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1 JOHDANTO 

 

 

Nykyaikana viennin merkitys on korostunut entisestään rahan arvon heitellessä eri 

suuntiin. Tämän vuoksi oli mielenkiintoista päästä toteuttamaan tutkimus kulttuuri-

viennistä ja sen vaikutusmahdollisuuksista.  

 

Kulttuuriviennin kehittäminen ja luovien alojen yrittäjyyden kannustaminen ovat kei-

noja lisätä taloudellista hyvinvointia. Hallitusohjelman mukaisesti kulttuuriviennin pyr-

kimyksenä on edistää innovaatioita ja yrittäjyyttä ja sitä kautta lisätä työtilaisuuksia ja 

vientituloja. (Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry 2017.) 

 

Kansantanssi pukuineen, koreografioineen ja musiikkeineen tuo esille suomalaista 

kulttuuria omasta värikkäästä näkökulmastaan ja sen vuoksi on hyvä kehittää, sekä 

innostaa tämän alan osaajia lähteä ulkomaille.  

 

Opinnäytetyön tarve tuli esille suorittaessani viimeistä harjoittelua Karjalaiselle Nuori-

soliitolla, kun keskustelin harjoitteluohjaajani kanssa ja hän ehdotti, että ottaisin yh-

teyttä Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskukseen (KEK). He ehdottivat, 

perehtymistä kansantanssijoiden ajatuksiin matkustamisesta ja ulkomaille lähtemi-

sestä, sillä heitä kiinnosti, miten he voisivat edistää toiminnallaan kansantanssiryh-

mien ulkomaille lähtemistä.  

 

Toteuttaessani tutkimustyötä, kävi ilmi, että kansantanssijoita vaivasi heikko itsetun-

to. Hyvän itsetunnon puute on sääli, sillä kansantanssi on ulkopuoliselle katsojalle 

vaikutta elämys, sen lisäksi folk-henkinen tyyli on tekemässä tuloaan kansanmusiikin 

kasvattaessa suosiotaan. 

 

Opinnäytetyö on jaettu kahteen osaan: Opas ulkomaille lähtemisestä (erillisenä tie-

dostona), sekä varsinainen opinnäytetyöosio. Oppaassa on painotettu etenkin 

CIOFF:n festivaalien ohjeistuksia, mutta opasta voidaan muokata helposti lakien ja 

ohjeistuksien muuttuessa. Oppaan avulla kansantanssiryhmät voivat suunnitella ul-

komaille lähtemisensä ja pitää opasta muistikirjana, mitä täytyy ottaa huomioon mat-

kalle lähdettäessä ja budjetoidessa.  
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2 TANSSIA JA KANSANTANSSIA 
 

 

Opasta tehtäessä, olen tutkinut eri tanssilajeja, sekä heidän menestystä ulkomailla. 

On tärkeää nähdä mitä he ovat tehneet hyvin ja mitä huonosti, jotta kansantanssijoi-

den ulkomaille lähtemisessä voidaan välttää samat kuopat ja toisaalta saada samat 

hyödyt.   

 

Suomen sisällä hankkeita on enemmän ja vähemmän, näistä erimerkkinä Koko 

Suomi tanssii 2017-tapahtuma, joka on Suomen itsenäisyyden 100--

vuotisjuhlavuonna toteutettava tanssinohjelma ja tapahtumakokonaisuus, jonka 

Suomi 100 hanke päätti hyväksyä̈ osaksi juhlavuoden taloudellisesti tuettua ohjel-

maa. Teemoina ovat yhteisöllisyys, yhdessä̈ ja itse tekeminen, tanssitaiteen ja -

kulttuurin merkitys ja hyvinvointivaikutukset yhteiskunnassa sekä̈ tanssin moniarvoi-

suus ja demokraattisuus. (Tanssin tiedotuskeskus ry 2016, 3.)  

 

Katsottaessa kansantanssia huomataan, että kansantanssia ei useinkaan, pitkän so-

siaalisen tanssin perinteensä vuoksi, nähdä osana taidetanssin kenttää. Toisaalta 

taidemuotoinen, esittävä ja uudistava kansantanssi – niin kutsuttu ”nykykansantans-

si” – saatetaan kokea haasteelliseksi myös lajin omalla kentällä. (Markkula 2014.) 

Perinteisyys, sekä kentän vahvan harrastajapuolen vuoksi, kansantanssilta putoaakin 

rahoitusta etsiessä monia vaihtoehtoja pois, sillä pääosa rahoituksesta on suunnattu 

ammattilaisille ja heidän toiminnalleen.  

 

Huolimatta siitä, Suomen ilmapiiri on hyvin positiivinen kulttuuriviennin suhteen, opas 

tuleekin siis hyvään väliin. Kulttuurisisältöjen tuotekehitystä, välittäjätoimintaa, vientiä 

ja kansainvälistymistä vahvistetaan ja monipuolistetaan. Näitä toimintoja tukevia val-

tion rahoitusjärjestelmiä kehitetään ja pyritään parantamaan yksityisen rahoituksen 

saatavuutta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017, 41.)  

 

Kansainvälistyvässä maailmassa on tärkeää, että ulkomailla käydään, otetaan vaikut-

teita ja edustetaan Suomea niin, että ihmisille herää halu tulla vierailemaan maas-

samme. Toivottavasti myös eri säätiöt ja muut rahoittajat ymmärtävät kansantanssin 
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perinteisyyden olevan myös vahvuus kulttuurimme laajakirjoisuuden esittelemisestä 

ulkomailla.  

 

 

2.1 Ammattilaisuus vastaan harrastaminen 

 

Kansantanssi oli nimensä mukaisesti rahvaan huvia aina siihen asti, kun Euroopassa 

viriämässä oleva kansallisromanttinen aate alkoi nostaa päätään myös Suomessa. 

Kansan kulttuuria ryhdyttiin tietoisesti nostamaan esiin. Samalla rakennettiin synty-

mässä olevan valtion kansallista identiteettiä (Puukka 2016). Kansantanssin suosio 

on viime vuosina hiipunut Suomessa. Harrastajia on nyt noin 15 000, kun vielä 2000-

luvun alussa heitä arvioitiin olevan noin 20 000. Tietyillä alueilla tanhu pitää suosittu-

na harrastuksena pintansa – Kaustisen lisäksi esimerkiksi Joensuussa, Oulussa, Ro-

vaniemellä, Lahden seudulla ja Jyväskylässä. (Heusala, Polso & Kivioja, 2017.) 

Kansantanssin ammatillinen toiminta (kansantanssipedagogiikkaa lukuun ottamatta) 

on vähäistä, koska koulutusta on vähän (Markkula 2014).   

Ammattimaisen kansantanssitoiminnan ja -teosten vähäiselle näkyvyydelle lienee 

koulutuksellisen kuopan ohella muitakin syitä. Kansantanssin vahvuus ei useimmiten 

ole yksilösuorituksissa, vaikka yksilöllistä tekniikkaa toki harjoitellaan. Ominaisempi 

painopiste löytyy ryhmätoiminnasta, yhteisöstä. Sosiaalisesta tanssimuodosta ja 

ajanvietteestä pikkuhiljaa näyttämölle kivunnut laji ei ole vahvimmillaan muutaman 

henkilön pienoisproduktioissa. Tämän vuoksi kansantanssiteosten rahoitus vaatii 

enemmän – on kyettävä maksamaan palkat suuremmalle työryhmälle, jotka saattavat 

sisältää tanssijoiden lisäksi joukon muusikoita ja suunnittelijoita. (Markkula 2014.) 

Verratessa muihin tanssilajeihin näkyykin se, että monesti suosio tulee ammattilai-

suuden ollessa esillä. Hyvänä esimerkkinä tästä on vuonna 1998 järjestetty Suomen 

Tanssitaiteilijain liiton toimesta ensimmäinen Bagnolet-katselmus, eli virallisesti Ren-

contres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis’n Suomen katselmus. 

Siinä suomalaiset teokset tavoittelivat pääsyä̈ kansainväliseen koreografiakilpailuun. 

Ovi nykytanssin kansainväliseen Aerowaves-verkostoon aukesi vuonna 1997 Lon-
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toossa, ensin Tero Saariselle ja hänen jälkeensä muille suomalaiskoreografeille. 

(Suhonen 2010, 28.)  

Tämä kertookin suhteellisen paljon, sillä muut tanssilajit ovat alkaneet vallata alaa 

myös ulkomailta sen jälkeen, kun katse kiinnitettiin pois vain omasta joukosta.  

Kahdenvälisen ja monenkeskisen sekä̈ pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön kehittämi-

sessä̈ painotetaan Suomen aktiivista vaikuttamista yhteisten kulttuuripoliittisten ta-

voitteiden asettamiseen ja toimeenpanoon. Kulttuurivaihtoyhteistyössä painotetaan 

kulttuurikentän toimijoiden suoraa yhteistyötä muodollisten sopimusten ja ohjelmien 

laatimisen sijasta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2009:12, 29.) Varsinkin kansantans-

sijoille tämä on luontainen tapa hoitaa asioita, joten kansantanssiryhmiä voisi roh-

kaista hankkimaan ystäväseuroja tai vaihtoehtoisesti listata eri maista ystäväseuroja 

ja osoittaa eri seuroja toisilleen, niin, että he voivat muodostaa yhteyden.  

Eri tahojen kannanotoista saadaankin hyvin selvästi se kuva, että ulkomaille lähtemi-

nen on suotavaa ja sitä yritetään tukea erilaisin keinoin. Kun haluna on säilyttää kan-

santanssiperinne nuoremmalle sukupolvelle, täytyy kehitellä porkkanoita, jotka saa-

vat myös heidät innostumaan. Ulkomaille lähteminen toimii aina hyvin!  

 

 

2.2 Kulttuuripolitiikkaa ja kulttuurivientiä 

 

Kyky muuntaa aineettoman pääoman luomiseen tehdyt investoinnit myös taloudel-

liseksi arvoksi ja kannattavaksi elinkeinotoiminnaksi on ratkaisevassa asemassa py-

rittäessä̈ monipuolistamaan Suomen elinkeinorakennetta ja parantamaan kilpailuky-

kyä̈ (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017:18, 20). 

 

Suomessa kulttuurivienti painottuu vahvasti ammattilaispuolen toimintaan, jossa jul-

kisuudessa esille nostetaan helposti bändit ja artistit. Kuitenkin laajassa mittakaavas-

sa kulttuuriviennin tarkoitus on edistää kyseisen maan kulttuurin esiintymistä muissa 

maissa.  
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Vuonna 2015 nimitetyn hallituksen ohjelma sisältää vision, jonka mukaan Suomi on 

avoin ja kansainvälinen, kieliltään ja kulttuuriltaan rikas maa, jossa kannustetaan uu-

siutumiseen, luovuuteen ja uteliaisuuteen (Grahn-Laasonen 2017, 3). Tämä pelkäs-

tään luo pohjan sille, miten tärkeää on säilyttää myös oma perintökulttuurimme ja 

saada sitä eteenpäin, sekä esille.  

