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ABSTRACT 
 
 
Ylönen, Maarit E. 
Dialogue without Words: Dance as Bodily Knowledge.  
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2004, 42 p. 
(Studies in Sport, Physical Education and Health 
ISSN 0356-1070; 96) 
ISBN 951-39-1772-X
English summary 
Diss. 

 
 

In 1997 I started to study the Nicaraguan dance ritual known as May Pole. Originally, 
my aim was to gather information about the participants’ experiences and interpreta-
tions about May Pole. I did participative observation in May 1997. I made my field-
work actually by dancing May Pole with other participants. I also interviewed some 
participants. In 1998 and 2001 I went back to Bluefields. During these days there were 
no May Pole parties. That is why I started to dance reggae with the local people. Dur-
ing the process the act of dancing itself became the main method and my body formed 
a kind of research field of my inquiry. This hermeneutic starting point has led me to 
use my bodily knowledge as a source of information about the relationship between 
me and the “Other”. I began to reflect what it really meant for me to dance with my 
dancing partners. I concentrate especially on the shared dance with the local woman of 
my age, Evelyn.  

In my study I also reflect on my dancing experience with my adopted daughter 
in Finland 1999. This memory of our shared dance became part of my research mate-
rial. Our dance was a story created by my daughter. It was my task to understand the 
messages of her movement and to interpret them both as a mother and a researcher.  

My research is composed of five separate articles and the introduction. These ar-
ticles include descriptions of bodily dialogues via dancing. My complementary studies 
in the fields of cultural anthropology and dance therapy have influenced the theoreti-
cal choices of my research. I also use the phenomenology of the body in my theoretical 
approaches. This bodily oriented reflexivity has led me to ask, “how and what can I, as 
a researcher, understand about myself, the relationship to the ‘Other’ and the inter-
preted reality via dancing?”  

I have used the concepts body memory, kinesthetic empathy, and non-verbal 
mirroring as the tools of my research. Evelyn and my adopted daughter helped me 
most of all to understand bodily dialogue between us. As a dancing person I am like a 
mirror, simultaneously revealing something about myself and about the other. Along 
with the process the “grammar of body” and dance as a method of knowing are taking 
shape.   
 
Keywords: May Pole, dance, ritual, body memory, kinesthetic empathy, mirroring, 
bodily dialogue, grammar of body.  
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ESIPUHE 
 
 
Aloitin jatko-opintojani liikunnanopettajan työni ohessa vuonna 1996. Valmis-
tuin liikuntatieteiden lisensiaatiksi vuonna 2001. Ajanjaksoon sisältyi lisensiaa-
tintyöni lisäksi etnologian opintoja, tanssiterapiaopinnot teatterikorkeakoulussa 
vuosina 1998–2000, yksi kolmesta selkäleikkauksestani, opettajan työtä sosiaali- 
ja terveysalalla, äitinä ja vaimona olemista. En muista paljoakaan elämisen yksi-
tyiskohtia, mutta intohimo jatkaa tutkimustani on jäänyt kirkkaasti mieleeni.  

Siirryin Jyväskylän yliopiston Liikuntakasvatuksen laitokselle vuonna 
2001 jatkamaan opintojani päätoimisena tutkijana. Väitöstutkimukseni ohella 
jatkoin kulttuuriantropologian syventäviä opintoja, ohessa suoritin filosofian 
maisterin tutkinnon. Täydentääkseni ammatillista osaamistani suoritin työnoh-
jaajan opinnot. Väitöstutkimukseni teemat ovat avanneet ovia aloille, joiden sy-
ventäminen täydentävillä opinnoilla oli mielestäni perusteltua. Nyt olen ”suo-
rittanut” riittävästi ja  on aika soveltaa oppimaani käytäntöön.  

Ilman minua auttaneita ihmisiä en olisi voinut tehdä tutkimustani. En-
simmäisenä kiitän tutkimuksessani mukana olleita Bluefieldsin asukkaita. He 
auttoivat ymmärtämään May Pole -perinnettä. Heidän ystävällisyytensä ja 
avoimuutensa on tehnyt minuun lähtemättömän vaikutuksen.  

Kiitän artikkeleitani lukeneita kollegoita. Suurimmat kiitokset kuuluvat 
ohjaajilleni professori Martti Silvennoiselle ja professori Päivikki Antolalle. 
Martti on kommentoinut, korjannut, ja kritisoinut tekstejäni tinkimättömällä 
rehellisyydellä. Olen myös saanut hänestä luotettavan työtoverin. Toivon yh-
teistyömme jatkuvan väitösprojektini jälkeenkin. Päivikin ohjaus on pitänyt 
minut ”raameissa”, hän auttoi hahmottamaan tieteen tekemisen realiteetit ja et-
nografisen tutkimuksen luonteen.  

Kiitän erinomaisia esitarkastajiani. Professori Marjatta Saarnivaara ja 
Ph.D. Pirkko Markula ovat antaneet yksityiskohtaisia ohjeita, joiden avulla tut-
kimustani kokoava yhteenvetoartikkeli on hahmottunut. Heiltä olen saanut tu-
kea jo ennen esitarkastusvaihetta. Pirkko on kommentoinut lisensiaatintyötäni 
ja Marjatta on ollut lisensiaatintyöni tarkastajana. Hänen ehdotuksensa jatko-
tutkimuksen suunnaksi ja neuvonsa väitösartikkelien hiomisessa ovat olleet 
korvaamaton apu. 

Olen kiitollinen Jyväskylän yliopiston nykykulttuurin tutkimusyksikön 
johtajalle Katariina Eskolalle ja hänen johtamansa seminaarin osallistujille oival-
lisista kommenteista. Kiitän nimettömiä arvioitsijoita ja julkaisujen toimittajia. 
Kiitän toista lisensiaatintyöni tarkastajaa ja vastaväittäjääni FT Petri Hoppua 
lisensiaatintutkimuksesta tehdyistä kommenteista, sekä toista vastaväittäjääni 
dosentti Jaana Parviaista, joka on kommentoinut kahta väitösartikkeliani. Osoi-
tan kiitokseni myös Tanssi tanssi -kirjan toimittajalle dosentti Helena Saarikos-
kelle viidettä artikkeliani koskevista ehdotuksista ja palautteesta. Kiitän vielä 
tanssiterapiakollegoitani professori Marja Cantellia ja Ph.D. Meg Changia sanat-
tomasta ja sanallisesta tuesta, sekä kollegaani LitL Mariana Siljamäkeä mainiois-
ta tanssikeskusteluista tutkimustemme pohjalta. Kiitos ystävilleni, kirjailija Riit-



 

ta Jaloselle ja toimittaja Helena Hietaniemelle artikkelieni lukemisesta ja mie-
leenpainuvista keskusteluista, joita kävimme artikkelieni pohjalta. Kiitos FM 
Tuula Grandbergille artikkelieni kääntämisestä, M.A. Miguel Angel Lópezille 
espanjankielisten haastattelujen kielentarkastuksesta ja litteroinnista sekä mer-
konomi Mervi Venäläiselle työn ulkoasun muokkaamisesta. 

Kiitän työtovereitani Jyväskylän yliopiston liikuntakasvatuksen laitoksella 
innostavasta tutkimusilmapiiristä ja oivallisista neuvoista, joita sain tutkimuk-
seni aikana. 

Olen kiitollinen taloudellisesta tuesta, jota olen saanut. Lisensiaatintyöni 
eri vaiheissa sain tukea liikuntakasvatuksen laitokselta ja Ellen ja Artturi Nyys-
sösen rahastolta. Väitöstutkimukseeni sain Opetusministeriön apurahaa LIKES 
-tutkimuskeskuksen kautta. Jyväskylän yliopiston rehtorin myöntämä tutkija-
opiskelijan virka mahdollisti väitöstutkimuksen kokopäiväisen työstämisen. 

Lopuksi kiitän perhettäni. Tämä ei ole ollut teille helppoa. Viime viikolla 
tyttäreni Damu kysyi minulta: ”Kumpi on sinulle tärkeämpää, väitöskirja vai 
lapset?” Kiitän tanssivia tyttäriäni Mariaa ja Damua hetkistä, jotka ovat autta-
neet meitä ymmärtämään tanssia ja tanssin avulla toisiamme. Nöyrä kiitos Da-
mulle luottamuksesta, jonka sain kirjoittaessani yhteisestä tanssistamme. Kiitän 
myös elämäni miehiä: miestäni Ristoa ja poikaani Arskaa. Risto on tukenut mi-
nua jakamalla yhteisen arkemme, mutta olen myös saanut kriittistä ja tark-
kanäköistä palautetta tutkimuksestani. Arska on valmentanut minua ”väittele-
mällä” kanssani. Te olette muistuttaneet myös siitä, että elämässä on muutakin 
kuin tanssia, nimittäin jalkapalloa! Kiitän myös äitiäni, olet auttanut minua 
huomaamaan, että äitien tehtävänä on nähdä sitä, mitä muut eivät vielä näe. 
Muistan kuinka nuorena liikunnan opiskelijana löysin kirjekuoren kirjakaapin 
lokerosta. Aukaisin kuoren. Ruutupaperille oli opettaja kirjoittanut arvion mi-
nun tulevasta urastani. Hän ei suositellut lähettämistäni oppikouluun, vaan 
paikkani olisi kansalaiskoulussa. Urasuunnitelmiksi hän kaavaili keittiöapulai-
sen työtä, tai jotakin muuta vastaavaa. Minulle sopisivat yksinkertaiset työteh-
tävät, joissa ei tarvitsisi käyttää älyllisiä kykyjäni, joita opettajan mukaan minul-
la ei ollutkaan.  Olen erityisen kiitollinen siitä, että äitini ei uskonut tuohon en-
nusteeseen, vaan näki sellaista, mitä opettajani ei nähnyt.   
 
Tämän vuoksi omistan tämän väitöskirjani paitsi omalle, niin myös kaikille 
muille äideille.  
 
 
 
Jyväskylässä 23.2.2004 
Maarit Ylönen 
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1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 
 
 
Ensimmäinen muistikuvani tanssimisesta on, kun liitelin varpaitteni kärjillä olohuo-
neen sohvapöydän ympäri. Katselen itseäni: minulla on ylläni vain vähän vaatetta, jo-
takin liehuvaa, tunnen olevani kevyt kuin keiju. Ehkä katsoja onkin ollut äitini ja minä 
olen nähnyt itseni äidin silmin.  

Toisessa lapsuudesta nousseesta muistikuvassa kuljen varpaillani tanssisalin 
poikki. Käännyn yhä uudelleen eri suuntaan kuin muut lapset. Ohjeenkin muistan: 
”Käänny sen käden puolelle, jolla syöt ja piirrät.” Minä olin vasenkätinen. Tunsin ke-
pin sivalluksen varpaissani ja häpeä nousi varpaista kasvoihin. Kuka minua silloin kat-
soi? Opettaja. 

 
 

xxx 
 

Tanssi on ollut minulle henkilökohtainen, elinikäinen projekti. Silloinkin, kun 
jouduin selkäleikkauksiin, en voinut luopua tanssista, se vain sai uudenlaisia 
ilmenemismuotoja. Yksi näistä oli tanssin tutkiminen. Tutkimukseni keskeisek-
si ”välineeksi” on tullut oma ruumiillisuuteni. Vähitellen olen hahmottanut 
kokemuksiani myös tietoteoreettiseksi kehykseksi.  Tutkimukseni koostuu vii-
destä artikkelista ja tästä niitä kokoavasta artikkelista, jossa esittelen teoreettiset 
lähtökohtani ja artikkelieni keskeiset teemat. Lopuksi kiteytän tutkimukseni 
johtopäätökset ja annin.   

Vuonna 1992 palasin perheineni kehitysyhteistyötehtävistä Nicaraguasta. 
Silloin en aavistanut, kuinka paljon kahden vuoden kokemus muuttaisi käsitys-
täni maailmasta. Nicaragualaisessa kulttuurissa ruumiillisuus ja ei-verbaalinen 
tapa ilmaista itseään olivat erilaisia kuin suomalaisessa kulttuurissa.  Vaikka 
tanssiminen ja tanssin opettaminen oli ollut jo ennen Nicaraguan aikaa kiinteä 
osa elämääni, en kuvitellut, että siellä tanssin kautta avautunut maailma voisi 
tulla myös yhteisöllisesti jaettavaksi. Olinhan saanut teknis-rationaalisen lii-
kuntatieteellisen koulutuksen, jossa luonnontieteistä periytyvä objektiivisuus 
oli tieteellisen ajattelun edellytys.  Tanssin kautta avautuneessa maailmassani 
ei enää ollutkaan tällaista objektiivisuutta. Kokemuksille ei löytynyt nimiä. 
Tanssi oli intuitiivisesti läsnä ruumiissani, mutta tällainen tietäminen on ollut 
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subjektiivista ja siksi marginaalista. Niinpä matkustin takaisin Nicaraguaan, 
Bluefieldsin kaupunkiin tutkimaan asukkaiden tanssitraditiota kehitysmaako-
kemusteni jälkeen vuosina 1996, 1997, 1998 ja 2001.  

Vuonna 1996 haastattelin joitakin Bluefieldsin kaupungin virkamiehiä 
varmistuakseni siitä, että May Pole yhä on elävä perinne. Hankin tutkimusluvat 
ja tutustuin May Pole -juhlia organisoineen kaupungin kulttuuritalon (Casa de 
Cultura) toimintaan. Toukokuussa 1997 keräsin varsinaisen aineistoni osallis-
tumalla kolmeentoista kaupungin kortteleissa järjestettävään May Pole -juhlaan 
ja haastattelin juhlaan osallistuneita ihmisiä. Vuosina 1998 ja 2001 minulla oli 
tilaisuus palata Bluefieldsiin muutamiksi päiviksi. Silloin en päässyt mukaan 
kortteleiden May Pole -juhliin, mutta haastattelin vielä joitakin henkilöitä ja ko-
keilin toisenlaista tanssia, reggaeta.  
 



2 EETTISIÄ POHDINTOJA     
 
 
Tutkimukseni alussa suhteeni kehitysmaihin ja omaan tutkimustyöhönkin näyt-
täytyi, jos ei suorastaan maailman parantamiselta, niin ainakin melko harmit-
tomalta toiminnalta. Alussa minulla oli idealistinen kuva tutkijasta, joka paikal-
lisia traditioita kunnioittaen tekee pyyteetöntä ja rehellistä tutkimustyötä. Ku-
vittelin, että viimeistään tutkimukseni valmistuttua lähetän koko työn espan-
jankielisenä, tai edes englanninkielisenä, Nicaraguaan ja Bluefieldsin kaupun-
kiin. Mutta kenelle sen olisin lähettänyt? Tutkimukseni keskeisin henkilö, Blue-
fieldsin kaupungin tanssikumppanini, Evelyn ei ollut kiinnostunut edes luke-
maan espanjankielistä artikkelia El baile de Evelyn: experiencias e interpretaciones 
del ritual de ”May Pole” en Nicaragua.1 Hän eli kulttuurissa, jossa kirjoitetulla tie-
dolla ja kokemusten analysoinnilla ei ole samanlaista merkitystä kuin minulle. 
Ymmärsin kyllä tämän, mutta länsimaisen tieteen eettiset periaatteet saivat mi-
nut kuitenkin tarjoamaan artikkelia luettavaksi.  

Olen muokannut ja tulkinnut tutkittavieni tarinoita omista lähtökohdista-
ni, vaikka luonnollisesti pyrkimykseni on ollut kuunnella tutkittaviani avoimes-
ti ja kunnioittaen heidän kokemuksiaan.  Olen joutunut konkreettisesti kohtaa-
maan julkisuuden ja yksityisyyden rajan myös omassa ruumiissani tutkimus-
prosessin aikana. Miten perustelen sen, että olen kertonut esimerkiksi yhteisestä 
tanssistamme tyttäreni kanssa? Vaikka olenkin vakuuttunut siitä, että tanssiko-
kemuksemme ja sen kertominen lujittaa suhdettamme, en voi kieltää sitä, ettei-
kö minulla ollut myös hyötynäkökulma: väitöskirjan tekeminen.  

Ennen aineiston keruuta Bluefieldsin kaupungissa pohdin, keneltä pyytäi-
sin tutkimuslupaa: kaupungin virkamiehiltä, läänin virastosta vai kaupungin 
asukkailta?2 Vaikka sain virallisen tutkimusluvan ja haastattelin ennen tutki-
mukseni aineistonkeruuta monia kaupungin virkamiehiä, on minulle jäänyt 
epäselväksi, kuinka hyvin tutkittavani itse asiassa ymmärsivät sen, että he tule-

                                                 
1  Lähetin artikkelin julkaistavaksi Nicaraguan Karibian rannikon kulttuuria käsittelevään 

sosiaaliantropologiseen Wani. Rewista del Caribe Nicaraquense -lehteen, mutta minulla ei 
ole tietoa, julkaistiinko artikkelia koskaan.  

