

 sellanen fiilis, että onnistuin.  

 (Tutkimuspäiväkirjamerkintä 24.2.2011) 

 

Näin kirjoitin tutkimuspäiväkirjaan viidennen tunnin jälkeen. Koin, että lapset 

nauttivat ja olivat aiempaa avoimempia. Käytin enemmän musiikkia ja lapset saivat 

ilmentää musiikista syntyvää tunnetilaa. Kaikki tämä näkyi lasten liikkeissä ja 

rentoudessa. Tunti oli hyvin suunniteltu ja osasin olla riittävän kannustava ja 

rauhallinen ohjaaja. Minulle tämä tunti antoi aivan uudenlaista intoa tulevien 

tuntien suunnitteluun ja pitämiseen. Lasten reaktiot olivat avoimia ja iloisia, joten 

myös minulle tuli hyvä mieli. Tunti opetti, että yksinkertainen on kaunista ja sai 

onnistuessaan ryhmän avautumaan eri tavalla. Huomasin, että lapset alkavat 

tottua minuun ja ovat kerta kerralta avoimempia minua kohtaan.  

 

Kuudennella tunnilla teimme aiemmilta tunneilta tuttuja ja toimiviksi kokemiani 

harjoitteita, kuten erilaisten musiikkien tuottamien tunnetilojen ilmentämistä 

liikkeellä. Huomasin, että lapset olivat tyytyväisiä perusharjoitteisiin ja osasivat 
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nauttia pienistä asioista. Kaikista harjoitteista he eivät pitäneet, mutta pääosin he 

olivat iloisia ja hyväntuulisia. Olin jo tässä vaiheessa tyytyväinen siihen, etten 

pyytänyt lasten diagnooseja heti kurssin alkuvaiheessa. Ne olisivat voineet 

muuttaa asennoitumistani heitä kohtaan siinä mielessä, että tuntien suunnittelusta 

olisi voinut tulla entistä haastavampaa. Oli tärkeää kohdata lapset sellaisina kuin 

he ovat, eikä tukeutua diagnooseihin tai luokitteluihin.  

 

Seitsemäs tunti oli hiihtoloman jälkeisellä viikolla ja lapset tulivat tunnille 

hyväntuulisina kertoen avoimesti loman tapahtumista. Aiemmin lapset eivät olleet 

huomioineet videokameraa, mutta tällä tunnilla se kiinnosti heitä paljon. En 

kieltänyt heitä menemästä kameran luokse, sillä uskoin, että se vain innostaisi 

heitä lisää. Tällä tunnilla harjoittelimme mielialatanssia, jossa sanoin lapsille 

tunnetilan ja heidän piti liikkua sen mukaisesti. Taustalla soi tunnetilaan liittyvää 

musiikkia. Liikutuin lasten eläytymisestä, sillä he osasivat näyttää tunteensa 

kasvojen lisäksi myös liikkeillä ja eleillä. Tunnin lopussa käytin opetuksessa myös 

ilmapalloja, jotka olivat positiivinen yllätys kaikille. Jokainen sai oman ilmapallon, 

jonka kanssa lapset tanssivat ohjeideni mukaisesti, muun muassa liidellen, pyörien 

tai hyppien. Olin jo aiemmilla tunneilla käyttänyt paljon erilaisia välineitä, mutta nyt 

niiden tärkeys vahvistui. Yhdistin välineet perusharjoitteisiin. Välineiden avulla 

lapset jaksoivat keskittyä paremmin ja heidän mielenkiintonsa harjoitetta kohtaan 

säilyi pidempään (ks. myös Zimmer 2009, 164). 

 

Tanssisarjojen opetus vie tavallisesta 60 minuutin mittaisesta tanssitunnista lähes 

puolet. Näillä tunneilla tanssisarjojen käyttö ei toiminut, joten tunnit oli 

rakennettava muiden harjoitteiden varaan. Tunnit koostuivat pitkälti tanssileikeistä 

ja luovasta tanssista. Välineiden avulla tanssista tuli monipuolisempaa ja samalla 

lapset kehittivät motoriikkaa, tasapainoa, liikkuvuutta ja lihaskuntoa. Käytin eri 

tunneilla paljon samoja harjoitteita, mutta välinettä vaihtamalla ne tuntuivat 

erilaisilta. Teimme esimerkiksi tanssitaitorataa, jossa harjoittelimme piruetteja ja 

hyppyjä niin, että tavoitteena oli pitää hernepussi tai huivi mukana liikkeessä. 

Samojen välineiden kanssa teimme myös harjoitusta, jossa lapset liikkuivat eri 

tavoin salin poikki pitäen huivia tai hernepussia kädessään, päänsä päällä tai 

rintaansa vasten. Lapsia ei kertaakaan häirinnyt, että kyseessä on jo ennalta tuttu 

harjoite. Toisto oli kaiken perusta, kuten usein lasten kanssa toimiessa. Harjoitteet 
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olivat lapsille tuttuja eivätkä he tarvinneet pitkää ohjeistusta, vaan muistivat leikin 

idean nopeasti.  

 

Kahdeksannella tunnilla rakensin lapsille taitoradan, jonka avulla teimme 

lihaskunto- ja tanssiteknisiä harjoitteita. Rata oli hyvä harjoite ja lapset pääsivät 

liikkumaan monipuolisesti. Käytin tunneilla myös huiveja ja lapset pääsivät 

tanssittamaan niitä. Tunnin lopussa teimme rentoutus- ja venyttelyharjoitteen, joka 

tylsistytti osaa lapsista. Tunti oli alussa aktiivinen ja monipuolinen, mutta innostus 

lopahti lasten keskittymisen herpaannuttua.   

 

Toiseksi viimeisellä, eli yhdeksännellä tunnilla, osa lapsista lopetti tanssimisen 

kokonaan. Tunneilla tehtiin aiemmilta tunneilta tuttuja harjoitteita, jotka eivät enää 

innostaneet lapsia. Keskityimme rytmitajun ja musiikin kuuntelutaitojen 

kehittämiseen ja tunnin lopussa rentouduimme patjoilla. Elina ja Mikko sanoivat 

tunnin olevan tylsä ja siirtyivät reunalle istumaan tunnin puolessa välissä, eivätkä 

enää tulleet loppupiiriin. Elinan perustelu sille, miksi hän ei tanssinut, oli se, että 

mie olen surullinen, kun ei ollu mitään mun lempparia. Minun ei tarvinnut puuttua 

Elinan ja Mikon toimintaan, sillä he olivat salin reunalla rauhallisesti ja juttelivat 

keskenään. Mikko kertoi urheilleensa aiemmin päivällä paljon, jonka vuoksi hän 

vaikutti väsyneeltä.  

 

Meidän jokaisen vireystila ja jaksaminen voi vaihdella päivittäin ja jopa päivän 

mittaan. Opetuksessa on huomioitava, etteivät lapset aina jaksa olla aktiivisia. 

Tämän ryhmän lapsilla myös lääkitys saattoi vaikuttaa olotilaan, ja minun oli 

opettajana ehdottomasti huomioitava se.  Vuonna 2011 voimaan astuneissa 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksissa ja täydennyksissä 

mainitaan, että opetusta ja tukea suunniteltaessa on otettava huomioon, että tuen 

tarpeen muoto voi vaihdella. Tukea voidaan tarvita tilapäisesti tai jatkuvasti. Tarve 

voi olla myös vähäistä tai vahvempaa, sillä henkilö voi tarvita vain yhtä tai 

puolestaan useampaa tukimuotoa. (Opetushallitus 2010, 10.)  

 

Viimeisellä tunnilla halusin toteuttaa lasten toiveita, joita olin jo edellisen tunnin 

lopussa heiltä kysellyt. Aloitimme tunnin saippuakuplatanssilla, josta lapset 

innostuivat kovasti. Toin mukanani oikeita saippuakuplia, joita ikään kuin 
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nielaisimme ja tanssimme saippuakuplien liikkeiden mukaan. Tunti alkoi erittäin 

iloisissa tunnelmissa ja sali täyttyi naurusta. Lapset olivat toivoneet erilaisia 

hippoja, joita leikimme yhdistäen niihin tanssissa tarvittavia perustaitoja, kuten 

reaktiokykyä, ilmaisua ja notkeutta. Luova tanssi oli myös toiveissa, joten siitä 

nautimme vielä viimeisen kerran. Lapset olivat tuoneet omia cd-levyjään, ja ne 

toivat uutta tunnelmaa tunneille. Tunnin jälkeen päällimmäisenä oli tyhjä olo. 

Suullinen palaute vanhemmilta oli todella kiitollista, positiivista ja antoi ymmärtää, 

että tarvetta soveltavan tanssin ryhmälle on myös tulevaisuudessa. Tunsin 

tehneeni tärkeää työtä ja auttaneeni lapsia hahmottamaan omaa itseään entistä 

paremmin ja monipuolisemmin. Seuraavassa kerron tarkemmin millaisia tunteita 

tanssi ja käyttämäni harjoitteet saivat lapsissa aikaan ja miten ne näkyivät 

tunneilla. 

 

7.2. Lasten tunteet tanssitunneilla 

 
Ensimmäisen tutkimuskysymykseni avulla tarkastelin millaisia tunteita tanssi sai 

aikaan lapsissa. Tarkastelun apuna olivat ilmekortit, joista lapset saivat jokaisen 

tunnin lopussa valita sen hetkistä tunnettaan kuvaavan kortin. Kortteja oli viisi 

erilaista ja lapset nimesivät ne seuraavalla tavalla; tosi iloinen, iloinen, 

hämmästynyt, surullinen ja kiukkuinen. Tanssitunneilla oli havaittavissa laaja 

tunteiden kirjo. Koko kurssin aikana eniten valintoja saanut kortti oli tosi iloinen, 

sillä sen valitsi vähintään kaksi lasta jokaisella tunnilla. Kiukkuista mielialaa 

kuvaavaa korttia ei valittu tanssituntien päätteeksi kertaakaan, eikä kukaan 

maininnut yhdenkään tunnin lopuksi olevansa kiukkuinen. Siitä huolimatta on 

huomioitava, että kiukkua ja suuttumusta esiintyi ajoittain tuntien aikana, vaikka se 

ei ollut tunnin lopussa vallitseva tunne. 

 

Lasten aitous mahdollisti sen, että koetut tunteet olivat selkeästi nähtävissä 

tunneilla (ks. myös Silvàn 2009). Nauttiessaan jostain he nauroivat ääneen ja 

liikkuivat iloisesti hypähdelleen, kun taas ollessaan alakuloisia, heidän liikkeensä 

oli hyvin pientä ja ilmeet vakavia. Pääosin tunneilla vallitsi aina positiivinen 

tunnelma ja yleensä lapset olivat erittäin iloisia tunneille tullessaan. Iloisuus näkyi 

leikkien aikana riemunkiljahduksina ja hymyinä. Hyvä esimerkki tanssin ilon 
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näkymisestä oli Tiian käytös. Hänelle oli tyypillistä kulkea kädet puuskassa myös 

paljon liikkuvissa hippaleikeissä. Siitä huolimatta hänen kasvoiltaan näkyi tanssin 

ilo ja nautinto. Jokainen lapsista mainitsi vähintään kerran kurssin aikana 

pitävänsä tanssista. Positiivisuus oli vallitseva tunnetila tanssitunneilla, joten 

keskityn myös tuloksissa pääosin siihen, mikä tuotti lapsille iloa ja miksi. 

 

Meille jokaiselle syntyy henkilökohtaisia liikuntaan liittyviä tunteita ja kokemuksia 

omien liikuntakokemusten kautta. Näistä muotoutuu yksilön liikuntapääoma, joka 

on hyvin henkilökohtainen liikunnallisten kokemusten varanto. Opettajilla, 

ohjaajilla, huoltajilla ja heidän kannustuksellaan on valtava merkitys lapsen 

asennoitumiseen eri liikuntalajeja kohtaan. (Kunnari 2011, 20, 131–132.) 

Tanssiryhmässä lapset saivat monipuolisia liikuntakokemuksia, jotka näkyi heissä 

erilaisina tunteita. Lasten huoltajat olivat aktiivisesti mukana lasten 

tanssitoiminnassa, kannustivat lapsiaan ja olivat valmiita kuljettamaan lastaan 

harrastuksiin. He ottivat minuun avoimesti yhteyttä ja vastasivat mielellään 

kyselyihin. Opettajan roolissa tavoitteeni oli tukea lapsia tanssissa ja antaa heidän 

etsiä itselleen luontevimpia tapoja liikkua. Tämä näkyi heissä iloisuutena ja 

avoimuutena uusia harjoitteita kohtaan. Heidän oli tärkeää tietää, ettei kaikkien 

ollut tarkoitus liikkua tismalleen samalla tavalla. Harrastusryhmät vaikuttavat siihen 

millaisia liikuntakokemuksia lapsi saa. Liikuntapääoma on kuitenkin niin 

henkilökohtainen asia, ettei toimintaa katsomalla voida sanoa, millaisia 

liikuntapääoman osa-alueita toiminta kartuttaa. Opettaja luo toiminnallaan 

kuitenkin tilanteita, jotka voivat tukea erilaisten liikuntapääoman osa-alueiden 

karttumista. (Kunnari 2011, 131.)  

 

Tanssituntien toiminta ja ilmapiiri loivat puitteet sille, että lapsilla oli mahdollisuus 

kartuttaa kaikkia Kunnarin (2011, 131–132) esittelemiä viittä liikuntapääoman osa-

aluetta. Osa-alueet ovat kilpailu, terveys, ilmaisu, yhteisöllisyys ja itsen 

kehittyminen ja seuraavassa esittelen, miten näitä osa-alueita oli tanssituntien 

avulla mahdollisuus tukea. Yleensä liikuntaa ei harrasteta vain voittojen tai uusien 

kokemuksien vuoksi. Terveyden näkökulmaa pidetään tärkeänä liikuntaan 

liittyvänä asiana. Myös Zimmer (2002, 42–43) toteaa terveyden olevan aikuisille 

usein liikkumisen motiivi, kun taas lapset liikkuvat pitääkseen hauskaa. Tähän 

tutkimukseen osallistuneille lapsille tanssissa on kyse nimenomaan harrastuksesta 



84 
 

 

ja hauskanpidosta. Tosin on huomioitava, että liikuntakokemus voi olla terveyden 

osa-alue myös silloin, kun se tuottaa liikkujalle nautintoa, mielihyvää ja erilaisia 

tunteita. Keskityn tässä tutkimuksessa kuitenkin enemmän muihin 

liikuntapääoman osa-alueisiin kuin terveyteen, sillä ne liittyivät tanssituntien 

näkökulmasta erityisesti tunne-elämän kokemuksiin tai vuorovaikutustilanteisiin. 

Tässä luvussa esittelen, miten erilaiset tunteet näkyivät tunneilla ja miten pyrin 

tukemaan ja vahvistamaan niitä. Olen otsikoinut tunne-osiot tunnekorttien 

teemojen mukaan, jotka ovat tanssin ilo, tanssin aiheuttama hämmästys sekä 

turhautumista ja suuttumusta—tanssin luomat haasteet. Annan myös osa-alueista 

ja tunteista opetustilanteissa esiintyneitä esimerkkejä. 

