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Ihminen ankkuroituu elämään kerronnallisuuden kautta erilaisia tarinoita kertoen ja niitä kuunnellen.1 Tarinoiden kertominen onkin ikivanha
tapa hahmottaa paikkaansa maailmassa ja yhteiskunnassa, joka koostuu
laajasta tarinavarannosta: esimerkiksi tarinoina elämänkaaren kulusta tai
kulttuurissa vallitsevista säännöistä ja normeista. Tällöin narraatiot jäsentävät samalla yksilön ymmärrystä kulttuurista, mutta myös sitä miten ihminen ymmärtää maailman. Näiden kahden narratiivin, yksityisen ja julkisen,
muodostamasta eräänlaisesta dialogista muotoutuu oma ainutlaatuinen
suhteensa kerronnallisuuteen: jokaisella on oma (elämäkerrallinen) tarina
kerrottavanaan.
Eri taiteenmuodoilla on paikkansa ja merkityksensä kerronnallisuudessa: taiteet erityisesti mahdollistavat luovuuden ja tunteiden ilmaisun,
joiden avulla voi kurottautua kohti sitä mikä on aidosti merkityksellistä.
Tässä artikkelissa tarkastelen musiikkia ja tanssia ruumiillisena tapana tutkia maailmaa liikkeen kautta elämän murroskohdassa, vakavan sairauden
kohdatessa. Lähestyn tanssia ja sen merkitystä sairausnarratiiveissa sisäisen
tarinan käsitteen avulla. Tällöin tanssi näyttäytyy yleismaailmallisesti yhteisenä vuorovaikutuksen tasona, joka kietoo yksityiset ja julkiset kertomukset
sanattomasti tarinalliseen kiertokulkuun.

1 Latinankielisestä etymologiasta voidaan hahmottaa kerronallisuuden kommunikatiivinen
pyrkimys, jossa on subjekti ja objekti: kertoja ja yleisö yhdessä tarinan äärellä. Latinan kielen substantiivi narratio tarkoittaa kertomusta tai selostusta ja narrator kertojaa. Verbi narro
tarkoittaa puolestaan kertomista, ilmoittamista, puhumista tai sanomista: englannin kielessä nämä kantasanat ovat muuttuneet substantiiveiksi narrative ja verbiksi narrate (Salmi
ja Linkomies 1967, 188; Heikkinen 2007, 142). Suomeksi narraation ja narratiivisuuden
voi kääntää kertomukseksi, kerronnallisuudeksi ja tarinallisuudeksi. Usein narraation (ja
narratiivin) rinnalla nähdään myös tarinan käsite. Tässä artikkelissa käytän kertomuksen
ja tarinan käsitteitä synonyymeinä.
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Kun elämä yllättää: sisäinen tarina elämänmurtumissa
Sairastuminen tai vammautuminen on usein odottamaton ja yllättävä
käännekohta, joka voi muuttaa elämänkulun suuntaa. Sairastuessaan ihminen astuu tai joutuu astumaan hetkeksi sivuun siitä, mitä pidetään niin
sanottuna tavallisena elämänä (Frank 1995; Hänninen 1999). Tätä voidaan
pitää elämäkerronnallisesti eräänlaisena katkoksena tai käännekohtana elämän polulla. Kun tämä ”suunnan menettämisen” kokemus jäsentyy (Frank
1991a; 1991b; 1995), tulee odottamattomasta kokemuksesta jälleen osa
elämänpolkua, kertomus kertomusten joukossa.
Tämä sairauskertomus ei kuitenkaan rakennu tyhjiössä, vaan se on
suhteessa ympäristöönsä: aikaan, paikkaan ja sosiaalisiin rakenteisiin. Kertomukset siis ikään kuin sopeutuvat ja yhdistyvät kertomusmuotoihin, jotka ovat kulttuurissa saatavilla (Frank 1995, 75). Sosiologi Arthur Frankin
(1995) mukaan sairausnarratiivit ilmenevät usein kolmenlaisina kertomisen muotoina: ennalleen palaamis- (engl. restitution), kaaos- (engl. chaos) ja
etsintäkerronnallisuutena (engl. quest). Yleisin näistä länsimaisessa yhteiskunnassa on ennalleen palaamisen kertomus (Frank 1995, 85–88; Sparkes
1998, 651), jossa ensisijaisena tavoitteena on palautua sairautta edeltäneeseen tilaan. Kaaoskertomuksen ydin on taas koherenssin puuttuminen ja
kausaalittomuus: kaaoskertomusta on vaikea ymmärtää. Etsintäkertomus
taas mahdollistaa puolestaan vaihtoehtoisen tavan olla sairas, ja narratiivina se esittää sairastuneen vastuullisena toimijana, joka on kokemuksen
todistaja: tällöin kertojan ääni on etualalla (Frank 1995, 115–117).
