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1  TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

Kansallispuvut ovat  olleet kansantanssiryhmien pääasiallisia esiintymisasuja jo sadan vuo-

den ajan, ja niiden asema on säilynyt nykypäiviin saakka. Vielä vähän yli kymmenen vuotta

sitten nuorisoseurajärjestön piirissä käydyssä aitouskeskustelussa kansallispukua pidettiin lähes

pyhänä, eikä voinut ajatellakaan kansallispuvun jättämistä taka-alalle kansantanssijoiden

esiintymisasuna. (Heikkilä 1992, 47) Viime vuosina on kuitenkin ollut havaittavissa selvä

muutos.  Kansanmusiikissa on jo muutamien vuosien ajan ollut suuntaus laajentaa käsityksiä

kansan 1700- ja 1800-luvuilla esittämästä musiikista, ja varsinkin nuoret kansanmusiikin

harrastajat ovat uudistaneet kansanmusiikkia. Samalla tavalla myös kansantanssi on ollut

irtautumassa 1800-luvun lopulla muotoutuneesta tanssitavasta. Mukaan on tullut vaikutteita

eri maiden kansantansseista, modernista tanssista sekä nykyajan paritansseista. Muutos on

vaikuttanut myös kansantanssiryhmien esiintymisasujen valintaan.  Koreografiat ja uudistu-

nut tanssin luonne sekä näyttämöllisyyden korostuminen ovat vaikuttaneet puvustukseen eikä

kansallispuku ole enää ainoa hyväksytty esiintymisasu.

Eri kansantanssijärjestöt suhtautuvat eri tavoin kansantanssiin ja sen kehitykseen. Tämä suh-

tautuminen heijastuu myös käsitykseen kansallispuvuista esiintymisasuina.  Järjestöissä on

sekä perinteistä linjaa kannattavia että radikaaleja muutoksia  haluavia järjestöjä. Myös jär-

jestöjen sisällä vaihtelevat käsitykset siitä, mitä kansantanssin tulisi olla ja kuinka kansallis-

pukua tulisi käyttää esiintymisasuna. Suomen Nuorisoseurojen Liitto (vuoteen 1994 Suomen

Nuorison Liitto) suhtautuu avoimesti kansantanssin muutokseen, ja se on ollut kehittämässä

ja uudistamassa voimakkaasti kansantanssia, mutta toki sen sisällä on myös perinteisemmillä

linjoilla olevia ryhmiä.

Tutkielmani lähtökohtana ja aiheesta kiinnostumisen taustana on kansantanssi- ja kansallis-

pukuharrastukseni. Suhtautumiseni kansallispukuun on perinnettä säilyttävä. Se on muotou-

tunut vuosien myötä kansantanssiryhmässä toimiessani sekä tekstiiliartenomin opintoihini

kuuluneen  harjoittelujakson aikana Suomen kansallispukuneuvostossa keväällä 1991. Har-

joittelujakson aikana perehdyin kansallispukuneuvoston työskentelyyn ja kansallispukujen

tutkimus- ja kokoamistyöhön. Tein myös opintoihini kuuluneen opinnäytetyön kansallispuku-
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aiheesta (Hänninen 1992). Näiden taustojen pohjalta suhtautumiseni kansallispukuun on perin-

teisiä valmistustapoja kunnioittava. Silti olen tutkijana kiinnostunut myös siitä, millaisia ovat

eri kansantanssiryhmien näkemykset kansallispuvuista sekä siitä, mikä on nykyisin vallitse-

va suuntaus kansantanssiryhmien kansallispuvun käytössä esiintymisasuna.

Tämän tutkielman tarkoituksena on kuvata ja sitä kautta lisätä ymmärtämystä valtakunnalli-

sesti merkittävimpien kansantanssiryhmien suhtautumisesta kansallispukuun esiintymisasuna.

Tutkittavina ovat Suomen Nuorisoseurojen Liiton valtakunnallisessa luokittelussa vuonna

1994 mestaruussarjaan luokitellut kansantanssiryhmät. Ryhmät esiintyvät runsaasti ja heidän

ohjelmistoissaan on sekä perinteistä että uutta kansantanssia. Tutkimuksen avulla selvitetään,

mitä kansallispuku merkitsee sellaisille kansantanssiryhmille, joille kansantanssi on pääasia

ja kansallispuku yksi esiintymisasu. Millaisia asioita kansallispukuun esiintymisasuna liitetään?

2  AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA

Suomessa kansallispukuilmiötä on tutkittu jonkin verran. Tieteellisiä tutkimuksia kansallis-

puvuista on vähän. Sen sijaan kansanpukuja on tutkittu enemmän.

Theodor Schvindtillä on vahva asema kansanpukujen tutkimuksessa. Hän aloitti suomalais-

ten kansanpukujen tutkimuksen 1800-luvun loppupuoliskolla.  Ylioppilasosakuntien museon

intendenttinä ja muinaistieteellisen toimikunnan intendenttinä hänen erikoisalaansa oli kansan-

pukujen keruu ja tutkimus. Hänen seuraajansa oli U. T. Sirelius, joka hänkin on kansanpuku-

tutkimuksen klassikko. (Sihvo 1987, 95 )

Viime vuosikymmenien merkittävimpiä suomalaisten kansanpukujen tutkijoita ovat olleet

Toini-Inkeri Kaukonen, Bo Lönnqvist ja Pirkko Sihvo. Lönnqvistin kirja Kansanpuku ja kan-

sallispuku  ja Kaukosen Suomalaiset kansanpuvut ja kansallispuvut ovat alan perusteoksia.

Lönnqvistin Dräkt och mode i ett landbygdssamhälle 1870 - 1920 on tähän mennessä ainoa
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kansanpukuja käsittelevä tieteellinen väitöskirja Suomessa. Siinä on tutkittu vöyriläistä

kansanpukuperinnettä. Teokseen Folkkulturens skepnader: Till folkdräktens genealogi Lönn-

qvist on koonnut kirjoittamiaan artikkeleita kansanpuvuista.

Ruotsalainen kansallispukututkija Ulla Centergran on väitöskirjassaan Bygdedräkt, bruk och

brukare käsitellyt kansallispuvun käyttöä ruotsalaisesta näkökulmasta eri yhteyksissä. Yhte-

nä osana on myös kansallispuku kansantanssiryhmien esiintymisasuna. Centergranin mu-

kaan kansantanssilla ja kansallispuvulla on voimakas yhteenkuuluvuus. Kansantanssijalla on

oltava kansallispuku, vaikka hän ei olisikaan kiinnostunut kansallispuvuista. Centergranin

tutkimuksen mukaan kansallispuku sisältää sekä sisäisiä että ulkoisia merkityksiä. Esityksis-

sä puvut auttavat saamaan kontaktin yleisöön: puvut ovat lenkki yleisön ja tanssijoiden välil-

lä. Samalla ne ovat tavallaan lavastusta: ne edustavat kaipuuta menneeseen aikaan ja toisen-

laiseen sosiaaliseen ympäristöön eli vanhaan talonpoikaisyhteisöön. Siten puvut ilmentävät

perinnettä ja jatkuvuutta. (Centergran 1996, 158, 216)

Marjaana Orkoneva (1994) on suomalaisen ja vertailevan kansatieteen syventävien opintojen

tutkielmassaan Pyhä kansallispuku - kansallispuvun merkitys käyttäjälleen tutkinut käyttäji-

en suhtautumista kansallispukuun. Tutkittavina on ollut erilaisten kotiseutu- yms. järjestöjen

jäseniä. Hän on tutkinut  ja käsitellyt kansallispukua esineenä ja symbolina. Koska hänen

mielestään kansallispuku ja suhtautuminen siihen on uskontoon viittaava ilmiö, hän on etsi-

nyt teoreettista näkökulmaa ja ilmiön ymmärtämistä uskontotieteestä. Hänen mukaansa

kansallispuvuissa yhdistyvät menneisyyttä ihannoivat nationalistiset,  porvarilliset sekä ta-

lonpoikaiset arvot. Siinä yhdistyvät suomalaisuus, kotiseutu, arvokkuus, puhtaus ja pyhyys.

(Orkoneva 1994) Orkoneva ei tuo esille tutkielmassaan lainkaan kansallispuvun käyttöä

kansantanssiryhmien näkökulmasta.

Kaisa Väyrynen on tutkinut kansallispukujen kokoamistyön 100-vuotista historiaa. Hän on

paneutunut kansallispukuun pukumallien kokoamistyön näkökulmasta. Tutkielman mukaan

historialliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat ovat taustalla kansallispukumallien kokoamisen
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nousu- ja laskukausissa. Väyrynen toteaa, että vaikka  kansantanssijat ovat kansallispukuja

ehkä eniten käyttävä ryhmä, eivät kansantanssijärjestöt ole olleet uusien tai tarkistettujen

kansallispukujen tilaajayhteisönä lukuun ottamatta 1970-luvun neljää kokoamisaloitetta. (Väy-

rynen 1989, 64)

Kansantanssia ja sen muutosta viime vuosina on tutkittu erilaisissa yliopistollisissa opinnäyte-

töissä.

Tutkielmassaan Korpinpolskaa ja koreografioita: Kartoittava tutkimus aikuisten kansantanssi-

harrastuksesta ovat Kivimäki  ja Oksanen selvittäneet aikuisten kansantanssiharrastusta. Tutki-

muksessa on pohdittu mm. sitä, kuinka kansantanssiohjaajat suhtautuvat kansantanssin muu-

tokseen. Tutkimuksen mukaan muutoshakuisuus ja suhtautuminen uudistettuun  kansantanssiin

riippuu ohjaajan tavoitteista. Tutkielmasta käy ilmi, että kansantanssiharrastus  on eriytymässä

perinnettä siirtävään kansantanssiin ja uudistavaan kansantanssiin. (Kivimäki & Oksanen

1995) Tutkielmassa ei ole syvennytty ryhmien esiintymisasujen problematiikkaan eikä kan-

sallispukujen ja kansantanssin yhteyteen. Niistä on mainittu vain ohimennen.

Seppäsen mukaan kansantanssin määrittelyissä erottuu kansantanssin kaksi olomuotoa: toi-

saalta spontaani kansantanssi ja toisaalta näyttämölle nostettu tanssi. Hän päätyy tutkimuk-

sessaan neljänlaisiin kansantanssi-ilmiön merkitystyyppiin: estraditaide, etninen tanssi, pe-

rinteinen tanssi ja rahvaan tanssi. (Seppänen 1993, 65, 67) Tutkielmassa on vain ohimennen

viitattu kansallispukuun kansantanssiryhmien esiintymisasuna, tarkemmin siinä ei ole

syvennytty esiintymisasujen pohdintaan.

Vaikka kansantanssi ja kansallispuvut liitetään yhteen hyvin voimakkaasti, kukaan ei ole tut-

kimuksessa käsitellyt kansantanssia tanssiesityksenä, jossa osina ovat ainakin koreografia,

musiikki, lavastus ja puvustus. Kansantanssitutkimuksissa ehkä mainitaan ohimennen esiinty-

misasuina käytettävät kansallispuvut, mutta enempää niitä ei ole käsitelty eikä analysoitu.
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Kansantanssin harrastajana katson pukuasiaa ensisijaisesti tanssijan näkökulmasta. Koska

olen käsityöalan ammattilainen, on minulla myös voimakas tarve lähestyä aihetta vaatteen,

kansallispuvun tekijän näkökulmasta. Tällöin nousevat esille  eri asiat kuin silloin, kun  ilmi-

ötä tarkastellaan vain puhtaasti vaatteen käyttäjän, kansantanssijan näkökulmasta. Tämän tut-

kielman avulla haluan tuoda oman osuuteni kansallispukututkimukseen selvittämällä johta-

vien kansantanssiryhmien näkemyksen kansallispuvuista esiintymisasuina.

3  KANSALLISPUVUT ESIINTYMISASUINA

Oman kansantanssiharrastukseni kautta olen perehtynyt laajasti  kansantanssijoiden esiintymis-

asuihin. Kansallispukujen lisäksi kansantanssiryhmät käyttävät erilaisia kansanpukujen poh-

jalta sommiteltuja esiintymisasuja, kuten karjalaisia feresejä, fantasia-asuja, joita tehdään

esimerkiksi tiettyjä koreografioita varten, sekä tavallisia käyttövaatteita, riippuen esitettävien

tanssien luonteesta. Kansallispukua pidetään kuitenkin olennaisena osana kansantanssia.

Kansallispuvut ovat uusintoja talonpoikaisväestön 1700- ja 1800-luvuilla käyttämistä alueil-

leen tyypillisistä perinteisistä juhlapuvuista. (Kaukonen 1985, 277) Lönnqvist määrittelee

kansallispuvun �jäljennetyksi tai rekonstruoiduksi puvuksi, joka elvyttää entisajan kansan-

omaista juhlapukumuotia ja jota eräät aatteellisella pohjalla toimivat piirit käyttävät juhla-

pukuna korostaakseen yhteenkuuluvuutta menneisyyden, tietyn paikkakunnan tai väestöryh-

män kanssa�. (Lönnqvist 1979, 125)

Kansallispukuharrastus alkoi 1800-luvun lopulla osana kansallisromantiikkaa, suomalaisuus-

aatetta ja kansallisen käsityötaidon ihailua. (Somerma 1983, 181)  Kansallismielisyys ja kan-

sallisten piirteiden korostaminen  loivat näyttämöllisen kansantanssin, johon liitettiin esiinty-

misasuiksi kansallispuvut. Tanssit miellettiin aidoiksi, niitä jopa pidettiin aidompina kuin

talonpoikaisyhteisön perinteisiä tansseja. Niiden symbolinen arvo oli kansallisuudessa. Niin

kansallispukuun kuin myös kansanmusiikkiin on  liitetty kansallista identiteettiä vahvistavia

arvoja. Ne molemmat on mielletty perinteitä säilyttäviksi. (Kurkela 1989, 220 - 223)
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Vaikutteet kansallispukujen käytön edistämiseen saatiin muista Pohjoismaista sekä Keski-

Euroopasta, missä kansallispukuharrastus oli alkanut jo aiemmin. (Somerma 1983, 181)

Suomalaisiin kansan tanssimiin tansseihin ei ole liittynyt mitään tiettyjä tanssipukuja. Sen

vuoksi kansantanssijoille on ollut ongelmana jo siitä saakka, kun kansantansseja alettiin esit-

tää näyttämöllä 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, minkälaista vaatetusta esityksissä käyte-

tään. (Hoppu 1994)

Kun kansantanssiharrastus alkoi,  käytettiin esiintymisasuina aitoja kansanpukuja täydennet-

tyinä erilaisilla asusteilla. Muun muassa vuonna 1886 pidetyssä Taiteilijaseuran vuosijuhlassa

esiintyi kolme kansantansseja esittävää ryhmää. Ryhmien jäsenten puvut olivat Karjalasta,

Länsi-Suomesta ja Pohjanmaalta. Ryhmät esiintyivät ilmeisesti kotipaikkakunniltaan kerää-

missään vanhoissa kansanpuvuissa. Ensimmäisten kansanvaatteiden pohjalta valmistettuja

kansallispukuja olivat keisari Aleksanteri III:n ja hänen puolisonsa keisarinna Maria Feodo-

rovnan Suomen-vierailulle vuonna 1885 valmistetut puvut. Pukuja käyttivät keisarinnalle

lahjaksi annetun veneen soutajina olleet kahdeksan naista. Puvut edustivat Suomen eri maa-

kuntia. (Lönnqvist 1979, 121, 124 - 125)

Ensimmäisiä kansallispukuja esiintymisasuina käyttäneitä järjestöjä olivat Suomalaisen Kan-

santanssin Ystävät ja Brage Föreningen, jotka ottivat 1900-luvun alussa kansallispuvut kansan-

tanssiryhmiensä esiintymisasuiksi. Nämä järjestöt ovat tehneet paljon työtä kansallispukujen

vaalimiseksi ja tutkimiseksi.  Vaikutteet järjestöjen perustamiseen oli saatu Ruotsista ja Tans-

kasta. Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ottivat ensimmäiseksi käyttöönsä miesten kansallis-

puvut. (Kaukonen 1985, 283 - 288). Kuvassa 1 on Suomalaisen Kansantanssin Ystävien

kansallispukuinen kansantanssiryhmä vuodelta 1904.
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Kuva 1. Kansantanssiryhmä vuodelta 1904. (Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry)

Nuorisoseurajärjestö, joka on perustettu vuonna 1881, otti ohjelmaansa liikuntakasvatuksen,

kansantanssit ja kansallispuvut. Ensimmäiset nuorisoseurojen kansantanssiryhmät esiintyi-

vät kansallispuvuissa 1890-luvulla, mutta pukujen käyttö yleistyi hitaasti. (Numminen 1963,

495 - 496)  Syynä oli osaksi se, että kansallispukuja pidettiin liian epäkäytännöllisinä. Nuo-

risoseurajärjestön lehdessä Pyrkijässä kirjoitti nimimerkki Jormalta vuonna 1902:

�Varsinkin miesten pukimia pidettiin kovin epäkäytännöllisinä, vaikka kukaan ei varmasti

tiennyt, minkälaisia ne oikein ovat. Naisten pukimia pidettiin kovin kalliina ja epäkäytännöl-

lisinä. Asian puoltajat koettivat vastustajien päähän tyrkyttää sitä puolta asiasta, että se estäisi

paljon nykyistä kaikkien muotihulluuksien seuraamista, joka pilaa kansannaisen makuaistin

kokonaan� (Kurkela 1989, 224).

Vuonna 1921 Jyväskylässä ensimmäisen nuorisoseuran perustamisen 40-vuotisjuhlissa oli

mukana jo paljon kansallispukuisia nuorisoseuralaisia. (Kaukonen 1985, 285)  Kansallispuvun

asema kansantanssijoiden esiintymisasuna vakiintui 1930-luvulla nuorisoseurajärjestön
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keskusliiton Suomen Nuorison Liiton 50-vuotisjuhlien jälkeen. Tuolloin Mikkelissä pidetys-

sä juhlassa oli ensimmäinen kansallispukuisten tanssijoiden joukkoesiintyminen. Toisen maa-

ilmansodan jälkeen kansantanssin suosio oli korkea. Sen myötä myös kansallispukujen käyt-

tö lisääntyi nuorisoseurajärjestön ryhmissä nopeasti. Pukujen käytön lisääntymisen syy oli,

että kansallispuvusta tuli pakollinen nuorisoseurojen kansantanssiryhmille, ensin naisille, mutta

vähitellen myös miesten kansallispukuihin alettiin kiinnittää huomiota. Aiemmin miehet tanssi-

vat mustissa housuissa ja valkeassa paidassa. (Kurkela 1989, 226)

Kansantanssiharrastukseen liitettiin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa vanha perinne

ja  alueelliset erityispiirteet. Tanssia korostettiin terveellisenä, urheilullisesti motivoituna toi-

mintana. Kun kansallispuvut otettiin kansantanssien esiintymisasuiksi, liitettiin niihin saman-

tyyppisiä arvoja. Kansallispuvut saivat ja kansallisen leiman. Tanssin sanomaa korostavaa

funktiota puku ei saanut. Se johtui sekä suomalaisen kansantanssin että kansanpukuperinteen

hallitsevasta luonteesta: sekä puku että tanssi olivat muotoutuneet lännestä päin tulleiden

muotipiirteiden mukaan kolmen vuosisadan aikana. Ne ovat kuvanneet sen ajan yksilön ja

yhteisön muotitietoisuutta ja tyydyttäneet juhlaseurustelun ja sosiaalisen aseman ja varak-

kuuden korostamisen tarvetta. (Lönnqvist 1983, 62)

Lönnqvistin mukaan kansallispuvusta on muotoutunut välttämätön kansantanssijoiden esiinty-

misasu, joka on rajoittanut kansantanssin kehitystä ja koreografiaa, esimerkiksi tanssin uutta

tulkintaa ja tulkinnan korostamista yleisölle (Lönnqvist 1983, 62-63). Kuitenkin viime vuo-

sina erilaiset koreografiat ja työnkuvaukset niissä ovat lisääntyneet kansantanssiryhmien

ohjelmistoissa. Näin kansallispuvun merkitys esiintymisasuna on heikentynyt. Käytössä on

ns. kansanpukuja, jotka ovat kansan arkivaatteisiin löyhästi sitoutuvia kokonaisuuksia. Ne

joko pohjautuvat tradition aitouteen tai ovat ilman esikuvaa, suunnittelijan näkemyksen mu-

kaisesti talonpoikaistyyliin sommiteltuja. Tietyt kansanomaiset pukeutumisen perusteemat

säilyvät yhä, vaikka tehdään uusia sommitelmia mm. pukusuunnittelijoiden avulla. (Hoppu

1994)

Olen tarkastellut ammatillisesta näkökulmastani kansallispukujen valmistusta kansantanssi-

ryhmän esiintymisasuiksi. Olen osallistunut pukujen valmistuksen ohjaukseen omassa
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kansantanssiryhmässäni. Saamani kokemuksellinen tieto

on perustana tarkastellessani tutkielman aineistoa. Käsityö-

tieteen näkökulmasta katsottuna olen voinut  liittää kan-

sallispukujen valmistuksen �tekijä-prosessi-produkti� -

kontekstiin.

Seuraavassa olen tarkastellut pääpiirteissään kansallispu-

kujen valmistuksen vaiheita eri vuosikymmeninä. Esimerk-

kinä kansallispuvun ulkonäön vaihtelusta on karjalainen

Pyhäjärven naisen kansallispuku. Kuvassa 2 on kansallis-

museon kokoelmissa oleva kansanpuku Pyhäjärveltä. Se

on ollut esikuvana Pyhäjärven kansallispuvulle.

Kuva 2. Kansanpukuinen nainen Pyhäjärveltä.
(Kaukonen 1985, 185)

Suomessa on yhteensä lähes 500 kansallispukua. (Holst, suullinen tiedonanto 28.1.1999) Eri

aikoina puvut ovat vaihdelleet paitsi valmistustavoiltaaan myös ulkonäöltään. Pukujen maa-

ilmassa on olemassa melkoinen kirjo. Kansallispukuja on toteutettu kunakin aikana vallitse-

vien periaatteiden mukaan ja niistä materiaaleista, joita on ollut saatavilla ja jotka on katsottu

parhaiksi (Somerma 1983, 186).

Vuonna 1899 julkaistiin yleiseen käyttöön tulevat ensimmäiset kansallispukumallit,  jotka

oli tarkoitettu kotona valmistettaviksi. Myöhemmin julkaistiin muutamia uusia kansallis-

pukukuvastoja.  (Sihvo 1987,  97)

Alussa ensimmäisiä kansallispukuja koottaessa ei kiinnitetty huomiota tekniseen  pukujen

toteutukseen, ja myöhemminkin omaksuttiin tietyt pukujen valmistustavat, jotka eivät
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vastanneet alkuperäisiä esikuvina olleita kansanpukuja. Kansallispukujen käytön alkuaikoi-

na ajateltiin, että pukuja käytettäisiin jatkuvasti, ja tällöin yksinkertaistettiin valmistustapoja

ja kevennettiin pukuja, sillä tavoitteena oli kansallisen yleisilmeen säilyttäminen yleisesti

käytettävissä puvuissa. (Somerma 1983, 185)

Erilaisten vuosisadan alussa julkaistujen kansallispukukuvastojen ohjeet olivat niukkoja ja

epätarkkoja, ja niiden mukaan pukuja toteuttaessa jouduttiin tekemään erilaisia sovelluksia

varsinkin ompelullisissa yksityiskohdissa. Vuosisadan alusta säilyneet  puvut on ommeltu

koneella ohuista kankaista. Ne ovat näyttämövaatteiden luonteisia pukuja. Yleisvaikutelma

on ollut kansanpukujen mukainen, mutta läheltä tarkasteltuna voidaan huomata, että kansan-

omaisia valmistustapoja ei ole käytetty.  (Somerma 1983, 181)

Suomen Kansantanssiystävien pukukuvaston alkusanoissa Mäkinen  toteaa, että

�Onneksi on kyllin räikeästi tultu viime aikoina huomaamaan, mitenkä suunnattomiin maut-

tomuuksiin saatetaan joutua, jos vanhoja pukuja ryhdytään muuttelemaan. Nykyinen tehdas-

työn lamauttama kansa ei omaa sitä sielukkuutta pienissä asioissa kuin edeltäjämme,  jotka

omin käsin pukimensa laativat oman sielunsa  kauneuspyyteitä tyydyttäviksi. Lienee sen vuoksi

täysi syy kansan vanhojen pukujen kuoseja uusittaessa säilyttää niissä mahdollisimman tar-

koin kaikki vuosisataisen kiirastulen läpäisseet värit ja muodot. Ompa tärkeää, että raaka-

aineenakin käytetään mahdollisimman tarkoin samaa kuin alkuperäisissäkin on ollut�. (Mä-

kinen 1915, alkusanat)

Toisaalta ei haluttu tinkiä  taiteellisesta vaikutelmasta, mutta jotta puvut olisivat käytännölli-

sempiä, sallittiin vähentää vyötäröpoimuja ja leikata hameet sivuilta viistoiksi.  (Mäkinen

1915, alkusanat)

Sireliuksen mukaan kansallispukuja suunniteltaessa voitiin mukautua ajan vaatimuksiin ja

poiketa alkuperäisistä valmistustavoista ja materiaaleista. jotta �kansallispuvut menettämättä

luonnettaan voisivat olla edelleen kantajilleen iloksi� (Sirelius 1921, alkusanat). Tämä liittyi

kankaiden kudelankojen ohentamiseen.
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Kansallispukujen kaupallinen valmistus varmisti, että kansallispukuja on ollut jatkuvasti saata-

villa. Suurin pukujen kaupallinen valmistaja on Helmi Vuorelma Oy, joka aloitti pukujen

valmistuksen 1910 - 1920 -lukujen vaihteessa. Koska kansallispuvut valmistettiin taiteilijoi-

den piirustusten ja puutteellisten valmistusohjeiden mukaan, jouduttiin valmistuksessa tur-

vautumaan erilaisiin ratkaisuihin materiaaleissa ja ompelullisissa yksityiskohdissa. Myös puku-

tutkijat hyväksyivät erilaisia käytännön ratkaisuja ajan vaatimusten mukaan sovellettuina

(Somerma 1983, 183)

1930-luvulla kiinnostus kansallispukujen kansallispukujen hankkimiseen lisääntyi valtavasti

Kalevalan 100-vuotisjuhlan vuoksi. Tyyni Vahter, joka muinaistieteellisen toimikunnan vir-

kamiehenä alkoi tutkia kansallispukuja, julkaisi pukukuvaston vuonna 1935. Myös Vuorelma

julkaisi ensimmäiset kuvitetut kansallispukukuvastonsa 1930-luvulla. (Kaukonen 1985, 289-

290) Kuvassa 3 on Pyhäjärven nainen Tyyni Vahterin kuvaston mukaan.

Kuva 3. Pyhäjärven naisen
kansallispuku 1930-luvulla
Greta Sandbergin piirrok-
sena. (Vahter 1950, 49)
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1950-luvun pukumalleissa on tuon ajan vai-

kutusta ja ajan vaatimuksiin mukautumista.