 

Tanssin ilo 

 

 Tanssiminen on kivvaa!  (Tiia) 

 Olen iloinen, koska sain olla tanssimassa. (Maija) 

 Oli tosi kiva tanssitunti. (Katja) 

 Tännäänhän oli ihan kivvaa, varsinki se pussin heittely oli  

 hauskaa, tosi hauskaa! (Mikko) 

 

Lapset osasivat perustella tanssin iloa monipuolisesti. Tanssiminen oli heidän 

mukaansa hauskaa, sillä tanssitunnilla sai tuottaa omaa liikettä musiikin tahtiin. 

Erilaisten välineiden käyttö osoittautui myös asiaksi, joka tuotti lapsille iloa. 

Leikkivarjo oli selkeästi lasten lempiväline, sillä varjon käyttöä muisteltiin ja 

toivottiin useilla kerroilla. Leikkivarjo on suuri, värikäs varjo, jonka reunoilla on 

käden sijat joista pidetään kiinni. Varjon alle voi piiloutua, sen kanssa voi liikkua eri 

suuntiin ja sen alta voi juosta ja vaihtaa paikkaa. Viimeiselle tunnille lapset saivat 

esittää toiveita ja leikkivarjo oli yksi mieluisin toive. Leikkivarjo yhdisti lapsia, sillä 

heidän oli tehtävä yhteistyötä ja otettava muut huomioon, jotta he saavat sen 

liikkumaan haluamallaan tavalla. (Autio 1995, 47.) Lapset pitivät paljon 

liikkumisesta ja tanssimisesta. Heille oli tärkeää päästä liikkumaan niin, että 

liikunta tuntuu. Elinan toteamus leikkivarjo -leikin jälkeen oli, että hiki on jo päässä. 

Se kiteyttää hyvin tekemisen ja tanssin ilon, joka oli tunneilla käsin 

kosketeltavissa. 
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Zimmerin (2002, 164–165) mukaan lapset innostuvat ja saavat herätteen 

liikkumiseen erilaisista välineistä ja laitteista. Kokeillessaan välineitä, lapset ovat 

samalla luovia ja keksivät jatkuvasti uusia leikkejä, joita aikuinen ei välttämättä 

keksisi. Samalla he sopeuttavat välineet itseensä. Välineiden käytössä on 

huomioitava lasten ikä ja kehitysvaihe ja se, että väline on liikkumiseen innostava 

eikä vain lelu. Ajoittain tanssitunneilla ilo johtui havaintojeni mukaan siitä, että olin 

tuonut mukanani erilaisia tanssitaitoja kehittäviä välineitä, kuten esimerkiksi juuri 

leikkivarjon tai hernepussit. Yleensä en käyttänyt välineitä koko tuntia, vaan 

teimme myös muita harjoitteita. Toisaalta välineet lisäsivät yhdessä toimimista, 

sillä esimerkiksi leikkivarjon avulla toimimme yhdessä ryhmässä. Välineiden 

tuottama ilo oli positiivista huomata. Välineet eivät kuitenkaan olleet tunneilla itse 

tarkoitus. Käytin välineitä erityislasten tanssitunneilla huomattavasti enemmän kuin 

muilla tanssitunneilla, sillä koin ne hyödyllisiksi ja innostaviksi. Ne saivat lapset 

innostumaan ja niiden avulla motivaatio tanssiin säilyi.  

 

Yksi Kunnarin (2011, 137) esittelemistä liikuntapääoman osa-alueista on 

yhteisöllisyys. Tärkeintä yhteisöllisyydessä on ryhmän toimintaan kuuluminen ja 

yhteiset leikit. Yhdessä tehdyt asiat kerryttävät liikuntapääomaa ja samalla 

liikunnan merkitys syntyy yhdessä elämisen, kokemisen ja tekemisen kautta. 

Kannustuksen antaminen ja saaminen korostuvat tässä osa-alueessa. 

Tanssitunneilla lasten oli mahdollista kartuttaa yhteisöllisyyden tunnetta leikeissä 

ja tansseissa, jossa liikuttiin parin kanssa. Paria autettiin, kannustettiin ja tuettiin 

joko sanallisesti tai tekojen muodossa. Esimerkiksi neljännellä kuvatulla tunnilla 

leikimme hernepussien kanssa leikkiä, jonka tärkein osa oli auttaa kaveria 

nostamalla pudonnut hernepussi takaisin kaverin käteen. Yhteisöllisyys näkyi 

siinä, että leikin mieluisin ja odotetuin osio oli se, kun pääsi auttamaan ja 

pelastamaan muita lapsia. Lapset pudottivat pussin jopa tahallaan, että joku muu 

lapsista sai nostaa sen heille takaisin. Yleisesti kaikissa leikeissä, joissa tarvittiin 

kaverin apua, oli selvästi oma jännityksensä. Lapset uskalsivat selvästi luottaa 

toisiinsa ja siihen, että apu on saatavilla, kun sitä tarvitsee.  

 

Lapsille oli erittäin tärkeää, että myös opettaja osallistui toimintaan. He saivat 

minusta tukea ja rohkaisua, jonka myötä liike vapautui ja liikelaajuus kasvoi. 

Näytin lapsille tunneilla mallia ja ehdotuksia eri liikkumistapoihin ja he ottivat 
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vihjeet hyvin vastaan. Maija osasi muokata näyttämääni liikemateriaalia ja tuottaa 

sen avulla omaa luovaa liikettä. Tiia ja Katja puolestaan olivat Maijan vastakohtia, 

sillä he liikkuivat pitkälti juuri niin kuin olin näyttänyt. Heistä kuitenkin huomasi, että 

liikkuminen auttoi heitä rentoutumaan ja erityisesti Tiia seurasi tarkasti liikkeitäni ja 

toisti samoja liikkeitä hymyillen. Lapset ottivat paljon mallia sekä minusta että 

toisistaan ja jäljittelivät muiden liikkeitä. Kauffmanin (2006, 11) mukaan 

tanssinopettajan on osattava ottaa huomioon lapsen yksilölliset lähtökohdat ja 

ohjata häntä tanssimaan niiden pohjalta. Yksilöllinen opetus näkyi siinä, että ehdin 

ohjata jokaista lasta vuorotellen etsien heidän vahvuuksiaan ja tuen tarpeitaan.  

 

Tanssi oli huoltajilta saamieni vastausten perusteella tärkeä harrastus ryhmän 

lapsille. Monet huoltajista kertoivat lapsensa jatkavan tanssia kotona tai 

tanssivansa aina musiikkia kuullessaan. Lapsilla on synnynnäinen herkkyys 

musiikkia kohtaan ja rytmin voidaan sanoa olevan  lapsille liikkeelle paneva voima. 

Monet lapsista tulivat tunneille reilusti ennen tunnin alkua ja olivat valmiina 

tanssimaan jo ennen varsinaista tunnin aloitusta. (Autio 1995, 251–254.)  Aution 

(1995, 251–254) mukaan lasten kanssa työskennellessä on tärkeää antaa lasten 

itse etsiä heille luontaisia rytmejä vapaasti liikkuen. Tällöin he ovat rentoutuneita ja 

rennossa vartalossa rytmi virtaa vapaammin. Laitoin jokaisen tunnin alussa 

musiikkia soimaan samalla kun odotimme vielä paikalta puuttuvia lapsia. Erityisesti 

Mikko, Hanna ja Elina käyttivät ajan hyödyksi ja tanssivat omaa tanssia, kunnes 

pyysin heidät alkupiiriin. Tanssituntien ilo tuotti lapsille Elinan ja Mikon kertoman 

mukaan virkeää oloa. 

 

Tanssitunneilla on tärkeää, että kehon ja mielen yhteys vahvistuu ja minäkuva 

selkiytyy. Tanssi voi olla rauhallista ja vaikuttaa samalla kokonaisvaltaisesti 

hengitykseen, verenkiertoon, venyvyyteen, koordinaatioon ja lihasvoimaan. 

(Pylvänäinen 2009a; 2009b.) Pyrin sisällyttämään jokaiseen tuntiin yhden 

rauhallisemman osion, jossa harjoiteltiin rauhallista liikettä, venyteltiin tai 

rentouduttiin. Hanna totesi erään tunnin lopussa, että oli kivvaa, kun sai pötköttää 

patjoilla. Patjalla maatessaan hän piti koko harjoitteen ajan silmät kiinni ja kuunteli 

tarkasti ohjeita, joita annoin. Hän keskittyi kehon jännitys- ja rentoutustehtäviin 

tarkkaavaisesti, hymy koko ajan kasvoillaan. Tarkastellessani tilannetta videolta, 
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hänen nautintonsa on selkeästi havaittavissa. Hän nautti siitä, että tanssitunnilla 

sai joskus olla myös ihan paikallaan.  

 
Ilon tunteet näkyivät tunneilla paitsi liikkeinä, ilmeinä ja eleinä, myös puheena ja 

huudahduksina. Leikkien ja tanssin aikana lapset kiljahtelivat, nauroivat, ilmaisivat 

ääntelyllään jännittävät tilanteet ja myös huojennusta. Lapset reagoivat äänellään, 

ilmeillään ja eleillään uusiin harjoitteisiin. He ottivat uudet leikit vastaan 

positiivisesti ja useimmiten kerrottuani leikin nimen, suurin osa lapsista toisti sen 

yhteen ääneen. Loput kuuntelivat uteliaina. Ohjeet he kuuntelivat rauhallisesti, 

mutta leikin alettua vauhti kiihtyi nopeasti. Salista kuului kiljahtelua ja Mikon 

huudahdus: Nyt on jännää!  

 

Tanssi on kivvaa. Varsinki oma tanssi, totesi Tiia erään tunnin päätteeksi. Lasten 

suosikkiharjoite oli oma tanssi. Teimme samaa harjoitetta useasti, mutta jokaisella 

tunnilla hieman eri versiona. Tavoitteena oli kehittää lapsen taitoja kuunnella 

erilaisia musiikkeja ja taitoja tunnistaa musiikissa ja itsessään erilaisia tunnetiloja. 

Laitoin musiikin soimaan ja annoin lapsille liikkumistapaan liittyvän ohjeen, 

esimerkiksi hitaasti, pyörien tai hyppien. Lapset saivat luovasti tuottaa omaa 

liikettään, mutta samalla heidän piti jossain vaiheessa ottaa huomioon myös 

opettajan antama ohje. Harjoitetta tehtiin lähes joka tunti aina vähän erilaisen 

musiikin tahtiin. Liike oli useimmiten monipuolista, mutta päivinä jolloin lapset 

olivat erityisen energisiä, opettajan ohjeet unohtuivat osalla ja liike meni pelkäksi 

juoksuksi ja riehumiseksi.  Lasten vireystila vaihteli eri päivinä ja myös lääkitys 

saattoi vaikuttaa olotilaan. Tuen tarpeet vaihtelivat vähäisestä vahvempaan tai 

tilapäisestä jatkuvaan (Opetushallitus 2010, 10). 

 

Tiia perusteli erään tunnin lopuksi hyvää mieltänsä sillä, että nyt on muuten vaan 

hyvä päivä, niin siksi mie olen tosi ilonen. Tuntien ilmapiirissä, lasten 

osallisuudessa, tunnereaktioissa ja sitä kautta ilmekorttien valinnassa oli selkeästi 

nähtävillä myös se, millainen päivä lapsella oli muuten ollut. Tunneille tullessaan 

erityisesti Katja ja Mikko halusivat kertoa kuluneen viikon ja päivän tapahtumista 

muille. Heille oli tärkeää, että kaikki kuuntelivat ja olivat tietoisia heille 

tapahtuneista asioista. Hyvä päivä koulussa ja kotona vaikutti siihen, että lapsi 

jaksoi keskittyä myös tanssitunnilla ja osallistua erilaisiin harjoitteisiin (ks. myös 
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Överlund 2009, 22). Havainnoin, että hyvinä päivinä tanssi sujui paremmin ja 

tanssin tuottama ilo näkyi kasvoilla, liikkeissä ja eleissä selkeämmin. Lapset olivat 

eläväisempiä, tekivät suurempaa liikettä ja nauroivat paljon. Katja totesi yhden 

tunnin lopussa, että tänään kaikki oli hauskaa. Päivä oli hyvä ja huomasin Katjan 

nauttineen tunnista. Hänen kasvoistaan en sitä huomannut, mutta liikkeet olivat 

vapautuneempia ja eleet huomattavasti suurempia kuin yleensä.  

 

Toisten lasten jäljittely näkyi myös ryhmän lasten mielialassa. He ottivat paljon 

mallia ja vaikutteita toisistaan, jolloin yhden lapsen mieliala saattoi vaikuttaa hyvin 

paljon tunnin kulkuun ja ilmapiiriin. Suuttumus tai kiukkuisuus vaikuttivat siten, että 

muut lapset olivat hiljaisempia ja keskittyivät enemmän vain siihen mitä itse 

tekevät. Iloinen ilmapiiri puolestaan sai lapset osallistumaan kommunikointiin 

aktiivisemmin ja tuntemaan olonsa turvalliseksi. Turvallisuuden tuntuun liittyy paitsi 

fyysinen liikuntaympäristö, myös ryhmä, jonka joukossa lapsi liikkuu. Ilmapiiri ja 

kommunikointi näkyvät helposti liikuntahalukkuudessa. Ilmapiirin kannalta on 

tärkeää, että kaikki oppilaat tuntevat olevansa hyväksyttyjä omana itsenään. 

(Huovinen & Rintala 2003, 351–355; Verhe 1997, 3, 7–11.) 

 
Tanssin aiheuttama hämmästys  
 
Tanssitunneilla koetun hämmästyksen kautta lapset saivat mahdollisuuden 

kehittää itseään ja oppia uusia puolia sekä itsestään että muista lapsista. Kunnarin 

(2011, 131) jaottelussa itsen kehittyminen on yksi liikuntapääoman osa-alueista. 

Lapset kokivat tanssikurssin aikana paljon uutta, joka aiheutti ihmetystä ja 

hämmästystä sekä antoi mahdollisuuden kehittää itseään ja siten kartuttaa 

liikuntapääomaa. Lapset saivat kokea, oivaltaa ja oppia ymmärtämään monia 

uusia liikuntaan ja tanssiin liittyviä asioita. Itsen kehittyminen ei siten ole vain 

fyysisen suorituskyvyn ja taidon parantamista, vaan ehdottomasti myös lapsen 

henkistä kasvua. (Kunnari 2011, 135.) 

  

 Mie olen hämmästyny, ku oli niin kiva toivoa 

  ja oli varjokin. (Elina) 

 Saako tanssia ja tehhä miten itte haluaa? (Hanna) 
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 Olen hämmästyny ku oli niin uusia juttuja, 

 tosi hauskoja! (Mikko) 

 

Lapsilla oli selkeä halu oppia tanssitunneilla uutta. Lasten fyysiset ja psyykkiset 

ominaisuudet sekä halu oppia eivät aina kulkeneet käsi kädessä. Soveltavaan 

tanssiin liittyy vahvasti luova tanssi ja tanssin terapeuttinen ominaisuus. Tärkeintä 

tunneilla oli se, että kaikki saivat eri lähtökohdista huolimatta liikkua, harjoitella 

uusia taitoja, toimia yhdessä muiden kanssa ja kokea saavansa kunnioitusta 

tanssijoina. (ks. myös Anon 2009.) Hämmästys ilmeni usein juuri niissä tilanteissa, 

joissa lapsi itse huomasi oppineensa uutta tai saavansa toteuttaa itseään, 

käyttäen omaa luovuutta hyväksi. Hämmästys oli tunneilla tunne, joita osalla 

lapsista oli hankaluuksia perustella tai kuvailla.  