Huomionarvoista on, että Frankin sairauskertomusmuodot voivat olla
paradoksaalisia ja haasteellisia erityisesti vakavasti sairastuneelle: ennalleen
toipuminen ei ole välttämättä mahdollista tai sairaus voi olla luonteeltaan
etenevää (Frank 1998, 200–201; Thomas-MacLean 2004). Sairastumisen
jäsentäminen voi olla myös vaikeaa, jopa mahdotonta, kaoottisessa ja näköalattomassa tilanteessa. Lisäksi sairastunut ei välttämättä löydä kuulijaa
kertomukselleen tai hän voi kokea sisäistä ristiriitaa siitä, että henkilökohtaisesti koettu ei sovi valtanarratiiveihin. Myös sairauden aiheuttamat fyysisen toimintakyvyn rajoitukset, kuten esimerkiksi afasia, jonka oireita ovat
muiden muassa erilaiset puheen tuottamiseen ja ymmärtämiseen, lukemiseen sekä kirjoittamiseen liittyvät vaikeudet, tuovat haasteita sairausnarratiivin kielelliselle jäsentämiselle. Tällöin taiteet ovat tulkintani mukaan
merkittävässä roolissa ei-kielellisinä kokemuksina, jolloin ne mahdollistavat
sairauskertomuksen kokemuksellisesti ilman sanoja.
Emeritaprofessori ja sosiaalipsykologi Vilma Hänninen (1999) erottelee
kolme kerronnallisuuteen liittyvää käsitettä, jotka ovat vuorovaikutussuh64
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teessa toisiinsa narratiivisen kiertokulun mallissa: sisäinen eli koettu tarina2,
kertomus eli kerrottu tarina ja draama eli hetkessä tapahtuva toiminnallinen prosessi. Näistä sisäinen tarina näyttäytyy Hännisen (1999, 14, 58) mukaan elämäntilanteen, -tapahtumien ja -muutosten tulkkina. Painopiste on
mielen sisäisessä maailmassa. Tällöin se on ikään kuin sisäinen jäsennetty
kokemus, jonka avulla yksilö tulkitsee, paitsi elämänsä tapahtumia, myös
situaationsa tarjoamia mahdollisuuksia ja rajoja sosiaalisesta tarinavarannosta omaksumiensa tarinallisten mallien avulla. Kertomus eli kerrottu tarina puolestaan mahdollistuu intersubjektiivisesti. Sisäisen tarinan ytimessä
on siis kokijuus, kerrotussa tarinassa puolestaan korostuu kertoja ja yleisö.
Tällöin kertomus on ihmisen itsestään toisille kertoma tarina. Draaman
käsitteellä Hänninen viittaa itse elävään elämään, toiminnalliseen prosessiin, jossa ihmiset pyrkivät toteuttamaan sisäisessä tarinassaan muodostamia
tarinallisia projekteja. (ibid.) Narratiivisen kiertokulun mallissa nämä eri
käsitteet ovat toisiinsa suhteessa.