Kansallispuvut kuvattiin ampiaisivyötäröis-

ten mallien päällä  tuon ajan ihanteiden mu-

kaisesti (Kuva 4). Liivit pidennettiin ja nii-

hin tehtiin muotolaskoksia, joita ei ole pu-

kujen esikuvissa ollut. Tuona aikana alet-

tiin tehdä aikaisempaa tarkempia valmistus-

ohjeita puvuista (Somerma 1983, 184)

Kuva 4. Pyhäjärven naisen kansallispuku
1950-luvulla Alli Tourin piirroksen mukaan.
(Kauhanen 1952, 5)

1960-luvun kansallispuvuissa hame lyheni muodin mukaisesti. Kansallispukujen käyttö vä-

heni, eikä pukua enää koettu tärkeäksi kansallisen kulttuurin säilyttäjänä. Kiinnostus kansal-

lispukujen valmistukseen väheni huomattavasti.  (Kaukonen 1985, 290) Kuvassa 5 on esi-

merkki tuon ajan lyhyestä kansallispuvusta. Vastaavia pukuja  oli käytössä 1980 - 90 -luvuille

saakka.
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Kuva 5. Pyhäjärven kansallispuku 1960 - 70 -luvuilta.
(Vuorelma 1973, 7)

Perinnekulttuurin arvostuksen lisääntymisen myötä kiinnos-

tuttiin kansallispuvuista uudelleen 1970-luvun lopulla. Pu-

vuista koottiin tarkkoja tietoja, niiden alkuperäiset museaa-

liset esikuvat selvitettiin. Omatoiminen pukujen valmistus

lisääntyi Tuolloin todettiin, ettei pukuja tutkittu aktiivisesti

eikä niiden valmistusta ja käyttöä ohjattu. Vuonna 1979

Suomen kansallispukuneuvosto perustettiin vastaamaan kan-

sallispukujen perinteisen valmistukseen kohdistuvaan mie-

lenkiintoon. Sen perustajayhdistyksiä ovat Finlands Svens-

ka Folkdansring, Kalevalaisten Naisten Liitto, Karjalan Liit-

to, Kotiteollisuuden keskusliitto (nykyisin Käsi- ja taide-

teollisuusliitto), Suomalaisen Kansantanssin Ystävät, Suo-

men Kotiseutuliitto ja Suomen Nuorison Liitto (nykyisin

Suomen Nuorisoseurojen Liitto). Neuvoston tehtävänä on

kansallispukuihin liittyvän tutkimus-, tiedotus-, koulutus-

ja julkaisutoiminnan edistäminen ja ohjaaminen.  Tavoitteena on kansallispukujen toteutta-

minen niin aitoina ja alkuperäisen kaltaisena kuin mahdollista, jotta puku pysyisi muuttumat-

tomana. (Somerma 1983, 183 - 185) Suomen kansallispukuneuvoston näkemyksen mukaan

kansallispuku on näkyvä osa suomalaista kulttuuria ja juhlapukeutumista, tärkeä alueellisen

kulttuurin osa sekä kooste suomalaisen käsityötaidon eri osa-alueista. (Luutonen 5.8.1996)

Jotta kansallispukuneuvoston aikaansaamat kansallispuvut saatiin esille ja yleisön tietoisuu-

teen, Jyväskylään Suomen käsityön museon alaisuuteen perustettiin Suomen Kansallispuku-

keskus vuonna 1992. Nyttelytoiminnan avulla keskus esittelee kansallispukuja ja niihin liit-

tyvää valmistus-, käyttö- ja perinnetietoa. (Lehikoinen & Puhakka 1994, 14)
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Nykykäsityksen mukaan kansallispuvut tulisi toteuttaa mahdollisimman tarkasti kansanomais-

ten esikuvien mukaisiksi. Pukujen toteutustapa ei ole vakio. Se voidaan tehdä eri tavoin: itse

ommellen lähes alkuperäisen kansanpuvun mukaisesti, teettämällä tilaustyönä ompelijalla tai

ostamalla. Valmiina saatavissa puvuissa on materiaaleja ja valmistustapoja yksinkertaistettu

kustannussyistä.  Toteutetuissa puvuissa on kuitenkin huomioitava puvun perinteisen yleisil-

meen säilyminen (Suomen kansallispukuneuvosto 1991, 2,  Somerma 1983, 186) Kuvassa 6

on Pyhäjärven kansallispuku, joka on valmistettu Suomen kansallispukuneuvoston ohjeiden

mukaisesti perinteisin menetelmin  perinteisistä materiaaleista.

Kuva 6. Pyhäjärven kansallispuku. Valokuva Seija Pesonen.

Kansallispukujen mallit ovat tyyppiesimerkkejä alueensa perinteisistä juhla-asuista tiettyinä

aikoina. Tuon ajan vaatteista ei voi sanoa, että ne olisivat olleet kaikkien saman pitäjän ihmisten
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käytössä. Aikanaan kansanpuvuilla on ollut hyvinkin laaja vaihtelumahdollisuus, mitä ei yk-

sittäisissä kansallispukumalleissa ole voitu toteuttaa. (Kaukonen 1985, 278)

Kansallispuvuissa oikea - väärä -ajattelu ei sovi muualle kuin raaka-aineisiin. Luonnon-

materiaalit ovat esikuvapukujen mukaisia. Kansallispuvun toteutus on aina kompromissi ver-

rattaessa sitä alkuperäiseen kansanpukuun.

(Somerma 1983, 186)

Kansallispukujen käytön ja valmistuksen historia taustana on kiinnostavaa selvittää, minkä-

laisia kansallispukuja kansantanssiryhmät käyttävät; kuinka ne huomioivat pukuihin liittyvät

voimakkaat arvostukset, kansallispukuneuvoston tutkimuksiin perustuvat ohjeet jne.

4   KANSANTANSSIHARRASTUS

4.1 Mitä kansantanssi on?

Kansantanssin määrittely on vaihdellut eri aikoina, eikä ole olemassa yhtä oikeaa määritel-

mää. On suhteellista, mikä on kansantanssia. Sen vuoksi tässä luvussa käsitellään kansan-

tanssi-käsitteen alla olevaa kansantanssiharrastuksen kehitystä ja erilaisia näkemyksiä kansan-

tanssista.

Virtanen pitää kansantansseina kaikkia niitä tansseja, joita on tanssittu  1800- luvulla ja sitä

ennen juhla- ja seurustelukäyttäytymisen osana ilman organisoitua opetusta elävänä

liikehtimisen muotona (Virtanen 1988, 137-138).

Laihon määritelmän mukaan kansantanssi on tanssia, jota tavallinen kansa tanssi ja joka on

kansanomaistunut eli saanut kansantanssiperinteelle ominaisia piirteitä. Tämän määritelmään

perustuen tanssin kuuluminen kansantansseihin ei riipu siitä, onko tanssi uusi vai vanha, eikä

siitä, kuka on sen tekijä tai tunnetaanko tekijä eikä myöskään siitä, mistä tanssi on peräisin.

(Laiho 1990, 25 - 26)
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Hopun mukaan kansantanssi-käsite on syntynyt 1700 - ja 1800-luvuilla kansallisromantiikan

aikana. Kansallisuusaatteen vaikutuksesta alettiin korostaa kansallisen kulttuurin etsimistä.

Kansantanssit syntyivät sivistyneistön esteettisten ja aatteellisten näkemysten pohjalta. Koot-

taessa tansseja pidettiin tärkeänä niiden kansallisen luonteen korostamista, ei niinkään tanssi-

en alkuperää. (Hoppu 1996, 23)

Talonpoikaisyhteisön tanssimien tanssien ja kansantanssinharrastajien erona on se, että tans-

sien ulkomuoto on sama, mutta harrastajien tanssi on  muotoutunut erilaiseksi perinteeksi

kuin mitä se on ollut talonpoikaisyhteisön tanssimana. Mikä aikanaan on ollut sosiaalista

tanssia, on muuttunut esitys- ja harrastustoiminnaksi. Tanssi on saanut uusia merkityksiä,

kun se on irrotettu alkuperäisestä yhteydestään (mm. kansallinen symboliarvo). Sekä

talonpoikaisyhteisön elävästä tanssiperinteestä että harrastajien tanssista käytetään samaa ni-

meä kansantanssi tai perinteinen kansantanssi eli tanhu. (Hoppu 1993, 51)

Suomessa kansan tanssimasta tanssista on melko vähän tietoa. Tosin esimerkiksi piispan-

tarkastusten pöytäkirjoissa 1700-luvulta paheksuttiin nuorison yletöntä tanssimista sunnun-

taisin. Niiden mukaan tanssittiin �taloissa, teillä ja silloilla, jonka tähden eivät sitten seuraa-

vana päivänä kyenneet työhön�. Tanssijoita ja pelimanneja on jopa tuomittu sakkoihin ja

jalkapuuhun. (Rausmaa & Rausmaa 1977, 19)

Kansantansseiksi vakiintui 1900-luvun alussa tansseja, joista suuri osa oli alkuperäisten

keräysmuistiinpanojen mukaisia, mutta osa oli muokattuja ja osa kokonaan uudempia

koreografioita. Vaikka osa tansseista olikin koreografioita, niitä kuitenkin tuolloin pidettiin

aitona perinteisenä tanssina. Kun koreografioita myöhemmin 1930 - ja -40 -luvuilla alettiin

tehdä enemmän, niitä ei hyväksytty kansantansseihin, vaikka mm. 1800-luvulla tehty kore-

ografia Koiviston polska miellettiin aidoksi kansantanssiksi. (Hoppu 1996, 24)

Suomalaisissa kansantansseissa on vaikutuksia monista eri kulttuureista sekä Länsi- että Itä-

Euroopasta. Tanssin alueella on syntynyt nopeasti muoteja, ja ne on omaksuttu lähes välittö-

mästi. Suomalaisissa kansantansseissa näkyy eri puolilta tulleiden piirteiden vaikutus tanssi-

traditioon ja niiden sulautuminen ja muotoutuminen suomalaisen luonteen mukaisiksi.
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(Asplund & Hako 1981, 19) Kansantanssit ovat tulleet tunnetuiksi eri aikoina Suomessa ja

saaneet paikallisen ilmaisumuodon ja muuttuneet suomalaisen tradition osaksi (Niemeläinen

1983, 21).

4.2 Kansan tanssin siirtyminen näyttämölle

Kansan tanssiman tanssin siirtyminen näyttämölle liittyy vuosisadan vaihteen kansallisen

kulttuurin arvojen etsimiseen ja profiilin määrittämiseen. Kansan tanssi nähtiin muiden kan-

sallisten symbolien ohella vaalimisen arvoisena kulttuuriperintönä.  Tanssien kerääminen ja

tutkiminen aloitettiin, ja tansseja ryhdyttiin harjoittelemaan järjestelmällisesti. Tuolloin

suomalaisiksi kansantansseiksi määriteltiin se kansan keskuudessa säilynyt eurooppalaiseen

perinteeseen pohjautuva tanssiaineisto, joka oli esiintynyt eri osissa maata viime vuosisadan

loppuun saakka. (Niemeläinen 1983, 41)

Ensimmäisen kerran kansantanssit tuotiin näyttämölle vuonna 1866  Suomen Taiteilijaseuran

vuosijuhlassa Helsingissä. Silloin kansantanssit irrotettiin alkuperäyhteisön elämänmenosta

ja niistä tehtiin yleisölle esitettävää näyttämötaidetta. Samanaikaisesti näiden esikuvatanssien

tanssiminen väheni alkuperäisyhteisössä. (Asplund & Hako 1981, 42, Niemeläinen 1983, 41

- 42)

Vuosisadan vaihteessa kiinnostus suomalaista kansankulttuuria kohtaan sai aikaan useiden

kansantanssin toimintamuodokseen valinneiden järjestöjen perustamisen: mm. Suomalaisen

Kansantanssin Ystävät vuonna 1901, Brage Föreningen vuonna 1906. Myös vuonna 1881

perustettu nuorisoseurajärjestö ja sen keskusliitto Suomen Nuorison Liitto  otti ohjelmaansa

jo 1800-luvun lopulla kansantanssien esittämisen ja vaalimisen. Kansantanssien keräys- ja

tutkimustoiminta aloitettiin 1900-luvun alussa. Sen avulla on voitu selvittää tanssien koreog-

rafiaa, historiaa, sosiaalihistoriaa ja tanssialueita. Kansantanssijoiden yksi tärkeä tehtävä on

tanssiperinteen siirtäminen sukupolvelta toiselle ja siten perinteen säilyttäminen elävänä. (Asp-

lund & Hako 1981, 21)
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Jo 1900-luvun alussa alettiin kansantansseista tehdä uusia sommitelmia näyttämöesityksiä

varten. Varsinkin suurissa kansantanssijuhlissa esiintyi useita satoja kansantanssijoita, ja jot-

ta tanssia olisi voinut hallita, se vaati koreografian laatimista ohjelmalle. (Asplund & Hako

1981, 42)

Kansantansseja harrastettiin 1940-luvulle saakka melko tasaisesti, mutta sen jälkeen innostus

laantui. Vasta 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa alkoi kansantanssi taas kiinnostaa osana suoma-

laista kansankulttuuria. Sen seurauksena luotiin suuria kansantanssi- ja kansanmusiikkijuhlia.

Vähitellen alkoi kiinnostus kansainväliseen kansantanssitoimintaan: ryhdyttiin luomaan yh-

teyksiä sekä pohjoismaisten että keski- ja eteläeurooppalaisten kansantanssijuhlien järjestäji-

en kesken. Näin luotiin yhteyksiä eri maiden kansantanssijoiden kesken. Sitä kautta alkoi

tulla uusia vaikutteita suomalaiseen kansantanssiin. (Asplund & Hako 1981, 41-42)

Kun kansan tanssima tanssi siirtyi näyttämölle, sen yhteys alkuperäyhteisöön katkesi. Samal-

la muuttui myös tanssiyhteisön rakenne. Aikanaan etnisen tanssiyhteisön jäsenillä oli homo-

geeninen traditiotausta, kun taas näyttämötilanteessa tanssiyhteisön (tanssijoiden ja yleisön)

jäsenten traditiotausta on yleensä hyvin kirjava. Tanssiyhteisön muuttumisen myötä myös

tanssien merkitys muuttui. Näytöstilanteessa katsojille muodostuu vain lähinnä liikunnallinen

käsitys nähdyistä tansseista. Kansantanssien harjoitelluissa näyttämöesityksissä on tavoittee-

na liikunnallisesti �oikea� toteutus ja esteettisesti korkeatasoinen ilmaisu. Näin kansan

tanssiman tanssin yksilölliset piirteet ja monimuotoisuus syrjäytyivät ja kansantanssien ohjaajan

näkemykset vaikuttivat  tanssien luonteen muotoutumiseen. (Asplund & Hako 1981, 43)

Kansantanssin harrastajat ovat omaksuneet talonpoikaisesta tanssikulttuurista muotoja, kun

taas liikekieli ja estetiikka poikkeavat esikuvista. Syynä on se, että vuosisadan vaihteessa

kansantanssiopettajat tietoisesti muokkasivat tanssia oman makunsa mukaiseksi. Koreografinen

muoto säilytettiin, mutta liikkeitä muokattiin uuteen suuntaan. Askelsarjat tehtiin selkeiksi ja

puhdaslinjaisiksi. Kansan tanssima tanssi, joka korosti voimakasta raajojen liikettä, hylättiin.

Nykyisessä kansantanssissa on liikekieltä hiottu äärimmilleen erilaisissa koreografioissa ja

teknisestä hioutuneisuudesta on tullut tärkeä tekijä kansantanssiryhmien tasoa arvioitaessa.

(Hoppu 1996, 25)
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Kansantanssiharrastuksessa ei tanssita tanssin itsensä vuoksi vaan siinä on aina esiintymis-

näkökulma, sekä myös kehittyminen ja  taidon kartuttaminen. Se  tanssi, mitä kansa tanssi-

nut, on ollut �arvo sinänsä�, sillä ei ole ollut esiintymisluonnetta, vaan on tanssittu siksi, että

on ollut mukava tanssia omaksi iloksi.

4.3 Perinteisen ja uuden kansantanssin kohtaaminen

Kansantanssissa kuten muussakin kansanperinteen hyväksikäytössä on kaksi linjaa, perintei-

nen kansantanssi ja ns. uusi kansantanssi. Perinteisen kansantanssin esittämisessä on ongel-

mallista se, kuinka saada esityksestä yleisön kannalta mielenkiintoinen samalla, kun säilyte-

tään tanssien oleelliset suomalaiset ominaisuudet.  Perinteisen säilyttävän linjan mielestä

kansanperinteellä, myös kansantanssilla on arvo sinänsä. Se on osa kansallista kulttuuriam-

me. Kansantanssit sellaisenaan ovat osa kansallista identiteettiä toisin kuin näyttämöä varten

suunnitellut tanssit.  (Bergholm 1996, 48, 50)

Perinteinen kansantanssi on hyvin heterogeeninen käsite, sillä siihen kuuluu sekä tallennettuja

ohjeita tiukasti noudattavia että vapaita tulkitsijoita. Aiemmin yksittäisinä tansseina tanssituista

tansseista kootaan sikermiä ja ohjelmakokonaisuuksia. Näitä kokonaisuuksia varten muoka-

taan tansseja eri tavalla, ja siitä aiheutuu ristiriitoja erilaisten näkemysten omaavien keskuudes-

sa. Missä on raja, kuinka paljon voidaan tanssia muokata kadottamatta tanssien perinteistä

tyyliä? (Hoppu 1993, 51)

Uudistavan linjan edustajien mielestä kansanperinne antaa käyttökelpoista materiaalia jalos-

tettavaksi ja kehitettäväksi nyky-yhteiskunnan tarpeisiin. Erityisesti alunperin seurustelu- ja

seremoniatansseja olleet kansantanssit eivät  uudistajien mielestä sovellu sellaisenaan esitet-

täviksi. Esityksiin on saatava tanssitaiteellisesti korkeatasoisempia ja tanssillisesti haastavampia

tanssiteoksia. (Bergholm 1996, 48)

Uudessa kansantanssissa tallennettua perinnettä käytetään uusien koreografioiden pohjana.

Tämä suuntaus on yleistynyt 1990-luvulla. Perinteisen linjan kannattajien mukaan tässä
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vääristyy perinne. Uuden kansantanssin harrastajien mielestä myös perinteinen kansantanssi

on esitys- ja harrastustoimintana kaukana alkuperäisestä kansan tanssimasta tanssista. (Hop-

pu 1993, 51)

Sekä uudistava että säilyttävä linja ovat olleet olemassa niin kauan kuin on ollut kansan-

tanssitoimintaa. Jo 1800-luvulla on sommiteltu esitystansseja kansantanssiryhmille (mm.

Koiviston polska, Niittotanhu), ja niitä on tehty runsaasti 1900-luvulla. Vaikutteita on otettu

myös ulkomaalaisista tansseista. Itäkarjalaisia, unkarilaisia ja saksalais-itävaltalaisia ainek-

sia on löydettävissä useista koreografioista, joita on tehty eri vuosikymmenillä. (Bergholm

1996, 49)

Erilaisille kansantanssin suuntauksille on Hopun mukaan yhteistä

1. kansallisen pohjan korostaminen ja pyrkimys pitää suomalainen kansantanssi erossa mui-

den maiden kansantanssista eli pyrkimys suomalaisuuteen on sama kuin kansantanssin syn-

tyvaiheessa 1800-luvulla. Suomalaisen kansantanssin tyylipiirteet otetaan huomioon ja niitä

korostetaan.

2. suuntautuminen talonpoikaiskulttuuriin. Perinteisen suunnan kannattajille on selvää, että

käytettävät materiaalit ovat talonpoikaiskulttuurin valtakaudelta, eikä uusia tansseja hyväk-

sytä. Myöskin uuden kansantanssin kannattavat ovat samoilla linjoilla, eivätkä hekään käytä

urbaaneja aiheita. Uusien kansantanssiteosten aiheet ovat lähtöisin maaseutuväestön perin-

teestä, vaikka suurin osa kansantanssijoista asuukin nykyään kaupungeissa ja taajamissa.

3. esteettis-taiteellinen perusjuonne. Siinä yhdistyvät kansallisuusaatteen innoittaman sivis-

tyneistön aatemaailma ja naisvoimisteluun perustuva liike- ja muotoihanne. Naisvoimistelu

on tuonut kansantanssiin yhtenäisten ja selkeiden kuvioiden ja liikkeiden ihannoinnin.

Sivistyneistöltä omaksuttiin kansallispuvut esiintymisasuiksi. Myös porvarilliset sovinnaisuus-

käsitykset ovat mukana voimakkaasti suomalaisessa kansantanssissa. (Hoppu 1996, 24)
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Erilaiset kansantanssin ajattelumallit vaikuttavat yhtä aikaa, ja niitä sovelletaan eri tilantei-

siin. Sen vuoksi ei voidakaan puhua kansantanssista minään yhtenäisenä ja yksiselitteisenä

ilmiönä. Se on kokonaisuus, jonka sisällä toimitaan vuosikymmenien aikana vakiintuneiden

erilaisten käytäntöjen mukaan. Yhteistä erilaisille näkemyksille on, että niiden kuvitellaan

olevan lähtöisin kansan tanssimasta tansseista.  (Hoppu 1996, 24)

Perinteisen kansantanssin ja tanssiteknistä ja näyttämällistä taitoa korostavan uuden kansan-

tanssin rinnalle on nousemassa kolmas suuntaus. Kansanmusiikissa on jo kauan hyväksytty

kansanomaisia laulu- ja äänenmuodostustapoja, jotka poikkeavat taidemusiikin vastaavista.

Kansantanssin on tulossa vastaava kansanomaisen liikekielen ottaminen stilisoidun liikku-

misen tilalle. Rivien suoruuden ja askelikkojen samanlaisuuden tilalle on tulossa yhtenäisyy-

destä luopuminen. Ryhmää tärkeämmäksi on nousemassa yksittäinen tanssija. Tanssin kore-

ografia on keskustelutilanne, jossa kehon liikkeet toimivat kommunikaatiovälineinä. Jokai-

nen koreografi etsii omaa tulkintaansa, mutta kansan tanssin muodot ja liikesarjat antavat

pohjaa tanssille. Tanssimuistiinpanoista - ja tallenteista sekä perehtymällä sosiaaliseen tans-

simiseen saadaan uusia näkökulmia ja laajuutta tanssille. Perinnedokumenttien pohjalta saa-

daan aineksia, joiden avulla erotutaan muista tanssilajeista.  (Hoppu 1996, 25)

Uusimmassa kansantanssissa yksittäisten tanssien ohessa ovat tärkeitä tanssitilanteet ja tans-

siminen. Tanssijat eivät ole näyttämöllä esittämässä vaan tanssimassa. Tanssi ei saa olla

ulkoaopittuja liikesarjoja vaan se on osa ihmistä. Tämän uuden kansantanssinäkemyksen

mukaan tanssien alkuperä ei ole itsetarkoitus vaan väline.  (Hoppu 1996, 25)

5 KANSALLISPUKUUN ESIINTYMISASUINA LIITTYVIEN PIIRTEIDEN
TARKASTELUA

Perehdyttyäni sekä kansantanssien että kansallispukujen historiaan voin todeta, että sama

mikä on tapahtunut tanssin �puleerauksessa�, on tapahtunut myös pukujen kohdalla. Kansan

tanssima tanssi sai näyttämölle siirrettäessä siistityn ulkoasun. Vuosien myötä muodostui

käsitys siitä, mikä hyväksytään kansantanssiksi ja mikä ei. Vasta viime vuosien aikana on



22

alettu irrottautua tuosta säätelystä ja uuden kansantanssin kautta on siirrytty etsimään

autenttisempaa kansan tanssi-ilmaisua. Kansallispukuihin on voitu siirtää vain pieni osa siitä

runsaudesta, joka kansan käyttämissä juhlapuvuissa on ollut. Eri vuosikymmeninä on puvuille,

niiden valmistukselle ja käytölle luotu normit ja ohjeet. Jokainen aika on kuitenkin antanut

omat piirteensä pukuihin. Viime vuosina uusia kansallispukuja koottaessa ja tarkistettaessa

olemassa olevia  on pyritty ottamaan mukaan erilaisia vaihtoehtoja pukujen eri osille.

Kansallispuvut ovat rikastuneet ja runsautuneet.

Nykyajan ihmiset ovat tottuneet helppohoitoisiin ja keveisiin vaatteisiin. Materiaaleja on ke-

hitetty yhä helpommin huollettaviksi. Ennen käytössä olleet vaatemateriaalit olivat luonnon-

materiaaleja. Niiden huolto-ominaisuudet olivat erilaiset kuin nykymateriaaleissa. Myös ih-

misten  puhtauskäsitys oli erilainen. Vaatteita ei myöskään pesty samalla tavalla kuin nykyi-

sin, sillä kansallispukujen esikuvina olleet kansanpuvut ovat olleet kansan juhlavaatteita, joi-

ta on pesty harvoin. Kansallispukua esiintymisasuna joudutaan huoltamaan eri tavalla kuin

kansallispukua  juhlapukuna käytettäessä.

Kansallispuku on esiintymisasuna työvaate. Tästä syntyy ristiriita puvun alkuperäisen luon-

teen ja tämän työvaateluonteen välillä. Kuitenkaan aina tuota ristiriitaa ei koeta niin voimak-

kaana, sillä esiinnyttäessä juhlatilaisuuksissa kansallispuvuissa on tilaisuus tavallaan juhla

myös esiintyjille. Myös käytettäessä kansallispukua edustusasuna se voidaan nähdä sekä juhla-

puku- että työvaateroolissa.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kansallispukua kansantanssiryhmien esiintymisasuna, siis

myös työvaatteena. Näin voidaan teoreettista taustaa ja kriteereitä löytää erilaisista työvaate-

tutkimuksista, erityisesti mm. tanssijoiden esiintymisasuista ja näyttämöpukututkimuksista.

Leena Lyyra on tutkinut balettitanssijan esiintymisasua. Hänen mukaansa puku on tanssijalle

osa tanssia, liikettä. Se on osa kokonaisuutta, jota ei voi irrottaa rikkomatta täydellisyyttä.

Esitys muodostuu koreografiasta, lavastuksesta, puvustuksesta ja valaistuksesta. Pukujen on

muodostettava lavastuksen kanssa ajallinen, paikallinen, tyylillinen koloristinen ja visuaali-

nen kokonaisuus. (Lyyra 1988, 21)
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Lyyran  mukaan puvun olisi välityttävä katsojalle siten, että sen malli, väri ja materiaali

korostaisivat liikeilmaisua. Yksinkertainen viitteellinen puvustus tukee kokonaisuutta, mutta

monimutkaisuus ja liika loisto puvussa vetävät huomion itseensä. Näin liikeilmaisu jää huo-

miotta. Puvun tehtävä on myös auttaa aiheen välittymisessä katsojalle. (Lyyra 1988, 33, 44)

Liike voi välittyä puvun avulla, tanssijan vartalon ei välttämättä tarvitse olla nähtävissä. Jo-

kainen tietoisesti tehty liike on tanssia. Puku jatkaa liikettä ja tanssija tarvitsee pukua avuk-

seen luomaan omasta esityksestään täydellisen. (Lyyra 1988, 53)

Teatteripuvustusta tutkineen Tandefeltin (1986) mukaan teatteripuvustuksella on suhde sekä

näyttelijään että lavastukseen. Näyttämöpuku on kokonaisuus, johon kuuluu näyttelijä; se,

mikä on näkyvissä sekä myös se, mikä on vaatteen alla. Myös kampaukset ja maskit ovat

olennaisia. Teatteripuku toimii suhteessa lavastukseen. Siinä se merkitsee etupäässä liikettä.

Kun pukua suunnitellaan, on huomioitava että vaatteen on liikuttava. Materiaalin käytössä on

huomioitava puvun tuottama liike ja luonne. Teatteripuvustuksessa lavastaja määrää tilan,

näyttelijä tulee tilaan ja puku on näyttelijän liikkeen jatke. (Tandefelt 1986, 42-43)

Esiintymisasun terveydelliset tarpeet on huomioitava. Vaatetuksen mitoitus, liikkumaväljyys,

mukavuus ja turvallisuus ja materiaalin valinta on harkittava tarkkaan pukua suunniteltaessa.

Esiintymisvaatteen lämpöviihtyvyys on huomioitava ajatellessa vaatetusta. Tanssiminen on

energiaa kuluttavaa raskasta työtä. Ihmisen lämpötuotanto määräytyy fyysisen toiminnan ta-

son mukaan eli siitä, mitä hän tekee tai kuinka paljon hän liikkuu. Levossa aineenvaihdunta

on vähäisempää ja lisääntyy liikkumisen voimistuessa.  (Lyyra 1988, 33, 58)

Kuhlefelt on  tutkinut paljon eri ammattialojen työvaatetusta. Hänen mielestään työvaatteen

käyttäjän hyvinvointi ja mukavuudentunne ovat tärkeimpiä huomioon otettavia tekijöitä. Nii-

den on oltava tärkeämpiä kuin kestävyys ja helppohoitoisuus. Työvaatteen liikkumismukavuus

on huomioitava. Vaatteen on sallittava tehdä vapaasti ja esteettä kaikkia työn edellyttämiä

liikkeitä. Materiaalin hengittäminen on tärkeää, jotta liikkumisessa kehittyvä lämpö pääsee

poistumaan. Vaatteen on oltava riittävän väljä, jotta tuuletus toimii. Ilmaston lämpötilaerojen

huomioiminen on muistettava. Jotta työvaate olisi miellyttävä, on oltava mahdollisuus vaih-
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taa vaatetta vuodenajasta ja työtilanteesta sekä omasta fyysisestä kunnosta riippuen. (Kuhlefelt

1983, 130)

6 TUTKIMUKSEN KOHDE JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ

Edellä käsiteltyjen lukujen pohjalta voidaan hahmottaa tutkielman viitekehys seuraavanlaisena

kuviona.