 

Lapsille aiheutti hämmästystä pienet osiot tunneissa, jotka useimmiten olivat heille 

uusia ja herättivät sen myötä mielenkiintoa. Viimeisellä tunnilla minulla oli mukana 

saippuakuplia, jonka kautta haimme pehmeää ja pyöreää liikettä. Kaikkien lasten 

ilmeet olivat hämmästyneitä ja Elina, Hanna ja Mikko kertoivat yhteen ääneen, 

etteivät olleet koskaan tanssineet saippuakuplien kanssa. Hämmästys näkyi siinä, 

ettei lapsilla ollut sanoja kuvailemaan tilannetta, vaan he turvautuivat kiljahduksiin, 

nauruun ja hymyyn. Kuvittelimme myös nielaisevamme saippuakuplan, jonka 

jälkeen annoimme sen liikuttaa meitä. Lapset olivat aivan hiljaa ja liikkuivat ympäri 

salia posket pyöreinä. Puhallettuamme kuvitteellisen kuplan ulos suusta lapset 

jäivät seuraamaan sen liikettä edelleen hämmästynyt ilme kasvoilla.  

 

Keho voi olla liikunnassa ilmaisun kanava ja kehon liikkeillä voidaan tuottaa 

liikkujalle itselleen, katsojille ja kanssaosallistujille erilaisia tunnetiloja ja esteettisiä 

kokemuksia. Tästä tanssissa juuri on kyse. Ilmaisun osa-alue muodostuu 

tunnetiloista, jotka syntyvät siitä, että lapsi tunnistaa oman vartalon liikkeitä ja 

hyväksyy ne sellaisenaan. (Kunnari 2011, 136–137.) Ilmaisullisuus voi luoda 

hämmästystä joko tanssijalle itselleen ilmaisijana tai ilmaisun kohteena oleville 

kanssatanssijoille tai katsojille. Ilmaisu ja luova tanssi liittyivät tanssitunneilla usein 

juuri hämmästyksen tunteeseen. Erityisesti ilmaisu, omien tunnetilojen etsiminen 

ja näyttäminen välineiden avulla oli erittäin aktiivista ja sai lapset 
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hämmästelemään omaa toimintaansa. Yhdellä tunnilla tanssimme huivien kanssa 

ja ihastelimme niiden liikettä, jolloin Hanna totesi: Vau, tämä on ihmeellistä.  

 

Lapset eivät aina tunnin lopussa osanneet kuvailla mistä hämmästyksen tunne oli 

tullut. Jokainen meistä on joskus hämmästynyt ja jokaiselle meistä hämmästystä 

aiheuttavat erilaiset asiat. Siihen ei ole yhtä ainoaa selitystä, vaan se on hyvin 

henkilökohtaista. Hämmästys voi jättää tyhjän tunteen, jota ei pysty kuvailemaan. 

(ks myös Kokkonen & Pulkkinen 1996, 404.) 

 

Turhautumista ja suuttumusta—tanssin luomat haasteet 
 
Tanssitunneilla vallitsi pääosin iloinen ja avoin ilmapiiri, mutta luonnollisesti 

ajoittain siellä näkyi myös turhautumisen ja suuttumuksen tunteita. Lapset 

avautuivat paljon kurssin loppua kohden ja näyttivät ajan kuluessa tunteensa 

entistä aidommin. Suuttumus näkyi useimmiten tilanteissa, joissa lapsi ei pitänyt 

meneillä olevasta harjoitteesta tai kun joku toinen lapsi oli ollut epäkohtelias. 

Yksikään lapsista ei valinnut ilmekorteista kiukkuista, vaan useimmiten 

turhautumisen, suuttumuksen ja surun seurauksena valittiin kortti, joka kuvasi 

surullista ilmettä. Tunneilla ei esiintynyt paljon kilpailutilanteita, sillä jokainen lapsi 

keskittyi useimmiten omaan tanssiin ja liikkumiseen. Yleisesti kilpailutilanteet 

rakentuvat voittojen ja tappioiden ympärille. Voitto tai tappio voi olla koettu joko 

itsestä tai toisesta henkilöstä ja sen perustana on paremmuuden tai 

huonommuuden tunne. (Kunnari 2011, 135–136.)  

 

Tanssikurssilla kaksi lapsista arvioi usein sanallisesti kommentoiden muiden 

lasten liikkumistaitoja. 

  

 Ei se saa kettään kiinni! Se on liian hidas! (Mikko)  

 Nyt se meni pieleen, kiva! (Mikko) 

 Ei se mee noin! (Katja) 

 Hei, tähän piti koskea, sie et koskenut! (Katja) 

 

Kommentit vaikuttivat selvästi sen hetkiseen harjoitteeseen, sillä lapset joihin 

kommentit kohdistuivat, vaikuttivat pettyneiltä. Kilpailu- ja vertailutilanteet olivat 
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useimmiten samojen lasten aiheuttamia, jolloin erityisesti se, mitä minä opettajana 

sanoin ja tein, korostui. Opettajana minulla oli suuri vastuu siitä, etteivät lapset 

kokeneet tehneensä väärin. Leikit olivat pääosin sellaisia, ettei niissä ollut yhtä 

oikeaa ratkaisua. Tätä näkökulmaa pyrin omin sanoin ja teoin korostamaan. 

Lapset, joiden toimia oli kommentoitu, näyttivät ilmeillänsä olevansa tyytyväisiä 

ohjeisiini ja minulta saamaansa tukeen.  

 

Tunteet, joita lapset kokivat kilpailu- ja vertailutilanteiden myötä vaihtelivat 

lapsikohtaisesti, sillä joillekin lapsille negatiiviset kilpailulliset kommentit antoivat 

selvästi lisäintoa liikkumiseen ja samalla halua näyttää muille oman nopeutensa ja 

taitonsa. Osalle kilpailu tuotti suuria pettymyksiä ja huonommuuden tunteita. Sen 

vuoksi tanssitunneilla ei kilpailtu mistään. Kaikki esille tulleet kilpailutilanteet olivat 

lasten itsensä rakentamia. (ks. myös Kunnari 2011, 135–136.) 

 
Kymmenen tanssitunnin aikana vain kaksi lapsista kertoi joidenkin tuntien lopussa 

olevansa surullisia. Syynä suruun oli se, ettei tunneilla ollut lapselle mieluisia 

leikkejä tai välineitä. Elina totesi erään tunnin lopussa, että muuten on hyvä päivä, 

mutta pikkusen meinaa väsyttää, niin siksi mie olen surullinen. Lapsi osasi 

yhdistää muuten raskaan päivän sen hetkiseen tunnetilaan ja osasi siten myös 

perustella hyvin miksei jaksanut osallistua kaikkiin harjoitteisiin, joita teimme 

tanssitunnilla. Kaksi muuta lasta mainitsi myös väsymyksen syyksi surullisuuteen. 

Väsymyksen syynä olivat lasten mukaan useimmiten koulun liikuntatunnit, jotka 

olivat olleet niin rankkoja, että lihakset olivat kipeinä.  

 

Lapset olivat tietoisia omista tuen tarpeistaan ja pyysivät apua, mikäli kokivat sitä 

tarvitsevansa. (Huovinen & Rintala 2003, 351–355; Verhe 1997, 3, 7–11.) Lapset 

puhuivat myös toistensa kanssa omista tuntemuksistaan. 

 

 Mun sydän on pysähtynyt! (Elina) 

 Ei se ole mahollista, sillon sie olisit kuollu! (Mikko) 

 Ei se ole leikkiä, mulla on sydän kipeä. (Elina) 

 

Yllä kuvattu keskustelu liittyi väsymykseen ja sitä kautta lasten omaan 

jaksamiseen. Lapsi tiedostaa oman jaksamisensa ja levähtää aina silloin, kun 
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kokee olevansa väsynyt. Hän on myös tietoinen siitä, ettei hänen sydänkipunsa 

ole leikkiä, vaan se on tärkeä asia, joka on otettava huomioon erityisesti liikuntaa 

harrastettaessa. 

 

7.3. Kommunikointi tanssitunneilla 
 

Toinen ja kolmas tutkimuskysymykseni käsittelivät tanssikurssille osallistuneiden 

lasten välistä kommunikointia. Kommunikoinnilla tarkoitan sekä sanallisia että 

sanattomia kommunikoinnin muotoja. Kiinnostukseni kohteena oli selvittää kenen 

kanssa, kuinka paljon ja miten lapset kommunikoivat tanssitunneilla. 

Sanattomassa kommunikoinnissa tarkastelin erityisesti eleitä, reaktioita ja ilmeitä. 

(ks. myös Launonen 2007, 6–7.) 

 

Tanssituntien alkaessa suurin osa lapsista suhtautui kommunikoinnin 

näkökulmasta niin minuun kuin muihin lapsiin varautuneesti. He vastasivat 

kysymyksiin, mutta eivät aloittaneet itse keskustelua. Kahta ensimmäistä tuntia en 

videoinut, mikä oli myös jälkeenpäin tarkasteltuna hyvä ratkaisu. Lapsille oli 

tärkeää saada tutustua minuun ja muihin lapsiin, ennen kuin toin kameran 

tanssisaliin. Ryhmä muodostui tiiviiksi erilaisten leikkien muodossa melko 

nopeasti. Osa lapsista oli jo koulun tai syksyn tanssituntien kautta entuudestaan 

tuttuja toisilleen, joka toi heille selvästi turvallisuuden tuntua. Kyseessä oli lapsille 

viikoittainen harrastus, joten oli selvästi havaittavissa, ettei kaikista lapsista tullut 

ystäviä. Siitä huolimatta kaikki tulivat toimeen toistensa kanssa ja ryhmä toimi 

hyvin.  

 

Jo kahden ensimmäisen tunnin jälkeen tein havainnon, että ryhmässä oli kaksi 

selkeästi hallitsevaa hahmoa, Mikko ja Elina. He pitivät huomiosta ja halusivat olla 

paljon äänessä. Mikosta ja Elinasta tuli heti ensimmäisillä tunneilla tiivis 

parivaljakko ja he toimivat tunneilla paljon yhdessä. He kertoivat avoimesti omia 

asioitaan ja kokemuksiaan heti tanssituntien alkaessa. Muut lapset puolestaan 

tarkkailivat ympäristöä ja muiden lasten toimintaa itsenäisesti. Maija ja Katja olivat 

koulussa samalla luokalla, joten heille oli luontevaa liikkua yhdessä. Tiia oli erittäin 

avoin kaikkia kohtaan, mutta erityisen hyvin hän viihtyi Maijan seurassa. 
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Havaintojeni perusteella Tiia ohjasi ja tuki usein Maijaa ja halusi aina ottaa hänet 

leikkiin tai tanssiin mukaan.  

 

Överlundin (2009, 22–23) jaon mukaan vuorovaikutusta on kahdessa tasossa; 

mielikuvien ja tunteiden tasossa sekä toiminnan tasossa. Molemmat tasot liittyvät 

toisiinsa, mutta toiminnan tason osa-alueet olivat selkeästi nähtävissä 

tanssitunneilla. Se mitä yhdessä tehdään vaikuttaa siihen, millaisen mielikuvan 

toisesta henkilöstä rakentaa. Tämän tutkimuksen näkökulmasta oleellinen taso on 

toiminnan taso, sillä sen avulla tarkastellaan mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu eri 

kommunikointikeinojen avulla. Vuorovaikutuksessa olevat henkilöt voivat kuulla, 

nähdä ja tuntea mitä toinen tekee. Viestintä voi tapahtua äänen, katseen, 

kosketuksen, toiminnan tai puheen avulla. Toiminnan taso kattaa kaiken sen, mitä 

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa voidaan havaita tapahtumina. (Överlund 

2009, 22–23.) 

 

Överlund (2009, 22) on jakanut toiminnan tason kolmeen osaan; arjen sujumiseen, 

lapsen kehitykseen ja kontaktikeinoihin. Tanssitunneilla oli selkeästi nähtävissä, 

että arjen sujuminen vaikuttaa kaikkien lasten väliseen vuorovaikutukseen. 

Päivinä, jolloin koulussa oli mennyt huonosti, kotona oli murheita tai lapsi oli 

väsynyt, kommunikointi oli erilaista kuin yleensä. Tällöin lapset olivat alakuloisia ja 

myös hiljaisempia, ja vaikka he kommunikoivat sekä sanattomasti että sanallisesti, 

kommunikointi oli normaalia vähäisempää.  

 

Lapsen kehityksen rooli kommunikoinnissa on merkittävä, kuten aiemmin on jo 

tullut ilmi. Luvussa 6.4. kuvailin jokaisen tanssikurssille osallistuneen lapsen 

yksilöllisiä piirteitä. Näistä kuvauksista on selkeästi havaittavissa se, kuinka paljon 

erilaiset kehitysvaiheet vaikuttavat kommunikointiin. Tanssitoimintaan vaikuttavaa 

motorista heikkoutta ei ollut yhdelläkään lapsista, mutta kaikki muut toiminnan 

tason kehityksen osa-alueet (arjen sujuminen, lapsen kehitys ja kontaktikeinot) 

olivat nähtävissä heissä. Kognitiiviset ja sosiaaliset taidot olivat merkittävimmät 

osa-alueet, jotka vaikuttivat lasten väliseen vuorovaikutukseen ja kommunikointiin. 

Hyvä esimerkki siitä on Elinan innokas suhtautuminen muihin lapsiin. Hän otti 

mielellään kontaktia muihin, muttei osannut asettua sellaisen lapsen asemaan, 

joka ei pidä innokkaasta lähestymisestä. Lapsen kielellinen kehitys vaikutti myös 
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paljon kommunikointiin ja sen selkeyteen muun muassa Tiian ja Maijan 

tapauksissa. He olivat varovaisia sanallisessa kommunikoinnissa, mutta kuitenkin 

omalla tavallaan aktiivisia vuorovaikuttajia.  Tiia ja Maija kommunikoivat paljon 

elein ja ilmein. (Överlund 2009, 22.) 

 

Överlund (2009, 22) mainitsee vuorovaikutuksen kommunikointikeinoiksi 

toiminnan tasolla katseen, kosketuksen, kehon, ääntelyn ja puheen, toiminnan, 

sekä ilmeet ja eleet. Lapset käyttivät kaikkia näitä keinoja. Osalla sanalliset ja 

äänelliset keinot olivat vahvimpia kommunikoinnin välineitä, kuten esimerkiksi 

Mikolla ja Hannalla. Katja kommunikoi aktiivisesti katseellaan, vaikka ilmeet ja 

eleet olivat hänelle vaikeita. Tiia puolestaan kommunikoi sekä ilmeillään ja 

eleillään että katseellaan. Hän myös pyrki ottamaan kosketuksen avulla muita 

lapsia mukaan tanssiin. Maijalla oli tapana kommunikoida paljon toiminnalla ja 

kehollaan, sillä hän vastasi kysymyksiin usein liikkeillä. Elina käytti kaikkia 

kommunikointikeinoja, mutta hänen vahvuutensa olivat erilaiset ääntelytavat, ei 

ainoastaan puhe.   