2  Hankin tutkimusluvat Atlantin rannikon alueelliselta hallinnolta (Gobierno de la Region 
Autonoma del Atlantico Sur)  ja Atlantin rannikon tutkimuskeskukselta (Centro de Investiga-
ciones y Documentación de la Costa Atlántica). 
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vat olemaan osana tutkimustani. Enhän edes itse tiennyt, miten tutkimukseni 
voisi muuttaa omaani ja tutkittavien elämää.  

Vastuuni tiedeyhteisölle näyttäytyy mielestäni tutkimukseni uskottavuu-
dessa. Tulkintojen muuttuminen sekä prosessinomaisuus ovat tutkijan ruumii-
seen sisään kirjoitettuja esioletuksia tutkimukseni loppuvaiheessa. Mutta näin 
ei ollut tutkimukseni alussa, minulla oli ennakkokäsityksiä lähtiessäni kentälle. 
Tanssikäsitykseni oli muotoutunut länsimaisten perinteiden pohjalta. Näitä en-
nakkokäsityksiä olen prosessini aikana purkanut ja paljastanut itselleni. Etno-
grafinen tutkimus nojautuu sen kaikissa vaiheissaan itsereflektioon (mm. Glif-
ford 1991; Novack 1990, 19; Sanjek 1991) ja tässä mielessä sitä voisi pitää tieteen 
psykoterapiana. Olen voinut riipiä joitakin virheellisiä tai vääristyneitä esiole-
tuksiani prosessin aikana. Esimerkiksi kuvittelin tutkimukseni alussa olevani 
ennakkoluuloton. Olin myös vakuuttunut siitä, että tanssikäsitykseni ei olisi ol-
lut niin länsimainen, millaiseksi se myöhemmin paljastui ja kuitenkin monet 
vääristyneet uskomukset jäävät paljastumatta.   

Olen tukeutunut kentältä kerättyyn etnografiseen aineistoon ja omiin 
muistoihini. Omat muistoni ovat värittyneet vuosien aikana. Myös sosiaalinen 
todellisuus on muuttunut ympärilläni. Antropologisessa tutkimuksessa kult-
tuurirelativismin lisäksi lähtökohdat voivat olla tekstuaalisessa relativismissa. 
Tällöin tutkija asettaa tutkimuksensa, paitsi kulttuuriseen keskusteluun, niin 
myös kulttuuristen tulkintojen ja representaatioiden tekstuaaliseen maailmaan.  
(Mm.  Glifford 1991; Ottenberg, 1991.) Alkuvaiheessa pohdin asemaani kulttuu-
rirelatiivisuuden kannalta, mutta prosessin myötä kirjoitukseni ovat saaneet 
vaikutteita tekstuaalisesta relativismista. Sillä tutkimukseni ensimmäisissä ar-
tikkeleissa horjuin vielä reaalitodellisuuden ja subjektiivisuuden välillä. Aloitte-
levan tutkijan tavoin pyrin varmistamaan aineistoni moninaisuuden: haastatte-
luja, osallistuvaa havainnointia, videointia ja tilastotietoa kaupungin väestöstä. 
Suurin osa aineistostani on kuitenkin jäänyt tutkijankammiooni käyttämättö-
mänä. 



3 TUTKIMUSTEHTÄVÄ 
 
 
Tutkimukseni tehtävänä on selvittää, miten tanssi voi olla tiedon lähde? Artik-
keli artikkelilta kiteytän tanssimisen kokemuksista ja tulkinnoista ruumiillisen 
tiedon menetelmää.  

Tutkimusprosessin aikana olen joutunut tarkentamaan tutkimuskysy-
myksiäni ja toisaalta monet ennakkokäsitykseni ovat muuttuneet.  Tietäminen 
ja ymmärtäminen ovat itseään täydentäviä loppumattomia prosesseja.  

 Tutkimussuunnitelmaa kirjoittaessani olin jo tehnyt lisensiaatintyöni ja 
osa väitösartikkeleistani oli kirjoitettu. Tämä on vaikuttanut luonnollisesti sii-
hen, että tutkimuskysymykset olivat muotoutuneet tutkimukseni alkuasetel-
mista. Lisensiaatintutkimukseni tutkimussuunnitelmaan olen kirjannut tarkoi-
tukseksi ”luoda kulttuurinen tulkinta rituaaliseen tanssiin ja siihen liittyviin 
traditioihin.” 3  Tämä lähtökohta on muuttunut prosessin myötä ja vuonna 2001 
muotoilin tutkimustehtäväni näin:  

1. Väitöskirjan päämääränä on etsiä vastausta kysymykseen, millaisesta 
tietämisestä tanssissa on kysymys?  

2. Pyrin ymmärtämään tanssin dialogista luonnetta ja hetkiä, jolloin tanssi 
on toiminut kahden tai useamman ihmisen, tutkijan ja tutkitta-
van/tutkittavien vuorovaikutuksen välineenä. Tanssiminen on tällöin 
suhde, joka on sidoksissa aikaan ja paikkaan.  

3. Pyrin ruumiillisen tietämisen avulla ymmärtämään, miten tanssiminen 
tuo nykyisyyteen myös menneisyyttä ja miten tämä tieto voi olla hoita-
vaa ja eheyttävää.  

Ensimmäiseen kysymykseen vastaan artikkelieni IV ja V tematiikalla. Ar-
tikkeleissa II, III ja IV vastaan kysymykseen kaksi. Artikkelissa IV keskityn ky-
symykseen kolme. Artikkelini I kontekstualisoi sekä tutkijaruumiini että tutki-
mukseni kentän, johon tutkimustehtäväni sijoittuu.  

                                                 
3  Hyödynsin May Pole -aineistoani sekä liikuntatieteiden jatko-opinnoissani että kulttuu-

riantropologian opinnoissani. Olen kulttuuriantropologian pro gradussani tutkinut osal-
listujien kokemuksia ja tulkintoja kulttuurisesta viitekehyksestä, sillä työni asettuu kult-
tuuriantropologiseen kenttään. Liikuntapedagogisessa väitöstutkimuksessani keskityn 
sanattomaan vuorovaikutukseen, joka on mielestäni hyvin liikunta- ja tanssipedagoginen 
teema. 



4 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA 
 
 
Käsitellessäni tutkimukseni teoreettisia ja metodisia valintoja aloitan paikanta-
malla omaa tutkimustani suomalaiseen tanssintutkimukseen. Tämän jälkeen 
kerron kuinka maailmankuvani, ihmiskuvani ja tiedonkäsitykseni ovat muut-
tuneet tutkimusprosessin myötä, sillä tanssintutkimuksen teoreettiset ja meto-
diset valinnat nojautuvat maailmankuvaan ja tiedonkäsitykseen (Markula 
2001a). Lopuksi kuvaan tutkimukseni teoreettisen kehyksen sekä aineistonke-
ruun ja aineistonkäsittelyn metodit.  

4.1 Tutkimukseni paikka suomalaisen tanssintutkimuksen 
kentässä 

 
Suomalainen tanssintutkimus on ollut nuorta ja toistaiseksi melko vähäistä. Ai-
noastaan teatterikorkeakoulun tanssintutkimuksella on selkeä institutionaali-
nen asema nykyisessä tiedemaailmassa. Taidetanssin tutkimus on keskittynyt 
teatterikorkeakouluun ja muunlaista tanssintutkimusta harrastetaan yksittäises-
ti ja satunnaisemmin eri puolella maata. (Hoppu 2003.) Tarkastelen lyhyesti 
tutkimukseni suhdetta tanssipedagogiseen tutkimukseen, tanssin kulttuuritut-
kimuksiin ja tanssifenomenologiseen tutkimukseen eräiden viime vuosina jul-
kaistujen tutkimusten valossa. 

Kotitiedekunnassani, Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden 
tiedekunnassa on tähän saakka julkaistu yksi tanssiaiheinen väitöskirja. Pipsa 
Niemisen (1998) FOUR DANCE SUBCULTURES. A Study of Non-Professional 
Dancers´ Socialization, Participation Motives, Attitudes and Stereotypes keskittyy 
tanssinharrastajien harrastusmotiivien ja tanssiin sosiaalistavien tekijöiden tut-
kimiseen. Se on kartoitus laajasta harrastajajoukosta ja luo kokonaiskuvaa eri 
tanssilajien harrastajista. Niemisen väitöstyö jatkaa liikuntatieteellisen tutki-
muksen perinteitä laajentaen niitä myös tanssintutkimuksen piiriin. Nieminen 
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päätyy tulokseen, että eri tanssilajien harrastajat erosivat sosiaalistumisen, har-
rastusmotiivien ja stereotyyppisten uskomusten suhteen toisistaan. 4    

Väitöskirjani on toinen tiedekunnassa julkaistava tanssiaiheinen väitöstut-
kimus. Nähdäkseni tanssi on kuitenkin liikuntatieteiden alueella vahvistuva 
tutkimuskohde. Omat artikkelini tuovat Niemisen havaintojen rinnalle toisen-
laisen näkökulman. Ne luovat pohjaa tanssin monitasoisten merkitysten tulkin-
noille kulttuurisista ja psykodynaamisista lähtökohdista. Näen tulkintojeni 
avaavan näkökulmaa tanssipedagogiseen keskusteluun, sillä tutkimukseni 
ydinteemat ovat sovellettavissa myös tanssin opettamiseen.   

Teatterikorkeakoulun tanssin tutkimus on keskittynyt ammattitanssiin, 
koreografiseen prosessiin ja estetiikkaan, joskin esimerkkinä ei-ammattilaisten 
tanssimisen tutkimisesta on Eeva Anttilan (2003) väitöstutkimus A Dream Jour-
ney to the Unknown. Searching for Dialogue in Dance Education. Kohteena oli tans-
sikasvatusprosessi, jossa oli mukana peruskoululaisia. Kaksivuotisen toiminta-
tutkimuksen teemana oli dialogisuus tanssipedagogiikassa. Anttila on käsitellyt 
aineistoaan autoetnografisen tradition mukaisesti. Dialogisuus rakentuu lasten 
väliseksi, lasten, opettajien ja taideprojektin tutkijoiden keskinäiseksi ja tutkijan 
itsensä sisäiseksi prosessiksi. Prosessinomaisuus ja dialogisuus avoimena tilana 
ovat piirteitä, joiden näen yhdistävän tutkimuksiamme. Anttila päätyy näke-
mykseen että dialogisessa opettamisessa ei voi etukäteen tehdä tarkkoja suunni-
telmia ja että dialogi onkin ehkä ainoa kasvatuksen keino tukea oppijan hyvää.  
Ajattelen, että ruumiillinen dialogisuus on korostunut omassa tutkimuksessani 
selkeämmin sikäli, että tanssi on kiteytynyt prosessin aikana sanattomaksi me-
netelmäksi. Tulkitsen tutkimukseni jatkavan Anttilan tutkimuksen teemoja. 

Tuija Nykyrin (1996) diskomiljööseen sijoittuva tutkimus Naiseuden naa-
miaiset. Nuoren naisen diskoruumiillisuus tarkastelee ruumiillisuutta moninaisten 
identiteettien kannalta. Nykyri on käyttänyt aineistonkeruussa osallistuvaa ha-
vainnointia ja haastatteluja. Tämä on tehnyt mahdolliseksi tutkijan oman ruu-
miillisuuden käyttämisen tiedon menetelmänä. Aineistonsa perusteella Nykyri 
päättelee, että naiseuteen liittyy perinteistä, modernia ja postmodernia, tietoista 
ja tiedostamatonta sekä keskenään ristiriitaista itsen määrittelyä. Diskotila on 
paikka, jossa nuori nainen voi kokeilla ja ylittää rajoja, joskin rajojenkin ylityk-
sillä ovat omat kirjoittamattomat sääntönsä. Länsimaisessa kulttuurissa diskon 
voi nähdä transitionaalisena tilana, joka mahdollistaa yksilöllisyyden ja yhden-
laisen yhteisöllisyyden samanaikaisesti. Sen sijaan Bluefieldsin kaupungissa 
koin paikallisen diskotilan globalisaation tuotteena, ja se näyttäytyi minulle lo-
kaalisuuden uhkana. Tässä mielessä näkemyksemme poikkeavat toisistaan. 
Toisaalta Nykyrin tulkinnat diskotilasta ovat myös samansuuntaisia kuin oma-
ni May Pole -rituaalista; sekä diskossa tanssivalla että May Pole -rituaaliin osal-
listuvalla oli mahdollisuus uudelleen organisoida edes hetkeksi tilaan ja ruu-
miiseen liittyviä valtasuhteita. Tällaiset rajojen ylitykset ja uudelleenmäärittelyt 
tanssimisen kautta ovat myös oman tutkimukseni teemoja.  

                                                 
4  Nieminen on käyttänyt kvantitatiivisia metodeja, mikä on harvinaista viime vuosien 

suomalaisessa tanssin tutkimuksessa, sillä pääasiallisesti Suomessa tanssin tutkimus no-
jautuu kvalitatiivisiin tutkimusmenetelmiin. 
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Suomessa on julkaistu viime vuosina myös muutamia tanssietnologisia ja  
-antropologisia tutkimuksia. Petri Hopun väitöskirja (1999) Symbolien ja sanat-
tomuuden tanssi. Menuetti Suomessa 1700 -luvulta nykyaikaan käsittelee menuetin 
kehitystä suomalaisessa kulttuurissa. Siinä yhdistyy sekä kulttuuriantropologi-
nen että kansatieteellinen näkökulma. Hopun tutkimuksessa on yhtymäkohtia 
omaani nimenomaan ruumiillisuuden käsitteellistämisessä sekä näkemyksissä 
ruumiin, kulttuurin ja tanssin välisistä sidoksista. Hoppu on pohtinut yhteis-
kunnallista ruumiillisuutta ja sen ilmenemistä tanssimisen eri konteksteissa. 
Hopun tulkinta on, että menuetti on ollut vallan ja vastarinnan symboli. Se on 
sisältänyt vapautta ilmaisevia improvisatorisia muotoja, mutta myös seremoni-
allisia, rakenteeltaan stabiileja muotoja, jotka ovat osoittaneet symbolisesti val-
taa. Tanssi ei kuitenkaan Hopun päätelmien mukaan ole vain symbolista, vaan 
ruumiillista. Tämä sanaton tieto on tanssimisen ydin ja se tekee tanssimisen 
merkitykselliseksi.  Omassa käsitteenmuodostuksessani olen jatkanut tema-
tisointia: kulttuurin ruumiillisuus sai myös sellaisia muotoja, että kulttuurisuus 
näyttäytyi myös minun ruumiissani. Esimerkiksi omat äitiyteen liittyneet käsi-
tykseni muuttuivat ja äitiyden kulttuuriset myytit ruumiillistuivat minussa tut-
kimusprosessin aikana. Hopun tutkimuksen metodologia perustuu her-
meneutiikkaan, mikä on myös oman tutkimukseni tulkintojen yksi lähtökohta.   

Hanna Väätäisen (2003) väitöskirja Rumbasta rampaan. Vammaisen naistans-
sijan ruumiillisuus pyörätuolikilpatanssissa tarkastelee myös ruumiillisuutta ja 
tanssivaa ruumista. Hänen teoreettiset lähtökohtansa ovat musiikin ja tanssin 
kulttuuritutkimuksessa, feministisessä perinteessä ja vammaistutkimuksessa. 
Väätäinen käyttää etnografisia kenttätyömetodeita, pääasiallisesti osallistuvaa 
havainnointia ja haastatteluja. Väätäinen jatkaa tanssin tutkimuksen antropolo-
gisia perinteitä. Hän sijoittaa väitöstyönsä Hopun tavoin materialistisen ja jälki-
strukturalistisen välimaastoon. Ruumiillisuuden materialistisuus on Väätäiselle 
konkreettinen tanssiva ruumis, tässä tapauksessa vammainen naisruumis. Näen 
tutkimuksissamme yhtäläisyyksiä siinä, että me molemmat pyrimme ekspli-
koimaan tanssin ruumiillisuutta konkretisoimalla tanssitilannetta ja tanssivan 
ihmisen liikkumista. Väätäisen aineistossa tosin tutkimuskohteen eli haastatel-
tavan omat analyysit olivat keskeistä materiaalia. Minun tutkimuksessani pai-
nottuvat sanattomat, ruumiilliset menetelmät niin tiedon keräämisessä kuin 
tulkinnoissakin.  