Taiteen- ja kulttuurinalat ja niiden organisoitumistavat poikkeavat toisistaan. Tuki- ja 

rahoitusrakenteet eivät kuitenkaan vastaa riittävän hyvin eri aloilla ja uusissa ilmai-

sumuodoissa tapahtunutta kehitystä̈ eikä̈ kansainvälistymistä̈, jonka muodot ja toi-

mintatavat vaihtelevat suuresti. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017:20, 20.) Rahoitus 

asettaa paineita jokaiselle luovalle alalle, toisaalta tämä kannustaa tekijöitä kehittä-

mään uusia tapoja kerätä rahaa. Näistä esimerkkinä joukkorahoitus, jolla tarkoitetaan 

yleensä suurelle yleisölle esitettäviä avoimia pyyntöjä kerätä varoja tiettyyn hankkee-

seen. Rahoitus kerätään yleensä laajalta joukolta pieninä summina halutun rahoi-

tusmäärän saavuttamiseksi, ja usein Internetissä toimivien palvelualustojen kautta. 

(Finanssivalvonta 2016.)  

Kansantanssijaryhmät voisivat hyödyntää laajemmin joukkorahoitusta antaen vasti-

neeksi esimerkiksi mahdollisuutta päästä mukaan osallistumaan treeneihin tai saada 

kansantanssitunnin. Vain taivas on rajana ideoille.  

Kulttuurilla on tärkeä rooli luovassa taloudessa, jonka kehittymiseen on kohdistunut 

suuriakin kansantaloudellisia odotuksia. Toistaiseksi odotukset eivät ole kaikilta osin 

täyttyneet. Tämä johtuu mm. siitä, että̈ teollisen tavaratuotannon tukemiseen luodut 

järjestelmät eivät ole kyenneet ottaman riittävästi huomioon luovuuteen ja kulttuuriin 

sisältyviä mahdollisuuksia ja niitä̈ edustavien toimialojen kehittämistarpeita. (mt.,, 21.) 

On hienoa, että eri tahot ovat heränneet todellisuuteen, jossa kulttuuria ei ole osattu 

käyttää tarpeeksi hyvin vientituotteena vaan se on laitettu sivuun. Mitä enemmän tu-

lee osaajia ja uskaltajia, sitä enemmän tulee olemaan myös rahoittajia ja rahoitusta-

hoja.  
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3 KEHITTÄMISTYÖN MENETELMÄT  
 

 

Koska pääosin kvalitatiivisesti ja pääosin kvantitatiivisesti suuntautuneet tutkijat suh-

tautuvat eri lailla teorian asemaan, on ehkä parempi sanoa, että tutkimusongelma 

määrää, mitä menetelmää käytetään. Koska samassa tutkimuksessa voi olla use-

amman tyyppisiä ongelmia, siinä voidaan käyttää monenlaisia menetelmiä. (Hirsjärvi 

& Hurme 2000, 27.) 

 

Pohtiessani menetelmää, oli realistista hyväksyä tosiasia, että aiheeni on suhteelli-

sen laaja ja se, että kansantanssijoita on paljon, enkä tuskin voisi heitä kaikkia haas-

tatella tai tavoittaa kyselytutkimuksillani. Selvimmin näyttää korostettavan sitä, että 

kun halutaan tietoa jonkin ilmiön laajuudesta ja voimakkuudesta, käytetään standar-

doituja mittareita, esimerkiksi kyselylomakkeita, ja muita kvantitatiivisia menetelmiä 

(mt., 27). Tämän vuoksi päämetodiksi nousi kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus, 

sillä tutkimuksen kannalta oli tärkeää saada kartoitettua mitkä ovat perimmäiset syyt 

kansantanssijoiden ja alalla toimijoiden mielestä, miksei ulkomailla käydä niin paljon 

kuin voitaisiin ja miten nämä ongelmat voidaan ratkaista mahdollisimman tehokkaas-

ti.  

 

Jos perusjoukko on suuri, resurssit eivät riitä paperikyselyssä kaikkien alkioiden tut-

kimiseen. On paljon järkevämpää ja kustannustehokkaampaa tutkia vain riittävän 

suuri osa kävijöistä ja yleistää tulokset koko perusjoukkoon tilastollisen päättelyn kei-

noin. Vaikka kokonaistutkimus on aina luotettavampi kuin otantatutkimus, hyvin 

suunnitellulla otannalla saavutetaan lähes yhtä hyvät tulokset. (Lindholm & Cantell 

2011, 65.) 

Haastattelu- ja kyselyprojekti alkoi keskustelulla tilaajan, sekä opinnäytetyöohjaajan 

kanssa, jolloin tutkimus päädyttiin aloittamaan kansantanssiryhmien ohjaajien mielipi-

teiden keräämisellä ja sen jälkeen syventää aihetta tuomalla esille kansantanssijoi-

den mielipiteitä.  

Käytetyin haastattelulaji on lomakehaastattelu, jossa haastattelu tapahtuu lomakkeen 

mukaan. Lomakkeessa kysymysten ja väitteiden muoto ja esittämisjärjestys on täysin 

määrätty. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 44.) 
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Ohjaajien haastattelun toteuduttua oli viisasta haastatella myös kansainvälisyydestä 

vastaavan koordinaattoria ja kartoittaa mitä hän ajatteli ryhmien auttamisesta, sekä 

oppaan tekemisestä.  

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita suurista joukoista ja siksi on 

ehdottoman tärkeää, että havainnot voidaan luotettavasti yleistää koko perusjouk-

koon eli siihen joukkoon, josta tutkija haluaa tietoa (Lindholm & Cantell 2011, 64). 

 

 

3.1 Kansainvälisten ryhmävaihtojen koordinaattorin haastattelu   

 

Haastattelin sähköpostitse Suomessa kansainvälistä vaihtoa koordinoivaa Riia Nie-

melä Nuorisoseuroilta, jolla on laajasti kokemusta alalta niin tanssijan, ohjaajan kuin 

koreografinkin näkökulmasta.  

 

Koska haastattelu on hyvin joustava menetelmä, se sopii moniin erilaisiin tutkimus-

tarkoituksiin (Hirsjärvi & Hurme 2000, 35). 

  

Niemelän (2017) mukaan kahdelta viimeiseltä vuodelta oma-aloitteisesti yhteyttä on 

ottanut noin kymmenisen suomalaista ryhmää, joidenkin ryhmien kanssa hän asioi 

vuosittain. Kysyttäessä vuodenaikojen vaikutusta, hän on huomannut, että yleensä 

yhteydenotot tulevat syksyllä ja keväällä, kun sopivaa ulkomaan reissua ei ole löyty-

nyt omin keinoin. Toisaalta epävirallista keskustelua tulee enemmänkin, kun hän 

esim. tapahtumissa kohtaa eri ryhmien edustajia.  

 

Katsottaessa nettisivujen kävijämääriä Niemelä (2017) välitti kysymyksen Kansan-

musiikin ja kansantanssin edistämiskeskukselle johon heidän toiminnanjohtajansa 

Sirpa Lahti (2017) vastasi kertoen, että heillä on sivut, johon on kerätty saapuneet 

kutsut. Tilastoista käy ilmi, että vuoden 2016 osalta sivuja on katsottu 420 kertaa.  

 

Kutsujen tullessa Niemelä (2017) kertoo miettivänsä yleensä ensiksi ryhmiä, jotka 

ovat ottaneet häneen yhteyttä tai ryhmiä, joiden hän katsoo sopivan festivaalille. Jos 

mieleen ei tule sopivaa ryhmää, ottaa hän yhteyttä jäsenjärjestöjen edustajiin ja sel-

vittää tietävätkö he sopivia ryhmiä. Mikäli ryhmää ei löydy näin, laitetaan festivaalista 
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avoimesti tieto nettisivulle. Yleensä ongelmana on aikataulu, jolla ryhmä tulee löytyä, 

sillä se on aika tiukka ja suorilla kontakteilla ryhmät löytyvät nopeimmin. Yleisesti kat-

sottuna kutsujen saamisen kriteerit riippuvat festivaalista ja heidän ehdoista, jotka 

voivat liittyä esiintyjien ikään, ryhmän kokoon, ohjelmistojen luonteeseen ja kestoon, 

pukuihin yms. Yleensä tanssiryhmiltä edellytetään omaa musiikkiryhmää.  

 

Ulkomaille lähtevien ryhmien koordinoimisesta puhuttaessa, nousee Niemelälle 

(2017) mieleen vahvasti se, miten ryhmät ja festivaalien ehdot ryhmille eivät kohtaa. 

Muusikoiden löytäminen tanssiryhmille on nykyään haasteellista, sen lisäksi aika 

asettaa mukaan omat vaatimuksensa, kun harrastajaryhmien jäsenten ei ole enää 

niin helppoa saada lomia juuri silloin, kun festivaali olisi, eikä ryhmät välttämättä pys-

ty sitoutumaan.  Tämän lisäksi hankaluutta on tuottanut oman viestin ”läpi” saaminen 

CIOFF:n kansallisiin komiteoihin, sekä se, että kutsujen aikataulu on aika usein mah-

doton. Ryhmä joka varmasti pystyy sitoutumaan lähtijäksi pitäisi löytyä liian nopeasti 

ja ryhmien ohjaajien pitää saada selville, ketkä kaikki matkaan pystyvät lähtemään.   

  

Toisaalta hankaluuksien vastapainona on myös ollut onnistuneitakin vaihtoja. Edel-

leen löytyy ryhmiä, jotka haluavat vastata kutsuihin. Festivaalimatkat ovat sujuneet 

hänen kuulemansa mukaan pääasiassa hyvin niin ryhmän kuin festivaalinkin puoles-

ta. (Niemelä 2017.) 

 

Ryhmän ja ohjaajan tason vaikutus ulkomaille lähtemiseen on hyvin esillä. Kutsuja 

saavat luotetuksi tiedetyt, yhteistyökykyiset ryhmät ja ohjaajat. Yleensä festivaalit 

edellyttävät ryhmiltä tasokkaita esityksiä. Siksi kutsuja välitetään sellaisille ryhmille, 

joilla tiedetään olevan riittävästi ohjelmistoa, joka on hyvin harjoiteltua. (Niemelä 

2017.)  

 
Kansainvälisen oppaan muodostamisessa Niemelä (2017) kokee tarpeelliseksi saa-

da esille tietoja, mistä festivaaleja löytyy ja mukaan yhteyshenkilöiden yhteystiedot. 