 

Kieli ja kommunikointi auttavat lasta ilmaisemaan yksilöllisyyttään ja ovat 

yhteydessä lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Kielenkäyttö on tunteiden 

ilmaisua, sosiaalista vuorovaikutusta, toiminnan ilmaisemista sekä ajattelua. 

Ruumiin kieli, eleet ja ilmeet ovat vahvasti sidoksissa tunteisiin. Kommunikointi voi 

olla hyvin kokonaisvaltaista, vaikka varsinaista sanallista kommunikointia ei 

ilmenisikään eikä lapsi osallistuisi sanalliseen keskusteluun. Hyvä vuorovaikutus ja 

lapsen kohtaaminen vaativat aikuiselta tilannetajua sekä lapsen tuntemista ja 

arvostamista. (Nurmilaakso 2011, 31–32; Korkeamäki 2011, 45.) Seuraavassa 

kuvailen  tanssitunteja sanallisen kommunikoinnin näkökulmasta.  

 

7.3.1 Lasten sanallinen kommunikointi  
 

Kommunikointi on merkittävä osa vuorovaikutusta. Vuorovaikutus on usein 

tiedostamatonta, eikä siihen kiinnitetä paljon huomiota. Kommunikointi voi olla 

sanallista tai sanatonta, joista tässä yhteydessä tarkastelen erityisesti sanallista eli 

kielellistä kommunikointia. Yleisimpiä kielellisen kommunikoinnin keinoja ovat 
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puhe ja kirjoitus, joita vahvistetaan äänensävyillä, puheen korostuksella, naurulla, 

itkulla, sävelkululla ja tauoilla. (Launonen 2007, 6–7.)  

 

Ryhmän lasten sanallisessa kommunikoinnissa oli suuria eroja, sillä jokaisella 

heistä oli siinä omia haasteitaan ja sen myötä oma tapansa kommunikoida 

sanallisesti. Osalla lapsista vuorovaikutus tukeutui sanalliseen ja osalla 

sanattomaan kommunikointiin. Tanssitunneilla lapset kommunikoivat koko ajan 

aktiivisesti, mutta suurin osa kommunikoinnista oli sanatonta. Tarkastelen tässä 

luvussa erityisesti sitä, millaista sanallista kommunikointia tanssitunneilla esiintyi. 

Millainen merkitys sanallisella kommunikoinnilla oli vuorovaikutuksessa ja millaista 

sanallinen kommunikointi oli. 

 

Sanallinen kommunikointi liittyi tunneilla useimmiten tanssitilanteisiin. Pidimme 

tunnin aikana aina keskimäärin kaksi tai kolme lyhyttä juomataukoa, jotka 

osoittautuivat lapsille hyväksi tilaisuudeksi keskustella muiden lasten kanssa 

koulupäivän tapahtumista tai muista harrastuksista. Tauon jälkeen kommunikointi 

liittyi jälleen tanssiin ja harjoitteeseen. Sanallinen kommunikointi alkoi jokaisen 

tunnin alussa, kun lapset saapuivat saliin. Mikko, Katja ja Hanna tulivat tunneille 

aina paljon ennen tunnin alkua, joten he olivat jokaisella kerralla 

vastaanottamassa muita lapsia. He tarkkailivat salin ikkunasta milloin kukakin 

tulee ja huudahtivat tulijan nimen heti hänet huomattuaan. Katja odotti aina 

kovasti, että Maija saapuu paikalle. Maijan saavuttua Katja meni heti pyytämään 

häntä seurakseen saliin.  

 

Kommunikointitaito on ensimmäinen vuorovaikutustaito, jonka ihminen oppii. 

Vuorovaikutustaidot kehittyvät yleensä eri vaiheiden kautta johtaen puheeseen. 

Sanallinen kommunikointi alkaa noin kahden vuoden ikäisillä lapsilla, kun 

esikielellinen kehitys päättyy ja lapsi alkaa käyttää puhuttua kieltä pääasiallisena 

kommunikointimuotonaan. Vuorovaikutus liittyy aina sanalliseen kommunikointiin 

ja toimii yhdistävänä tekijänä ihmisten ja ympäristön välillä. (Kauppila 2005, 22–

26; Paavola 2011, 43–44, 56.)  

 

Kommunikointitaidot kehittyvät fysiologisten ominaisuuksien, persoonallisuuden ja 

ympäristön vaikutuksesta. Sosiaalinen ja fyysinen ympäristö ovat havaittavissa, 
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siinä miten lapsen kommunikointi kehittyy ja miten se vastaa lapsen 

kehitysvaiheen tarpeita. Elinympäristössä lapsi kehittää kommunikointiaan ja 

löytää itselleen luontevimmat tavat kommunikoida. (Launonen 1993, 132–136, 

139.) Tanssitunneilla kommunikointiympäristö oli avoin ja kaikilla lapsilla oli oikeus 

sanoa mielipiteensä. Pyrin tukemaan lasten sanallista kommunikointia kyselemällä 

ja keskustelemalla heidän kanssaan. Sanallisessa kommunikoinnissa muodostui 

selkeitä kommunikointipareja. Mikko ja Elina tanssivat paljon yhdessä ja samalla 

puhuivat paljon. Katja kommunikoi aktiivisesti Hannan kanssa. Maija ja Tiia 

kommunikoivat erittäin vähän sanallisesti, sillä heidän sanallinen kommunikointi 

rajoittui alku- ja loppupiiriin. Viimeisellä kerralla Tiia jäi tunnin jälkeen saliin 

kertomaan kuulumisistaan. Koin tällöin, että hän on hyväksynyt minut ja piti minua 

turvallisena aikuisena, jolle voi kertoa omia asioita.  

 

Mikon ja Elinan välinen kommunikointi oli erilaisiin liikkumistapoihin liittyvää ja 

osittain hieman kilpailuhenkistä. He vertailivat osaamistaan toisiinsa ja kertoivat 

aiemmista tanssikokemuksista. Ajoittain keskinäinen sanallinen kommunikointi 

vaikutti olevan Mikolle ja Elinalle tärkeämpää kuin varsinainen tanssi. He puhuivat 

paljon miten asioita voisi tehdä, mutta eivät kauan jaksaneet keskittyä itse 

tekemiseen. Molemmat heistä kommunikoivat paljon myös muiden lasten kanssa, 

mutta tällöin sanallinen vuorovaikutus jäi useimmiten heidän puheensa varaan. 

Muut lapset vastasivat heidän puheeseensa yleensä sanattomilla 

kommunikointikeinoilla. 

 

Hanna tanssi paljon yksin eikä vaikuttanut kaipaavansa keskustelukumppania. 

Katja yritti aktiivisesti ottaa kontaktia Hannaan ja samalla ohjata Hannan 

tekemistä. Hanna ei kuitenkaan aina suostunut ohjailuun, vaan jatkoi liikkumista 

yksin ottaen Katjaan etäisyyttä. Hanna kommunikoi useimmiten kanssani kysellen 

erilaisista harjoitteista. Hannan sanallinen kommunikointi oli kyselevää ja hänen oli 

tärkeää saada tietää miksi jotain harjoitetta tehdään sekä mikä on seuraavana 

vuorossa. Kysely ja keskustelu auttoivat Hannaa keskittymään yhteen 

harjoitteeseen kerrallaan, kunhan hän tiesi mitä on seuraavaksi tulossa. 

 

 Nyt saatte jatkaa vielä omaa tanssia pallon kanssa. (Katri) 

 Ai ihan mitä itte haluaa? (Hanna) 



97 
 

 

 Joo ihan miten haluatte. (Katri) 

 Mitä sitte tehhään? (Hanna) 

 Sen jälkeen tehhään se tuttu jääpuikko-rentoutus. (Katri) 

 

Kaiken kaikkiaan lasten sanallinen kommunikointi oli muutaman lapsen varassa. 

Osa sanallisesti aktiivisista lapsista ihmetteli muiden hiljaisuutta, mutta he eivät 

koskaan pilkanneet toisiaan. Kaikki lapset pystyivät kommunikoimaan keskenään, 

vaikka kaikki heistä ei ollut sanallisesti aktiivisia. Huomasin tanssikurssin puolessa 

välissä, että sanallinen kommunikointisuhde muodostui jokaisella tunnilla samojen 

lasten välille ja samalla tavalla. Ruokosen mukaan (2011, 62) lapsen sanallisen 

kommunikoinnin kehitys on vahvasti sidoksissa musiikkiin, mikä oli havaittavissa 

myös tanssitunneilla. Musiikki tuki lapsen kommunikointia ja ilmaisua paljon, sillä 

se oli osa ryhmän arkea. Musiikki vapautti lasten jännitetiloja, jolloin heidän oli 

helppo heittäytyä liikkeeseen musiikin mukana ja myös kommunikoida sanallisesti. 

(Ruokonen 2011, 62–67.) Kaikki ryhmän lapset kommunikoivat aktiivisesti, mutta 

pääosin enemmän sanattomasti kuin sanallisesti. Sanattomasta kommunikoinnista 

kerron seuraavassa luvussa enemmän. 

 

7.3.2 Lasten sanaton kommunikointi  
 

Tanssi sai ryhmän lapsissa aikaan suuren kirjon erilaisia tunteita, jotka näkyivät 

suurimmalla osalla lapsista sanattomina reaktioina, ilmeinä, toimintana ja eleinä. 

Sanaton kommunikointi on lapsen ensimmäinen kommunikointikeino, sillä sen 

avulla hän pyrkii olemaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Lapsi oppii 

osoittamaan haluamaansa, vuorottelemaan sanattomassa kommunikoinnissa 

muiden kanssa ja lähettämään erilaisia signaaleja katseillaan ja eleillään. 

(Korpijaakko-Huuhka & Launonen 1996, 9–10; Launonen 1993, 132–136, 139.) 

 

Sanaton kommunikointi oli tanssitunneilla merkittävässä roolissa, sillä vain osa 

lapsista oli aktiivisia puheen tuottajia. Lapset tukeutuivat paljon erilaisiin 

sanattomiin kommunikointikeinoihin, kuten katseisiin, hymyyn, kosketukseen ja 

käden liikkeisiin. Seuraavassa tarkastelen jokaisen lapsen sanatonta 

kommunikointia yksilöllisesti. 
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Elina 

 
Elina kommunikoi kaiken kaikkiaan aktiivisesti sekä muiden lasten että opettajan 

kanssa. Hän turvautui pääosin sanalliseen kommunikointiin, mutta käytti muita 

kommunikointikeinoja sen tukena. Elina osasi eläytyä erilaisiin mieliala -

harjoitteisiin monipuolisesti ja erityisesti juuri ilmeillään ja kehon kielellään. Elinalla 

diagnosoidun autismin piirteet näkyivät erityisesti sosiaalisissa tilanteissa, kuten 

vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa. Hän lähestyi aktiivisesti muita ja käytti 

lähestymisen keinoina sekä sanallista kommunikointia että kehon kieltä. Hän 

halasi paljon muita lapsia, mutta ei aina ymmärtänyt, milloin se on sopivaa ja 

milloin ei. (Kirk ym. 2006, 295–296; Farrell 2008, 242–243; Autismi- ja 

aspergerliitto ry, 2011.) 

 

Elinan kehon kieli oli monipuolista ja hänelle oli luontevaa kommunikoida myös 

sanattomasti. Se tuli ilmi erilaisissa tunteita korostavissa harjoitteissa, joissa oli 

tavoitteena eläytyä musiikin maailmaan ja näyttää muille musiikin tuottamia 

tunteita. Esimerkiksi surullinen tunne näkyi hänen tanssissaan niin, että hänen 

kasvonsa olivat surulliset, pää oli alhaalla ja liike oli vaisua. Autistiselle lapselle on 

tyypillistä, että sosiaalinen toimintakyky, kieli ja leikki ovat poikkeavia verrattuna 

lapsen muuhun kehitykseen (Linna 2004, 289). Harjoitukset osoittivat, että Elina 

tunnisti erilaisia tunteita itsessään ja osasi kuvailla ja ilmentää niitä sekä 

sanallisesti että sanattomasti.  

 

Elinan ADHD-diagnoosi näkyi sanattomassa kommunikoinnissa siten, että hänen 

elekielensä oli melko levotonta ja yliaktiivista, eikä hän jaksanut aina keskittyä 

ohjeiden kuuntelemiseen. Lapselle, jolla on diagnosoitu ADHD, on tyypillistä, että 

keskittyminen herpaantuu ja käyttäytyminen on impulsiivista (ADHD-liitto ry 2011). 

Elinan eleet ja ilmeet olivat suuria ja vauhdikkaita ja hän näytti ne mielellään muille 

lapsille.  

 

Mikko 
 
Mikko oli puhevaikeudestaan huolimatta aktiivinen sanallinen kommunikoija ja 

käytti sanattomia kommunikointikeinoja tukemaan puhetta. Halu ohjata ja johtaa 



99 
 

 

muita ilmeni vahvana ja muita lapsia se selkeästi ärsytti. Mikko antoi muille usein 

sanallisen ohjeen, jota hän täydensi eleillä ja liikekielellä. Mikon eleet ja toiminta oli 

melko rajua verrattuna muihin lapsiin. Hän näytti paljon esimerkkiliikkeitä, eikä 

ymmärtänyt miksi muut eivät halunneet tehdä samoja liikkeitä. Mikko esitteli paljon 

tietokonepelien liikekieltä ja puhui paljon tappelusta, joka näkyi myös hänen 

liikkumisessaan ja sanattomassa kommunikoinnissaan.  

 

Mikko lähestyi ryhmäläisiä erittäin aktiivisesti ja Elinan tavoin halasi muita lapsia 

spontaanisti, mikä loi jännitteen lasten välille. Mikko näytti aina elekielellään, jos ei 

pitänyt jostain. Epämieluisan harjoitteen aikana oli tyypillistä, että hän meni salin 

reunalle istumaan tai alkoi leikkiä omaa leikkiään. Mikolla oli vaikeuksia ymmärtää 

miksi osa lapsista oli niin hiljaisia, eivätkä he aina vastanneet sanallisesti hänen 

kysymyksiinsä. Mikolle oli luontevaa näyttää tunteet liikkeiden ja kasvon ilmeiden 

avulla. Ilman musiikkia tunteet eivät aina olleet tulkittavissa. Musiikki selkeästi 

rohkaisi Mikkoa kommunikoimaan sanattomasti ja etsimään omia liikkeellisiä ja 

tanssillisia vahvuuksiaan. 