Inka Välipakan (2003) väitöstutkimus Tanssien sanat. Representoiva koreogra-
fia, eletty keho ja naistanssi  käsittelee monenlaista tanssimista aina obinugrilai-
sesta tanssista tutkijan omaan taidetanssiin. Oman tutkimukseni kannalta on 
mielenkiintoista se, miten Välipakka yhdistelee semioottiseen fenomenologiaa. 
Siinä, missä semioottinen luo visuaalisen ja kulttuurisen merkityskentän tanssi-
koreografialle, pyrkii fenomenologia jäljittämään tanssivaa subjektia kokemuk-
sen vaikeasti tavoitettavan kielellistämisen kautta. Olen yhdistänyt myös semi-
oottista ja fenomenologista tutkimuksessani, mutta painotukset ovat toisenlaiset 
kuin Välipakalla. Semioottinen on kietoutunut tutkimuksessani fenomenologi-
aan pikemminkin aineistoa jäsentävinä tulkintateorioina kuin teoreettisena 
taustaoletuksena. Tämä näkyy artikkeleissani III ja IV. 
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Ruumiin fenomenologia on tullut tutuksi suomalaisten tanssin tutkijoiden 
keskuudessa osaltaan Jaana Parviaisen tutkimusten kautta. Hänen väitöskirjan-
sa Bodies moving and moved: A phenomenological analysis of the dancing subject and 
the cognitive and ethical values of dance art julkaistiin vuonna 1998, mutta Parviai-
nen on kirjoittanut fenomenologisia tanssikirjoituksia jo aikaisemmin (esim. 
1992, 1994 ja 1997). Tanssin kokemuksellisuus ja eletty keho5 ovat teemoja, joi-
den avulla Parviainen herättää keskustelua länsimaisesta teknis- rationaalisesta 
suhtautumisesta tanssiin ja esineellistetyn kehon tehokkaasta trimmaamisesta. 
Nojaan Parviaisen näkemykseen kehollisesta tiedosta, jota on mahdollista saa-
vuttaa aistimalla ja kuuntelemalla tanssivaa kehoaan ja suhdettaan toisiin. Par-
viaisen päätelmät tanssijan ja katsojan kiasmaattisesta suhteesta, eli heidän ha-
vaintojen käännettävyydestä sekä katsojan peilinä olemisesta tanssijalle, vas-
taavat omia tulkintojani siitä, kuinka tanssin aikana olimme toisillemme peilejä 
tutkittavieni kanssa. Parviainen (2002) on kirjoittanut myös kinesteettisestä em-
patiasta fenomenologi Edith Steinin (1989/1917; 2002) filosofian pohjalta. Olen 
hahmotellut kinesteettisen empatian käsitettä osin myös näiden näkökulmien 
avulla. Palaan käsitteeseen artikkelini metodiosuudessa. 

Näen tutkimukseni sijoittuvan suomalaiseen tanssin kulttuurintutkimuk-
sen ja pedagogisen tutkimuksen välimaastoon.6 Olen sitä mieltä, että tutkimuk-
seni jatkaa keskustelua tanssintutkimuksen metodologiasta sekä ruumiillisuu-
den ja kielellisyyden välisestä suhteesta tanssintutkimuksessa. Haluan myös 
jatkaa rajojen rikkomista taidetanssin ja sosiaalisen tanssin välillä.7 Nämä rajo-
jen murtumat ovat mielestäni mahdollisia avoimen, ei-arvottavan ja kriittisen 
keskustelun myötä. Tähän keskusteluun toivon tulleeni mukaan väitöstutki-
muksellani.   
 
 

                                                 
5  Parviainen käyttää sana ”keho”. Termillä on historialliset juuret filosofiassa. Keho on ais-

tiva, kokeva, ajatteleva, tunteva ja toimiva, elävä orgaaninen kokonaisuus. Parviainen 
erottaa kehon käsitteellisesti ”ruumiista”, jolla hän tarkoittaa esineellistettyä fysiologista, 
elävää tai kuollutta ihmisen fyysistä olemusta. Itse käytän kulttuuriantropologiassa ja 
psykoanalyyttisessä perinteessä tutuksi tullutta ruumis -termiä tarkoittaen sillä jokseen-
kin samaa kuin Parviainen keho -sanalla, tosin omaan ruumis -käsitykseeni sisältyy sekä 
elävä että kuollut.  

6  Kulttuurintutkimus on monitieteinen merkityksiä ja arjen subjektiivisia kokemuksia tut-
kiva ala, joka käyttää mm. taiteentutkimuksen, sosiologisen, etnologisen ja antropologi-
sen tutkimuksen perinteitä. Liikunta- ja tanssipedagoginen tutkimus ovat myös monitie-
teisiä ja niiden keskiössä ovat liikunta ja tanssi oppimiskokemusten kontekstissa.   

7  Tässä yhteydessä tarkoitan taidetanssilla esittävää tanssia, joka on koreografioitua tai 
muuten näyttämöllistettyä (esimerkkinä improvisaatioon perustuvat postmodernit tans-
simuodot). Sosiaaliseen tanssiin sisällytän lasten tanssikasvatuksen, tanssin harrastami-
sen (lava- ja ravintola-tanssiminen sekä tanssikoulujen ja -yhdistysten toiminnan piirissä 
tapahtuva tanssiminen), tanssiterapian ja monet muut yhteisölliset tanssiperinteet (kuten 
häävalssi, itsenäisyyspäivän tanssiaiset, vanhojen tanssit kouluissa, jne.). 
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4.2 Muuttuvat maailmankuvat  

Vierasta kulttuuria tutkivana on hahmotettava niitä lähtökohtia, joista tutki-
muksen tulkintoja tehdään. Tanssin, ruumiillisuuden ja kulttuurisen välinen 
kiinteä suhde sekä identiteetin rakentuminen samanlaisuuden ja toiseuden 
kautta, ovat tutkimustani ohjaavia taustaoletuksia. Ruumiillisuus on kulttuuri-
sen ja yhteiskunnallisen perusta, mutta ruumiillisuus myös edellyttää yhteis-
kunnallisen ja kulttuurisen olemassaoloa. Kulttuurin uusintaminen ja ylläpito 
tapahtuvat yhteiskunnassa ruumiillisina toimintoina, jotka saavat monenlaisia 
merkityksiä ja välittyvät myös arvoina ja uskomuksina. (Cowan 1990, 225–234; 
Hanna 1987, 57–229; Hanna 1988, 3–42; Hoppu 1999, 22–25; Novack 1990, 13–
21.)  Marcel Mauss julkaisi 1930 -luvulla artikkelin ruumiillisuuden ilmene-
mismuodoista eri kulttuureissa. Hänen mukaansa ruumiillisuus kietoutuu 
ikään, sukupuoleen ja sosiaalisiin tilanteisiin yhdistäen kulttuurisen ja biologi-
sen (Mauss 1973/1935). Tanssi yhtenä ruumiintekniikoista pitää sisällään kult-
tuurisia elementtejä, jotka avautuvat joskus jopa paremmin kulttuurin ulkopuo-
liselle.  

Lainaan Veikko Anttosen (1996) väitöstutkimuksessaan käyttämiä tietora-
kenteita, territoriaalisuutta (paikallisuutta) ja ruumiillisuutta jäsentäessäni 
oman tutkimukseni maailman- ja ihmiskuvaa. Anttonen sijoittaa ”pyhän” käsit-
teen kulttuurisen analyysin ihmisruumiin ajallisuuteen ja paikallisuuteen. Ne 
ovat ominaisuuksia, joiden varassa kokemuksia ja havaintoja organisoidaan 
tiedoksi ja toiminnaksi ja joiden avulla tapahtumat ja yhteisöllinen toiminta 
saavat merkityksensä ja tulkintansa. Paikallisuus kategorioi sisä- ja ulkopuolel-
le. Kaikki kulttuuri on paikallista ja rajojen ylitykset ja siirtymät ovat yhteisölli-
sesti rituaalisoituja tai niitä säädellään jotenkin muuten. Tämä luo pohjan sa-
manlaisuudelle – tuttuudelle ja vieraudelle – toiseudelle. (Anttonen 1996, 11–
22.) Tutkimuksessani olen törmännyt toiseuden ja tuttuuden kokemuksiin. Tar-
kastelen rajan olemassaoloa ja sen ylityksiä kulttuurisen identiteetin avulla. 

Nojaudun Stuart Hallin (2002, 19–51) näkemyksiin siitä, kuinka pirstalei-
set ja nopeasti muuntuvat identiteetit rakentuvat kulttuuristen representaatioi-
den ja imaginaaristen mielikuvien varaan. Kerätessäni aineistoani Nicaraguan 
Bluefieldsissä jouduin ottamaan ainakin mielessäni kantaa perinteiden säilymi-
sen ja jatkuvuuden suhteen. Kuuntelin kaupungin asukkaiden kertomuksia sii-
tä, kuinka May Pole on vanha perinne ja kuinka se tulisi säilyttää tuleville su-
kupolville. Toisaalta opin huomaamaan eroja May Pole -perinteiden välillä. 
Hallin tekstin valossa joudun kyseenalaistamaan aikaisempia tulkintojani May 
Polesta. Vaikka May Pole yhdisti kaupungin asukkaat toukokuun aikana yhtei-
siin illanviettoihin, niin se ei välttämättä vahvistanutkaan asukkaiden kulttuu-
rista identiteettiä.  

Tanssi on kuitenkin kiinteä osa kulttuuria mahdollistaen ruumiin kulttuu-
riset symbolit ja merkitykset. Tanssiantropologi Cynthia Novack (1990) sijoittaa 
kontakti-improvisaatiotutkimuksensa amerikkalaiseen yhteiskuntaan yhtenä 
keinona osallistua kulttuurikriittiseen keskusteluun. Tulkitsen, että tutkimuk-
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sellaan Novack osoittaa, kuinka kontakti-improvisaatio mahdollistaa ruumiilli-
sen vastarinnan yhtenäistä kansallista identiteettiä kohtaan.  Huomaan joitakin 
yhtymäkohtia Novackin ja oman tutkimukseni välillä. Länsimaisessa perintees-
sä kontakti-improvisointi on edustanut ”toisin tanssimista” mahdollistaen 
myös symbolisesti toisin näkemisen ja toisin ajattelemisen. Paikalliset rituaalit 
joustavina ja muuntuvina, kuten May Pole, voivat edustaa kansallisen tai glo-
baalin vastakohtana lokaalisuutta ja pirstoutuneisuutta. Yhdyn Novackin nä-
kemykseen myös siinä, että tanssin ruumiillisuus ja fyysinen läheisyys ovat jo 
itsessään sanatonta dialogia, jotka sisältävät myös kulttuurisia merkityksiä. 
(Novack 1990, 3–21, 150–213.) Paikallisuus, monimuotoisuus ja dialogisuus 
mahdollistavat valtakulttuurin kyseenalaistamisen, marginaalisuuden näky-
väksi tekemisen ja rajojen ylittämisen.8  

Käsitykseni kansallisesta, kulttuurisesta ja etnisyydestä ovat muuttuneet 
tutkimusprosessin aikana. Näen yhtymäkohtia omissa ja Pirkko Markulan 
(2001b; 2003) etnografisissa tanssikirjoituksissa, joissa hän käsittelee tanssijan ja 
tutkijan identiteettiään, ruumiillisuuttaan ja tanssintutkimusta peilaten koke-
muksiaan sekä oman että vieraan kulttuurin ulkopuolisena.    

 Artikkeleissani I ja II olen käsitellyt identiteettiä kulttuurin ja etnisyyden 
valossa. Zoila Mendoza (2000) ja Marta E. Savigliano (1995) ovat latinalaisen 
tanssikulttuurin tutkijoita. He kiinnittävät tutkimansa tanssi-ilmiön poliittiseen 
ja etniseen identiteettiin. Mendozan tutkimuksessa perulaisten intiaanien rodul-
linen, etninen ja ideologinen identiteetti rakentuivat yhä uudelleen rituaalisessa 
praksiksessa luomalla uudenlaista maailmankuvaa. Rituaalinen performanssi ja 
tanssi mahdollistavat ristiriitaisuuksien ja paradoksien kriittisen käsittelemisen 
ja näkyväksi tekemisen. (Mendoza 2000, 3–47, 233–240.) Näen yhtäläisyyksiä 
artikkelieni I, II ja Mendozan näkemyksien välillä. Myös omissa tulkinnoissani 
May Pole näyttäytyy ruumiillisena dialogina, jonka avulla osallistuja saattaa 
uudelleen organisoida maailmankuvaansa. 

Kulttuuriset tulkinnat ovat saaneet rinnalleen psykodynaamisia vivahtei-
ta, jotka näkyvät erityisesti artikkeleissani IV ja V.  Saviglianon (1995) tangotut-
kimukessa yhdistyy kulttuurinen ja psykodynaaminen. Hän rakentaa postmo-
dernia maailmankuvaa toiseuden kautta. Hän purkaa setänsä kanssa tanssitun 
tangomuiston osoittaen tangoon liittyvien stereotypioiden ja kulttuuristen 
myyttien muuntuvan kaipuuksi ja intohimoksi hänen tanssijanruumiissaan. Sa-
viglianon tulkinnan mukaan tango saa haluamaan ”eksoottisen toisen halua”. 
Saviglianon strategiana on vastustaa kolonialistista intellektualismia  sekä ra-
kentaa identiteettiään tangoamalla. Kuitenkin Savigliano lähestyy tanssia eri 
kulttuurisista lähtökohdista kuin minä. Hän tutkii argentiinalaisena argentiina-
laista tangoa, minä suomalaisena nicaragualaista tanssia. Tästä huolimatta löy-
dän yhtymäkohtia siinä, miten toiseuden kokemus ruumiillistuu ja muuntuu 
tutkijan tanssivassa ruumiissa. Tämä saa tutkijan tarkastelemaan maailmaa ja 
suhdettaan siihen toisin kuin ennen.   
                                                 
8  Rajojen ylittämisestä, transgressiosta kirjoittaa Marjatta Saarnivaara (2003). Transgressio 

on vanhojen ajattelutapojen hylkäämistä ja kyseenalaistamista, jolloin uudenlaiset näke-
mykset voivat tulla tilalle. Saarnivaaran mukaan fenomenologisessa mielessä se on ou-
don kohtaamista sekä astumista tuntemattomaan. 
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4.3 Teoreettinen kehys 

Tarkastelen tanssin yksilöllisiä ruumiinkokemuksia taustateorioiden ja tulkinta-
teorioiden kautta. Taustateorioina ovat etnografinen tutkimusperinne ja tulkin-
nallinen antropologia, psykodynaaminen teoria ja fenomenologinen perinne. 
Tulkintateoriat polveutuvat taustateorioista sekoittuen metodeihin, sillä tutki-
mukseni aineistolähtöisyyden ja uudenlaista metodia luovan luonteen vuoksi 
on ajoittain vaikea tehdä tarkkaa eroa tulkintateorian, metodien ja jopa ”tulos-
ten” välille. Tässä tutkimuksessa tarkoitan ruumiillisuudella ihmisen olemusta. 
Ihmisyyteen kietoutuu fysiologinen, henkinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Ihmis-
ruumiissa on biologia ja kulttuurinen puoli. Tanssi inhimillisenä toimintana si-
sältää nämä kaikki olemuspuolet.  

Sijoitan tutkimukseni etnografiseen maastoon. Olen tutkinut tanssimisen 
merkityksiä ja tulkinnut niitä dialogisessa prosessissa tutkittavieni kanssa. Et-
nografisessa tutkimuksessa tutkija on kiinteässä vuorovaikutuksessa tutkitta-
viin. Tutkimus on henkilökohtainen ja jaettu kokemus. Lähtöasetelmani oli 
myös kulttuuriantropologinen, olihan tutkimukseni kohde Euroopan ulkopuo-
linen tanssirituaali, jonka tutkiminen perustui etnografiseen kenttätyöhön ja 
kulttuurirelativistiseen lähtökohtaan. Siksi tarkastelen May Pole -tanssia holisti-
sesti sen omassa ympäristössään antropologisen perinteen mukaisesti.  

Tutkija voi olla myös dialogissa koko yhteisön kanssa (Honko 1992). Dia-
logisuuteen liittyy reflektion käsite. Lainaan Steve Woolgarin (1991) näkemystä 
reflektiosta. Se on sitä, että tutkija ei tyydy ensimmäiseen tulkintaansa tutkitta-
vasta ilmiöstä ja, että hänellä on kykyä tiedostaa ja analysoida oman persoonal-
lisuuden osuutta tutkimukseensa ja tutkittaviin ilmiöihin. Lisäksi reflektiivisyy-
teen kuuluu tutkimusstrategioiden analysointi sekä tutkimuksen dialogisuuden 
ymmärtäminen osana kenttätyöprosessia. Reflektoiva tutkimusote kyseenalais-
taa tutkijan omia lähtökohtia ja ennakko-oletuksia sekä tekee niistä julkisia. Täl-
lä tavoin tutkijan tulee sietää tulkintojensa epävarmuutta ja epätäydellisyyttä. 
Näen oman reflektiivisyyteni Woolgaria mukaellen pragmaattisena työkaluna, 
jonka avulla pyrin tarkentamaan ja monipuolistamaan tulkintojani. Laajemmin 
käsitettynä reflektiivisyys voi ulottua koko tieteenalan arviointiin. Dialogisuus 
ja reflektiivisyys ovat esimerkki tulkintateorian ja tutkimuksen tulkintojen yh-
teen kietoutumisesta aineistossani.  