KUVIO 1. Tutkimuksen viitekehys. Tutkittava ilmiö lepää kulttuurisessa kontekstissa.

Tässä tutkielmassa käsitellään kansallispukuja  Suomen Nuorisoseurojen Liiton kansantanssi-

luokitteluissa vuonna 1994 mestaruussarjaan luokiteltuja kansantanssiryhmien esiintymis-

asuina. Tutkimuksen avulla halutaan perehtyä siihen, mitä yhteisiä piirteitä mestaruussarjan

kansantanssiryhmillä on suhtautumisessa kansallispukuun esiintymisasuna. Ryhmien valin-

nan kriteerinä on ollut, että ryhmät ovat valtakunnallisesti johtavia kansantanssiryhmiä, ja ne

edustavat kansantanssia näyttävästi sekä kotimaassa että ulkomailla. Luokittelu on ollut ryh-

mien valinnan kriteerinä, se ei ole lainkaan tutkimuksen tarkastelun kohteena.
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Tutkimuksen kohteena ovat nimen omaan ryhmien esiintymisasuna käyttämät kansallispuvut.

Ryhmien esiintymisasuina on myös Lapin pukuja, feresejä sekä  erilaisia jäljitelmiä

talonpoikaisvaatteista. Niitä ei käsitellä tässä tutkielmassa.

Tutkimustehtävä on muotoiltu seuraaviksi kysymyksiksi:

1. Minkälaisia ominaisuuksia mestaruussarjan ryhmät liittävät esiintymisasuina käytet-

täviin kansallispukuihin?

2. Millä tavalla viime vuosikymmenien kansantanssin muutostrendit näkyvät

kansallispuvun käytössä esiintymisasuna?

7  TUTKIMUSOTE JA TUTKIMUSMENETELMÄT

7.1 Tutkimusote

Kansallispukua  ei ole aiemmin tutkittu esiintymisasuna. Tämän tutkielma tuo esille uuden

näkökulman. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja lisätä ymmärrystä, siksi  tutkimusote

on laadullinen. Laadullisessa tutkimusotteessa on tavoitteena tulkinta, ymmärtäminen ja

merkityksenanto. Tutkimusotteen tarkoituksena  on luonnehtia tai kuvailla ilmiöitä. (Anttila

1996, 180, 182)

Koko kansallispuvun käytön historia  on täynnä erilaisia merkityksiä ja arvoja. Varto määrit-

telee laadullisen tutkimuksen tutkimustavaksi, joka pitää varsinaisena tutkimuskohteena mer-

kityksiä, jotka viittaavat ainutkertaisiin elämismaailman ilmiöihin. Tutkimuksessa on kiinni-

tettävä huomiota merkitysten tulkintaan ja ymmärtämiseen. Tulkinta on empiiristen tavoitet-

tujen merkityssuhteiden aukikerimistä. Siihen liittyy olennaisena osana ymmärtäminen. Jotta

käsitys tutkimuskohteesta muodostuu kokonaisuudeksi, on tulkinnassa esille nousevat erilai-

set osat ja tasot liitettävä erikseen  yhdeksi merkityskokonaisuudeksi (Varto 1992, 58, 64,

118)
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Kansallispukuja käytetään monenlaisissa tilanteissa, kansallisissa juhlissa, kulttuuri-

tapahtumissa, häissä, juhannusjuhlissa ja monissa muissa juhlissa.  Viitekehykseen peilattuna

tutkielmassa kansallispuku ei ole missä tahansa kontekstissa, vaan sitä käsitellään kansan-

tanssiesitysten esiintymisasukontekstissa. Laadullisessa tutkimuksessa on huomioitava kol-

me näkökulmaa: tutkittavan ilmiön konteksti eli sisältöyhteys, intentio eli tarkoitus sekä pro-

sessi, jossa ilmiö esiintyy. Konteksti liittyy merkityksen luomiseen, sillä ilmiön merkitystä

on mahdollista arvioida oikein vain tiettyyn yhteyteensä asetettuna.  Intentio tarkoittaa sitä,

minkä vuoksi jokin asia ilmaistaan tai jokin ilmiö tapahtuu. Tutkijan on pyrittävä tunnista-

maan taustalla olevat ihmisten motiivit ja tarkoitusperät. Prosessi, jonka aikana laadullinen

aineisto kootaan, vaikuttaa merkitysten määrittelyyn. Prosessi on kehittymistä, muuttumista

olosuhteissa, toimintatavoissa, oppimisessa, tottumisessa asioihin, motivaatiossa jne. (Antti-

la 1996,184 - 185)

Tämän tutkielman taustana on  teoreettinen tieto kansantanssista, kansallispuvuista ja

esiintymisasuista. Sulkusen ja Kärkkäisen mukaan laadullisen tutkimuksen analyysiä varten

tarvitaan taustateoria, jota vasten aineistoa tarkastellaan. Analysoitavan aineiston on muo-

dostettava kokonaisuus, joka tutkimuksen edetessä asetetaan teoreettiseen yhteyteen ja tulok-

sia tulkitaan sen taustaa vasten.  Tutkijalla on oltava kysymyksiä, joihin hän etsii vastauksia.

Analyysia varten on oltava tulkintateoria, joka ohjaa valintoja ja sitä, mitä aineistosta etsi-

tään.  (Sulkunen & Kärkkäinen 1992, 11 - 12)

7.2 Aineistonkeruumenetelmät

Aineistokokonaisuus on muodostunut haastatteluista ja ryhmien esiintymisasuista, omasta

kokemustiedosta, erilaisista ryhmien dokumenteista, kuten lehtiartikkeleista, esitteistä ja

videonauhoista.

Oma kokemustietoni on muodostunut kansantanssiharrastuksen myötä. Olen myös voinut

seurata tutkimuksessa mukana olevien ryhmien esityksiä erilaisissa kansantanssitapahtumissa.

Käsityöalan ammattilaisena olen hankkinut tietoa kansallispukujen historiasta, materiaaleista

ja valmistusmenetelmistä.
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Olen saanut ryhmiltä erilaisia ryhmistä kertovia esitteitä. Olen koonnut lehtileikkeitä ryhmi-

en toiminnasta ja kansantanssikeskustelusta eri lehdistä.  Kaikilta ryhmiltä olen saanut video-

nauhan, jossa on nauhoitettuna jokin ryhmän konsertti. Näiden esitysnauhoitusten kautta olen

voinut tarkastella ryhmien esiintymistä, erilaisten pukujen käyttöä yms. Ne ovat antaneet

tuntuman ryhmän tapaan tehdä kansantanssia.

Keskeisen tutkimuksen aineiston olen koonnut haastattelemalla. Haastattelua on käytetty, koska

tutkielman aiheeseen liittyy arvoja  ja merkityksiä. Ne tulevat esille voimakkaimmin puhut-

tuna. Tätä verbaalia materiaalia olen täydentänyt visuaalisin dokumentein, valokuvin ja

videoinnein.

7.2.1 Haastattelututkimus teemahaastatteluna

Haastattelun avulla voidaan tutkia erilaisten henkilöiden asenteita, mielipiteitä, kokemuksia,

havaintoja jne. (Anttila 1996, 230). Haastattelu on keskustelua, jolla on ennalta sovittu tar-

koitus. Sen tavoite on informaation kokoaminen ja sillä on tietty päämäärä. Haastattelu pyrkii

luotettavuuteen, eri haastattelujen vertailtavuuteen, luottamuksellisuuteen, haastattelijan ob-

jektiivisuuteen ja neutraaliin suhtautumiseen. (Hirsjärvi 1991, 27) Haastattelun avulla voi-

daan tutkia erilaisten henkilöiden asenteita, mielipiteitä, kokemuksia, havaintoja jne. (Anttila

1996, 230).

Teemahaastattelussa, joka on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä,  käsitellään tutkittavaa

aluetta etukäteen suunniteltujen teemojen pohjalta. Siinä ei ole strukturoidulle haastattelulle

tyypillisiä tarkkoja etukäteen tehtyjä kysymyksiä. Sen vuoksi haastattelutilanteessa on haas-

tattelijan helppo tulkita kysymyksiä ja tehdä täsmennyksiä ja lisäkysymyksiä. Haastateltava

voi puhua vapaasti, haastattelijan on vain huolehdittava, että kaikki teema-alueet tulevat

käsitellyiksi. (Hirsjärvi & Hurme 1991, 36)

Teemahaastattelu on käyttökelpoinen menetelmä tutkittaessa emotionaalisesti arkoja aiheita,

kun selvitetään heikosti tiedostettuja seikkoja, kun muistamattomuus saattaa tuottaa virheellisiä
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vastauksia tai tutkittaessa ilmiöitä, joista haastateltavat eivät yleensä keskustele päivittäin,

kuten esimerkiksi arvostuksia, aikomuksia, ihanteita, perusteluja kriittisessä mielessä. (Hirs-

järvi & Hurme 1991, 35)

Tutkimuksen tarkoituksena voi olla kuvata tai ennustaa haastateltavaa toimintaa. Teema-

haastattelussa ollaan useimmiten kiinnostuneita tutkittavan ilmiön perusluonteesta ja ominai-

suuksista sekä hypoteesin löytämisestä, ei niinkään ennakolta määrättyjen hypoteesien toden-

tamisesta. (Hirsjärvi & Hurme 1991, 40 - 41) Tässä tutkielmassa teemahaastattelun avulla on

kerätty aineistoa, jonka pohjalta pyritään tekemään luotettavia päätelmiä tutkittavasta ilmiös-

tä.

Haastatteluissa on käytetty seuraavien teemojen mukaista runkoa:

* Kansantanssin muutos

* Ryhmän esiintymisasujen valinta

* Esiintymisasuina käytettävien kansallispukujen valinta

* Kansallispukujen ja muiden esiintymisasujen suhde

* Onko koko ryhmällä oltava samanlaiset puvut vai käytetäänkö mitä kansallispukuja

tahansa?

* Kansallispuku esiintymisasuna

* Puvun valmistaminen

* Kansallispuvun valmistukseen ja käyttöön liittyvien asioiden pohdinta ryhmässä

* Mitä ollaan valmiita maksamaan esiintymisasuna käytettävästä kansallispuvusta?

* Onko kansallispuku tärkeä ? Voiko sen korvata fantasiapuvulla?

* Kansallispuvun  ominaisuudet

* Kansallispuvun arvostaminen esiintymisasuna

* Mitkä kansallispuvut ovat hyviä tanssia? Millä perusteella?

Tutkielman aineistonkeruussa käytetty haastattelurunko on liitteenä. (Liite 2)
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7.2.2  Ryhmähaastattelu

Tutkimuskohteena ovat esiintyvät ryhmät, jotka ovat kiinteitä ja toimivat paljon yhdessä.

Yksilö omine mielipiteineen on alisteinen ryhmän mielipiteelle.  Siksi tässä tutkielmassa on

luontevaa käyttää ryhmähaastattelua . Ryhmähaastattelussa luodaan yhteinen tilanne useiden

henkilöiden kesken. Sen avulla saadaan tietoa siitä, miten haastateltavat ymmärtävät asioita,

millaisia kokemuksia heillä on. Ryhmässä tapahtuva haastattelu on ryhmäkeskustelua, jolla

on tietty tarkoitus. Ryhmä keskustelee siitä, mitä sen jäsenet ajattelevat, tuntevat ja tietävät

käsiteltävästä asiasta. Ryhmähaastattelussa on mukana ryhmädynamiikka, joten se on enem-

män kuin pelkästään  ryhmässä tapahtuva yksittäisten ihmisten haastattelu. Esille otettavat

teemat ja niiden käsittelytavan määrittelevät haastateltavat itse, vaikka pohjana onkin

haastattelurunko. Toisten keskustelusta saadaan ideoita omiin ajatuksiin, mikä auttaa selventä-

mään  omia näkemyksiä. Ryhmähaastattelun avulla voidaan selvittää ihmisten ajatusten-

muodostusta ja -kehittämistä sekä ajatusten perustelemista ja sen myötä on myös helpompi

saada esille uusia näkökulmia asiasta.(Anttila 1996, 232 - 233)

Ryhmähaastattelu on sopiva menetelmä, kun halutaan tutkia haastateltavien mielipiteitä ja

kulttuurisia jäsennyksiä. Siinä eivät haastateltavien tutkijaan kohdistamat odotukset vaikuta

samoin kuin yksilöhaastattelussa. (Sulkunen 1992,  264)  Ryhmähaastattelussa vaikuttavan

ryhmädynamiikan avulla saatetaan saada luovalla tavalla esille uusia asioita ja ideoita. (Ant-

tila 1996, 233)

Ryhmähaastattelussa vaikuttavat ryhmän rakenne, koko ja haastattelijan suhde haastateltaviin,

mutta niitä on mahdollista kontrolloida, varsinkin jos tutkimuksessa voidaan verrata erilaisia

ryhmiä. Ryhmähaastattelu on sopiva erityisesti selvitettäessä pienoiskulttuurien merkitys-

rakenteita. Ryhmähaastattelu on tehokas, koska samalla kertaa voidaan haastatella useita ih-

misiä. (Sulkunen 1992, 264)

Ryhmähaastattelua voidaan käyttää mm. silloin, kun haastateltavilla on yhteinen harrastus, ja

he ovat jäseniä samassa ryhmässä. Haastattelussa on tällöin voimakas ryhmän kontrolloiva

vaikutus. Yhteiset kokemukset tekevät käyttäytymisestä julkista, unohtumisen ja väärin-
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ymmärtämisen mahdollisuus pienenee, kun henkilöitä haastatellaan ryhmänä. (Sulkunen 1992,

265)

Ryhmähaastattelu sopii myös yhteisten normien ja ihanteiden tutkimiseen. Vaikka ihanteista

tai normeista ei kysyttäisi erikseen, ne tulevat esille ryhmähaastattelussa, erityisesti silloin

kun puhutaan ryhmän jäsenille tutuista yhteisistä asioista. Ryhmähaastattelussa voidaan tut-

kia myös ryhmän kommunikaatiota. Siinä voidaan esimerkiksi tarkkailla sitä päättelyprosessia,

jonka avulla ryhmän jäsenet tulkitsevat toisiaan ja haastattelijan esittämiä kysymyksiä. Yksi

tapa tarkastella ryhmähaastattelussa tuotettua materiaalia tekstinä, kulttuurituotteena. Sitä

lähestymistapaa Sulkunen sanoo kulttuurisemiotiikaksi, koska tavoitteena on etsiä merkitys-

rakenteita, joiden avulla ryhmien jäsenet jäsentävät sosiaalista todellisuuttaan, keskinäisiä

suhteitaan ja omaa identiteettiään. (Sulkunen 1992, 265 - 266)

Ryhmähaastattelussa haastateltavien suositeltava määrä vaihtelee. Hirsjärven, Remeksen ja

Sajavaaran mukaan sopiva määrä haastateltavia on kahdesta kolmeen. Jos haastateltavia on

enemmän, saattavat haastateltavien äänet sekoittua toisiinsa ja niitä on vaikea myöhemmin

erottaa haastattelunauhoituksia purettaessa. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 1997, 205 - 206)

Eskola esittelee eri tutkijoiden näkemyksiä sopivasta ryhmäkoosta:  4 - 8 haastateltavasta

aina 15 - 16 hengen ryhmiin saakka. (Eskola & Suoranta 1998, 97 - 98)

Tässä tutkielmassa käytettävä aineistonkeruumenetelmä on teemahaastattelu ryhmä-

haastatteluna. Teemahaastattelun avulla on haastattelutilanteet pyritty saamaan väljiksi ja

omalla painollaan eteneviksi, koska ei ole käytetty strukturoidun haastattelun tiukkoja kysy-

myksen asetteluja vaan teemoja on voitu käsitellä ryhmien oman mielenkiinnon mukaisessa

järjestyksessä keskustelunomaisesti. Ryhmähaastattelua on käytetty, koska tutkimuksessa on

haluttu saada selville ryhmän, ei vain sen yksittäisten jäsenten mielipiteitä.
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7.3 Aineiston analysointimenetelmät

7.3.1 Sisällönanalyysi

Tässä tutkielmassa on käytetty aineiston analyysimenetelmänä kvalitatiivista sisällönanalyysiä.

Sisällönanalyysin avulla on mahdollista tehdä toistettavia ja päteviä päätelmiä tutkimusai-

neiston suhteesta sen asia- ja sisältöyhteyteen. Sen avulla voidaan tuottaa uutta tietoa ja  uusia

näkemyksiä sekä tuoda esiin piileviä tosiasioita. Sen pääkohdealueina ovat verbaalit  ja

kommunikatiiviset sisällöt. Tutkittava materiaali vaihtelee ja sillä on oltava yhteys tutkittavaan

ilmiöön ja sitä on voitava koota, havainnoida ja analysoida. (Anttila 1996, 254)

Sisällönanalyysi on joukko erilaisia menettelytapoja, joita käytetään havainnoimaan doku-

menttien sisältöä ja keräämään tietoja tieteellisin kriteerein. Tutkittavana voi olla dokument-

tien sisältö ilmiönä sinänsä tai dokumenttien ulkopuolinen ilmiö, jota sisällön ajatellaan il-

maisevan. Sisällönanalyysin avulla voidaan analysoida auditiivisia, visuaalisia ja kirjallisia

dokumentteja.  Analyysin avulla voidaan tutkia myös fyysisiä tuotteita. Kuitenkin termi on

vakiintunut käsittämään kielellistä sisältöjen analyysiä. (Anttila 1996, 254 - 255)

Sisällönanalyysi voi olla joko kvantitatiivista tai kvalitatiivista. Kvantitatiivisessa sisällön-

analyysissä on tavoitteena kuvata jonkin aineiston jakautumista luokkiin ja kategorioihin ja

sillä tavoin ilmaista sisällön olemusta. Kvalitatiivisessa  sisällönanalyysissä laaditaan sisältö-

luokkia ja kuvataan ja analysoidaan niitä sanallisesti siten, että niitä voidaan edelleen käsitel-

lä. Luokittelurungon lähtökohtana voi olla erilaiset tutkittavan aineiston antamat mahdolli-

suudet (tutkijan esiymmärrys), aikaisemmin aiheesta tehdyt tutkimukset ja niiden tulokset,

asiantuntijoiden antamat viitteet, viitekehyksen tarjoamat lähtökohdat ja yhteydet sekä aikai-

sempi teoria tutkittavasta asiasta. (Anttila 1996, 254 - 255)

Sisällönanalyysillä pyritään objektiivisuuteen. Se on systemaattista toimintaa. Mitään sel-

laisten materiaalia, joka ei tue ennalta asetettua hypoteesia, ei saa jättää tutkimuksen ulko-

puolelle. Sisällönanalyysin vaatimuksena on myös, että sen on tavoiteltava yleistettävyyttä

eli analyysin on pohjauduttava teoriaan ja sillä on oltava teoreettista relevanssia. Tavoitteena
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on oltava laajempi kuin vain sisällön kuvaus. Tuloksien on liityttävä tutkittavan ilmiön mää-

rittelyyn tai taustalla oleviin henkilöihin, kulttuurisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin yms. seik-

koihin. (Anttila 1996, 256)

Analyysiprosessi on syklistä, sillä aineiston keruu, analyysi ja tulkinta tapahtuvat rinnakkain

vuorovaikutteisena prosessina, ei yksittäisinä peräkkäisinä työvaiheina. Lisäaineistoa saate-

taan kerätä läpi koko tutkimusprosessin. Analyysiprosessi päättyy vasta kun uusi aineisto ei

tuo enää uusia näkökulmia. Analyysi on reflektiivistä. Sen vuoksi olisi tehtävä muistiinpa-

noja koko tutkimuksen ajan, sillä ne auttavat aineiston käsitteellistämisessä sekä myös luki-

jaa seuraamaan tutkimuksen kulkua. (Tesch 1990, 95 - 97)

7.3.2 Tietokoneavusteisten ohjelmien käyttö tutkimusaineiston kvalitatiivisessa
analyysissa ja analyysi WPindex-ohjelmalla

Kvalitatiivisen aineiston analysointiin tarkoitetut tietokoneavusteiset ohjelmat selkeyttävät

ja tekevät näkyväksi ajatukselliset toimenpiteet, jotka tutkija on aiemmin analyysissä teh-

neet. Tietokoneohjelmien avulla on mahdollista käsitellä laajoja tutkimusaineistoja. Ohjelmi-

en avulla voidaan analysoida aineistojen sisältöjä entistä tarkemmin. Kuitenkin on huomioitava,

etteivät kaikki esiin tulevat yksityiskohdat ole yhtä tärkeitä, vaan on osattava tehdä valintoja

ja keskittyä tutkimuksen kannalta olennaiseen. (Sulkunen & Kekäläinen 1992, 8 - 9)

Tietokoneavusteiset analysointiohjelmat eivät korvaa tutkijan merkitystä, hänen ajatteluaan,

päättelykykyään eikä intuitiotaan, vaan ne on tarkoitettu vähentämään hidasta käsityötä ja

auttamaan laajojen tutkimusaineistojen käsittelyä. (Sulkunen & Kekäläinen 1992, 12)

Kvalitatiivisten aineistojen tietokoneavusteiset ohjelmat perustuvat koodaukseen. Sen vuok-

si analyysin tavoitteena on mielekkään koodisysteemin luominen, mikäli tarkoituksena ei ole

vain aineiston hallintaominaisuuksien luominen. Tämä koodausorientoitunut analyysi muis-

tuttaa tilastollisen tutkimuksen muuttujaorientoitunutta analyysia (Moilanen & Roponen 1994,

20)
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Tutkimuksen pyrkimyksenä on laajojen alkuperäistekstien luokittelu harvempiin sisältö-

luokkiin.  Tietokoneohjelmat järjestävät aineistoa annettujen luokituskriteerien pohjalta. Pää-

tökset aineiston analysoinnista syntyvät teoreettisen viitekehyksen puitteissa tutkijan ajattelu-

työn tuloksena. Tietokoneohjelma ei muodosta tuloksia. (Syrjälä et. al. 1995, 162, 183)

Tietokoneavusteisten analyysiohjelmien koodauksen perustana ovat tutkijan omat tulkinnat

tutkimusongelman kannalta kiinnostavista tekijöistä. Koodausjärjestelmät eivät ole kiinteitä,

vaan ne elävät analyysiprosessin aikana. (Lonkila 1993, 24)

Tässä tutkielmassa on käytetty WPindex-ohjelmaa haastatteluaineiston analyysissä. Ohjelma

toimii Word Perfect- tekstinkäsittelyohjelman (versio 5.1) yhteydessä. Ohjelman tavoitteena

on helpottaa laajojen tekstiaineistojen käsittelyä ja nopeuttaa analyysien tekemistä. Se myös

mahdollistaa analyysin jäsennystä ja etenemistä helpottavan kontingenssianalyysin käytön.

(Sulkunen & Kekäläinen 1992, 3,8)

WPindex-ohjelma koostuu kahdesta kokonaisuudesta, joita käytetään aineiston koodauksessa,

jäsennyksessä ja tulkintojen teossa. Ensimmäinen osa toimii WP 5.1.-tekstinkäsittelyohjel-

massa ja toimii sen makrojen avulla. Toisen osan muodostaa WPiTools-ohjelma, jota käyte-

tään kontingenssianalyysin tekoon, joidenkin makrojen muokkaamiseen ja käyttämiseen. Myös

tietokannan ylläpito erilaisista koodiluetteloista toimii sen avulla. (Valkonen 1995, 41)

WPindex-ohjelmalla voi tehdä muistiinpanoja analysoitavaan tekstiin eli indeksoida eli koodata

tekstiä sekä sen jälkeen poimia tekstistä halutut osat koodien mukaisesti. (Eskola & Suoranta

1998, 206)

WPindexin toimintaperiaate:

1. Tekstin muokkaus tekstinkäsittelyohjelmalla

2. Tekstin koodaus eli indeksointi ja käsittely WPindex-ohjelmalla

3. Kontingenssianalyysi WPiTools-ohjelmalla

4. Tutkijan tulkinta
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Tämä kierros voidaan toistaa useita kertoja, kunnes tulkinta on valmis ja on saatu aikaan

riittävä tulkinta aineistosta. (Silvonen 1993, 276)

Ohjelma laskee koodien frekvenssit. Noiden ehdollisten frekvenssitaulukoiden kautta saa-

daan  vihjeitä siitä, mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota. Frekvenssit ovat laadullisia,

eikä niiden perusteella voi tehdä tilastollisia analyysejä. (Eskola & Suoranta 1998, 207)

Ohjelmassa on käytettävissä kontingenssianalyysitoiminnon nimellä oleva toiminto. Sen avulla

saadaan selville, mitä muita luokkia on niissä koodikentissä, joissa esiintyy jokin annetuista

koodeista eli indekseistä. Siten analyysin tehtävä on toimia apuna aineiston lajittelussa eli

tarkoituksena on löytää ja koota samaa aihetta käsittelevät asiat yhteen. (Eskola & Suoranta

1998, 207)

8 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

8.1  Kansantanssi Suomen Nuorisoseurojen Liiton toiminnassa ja tutkimuskohteena
olevat kansantanssiryhmät

Nuorisoseurajärjestö on Suomen suurin nuoriso-, kulttuuri-, sivistys- ja liikuntajärjestö. Jär-

jestön tavoite on antaa eri-ikäisille, erityisesti lapsille ja nuorille mahdollisuus kasvaa moni-

puolisesti yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä. Tavoitteena on omaehtoinen toiminta, jossa

ovat lähtökohtana jäsenten toiveet ja tarpeet. Suomen Nuorisoseurojen Liitto toimii yhteis-

työssä maakunnallisten keskusseurojensa sekä nuorisoseurajärjestön  ja Kalevan Nuorten Liiton

kanssa. Suomen Nuorisoseurojen Liiton keskeisimpiä toimintatapoja ovat nuorten aseman ja

toimintaedellytysten turvaaminen, kansallinen kulttuurityö, sen kehittäminen ja laadukas esillä-

pito, nuorten kansainvälinen kulttuurivaihto, yksilöllistä ja yhteisöllistä kasvua edistävä opinto-

ja koulutustyö sekä monipuolinen liikuntatoiminta. (Suomen Nuorisoseurojen Liiton vuosi-

kertomus 1997)

Suomen Nuorisoseurojen Liiton tavoitteena on luoda edellytykset laajalle ja monipuoliselle

kansantanssitoiminnalle.  Toiminnan tavoitteena on luoda edellytykset sekä huippuun viedylle
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esittävälle kansantanssille että yhdessäolon ja yhdessä kasvamisen tarpeita tyydyttävälle

kansantanssille. (Suomen Nuorisoseurojen Liiton vuosikertomus 1997) Suomen Nuoriso-

seurojen liittoon kuuluu noin 1200 kansantanssiryhmää ja noin 30000 kansantanssijaa

(Hentinen, suullinen tiedonanto 17.12.1998).

Suomen Nuorisoseurojen Liitto järjestää joka kolmas vuosi valtakunnallisen luokittelutapah-

tuman, johon järjestöön kuuluvat kansantanssiryhmät voivat osallistua. Luokittelun tavoit-

teena on kartoittaa nuorisoseurajärjestön kansantanssiryhmät kansainvälisiä edustustehtäviä

varten. Luokittelussa olevat sarjat ovat harrastus-, taito-, valio- ja mestaruussarjat. Sekä koti-

maisiin että ulkomaisiin edustustehtäviin on mahdollisuus päästä taito-, valio- ja mestaruus-

sarjan ryhmillä. Luokittelun avulla pyritään myös kannustamaan kansantanssiryhmiä kehit-

tämään esitystoimintaansa ja seuraamaan muiden ryhmien esityksiä. (Kansantanssiluokittelun

ohjeet 1994)

Kansantanssiluokittelutapahtumille on laadittu säännöt, joiden mukaan ryhmiä arvioidaan.

Viimeksi luokittelu on järjestetty keväällä 1997. Vuoden 1994 luokittelun sääntöjen mukaan

ryhmien luokitteluohjelman on täytynyt olla suomalaisen perinteen pohjalle rakennettu ohjel-

makokonaisuus, joka on voinut sisältää eri perinnealueilta muistiinmerkittyä ja sovitettua

kansantanssia, piiri- ja laululeikkejä sekä tyyliteltyä uutta kansantanssikoreografiaa. (Kansan-

tanssiluokittelun ohjeet 1994)

Luokitteluohjeissa ei ole mainittu esiintymisasusta muuta kuin, että ryhmät voivat käyttää

kansallispukua, kansanomaista tai rooliin kuuluvaa asua.

