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Tausta 
 
Jyväskylän yliopiston KULKEMA-hankkeessa yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Terveyden 
edistämisen tutkimuskeskuksen kanssa tehtävä väitöskirjatutkimus tarkastelee10-19 -vuotiaiden 
nuorten kulttuuriharrastamista ja -osallistumista suomalaisella maaseudulla sekä määrällisin että 
laadullisin menetelmin. 
 
Suomessa taloudellisen hyvinvoinnin alueelliset erot ovat suuria. Hyvinvointi keskittyy 
kaupunkeihin ja kaupunkien läheiselle maaseudulle; harvaan asuttu ja ydinmaaseutu ovat 
vastakkain rakenteellisten ongelmien kanssa. Pitkät etäisyydet ja vähenevä väestö rajaavat 
mahdollisuuksia. Toisaalta, vapaa-ajan asutuksen kasvu ja tietoliikenne tuovat parannusta ja vireät 
kyläyhteisöt vahvistavat maaseudun perinteistä yhteisöllisyyttä. Palvelujen oletetaan olevan paras 
maaseudun asuinpaikkavetovoiman lähde. (MMM 2003.) Maaseudun katsotaan olevan Suomelle 
suuri yhteiskunnallinen voimavara, mutta keskustelussa maaseudusta keskitytään kuitenkin 
elinkeino- ja talouselämään. Tähän keskusteluun kulttuurikin on otettu mukaan, halutaan kehittää 
kulttuuripalveluja, -yrittäjyyttä ja –toimintaa (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2005), mutta 
maaseudun kulttuuriharrastamisen ja kulttuuriin osallistumisen mahdollisuuksien sekä niiden 
taustatekijöiden tutkimus on silti jäänyt vähäiseksi. Maaseutupolitiikan ja maaseudun 
kulttuuripolitiikan tavoitteena on kuitenkin vahvistaa maaseudun paikallisyhteisöjä ja parantaa 
asukkaiden elinoloja, elämänlaatua ja elinympäristöä, kehittää kansalaisyhteiskunnan ja julkisen 
hallinnon yhteistyötä ja luoda uusia toimintatapoja sekä parantaa maaseudun asukkaiden 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia (MMM 2006). 

Myös nuoriso on avainasemassa maaseudun kehittämisen kannalta, koska nuorten parissa luodaan 
pohjaa tulevaisuuden aikuisten kulttuurin kulutusvalinnoille sekä kulttuuripolitiikalle. Nuorten 
kulttuuriharrastamisen alueelliselle tarkastelulle on paikkansa, koska aiheeseen liittyvää 
tutkimustietoa ei ole tarpeeksi. Kulttuurin katsotaan olevan maaseudun kehittämisen voimavara. 
Tutkimukset ovat osoittaneet suomalaisten olevan ahkeria osallistujia kulttuuritoimintoihin. 
Kulttuuria pidetään maaseudun kehittämisresurssina ja maaseudun sosiaalista pääomaa on niinikään 
tarkasteltu. Vaikuttaa siltä, että tutkimukset jättävät suurelta osin huomiota vaille nuorison 
kulttuuriosallistumisen alueelliset ominaispiirteet, osallistumisen mahdollisuuksien, keinojen, 
motiivien ja merkityksen tarkastelun. On tärkeää ottaa selvää, millaisiksi maaseudulla asuvat nuoret 
kokevat mahdollisuutensa ottaa osaa kulttuuriin. Maaseudun nuorten kulttuuriharrastamisen 
mahdollisuuksien ja kokemuksien tutkiminen on tärkeää maaseudun muutoksen ymmärtämiselle, 
maaseudun kehittämiselle ja sen vetovoiman lisäämiselle kulttuurisen kestävyyden kannalta. 
Maaseudun kulttuuripalvelujen tarjonta poikkeaa kaupunkiympäristöstä. Palvelujen suunnittelussa 
on kuunneltava käyttäjien mielipiteitä, nuoret on otettava mukaan ja tuotettava motivoivia 
kokemuksia luotettuna yhteiskunnan jäsenenä olemisesta (Tulevaisuusfoorumit 2005). 
 