 

Kaikilla ADHD -diagnosoiduilla henkilöillä on omat vahvat puolensa ja kykyjä, joita 

voi ja tulee vahvistaa (ADHD -liitto ry 2011). Havaintojeni perusteella Mikon 

vahvuudet liittyivät musiikkiin ja liikuntaan. Mikko hymyili aina, kun hän kuuli 

musiikkia ja hän alkoi saman tien liikkua sen mukana. Hänelle oli luontaista 

kuunnella erilaisia rytmejä, eri soitinten ääniä ja tehdä monipuolisia liikkeitä 

musiikin tahtiin. ADHD-diagnoosi näkyi Mikon sanattomassa viestinnässä niin, että 

hän ei jaksanut pysähtyä kuuntelemaan, vaan teki samalla aina jotain omaa 

liikettä. Mikko näytti selkeästi eleillään, jos ei pitänyt tunnista tai harjoitteesta.  

 

Hanna 
 
Hannan sanaton kommunikointi tapahtui hänen ja tanssin välillä.  Minun kanssani 

hän kommunikoi paljon sanallisesti. Muiden lasten kanssa hän käytti enemmän 

sanattomia kuin sanallisia kommunikointikeinoja. Tanssi tuotti Hannalle selkeästi 

ilon ja onnen tunteita, jotka näkyivät hänen kasvoistaan, eleistään ja 

toiminnastaan. Hanna viihtyi paljon omissa oloissa kuunnellen tarkasti musiikkia ja 

erilainen musiikki sai hänet tulkitsemaan sitä eri tavoin. Hanna osasi eritellä ja 
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tunnistaa omia tunteitaan sanattomin kommunikointikeinoin, vaikka sanallinen 

perustelu tuotti hänelle paljon vaikeuksia. Ilmekorttien valinnan yhteydessä Hanna 

osasi näyttää kasvoillaan millainen mieliala hänellä on, mutta ei osannut perustella 

sitä sanoin.  

 

Hannalla diagnosoitu Cornelia de Lange -oireyhtymä näkyi sanattomassa 

kommunikoinnissa niin, että hänen huomionsa kiinnittyi ajoittain esimerkiksi omiin 

varpaisiin. Tanssin aikana esiintynyt sanaton kommunikointi oli upeaa katsottavaa, 

sillä tanssi sai hänessä aikaan paljon ilmeitä, kuten hymyä, eleitä ja iloista liikettä. 

Sanallisessa kommunikoinnissa sitä ei niin paljon näkynyt. Ajoittain Hannalla oli 

vaikeuksia vastata esittämiini kysymyksiin sekä sanattomasti että sanallisesti. (ks. 

myös Peippo 2004, 1.) 

 

Katja otti usein kontaktia Hannaan, mutta Hanna näytti eleillään haluavansa liikkua 

yksin. Ajoittain hän tanssi yhdessä Maijan kanssa, mutta kuitenkin niin, että 

molemmat tuottivat omaa liikettään osittain toisiaan jäljitellen. Tytöt sopivat 

yhteisestä tanssista sanattomin keinoin, eivätkä koskaan keskustelleet siitä. 

Tanssinopettajan näkökulmasta katsottuna Hannan sanaton kommunikointi oli 

liikkeessä monipuolista ja hän osasi tanssin keinoin tuoda tunteensa näkyviin, 

vaikka muuten se tuotti hänelle melko paljon haasteita.  

 

Maija 

 

Maija kommunikoi useimmiten ilmeillä ja kehon kielellä. Hän saattoi vastata myös 

kysymyksiin liikkeillä, joita oli kurssin alussa vaikea tulkita. Tuntien edetessä sekä 

minä että lapset totuimme siihen ja huomasin, että se oli hänelle luontevin keino 

kommunikoida. Maijalla oli todettu epileptisiä poissaolokohtauksia, jolloin häneen 

ei saanut minkäänlaista kontaktia. Tunneilla huomasin Maijan muutaman kerran 

olevan poissaoleva, sillä hän oli kuin muissa maailmoissa. Sanoin hänen nimensä, 

mutta siitä huolimatta hän oli hiljaa paikallaan ja jatkoi toimiaan hetken kuluttua. 

Oireet vaikuttivat Maijan tanssiin keskeyttämällä sen hetkeksi. Kohtauksen aikana 

oireena oli lyhyt poissaolo ja tajunnan alenema, jonka aikana Maijan keskittyminen 

herpaantui. Poissaolokohtauksen jälkeen Maija pystyi jatkamaan toimintojaan 

normaalisti. (Farrel 2008, 127–128.)  
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Maija oli musikaalisesti lahjakas, hän kuunteli musiikkia tarkasti ja osasi liikkua 

monipuolisesti erilaisten musiikkien tahtiin. Maijalle musiikki ja tanssi vaikutti 

olevan luonteva kommunikointikeino ja hän otti usein tanssillaan kontaktia muihin 

lapsiin. Maija tanssitti muita lapsia muun muassa pitämällä heidän käsistään kiinni 

ja ohjaamalla heidän liikkeitään. Maijan sanallinen kommunikointi tarvitsee vielä 

paljon tukea, mutta sanattomia kommunikointikeinoja hän osaa käyttää jo 

monipuolisesti hyväksi.  

 

Maijalla oli todettu Downin oireyhtymä, johon liittyy usein kommunikoinnin ja kielen 

kehityksen vaikeuksia. Useimmilla lapsilla, joilla on diagnosoitu  Downin 

syndrooma, sanallinen kommunikointi ei riitä, vaan he tarvitsevat jonkin muun 

tavan ilmaista itseään. He ovat usein erittäin aktiivisia ja taitavia ilmeiden, eleiden, 

viittomien ja toiminnan jäljittelyn käyttäjiä. Maija oli ilmaisullisesti yksi ryhmän 

vahvimmista lapsista, joka näkyi hänen tuottamassaan tanssissa. Hänestä 

huomasi heti, jos hänellä oli erityisen hyvä päivä tai jos hän halusi olla omissa 

oloissaan. (Kirk ym. 2006, 164–165; Kirk ym. 2009 151–153.) 

 

Tiia 
 
Tiia oli tunneilla rauhallinen tanssija ja kommunikoija. Tiia puhui tunneilla hiljaa ja 

pätkittäin, joka johtui hänen kuulo- ja kehitysvammaan liittyvästä kommunikoinnin 

häiriöstä. Kuulovammaan liittyy usein puheen vaikeus. Vaikeasti kuulovammaisen 

lapsen puhe voi olla erittäin epäselvää ja virheellisesti äännettyjä sanoja on paljon. 

Puhe voi olla myös vokaalivoittoista tai niin sanottua omaa puhetta, jota toisten on 

vaikea ymmärtää. (Lonka & Linkola 2009, 125–126.) Tiian tapauksessa en aina 

ymmärtänyt kaikkea mitä hän sanoi, mutta asia yleensä selvisi kysymällä. 

Sanallisen kommunikoinnin häiriöstä johtuen Tiia tukeutui todella paljon 

sanattomaan kommunikointiin. Hän oli ryhmän aktiivisin sanattomien 

kommunikointikeinojen käyttäjä.  

 

Katsekontakti oli Tiialle tärkeä kommunikointikeino. Kommunikoinnin varhaisin 

muoto onkin juuri katsekontakti äidin ja lapsen välillä. Katseella on erittäin tärkeä 

sosiaalinen ja emotionaalinen merkitys, sillä siihen liittyvät myös muut 
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varhaisimmat vastavuoroisen kommunikoinnin keinot, kuten hymy ja ääntely. 

(Launonen 1993, 132–136, 139.) Katsekontaktilla Tiia kertoi, jos hän tarvitsi tukea 

liikkumiseen tai lisäohjetta. Ymmärtäessään ohjeen hän loi  minuun katsekontaktin 

ja kysyessäni jotain, hän varmisti vielä nyökkäyksellä ymmärtäneensä ohjeen. 

 

Tiia näytti kasvoillaan ja käsiensä liikkeillä innostumisensa. Tarkat ohjeet ja näytöt 

saivat hänet toimimaan ohjeiden mukaan. Tiialla oli tunneilla tapana liikkua paljon 

muiden lasten kanssa, mutta pitää samalla käsiä puuskassa. Tiia oli aktiivinen 

ohjaamaan muita lapsia mukaan leikkiin ja otti kaikki huomioon. Muutamilta 

tunneilta tein havaintoja siitä, että Tiialle oli tärkeää se, että kaikki pääsivät 

osallistumaan. Tiia yritti sanattomien kommunikointikeinojen ja näyttöjen avulla 

ottaa tanssikavereita mukaan leikkiin, mikäli joku heistä ei ymmärtänyt ohjeita. 

Sanaton viestintä ja positiivisuus olivat ehdottomasti Tiian vahvuuksia 

tanssitunneilla. 

 

Katja 
 

Katjalle kommunikointi oli yleisesti haastavaa. Hän kommunikoi sanallisesti 

aktiivisesti Hannan ja Maijan kanssa, mutta muiden kanssa tanssiessaan hän oli 

melko hiljaa. Katja osallistui tanssituntien toimintaan vaisusti. Hän valitsi kuitenkin 

jokaisen tunnin lopussa mielialakseen tosi iloisen ja osasi myös perustella 

valintansa taitavasti. Katja kertoi pitävänsä paljon tanssimisesta, vaikka ulospäin 

hänen ilonsa ei näkynyt. Hänen ilmeensä oli suurimman osan ajasta neutraali ja 

ajoittain jopa hieman tylsistynyt.  

 

En tiedä, onko Katjalla diagnosoitu jokin kehitykseen, kasvuun tai oppimiseen 

liittyvä vaikeus, mutta havaintojeni perusteella Katjan suurimmat haasteet ovat 

sanattomassa kommunikoinnissa. Hänelle tuotti suuria vaikeuksia eläytyä erilaisiin 

tunnetiloihin ja näyttää sitä toiminnallaan. Harjoitellessamme erilaisten tunteiden 

näyttämistä ilmein ja elein, Katja esitti kaikki tunnetilat samalla tavalla. Katja näytti 

ilonsa pienellä hymyllä, sillä esimerkiksi muiden lasten iloitessa esimerkiksi 

ilmapalloista tai saippuakuplista, hänen kasvoillaan välähti vain pieni hymy. 
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8. TANSSI LAPSEN ERITYISYYDEN TUKENA 

 

 

Tämä tutkimus osoittaa, että soveltavalla tanssilla on paikkansa lasten elämässä. 

Tanssin rooli joko harrastuksena, terapiamuotona tai opiskelualana tulee olla 

kaikkien saavutettavissa tanssijan erilaisista lähtökohdista riippumatta. 

Tutkimuksen mukaan opettaja ohjasi tanssin avulla lapsia tunnistamaan omia 

tunteitaan ja pohtimaan mistä tunteet johtuvat. Tanssitunneilla vallitsi läpi 

tanssikurssin positiivinen tunnelma, joka osoittaa sen, että tanssi on yksi keino 

saada lapset tuntemaan olonsa iloiseksi ja hyväksytyksi. Tanssi on laji, jossa 

suorituksen pituutta ei mitata. Tärkeintä on sen myötä kasvava luovuus ja 

mahdollisuus toteuttaa itseään.   

 

Tanssi antaa lapsille mahdollisuuden kehittää omia kommunikointitaitojaan. 

Musiikilla on merkittävä rooli tanssitunneilla ja monella tämän tutkimuksen tunnilla 

lapset antoivat musiikin ja sitä myöten tanssin viedä mukanaan. 

Peruslähtökohtana tanssissa on se, että antaa musiikin ja kehon kuljettaa liikettä, 

miettimättä liikaa. Silloin tanssista tulee kommunikointikeino, joka vahvistaa 

erityisesti sanatonta kommunikointia. Tässä luvussa tarkastelen tutkimuksen 

luotettavuutta, sekä pohdin millaisia mahdollisuuksia tämä tutkimus luo 

tulevaisuuden tanssitutkimuksille. 

 

8.1. Luotettavuustarkastelu 

 
Tutkijan subjektiviteetin esiin tuominen ja sen asettaminen luotettavuuden 

kriteeriksi on laadullisen tutkimuksen luotettavuuden lähtökohta. Tässä 

tutkimuksessa olen kirjoittanut näkyviin kaikki tekemäni ratkaisut ja perustellut ne 

lukijoille. (Eskola & Suoranta 2008, 211.) Tutkimusetiikka on tärkeää huomioida 

kaikissa tutkimuksissa, mutta erityisen tärkeäksi koin sen lasten osallistuessa 

tutkimukseen. Halusin kannustaa ja tukea lapsia sekä heidän huoltajiaan 

osallistumaan tutkimukseen kertomalla tarkasti mistä tutkimuksessa on kyse ja 

mitä tanssitunneilla tehdään.  
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Tanssinopettajana minulle oli erityisen tärkeää, että pystyin luomaan lapsille 

turvallisen oppimisympäristön ja kaikkien tanssijoiden välille avoimen ilmapiirin. 

Hirsjärven (2002, 25) mukaan tutkijan on pystyttävä osoittamaan luotettavuutta ja 

hankittava tarpeelliset tutkimusluvat. Niiden myötä tutkija antaa lupauksen suojata 

tutkimukseen osallistuvien anonymiteetti. Anoin tutkimusluvan kaupungilta, jossa 

tein tutkimusta. Samalla lupasin ottaa vastuun tanssituntien suunnittelusta ja 

toteutuksesta huomioiden lasten erilaiset lähtökohdat. Lupasin tutkimukseeni 

osallistuville lapsille ja heidän huoltajilleen, että tunnit sisältävät monipuolisesti eri 

tanssilajeja. Lupasin myös, että sekä lasten että heidän huoltajiensa anonymiteetti 

säilyy tutkimuksessani. Pyysin huoltajilta tutkimukseeni ainoastaan tiedot 

osallistuvien lasten sukupuolesta, iästä, mahdollisesta diagnoosista ja 

mielenkiinnon kohteista. Anonymiteetin vuoksi en mainitse tutkimuksessani lasten 

oikeita nimiä tai paikkakuntaa, jossa tutkimus on tehty.  

 

Eettiset näkökulmat ovat olleet tärkeitä työn alusta lähtien. Jatkoin soveltavan 

tanssin tutkimista kandidaatin tutkielman pohjalta, joten olin jo aiemmin perehtynyt 

siihen, miten lapset tulee huomioida osana tutkimusta (Kaljunen 2010). Eettiset 

kysymykset olivat tärkeitä erityisesti opetustilanteissa. Tutkimukseen osallistuneet 

lapset tarvitsivat selkeät ohjeet sekä yksinkertaisen ja turvallisen tuntirakenteen. 

Pyrin luomaan lapsille rutiineita, jotta he pystyvät vapautumaan tanssitunneilla ja 

toteuttamaan itseään. Huomioin lasten erityisyyden ja tuen tarpeet tutkimuksen 

alusta asti. Otin huomioon sen, että erityisen tuen tarve voi olla lapsille tai heidän 

vanhemmilleen erittäin arka aihe. Tässä tutkimuksessa vanhemmat olivat erittäin 

avoimia ja halusivat kertoa lapsistaan jopa enemmän kuin pyysin. Osa huoltajista 

kertoi minulle myös asioista, jotka eivät olleet tutkimuksen kannalta oleellisia. Koin 

tämän luottamuksen osoituksena. 

