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Tiivistelmä

Elisa Tiilikainen: Yksinäisyys ja elämänkulku. Laadullinen seuran-
tatutkimus ikääntyvien yksinäisyydestä. Helsingin yliopisto. Valtio-
tieteellisen tiedekunnan julkaisuja 2016:4.

Tutkimuksessa tarkastellaan ikääntyvien yksinäisyyttä elämänkulun näkökul-
masta. Punaisena lankana kulkee näkemys siitä, ettei ihmisen toimintaa ja ym-
päröiviä olosuhteita voida ymmärtää rajaamalla tarkastelu vain tiettyyn elämän-
vaiheeseen: on kiinnitettävä huomio myös aiempiin elämäntapahtumiin, sosiaa-
lisiin suhteisiin ja laajempiin yhteiskunnallisiin tekijöihin elämänkulun ajalta.
Tutkimuksessa kysytään, millä tavoin myöhemmällä iällä koettu yksinäisyys kie-
toutuu elämänkulkuun: millaisia sosiaalisia polkuja ja niiden varrelle linkittyviä
elämäntapahtumia tai -vaiheita yksinäisyyden taustalta voidaan paikantaa ja
millaisia muutoksia yksinäisyydessä elämänkulun varrella mahdollisesti tapah-
tuu.

Tutkimuskysymyksiin vastataan laadullista seurantatutkimusta hyödyntäen.
Laadullisen seurannan avulla pyritään tavoittamaan yksinäisyyden ajallinen
luonne ja sille annetut merkitykset suhteessa elämänkulullisiiin siirtymiin, ta-
pahtumiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Tutkimusaineisto rakentuu kymmenen yk-
sinäisyyttä kokevan ikääntyvän ympärille. Heidät tutkija on kohdannut viiden
vuoden ajanjaksolla yhdestä neljään kertaan. Lisäksi haastateltavat ovat osallis-
tuneet kymmenvuotiseen Ikihyvä Päijät-Häme -kyselytutkimukseen, jonka ai-
neistoja hyödynnetään yksinäisyydessä tapahtuvia muutoksia tarkasteltaessa.
Laadullisen seurantatutkimuksen soveltaminen erilaisiin tutkimuskohteisiin on
vasta aluillaan, eikä sitä ole aiemmin käytetty ikääntyvien yksinäisyyttä tutkitta-
essa. Keskeisen osan tutkimusta muodostaa tutkimusprosessin kuvaus ja sen pa-
rissa käydyt metodologiset pohdinnat.

Tutkimuksessa yksinäisyyttä tarkastellaan menetettyjen ja toteutumatto-
mien sosiaalisten roolien ja rakoilevan sosiaalisen saattueen näkökulmista. Me-
netetyt ja toteutumattomat sosiaaliset roolit liittyvät leskeytymiseen, kumppa-
nittomuuteen, lapsettomuuteen ja lapsenlapsettomuuteen sekä eläköitymiseen,
joihin liittyviä menetyksiä, muutoksia ja toiveita myöhemmällä iällä koetun yk-
sinäisyyden taustalta voidaan paikantaa. Rakoilevaan sosiaaliseen saattueeseen



kietoutuvat ruumiin rajallisuus, hyvän ystävän kaipuu, kokemus vieraasta kult-
tuurista ja erilaiset vanhemmuuteen liittyvät kitkat, joiden myötä sosiaalinen
osallisuus ja sen mahdollisuudet ovat kaventuneet ja sosiaalisiin suhteisiin koh-
distuvat odotukset ovat jääneet toteutumatta. Myöhemmällä iällä koetun yksi-
näisyyden taustalla näkyvät myös erilaiset elämäntapahtumien, kuten äidin me-
nettämisen ja lapsuuden sotakokemusten haavat ja heijastumat. Niiden jäljet
ovat joko olleet läsnä yksinäisyyden kokemuksena läpi elämän tai nousseet pin-
taan vasta myöhemmissä elämänvaiheissa.

Sekä haastattelu- että kyselyaineistosta on mahdollista löytää sekä pitkäkes-
toista että elämäntilanteista yksinäisyyttä. Vain harvalle yksinäisyys on ollut
vuosien mittainen pysyvä olotila. Osalle haastateltavista yksinäisyys on ollut
vasta vanhemmiten kohdattu kokemus, mutta suurimmalla osalla yksinäisyys
on elämänkulun aikana aaltoillut. Yksinäisyys on ollut läsnä tietyissä elämänti-
lanteissa tai -vaiheissa. Myös tutkimusvuosien aikana muutoksia on tapahtunut
molempiin suuntiin: yksinäisyys on sekä lisääntynyt että vähentynyt.

Tutkimus tuo esiin yksinäisyyden dynaamisen luonteen ja juurtumisen yksi-
löllisiin elämäntarinoihin. Pelkkää yksinäisyyttä tutkimuksessa mukana olleiden
joka päiväinen elämä ei ole ollut. Myös yksinäinen arki on sisältänyt merkityk-
sellisiä ihmissuhteita, päivien kohokohtia ja tulevaisuuden haaveita. Läpi tutki-
muksen tulee näkyväksi yksinäisyyden prosessuaalinen ja suhteisiin sidottu
luonne, joka tarjoaa tarttumapintoja erityisesti yksinäisyyden syihin. Yksinäi-
syyttä koetaan aina suhteessa johonkin: läheissuhteisiin, ympäröiviin yhteisöi-
hin tai laajemmin yhteiskuntaan. Yksinomaan ihmissuhteista ei yksinäisyydessä
kuitenkaan ole kyse, vaan myös laajemmin arjen infrastruktuurista, osallisuu-
den mahdollisuuksista ja ehdoista, joilla ihminen kiinnittyy tai jää kiinnitty-
mättä toisiin ihmisiin. Elämänkulkunäkökulmaa hyödyntäen tutkimus avaa ik-
kunoita ikääntyvien sosiaalisen elämän ja laajemmin eri elämänkulun vaiheissa
koetun yksinäisyyden ja sen syiden tarkasteluun. Tärkeän avauksen tutkimus
antaa myös yksinäisyyden lievittämisestä käytyyn keskusteluun.

Asiasanat: yksinäisyys, elämänkulku, ikääntyminen, vanhuus, sosiaaliset polut,
sosiaalinen saattue, sosiaaliset roolit, laadullinen seurantatutkimus, haastatte-
lututkimus



Abstract

Elisa Tiilikainen: Loneliness and life course. Qualitative longitudi-
nal research on loneliness among older people. University of Hel-
sinki. Publications of the Faculty of Social Sciences 2016:4.

The research explores loneliness in old age from a sociological life course per-
spective.  Acknowledging that individual experiences are always embedded in
not just the present everyday life but also the past life events and the wider social
surroundings in which people are linked during their course of life. The research
answers to questions such as: what kind of social pathways, life situations and
life phases can be found behind loneliness in older age and how does loneliness
change during one’s life course.

Using a qualitative longitudinal approach the research aims to grasp the tem-
poral nature of loneliness and its individual meanings in relation to different
transitions, events and social relations during the life course. The research data
builds on one to three interviews with ten older persons during a five year period.
The interviewees have participated in a ten year cohort study Good Ageing in
Lahti Reagion (GOAL) conducted in southern Finland. The survey data is also
used when looking at changes in loneliness. Qualitative longitudinal research
has been scarcely used among older people, there for the research offers new
methodological findings and implications.

In the analysis loneliness is described through lost and unfulfilled social roles
and weakening social convoy. The first involves life changes and situations such
as widowhood, being without a partner, childlessness and grandchildlessness
and retirement, due to which loneliness has been present in the lives of the in-
terviewees. The weakening social convey has meant lack of a good friend, expe-
riences of a foreign and strange culture and friction with children or one’s own
parents. Due to the weakening social convoy hopes toward social relationships
have been unfulfilled and the possibilities of social inclusion have declined. Also
trajectories of childhood experiences such as war time or loss of one’s own
mother were connected to loneliness. Some of them have meant loneliness that
has been present nearly for a lifetime but for others these trajectories have had
an impact on loneliness only in old age.



 Both in the interviews and survey data loneliness appears as a life situational
or as a lifelong experience. Only for a minority of the research participants lone-
liness has been present for a long time. For others loneliness has been a new
experience encountered in old age, but for most loneliness has fluctuated during
the life course. It has been present in different life situations and life phases. Also
during the research period there has been changes both ways: loneliness has
both decreased and increased.

The research reveals the dynamic nature of loneliness and the different ways
in which loneliness is rooted in the individual life stories and life courses of older
people. Even though the interviewees have reported being lonely often or all the
time, it has not meant they have been experiencing continuous loneliness in their
everyday life. Meaningful relationships have also been present. Throughout the
research loneliness appears as a processual and relational experience which of-
fers more understanding on the reasons behind loneliness and interventions to
reduce it. Loneliness is always experienced in relation to something: personal
relationships and social bonds, communities or more widely to the surrounding
society. Hence loneliness is not only connected to relationships but also to the
everyday life infrastructure and social environment through which a person is
connected or unconnected to other people.

Using a life course perspective the research opens windows to the social
worlds of older people and more broadly to loneliness experienced in different
live phases and situations during life course. By revealing reasons behind lone-
liness the research also gives an important input on discussions of loneliness in-
terventions.

Key words: loneliness, life course, ageing, older people, social pathways, social
convoy, social roles, qualitative longitudinal research, interview
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erityisen kiitollinen siitä, että olet rohkaissut omaääniseen, toisinaan omintakei-
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ulkopuolella. Ilolla ja ylpeydellä olen seurannut mukanasi maisterivaiheen tut-
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olet kannustanut, tukenut ja pitänyt puoliani akateemisessa maailmassa. Toivot-
tavasti yhteistyömme jatkuu vielä monien muiden tutkimusten merkeissä.
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löysi lopullisen muotonsa. Kiitos mukana elämisestä tutkimuksen loppu-
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esitellä niin muutaman sivun ajatusaihioita kuin parinsadan sivun käsikirjoi-
tuksia. Kiitos teille kaikille kannustavasta ja keskustelevasta ilmapiiristä!
Haikein mielin en enää suuntaa askeleitani kohti yhteisiä seminaaripäiviä.
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1 Johdanto

Mitä on olla yksinäinen? Tämä kysymys aloitti aikoinaan tutkimusprosessini.
Olin lukenut yksinäisyydestä lehtien palstoilta ja kuullut puhuttavan ihmisistä,
etenkin vanhoista ihmisistä, joilla on vähän tai ei lainkaan ihmissuhteita. Yksi-
näisyyttä on pidetty aikamme ilmiönä ja yhtenä keskeisistä yhteiskunnallisista
kysymyksistä (Jokinen 2005b; Saari 2010). Kansainvälisissä tutkimuksissa sen
on kerrottu kulkevan käsi kädessä terveyttä vaarantavien elintapojen kanssa ja
lisäävän kuolleisuutta, terveyspalvelujen käyttöä sekä pysyvään laitoshoitoon
joutumista (esim. Luo ym. 2012; Geller ym. 1999; Russel ym. 1997), mikä on he-
rättänyt huolta myös Suomessa. Vilkasta keskustelua seurattuani huomasin yhä
useammin pohtivani sitä, mitä yksinäisyys sitä kokevalle oikeastaan merkitsee.
Keitä ovat nämä yksinäiset, joista niin paljon puhutaan? Miksi ja millä tavoin he
kokevat itsensä yksinäiseksi?

Samojen kysymysten äärellä ovat toki olleet monet muut ennen minua, sillä
empiirisen yksinäisyystutkimuksen perinne ulottuu 1970-luvun alun psykologi-
siin tarkasteluihin (Weiss 1973). Sittemmin yksinäisyys on ollut kiinnostuksen
kohteena monella eri tieteenalalla. Sekä Suomessa että muualla maailmassa ai-
hetta käsittelevien julkaisujen määrä on moninkertaistunut viimeisten vuosi-
kymmenien aikana. Tutkimus on tuottanut paljon tietoa yksinäisyyden yleisyy-
destä ja sen yhteyksistä erilaisiin demografisiin tekijöihin, sairauksiin, elämän-
tapahtumiin ja elämänasenteisiin. On tutkittu sitä kuka on yksinäinen, millaiset
riskitekijät yksinäisyydelle altistavat ja miten yksinäisyyttä voidaan lievittää.
Tutkimustulokset ovat kuitenkin olleet osittain ristiriitaisia (ks. Savikko 2008;
Uotila 2011). Samalla ne ovat nostaneet esiin uusia kysymyksiä. Tarpeeksi ei ole
kiinnitetty huomiota siihen, miten ihmiset itse yksinäisyyttään määrittelevät ja
mitä se heidän jokapäiväisessä elämässään tarkoittaa (Victor, Scrambler ja Bond
2009, 49–50).

Jo ensimmäiset tekemäni haastattelut (Pajunen 2011) osoittivat, että yksi-
näisyyden ilmenemismuodot, syyt ja syvyys ovat vaihtelevia. Yksinäisiksi itsensä
tuntevat eivät ole täysin ”toisenlaisia” terveyskäyttäytymisensä ja elämäntyy-
linsä suhteen tai tyystin eristäytyneitä ympäröivästä sosiaalisesta elämästä. Yk-
sinäisyyden syyt ovat myöskään harvoin palautettavissa yksinomaan sitä koke-
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van ominaisuuksiin, kuten osassa tutkimuksista on annettu ymmärtää. Pikem-
minkin yksinäisyyden syyt näyttävät liittyvän heidän elämänkulkuunsa ja siihen
moninapaiseen sosiaaliseen ympäristöön, johon ihminen elämänsä aikana lin-
kittyy. Muiden tunteiden tavoin yksinäisyys on sosiaalinen prosessi, joka saa
merkityksensä ajassa ja paikassa, jossa sitä koetaan (Johannisson 2012).

Tässä tutkimuksessa olen halunnut vastata kysymykseen, millä tavoin myö-
hemmällä iällä koettu yksinäisyys kietoutuu elämänkulkuun. Punaisena lankana
työssäni kulkee monitieteellinen elämänkulkututkimus, jonka parissa on vallin-
nut ymmärrys siitä, ettei ihmisen kokemuksia, toimintaa ja ympäröiviä olosuh-
teita voida ymmärtää, jos tarkastelu kiinnitetään vain nykyiseen elämänvaihee-
seen (esim. Elder ja Giele 2009). Ajallisuuden lisäksi elämänkulku on sidottu
myös paikkaan, ja sitä muovaavat monenlaiset sosiaaliset kontekstit kuten ym-
päröivät ihmissuhteet, historialliset tapahtumat ja kulttuuri (Settersten 2003,
2). Elämänkulun käsitteellä (engl. life course) onkin viitattu ensisijaisesti sosio-
logiseen käsitykseen elämän etenemisestä. Se on elämänkaaren käsitettä (engl.
life span) prosessuaalisempi lisätessään biologisten, geneettisten ja yksilön elä-
mänhistoriallisten tekijöiden rinnalle ikänormit, kohorttivaikutukset, historian
kulun ja ylipäätään ne yhteiskunnalliset tekijät, jotka vaikuttavat siihen, millai-
sia mahdollisuuksia ihmisellä on itse rakentaa elämänkulkuaan. (Marin 2001,
28.)

Elämänkulkunäkökulmasta huolimatta, tai pikemminkin juuri siitä johtuen,
tarkasteluni taustalla ei ole mekanistinen kausaliteettikäsitys, jonka mukaan ta-
pahtumat etenevät suoraviivaisesti eteenpäin syiden ja seurausten vääjämättö-
mänä ketjuna. Käsite elämänkulku pitää sisällään myös ajatuksen, että elämässä
voidaan joskus palata taaksepäin ja kokea tietyt elämänvaiheet uudelleen, mutta
eri tavoin (Marin 2001, 28). Lineaarisuuden sijaan elämänkululle on ominaista
monensuuntaisuus, sillä se voi edetä moniin eri suuntiin riippuen siitä, millaisia
elämänpolkuja1 (engl. trajectories) ihminen valitsee tai päätyy kulkemaan. Elä-
mänkulun prosessinäkökulma haastaa pohtimaan elämänkulun todellistumista
suhteessa ympäristöönsä: ilmiöt syntyvät ja esiintyvät yhteyksissään ja saavat
erityisen asemansa ja merkityksensä omaan tilanteeseensa liittyvässä suhdejär-
jestelmässä (Pohjola 1994, 21).

Keskeistä sosiologiselle elämänkulun käsitykselle on ymmärrys siitä, etteivät
ihmiset elä toisistaan irrallaan, vaan linkittyneinä toistensa elämiin (engl. linked
lives). Tiedetään, että muun muassa perheenjäsenten elämät vaikuttavat oman

1 Suomenkielisessä tutkimuskirjallisuudessa trajectories -käsitteestä on käytetty suomennosta
kehitysura (Virkola 2014) tai trajektori (Marin 2001), mutta myös elämänprosessista (Jylhä 1990)
ja elämänpoluista on puhuttu (Purhonen ym. 2002). Käännöksen ”elämänpolku” koen soveltuvan
hyvin yksilötasolla tapahtuvien muutosten kuvaamiseen. Metaforana polku on viehättävä: ennus-
tamaton, vaihteleva, eikä kahta samanlaista löydy.



17

elämän suunnitteluun, elämäntapahtumien ajoittumiseen ja hyvinvointiin
(esim. Dupre ja Meadows 2007; Pavalko ja Willson 2011). Useimmat elämänta-
pahtumat saavat myös merkityksensä ja tulkintansa suhteessa muihin ihmisiin:
perheisiin, ystäviin, sukulaisiin ja työtovereihin (Marin 2001, 37). ”Ihmiset eivät
elä yksi kerrallaan, kukin vuorollaan, vaan toistensa lomassa, sikin sokin sa-
massa sotkussa kuin tippaleipä”, kiteyttää kirjailija Juha Seppälä (2015, 91).