Elämänmurroksissa kuten sairausnarratiiveissa, korostuu tulkintani mukaan tarinan sisäinen merkityksellisyys, joka Hännistä (1999) mukaillen
ohjaa ihmisen elämää ja toimintaa ja voi näin lisätä kokijan toimijuutta ja
itsepystyvyyttä (ks. lisää esim. Bandura 1995). Sisäisten tarinoiden avulla
voidaan tuottaa arvokasta kokemusperäistä ymmärrystä ja tietoa siitä, millaista arki sairauden kanssa on. Tässä kohden sisäisen tarinan käsite lähestyy tarinallista lähestymistapaa kuntoutustyössä (ks. esim. Heikkinen 2007;
Hänninen 2021), jossa kuntoutus voidaan nähdä toimintana, joka tukee
kuntoutujan pyrkimyksiä luoda arvokkaaksi kokemiaan tarinoita ja toteut-

2 Sisäisen tarinan voi edelleen jakaa kolmeen tasoon. Näistä ensimmäinen viittaa kokemukseen, jossa elämä alun perin näyttäytyy tulkittuna tietyllä tavalla, ikään kuin alustavana
tarina. Toisessa tasossa kyseessä on reflektiivinen sisäinen tarina, ”itselle kerrottu” ja
kielellisesti artikuloitunut muoto. Tällöin esimerkiksi rutiininomaiset merkityksenannot
voivat olla ongelmallisia tai vaativat vielä pohdintaa. Kolmas taso on puolestaan metareflektio, jossa tietoisesti eritellään sisäistä tarinaa tietoisena siitä, että se on tarina.
(Hänninen 2021)
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taa niitä, vaikka siihen ei ensisijaisesti pyrittäisikään.3 Sisäisesti syntynyt ja
lopulta kenties jaettu tarina voi tulla myös osaksi laajempaa tarinavarantoa.
Kerronnallisuudella ihminen voi saada aikaan siten myös sosiaalisia vaikutuksia, jakaa kokemuksiaan, saada jäsennyksilleen sosiaalista vahvistusta
sekä reflektoida kokemustaan. Tällöin kertomus siirtyy sosiaaliseen tarinaja kertomusvarantoon kuulijoiden resurssiksi. Näin ollen tämä intersubjektiivisesti jaetun kertomuksen sosiaalinen vaikutus ei ulotu ainoastaan
kertojaan, vaan myös kuulijaan ja mahdollisesti edelleen takaisin kertojaan.
(Hänninen 1999, 22, 131) Tästä on tarinallisessa kiertokulussa parhaimmillaan kysymys. Yksilön tason mahdollisten vaikutusten ohella sisäinen tarina
jaettuna kertomuksena voi siis tuottaa uudenlaisia sairausnarratiiveja ja
luoda uudenlaisen metodisen ja lääketieteellistä kuntoutusta täydentävän
tavan lähestyä sairauksia ja niiden hoitoa.

Tanssi ja sisäinen tarina
Tanssia ja musiikkia pidetään lupaavina lääketieteellistä hoitoa täydentävinä kuntoutusmenetelminä ja niiden vaikutuksia erilaisten sairauksien
hoidossa on tutkittu ahkerasti: sekä tanssin että musiikin tutkimusinterven
tioissa on todettu samankaltaisia fyysisiä, kognitiivisia, sosiaalisia ja psykologisia vaikutuksia osallistujien terveyteen (ks. esim. Fancourt ja Finn 2019;
Sheppard ja Broughton 2020; McCrary, Redding ja Altenmüller 2021).
Viime vuosina kiinnostuksen kohteena on ollut erityisesti tanssimisen
ja musiikin aikaansaamat neuroplastiset rakenteelliset muutokset aivoissa,
sillä tanssiminen ja musiikki yhdessä eivät lisää vain fyysistä toimintakykyä,
vaan harjoittavat myös monipuolisesti aivoja. Tällöin muiden muassa muisti,
toiminnan suunnittelu, avaruudellinen hahmottamiskyky, mukautuvuus
(eli plastisiteetti), neurogeneesi (eli hermosolujen synty) ja keskittymiskyky
lisääntyvät (ks. esim. Alpert 2011; Demers ja McKinley 2015; Lossing, Moore
ja Zuhl 2017). Jopa tanssimisen katsominen aktivoi aivoissa laajoja alueita
3 Hannu Heikkisen mukaan narratiivisuuden käsitteen voi erityisesti kohdentaa neljään
käytännön ulottuvuuteen. Ensinnäkin narratiivin voi nähdä tiedon prosessina, jolloin
se orientoituu tietämisen tapaan ja tiedon luonteeseen. Tällöin se on usein liitetty ajatukseen konstruktivistisesta tutkimusotteesta. Toiseksi kerronnallisuus voi kuvata tutkimusaineiston luonnetta, tutkimuksen materiaalia ja aineiston laatua. Se voi olla myös
tutkimuksessa aineiston analyysitapa. Lisäksi kerronnallisuutta voi soveltaa narratiivisessa
terapiassa. (Heikkinen 2007, 144–152) Tällöin asiakasta voidaan ohjata irrottautumaan
vanhasta, ongelmia tuottavasta tarinasta ja luomaan uusi, tyydyttävämpi ja toiveikkuutta
herättävämpi sisäinen tarina, jolla esimerkiksi elämäkerronnallinen katkos kuten sairaus
voidaan tuoda osaksi elämäntarinaa (Hänninen 1999).