Dialogisuutta on käsitteellistetty myös filosofian (mm. Buber 1970/1937) 
tai kasvatustieteen alueilla (mm. Freire 1972). Olen kuitenkin omassa käsit-
teenmuodostuksessani rajannut nämä näkökulmat pois. Sen sijaan tulkitsen 
dialogisuutta ja reflektiivisyyttä osana psykodynaamista teoriaa ja palaan siihen 
tämän kappaleen lopussa. 

 Olen käyttänyt taustateoriana symbolista antropologiaa. Tästä perinteestä 
nousseet Catherine Bellin (1992), Mary Douglasin (1994, 1979), Glifford Geertzin 
(1973, 1983) ja Victor Turnerin (1977) rituaaliteoriat ovat toimineet tutkimukseni 
tulkintateorioina. Rituaaliteoriat ovat auttaneet minua hahmottamaan May Pole 
-tanssiin liittyneitä merkityksiä. Symbolisuus ja sanattomuus ovat tanssintut-
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kimuksessa keskeistä materiaalia. Sekä antropologiassa että psykologiassa on 
tutkittu sanatonta viestintää ja vuorovaikutusta. Kun antropologi tutkii sitä, mi-
ten kulttuuri näkyy sanattomassa viestinnässä, niin psykologi tutkii, miten yksi-
löllisyys heijastuu sanattomassa viestissä. (Suojanen 1996, 130.) Tutkimuksessa-
ni olen yhdistänyt sekä antropologisen että psykologisen – tai kulttuurisen ja 
yksilöllisen – sanattomaan. Näen yhtäläisyyksiä Jane K. Cowanin (1990) kreik-
kalaiseen kulttuuriin ja Sally Ann Nessin (1992) Filippiiniin sijoittuviin tanssin 
tutkimuksien ja omani välillä. Tutkija on ollut tutkimuksessaan läsnä ja se tul-
kintani mukaan on vaikuttanut monin tavoin kenttätyömetodeihin ja tutkimus-
tuloksiin.  

Ruumiillisuutta on tutkittu eri tieteenaloilla paljon, mutta tutkimuksessani 
käytän lähinnä kulttuurisia ja psykodynaamisia teorioita ruumiillisuudesta. 
Olen rajannut feministisen ruumiillisuuskeskustelun pois, vaikka se rikastuttai-
sikin tutkimustani. Feministinen tutkimus problematisoi sukupuolen, mikä ei 
omassa tutkimuksessani ole keskeistä. Olen kuitenkin ehdottomasti sitä mieltä, 
että tutkimus ja erityisesti tanssintutkimus ei voi, eikä saa olla sukupuoletonta. 
Ruumiillisuuteni ja naiseuteni ovat tutkimuksessani läsnä, ja se on vaikuttanut 
tulkintoihini. En myöskään ole syventynyt filosofisiin ruumiillisuuden pohdin-
toihin, poikkeuksena kuitenkin fenomenologinen ruumiillisuus, jota käsittelen 
lyhyesti tässä artikkelissani. Sillä vaikka lähestymistapani onkin monitieteinen, 
on ollut välttämätöntä tehdä rajausta. Rajauksien kriteereinä ovat olleet lähes-
tymistapojen käyttökelpoisuus aineistossani.  

Tutkimukseni alkuvaiheessa hahmotin ruumiillisuutta ruumiinkokemus-
ten ja sosiaalisen ruumiillisuuden avulla. Kuitenkin ruumiillisuus oli tutkimuk-
sessani kokemuksellisesti läsnä ennen sanoja ja määrittelyä. Tutkin tanssia 
oman ruumiillisuuteni kautta, en niinkään tutki omaa ruumiillisuuttani. Jaan 
tämän näkemyksen Andrew C. Sparkesin (2003) kanssa. Hän kirjoittaa tuskalli-
sista ruumiinkokemuksistaan pyrkien saamaan myös lukijan osalliseksi paljas-
taessaan oman haavoittuvuutensa. Oma ruumiillisuuteni on auttanut minua 
käyttämään aistejani. Toisaalta myös tutkimustulosten analysointivaiheessa 
olen palauttanut ruumiini muistista kokemuksia, joiden avulla olen tehnyt tul-
kintoja. 

Tasapainottelen ruumiillisuuden ja kielellisyyden välissä, jossa ruumiilli-
suus rakentaa suhdetta itseen ja ympäristöön. Identiteetti, käsitys itsestä, ei 
synny ilman ruumista, mutta kokemus on kielellistettävä, jotta sitä voidaan tul-
kita. Ruumis on ainutlaatuinen, yksilöllisesti koettu, elämyksellinen minä ja 
samalla ruumis on yhteisöllisiä merkityksiä tuottava ja tulkitseva sosiaalinen 
ruumis (mm. Klemola 1995, 39–59; Parviainen 1994, 40–43; 1998, 20–49). Sosiaa-
lisen ja kokemuksellisen ruumiillisuuden merkityksiä ja identiteetin ruumiilli-
suutta olen käsitellyt tarkemmin artikkelissa II. Olen pitänyt kulttuurisen näkö-
kulman ja sosiaalisen kontekstualisuuden tutkimuksessani mukana, vaikka 
olen tietoinen siitä, että aineistoni ei anna oikeutta tehdä yksiselitteisiä päätel-
miä tanssi-ilmiöiden kulttuurisista juurista.  

Eletyn kokemuksellisen ruumiin ja objektiruumiin teemoista on kirjoitta-
nut Maurice Merleau-Ponty (1987/1964). Ruumiin kokemus on jatkuvaa ha-
vaintojen virtaa, jossa ihminen on aistein yhteydessä ympäristöön. Kokemus 
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omasta ruumiista on puutteellinen ja epätäydellinen. (Merleau-Ponty 
1989/1964, 113–115.) Tanssi inhimillisenä kokemuksena kietoo yhteen ruumiil-
lisuuden ja tajunnallisuuden. Se on myös sidoksissa ajallisuuteen ja paikallisuu-
teen. Fenomenologinen näkökulma on tanssintutkija Maxine Sheetsin (1978) 
mukaan läsnäoloa ilmiön äärellä, kokonaisena ja ilman ennakko-oletuksia. Jaa-
na Parviaisen (1994, 1998, 1999) Merleau-Pontyn fenomenologian pohjalta ke-
hittämä tanssin fenomenologinen analyysi pyrkii kuuntelemaan ja kuvaamaan 
kehonkokemuksia liikkujan omista lähtökohdista käsin, kunnioittaen tanssivan 
yksilöllistä kokemusta. Ruumiin ymmärtäminen toiminnan subjektiksi pikem-
minkin kuin objektiksi, on mahdollistanut sellaisen tanssin tutkimuksen, jossa 
tanssivan ihmisen kokemus on tutkimuksen kohde.  

Psykodynaaminen näkökulma on tullut osaksi tutkimukseni tietoteoriaa, 
ennen kaikkea tanssiterapianäkökulman kautta.9 Psykodynaaminen teoria hy-
väksyy tiedostamattoman vaikutuksen ja ihmisen ruumiillisuuden osaksi ko-
konaisuutta. Näkemykseni nojautuu tanssiterapiaopintojen aikana tutustumaa-
ni objektisuhdeteoriaan (mm. Kernberg 1980; Tähkä 1997; Winnicott 1988, 
1997/1971). Varhaisen ihmissuhteen laatu muokkaa minuuden rajoja, identitee-
tin ydintä, suhtautumista itseen ja toisiin (mm. Tähkä 1997, 35–127; Winnicott 
1988 mm. 35–58; 1997/1971, 21–47).  

Vaikka tanssiterapeuttina10 käytän monia terapiasuuntauksia, olen tässä 
tutkimuksessani hyödyntänyt erityisesti objektisuhdeteoriaa tulkintateorianani. 
Tanssiterapia käyttää psykodynaamisen terapian vuorovaikutuksen dialogi-
suutta sekä inter- että intrapsyykkisenä tapahtumana. Kahden tanssivan ihmi-
sen välillä vallitsee dialogi. Dialogisuus on myös sisäistä vuoropuhelua tiedos-
tamattoman ja tietoisen välillä. Tanssiterapian ydin on siinä, että se hyödyntää 
monentasoisessa dialogissa sanattomuutta, symbolisuutta ja luovuutta. Symbo-
lisuus ja dialogisuus edellyttävät terapeutilta jatkuvaa reflektiota. Mutta näh-
däkseni tavoitteena on myös terapiassa olevien henkilöiden reflektiokyvyn li-
sääntyminen. (Chodorow 1997, mm. 96–152; Dosamantes-Alperson 1984; Levy 
1995; Lewis & Avstreich 1984; Meekums 2002, 13–36; Stanton-Jones 1992, 59–
79.) Tanssiterapia on antanut tutkimukseeni tulkintateoreettisia ja metodisia 
työkaluja. Palaan näihin kysymyksiin metodiosuudessani. 
 
 

                                                 
9  Suomen Tanssiterapiayhdistys määrittelee tanssiterapian hoitomuodoksi, jossa tanssi ja 

liike toimivat luovassa prosessissa terapeutin ja asiakkaan vuorovaikutuksen välineenä.  
Tanssiterapia kuuluu luovuusterapioihin, jotka käyttävät taidetta hoitoprosessissa. 
(Suomen Tanssiterapiayhdistys 2001.) 

10  Olen soveltanut tutkimukseni tuloksia toimiessani tanssiterapeuttina mm. lasten ryhmäs-
sä (Ylönen & Cantell 2003). Olen myös soveltanut tutkimukseni antia työnohjaajana. Ni-
mitän menetelmää, jossa hyödynnän tanssiterapiaa ja ruumiillista vuorovaikutusta, ki-
nesteettis-kokemukselliseksi tai kinesteettiseksi työnohjaukseksi. (Ylönen 2003a; Ylönen 
2003b.) 
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4.4 Tutkimuksen menetelmälliset ratkaisut 

Tutkimukseni aineistonkeruu perustuu etnografisiin kenttätyömenetelmiin. 
Varsinaisen aineiston keräsin Bluefieldsin kaupungissa toukokuussa 1997 osal-
listuvalla havainnoinnilla ja haastatteluilla. Lisäksi otin valokuvia ja osa ha-
vainnoiduista May Pole -juhlista videoitiin.11 Tutkimuksessani hyödynnän kui-
tenkin pääosin yhden haastateltavani, Evelynin haastatteluaineistoa. Tämän li-
säksi olen käyttänyt omaa ruumiillisuuttani tanssin tutkimiseen. Aineistoni tut-
kimuskenttänä on ollut siis myös tutkijan ruumis. Tanssikokemukseni Evelynin 
kanssa on keskeinen osa tutkimusmateriaaliani. Olen täydentänyt vuoden 1997 
aineistoa toukokuussa 1998 ja 2001. Vuonna 1998 haastattelin jälleen Evelyniä ja 
joitakin muita kaupungin asukkaita. Kaupungin asukkaiden haastatteluja olen 
hyödyntänyt artikkelissani V. Haastattelujen lisäksi vuosien 1998 ja 2001 aineis-
toni koostuu osallistuvasta havainnoinnista sekä ruumiini muistista nousseista 
tanssimisen kokemuksista.12 Bluefields -aineistoni lisäksi mukana on autoetno-
grafinen kertomus yhteisestä tanssista adoptiotyttäreni kanssa. Kertomuksen 
materiaali on jälkikäteen rekonstruoitu muisto, jossa olen tukeutunut ruumiini 
muistiin. 

Käsittelen aineistoa tulkitsevan antropologian keinoin. Tulkitseva antro-
pologia on kyseenalaistanut tutkijan kykyä pitää itseään erillisenä ja tehdä ob-
jektiivisia havaintoja (Marcus & Fischer 1986, 26–46). Keskeisimpänä lähtökoh-
tana on etnologiatieteissä käytetty hermeneutiikkaa13, eli ”tulkintaoppia” (Ga-
damer 2002/1965; Lönnqvist 1999, 24). Hermeneuttinen tiedonkäsitys on kitey-
tynyt vähitellen yhdeksi tiedon ymmärtämisen metodiksi. Tieto on yhä uudel-
leen tulkittavaa, alati muuntuvaa todellisuuksien kuvausta ja analysointia. Ar-
tikkeleissani hermeneuttisuus näyttäytyy ajallisuuden ja paikallisuuden muu-
toksina, omien ennakko-oletusten paljastamisena, itsen ja toiseuden välisen dia-
login tunnistamisena sekä ei-kielellisen kielellistämisenä. Esimerkiksi tulkintani 
ensimmäisistä tanssikokemuksistani ovat muuttuneet artikkeli artikkelilta, sillä 
ensimmäisissä artikkeleissani hahmotin tanssimisen kontekstia tehden tulkin-
tani niiden kautta. Viimeisimmissä artikkeleissani tulkitsen samoja tanssikoke-
muksia oman ruumiillisuuteni kautta käyttäen hyväksi myös sanatonta tietoa. 
Kokemukseni on, että tutkimuksen ”suorittaminen” on muuttunut kuuntelemi-

                                                 
11  Elokuvaohjaaja Anssi Mänttäri kuvasi noin viikon ajan videokamerallaan. Kuvamateriaa-

lia on yhteensä kolme tuntia, neljästä May Pole -juhlasta. 
12  Bluefields -aineistoni koostuu seitsemästätoista haastattelusta ja kolmestatoista May Pole 

-juhlan osallistuvasta havainnoinnista, sekä edellä mainitusta videosta ja noin kahdesta-
sadasta valokuvasta. Olen litteroinut ja analysoinut seitsemän haastattelua kulttuuriant-
ropologian pro gradu -tutkielmaan (Ylönen 2004) ja osan videomateriaalista olen analy-
soinut tanssiterapian opintojen päättötyössäni (Ylönen 2000c) käyttäen Rudolf Labanin 
(mm. Lewis & Bartenieff 1997) Effort – Shape -teoriaa sekä peilaamisen menetelmää 
(Stanton-Jones 1992, 52–53).  

13  Hermeneutiikka on sekä filosofian alue että myös tulkitsevien tieteiden väline, jonka 
avulla merkitysrakenteiden ymmärtäminen on tutkimuksen keskiössä (Oesch 2002b).  
Omassa tutkimuksessani hermeneutiikka on metodi eletyn kokemuksen ja ymmärtämi-
sen välisen suhteen analyysissä. En siis syvenny kirjoituksessani hermeneutiikan filosofi-
aan.  



 26

seksi ja olemiseksi. Olen ajoittain osannut pysähtyä ihmettelemään ja näkemään 
jo kertaalleen tutkitussa jotakin uutta. (Ks. Gadamer 2002a/1959; Gadamer 
2002b/1965; Nikander 2002; Oesch 2002a; Riceur 2002/1969, Tontti 2002; Varto 
2002.)  

Tutkimukseni perustuu myös narratiiviseen perinteeseen. Narratiivisen 
tutkimustradition voi käsittää narratiivien tutkimisena, narratiivisena aineis-
tonanalyysitapana, tai narratiivisena tiedonkäsityksenä. Käytän narratiivista 
tutkimusperinnettä tulkintateoreettisena ja metodisena ratkaisuna erityisesti 
artikkeleissani III, IV ja V. Narratiivinen tiedonkäsitys on tilannesidonnaista, 
henkilökohtaista, subjektiivista, ja se on ohjannut myös artikkelien kirjoittami-
sen tapaa. (Mm. Bruner 1990; Ellis & Bochner 2000; Heikkinen 2002; Riessman 
1993, 8–23.)   

Tutkimusprosessin myötä on kehittynyt sanattomia metodeja, joiden avul-
la olen päässyt käsiksi ruumiilliseen tietoon. Näitä ovat tanssiterapiassa käyte-
tyt liikkeellinen peilaaminen, kinesteettinen empatia ja ruumiin muisti.  

Liikkeellinen peilaaminen on tanssiterapeutti Marian Chasen (Chaiklin & 
Schmais 1986; Stanton-Jones 1992, 14–17) kehittelemä tapa käyttää liikettä suo-
rana kommunikaation menetelmänä. Peilaamisen teoria perustuu psykoterapi-
an peilisuhteeseen. Peilaaminen on sanatonta vuorovaikutusta, jossa liikkein, 
elein ja asentojen avulla voi viestiä jakavansa toisen tunnetilan.  Liikkeellinen 
peilaaminen toisaalta heijastelee tunnetason yhteyttä, toisaalta peilaamisen 
avulla voi saavuttaa yhteyden. (Meekums 2002, 32–35.) Peilaaminen on moni-
tasoisempi tapahtuma kuin liikkeiden imitointi, mutta kokemukseni mukaan 
toisen liikkeiden imitointi voi johtaa yhteyteen, jossa on myös peilaamista. Tut-
kimuksessani peilaaminen oli aluksi intuitiivista enkä hahmottanut sitä varsi-
naiseksi metodiksi. Ajan myötä peilaamisen osuus tutkimuksessani on tullut 
yhä keskeisemmäksi.  