Anneli Pohjola (1994, 24) on jäsentänyt elämänkulun logiikkaa ”aika, paikka,
politiikka” -kolminaisuuden avulla. Jäsennyksessä ”aika” viittaa elämänkulun
tapahtumien sekvensseihin, elämän koettuun jatkuvuuteen tai epäjatkuvuuteen
ja yksilölliseen elämänaikaan ajan historiallisessa kulussa. ”Paikalla” on roolinsa
elämänkulun tapahtumien kontekstina: elämänkulun puitteet rakentuvat pai-
kallisten olosuhteiden ja mahdollisuuksien ohjaamina. ”Politiikka” puoletaan
viittaa elämänkulun arviointiin liittyviin tulkintoihin, jota myös tutkija itse tuot-
taa valitessaan kehyksen, josta tutkimuskohteena olevaa elämänkulkua tarkas-
telee. Elämänkulussa ja sen tarkastelussa on siis monin tavoin kyse suhteelli-
sesta ja suhteisiin sidotusta tarinasta. (Mt.) Tutkimuksessani tarkastelen yksi-
näisyyttä elämänkulun näkökulmasta, jolloin tutkittavieni elämänkulku saa
väistämättä yksinäisyyden raamit. Kaikkea en ole kyennyt tai pyrkinyt tavoitta-
maan, mutta ”yksinäisistä” en silti ole halunnut puhua, sillä kohtaamani ikään-
tyvät ovat paljon muutakin, kuten tutkimuksen edetessä tuon esiin.

Tutkimusaineistoni on muodostunut kymmenen yksinäisyyttä kokevan
ikääntyvän, seitsemän- ja kahdeksankymppisen naisen ja miehen, ympärille.
Olen kohdannut heidät viiden vuoden ajanjaksolla yhdestä neljään kertaan, suu-
rimman osan kolmesti. Tutkimustehtävääni vastaan siis laadullista seurantatut-
kimusta hyödyntäen pyrkimyksenäni huomioida yksinäisyyden ajallinen
luonne: jatkuvuus ja muutos ja niille annetut merkitykset suhteessa elämänku-
lullisiiin siirtymiin ja tapahtumiin (Nikander 2015). Samalla tulen kertomaan
myös tutkimusprosessista sekä siihen liittyvistä pohdinnoista ja valinnoista, sillä
laadullisen seurantatutkimuksen soveltaminen erilaisiin tutkimuskohteisiin on
vasta aluillaan (mt., 247), eikä sitä ikääntyvien yksinäisyyttä tutkittaessa ole käy-
tetty. Tutkimuksen kokonaisuus rakentuu yksinäisyyden ja elämänkulun sisäl-
löllisen tarkastelun, metodologisen keskustelun ja eettisten pohdintojen vuoro-
vaikutukselle (ks. myös Pohjola 1994).

Tutkimusraportti etenee seuraavasti: Luvussa 2 esittelen tutkimuksen lähtö-
kohdat: tutkimuskohteena olevan yksinäisyyden ja sen ajallisen luonteen ja täs-
mennetyn tutkimustehtäväni. Luvussa 3 tarkastelen yksinäisyyden ja elämänku-
lun tutkimisesta käytyä keskustelua ja esittelen tutkimusmenetelmälliset valin-
tani: aineistoni, orientaationi ja analyysin kulun. Aineiston keruuta ja siten myös
tutkimuksen analyyttistä rytmiä avaan perusteellisemmin luvussa 4, jossa ker-
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ron tutkimusprosessin etenemisestä. Samalla pohdin tutkijan positiotani ja ylei-
semmin tutkimuksen tekoon liittyneitä eettisiä valintoja. Tutkimuspäiväkirjo-
jani otteilla ja kuvauksilla haastattelutilanteista luku tutustuttaa ennen kaikkea
tutkimusprosessiin, mutta myös kohtaamieni ikääntyvien elämäntilanteisiin ja
niissä tapahtuviin muutoksiin.

Luvussa 5 tarkastelen puolison kuolemaa, kumppanittomuutta, lapsetto-
muutta ja lapsenlapsettomuutta sekä työelämästä irtautumista, joihin liittyvien
menetettyjä tai toteutumattomia sosiaalisia rooleja olen haastateltavieni yksi-
näisyyden taustalta paikantanut. Luvussa 6 kuvaan ruumiin rajallisuutta, hyvän
ystävän kaipuuta, vieraaksi koettua kulttuuria ja vanhemmuuden kitkoja, joiden
myötä koettu yksinäisyys kietoutuu yhteydentunteen puutteeseen, osattomuu-
den ja turvattomuuden kokemuksiin. Luvussa 7 kuvaan erilaisia yksinäisyyspol-
kuja eli yksinäisyydessä tapahtuneita muutoksia tutkimusprosessin ajalta. Sa-
malla kuvaan erilaisia elämäntapahtumien haavoja ja heijastumia, joiden jäljet
näkyvät osan haastateltavistani yksinäisyyden taustalla. Luku 8 kokoaa yhteen
menetelmälliset ratkaisut, tutkimuksen tulokset ja elämänkulkunäkökulman
merkityksen tutkimusprosessini ulkopuolella.
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2 Tutkimuksen lähtökohdat

Yksinäisyyttä käsittelevien tutkimusten parissa on pidetty haasteena sen tutki-
misen kirjavuutta. Yksinäisyyden on sanottu pakenevan yksiselitteistä tulkintaa
(Jokinen 2005b, 30), sillä yksinäisyyttä koetaan eri tavoin ja usein hyvin erilai-
sista syistä. Tässä luvussa en pyri tavoittamaan kaikkea yksinäisyystutkimuksen
laajasta ja monipolvisesta kirjosta, vaan haluan tuoda näkyville, millaisesta tut-
kimuskohteesta on kyse ja millaisiin kysymyksiin yksinäisyyttä käsittelevissä
tutkimuksissa ei ole vielä vastattu. Erityisesti paikannan oman tutkimukseni
lähtökohtaa eli yksinäisyyden ajallista luonnetta. Luvun lopuksi esittelen täs-
mennetyn tutkimustehtäväni.

2.1 Yksinäisyys ja sen ajallinen luonne

Tutkimuskohteena yksinäisyyttä on lähestytty eri tieteenaloilla ja monenlaisista
teoreettisista lähtökohdista.2 Usein on viitattu Robert Weissin (1973) jaotteluun
emotionaalisesta ja sosiaalisesta yksinäisyydestä.3 Vuorovaikutusteoriana tun-
netun jäsennyksensä Weiss pohjasi ”tavallisesta elämästä” poimittuihin tapaus-
tutkimuksiin, joissa ihmiset kertoivat yksinäisyydestään ja joita hän on osuvasti
luonnehtinut kuvauksiksi ”tavallisesta elämästä” (mt., 15). Emotionaalista yksi-
näisyyttä aiheuttaa Weissin mukaan läheisen kiintymyssuhteen tai intiimin kiin-
tymyksenkohteen, kuten puolison, elämänkumppanin, vanhemman tai lapsen
menettäminen tai sen puuttuminen. Sosiaalisen yksinäisyyden hän ymmärtää
johtuvan sosiaalisten kontaktien ja sosiaalisen vuorovaikutuksen, kuten työto-
vereiden, naapureiden tai harrastuskavereiden vähäisyydestä, täydellisestä pois-
saolosta tai yhteydentunteen puutteesta. Weiss (mt., 20) kuvaa emotionaalisen
yksinäisyyden kokemuksen muistuttavan pienen lapsen surua ja hätää siitä, että

2 Erilaisia lähestymistapoja ja yksinäisyysteorioita on kuvattu yksityiskohtaiseti useissa yksi-
näisyyttä käsittelevissä tutkimuksissa (esim. Perlman ja Peplau 1984; Kangasniemi 2008; Victor
ym. 2009; Uotila 2011).

3 Weiss (1973) on käyttänyt käsitteitä ”loneliness of emotional isolation” ja ”loneliness of social
isolation”.
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vanhemmat ovat hänet hylänneet, kun taas sosiaaliseen yksinäisyyteen hän liit-
tää tylsyyden ja ulkopuolisuuden: tunteita, joita pieni lapsi saattaa kokea, kun
ystävät ovat poissa.

Jaottelun emotionaaliseen ja sosiaaliseen yksinäisyyteen on todettu mahdol-
listavan laajemman ymmärryksen siitä, miten yksinäisyyden kokemus eri ihmi-
sillä kehittyy (Baarsen ym. 2001, 132). Sen on nähty olevan tarpeellinen erityi-
sesti yksinäisyyden lievittämistä ajatellen, sillä jos yksinäisyyden luonne tunnis-
tetaan, voidaan sitä mahdollisesti lievittää (Dahlberg ja McKee 2014). On selvää,
että emotionaalista yksinäisyyttä ei voi poistaa mikä tahansa ihmissuhde, vaan
ainoastaan emotionaalisesti läheinen kiintymyssuhde, kun taas sosiaalisen yksi-
näisyyden poistamiseksi tarvitaan vuorovaikutuksen lisääntymistä tai sosiaali-
sen verkoston laajentumista (Weiss 1973). Toisaalta on huomautettu, ettei yksi-
näisyyttä voida tarkastella keskittymällä vain toiseen ulottuvuuteen, sillä erilai-
set yksinäisyyteen liitetyt kokemukset kietoutuvat vahvasti toisiinsa (esim. Vic-
tor ym. 2009).

Vuorovaikutusteorian lisäksi yksinäisyystutkimuksissa on usein viitattu Da-
niel Perlmaniin ja Anne Peplauhun (1984), jotka ovat koonneet aikaisemmissa
sosiaalitieteellisissä tutkimuksissa käytettyjä yksinäisyyden määritelmiä ja muo-
dostaneet niiden perusteella yhteenvedon yksinäisyydelle tyypillisistä piirteistä.
Heidän mukaansa 1) yksinäisyys on seurausta sosiaalisten suhteiden vajeesta tai
puutteesta, 2) yksinäisyys on subjektiivinen kokemus, joka ei tarkoita samaa
kuin objektiivisesti havaittava sosiaalinen eristäytyminen ja 3) yksinäisyys on
epämiellyttävä ja satuttava kokemus. Vastaavanlaisessa katsauksessaan Jenny
de Jong Gierveld (1998, 73–74) määrittelee yksinäisyyden tilanteiseksi ja sub-
jektiiviseksi kokemukseksi, jossa ihmissuhteiden (laadun) puute koetaan epä-
miellyttävänä tai mahdottomana hyväksyä. Ami Rokach (2004) puolestaan ku-
vaa yksinäisyyttä universaalina ja ihmisen olemassaoloon kuuluvana ilmiönä,
jota kuka tahansa voi kokea, taustastaan ja elämänvaiheestaan riippumatta. Ro-
kachin mukaan yksinäisyyden kokemus on tuttu meille kaikille, mutta yksinäi-
syyden merkitykset, syyt ja seuraukset ovat yksilöllisiä ja vaihtelevat eri ihmisten
välillä. Kokemuksena se on hänen mukaansa kipeä, ahdistava ja yksilöllinen,
vaikkakin monimerkityksellinen myös sitä kokevalle ihmiselle itselleen. (Mt.,
25.)

Yksinäisyydestä puhutaan myönteisenä kokemuksena vain harvoin, mutta
sen tuoma vapaus, rauha ja lepo ovat nousseet osassa tutkimuksista esiin (esim.
Dahlberg 2010; Graneheim ja Lundham 2010; Uotila 2011). Englanninkielisessä
tutkimuskirjallisuudessa yksinäisyyttä on kuvattu myönteisenä ilmiönä ennen
kaikkea käsitteellä solitude, joka on määritelty vapaaehtoiseksi ja toivotuksi ti-
laksi, joka näyttäytyy rakentavana tilana esimerkiksi luovalle ajattelulle (esim.
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Killeen 1998; Carter 2000). Suomen kielessä vastaavaa yksinäisyyden myöntei-
siä puolia korostavaa sanaa ei ole, minkä vuoksi monissa tutkimuksissa kielteiset
ja myönteiset merkitykset sijoitetaan usein saman termin alle, kun taas esimer-
kiksi Japanissa on viitisenkymmentä erilaista yksinäisyyttä ja yksinoloa kuvaa-
vaa sanaa (Kangasniemi 2005, 250–251). Suomalaisten 90 vuotta täyttäneiden
yksinäisyyskuvauksia tutkinut Hanna Uotila (2011, 65) pohtiikin yksinäisyys-sa-
naan liitettyjen merkitysten voivan suomen kielessä ja suomalaisessa kulttuu-
rissa olla laajempia kuin muualla. Näin myös itse ajattelen, sillä kohtaamieni
ikääntyvien kertomana yksinäisyys on saanut hyvin monisävyisiä, myös myön-
teisiä merkityksiä (Pajunen 2011).4

Myönteisenä koetun yksinäisyyden taustalla voi olla ajatus yksinäisyyden ek-
sistentiaalisuudesta: olemassaolomme edellytyksenä nähdään erillisyys muista
ja yksinäisyys näin ollen välttämättömänä ja elämään kuuluvana asiana. Kes-
keistä on se, miten yksinäisyyden kanssa voidaan elää, ei niinkään pyrkimys ir-
tautua yksinäisyydestä tai lievittää sitä (Uotila 2011, 17). Clark Moustakas (1974)
ymmärtää eksistentiaalisen yksinäisyyden myönteisenä asiana tehden eron ”yk-
sinäisyyden pelkoon” ja ”aitoon yksinäisyyteen”. Moustakasin (1974) mukaan ai-
dossa yksinäisyydessä on kyse siitä, että ihminen on pohjimmiltaan aina yksin,
jolloin myös erilaiset elämäntapahtumat, kuten syntymä, kuolema, muutokset ja
tragediat on kohdattava yksin. Tässä yksinäisyydessään ihminen ei kuitenkaan
ole lamaantunut, vaan hänellä on voimavaroja ja kykyjä myös hyödyntää yksi-
näisyyttään (Kangasniemi 2005, 247).

Moustakasin (1974) ajatuksissa näen samankaltaisuutta ruotsalaisen Lars
Tornstamin (1994; 2005) pohdintoihin, joiden pohjalta hän on luonut gerotran-
sendenssia koskevan teorian. Gerotranssendenssillä Tornstam on luonnehtinut
vanhuutta elämänvaiheena, jossa tapahtuu eräänlainen metaperspektiivin muu-
tos: suhde aikaan ja luontoon syvenee, ja ihminen kokee eräänlaisen henkisty-
misen ja valaistumisen irrottautuessaan muusta maailmasta (ks. Karisto 2008,
328). Vapaaehtoista yksinäisyyttä voi kuitenkin olla vaikea kontrolloida, sillä ih-
minen on sidottu tai kytköksissä monenlaisiin ihmissuhteisiin ja ympäröiviin
olosuhteisiin (Dahlberg 2010, 203), eikä irtaantuminen muista ei aina tapahdu
omasta tahdosta. Ikääntyvien ”maailmasuhdetta” tutkinut Jenni Spännäri

4 Ruotsalaisen aatehistorioitsija Karin Johanissonin (2012) mukaan yhteiskunnan harjoit-
tama tunteiden ohjaus ei ole vain yhdensuuntaista, kuten rajoittamista ja hillitsemistä. Ympäristö
myös aktivoi tunteita määrittämällä ne uudelleen ja paisuttelemalla niitä.”Joskus moderni on
tuottanut myös kollektiivista masennusta ja apatiaa, joskus romahduksen partaalla hoippuvaa
stressiä ja hermostuneisuutta”, Johannisson kirjoittaa, ja haastaa samalla ymmärrystämme itse-
näisestä yksilöstä, joka todellisuudessa saattaa pohtia ”Pitääkö minun tuntea näin?”, ei niinkään
”Tunnenko minä näin?” (Mt., 21–22.) Myös yksinäisyyden osalta on tarpeen pohtia, missä määrin
yksinäisyyden voimakas esillä olo julkisessa keskustelussa vaikuttaa siihen, että yksinäisyydestä
on tullut aikakautemme tuote (esim. Saari 2010) ja siihen, millaisia kokemuksia ja tunteita sanoi-
tetaan juuri yksinäisyydeksi.
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(2007) kuvaa monen ikääntyvän tuntevan olonsa oudoksi ja itsensä vieraantu-
neeksi ympäröivästä yhteiskunnasta – tai pikemminkin kokevan yhteiskunnal-
lisen elämän vieraantuneen siitä, millaista se ennen oli ja millaista sen pitäisi
olla. Läsnä on kokemus siitä, että ollaan eri aaltopituudella kuin muut, eletään
ikään kuin väärässä ”maailmanajassa”. Vanhoilla ihmisillä nämä yksinäisyyden
tunnetta voimistavat kokemukset voivat liittyä nykyelämän hektisyyteen: tuntuu
siltä, että ympärillä aika kuluu aina vain nopeammin ja kiire lisääntyy ja oma
elämä on kuin hidastetusta filmistä. (Tiilikainen ja Karisto 2016; ks. myös Rosa
ja Schauerman 2009.)

Erityisesti toisten ihmisten ympäröimänä odotukset ”samanaikaisuutta” tai
”samantahtisuutta” kohtaan voivat olla korkealla. Myös ihmisten ympäröimänä
voi tuntea olevansa yksin ja toisaalta taas olla yksin kokematta itseään yksi-
näiseksi. Sosiaalinen aktiivisuus ja ihmisten läheisyys voi joskus jopa syventää
kokemusta yksinäisyydestä (Weiss 1973, 13). Karin Dahlberg (2010) kuvaa yksi-
näisyyden konkretisoitumista tilanteissa, joissa ollaan yksin sekä tilanteissa,
joissa toisia ihmisiä on ympärillä, mutta yhteyttä heihin ei löydy. Esimerkkeinä
jälkimmäisistä hän mainitsee isot juhlat, joissa aikaa kulutetaan yksin, löytä-
mättä ketään, jonka kanssa keskustella, sekä parisuhteessa koetun yksinäisyy-
den, jossa ”kumppanit eivät näe toisiaan”. Omaksi tyypikseen Dahlberg nostaa
hoivaa tarvitsevien kokemuksen yksinäisyydestä, joka syntyy esimerkiksi sairaa-
lan vuodeosastolla tai lääkärin vastaanotolla eli muiden ihmisten ympäröimänä.
(Mt.)