Luokitteluohjeissa on määritelty arviointiperusteet, joissa tarkkaillaan ryhmien  tanssitaitoa,

ohjelmakokonaisuutta, esityksen koreografiaa sekä musiikkia.  Ohjelmakokonaisuutta arvi-

oitaessa on yhtenä kriteerinä ollut puvustus. Puvustuksesta arviointiperusteissa on määrätty

vain, että puvustuksen on  oltava tarkoituksenmukainen ja sovelluttava ohjelmakokonaisuuteen.

Tarkempaa kriteeristöä esityksen puvustukselle ei ole luotu, eikä puvustusta juurikaan ole

otettu esille ryhmien luokitteluesitysten arviointilausunnoissa. (Kansantanssiluokittelun oh-

jeet 1994)
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Edellä olevien luokittelukriteerien pohjalta on vuonna 1994 mestaruussarjaan luokiteltu seu-

raavat kansantanssiryhmät: Isot Jyväskylästä, Matit ja Maijat Hollolasta, Rimpparemmi Ro-

vaniemeltä ja Siepakat Rovaniemen maalaiskunnasta.

8.1.1 Isot

Isot-kansantanssiryhmä Jyväskylästä on perustettu vuonna 1963 nimellä Itä-Suomen Osa-

kunnan Tanhuujat. Ryhmän jäsenet ovat pääasiassa entisiä ja nykyisiä Jyväskylän yliopiston

opiskelijoita. (Isot, esite 1996 )

Isot esittävät sekä perinteisiä suomalaisia kansantansseja että uusia juonellisen kokonaisuu-

den muodostavia  kansantanssisommitelmia. Ohjelmistossa on käytetty aineksia myös  kevy-

estä musiikista ja lavatansseista. Ryhmä yhdistää tanssitaitoonsa uudistavan asenteen, perin-

teiden rikkomisen ja rohkean ilmeikkyyden. Ison Tanhuujat on luokiteltu Suomen Nuoriso-

seurojen Liiton valtakunnallisessa kansantanssiluokittelussa vuodesta 1982 lähtien mestaruus-

sarjaan.  He ovat myös voittaneet useita valtakunnallisia kansantanssisommitelmakilpailuja.

(Isot, esitteet: 1990-luvun alku; 1996)

Ryhmä on esiintynyt useilla eri festivaaleilla mm. useimmissa Euroopan maissa, Pohjois-

Afrikassa ja Pohjois-Amerikassa. Ryhmä edusti Suomen Soulin Olympiakisojen taide-

festivaaleilla Etelä-Koreassa vuonna 1988. Isolaisilla on oma pelimanniryhmä Tason Inho-

ojat. Ryhmän ohjaaja ja koreografi  on Tauno Häkkinen. Isot on ollut vuoden kansantanssiyhtye

vuonna 1996. (Isot, esitteet: 1990-luvun alku; 1996)

Ryhmän käyttämät esiintymisasut:

Kansallispuvut:

- Naiset: Pyhäjärvi, Rautu-Sakkola

- Miehet: Seiskari ja Johannes
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Muut esiintymisasut:

- Naiset: röijypuku, erilaiset hameet, mekot, eri koreografioihin tehdyt asut

- Miehet: paita, liivi, suorat housut, eri koreografioihin tehdyt asut

Kuva 7. Isot. Naisilla Pyhäjärven kansallispuvut, miehillä Seiskarin kansallispuvut (Isot, esi-
te 1990-luvun alku)

Kuva 8. Isot. Naisilla Rautu-Sakkolan kansallispuvut, miehillä Seiskarin kansallispuvut (Isot,
esite 1996)
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8.1.2 Matit ja Maijat

Matit ja Maijat, hollolalainen kansantanssiryhmä, on perustettu vuonna 1977.  Ryhmä on

luokiteltu vuonna 1991 valiosarjaan, vuonna 1994 mestaruussarjaan, ja se on voittanut useita

valtakunnallisia koreografiakilpailuita sekä  menestynyt erilaisissa kilpailuissa ja katselmuk-

sissa. Matit ja Maijat ovat tehneet 23 esiintymismatkaa eri maihin Euroopassa, Pohjois-Ame-

rikassa ja Afrikassa. (Matit ja Maijat -esittely 1/97)

Matit ja Maija esittävät perinteistä kansantanssia mm. Länsi-Suomesta ja Itä-Karjalasta, mut-

ta melko suuren osan ohjelmistosta kattavat erilaiset koreografiat. Ryhmä esittää myös unka-

rilaisia kansantansseja. Mukana ohjelmistossa ovat myös sommitelmat erilaisista uudemmis-

ta tansseista. Ryhmän taiteellinen johtaja/ ohjaaja on Milla Korja. Toinen ohjaaja on Salla

Korja. Lisäksi ryhmä käyttää vierailevia ohjaajia ja koreografeja. Ryhmän säestäjänä toimii

oma musiikkiryhmä, joka koostuu tanssijoiden kanssa samanikäisistä musiikkia opiskelleista

nuorista. Ryhmän sisällä toimii myös Kansanlauluyhtye Maijat.

(Matit ja Maijat -esittely 1/97)

Ryhmän käyttämät esiintymisasut:

Kansallispuvut:

- Naiset: Hauho

- Miehet: Johannes

Muut esiintymisasut:

- Naiset: feresi, piian asu, trikoomekot, tiettyihin koreografioihin tehdyt asu

- Miehet: suorat housut, valkea, värillinen paita, liivi, kravatti, huivi, eri

koreografioihin tehdyt asut
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Kuva 9. Matit ja Maijat. Naisilla Hauhon kansallispuvut, miehillä Johanneksen kansallispuvut.
(Matit ja Maijat, esite 1994)

8.1.3 Rimpparemmi

Lapin läänin kansantanssiyhtye Rimpparemmi on aloittanut toimintansa vuonna 1974 Tervo-

lan Nuorisoseuran kansantanssi- ja musiikkiryhmänä. Siitä muodostettiin vuonna 1986 Ro-

vaniemellä toimivat maakunnallinen kansantanssiyhtye. Ryhmä on toiminut vuodesta 1991

lähtien kesäajan päätoimisena ammattikansantanssiyhtyeenä. Ryhmässä on 26 tanssijaa ja 8

muusikkoa. (Rimpparemmi, esite 1997)

Rimpparemmi on sijoittunut valtakunnallisessa luokittelussa mestaruussarjaan vuodesta 1982

alkaen. Ryhmä on voittanut useita erilaisia valtakunnallisia kansantanssikilpailuita. Vuonna

1990 Rimpparemmi oli vuoden kansantanssiyhtye. (Rimpparemmi, esite 1997)

Rimpparemmi on tehnyt yhteensä yli 30 esiintymismatkaa yli kymmeneen Euroopan maahan

sekä Intiaan ja Kanadaan. Rimpparemmi oli vuonna 1992 yksi neljästä suomalaisesta edustus-

ryhmästä Sevillan maailmannäyttelyn Suomen kansallispäivän tilaisuuksissa Espanjassa.

(Rimpparemmi, esitteet: 1993; 1997)
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Ryhmän ohjelmisto koostuu suomalaisista kansantansseista kootuista näyttämölle sovitetuista

ohjelmakokonaisuuksista, lappalaisaiheisista tansseista, unkarilaisista tansseista, naapurimai-

den tansseista  sekä koreografien tekemistä moderneista tanssiteoksista. Rimpparemmillä on

oma muusikkoryhmä.

Rimpparemmin taiteellinen johtaja ja ohjaaja on Ilkka Köngäs, tanssimestarina toimii Bela

Gazdag. (Rimpparemmi, esite 1997)

Ryhmän käyttämät esiintymisasut:

Kansallispuvut:

- Naiset: Lavansaari, Pyhäjärvi, Tervola

- Miehet: Johannes, Seiskari, Tervola

Muut esiintymisasut:

- Naiset: Lapin puvut, feresi, eri koreografioihin tehdyt asut

- Miehet: Lapin puvut, suorat housut, paita, liivit,  eri koreografioihin tehdyt asut

Kuva 10. Rimpparemmi. Naisilla Lavansaaren kansallispuvut, miehillä Seiskarin kansallis-
puvut. (Rimpparemmi, esite 1997 )
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Kuva 11. Rimpparemmi. Naisilla Pyhä-
järven kansallispuvut, miehillä Johan-
neksen kansallispuvut. (Rimpparemmi,
esite 1993)

8.1.4 Siepakat

Siepakat-kansantanssiryhmä on perustettu vuonna 1977 Saarenkylän Nuorisoseurassa Rova-

niemen maalaiskunnassa. Ryhmä esittää perinteisia suomalaisia kansantansseja, moderneja

kansantanssikoreografioita sekä slaavilaisia ja unkarilaisia tansseja. Ryhmä on tunnettu eri-

tyisesti  lappalaiseen teemaan liittyvistä kansantansseista sekä esiintymisestä perinteisissä

Lapin puvuissa. Ryhmän ohjelmistossa on nähtävissä perinteen kunnioittaminen sekä myös

sen uudistaminen. (Siepakat 1993)
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Ryhmä on tehnyt esiintymismatkoja erilaisille kansantanssifestivaaleille mm. Pohjoismaihin,

Eurooppaan, Australiaan, Malesiaan, Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.  Ryhmällä on oma

muusikkoryhmä, joka esiintyy myös omalla ohjelmistolla ilman tanssijoita. (Siepakat 1997)

Siepakoiden ohjaajana on toiminut Leena Aspergren, koreografi on Matti Paloniemi. Ryh-

mää ohjaavat myös monet vierailevat ohjaajat. Siepakat on mukana Napapiirillä toimivassa

arktisessa teatterissa vuodesta 1986 lähtien. Siepakat toimii kesäaikana ammattilaisryhmänä

esiintyen päivittäin. (Siepakat, esite 1993)

Ryhmän käyttämät esiintymisasut:

Kansallispuku:

- Naiset: Koivisto, Pyhäjärvi

- Miehet: Seiskari, Johannes

Muut esiintymisasut:

- Naiset: Lapin puvut, feresit, eri koreografioihin tehdyt asut

- Miehet: Lapin puvut, suorat housut, paita, eri koreografioihin tehdyt asut

Kuva 12. Siepakat. Naisilla Koiviston kansallispuvut, miehillä Seiskarin kansallispuvut.
(Siepakat, esite 1993)
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Kuva 13. Siepakat. Naisilla Pyhäjärven kansallispuvut, miehillä Johanneksen kansallispuvut.
(Siepakat, esite 1993)

8.1.5  Ryhmien käyttämät esiintymisasut

Taulukkoon 1 on koottu haastateltujen ryhmien käyttämät erilaiset esiintymisasut.

TAULUKKO 1. Ryhmien käyttämät esiintymisasut
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Vaikka erilaisia kansallispukuja on olemassa lähes 500, haastatellut kansantanssiryhmät käyt-

tävät suppeaa osaa niistä. Mielenkiintoista on havaita, että kaikkien tässä tutkimuksessa mu-

kana olevien kansantanssiryhmien miestanssijoiden esiintymisasuna oleva kansallispuku on

Johanneksen puku, kahdella ryhmällä  lisäksi Seiskarin puku. Kolmen ryhmän naisilla on

Pyhäjärven kansallispuku. Vaikka erilaisia kansallispukuja on olemassa runsaasti, silti on

valittu samanlaiset puvut.

Ryhmien käyttämät kansallispuvut ovat pääosin karjalaisia pukuja: Johanneksen, Pyhäjärven,

Koiviston puvut. Mattien ja Maijojen naisten puvut ovat hämäläisiä Hauhon pukuja. Suo-

menlahden saaristosta ovat Seiskarin ja Lavansaaren puvut. Pohjoissuomalaisia pukuja edus-

tavat rimpparemmiläisten käyttämät Tervolan kansallispuvut.

8.2  Haastattelut

Jokaisen ryhmän edustajan kanssa sovittiin ryhmän jäsenille sopiva haastatteluajankohta.

Koska useimpien ryhmien jäsenet opiskelivat muilla paikkakunnilla, oli helpointa järjestää

haastattelut ryhmien harjoitusten yhteyteen. Isojen haastattelu oli 5.11.1996,  Mattien  ja

Maijojen 25.1.1997. Rimpparemmiä ja Siepakoita haastateltiin 15.2.1997.

Haastattelut tehtiin ryhmähaastatteluina. Ryhmien yhteyshenkilöitä pyydettiin hoitamaan

haastateltavien valinta ja kokoaminen haastattelutilanteeseen 2 - 4 ryhmän jäsentä. Valittaville

haastateltaville ei asetettu ennakkokriteereitä, vaan  yhdyshenkilö sai vapaasti valita haasta-

teltavat ryhmästään. Ennen haastattelua ryhmille lähetettiin sekä esittelykirje ja haastattelun

runko. (Liitteet 1 ja 2). Esittelykirjeessä kerrottiin tutkimuksen taustasta, tarkoituksesta  ja

aihepiiristä. Yhteyshenkilöt olivat kopioineet haastattelurungon ja jakaneet sen haastatteluun

pyytämilleen ryhmän jäsenille.

Haastatteluissa mukana olleet ryhmien jäsenet olivat kaikki olleet jo vuosia mukana ryhmän-

sä toiminnassa, joten heille olivat selvillä ryhmän näkemykset tutkielmaan liittyvästä

esiintymisasuna käytettävästä kansallispuvusta. Haastatteluissa päästiin keskustelun-
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omaisuuteen. Haastattelut kestivät  1 - 1,5 tuntia. Kaikki haastateltavat suhtautuivat myöntei-

sesti tekeillä olevan tutkielman aiheeseen ja olivat innokkaasti mukana haastattelutilanteessa.

Haastatteluissa oli aistittavissa vahva  me-henki sekä sitoutuminen ryhmän kehittymiseen ja

etenemiseen.

Kaikki haastattelut on nauhoitettu, joten haastattelujen aikana ei tarvinnut keskittyä muistiin-

panojen tekemiseen.  Vaikka haastattelut olivat ryhmähaastatteluja, olivat nauhoitukset yllät-

tävän selkeitä ja helppoja purkaa. Joissakin tilanteissa oli yhtäaikaista puhumista, josta oli

vaikea haastattelujen litterointivaiheessa saada selvää, kuka sanoi ja mitä. Eräissä haastatte-

luissa oli vaikea yksilöidä henkilöitä, koska kahdella henkilöllä oli niin samanlainen ääni. Se

ei kuitenkaan vaikuttanut keskustelun kokonaisanalysointiin. Haastattelut on litteroitu lähes

sanatarkasti, jotta kaikki haastattelussa esille tulleet asiat olisivat käytettävissä analysoinnissa

ja jotta myös alussa vähämerkityksisiltä tuntuvat asiat tulivat huomioiduiksi.

8.3. Haastatteluaineiston koodaus ja alustava tarkastelu

Jotta haastatteluaineistoa oli mahdollista koodata ja analysoida WPindex- analyysiohjelmalla,

oli haastatteluaineisto jaettava mielekkäisiin kappaleisiin, jaokkeisiin. Luontevia kappaleita

olivat kunkin haastateltavan puheenvuorot, mutta usein yksi haastateltava sanoi yhden lau-

seen, ja toinen jatkoi siitä. Sen vuoksi lyhyet samaa asiaa käsitelleet puheenvuorot on yhdis-

tetty sisällöllisiksi ajatuskokonaisuuksiksi. Yhdistämisessä on merkitty eri puheenvuorot @-

merkillä, jotta ne on tarvittaessa mahdollista erottaa omiksi kokonaisuuksikseen. Merkki on

valittu siksi, että se erottuu selkeästi tekstistä, eikä se ole sidoksissa mihinkään WPindexin

toimintaan, joten sen käyttö ei sotke analyysiohjelmaa. Jaokkeet on merkitty jaoketunnuksin,

jotka muodostuivat ryhmän nimen lyhenteestä ja jaokkeen juoksevasta numerosta. Näiden

tunnusten avulla voidaan yksittäisestä jaokkeesta päästä takaisin alkuperäiseen haastattelumate-

riaaliin, mikäli tarkistamistarvetta ilmenee.

Kaikki haastattelut on luettu useita kertoja, jotta tekstistä on alkanut erottua eri teema-alueita.

Tekstiin on luennan ohessa merkitty esille nousseet teemat. Tämän luokittelun pohjalta
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muodostuivat koodit, joiden mukaan haastatteluaineisto alustavasti koodattiin ja tehtiin

poiminnat WPindex-analyysiohjelmaa apuna käyttäen.

Alustavat teemat ovat:

- kansantanssin merkitys ryhmälle

- kansantanssin muutos

- syy puvun valintaan

- kansallispuvun valinta

- puku suhteessa tanssiin

- pukujen yhtenäisyys

- työvaate

 - juhlapuku

- kansallispuvun valmistus

- kansallispukutietous

- puvun materiaali

- muu puku kuin kansallispuku

- pukutyyppi

- kansallispuvun hinta

- pukujen ominaisuudet

- pukujen huolto

- oikea-väärä -kommentit

- oma puku

- näyttämöllisyys/ visuaalisuus

- esiintymiset ulkomailla

Eri teemojen koodien mukaan tehdyt poiminnat tallennettiin tietokoneelle omiksi tiedostoikseen

ja tulostettiin lukemista varten. Liitteessä 3 on esimerkki koodien mukaan tehdystä poimin-

nasta, jossa on poimittu kaikki ne jaokkeet, joissa esiintyy koodi �pukujen yhtenäisyys�.

Poimitut tekstit luettiin useampaan kertaan, jotta niistä olisi noussut esille laajempia kokonai-

suuksia.
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Kaikkien ryhmien osalta haastatteluaineiston sisältö on melko samansuuntaista.  Sitä voidaan

käsitellä yhtenä kokonaisuutena eikä ryhmittäin. WPindex-ohjelman kätevästi tuottamista

frekvensseistä voi heti aluksi päätellä suuntia siitä, mitkä teema-alueet ovat toistuneet

haastattelukeskustelujen sisällöllisissä ajatuskokonaisuuksissa.

Taulukkoon 2 on koottu frekvenssit alustavien teemojen mukaan eri ryhmien haastatteluista.

Tämä on tehty ennen kuin ryhmien haastattelut on yhdistetty yhdeksi tiedostoksi. Eroja on

niissä teemoissa, jotka  korostuivat kussakin haastatellussa ryhmässä.

Frekvensseistä näkee, kuinka haastatteluteemat saavat tilaa eri ryhmien keskusteluissa.

TAULUKKO 2. Haastatteluteemojen esiintyminen eriteltyinä ryhmittäin.

Isojen haastattelukeskustelussa oli frekvenssi suurin kansallispukujen valinnassa, pukujen

ominaisuuksissa sekä koodilla puku suhteessa tanssiin.

Mattien ja Maijojen keskustelussa olivat eniten esillä pukujen ominaisuudet sekä muu

esiintymisasu kuin kansallispuku ja puku suhteessa tanssiin.
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Rimpparemmin haastatteluaineistossa oli suurin frekvenssi pukutyypillä, muulla esiintymis-

asulla ja kansallispuvun valmistuksella.

Siepakoiden haastatteluissa on eniten mainintoja pukutyypistä, muusta esiintymisasusta ja

puvusta suhteessa tanssiin.

Melko tasaisesti nousevat esille kaikkien ryhmien osalta �kansallispuvun hinta�, �juhlapuku�

ja �esiintymiset ulkomailla�, kun taas suurempia vaihteluja oli �kansallispuvun valinta�,

�kansallispuvun valmistus�, pukutyyppi, ja �puku suhteessa tanssiin� -koodien esiintymisessä

haastattelujen ajatuskokonaisuuksissa.

�Puku suhteessa tanssiin� -teema esiintyi melko usein muilla paitsi Rimpparemmillä, jolla oli

vain kaksi kertaa kyseinen teema esillä.

�Muu esiintymisasu kuin kansallispuku� -teema mainittiin kuitenkin useimmiten. Ilmeisesti

muiden pukujen merkitys on suuri, sillä kaikilla haastatelluilla ryhmillä on käytössä monia

erilaisia esiintymisasuja.

Ensimmäisellä koodauskerralla  ryhmien haastatteluaineistot olivat erillisinä. Luettaessa

poimittuja tekstejä kävi selväksi, että tekstejä on helpompi käsitellä, ja niistä nousee tarkas-

teltavia kohteita selvemmin, mikäli kaikkien ryhmien haastattelumateriaaleista saman koo-

din sisältämät poiminnat ovat yhdessä tiedostossa. Sen vuoksi haastattelut yhdistettiin myö-

hemmin yhdeksi tiedostoksi, ja koodausten mukaiset poiminnat tehtiin uudelleen ja saadut

tekstikokonaisuudet tallennettiin ja tulostettiin lukemista varten.

Teschin mukaan luokittelukoodit muuttuvat analyysiprosessin aikana lukemisen ja lisäaineiston

keruun myötä. Sen vuoksi aineiston hahmottamisessa on oltava joustava eikä kannata tehdä

liian tarkasti noudatettavia ennakkosuunnitelmia. (Tesch 1990, 95). Niin kävi myös tämän

aineiston kohdalla. Alustavan tarkastelun johtopäätöksenä  huomattiin, että monet koodeista

liittyivät toisiinsa, kuten esimerkiksi �työvaate� ja � juhlapuku� -koodit, joista muodostettiin

�kansallispuvun luonne�-niminen koodi. �Kansallispuvun hinta� ja  �kansallispuvun valmis-
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tus� yhdistettiin koodiksi �puvun hankinta�. Koska �kansallispuvun valinta� ja �syy puvun

valintaan�-koodit olivat keskenään niin samanlaisia, ne yhdistettiin koodiksi �kansallispuvun

valinta�.  �Kansallispukutietous� ja �oikea - väärä� -koodit liitettiin koodiksi �kansallispuku-

tietous ja normit�. �Esiintyminen ulkomailla� -koodi sisälsi lausuntoja, jotka sisältönsä vuoksi

voitiin liittää koodien �kansallispukujen huolto�, �kansallispukujen ominaisuudet� ja

�kansallispuvun luonne� yhteyteen. Koodeissa oli myös sellaisia, jotka eivät liittyneet olen-

naisesti tutkittavaan ilmiöön, joten ne on jätetty pois analyysistä.

Alustavan tarkastelun jälkeen muodostetut teemat:

- kansantanssin merkitys ryhmälle

- kansantanssin muutos

- puvun valinta

- puku suhteessa tanssiin

- kansallispuvun luonne

- puvustuksen yhtenäisyys

- kansallispukujen hankinta

- kansallispukujen materiaalit

- kansallispukutietous ja normit

- pukujen ominaisuudet

- ulkonäkö

- tuntu

- tanssittavuus

- käytettävyys

- kansallispuvun huolto

- puvustuksen visuaalinen hahmo

Poiminnat tekstistä on mahdollista tehdä siten, että käytetään ehdollista poimintaa  �tai� eli

poimittiin kaikki ne jaokkeet, jotka sisälsivät jomman kumman yhdistetyistä koodeista. Siten

voidaan nopeuttaa työskentelyä, koska  ei tarvitse muodostaa uusia koodeja ja koodata teks-

tiä uudelleen. Koska kuitenkin haluttiin tehdä uudet poiminnat yhdistetyillä koodeilla, täytyi

haastatteluteksteihin saada merkittyä uudet koodit. Koska ei haluttu tehdä uutta koodausvaihetta
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WPindex-ohjelmalla, käytettiin uusien koodimerkkien tekemiseen WP6.1-tekstinkäsittely-

ohjelman�Etsi-korvaa� -toimintoa, jonka avulla haettiin kaikki yhdistettävät koodit ja kor-

vattiin ne uudella koodilla. Näin työskentely oli sujuvampaa ja nopeampaa.

Koska �pukujen ominaisuudet� -teema oli laaja, se jaettiin useammiksi alateemoiksi. Noille

teemoille ei kuitenkaan tehty erillistä koodausta, vaan ne haettiin teksteistä kirjoittamalla

kukin teema jo poimittuun �pukujen ominaisuudet�-teeman mukaiseen tekstiin.

WPindex-ohjelmassa on kontingenssianalyysitoiminto, jonka avulla voidaan tarkastella eri

luokituskoodien esiintymistä yhdessä. Kontingenssianalyysi on tehty yhdistämisen jälkeen

muodostetuilla koodeilla. Analyysi tuotti jonkin verran uusia yhdistelmiä, mutta niiden tul-

kinta muodostui tässä työssä aineiston yhtenäisyyden vuoksi vaikeaksi.

9  AINEISTON  ANALYYSI JA TULOKSET

Taulukossa 3  on kaikkien ryhmien frekvenssit yhdistettyjen teemojen osalta. Koska eri ryh-

mien haastattelut oli yhdistetty yhdeksi tiedostoksi, tässä vaiheessa ei enää hajoitettu haastat-

teluja ryhmäkohtaisten frekvenssien laskemiseksi.

TAULUKKO 3. Haastatteluteemojen esiintyminen haastatteluaineiston jaokkeissa
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Useimmiten maininnat ovat kohdistuneet  kansallispukujen hankintaan. Keskeisiä asioita

hankinnassa ovat olleet pukujen hinta sekä valmistustavat. Puvun ominaisuudet ovat tärkeitä

esiintymisasuna käytettävää kansallispukua tarkasteltaessa. Ominaisuuksissa on huomioitu

puvun ulkonäkö, tanssittavuus ja käytettävyys. Seuraavalla sijalla ovat esillä kansallispuvun

valinta ja puku suhteessa tanssiin.

Seuraavilla sivuilla  on esitetty aineiston analyysi teemoittain. Esimerkkiaineisto analyysin

tuloksista on esitetty sisennettynä ja keskeinen sisältö on vahvistettu kursivoinnein.

Kansantanssin merkitys ryhmälle

Haastatteluissa tuli voimakkaasti esille se, että kansantanssiharrastus merkitsee ryhmän jäse-

nille paljon.  Kansantanssi ei ole mikä tahansa harrastus, vaan siinä on mukana voimakas

tavoitteellisuus ja selkeä eteenpäin menemisen halu.

*mat:51*   Mut tuosta minä vielä sanon, mitä kansantanssi merkitsee ryhmälle.Niin tuota, mä
oon saanu semmosen käsityksen, että ihmiset haluaa tehä kuitenkin tavoitteellisesti hommia ja
että se ei oo muuten vain sinne päin ... @  Niin, totta kai, täytyy olla... @  Vaan siis ihmiset
haluaa, että niillä on selkeet tavoitteet ja ne haluu tähdätä korkeelle tai minne nyt tähtäävätkin. Ja
se, mitä tehhään niin tehhään kunnolla. Mutta ei unohdeta sosiaalista myös ja sitä hauskaa puol-
ta.

Voimakkaan kehittymisen lisäksi on tärkeää myös sosiaalinen kanssakäyminen. Kansantans-

sin piirissä ovat kaikki kaverit.

*rim:9*  Onhan se.. toiseks tärkein asia.  [naurua] @  Aika suurta osaa näytelly elämässä. @ On
tosiaan. @  Tommille se on varmaan kaikista tärkein meistä. @  Niin no se on varmaan jokaisella
vähän eri asia, mitä se merkitsee, mutta kyllä se on tosi paljon. Sitä on tehny ... Eipä sitä oo
paljon muuta tehny. Opiskelua ja tanssimista. Sitä se on ollu. @  Sille on antanu paljon, mutta
siitä on myös saanu.

*sie:16*   Kyllä me on niin kauan oltu että .. että se porukka mikä nyt on, me viistoista vuotta sitte
se perusjoukko on ollu. Niin se ... siitä ei oikein pääse sillai, vaikka haluais.  Niinku sitten ollaan
vapaa-ajatkin .. vapaa-ajatkii ollaan  silleen yhessä. Sitten meillä on aika paljon sisaruksia sa-
massa ryhmässä. Ett senkii kautta meillä tullee yhessä oltua.�
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Kansantanssista on monille ryhmien jäsenille tulossa myös ammatti, sillä Mateista ja Maijoista,

Rimpparemmista ja Siepakoista oli useampia jäseniä opiskelemassa Oulun konservatoriossa

kansantanssilinjalla kansantanssin opettajiksi.