Samalla hän toivoo, että oppaassa näkyy, miten voidaan koota tasokas ryhmäesitte-

ly, pr-materiaali ja mitä ylipäätänsä täytyy ottaa huomioon, kun lähdetään ulkomaille.  
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3.2 Kyselytutkimus 

 

Ensimmäinen kyselytutkimus suunnattiin ryhmien vetäjille/vastaajille. Kyselytutkimuk-

sessa haluttiin selvittää ovatko ryhmät käyneet aikaisemmin ulkomailla ja jos ovat niin 

missä?  Vastaajilta kysyttiin ryhmien ikärakenteesta, koosta, ryhmien halusta lähteä 

ulkomaille, sekä syitä minkä vuoksi ulkomaille ei olla vielä lähdetty. Vastauksia saa-

pui 17 kappaletta. Selkeydeksi prosentit on pyöristetty lähimpään kokonaislukuun.  

 

Vastauksista ilmeni ryhmien ikärakenteen olevan suhteellisen laaja. Neljä ryhmää oli 

61-vuotta tai yli, kolme ryhmää alle 10-vuotta, mutta yli 5-vuotiaita, sen jälkeen niin 

16-20, 21-30 kuin 51-60 vuotiaissa on kaksi ryhmää. Viimeiseksi jäi yhdellä ryhmällä 

alle 5-vuotiaat, 11-15-vuotiaat ja 41-50-vuotiaat. Eräs vastaaja oli ymmärtänyt kysy-

myksen hieman väärin, ja oli täsmentänyt kohdassa muu, yhdistyksen harrastajien 

ikäjakauman olevan 1-75-vuotta. Tämä kuitenkin kertonee sen, että vanhemmat otta-

vat mielellään lapsiaan mukaan harrastuksen pariin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAAVIO 1. Ryhmälaisten keski-ikä   
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Siinä missä ryhmien ikäjakauma oli tasainen, ryhmien koot olivat vielä tasaisempia. 

4-6 parin ryhmiä oli 6 kappaletta, kun 6-8 parin ja 10 parin ryhmiä oli yhteensä 8 kap-

paletta, eli 4 kappaletta kummassakin vaihtoehdossa. Vain kahdessa ryhmässä oli 2-

4 paria. Eräs vastaaja oli vastannut vaihtoehtoon enemmän kuin 10 paria, että heillä 

on keskimäärin 10 paria, mutta isompiakin ryhmiä löytyy. Vastauksien laidasta voikin 

päätellä, että ryhmien koko painottuu 6-10 parin tienoille.  

 

KAAVIO 2. Ryhmän koko 
 

Vapaasti vastattavaan kysymykseen: Kuinka monta kertaa olette olleet viimeisen 

kolmen vuoden aikana ulkomailla ryhmän kanssa? –vastasi 16 ihmistä ja näin ollen 

vain yksi vastaaja ohitti kysymyksen.   

 

3 ryhmää (19 %) oli tehnyt matkan kahdesti, 5 ryhmää vastaajista (31%) oli ollut ryh-

män kanssa matkalla kerran, kun taas 5 ryhmää (31%) vastaajista ei ollut käynyt ul-

komailla kertaakaan. Kahdessa tapauksessa vastaajista, toinen kertoi olleensa ker-

ran ulkomailla toisen ryhmän kanssa, jota veti nyt ja toinen taas kertoi miten 3-5 ryh-

mää heidän yhdistyksestään tekee matkan täsmentämättä kuitenkaan aikaväliä. 

Ryhmistä vain yksi oli käynyt ulkomailla kolmesti.  
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 Neljäntenä kysymyksenä haettiin vastausta eri maanosien vetävyydelle. Jokainen 

12:sta vastaajasta oli käynyt ryhmänsä kanssa Euroopassa, mikä oli oletettavissa 

maamme sijainnin takia, tämän jälkeen vastaukset jakautuivat tasaisesti Aasian, 

Australian, sekä Pohjois-Amerikan kesken vastausprosentin ollessa 17% per sarake. 

Etelä-Amerikassa oli vieraillut vain yksi ryhmä.  

 

Ryhmien keskittyminen Eurooppaan on hieman harmillista, sillä matkat kauemmaksi 

avartavat ihmisten mieliä monesti paljon enemmän kuin lähemmäs jääminen. Myös 

kulttuurillinen käyttäytyminen on hyvin erilaista esimerkiksi afrikkalaisten ja eurooppa-

laisten kesken.  

 

Tarkennettuna kysymyksenä kysyttiin viidennessä kohdassa maita, joissa ryhmät 

olivat vierailleet.  

 

Vastaajista 67% oli käynyt Tanskassa ja tämä maa olikin suhteellisen paljon muita 

maita edellä. Vastausprosentin suuruus saattaa selittyä sillä, että vuonna 2015 14.-

19.7:ttä järjestettiin Tanskan Viborgissa yhteispohjoismainen kansantanssi- ja mu-

siikkitapahtuma (NORDLEK). Toiseksi eniten (42%) tuli kolme maata: Ruotsi, Norja ja 

Viro, jokaisessa näissä maissa oli käynyt 5 ryhmää. Pohjoismaiden vahva edustus 

johtunee juuri Nordlekista, joka on sen verran suuri tapahtuma kansantanssin ja -

musiikin piireissä, että näihin satsataan. Sen lisäksi pohjoismaiden sisällä on helppo 

liikkua maasta toiseen.  

 

Hieman yllättävänkin lähelle kärkipäätä nousi Unkari 33% osuudella ryhmistä. Tämän 

jälkeen niin Italia, Ranska, Saksa, Belgia, Tsekki ja Islanti saivat 25% osuuden ja 

vain takana oli 17% Japani Australia, Itävalta, Espanja, Englanti, Kreikka, USA, Ka-

nada, Venäjä ja Hollanti. 

 

Viimeisessä ryhmässä 8% oli Sveitsi, Puola, Färsaaret, Brasilia, Slovenia, Liettua ja 

Latvia. Taulukossa yllättää Liettuassa ja Latviassa käymisen vähyys, sillä ne ovat 

suhteellisen lähellä Suomea ja sinne on helppoa päästä. Toisaalta innostus Venä-

jään ja Neuvostoliiton entisiin maihin matkustaminen ei kyselyn valossa ole ollut ko-

vin suosittua.  
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KAAVIO 3.  Maanosat joissa ryhmät ovat käyneet  

 

Vaikka monet olivat lähteneet matkalle, oli mielenkiintoista myös kuulla miksei osa 

ollut lähtenyt ja ehkä jopa oletetustikin isoimpana syynä (50%) oli rahan puute. Muina 

syinä oli se, ettei lähtöön ollut kiinnostusta (25%), sekä ajan tai tiedon puutetta 

(12.25%). 

KAAVIO 4. Syitä miksei matkalle ole lähdetty 
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Avoimeen kommenttikenttään tuli seitsemän vastausta, jossa kerrottiin, miten ryhmä 

koostuu maahanmuuttajataustaisista perheistä ja arveltiin, ettei heillä ole ra-

haa/vahvaa kiinnostusta laittaa rahaa lasten ulkomaanmatkoihin.  

 

Kahdella ryhmällä oli taas sen verran nuoria lapsia, etteivät he olleet nähneet tarpeel-

liseksi matkustaa, kun taas vastaavasti kaksi muuta ryhmää koostui sen verran van-

hasta ikäpolvesta, ettei heillä taas ollut halua lähteä ulkomaille.  

 

Hieman yllättävääkin oli, että kahdella ryhmällä ei ollut tullut joko kutsua sopiviin koh-

teisiin tai vastaan ei ole tullut sopivia festivaaleja joille lähteä.  

 

Vastauksista huomaan, että on hyvä tehdä opas ulkomaille lähtemisestä, jota tulisi 

tietenkin päivittää isojen tietojen muuttuessa.  

 

Seitsemännessä kysymyksessä kysyttiin, että mihin maahan haluaisitte lähteä. 12 

vastaajaa vastasi kysymykseen viiden ohittaessa kysymyksen. Tämä oli mielestäni 

hieman outoa, mutta toisaalta, ehkä nämä viisi ryhmää ovat sitten sellaisia jotka eivät 

halua lähteä ulkomaille ollenkaan.  

 

Eniten halua oli lähteä ylipäätänsä johonkin Euroopan maahan, joista esille nousi 

Saksa, Portugali ja Unkari. Eräällä ryhmällä oli halua lähteä johonkin Pohjoismaihin 

sen jälkeen, kun lapset ovat kasvaneet.  

 

Kaukaisemmista maista mainittiin Kanada, Brasilia ja Uusi-Seelanti.  

 

Eräs ryhmä toivoi pääsevänsä Färsaarille ensi kesänä ja toinen ryhmä taas haaveksi 

talvella tanssimisesta auringossa ja kesällä esiintymisestä pohjoisessa.  

 

Vastaajamäärästä huolimatta on hyvä nähdä, että kiinnostusta ulkomaille lähtemises-

tä löytyy.  

 

Ulkomaille lähtemisen opastamisessa 50% vastaajista toivoi tahoa, jossa olisi tietty 

ihminen vastaamassa käytännön avustamisesta ja jonka puoleen voisi aina tarvitta-

essa kääntyä. 25% vastaajista halusi taasen nettisivuja, jolta löytyy oleelliset tiedot 
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suomeksi ja ruotsiksi, kun opasta toivoi vastaajista 19%. Yksi vastaaja kertoi heidän 

ryhmänsä osaavan kaiken olennaisen itse. 

 

KAAVIO 5. Ulkomaille lähtemiseen tarvittava opastus 

 

Tarkennettaessa mitä ryhmänvaihdosta vastaavan tehtäviin pitäisi kuulua, 10 vastaa-

jaa vastasi kysymykseen.  

 

Vastaajista 60% nosti esille tiedottamisen tärkeyden. Festivaaleista halutaan saada 

tietoa ja osalla vastaajista varsinkin hinta nousi esille, toiveena oli, että todelliset 

matkakulut tulisivat heti selviksi, ettei niitä tarvitsisi laskea monesta eri paikasta.  

 

Yksi vastaajista nosti esille, että ryhmävastaava vastaisi keskitetysti kutsujen vas-

taanottamisesta ja niiden tasapuolisesta jakamisesta/levittämisestä.  

 

Muutama vastaajista toivoi, että Suomen ryhmiäkin promottaisiin ulkomaille, ulkomail-

le lähtemistä tuntui muutamalla ryhmällä ahdistavan se, että koettiin olevan tason 

alapuolella tai vastaavasti oltiin hermostuneita siitä, ettei heillä saattanut olla tunnet-

tua koreografia mukanaan.  
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Yleisesti tietoja toivottiin saatavaksi hyvin kattavasti, todelliset hinnat, vierailuohjelma, 

majoitus, kuljetukset, ruokailujen järjestäminen, ohjelmainfo, aikataulut, esiintymiset, 

retket, opastus, illanviettojen järjestäminen, vapaa-ajan toiminta, yhteydet, minkälai-

sia tansseja on tiedossa, minkä tasoisille tanssijoille tapahtuma on, vaihtoehdot ja 

ylipäätänsä kaikki matkustamiseen liittyvät asiat niin, että ryhmänvaihdosta vastaa-

vaan voidaan myös olla näistä asioista yhteydessä helposti.  