Lähes poikkeuksetta yksinäisyyttä käsittelevissä tutkimuksissa tehdään erot-
telu koetun yksinäisyyden, yksin olemisen ja sosiaalisen eristäytymisen välille,
joskin niiden on todettu ilmenevän myös samanaikaisesti (esim. Wenger ym.
1996; Victor ym. 2009). Erottelua ei kuitenkaan voida pitää itsestäänselvyytenä.
Varhaisissa yksinäisyyden teorioita tarkastelevissa tutkimuksissa käsitteitä on
tarkasteltu rinnakkain tekemättä selkeää eroa niiden välille (ks. Perlman ja
Peplau 1984; Marangoni ja Ickes 1989). Käsitteiden sekoittuminen näkyy kui-
tenkin yhä etenkin ikääntyvien yksinäisyydestä puhuttaessa, vaikka niin Suo-
messa kuin muualla Euroopassa valtaosa heistä asuu yksin kokematta itseään
yksinäiseksi (esim. Victor ym. 2009; Graneheim ja Lundman 2010; Uotila 2011;
Haapola ym. 2013).

Johnson ja Mullins (1987) ovat puhuneet eräänlaisesta yksinäisyyden raja-
arvosta (engl. loneliness threshold), joka kussakin kulttuurissa on omanlai-
sensa. Siihen vaikuttavat käsitykset yksinolosta ja yksinäisyydestä: siitä miten
hyväksyttäviä ne ovat ja millaisia merkityksiä niihin liitetään (Jones ym. 1985).
Kuuden eurooppalaisen alueen vertailussa Marja Jylhä ja Jukka Jokela (1990)
havaitsivat ikääntyvien yksinäisyyden olevan yleisempää yhteisöllisissä kulttuu-
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reissa ja maissa, joissa yksin asuminen oli harvinaisempaa. Tarkempaan tarkas-
teluun tutkijat ottivat Kreikan ja Suomen päätyen ajatukseen, jonka mukaan so-
siaalisten suhteiden ulkopuolelle jääminen voi yhteisöllisissä kulttuureissa joh-
taa yksinäisyyteen todennäköisemmin kuin kulttuureissa, joissa tiiviin yhteisöl-
lisyyden ei lähtökohtaisesti oleteta kuuluvan kulttuuriin. (Mt.) Familistisissa
kulttuureissa, joissa sukupolvet usein myös asuvat yhdessä, suhteet voivat olla
ladattuja vahvoilla odotuksilla ja velvoitteilla. Tällöin sukukeskeisyys ei välttä-
mättä takaa harmonista yhteenkuuluvuutta, vaan voi johtaa erimielisyyksiin ja
läheissuhteissa koettuihin pettymyksiin. (Alitolppa-Niitamo ja Säävälä 2010,
147–148.)

Myös Weiss ja kumppanit (1973) ovat aikoinaan sivunneet yksinäisyyden so-
siokulttuurista luonnetta peilatessaan tutkimustuloksiaan sekä pohjois-amerik-
kalaisen että brittiläisen yhteiskunnan muutoksiin. 1970-lukulaiset pohdinnat
liittyivät maiden ja kaupunkien sisäisen liikkuvuuden lisääntymiseen ja naisten
siirtymiseen työelämään.”Vaikka itse pysyisi paikallaan, ihmiset ympärillä liik-
kuvat, eikä pysyvyydestä voi koskaan olla varma”, kirjoitti David Riesman Weis-
sin (1973, xiv) teoksen esipuheessa. Vuosikymmeniä myöhemmin Robert Put-
nam (1995; 2000) arveli amerikkalaisen yhteiskunnan yksilöllistyneen, kansa-
laisyhteiskunnan murentuneen ja sosiaalisen pääoman rapistuneen ennen kaik-
kea sen vuoksi, että teknologia on kehittynyt ja vapaa-aika siirtynyt erilaisiin vir-
tuaalisiin ympäristöihin. Tiiviistä perhesuhteista on siirrytty vapaavalintaisem-
piin tai ainakin löyhempiin ihmissuhteisiin, minkä on ajateltu voivan voivan al-
tistaa yksinäisyydelle, jos ihminen syystä tai toisesta jää sosiaalisten suhteiden
ulkopuolelle (Bauman 1994, 23).

Kiinnostavasti yksinäisyyttä käsittelevissä tutkimuksissa onkin enenevässä
määrin viitattu irrallisuuden ja kuulumattomuuden kokemuksiin (esim. Hawk-
ley, Browne ja Cacioppo 2005). Jo 1950-luvulla Riesman (1989[1950]) esitti
pohjois-amerikkalaisen kulttuurin kehittyneen ”ulkoapäin ohjautuneeksi” (engl.
other directed): yhä useammat ihmiset haluavat olla paitsi suosittuja, myös yh-
denmukaistua, jolloin he tarkkailevat jatkuvasti sosiaalista ympäristöään, näh-
däkseen kuinka heidän tulisi käyttäytyä. Toisin kuin ”itseen päin suuntautuneet”
(engl. inner directed) ulkoapäin suuntautuneet ihmiset muovaavat ominaispiir-
teitä muiden ihmisten vaikutuksesta, etääntyen omista haluistaan ja toiveistaan.
Lopputuloksena voi olla se, että muihin suuntautuneet ihmiset kokevat levotto-
muutta ja ystävien suosion saaminen korostuu ilman, että siihen olisi koskaan
tyytyväinen. (Mt.; Riesman ym. 1989; Kangasniemi 2005, 263.) Sama ajatus on
löytänyt tiensä myös myöhempiin identiteettiteorioihin ja -keskusteluihin. Elina
Virokannas (2004, 53) on puhunut identiteetin ”heilurimaisesta liikkeestä”,
jossa vaikutteita imetään jatkuvasti ympäriltä, ja minuutta rakennetaan ikään
kuin heilahdellen erilaisten identiteettien välillä.
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Ikääntymisen näkökulmasta ulkoa- ja sisältäpäin ohjautuvuutta on tarkas-
tellut Simon Biggs (1999), jonka mukaan myös vanhemmiten identiteetin raken-
tumisessa paljon on kiinni siitä ”sosiaalisesta tilasta”, jossa ihminen elää.  Kyp-
sän identiteetin ainekset ja kohteet löytyvät niin nykypäivästä ja ihmisen ulko-
puolelta kuin hänen elämänhistoriastaan ja sisäisestä maailmastaan. Antti Ka-
riston (2008) mukaan vanhemmiten identiteetin heiluriliike ei siis lakkaa, mutta
muuttaa muotoaan horisontaalisesta diakroniseen eli ajan suuntaiseen liikkee-
seen. Tällöin ulkoa ohjautuminen korvautuu entistä enemmän sisältä ohjautu-
misella.  (Mt., 321–323.) Vanhemmiten myös yksinäisyyttä koetaan ja arvioi-
daan eri tavoin kuin aiemmissa elämänvaiheissa (Green ym. 2001), mikä voi
osaltaan selittää sitä, että ikääntyvien yksinäisyyskuvauksissa yksinäisyys saa
myönteisempiä merkityksiä kuin nuorempien ikäryhmien keskuudessa (esim.
Rokach 2007). Ihmisten yhdessä olemisen tapojen muuttuessa myös heidän yk-
sinäisyytensä muuttuu (Eräsaari 2011, 33).

Marja Jylhä ja Marja Saarenheimo (2010) korostavat yksinäisyyden olevan
parhaiten ymmärrettävissä relationaalisena kokemuksena. Jotta ihminen voi
kokea olevansa yksinäinen, on hänen vähintään oltava tietoinen siitä, mitä mer-
kitykselliset ihmissuhteet, yhteys muihin ihmisiin tai kuuluminen yhteisöön
merkitsee. Toisekseen yksinäisyyden kokemus rakentuu usein vertailun ympä-
rille: se mitä koen nyt, peilautuu yhtäältä niin menneeseen kuin tulevaan elä-
mäntilanteeseen ja toisaalta muihin ihmisiin ja heidän elämäntilanteisiinsa.
(Mt., 317.) Samanlaisia ajatuksia on Dahlbergilla (2010, 205), jonka mukaan yk-
sinäisyys kietoutuu ennen kaikkea eletyn maailman aikaan (engl. life-world
time), jota voisi Oili-Helena Ylijoen (2014) käsittein kutsua ”toiminnan ajaksi”.
Se ei ole yksinomaan mitattavissa olevaa kelloaikaa vaan aikaa, joka linkittyy
niin tässä hetkessä elettyyn kuin historialliseen aikaan sekä kulttuurisesti jaet-
tuihin jäsennyksiin siitä, kuinka usein, kuinka kauan ja missä järjestyksessä asi-
oiden tulisi tapahtua (mt.). On puhuttu ”elämänkelloista” (Kimmel 1974), joiden
kilkattaessa elämän kulttuuriset aikataulut iskostuvat mieliimme: osaamme sa-
noa tapahtuuko jokin asia ”liian varhain”, ”liian myöhään” tai ”juuri oikeassa
hetkessä” (Marin 2001, 35).

Yksinäisyyden ajalliseen luonteeseen on viitattu myös emotionaalista ja so-
siaalista yksinäisyyttä jaoteltaessa. Sosiaalisen yksinäisyyden on sanottu olevan
yhteydessä nykyhetkeen, sosiaalisen identiteetin ja omanarvontunnon vahvista-
miseen. Emotionaalisen yksinäisyyden juuret voivat sen sijaan olla syvällä, esi-
merkiksi lapsuuden kokemuksissa ja niiden aiheuttamissa vaikeuksissa muo-
dostaa itselle merkittäviä ihmissuhteita. (Kangasniemi 2005, 260–261.) Myös
Weiss (1973, 23) on viitannut yksinäisyyden ajalliseen luonteeseen emotionaa-
lista ja sosiaalista yksinäisyyttä jäsentäessään ja todennut, että iltaan, yöhön ja
hämärän aikaan liitettävät yksinäisyyden tyhjyyden kuvaukset ovat ominaisia
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nimenomaan emotionaaliselle yksinäisyydelle: olemassaolo on päämäärätöntä
ja siihen kuuluvat marginaalisuuden kokemukset. Omaelämäkerrallisia yksinäi-
syyskirjoituksia analysoineen Henna Mikkolan (2005, 138) mukaan ilta-aikaan
kietoutuva yksinäisyys näyttäytyy ensisijaisesti poissaolona, tyhjyytenä ja hiljai-
suutena, joka on jopa pelottavaa, sillä se merkitsee ”minuuden raukeamista tyh-
jiin” (ks. myös Koivunen 2001).

Varhaisissa yksinäisyystarkasteluissa yksinäisyydestä on eroteltu myös toi-
senlaisia aikaulottuvuuksia. ”Tilapäisellä” yksinäisyydellä on viitattu ohimene-
viin yksinäisyyden kokemuksiin, jotka ovat kaikkein yleisimpiä. ”Tilanteinen”
yksinäisyys liittyy erilaisiin elämänmuutoksiin ja kriiseihin, kuten sairauteen,
puolison kuolemaan, avioeroon, työpaikan menetykseen, eläkkeelle siirtymiseen
tai muuttoon vieraalle paikkakunnalle. Useimmiten muutokseen sopeudutaan
ajan myötä hyväksymällä tapahtunut tai toimimalla muuten niin, että menetys
tulee korvattua ja yksinäisyyden tunne katoaa. ”Krooniseksi” yksinäisyys kehit-
tyy, jos ajan myötä ei onnistu löytämään tyydyttäviä ihmissuhteita. (Young 1982;
Kangasniemi 2005, 258.) Tällöin yksinäisyys voi olla elämänmittaista ja ihmisen
identiteetti rakentua yksinäisyyden ympärille (Saari 2010, 25–26). Yksinäisyyttä
on kuvattu myös toistuvaksi eli ”sykliseksi” sekä ”tulevaisuuteen kohdistuvaksi”
yksinäisyydeksi, joka on tyypiltään potentiaalista, eräänlaista yksinäisyyden pel-
koa (Kangasniemi 2005, 258–259).

Yksinkertaisimmillaan yksinäisyyden ajallinen luonne nousee esiin jaotelta-
essa yksinäisyys tilanteiseksi (engl. state loneliness) ja sisäiseksi (engl. trait lo-
neliness) kokemukseksi (esim. Marangoni ja Ickes 1989; Hector-Taylor ja
Adams 1996). Ikääntyvien yksinäisyyttä tutkineen Hanna Uotilan (2011) mu-
kaan jaottelu ei tee oikeutta yksinäisyyden moninaisuudelle, mutta havainnol-
listaa sen erilaisia ulottuvuuksia (ks. Palkeinen 2005a, 119). Tilanteiseen yksi-
näisyyteen paikantuu kulttuurisesti hyväksyttäviä selityksiä yksinäisyydelle, ku-
ten tekemisen ja toimijuuden puute tai tilanteita, jotka aiheuttavat turvattomuu-
den tunnetta sekä osittain myös konkreettinen yksinolo. Tällöin yksinäisyys on
lyhytaikaista ja läsnä vain tietynlaisissa tilanteissa, esimerkiksi viikonloppuisin
tai tiettyinä vuodenaikoina. Sisäinen kokemus yksinäisyydestä näyttäytyy toi-
senlaisena, ulkoisista olosuhteista suhteellisen riippumattomana. Esimerkiksi
tarpeettomuuden ja hylätyksi tulemisen tunne liittyvät voimakkaasti omiin ko-
kemuksiin itsestä ja omasta olemassaolosta, jolloin yksinäisyys voi olla jatkuvaa,
koko elämän värittämää. (Mt.)

Lars Andersson ja kumppanit (1987, 128) ovat kuvanneet sosiaalisen yksi-
näisyyden olevan kokemus, jota voi tuntea enemmän tai vähemmän tietyissä ti-
lanteissa, kun taas emotionaalinen yksinäisyys on joko läsnä tai ei lainkaan.
”Kun se loppuu, se loppuu”, Weiss (1973, 14) on kirjoittanut juuri emotionaali-
seen yksinäisyyteen viitaten. Ruotsissa, 1970-luvulla toteutetussa, määrällisessä
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pitkittäistutkimuksessa Samuelsson ja kumppanit (1998) havaitsivat yksinäisyy-
den olevan ikääntyneillä melko pysyvä tila, vaikka kolmentoista tutkimusvuoden
aikana olisi tapahtunut merkittäviäkin muutoksia sosiaalisissa suhteissa, siviili-
säädyssä tai elinolosuhteissa. Sen sijaan tuoreessa pitkittäistutkimuksessaan
Dahlberg ym. (2014) haastavat käsityksen yksinäisyydestä pysyvänä olotilana:
seitsemän vuoden seurannan aikana yksinäisten määrä oli yleisellä tasolla hie-
man kasvanut, mutta yksilötason muutoksia oli tapahtunut toiseenkin suuntaan
eli yksinäisyys oli iän myötä myös lievittynyt. Vastaavanlaisia tuloksia saivat
Dykstra ym. (2005) hollantilaisessa pitkittäistutkimuksessaan. Yksinäisyysko-
kemukset voivat myös ”aaltoilla” yksilön elämänkulun aikana, kuten Wenger ja
Burholt (2004) ovat walesiläisessä kahdenkymmenen vuoden pitkittäistutki-
muksessa havainneet.

Yksinäisyyden ajalliseen luonteeseen on tartuttu myös niin sanottujen kehi-
tyksellisten heijastumien (engl. developmental trajectories) näkökulmasta. Kä-
sitteellä on viitattu biologisiin ja psykologisiin muutoksiin, joita ihminen elä-
mänsä aikana kohtaa ja joiden seuraukset saattavat nousta pintaan vasta myö-
hemmissä elämänvaiheissa (esim. Crosnoe ja Elder 2002). Aikuisiällä koetun
yksinäisyyden taustalta voi paljastua esimerkiksi koulukiusaaminen, johon liit-
tyvien kokemusten vuoksi sosiaalisista suhteista on lähes tyystin vetäydytty
(esim. Segrin ym. 2013; Tiilikainen 2016b). Myös heikon lapsuudenaikaisen ter-
veyden, sosioekonomisen aseman ja vanhempien päihteiden käytön on havaittu
lisäävän todennäköisyyttä kokea yksinäisyyttä myös vanhemmiten (esim. Hawk-
ley ja Cacioppo 2010; Kamiya ym. 2013.) Yhteyttä on selitetty itsemäärittelyä ja
roolikäsitystä kuvaavilla tekijöillä, joiden on ymmärretty liittyvän yksinäisyyden
kokemukseen niin lapsuudessa kuin ikäännyttyä. Jong Gierveldin (1998) mu-
kaan lapsuuden vaikeat olot voivat synnyttää kokemuksen voimattomuudesta,
torjutuksi tulemisesta ja kuulluksi tulemisen puutteesta, joilla voi olla pitkäkes-
toisia vaikutuksia myös yksinäisyyteen.

Kasvavasta kiinnostuksesta elämänkulkua kohtaan (esim. Giele ja Elder
2009) huolimatta useimmissa yksinäisyyttä käsittelevissä tutkimuksissa kiin-
nostus on kohdistunut vain yksittäiseen elämänvaiheeseen eli siihen, jota par-
haillaan eletään. Myöhemmällä iällä koettua yksinäisyyttä on perinteisesti seli-
tetty iän myötä tapahtuvalla sosiaalisen verkoston pienenemisellä ja kontaktien
määrän vähenemisellä (esim. Holmén ym. 1992, Fees ym. 1999, Routasalo ja Pit-
kälä 2003). Ikääntyminen tuokin usein mukanaan yksin jäämistä, kun oman toi-
mintakyvyn heikentyessä mahdollisuudet tavata muita ihmisiä rajoittuvat. Iäkäs
kohtaa herkästi myös konkreettisia menetyksiä läheisten ihmisten ja ystäväpii-
rin ikääntyessä. Kuitenkin vähän tiedetään siitä, miten muut elämänvaiheet ja
elämänkulun varrelle sijoittuvat polut ovat vaikuttaneet siihen, miksi ja millä ta-
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voin yksinäisyyttä myöhemmällä iällä koetaan. Myös yksinäisyydessä elämän-
kulun varrella tapahtuneita muutoksia on vain harvoin ikääntyviä käsittelevissä
tutkimuksissa tarkasteltu.