 

Otin tutkimusetiikan huomioon heti aloitettuani tuntien suunnittelun, mutta 

erityisesti silloin, kun tapasin lapset ja heidän huoltajansa. Kerroin tutkimuksestani 

lasten huoltajille tanssikurssin ensimmäisen tunnin lopussa. Annoin samalla kotiin 

täytettäväksi tutkimuslupalomakkeet. Oli hienoa huomata, että lapset olivat 

ilmoittautuneet ryhmään positiivisin mielin ja huoltajat tukivat lastensa harrastusta 

innokkaasti. Halusin tietää  huoltajien mielipiteen tutkimuksestani ja erityisesti 

tuntien videoinnista, ennen kuin mainitsin siitä lapsille. Aloitin kuvaamisen 
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kolmannella tunnilla, jolloin annoin vielä lapsille mahdollisuuden kertoa, mikäli he 

eivät halua tulla kuvatuksi. Keskustelimme aiheesta ja sovimme yhdessä, että 

kameraa ei tarvitse jännittää tai pelätä.  

 

Aineiston on oltava riittävä ja kattava, jotta laadullisen tutkimuksen 

arviointiperusteet täyttyvät. Riittävä aineisto on sellainen, jonka avulla tutkija saa 

vastaukset tutkimuskysymyksiinsä. Tämän tutkimuksen aineistona oli kahdeksan 

55 minuutin mittaista videota. Siirsin videomateriaalin aina kuvausviikolla sekä 

tietokoneelleni että muistitikulleni. Säilytin materiaalin myös kuvaamallani kasetilla. 

Katsoin videomateriaalit aina yksin kotonani, jolla takasin sen, ettei kellään muulla 

ollut mahdollisuutta nähdä videoita. Videoetnografia tutkimusmenetelmänä sopi 

tutkimukseeni erittäin hyvin. Kurssin puolessa välissä tunneista alkoi ilmetä 

samanlaisia ja toistuvia piirteitä, jolloin pystyin muodostamaan käsityksen tanssin 

tuottamista tunteista. Aineisto tuotti saturaation. Laaja videoaineistoni mahdollisti 

sen, että minulla oli hyvät edellytykset vastata mahdollisimman laajasti 

tutkimuskysymyksiini.  

 

Huomioin tutkimuksessani kaikki videoetnografialle ja sen luotettavuudelle esitetyt 

haasteet. Tanssiryhmän lapset tiesivät osallistuvansa tutkimukseen ja he tiesivät 

myös sen, että heillä on halutessaan mahdollisuus kieltäytyä kuvaamisesta. 

Videoinnin tarpeellisuutta perustelen sillä, että opettajan roolissa minun olisi ollut 

mahdotonta tehdä luotettavia havaintoja ilman apuvälineitä. Tutkimusaihe oli 

sellainen, että koin videoetnografian parhaaksi mahdolliseksi 

tutkimusmenetelmäksi. Tutkimus on luotettava ja pätevä, sillä videot tulivat vain 

omaan käyttööni ja tutkimustulokset perustuvat siihen, miten analysoin ja tulkitsin 

videoita tutkimuskysymysteni pohjalta. Olin perehtynyt käyttämääni menetelmään 

hyvin ennen kuin aloitin varsinaisen tutkimusprosessin. Muihin mahdollisiin 

menetelmiin, kuten haastatteluun verrattuna, videot näyttivät minulle todellisia 

tilanteita tanssitunneilta ja pystyin analysoimaan tapahtumia, joita en välttämättä 

ollut tuntien aikana havainnut. (ks. myös Goldman 2007, 3–7) 

 

Tanssitaustastani johtuen minulla oli kokemusta tanssin aiheuttamista tunteista ja 

kommunikoinnista ennakko-oletuksia. Kokemusteni kautta tiesin, että tanssilla voi 

parhaimmillaan tuottaa ilon ja hämmästyksen tunteita sekä vapauttaa jännitetiloja. 
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Nyt kyseessä oli erilainen tanssiryhmä, kuin mitä olin aiemmin opettanut. En 

osannut täysin valmistautua opetukseen tai voinut olettaa, että myös nämä lapset 

saavat tanssista samanlaisen nautinnon kuin minä. Pyrin toimimaan tilanteen 

mukaan ja käyttämään omaa tieto-taitoani hyödyksi. Tuntien aikana tekemäni 

havainnot kulkivat rinnakkain videoilta tekemieni havaintojen kanssa. Videointi oli 

merkittävässä roolissa, sillä sieltä löysin vahvistusta havainnoille, joita tein tuntien 

aikana ja jotka kirjasin tutkimuspäiväkirjaani. Joillain tunneilla en ollut kaikissa 

tilanteissa varma siitä miksi, joku lapsista oli esimerkiksi surullinen, mutta videoilta 

pystyin havainnoimaan tilanteen uudelleen ja näkemään mistä surullisuus johtui.  

 

Tavoitteeni oli tutkia lasten tunteita ja kommunikointia soveltavan tanssin tunneilla. 

Onnistuin tutkimaan sitä mitä oli tarkoitus tutkia, sillä aineistostani ilmeni suuri 

määrä erilaisia tunteita ja kommunikointikeinoja, jotka vastasivat 

tutkimuskysymyksiini. Aineistosta löytyisi vielä paljon analysoitavaa ja 

jatkotutkimusmahdollisuuksia. Aineistoon jäi paljon materiaalia muun muassa siitä, 

miten lapsen kotiolot heijastuvat tanssitunneilla käyttäytymiseen, miten lapsen 

minäkuva näkyy ja kehittyy tanssitunneilla. Vanhemmat mainitsivat muutaman 

kerran tanssin terapeuttisen vaikutuksen ja sen tutkimiseen olisi luontevaa jatkaa 

tämän tutkimuksen pohjalta.  

 

Eskolan ja Suorannan (2008, 210) mukaan lukija etsii tutkimuksesta asioita, jotka 

hän haluaisi itsekin allekirjoittaa. Joistain tutkimuksista jää päällimmäisenä 

mieleen elämän maku ja toisista puolestaan epäilys siitä, ovatko asiat niin kuin 

tutkija väittää. Tanssitaustani on tuonut tähän tutkimukseen paljon todentuntua ja 

omakohtaisia kokemuksia. Toivon, että tekemilläni valinnoilla sekä 

lähdekirjallisuuden, omien tietojen, taitojen ja tutkimuksen tuottamien tulosten 

avulla pystyn takaamaan sen, että lukijoille välittyy tutkimuksestani soveltavan 

tanssin tärkeys ja sen rooli liikuntakasvatuksessa. 

 

8.2. Pohdintaa 

 
Tanssi sopii liikuntamuotona erinomaisesti kaikille ihmisille erilaisista lähtökohdista 

huolimatta. Tanssia on kehitetty erilaisille ihmisryhmille sopivaksi ja sitä käytetään 
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nykyisin myös terapiamuotona. Liike on osa jokapäiväistä elämäämme ja se voi 

joskus olla sanoja helpompi tapa ilmaista itseään ja tunteitaan. Tanssissa kehon ja 

mielen yhteys vahvistuu ja minäkuva selkiytyy. Terapiamuotoisessa tanssissa on 

tärkeintä se, ettei siinä tarvita tanssin erityisosaamista, vaan keho aktivoituu 

fyysisesti omien rajojen mukaan. Se vaikuttaa kokonaisvaltaisesti hengitykseen, 

verenkiertoon, venyvyyteen, koordinaatioon ja lihasvoimaan. (Pylvänäinen 2009a; 

2009b.)  

 

Väätäinen (2009, 211–220) tutki erityistä tukea tarvitsevien aikuisten tanssiryhmän 

toimintaa. Tutkimuksen mukaan ryhmän jäsenillä oli tanssitunneilla aikaa 

kuunnella omaa kehoaan vertaamatta sitä muihin. Tanssijoiden liikkeet eivät 

välttämättä olleet isoja, mutta sitäkin merkityksellisimpiä itse tanssijoille. Oman 

tutkimukseni tanssiryhmässä tein saman havainnoin. Lapset liikkuivat itsenäisesti 

ja etsivät omalle keholle sopivia tanssimuotoja ja liikkeitä. Tunneilla oli selkeästi 

huomattavissa se, että lapsen luonne ja temperamentti vaikuttivat paljon 

liikkumiseen. Avoimet ja äänekkäät lapset liikkuivat laajemmin ja suuremmin, kun 

taas omassa rauhassa viihtyvät lapset tekivät pienempää, mutta varmasti itselleen 

merkityksellistä liikettä. Sekä Väätäisen opettaman ryhmän että tähän 

tutkimukseen osallistuneen ryhmän perusperiaate oli, että kaikki tanssijat oppivat 

herkistymään liikkeelle. Sen avulla tanssijat oppivat tanssimaan monipuolisesti ja 

omalla tavallaan kauniisti erilaisista liikkumistavoistaan huolimatta.  

 

Kandidaatin tutkielmaani haastattelemani tanssija oli työskennellyt aikuisten 

erityistä tukea tarvitsevien tanssijoiden kanssa. Hänen kokemuksensa mukaan 

tanssin aiheuttamat positiiviset tunteet olivat näkyneet ryhmässä selkeästi. Tässä 

tutkimuksessa tanssin aiheuttamat erilaiset fyysiset reaktiot, samoin kuin ilmeet, 

eleet ja puhe olivat selvästi havaittavissa lasten toiminnassa. Tunteilla oli suuri 

merkitys siinä, millaista tanssia lapsi milloinkin tuottaa. Tanssijat saivat itse luoda 

oman liikkeensä eikä tanssi ollut mahdotonta kenellekään. (ks. myös Huovinen & 

Rintala 2003, 358–359.) Kandidaatin tutkielmaani haastattelemani tanssija piti 

erityistä tukea tarvitsevia tanssijoita lähtökohdistaan huolimatta rohkeina. 

Harjoitusten myötä heidän rohkeutensa kasvoi entisestään paljastaen todelliset 

persoonat. Samoin tapahtui tähän tutkimukseen osallistuneessa ryhmässä. 

Tanssituntien alkaessa lapset olivat hieman sulkeutuneita ja tarvitsivat selkeästi 
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aikaa tottua minuun, muihin lapsiin ja myös opetustilaan. Lapset vapautuivat 

kurssin edetessä ja alkoivat avautua liikkeen kautta enemmän niin henkisesti kuin 

fyysisesti. Uskon, että he kokivat olevansa arvostettuja sellaisina kuin ovat ja se 

vapautti heidän tunnetilojaan. 

 

Erityisen tuen tarpeista johtuen tutkimukseeni osallistuneen ryhmän lapsille voi olla 

keskimääräistä haastavampaa tunnistaa ja tiedostaa omia tunteitaan. Sen vuoksi 

tanssin tuottamia tunteita oli ilo seurata. Minulle tapahtui sama, kuin 

haastattelemalleni tanssijalle. Liikutuin usein kurssin aikana lasten ilosta ja tanssia 

kohtaan tuntemasta nautinnosta, jonka pystyin selvästi näkemään heidän 

liikkeistään ja puheistaan. Kandidaatin tutkielmaani haastattelemani tanssija totesi, 

että tanssi ei itsessään ole erilaista, vaan tanssijat tekevät siitä erilaista ja 

omannäköistä. Yhdyn täysin tähän ajatukseen, sillä lapset olivat niin aitoja, etteivät 

he miettineet tanssin erilaisuutta vaan tanssivat juuri niin kuin heistä hyvältä tuntui.  

 

Laakkosen (2009, 33) mukaan tanssin ja hyvinvoinnin välinen yhteys on tärkeä. 

Kaikilla ihmisillä on oikeus tanssiin erilaisista lähtökohdista huolimatta ja 

osallistava tanssitoiminta lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Esimerkiksi 

yhteisötanssi voi parantaa elämän laatua ja hyvinvointia antamalla tanssijalle 

mahdollisuuden omaan luovaan tanssi-ilmaisuun. Tällöin tanssin tavoitteena ei ole 

esiintyminen, vaan yhteisöllisyyden lisääminen ja sosiaalisen pääoman 

vahvistaminen, aivan kuten tässä ryhmässä. Yleisten tanssiryhmien tunneilla 

harjoitellaan usein tanssisarjoja ja tähdätään niiden esittämiseen tanssikoulun 

kevätjuhlassa, mutta tässä tapauksessa tavoitteena oli ennemmin itsensä 

kehittäminen kuin muille esiintyminen.  

 

Tanssin rooli yhteiskunnassa on pieni, mutta niille, jotka siihen osallistuvat, erittäin 

merkityksellinen. Tutkimukseen osallistuneet lapset pitivät tanssia huoltajiensa 

mukaan tärkeänä harrastuksena, vaikka se ei aina tunneilla heidän reaktioissaan 

ollut havaittavissa. Lapset kokivat tiedostamattaan valtavan kirjon erilaisia tunteita 

ja oppivat kommunikoimaan tanssin keinoin monipuolisesti. Jokaisella heistä on 

lukuisia kommunikoinnin haasteita, mutta olen iloinen, mikäli tämä kurssi auttoi 

heitä kehittymään kommunikoinnissaan. Tanssi vapauttaa mielen ja antaa 

mahdollisuuden olla oma itsensä.  
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Soveltavan tanssin tutkimus on vielä aluillaan, mutta toivon, että tämän 

tutkimuksen myötä joku muukin tutkija innostuu ja rohkaistuu tutkimaan tanssia ja 

sen antamia mahdollisuuksia. Aiemmin mainitsemieni 

jatkotutkimusmahdollisuuksien lisäksi olisi kiinnostavaa tietää, miksi juuri tanssi sai 

lapsissa aikaan niin paljon erilaisia tunteita. Yhtenä mielenkiintoisena 

jatkotutkimusmahdollisuutena näen myös sen, onko tanssi lapsille enemmän 

fyysinen liikuntamuoto vai keino ilmaista tunteita ja ajatuksia.  

 

Tämä tutkimus osoitti, että tanssilla ja musiikilla on suuri merkitys lapsen 

kehitykselle. Tanssi vapauttaa lapsia liikkumaan persoonallisesti ja omat rajat 

huomioon ottaen. Aution (1995, 251) mukaan lapselle musiikki ja erilaiset rytmit 

ovat tärkeitä heti syntymästä lähtien, joten on luontaista tuottaa myös liikettä 

musiikin mukana. Koulumaailmassa tanssin tulisi saada lisää jalansijaa, mikäli 

näin on. Opettajien tulisi ennakkoluulottomasti ja rohkeasti lisätä tanssin määrää 

kouluissa, jolloin sen mahdollinen rauhoittava vaikutus tulisi esille. Tulee muistaa, 

että erilaiset tanssijat jättävät tanssiin aina oman jälkensä ja tekevät tanssista 

erinäköistä.  

 

Matka soveltavan tanssin maailmassa tämän ryhmän kanssa on ollut herkistävä ja 

koskettava. Ryhmästä tuli kymmenen tanssitunnin aikana minulle erittäin tärkeä ja 

merkittävä osa arkeani. Se, miten lapset nauttivat tanssista, on muokannut myös 

omaa suhtautumistani tanssiin. Perfektionistiluonteena olen aina halunnut pyrkiä 

tanssillani parhaaseen mahdolliseen tekniseen ja taiteelliseen suoritukseen ja sitä 

kautta vaikuttamaan yleisön tunteisiin. Omat tunteeni ovat kulkeneet vahvasti 

mukana ja tanssin kautta olen pystynyt purkamaan monia elämässäni eteen 

tulleita vaikeitakin asioita. Näillä tanssitunneilla ymmärsin sen, ettei tanssin tarvitse 

olla teknisesti taitavaa ollakseen kaunista. Pysähdyin tunneilla seuraamaan lasten 

liikettä ja useammin kuin kerran liikutuin heidän ilostaan.  