Kinesteettinen empatia on tutkimukseni toinen metodi sanattoman tiedon 
vastaanottamisessa ja ymmärtämisessä. Tanssiterapiassa käytetty kinesteettinen 
empatia on kotoisin psykodynaamisesta perinteestä. Kinesteettistä empatiaa on 
käytetty tanssiterapiassa erityisesti sanattomassa vuorovaikutuksessa.  (Baum 
1995; Dosamantes-Alperson 1984; Meekums 2002, 32–35.) Vaikka kinesteettinen 
empatia on tanssiterapeutin keskeinen menetelmä saada sanatonta tietoa toises-
ta, on sen teoreettista pohdintaa löytynyt kirjallisuudesta niukasti. Oma teoreet-
tinen perusteluni nojautuu psykoanalyytikko Veikko Tähkän (1997) ja feno-
menologi Edith Steinin (1989/1917; 2002) ja hänen teoriaansa pohtineen Jaana 
Parviaisen (2002) näkemyksiin. 

 Empatia on kokemus toisen tunteiden jakamisesta, joka mahdollistaa nii-
den merkitysten ymmärtämisen. Tämä empaattinen ymmärrys on psykotera-
peuttisessa suhteessa keskeinen tiedon menetelmä. (Tähkä 1997, 161–165.)  Par-
viainen (2002) on kirjoittanut kinesteettisestä empatiasta 1900 -luvun alussa 
vaikuttaneen Edith Steinin fenomenologisen empatiatutkimuksen pohjalta. 
Steinin empatia -käsitteellä on yhtäläisyyksiä Tähkän luovaan samaistukseen, 
empatiaan.  Molemmissa tulkinnoissa kokemus itsestä säilyy ja emotionaalinen 
ymmärrys mahdollistaa yhteyteen pääsemisen. Eläytyvä asenne on välitöntä 
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kokemusta, ja tietoisuutta toisen tunteesta mutta se ei ole toisen tunteen välitön-
tä kokemusta. (Parviainen 2002; Tähkä 1997, 158–165.)  

Parviaisen (2002) Steinin pohjalta kehittelemä ”kehon topografia” on käyt-
tökelpoinen näkökulma tarkastellessani liikkeellisen peilaamisen ja kinesteetti-
sen empatian välistä suhdetta omassa tutkimuksessani. Kehon topografialla 
Parviainen tarkoittaa kehonkuvaa, kaaviota, joka muokkaa motorisia taitoja ja 
tapoja liikkua tietynlaatuisiksi. Uudet opitut tekniikat muuttavat kehon topo-
grafiaa ja mahdollistavat sekä oman että toisen liikekokemusten ymmärtämi-
sen, sisältä käsin. Toisen liike tulee paitsi nähdyksi myös kinesteettisesti tunnis-
tetuksi oman kinestesian avulla. Oman kehon topografian rikastamisella voi 
ymmärtää toisen ainutlaatuista ja yksilöllistä kehon topografiaa. Tämä ymmär-
rys pohjautuu kinesteettiseen empatiaan, joka on mahdollista oman kehon to-
pografian kokemuksellisella tuntemisella. Liikkeellinen peilaaminen on keino 
osaltaan konkretisoida kehon topografia -käsitettä. Peilaaminen luo sanattoman 
yhteyden, jossa peilaaja käyttää omaa kehon topografiaansa voidakseen samais-
tua empaattisesti toisen kokemukseen. Parviaisen mukaan kinesteettinen empa-
tia tulisi olla liikunnan ja tanssin opettajien ensisijainen opettamisen strategia, 
sen sijaan, että liikkeen opettaminen pohjautuisi mallioppimiseen ja toisen imi-
tointiin. Näkemykseni kinesteettisestä empatiasta tiedon lähteenä ja sen merki-
tyksestä opettajien, terapeuttien ja hoitoalan ammateissa olevien työvälineenä 
ovat samanlaiset kuin Parviaisella.  

Ruumiin muisti on fenomenologi Edward Caseyn (1987, 147–167) käyt-
tämä käsite, jonka avulla olen voinut analysoida ja tulkita aineistoani. Ruumiin 
muistin avulla meillä on jatkuvuus menneisyyden ja nykyisyyden välillä. Ruu-
miin muistia on vaikea tavoittaa ja verbalisoida. Casey jakaa ruumiin muistin 
kolmenlaisiin kokemuksiin. Habituaalinen on osaava, taitava ruumis, erootti-
nen ruumiin muisti on varastoinut mielihyvänsävyisiä kokemuksia ja 
traumaattinen ruumiin muisti säiliöi kipua ja epämiellyttäviä kokemuksia. 
Myös tanssiterapia hyödyntää ruumiin muistia. Tanssiterapiassa se liittyy tie-
dostamattoman käsitteeseen. Tiedostamattomia prosesseja pyritään tekemään 
tietoisiksi liikkeen avulla. Näin ruumiin muistista tulee tietoisuuteen materiaa-
lia, jota käsitellään terapiaprosessin aikana. (Stanton-Jones 1992, 1–10.) Opin 
vähitellen tunnistamaan ruumiini muistin sävyjä, jotka loivat erilaisia vivahteita 
aineistoni tulkinnoille.  Olen käyttänyt kaikissa artikkeleissani ruumiillisia me-
netelmiä tiedon keräämisessä ja analysoinnissa, mutta vasta artikkeleissa III, IV 
ja V olen muokannut niitä ruumiillisiksi metodeiksi. Aluksi ruumiillisuuteni oli 
läsnä intuitiivisesti enkä kiinnittänyt siihen juurikaan huomiota aineiston ke-
ruuvaiheessa. Vasta myöhemmin, täydentäessäni aineistoani ja tulkitessani sitä, 
kehittyi ruumiillisesta tiedosta metodi, jota olen tietoisesti hyödyntänyt 
tutkimuksessani. 



5 ARTIKKELIEN YDINTEEMAT 
 
 
Tässä luvussa esittelen artikkelieni keskeiset päätelmät. Ensimmäinen artikkeli-
ni on julkaistu vuonna 1999 ja viimeisin 2003.14 Tänä aikana tulkinnat tutki-
mukseni kohteesta ovat muuttuneet. Artikkeleissani olen pyrkinyt kielellistä-
mään ruumiillisuutta ja pääsemään sanojen avulla lähemmäksi ruumiillisuuden 
ydintä. Olen analysoinut ja tulkinnut yhä uudelleen aineistoani, jolloin yhteisis-
tä tansseistamme tutkittavieni kanssa on tullut alati muuttuvia kertomuksia. 
Olen myös kehitellyt ja soveltanut metodeja tutkimusprosessin edetessä. Heijas-
telen artikkelieni teemoja edellä kuvattuihin teoreettisiin ja metodisiin kysy-
myksiin. 

5.1 Artikkeli I: Toiseuden teema 

Ensimmäisessä artikkelissani, Tanssitettu rouva. Tutkijan ruumiinkokemuksia no-
jaudun omiin muistiinpanoihini vuoden 1997 tutkimusmatkaltani. Pohdin sitä, 
miten käsitykseni itsestäni ja tutkittavistani muuttuvat tutkimusmatkani aika-
na. Olen kulttuurishokin kourissa ja huomaan, kuinka toiseuden käsite muut-
tuu. Länsimainen tutkija ei tutki enää ”niitä toisia”, vaan minusta tuleekin toi-
nen, länsimaalainen, paikallisten silmissä. Käsittelen myös oikeuttani tutkia toi-
sia ja heidän perinteitään. Nämä kaikki kietoutuvat omiin ruumiinkokemuksii-
ni. Olen minulle vieraassa kulttuurissa läsnä kaikin aistein. Myös May Polen 
tanssiminen näyttäytyi voimakkaan ruumiillisena kokemuksena. Siihen sekoit-
tui myös eroottisia ja seksuaalisia jännitteitä, joita en silloin kyennyt tulkitse-
maan. 

Artikkelissani paikannan sekä tutkimukseni kenttää että itseäni suhteessa 
tutkimuskohteeseen. Tämän artikkelin tarkoituksena on luoda myös etnografi-
nen katsaus. Alun perin tutkimukseni aiheena oli tarkastella May Pole -

                                                 
14  Artikkelit I ja II ovat lisensiaatintutkimukseni Tanssi sinisen pellon kaduilla – kokemuksia ja 

kohtaamisia Bluefieldsin kaupungissa Nicaraguassa  osajulkaisuja (Ylönen 2000b).  
 Viimeisin artikkelini, IV, julkaistiin  6.12.2003 osoitteessa http://www.sciencedirect.com. 
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tanssirituaalia osallistujien kokemana. Tutkimusasetelma kääntyikin päälael-
leen ja ensimmäisen artikkelini myötä koko tutkimukseni suunta muuttui. 
Omien ennakkoluulojen paljastuminen on ollut prosessi, joka ei loppunutkaan 
ensimmäiseen artikkeliini.  

Toiseus, raja itsen ja toisen välillä on piirtynyt ruumiillisesti ja saanut uu-
denlaisia merkityksiä, joita käsittelen artikkelissa. Näin jälkeenpäin näen, että 
myös identiteetin teemat olisivat voineet täydentää artikkelini näkökulmia. 
Olen tyytynyt tarkastelemaan identiteettiä kansallisen tai etnisen näkökulman 
kautta, jolloin sen monimuotoisuus ja heterogeenisyys on jäänyt minulta huo-
mioimatta. 

5.2 Artikkeli II: Ruumiin valta    

Toinen artikkelini, Evelynin tanssi: kokemuksia ja tulkintoja nicaragualaisesta May 
Pole -tanssista kertoo yhteisestä tanssistamme entisen tanssijattaren, Evelynin 
kanssa. Tapasin hänet ensimmäisenä iltana saapuessani Bluefieldsin kaupun-
kiin toukokuussa 1997. Hän tanssi pienessä diskossa keskelle tanssilattiaa pys-
tytetyn May Pole -puun ympärillä tanssikumppaninaan kreolinuorukainen. 
Myöhemmin Evelyn tempaisi myös minut mukaansa ja tanssin ajoittain Evely-
nin, ajoittain tuon nuorukaisen kanssa. Koin kisailleemme Evelynin kanssa 
symbolisesti tanssikumppanimme suosiosta. Myöhemmin etsin Evelynin ja 
haastattelin häntä. Haastattelin häntä myös toukokuussa vuonna 1998, jolloin 
kuvani Evelynin menneisyydestä tarkentui. Evelynin kertomuksen myötä omat 
tulkintani yhteisestä tanssistamme saivat uudenlaisia vivahteita. Hän kertoi 
käyttäneensä May Pole -tanssia vastarinnan muotona tanssiessaan sisällissodan 
aikana sotilasjohtajien kanssa. Tanssillaan hän saattoi pilkata ja kyseenalaistaa 
sotilaiden valta-aseman. Tämä kertomus sai minut kysymään itseltäni, olinko 
ruumiillistanut tuon muiston ja edustinko symbolisesti valloittajaa?  

Jälkeenpäin huomasin käyttäneeni yhteisessä tanssissamme improvisato-
rista tanssiterapian peilaustekniikkaa. Tämä mahdollisti ruumiillisen vuorovai-
kutuksen, jonka avulla koin jotakin sellaista, jota en olisi voinut ymmärtää il-
man yhteistä tanssiamme. Välillämme ollut valta-asetelma näyttäytyi minulle 
dynaamisena prosessina muuttuen tilanteen mukaan. Kun haastattelin Eve-
lyniä, minulla oli tutkijan valtaa. Mutta kun tanssimme yhdessä, oli Evelynillä 
ruumiin valtaa.  

Artikkeli tarkastelee yhteistä tanssiamme kulttuurisesta näkökulmasta. 
Olen tulkinnut sanatonta ruumiissa olevaa valtaa rituaaliteorioiden avulla. 
Olen myös tehnyt tulkintoja tutkittavasta osittain omien ruumiinkokemusten 
kautta. Sekä artikkelia kirjoittaessani että myös nyt jälkikäteen kysyn itseltäni, 
kenen tarinasta onkaan kysymys ja millä oikeudella käytän yhä tutkijan valtaa?  
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5.3 Artikkeli III: Ruumiillisia dialogeja 

Kolmas artikkelini on nimeltään Bodily Flashes of Dancing Women: Dance as a 
Method of Inquiry. Syvennän ja tarkennan tulkintojani yhteisestä tanssistamme 
Evelynin kanssa. Lisäksi vertaan kahta muuta tanssikokemustani Evelynin 
tanssiin. Lopuksi kiteytän kokemukseni siitä, kuinka tanssi voi antaa erilaista 
tietoa itsestä ja toisesta riippuen siitä, millainen tanssijoiden keskinäinen suhde 
on. Olen käyttänyt ruumiini muistoja pyrkien kuvaamaan kokemuksiani moni-
aistisesti. Tulkitsin, että tanssiessani Evelynin kanssa olin vastaanottajan ase-
massa kuunnelleen kinesteettisesti Evelynin liikkeitä. Kun sitten myöhemmin 
sain tilaisuuden tutkia yhteistä tanssiamme kymmenvuotiaan adoptiotyttäreni 
kanssa, näin siinä yhtäläisyyksiä tanssikokemukseeni Evelynin kanssa. Silloin-
kin minä olin vastaanottaja ja pyrin aistimaan tyttäreni improvisoitua 
tanssikertomusta ruumiillisesti.  

Kolmas tanssikokemukseni oli erilainen: vuonna 2001 satuin Bluefieldsin 
kaupungissa seurueeseen, jossa tanssin uuden tuttavani, nuoren kreolinaisen 
kanssa. Muistaen aikaisemman tanssikokemukseni Evelynin kanssa huomasin, 
kuinka tanssimme muodosti minulle dialogin, jossa en enää ollut pääasiallisesti 
vastaanottajan roolissa, kuten Evelynin ja tyttäreni tansseissa. Nyt omistauduin 
omalle ruumiilliselle nautinnolle ja tunsin olevani vapaa ilmaisemaan itseäni 
uudelle tanssikumppanilleni ja ympärille kerääntyneille kaupunkilaisille.  

Artikkelini on metodinen avaus ruumiillisen tiedon ymmärtämisessä. 
Olen löytänyt tanssillisista dialogeistamme sävyjä, jotka tekevät nämä jaetut 
kokemukset minulle eri tavoin merkityksellisiksi. Kokemukset eivät kuitenkaan 
avaudu itsestään selvyyksinä, vaan omien ruumiinkokemusten tunnistaminen 
ja jatkuva itsereflektio ovat ehtona metodin käyttökelpoisuudelle.  

5.4 Artikkeli IV: Ruumiillinen tarina 

Neljäs artikkelini keskittyy tanssikokemukseeni adoptiotyttäreni kanssa. Artik-
kelissani A Dance by Mother and Daughter kerron, kuinka yhteinen improvisato-
rinen tanssittu kertomus muodosti välillemme ruumiillisen siteen. Olen kuvan-
nut prosessimme peilaten myös muistojamme yhteiseltä taipaleeltamme. Ker-
tomukseni yhteisestä tanssista sai minut pohtimaan myös äitiyteen liittyviä 
kulttuurisia myyttejä: millaisena äitinä itseni näinkään, ja millainen äiti olin tyt-
täreni silmin?   

Yhteisen kokemuksen pohjalta muodostui tulkinta ”ruumiin kieliopista”, 
jossa olen hyödyntänyt kokemuksellisesta semantiikasta lainaamaani kuvaske-
maattista ajattelua (Lakoff & Johnson 1980). Kaikki symbolisuus perustuu ruu-
miillisiin kokemuksiin ja niiden varaan rakentuvat kuvaskemaattista ajattelua 
jäsentävät mielikuvat, kuten sisä – ulkopuolinen, säiliö; keskusta –  periferia; 
alku – loppu, polku tai matka, osa – kokonaisuus, jne. Ruumiin kielioppi loi 
tanssimme rakenteen, jossa liikkeet ja eleet muodostivat merkkejä, ikään kuin 
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kirjaimia. Yhdessä ne muodostivat ruumiin kielen, eräänlaisen murteen. Mutta 
vasta kulttuurinen ja sosiaalinen ymmärrys, sekä toisen historian tunteminen 
antoivat tanssille tulkinnan. Tanssimme sai merkityksensä yhteisistä kokemuk-
sistamme ja saatoimme tulkita tanssiamme molemmat omista lähtökohdistam-
me.  

Voin nähdä artikkelissani monia tasoja. Se on kertomus äitiydestä, mutta 
myös malli tanssin semiotiikasta ja ruumiin kieliopista. Tässä artikkelissa olen 
tehnyt tyttäreni tarinan näkyväksi tanssimme kautta. Artikkelin oikeutusta 
osana tutkimusta voi kyseenalaistaa muun muassa siksi, että se poikkeaa May 
Pole -aineistostani. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että tämän tarinan paikka 
on tutkimuksessani, sillä se tarkentaa kuvaa siitä, miten tanssi voi toimia sanat-
tomana kielenä lisäten yhteistä ymmärrystä.  