Lähelle yksinäisyyden elämänkulullista luonnetta ovat tulleet brittiläisiä
ikääntyviä haastatelleet Victor ja kumppanit (2009), jotka tunnistivat tutkimuk-
sessaan ikääntyviä, joiden yksinäisyys oli vähentynyt, kun taas osalle yksinäisyys
oli ollut iän myötä kohdattu uusi kokemus ja toisille varsin pysyvä ja elämänmit-
tainen olotila. Victor ym. (mt., 167) havaitsivat yksinäisyyden liittyvän ennen
kaikkea menetyksiin, joista he erottelevat kaksi tasoa: kumppanin, uskotun, lap-
sen tai parhaan ystävän menetyksen, joiden suora seuraus on olemassa olleen
ihmissuhteen katkeaminen ja siihen liittyneen sosiaalisen vuorovaikutuksen
kaipuu. Toiseen tasoon tutkijat liittävät epäsuorasti sosiaaliseen vuorovaikutuk-
seen vaikuttavat menetykset, joita ovat terveydessä, liikkuvuudessa, taloudelli-
sessa riippumattomuudessa ja työllisyydessä tapahtuvat menetykset sekä
elinympäristössä tapahtuvat muutokset.

Jaottelussa on selvää hengenheimolaisuutta Weissin (1973) emotionaaliseen
ja sosiaaliseen yksinäisyyteen, mutta Weissin tarkasteluissa ja etenkin myöhem-
missä vuorovaikutusteoriaa hyödyntävissä yksinäisyystutkimuksissa kiinnostus
on kohdistunut ennen kaikkea yksilöön itseensä. Kuten moni muukin sosiologi-
sesti orientoitunut tutkija, Victor ym. (2009, 49) muistuttavat yksilötason tar-
kastelujen tarjoavan vain osittaisen selityksen ja analyysin tutkittavasta ilmi-
östä: ymmärtääkseen yksilöiden välisiä ihmissuhteita on tarkasteltava sekä yk-
silöä itseään että sosiokulttuurista kontekstia, jonne ihminen elämänkulkunsa
varrelle sijoittuu. Tähän haasteeseen olen tutkimuksessani halunnut tarttua.
Seuraavaksi täsmennän tutkimustehtävääni hyödyntäen elämänkulusta käytyä
keskustelua.

2.2 Tutkimustehtävän täsmentäminen

Tutkimustehtäväni on vastata kysymykseen, millä tavoin myöhemmällä iällä ko-
ettu yksinäisyys kietoutuu elämänkulkuun. Kiinnostukseni kohdistuu ihmisten
väliselle toiminnalle tunnusomaisten piirteiden tarkasteluun ja yksilötason
muutoksesta tai pysyyvydestä kertovien kokemusten tavoittamiseen. Sen rin-
nalle tuon eletyn elämän kokemuksellisuuden, arkielämän tason, joka osaltaan
linkittyy ympäröiviin yhteiskunnallisiin aineksiin.5 Anneli Pohjolan (1994, 20–

5 Dannefer ja Settersten (2010, 7–12) ovat jaotelleet elämänkulkua käsitteleviä lähestymista-
poja henkilöloogiseen ja instutionaaliseen elämänkulkuparadigmaan, joista ensimmäinen juontaa
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21) tavoin ymmärrän elämänkulun ennen kaikkea ajassa tapahtuvana kokemuk-
sellisena prosessina, jossa yksilölliset elämäntapahtumat ja tilanteet kietoutuvat
kokonaisuudeksi paikallisissa kulttuurisissa puitteissa. Eletty elämä ja siihen
liittyvät kokemukset eivät muodostu historiallisessa ja sosiaalisessa tyhjiössä tai
vain biologisten prosessien säätelemänä (Marin 2001, 36).

Keskeistä elämänkulun käsitteelle on ymmärrys elämän prosessimaisuu-
desta. Ihmisen kokemuksia, toimintaa ja niitä ympäröiviä olosuhteita ei voida
ymmärtää rajaamalla tarkastelu vain tiettyyn elämänvaiheeseen, vaan on kiin-
nitettävä huomio myös aiempiin elämäntapahtumiin, ihmissuhteisiin ja laajem-
piin yhteiskunnallisiin tekijöihin ja muutoksiin. Elämänkulkua käsittelevissä tai
sitä sivuavissa tutkimuksissa kiinnostus onkin usein kohdistunut elämän kään-
nekohtiin, jotka muodostavat ”ankkureita”, joiden ympärille yksilön elämänta-
rina rakentuu (Purhonen ym. 2008, 37) tai elämänpolkujen suuntaa ohjaavia
alku- tai pääkäännetekohtia (Elder ja Johnsson 2002, 64–68). Tällaisia käänne-
kohtia voivat olla esimerkiksi lapsen tai lapsenlapsen syntymä (Jokinen 1991;
Kaufman ja Elder 2002; Arber ja Timonen 2012), sotakokemus (Elder ja Clipp
1989; Tuomaala 2008) tai puolison menettäminen (Chambers 2005; Koskimäki
2010).

Marja Jylhän (1990, 132) mukaan elämänmuutoksia ja tapahtumia ei voida
yksiselitteisesti luokitella myönteisiin tai kielteisiin, sillä ne muovaavat yksilön
elämää hänen toimintansa, valintojensa ja mahdollisuuksiensa välityksellä. Elä-
mänkulun metateorialle ominaista on ymmärrys elämänkulun suuresta jousta-
vuudesta. Ihmisen kohdatessa menetyksiä ja muutoksia hän etsii ja kokeilee
omien toimintamahdollisuuksien rajoja ja selvittää edellytyksiä, joiden avulla
niin sanottua joustovaraa on mahdollista ottaa käyttöön. Joustavuus on vahvasti
sidoksissa elämänkulun aikaisiin biologisiin ja sosiaalisiin ehtoihin sekä elämän
aikana karttuviin kokemuksiin. Mennyt elämä vaikuttaa tulevaan, mutta mikään
ikävaihe tai elämäntapahtuma ei ole elämänkulkua ehdottomasti määräämässä.
(Ruoppila 2014, 101–102.)

Elämänkulkututkimuksessa usein esillä olevalla linkittyvien elämien käsit-
teellä näen olevan yhteistä Norbert Eliasin (1978) ajatuksiin ihmisen sidokselli-
suudesta: ihmiset ovat lähtökohtaisesti kiinnittyneitä toisiina, jopa pääsemättö-
missä toisistaan (mt., 135–137; Castrén 2009, 30–31). Sosiaalipsykologi Klaus
Weckroth (1991) on puhunut meisyydestä, jolla hän on Eliasin (1978) tavoin ha-
lunnut ylittää minäkeskeisen identiteettipohdinnan tai pikemminkin minäkes-
keisen toiminnan tarkastelun. On tilanteita, joissa tekijä tai toimija ei ole ”minä”

juurensa pohjois-amerikkalaisesta ja jälkimmäinen eurooppalaisesta elämänkulun tutkimuspe-
rinteestä. Keskeisin ero paradigmoissa on se, ollaanko kiinnostuneita yksilötason muutoksista vai
yhteiskunnallisista ja normatiivista rakenteista, jotka ohjaavat yksilön elämänkulkua. Itse liikun
näiden kahden paradigman välimaastossa.
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vaan kertakaikkisesti ”me”, mikä panee peräämään ”meisyyden” tutkimista
(Weckroth 2006, 210). Filosofi Frank Martela (2015, 237–238) puolestaan kir-
joittaa ”suhdeloista”, ei yksilöistä: ihminen on oman elämänsä ”keskushyök-
kääjä”, jonka elämä ei loppupeleissä ole yksinomaan hänen käsissään.

Ajatusta linkittyvistä elämistä on mahdollista jäsentää sosiaalisen saattueen
ja sosiaalisten polkujen käsitteillä, jotka myös juontavat juurensa elämänkulkua
käsittelevistä tutkimuksista. Sosiaalisilla saattueilla (engl. social convoy) on vii-
tattu ihmisen elämänkulussa kulkeviin pitkäaikaisiin sosiaalisiin verkostoihin,
kuten ystäviin ja perheeseen, jotka vahvistavat kokemusta omasta itsestä ja yh-
teydentunteesta muihin ihmisiin (Kahn ja Antonucci 1980; Antonucci ja Akiy-
ama 1995). Käsitteenä se on linkittyviä elämiä suppeampi, mutta pitää sisällään
samanlaisen ymmärryksen siitä, että ihmiset elävät kiinnittyneinä toisiinsa ja
vaikuttavat toistensa elämiin. Alun perin Robert Kahnin ja Toni Antonuccin
(1980) kehittämässä sosiaalisen saattueen mallissa sosiaalista saattuetta on ku-
vattu yksilön dynaamisena sosiaalisena verkostona, joka toimii suojaavana ja tu-
kevana pohjana elämänkulun eri vaiheissa ja käänteissä. Siihen on liitetty muun
muassa parisuhde, perhe, ystävät ja uskonto, joista jokaisella voi olla merkittävä
rooli yksilön hyvinvoinnille ja sille, miten ihminen itseään ja elämäänsä arvioi
(Crosnoe ja Elder 2002).

Fiori, Smith ja Antonucci (2007) ovat jäsentäneet kolme erilaista sosiaalisen
saattueen tyyppiä, joita ovat perhekeskeinen, ystäväkeskeinen ja rajallinen sosi-
aalinen saattue. Jälkimmäisen he liittävät ennen kaikkea ikääntymiseen, jolloin
menetyksiä kohdataan muita elämänvaiheita herkemmin, eikä uusia ihmissuh-
teita välttämättä muodostu. Tähän voivat vaikuttaa toimintakyvyn ja ympäristön
tuomat rajoitukset, mutta myös ikääntyneen itsensä päätös rajata sosiaalinen
verkosto vain sellaisiin ihmisiin, joihin hän kokee yhteydenpidon tyydyttäväksi
ja itselle merkitykselliseksi (mt., 323). Ikääntyvien sosiaalista elämää tarkastel-
lut David Unruh (1980; 1983) on peräänkuuluttanut ihmisten kuuluvan ja kiin-
nittyvän elämänkulkunsa aikana moniin enemmän tai vähemmän toisistaan ir-
rallisiin ”sosiaalisin maailmoihin”. Niihin liittyvät kohtaamiset voivat olla niin
hetkellisiä kuin pidempiaikaisiakin ja ne voivat tapahtua esimerkiksi sanoma-
lehden lukemisen tai television katselun, ja nykyisin yhä enemmän myös sosiaa-
lisen median välityksellä.  Sosiaaliset maailmat ovat sosiaalisesti muotoutuneita,
jolloin niihin liittyy paitsi muita ihmisiä, myös organisaatioita tai erilaisia ja eri-
tasoisia instituutoita (Jyrkämä 2001, 299–300). Voidaan puhua myös ”sosiaali-
sista ympäristöistä”, jolla on viitattu erilaisiin ilmiöihin, tapahtumiin ja voimiin,
jotka ovat olemassa ihmisen itsensä ulkopuolella linkittäen hänet toisiin ihmi-
siin (Dannefer 1992; ks. myös Wahl ja Lang 2002).
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Sosiaalisilla poluilla (engl. social pathways) on puolestaan viitattu sosiaali-
siin rooleihin, joita ihmiset omaksuvat elämänkulkunsa aikana. Usein kiinnos-
tus on kohdistunut läheissuhteisiin, kuten parisuhde- ja perhehistoriaan (esim.
Crosnoe ja Elder 2002; Nock 1998). Kaisa Ketokiven (2014, 140) mukaan mer-
kitykselliset läheissuhteet ovatkin sosiaalisista rooleista kokonaisvaltaisimpia,
sillä ne vaikuttavat keskeisesti niin minuuden kehitykseen (Mead 1934), asumi-
seen liittyviin elämänvalintoihin (Mason 2004), ajankäyttöön (Jallinoja 2008)
sekä antavat tukea ja hoivaa elämän eri vaiheissa (Williams 2004). Myös työelä-
mään liittyvillä rooleilla voi olla iso merkitys yksilön elämänkulussa (esim. Kohli
1986; Shanahan, Elder ja Miech 1997; Perry-Jenkins, Repetti ja Crouter 2000;
Crosnoe ja Elder 2002). Perry-Jenkinsin ja kumppaneiden (2000) mukaan työ-
elämässä omaksutuilla tai saavutetuilla rooleilla, voi olla vaikutuksensa siihen,
miten ihminen avioi itseään ikääntyessään ja rakentaa ja ylläpitää sosiaalisia
suhteitaan. Tärkeänä näyttäytyy se, miten työura on edennyt - tasaisesti vai kat-
konaisesti – ja miten se on päättynyt eläkkeelle siirryttäessä (mt.; Kohli 1991;
Crosnoe ja Elder 2002). Sosiaalisten roolien menetykset ja muutokset voivat
osaltaan vaikuttaa kielteisesti ihmisen minäkuvaan ja itsearvostukseen, etenkin
jos minäkäsitys on perustunut vahvasti tiettyihin rooleihin ja niihin liittyviin
muiden ihmisten odotuksiin (Sarvimäki ym. 2009, 170).

Tutkimustehtävääni olen ammentanut edellä kuvatuista varsin monisäikei-
sistäkin aineksista. Keskeisimpänä on ymmärrys siitä, ettei ihmisen kokemuksia
voida ymmärtää rajaamalla tarkastelu vain yksilöön itseensä tai yksittäiseen elä-
mänvaiheeseen. Ymmärtääkseni myöhemmällä iällä koettua yksinäisyyttä pa-
remmin tutkimuksessani kysyn:

• Millaisten sosiaalisten polkujen ympärille myöhemmällä iällä koettu yksi-
näisyys rakentuu?

• Millaisia elämäntapahtumia tai elämänvaiheita noiden polkujen varrelle
linkittyy?

• Millaisia muutoksia yksinäisyydessä elämänkulun aikana mahdollisesti ta-
pahtuu?

Ensimmäisen ja toisen kysymyksen avulla etsin vastauksia siihen, miksi yksinäi-
syyttä koetaan. Kysymykset kumpuavat linkittyvien elämien käsitteestä, jota
olen lyhyesti avannut erityisesti sosiaalisten polkujen ja sosiaalisen saattueen,
mutta myös elämänkäänne kohtien näkökulmasta. Ajatus elämänkulun jousta-
vuudesta ja monensuuntaisuudesta liittyy erityisesti kolmanteen tutkimuskysy-
mykseeni. Siihen vastatakseni tarkastelen yksinäisyydessä mahdollisesti tapah-
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tuvia muutoksia kahdella eri aikatasolla, joista toinen pyrkii tavoittamaan haas-
tateltavieni elämänkulkua ja -historiaa ja toinen elämää niiden vuosien aikana,
joihin seurantatutkimus haastatteluineen sijoittuu. Tehtävänä ajassa tapahtu-
vien muutosten tavoittaminen on kaikkein haasteellisin, sillä elämänkulussa yk-
silöllinen, kollektiivinen ja yhteiskunnallinen aika kohtaavat toisensa (esim.
Pohjola 1991; Pohjola 1994). Ennen tutkimusaineistoni ja -orientaationi esitte-
lyä ja varsinaisiin analyysilukuihin uppoutumista onkin vielä tarpeen tarkas-
tella, millaista metodologista keskustelua yksinäisyydestä ja elämänkulusta on
käyty.
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3 Tutkimuksen metodologinen juoni

Tutkimukseni on laadullinen seurantatutkimus, mutta yksittäiseen menetel-
mään ja sen ortodoksiseen noudattamiseen en ole halunnut tiukasti sitoutua,
sillä se ei ole tarkoituksenmukaista. Olen hakenut vaikutteita sekä etnometodo-
logiasta, jossa pureudutaan arkielämän kokemuksiin sellaisena kuin ihmiset itse
ne ymmärtävät (esim. Garfinkel 1987; Heritage ja Arminen 1996), että etnogra-
fiasta, jonka perusajatuksena on tiedon rakentuminen paitsi osallistumisen ja
erilaisten aineistojen hyödyntämisen myös aineiston ja teoreettisen vuoropuhe-
lun kautta (esim. Hammersley ja Atkinson 2007; Rastas 2010; Virkola 2014).
Tutkimuksessani on kaikkia näitä elementtejä, mutta tyypillisestä etnografisesta
tutkimuksesta poiketen, en ole viettänyt kentällä yhtäjaksoisesti pitkiä aikoja.
Tässä luvussa kuvaan tutkimusaineistojani, -orientaatiotani ja analyysin kulkua.
Lähden liikkeelle tarkastelemalla, millaisin tutkimusottein yksinäisyyttä ja elet-
tyä elämää on lähestytty aikaisemmissa tutkimuksissa.