 

 

 

 



110 
 

 

LÄHTEET 
 

 

ADHD-liitto ry. 2011. Saatavilla www-muodossa:  

<URL: http://www.adhd-liitto.fi/ADHD.htm> 

(Luettu 1.4.2011) 

 

Ahonen, H. 2000. Musiikki sanaton kieli. Musiikkiterapian perusteet. Vantaa: 

Tummavuoren Kirjapaino Oy.   

 

Ala-Ketola, M. 2005. Modernin kulttuurin maailma. Teoksessa S. Zetterberg (toim.) 

Maailman historian pikkujättiläinen. Porvoo: WSOY, 992–1000. 

 

Alasuutari, P. 1999. Laadullinen tutkimus. 3.uudistettu painos. Jyväskylä: 

Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Alderson, P. 2005. Designing Ethical Research with Children. Teoksessa A. Farrell 

(toim.) Ethical Research with Children. Great Britain: McGraw-Hill Education, 27–

36.  

 

Almqvist, F. 2004. Tarkkaavuuden ja oppimisen häiriöt. Teoksessa I. Moilanen, E. 

Räsänen, T. Tamminen, F. Almqvist, J. Piha & K. Kumpulainen (toim.) Lasten- ja 

nuorisopsykiatria. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy, 240–249. 

 

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. 2011. 

Definition of Intellectual Disability. Saatavilla www-muodossa: 

<URL:http://www.aamr.org/content_100.cfm?navID=21>  

(Luettu 10.8.2011). 

 

Anon. 2009. Mitä on yhteisötanssi? Yhteisötanssi.fi, 3.4.2009. 

Saatavilla www-muodossa: <URL: http://www.yhteisotanssi.fi/mita-on-

yhteisotanssi/> (Luettu 6.4.2011). 

 



111 
 

 

Anttila, E. 1994. Tanssin aika. Opas koulujen tanssikasvatukseen. 

Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 139. Tampere: Tammer-paino Oy. 

 

Anttila, E. 2006. Tanssin mieli. Teoksessa R. Jakku-Sihvonen (toim.) Taide- ja 

taitoaineiden opetuksen merkityksiä. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja nro. 39. 

Helsinki: Yliopistopaino, 60–75. 

 

Autio, T. 1995. Liiku ja leiki. Motorisia perusharjoitteita lapsille. Jyväskylä: 

Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Autismi- ja aspergerliitto ry. 2011. Autismin kirjo. Saatavilla www-muodossa: 

<URL: http://www.autismiliitto.fi/autismin_kirjo>  

(Luettu 1.4.2011) 

 

Berry, J.W. 1990. Imposed Etics, Emics and Derived Etics: Their Conceptualand 

Operational Status in Cross-Cultural Psychology. Teoksessa T.N. Headland, K.L. 

Pike & M. Harris (toim.) Emics and Etics. the Insider/Outsider Debate. USA: Sage 

Publications Inc., 84–87. 

 

Blumenfeld-Jones, D. 2008. Dance, Choreography, and Social Science Research. 

Teoksessa J. Gary Knowles & Ardra L. Cole (toim.) Handbook of the Arts in 

Qualitative Research. USA: Sage Publications Inc., 175–184. 

 

Cantell, H. 2010. Ratkaiseva vuorovaikutus. Pedagogisia kohtaamisia lasten ja 

nuorten kanssa. Juva: WS Bookwell Oy. 

 

Cranford, M. K. 2011. Research in the Development of Curricula in Dance 

Through the Study of Historical Techniques. Degree of Bachelor of Arts. USA: 

Meredith College.   

 

Crohn & Colitis ry. 2011. Crohnin taudin kuvaus. Saatavilla www-

muodossa.<URL:http://www.crohnjacolitis.fi/cms/Taudin-kuvaus.23.0.html> (Luettu 

1.4.2011) 

 



112 
 

 

Cuskelly, M. 2005. Ethical Inclusion of Children with Disabilities in Research. 

Teoksessa A. Farrel (toim.) Ethical Research with Children. Great Britain: 

BookEns Ltd. Royston, Herts, 98–111. 

 

Dunphy, K. & Scott, J. 2003. Freedom to Move. Movement and Dance for People 

with Intellectual Disabilities. Australia: MacLennan+ Petty Pty Limited. 

 

Erickson, F. 2007. Ways of Seeing Video: Toward a Phenomenology of Viewing 

Minimally Edited Footage. Teoksessa  R. Goldman, R. Pea, B. Barron & S.J. 

Denny (toim.) Video Research in the Learning Sciences. New Jersey: Lawrence 

Erlbaum Associates, Inc., 145–155. 

 

Eskola, J. & Suoranta. J. 2008. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Jyväkylä: 

Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Farrell, A. 2005. Ethics and Research with Children. Teoksessa A. Farrell (toim.) 

Ethical research with Children. Great Britain: McGraw-Hill Education, 1–14. 

 

Farrell, M. 2008. Educating Special Children. An Introduction to Provision for 

Pupils with Disabilities and Disorders. Great Britain: TJ International Ltd, Padstow, 

Cornwall. 

 

Goldman, R. 2007. Video Representations and the Perspectivity Framework: 

Epistemology, Etnography, Evaluation, and Ethics. Teoksessa R. Goldman, R. 

Pea, B. Barron & S.J. Denny (toim.) Video Research in the Learning Sciences. 

New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 3–7. 

 

Goleman, D. 2005. Lahjakkuuden koko kuva. Tunneäly. 10.painos. Suomentanut 

J. Kankaanpää. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy. 

 

Grönfors, M. 2001. Havaintojen teko aineistonkeräyksen menetelmänä. 

Teoksessa J. Aaltola & R. Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin 

valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalla tutkijalle. Jyväskylä: Gummerus 

Kirjapaino Oy, 124–141. 



113 
 

 

 

Heikinaro-Johansson, P. & Kolkka, T. 1998. Koululiikuntaa kaikille. Soveltavan 

liikunnanopetuksen opas. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2002. Tutki ja kirjoita. Vantaa: 

Tummavuoren kirjapaino Oy.  

 

Huovinen, T. & Rintala, P. 2003. Soveltava liikunnanopetus. Teoksessa P. 

Heikinaro-Johansson, T. Huovinen & L. Kytökorpi (toim.) Näkökulmia 

liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY, 342–355. 

 

Isokorpi, T. & Viitanen, P. 2001. Tunnevoimaa! Tampere: Tammer-Paino Oy.  

 

Javanainen, T. 1996. Sovellettu liikunta—ryhmävoimisteluako? 

Kehitysvammaisten tanssikurssista paljon iloa. Fysioterapia 43 (1), 14–17. 

 

Kaljunen, K. H. 2010. Tanssin taikaa—Tanssi ja musiikkiliikunta soveltavan 

liikuntakasvatuksen osana. Kandidaatin tutkielma. Rovaniemi: Lapin Yliopisto.   

 

Kanerva, J. & Pyykkönen, T. 2004. Suomi pärjää hyvin erityisliikunnassa. Liikunta 

& Tiede 41 (4), 29. 

 

Kauffman, K. A. 2006. Inclusive Creative Movement and Dance. United States of 

America: Versa Press.  

 

Kauppila, R. A. 2005. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. Keuruu: Otavan 

Kirjapaino Oy.  

 

Keltikangas-Järvinen, L. 2004. Temperamentti—ihmisen yksilöllisyys. Juva: WS 

Bookwell Oy. 

 

Kirk, S.A., Gallagher J.J., Anastasiow N.J. & Coleman M.R. 2006. Educating 

Exceptional Children. Eleventh edition. Boston, New York: Houghton Mifflin 

Company. 



114 
 

 

 

Kirk, S.A., Gallagher J.J., Anastasiow N.J. & Coleman M.R. 2009. Educating 

Exceptional Children. Twelfth edition. Canada: Wadsworth, Cengage Learning. 

 

Koivumäki, K. 1984. Erityisryhmien liikunta. Teoksessa E. Mälkiä & M. Palosuo 

(toim.) Erityisryhmien liikunta. Opas erityisryhmien liikuntaa ohjaaville. 

Liikuntatieteellisen seuran julkaisu no 87. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 13–14. 

 

Kokkonen, M. & Pulkkinen, L. 1996. Tunteet ja niiden säätely. Psykologia 31 (6), 

404–411. 

 

Korkeamäki, R.-L. 2011. Kieli ja vuorovaikutus oppimisympäristössä. Teoksessa 

M. Nurmilaakso & A.-L. Välimäki (toim.) Lapsi ja kieli. Kielellinen kehittyminen 

varhaiskasvatuksessa. Helsinki: Unigrafia Oy, yliopistopaino, 42–52. 

 

Korpijaakko-Huuhka A. M. & Launonen, K. 1996. Kommunikoinnin häiriöt. Syitä, 

ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. Tampere: Tammer-Paino Oy.  

 

Kukkonen, S. 2006. Pilvi tanssii. Erityisoppilas lastentanssi- ja alkeisbalettitunnilla. 

Opinnäytetyö. Kuopio: Savonia ammattikorkeakoulu, Kuopion Musiikki- ja 

Tanssiakatemia. 

 

Kunnari, A. 2011. Liikuntapääoma ja holistinen ihmiskäsitys liikuntaa opettavan 

työssä. Rovaniemi: Lapin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta. Acta 

Universitatis Lapponiensis 205. Väitöskirja: Lapin yliopisto. 

 

Kuoppala, A. 2003. Rytmiikka. Teoksessa P. Heikinaro-Johansson, T. Huovinen & 

L. Kytökorpi (toim.) Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY, 232–-

244. 

 

Laakkonen, J. 2009. Tanssissa on tulevaisuus. Tanssin visio ja strategia 2010–

2020. Helsinki: Taiteen keskustoimikunta―Valtion tanssitaidetoimikunta. 

Saatavilla www-muodossa: 



115 
 

 

<URL:http://edmund.taiteenkeskustoimikunta.fi/default.asp?WCI=wciEDM_Downlo

ad_Submit&lngDoc_id=2950&strFile_nam=TT+Tanssissa+on+tulevaisuus.pdf> 

(Luettu 6.4.2011) 

 

Laban, R. 1975. Modern Educational Dance. Plymouth: The Guernsey Press 

Co.Ltd. 

 

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 23.6.1977/519. Saatavilla www-

muodossa: <URL: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519> 

(Luettu 6.6.2011) 

 

Lampinen, E. 1995. Musiikkiliikunta, tanssit ja leikit. Teoksessa E. Mälkiä (toim.) 

Erityisliikunta II—liikunnan sovellutukset. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 

129. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy, 47–54. 

 

Launonen, K. 1993. Eleestä puheeseen. Teoksessa A. Iivonen, A. Lieko & P. 

Korpilahti (toim.) Lapsen normaali ja poikkeava kielen kehitys. Helsinki: 

Suomalaisen kirjallisuuden seura, 127–164. 

 

Launonen, K. 2007. Vuorovaikutus—kehitys, riskit ja tukeminen kuntoutuksen 

keinoin. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Leisiö, T. 2011. Tanssin tutkimiseen kaivataan resursseja. Tampere. 

Saatavilla www-muodossa:  

<URL:http://www.uta.fi/laitokset/mustut/tanstutk.html> 

(Luettu 15.2.2011) 

 

Lindsay, G. 2000. Researching Children’s Perspectives: Ethical Issues. Teoksessa 

A. Lewis & G. Lindsay (toim.) Researching Children’s Perspectives. Great Britain: 

Biddles Limited, 1–20. 

 

Linna, S-L. 2004. Laaja-alaiset kehityshäiriöt. Teoksessa I. Moilanen, E. Räsänen, 

T. Tamminen, F. Almqvist, J. Piha & K. Kumpulainen (toim.) Lasten- ja 

nuorisopsykiatria. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy, 289–298. 



116 
 

 

 

Lonka, E. & Linkola, H. 2009. Kuulovammaisen lapsen kuulon, kielen ja 

kommunikaation kuntoutus. Teoksessa K. Launonen & A-M. Korpijaakko-Huuhka 

(toim.) Kommunikoinnin häiriöt—syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen 

perusteita. Helsinki: Yliopistopaino, 119–142. 

 

Moberg, S. & Vehmas S. 2009. Erityiskasvatuksen perusteet ja käytännöt. 

Teoksessa S. Moberg, J. Hautamäki, J. Kivirauma, U. Lahtinen, H. Savolainen & 

S. Vehmas (toim.) Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki: WSOYpro Oy, 47–73. 

 

Moilanen, I. Tunne-elämän häiriöt. Ahdistuneisuushäiriöt. Teoksessa I. Moilanen, 

E. Räsänen, T. Tamminen, F. Almqvist, J. Piha & K. Kumpulainen (toim.) Lasten- 

ja nuorisopsykiatria. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy, 201–208. 

 

Moliis, P. 2009. Täyttä elämää. Opettaja 104 (43), 50–51. 

 

Nieminen, P. 2001. Liikunnanopettaja tanssinopettajana. Oma osaaminen 

heijastuu asenteisiin ja oppilaisiin. Liikunta & Tiede 38 (2), 6–8. 

 

Nieminen, P. 2003. Tanssin monet kasvot. Teoksessa P. Heikinaro-Johansson, T. 

Huovinen & L. Kytökorpi (toim.) Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: 

WSOY, 218–231. 

 

Nurmilaakso, M. 2011. Pienen lapsen kielellinen tietoisuus osana kielen kehitystä. 

Teoksessa M. Nurmilaakso & A.-L. Välimäki (toim.) Lapsi ja kieli. Kielellinen 

kehittyminen varhaiskasvatuksessa. Helsinki: Unigrafia Oy, yliopistopaino, 31–41. 

 

Ojala, U. 2011. Ilon kautta ammattiin. Keskuspuiston ammattiopistossa jokaista 

opiskelijaa kohdellaan yksilönä. Opettaja 106 (3) 26–30. 

 

Opetushallitus. 2004. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. 

Saatavilla www-muodossa:  

<URL:http://www02.oph.fi/ops/perusopetus/pops_web.pdf> 

(Luettu 14.6.2010) 



117 
 

 

 

Opetushallitus. 2005. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän 

opetussuunnitelman perusteet 2005. Saatavilla www-muodossa: 

<URL:http://www.oph.fi/download/123012_taideyl_ops.pdf> 

(Luettu 22.2.2011) 

 

Opetushallitus. 2010. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset 

ja täydennykset 2010. Määräykset ja ohjeet 2011:20. 

Saatavilla www-muodossa:  

<URL:http://www.oph.fi/download/132882_Perusopetuksen_opetussuunnitelman_

perusteiden_muutokset_ja_taydennykset2010.pdf> 

(Luettu 14.6.2011) 

 

Paavola, L. 2011. Varhaisten vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen kehitys. 

Teoksessa S. Loukusa & L. Paavola (toim.) Lapset kieltä käyttämässä. 