 

Yksi vastaajista ei ollut koskaan kuullut tästä tittelistä, joten hän ei osannut kommen-

toida kysymykseen mitenkään.  

 

Viimeisenä kysymyksenä kysyttiin ajatuksia kansainvälisyydestä ja ulkomaille lähte-

misestä. Kysymykseen vastasi 11 henkilöä.  

 

36% vastaajista toi mielipiteissään erityisesti ilmi, miten ulkomaille pitäisi viedä perin-

teikästä suomalaista kansantanssia ja musiikkia. Koettiin tärkeäksi, että tavalliset 

tanssijat saavat lähteä viemään suomalaista perinnettä maailmalle omien kokemus-

ten ja näkemystensä pohjalta.  

 

Tässäkin kysymyksessä nousi esille kokemus siitä, että tanssijoita ei tueta, jos he 

eivät ole saaneet nimeä tai valtion rahoitusta, sen lisäksi esille tuotiin ajatusta siitä, 

ettei vähemmän tunnettujen koreografien ohjaamat ryhmät ole saaneet hyväksyntää. 

Huolta aiheutti yhdellä ryhmällä myös se, että koettiin pienen ryhmän koon olevan 

esteenä ja varsinkin se, ettei ole omaa bändiä mukana.  

 

Positiivista puolta tulikin sitten kuitenkin myös esille ja 45% vastaajista totesi ulko-

maille lähtemisen olevan hieno ja kasvattava kokemus, joka tuo motivaatiota harjoit-

teluun ja on hyvänä ”porkkanana” esimerkiksi nuorille. 

 

Muutama vastaaja huomautti, että ulkomaille lähteminen on kallista ja he miettivät, 

miten esimerkiksi opiskelijaikäisillä, joiden vanhemmat eivät maksa, on varaa lähteä, 

saatikka sitten, kun ryhmä on pieni. Toiveena nousi rahoitus ja ulkomaille lähtemisen 

tukeminen.  
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Yhdessä vastauksessa kommentoitiin miten hyvä olisi, jos olisi yksi taho vastaamas-

sa kaikista käytännön asioista liittyen ulkomaille lähtemiseen. Tiedottamisen tärkeys 

tuotiin esille ja myös se, että tämä vastuutaho olisi aktiivisesti yhteyksissä festivaalei-

hin ja suomalaisiin ryhmiin. Edellinen ”keskusjärjestö” oli kuulemma välittänyt tietoa, 

mutta joistakin matkoista piti maksaa suurehkoja korvauksia, jos aikoi saada matkan. 

Aukinaiseksi jäi, tarkoitettiinko tällä jotain maksua tälle taholle vai mitä. 

 

Kyselyn perusteella ulkomaille lähtemiseen suhtaudutaan positiivisesti, mutta rahoi-

tus ja matkan yleiset järjestelyt tuntuvat olevan osalla hieman hukassa, joten uskon 

oppaan olevan erittäin hyvänä lisänä tässä projektissa.  

 

Harmittavana puolena, tai toisaalta ehkä hyvänäkin, huomasin kyselyssä tulevan ilmi 

eri arvoisuuden tunne. Tämä mielestäni nostaa esille sen, että tiedottaminen ja sano-

jen muotoilu ovat tärkeässä asemassa viestejä lähettäessä.  

 

 

4 HAASTATTELUT 
 

 

Opinnäytetyössäni päädyin käyttämään yhtenä aineistokeruumenetelmänä haastatte-

luja. Haastattelujen tarkoituksena oli saada näkökulmia aiheeseen niin ammattimai-

semman toiminnan kuin harrastajapuolenkin toiminnalta. Oli mielenkiintoista nähdä, 

minkälaisia eroja löytyy ammatikseen tekevien ja harrastajien mielipiteiden välillä.   

 

Tutkimuksen huolena oli, että haastatteluja ei saataisi toteutettua tarpeeksi montaa. 

Lopulta haastattelujen toteuduttua lopputuloksena pystyttiin todentamaan ilmiö, jossa 

lopputulokset alkoivat vastata toisiaan. Lopullinen otannan määrä sisälsi miehiä 29% 

ja naisia 71%. 

 

Haastattelut toteutettiin niin, että osa haastatteluista tapahtui Folklandia-risteilyllä, 

osan sähköpostitse ja yksi haastattelu toteutettiin puhelimella.  
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4.1 Kontaktointia eri menetelmin 

 

Ensimmäisen osa haastatteluista toteutettiin Folklandialla, joka on kansantanssijoi-

den ja kansanmuusikkojen oma risteily. Risteilyyn osallistuu noin 3000 kansanmuu-

sikkoa ja –tanssijaa. Väkimäärän paljouden vuoksi haastattelujen toteuttaminen oli 

haastavaa, sillä sopivien haastateltavien aika haastattelun toteuttamiselle oli rajallis-

ta.   

 

Usein toistuva kysymys on, kuinka paljon haastatteluaineistoa tulisi kerätä, jotta tut-

kimus kelpaisi opinnäytetyöksi. Hyvä vastaus kysymykseen liittyy saturaatiopisteen 

saavuttamiseen, jolloin uusista haastatteluista ei enää saada uutta tietoa tutkimuksen 

tavoitteiden kannalta. Ongelma tietysti on, että tulkintaan heikosti kykenevä tutkija 

saavuttaa saturaatiopisteen paljon nopeammin kuin tulkintaherkkä tutkija. Käytän-

nössä ohjaaja joutuukin antamaan ohjeet käytettävissä olevien resurssien mukaan. 

Ammattikorkeakoulun opiskelijalle viisi haastattelua on realistinen tavoite, gradun 

tekijälle kymmenkunta ja väitöskirjan tekijälle parikymmentä. (Lindholm & Cantell 

2011, 78.) 

Koska toiveita haastattelujen määrästä ei oltu esitetty, tein päätöksen yrittää päästä 

haastattelemaan niin nuorten ja vanhempien naisten kuin nuorten ja iäkkäämpien 

sekaryhmien ohjaajia. Alkuperäinen ajatukseni oli myös selvittää miestenryhmiä, mut-

ta näiden olemassa olon toteaminen tähän tutkimukseen ei lopulta toteutunut.  

 

Loppujen lopuksi suunnitelmani tutkimukseni ei toteutunut suunnitellusti. Haasteina 

oli, etten tuntenut ohjaajia, sekä heidän haluttomuus vastata haastatteluun. Lopulta 

toteutin haastattelun haastattelemalla ihmisiä, joiden arvelin tietävän asiasta jotain ja 

jotka esimerkiksi esiteltiin/palkittiin työstään alan parissa.  

 

Tämä ratkaisu tuotti erilaisia näkökulmia niin ammattilaisuuteen kuin harrastajapuo-

len ymmärtämiseen.  

 

Toisen osan haastatteluista toteutin sähköpostihaastatteluna.  

 

Sähköisiä ohjelmia käyttämällä voidaan kerätä erittäin suuria aineistoja lähes samoil-
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la kustannuksilla kuin pieniä aineistoja. Sähköisellä kyselyllä on myös huonot puo-

lensa. Luotettavan tutkimuksen edellytys on, että koko perusjoukko tutkitaan tai siitä 

saadaan edustava otos. (mt.,, 69.) 

Sähköpostien ongelmana tässäkin tapauksessa oli, että osa osoitteista ei toiminut. 

Onnekseni suomalaisten kansantanssiohjaajien joukko ei ole aivan tavattoman suuri, 

joten oli helpotus huomata ihmisten puhuvan samoista asioista. Lindholmin ja Cantel-

lin (2011, 78) mukaan usein toistuva kysymys on, kuinka paljon haastatteluaineistoa 

tulisi kerätä, jotta tutkimus kelpaisi opinnäytetyöksi. Hyvä vastaus kysymykseen liittyy 

saturaatiopisteen saavuttamiseen, jolloin uusista haastatteluista ei enää saada uutta 

tietoa tutkimuksen tavoitteiden kannalta.  

 

 

4.2 Haastattelujen purku   

 

Haastattelujen tuloksista saadaan raapaistua pintaa ammattilaisten näkökulmille ul-

komaille lähtemisestä harrastajien kuin ammattilaistenkin piireissä, sekä yleistä mieli-

pidettä kansantanssijana olemisesta ulkomailla.   

 

Virheitä on pyritty välttämään näyttämällä haastateltaville kysymyksiä ja sähköposti-

haastattelussa tämä luonnollisesti toteutui tarkemmin, kuin puhuessa käytyjen haas-

tattelujen osalta.    

 

Haastatteluissa haastattelin kolmea ihmistä kontaktissa, kolmea ihmistä sähköpostit-

se ja yhden henkilön kanssa kävimme haastattelun puhelimitse.  Selvennyksenä käy-

tän lyhenteitä H1, H2, H3 jne. esittelyjärjestyksen mukaan, niin että H1-H3 haastatte-

lut on tehty kontaktissa, H4-H6 taas sähköpostitse ja H7 puhelimitse.  

 

 

4.2.1 Haastateltavat ja suhde kansantanssiin  

 

H1 on kansantanssiin erikoistunut tanssinopettaja/tanssija, joka on harrastanut lap-

sesta asti kansantansseja.  
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H2 aloitti noin 3-vuotiaana kansantanssin ja siirtyi ohjaamaan 15-vuotiaana. Tällä 

hetkellä ohjaamista on tullut tehtyä noin 30-vuotta.  

 

H3 kouluttautunut Oulussa tanssinopettajaksi ja on yksi Tanssiteatteri Tsuumin pe-

rustajajäsenistä. Hän aloitti kansantanssin 3-vuotiaana ja työkseen hän on opettanut 

ja tehnyt koreografioita, tällä hetkellä hän työskentelee Tanssiteatteri Tsuumissa.  
 

H4 on tanssinopettaja (AMK), koreografi ja kouluttaja. Hän aloitti kansantanssin 5- 

vuotiaana, 31 vuotta sitten ja on opiskellut tanssinopettajaksi pääaineenaan kansan-

tanssi. Kansantanssista hän kertoo, se on ollut osa hänen elämäänsä hyvin pitkään, 

eikä suhde siihen ole horjunut missään vaiheessa.  

 
H5 valmistui vuonna 2008 tanssinopettajaksi (AMK) pääaineenaan kansantans-

si. Kansantanssia hän on harrastanut pienestä pitäen ja n. 16-vuotiaana hän 

alkoi ohjata omaa ryhmäänsä. Usean vuoden ohjaamisen ja opettamisen jäl-

keen hän hakeutui Ouluun opiskelemaan. Valmistuttuaan H5 on tehnyt lähinnä 

freelancerina tanssinopettajan töitä. Viime vuosina oma tanssiminen on jäänyt 

todella vähäiselle, mutta viikossa opetustunteja kertyy keskimäärin 12-20 h, 

painottuen pääasiassa kansantanssiin ja lastentanssiin. 
 