3.1 Menetelmällisiä tarttumapintoja

Sosiaalitieteellisissä metodikeskusteluissa on usein korostettu eroa määrällisen
ja laadullisen tutkimuksen välillä. Määrällisen tutkimusotteen on perinteisesti
ajateltu perustuvan deduktiiviseen prosessiin eli etenevän yleisestä yksityiskoh-
taiseen, laadullisen tarkastelun liikkuessa yksityisestä yleiseen induktiivisen pe-
rinteen mukaisesti (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 21–26). Menetelmien välinen de-
batti ulottuu yli kahdensadan vuoden päähän (Hammersley 1989), ja myös viime
vuosikymmeninä on puhuttu milloin määrällisten, milloin laadullisten aineisto-
jen ja niitä hyödyntävien tutkimusotteiden puolesta (Karisto 2008, 50). Elämän-
tapojen moninaistumisen ja siihen keskittyvän tutkimuksen myötä laadullinen
tutkimusote nousi sosiaalitieteissä 1990-luvulla miltei hallitsevaan asemaan,
kun perinteisten deduktiivisten tutkimusmenetelmien koettiin olevan riittämät-
tömiä ja epäonnistuvan arjen liikkuvien kokemusten ja käytäntöjen tavoittami-
sessa. Myös määrälliselle tutkimukselle ominaista objektiivisuuden vaatimusta
ryhdyttiin pitämään mahdottomana, ja tutkijan refleksiivisyys haluttiin nostaa
olennaiseksi osaksi tutkimusprosessia. (Flick 2009, 12–14.)
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Yksinäisyystutkimuksen parissa tilanne on kuitenkin ollut toinen. Yksinäi-
syyden on kyllä ymmärretty olevan yksilön subjektiivinen kokemus, mutta esi-
merkiksi yksinäisyyttä kokevien haastattelemiseen on suhtauduttu skeptisesti,
sillä vuorovaikutteisella haastattelutilanteella on ajateltu olevan vaikutus siihen,
miten ihmiset yksinäisyyttään jäsentävät, ja sen on ajateltu nakertavan tutki-
muksen objektiivisuutta ja luotettavuutta (Saari 2010, 143). Laadulliselle tutki-
mukselle ominaiset piirteet, merkitykset, kokemusmaailma ja tutkijan refleksii-
visyys (esim. Ronkainen ym. 2011 81–82) ovatkin olleet yksinäisyystutkimuk-
selle yllättävän vieraita. Metodologisesti keskeiseksi kysymykseksi on nostettu,
voimmeko, ja jos voimme, niin miten tunnistaa ihmiset, jotka ovat yksinäisiä
(Victor ym. 2009, 55).

Kyselytutkimuksissa usein käytössä ollut lähestymistapa on kysyä ihmiseltä
itseltään suoraan hänen mahdollisesta yksinäisyydestään. Tällöin on käytetty
kysymystä kuten ”tunnetteko itsenne yksinäiseksi” (Holmén ym. 1992; Jylhä
2004; Haapola, Karisto ja Kuusinen-James 2009), ”kuinka usein tunnette yksi-
näisyyttä” (Victor ym. 2005), ”kärsittekö yksinäisyydestä” (Savikko ym. 2005;
Routasalo ym. 2005) tai ”kuinka monena päivänä viime viikolla tunsitte ole-
vanne yksinäinen?” (Koropeckyj-Cox 1998; Schnittker 2007). Vastausvaihtoeh-
toina on ollut esimerkiksi ”usein”, ”joskus” ja ”ei koskaan” (Jylhä 2004), ”ei kos-
kaan, ”joskus”, ”usein ja ”aina” (esim. Jones ym. 1985; Samuelsson ym. 1998) tai
”jatkuvasti”, ”usein”, ”silloin tällöin”, ”harvoin” ja ”ei koskaan” (Holmen ja Fu-
rukawa 2002; Haapola ym. 2013). (Ks. myös Uotila 2011, 24.) Olemassa on myös
tutkimuksia, joissa vastaajaa on pyydetty kertomaan, mihin seuraavista ryh-
mistä hän itse itsensä sijoittaisi: ”ei yksinäinen”, ”kohtalaisen yksinäinen”, ”vai-
keasti yksinäinen” ja ”erittäin yksinäinen” (Jong Gierveld ja Kamphuls 1985;
Baarsen ym. 2001)6.

Yksittäistä, suoraa ja itsearviointiin perustuvaa kysymystä on pidetty help-
pokäyttöisenä, ja sen käyttö on koettu hyväksyttävänä myös tutkittavien keskuu-
dessa (Victor ym. 2009, 56). Oletteko yksinäinen? -tyyppisen kysymyksen on to-
dettu sopivan erilaisia mittareita paremmin juuri ikääntyvien yksinäisyyden ta-
voittamiseen (Fees, Martin ja Poon 1999; Holmén ja Furukawa 2002), mutta
myös sillä on heikkoutensa. Yksinäisyyden saamat merkitykset voivat syystä tai
toisesta olla hyvinkin erilaisia, kuten olen edellä tuonut esiin. Yksinäisyyteen on
liitetty myös häpeää (esim. Taimela 2005; Dahlberg 2010), minkä vuoksi itsear-
viointiin perustuva kysymyksen on pelätty tavoittavan niin sanotusti ”julkisesti
hyväksyttyjä” vastauksia jättäen osan yksinäisyyskokemuksista tavoittamatta

6 Suomennokseni jaottelusta “the not lonely, the moderate lonely, the severely lonely and the
extremely lonely”.
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(Victor ym. 2009, 57). Myöskään annetut vastausvaihtoehdot eivät ole ongel-
mattomia, ja etenkin ”silloin tällöin” -luokittelu on herättänyt keskustelua, sillä
se on esimerkiksi tulkittu sekä neljäsosaksi että noin puoleksi kysytystä ajasta
(Pepper 1981; Schaeffer 1991).

Yksinäisyyden kartoittamiseksi kyselytutkimuksissa on käytetty myös toi-
senlaista, niin sanottua moniulotteista ja ulkoapäin määriteltyä lähestymista-
paa. Tällöin yksinäisyyttä on tarkasteltu erilaisten mittareiden avulla, ja kiinnos-
tus on kohdistunut ennen kaikkea yksinäisyyden syihin ja eri ilmenemismuotoi-
hin, ei niinkään yksinäisyyden voimakkuuden vaihteluihin, kuten yksittäisen ky-
symyksen kohdalla (Tiikkainen 2006, 16). Yksi käytetyimmistä mittareista on
1970-luvulla kehitetty UCLA Loneliness Scale, jossa yksinäisyyttä mitataan si-
säisillä tunteilla ja kokemuksilla läheisistä ihmisistä, ystävistä ja ihmissuhteista
(esim. Russell, Peplau ja Ferguson 1978; Russell 1996). Toinen yleisesti käytetty
mittari on de Jong Gierveld Loneliness Scale, joka myös perustuu Weissin (1973)
vuorovaikutusteoriaan ja sisältää viisi sosiaalista yksinäisyyttä käsittelevää ja
kuusi emotionaalista yksinäisyyttä käsittelevää väittämää (Jong Gierveld ja Til-
burg 2006). Muun muassa jälkimmäisen mittarin on todettu sopivan hyvin
ikääntyvien yksinäisyyden tarkasteluun (Baarsen ym. 2001), mutta myös mitta-
reiden heikkouksista on keskusteltu.

Mittareiden osalta huolenaiheena on ollut se, että ne sisältävät kyllä kysy-
myksiä sosiaalisista suhteista, mutta niissä ei useinkaan puhuta yksinäisyydestä.
Tämä on nostanut esiin kysymyksen siitä, voidaanko ihminen tulkita yksi-
näiseksi sellaisten kysymysten perusteella, joissa yksinäisyyttä ei mainita lain-
kaan (Jylhä ja Saarenheimo 2010, 320; Uotila 2011, 23). Itse pidän suurempana
ongelmana sitä, että mittareissa tehdään oletuksia yksinäisyyden sisällöstä, sille
annetuista merkityksistä sekä yksinäisyyden ja sosiaalisten suhteiden välisestä
yhteydestä, jolloin ihmisen omat ja ehkä toisenlaiset yksinäisyydelle annetut
merkitykset jäävät mittareita käytettäessä ulkopuolelle. Mittarien käyttö sisältää
oletuksen, että tutkittavien keskuudessa on yhteinen ymmärrys, mitä yksinäi-
syydellä tarkoitetaan, kuten Marja Jylhä (2004) on huomauttanut (ks. myös
Jylhä ja Saarenheimo 2010, 323). Tavanomaisilla mittareilla on toki paikkansa,
jos tutkimuksessa halutaan keskittyä ennalta määriteltyihin yksinäisyyden muo-
toihin. Mittaamalla tuotettu kuva yksinäisyydestä ei kuitenkaan voi olla yhtään
onnistuneempi kuin mittauksen pohjana oleva käsitteellinen ja teoreettinen jä-
sennys (Alastalo 2005, 189). Varsin usein yksinäisyyden sosiokulttuurinen
luonne jää mittareiden tavoittamattomiin.

Yksinäisyyden sisältöä ja sille annettuja merkityksiä on tarkasteltu myös laa-
dullisin tutkimusottein. On haastateltu ihmisiä, jotka tuntevat yksinäisyyttä tai
ovat olleet halukkaita keskustelemaan yksinäisyydestä (esim. Parkkila ym.
2000; McInnis ja White 2001; Victor ym. 2009; Heravi-Karimooi ym. 2010;
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Stanley ym. 2010; Dahlberg 2010; Uotila 2011; Kirkevold ym. 2013; Kauko
2015). Joissain tutkimuksissa yksinäisyydestä on kysytty suoraan, kun taas toi-
sissa tutkimuksissa se on noussut esiin keskusteltaessa muista aiheista (esim.
Chambers 2005; Ylä-Outinen 2012; Virkola 2014; Heikkinen 2015). Myös erilai-
sia yksinäisyyttä käsitteleviä kirjoitusaineistoja on analysoitu yksinäisyyttä tut-
kittaessa (esim. Mikkola 2005; Taimela 2005; Saari 2010; Uotila 2011).

Etenkin ikääntyvien kohdalla on puhuttu vaikeudesta sanallistaa yksinäisyy-
den kokemusta ja puhua aiemmasta jo ohi menneestä yksinäisyydestä. Kipeiden
muistojen vuoksi yksinäisyyteen ei ehkä haluta palata tai sille ei löydetä sanoja,
jos sitä ei parhaillaan koe (Routasalo ja Pitkälä 2003; Victor ym. 2009; ks. myös
Weiss 1973, 11). Sanallistaminen voi olla vaikeaa myös silloin, kun yksinäisyys
on jokapäiväisessä elämässä läsnä, minkä sain huomata ensimmäisiä haastatte-
luja tehdessäni (Pajunen 2011, 83). Sari Taimela (2005) muistuttaa välittömässä
yksinäisyyden kokemuksessa koettujen voimakkaiden ja usein kielteisten tun-
teiden voivan estää niiden kuvailun. Yksinäisyyteen on oltava edes pieni väli-
matka, jotta käsitteellistäminen niin kirjoittamalla kuin puhumalla voi olla mah-
dollista. (Mt., 198). Uotilan (2011, 67) mukaan välimatka voi kuitenkin kadottaa
yksinäisyyden tunteiden intensiivisyyden, jos yksinäisyyttä käsittelevät kuvauk-
set verhoutuvat esimerkiksi metaforiin, runoihin tai lainauksiin. Hän nostaakin
esiin tarpeen uudenlaisille menetelmille, joiden myötä yksinäisyyden erilaiset
aikaan ja paikkaan sidotut merkitykset olisivat helpommin tavoitettavissa: ”Kun
konteksti muuttuu, yksinäisyyden tulkinnatkin muuttuvat” (mt., 73–73).

Karin Johannisson (2012, 276) toteaa erilaisten tunteiden olevan koettavissa
vain sitä aistivan minuuden kautta, mutta niiden verhoutuvan samalla kunkin
aikakauden tarjoamaan ja vahvistamaan asuun. Johannissonin mukaan tunteita
muovaavat eletty hetki, mutta myös normit ja arvostukset sekä sukupuoli- ja
luokkamallit. Kyse voi olla siitä, mitä tunneilmaisuja kussakin tilanteessa odote-
taan, kannustetaan tai hyljeksitään. Näin ollen myös yksinäisyyden ajallisten
muutosten arvioiminen on vaikeaa, sillä se mitä yksinäisyys oli ennen, voi olla
tässä hetkessä jotain muuta. Voisi jopa väittää, että menneessä hetkessä koettu
yksinäisyys on jollain tapaa saavuttamattomissamme (mt., 275), vaikka olen it-
sekin pyrkinyt tavoittamaan yksinäisyydessä tapahtuvia muutoksia. Samaa on
pohdittu elämänkulkua käsittelevien tutkimusten parissa: ”elämä ei ole ”kuin se
oli”, vaan se tulkitaan, uudelleen tulkitaan, kerrotaan ja uudelleenkerrotaan”
(Bruner 1987, 31; Pohjola 1994, 25).

Yleisesti ottaen elämänkulkua käsittelevissä tutkimuksissa haasteena on mit-
taamiseen ja aineiston analyysiin liittyvät ongelmat. Ennen kaikkea on pohdittu,
miten tavoittaa alati muuttuva muutos. Määrällisten tutkimusten parissa pitkit-
täisasetelmista on tullut enemminkin sääntö kuin poikkeus. Tällöin kyse on
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usein prospektiivisesta aineistonkeruusta, jossa halutaan tutkia millaisiin suun-
tiin ihmiset esimerkiksi terveyden ja hyvinvointinsa osalta etenevät. Myös retro-
spektiivista aineistonkeruuta on tehty, jolloin kiinnostus on kohdistunut men-
neisiin elämäntapahtumiin. Yhä useammat seurantatutkimukset sisältävät mo-
lemmanlaista tietoa osallistujistaan, ja myös laadullista ja määrällistä aineistoa
on seurantatutkimusten parissa yhdistetty. (Elder ja Giele 2009, 8–9.)

Yksinäisyyttä ja elämänkulkua käsittelevissä tutkimuksissa tarkastelu on lä-
hes poikkeuksetta keskittynyt lapsuuden aikaisiin kokemuksiin, joita on lähes-
tytty psykologisista näkökulmista ja määrällisiä aineistoja hyödyntäen (ks.
Hensley ym. 2012). Myös vanhenemisen tutkimuksessa eletyn elämän seuraa-
misen mahdollistavat menetelmät ovat olleet suhteellisen harvinaisia, ja yksit-
täisten ikääntyvien vaiheita ja elämänkulkua on vasta vähän tarkasteltu laadul-
lisin menetelmin (Nikander 2013, 42). Poikkeuksen muodostavat eräänlaiset
toistotyyppiset tutkimukset, joissa tutkimuskohteen äärelle on palattu vuosia,
jopa vuosikymmeniä myöhemmin. Muun muassa Julia Johnson kollegoineen
(2007) palasi Peter Townsendin 50 vuotta aiemmin tutkimiin englantilaisiin ja
walesilaisiin vanhainkoteihin piirtäen kuvan vanhusten hoivan historiasta ja sen
käytänteiden ajallisesta muutoksesta (Townsend 1962; Johnson, Rolph ja Smith
2007; Nikander 2013). Myös Marja Holmilan (2001) kylätutkimus perustuu
kahteen parinkymmen välein toteutettuun kenttäjaksoon samassa kylässä. Tut-
kimus avaa maaseutuyhteisössä tapahtuneita muutoksia, mutta ei sisällä samo-
jen ihmisten seurantaa.

Laadullisella seurantatutkimuksella (engl. qualitative longitudinal research)
on viitattu tutkimusotteeseen, jossa samoja ihmisiä ja yhteisöjä seurataan tietyin
aikavälein, tyypillisesti haastatteluja ja etnografista otetta yhdistäen. Tutkimus-
otteen sijaan se on kuitenkin yhä useammin nimetty tai pikemminkin uudelleen
nimetty omaksi menetelmäkseen. (Nikander 2013, 42–34.) Aivan uutena lähes-
tymistapana laadullisen tutkimuksen kentällä pitkittäisasetelmaa ei voida pitää,
mutta viime vuosina käyty keskustelu on nostanut sellaisten tutkimusasetelmien
arvoa, joissa ajallisuus on huomioitu ja kiinnostus kohdistunut elämänpolkui-
hin, siirtymiin ja tilanteiseen toimijuuteen. Laadullinen seurantatutkimus on ol-
lut näkyvästi esillä etenkin Iso-Britanniassa, jossa on kartoitettu sen merkitystä,
mahdollisuuksia ja toteutusta eri tieteenaloilla. (Nikander 2015, 243.) Julie
McLeodin ja Rachel Thomsonin (2009, 61) mukaan kyse on menetelmästä, joka
sijoittuu jonnekin refleksiivisen dokumentoinnin, pitkittäisetnografian ja ko-
horttitutkimusten välimaastoon. Bren Neale ja Jennifer Flowerdew (2003) ku-
vaavat elokuvametaforan avulla määrällisen seurannan tuottavan panoraa-
manäkökulmasta joukon pysäytettyjä stillkuvia, mutta vasta laadullisen seuran-
nan paljastavan niiden taakse jääviä yksittäisiä juonenkäänteitä ja ihmiselämän
kertomuksen yksityiskohtia.
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Suomessa laadullista seurantatutkimusta on nostanut esille erityisesti Pirjo
Nikander (2013; 2015), joka korostaa sen olevan hyödyllinen työkalu esimerkiksi
ajallisten, paikallismaantieteellisten ja rakenteellisten tekijöiden sekä ihmisen
toimijuuden, arvojen ja asenteiden keskinäisen suhteen tarkasteluun. Nikander
(2013) on etsinyt menetelmästä empiiristä ikkunaa ihmisen elämänkulun ja siir-
tymien sekä sukupuolen, luokan ja iän toisiinsa lomittumiseen eri elämänvai-
heissa. Hänen mukaansa laadullista seuranta-asetelmaa voitaisiin hyödyntää
esimerkiksi suurten ikäluokkien kohorttikokemusten problematisoinnissa täy-
dentämällä olemassa olevaa makro-sosiaalisesti kehystettyä kuvaa paikallisesti
koetulla ja kerrotulla (mt, 50).

Suomalaisesta tutkimuskirjallisuudesta löytyy myös muita esimerkkejä laa-
dullisesta seurantatutkimuksesta, vaikkei lähestymistapaa aina ole sellaiseksi
nimetty (Nikander 2015, 247–248). Marja-Liisa Honkasalon (2008) tutkimus
perustuu pitkään etnografiseen kenttätyöhön Pohjois-Karjalassa antaen tiheän
ja rikkaan kuvan paikallisista sairauskäsityksistä ja arkisesta toimijuudesta.
Riikka Lämsä (2013) tarkastelee väitöskirjassaan sairaala-arkea ja potilaan ko-
kemuksen ajallista rakentumista etnografian keinoin. Mathilda Wrede-Jäntti
(2010) on omassa pitkittäistutkimuksessaan tutkinut työttömiä helsinkiläisnuo-
ria kymmenen vuoden ajan. Vaikeavammaisten nuorten aikuistumista ja elä-
mänkulkua tutkinut Helena Ahponen (2008) on myös tehnyt laadullista seuran-
taa tavatessaan tutkittaviaan useamman vuoden ajanjaksolla.