Tavoitteet 
 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten nuoret kokevat oman kulttuuriharrastamisen tarpeensa 
ja niiden täyttymisen mahdollisuudet eri ympäristöissä, jotta kulttuuripoliittiset resurssit voidaan 
kohdentaa oikealla tavalla tehokkaasti kestävän kehityksen ja kulttuurin tasa-arvoisen jakautumisen 



edesauttamiseksi.Tavoitteena on pohtia kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman alueellista jakautumista 
analysoimalla kulttuuriharrastamiseen vaikuttavia yhteiskunnan rakenteellisia tekijöitä sekä 
kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman tasa-arvoisen jakamisen mahdollisuuksia. Tätä taustaa vasten 
tarkastellaanjulkisten palvelujen arvottamisen kysymystä ja kulttuuripolitiikan mahdollisuuksia 
kulttuuriharrastuksen elämänlaatua edistävän vaikutuksen tasa-arvoisen hyödyksi tulemisen, 
alueellisten erojen tasaamisen, maaseudun vetovoiman ja hyvinvoinnin tasa-arvon lisäämisessä. 
 
Aineistot ja menetelmät 
 
Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen menetelmiä yhdistävän tutkimuksen ensisijaisena aineistona 
käytetään Tilastokeskuksen Ajankäyttötutkimuksen vuosien 1999-2000 ja WHO-
Koululaistutkimuksen vuoden 1998 aineistoa. Kulttuuriosallistumisen ajallisen vertailun ja 
muutoksen tarkastelun mahdollistamiseksi käytetään lisäksi Tilastokeskuksen 
Ajankäyttötutkimuksen vuosien 2009-2010 ja Vapaa-aikatutkimuksen vuoden 2002 aineistoa. 
Tilastoaineistojen ohella käytetään pohjoisen Keski-Suomen maaseutukunnissa asuvilta nuorilta 
kerättävää haastatteluaineistoa. Haastattelututkimuksessa selvitetään nuorten harrastamiseen, sen 
motiiveihin, taustoihin, tarpeisiin ja vaikutuksiin liittyviä kysymyksiä, joihin olemassaolevat 
tilastolliset aineistot eivät anna vastausta. Sen tarkoituksena on antaa nuorille mahdollisuus omin 
sanoin kertoa kulttuuriosallistumisen kokemuksestaan ja sen merkityksestä. 

Aineistojen tilastolliset analyysit on suoritettu SPSS for Windows -ohjelmalla. Muuttujien välisiä 
yhteyksiä on tutkittu ristiintaulukoinnein jakorrelatiivisen analyysin monimuuttujamenetelmiä 
soveltaen. Ajankäyttötutkimuksen vuoden 2009 aineiston ja Vapaa-aikatutkimuksen vuoden 2002 
aineiston analysointiin liittyvät tilastolliset ajot on suorittaa Tilastokeskus. Laadullisen aineiston 
analysoinnin apuna käytetään ATLAS.TI–ohjelmaa. Haastateltavien suojan toteutumisesta 
huolehditaan asianmukaisilla tavoilla. 
 
Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat Pierre Bourdieun yhteiskuntakritiikin käsitteet 
kulttuurinen ja sosiaalinen pääoma, Erik Allardtin koetun, hyvän elämänlaadun ja elämäntavan 
käsittet sekä Bourdieu-kriitikko Richard Petersonin kulttuurisen kaikkiruokaisuuden käsite. 