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(ks. esim. Jang ja Pollick 2011). On myös esitetty, että tanssiessa tanssijan ja
tanssijoiden välinen aivojen synkroniteetti lisääntyy (Basso, Satyal ja Rugh
2021). Tällöin esimerkiksi kahden tanssijan tanssista tulee jaettu kokemus.
Fyysisen toimintakyvyn ja neuraalisten muutosten ohella tutkimuksellinen mielenkiinto on kohdentunut tanssin sosiaalisiin ja erityisesti (sosiaali)
psykologisiin vaikutuksiin: lisääntyneeseen resilienssiin, psykologiseen joustavuuteen, toimijuuteen ja itsepystyvyyteen sekä kohentuneeseen identiteettiin ja itsetuntoon (ks. esim. Bar, Czamanski-Cohen ja Federman 2021;
Chappell et al. 2021). Tanssillisen kuntoutuksen etuina on korostettu erityisesti kokonaisvaltaista kokemusta, kehollisuutta, tunnetason ja kognition integraatiota sekä luovaa liikkumista (Matinheikki-Kokko et al. 2016). Samankaltaisia tutkimustuloksia lisääntyneestä toimijuudesta ja itsepystyvyydestä
tanssi-interventiossa on raportoitu esimerkiksi masennuksen ja kroonisen
kivun kokemisessa ja niiden hoidossa (mm. Shim et al. 2017; Majore-Dusele,
Karkou ja Millere 2021). Taustalta löytyy useita psykologisia tekijöitä kuten
esimerkiksi tietoisuustaitojen, kehotietoisuuden, itsesäätelyn, hyväksynnän,
epämukavuuden sietokyvyn ja rentoutumisen lisääntyminen sekä koettu
merkityksellisyys ja luova prosessointi turvallisessa (terapia)ympäristössä
(Majore-Dusele, Karkou ja Millere 2021). Tätä psykologista ulottuvuutta
on helppo lähestyä ja soveltaa myös sairausnarratiiveissa.
Tutkimusten mukaan tanssimalla voi siis vaikuttaa omaan arkeen, sairauden kokemiseen ja toimintamahdollisuuksiin (Matinheikki-Kokko et al.
2016; Pohjola et al. 2019; Chappell et al. 2021). Tämä on tulkintani mukaan
kiinteässä yhteydessä Hännisen (1999) käsitteeseen sisäisestä tarinasta, joka
voi olla merkityksellistä erityisesti kahdella tapaa: keinona jäsentää ja tuoda
esiin sairauden kokemusta sekä mahdollisuutena suuntautua tulevaisuuteen. Neurotieteen professori Antonio Damasio (1999, 185) toteaa, että
kehollisen läsnäolon kautta keholliset tuntemukset on mahdollista nostaa
tajunnan piirin, sen ei-kielelliseksi sisällöksi. Kun ei-kielellinen kokemus
tulee tajuntamme sisällöksi, se voi myös muuntua kielelliseen muotoon.