*sie:22* �Mullekii siitä on ammatti tulossa, ei pelkkä elämäntapa.�

*sie:24* �Ja kyllä ihan siis näyttää, että on niinku töitäkii tulossa. Siis ihan uskomattomia mää-
riä, vaikka meitä on niinku .. meitä on kaheksan ensimmäisellä vuosikurssilla, niin jokaikinen on
saanu töitä puolen vuojen sisällä niinku sellasia satunnaisia, jotka niinku jatkuu. Se on aivan
älyttömän hyvin.�

Kansantanssin muutos

Kansantanssin muutos ei noussut haastatteluissa esille kovinkaan selvästi, vaikka erilaisia

suuntauksia onkin samanaikaisesti olemassa. Kaikki haastattelut ryhmät esittävät sekä perin-

teisiä kansantansseja että vapaasti sommiteltuja ns. uusia kansantansseja. Perinteiset kansan-

tanssit ryhmät muokkaavat �omanäköisikseen�.

*mat:33* Niin tota noin. @ S: Riippuu siitä, mitä tarkoittaa. @ Niin, tälle perinteiselle
kansantanssillekin on löytynyt jo uusia merkitteitä, että eri ihmiset aattelee perinteisen kansan-
tanssin eri lailla. Mut jos sä tarkotat perinteisellä kansantanssilla semmosia muistiin merkittyjä
Tanhuvakasta esimerkiksi .. @ Tavallaan.... Tanhuvakasta. @ Niin sitä meillä on aika vähän.
Meillä ... @  On meillä jonkun verran. Meillä on ohjelmistossa sellanen pari kolme sarjaa, settiä
tai siis satsia, mitä ne nyt on. Niin sellasia mitkä käsittelee perinteistä. Mut yleensä me on aina
muokattu niitä ainakin jonkin verran ... meidän ittemme näköisiksi.

Huomattavissa on suuntaus, jossa aletaan esittää ns. autenttisia tansseja, jotka on taltioitu

arkistoihin suoraan niitä tanssineilta henkilöiltä. Ne ovat tansseja, joita ei ole muutettu

ideaaliseen, puhtaaseen muotoon. Tuosta materiaalista on sovitettu erilaisia tanssikoosteita,

esimerkiksi Tupakuhinat-teos Oulun konservatorion kansantanssiopettajaopiskelijoiden

produktiona.

*mat:36*  Siis nythän jonkin verran koreografit ja nää ketkä on lähteny tähän uudistavaan lin-
jaan, niin on itse tutkineet sitä, ottaneet selvää, että mitä se todellisuudessa onkaan ollu. Koska
ihan nyt tämmöistä uusimpien teosten, muun muassa Oulun konservatorion yks teos tämmönen
kuin Tupakuhinat �  �   on tosi perinteistä, vaikkakaan ne ei ole Tanhuvakan tanhuja ne jutut,
mitä siinä on. On siinäkii vissii yks semmonen joku .. @  Mut kaikki on tavallaan niinku sovitettu
kaikki on perinteistä materiaalia, ja oletetusti vois kuvitella, että semmoista ois ehkä ollu tuolla
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nurkkatansseissa. Mutta sitähän ei kukaan tiedä niin tarkasti.

*sie:8*  Ett tällä hetkellä ei välttämättä perinteisiä niin älyttömästi oo, että meillä on enemmän
ollu semmosta uutta, mutta nyt me ollaan vahän niinku menossa takasinpäin.. perinteeseen päin.
Ainakin niinku tarkotus ois.

*sie:79*  Ja just se, että se on alkanu tämä pelkästään tämä Lapintanssijuttu niinku se on alkanu
sillä ajalla jo kun aletaan hakea vähän perinteisempää ja semmosta vähän autenttisempaa ..
autenttista juttua, niin se ei oo niinku siihen ei oo tosiaankaan päässy vaikuttamaan mitkään
naisvoimistelujutut. [naurua] @  Ja minusta se on hyvä, että haetaan autenttista liikettä, koska
sehän on kuitenkin sitä mitä niinku kansanperinne on. Että se ei oo sitä riviä ja semmosta alunpe-
rin ollu.

Ryhmät on perustettu 1960 - ja -70 -luvuilla, ja ne ovat keskittyneet uuteen kansantanssiin.

Perinteinen kansantanssi on vain yhtenä osana ohjelmistossa. Koska ryhmät ovat paneutuneet

jo kauan kansantanssin esitysluonteen kehittämiseen ja uusiin koreografioihin, sen vuoksi ne

eivät ilmeisesti  erityisesti korosta muutosta perinteisestä kansantanssista uuteen kansantanssiin.

Sen sijaan kahden ryhmän haastatteluissa tuli esille kiinnostus etsiä niin sanottua autenttista

kansantanssia, sitä, mitä kansa on todella tanssinut.

Tarkasteltaessa kontingenssianalyysin tuloksia kansantanssin muutostrendit eivät näy liitty-

vän kansallispukuun lainkaan, sillä puhuttaessa muutoksesta ei samoissa jaokkeissa esiinny

lainkaan kansallispukuun liittyviä teema-alueita.  Kansallispukua pidetään ilmeisesti niin

pysyvänä, että se liittyy perinteiseen kansantanssiin ja sen pohjalta tehtyihin koreografioihin,

ja uusissa kansantansseissa käytetään muita esiintymisasuja. Voidaan kysyä, mitä esiintymis-

asut ovat sitten, kun esitetään noita autenttisia kansantansseja.

Kansallispukujen valinta

Yhteisiä kriteereitä pukujen valinnalle oli se, että puku on helppo pukea päälle ja että siinä on

helppo tanssia. Sen lisäksi korostettiin puvun ulkonäköä ja näyttävyyttä sekä visuaalista yleis-

ilmettä.
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Isojen edustajat nostivat esille kriteereinä pukujen valmistuksen yksinkertaisuuden. Sen li-

säksi heillä on ollut ilmeisesti yhtenä olennaisena karjalaisten pukujen valintaan vaikuttava-

na tekijänä se, että ryhmän nimi on aiemmin ollut Itäsuomalaisen Osakunnan Tanhuujat.

Puvuilla on haastateltavien mukaan haluttu tuoda esille visuaalisen ilmeen lisäksi tuota itä-

suomalaista taustaa.

Mattien ja Maijojen Hauhon naisten kansallispuvut ilmentävät hämäläisyyttä. Niiden pariksi

on valittu karjalaiset Johanneksen miesten kansallispuvut siksi, että ne väriensä puolesta so-

pivat hyvin naisten Hauhon pukuihin. Niissä myös yhtenäiset liikkeet tulevat hyvin esille.

Yhtenä valinnan kriteerinä naisten pukuvalinnalle on ollut myös se, että osalla tanssijoista on

ollut jo Hauhon puku siinä vaiheessa, kun pukuvalintoja on tehty.

*mat:63*  Joo, kansallispuku on. @  Joo se on joskus vuonna yks ja kaks ei kun siis, en muista
milloin mutta varmaan kaheksankytluvulla @  Ammoisina aikoina @  Niin kaheksanviis on
vissiin jossain vaiheessa ajateltu, että ruvetaanko hankkimaan nyt tällaista Hauhoa ja Johannesta.
Niin siitä lähtien on aina tehty, koska se on hyvin meijän mielestä se on hyvin kaunis puku.
Puhtaat värit ja kirkkaat värit, jotka näkyy ja säväyttää. Se on niinku varsinki näin ryhmäpukuna
oikein kaunis puku.

*mat:65*  Joo ne värit varmaankin on. Ja sitten varmaan yks peruste niinku varsinkin tässä
niinku, tai mikä tukee sitä valintaa niin, ett se on tämmönen hämäläinen puku, Hauho, hämäläi-
nen. *mat:67* No sehän sopii kato nätisti kun on tummansinistä niin se sopii hyvin siihen Hauhon
pukuun. @ Toisaalta ehkä senkin takia, että monella on jo ollu se. Ett kaikkien ei oo tarvinnu
hankkia uutta. @ Toisaalta siinä vaiheessa me ei oo kauheesti ajateltu sitä niinku, voiko Hauhon
kanssa laittaa Johannesta, kun nehän on toiselta puolen Suomea. Sit me ollaan ennemminkin
ajateltu ehkä, tai meijän vanhemmat on ajatellu semmosta niinku, miltä se näyttää yhessä. @
Sitten kaikki nämä yhtenäiset liikkeet tulee hyvin esille ainakin näissä puvuissa.

Rimpparemmin haastatteluissa ei tullut esille erityistä mainintaa pukuvalintojen perusteluista.

Tosin ohimennen mainittiin Lavansaaren puvusta, että se �tuli muotiin� sinä aikana, kun he

suunnittelivat uuden kansallispuvun hankintaa 90-luvun alussa. Oletettavaa kuitenkin on, että

ryhmällä on ollut kriteerit, joiden mukaan jo aiemmin käytössä olleet  kansallispuvut on va-

littu.

Siepakoilla pukuvalinnassa painottuivat puettavuus, tanssimisen helppous, käyttöominaisuudet.

*sie:84*  Meillä on nyt molemmat karjalaisia pukuja, mut että .. sitten Koivosto me valittiin ehkä
sen takia, että sillä on .. , että se on helppo tanssittava, sillä on hirveen helppo tanssia. Siinä on
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pyörivä helema, eikä jää niinku siilleen jömpöttilleen. Ja sitten siinä on vaan se paita, ei liiviä. Se
ei ole kuuma.

Tutkimuksessa mukana olevien kansantanssiryhmien kansallispukujen valinnassa ei nouse

voimakkaasti esille maakunnallisuus. Tässä aineistossa muut tekijät kuin maakunnallisuus ja

kotiseutu tuntuvat nousevan merkittävämmiksi valinnan kriteereiksi. Tosin Matit ja Maijat

totesivat, että Hauhon kansallispuku edustaa hämäläisyyttä ja Isoilla karjalaiset puvut ehkä

kuvastavat vanhaa ryhmän taustaa Itäsuomalaisen Osakunnan Tanhuujina. Rimpparemmiläiset

mainitsivat, että heillä on esiintymisasuina Tervolan, Rovaniemen naapurikunnan,

kansallispuvut. Noita pukuja ei kuitenkaan ole käytetty ryhmän esitteissä eikä tutkimus-

materiaalina olleessa videolle tallennetuissa. esityksissään. Tutkimusaineiston valossa näyt-

tää siltä, että maakunnallisuus sinänsä koetaan myönteiseksi, mutta se ei kuitenkaan ole ryh-

mille olennainen pukujen valinnan lähtökohta

Pukujen visuaalinen ilme ja värit sekä pukujen käyttöominaisuudet tuntuvat olevan merkittä-

vämpiä valinnan kriteereitä. Käsittelin proseminaarityössäni (Hänninen 1994) kansallispukuun

liitettäviä merkityksiä, ja tuota tutkimusta varten tehdyssä haastattelussa  tuli esille eräänä

mielipiteenä, että puvun visuaalinen ilme on merkittävä:  � Siinä on just se, että kun se valit-

tiin, niin, se valittiin ihan kylmän rauhallisesti sen pitäis näyttää lavalla hyvältä. Eikä mitään

muuta siinä ollut. � Sama näkemys visuaalisen ilmeen merkityksestä on nähtävissä näissä

haastatteluissa.

Puku suhteessa tanssiin

Ryhmät valitsevat vaatteet esitettävien tanssien mukaan. Ensin tehdään koreografia, ja sen

jälkeen pohditaan, minkälainen esiintymisasu siihen käy. Isommissa konserteissa ryhmillä

on ohjelmistossa lähes aina sellaisia tansseja, joita esitetään kansallispuvuissa. Koreografioita

tehtäessä otetaan huomioon puvut ja niiden antamat mahdollisuudet.

*mat:59* M: Joo. Elikkä ensin koreografia.. tehhään jokin koreografia. Tää koreografi esittää
toivomuksen, että minkä tyyppiset vaatteet hänen mielestään sopis tähän ja sitten niitä ruvetaan
sitten yhessä miettimään, että mitä, ja ettimään kankaita ja tekemään ja näin.



56

*mat:61* M: No, jos meillä on joku spesiaali tilauskeikka niin voi olla, ettei oo kansallispukua,
mutta jos on konsertti tai vähänkin pitempi ohjelma, niin aivan varmasti siihen sisältyy jossain
vaiheessa kansallispuku. Ett me vaalitaan sitä osuutta sitä niin sanottua perinteistä osuutta sen
verran, että aina olis jotain perinteistä mukana.�

*Iso:3*  Niin me saahaan aika paljon itse päättää, mitä laitetaan, halutaanko me kansallispuku
siihen. Sillee me on aika paljon ... @  [Ohjaaja) kuuntelee aika paljon meidän mielipidettä, tai
sitten korkeintaan kysytään, että mitä mieltä sinä oot, jos me laitetaan kansallispuvut päälle.

*rim:28*   ..Sitä kautta se tulee, että minkälainen tanssi on. @  Ja sittehän sekin vaikuttaa varsin-
kin tytöillä, miten tanssillisia ne on ne puvut, niinkun tätä Lavansaarta ei voi ottaa varmaankaan
joka tanssiin, polokkaankaan, koska eihän se pyöri. Se on tosi raskas se hame.

*sie:118*  Ja koreografit kuitenkin käyttää niitä puvun ideoita hyväksi. Että eihän se .. siis jos
tanssis jotain ihan sellaista perinteistä, jossa ei oo sillain tekemällä tehty ja ajateltu niitä, niin se
vois olla se ...

Tanssien luonne ja tyyli vaikuttavat pukuvalintaan. Tietyissä tansseissa käytettävien pukujen

on vastattava tanssin tunnelmaa ja sisältöä. Puku voi olla kansallispuku, mutta yhtä hyvin

jokin muu puku. Kaikilla haastatelluilla ryhmillä joidenkin tanssien luonne on sellainen, että

ne on haastateltavien mielestä esitettävä tietyissä puvuissa.

*Iso:71* Joissakin tansseissa on ihan selvää, mikä puku. Ei voi mennä Johannes päällä Seiskarin
tansseja. Tulee sellanen imago.

*Iso:72*  Vähän on semmonen, mikä tuntuu, että käy tällä Pyhiksellä ... tanssit, jotka on kauniita
tai eteerisiä. Tällaisia rakkaudenosoituksia. Rautu menee enemmän kansanomaisen puolelle.
Kuiteskii tulee se fiilis meille. Ne sisältää ne tanssit, niin rupeaa ne mielikuvat liikkumaan, missä
puvussa sen haluaa tanssia.

*sie:36*  No, meillä on ollu vähän semmone juttu, että meillä on niinku jotku tanssit on ihan
niinku ihan pakko tanssia kansallispuvussa että niinku jotku älyttömän perinteiset niinku menuetit
ja semmoset.. me ollaan aina tanssittu kansallispuvuissa. Että välillä vaan vaihettu pukua mutta
.. että se on aivan selevää, että tämä on pakko tanssia, ei tätä voi tanssia muussa.

Rimpparemmiläiset toivat esille, että heidän tavoitteenaan on esittää tansseja sen alueen pu-

vuissa, mistä esitettävät tanssit ovat.

*rim:109 � �  kyllä me aika puritaanisia ollaan niinku puvustuksen suhteen. Jos on tämän alueen
tansseja, niin sen alueen puvut, ett me ei niinku haluta tehä sitä sekamelskaa ettäkaikki on yhtä
puuroa. Vaikka vertaa Värttinän musiikkia... minä en ainakaan halua sitä. Ja jos kerta on kansan-
tanssia, niin pitää kansantanssista ilmetä, mistä se on kotosin. Se ilmentyy sillä liikekielellä, sillä
musiikilla ja.. ja niillä puvuilla.
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Ryhmän käyttämät kansallispuvut ovat karjalaisia ja saariston kansallispukuja sekä oman

maakunnan kansallispuku. Ryhmä tanssii myös länsisuomalaisia tansseja, mutta sen alueen

pukuja ei ole ryhmän käytössä. Saamelaisia tansseja he tanssivat Lapin puvuissa.

Kansallispukua käytetään sekä perinteisiksi luonnehdituissa kansantansseissa että joko pe-

rinteisten tanssien tai musiikin pohjalta tehdyissä koreografioissa.

Ryhmät valitsevat puvut tanssien mukaan. Koska ne tanssivat paljon erilaisia uusia kansan-

tansseja, puku on usein muu puku kuin kansallispuku, sillä kansallispuku ei useinkaan sovi

moderneihin koreografioihin.

Kansallispuvun luonne

Kansantanssijoiden suhde kansallispukuun on käytännöllinen. Kaikkien ryhmien edustajien

mielestä esiintymisasuna käytettävä kansallispuku on heille vain työvaate.  Se on keikka-

vaate, eikä sitä ei mielletä juhlapuvuksi eikä sitä käytetä muualla kuin esityksissä.

*mat:74*  Mä voisin vastata tohon erittäin pitkän vastauksen. Valitettavasti on vastattava, että
vaikka minä itse arvostan kansallispukua ihan hirvästi, niin täytyy varmaan todeta, että suurim-
malle osalle tästä ryhmästä tämä Hauhon puku, mikä meillä nyt on ryhmässä, niin  se on var-
maankin aika paljon semmonen esiintymisasu vaan, vähän niin kuin työpuku. Niin että lähetään
keikalle ja sitten jälkeen näkee varsinkin niitä paitoja oikein hikisinä ja meikkisinä, voiteisina.
Kaikkia tämmöistä näin, että .. että jos ihmisillä on muita kansallispukuja ne arvostaa niitä aivan
varmasti enemmän. Jos ois semmonen puku..  Siis,  emmä sano sitä, ettei meikäläiset arvostain
kansallispukua yleensä, vaan se on se oma puku, niin se on vähän semmonen keikkatarkoitukseen
sopiva.

*sie:139*  Ja  just se työvaate ... ett  kolmesataa päivää oot pitäny sitä kolmen vuojen aikana ..
niinku tää .. ja sitte kaikki muut keikat päälle. Ei sitä tee ennää mieli panna niinku juhliin.

Vaikka kansallispuku mielletään työvaatteeksi, sitä kohdellaan kuitenkin erilailla kuin muita

esiintymispukuja.  Pukua kannetaan ja käytetään  ylpeänä ja juhlavana. Pukuun liittyvät sään-

nöt  huomioidaan ja eletään niiden mukaan.

*Iso:88*  � �  Kyllä sitä [kansallispukua] käsitteleekin sillä lailla kuiteskii arvokkaasti, vaikka
ois kuinka ihmeellisessä paikassa.�  �
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*mat:134*  Mekin ollaan tavallaan sen verran hommailtu näitten hommien kans tekemisis, ett
meill on tullu semmonen tietynlainen asenne niinku kansallispukua kohtaan ja tietyt asiat ne
vaan on. Se vaan on, ett kansallispukua ei laiteta pesukoneeseen käytön jälkeen. Siihen on totuttu
ja siihen on totuttava. Elettävä niitten sääntöjen mukaan.

*rim:54*  Vaikka tavallaan kuitenkii kunnioittaa sitä kansallispuku, tietää, mikä se on, kuin ar-
vokas se on, mutta.... � �

Mutta toisaalta varsinkin pitkillä esiintymismatkoilla ei ehdi pukua erikseen miettimään ja

varjelemaan:

*mat:154*  Tohon tulis vielä siihen kansallispuvun kunnioittamiseen liittyen sillä tavalla, kun
semmonen yks, kun me kuljetetaan kansallispukuja esiintymispaikoille niin jos sitä aattelee kun-
nioittavasti sitä kansallispukua, niin sitä ei varmaan laittais sinne yhteen pukupussiin sen kah-
deksan muun puvun kanssa. Sillä tavalla, että... nää kuljetusjutut on vähän kansa tuommosia...@
Niin ja jossain ulkomaanmatkallakin, jossa ollaan viikko, joka päivä esiinnytään, ei hirveesti ehi
kunnioittamaan erikseen sitä pukua.

Ryhmien kansallispuvut eivät sovi haastateltujen mielestä juhlapuvuiksi sen vuoksi, että ne

ovat jo huonokuntoisia runsaan käytön jäljiltä. Myöskään kaikkia pukujen materiaaleja  ei

välttämättä koettu sopiviksi oikeisiin juhlapukuihin. Osassa puvuista on käytetty halvempia

materiaaleja.

Kaikissa ryhmissä tuli esille, ettei esiintymisasuna käytettävää kansallispukua halua laittaa

esimerkiksi omiin häihinsä tai juhlapuvuksi arvokkaisiin juhliin, koska pukua on saanut pitää

tarpeeksi muutenkin eikä  esiintymiskansallispuvussa enää tunne itseään juhlavaksi tai ar-

vokkaaksi. Kuitenkin muu ryhmä saattaa olla kansallispuvut päällä, kun joku ryhmästä me-

nee naimisiin.

*rim:52*  Se on työpuku. Se ei oo juhlapuku. @  Niin se tulee sillai, ettei se ennää .. ettei sitä
kukkaan häihinsä pane. *rim:53*  Ei nuita pukuja ainakaan, mitä meillä nyt on.

*Iso:55* Niin, ihan sitten ryhmässä jos menee naimisiin, me ollan kirkossa kansallispuvut pääl-
lä. Ett se on kyllä ihan kauniin näköistä.

Vaikka esiintymiskansallispukua ei laitettaisikaan juhlatilaisuuksiin, jokin muu juhlava kan-

sallispuku voitaisiin kyllä laittaa. Ryhmien jäsenistä monellakaan ei ole erillistä juhlapukuna

käytettävää kansallispukua, sillä on  hintakysymys, jos tekisi juhlapuvun erikseen. Toisaalta

ei myöskään ole niin runsaasti  tilaisuuksia, joissa tarvitsisi erikseen juhlapuvun.
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*rim:53*  � � Mut kyllä minä voisin kuvitella muuta sellasta juhlavannäköistä pukua pitäväni
jossakin.

*mat:81*  Eikä varmaan kauheesti tällä hetkellä tule sellasia tilaisuuksia, missä semmosta tar-
viis, koska aina kun on semmosessa tilaisuudessa, niin joutuu olemaan tässä esiintymisasussa,
koska on esiintymässä jossakin. Semmosia ei tuu varmaan tässä vaiheessa. Ehkä sitten kun ei
enää oo niin aktiivisesti tässä esiintymistoiminnassa mukana, niin sitten vois ehkä hankkia.

Haastatteluissa todettiin, että kun joku lopettaa tanssimisen ryhmässä, hän saattaa  jonkin

ajan kuluttua  käyttääkin  esiintymiskansallispukua juhlapukuna.

*Iso:52*  Sen juhlapukuarvo pikkasen romahtaa. Oon kuullu, että joku on lopettanu tanssimisesna,
niin sitten kun sitä ei enää käytä keikkapukuna, niin yhtäkkiä parin vuoden päästä se kansallis-
puku näyttääkin taas: �Haa, se onkin hieno, täänhän voisi laittaa päälle.� Sit sen arvo sitten taas
nousee erilailla, se ei oo enää keikkavaate.

Haastatteluissa tuli esille, että työasut kehittyvät muissakin ammateissa. Ovathan puvut aina

muuttuneet, niin  materiaalit kuin tekotavatkin  käyttötarkoituksen ja olemassa olevien re-

surssien mukaan. Samoin käy kansallispuvuillekin. Erään haastateltavan mukaan esiintymis-

versiot kansallispuvuista tulevat pakostakin muuttumaan, koska pukujen käyttö esityksissä

on runsasta, ja siitä johtuen kulutus on kovaa ja pukujen käyttöikä lyhyt.

*rim:60*  Se vois olla, kun kansallispuvuista tekis tollaisia esiintymisversioita, niin ... aika
radikaalia.*rim:61*  Kyllä se siihen ... se mennee pakosta siihen, että tuota ... kun niitä käytetään
niin paljon, niin ne ei ne kestä sitten. Se käyttöikä ei ole kuin muutamia vuosia.

Haastattelupuheenvuoroissa nousi ohimennen esille myös kysymys, onko kansallispuvun

ylipäätään pakko olla tanssivaate.

Kansallispuku herättää ilmeisen paljon ristiriitaisia tunteita luonteensa vuoksi. Vaikka

kansallispukua pidetään työvaateena, sitä ainakin osa ryhmien jäsenistä haluaa kohdella pa-

remmin kuin muita esiintymisasuja. Käytännössä tosin siihen ei aina ole mahdollisuuksia.

Kaikkien haastateltujen ryhmien esitteissä tanssijat ovat kansallispuvuissa. Vaikka kansallis-

puvulla on vahvaa työpuvun leima, se kuitenkin on eri asemassa kuin muut esiintymisasut.

Kansallispukua käytetään siten edustusasuna esiteltäessä ryhmää. Todennäköisesti huolimassa

työvaateluonteesta puku koetaan arvokkaammaksi kuin muut esiintymisasut. Toisaalta
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kansallispukujen käyttöön esitteissä saattaa olla se, että kansallispuku liitetään olennaisesti

kansantanssiin, ja näin ryhmät osoittavat ulospäin olevansa kansantanssiryhmiä.

Puvustuksen yhtenäisyys

Kaikissa  haastatelluissa ryhmissä käytetään samanlaisia kansallispukuja. Ryhmät pitävät tär-

keänä sitä, että yhtenäisillä puvustuksella saadaan näyttävyyttä esitykseen. Sillä tasolla, millä

he esiintyvät, täytyy heidän mielestään puvuissa olla tietty yhtenäisyys. Pukujen avulla voi-

daan luoda erilaisia värivaikutelmia: valkeat esiliinat, tumma hame.

*mat:69*  Samankaltaisuus puvuissa on aika välttämätön tässä tasolla kun tehhään kansan-
tanssia, että siihen tanssin näyttävyyteen että jos siellä ois monta erilaista pukua siellä lavalla ..

Haastateltavat pitivät ryhmälleen vieraana ajatusta, että käytettäisiin jokaisella tanssijalla eri-

laista kansallispukua. He kokivat, että tuolloin esityksistä tulisi sekavia ja levottomia.

*Iso:131*  Kyllä se on vähän levoton tunne, jos siellä on kaheksan erilaista pukua naisilla ja
miehillä. Se on semmonen sekasotku.

*sie:114*  Meillä ei oo ikinä ollu .. ei ootullu ees mieleen. @  Se kyllä tuntuu ihan.. @  Se ei
niinku... jotenkin se ei sovi meijän niinku siihen...@  Niin, ja jotenkin sitä aattelee aina kun se on
ne kuviot ja ne ne ... ne näyttää sitte yhtenäiseltä. @

Toki he hyväksyivät yleensä ajatuksen erilaisista puvuista. Ne voivat olla tehokeino riippuen

esityksen laadusta ja ohjelman rakenteesta. Myös jos halutaan korostaa erityisesti kansallis-

pukua, voidaan erilaisilla puvuilla tuoda esille värejä ja erilaisia pukutyyppejä. Erilaiset pu-

vut sopivat heidän mielestään silloin, kun puvuilla ei ole merkitystä tanssin sisällölle ja

kuvioille, vaan päämääränä on erilaisten kansallispukujen esittely. Esille tuli esille myös se

näkökanta, että olisi ehkä vaihtelevampaa ja moni-ilmeisempää sekä myös kansanomaisempaa,

jos käytettäisiin epäyhtenäistä puvustusta.

*Iso:131*  � � Totta kai värien loistoa. Jos haluaa korostaa sitä kansallispukua, niin silloinhan se
varmaan on hyvä. @  Tai jos ei oo sillä niin merkitysta niillä kuvioilla. @  Eikä sillä tanssin
sisällöllä, Vaan halutaan näyttää, että on erilaisia pukuja ja osataan tanssia tällaisia tansseja,
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niin silloin se varmaan toimii. Mutta ei kyllä käy meillä. @  Niin, jos sillä lailla järkevässä
mielessä halutaan esiintyä, niin silloin se ei käy.�

*mat:69*  � � Se ois sitten aikamoinen sekameteli eli soppa. @ Se vois olla yks semmonen niin
sanottu tehokeino tai jossain esityksessä vois olla niin että kaikki ...@  Se riippuu esityksen
laadusta, että minkälainen ohjelman prokkis on meneillään, että mut tarviiko samanlaiset puvut
vai erilaiset.

*Sie:*  Vaikka onhan se tylsää... monesti se on tylsää, että on sama puku. Mutta meillä ei oo
koskaan puhuttu siitä.  *Sie:116*  Ett toisaalta se ois paljon kansanomaisempaa, kun ne ois
erilaisia. Niin ett se ois jonkun.. jonkun semmosen tanssin, jossa ei olis just sillä väreillä ja koska
ne. .