Laadullisen seurantatutkimuksen piirissä ei ole asetettu yksiselitteisiä nyrk-
kisääntöjä sille, mikä aikaväli, kuinka pitkiä tai kuinka monta seurantajaksoa
tutkimukseen kulloinkin tulisi sisällyttää. Nikanderin (2015, 248) mukaan on
hyvä muistaa, että jokainen tutkimus noudattaa omien tavoitteen- ja kysymyk-
senasettelunsa logiikkaa ja käsitteellistä kehikkoaan. Seuranta-aika ja aineisto-
jen keruun määrä ja ajoitus vaihtelevat tutkittavan ilmiön ja tutkimuskysymys-
ten mukaan, eikä seurannan tarvitse olla vuosien mittainen pitkittäistutkimuk-
sen logiikan täyttymiseksi. Esimerkiksi ensi kertaa vanhemmaksi tuloa tarkas-
teltaessa voi olla viisasta kerätä aineistoa ennen lapsen syntymää ja sen jälkeen
(mt.) tai leskeytymistä tutkittaessa ennen puolison kuolemaa ja sen jälkeen
(esim. Baarsen ym. 1999).

Laadullista seurantatutkimusta jäsentäneet McLeod ja Thomson (2009)
käyttävät käsitettä ”walk alongside”, jonka Nikander (2013; 2015) on kääntänyt
”rinnalla kulkemiseksi”. Heidän jäsentämänään termi kiteytyy tutkimusotteeksi,
jonka kautta on mahdollista tavoittaa yksilöiden, ryhmien tai yhteisöjen ”ajassa
rakentuva ja muuttuva habitus” sekä muutokselle annetut merkitykset (engl. ha-
bitus-in-process) (Nikander 2015, 244). Oman tutkimukseni näkökulmasta aja-
tus rinnalla kulkemisesta kietoutuu ennen kaikkea suhteeseen, joka tutkijan,
tutkittavien ja tutkimuksen välille ajan myötä muotoutuu.
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Elisa Virkolan (2014) muistisairaiden naisten arkea käsittelevä väitöskirja on
hyvä esimerkki laadullisen seurannan ja rinnalla kulkemisen hyödyntämisestä,
joskin tutkija itse puhuu pitkittäisetnografiasta. Virkola seurasi naisten elämää
noin kahden vuoden ajan. Hän tarkasteli naisten toimijuuden rakentumista ja
elämänkulun murroksia arkielämän kontekstissa, mutta myös tutkijan refleksii-
visyyttä, ja sitä miten se toimii tutkijalle metodisena välineenä, jota on tarpeen
hyödyntää kaikissa tutkimuksen vaiheissa (mt., 57–60). Virkola kuvaa kauniilla
tavalla suhdettaan tutkimuksensa ihmisiin ja syvenevää ymmärrystään heidän
elämästä ja muistisairauden värittämästä arjesta. Kenttätyössä hän pääsi myös
osalliseksi niihin arjen toimintakäytäntöihin, joissa naisten toimijuus rakentui.

Kiinnostava kertomus rinnallakulkijuudesta löytyy myös Molly Andrewsilta
(1991), joka on tarkastellut viidentoista 70–90-vuotiaan brittiläisen sosialistive-
teraanin elämää. Tutkimuksen keskiössä on haastateltavien poliittinen vakau-
mus, mutta myös yleisemmin ikääntyminen ja sosiaalisen identiteetin rakentu-
minen elämänkulun aikana. Kahden vuoden ajanjaksolla Andrews tapasi tutki-
mukseensa osallistuneita ihmisiä useaan otteeseen. Kohtaamiset heidän koto-
naan sisälsivät sekä nauhoitettua keskustelua että epävirallisempaa yhdessäoloa
esimerkiksi ruokailun merkeissä. Usein tutkija esiteltiin perheen jäsenille tai
naapureille, ja yhdessä saatettiin siirtyä vaikkapa paikalliseen pubiin. Pitkien vä-
limatkojen vuoksi Andrews jopa yöpyi osan haastateltavistaan luona. Osa haas-
teltavista piti yhteyttä tutkijaan kirjeitse kohtaamisten välillä. Jokaisen haastat-
telun jälkeen Andrews lähetti haastateltavilleen luettavaksi edellisellä kerralla
nauhoitettujen keskusteluiden litteraatit ja pyysi ihmisiä tarkastamaan niiden
sisällöt väärinkuulemisten ja -ymmärrysten varalta. Uuden tapaamisen tutkija
aloitti litteraattien pohjalta esiin nousseiden kysymysten avulla pyrkimyksenään
tavoittaa mahdollisimman perusteellisesti haastateltavan näkemys keskustelun
kohteena olleesta asiasta. (Mt., 46–49).

Myös Merja Laitinen (2004) on toiminut Andrewsin (1991) tavoin. Postitta-
malla litteroidut haastattelut tutkimuksensa ihmisille Laitinen halusi vahvistaa
kanssatutkijuutta, kuulla heidän palautteensa ja tehdä tutkimuksensa heille lä-
pinäkyväksi. Tutkimukseen osallistuneilla oli mahdollisuus tarkastaa litteroidut
haastattelut ja kertoa, jos niissä oli jotain epäselvää tai huomauttaa, jos he eivät
sittenkään halunneet niitä käytettävän. Laitinen kuvaa aineistonkeruun olleen
prosessi, jonka loppuun saattaminen edellytti eri määrän erimittaisia haastatte-
lusessioita eri ihmisten kohdalla. Osalla se tarkoitti kahta, toisilla useampaa ta-
paamista. Uusintakierroksen hän toteutti noin vuoden kuluttua ensimmäisistä
keskusteluista. Myös ikääntyviä leskiä tutkinut Pat Chambers (2005) on toteut-
tanut useampia haastatteluja samojen ihmisten kanssa. Laitisen (2004) ja And-
rewsin (1991) tavoin Chambers antoi tutkittavilleen luettavaksi aikaisempien
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keskustelujen liitteraatit, jotta hän voisi tarttua sellaisiin aiheisiin, joista haasta-
teltavat itse halusivat jatkaa keskustelua. Jill Bindels ja kumppanit (2014) ovat
puhuneet tutkimuskumppanuudesta (engl. co-researchers), jossa ajatuksena on,
että tutkittavat osallistuvat tutkimusprosessiin ikään kuin kanssatutkijoina tuot-
taen myös itse tutkimusprosessia reflektoivaa aineistoa esimerkiksi kenttäpäi-
väkirjan muodossa ja käyttäen päätösvaltaa aineiston analyysivaiheissa. Olen-
naista on, että tutkittaville annetaan aidosti mahdollisuus tuoda äänensä kuulu-
viin (mt.).

Tutkimussuhdetta useammin laadulliseksi seurantatutkimukseksi nimetty-
jen tutkimusten parissa on kiinnitetty erityistä huomiota tutkimuksen logiik-
kaan ja analyyttiseen rytmiin (esim. McLeod ja Thomson 2009; Nikander 2015),
joista kerron seuraavassa luvussa. Laadullisen seurantatutkimuksen uskon
avaavan ikkunan yksinäisyyteen ja sen elämänkululliseen tarkasteluun, sillä sen
avulla on mahdollista saada kiinni ajasta ja paikasta, jossa yksinäisyyttä koetaan
sekä siihen liittyvistä muuttuvista tulkinnoista. Tutkimussuhteen ja sen myötä
eräänlaisen tutkimuskumppanuuden merkityksestä en kuitenkaan ole halunnut
irtautua, sillä ymmärrän niiden muodostavan keskeisen osan tutkimustani mah-
dollistaen yksinäisyyden ja siihen liittyvien kokemusten ymmärtämisen: ei yk-
sinomaan näkökulmaa laajentaen, vaan myös syventäen, päästen ikään kuin
pintaa syvemmälle.

3.2 Lomakkeista kahvipöytäkeskusteluihin

Vaikka tutkimukseni on laadullinen seurantatutkimus, on se saanut alkunsa Iki-
hyvä Päijät-Häme -tutkimuksen kyselyaineistoista. Käytössäni ollut aineisto on
ohjannut tutkijan katseeni suuntaa maantieteellisesti Päijät-Hämeeseen, mutta
myös sisällöllisesti yksilöllisiin elämäntarinoihin. Ikihyvän aineisto ja sen pa-
rissa tehdyt tutkimukset ovat avanneet ymmärrystäni vanhuuden elämänvai-
heen monimuotoisuudesta (esim. Haapola ym. 2013; Koskimäki 2010; Karisto
ja Konttinen 2004). Kymmenvuotinen seurantatutkimus (2002–2012) on toteu-
tettu laajoilla kyselylomakkeilla, joilla on selvitetty ikääntymisen, terveyden ja
hyvinvoinnin eri ulottuvuuksia. Kysymykset ovat käsitelleet muun muassa asu-
mista ja elämäntilannetta, sosiaalisia suhteita, avun tarvetta, vapaa-aikaa, ter-
veyttä ja elintapoja.
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Seurantatutkimuksen kohderyhmänä on ollut kolme syntymäkohorttia: vuo-
sina 1946–50, 1936–40 ja 1926–30 syntyneet. Otokseen kuuluvien päijäthämä-
läisten7 elämää ja elämänmuutoksia on seurattu noin joka kolmas vuosi, vuosina
2002, 2005, 2008 ja 2012. Ensimmäisessä vaiheessa mukaan kutsuttiin runsas
neljätuhatta henkilöä. Heidät poimittiin väestörekisteristä vuoden 2001 lopussa
kohortin, sukupuolen ja kunnan mukaan ositettuna satunnaisotantana (Haapola
ja Vaara 2013, 17–18).8 Vuonna 2002 tutkimuksen ensimmäisen vaiheen kyse-
lyyn vastasi hieman alle kolmetuhatta päijäthämäläistä. Vanhin kohortti oli tuol-
loin ehtinyt olla kymmenisen vuotta eläkkeellä, ja keskimmäinen kohortti oli
juuri sinne siirtynyt tai pian siirtymässä. Nuorin ikäryhmä – niin sanotut suuret
ikäluokat – olivat pääosin yhä työelämässä, mutta hekin pian eläkkeelle jää-
mässä. Tutkimuksessani keskityn kahteen vanhimpaan ikäryhmään.9

Yksinäisyydestä on vuosien 2005, 2008 ja 2012 Ikihyvä-kyselyissä kysytty
kahdella kysymyksellä: ”Tunnetteko itsenne yksinäiseksi?” ja ”Onko yksinäisyys
teille ongelma?”. Vastausvaihtoehtoina oli ”ei koskaan”, ”harvoin”, ”silloin täl-
löin”, ”usein” ja ”jatkuvasti”. Ensimmäisen vaiheen kyselyssä vuonna 2002 mu-
kana ei ollut yhtään yksinäisyyttä käsittelevää kysymystä. Vuonna 2013 Ikihyvä-
aineistoa täydennettiin elämänkulkukyselyllä, jossa osa Ikihyvään osallistu-
neista kertoi elämänkulustaan ja sen käännekohdista. Aikajanan muodossa tie-
dusteltiin vastaajilta muun muassa elämänsä yksinäisintä ajankohtaa tai ajan-
jaksoa. Usein tai jatkuvasti yksinäisyyttä kokevat vastaajat ovat jokaisena tutki-
musvuonna, jolloin yksinäisyydestä tiedusteltiin, sijoittuneet vastaajajakauman
ääripäähän, noin kolmen prosentin joukkoon (Taulukko 1). Koska yksinäisyyttä
usein tai jatkuvasti kokevia oli vastaajien joukossa vain kourallinen, en kokenut
omakseni jättää tarkastelua siihen. Tutkimustehtävääni tilastollinen tarkastelu

7 Tutkimusalueena on Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri, joka käsittää 12 maakuntaan kuulu-
vaa kuntaa, sekä sen ulkopuolisista naapurikunnista Iitti ja Pukkila ja vuonna 2005 sairaanhoito-
piiriin liittynyt Myrskylä.

8 Otannassa painotettiin pieniä kuntia siten, että jokaisesta kunnasta tuli mukaan vähintään
102 henkilön kokonaisotos.

9 Kahteen vanhimpaan kohorttiin kuuluvien osallistujien määrä on kymmenessä vuodessa pu-
donnut 1906:sta 976 henkilöön, mikä ei ole yllättävää. Nuoremmassa kohortissa osallistujien
määrä on vähentynyt vajaalla 350:llä ja vanhemmassa kohortissa lähes 600:lla eli noin kolmas-
osaan. Pääosa poistumasta koostuu kuolleista, joiden määrä oli jo vuonna 2008 noussut kymme-
nesosaan alkuperäisestä otoksesta. Tutkimukseen osallistuneiden lukumäärää ovat pienentäneet
myös Päijät-Hämeen ulkopuolelle muuttaneet sekä pienehkö joukko, jota ei puutteellisten osoite-
tietojen vuoksi ole kyetty tavoittamaan. Naiset ovat koko Ikihyvän ajan osallistuneet tutkimukseen
jonkin verran miehiä aktiivisemmin, joskin ero on seurannan edetessä hieman kaventunut. Ko-
horteittain tarkasteltuna vanhimman syntymäkohortin osallistujat ovat jääneet pois tutkimuk-
sesta muita useammin: vuonna 1926–30 syntyneiden vastausprosentti oli viimeisellä kyselykier-
roksella lähes puolittunut alkuperäisestä. Vuosina 1936–40 syntyneet ovat osallistuneet jokaiseen
tiedonkeruukierrokseen kaikkein aktiivisimmin. (Haapola 2009, 15–17; Haapola ja Vaara 2013,
18.)
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olisi antanut vain vähän vastauksia, ja pelkäsin heidän tarinansa piiloutuvan
keskiarvojen alle. Niinpä päätin lähteä haastattelukierrokselle.

Tutkimusluvan saatuani pyysin syksyllä 2009 Ikihyvä-aineistoa hallinnoivaa ta-
hoa poimimaan kahteen vanhimpaan kohorttiin kuuluvien eli tuolloin noin 70-
ja 80-vuotiaiden vastaajien havaintotunnukset, jotka vuonna 2008 tunsivat it-
sensä yksinäiseksi usein tai jatkuvasti10. Tutkimussuunnitelmani pohjalta tälle
kohdejoukolle laadittiin kutsu osallistua tutkimukseeni (liite 1) sekä suostumus-
lomake (liite 2). Ne lähetettiin yksinäiseksi itsensä tunteville henkilöille ja heitä
pyydettiin vastaamaan, jotta voisin olla asian tiimoilta yhteydessä. Tässä vai-
heessa tutkimusjoukkoni koostui kaiken kaikkiaan 39:sta Ikihyvään osallistu-
neesta henkilöstä. Kirje postitettiin heistä 29:lle. Osa jäi yhteydenottojen ulko-
puolelle puutteellisten lomaketietojen vuoksi, ja osa sen vuoksi, että halusin pai-
notuksen olevan vanhimmassa ikäryhmässä ja molempien sukupuolten olevan
mahdollisimman hyvin edustettuina. Tämän vuoksi kutsuja lähetettiin vähem-
män vuosina 1936–40 kuin 1926–30 syntyneille.

Kirjeet lähetettiin useassa eri aallossa viidestä kymmeneen henkilölle kerral-
laan. Tällä pyrin välttämään tilanteen, jossa en ehtisi ajoissa sopia haastatte-
luajankohtaa tai haastateltavat joutuisivat liian kauan odottamaan tapaamis-
tamme. Ensimmäisessä aallossa kutsu postitettiin vanhimmasta ikäryhmästä

10 Tutkimusjoukkoa lähestyäkseni hain tutkimuslupaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyh-
tymän eettiseltä toimikunnalta. Hakemus sisälsi tutkimussuunnitelmani sekä kuvauksen tutkitta-
vien tietosuojasta ja aineiston asianmukaisesta säilyttämisestä. Myönteisen lausunnon sain lop-
pusyksystä 2009.
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neljälle naiselle ja neljälle miehelle. Tästä joukosta sain kolme yhteydenotto-
pyyntöä, niistä ensimmäisen jo heti postittamista seuraavana päivänä. Joulu-
kuussa 2009 pääsin tapaamaan ensimmäiset haastateltavani Laurin, Vilhon ja
Einin.11 Seuraava postitusaalto sisälsi kirjeet viidelle miehelle ja viidelle naiselle.
Heistä osa oli vuosina 1926–30 ja osa vuosina 1936–40 syntyneitä. Kutsut eivät
tuottaneet toivottua tulosta ja ainoastaan Pauli ilmoitti halukkuutensa osallistua
tutkimukseeni. Sovittu tapaaminen jouduttiin kuitenkin perumaan hänen puo-
lisonsa sairastumisen vuoksi, ja jäin odottamaan Paulin yhteydenottoa uuden
ajankohdan sopimiseksi.

Helmikuun lopussa toteutuneita tapaamisia oli vasta kolme, joten päätin olla
uudelleen yhteydessä kolmeen naiseen ja kahteen mieheen, joille oli lähetetty
kutsu joulukuussa. Heistä Aatos soitti suoraan minulle ja kertoi olleensa kiin-
nostunut osallistumaan jo aiemmin, mutta hävittäneensä kirjeen. Näin löytyi
neljäs haastateltavani. Samoihin aikoihin kutsut postitettiin vielä viidelle: kol-
melle miehelle ja kahdelle naiselle, joihin ei oltu vielä oltu yhteydessä. Heistä
Heikki lähetti takaisin suostumuksen. Maaliskuun alussa postitettiin kutsut
vielä yhdeksälle henkilölle, joihin oli ensimmäistä kertaa oltu yhteydessä kuu-
kausi aikaisemmin. Pian sainkin useamman yhteydenottopyynnön ja sovin ta-
paamiset Anjan, Helmin, Olavin ja Heikin kanssa.