Professori Eeva Anttila (2009, 88) täydentää Damasiota mukaillen, että
tämä ”yhteys kehollisten kokemusten ja kielen muotoon rakentuvien reflektioiden välillä on suora, välitön ja vaivaton. Tanssijoilla näyttäisi olevan
erityinen taito tunnistaa ja tulkita kehollisia kokemuksiaan ja antaa niille
syvällisiä ja monitasoisia merkityksiä”. Sisäisen tarinankerronnan kannalta
tämä on merkittävää, sillä tanssiessa voidaan tuoda läsnä oleviksi ne asiat,
joita ei ole halunnut, kyennyt tai voinut kohdata aiemmin. Kyseessä on siis
henkilökohtainen kokemus, jolloin ei ole olemassa yhtä ja oikeaa tulkintaa,
vaan tulkinta riippuu aina kokijasta. Merkityksellistä on etenkin se, että
tanssiessa voimme ikään kuin asuttaa kehomme uudelleen: tutkia mah67
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dollisesti sairauden myötä muuntunutta tai muuttuvaa kehoa kehittyneen
kehotietoisuuden avulla. Kokemus fyysisestä toimintakyvyn rajoituksesta voi
siis muuttua tanssiessa kokemukseksi kehon kykyisyydestä. (Pohjola et al.
2019.) Esimerkiksi Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden tanssi-interventioissa tanssin on todettu kehittävän, paitsi fyysistä aktiivisuutta, kävelyä
ja tasapainoa, myös lisäävän elämänlaatua (ks. esim. Patterson et al. 2018),
mutta ennen kaikkea demedikalisoivan: tällöin sairauden mahdollinen
leima ja lääketieteellinen hoito eivät määrittele yksilöä, vaan osallistuja on
ennen kaikkea ihminen, tanssija (Butt 2017).
Alasdair MacIntyren (1985) mukaan kertomuksia ei kerrota vain retrospektiivisesti, vaan niitä myös eletään. Tällöin ne mahdollisesti suuntaavat
tulevaisuutta. Esimerkiksi psykologiassa ajatus ihmisestä tulevaisuuteen
suuntautuvana toimijana pikemmin kuin menneisyytensä ohjaamana olentona on viime vuosikymmeninä vahvistunut. Tulevaisuuden visioiden tutkimuksessa kiinnostus ei usein ole niinkään tulevaisuudessa ja sen ennustamisessa, vaan siinä miten tulevaisuutta koskevat näyt ovat läsnä nykyhetkessä:
tällöin ne voivat suunnata toimintaa, motivoida ja herättää toivoa. (Hänninen et al. 2021, 133) Näin ollen tanssijan kokema ja tuottama sisäinen
tarina voi muuttua ja muuntaa, antaa suunnan elämälle. Tanssimisen kautta
mahdollistuva sisäinen tarina kyseenalaistaa tarinallisen ajankulun sekä
position ja näin jakaa viime vuosikymmenen aikana eri alojen tutkijoiden
kiinnostuksen tulevaisuuden tutkimiseen. Anttilaa (2009, 88) mukaillen
tanssiessa ”yksittäinen havainto tai tuntemus saattaa laukaista assosiatiivisen
ketjun, jossa mennyt, nykyinen ja tuleva liittyvät yhteen ja jossa inhimillisen
olemassaolon monet kysymykset kietoutuvat monisäikeiseksi merkitysyhteyksiksi”. Tanssin moniaistisuus juurruttaa tähän hetkeen, mutta mahdollistaa ajassa ja situaatiossa liikkumisen luovalla tavalla. Tarinoiden maailma
on siis myös mahdollisuuksien maailma.
Damasion mainitsema ei-kielellisen tasolla tapahtuva kehollinen läsnäolo tanssiessa voi mahdollistaa myös niin sanottujen rikkoutuneiden
narratiivien kokemisen ja myöhemmin myös niiden kertomisen. Nämä
rikkoutuneet narratiivit ovat yleisiä etenkin sairausnarratiiveissa, jos sairaus vaikuttaa esimerkiksi kognitiiviseen tai motoriseen toimintakykyyn
(Hydén ja Brockmeier 2008; Pohjola 2020). Tällöin tanssimisen ytimessä
ei ole ”juonellistettu” ja koherentti tarina, vaan aistiminen ja kokemuksellisuus. Sisäistä tarinaansa tanssivan ei silloin tarvitse täyttää mitään ulkoisia
raameja, vaan voi ja saa olla itselleen rehellinen: kokea ja tuntea sen mikä
kyseisessä hetkessä on tärkeää. Kokemukseni mukaan tässä sisäisen tarinan
hetkessä on läsnä myös ääretön ja sanaton: taiteen kosketus pyhyyteen ja
paradoksit, jotka vapauttavat. Tässä ohikiitävässä hetkessä soittajasta tulee
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musiikki, tanssijasta tulee tanssi. Ei ole eroa näkyvän ja näkymättömän
välillä. Kokemus ylittää sanat ja ulottuu sinne, minne sanat eivät voi yltää.