H6 on Hollolan Nuorisoseura ry:n toiminnanjohtaja, joka on tehnyt pitkän uran eri 

toimijoille sisältäen kansantanssitoiminnan vetämistä, projektipäällikkönä olemista, 

koulutussihteerinä toimimista, sen lisäksi hän on myös toiminut tapahtumatuottajana 

ja ollut pääsihteerinä Nordlek 2009-tapahtumassa. Kansantanssipuolen tuntemusta 

hänellä on Nuorisoseuratoiminnan seuratasolla vuodesta 1961 alkaen, jonka jälkeen 

hän on nähnyt niin toimintaa niin piiritasolta kansainväliselle tasolle asti. Opetustyö-

täkin on H6:lle kertynyt yli 40-vuotta ja saavutuksia on tullut eri kokoonpanoilla niin 

aikuisten valio- ja mestaruussarjassa kuin lasten- ja nuorten kultasarjassakin. Tämän 

lisäksi H6 on saanut nimeä vuoden kansantanssiyhtyeen johtajana vuosina 1994 & 

1998.  

 
H7 ohjaa eri ikäisten ryhmiä Joensuussa Nuorisoseura Patorassa.  
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4.2.2. Ulkomailla ryhmän kanssa tai työn vuoksi  

 

Jokainen vastaajista oli käynyt ulkomailla ja kiinnostusta lähtemiseen löytyy. Alueelli-

sesti haastateltavat olivat käyneet eniten Euroopassa, mutta muutama haastateltava 

oli tehnyt matkoja myös kauemmaksi kuten Afrikkaan tai Aasiaan. Töitä oltiin myös 

tehty ohjaajana toimimisen puolesta tai vaihtoehtoisesti ryhmänjohtajana.  

 

 

4.2.3 Ohjaajan ja ryhmän tason vaikutus ulkomaille lähtemiseen  

 

Jokaisen vastaajan mielestä etenkin ryhmän tasolla on vaikutusta ulkomaille lähtemi-

seen, ohjaajan koettiin olevan ennemminkin se, jonka kädenjälki näkyy ryhmässä, 

sekä ohjaajan kontaktit ja aktiivinen ote viedä ryhmä matkoille on olennaista.  

 

H4 mielestä ryhmän hakeutuessa ulkomaille ystävyysseuran kautta, taso voi olla kir-

javampaa, sekä samalla tavalla, jos ryhmä lähtee festivaaleille johon kaikki voivat 

osallistua, on taso myöskin laaja. H5 tarkentaa, että festivaalitarjonta on tällä hetkellä 

niin laaja, että kaikille tuntuu löytyvän ”se oikea” festivaali johon osallistua, jokaiselle 

oman tason mukaisesti.  

 

 

4.2.4 Toisten maiden kansantanssijoiden ulkomaille lähteminen  

 

H1 mielestä suomalaiset liikkuvat paljon ja suomalaisella kansantanssilla on hyvä 

maine ulkomailla. Suomalainen kansantanssi on pitkälle kehittynyttä, sekä säilyttänyt 

juurensa ja erikoisuutensa. Toisissa maissa taas juuret ovat alkaneet kadota ja sosi-

aalisessa puolessa ei ole välttämättä niin paljon pohjaa enää.  

 

H2 mukaan se oli maakeskeistä. Keski-Euroopassa on kansainväliset festivaalit aktii-

veja tuottamaan ulkomaille ryhmiä ja pyytämään sinne. Suomessa on vähän vä-

hemmän festivaaleja ja kutsuja tuleekin paljon ulkomailta  

 

H3, H4 H5 & H7 kertoivat kysymyksen olevan hieman haastava.  H3 huomautti, että 
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Suomessa ei ole sellaisia ammattimaisia kansantanssiryhmiä, verrattuna esimerkiksi 

Venäjään ja H4:n ei taas kokenut, että muissa maissa olevat kansantanssijat, olisivat 

sen aktiivisempia lähtemään, sillä hän arveli, että harrastajamääriin nähden suoma-

laiset ryhmät saattavat liikkua ulkomaille yhtä aktiivisesti. H7 painotti sitä, miten Itä-

Euroopassa on tasokkaita ryhmiä ja välimatkat ovat lyhyemmät, jolloin mahdollisuus 

lähteä on helpompaa kuin Suomesta 
 

H6:n mielestä on oikein, että Nuori Kulttuuri / CIMO rahoittaa nuorten ryhmien esiin-

tymismatkatoimintaa. Jotta tämä vaihto- ja kutsuhomma toimii, tulisi suomalaisten 

tapahtumien ja festivaalien enenevässä määrin myös kutsua Suomeen ryhmiä. Tä-

hän toimintaa tulisi löytää myöskin rahoitusta valtiolta, niin kuin monissa muissakin 

maissa on varattu varoja tähän. H6:n mukaan tämä lisäisi kutsuja ja yhteistoimintaa 

eri maiden välille. 

 

 

4.2.5 Kansainvälisen vaihdon organisointi  

 

H1 mielestä organisointi toimii hyvin niin CIOFF:n kuin Tanssintiedotuskeskuksen 

kautta. Samalla hän myös pohtii sitä, että ryhmien aktiivisuutta voisi lisätä se, että 

kun suoria tarjouksia johonkin pääsemisestä tulee, kutsut voitaisiin kohdistaa suo-

raan ryhmille. H2 mielestä taas tarvittaisiin parempi tiedotuskanava, josta löytyy kut-

suja mitä Suomeenkin tulee, tällä hetkellä tiedotus on paljolti huhupuheitten varassa. 

Samaan putkeen hän toteaa, että osa paikoista varmaan jaetaan menestyksen pe-

rusteella ja toisaalta tarjolla on myös varmasti paikkoja mihin pääsee ilman kut-

suakin.  

 

H3 näki asian niin, että raha auttaa aina. Hän kokee, että ammattimaisesti ajatellen 

on hankalaa viedä maailmalle ”kansantanssia”, sillä käsitys kansantanssista vaihte-

lee. H4:n komppaa ajatusta rahasta ja huomauttaa kysymyksen olevan monisäikei-

nen juttu, sillä osalla seuroja on jo pitkät perinteet jonkin ystävyysseuran kanssa, jo-

ten vaihto tapahtuu ns. sisäisesti. Sitten taas on ryhmiä, joilla ei ole olemassa kontak-

teja valmiina, joten pääsy festivaalille voi ollakin tiukassa. Hän myös muistuttaa, että 

näiden asioiden lisäksi pääsyä voi hankaloittaa se, ettei ole riittävää tukiverkkoa ko-
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timaassa (kuten nuorten ryhmissä huoltajia valmiina lähtöön), pelimanneja ja sen li-

säksi saapuvien kansainvälisten kutsujen määrä on suhteellisen pieni innokkaisiin 

ryhmiin nähden, ja se haaste näkyykin ehkä nimenomaan aikuistanssiryhmien koh-

dalla, kun nuorten kohdalla asia voi taas olla toisin. 

 
H5 kokee, että on tärkeää, että Suomessa on joku taho, jolla on tietoa ja taitoa festi-

vaaleista, joita järjestetään, sekä ymmärrystä siihen mitä käytännönjärjestelyjä vaihto 

vaatii. Tämän tahon olemassaolosta tulisi ilmoittaa kaikille seuroille joissa on kansan-

tanssitoimintaa. H6 muistuttaa organisaatioiden kuten CIOFF Suomi, NORDLEK, 

BARNLEK ja EUROPEADE suomalaisten aktiivien tekevän nyt jo hyvää työtä. Hänen 

mielestään ryhmiä tulee edelleen aktivoida osallistumaan kansainväliseen toimin-

taan, sillä se on tämän toiminnan “suola”. 

 

H7 on sitä mieltä, ett olisi hyvä, jos olisi oikeasti toimiva systeemi, jossa luokitellut 

korkeatasoiset ryhmät saisivat jonkun organisaation kautta kutsunsa. Hän kuitenkin 

kokee, että organisaatiolla ei ole merkitystä enää, sillä tiedon kulku on helppoa, kun 

voi laittaa esim. videon YouTubeen toisin kuin vaikka 10-vuotta sitten.  

 

 

4.2.6 Ajatuksia potentiaalisista kohteista 

 
H1 ja H2 kokevat molemmat, että Eurooppa olisi hyvä kohde, H2 mukaan etenkin 

Keski-Eurooppa, joka on lähellä, on helppo paikka matkustamisen kannalta. 

H1 lisäsi, että Euroopassa on paljon kohteita joissa voisi käydä, sillä nyt paikkoja ol-

laan hyödynnetty suhteellisen suppeasti. H2 totesi myös voimakkaan kansankulttuu-

rin ja kansanperinteen näkemisen olevan mielenkiintoista ja sitä olisi mukava päästä 

kokemaan.  

 

Kaukaisimpiin kohteisiin kaipuuta oli molemmilla. H1 tarkensi eksoottisempien koh-

teiden olevan mielenkiintoisia, koska monet eivät pääse matkustamaan sinne, myös-

kin Afrikka voisi olla mielenkiintoinen, koska sieltä tulee ryhmiä muille festivaaleille. 

H7 lisää, että olisi hienoa päästä eri mantereille mutta realistista on ajatella rahaa.   
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H3 kertoi yleispätevästi siitä, miten on erikseen ammattilaisille suunnattuja festivaale-

ja, mutta ne ovat pääasiassa nykytanssiin suuntautuneita, kun H5 ja H4 eivät oikein 

osanneet vastata kysymykseen.  

 

H6 mielestä on tärkeää, että lasten ja nuorten ryhmien osallistumista kansainvälisille 

korkeatasoisille festivaaleille (Turkki, Taiwan, Ranska, Saksa) tulee markkinoida kon-

serttitoimintaan osallistuville ryhmille, sillä näistä festivaaleista saa potkua harrasta-

miseen.  

 

 

4.2.7 Suomalaisten kansantanssitoimijoiden/kansantanssin vahvuudet ja heikkoudet 
kulttuuriviennin näkökulmasta  

 

H1 mukaan vahvuuksia on, että pystytään näyttämään hyvinkin taiteellista juttua, so-

siaalista yhteistä hauskanpitoa, hyvin taidokasta tanssia tanssiteknisesti. Aitona ih-

misenä lavalla olo, spontaanius. Helppoa opetettavia tansseja, sellaiselle joka ei ole 

tanssinut. Heikkouksista löytyy tuttu tanhulinja, joka näyttää monien ihmisten mieles-

tä samalta, toisaalta lavailmaisu saattaa jäädä hyvinkin vaisuksi ja se ei ole hirveän 

katsoja ystävällistä.  