Kysymykset 
 
Tutkimus pyrkii löytämään vastauksia kysymyksiin, mitä ovat nuorten kulttuuriosallistumisen 
taustalla vaikuttavat tekijät sekä millaisia ovatkulttuuriosallistumisen keinot ja motiivit maaseudulla 
asuvien nuorten elämässä. Tutkimuksessa tarkastellaan, keitä nuoret kulttuurin harrastajat ovat, 
millaisia kulttuurillisia mielenkiinnon kohteita nuorilla on, miten, kuinka paljon ja miksi he 
osallistuvat, tai jättävät osallistumatta, ja millaiselta kulttuuriharrastaminen ja osallistumisen 
mahdollisuudet vaikuttavat maaseudun nuoren näkökulmasta. Tässä tutkitaan myös, millaisia 
merkityksiä nuoret itse antavat harrastamiselleen ja millainen vaikutus kulttuuriharrastamisella on 
nuorten itse kokemaan terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun hyvän elämän osatekijänä. 
 
Tuloksia 
 
Kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta mielenkiintoisia kysymyksiä tutkimuksessa on, pystyvätkö 
maaseudun nuoret harrastamaan, mitä haluavat tai osallistumaan kulttuuritoimintoihin siten kuin he 
kokevat tarkoituksenmukaiseksi sekä miten kulttuuriosallistumisen mahdollisuudet ja muodot 
muuttuvat ajassa ja millaista mielikuvaa maaseudusta ja siellä elämisen edellytyksistä 
kulttuuriosallistumisen mahdollisuudet, esteet ja resurssit luovat nuorten mielissä. 
 



Kulttuuriharrastuksista puhuessani en tarkoita vain korkeakulttuurisesti rajattuja institutionaalisia 
harrastuksia, vaikka tällaisen rajauksen tekeminen on yleistä, jotta vältettäisiin kulttuurin käsitteen 
moniin käyttötapoihin ja merkityksiin sekä laajaan kulttuurin määritelmään liittyvät hämmentävät 
epätarkkuudet. Lähden liikkeelle Veikko Litzeninkulttuurin määritelmästä, joka mielestäni on 
nuorten kulttuuriosallistumista ja kulttuurista kestävyyttä tarkasteltaessa mielekäs. Litzenin mukaan 
kulttuuri sisältää kaiken inhimillisen toiminnan ja on luonteeltaan kommunikaatiota, jossa on 
olennaista ihmisen ja ympäristön välinen vuoropuhelu (Litzen1981). Keijo Virtanen on määritellyt 
edelleen,muun muassa geertziläisen antropologisen lähestymistavan kautta, kulttuurin olevan 
ihmisen tekoja, tapoja ja suunnitelmia, joilla hän muodostaa suhteen elämäänsä ja joiden avulla hän 
kommunikoi. Kulttuuri on yhteisesti jaettu merkitysjärjestelmä, jokaohjaa ihmisten valintoja, 
ratkaisuja, uskomuksia, tunteita ja toimintatapoja, ja jonka piirissä elävät ihmiset kasvavat 
kulttuurille ominaiseen tapaan jäsentää todellisuutta.  
Koska kulttuuria on mahdotonta arvottaa laadullisesti, pitäisikin edellä korkea olla 
lainausmerkeissä. (Virtanen 1987; 1993.) Kulttuurisen kestävyyden kannalta pidän tärkeänä juuri 
kulttuurin kommunikatiivista luonnetta ja yksilön tekojen kautta käymää vuoropuhelua 
ympäristönsä kanssa. Kulttuuriharrastuksia ovat tällöin eri taiteenlajien tai kulttuuriperinteen ohella 
myös esimerkiksi jokin yhteisön nuorten yhteisesti luoma vapaa-ajanviettotapa tai 
kulttuuriosallistumista nuorten tapa vaikuttaa yhteisönsä arkeen. Kulttuuriin kuuluvat ajattelutavat 
ja elämisen arki. Kuitenkin, koska kyse on harrastuksista ja osallistumisesta, rajaan esimerkiksi 
koulunkäynnin ja perhe-elämän tarkastelemieni kulttuurin muotojen ulkopuolelle. 
 