5.5 Artikkeli V: Ruumiillinen reflektio 

Viidennessä artikkelissani luon yhteenvetoa ruumiillisen ymmärtämisen meto-
dista. Reflektiivinen ruumis, tanssin rajapintoja -artikkelissani olen käyttänyt työ-
kaluinani ruumiin muistia (Casey 1987) sekä ruumiin fenomenologiassa kehitel-
tyä ja myös psykodynaamisessa kirjallisuudessa esiintyvää empatia -käsitettä. 
Empatia on ruumiillisessa muodossaan kinesteettistä empatiaa, ilmeten tanssis-
sa juuri liikkeessä ja liikkumattomuudessa. Käsitteellistän tutkittavieni kanssa 
Bluefieldsin kaupungissa koettua. Pyrin ymmärtämään oman ruumiini kautta 
paitsi sitä, mitä minulle on tapahtumassa, myös toisia ja ympärilläni olevaa. 
Olen tulkinnut aineistoani jälleen uudella tavalla, tällä kertaa käyttäen omaa 
historiaani paljastaen mm. ruumiiseen kätkettyjä häpeän muistoja.  

Viimeinen artikkelini palaa ajallisesti ja paikallisesti Bluefieldsiin. Se ko-
koaa aineiston pohjalta metodisen tulkinnan tanssista ruumiin tietona. Vaikka 
tutkimukseni aineisto kiinnittyy ajallisuuteen ja paikallisuuteen sekä tutkijan 
ruumiiseen, näen sen luovan uudenlaisia näköaloja yleisemminkin tanssin ja 
liikkeen tutkimuksessa. Artikkelini myötä esitän kysymyksen, tulisiko opettaji-
en ja tutkijoiden oppia tuntemaan enemmän oman historian vaikutusta tutkit-
taviin ilmiöihin ja omiin tulkintoihinsa?   



6 JOHTOPÄÄTÖS: TANSSI RUUMIIN TIETONA 
 
 
Tutkimusartikkelini keskinäinen järjestys muodostaa jatkumon noudattaen et-
nografisen tutkimuksen logiikkaa. I artikkeli luo yleiskatsauksen tutkimuskoh-
teeseen kontekstualisoiden sen ajallisesti ja paikallisesti. II artikkeli syventää 
kulttuurisen katseen avulla kontekstia ja määrittelee myös tutkimuksen keskei-
siä käsitteitä. III artikkeli hahmottaa tutkimuksen metodeja luoden samalla uu-
denlaista ruumiillisen tiedon metodologiaa. IV artikkeli soveltaa ruumiillisen 
tiedon metodia ja täsmentää tutkimuksen tulkintoja ja johtopäätöksiä yksittäi-
sen tapauksen avulla. Artikkeli V kokoaa lopuksi aineistosta nousseet keskeiset 
tulkinnat teoreettiseksi malliksi ruumiillisesta tiedosta tanssimisessa. 

Tiivistän lopuksi tutkimukseni annin kolmeen teemaan: rajojen ylittämi-
seen, dialogisuuteen ja kommunikatiiviseen ruumiillisuuteen.  Rajojen ylitty-
minen/ylittäminen on asettanut minut kulttuuristen, sosiaalisten, psykologis-
ten teemojen sekä ajallisuuden ja paikallisuuden rajoille. Olen ylittänyt rajoja, 
mutta rajat ovat myös tulleet minun ruumiiseeni, konkreettisesti. Dialogisuus 
on ollut sekä metodi että tutkimukseni perusteema. Kommunikatiivisuus näyt-
täytyy reflektiivisyytenä ja tulkintojen moninaisuutena dialogisessa suhteessa. 
Toisen ymmärtämisessä kinesteettinen empatia on auttanut tulkitsemaan ruu-
miillisia viestejä. 

 Tutkimukseni perusteella en väitä, että ruumiillinen vuorovaikutus kor-
vaisi kielellisen kommunikaation, eikä tanssi ole ainoa mahdollisuus saavuttaa 
ruumiillinen yhteys. Mutta näen tutkimukseni tekevän näkyväksi ja konkreti-
soivan tanssin mahdollisuutta luoda ruumiillisia kohtaamisia.   

6.1 Rajojen ylittyminen 

Ensimmäinen rajan ylitys oli toiseuden käsitteen kääntyminen päälaelleen. Ta-
jusin oman vierauteni toisten katseen kautta. Liminaalisuus niin tutkimusken-
tällä kuin omassa ruumiissanikin tekivät näkyväksi monien kulttuuristen ja so-
siaalisten rajojen olemassaolon. Tällaisia rajoja koin ylittäneeni rikkoessani 
Bluefieldsin kaupungissa sellaisia kirjoittamattomia sääntöjä, joita huomasin 
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olevan vasta astuessani rajan toiselle puolelle. Olen myös ylittänyt psykologisia 
rajoja tullen tietoiseksi sellaisesta, josta en aiemmin ole ollut tietoinen.  Myös 
omat ruumiini rajat tulivat minulle konkreettisiksi, esimerkiksi tanssiessani kä-
sitykseni mukaan liian seksuaalisesti, tai pyrkiessäni hahmottamaan äitiyttäni 
peilaten tyttäreni tanssia omiin äitiyden myytteihini. Toiseus osoittaa identitee-
tin ja luo rajaa erilaisuuksien välille. Mutta identiteetti näyttäytyikin minulle 
monikerroksisena ja ristiriitaisena. Oman ja toisten stereotyyppisten ja binaaris-
ten identiteettien pirstoutuminen on pakottanut minut astumaan rajan yli. 
Tulkitsen, että tutkimuksellani olen purkanut stereotypioita käyttäen Stuart 
Hallin strategiaa, jossa luokittelevien merkitysten muuttuva luonne on 
lähtökohta. Tämä kyseenalaistaa ennakkokäsitykset toisen alkukantaisuudesta 
tai seksuaalisuudesta hyväksymällä ”valkoisen naisen katseen eroottisuuden”. 
Oman katseen vieraannuttaminen on tehnyt näkyväksi sellaista, joka jää usein 
näkymättömäksi. (Hall 2002, 189–222.)  

Rajojen ylitys, transgressio on ollut tutkimuksessani teema, joka on tehnyt 
minut tietoiseksi rajoista, joita en aiemmin tiennyt olevan olemassa. Koen as-
tuneeni myös tieteiden rajojen yli. Saarnivaaraa (2003) lainaten tutkimukseni on 
hybridi. Olen yhdistellyt monitieteisesti tutkimukseni teoriaa ja koetellut myös 
tieteellisen raportoinnin konventioita. Näen tutkimukseni kuuluvan liminaali-
seen, joka on ”rajalla” tai ”sekä – että” -tilassa, joka toivon mukaan toimii kriit-
tisenä puheenvuorona tieteen perinteisten rajojen ylittämisen puolesta.  

Aloitin tämän artikkelin lapsuuteni muistoilla. Ensimmäinen muisto oli 
tanssi, jossa raja minun ja minua katsovan äidin välillä on häilyvä. Olemme tun-
teen tasolla dialogisessa suhteessa, tulen nähdyksi ja olen myös näkyvä itselle-
ni. Toisessa muistossa minua katsoo opettaja, ankarasti ja tuomitsevasti. Ulko-
puolinen katse määrittää minun ruumistani. Katse saa aikaan häpeän, joka is-
kostuu ruumiini muistiin. Tämä ulkopuolelta minua määrittävä tulee sisääni, 
ylittää ruumiini rajan ja asettuu häpeäksi ruumiiseeni. Ruumiini muisti ei ole 
unohtanut lapsuuteni kokemuksia.  Ne ovat kuitenkin jääneet taka-alalle vuo-
siksi ja vasta kirjoittaessani tätä muistin ne jälleen. En voi väittää, että juuri tuo 
häpeän tunne olisi aktivoitunut tanssiessani seksuaalista May Polea. Mutta 
kiinnostavaa on kuitenkin se, kuinka olen tullut tietoiseksi rajasta ruumiissani. 
Vasta rajan ylittäminen ja siihen liittyvä ahdistuksen kokemus, ja muisto siitä 
on tehnyt rajan minulle näkyväksi (vrt. Saarnivaara  2003).  

6.2 Dialogisuus 

Olen käyttänyt omaa ruumistani tiedon lähteenä. Tutkimukseni tuloksina voi 
nähdä tulkintojen jatkuvan muutoksen ja tarkentumisen dialogisessa prosessis-
sa. Tanssiminen on muodostunut tutkittavien ja tutkijan välissä olevaksi avoi-
meksi tilaksi. Tämä yhteisen tilan kokemus on konkretisoitunut liikkeessä ja 
liikkumattomuudessa. Kahden tanssijan, tutkijan ja tutkittavan välisessä tilassa 
on ollut mahdollista nähdä ja vastaanottaa toisen liike-energiaa, rytmiä, ruu-
miin asentoja ja liikkeen muotoja. Tanssista on tullut yhteisesti tuotettua, mutta 
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ennalta määrittelemätöntä. Jokainen yhteinen tanssi on muuttanut käsitystäni 
itsestäni, tanssikumppanistani ja tanssista. Tanssi on mahdollistanut itsen 
määrittelyn suhteessa toiseen, itseen ja ympäristöön.  

Silloin kun tanssikumppanini on ollut minulle vieras tai en ole juurikaan 
tiennyt hänen historiastaan, on dialogisuus ollut enemmänkin omaa sisäistä 
dialogia. Toisen historian tunteminen ja emotionaalinen suhde tanssikumppa-
niin auttaa tulkitsemaan yhteistä tanssia niin, että voi kokea ymmärtäneensä 
jotakin, jota on vaikea sanallisesti kertoa. Tanssista on tullut tällöin kinesteetti-
nen narratiivi. Ruumiillisen tarinan ymmärtäminen on ollut mahdollista ym-
märtää ruumiillisesti kinesteettisen empatian avulla. Oma liikkeellinen peilaus 
on auttanut luomaan yhteyttä, joka aktivoi myös ruumiin muistoja. Olen ollut 
peili tutkittavilleni, mutta myös tutkittavat ovat olleet peilejä minulle. Nämä 
heijastumat ovat olleet monikerroksisia dialogeja, joissa tanssiva ihminen koh-
taa itsen toisen kautta, ja myös menneisyytensä symbolisella tasolla. Mutta 
tanssiva ihminen voi myös kohdata toisen, sanattomasti. 

6.3 Kommunikatiivinen ruumiillisuus 

Länsimainen perinne on korostanut tekniikan ja taidon osuutta tanssikulttuu-
rissamme. Myös liikunnan valtakulttuuri on nojannut osaavaan, nopeaan ja te-
hokkaaseen ruumiillisuuteen. Tällainen perinne on normittavaa ja marginalisoi 
osaamattomat ja vajavaiset ruumiit. Silloin, kun määritellään etukäteen oikea 
tapa liikkua ja tanssia, voi syntyä vain yhdenlaisia tanssittuja kertomuksia. Tä-
mä asenne legimitoi valtakulttuurin. Näin kuinka myös Bluefieldsissä perin-
teenkantajat kiistelivät siitä, kuka tanssii ”oikein” May Polea. Minullakin oli 
aluksi ennakkokäsityksiä sekä länsimaisesta tanssikulttuurista että nicaragu-
alaisesta May Polesta. Olen kokenut muutoksen oman ruumiillisuuteni kautta. 
Tanssiva ruumiini oli aluksi ”osaava”, länsimaisesti koulutettu ruumis, joka 
myös uskoi tuntevansa nicaragualaista tanssiperinnettä, olinhan opiskellut Ma-
naguan tanssikouluissa muutaman vuoden ajan.  

Tutkimukseni aikana opettelin aistimaan erilaista tanssia. Kuuntelin paitsi 
omaa tanssivaa ruumistani myös toisia tanssijoita May Pole -juhlissa. Opettelin 
myös kuuntelemaan uudenlaista tanssia; tyttäreni kanssa tanssittua ja Blue-
fieldsin reggaeta. Reflektiivisen tutkimusotteen ja ruumiillisen tiedon avulla 
olen löytänyt erilaisia vivahteita omasta ja toisten tanssista ja liikkeestä. Esi-
merkiksi erilaisten tanssityylien hahmottuminen ja oman ruumiini vastaaminen 
näihin eri tyyleihin on hahmottunut vähitellen kokemusteni reflektion ja ruu-
miini muistin avulla.  

Eri vivahteiden löytämisessä on ajallisuudella ollut merkityksensä. En-
simmäiset, tai kokonaan huomiotta jääneet tulkinnat ovat prosessin myötä 
muuttuneet tai tulleet näkyviksi. Oma ruumiini on opetellut aistimaan ja vas-
taanottamaan toisen ruumiin sanattomia viestejä. Niiden tulkinnoissa ovat aut-
taneet ruumiini muisti ja ”ruumiillisen kieliopin” käsitteellistäminen. Tämä se-
mioottisen ja fenomenologisen näkemyksen yhdistäminen on johtanut minut 
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ajattelemaan tanssin eräänlaisena ruumiillisena murteena. Tulkintani on, että 
jokaisen tanssi on osa kollektiivista ruumiin kommunikaatiota, mutta samalla 
yksilöllistä ja ainutlaatuista oman elämän kerrontaa. Sitä voi oppia ymmärtä-
mään, mikäli tuntee toisen historiaa ja ymmärtää kontekstualisuuden, mutta 
ennen kaikkea käyttämällä kinesteettistä empatiaa, oman ruumiillisuuden avul-
la (vrt. kehon topografia, Parviaisen 2002).  

Rajan ylitys, dialogisuus ja ruumiillisen reflektion kehittyminen kohti 
kommunikatiivista ruumista ovat kohtaamista. Itsen näkeminen toisten kautta 
ja toisten näkeminen itsen kautta johdattaa astumaan tuntemattomaan. Silloin 
voi antautua dialogiin. On koettava toisen ainutlaatuisuus ja hyväksyttävä se, 
ettei voi suunnitella etukäteen edes omaa toimintaa. Minulla on ollut mahdolli-
suus koetella tutkimukseni antia tämän tutkimusprosessin aikana. Olen koke-
nut sanattomia kohtaamisia toimiessani tanssiterapeuttina sekä kinesteettistä 
empatiaa hyödyntävänä työnohjaajana. Sanat ovat tulleet myöhemmin koke-
muksen reflektion kautta. Kohtaamisen tila on transitionaalinen: siellä ruumiil-
listuvat symbolisella tasolla menneisyys ja nykyisyys, reaalitodellisuus ja fan-
tasia. Winnicottin (1988, 23–33; 1997/1971, 21–173) ajatuksia mukaellen koh-
taamisen tila on ollut oma ruumiillisuutemme. Tämä on mahdollistanut sanat-
toman kommunikaation, toisen ymmärtämisen kinesteettisesti ja sanattomasti.  
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SUMMARY 
 
 
In May 1997 I traveled to the city of Bluefields in Nicaragua, in order to study 
the May Pole dance ritual of the local people. I had been in the country in de-
velopmental tasks, working as a dance pedagogue in 1990 – 1992. The purpose 
of my study was to collect information about the experiences and interpreta-
tions of the local inhabitants concerning the May Pole tradition. In May 1997 I 
participated in May Pole festivals organized by the inhabitants of different 
quarters of the city, using the participant observation method, when collecting 
information. In fact, my principal research method became dancing with the 
other participants. I also interviewed the people and authorities of the city. I 
had traveled to Bluefields already in 1996 to make sure that the May Pole tradi-
tion was still a living tradition. Originally, May Pole was the fertility ritual of 
the Creole minority population, living on the Atlantic coast of Nicaragua, but 
today the tradition is well-known in the whole country, and folkloristic versions 
of May Pole are taught also in the country's capital, Managua. I returned also in 
May 1998 and 2001 to Bluefields and sought up the people I had interviewed 
earlier. During those visits I only stayed a few days in the city, and there were 
no May Pole celebrations in the different city quarters. Therefore I concentrated 
on other forms of dancing and danced reggae with the local people. 