 

H2 mielestä suomalaisten vahvuudet ovat pitkät perinteet ja jonka kautta ollaan yh-

teydessä slaavilaiseen maailmaan, huomaa tutun oloisia tansseja sieltä päin. Heik-

kouksista pinnalle nousi se, että ollaan hieman ujoja hieman ujoja esitysten suhteen, 

ei välttämättä niin räiskyviä. Suomalaiset ovat myös ujoja markkinoimaan ja tarjoa-

maan itseään. Hän arveli, että moni ryhmä ei varmaankaan tarjoa itseään ulkomaille 

aktiivisesti.  

 

H3 näkee, että vahvuutena on rohkeus tehdä ja uudistaa. Heikkoutena on, että uu-

distaessa tansseja, välillä jää hieman vajaaksi, että mikä on kansantanssi ja mikä ei.  

 

H4 toteaa vahvuutena olevan vauhdikas liikemateriaali, mutta vastapainona seestei-

set ja minimalistisen kauniit tanssit. Juurevuus, tanssin sosiaalinen puoli: tansseja ei 

vain esitetä, meillä niissä näkyy yhteinen ilo, parien välinen kontakti ja esitysulko-
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kuorta syvemmälle menevä tanssin jano. Heikkouksina hän pitää ulkomaisesta näkö-

kulmasta paikoin liian hillitty esittäminen tai sen kokemattomuus. 

 

H5 kokee, että ammattitaitoiset ja pedagogiset opettajat ovat ehdoton vahvuus Suo-

messa. Heikkouksiin kuuluvat valitettavasti usko omaan perinteeseen. Hän kokee, 

että väheksymme omia juuriamme ja perinnettä sen sijaan että olisimme ylpeitä 

omista juuristamme. Verrattaessa Suomen kulttuuria esimerkiksi Norjaan jossa kan-

sallispukua käytetään yleisesti suurissa juhlallisuuksissa ja maan itsenäisyyspäivän 

juhlinnassa, joka on kansanjuhla, lähes jokaisella norjalaisella on kansallispuku joka 

ei vain ole kaapin täytteenä. Myös kansantassit ovat osa arkea.  

 

H6 kertoo kokemuksen rintaäänellä, että suomalaisen kansantanssin liikekieli, muo-

dot ja askelikot ovat rikkaita, yleisön mielenkiinto on taattu. Tanssi elävällä musiikilla 

säestettynä on ainutlaatuista. Esiintymisasuina käytettäessä suomalaista kansallis-

pukua – parempaa saa hakea. Hän on kuullut, että festivaalit ovat sanoneet, etteivät 

he halua kokeilevaa, nykytanssia matkivia ryhmiä – ryhmissä tulee tanssia tyttöjä ja 

poikia / naisia ja miehiä.  

 

H7 kokee, että maailman laajuisesti ajateltuna taso voisi olla korkeampi, ryhmien pi-

täisi harjoitella ja treenata enemmän, ulkomaille lähtemisessä ongelmana on rahoi-

tuksen löytäminen. Häntä huolettaa se, että lukio- ja yliopistotasoisille on todella tär-

keää rahoitus, mutta onko opiskelijoitta varaa maksaa 1500 euroa omasta pussis-

ta? Hänen mielestään olisi ihanteellista, jos kulttuurivienti voisi tukea ulkomaille läh-

temistä.  

 

 

5 KYSELY KANSANTANSSIJOILLE  

 

 

Kansantanssijoille toteutettu kysely julkaistiin levitykseen Facebookissa ja sähköpos-

titse. Vastauksia tuli 50, mikä antoi kattavan kuvan kansantanssijoiden ajatuksista 

ulkomaille lähtemisestä. Selkeydeksi prosentit on pyöristetty lähimpään kokonaislu-

kuun.  
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Koska vastaajien harrastusvuosia oli vaikea arvioida, jätettiin kohta avoimeksi kom-

menttikentäksi. Ikäryhmät on jaettu 10-vuoden sykleihin alkaen 0-10-vuotta harrasta-

neista päättyen 55-vuotta ja enemmän harrastaneisiin.   

 

 
KAAVIO 6: Vastaajien harrastusvuodet kansantanssin parissa 

 

Eniten vastauksia tuli niin 11-21-vuotta ja 22-32-vuotta harrastaneilta. Toiseksi eniten 

vastasi 0-10-vuotta harrastaneet ja kolmanneksi 33-43-vuotta. Vähiten vastauksia tuli 

44-54-vuotta, sekä 55-vuotta ja enemmän harrastaneilta.  

 

0-10-vuotta harrastaneiden joukosta vastauksia saatiin lähes jokaiselta vuodelta, 

aloittelijoita oli kaksi ja sen lisäksi 10-vuotta harrastanutkin osallistui kyselyyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAAVIO 7: 0-10-vuotta harrastaneiden ryhmä  



 

 

30 
 

11-21-vuotta harrastaneiden ryhmästä eniten vastauksia tuli 17-vuotta harrastaneilta, 

joita oli 5 henkilöä. Toiseksi eniten vastauksia saatiin 15-vuotta harrastaneilta, joita 

oli 3 henkilöä ja loput vuodet jakaantuivat tasaisesti yhdelle vastaajalle per vuosi.  

14-, 19-, 20- ja 21-vuotta harrastaneita ei osallistunut kyselyyn ollenkaan.  

 

 
KAAVIO 8: 11-21-vuotta harrastaneiden ryhmä  

22-32-vuotta harrastaneissa jakauma oli hyvin iso. Eniten vastauksia tuli 30-vuotta 

harrastaneilta (5 vastaajaa), toisena 22-vuotta (3 vastaajaa), jonka jälkeen 28-vuotta 

harrastaneet olivat vain yhdellä henkilöllä edellä 23-, 27- ja 29-vuotta harrastaneita, 

joita oli yksi per vuosi. Taulukosta näemme, että vastauksia ei tullut 24-26-vuotta har-

rastaneilta, eikä 31-32-vuotta harrastaneilta. 

 

KAAVIO 9: 22-32-vuotta harrastaneiden ryhmä  
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Mitä pidemmälle päästiin, sen suuremmaksi kävi jakauma eri vuosiryhmien välillä. 

33-34-vuotta harrastaneista vastasi 35- ja 38-vuotta harrastaneista yksi henkilö, eni-

ten vastauksia tuli 40-vuotta harrastaneilta kolmella henkilöllä ja vain yhden henkilön 

päässä heistä oli 42-vuotta harrastaneet.  

 

 

 

KAAVIO 10: 33-43-vuotta harrastaneiden ryhmä  

33-44-vuotta harrastaneista vastauksia saimme 45-, 46- ja 48-vuotta harrastaneilta. 

45-vuotta harrastaneilta saimme vastauksia kahdelta henkilöltä ja 46- ja 48-vuotta 

harrastaneilta tuli molemmilta yksi. 

 

 

 

 

KAAVIO 11: 34-44-vuotta harrastaneiden ryhmä  
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44-54-vuotta harrastaneilta saimme kaksi vastaajaa 45-vuotta harrastaneilta ja yhden 

vastaajan niin 46- kuin 48-vuotta harrastaneilta. 55+ vuotta harrasteilta tuli yksi vas-

taaja, joka oli harrastanut kansantansseja 58-vuotta.  

Kysyttäessä minkälaisessa tapahtumassa vastaajat ovat käyneet ulkomailla ryhmän 

kanssa kysymyksen ohitti kaksi henkilöä 48 vastatessa.  

 

 
KAAVIO 12: Tapahtumia jossa vastaajat ovat käyneet ryhmän kanssa  
 

Kaavion perusteella tanssijat ovat käyneet eniten festivaaleilla, sekä tapahtumissa. 

Toisaalta muu-vaihtoehdoissa esille nostetut asiat, viittaavat tapahtumiin, joten tä-

män perusteella on turvallista sanoa, että niin festivaalit kuin tapahtumatkin ovat suo-

situimpia syitä lähtöön.  

 

Muu-vastausvaihtoehdossa eräs vastaaja kertoi käyneensä itsejärjestetyllä ulko-

maankiertueella, toinen oli käynyt itsejärjestetyllä matkalla, kun taas kolmas mainitsi 

entisten ryhmäläisten häissä esiintymisen. Yksi vastaajista ei ollut käynyt vielä mis-

sään ja toinen vastaaja taas oli käynyt tanssipidoilla Virossa, Pohjoismaisissa kesä-

juhlissa, sekä kutsuttuna ystävyyskaupungissa. 
 

Kysymykseen joka käsitteli toive tapahtumaa, johon vastaaja haluaisi ryhmänsä 

kanssa päästä vastasi 49 henkilöä. Tässä kysymyksessä Muu, mikä? –

vastausvaihtoehtoon kommentoineet kertoivat yksimielisesti, miten olisi mielekästä 
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käydä laajasti eri tyyppisissä tapahtumissa. Yksi vastaaja lisäsi, että hänen mieles-

tään oppilasvaihdot esimerkiksi ala-asteikäisten kesken olisivat kiinnostavia.  

Kyselyssä dominoivin vastausvaihtoehto oli festivaali, jonka valitsi 63% vastaajista. 

Toisena tuli ryhmävaihdot 14% ja kolmanneksi tapahtumat 10%. Vähiten vastauksia 

sai leirivaihdot, jonka valitsi 4% vastaajista. 

 

 
KAAVIO 13: Tapahtumat joihin vastaajat haluaisivat lähteä  

 

Seuraavaksi kyselyssä haluttiin tietää, mihin maahan vastaajat haluaisivat lähteä 

ryhmineen ja 50:stä vastaajasta tähän kysymykseen vastasi 48 henkilöä. Kaaviot 

alkavat maanosilla, jatkuen syventymällä eri maanosien maiden herättämään kiin-

nostukseen.  

 

18.75% vastaajista kertoi vapaa muotoisesti haluavansa käydä monipuolisesti eri 

maissa. Mahdollisimman kauaksi halusi 4% ja yhden vastaajan suunnitelmana oli 

lähteä seuraavaksi vierailemaan vuonna 2018 järjestettävään Pohjoismaiseen kan-

santanssi ja -musiikkitapahtumaan Faluniin. Kaaviossa, joka käsittelee maanosia, 

Venäjä on sisällytetty Aasiaan 

 

Vertaillessa eri maanosiin kohdistunutta kiinnostusta, suurin kiinnostus kohdistui Eu-

rooppaan 65%. Tämän jälkeen kiinnostus maanosien välillä jakautui Pohjois-
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Amerikan saaden 14% osuuden, kun Aasia sai 12%, Etelä-Amerikka 5%, Oseania 

3% ja viimeisenä Afrikka 1%.  

 

 
KAAVIO 14: Maanosat joihin vastaajat haluaisivat lähteä  

 

Pohjoismaista Ruotsi oli selvästi suosituin, joka näkyy vastauksissa 43% enemmistöl-

lä. 29% vastaajaa näki Norjan kiinnostavana kohteena, jonka jälkeen vastausprosen-

tit jakautuivat tasan Tanskan Färsaarille ja Islannille 14%:lla.  