Kaikki ryhmät ovat aina käyttäneet yhtenäisiä kansallispukuja, he eivät ole koskaan kokeil-

leet esiintymistä eri seuduilta olevissa kansallispuvuissa

Koska ryhmät ovat ammattilaistasoisia, niissä kaikilla tanssijoilla on hyvä tanssitaito, ja liik-

keet ovat samanaikaisia. Yhtenäinen puvustus korostaa yhtenäistä liikettä. Erilaiset

kansallispuvut tuovat tanssijat esille yksilöinä eri tavalla kuin yhtenäiset puvut. Yhtenäisesti

puvustetussa ryhmässä eivät soolosuoritukset tule esille puvustuksella.

Esittävä kansantanssi on näyttämötanssia, jota puvustus tukee. Vapaa, kansanomainen vaih-

telu ja yksilöllisyys eivät tunnu kuuluvan siihen. Epäyhtenäinen puvustus mielletään harrastaja-

maiseksi. Toki myönnettiin, että epäyhtenäinen puvustus toisi vaihtelua. Tai sitä voisi käyttää

silloin, kun kansallispuvut ovat pääasia, ei tanssi. Mutta eikö silloinkin tanssi voi olla korkea-

tasoista?

Kansallispukujen hankinta

Ryhmät valmistavat pukunsa itse, talkootyönä, äidit ompelevat tai ne valmistaa ompelija.

*Iso:36* Kansallispuvut on jokainen varmaan itse tehny. Silloin  -88 tehtiin kansallispukuja tal-
kootyönä. Ai joo, on tehty. - 91 talkootyönä, mut ne kaikki ihmiset itsellensä. Ne vaan porukalla
teki itselleen.

*mat:68* Jokainen on vähän ite hoitanu tämän pukujen tekemisen ja sen järjestelyn. Jollakin on
äiti tehny tai joku on tehny kokonaan ite. Aika monella tytöllä on kuitenkin yhen meijän
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ryhmäläisen yks mummo, joka on ompelija, on aika monen meijän ryhmäläisen tytön puvun tehny.
Vähän pienemmällä maksulla ehkä. Tai joku muu ammattiompelija, mut kumminkii ...

*rim:38*  Se yleensä ostetaan se ompelija, joka tekkee ne sitten.

*sie:58*  Siis meillä on henkilökohtaiset puvut kaikilla. @  Niin meillä on, joo. Mutta niitä on
tehty kyllä talkoilla. @  Niin että yleensä tehhään sillai, että mistä nyt halvimmalla tilataan vaik-
ka kangaspakka ja joku ammattitaitonen joka on vanhemmista... osaa kaavoittaa tai leikata, niin
leikkaa ja jokainen ompeluttaa tai ompelee.

Rimpparemmi on aikanaan teettänyt joitakin kansallispukuja Unkarissa, jossa pukujen val-

mistaminen on ollut edullisempaa kuin Suomessa.

*rim:41* On me tehty semmonenkin, että on teetetty suomalaisiakin pukuja Unkarissa.*rim:42*
. Siihen aikaan kun tota siellä oli .. tai on siellä vieläkin halapaa, mutta ne oli todella edullisia.
Tehtiin Rautu-Sakkolan puvut siellä, missä on hopeakorut ja kaikki. Se makso valamiina alle
tuhat markkaa. Suomessa olis maksanu pelekät materiaalit pari tonnia. @ Kyllä , on se.. @  Ne
kudottiin siellä. @  Just joo, ne teki kokonaan sen. @  Kyllä.

Kansallispukujen kalleus on ongelmana käytettäessä kansallispukuja esiintymisasuina. Ma-

teriaalit ovat kalliita hankkia, ja valmistus vie aikaa. Ja koska pukujen kulutus on voimakasta,

pukujen käyttöikä ei ole kovin pitkä. Sen vuoksi kaikissa ryhmissä pohditaan, mitä mahdol-

lisuuksia on valmistaa puvut edullisemmin.

*mat:84*   Niin kyllä me on muutenki ollaan keskusteltu näistä kansallispuvun valinnoista sil-
leen... just sillä tavalla, että tässä on ollu nytte monta vuotta aina puhetta, että hankittaisko toinen
kansallispuku, ja siitä on ollu puhetta, että minkälaista ja .. Ei me oo saatu aikaseksi vielä ainakaa
hankkia sitten toista..  toista pukua. *mat:86*  Se on hintakysymys ..

*rim:62*  Niin ja jos ajatellaan ihan normaalimateriaaleja, niin ne on kalliita ja sitten niihen
hankkiminen ja ..@ Mitäs tuota niin, mites kansallispukujen hintoja saatais alas, että niitä vois
usseemmin vaihtaa? Ne on aivan hirveet.

Kaikki haastatellut ryhmät esiintyvät runsaasti. Esiintymispalkkioilla heillä on mahdollisuus

hankkia esiintymisasuja ryhmäläisten käyttöön, joten ryhmän jäsenten ei tarvitse itse maksaa

kaikkia pukujaan ja niiden materiaaleja.

Ryhmien käyttämissä kansallispuvuissa  on sekä tanssijoiden omia että seuran omistamia

pukuja.
*mat:93* S: Ja meillähän ollu nyt paljon ollu sitten niin, että on ollu kun me tehdään näitä vähän
halvempia esiintymisasuja, niin meille tulee suoraan niinku tälle firmalle.  *mat:94*  Kansallispuvut
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on jokaiset oma. @  Jos me hankittais uudet kansallispuvut niin tuskin firma kustantais niitä. @
Just niin, eli ne tulis itse maksettavaks eli toisin sanoen tällä hetkellä se ei olis kovin realistinen
ajatus, koska kaikki on opiskelijoita. Ehkä ei olis varaa irrottaa sellasta summaa.

*Iso:36*  � � Ai joo, on tehty. - 91 talkootyönä, mut ne kaikki ihmiset itsellensä. Ne vaan porukal-
la teki itselleen.

Siepakoilla on aikanaan itse hankittuja pukuja, mutta kun ryhmälle on kertynyt esiintymis-

palkkioita, niillä on voitu hankkia materiaaleja ja pukuja.

*sie:151*  Eikä tarvii omista laittaa. Eikä tarvii antaa niitä rahoja niinku poiskaan. Saa kuitenkin
ommiin. .. Ja ne on sitten kuitenkin henkilökohtasia tavaroita, vaikka ne on niillä rahoilla ostettu.
@  Se on sillai kyllä hyvä, että se kannustaa tekemäänkin sitten, koska pystyy ite saamaan siitä.
@  Ja on se aina helepotus sillai sitte.. no sillon kun meille on puvut hankittu, niin varmaan
suurimmalle osalle varmaan vanhemmathan ne on hankkinu. @  Silloin ei ollu vielä talkootilillä
niin paljoo. @  Ja nyt tulloo kuitenkin tehtyä sen verran enemmän keikkaa .. esityksiä ja muuta.

Pukujen valmistaminen ei ole olennainen osa ryhmien toimintaa. Ilmeisesti sen vuoksi

valmistusmenetelmät eivät tulleet haastatteluissa korostetusti esille. Mutta koska pukujen hin-

tojen toivottiin olevan edullisia, voidaan tulkita, että valmistusmenetelmiksi  halutaan valita

menetelmät, jotka ovat nopeita ja edullisia, ei hidasta käsin ompelua ja aikaa vieviä valmistus-

tapoja.

Käsityötieteen aineopintojeni proseminaarityön eräässä haastatteluvastauksesta käy ilmi aja-

tus, että puvun yksittäisten osien valmistusmenetelmillä ei ole merkitystä, kunhan puvusta

saatu yleisvaikutelma on oikeanlainen. Ei siis lainkaan  merkitse se, onko puku valmistettu

perinteisesti tai nykyaikaisia menetelmiä tai materiaaleja käyttäen  �Ei tavallinen ihminen

erota, mutta ei sen tarttekaan. Eihän sen ole mitään väliä, kunhan kokonaisuus toimii.� (Hän-

ninen 1994) Sama ajatus tulee esille tässä tutkimuksessa.

Vaikka ryhmillä olisi tarve hankkia uusia kansallispukuja kovan kulutuksen vuoksi, siihen ei

ole ryhdytty, koska uudet puvut tulevat kalliiksi. Osa ryhmistä totesi, ettei suunnitelmista

huolimatta ole kuitenkaan hankittu uusia pukuja, koska nykyisin kansallispukujen käyttö

esiintymisasuina ryhmässä on vähenemässä.



64

 *mat:87*  Ja sitten me ei enää nykysin käytetä niin paljon kuin silloin ennen siinä vaiheessa kun
me mietittiin sitä hankkimista, niin ... nykyisin ei enää käytetä kansallispukua niin paljon, että
ehkä sitä toista pukua ei senkään takia hankita.

Kansallispukujen materiaalit

Ryhmien esiintymisasuina olevissa kansallispuvuissa käyteään hyvin erilaisia kankaita. Osa

on kalliimpia luonnonmateriaaleja, osa halvempia korvaavia materiaaleja.

*Iso:64*  Kyllähän niitä liikkuu vaikka minkälaisia versioita. Jos menis jonkun ryhmän housuja
lähempää kattomaan, niin ei tiedä, mitä kangasta ois. @ On varmaan, joo. @ Sellasia omia
sovellutuksia.  � � Kyllä joo. Se on samoiten paitakankaissa.

Esityksissä ei huomaa, vaikka kaikilla eivät materiaalit olisikaan samanlaisia. Esimerkkinä

mainittiin Johanneksen miesten puvun housut, joissa saatetaan käyttää hyvinkin erilaisia ja

erisävyisiä sinisiä materiaaleja.

*mat:77*  Joillain pojilla vaihtelee se poikien puvun materiaali. Joillain on ihka aitoa kangasta
vai mikä se on sitten aitoa. @ Niin tai siitä Helmi Vuorelmasta. @  Paksuu kangasta. Tai sitten
joillain on taas tä vähän halvempaa kangasta. @ Tytöillä on kaikki noi osat Vuorelmalta tai sitten
on muutamalla on vissiin ihan käsin kudottu kankaat. Mut ett pojilla on se tummansininen, sitä
nyt on helppo löytää halvalla jostain. @ Joo, Johannekseen.

*mat:78*  Itse asiassa sitä Helmi Vuorelman kangasta ei taida olla jossain kolmessa neljässä
puvussa. @  Niin ei sitä monessa. @ Niissä on pieniä sävyerojakin, mutta ei sitä lavalla huomaa.
@  Ja kun tulee esiintyminen ja valot päälle ja kaikki .. sävyerot siinä kaikki tasottuu.

Materiaalivalinnat  ja oikeiden materiaalien määrittely ovat vaikeita. Materiaalien hinta on

usein vaikuttava tekijä valintaa tehtäessä.

*mat:103*  Mä luulen, että siinä vaiheessa jos lähetään tekeen oikeista materiaaleista ja kalleista
materiaaleista niin se tehhään sitten kunnolla loppuun asti. Että siinä vaiheessa jos ruvetaan
niinku tekemään semmoista pelkkää esiintymispukua ja käytetään niinku halvempia mahollisia
materiaaleja, niin siinä vaiheessa voidaan joustaa niinku näissä.

*rim:62* : Niin ja jos ajatellaan ihan normaalimateriaaleja, niin ne on kalliita ja sitten niihen
hankkiminen ja ..
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Myös eri materiaalien  huollettavuus ja käyttöominaisuudet koettiin tärkeiksi kriteereiksi va-

linnoissa. Paksuja villakankaita pidettiin käytössä epämukavina sekä myöskin huollon kan-

nalta hankalina. Mutta vaikka luonnonmateriaalit koettiin ongelmallisiksi huoltaa, ne hyväk-

syttiin kuuluviksi olennaisesti kansallispukuihin.

*mat- �mut en minä silti sitä sano, että siinä olis jotain moitteen sijaa, että pitäis muuttaa niitä
materiaaleja, en mä sitä tarkoita ...�

Kansallispukutietous ja normit

Kansallispukutietous ei haastattelujen perusteella noussut kovinkaan voimakkaasti esille.

Kaikkien ryhmien edustajat totesivat, että kansallispuvuista on ryhmällä yleistietoa. Mutta

missään haastatelluista ryhmistä ei erikseen varsinaisesti käydä läpi pukutietoutta. Tosin ryh-

mien käyttämien pukujen oikea pukeminen on tullut esille.

*Iso1:22*  No ei meillä, kaikki varmaan ennestään tietää jo sen verran puvuista, että... Sitten
vaan kun keikka tulee mietitään: No, mistä voisin hankkia. Sitten vain lainaillaan.

*rim:99*  No, kyllähän niistä jotakin tiijetään. En minä tiijä, että puhumalla puhutaan niistä,
mutta kyllä me tiijetään, miks me käytetään jotakin karjalaista ja mikä on tyypillinen piirre siinä
puvussa. Kyllähän me ne suurinpiirtein tiijetään. Mutta jos ne pitäis luetellä, niin ei ne kyllä tulis
sieltä.

*sie:121* � � Silloin kun sitä puetaan, ja sovitaan niitä pukemissääntöjä, miten ne puetaan tai
miten ne pannaan ja silleen niin niin silloin kyllä .. silloin on sanottu, että tämä laitetaan sen
takia sillä tavalla ja sillä lailla, kun on sovittu, kun se sääntö tulee siitä ja siitä.

Kansallispuvuista täytyy haastateltujen mielestä tietää  jonkin verran, jotta varsinkin ulko-

mailla esiinnyttäessä osattaisiin vastata pukuja koskeviin kysymyksiin.

*rim:101*  Mut kyllä me tiijetään, miks me käytetään jotain pukua ja minkälainen se on. @  Se
on vähän pakkokin, varsinkin ulkomailla ihmiset tulee kyseleen. Ne haluu hiplata. Lapinpuvuthan
on sellasia, että kun ne on päällä, niin silloin on kaikki ..kaikki tulee kavereittensa kanssa, ett he
haluaa kattoo.

Vaikka ryhmissä ei erikseen puhuta kansallispuvuista, haastatteluissa tuli esille se, että

ryhmäläiset ovat tietoisia kansallispuvun �oikean� käytön ohjeista, normeista, jotka säätele-

vät pukujen käyttöä.
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*rim:78*  Se on pikkusen meillä, että niitten poikien sukkien kohallä männy vähän höpöksi tuo
homma .. tuo kansallispukuneuvoston homma, kun ne vaatii niin niin kauhean perinteisiä, niin ne
sukat semmoset, että niistä näkyy karvat ja kaikki läpi. ...että niitä on ..Niitä tilataan sieltä
Vuorelmalta, mitkä sitaateissa on oikeita sukkia, ne  on niin huonoja, ettei niitä voi käyttää.

*sie:52*  Sitten me ollaan käytetty Koiviston hametta,  ollaan käytetty feresin paijan kanssa. Sitä
.. siitä oli alunperin kauhea alunperin semmonen, että saako sitä niin pittää ja ei saa ja  ei saa,
mutta sitten mun mielestä se on vähän .. kyllä se on vähän silleen, että kun perinne muuttuu niin
ei kannata jäähä ihan siinäkään asiassa ihan niihin rajoihin.

*sie:126*  Niin, niin on. Pitää pystyä selittämään. Sitten kun kuitenkin on semmosia .. semmosia
vähän semmosia tiukempia ihmisiä näissä asioissa, niin ne sitten monesti just tarttuu semmoseen,
että vaikkei se liittyis se  puku yhtään siihen tanssiin, niin joku rupee kattoon, että tytöillä oli
erimittaiset hameen helmat. Eli että niinku se on vähän niinku sekundäärinen asia, mihin keskit-
tyä, kiinnittää huomiota, mutta jotkut tekee sitä. Eikä sille voi mitään.

*sie:128* N: Niin ja sekin on niin tehdyt säännöt. @ Helma on..! @   Viistoista senttiä maasta! @
Viistoista senttiä maasta ilman kenkiä. @  Niin ja sekin kun tuli yhtäkkiä, niin viistoista senttiä
maasta, ennen se oli ollu kakskytä viis senttiä.

Huolimatta siitä, että ryhmät eivät itse välittäisi tarkoista pukuihin liitetyistä ohjeista ja nor-

meista, ympäristö tuo nuo normit esille. Esimerkiksi Siepakoiden haastateltavat mainitsivat,

että kun ryhmä käytti yhdessä Koiviston kansallispuvun hametta ja feresin paitaa, siitä syntyi

laaja keskustelu.

*sie:52*  Sitten me ollaan käytetty Koiviston hametta ollaan käytetty feresin paijan kanssa. Sitä
.. siitä oli alunperin kauhea alunperin semmonen, että saako sitä niin pittää ja ei saa ja  ei saa,
mutta sitten mun mielestä se on vähän .. kyllä se on vähän silleen, että kun perinne muuttuu niin
ei kannata jäähä ihan siinäkään asiassa ihan niihin rajoihin. *sie:53*  Ja kuinka ne on ennen
ennen vanhaan .. kuka voi sanoa, ettei ne oo käyttäny tommosta paitaa.

*sie:123*  � �  Ja tietenkin siinä vaiheessa, jos aletaan yhistelemään jotakin, niin siinä vaiheessa
voi tulla keskustelua, että onko tää näin ja miksi näin ja miksi ei. Ett semmosissa mutta ei ihan.
*sie:124*  No, just se Feresin paita ja Koiviston hame, kauhea keskustelu.

Ryhmät tietävät yleensä kansallispuvuista, mutta ilmeisesti kansallispukujen historiasta heil-

lä ei ole kovin syvällistä tietoa. Ryhmät  ovat tietoisia kansallispukuneuvostosta ja erilaisista

normeista, joita kansallispukuihin liitetään. Voidaan kuitenkin pohtia, kuinka hyvin ryhmät

ovat perehtyneet kansallispukuneuvoston laatimiin ohjeisiin kansallispuvun käytöstä. Ohjeissa

ei esimerkiksi tarkkaan sanota, mikä on naisten hameen pituus, vaikka haastatteluissa se

tuotiinkin esille  tarkkana ohjeena.
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Koska kansallispuku ei ole olennainen ryhmän toiminnalle, vaan yksi esiintymisasuista, sii-

hen ei ilmeisesti kiinnitetä niin paljon huomiota eikä pukujen taustaan tai käyttöön erityisesti

paneuduta.

Pukujen ominaisuudet

Ulkonäkö

Kansallispukujen ulkonäössä korostuivat pukujen puhtaat, kirkkaat värit, jotka sopivat hyvin

yhteen. Koska ryhmät käyttävät yhtenäistä puvustoa, on pukujen ulkonäölle olennaista myös

se, että puvut muodostavat yhtenäisen linjan. Hameiden pituudet ja leveydet ovat lähes yhte-

näiset, erot eivät saa olla liian suuria. Yksinkertaisuus ja selkeys ovat tärkeitä.

Ryhmien miehet eivät käytä päähineitä puvuissaan, tytöillä on nauhat.

Isolaiset totesivat hatuista:

*Iso2:103*  � � Ei oo sillai yleisesti varmaan keskusteltu koskaan, että pojille tulis hatut. Ei
oikein sovi meidän imitsiin.

Miesten kansallispuvuista todettiin, että pohjepituiset housut ovat tanssiessa paremmat kuin

täyspitkät housut, sillä jalkojen on näyttävä kunnolla tanssiessa.

Tanssittavuus

Tanssittavuus on olennainen tekijä tarkasteltaessa kansallispukua esiintymisasuna. Kaikissa

haastatteluissa tuli esille, että paljon tanssivan ryhmän on huomioitava, minkälainen puku on

päällä. Tanssin helppous on kriteerinä puvulle. Koska esityksissä on vaihdettava puvut nope-

asti, on pukujen oltava helposti käsiteltäviä ja riisuttavia.
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*Iso:30* Kyllä se vaikuttaa, joo. Ei se se oo. @ Mutta kyllä minä suosin, ettei siinä ole mitään
turhia nauhoja roikkumassa, eikä  ... sellainen yksinkertainen ... @  Kevyt päällä, kevyet kankaat,
nopea vaihdettavuus.

Materiaalinsa vuoksi kansallispuku koettiin lämpimäksi vaatteeksi tanssia.

*rim:113*  On periaatteessa hyviä, mutta tuota niin niin onhan niinku jokin villa kankaana aivan
hirveä, kun konserttia tanssitaan.

Tosin Mattien ja Maijojen miestanssijat totesivat käyttämästään Johanneksen puvusta, että se

on ihan hyvä tanssia, ei ole kiristävä eikä tiukka. He myös sanoivat, että kaikista heidän

käyttämistään esiintymispuvuista kansallispuku on kevein tanssillisesti.

*mat:96*   Niin se silleen ei  häiritsevän kuuma ole. Ehkä se on jollekin .. jollekin ensikertalaisel-
le, jolla on ekaa kertaa sellanen asuste päällä niin se ois varmaan tuskasen kuuma sellaselle
ihmiselle. Mutta siihen on jotenkiin tottunu. @  Kun kuitenkii keskittyy niin paljon siihen tans-
siin, niin sitä ei kiinnitä huomioo siihen ett onko se vaate kuuma vai ei.

Myös Rimpparemmin haastateltavat totesivat että heidän käyttämänsä puvut ovat hyvä tans-

sia, sillä ne ovat keveitä ja mukavia. Samoin ne ovat nopeita vaihtaa.

Naisten hameen pituus on haastateltavien mielestä harkittava tarkkaan. Hame ei saa häiritä

tanssia. Jos hame on liian pitkä, se on esteenä vapaalle tanssimiselle. Hameen on oltava myös

riittävän leveä.

Kansallispukujen ominaisuudet ovat sidoksissa tansseihin. Haastatteluissa ilmeni, että tietyt

puvut mielletään sopiviksi tietynlaisiin tansseihin. Pyhäjärven puvussa tanssitaan Isojen mie-

lestä kauniita ja eteerisiä tansseja, siinä ei revitellä ikinä. Siepakoiden mukaan tuo puku sopii

menuetteihin ja muihin arvokkaan oloisiin tansseihin.

Käytettävyys:  �Kaikki, mikä kinnaa, on hankalaa�

Ryhmien käyttämien eri kansallispukujen käyttömukavuus todettiin yleisesti hyväksi. Tosin

joidenkin naisten pukujen osalta oli keskenään erilaisia kommentteja. Isot kokivat Pyhäjärven
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puvun ahdistavaksi, tyköistuvaksi ja  tiukaksi, kun taas rimpparemmiläiset sanoivat puvun

olevan kevyt,  ja heidän mielestään siinä on hyvä tanssia.  Hauhon puku on hiukan hidas

pukea, koska siinä on liivissä nyörikiinnitys, mutta siihen on totuttu:

 *mat:136*  Muita vastaavia asioita. Niinku vaikka liivi on inhottava napoa kiinni joka kerta,
niin se  vaan on niin. Se vaan pitää joka kerta tehä niin. Niin ja sen kanssa tehhään sitten muita
ratkaisuja sitten.

Sekä naisten Lavansaaren ja  Rautu-Sakkolan puvut että miesten Johanneksen ja Seiskarin

puvut todettiin kevyiksi tanssia, nopeiksi pukea sekä helpoiksi liikkua.

Johanneksen puku koettiin kevyemmäksi  kuin Seiskari puku, sillä Johanneksen  puvun liivi

on avoimempi kuin Seiskarin puvussa, jossa se liivi on napitettu. Kuitenkin molemmat puvut

ovat  nopeita vaihdoissa.

Koska ryhmät esiintyvät paljon kansallispuvussa, on  huomioitava minkälainen puku on päällä.

Sen vuoksi missään ryhmässä ei käytetty puvussa osia, jotka olisivat vaikeita saada päälle.

Myöskään mitään ylimääräisiä pukujen osia ei ole käytössä, vaan puvut ovat pelkistettyjä.

Kaikki ryhmien mielestä turha on karsittu pois. Hatut, tykkimyssyt, sarkanutut koettiin vie-

raiksi ja käytössä hankaliksi, vaikka ne kuuluisivatkin pukuihin.

Koska esityksissä on paljon nopeita pukujen vaihtoja, ovat kaikki joutuneet pohtimaan kei-

noja, joilla voitaisiin helpottaa ja nopeuttaa pukujen vaihtoja. Osa ryhmistä on toteuttanut

erilaisia nopeita kiinnityssysteemejä (tarrahauhat, nepparit, myös vetoketjut tulivat esille),

osalla on puvut tehty silloin kuin esityksiä ei ole ollut kovin paljon ja on ehditty vaihtaa puvut

rauhassa, ja kiinnityksenä on hakaset ja nyörit.

*mat:102* Ett kyllä minusta tuntuis vähän hassulta ja vieraalta, jos  kansallispuvussa ois
tarranauhalla laitettu tästä kiinni. @  Joo, on se... @  Kyllä minä tiedän yhden ryhmän, jolla on
tarranauhakiinnitys. @  Se on nopsa vetää pois. Koska meilläkin tämä tyttöjen Hauho nyöritys,
voi että se on ... � �    Mä oon sitä mieltä, että se nappisysteemi .. on se kuitenkin parempi.
Turvallisempi ainakin kuin semmonen tarrasysteemi. Että se tarrasysteemi aukeaa .. voi aueta
kesken keikan paremmin kuin nappi. Tietysti voihan nappikin irrota, jos se on huonosti ommeltu.
[Naurua] Allekirjoittaneelle on käynyt näin ja housut melkein tippu jalasta.
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*mat:104*  Meillä on kumminkii tehty jotenkin niin kauan aikaa sitten silloin, ku oli vähän kun
ei ollu vielä niin kovaa .. kovaa esiintymiskäyttöä ja tälleen täin ja ... @ J: Eikä ollu semmosia
kahen minuutin puvunvaihtoja. @  Niin ei edes tarvinnu .. ei tullu varmaan kenellekään mieleen-
kään edes, että pitäisköhän tämä olla tarranauhalla, että sais nopeemmin päälle tai päältä pois.

*Iso:64*  � �  Just, ei näy vetskareita, vaan tarranauhaa. Saadaan äkkiä riisuttua pois päältä.
Kyllä semmosia on. @ Mut ne on tosiaan sitten ihan vaan keikkaa... ei mihinkään muuhun paik-
kaan. @ Raudussakin on rekko neppareilla kiinni, että se lähtee viuh irti ja pusero pesuun.

*rim:55*  Me ei olla vielä siihen ... ollaan mekin tehty semmoset kun puvunvaihtoaika saattaa
olla minuutti puolitoista, siinä pittää vaihtaa. On tehty semmosia pikku bluffeja, että kun näin
Seiskarissa, kun on nämä nämä.., niin tästä vaan.. huit! @ S: Neppareilla kiinni!

*rim:65*  Ei varmaan meijän puvut oo viimesen päälle perinteisiä  *rim:71*  Mutta onhan meillä
periaatteessa oikeet .. siis täysin oikeanlaiset kansallispuvut. @  On on, ei se ....mutta niissä on
tämmösiä pikku bluffeja. @  Joo, jokka ei näy. @  Niin, sehän on tietysti, ettei se näy, mutt.. @  Ei
ne näy, mutta jos sä annat sen puvun, että tutkikaa niin silloin....

*rim:67*   Mulla on kaikissa jotakin ihme neppareita tai muuta systeemeitä.

Tarranauhan käyttö koettiin nopeuttavan pukujen vaihtoa, mutta toisaalta sen käytön ja kiinni

pysymisen epävarmuus tulivat esille keskusteluissa.

*rim:75*  En suosittele, se [tarranauha] ei oo mukava, ja se ei ..  sitä ei saa kunnolla kohilleen
nopeesti.

Eräässä haastattelupuheenvuorossa nousi esille kansallispukujen muuttaminen kokonaan

esiintymisversioksi. Esimerkkinä olivat erään venäläisen kansantanssiryhmän esiintymisasuina

käytettävät puvut. Yleisilme oli sama kuin kansallispuvussa, mutta siihen oli tehty erilaisia

puvun vaihtoa olennaisesti  nopeuttavia yksityiskohtia. Samaan arveltiin ehkä oltavan me-

nossa  joskus Suomessakin.

Kansallispuvun huolto

Kansallispuvun huolto koettiin hankalaksi ja ongelmalliseksi. Paitojen pesu on helppoa, mut-

ta muiden osien puhdistus tuottaa ongelmia. Pesulassa pesettäminen tulee kalliiksi. Onneksi

kuitenkaan villaisia hameita ja housuja ei tarvitse pestä kovin usein, niille riittää tuuletus ja

harjaus. Koska kaikki haastatellut ryhmät esiintyvät runsaasti, jää puvun huolto kiireessä

pakosta vähäiseksi.
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*mat:131*  Ja sitten tuosta... mitä minun piti sanoa tuosta ... tuo puhdistettavuus. Niin onhan ne
paitaosat helppoja  puhdistaa, mutta sitten kun mennään muihin, niin ei oikein ookkaan kyllä...
@  Niin hame ja liivi. @   Meilläkii on pari kertaa käyny niin, että ollaan kuraisella mutaisella
kentällä tantsuiltu nuo kansallispuvut päällä, niin niitä ei kyllä ihan helpolla pesukoneeseen sit-
ten ... @  Kyllä ne kuitenkin aika hyvin lähtee, kun ne kuivuu, niin tuolla harjalla. ja voihan niitä
sitten pesulassa ...