When I returned to Finland, after my research journey in 1997, and started 
to analyze my research material, I realized that I should first study my own atti-
tudes and prejudices. Although I had lived in the country for years, and the two 
children we had adopted from there also tied me to Nicaragua, the research trip 
nevertheless perplexed me. Many things I had taken for granted, such as aspir-
ing towards equality and the researcher's morals, became the object of my criti-
cal evaluation. Cultural differences, encountering the concept of otherness, and 
my own bodily experiences emerged strongly from my research diaries and 
memories. Consequently, I first started to analyze my own prejudices and atti-
tudes and the way the concept of otherness acquired new dimensions through 
my own experiences. My original research task became more focused and my 
research material made me examine how dance in its different contexts can be 
an information source. My material led me to study dance as a methodical 
question, and I gave up the original goal of my study to gather information 
about the different interpretations given to May Pole tradition by the local in-
habitants. This was because I soon discovered that my own verbally oriented 
analytical dance research was in conflict with the dance knowledge of the lo-
cals. As one of my interviewees put it, he didn't know anything about May Po-
le, he only knew how to dance it. My experiences thus steered me to study 
dance by dancing with my research subjects. My research field comprised not 
only of the city of Bluefields during May Pole, but also my own body. I danced 
both May Pole and reggae with the people of Bluefields. It was especially my 
dance with Evelyn, a woman of my own age that helped me to understand the 
messages and interpretations attached to our shared dance. Later on, I had an 
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opportunity to enrich my study by analyzing my shared dancing experience 
with my adopted daughter. This memory became part of my study. It helped 
me to focus and deepen my understanding of how dance can be interaction 
without words. 

My research consists of five separate publications and the introductory 
part that connects them. The theoretical choices of my study have been influ-
enced by the cultural anthropological and dance therapy studies, which com-
plement my training in sports sciences. I have used the anthropology of the 
symbolic and the psychodynamic theory as my background theories. In addi-
tion to these theories, I relied on the phenomenology of the body, certain theo-
ries of dance and movement therapy, as well as some semiotic premises. How-
ever, according to ethnographic tradition, I have applied these theories in mate-
rial-oriented and hermeneutic way, changing and deepening my interpretations 
in course of the research. 

In the introductory section of my study I explain how theoretical back-
ground and epistemological issues took shape during the research process and 
became embodied in my articles. My theoretical frames are based on the physi-
cal, bodily nature of humans, which I believe comprises the ability of symbolic 
thinking, also verbal expression, spirituality and man's cultural and social di-
mensions. This bodily perspective is the basis of all my articles. I have sought to 
give words to the bodily aspect and through words to come closer to the core of 
the bodily. I also explain how my conception of knowledge is based on the 
hermeneutic and narrative tradition. I have analyzed and interpreted my mate-
rial over and over again, whereupon the dances I shared with my research sub-
jects became ever changing bodily dialogues. Ethnographic research should be 
based on continuous self-reflection. It has been painful to see that by merely 
adhering to the general norms of science, like receiving a research permission, 
has not given me moral absolution. As a researcher, do I have any right at all to 
study other people's traditions? Or do I have the right to report about the sha-
red dance with my daughter, even though she has given me her permission, 
and although I believe that this is good for both of us. I have not found unam-
biguous answers to these questions.  

At the end of my introductory section I conclude that the most important 
themes of my research are dialogues between the dancing people, communica-
tive and reflective body, all kinds of transgressions and the cultural, psycho-
logical and bodily limits which became visible during my research process. 

In my first article "Tanssitettu rouva. Tutkijan ruumiinkokemuksia" [The 
Lady Who Has Been Taken to Dance. Bodily Experiences of the Researcher.] 
(Kulttuurintutkimus, 1/1999) I rely on my own notes from my 1997 research 
trip. I examine the way my conceptions of my own self and my research sub-
jects changed during that research trip. I am overwhelmed by a cultural shock 
and realize how the concept of otherness changes. It is no longer the western 
researcher who studied those others but I, the western, became the other myself 
in the eyes of the locals. I also discuss my right to study others and their tradi-
tions. All this becomes entangled with my own bodily sensations; I am present 
in a strange culture with all my senses. The dancing of May Pole was also a 
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strongly physical experience, mixed with erotic and sexual tensions, which I 
was at the time unable to interpret. 

My second article, "Evelynin tanssi: kokemuksia ja tulkintoja nicaragual-
aisesta May Pole tanssista" [A Dance by Evelyn: Experiences and Interpreta-
tions about the Nicaraguan Dance Ritual Called May Pole] (Suomen Antro-
pologi, 3/2000) describes my shared dance with Evelyn. She was a former 
nightclub dancer, a Creole woman little over forty. I met her the first evening I 
arrived at Bluefields in May 1997. Evelyn was dancing in a small disco. She was 
dancing around a May Pole traditional tree erected in the middle of the floor 
with a Creole youth as her dancing partner. Later on Evelyn pulled me to the 
dance and I danced alternating with Evelyn and the youth. At times we all three 
danced together, and I felt I was symbolically competing with Evelyn about the 
favor of our dancing partner. Afterwards I sought out Evelyn and interviewed 
her. I also interviewed her in May 1998, when my picture of Evelyn's past be-
came clearer. She told me she had danced for the rulers of the country, both for 
dictator Somoza and for the Sandinista soldiers. Evelyn's story gave new tones 
to my own interpretation of our dance together. She said she had used the May 
Pole dance as a form of protest, as she danced with the Sandinista leaders. By 
her dance she was able to mock and question the authority of the soldiers. Be-
cause of this story, I had to ask myself if I had embodied that memory, and did I 
symbolically represent the conqueror? Afterwards I realized I had used impro-
visatory dance therapeutic mirroring technique in our shared dance. This en-
abled bodily interaction, which helped me to experience something I could not 
have understood without our dance together. The power position between us 
appeared to me as a dynamic process, changing with the situation. When I in-
terviewed Evelyn, I had the researcher's power, but when we danced together, 
Evelyn had body power. It was the uneducated, poor woman from a develop-
ing country who was teaching and defining by her dance the western educated 
dance researcher. 

My third article is called "Bodily Flashes of Dancing Women: Dance as a 
Method of Inquiry" (Qualitative Inquiry, 4/2003). There I deepen and focus my 
interpretations of our shared dance with Evelyn. In addition, I compare my two 
other dance experiences with Evelyn's dance. Finally, I sum up my experience 
of the way dance can supply different information about self and the other, de-
pending on the nature of the dancers' mutual relationship. I used my body me-
mories, trying to describe my experiences by several senses. I saw that when I 
danced with Evelyn, I was the receiving party, kinesthetically listening to Eve-
lyn's movements. When I later got a chance to study our dance with my ten-
year-old adopted daughter, I found similarities with my dancing experience 
with Evelyn. Also this time I was the recipient and sought to sense my daugh-
ter's improvised dance story bodily. I interpreted that in our shared dance my 
daughter told how she became my daughter. I learned to see and sense things 
that helped me to strengthen the bodily bond between us. My third dance ex-
perience was different: in 2001 I happened to join a party in Bluefields, where I 
danced with my new acquaintance, a young Creole woman. Remembering my 
earlier dance experience with Evelyn, I noticed how our dance formed a dia-
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logue, where I was no longer in the role of a recipient, like when dancing with 
Evelyn and my daughter. Now I surrendered to my own bodily enjoyment and 
felt free to express myself for my new dance partner and the townspeople gath-
ering around us. My conclusion is that dance can be a complementary method 
to an ethnographic study, especially when the research subject for some reason 
cannot express herself verbally, or when the researcher tries to understand a 
culture that is foreign to her. This however requires recognition of one's own 
bodily experiences and continuous self-reflection. 

My fourth article concentrates on my dance experience with my daughter. 
My article "A Dance by Mother and Daughter" (The Arts in Psychotherapy, 
1/2004) describes how the joint improvisatory danced narrative choreographed 
by my daughter, formed a bodily bond between us. I have described this proc-
ess also by mirroring the memories of our common past. Furthermore, I discuss 
questions related to my motherhood. Motherhood has acquired new shades 
along with adopted parenthood. On the other hand, my description of the 
shared dance made me think about cultural myths connected with motherhood: 
as what kind of a mother did I see myself, and what kind of mother was I 
through my daughter's eyes? From the basis of the shared experience emerged 
an interpretation of the grammar of the body, where I relied on pictorial sche-
matic thinking borrowed from experiential semantics (Lakoff & Johnson 1980). 
This model starts from the idea that all symbolism is based on bodily experi-
ences, whereupon are constructed images that structure pictorial schematic 
thinking, such as internal - external; container; center - periphery; start - finish; 
path or journey; part - entity, etc. The grammar of the body created a structure 
where movement and gestures formed signs, sort of letters. Together they 
formed the body language, a kind of dialect. Interpretations of the dance how-
ever require cultural and social understanding and knowledge of the history of 
the other. Our dance gained its meaning from our common experiences, and we 
could both interpret our dance from our own starting points. 

My fifth article seeks to create a summary of the method of bodily under-
standing. In this article, "Reflektiivinen ruumis, tanssin rajapintoja" [Reflective 
Body: Borderlines of Dancing.] I used as my methodical tools body memory 
(Casey 1987) and the concept of empathy developed in the phenomenology of 
the body (Stein 1989/1917; Parviainen 2003), which also appears in psycho-
dynamic literature. In its bodily form empathy is kinesthetic empathy, which in 
dance is expressed by movement and immobility. I conceptualize what I experi-
enced with my research subjects in the city of Bluefields. Through my own 
body I seek to understand not only what is happening to me but also the others 
and things that surround me. Once again, I have interpreted my material in a 
new way, this time by using my own history and revealing, among other 
things, memories of shame hidden in the body. With my article I want to intro-
duce the question, whether teachers and researchers should learn to know more 
about the impact of their own history on the studied phenomena and on their 
own interpretations. 

I have used my own body as an instrument of knowledge. As the results 
of my research, it is possible to see the continuous changing and focusing of the 
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interpretations. Dancing has become an open space between the researched and 
the researcher, which alters the experiential world. This wordless dialogue en-
ables the meeting of the other kinesthetically, which in turn may help one to 
understand better both self and the other. 
 
Translated by Offical Translator  Tuula Granberg, M.A. 
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A dance by mother and daughter

Maarit E. Ylönen
Department of Physical Education, University of Jyväskylä, PL 35, Box 35,

University of Jyväskylä, FIN-40014 Jyväskylä, Finland

-Mom, what are you writing?
-I’m writing the research plan for my dissertation.
-Write about this train trip.
-I don’t think so, but may I write about the dance
we did together?
-Yeah, go ahead, you can tell about it.

On a train February 10, 2001, between Tampere
and Helsinki

The Family

Originally it was just a small thing. Not any topic
for a doctoral dissertation. Nevertheless, the material
in this article became a part of my doctorate research
on dance as a tool of interaction and expression. I did
not choose this story in advance as material for my
study. It took years before I was able to examine the
process of the dance with my daughter and describe
this material as part of my research work. This is a
story about the way I learned to reflect on my relation-
ship with my child through the process of becoming
a dance therapist. It is a story of a mother and child
sharing a dance, because I was never her therapist.

Anyway, this is how it started: I have three chil-
dren, the two youngest are dark-skinned, adopted chil-
dren. One of them, my middle child, was 10 years
old at the time that we began formulating our dance,
in 1999. We had been living our lives together for
8 years. That time contained a lot-several years of
epilepsy medication for her, and countless medical
and neuropsychological examinations, speech ther-
apy, play therapy, family therapy, special teaching,
temper tantrums, rigid behavior patterns, and jeal-
ousy. During those years, I could not draw a line be-
tween myself and my daughter’s rage and anger. Now,

E-mail address: maarit.ylonen@sport.jyu.fi (M.E. Ylönen).

afterwards, I realize how the concepts of transference
and counter-transference became embodied in our re-
lationship.

I do not believe that we differed much from other
families, except for the different skin color of our
two children. My husband, our biological daughter
and I lived in Central America, not our native country
of Finland, during the children’s adoption, where we
worked on development cooperation tasks. In truth,
everything was so uncomplicated with my eldest bio-
logical daughter. However, my adopted daughter was
different. Before we adopted them in Central Amer-
ica, the children had first lived in a slum, from where
they were brought to a children’s home. They were
young siblings, 2-year-old Damu and her 9-month-old
little brother. We could not get much detailed infor-
mation about their past.

From the very start, Damu proved to be a
strong-willed and active child. We believed that her
mysterious episodes of absence and unreasonable
raging would gradually stop. She received epilepsy
medication rather early, but it was later discontinued,
because neurological examinations gave reason to
assume that the origin of the episodes was psychic.
Problems arose also in day-care and at school because
of temper tantrums and disturbed behavior. Learning
difficulties were identified when she started school.

Ethical questions

It has of course been my starting point, both as
a mother and a researcher, that I must protect my
daughter from any possible harmful effects of telling
this story. Nevertheless, I feel that the perspective I
achieved through my dance/movement therapy stud-
ies about our dance contained empowering elements
that helped to heal, strengthen and create new per-

0197-4556/$ – see front matter © 2003 Elsevier Inc. All rights reserved.
doi:10.1016/j.aip.2003.10.002
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spectives in our relationship and should be related
(Grafanaki, 1996, pp. 329–338). I let my daughter
read and comment on my text freely. She was my
fellow researcher in this article. I have tried to avoid
using my daughter’s story without respecting its mes-
sage (Etherington, 1996, pp. 339–346). However, she
has not had any comments on the memories con-
nected with dancing. In my opinion, this is quite nat-
ural; even adults are not used to reflecting on their
non-linguistic, bodily experiences. I also pondered
how to describe our mutual difficulties without brand-
ing my daughter. For this reason I did not include in
my story any detailed diagnoses that were given to
her over the years. Accurate diagnoses are not, after
all, essential from the viewpoint of our shared danc-
ing experience. I have also exposed to myself, layer
by layer, the cultural labels of motherhood. I encoun-
tered the myth of “the good mother,” which has been
carved in the flesh of Western, educated mothers. This
myth probably also guides my daughter’s conceptions
of me. When describing our shared dance, I became
gradually aware of the fact that my story is of course
also colored by the cultural conventions of mother-
hood (Andrews, 2002, pp. 7–29).

My conceptions of both motherhood and of be-
ing a researcher have been changed by the disclosure
of my own unconscious during our common walk,
as well as during the research process. The process
by which the unconscious becomes partly conscious
keeps continually shaping my story about our shared
dance (Walsh, 1996, pp. 377–384).

After reading a draft of this article Damu whis-
pered in my ear, “May I show this to my teacher?”
I interpreted this question as an indirect permission
to publish it. But I also had an opportunity to ask
Damu’s teacher, Kirsi Siukonen to read and com-
ment on my text. I asked her to act as Damu’s child’s
rights representative and to pay special attention to
the way I wrote about my child. She commented
this way: “When I thought about Damu’s role as a
main character of the story and a dancer, I felt that
the theme of motherhood and the development of the
mother–daughter relationship emerged from the story
more than any diagnoses or special features of Damu.
On the other hand, I think it was clearly a growth
story, with its own continuity, and thus Damu’s tem-
per tantrums or other wild acts did not, in my opin-
ion, gain excessive proportions.” Kirsi also recog-
nized Damu in my text as I have described her, as
a girl who has learned to recognize and handle her
emotions; as the Damu who is discovering new forms
of expression for her anger and disappointments.

I have to take the risk that, despite everything,
Damu may some day ask me: Why did you write
this story? I don’t know yet, how I will answer her
question at that time. Yet, I may answer what I now

believe, that this narrative has a healing power for
both of us.

Theoretical background

Object relationship theory and attachment the-
ory form the basis for my exploration in this ar-
ticle (Bowlby, 1969, 1973, 1980; Kernberg, 1980;
Tähkä, 1997; Winnicott, 1997). A child’s core self,
the deepest layer of identity, is constructed during
early interaction with a close caretaker, usually the
child’s mother. Winnicott (1981, 1988) created the
term “holding environment,” to describe a profound
trustful and accepting state, similar to that in early
mother–child interaction. Disturbances may some-
times occur in the interaction, or the child may be-
come totally rejected, as with adopted children. This
is a very traumatic experience for a child. According
to my interpretation, many of the difficulties we have
had in our family occurred because of the traumatic
past of my adopted daughter.

Because of my own dance history, I have used
movement as a tool of expression and interaction with
all my children. In my later dance therapy studies, I
found theories for interpreting our experiences. How-
ever, this article concentrates only on my shared dance
with Damu, and how I used the information gained
through my studies to understand our relationship and
its aspects that were symbolized in our dance.

In our shared dance, I saw movement as a sym-
bolic “container” of feelings, and thus I could receive
Damu’s messages appearing in a kinesthetic form,
which she did not yet recognize herself (e.g., Lewis,
1986, pp. 143–146; Meekums, 2002, pp. 55–75;
Noack, 1998, pp. 193–194; Payne, 1998, p. 52). Our
dance performance was an empowering process, a
symbolic path or circle that gave shape to experi-
ence; a story has a beginning, a middle part and an
ending. Creating and performing a dance is in itself a
therapeutic event (e.g., Duggan, 1995, pp. 225–240;
Dunphy, 1999, pp. 8–13; Meekums, 2002, pp. 74–76).
Yet, I did not set out at any time to be a therapist to
my daughter, I was her mother. This story is about
the understanding I have gained in retrospect, as I
use the lens of dance therapy and developmental
theory to make sense of our experiences.