 

 
KAAVIO 15: Pohjoismaiden vastaajaprosentin jakauma  
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Amerikan mantereen kiinnostusta levisi alueittain seuraavasti: USA 55%, Meksiko 

18% ja niin Costa Rica, Canada kuin Perukin sai 9%.  

 

 
KAAVIO 16: Amerikan mantereen vastaajaprosentin jakauma 

 

Aasian alueen kiinnostusjakaumassa Nepaliin halusi vastaajista 29%. Muuten tulok-

set jakautuivat suhteellisen tasaisesti Mongolian, Kazakstanin, Malediivien ja Japanin 

saadessa 14% kannatuksen, ja vain prosentilla (15%) näiden maiden edellä oli Kiina.  

 

 
KAAVIO 17: Aasian vastaajaprosentin jakauma  
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Etsittäessä syitä kansantanssijoiden kansainvälisen vaihdon tarpeelle saatiin vas-

tauksia 44 henkilöltä. Kysymykseen vastanneista, lähes jokaisen vastauksesta nou-

see esille, se miten tärkeää on tutustua toisiin kulttuureihin ja avartaa maailmanku-

vaa. Muutama tarkensi myös, että toisesta kulttuurista pääsee oppimaan tanssin kei-

noin.   

 

16 vastaajan mielestä on tärkeää päästä tutustumaan muiden maiden kansantanssiin 

ja sitä kautta osa koki saavansa uutta ideaa omaan tanssiinsa, tai vaihtoehtoisesti 

jakaa tietoutta. Erilaisten tanssien näkeminen koettiin myös innostavana, sillä kan-

santansseja on monenlaisia.  

 

13 vastaajaa kertoi odottavansa uusiin ihmisiin tutustumista ja osa heistä tarkensi 

haluavansa saada uusi kontakteja ja ystäviä ulkomailta. Muutama vastaajista myös 

koki saman henkisten ihmisten kanssa verkostoituminen olevan tärkeää 

 

7 vastaajan mielestä ulkomailla lähteminen lisää tietoutta suomalaisesta kansantans-

sista ja tuo enemmän näkyvyyttä kulttuurillemme ja etenkin kansantanssikulttuurille. 

Eräs vastaaja totesi kansantanssin olevan yhteiskunnallista tietoa ja taitoa, jolloin 

kansainvälisillä vaihdoilla on mahdollisuus kertoa omasta kulttuurista 

 

Yhteenkuuluvuuden, yhteisten kokemusten keräämisen ja ryhmähengen kohotuksen 

mainitsi 4 vastaajaa, jonka lisäksi 7 vastaajaa kertoi vaihdon tuovan lisää motivaatio-

ta, sillä sai kokea/nähdä uusia asioita ja kartuttaa elämyksiä, sekä vaihdon tuovan 

myös lisää energiaa. Yksi vastaajista täsmensi, että tämä voi olla hyvä porkkana har-

rastajille.  

 

Muutama vastaajista listasi mukaan myös perinteiden jatkumisen ja uudistamisen, 

kielitaidon kartuttamisen ja tutustumisen paikalliseen suomalaiseen kulttuuriin. Yksi 

vastaaja huomautti vaihdon tuovan myös lisää esiintymiskokemusta.  

 

Mietittäessä ryhmän/ohjaajan tason vaikutusta ulkomaille lähtöön, vastasi kysymyk-

seen 45 henkilöä.  
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8 vastaajan mielestä ryhmän tai ohjaajan tasolla ei ollut vaikutusta ulkomaille lähte-

miseen. Yksi vastaajista kertoo, että heille suurempana vaikutuksena on se, että he 

ovat suhteellisen pieni opiskelijaryhmä, jolloin rahat ovat vähissä ja ihmiset kesäisin 

kesätöissä. Kahden vastaajan mielestä merkitsevä tekijä on ennemminkin suhteet 

niin Suomen sisällä kuin ulkomaillekin, sillä muuten kutsuja ei tule.  

 

Yksi vastaajista kertoi tason vaikuttavan vähän, kun taas erään vastaajan mielestä 

tulee enemmän itseluottamusta huomatessa, ettei ole mitenkään huonompi kuin 

muista maista tulevat tanssijat.   

 

Vastaajista 11:n mielestä niin ryhmän kuin ohjaajankin tasolla on vaikutusta. Muuta-

man vastaajan mielestä ohjaajalla on paljon valtaa vaikuttaa ryhmäläisten haluun 

lähteä, sillä kun on kokenut ja esiintymistilanteissa tiukka ohjaaja, hän saa nostettua 

ryhmän tason korkealle, joka taas edustaa paremmin suomalaista kansantanssia 

maailmalla verrattuna alempi tasoiseen ryhmään. Eräs vastaaja myös painotti sitä, 

miten ohjaaja vie ryhmän ulkomaille, mikäli hän kokee asian mielekkääksi ja tärkeäk-

si, tämä taas menee siihen, että ryhmänkin on helppo lähteä, kun he ovat harjoitel-

leet ohjelmistoa, jota voi esittää. Yksi vastaaja pohti myös, että on hyvä, jos ohjaajal-

la on itsellään kokemusta ulkomaille lähtemisestä jo ennestään.  

 

Osan vastaajien toimesta, mietintää aiheutti erityisesti festivaaleille pääsy, sillä he 

kokivat etenkin lahjakkaat ryhmät ovat haluttuja festivaaleille. Kaksi vastaaja arveli, 

että kun ryhmä on hyvä uskaltaa ohjaajakin viedä ryhmän ulkomaille. Toisaalta yh-

den vastaajan näkökulmasta ryhmän halutessa ryhmien väliseen vaihtoon, ei tasolla 

sinänsä ole vaikutusta, kunhan ovat suhteellisen samalla tasolla, jotta vaihto voisi 

olla antoisa, hänen mielestään painotus on enemmänkin siinä, onko ryhmällä aktiivi-

suutta ja halukkuutta löytää ulkomaalainen ystäväryhmä, johon eräs vastaaja lisäsi, 

että niin ryhmällä kuin ohjaajallakin täytyy olla kiinnostusta ja tavoitteellisuutta, jotta 

ulkomaille lähtö kannattaa.  

 

10 vastaajaa näki asian niin, että etenkin ryhmällä on vaikutusta siihen, lähdetäänkö 

ulkomaille, sillä esimerkiksi aivan kokematon ryhmä ei voi heti lähteä ulkomaille, sekä 

yleisesti huomioitiin se, että jos taso on heikko ei kehdata lähteä. Erään vastaajan 

mielestä kutsuja tulee enemmän esiintymisen ollessa laadukasta, kun taas toinen 
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näki asian ennemminkin niin, että seuran suhteet ulkomaisiin ryhmiin tulisi olla hyvät. 

Kaksi vastaajaa toi esille ryhmän hyvän tason vaikuttavan siihen, pääseekö esimer-

kiksi joillekin festivaaleille, koska siellä on karsinnat ja toinen heistä painottikin kyke-

neväisyyttä pitämään omia konsertteja vaihtelevan yleisön edessä.  

 

Vastapainoisesti 12 vastaajan mielestä ohjaajalla on suurempi merkitys lähtemiseen, 

sillä hänen osaamistasonsa, aktiivisuutensa ja innostuksensa vaikuttaa tanssijoihin. 

Yhden vastaajan mielestä ohjaajan taso vaikuttaa edustustehtävissä, kun taas ryh-

män taso vaikuttaa kohteen valikoitumiseen. Tähän toinen vastaaja lisäsi, että festi-

vaaleja kun on tarjolla eri tasoisille ryhmille. Muutaman vastaajan mielestä hyvä taso 

on tärkeää, sillä ilmeikkyys ja kiinnostus ohjata ryhmää eteenpäin, on tärkeitä asioita 

ryhmän lähtiessä edustamaan Suomea.  Eräs vastaaja huomioi sen, että porukassa 

täytyy olla joku, joka ehtii ja jaksaa etsiä apurahoja, sekä täyttää hakemuksia.  

 

Toiseksi viimeisenä kysymyksenä oli ulkomaille lähtemisen syiden innostavuuden 

listaus, johon vastasi 49 vastaajaa.  

 

Taulukkoa tulkitaan niin, että 1 innostaa eniten, kun 5 innostaa vähiten.   

 

 
KAAVIO 18: Syitä, jotka innostavat vastaajia lähtemään ulkomaille   
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Ryhmän innostumisesta ulkomaille lähtemiseen kaavion valossa osoittaa esiintymi-

sen olevan vastaajien kesken suosituinta, joka sai 45 pistettä. Lähellä toisena vain 

yhden pisteen päässä on mahdollisuus tavata ja tutustua uusiin ihmisiin. Tasapisteet 

(41 pistettä) saivat niin tutustuminen uusiin kulttuureihin, kuin mahdollisuus viettää 

hyvää aikaa ryhmän kanssa ja häntäpäätä pitää verkostoituminen muiden maiden 

tanssijoiden kanssa 40 pisteellä.    

 

Katsottaessa jakautumista eniten ja vähiten innostavan syyn välillä, vastaukset ja-

kautuvat hyvin tasaisesti. Suurin poikkeus tulee kohdassa esiintyminen, jossa neljä 

ihmistä listasi sen vähiten innostavaksi, muissa palkeissa viideskohta on saanut ta-

saisesti ääniä verratessa toisiin palkkeihin.  Toisaalta ryhmän kanssa vietetty aika 

keräsi samat pisteet niin eniten kuin vähiten innostavana vaihtoehtona.  

 

Tuloksista voimmekin päätellä, että niin esiintyminen kuin ryhmän kanssa vietetty 

hyvä aika, on tanssijoille tärkeää ja motivoi matkaan lähtemisessä.  

 
Viimeisessä kohdassa vastaajat saivat kertoa vapaasti ajatuksistaan ulkomaille läh-

temisestä. Tähän vastasi 26 henkilöä  

 

Jokainen vastaaja koki ulkomaille lähtemisen hyvänä asiana ja varsinkin kokemuk-

sena matkustus koettiin hyvin arvokkaaksi, niin lisämotivaatio, kuin lähentyminen 

muiden ryhmäläisten kanssa mainittiin muutaman vastaajan toimesta. Tämän lisäksi 

yksi vastaaja pohti sitä, että uusien tanssien harjoitteleminen sekä konserttien järjes-

täminen saa aikaan lisämotivaatiota siitä, että tietää ryhmän olevan lähdössä ulko-

maille, tätä ajatusta komppasi kaksi muuta vastaajaa kertomalla, että on motivoivaa 

päästä näyttämään omaa osaamista ja toinen vastaajista lisäsi vielä, että ulkomaille 

lähtemisestä tulee yksi tavoite, jonka vuoksi voidaan harjoitella esimerkiksi lisää oh-

jelmistoa tai uusia tansseja. Eräs vastaaja näki tämän myös hyvänä mahdollisuutena 

ihmisille, jotka eivät välttämättä muuten pääsisi matkustamaan ulkomaille perheensä 

kanssa, mahdollisuutena tehdä tämä esimerkiksi tanhumatkoilla.  