Kulttuurinen kestävyys on nähty yhtenä neljästä kestävän kehityksen tukipilarista sosiaalisen, 
taloudellisen ja ekologisen kestävän kehityksen ohella (UM 1998). Kulttuurinen kestävyys jää usein 
kuitenkin taloudellisen kestävyyden välinearvoksi. Kulttuurin nähdään tuottavan lisäarvoa ja 
vetovoimaa maaseudun palveluille, joiden oletetaan olevan paras maaseudun 
asuinpaikkavetovoiman lähde (MMM 2003). Kulttuuri voi toimia maaseudun voimavarana 
muullakin tapaa. 
 
Tämän tutkimuksen näkökulmasta kulttuurinen kestävyys on toki kiinteässä suhteessa muihin 
kestävän kehityksen osa-alueisiin. Kulttuurinen pääoma käy käsi kädessä sosiaalisen pääoman 
kanssa, kehitetäänhän kulttuurista pääomaa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Kulttuuripalvelut ja 
niiden saavutettavuus ovat sekä riippuvaisia taloudesta että tuottavat maaseudun taloudelle 
lisäarvoa. Myös ympäristön tila ja luonnon läheisyys ovat edellytyksiä tiettyjen 
kulttuuriharrastusten (esim. lankojen värjäys luonnonmateriaalein) toteutumiselle ja toiset 
harrastukset (kuten perinnekasvien viljely) puolestaan edesauttavat ympäristön kulttuuriperinnön 
säilymistä. Mutta ihminen ei toimi kuin kone eikä kuin luonto (Virtanen 1993). Ihminen ja kulttuuri 
ovat siinä välissä. Näen kulttuurisen kestävyyden olevan myös voimavara sinänsä.  

Kulttuurisen kestävyyden absoluuttiseen mittaamiseen liittyy kuitenkin ongelmia. Itse käsite on 
liikkuva ja merkityssisällöltään kontekstisidonnainen, jolloin on vaikea luoda ehdottoman 
yleispäteviä mittareita. Mitattaessa kulttuurista kestävyyttä, pitää ottaa huomioon tarkasteltavan 
yhteisön rakenne. Ehdottaisin koettua hyvinvointia yhdeksi kulttuurisen kestävyyden mittariksi. 

Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten kulttuuriharrastamisen ja kulttuuriin osallistumisen muutosta 
paikassa ja ajassa, jossa ympäröivän yhteiskunnan rakennemuutokset vaikuttavat erityisesti 
maaseudun osallistumismahdollisuuksiin.Maaseudun ja kaupungin harrastusmahdollisuuksien 
määrä, lajit, saatavuus ja saavutettavuus eroavat toisistaan ratkaisevasti. Silti laajimman 
harrastajapohjan saavat harrastukset alueellisien erojen jäädessä pieniksi ovat soittoharrastus ja 
lukeminen. Ne myös puolustavat paikkaansa vuodesta toiseen ajallistenkin muutosten ollessa 
pieniä. Hajautetun kulttuuripolitiikan, kirjastojen ja musiikkikoulujen lähes kaikkialla 



mahdollistamat soittaminen ja lukeminen muodostavat suomalaisten kulttuuriharrastusten 
kulmakiven. 
 
Maaseudun kulttuurisen kestävyyden kannalta kulttuuriosallistumisen näkökulmasta on tärkeää 
ylläpitää ja luoda osallistumisen resursseja ja poistaa sen esteitä niin ihmisten mielissä kuin 
aineellisessa maailmassakin. Osallistumisen mahdollisuuksien tukeminen luo nuorille mielikuvaa 
maaseudusta hyvänä asuinpaikkana ja mahdollisena olla sitä aikuisiälläkin. Kulttuuriharrastamisen 
mahdollisuudet lisäävät yhteisön hyvinvointia. Kulttuurinen kestävyys on tästä näkökulmasta 
itsensä toteuttamisen, hyvinvoinnin ja mielekkään elämän mahdollisuuksien luomista, jatkamista ja 
ylläpitämistä. 
 