Kevään edetessä olin myös uudelleen yhteydessä Pauliin, jonka kanssa
olimme joutuneet perumaan haastatteluajan, ja saimme sovittua uuden tapaa-
misen. Pääsiäisen lähestyessä ensimmäisistä haastatteluista oli kulunut jo use-
ampi kuukausi, ja takana oli yhdeksän haastattelua. Haastateltavistani kuusi oli
miehiä, joten toivoin vielä tavoittavani yhden tai useamman naisen. Kirjeet pos-
titettiin kuudelle naiselle, joihin ei oltu vielä oltu yhteydessä sekä viidelle nai-
selle, jotka olivat saaneet kutsun muutama viikko aikaisemmin, yhteensä siis yh-
delletoista naiselle. Vain ensimmäistä kertaa kutsun saanut Anneli otti pian yh-
teyttä ja toivoi voivansa osallistua tutkimukseeni. Pääsiäisen 2010 jälkeen olin
tavannut kaikki kymmenen haastateltavaani ensimmäisen kerran. Kuusi heistä
olin tavoittanut yhdellä yhteydenotolla ja neljä kahden yhteydenoton jälkeen.

Ennen ensimmäisiä tapaamisia tutustuin haastateltaviini Ikihyvän puitteissa
kerättyjen lomakkeiden avulla. Luin pintapuolisesti läpi heidän täyttämänsä lo-
makkeet vuodelta 2008, joita oli yhteensä kaksikymmentä (kaksi per kyselykier-
ros). Taulukkoon 2 olen koonnut heistä muutamia tietoja, jotka olivat tukenani
valmistautuessani haastatteluihin. Einin, Anjan, Heikin ja Vilhon tiesin jääneen
leskeksi joko muutama vuosi tai useampi vuosikymmen sitten. Aatos, Lauri ja
Helmi olivat eronneet työikäisinä, eivätkä olleet kyselyn aikoihin parisuhteessa.

11 Kaikkien haastateltavien nimet olen vaihtanut tunnistamattomuuden takaamiseksi. Myös
muita heitä koskevia tunnistetietoja olen samasta syystä muuttanut.
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Olavi oli naimisissa, mutta hänen puolisonsa oli ollut pysyvästi laitoshoidossa
muutaman vuoden ajan. Pauli oli avoliitossa, ja Anneli asui yksin, eikä ollut kos-
kaan ollut naimisissa. Myös asuinympäristöt vaihtelivat varsin paljon, kaupun-
gin keskustasta harvaan asuttuihin maaseutumaisemiin (Taulukko 2.)

Haastateltaviani tapasin pääasiassa heidän kotonaan, osaa myös kodin ulkopuo-
lella, ja keskustelujen päätteeksi tai niiden lomassa istuimme usein kahvikupin
äärellä. Viiden vuoden ajanjaksolla tapasin valtaosan heistä kolme kertaa. Alku-
vuodesta 2010, kesällä 2012 ja kevät-kesällä 2014 tapahtuneiden kohtaamisten
välillä ehti kulua aikaa puolestatoista kahteen vuotta. Haastateltavista kaksi
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(Anja ja Vilho) jäivät uusintatapaamisten ulkopuolelle jo ensimmäisen kierrok-
sen jälkeen ja kaksi (Eini ja Helmi) toisen kierroksen jälkeen. (Taulukko 3.)
Kaikkien kanssa olen kuitenkin vähintään kerran vaihtanut kuulumisia puheli-
mitse ensimmäisen kohtaamisen jälkeen, ja tutkimuksessani käytän myös uu-
sintahaastatteluiden ulkopuolelle jääneitä käsittelevää aineistoa.

Ensimmäistä tapaamistamme varten valmistelin haastattelurungon, joka koos-
tui muistilistan omaisesti kysymyksistä, joista olin kiinnostunut. Kysymykset ja-
oin teemoihin, kuten elämäntilanne, muuttohistoria, arki ja päivien kulku, yh-
teydenpito ja yksinäisyys. En halunnut tilanteista turhan virallisia ja haastatte-
lunomaisia, vaan toivoin onnistuvani luomaan keskusteluhetkiä, joissa myös
minä antaisin itsestäni jotain, enkä toimisi pelkästään ”kuulustelijana”. Toisella
tapaamiskerralla kysymysrunkoni pohjautui edellisen kerran keskusteluihin ja
tapaamisemme jälkeen tapahtuneita muutoksia käsitteleviin kysymyksiin,
mutta tässä vaiheessa keskustelut etenivät enemmän omalla painollaan, enkä
juuri katsonut kysymysrunkoa keskustelun lomassa. Kolmannella kohtaamisella
mukanani ei nauhurin lisäksi ollut muistilistaa eikä kirjoitusvälineitä, sillä halu-
sin keskustelun olevan entistä luontevampaa ja toivoin paperittomuuden myötä
keskittyväni paremmin kuuntelemaan ja olemaan tilanteessa yhtä läsnä kuin
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keskustelukumppanikin. Kohtaamisista ja tutkijan positiostani kerron yksityis-
kohtaisemmin seuraavassa luvussa.

Kaikki haastateltavieni kanssa käydyt keskustelut olen kokonaan tai osittain
nauhoittanut, ja siihen olen pyytänyt ja saanut heidän kirjallisen (liite 2 ja 4) tai
suullisen suostumuksensa.12 Ensimmäisellä ja toisella haastattelukierroksella
keskustelujen nauhoittaminen tuntui luontevalta, mutta suunnitellessani kol-
matta kohtaamista ja yhdessä tekemistä, oli minun mietittävä, missä määrin
nauhuria voisi käyttää. Myös aiemmin olin ollut tilanteissa, joissa olin laittanut
nauhurin liian aikaisin kiinni esimerkiksi kahvipöytään istuttaessa, ja Elisa Vir-
kolan (2014, 91) tavoin pohtinut, että ehkä paras hetki nauhurin sammuttami-
selle olisi vasta ulko-oven mentyä kiinni. Näin en kuitenkaan koskaan tehnyt,
joten varmasti myös tärkeitä keskusteluja ja ajatuksia jäi nauhoitetun aineiston
ulkopuolelle. Vastaavasti tein myös päätöksen olla ottamatta nauhuria mukaan
kodin ulkopuolelle, sillä en halunnut olla reportteri vaan enemminkin kanssa-
kulkija. Nauhurin lisäksi olen siis tukeutunut myös muistiini ja jokaisen tapaa-
misen jälkeen pyrkinyt kirjaamaan mahdollisimman tarkkaan ylös tapahtumien
kulkua ja lausahduksia, joita nauhalle ei tarttunut. Ensimmäiset muistiinpanot
kirjoitin usein joko linja-autossa tai parkkipaikalla odottavassa autossani ja
mahdollisimman pian siirsin ne myös tietokoneelle täydentäen muistiinpanoja
samalla runsaammiksi.

Erityisesti etnografisessa tutkimuksessa kirjoittamista on pidetty keskeisessä
roolissa tutkimuksen kaikissa vaiheissa (Virkola 2014, 74). Kirjoittamalla ha-
vainnot säilyvät mielessä haalistumatta (Hammersley ja Atkins 2007, 175–179),
ja kirjoittaessa asioita ajatellaan uudelleen (Karisto 2008, 56). Vaikka fyysisesti
tutkija ei ole enää kentällä, sinne palataan uudestaan aineiston ja kenttäpäivä-
kirjan kautta (Lämsä 2013, 25). Aineistoa läpi käydessä palautetaan mieleen sel-
laisiakin asioita, joita ei ole kirjattu ylös (Jäppinen 2015, 107). Myös minulle tut-
kimuspäiväkirjan kirjoittaminen on ollut olennainen osa tutkimusprosessia jo
tutkimuksenteon aloittamisesta saakka. Päiväkirjaan olen koonnut havaintoja ja
tuntemuksia kohtaamisten ajalta ja niiden jälkeen. Pääpaino on siis ollut koh-
taamisiin ja keskusteluihimme liittyvissä ajatuksissa, mutta merkintöjä on myös
tilanteista, jolloin olen tavalla tai toisella ollut yhteydessä haastateltaviini, esi-
merkiksi puhunut puhelimessa tai lähettänyt postikortin. Kaiken kaikkiaan tut-
kimuspäiväkirjani koostuu noin 90 liuskasta tekstiä.

Ensimmäisen ja toisen tapaamiskerran keskustelut olen13 purkanut melko
sanatarkasti kirjoitettuun muotoon, kuitenkin toistoja ja täytesanoja poistaen,

12 Kolmannella kerralla kävimme suostumuksen suullisesti läpi ennen nauhurin laittamista
päälle. Keskustelun päätteeksi annoin vielä kirjeen, jossa kerrattiin tutkimuksen ja suostumuksen
sisällöt. Tutkimuseettisiä kysymyksiä ja valintojani avaan perusteellisemmin luvussa 4.

13 Toisen haastattelukierroksen haastattelut litteroi tutkimusavustaja ohjeideni mukaisesti.
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mutta kolmannen tapaamiskerran keskustelut olen litteroinut kursorisemmin
poimien nauhalta käyttökelpoisia lausahduksia, joita olen varsinaisessa tutki-
mustekstissäni käyttänyt tai ajatellut käyttää. Nauhoitettua keskusteluaineistoa
on kaiken kaikkiaan ollut käytössäni ollut noin 38 tunnin ajalta, josta muodostui
kirjoitettua aineistoa noin 560 liuskaa. Osan tutkittavieni täyttämistä kyselylo-
makkeista olen kopioinut itselleni, vaikka minulla oli toki käytössä myös heidän
vastauksensa sisältävä SPSS-ohjelmaan syötetty aineisto. Koin tärkeäksi tarttua
lomakkeisiin konkreettisesti: nähdä, millaisella kynällä ja käsialalla niihin oli
vastattu, oliko vastausten suhteen ehkä epäröity tai lomakkeen reunoihin ja tyh-
jille sivuille tehty merkintöjä. Tällä tavoin uskoin tutustuvani heihin paremmin
kuin tietokoneohjelman kautta (ks. myös Koskimäki 2010; Alastalo 2005, 263–
264). Käytössäni olleita kopioituja lomakkeita on kaiken kaikkiaan ollut 46 kap-
paletta, joista jokaisessa on parisenkymmentä sivua14. Taulukkoon 4 olen koon-
nut käytössäni olleen laadullisen seuranta-aineiston.

Molly Andrews (1991, 42–43) kirjoittaa joutuneensa tarkkaan perustelemaan
päätöstään haastatella viittätoista ihmistä. Laadullisen tutkimuksen parissa pu-
hutaan kuitenkin usein aineiston kyllääntymisestä, eräänlaisesta saturaatiopis-
teestä, jossa täydentämisen sijaan haastattelut alkavat toistaa itseään. Taustalla
on ajatus uusien haastattelujen pienenevästä rajahyödystä: jos haastattelujen
antaman lisätiedon määrä ei enää ylitä haastattelemisen aiheuttamaa lisätyötä,
on saavutettu kyllääntymispiste, jossa haastattelujen tekeminen kannattaa lo-
pettaa (Bertaux ja Bertaux Wiamen 1981, 186–188; Karisto 2008, 81). Tutki-
mukseni alkutaipaleella muistan kipuilleeni sen kanssa, onko laadullinen aineis-
toni riittävän kattava ja olenko tavannut tarpeeksi monta ihmistä, jotta voin sa-
noa tutkimuskohteestani edes jotain tieteellisesti merkittävää. Onko aineistoni

14 Kaikki haastateltavat eivät ole osallistuneet vuoden 2012 kyselyyn ja Olavi on osallistunut
vain vuoden 2008 kyselyyn, joten siksi lomakkeita ei ole kaikkien osalta kaikilta kyselykierroksilta.
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kyllääntynyt, jos olen tutustunut kymmeneen hyvin erilaiseen elämäntarinaan?
Olisiko yhdennen- tai kahdennentoista ihmisen tarina ollut erilainen, ja kierros
lähtenyt ikään kuin alusta? Vai olisiko aineistoni sittenkään koskaan kylläinen,
sillä muutoksia tutkimukseni ihmisten elämässä tulisi väistämättä kuukausien
ja vuosien kuluessa tapahtumaan? Inhimillisen elämän moninaisuus kun on lo-
puton (Karisto 2008, 81).

Koska tutkimuskohteenani on ollut yksinäisyys elämänkulussa, en uskalla
väittää saavuttaneeni aineistoni kyllääntymistä, mutta kaiken kaikkiaan olen
tyytyväinen siihen, millaisen kokonaisuuden tutkimusaineistoni muodostavat.
Täydellistä sellaista ei varmasti ole olemassakaan, mutta parhaimmillaan erilai-
set aineistot ja näkökulmat täydentävät toinen toistaan. Edellä totesin tutkimus-
otteiden välisen debatin säilyneen yksinäisyystutkimuksen parissa vahvana,
vaikka uusia metodologisia avauksiakin on tehty. Yhteiskunta- ja sosiaalitie-
teissä vastakkainasettelu otteiden välillä on kuitenkin liudentunut, ja rajaa kah-
den tutkimusotteen välillä on myös lähdetty entistä rohkeammin rikkomaan esi-
merkiksi niin, että määrällistä tutkimusta on tehty aineistolähtöisesti (esim. Ka-
risto ja Konttinen 2004; Koskimäki 2010; Purhonen ym. 2015). Ronkaisen ja
kumppaneiden (2011) mukaan keskeistä on tutkimusongelmaan vastaaminen,
ei metodisen vakaumuksen tunnustaminen. Joskus tutkittava aihe voi olla niin
monitasoinen, että sitä tutkittaessa on otettava huomioon hyvin erilaisilla ta-
soilla vaikuttavat tekijät (mt., 89–90). Laajan kyselyaineiston ajattelen tarjoa-
van täyteläisen kertomuksen vastaajista, mutta vähän ideoita ja tulkintaa
(Gubrium 2001, 19). Haastatteluissa tätä puolta on, mutta kristallin kirkkaita
ikkunoita ihmisten elämään ja kokemukseen eivät nekään ole (Karisto 2008,
53).

Antti Karisto (2008) toteaa muhkeilla kyselyaineistoilla tai tilastoilla operoi-
van tutkijan olevan kuin maisemaa korkealta tarkkaileva lentäjä. Taivaalta voi
nähdä kauas ja yhtä aikaa paljon. Asioiden levinneisyyttä ja tihentymiä on len-
tokoneesta mahdollista tarkastella, mutta lähikuvaukseen ei sieltä pääse. Maan
tasalle laskeuduttua voi sen sijaan olla vaikea nähdä metsää puilta. Erilaisia ai-
neistoja ja menetelmiä operoivaa tutkijaa voi puolestaan verrata helikopterin
lentäjään, jonka on mahdollista vaihdella lentokorkeutta, pysähtyä, kohdentaa
kohteeseen ja tarvittaessa pudottautua miltei maan tasalle. (Mt., 53.) Alun perin
erilaisten aineistojen ja menetelmien yhdistämisen on ajateltu lisäävän luotetta-
vuutta, mutta jos erityyppiset aineistot ja menetelmät vastaavat erilaisiin kysy-
myksiin, haettava etu ei ole luotettavuus vaan ennemminkin kohteesta saatavan
kuvan kokonaisvaltaisuus (Ronkainen ym. 2011, 105). Samaa ilmiötä tutkaillaan
eri kiintopisteistä, eri aineistojen ja menetelmien avulla tai erilaisten teorioiden
ohjaamana (esim. Bergman 2011).
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Erilaisten tutkimusotteiden yhdistämistä on perinteisesti kuvattu termillä
triangulaatio, jonka yhteydessä puhutaan aineisto-, menetelmä-, teoria- ja tut-
kijatriangulaatiosta (esim. Denzin 1970; Eskola ja Suoranta 1998). Tätä ”kome-
alta kalskahtavaa sanaa” on kuitenkin jo aikaa sitten kritisoitu (Jyrkämä 1995,
60). Termin käyttö voi peittää alleen tosiasian, ettei tutkija tunne kunnolla yh-
täkään käytetyistä menetelmistä tai aineistoista. (Karisto 2008, 51.) Yhä useam-
min puhutaan neutraalimmin monimenetelmällisyydestä, joka ei sekään ole on-
gelmaton vaan pitää sisällään samanlaisen vaaran ”tutkimuksen keikkumisesta
tyhjän päällä” (mt.). Monimenetelmällisyys-käsitteeseen suhtaudun myös itse
varoen, vaikka hetkittäin olen ollut kiinnostunut myös kyselyaineistojen kerto-
masta (Pajunen 2011; Tiilikainen 2016a), ja onhan kyselyaineisto taulun kehyk-
sen tavoin raamittanut tutkimustani, sillä olen tavoittanut haastateltavani sen
kautta. Tässä tutkimusraportissa kyselyaineistot eivät kuitenkaan juuri näyt-
täyty. Valinta on ollut sekä tietoinen että tiedostamaton: tutkimusprosessin ede-
tessä ja lopullista tekstiä hioessa valtaosa kyselyaineistoihin liittyvistä tarkaste-
luista on jäänyt pois. Luontevan paikkansa Ikihyvä-tutkimuksen aineistot ovat
löytäneet tutkimuksen lopusta, jossa tarkastelen yksinäisyydessä tapahtuvia
muutoksia.