 

Jännitystä ja painetta toi taas rahoitus ja apurahojen hakemiset, toisaalta eräs vas-

taaja koki sen olevan tekijä, joka motivoi menemään kohti päämäärää. Yksi vastaaja 

muistutti laittamaan vakuutukset kuntoon, sillä jotain voi aina sattua. Eräs kyselyyn 
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vastanneista harmitteli pakollista bändiä ja toivoi sen poistamista kelpoisuusvaati-

muslistalta. Neljä vastaajaa harmitteli työnmäärää, jota täytyy tehdä, jotta raha saa-

daan kerättyä ja ylipäätänsä matka suunniteltua hyvissä ajoin. Muutama tarkensi 

myös, että lomaaikoja on vaikea tietää niin paljon etukäteen ja eräs vastaaja toivoi, 

että ulkomaille voisi lähteä eri vuoden aikoina, eikä aina vain kesäisin.  

 

Yleinen suhtautuminen kysymykseen vastanneilla olikin siis erittäin positiivinen, vain 

yhden vastaajan mielestä ulkomailla lähteminen ei ollut harrastuksen ykkösasia tai 

pääpiste. Eräs vastaajista kertoo, miten tanssitapahtumien kautta näkee maailmaa 

eri tavalla kuin turistina, varsinkin jos toisen ryhmän vieraana pääsee perhemajoituk-

seen. Tähän toinen vastaajista lisäsi, että matkustaminen on kokonaisvaltainen ko-

kemus, joten onkin tärkeää, että ryhmähenki on ennen matkalle lähtemistä hyvä, 

koska se vaikuttaa matkan sujuvuuteen.   

 

Kiteytettynä yhden vastaajan sanoin: ”Kansainvälisyyskasvatus on merkittävä osa 

kulttuurista nuorisotyötä ja reissut tarjoavat lapsille ja nuorille tärkeitä kokemuksia”.  

 

 

6 LOPPUPÄÄTELMÄ 

 

 

Kyselyjen valossa, voi selvästi kertoa, että kansantanssijat ovat hyvinkin kiinnostu-

neita lähtemään ulkomaille. Tärkeää monelle on hyvä taso, sillä ulkomailla oleminen 

yhdistetään vahvasti Suomen edustamiseen. Tulevaisuuden näkymät kansainvälisel-

le vaihdolle ovat kiinnostuksen pohjalta hyvällä mallilla, eniten huolta tuottaa raha. 

 

Negatiivisena asiana pinnalle tuli kansantanssijoiden kokemus yksin jäämisestä by-

rokratian selvittämisessä. Kansantanssin ja Kansanmusiikin Edistämiskeskukselle 

tulee olemaan tärkeää saada markkinoitua mahdollisuutta ottaa yhteyttä nykyiseen 

kansainvälistenasioiden koordinoijaan, sillä tämä on selvästi mennyt monelta toimijal-

ta ohi.  
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Oma suositteluni on panostaa ja tutustuttaa ryhmiä kansainväliseenvaihtoon kam-

panjalla, johon voisi kerätä kokemuksia mahdollisimman eri tasoisilta kansantanssi-

joilta, jotka ovat jo käyneet ulkomailla. Tämä saisi eri tasoiset ryhmät innostumaan 

asiasta, sillä kerta toisensa jälkeen esille nostettiin epävarmuus omasta tasosta ja 

harmitusta aiheutti kokemus, että vain ”hyvällä” tasolla olevat ryhmät saavat kutsuja.  

 
Tätä varten olisi hyvä rakentaa omat nettisivut, johon voi kerätä kaikki kutsut ja jaotel-

la ne tarpeen mukaan erilaisille ryhmille suunnaten.  

 
Mikäli projekti toteutetaan, tulee se olemaan aikaa vievä. Opinnäytetyössäni erillise-

nä liitetiedostona olevaa opasta ulkomaille lähtöä varten, voidaan tulla hyödyntä-

mään myös mahdollisilla nettisivuilla. Opas sisältää hyödyllistä tietoa kansantanssi-

joille, sekä matkanjärjestäjille ja onkin hyvin käytännöllinen apu matkalle lähtöön, se-

kä organisaatiolle pohjaksi, mikäli he haluavat muokata ajan kuluessa erilaisemman 

oppaan.  
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LIITTEET 
 
 
LIITE 1 Opas kansantanssijoille ulkomaille lähtemiseen (erillisenä tiedostona) 
 
LIITE 2 KANSAINVÄLISEN KOORDINAATTORIN HAASTATTELU  
 
1. Kuinka moni ryhmä on ottanut yhteyttä viimeisen parin vuoden aikana ryh-
mävaihdosta? Jos ovat, tulevatko yhteydenotot samoihin aikoihin vuodesta (mi-
hin aikaan) vai vaihtelevasti?  
 
2. Onko ryhmävaihdoille nettisivuja joiden käyttökertoja seurataan? Jos on, 
montako kertaa näillä sivuilla on vierailtu?  
 
3. Minkälaisin toimenpitein kutsuja on lähetetty ryhmille?  
 
4. Mitkä ovat kriteerit kutsujen saamiseksi?  
 
5. Minkälainen kokemus sinulla on ryhmien koordinoimisesta ulkomaille? Mitä 
vaikeuksia on tullut esille ja mikä taas toimii? 
 
6. Vaikuttaako mielestäsi ryhmän tai ohjaajan taso ulkomaille lähtemiseen? Jos 
kyllä, miten se näkyy? 
 
7. Olen laatimassa opasta, joka helpottaisi ulkomaille lähtemisessä. Mitä kaik-
kea oppaan pitäisi sisältää ollakseen hyödyllinen?  
 
8. Muita ideoita/ajatuksia?  
 
 
 
LIITE 3 HAASTATTELU ALAN TOIMIJOILLE  
 
1.     Kuka olet ja mikä on suhteesi kansantanssiin? 
 
2.     Oletko käynyt ulkomailla ryhmän kanssa/tehnyt töitä kansantanssiin liittyviin 
asioiden kanssa ulkomailla? Jos olet, missä? Jos et, miksi ja haluaisitko mikäli 
tulisi  
mahdollisuus?  
 
3. Vaikuttaako mielestäsi ryhmän tai ohjaajan taso ulkomaille lähtemiseen? Jos 
kyllä, miten se näkyy? Onko sinulla henkilökohtaista kokemusta tästä? 
 
4.     Onko muilla mailla aktiivisempi kulttuuri kansainvälisessä liikkuvuudessa 
kansantanssijoiden keskuudessa? Jos on, miten tämä näkyy? 
 
5.     Millä tavalla kansainvälistä vaihtoa pitäisi organisoida? 
 
6.     Mitkä olisivat kohteita, joihin kannattaisi laajentaa? Ja minkä vuoksi? 
 
7.     Mitkä ovat suomalaisten kansantanssitoimijoiden/kansantanssin vahvuudet 
kulttuuriviennin näkökulmasta, entä heikkoudet? 
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LIITE 4 KYSELY KANSANTANSSIRYHMIEN OHJAAJILLE 
 
1. Ryhmäläistenne keski-ikä  
 

o Alle 5-vuotta 
o Alle 10-vuotta, mutta yli 5-vuotta 
o 11-15-vuotta 
o 16-20-vuotta 
o 21-30-vuotta 
o 31-40-vuotta 
o 41-50-vuotta 
o 51-60-vuotta 
o 61-vuotta tai yli 
o Muu (täsmennä) 

 
2. Kuinka iso ryhmänne on  
 

o 2-4 paria 
o 4-6 paria 
o 6-8 paria 
o 10 paria 
o Enemmän kuin 10 paria. Montako? 

 
3. Kuinka monta kertaa olette olleet viimeisen kolmen vuoden aikana ulkomailla 
ryhmän kanssa? 
 
4. Missä maanosassa/maanosissa olette käyneet?  
 

o Aasia 
o Afrikka 
o Australia 
o Eurooppa 
o Pohjois-Amerikka 
o Etelä-Amerikka 

 
5. Missä maassa/maissa olette olleet?  
 
6. Jos ette ole käyneet, mikä on ollut syynä? 
 

o Ei ole ollut aikaa 
o Ei ole ollut rahaa 
o Ei ole ollut kiinnostusta 
o Emme ole osanneet valita mihin haluamme 
o Meillä ei ole tietoa, miten hoitaisimme ulkomaille lähdön 
o Muu syy (täsmennä) 

 
7. Mihin maahan haluaisitte lähteä?  
 
8. Minkälaista opastusta ulkomaille lähtemisestä tarvittaisiin? 
 

o Ei mitään, osaamme kaiken itse 
o Nettisivu, jolta löytyy oleelliset tiedot suomeksi ja ruotsiksi 
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o Opas, johon on kirjattu ylös askel askeleelta ulkomaille lähteminen 
o Taho, jossa tietty ihminen vastaa käytännön avustamisesta ja jonka puo-

leen voi aina tarpeen tullen kääntyä 
o Jotain muuta (täsmennä)  

 
9. Mitä ryhmänvaihdosta vastaavan tehtäviin pitäisi kuulua? 
 
10. Ajatuksia kansainvälisyydestä ja ulkomaille lähtemisestä 
 
 
 
LIITE 5 KYSELY KANSANTANSSIN HARRASTAJILLE 
 
1. Kuinka kauan olet harrastanut kansantanssia?  
 
2. Minkälaisessa tapahtumassa olette ryhmän kanssa käyneet ulkomailla? 

o Festivaaleilla 
o Leirivaihdossa 
o Ryhmävaihdossa 
o Tapahtumassa 
o Muu, mikä? 

 
3. Minkälaisessa tapahtumassa haluaisit käydä ulkomailla ryhmän kanssa? 

o Festivaaleilla 
o Leirivaihdossa 
o Ryhmävaihdossa 
o Tapahtumassa 
o Muu, mikä? 

 
4. Mihin maahan/maihin haluaisit päästä ryhmäsi kanssa? 
 
5. Minkä vuoksi kansainvälistä vaihtoa tarvitaan kansantanssijoiden keskuudes-
sa? 
 
6. Koetko, että ryhmänne/ohjaajanne taso vaikuttaa ulkomaille lähtemiseen, jos 
kyllä, niin miten? 
 
7. Mikä innostaa sinua lähtemään ulkomaille ryhmän kanssa? (1=innostaa eni-
ten, 5=innostaa vähiten)  
- Saa viettää ryhmän kanssa hyvää aikaa yhdessä 
- Tutustuminen uusiin kulttuureihin 
- Verkostoituminen muiden maiden tanssijoiden kanssa 
- Uusien ihmisten tapaaminen ja heihin tutustuminen 
- Esiintyminen  
 
8. Muita ajatuksia ulkomaille lähtemisestä?  
 