Talouden vaikeudet heijastuvat voimakkaasti sekä kulttuuripalvelujen tarjontaan, saatavuuteen ja 
saavutettavuuteen että nuorten hyvinvointipalveluihin. Myös osallistumisen henkilökohtaiset esteet 
lisääntyvät. Talouselämän määräävä asema muodostaa haasteen kulttuurisen kestävyyden 
toteutumiselle. Jotta kulttuurinen kestävyys toteutuisi, on ymmärrettävä kulttuurin arvo ihmisen 
elämän perustekijänä ja panostettava siihen taloudellisesti, ajallisesti ja asenteiden tasolla. 
Hyvinvoiva yhteisö tai yksilö on sitä olemisen kaikilla tasoilla, yksi ei riitä. 
 
Kulttuurinen kestävyys suhteessa kulttuuriosallistumiseen liittyy osallistumismahdollisuuksiin. 
Osallistumisen esteitä voidaan politiikan keinoin alentaa ja taloudellisia resursseja kohdentaa 
osallistumista edistäviin toimiin. Kulttuuriosallistumisen kynnysten madaltaminen, 
kulttuuripalvelujen, liikenneyhteyksien ja tietoliikenneyhteyksien tarjoaminen, eli kulttuurin 
saavutettavuuden parantaminen, on siis tärkeää, ei ainoastaan yksilön vaan myös yhteisön ja alueen 
kannalta.Kulttuuriosallistuminen myös julkisen palvelun arvottamisen kysymyksineen liittyy 
kulttuuriseen kestävyyteen. On valinta, mitä harrastus- ja osallistumismahdollisuuksia 
maaseutukunta tarjoaa nuorille asukkailleen. On myös yhteisön valinta, mitä nuorten itse kehittämiä 
kulttuuriosallistumisen tapoja tuetaan henkisten, fyysisten ja taloudellisten toimintaresurssien 
tarjoamisen myötä. On iso kynnys ryhtyä toimintaan, joka sotii yhteisön mielipidettä vastaan. 

Kulttuuriosallistuminen antaa yhteisön jäsenelle henkisiä resursseja osallistua kotikuntansa 
kehittämiseen, luo sellaisia sosiaalisia suhteita ja antaa erityisesti nuorille sellaisia sosiaalisen 
kanssakäymisen taitoja, jotka madaltavat osallistumisen (ei vain kulttuuri- vaan kaiken 
osallisuuden) kynnystä onnistumisen kokemusten kautta (sosiaalinen pääoma), sekä tuo sellaista 
tietotaitoa (kulttuurinen pääoma), jota voi käyttää yhteisön kehittämisessä. Lisäämällä elämänlaatua 
ja elämänhallinnan tunnetta yksilön hyvinvoinnin kautta koko yhteisön, joka on osatekijöidensä 
summa, hyvinvointi kasvaa. Kriittiseksi kysymykseksi kulttuurisen kestävyyden kannalta nousee 
tällöin kulttuuriharrastusten saatavuus ja saavutettavuus. Harrastamiseen vaikuttavia tekijöitä ovat 
ikä, sukupuoli, yhteiskuntaluokka, arvot ja perinteet, perhe ja ystävät, maku, fyysis-ajalliset esteet 
sekä lapsilla ja nuorilla lisäksi vanhempien nuoruudenharrastukset ja koulutus. Erityisesti äitien 
koulutustaustan on havaittu vaikuttavan lasten, erityisesti tyttöjen tulevaisuuteen (Keltikangas-
Järvinen 2006, Kuusela 2003). 
 
Tutkimuksista (mm. Helve, Paunikallio, Toivonen, Tolonen) ja suorittamistani koehaastatteluista on 
käynyt ilmi kulttuuriosallistumisella olevan merkitystä nuoren elämänlaadulle ja hyvinvoinnille. 
Yhteisön jäsenten kulttuurisen pääoman lisääntymisen mukanaan tuoman sosiaalisen pääoman 
vahvistumisen kautta koko yhteisön sosiaalinen pääoma kasvaa. Kun nuorten hyvinvointia 
vahvistetaan, yhteisön hyvinvointi kasvaa. Nuoret, jotka kokevat tarpeisiinsa vastattavan ja 
voivansa hyvin ja suhtautuvat realistisesti mahdollisuuksiinsa kotiseudullaan, ovat myös 
todennäköisimpiä paluumuuttajia takaisin maaseudulle opintojensa jälkeen (Paunikallio 1997, 2001, 
2003, Toivonen 2002). Näin nuoret kasvattavat kulttuurista ja sosiaalista pääomaansa myös 
toisaalla ja tuovat uudet pääomansa emoyhteisönsä resurssiksi (Tolonen 2005). 