Pragmaattisten taitojen kehitys ja sen häiriöt. Juva: Bookwell Oy, 43–61.  

 

Pakkanen, P. 2001. Näkymätön tanssitaide—Koulukelpoiseksi kesytetty tanssi. 

Liikunta & Tiede 38 (2), 12–13. 

 

Peippo, M. 2004. Cornelia de Lange -oireyhtymä. Cornelia de Lange -

Oireyhtymäsäätiön Iso-Britannian osaston tekemästä kirjasesta suomentanut 

erikoislääkäri Maarit Peippo, Väestöliiton perinnöllisyysklinikka 2004. Saatavilla 

www-muodossa: 

<URL: http://www.vaestoliitto.fi/@Bin/564976/Cornelia+de+Lange+tm.pdf> 

(Luettu 1.4.2011) 

 

Pike, K.L. 1990. On the Emics and Etics of Pike and Harris. Teoksessa T.N. 

Headland, K.L. Pike & M. Harris (toim.) Emics and Etics. the Insider/Outsider 

Debate. USA: SAGE, 29–47. 

 

Pylvänäinen, P. 2009a. Kehollinen eläjä. Suomen tanssiterapiayhdistys ry. 

Saatavilla www-muodossa:  



118 
 

 

<URL:http://www.tanssiterapia.net/things/attachments/0723731001254418039.pdf

> (Luettu 7.10.2010) 

 

Pylvänäinen, P. 2009b. Liiku ja koe tanssiterapiaa! Mitä varten?  Suomen 

tanssiterapiayhdistys ry. Saatavilla www-muodossa: 

<URL:http://www.tanssiterapia.net/things/attachments/0056290001254418386.pdf 

> (Luettu 7.10.2010) 

 

Rantala, T. 2006. Etnografisen tutkimuksen perusteet. Teoksessa J. 

Metsämuuronen (toim.) Laadullisen tutkimuksen käsikirja. Jyväskylä: Gummerus 

Kirjapaino Oy, 215–283. 

 

Rintala, P. 2004. Suomi erityisliikunnan mallimaaksi? Liikunta & Tiede 41 (4), 31. 

 

Ruokonen, I. 2011. Musiikin monet kielet. Teoksessa M. Nurmilaakso & A.-L. 

Välimäki (toim.) Lapsi ja kieli. Kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa. 

Helsinki: Unigrafia Oy, yliopistopaino, 62–69. 

 

Saari, A. 1995. Pyörätuolitanssi. Teoksessa E. Mälkiä (toim.) Erityisliikunta II—

liikunnan sovellutukset. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 129. Jyväskylä: 

Gummerus Kirjapaino Oy, 55–59. 

 

Sarje, A. 2001. Koululaiset koreografeina—luova tanssi liikunnallisena 

vaihtoehtona. Liikunta & Tiede 38 (2), 22–25. 

 

Sarriola, J. 2010. Kaikille mahdollisuus liikkua. Vammaisurheilu: Liikunnan 

apuvälineitä voi vuokrata ympäri maata. Lapin Kansa 20.11.2010, 21. 

 

Siljamäki, M. 2001. Afrikkalainen tanssi ryhmäilmiönä: Yksilöllisyydestä 

yhteisöllisyyteen ja takaisin. Liikunta & Tiede 38 (2), 30–33. 

 

Siljamäki, M. 2003. Tanssin oppiminen—enemmän kuin askeleita. Teoksessa P. 

Heikinaro-Johansson, T. Huovinen & L. Kytökorpi (toim.) Näkökulmia 

liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY, 211–217. 



119 
 

 

 

Silvàn, S. 2009. Paljettien kimallusta erityislasten tanssiryhmässä. YLE -Uutiset.  

Saatavissa www-muodossa: 

<URL:http://ohjelmat.yle.fi/akuutti/muksun_mukana/arkisto/paljettien_kimallusta_er

ityislasten_tanssiryhmassa> (Luettu 18.5.2011) 

 

Skoning, S.N. 2008. Movement and Dance in the Inclusive Classroom. Teaching 

Exceptional Children Plus 4 (6), Article 2.  

Saatavilla www-muodossa:  

<URL:http://journals.cec.sped.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1512&context=tecpl

us> (Luettu 16.8.2011) 

 

Ström, U. & Lempinen, M. 2006. Puheen sujuvuuden häiriöt: änkytys ja sokellus. 

Teoksessa K. Launonen & A-M. Korpijaakko-Huuhka (toim.) Kommunikoinnin 

häiriöt—syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. Helsinki: 

Yliopistopaino, 191–202. 

 

Syrjäläinen, E. 1994. Etnografinen opetuksen tutkimus: kouluetnografia. 

Teoksessa L. Syrjälä, S. Ahonen, E. Syrjäläinen & S. Saari (toim.) Laadullisen 

tutkimuksen työtapoja. Rauma: Kirjayhtymä Oy, 68–112. 

 

Tervala, E. 1997. Lapsen tanssi: harjoituksia tanssivien lasten kanssa 

työskenteleville. Helsinki: Yliopistopaino.  

 

Tilastokeskus. 2011a. Erityisopetukseen siirretyt peruskoulun oppilaat otto- tai 

siirtopäätöksen mukaan 2010. Saatavilla www-muodossa: 

<URL:http://www.stat.fi/til/erop/2010/erop_2010_2011-06-09_tau_004_fi.html> 

(Luettu 4.8.2011) 

 

Tilastokeskus. 2011b. Osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2009–2010 

saaneet peruskoulun oppilaat erityisopetuksen ensisijaisen syyn mukaan. 

Saatavilla www-muodossa:  

<URL:http://www.stat.fi/til/erop/2010/erop_2010_2011-06-09_tau_005_fi.html> 

(Luettu 4.8.2011) 



120 
 

 

 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 6. 

uudistettu painos. Latvia: Livonia Print. 

 

Turunen, K. E. 2004. Tunne-elämä. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy. 

 

Vehmas, S. 2005. Vammaisuus. Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. 

Tampere: Tammer-Paino. 

 

Verhe, I. 1997. Esteettömät liikuntatilat. Opetusministeriö. Liikuntapaikkajulkaisu 

63. Tampere: Tammer-paino Oy. 

 

Vihu, S. 1989. Soveltava liikunnanopetus—opas vammaisten ja pitkäaikaisesti 

sairaitten lasten liikuntaan. Helsinki: Valtion painatuskeskus. 

 

Vilppunen, P. 1984. Rentoutuminen ja sen harjoittelu. Teoksessa E. Mälkiä & M. 

Palosuo (toim.) Erityisryhmien liikunta. Opas erityisryhmien liikuntaa ohjaaville. 

Liikuntatieteellisen seuran julkaisu no 87. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 226–

235. 

 

Väätäinen, H. 2009. Liikkeessä pysymisen taika. Etnografisia kokeiluja 

yhteisötanssiryhmässä. Eetos-julkaisuja 8. Tampere: Tampereen yliopistopaino-

Juvenes Print. 

 

World Health Organization. 1993. The ICD-10 Classification of Mental and 

Behavioural Disorders. Diagnostic Criteria for Research. Saatavilla www-

muodossa: <URL:http://www.who.int/classifications/icd/en/GRNBOOK.pdf> 

(Luettu 6.6.2011) 

 

World Health Organization. 2001. International Classification of Functioning, 

Disability and Health (ICF). Saatavilla www-muodossa: 

<URL:http://www.who.int/classifications/icf/en/index.html>  

(Luettu 14.2.2011) 

 



121 
 

 

World Health Organization. 2011a. Grades of Hearing Impairment. 

Saatavilla www-muodossa:  

<URL: http://www.who.int/pbd/deafness/hearing_impairment_grades/en/> 

(Luettu 1.4.2011) 

 

World Health Organization. 2011b. Health Topics. Disabilities. 

Saatavilla www-muodossa:  

<URL:hhtp//www.who.int/topics/disabilities/en/> (Luettu 14.2.2011) 

 

Ylönen, M. 2003. Kulttuuri luo tanssia—tanssi luo kulttuuria. Teoksessa P. 

Heikinaro-Johansson, T. Huovinen & L. Kytökorpi (toim.) Näkökulmia 

liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY, 201–210. 

 

Zimmer, R. 2002. Liikuntakasvatuksen käsikirja. Didaktis-metodisia perusteita ja 

käytännön ideoita. Hämeenlinna: Karisto Oy. 

 

Østern, T.P. 2009. Meaning-making in the Dance Laboratory. Exploring Dance 

Improvisation with Differently Bodied Dancers. Helsinki: Yliopistopaino. 

 

Överlund, J. 2009. Puhe ja kieli kehittyvät vuorovaikutuksessa. Teoksessa K. 

Launonen & A. M. Korpijaakko-Huuhka (toim.) Kommunikoinnin häiriöt—syitä, 

ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. Helsinki: Yliopistopaino, 19–38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 

Liite 1. Tutkimuslupakysely Rovaniemen kaupungin erityisliikunnalle 

 
TUTKIMUSLUPAHAKEMUS Rovaniemen kaupungin erityisliikunnalle 
 

Tutkimuksen tekijä: KK Katri Kaljunen  

  puh. 050–3010941, kkaljune@ulapland.fi 

Pro gradu -tutkielman ohjaaja Lapin yliopistossa: professori Heli Ruokamo 

Tutkimusaiheen ja tutkimuksen tarkoituksen esittely: 

 

Olen luokanopettajaopiskelija Lapin yliopistosta. Teen tutkimusta erityislapsista 

tanssijoina. Seuraavassa esittelen tarkemmin tutkimuksen, jossa tulen 

hyödyntämään aineistoa, mikäli annatte siihen luvan.  Tutkimukseni tavoitteena on 

selvittää millaisia reaktioita tanssi saa aikaan erityislapsissa. Tarkoitukseni on 

kerätä aineisto Rovaniemen  kaupungin erityisliikunnan järjestämiltä Tanssin 

taikaa -tanssiryhmän tunneilta, joissa toimin ohjaajana. Vanhempien ja lasten 

luvalla tarkoitukseni on videoida kahdeksan kymmenestä tunnista. Kirjoitan 

tutkimuspäiväkirjaa jokaisen tanssitunnin jälkeen, jonne kirjaan omat tuntemukseni 

ja tuntien aikana tekemäni havainnot. Videoilta puolestaan tarkastelen lasten 

reaktioita ja toimintaa. 

 

Pyydän lupaa toteuttaa tutkimusta Tanssin taikaa -tanssiryhmän tunneilla. Pyydän 

lupaa videoida osan tanssitunneista ja analysoida ja hyödyntää videomateriaalia 

tutkimuksessani. Pyydän lupaa myös havainnoida erityislapsia tanssituntien 

aikana pitäen tutkimuspäiväkirjaa. Erityislasten anonymiteetti säilyy 

tutkimuksessani, sillä tarvitsen ainoastaan tiedot tutkittavien sukupuolesta, iästä ja 

mahdollisesta diagnoosista.  

Kunnioittavasti, Katri Kaljunen 

 

Tutkimusluvan myöntäminen: 

Tutkimusluvan myöntäjän allekirjoitus:  ________________________________ 

Nimenselvennys:                        ________________________________ 

Paikka ja päiväys:                        ________________________________ 
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Liite 2. Tiedote ja tutkimuslupakysely tanssiryhmän lasten vanhemmille 

Tervetuloa Tanssin taikaa -tanssitunneille 27.1.–7.4.2011! 

 
Tanssitunnit sisältävät monipuolisesti erilaisia tanssin lajeja ja harjoitteita, jotka 

kehittävät rytmiikkaa, kehonhallintaa ja lihaskuntoa. Tuntien kulku koostuu 

alkulämmittelystä, tanssisarjoista sekä loppuverryttelystä. Kokoonnumme joka 

torstai klo 17.30–18.25 lukuun ottamatta hiihtolomaviikon torstaita 10.3.2011. 

 

Opetustyön ohella teen luokanopettajaopintoihini kuuluvaa pro gradu -tutkielmaa, 

jota ohjaa Lapin yliopistossa professori Heli Ruokamo. Tutkin työssäni erityislapsia 

tanssijoina. Kiinnostukseni kohteena ovat reaktiot (ilmeet, eleet, kommunikointi, 

osallistuvuus), joita tanssi saa aikaa erityislapsissa. Tarkoitukseni on videoida 

kahdeksan kymmenestä tunnista alkaen to 10.2.2011. Videot tulevat vain omaan 

käyttööni. Lasten anonymiteetti säilyy tutkimuksessani, sillä tarvitsen ainoastaan 

tiedot tutkittavien sukupuolesta, iästä ja mahdollisesta diagnoosista. Olen saanut 

tutkimukseen ja videointiin luvan Rovaniemen kaupungin erityisliikunnanohjaajilta. 

Kysynkin nyt teiltä huoltajilta lupaa, saako lastanne kuvata tanssitunneilla ja saako 

hän siten osallistua tutkimukseeni. Palauttakaa paperin alaosa täytettynä ensi 

viikon tunnilla torstaina 3.2.2011. 

 

Voitte ottaa minuun yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse mikäli teillä on 

kysyttävää tanssitunneista tai pro gradu -tutkimuksestani. 

Ystävällisin terveisin,  

  Katri Kaljunen 

 puh. 050–3010941, kkaljune@ulapland.fi  

Lapseni ____________________(nimi) SAA osallistua tutkimukseen ja videointiin 

__. 

Lapseni ____________________(nimi) EI SAA osallistua tutkimukseen ja 

videointiin__. 

 

Huoltajan allekirjoitus _________________________________ 

Huoltajan nimenselvennys _________________________________ 

Paikka ja päiväys  _________________________________ 
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Liite 3. Kysely vanhemmille 

 

Hei! 

Tanssitunnit lähestyvät loppuaan ja jäljellä on enää kaksi kertaa.  

Pyytäisin nyt teiltä tutkimustani varten muutamia tietoja lapsistanne. Takaan 

lapsillenne anonymiteetin tutkimuksessani, enkä missään yhteydessä mainitse 

heidän nimiään. Palauttakaa paperin alaosa täytettynä viimeistään viimeisellä 

tunnilla to 7.4. Voitte jatkaa vastauksia myös paperin toiselle puolelle. 

Kiitos mukavista tunneista ja aurinkoista kevään jatkoa! 

 

Tanssiterveisin,  

Katri puh. 044–3010940, kkaljune@ulapland.fi 

_________________________________________________________________ 
 Lapsen etunimi ja ikä: ________________________________ 

 

1. Onko lapsenne käynyt ennen tätä kurssia tanssitunneilla? Kuinka kauan? 

_________________________________________________________________ 

 

2. Millaisia reaktioita olette huomanneet tanssin ja musiikin aiheuttavan 

lapsessanne? 

_________________________________________________________________ 

 

3. Onko lapsellanne muita harrastuksia tanssin lisäksi? Mitä? 

_________________________________________________________________ 

 

4. Millaisia erityistaitoja tai kiinnostuksen kohteita lapsellanne on? 

_________________________________________________________________ 

 

4. Jos lapsellanne on todettu jokin diagnoosi, mikä se on ja miten se 

vaikuttaa arkeen? 

___________________________________________________________ 

 

Paikka ja päivämäärä  ____________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus ____________________________________ 