Tanssin merkitystodellisuus ja yhdessä jaetut sisäiset tarinat
Taiteet (kuten esimerkiksi musiikki ja tanssi tässä artikkelissa) ovat esteettisiä kokemuksia, jotka ”asuvat” kehossa tällä Damasion mainitsemalla
pre-reflektiivisellä tietoisuuden tasolla. Esimerkiksi aivotutkija ja psykologian professori Lauri Nummenmaa on osoittanut useissa tutkimuksissaan
tunteiden kehollisuuden (ks. esim. Nummenmaa et al. 2014). Nummenmaa toteaa, että ”taide tuntuu kehossa voimakkaasti. Taiteen herättämät
tunteet tuntuvat kehossa kuten muutkin tunteet. Kun taide herättää pelkoa, vihaa, inhoa, liikutusta, hämmennystä tai koskettavuutta, kullakin
tunteella on oma paikkansa kehon tunnekartassa” (Peltonen 2021). Kun
taiteen kontaktipintana ovat omat kehollistuneet elämänkokemukset ja
tunteet, on kyseessä mielestäni syvä ja rikas merkitystodellisuus, jolla on
yleismaailmallinen resonanssi. Narratiivisessa viitekehyksessä tanssin voikin
tulkita olevan universaali kieli, joka mahdollistaa yhteyden itseemme ja
toisiimme, sanattomasti. Tanssimisen avulla ihmiset kertovat tarinoita itselleen ja toisilleen: tanssiva keho on ennen kaikkea tarinankertoja. Etelä-afrikkalainen tanssitaiteilija ja näyttelijä Gregory Vuyani Maqoma (Tanssin
tiedotuskeskus 2020) kiteyttää vuoden 2020 tanssinpäiväjulistuksessaan
oivallisesti, mistä tässä tanssin mahdollistamassa ontologisessa yhteydessä
on kyse: ”Kun tanssimme kehoillamme, liikehdimme tilassa ja kosketamme
toisiamme, syntyy liikettä luovien sydänten voimaa. Se koskettaa sieluja ja
välittää parantavaa energiaa, jolle on huutava tarve kaikkialla”.
Tanssiessa voi ja saa asettua rehellisesti kokemuksensa äärelle hyväksyvästi ja kunnioittavasti. Tanssi sallii ajatukset, tunteet ja toiminnan kehon
kautta. Se lisää tunneälyä, kehontuntemusta ja kehotietoisuutta sekä mahdollistaa pysähtymisen olemisen äärelle, jossa saa ja voi olla kokonainen ja
keskeneräinen. Tanssi on itsessä ja toisessa olevan erityisyyden kunnioittamista, se on silta itseen ja toiseen, inhimillisyyden lähteelle. Tanssi koettuna taidemuotona herättää elämään kaikilla aisteilla. Tanssissa on leikin
hulluttelun mahdollisuus, ja siinä voi kokea sekä jakaa harmaanraskaat
tunteet, kun sanoja ei ole tai sanoilla ei kokemukseen asti voi kurottaa.
Tanssiessa olemme lohdullisesti yksin ja yhdessä. (Pohjola 2019.) Itselleni
tanssi mahdollistaakin juuri syvimmän dialogin ja kosketuksen omaan olemisen tapaani jäsentää maailmaa itsessäni ja ympärilläni. Tanssin sisältämä
liike on ainutlaatuinen ja alati muuttuva olemukseltaan; ajattomuuden
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värittämässä hetkessä se on kaikkien aistien riemuvoitto. Se on kuin seitin
ohuen ohutta verkkoa, joka rikkoutuu helposti ja katoaa palaamatta entiselleen. Koti, jossa ruumis ja mieli ovat yhtä. (Pohjola 2012, 9.)
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