*mat:156*  Tuossa sitten saattaa tulla keikan jälkeen, kun hyvin vähän aikaa lähteä pois .. pai-
kalta sieltä .. sitten keikan jälkeen se puvun siihen henkariin ripustaminen saattaa vähän kärsiä
siitä ... Ja sitten se viedään kotiin ja sitten haetaan henkariin ja tuulettumaan ulos.  � �  @ Ja
paidatkin on niin paljon käytetty, että ne haisee vaikka ne ois puhtaita. @ Niin ne pinttyy. @  Ja
useesti .. useesti on.. on niinku  kauluksen sisäpuolella on meikkiä, vaikka pesis ...@  Niitä joutuu
säilyttämään aika paljon likasina pitkillä reissuilla, ei niitä pääse pesemään. Ja joutuu silittämään.
Vaikka välttäis kainaloita, niin kyllä sitä hikeä imeytyy kuitenkin muuhunkin.

*Iso:88*  Tuo on kyllä tuo kansallispukujen ominaisuudet, huollettavuus, puhdistettavuus, on
ongelma. Kyllä ne aina sitten pesulaan viedään, mutta jotenkin, kun se on sitä villaa, tulee ...
kyllä se on hankala. @ Se esimerkiks, se essu kuin se on valkoinen, niin siihen kun kahvi, kerma-
kahvi kaatuu, niin se on siinä ikuisesti.@  Joo, Seiskarin housut on aika varovaisesti .. kyllä sitä
käsitteleekin sillä lailla kuiteskii arvokkaasti, vaikka ois kuinka ihmeellisessä paikassa. @  Jos-
kus aattelee, jos uudistus tulis, että ois pellavahousut, niin se olis puhdistettavuuden kannalta
paljon parempi. Sen vois vain panna koneeseen. @  Ja ne vois vaikka keittää. Istus vaikka
mustikkapensaaseen... vain kiehumaan. @  Mutta ei niitä kyllä hirveesti pese. Olisinko minä
Seiskarin housut pessy kerran vai kaks kertaa ja ne on ollu mulla kuus vuotta, ne on ollu. Ei sitä
hirmu usein tule ...

*rim:159*  � �  Kyllä niissä oma hommansa on huoltaa. Tosi paljon se vie aikaa, jos sen kunnolla
tekkee..

*rim:49*  Mulla oli se liivi homeessa. Se kastu sisäpuolelta ihan täysin, se oli hiessä, ja sitten
vaan äkkiä pakettiin ja jonnekin menoksi ja sitten sama homma tosi monta kertaa. Se pääs vähän
homehtumaan sisäpuolelta. Se ei kai ollu ensimmäinen kerta. Ei se onneks haise , mutta ei se
hyvännäkönen oo.

Rimpparemmi ja Siepakat  esiintyvät kesäaikana ammattilaisryhminä lähes päivittäin. Sen

vuoksi kansallispuvut joutuvat hyvin suureen kulutukseen. Niiden huolto vaatii aikaa ja vai-

vaa.

*rim:160*  Tämä on ihan toinen, .. ihan eri asia niinku että viime vuonna oli tanssikeikkoja joku
130 kappaletta- 140 kappaletta. Jos ajattelee, että niissä puolessa olis ollu sama puku, niin se
kulutus on aivan muuta. � �  Se kulutus on niinku eri luokkaa kuin jos se ois kerran tai kaks
vuodessa päällä.

*sie:95*  Siinä välistä jää se huolto. @  Niin siinä ei tosiaankaan niinku jaksas ajatella silleen, ett
se on vähän hikinen se puku, niin sitä pitäs koko ajan olla pesemässä.

*sie:96*   Eikä sitä tavallaan kerkii. @  Ei kerkiä millään, koska... @  Koska esiintyy joka päivä
. @  Niin, joo. Että niinku paita ja essu niin kyllä ne niinku pessee varmaan  semmosen kahen,
kolomen viikon välein. @  Jos ei kovin ällötä. @  Niin justiin. Että ei sitä niinku voi koko ajan
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olla pesemässä sitä. Se kuitenkin kulluukii. @  Mut sitte jos lähtee johonki tällasee siis, että jos
lähetään johonkin muualle päin, niin kyllä sitä sitten pessee pukunsa ja ..

Monilla ryhmien jäsenillä on pukuihin vaihtopaitoja. Mutta ne, joilla ei ole pukuun useampia

paitoja,  joutuvat käyttämään samaa paitaa  useammissa  esityksissä, ellei ole pesu-

mahdollisuutta tai ei ole muuten aikaa pesuun.  Huollon kannalta ongelmalliseksi muodostu-

vat materiaalit, jotka eivät kestä pesua, vaikka vaate vaatisikin jatkuvaa pesemistä.

*rim:159*  On meillä Lavansaaressa se pitsi, joka pittää irrottaa kun pesee. Sekin on kyllä aika
inhottava sillä hetkellä, kun se pittää aina harsia takasin. � � @ Niin Lavansaaressa on kummiskin
se aluspuku, ett se ei oo koko ajan pesussa se paita.

*sie:98*  Ei. Kyllä se on sillä yhellä. @  Ei oo kuin yks paita. [naurua.] @  Mutta se on kyllä se
paita.. paita on silleen, no, ainakin mulla se on helppo silleen, koska mulla ei lähe väriä siitä.
Niistä nauhoistahan lähtee väriä. @  Just joo. @   Ja sitte monella on menny vaaleenpunaseks se
paita. @  Mulla on esimerkiksi vaaleenpunanen. @  Niin, mulla on silleen, että minä voin nakata
sen pyykkikoneeseen vaan ja pestä siellä. Mutta jokku ei voi pestä konneessa. @  Niin, se on
pestävä käsin. Niin se on aika hankala. @ Tosi hirveä homma. Aina pitää olla pesemässä sitä
käsin.

Kansallispukujen huolto ulkomailla esiintymismatkoilla oltaessa on vielä ongelmallisempaa

kuin esiinnyttäessä kotimaassa, sillä esiintymismatkat kestävät useita päiviä, viikkojakin, eikä

kunnollisia huoltomahdollisuuksia ole tarjolla.

*Iso:91*  Ulkomailla ne tuppaa helpommin likaantumaan. Silloin joutuu just kulkemaan ja istus-
kelemaan kaiken maailman nurtseilla ja kaikenlaisissa säissä ja olosuhteissa.

*Iso:101*  Ja ei jollain viikon, parin viikon festivaalilla pärjää yhdellä paidalla. Se on, puku
onkoko ajan märkä. Eikä, eikä pärjää myöskään yhdellä puvulla.

*rim:161*  Ulkomaanmatkat on kyllä ... siis ne on hirveä kulutus tosiaan. Sullotaan minne sattuu
ja ... @ : Riippuu ilmastostakin, voi olla, ettei pääse oikein kuivahtamaankaan. @  No Ranskassa
siellä Marseillen lähellä oli 35 ja hirveä kosteus, niin ne oli koko ajan likomärkiä.@   Joo. Mulla
oli paijassa tuota niin hinkselinkuvat oli selässä. Eikä lähteny pesussa pois.

Ulkomaisilla esiintymismatkoilla joudutaan monta pukua kuljettamaan samassa pukupussissa.

Voidaan olettaa, etteivät puvut kuljetusten jälkeen ole ilman huoltoa esityskunnossa.

Huollossa korostuvat puvun työvaateluonne ja materiaalit. Kuinka voitaisiin jo pukujen

hankintavaiheessa ennakoida huolto? Voidaanko materiaalit valita siten, että ne olisivat mah-

dollisimman helppohoitoisia huolimatta siitä, että ne olivat luonnonmateriaaleja? Ainakin

tulisi ennakkoon testata käytettävät materiaalit, jotta ne kestävät pesua. Kahden ryhmän edus-
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tajat totesivat, että paitojen pitseistä lähtee väriä. Pitsit on joko irrotettava jokaista pesua

ennen tai paidat on pestävä varovasti käsin.

Koska pukuja ei pystytä huoltamaan kunnolla, niiden osat pinttyvät ja saattavat jopa homehtua

pitkillä esiintymismatkoilla.

Huollon helpottamiseksi vaativat kansallispuvut erityiskohtelua, ja niitä on varottava, jotta

ne eivät  turhaan pääsisi likaantumaan varsinkaan vaikeasti puhdistettavien osiensa osalta.

Rimpparemmi pohti huollon järjestämiseksi puvustonhoitajan palkkaamista.

Puvustuksen visuaalinen hahmo

Kaikki ryhmät pitävät tärkeänä sitä, miltä puku näyttää esiintymislavalla. Pukujen on näytet-

tävä hyvältä näyttämöllä, sillä puku vaikuttaa hyvin voimakkaasti yleisön tanssiesityksestä

saamaan yleiskuvaan. Pukujen avulle luodaan tunnelmia, sillä puvut muodostavat erilaisia

väripintoja ja vaikutelmia.  Yhtenäiset liikkeet tuovat visuaalista tehokkuutta esityksiin.

*sie:117*  Ja joskus on tosiaan ihan niinku väreillä väliä niinku se Pyhäjärvi on esimerkiks tosi
hyvä esimerkki menuetissa, että sinä oot niinku selkä yleisöön päin, näkkyy sininen puoli, niin
yhtäkkiä käännyt näin, näkkyy valkonen puoli ja taas sininen puoli. Se on hienon näkönen.

Valaistus on olennainen osa esiintymistä. Valojen avulla tuodaan esille pukuja.  Puvustuksen

ilmeeseen vaikuttavat esiintymisympäristö, esiintymispaikan valo, ulko- tai sisätila, tilan koko

jne.

Näyttämöllisyys ja esityksen visuaalisuus on tärkeä tekijä pukuja valittaessa. Tansseja suun-

niteltaessa koreografi ottaa huomioon esityksissä käytettävät puvut ja niiden värit sekä värien

sopivuuden näyttämölliseen kokonaisuuteen

*mat:67*  Sitten kaikki nämä yhtenäiset liikkeet tulee hyvin esille ainakin näissä puvuissa.
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*Iso:7*   Mutta se on meillä kuitenkin näyttämötyyppinen niin silloin se visuaalisuus on tär-
keämpi tekijä eli se on esityksen yleisvaikutelman takia... saadaan väripinnat, valopinnat saman-
laisiksi. Se kuvioina ja massoina liikkuu paremmin kuin siellä on tasainen. Niin kuin sanotaan
valkoiset essut muodostaa oman linjansa ja tämmöiset tummat asut omat ryhmässä.

*Iso:20* Mikä lienee vaikuttanut, ulkonäkö ... siihen lienee vaikuttanut ulkonäkö, helppous..
niin ja se tanssittavuus. @  Visuaalisuus kans. @  Ett selkeät värit, niinku on punanen ja sininen.
Hyvin yksinkertaiset, jottei tule kovin kirjavaa.

*Iso:71* � � Tunnustaa ainakin silleen, että on tumma puku ja vaalea puku, niin aika paljon on
näyttämön mukaan. Pystyy käyttämään jos on tumma tausta. Luulis ainakii, että niin on ajateltu.

*Iso:33*  Siinä on just se, että kun se valittiin, niin, se valittiin ihan kylmän rauhallisesti sen
pitäis näyttää lavalla hyvältä. Eikä mitään muuta siinä ollut.

Koska ryhmät tekevät esityksellistä kansantanssia, näyttämöllisyys on tärkeää.  Yhtenäisten

väripintojen merkitys tulee esille kaikissa ryhmissä. Pukujen muutamia selkeitä värejä voi-

daan käyttää hyväksi, ne on helpompi sovittaa näyttämölle.

 10  TULOSTEN TARKASTELUA

Tässä tutkielmassa oli tavoitteena kuvata ja lisätä kansallispukuilmiön  ymmärtämistä ja hah-

mottaa kansallispukuihin liitettäviä näkemyksiä. Kohteena olivat neljä valtakunnallisesti

merkittävää kansantanssiryhmää ja heidän suhtautumisensa kansallispukuun esiintymisasuna.

Tutkielman aihe on ajankohtainen, sillä viime vuosina on keskusteltu paljon kansallispuku-

jen soveltuvuudesta kansantanssiryhmien esiintymisasuiksi.

Kansallispuvut ovat vakiinnuttaneet asemansa kansantanssijoiden esiintymisasuina jo vuosi-

sadan vaihteessa. Kansantanssien ja kansallispukujen historiassa on yhteisiä piirteitä kansal-

lisen identiteetin ilmentäjinä. Trendit ja muutokset tansseissa ja puvuissa näkyvät niissä mo-

lemmissa. Erilaiset tanssien ja muodin virtaukset heijastuvat niihin kumpaankin.

Kansan tanssimat tanssit ja kansan käyttämät puvut ovat olleet moni-ilmeisiä ja vivahderikkaita.

Organisoitunut kansantanssitoiminta ja tanssien siirtyminen näyttämölle sekä kansanpukujen

muuttuminen kansallispuvuiksi  ja myöhemmin rekisteröidyiksi kansallispuvuiksi  toivat ra-

joituksia ja säännöksiä, joiden seurauksena sekä tanssit että puvut ovat yhtenäistyneet.
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Esitettävien tanssien ja kansallispukujen olemusta alettiin kansantanssi- ja kansallispuku-

piireissä kontrolloida.

Kansallispukuihin liittyvä tutkimus ja analysointi sekä esikuviin vertaaminen syvenivät 1970-

80-lukujen vaihteessa. Kansantansseissa on tällä vuosikymmenellä siirrytty niin sanotusta

perinteisestä kansantanssista uusien kansantanssien kautta etsimään �alkuperäistä� kansan

tanssimaa tanssia. 1990-luvulla on nähtävissä, että kansantanssiryhmien ohjelmistossa on

perinteisiä kansantansseja, uusia kansantansseja sekä viimeisimpänä halu ilmaista suomalai-

sen kansan menneiden vuosisatojen kansan tanssia. Kansallispukujen rinnalla ryhmät ovat

alkaneet käyttää pukuja, joiden esikuvana ovat kansan arkipuvut. Sen lisäksi viimeisimpänä

puvustukseen ovat tulleet uusien tanssikoreografioiden myötä nykyajan arkivaatteet ja erilai-

set fantasiapuvut.

Kansantanssien ja kansallispukujen jatkuva käyttö ja vakiintunut asema kuvastavat halua

korostaa edelleen kansallisen kulttuurin arvoa. Tätä tukee myös ryhmiä ja niiden toimintaa

esittelevä aineisto, jossa ryhmät  haluavat tulla kuvatuiksi kansallispuvuissa. Tämän tutkiel-

man valmistumisen aikaan 1999 näyttää siltä, että ryhmien esitteisiin on alettu jo ottaa muita-

kin esiintymisasuja kuin kansallispukuja.

Kansantanssi on muuttunut enemmän ammattitanssin suuntaan. Aikanaan kansan tanssima

tanssi on ollut yhteisön seurustelumuoto. Organisaatioissa tapahtuva kansantanssi on sekä

harrastustoimintaa että esittävää tanssia näyttämöllä. Nykyajan mestaruussarjan tanssijat ovat

lähes ammattilaistanssijoita. Ammattilaistumista kuvaa sekin, että kansantanssiopettajien  kou-

lutus on aloitettu ja tavoitteena on saada aikaan korkeakoulutasoista kansantanssikoulutusta.

(Kansantanssin korkean asteen koulutuksen järjestäminen Suomessa. 5.1.1998)

Haastateltavat tuovat esille sen ongelman,  joka on jo aikaisemminkin tiedostettu: Kun run-

saasti esiintyvät kansantanssiryhmät käyttävät kansallispukuja esiintymisasuina, ne muuttu-

vat juhlapuvuista työvaatteiksi. Bogatyrev korostaa Heikkisen ja Kupiaisen mukaan vaattei-

den erilaisia luonteita. Vaatteet voivat olla mm. arki- tai juhlavaatteita. Ne voivat siirtyä yh-

destä ryhmästä tai tehtävästä toiseen. Siten juhlavaatteista muodostuu arkivaatteita ja päin-

vastoin. Vaatteiden merkitykset ja niiden käyttötarkoitus liittyvät yhteen. Käyttö vaikuttaa
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siihen, miten esine ymmärretään ja minkälaista arvoa sille annetaan. (Heikkinen & Kupiai-

nen 1994, 257) Vaikka kansallispuvut  ovat juhlapukuja, tämän tutkimuksen aineiston pohjal-

ta voidaan todeta, että esiintymisasuina kansallispuvut koetaan työvaatteiksi. Koska esityksiä

on runsaasti, joutuvat ryhmät käyttämään kansallispukuja usein, joten puvut eivät enää tunnu

arvokkailta. Niitä käytetään vain esiintymisten aikana. Kansallispukuihin tosin liitetään myös

arvokkaampi leima kuin muihin ryhmien käyttämiin esiintymisasuihin.

Esille tuli eräänlainen viha- rakkaussuhde kansallispukuihin. Yleensä kansallispuvut koettiin

esiintymisasuina hankaliksi, epäkäytännöllisiksi sekä vaikeiksi huoltaa, mutta toisaalta useissa

puheenvuoroissa tuli esille se, etteivät ryhmien käyttämät kansallispuvut niin kauheita ole

verrattuina joihinkin muihin ryhmän esiintymisasuihin. Voidaan todeta, että ne puvut, jotka

ryhmillä ovat käytössä, ovat valikoituneet niiden kriteereiden perusteella, joita ryhmät esitti-

vät; puvut ovat helppoja ja nopeita pukea, kevyitä tanssia, niissä ei ole ylimääräisiä osia

haittaamassa tanssia.

Kun tarkastellaan ryhmien pukuja kansanomaisten esikuvien mukaan perinteisillä valmistus-

menetelmillä valmistettujen kansallispukujen näkökulmasta, ovat ryhmien naisten kansallis-

puvut kapeita ja lyhyitä. Se runsaus ja näyttävyys, joka kansanpuvuissa on aikaansaatu reiluilla

luonnonmateriaaleilla ja runsaalla kangasmäärällä esimerkiksi hameissa, on kaukana mesta-

ruussarjan ryhmien kansallispuvusta. Ryhmien kansallispuvut on valittu ja hankittu alunpe-

rin 1970 - 80 -luvuilla, jolloin pukujen yleisilme oli erilainen kuin perinteen mukaan valmis-

tetuissa rekisteröidyissä kansallispuvuissa. Haastatelluista ryhmistä Rimpparemmi on hank-

kinut uudet Lavansaaren kansallispuvut 1990-luvun alussa. Niiden yleisilmeessä on jo nähtä-

vissä suurempi perinteenmukaisuus.

Ennakkoajatuksena oli, että kansantanssin muutostrendit vaikuttaisivat kansallispuvun omi-

naisuuksiin ja käyttöön esiintymisasuna. Tästä aineistosta kuitenkin kävi ilmi, ettei kansan-

tanssin muuttuminen perinteisestä kansantanssista uudeksi kansantanssiksi vaikuttanut kan-

sallispukuihin. Vaikutus näkyy siinä, että käytetään muita esiintymisasuja, kun uusi tanssi

sitä vaatii, ja kansallispukua silloin, kun esitetään  sen tyyppisiä  tansseja, joihin kansallispu-

ku ryhmän mielestä sopii.
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 Ryhmillä on tiettyjä tansseja, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että ryhmäläisten mielestä ne

on tanssittava ehdottomasti kansallispuvuissa. Ja kansallispuvuistakin tietyissä puvuissa. Esille

tuotiin esimerkiksi, etteivät Pyhäjärven pukuun riehakkaat ja nopeat tanssit tunnu sopivaan,

vaan hitaammat ja arvokkaat. Ryhmät valitsevat ensin tanssin ja sitten siihen sopivat

esiintymisasun. Koska  ryhmät esittävät paljon uusia kansantansseja, esiintymisasuksi vali-

taan usein jokin muu puku kuin kansallispuku.

Pukujen valinnan kriteereinä korostuvat selvästi käytettävyystekijät. Puvun on oltava helppo

pukea ja helppo tanssia. Myös puvun visuaalinen ilme ja näyttävyys ovat tärkeimpiä valinnan

kriteereitä. Koska mestaruussarjatasoiset ryhmät esittävät näyttämölle sijoitettua kansantans-

sia, on otettava huomioon myös se, miltä puvustus näyttää lavalla. Erilaisilla valoilla ja

tehosteilla voidaan vaikuttaa esityskokonaisuudesta saatavaan vaikutelmaan. Sen vuoksi kan-

sallispukujen on haastateltavien mukaan oltava  samanlaisia ja yleisilmeeltään selkeitä ja

harmonisia.

Kun kansallispukua yleensä valitaan, tulee maakunnallisuuden ja kotiseudun merkitys voi-

makkaasti esille. Myös kansallispukuneuvoston ohjeissa kansallispuvun valinnan kriteerinä

mainitaan ensisijaisesti kotiseutu tai synnyinseutu ja sitten muut perustelut ja mieltymykset.

(Suomen kansallispukuneuvosto 1991, 2) Maakunnallisuus tuli ohimennen esille haastatte-

luissa, mutta sen ei koettu olevan kuitenkaan kovinkaan tärkeä tekijä valittaessa ryhmien

käyttämiä kansallispukuja.

Kansallispukujen hankkimisessa ja valmistuksessa painotettiin hintaa ja valmistuksen help-

poutta ja nopeutta. Koska kansallispuvut ovat esiintymisasuja, eivät itsetarkoitus ryhmille,

pukujen valmistusmenetelmiksi hyväksyttiin nopeat valmistusmenetelmät. Käsin valmistus

koettiin hitaaksi ja turhaksi esiintymisasuissa. Puvut valmistetaan itse, talkootyönä tai ne

ovat vanhempien ja ompelijoiden tekemiä.  Ryhmissä arvostettiin aitoja luonnonmateriaaleja

mutta niiden kalleutta pidettiin ongelmana. Vaikka pukuja pitäisi kovan kulutuksen vuoksi

uusia usein se ei kuitenkaan ole mahdollista. Sen vuoksi ryhmät ovatkin hankkineet joihinkin

pukuihin edullisempia materiaaleja.
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Esille tuli myös ajatus, että esityksissä käytettäviä kansallispukuja voitaisiin tehdä kevyemmistä

materiaaleista huomioiden pukujen esiintymisasuluonne. Silloin luultavasti  käytettäisiin enem-

män  vaihdoissa nopeita ja käytössä toimivia kiinnitysmekanismeja (tarrat, nepparit, jopa

vetoketjut).  Toisaalta kuitenkin kahdessa ryhmässä tuli esille, että jos hankitaan uudet

kansallispuvut, ne tehdään kansallispukuun kuuluvista materiaaleista pukujen valmistukseen

hyväksytyin menetelmin.

Kansallispukujen huolto koettiin vaikeaksi kaikissa haastatelluissa ryhmissä. Kaikki pukujen

materiaalit eivät välttämättä ole helppohoitoisia. Jos ryhmillä on paljon esiintymisiä, ei ole

aikaa kunnolliseen huoltoon. Tämä korostuu varsinkin ulkomailla esiinnyttäessä, sillä aina ei

ole järjestetty pukujen huoltomahdollisuutta.

Kaikki haastatellut ryhmät käyttävät yhtenäisiä kansallispukuja, joissa on muutamia värejä.

Sininen, punainen ja valkea ovat kaikkien ryhmien kansallispukujen hallitsevat värit.  Haas-

tattelujen mukaan yhtenäiset puvut tuovat selkeyttä esityksiin, ja niiden avulla on helppo

saada näyttämölle erilaisia yhtenäisiä linjoja. Eri alueiden pukujen käyttö samassa esitykses-

sä koettiin ryhmissä niiden luonteelle vieraaksi. Syntyi vaikutelma että ikään kuin olisi

amatöörimäistä käyttää eri alueiden eri värisiä ja eri tyyppisiä kansallispukuja. Ryhmien mie-

lestä erilaiset puvut sopivat esityksiin, jos puvuilla ei tanssin sisällön tai kuvioiden kannalta

ole merkitystä. Ryhmät eivät olleet koskaan käyttäneet eri alueiden pukuja siten, että kaikilla

olisi eri puvut samassa esityksessä. He eivät osanneet mieltää tällaista pukujen käyttöä lain-

kaan ryhmälleen sopivaksi.

Ryhmille on tärkeää, että esiintymisasuina käytettävien kansallispukujen visuaalinen  hahmo

samastuu kansallispukuihin ja esikuvina oleviin kansanpukuihin, mutta ne eivät ole tietoisia

kansanpukujen alkuperäisistä materiaaleista eivätkä valmistustavoista. Ryhmät säilyttävät tra-

ditiota siten, että he samastuvat visuaalisesti hahmon kautta, mutta eivät traditionaalisen

valmistustekniikan ja materiaalien kautta. Nykyajan työvaatteissa ja vaatteissa yleensä tär-

keinä ominaisuuksina pidetään helppohoitoisuutta, käyttömukavuutta, liikkuvuutta. Mesta-

ruussarjan ryhmät näyttävät liittävän esiintymisasuihin tämän kaltaisia ominaisuuksia. Kiin-

nostavaa on, että vanhat kansanpuvut ja nykytietämyksen mukaisesti suunnitellut työvaatteet
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ovat toimivia ja niissä on liikkumaväljyyttä riittävästi. Mikäli pukujen materiaalit sekä mate-

riaalien runsaus esimerkiksi naisten hameissa olisivat esiintymiskansallispuvuissa alkupe-

räisten esikuvapukujen kaltaisia, se vaikuttaisi ulkonäön lisäksi myös pukujen liikkeeseen ja

siten myös koreografiaan. Pukujen tekijöille olisikin ammatillinen haaste pohtia, minkälaisia

olisivat sellaiset toimivat esiintymisasut, jotka kunnioittaisivat kansanpukujen kulttuuripe-

rintöä ja niiden käyttöä, esittämistä ja ylläpitämistä sekä myös työvaatteen ominaisuuksia ja

tanssia.

Rosenblad-Wallin jakaa vaatteen arvot  funktionaalisiin ja symbolisiin arvoihin, joiden mer-

kitys korostuu käyttäjän ja käyttötilanteen mukaan. Funktionaaliset arvot ovat sidoksissa tuot-

teen materiaalisiin tehtäviin, ja perustuvat ihmisen, tuotteen ja ympäristön yhteistyölle. Funk-

tionaalisia arvoja ovat Rosenblad-Wallinin mukaan mm. mukavuus. Mukavuus on lämpö-

viihtyvyyttä ja liikkumamukavuutta, myös vaatteen paino ja tuntu voidaan liittää mukavuu-

teen. (Rosenblad-Wallin 1983, 37 - 38)

Tarkasteltaessa kansallispukua esiintymisasuna tässä tutkielmassa korostuvat funktionaaliset

arvot. Puvun mukavuusvaatimukset tulevat esille useissa yhteyksissä. Kansallispuvussa

liikkumien ja tanssittavuus ovat olennainen kriteeri puvulle. Naisten hameiden leveys ja pi-

tuus on ryhmien mielestä harkittava tarkkaan, jotta puvut eivät hankaloita esiintymistä. Myös

miesten pukujen lahkeiden pituus koettiin tärkeäksi asiaksi. Polvihousuja pidettiin parempina

kuin pitkälahkeisia housuja, sillä ne ovat helpommat tanssia ja niissä näkyvät jalkojen liik-

keet selvemmin. Pukujen lämpöviihtyvyys on ongelmallinen, sillä kansallispukujen paksut

luonnonmateriaalit eivät ole välttämättä sopivia liikkumiseen. Haastatteluissa korostui, että

esityksissä käytettävien kansallispukujen on oltava keveitä. Senkin vuoksi ryhmät kiinnitti-

vät huomiota materiaaleihin, joita puvuissa käytetään. Kevyet ja ohuet kankaat antaisivat

tilaa vapaammalle tanssi-ilmaisulle. Pukujen materiaaleihin liittyy myös taktiilius, joka on

osa mukavuutta. Karheat villa- ja pellavakankaat koettiin epämiellyttäviksi ja hankaaviksi.