Semiotics of the body

I base my interpretation of movement on the
articles of Mark Johnson (1990) and Lakoff and
Johnson (1980) about the connections between bod-
ily existence and cognition. The starting point is that
language structures are constructed on the basis of
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bodily experiences which create images and thus also
language metaphors. According to Lakoff and John-
son, thinking, observations, and language are based
on patterns. Two of them, the image schematic and
propositional patterns, create language structures,
whereas the metaphorical and metonymical pat-
terns create links between the structures. The image
schematic pattern creates the basis for my interpreta-
tions of our joint dance. I am relying on certain basic
schemes of the pattern, which help to understand
pre-conceptual, wordless information. The image
schemes are not based on one sensory modality
only; instead they are comprehensively present in all
activity and cognition. These schemes that catego-
rize human experiences, guide activity and are re-
peated in thinking, include schemes like: part–whole,
start–goal (road, path), container (outside, inside and
their border), center–periphery, connection (contact),
up–down and in front of–behind. Now afterwards, I
can discern those schemes in our dance, by which
we both understood the meanings of the dance
from our own starting points. The metaphorical
pattern helped us to identify in the dance sym-
bolic connections with the reality. Our life situation
and history created metaphorical meanings for the
dance constructed from our images. (e.g., Johnson,
1990, pp. xxxvi–xxxviii, 18–40, 101–116; Lakoff &
Johnson, 1980, pp. 3–45, 170–194, 223–225).

I examine the relationship of language and dance
metaphorically, so that Rudolf Laban’s Effort/Shape
theory (Laban, 1998; Lewis & Bartenieff, 1997)
forms the vocabulary. These elements construct the
picture schemes delineated by Lakoff and Johnson
(1980), whose individual and cultural significances
form the “physical grammar” of dance. In other
words, the image schematic pattern is the structure of
bodily language and Effort/Shape vocabulary forms
the shape for it. The meanings of dance are, however,
always linked with the social situation. In addition,
the dancer’s body carries both its individual history
and collective culture. Dancing involves at the same
time both a shared and an individual form of expres-
sion. In addition to a lived experience, a dance is
also metaphorically “a body language” that contains
countless “dialects.”

“Damu, will you dance with me?”

My teacher colleague asked me to give a perfor-
mance at a training event of Jyväskylä Polytechnic
on September 14, 1999. I was not very enthusiastic
about the matter, because I had hardly performed at
all after my back operations. Nevertheless, I promised
to think about it, if I could entice my daughter Damu
into dancing with me. I think this response came to

me because I remembered our spontaneous dances at
home and realized that our shared moments of danc-
ing have given pleasure to us. The previous fall, I had
started my studies in dance therapy and rediscovered
my moving self.

Damu promised without a moment’s hesitation
when asked, and we decided to start creating the
choreography together. I believed right from the
start that my daughter would keep her promise and
that our joint dance would be a good experience for
Damu who had, after all, been dancing for many
years, since dance and music were natural ways of
expression for her.

The creation of the dance took place in a rather
short time: we used four or five sessions for making
the dance, each lasting no longer than 1 hour. Damu
could not keep up her interest longer than that. That
was all right, because I had started with the idea that
the dance could be a rehearsed improvisation, not
practiced step by step. The duration of the dance was
about 4 minutes, which varied a bit during the differ-
ent rehearsals. Our choice of music was left to the
second to last rehearsal; we had many alternatives that
we tried out according to our moods.

The structure and form of the dance took shape
during the first sessions. Small details always lived,
according to the nature of improvised dance. The
dance technique could be described as following
the principles of creative movement, where details
of dance technique are left in the background and
interaction and expressive elements are accentuated.
The movement language included the whole body,
our hands and feet moved poly-rhythmically.

The use of space was mainly arching, and use of
energy and movement flow was dynamic, alternating
between strong, controlled movement and freely flow-
ing, light movement. Our dance area was small be-
cause both the rehearsing space and the performance
space were small. This caused our use of space to be
different. Damu’s movement receded away from me
in a linear way, then returned back to me. In contrast,
I kept myself in a very small area, using the space
around me in an arching way. My torso curved to-
wards Damu and my hands formed round shapes into
the air. My body formed a kind of kinesthetic con-
tainer for her in the dance.

My movement originated from the pelvis and
chest, flowing from there to the peripheral parts of
my limbs. We danced for each other, mainly mirror-
ing movements both at the level of movement energy
and rhythm. Only the beginning of the dance and cer-
tain parts in the middle of the dance broke the face-to
face pattern. Now, afterwards, I can understand that
this face-to-face setting made possible a direct con-
tact between us in the form of mirroring movement.
We did not only imitate each other, instead, while
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reflecting Damu’s movements I sensed that I could
deepen my empathetic understanding. I followed
Damu’s movements and energy. Sometimes I could
synchronize with her dance and I felt that we did
everything at the same time. Sometimes my move-
ments were delayed as if echoing her dance. We also
had moments of arguing via dance and from time to
time we produced opposite movement material. I in-
terpret that I was clarifying elaborating and shaping
my daughter’s emotional state and bodily messages
through mirroring. Mirroring created a non-verbal
contact between us (e.g., Chaiklin & Schmais, 1986;
Harvey, 1995; Levy, 1995; Meekums, 2002, pp. 33,
53, 88, 94; Stanton-Jones, 1992, pp. 3, 8–9, 74).

“You will dance me up, of course”

The dance started like this: Damu tiptoed up be-
hind me and I turned sharply towards her. I remem-
bered that we just began, before either one had sug-
gested anything. I may have asked: “How does it
start?” I remembered how we saw each other for
the first time in the children’s home. Three-year-old
Damu walked towards me, holding the nurse by the
hand. She smiled at me. Perhaps Damu also remem-
bered this; perhaps she just does not have the words
to describe our first encounter.

Our dance continued so that we started cautiously
mirroring each other, as if getting acquainted again;
we shared our personal space. Our movement was
light, using the space broadly, reaching for each other.
When Damu became my child, we sought for a com-
mon rhythm like a mother and a baby; sometimes she
would wake me at night to play. During the dance
the tempo quickened and the flowing movement be-
came restricted and then totally uncontrolled, splash-
ing. The use of space changed from indirect to direct,
the use of time became sudden, and our dance was
full of strong, raging, tearing movement. In mirroring,
Damu then took the active role; I was just trying to
keep up with her by echoing her movement material
(e.g., Meekums, 1998; Payne, 1998; Stanton-Jones,
1992). That was physically tough; we became out of
breath and sweaty. At some point Damu used mime:
she wagged her forefinger and shook her head. Later,
she told me that in that part she was an angry father.
Then Damu’s eyes and attention were directed away
from us. My own mirroring was instinctive, intuitive,
and I did not have time to consider my movements in
advance. I was only transparent, I let Damu’s move-
ments flow, I received them, and I saw them, sensed
them and reacted to them. Later, when practicing our
dance, I paid more attention to this raging part and
tried to receive the movement, in order to shape it and
make it a little softer, more controlled.

Suddenly, Damu fell to the ground. I asked, “What
should I do now?” She answered, “You have to dance
me up from here.” I remembered those countless
epileptic episodes, when I had taken her to the hospi-
tal. Damu has been examined for years, but only the
first EEG showed findings pointing to epilepsy. Those
episodes were frightening and oppressive. Later on we
could see a connection with the temper tantrums: the
raging Damu had no episodes, but the peaceful, coop-
erative Damu had them. In the dance Damu was lying
on the ground, I moved softly, seeking eye contact
with her. However, I don’t remember that we looked at
each other in the eyes; perhaps such closeness would
have been frightening, too revealing. My movements
were broad; I opened my arms and stretched out my
hands towards her. I slowed down the rhythm and
my use of strength was very light, my arms flowed
in the air, as if inside a cloud. After I had danced
Damu up, we continued the dialogue by dancing more
peacefully. Movement, rhythm and our use of energy
changed from synchronized echoing to mirroring that
commented on each other through movement (e.g.,
Blom & Chaplin, 1988). Although everything hap-
pened intuitively, my story has acquired new tones as
I have remembered it. It seemed that in the wordless
dance we were about to find a way of communicating
with each other. Did I get advice from her in this way
for constructing the relationship between mother and
child? Did my daughter, who was “vastly below her
age level,” have such knowledge that I, “the profes-
sional educator,” did not have?

Another turning point of the choreography was
when Damu ran away from me. When we were re-
hearsing inside, we did not have a lot of room. When
we performed the dance outside in the garden in our
family celebration, 1 year after our first performance,
Damu ran so far that it surprised me and I wondered
whether the music would last for the duration of the
whole dance. That summer she started expanding her
territory, and we were frequently compelled to spec-
ify how far she could go without asking permission. I
could feel how the umbilical cord was being severed.
But Damu always ran back, intentionally, directly and
strongly towards me. I knelt at her level; spread my
arms to embrace her. The dance ended as Damu put
her arms around my neck and hugged me, the way
she always had. Her embrace is still so strong that her
little brother warns her not to hug mommy to death.

Mother, more of a mother . . .

Being an adoptive mother has often pushed me to
the very limits of motherhood. Loving has become
mixed with many shades of feelings—failure, guilt
and exhaustion. Limits have been tested, broken and
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crossed. At present I feel that it has been necessary to
cross these limits. It has forced me to stop and remain
open. This has been difficult because to me, doing
things—raising children, teaching, shaping and even
loving seem to consist of active possession. However,
when it is no longer possible to possess, one must
open and assimilate oneself, passively. When I felt in
the dance that we belonged to a shared experience, to
the same space, and in the same time, letting move-
ment flow in us, I was able to trust that this experience
would carry us over many years.

Although the experience is still strongly present
bodily, I have had to confront feelings of inadequacy
about my own motherhood. Our joint dance told me
things not only about Damu’s early experiences, but
also about our relationship. This relationship appeared
to me as naked and wretched, revealing things about
me that I did not want to see. Being adoptive parents
of culturally different children has in a way put our
parenthood on public display. There has been a very
strong feeling that we must succeed in our task as
parents. Have I tried to succeed by gritting my teeth?
These themes of being a different mother at different
times overlapped the past and the present, and maybe
also the future, so that our shared tranquil time has
yet to come. Yet, when I reflect on our immediate
past, I realize that there have been no temper tantrums
during the past few years.

A few days after our performance we experienced
a moment that I believed was possible just because
of our joint dance. Damu had a temper tantrum at
bedtime. In order to calm her down, I closed her in
my arms in a holding embrace. This holding em-
brace had been tried earlier at day-care, but with
rather poor success. Nonetheless, I was now encour-
aged to try it, and despite our forceful wrestling, I
felt I was mentally mature enough to set the lim-
its for my daughter in this concrete way. I felt deep
love towards her. Swearing, shouting, kicking efforts
and scratching lasted for over an hour, but I had
patience and I had decided to continue as long as
necessary. At some point we moved onto the bed.
Quite suddenly, in the middle of the struggle, Damu
slid between my legs under the bedcover. For a mo-
ment it was totally silent and still. Then I heard the
sounds of a baby, aged about 8 months, gurgling
and laughing happily under the bedcover. This mo-
ment still feels sacred, inviolable. I stopped to lis-
ten to the gurgling and answered gently, lightly, but
did not pull away the bedcover from between us.
There was now present in Damu the baby who had
once been abandoned alone in a Central American
slum. Our intimacy and shared experiences allowed
the emergence of early memories by means of the
kinesthetic sense and body memory (Casey, 1987, pp.
147–168).

I can never know what kind of relationship she
had with her biological mother. I have often hated the
mother, whose rejection can be seen in our everyday
life. Damu’s past is physically constantly present; not
so much in spoken memories or clearly verbalized
cause and effect relationships. Instead, it is more a
question of existence where her longing for closeness,
her restlessness and demand for my complete pres-
ence have taken many forms of expression. Some-
times I sense it in her way of looking at me, some-
times in her questions. But the strongest inescapable
messages have been touches, hugs, doing things to-
gether, dancing and singing.

Damu’s momentary regression had a deep impact
on me. Although the phenomenon is familiar to me
from the theory of psychotherapy, experiencing it with
my own daughter brought up a part of Damu’s past
that I had only known intuitively. The feeling of close-
ness is still present, even when I get angry and shout
with my neck turning red, and lose my patience. I
remember the first smile of my biological daughter.
That smile and many small clues of physical existence
constructed between us a mother–daughter bond that
is strong and very sensual. My relationship with my
adopted daughter is also strongly physical. According
to my interpretation, my relationship with Damu has
acquired new shades after our joint dance, including
more tenderness and vulnerable sensitivity. As a semi-
otic system, dance does not contain only linguistic,
iconic and symbolic meanings, but also connotative
and situational “third degree meanings.” These open
up only through the receiver’s world-relationship and
own history (e.g., Barthes, 1977, pp. 16–68; 1994,
pp. 174–197).

I helped construct Damu’s identity in a concrete
way by creating limits for her, by acting as a mir-
ror for her and by enclosing her fears, anxieties and
brokenness into my own body, so that I could keep
reshaping it and offering to her what she is mature
enough to endure. I hope that this has happened suf-
ficiently.

“Mummy, do you love me?”

For a moment, our joint dance fused our move-
ment language and temperaments into a new kind of
entity. Earlier, I had not been aware of how differ-
ent from me my daughter’s explosive, strong energy
was. I am analytical, my movements and use of
energy flow in a light staccato sliding that varies
from total control to a floating movement that gives
an illusion of freedom. Damu’s movement, talking,
drawing and her whole existence are like one big,
loud shout. Her use of energy is partly restrained,
partly freely flowing and strong, combined with a



16 M.E. Ylönen / The Arts in Psychotherapy 31 (2004) 11–17

linear use of space and impulsive use of time. Her
embrace does not adapt to my body, instead, it takes
me and presses strongly against me, not fusing and
shaping, like the embraces of my other daughter and
my son. I feel that the touch between Damu and me
has remained at the level of the skin and muscles.
I have tried to adapt to her small body, giving way
to the demanding strength with which she hugs me.
To me, this “molding” (Harvey, 1995) or “shaping”
(Lewis & Avsteih, 1984) of our bodies meant a kind
of non-verbal adjustment to each other.

I remember the many times she has asked me if I
love her. This question has acquired new, softer tones
along with the years, but again and again she makes
sure and seeks confidence also by naming feelings. Is
this the pedagogic of love, everyday life, liberation,
or feminist dance? Or is it the pedagogic of moth-
erhood? Seeing the little things, doing something to-
gether, and being present in a way that gives an op-
portunity for creating a common existence, these have
emerged as the most memorable moments with my
children. This process that leads through fusion to
separateness, from limitless existence to limits, from
togetherness to individuality, from us to the self, was
present in a concrete way as we danced. We were not
dancing as separate persons, but the dance was be-
tween us as a space, forming a common entity, ‘us.’
Our dance received meaning from our past, but it also
shaped our past and narrated it in a new way.

Pictures and memories of my own mother rise to
my mind, of the time when we were painting porcelain
or molding clay. The table was cluttered with paints
and materials. The room was dimly lit and my mother
was concentrated on intensive work, her cheeks were
red and her eyes shining. She looked happy, I was
also happy. All my shapeless productions were rest-
ing there, drying next to mother’s paintings and sculp-
tures. Mother saw them, she did not try to reshape any
of them, but together they formed a common space
between us, the mother and the daughter. She kept
telling me how my productions were beautiful and
skillful, and that I made them all by myself.

“This is a lousy family, except my brother”

It has been very difficult for Damu to share me
with others. Her jealousy has caused many types
of disturbing behavior, from restlessness to temper
tantrums. However, her relationship with her little
brother changed radically after our dance perfor-
mance and the holding experience. When I was
playing the next evening with Damu’s little brother,
who is a little more than a year younger than her, she
came to us, staring at me as if offended, and with-
out saying a word, slammed the door shut between

us. We asked her to join our game, which she did,
but she soon tired of it, and told us to go on, while
she looked at a children’s program on TV. This was
something quite new in our family, earlier I could
not have shared my attention with my son without
Damu’s rage. Her relationship with her brother has
since become deeper and I have noticed that there
is a very strong bond between them. Even when
the whole world seems unfair, her brother does not
belong to the same group of mean people.

Damu has gradually learned to name her feelings
and shape them into written or pictorial form; music
and dancing help her to release anger and hatred.
We have also practiced speaking skills in cooperation
with both the school and the many professionals who
have worked with Damu. However, drawing, music
and dance are methods which no one actually offered
to her as tools. Shutting herself up in her own room,
listening to music, stamping wildly and singing loudly
have become her ways of treating disappointments.
Sometimes, we have also found notes on the kitchen
table where she has written a message for mom and
dad and drawn a round crying head.

I have felt relief, because as she has learned to
express her negative feelings, we have all been able
to deal with them as well. Rage and hate have found
a shape, and at the same time, they have shrunk and
become restricted both in time and place. My body is
no longer the object of blind, unorganized emotional
turmoil. Instead, by means of a dance, for example,
I can be part of a common play, a play that imitates
life, where hate, rage and disappointments change
from uncontrolled into controlled form, so we can
learn to handle them. Both of us, the mother and the
daughter.
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