 
Kulttuurisen kestävyyden kannalta tärkeää on ottaa huomioon saatavuuden ja saavutettavuuden 
esteiden poistamisessa ei ainoastaan aktiiviset harrastajat, mutta myös ei-harrastajat. 
Harrastamattomuuden suurin syy on mieluisten osallistumismahdollisuuksien puute, ei suinkaan 
mielenkiinnon puute (Siivonen 2010). Internet on kulttuuriharrastusten saavutettavuuden kannalta 
ensiarvoisen tärkeä tasa-arvoa lisäävä tekijä. Suurin osa nuorista sanoo hankkivansa tietoa 
kiinnostuksen kohteistaan neteitse. 
 
Nuoret suhtautuvat maaseudulla asumisen rajoitteisiin realistisesti ja puolestaan optimistisesti 
mahdollisuuksiinsa (Toivonen 2002). Vaikuttaa siltä, että sosiaalinen kanssakäyminen on tärkeä 
tekijä kulttuuriharrastusten vaikutuksissa koettuun terveyteen ja elämänlaatuun. Pitkien etäisyyksien 
ja huonojen kulkuyhteyksien lisäksi nuoria harmittavat eniten harrastus- ja 
huvittelumahdollisuuksien puute tai vähäisyys (Paunikallio 1997). Tähän mennessä saadut tulokset 
osoittavat, että suomalaiset nuoret ovat aktiivisia kulttuuriharrastajia asuinpaikkaansa katsomatta 
(Ajankäyttötutkimus). Maaseudun ja kaupungin eroja korostavan keskustelun ja tätä vahvistavan 
tutkimustiedon valossa tulokset ovat yllättäviä. Aineistot antavat ymmärtää, että 
kulttuuriharrastamisessa on vain pieniä eroja maaseudun ja kaupungin välillä. Vastaanottavien 
kulttuuriharrastuksien (esimerkiksi elokuvissa tai taidenäyttelyssä käynti) kohdalla harrastamisen 
useuden lisääntyessä kaupungin suhteelliset prosenttiosuudet kasvavat. Tällaista ei kuitenkaan 
tapahdu omaa tekemistä käsittävien harrastusten kohdalla, vaan harrastusmäärät pysyvät tasaisina 
kaupungin ja maaseudun välillä. Siinä missä aktiivisia harrastajia on yhtälailla sekä maalla että 
kaupungissa, erot tulevat suuremmiksi ei koskaan tiettyä harrastusta harrastavien joukossa, joita 
maaseudulla asuvista on aina eniten. Näyttää siis siltä, että alueelliset erot tulevat tärkeiksi 
nimenomaan satunnaisen harrastamisen kohdalla, jolloin kaupunkilaisnuorilla on otollisemmat 
mahdollisuudet ”ajautua” kulttuuritoimintojen piiriin.  
 
On kuitenkin suuria eroja siinä, kuinka nuoret käyttävät hyväkseen saavuttamansa kulttuurista ja 
sosiaalista pääomaansa. (Tolonen 2005.) Tutkimuksista löytyy maaseudulta poismuuttoa 
suunnittelevien nuorten ryhmiä ja yhtälailla maaseutuun ja maaseudulla asumiseen myönteisesti 
suhtautuvia nuoria. Vesa Rouhiaisen mukaan juvalaiset nuoret miehet voidaan jakaa viiteen eri 
orientaatioryhmään: maailmalle suuntautuneisiin opiskelijoihin, autopoikiin, rentoihin 
poikamiehiin, vakiintuneisiin avomiehiin ja nuoriin isiin. Yleisesti ottaen maaseutu on nuorten 
miesten mielestä mukava paikka asua, pientä ympäristöä arvostetaan. Rennot poikamiehet ja 
vakiintuneet avomiehet viihtyvät suhteellisen hyvin maaseudulla. Passiivisia tai seisahtuneita 
nuoria, jotka vielä miettivät tulevaisuuttaan, vastaavat jossain määrin Rouhiaisen autopojat. 
(Rouhiainen 2000, 2001,Paunikallio 1997, Soininen 1998.) 
 