Rosenblad-Wallinin  symbolisista arvoista tärkeimpiä ovat itsetunto, ryhmään kuuluminen

sekä asema yhteiskunnassa. Symboliset arvot perustuvat ihmisen, tuotteen ja sosio-kulttuuri-

selle ympäristölle.  (Rosenblad-Wallin 1983, 23 - 24, 38) Juhlapukuna käytettävään
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kansallispukuun liitetään vahvasti symbolisia arvoja, mm. suomalaisuus ja kansallinen iden-

titeetti. Tämän aineiston mukaan symboliset arvot nousevat esille esimerkiksi esiinnyttäessä

ulkomailla, jossa tuodaan esille suomalaisuutta kansallispukujen avulla. Myös kansallispu-

kujen käyttö ryhmien esitteissä tuo esille symbolisten arvojen mukana olon. Rosenblad-

Wallinin mukaan vaatteen kantaja ilmaisee itsestään jotakin vaatevalinnoillaan ja myös muut

luovat vaatteen kantajasta kuvan ulkoisen olemuksen perusteella  (Rosenblad-Wallin 1983,

38).  Voisi ajatella, että koska kansallispuvut liitetään olennaisesti kansantanssiin, esitteissä

ryhmät haluavat tuoda esille sen, että ryhmät ovat kansantanssiryhmiä.

Arvot voivat muuttua ajan mittaan. Funktionaaliset ja symboliset arvot saavat eri merkityksiä

eri yhteyksissä. Symbolisten arvojen merkitys heikkenee, mikäli funktionaalisten arvojen

merkitys korostuu. (Rosenblad-Wallin 1983, 39) Rosenblad-Wallinin jaottelu  tulee esille

käytettäessä kansallispukua esiintymisasuna. Silloin nousevat voimakkaana esiin puvun käyttö-

mukavuuteen  liittyvät tekijät.  Kun pukua käytetään juhlapukuna, korostuvat symboliset

arvot funktionaalisten arvojen jäädessä toissijaisiksi.

Haastattelujen yhteydessä nousi esille kysymys: Tarvitseeko kansallispuvun olla esiintymisasu?

Eri yhteyksissä (mm. Holst 9.6.1994 ja 10.1.1998, Hoppu 9.6.1994) on esitetty, että

kansallispukuja ei käytettäisi esiintymisasuina, vaan kansallispuvut otettaisiin edustusasuksi

paljon tanssiville kansantanssiryhmille. Silloin puvut voitaisiin tehdä perinteisistä materiaa-

leista perinteisin valmistustavoin ja käyttää kaikkia pukuun kuuluvia osia. Tällöin kuitenkin

tärkeitä vaikuttavia seikkoja ovat kustannuskysymykset sekä ryhmien kansallispukua koh-

taan tuntema arvostus: ovatko ryhmät halukkaita edustamaan kansallispuvussa muuallakin

kuin esitteissään?

11  TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS

Tekstiilialan artenomina olen ollut kiinnostunut kansanpukujen ja kansallispukujen historial-

lisesta taustasta kansankulttuurin näkökulmasta. Pitkäaikainen harrastukseni kansantanssin

ja kansallispukujen valmistamisen parissa johti haluun ymmärtää  paremmin ja analysoida
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määrätietoisemmin kansantanssijoiden  näkemyksiä kansallispuvuista, joita me kansantanssijat

käytämme jatkuvasti esiintymisasuina.

Minulla on vuosien ajan ollut mahdollisuus omin käsin kosketella ja tutkia kymmenittäin

erilaisia kansallispukuja. Tästä seurauksena kokoelmissani on materiaaleja, kangasnäytteitä,

valmistusohjeita, raportteja jne. �Tutkijan kamariarkistoon� on karttunut  myös kansallispukuja

käsittelevää monenlaista muuta aineistoa: aiheeseen liittyviä kirjoja, tutkimusraportteja,

esitteitä, kuva-aineistoa, lehtileikkeitä. Sen lisäksi tätä tutkielmatyöskentelyä varten on koottuna

kansantanssiryhmien äänitettyjä haastatteluja,  videoituja esityksiä sekä ryhmiä ja niiden toi-

mintaa käsitteleviä asiakirjoja. Koko edellä esitellyn kaltaisten tutkimusaineistojen mukaan

ottaminen, kuvaaminen ja analysoiminen olisi vaatinut sekä laajaa että monentyyppistä sisällön-

analyysiä: tekstianalyysiä,  kirjallisuusanalyysiä, kuva-analyysiä, tuoteanalyysiä, video-

analyysiä.  Tämän laajuisen opinnäytetyön puitteissa se ei olisi ollut mahdollista. Työssä on

päädytty yksinomaan analysoimaan haastatteluaineisto, koska kieli tuo parhaiten esille ih-

misten omat näkemykset, käsitykset ja arvostukset. Näiden avulla on ollut mahdollista hah-

motella esitutkimuksen tavoin tutkittavan ilmiön piirteitä.

Tutkijan  esiymmärrys on voinut toisaalta tarkentaa tutkimustulosta ja lisätä tutkimuksen

luotettavuutta mutta toisaalta tutkijan kokemukseen perustuva tieto on saattanut johtaa joko

yli- tai  jopa virhetulkintaan. Lisäksi tutkijan oma asenne ja suhtautuminen kansallispukuihin

on saattanut johtaa siihen, että osa haastatteluaineiston analysoinnilla esiin saatavista tutkitta-

van ilmiön piirteistä on saattanut jäädä huomaamatta.

Se perspektiivi tutkittavan ilmiön todellisuuteen, joka tässä tutkielmassa on valittu, edustaa

henkilökohtaista valintaa tarkastelun näkökulmaksi, ja on siis painotukseltaan subjektiivinen

ja  puvun historiallista traditiota painottava. Olisi ollut mahdollista valita myös muita näkö-

kulmia tutkittavan ilmiön todellisuuteen.

Kiinnostuksen kohteena on ollut lähes ammattilaisten, suomalaisen huipputason kansantans-

sijoiden näkemys kansallispuvuista, koska voidaan olettaa, että he ovat tietoisia esiintymis-

asujensa piirteistä. Tutkimukseen on valittu neljä kansantanssiryhmää, jotka on luokiteltu
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mestaruussarjaan Suomen Nuorisoseurojen Liiton kansantanssiluokittelussa vuonna 1994.

Kaikki tutkimuksessa mukana olevat ryhmät ovat Suomen johtavia kansantanssiryhmiä, ja

ne ovat näkyvästi esillä erilaisissa kansantanssitilaisuuksissa kotimaassa ja esiintymismatkoilla

ulkomailla  edustamassa suomalaista kansantanssia.

Kaikki  tutkimusaineiston keruun ja analysoinnin aikana 1996 - 1997 mestaruussarjassa ol-

leet  kansantanssiryhmät on otettu mukaan tutkimukseen. Kaikki valitut ryhmät ovat vakiin-

nuttaneet asemansa kansantanssiryhmien keulakuvina ja monet niistä ovat olleet mestaruus-

sarjassa useita vuosia,  kaikki joka tapauksessa enemmän kuin yhden kolmivuotiskauden.

Ryhmien voidaan katsoa edustavan sitä näkemystä, joka lähes ammattimaisilla  kansantanssi-

joilla on kansallispuvusta. Tutkittavien otos on kattava.

Kansantanssiryhmät ovat itse valinneet ryhmähaastatteluihin osallistuneet jäsenet. Koska

haastatteluun mukaan tuleminen on ollut ryhmän sisäinen valinta, voidaan olettaa, että he

ovat olleet henkilöitä, joille  ryhmä on antanut valtuudet esittää ryhmän näkemyksiä.  Tämän

perusteella on syytä olettaa, että haastatteluaineisto edustaa mestaruussarjan ryhmien näke-

myksiä.

Tutkimusaineisto osoittaa, että haastateltujen ryhmien jäsenet toimivat paljon yhdessä. Sen

vuoksi ryhmähaastattelu on ollut luonteva tapa haastatella kansantanssiryhmiä. Haastattelu-

tilanteet tuntuivat avoimilta ja luontevilta keskustelutilaisuuksilta. Haastateltavat  toivat in-

nostuneesti esille näkemyksiään. Ryhmäkeskustelut tuottivat rikassisältöisen aineiston. Ryh-

mien pukuihin liittyvät näkemykset  toistuivat  ryhmästä toiseen ja olivat siis samansuuntai-

sia. Tästä voi päätellä, että aineisto kuvaa ilmiötä sellaisena kuin se todellisuudessa on.

Haastatteluaineiston analysoinnissa ja tulkinnassa on käytetty runsaasti haastateltavien au-

tenttista kerrontaa. Jos aineisto olisi ollut laajempi, sitä olisi voinut viedä teoreettisesti pitem-

mälle eli tiivistää monimuotoisuutta. Haastateltavien ryhmien vähyyden vuoksi yleiskuvan

antaminen tuntui varmemmalta haastateltavien alkuperäisaineiston turvin. Esitutkimukseen

tällainen käsittelytapa tuntui sopivan.
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Koska tutkimuksessa haluttiin tarkastella ilmiötä tekstiilialan artenomin ja puvuntekijän  nä-

kökulmasta, oli luontevaa johdattaa haastateltavat tutkimuksen asiasisältöihin lähettämällä

etukäteen teemarunko, josta kävi ilmi haastattelun näkökulma. Haastattelutilanteissa on tee-

ma-alueiden avulla saatu  haastateltavat pohtimaan asioita, joista he eivät olleet tottuneet

keskustelemaan ja joita he eivät olleet tulleet syvällisesti ajateleiksi. Vaikka haastattelun tee-

mat  kohdistuivat kansallispukuun, ryhmäkeskustelu toi esille monipuolisesti esille myös ryh-

mien muut esiintymisasut ja kansallispuvun suhteessa niihin. Kansallispukuteemoihin koh-

distunut teemahaastattelu ei siis näyttänyt estävän ryhmiä käsittelemästä myös muita

esiintymisasuja.

Haastattelutilanteissa ei välttämättä tullut esille riittävästi keskustelua kaikkien teema-aluei-

den osalta. Osaksi syynä voi olla se, etteivät haastateltavat ole kokeneet niitä mielenkiintoisiksi

eivätkä siksi ole tarttuneet niihin. Toisena mahdollisuutena on, että haastattelijan kokematto-

muus ja jännittäminen ovat  vaikuttaneet haastattelutilanteissa, eikä tarkentavia kysymyksiä

vähemmälle huomiolle jäävien teemojen kohdalla ole tullut tehdyksi. Uusintahaastattelu olisi

luultavasti mahdollistanut vähemmälle huomiolle jääneiden teema-alueiden syvemmän tar-

kastelun.

Koko haastatteluaineisto on litteroitu sanatarkasti, jottei tutkimuksen kannalta merkitykselli-

siä asioita ole jäänyt pois. Haastatteluaineistosta muodostuneet teemaluokat ovat syntyneet

pitkän ajan kuluessa aineistoa läpi käytäessä. Ne ovat muokkautuneet luokittelun pohjalta

tehdyn tarkastelun edetessä. Litteroitu aineisto, kuten myös muu haastateltuihin ryhmiin liit-

tyvä aineisto on tutkijan hallussa.

Analyysin koodaus ja poiminta on suoritettu WPindex -laadullisen aineiston analyysi-

ohjelmalla. Analyysiohjelman käyttö on helpottanut ja nopeuttanut aineiston luokittelua ja

analyysin etenemistä. Näennäinen helppous on toisaalta vaarana, sillä ohjelman ehdoilla ete-

neminen on saattanut jättää tiedostamatta joitakin olennaisia tekijöitä. Tämä on pyritty välttä-

mään palaamalla usein alkuperäisiin haastatteluteksteihin ja tarkistamalla tehtyjen poimintojen

ja analyysien oikeellisuutta. Analyysiohjelman käyttöä on hidastanut se, että ohjelma on van-

ha ja toimii jo lähes käytöstä poistuneen WP5.1- tekstinkäsittelyohjelman yhteydessä. Koska

tuo tekstinkäsittelyohjelma funktionäppäimillä toimivine komentoineen on minulle tuttu, on
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analyysiohjelman käyttö kuitenkin ollut kohtuullisen helppoa. Osa analyysiohjelmalla

laadituista koosteista on työskentelyn nopeuttamiseksi jatkotyöstetty WP6.1-tekstinkäsittely-

ohjelmalla.

Analyysin etenemisen vaiheet on pyritty kuvaamaan mahdollisimman selkeästi, jotta lukijan

on mahdollista seurata analyysin etenemistä ja aineistosta tehtyjä johtopäätöksiä. Analyysin

pohjalta tehdyn tekstin ovat lukeneet ja kommentoineet sekä kansallispukuihin perehtyneet

henkilöt että kansantanssia ja kansallispukuja tuntematon henkilö. Luotettavuutta olisi lisän-

nyt, mikäli haastatteluaineiston olisi koodannut joku toinen samojen periaatteiden mukaises-

ti, ja näin saatuja havaintoja olisi sen jälkeen verrattu keskenään.

Koska kansantanssijana olen seurannut ryhmien toimintaa jonkin verran jo ennen tutkimusta,

vaikuttavat saadut tulokset vastaavan sitä esiymmärrystä, joka minulle on aiemmin muodos-

tunut.

12 KANSALLISPUVUN ULOTTUVUUDET - PUVUN TEKIJÄN JA TUTKIJAN

HAASTE

Tämän tutkielman avulla on saatu suuntaa-antavia tuloksia kansantanssiryhmien suhtautumi-

sesta kansallispukuun esiintymisasuna. Aihe on laaja, ja tutkielman tulokset ovat nostaneet

esille runsaasti haasteita sekä vaatteen valmistuksen asiantuntijoille että käsityötieteen tutki-

joille.

Tutkielman tuottama tieto antaa vaatteen tekijälle aiheen pohtia, miten voi ammatillisesti

toimia kentällä, jossa suunnitellaan ja valmistetaan esiintymisasuja. Näiden  esiintymisasujen

tehtävä on toisaalta kansallisen kulttuurin ja tradition kunnioittaminen ja arvostaminen, toi-

saalta esiintymisasu, jonka jossain määrin täytyy täyttää  työvaatteelle asetettavat  vaatetus-

fysiologiset vaatimukset. Myös vaatteen käyttäjän ja kuluttajan näkökulma, taloudelliset ky-

symykset sekä valmistukseen ja materiaaleihin liittyvät kysymykset nousevat esille pohditta-

essa esiintymisasuina käytettävien kansallispukujen valmistusta.
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Haastatelluilla ryhmillä oli niukasti tietoa hyvän työvaatteen ominaisuuksista. Yhdeksi teks-

tiili- ja vaatetusalan ammatilliseksi haasteeksi tulisi osoittaa tällaisille erikoisryhmille erilai-

set pukuihin liittyvät ominaisuudet ja kiinnittää huomio niihin. Myös kansallispukujen oi-

kean huollon merkitys korostui haastatteluissa. Puvut ovat kalliita hankkia ja ylläpitää, ja

runsaassa käytössä ne kuluvat nopeasti. Materiaalien tuntemus myös huollon kannalta on

otettava huomioon. Jotta pukujen käyttöikää voidaan pidentää, tarvitaan huollon järjestämi-

sen ratkaisemista. Se vaatii alan ammattilaisten asiantuntijuutta.

Kansantanssiesityksen yleisö katsoo pukua kaukaa vain visuaalisena hahmona. Kansantanssi-

ryhmässä yksittäisten pukujen ominaisuudet ovat alisteisia koko ryhmän puvustukselle. Yk-

sityiskohtien vivahteikkuus ja rikkaus puuttuvat. Toisenlaiset piirteet tulevat esille lähi-

tarkastelussa.  Lähikontakteissa korostuu yksittäinen kansallispuku. Eräässä haastattelussa

tuli esille, että kansantanssiryhmällä on joskus ulkomailla mukanaan perinteisesti valmistettu

kansallispuku yksityiskohtien esittelyä varten. Ryhmien omat puvut eivät valmistustavoiltaan

sovellu lähempään tarkasteluun. Tässä on aihetta lisäpohdintaan.

Yleisö on olennainen osa näyttämöllä esitettävää kansantanssia. Tässä tutkielmassa sen osuus

jäi kokonaan tutkimuksen ulkopuolelle. Jatkossa voisi tutkia, kuinka yleisö kokee kansallis-

puvut kansantanssiryhmien esiintymisasuina ja mitkä ovat ne visuaaliset vaikutelmat, jotka

syntyvät kansantanssiesityksistä.

Haastatteluissa kävi ilmi, että ryhmäläisten mielestä vaikutelma on sekava ja harrastajamainen,

mikäli ryhmän puvut olisivat samassa esityksessä erilaiset. Entäpä jos pukujen erilaisuus

olisikin harkittua pukujen ja yksityiskohtien erilaisuutta? Tästä tarjoutuisi puvustuksen suun-

nittelun ammattilaisille ratkaistava tehtävä.

Tulosten perusteella tanssien koreografia ja puvustus tuntuvat liittyvän kiinteästi yhteen.

Mielenkiintoista olisi tutkia, millainen yhteys on erilaisten koreografioiden ja ominaisuuksiltaan

erilailla painottuvien pukujen välillä. Muissa tanssiesityksissä mainitaan esityksen puvusta-

ja, mutta kansantanssiesityksissä ei ole tapana mainita puvustajaa. Pukujen alkuperä ei tule

muutenkaan esille kansantanssiesityksissä.
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Eri kansantanssijärjestöihin kuuluvilla kansantanssiryhmillä on erilaisia näkemyksiä esiin-

tymisasuina käytettävistä kansallispuvuista. Jatkossa olisikin mielenkiintoista verrata eri jär-

jestöihin kuuluvien ryhmien käsityksiä. On olemassa kansantanssiryhmiä, jotka käyttävät

perinteisten valmistustapojen mukaan tehtyjä kansallispukuja esiintymisasuina. Olisi kiin-

nostavaa selvittää, kuinka nuo ryhmät kokevat esiintymisasuna käyttämänsä kansallispuvut

ja kuinka puvut täyttävät hyvän työvaatteen ominaisuudet.

Tutkimuksessa mukana olleiden kansantanssiryhmien puvut ovat pääpiirteissään yksinker-

taisia ja selkeävärisiä. Niissä ei ole kovin runsaasti yksityiskohtia eikä erillisiä osia. Tässä

tutkielmassa mukana olevat ryhmät käyttävät pientä osaa Suomen kansallispuvuista. Erilai-

sia miesten pukuja oli käytössä vain kolme, naisten pukuja kuusi. Olisi kiinnostava tietää,

mitä pukuja noin 500 erilaisesta kansallispuvusta on kansantanssiryhmien käytössä eri puo-

lilla maata. Mitkä syyt ovat aiheuttaneet jonkin puvun suuren suosion? Minkälainen suhde

nykyisillä kansallispuvuilla on historiallisiin esikuviin ja kansallispukujen käytön histori-

aan?

Tutkielma nosti esiin suuren määrän lisäkysymyksiä ja pohdittavia asioita. Esimerkiksi:

* Mikä merkitys käsityöllä ja ammattikäsityöllä on kansallispukujen valmistuksessa?

* Minkä luonteista käsityö on pukujen valmistuksessa?

* Mikä merkitys kansantanssijoille on oma käsityön tekeminen tai onko sillä merkitystä?

* Millä menetelmillä pukuja tehdään?

* Ammatinharjoittajan näkökulmasta: minkälaisia merkityksiä kätkeytyy siihen, että koko

puku valmistetaan käsin?

* Mikä on  käsityön merkitys suhteessa vaatteen valmistuksen traditioon, suhteessa nyky-

tekniikkaan, suhteessa käyttötarkoitukseen?

* Millainen voisi olla kansallispuku nykytekniikalla nykymateriaaleista?
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TUTKIMUKSEN AINEISTO

Tutkijan arkisto

Tutkimuksessa mukana olleiden kansantanssiryhmien
haastatteluhauhat,
litteroidut tekstit,
lehtileikkeet yms. materiaali.

Esitteet
Isot. 1990-luvun alku. Bibliografiset tiedot puuttuvat
Isot. 1996.
Matit ja Maijat. 1994.
Matit ja Maijat -esittely.1/ 1997.
Rimpparemmi. 1993.
Rimpparemmi. 1997.
Siepakat. 1993.
Siepakat. 1997.

Videotallenteet
Isot. Marraskuu 1996.
Matit ja Maijat. Helmikuu 1997
Rimpparemmi. Helmikuu 1997.
Siepakat. Kesäkuu 1997.
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Ritva Hänninen

Käsityötieteen kokeilukoulutusohjelma/ Helsingin yliopisto
Pro gradu -tutkielma

Ryhmä N

Opiskelen käsityötiedettä Helsingin yliopistossa. Pro gradu -tutkielmani
aiheena on Kansallispuku kansantanssiryhmän esiintymisasuna. Poh-
din kansantanssin muutosta ja muutoksen vaikutusta siihen, kuinka
kansantanssiryhmät  suhtautuvat  kansallispukuun esiintymisasuna.
Aikomukseni on haastatella Suomen Nuorisoseurojen Liiton mesta-
ruussarjan kansantanssiryhmiä.  Haluan selvittää ilmiötä kansallispu-
ku: kuinka ryhmät siihen suhtautuvat  ja mitä yhteisiä piirteitä mesta-
ruussarjan eri ryhmillä on suhteessa kansallispukuun ja mitä kansallis-
puku  heille merkitsee sekä mitä arvoja siihen liitetään.

Ohessa on kysymyksiä/ teemoja, joita haastattelussa käsitellään. Haas-
tatteluun toivoisin saavani 2 - 4 ryhmänne jäsentä.

Olen kiitollinen, että saan haastatella ryhmänne jäseniä tutkimustani
varten.

Olen tulossa __________ ___/___ __ tekemään haastattelua.
Soitan vielä tarkemmin aikataulusta.

Ritva Hänninen

Liite 1

Haastattelun teemarungon saatekirje haastateltaville ryhmille
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Liite 2

Ritva Hänninen
16.1.1997

KANSALLISPUKU KANSANTANSSIRYHMÄN ESIINTYMISASUNA

Haastetteluteemat

Mitä kansantanssi merkitsee ryhmällenne?

Kansantanssin muutos:
perinteinen kansantanssi <�> uusi kansantanssi
�> tanssin ja esiintymisasun suhde

Kuinka valitsette ryhmällenne esiintymisasut?

Kuinka valitsette ryhmällenne esiintymisasuina käytettävät kansallispuvut?

Kansallispukujen ja muiden esiintymisasujen suhde?

Onko koko ryhmällä oltava samanlaiset puvut vai käytetäänkö sekalaisia pukuja
(= eri alueiden kansallispukuja)

Kansallispuku esiintymisasuna � Onko kansallispuvulla oltava muu funktio/ mer-
kitys kuin esiintyminen

Puvun valmistaminen?
- Itse valmistettu
- ryhmässä talkootyönä
- ostettu valmiina � tehdastekoinen, ompelijan tekemä?

Pohditteko ryhmässä kansallispuvun valmistukseen ja käyttöön liittyviä asioita?

Paljonko olette valmiit maksamaan esiintymisasuna käytettävästä kansallispu-
vusta?

Onko kansallispuku tärkeä ? Voiko sen korvata fantasiapuvulla?

Kansallispuvun  ominaisuudet
- tuntu?
- materiaalin painavuus?
- puvun ergonomia?
- liikkuvuus? Kuinka kansallispuku antaa mahdollisuuden liikkeelle?
- puettavuus?
- puhdistettavuus?

Kansallispuvun arvostaminen esiintymisasuna?

Mitkä kansallispuvut ovat hyviä tanssia? Millä perusteella?
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Liite 3

Esimerkki koodien perusteella tehdystä poiminnasta

Asiakirja: Pukujen yhtenäisyys/ kaikki
Tall. nimellä: kpyhten.kai
Lähtöasiakirja: kaikki.kod
Päivämäärä: 17.10.1997

 $kpy; $kpty; $kpo; $kpsyy;
*mat:63* Joo, kansallispuku on. @ Joo se on joskus vuonna yks ja kaks ei kun siis, en muista
milloin mutta varmaan kaheksankytluvulla @ Ammoisina aikoina @  Niin kaheksanviis on vis-
siin jossain vaiheessa ajateltu, että ruvetaanko hankkimaan nyt tällaista Hauhoa ja Johannesta.
Niin siitä lähtien on aina tehty, koska se on hyvin meijän mielestä se on hyvin kaunis puku.
Puhtaat värit ja kirkkaat värit, jotka näkyy ja säväyttää. Se on niinku varsinki näin ryhmäpukuna
oikein kaunis puku.

$nävis; $kpy; $kpst;
*mat:69* Samankaltaisuus puvuissa on aika välttämätön tässä tasolla kun tehhään kansantanssia,
että siihen tanssin näyttävyyteen että jos siellä ois monta erilaista pukua siellä lavalla .. se ois
sitten aikamoinen sekameteli eli soppa. @ Se vois olla yks semmonen niin sanottu tehokeino tai
jossain esityksessä vois olla niin että kaikki ...@  Se riippuu esityksen laadusta, että minkälainen
ohjelman prokkis on meneillään, että mut tarviiko samanlaiset puvut vai erilaiset. Mut kyl mä
luulen, ett useimmiten ehkä samanlaiset kuitenkin. @  Niin pääpiirteittäin ainakin. @ Saman-
värinen vaatetus.

$kpv; $kpo; $kpy; $kpty;
*mat:70* Mutta sit siitäkin, että tuommosen Hauhon puvun esimerkiks siellä vois tehä monella
eri tavalla. Ett me on pyritty siinä vaiheessa kun me alettiin tekemään, niin sovittiin semmosia
tiettyjä linjoja, että kuinka paljon esimerkiksi hame on maasta tai kuinka leveä se on. Ne on
hyvin pienellä haitarilla, että ne erot ei ole suuret.

$kpy; $kpo;
*mat:72* Niin, ne on aika yhtenäiset. Ja kuinka paksu on päänauha ja kaikki tämmönen, käyte-
täänkö päänauhaa vai ei.

$kpty; $kpy;
*Iso:126* Toi täytyykö ryhmällä olla samanlaiset puvut vai käytetäänkö sekalaisia pukuja. Niin.
Meillähän pyritään, että kaikilla tytöillä samat ja pojilla samat, mutta nyt on jouduttu siitä lipsu-
maan. Viimeksi ... Missäs me oltiin? Niin Suonenjoella oltiin konsertissa. Oli yksi paketti sillä
tavalla, että osa oli ...Pyhäjärvessä, osa Rautu-Sakkolassa.

$kpy;
*Iso:129* On tilanteita, ettei aina voi olla samat.

$kpy;
*Iso:131*  Kyllä se on vähän levoton tunne, jos siellä on kaheksan erilaista pukua naisilla ja
miehillä. Se on semmonen sekasotku. Totta kai värien loistoa. Jos haluaa korostaa sitä
kansallispukua, niin silloinhan se varmaan on hyvä. @ Tai jos ei oo sillä niin merkitysta niillä
kuvioilla. @ Eikä sillä tanssin sisällöllä, Vaan halutaan näyttää, että on erilaisia pukuja ja osataan
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tanssia tällaisia tansseja, niin silloin se varmaan toimii. Mutta ei kyllä käy meillä. @ Niin, jos
sillä lailla järkevässä mielessä halutaan esiintyä, niin silloin se ei käy.

$kpy;
*sie:114* Meillä ei oo ikinä ollu .. ei ootullu ees mieleen. @ Se kyllä tuntuu ihan.. @ Se ei
niinku... jotenkin se ei sovi meijän niinku siihen...@ Niin, ja jotenkin sitä aattelee aina kun se on
ne kuviot ja ne ne ... ne näyttää sitte yhtenäiseltä. @ Vaikka onhan se tylsää... monesti se on
tylsää, että on sama puku. Mutta meillä ei oo koskaan puhuttu siitä.

$kpy; $kpo; $kpst;
*sie:116* Ett toisaalta se ois paljon kansanomaisempaa, kun ne ois erilaisia. Niin ett se ois jon-
kun.. jonkun semmosen tanssin, jossa ei olis just sillä väreillä ja koska ne ...

$kpy; $kpo; $kpst;
*sie:117* Ja joskus on tosiaan ihan niinku väreillä väliä niinku se Pyhäjärvi on esimerkiks tosi
hyvä esimerkki menuetissa, että sinä oot niinku selkä yleisöön päin, näkkyy sininen puoli, niin
yhtäkkiä käännyt näin, näkkyy valkonen puoli ja taas sininen puoli. Se on hienon näkönen.
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