Tilastoaineistoista löytyy myös kulttuuriharrastuksia, jotka ovat yhteydessä keskenään. Sosiaaliseen 
kanssakäymiseen orientoituneet nuoret harrastavat ajanviettoa kavereiden kanssa, rockkonsertteja ja 
musiikin kuuntelua. Musiikin kuuntelua harrastaa niin ikään instrumentin soittajien ryhmä, joka 
assosioituu myös seurakunnan toimintaan. Miten kuunnellun musiikin genre vaihtelee näissä 
ryhmissä, ei tilastoaineiston pohjalta voi vastata. Ajankäyttötutkimuksen aineistossa ei ole 
myöskään eroteltu, mitä instrumenttia soitetaan, millaista musiikkia sillä soitetaan tai millaista 
musiikkia kuunnellaan. Vapaa-aikatutkimuksen mukaan kaikissa 10-19-vuotiaiden ikäryhmissä 
vuosina 1981, 1991 ja 2002 ylivoimaisesti soitetuimmat instrumentit ovat piano ja akustinen kitara 
(Tilastokeskus 2005). Näitä ei kuitenkaan voi yleistää minkään tietyn musiikinlajin instrumenteiksi. 
Petersonin ja Simkusin mukaan musiikkimaun kaikkiruokaisuuteen vaikuttavat korkea 
sosioekonominen asema ja koulutustaso (Peterson and Simkus 1992). Tilastollisesta aineistosta 
ilmenevään jakoon korkea- ja populaarikulttuurinharrastajien ryhmiin ja niille ominaisiin 



sosiaalisen kanssakäymisen muotoihin, jotka viittaavat sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman 
erilaiseen jakautumiseen ryhmäytymisen kautta, täytyy hakea vastausta haastattelututkimuksella. 

Nuorten kulttuuriosallistumisen muutokset maaseudulla heijastelevat koko maassa tapahtuneita 
muutoksia. Fantasiaharrastusten merkitys on lisääntynyt, lukeminen on pysynyt yhtä kiinnostavana 
kuten musiikin kuuntelukin. Yhteiskunnan huono taloudellinen tilanne vaikuttaa myös maaseudun 
nuorten kulttuuriharrastusten saavutettavuuteen heikentävästi. Toisaalta parantuvat 
tietoliikenneyhteydet luovat osallistumisen mahdollisuuksia fyysis-ajallisten esteiden poistamisen 
kautta. 

Nuoret, jotka kokevat voivansa asua maalla, eli maaseudun rakenteet ja resurssit vastaavat 
henkilökohtaisiin pääomaintresseihin, haluavat osallistua kotikuntansa kehittämiseen ja palaavat 
muita opiskelemaan muualle lähteneitä todennäköisemmin takaisin maaseudulle. (Vrt. mm. 
Paunikallio 1997, 2000). Tässä kulttuuriosallistuminen on tärkeä henkilökohtaisen hyvinvoinnin 
kokemuksen osatekijä. Kulttuuriosallistumisen mahdollisuuksien tukeminen lisää hyvinvointia 
maaseudulla. Tutkimukseni näkökulmasta kulttuuriosallistuminen on siis yhteisönsä voimavara ja 
kulttuurinen kestävyys tämän voimavaran ylläpitämistä, säilyttämistä, vahvistamista ja jalostamista 
niin, että se tulevaisuudessakin ihmisiä ruokkisi.  
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