3.3 Tutkimusorientaatio ja aineiston lukeminen

Haastattelututkimusten yhteydessä on usein puhuttu ”onnellisuusmuurista”,
jonka ylittämistä ovat kuvanneet muun muassa Matti Kortteinen (1982, 297) ja
J.P. Roos (1987). Onnellisuusmuuri näyttäytyy eräänlaisena raja-aitana, jonka
etualalla on julkisivu, jonka vieras näkee ja taka-alalla se, miten yksilö käyttäytyy
kun vieras on poistunut (Kortteinen 1982). Antti Kariston (2008, 77) mukaan
etenkin arkaluontoisia ilmiöitä tutkittaessa tutkija saattaakin jäädä varsin pin-
nallisen tiedon varaan: tutkittavat vakuuttelevat asioiden olevan hyvin, eivätkä
välttämättä kerro, mitä he todella tuntevat. Onnellisuusmuurin sijaan tätä voi-
daan kuvata myös sisäisen tarinan ja ulkoisen minäkertomuksen eriytymisenä
(Hänninen 1999, 43). Tutkija tavoittelee aitoa puhetta, mutta saattaakin kuulla
”strategisia minäesityksiä”. Muuri murtuu, kun tarvetta tähän ei enää ole. (Ka-
risto 2008, 77.)

Eräänlaisen onnellisuusmuurin uskon murtuneen jo siinä vaiheessa kun
kohtaamani ikääntyvät tekivät ensimmäistä kertaa päätöksen osallistumises-
taan. Koska kerroin jo heille lähettämässäni kirjeessä (liite 1) tekeväni tutki-
musta yksinäisyyttä kokevista, heillä ei ollut tarvetta piilotella kielteistäkään yk-
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sinäisyyden kokemusta. Onnellisuusmuurin taakse saattoivat piiloutua ennem-
minkin ne ihmiset, jotka eivät vastanneet haastattelupyyntööni. Sinisilmäisesti
en silti aineistooni suhtaudu, sillä ymmärrän kohtaamieni ikääntyvien kerto-
neen ja näyttäneen minulle ainoastaan sen, mitä ovat halunneet. Onnellisuus-
muurin tai strategisten minäesitysten taakse koen kuitenkin päässeeni ja uskal-
lan väittää, että juuri haastattelemalla voidaan saada kiinni siitä, mitä yksinäi-
syys sitä kokevalle merkitsee (vrt. Saari 2010, 143). Olennaista on muistaa, ettei
kaikkia ihmisiä voida lähestyä samalla tavalla (Laitinen 2004, 57). On yritettävä
tavoittaa kunkin oma tapa kertoa ja sovitettava omat intressit niihin (Granfelt
1998, 40). Tähän olen tutkimuksessani pyrkinyt ja uskoakseni siinä myös onnis-
tunut. Helppoa se ei aina ole ollut, mistä kirjoitan seuraavassa luvussa lähem-
min.

Yksinomaan tässä hetkessä eletystä elämästä haastateltavani eivät kertoneet,
minkä vuoksi tutkimusaineistossani on monin tavoin kyse myös muistoista: asi-
oista, jotka olivat tapahtuneet jopa vuosikymmeniä sitten. Onnellisuusmuurin
lisäksi toinen kysymys, johon minun lieneekin tarpeen vastata, on retrospektii-
visten aineistojen luotettavuus: voidaanko aineistoani pitää ”validina”, jos ja kun
se pohjautuu yksilön omiin muistoihin siitä, miten asiat ovat menneet? Erityi-
sesti tieteen parissa muistoihin tuntuu olevan vaikea suhtautua varauksetto-
masti, onpa Molly Andrews (1991, 63–71) joutunut käyttämään lähes kymmenen
sivua tutkimuksestaan perustellakseen pitkälti muistoihin pohjaavan aineis-
tonsa todistusvoimaa. Yksilöllisten tulkintojen todenmukaisuutta omasta elä-
mänhistoriastaan on jopa yritetty varmistaa matriiseilla, jossa ihmisten tiettyyn
ajankohtaan liittyviä muistoja vertaillaan todellisiin tapahtumiin samalta ajalta
(esim. Brückner ja Mayer 1998; Scott ja Alwin 1998).

Riitta Granfelt (1998, 30) on muistuttanut tutkijan saavan enemmän va-
pautta, kun tämä lakkaa ajattelemasta, onko asia juuri näin ja pohtii sen sijaan,
mitä haastateltavan kertoman pohjalta voidaan ymmärtää tutkimuksen tematii-
kasta. Samaa ajatusta sivusi Sir Frederic Bartlett (1932) jo 1930-luvulla todetes-
saan ihmisten muistavan asioita siksi, että niillä on merkitystä ja sen, miten he
muistavat asioita kuvastavan ennen kaikkea niiden merkitystä ihmiselle itsel-
leen (Andrews 1991, 63; ks. myös Roos 1987, 35). Pohjolan (1994, 28) vihjeestä
ohjenuoranani onkin ollut Jerome Brunerin (1987) ajatus siitä, ettei elämää it-
sessään voi tavoittaa: ”kyse on aina eri tavoin toteutuneesta elämän heijastumi-
sesta, jossa kertomus imitoi elämää ja elämä imitoi kertomusta”. Onhan myös
kirjoittaminen aina väistämättä tulkinta hetkestä, joka on jo mennyt (McLeod ja
Thomson 2009, 85), ja tieteellinen totuus oman aikakautensa kertomus ja
myytti, joka kerrotaan uudelleen uusien tutkimustulosten valossa (Koivunen
1995, 243).
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Usein haastattelijalle on tärkeintä haastateltavan henkilökohtainen totuus
(Andrews 1991, 67), mutta sekä haastatteluja että tekstejä voidaan lukea ja tul-
kita eri tavoin, erilaisista tieteellisistä lähtökohdista. Lähestymistapani kohtaa-
misiin on ollut realistinen, eli olen olettanut ihmisten kertovan minulle asioista
totuudellisesti, parhaansa mukaan (Andersson 2008, 38). Ymmärrän kuitenkin
heidän kertomansa olleen tietyssä tilanteessa – erityisesti suhteessa minuun –
tuotettua, enkä siten ole täysin voinut sitoutua realistiseen näkökulmaan, jonka
mukaan todellisuus on löydettävissä ”puhtaana” ja merkityksistä riippumatto-
mana (esim. Bhaskar 1978). Tutkimusmetodologisesti olen siis Taru Kekonin
(2007, 93) tavoin valinnut ymmärryksen siitä, että realistisen ja konstruktionis-
tisen orientaation välillä on mahdollista kulkea, ja ajattelen aineiston kertovan
aina jotain siitä, mitä tosiasiallisesti tapahtuu, mutta samanaikaisesti tieto on
juuri tutkimustilanteessa ja sitä varten tuotettua (ks. myös Miller ja Glassner
2005).

Erityisesti feministisen haastattelututkimuksen parissa on puhuttu niin sa-
notusta standpoint-asetelmasta, jonka keskiössä on tutkittavien arkielämän ko-
kemukset, heidän arvonsa, merkityksensä ja ajatuksensa omasta paikastaan kat-
sottuna (esim. Smith 1987; Pohjola 1994; Granfelt 1998; Laitinen 2004). Stand-
point-asetelman avulla on mahdollista päästä syvälle erityiseen ja löytää sitä
kautta yleisempää, teoreettisesti kiinnostavaa ja erilaisia ihmisryhmiä kosketta-
vaa: yksityinen on jaettavissa, mutta saa oman erityispiirteensä tutkimuksen ih-
misten elämäntarinoista ja kokemuksista käsin (Granfelt 1998, 18). Granfeltin
(mt.) tavoin tavoitteenani ei ole ollut konstruoida yhtenäistä kuvaa tutkittavis-
tani tai tutkimuskohteestani, vaan rakentaa fragmentaarinen eroista ja saman-
kaltaisuuksista koostuva kuva yksinäisyydestä ja sitä kokevista ikääntyneistä.
Olen halunnut kuvata yksinäisyyttä kohtaamieni ikääntyvien näkökulmasta,
mutta rakentaen myös laajempaa ymmärrystä siitä, mistä yksinäisyydessä on
kyse. Näkyväksi olen pyrkinyt tuomaan sellaisia kokemuksia, jotka ovat myös
yleisesti jaettavissa.

Standpoint-asetelmaa koen siis hyödyntäneeni, mutta yhtälailla näen tutki-
muksessani olevan kyse tiheästä kuvauksesta. Clifford Geertzin (1973) kuului-
saksi tekemällä tiheän kuvauksen (engl. thick description) käsitteellä on tarkoi-
tettu asioiden kuvaamista kontekstista käsin niin, että ne tulevat ymmärretyiksi,
yksilölliset äänet tulevat kuulluiksi ja jopa tunteet aistituiksi. Kun ohuessa ku-
vauksessa päädytään taltioimaan vain päällimmäisenä esiin tuleva tieto, välittä-
mättä sen taustoista ja kontekstista, tiheä kuvaus on mahdollisimman yksityis-
kohtaista ja perinpohjaista, ja siinä aineisto rikastuu myös teoreettisista tulkin-
noista (Karisto 2008, 54). Tiheään ja sävykkääseen tarkasteluun pyritään usein
juuri erilaisten aineistojen yhdistämisellä (Huttunen 2014, 43), mutta myös sen
parissa tutkijan on oltava tietoinen siitä, että omat tulkinnat saattavat poiketa
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tutkittavien ja toisten tutkijoiden tulkinnoista (Karisto 2008, 54). Monien tutki-
joiden tavoin ymmärrän elämänhistoriani ja persoonallisuuteni vaikuttaneen
valitsemieni käsitteiden tulkintaan, teoreettiseen jäsentämiseen ja siihen, mitä
olen kyennyt aineistosta näkemään (esim. Saarenheimo 1997, 27–28; Granfelt
1998, 22–23; Laitinen 2004; Virkola 2014). Näitä valintoja olen tehnyt näky-
väksi seuraavassa luvussa.

Laadullisesta tutkimusprosessista on usein vaikea ja osin mahdotonkin erot-
taa toisistaan aineiston keruuta, analyysia ja kirjoittamista (Laitinen 2004, 85).
Laadullisen seurannassa tutkimuksen vaiheet sekoittuvat erityisen tiiviisti toi-
siinsa, sillä aineistoa saatetaan kerätä hyvinkin pitkällä aikavälillä (McLeod ja
Thomson 2009). Elisa Virkola (2014, 77–80) on puhunut tutkijan muuttuvasta
katseesta ja kirjoittaa muun muassa luopuneensa kenttätyön aikana tavoittees-
taan määritellä tutkimiensa naisten muistisairauden vaihetta ja suunnitelmas-
taan haastatella myös haasteltavien omaisia, koska ne eivät lopulta istuneetkaan
hänen tapaansa tehdä tutkimusta. Ajan kuluessa tutkijan katse kehittyi ja rajau-
tui (mt., 80). Jenni Spännäri (2008, 37–39) on puolestaan käyttänyt käsitettä
tutkijan kiikarit, joiden kautta katsottuna tulkintahorisontti saa kerta toisensa
jälkeen uudenlaisen muodon. Myös oma tutkijan katseeni kehittyi ja vaihtoi
suuntaa tutkimuksen edetessä, mistä tutkimuksen analyyttinen rytmi sai vauh-
tia.

Aineiston analyysin ajattelen alkaneen jo siinä hetkessä, kun ensimmäisen
kerran tapasin tutkimukseni ihmiset. Kohtaamisten jälkeen istahdin tietoko-
neelleni ja kirjoitin auki keskustelumme sisällöt piirtäen ikään kuin kuvaa siitä,
mitä olin heidän elämästään ja yksinäisyydestään ymmärtänyt. Kerroin siis tari-
nat ensin itselleni (ks. myös Vilkko 1995, 29). Purkaessani nauhoja tekstimuo-
toon kuuntelin ensimmäistä kertaa käymämme keskustelut kokonaisuudessaan
läpi15. Litteroinnin jälkeen siirryin lukemaan aineistoa useaan otteeseen, ensin
kursorisemmin ja yleisvaikutelmaa tavoitellen, sen jälkeen lähilukuun edeten.
Lähestymistapaani aineiston lukemiseen kuvaa Anni Vilkon (1995) esittelemä
käsite empaattinen luenta, jossa aineisto herättää tunneperäistä vastakaikua
auttaen ymmärtämään ja luomaan tulkinnallista näkemystä.

Vilkko (1995, 163) kuvaa empaattista luentaa vastaantulevaksi, kokemuksel-
liseksi luennaksi, jossa puhekumppanin maailma ja sitä jäsentävät rakenteet
hahmottuvat. Se ei välttämättä rakennu samaistumiselle ja samankaltaisuuden
kokemukselle vaan on pikemminkin asenne, joka antaa tilaa ja mahdollisuuden
samankaltaisuuden, ja ennen kaikkea erilaisuuden näkemiselle. Empaattinen

15 Toisen haastattelukierroksen eli tutkimusavustajan litteroimat haastattelut olen kuunnellut
vasta myöhemmässä vaiheessa analyysiä.
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lukutapa vaatii uusia ja jatkuvia varmistuksia, omien ennakkoluulojen ja oletta-
musten tarkistamista. Näin ollen se perustuu maailmaan, jossa on jatkuva riski
kompastua omaan maailmankuvaan, arvoihin ja omassa mielessä herääviin tun-
teisiin. (Vilkko 1997, 185–187.) Empatia voi mahdollistaa uusien näkökulmien
löytämisen, sillä sen avulla pyritään etäisyyksien ylittämiseen ja löytämään toi-
sen ihmisen tapa tulkita elämäänsä. Empatia ei kuitenkaan ole riittävä ehto tul-
kinnoille, vaan sen merkitys on lähinnä syventävä ja teoreettista ajattelua täy-
dentävä. (Saarenheimo 1988, 262; Granfelt 1998, 27–28.)

Totesin edellä valinneeni ymmärryksen, jonka mukaan realistisen ja kon-
struktionistisen orientaation välillä on mahdollista kulkea. Marja Saarenheimon
(1997) mukaan teoria ja olemassa olevat käsitteet voivat antaa suunnan, josta
käsin tutkija lähestyy kohdettaan, mutta aineistoa tulisi lukea riittävän avoi-
mesti, jotta analyysi tuottaisi uudenlaista tietoa. Myös Riitta Granfelt (1998) on
Dorothy Smithiin (1987, 106–112) viitaten huomauttanut, että teoriat ja niiden
pohjalle rakentuva aineiston analyysi voivat helposti kadottaa paikallisen ja eri-
tyisen, oikeastaan kaiken sen, mistä ihmiset voisivat tunnistaa itseään ja elä-
määnsä. Käsitteet vyöryvät eteenpäin elämästä vieraantuneina ja etäisinä, ja tut-
kimuksesta tulee tekstiä, jossa kukaan ei enää ole subjekti. Käsitteellisten ana-
lyysien tulisikin ennen kaikkea toimia välineinä, joilla voidaan lähestyä ja tehdä
ymmärrettäväksi tutkittavien ihmisten elämää ja siihen liittyviä kokemuksia.
(Smith 1987; Granfelt 1998, 16). Tutkimuksessani se on tapahtunut aineiston ja
teoreettisten viitepisteiden kanssa vuoropuhellen.

3.4 Analyysin kulku

Analyysini kulku on ollut samanaikaisesti sekä aineisto- että teorialähtöistä.
Marja Saarenheimon (1997, 28–29) ajattelua hyödyntäen kyse on ollut pyrki-
myksestä saada aineistoista mahdollisimman paljon irti, sortumatta kuitenkaan
tavoittelemaan puhtaasti epäteoreettista tilaa, joka todellisuudessa on saavutta-
mattomissa. Tarkemmin ottaen olen analyysissäni soveltanut Derek Layderin
(1998) adaptiivisen teorian mallia, jota voi pitää panoksena positivistisen ja kon-
struktionistisen tieteenteon paradigmakiistaan (Pekkarinen 2010, 54). Adaptii-
visen teorian malli muistuttaa osaltaan grounded theorya16, jota myös Layder

16 Grounded theorya hyödyntävässä analyysissa teoria nousee aineistosta ja perustuu siihen.
Samalla se tuo käsitteellistettynä ja selkeästi rakennettuna esiin tiedon, jota aineisto pitää sisäl-
lään. Kirjallisuuden, aikaisempien teorioiden ja tutkimusten rooli on usein vähäinen tai osa aineis-
ton hankintaa ja koodausta. (Glaser ja Straus 1967; Spännäri 2008, 63) Grounded theorya onkin
usein kritisoitu siitä, että ”kentälle mennään tyhjin käsin”, mutta siitä onko periaate toimiva ja
miten se tulisi toteuttaa, ei sen käyttäjienkään kesken ole päästy yksimielisyyteen (Spännäri 2008,



53

itse on kehitellyt (Layder 1993, 41–43, 51–70). Layder halusi soveltaa grounded
theorya erityisesti kentällä tapahtuvaan käytännön tutkimukseen, mutta häntä
vieroksutti ennakko-oletusten torjuminen ja sen myötä vahva pyrkimys induk-
tiiviseen tiedontuotantoon, jossa aikaisemmille teoreettiselle jäsennyksille on
vähän, jos lainkaan, sijaa (Pekkarinen 2010, 55). Layderin (1998) mukaan en-
nakko-oletusten on tunnustettava vaikuttavan aina jossain määrin kaikkeen tut-
kimukseen. Näin ollen niihin olisi parempi suhtautua avoimesti ja systemaatti-
sesti, jotta ne eivät vääristäisi aineiston analyysia tai tutkimuksen ”tuloksia”. Tä-
täkin tärkeämpää olisi se, että empiiriset tutkijat arvostaisivat myönteisellä ta-
valla aiempia teoreettisia ideoita aineiston keruun ja analyysin kohdentami-
sessa. (Mt., 66; Pekkarinen 2010, 54.) Ratkaisuna muun muassa grounded
theoryn puutteisiin, Layder kehitteli adaptiivisen teorian, jonka hän kiteyttää
seuraavanlaisesti:

Adaptiivinen teoria
hyödyntää sekä induktiivista että deduktiivista perinnettä kehittäes-
sään ja täsmentäessään teoriaa
ei sitoudu epistemologisesti konstruktionistiseen tai positivistiseen
tiedonymmärrykseen
omaksuu sekä objektivismiin että subjektivismiin perustuvia ontolo-
gisia ennakko-oletuksia
olettaa sosiaalisen maailman olevan kompleksinen, monikasvoinen
ja -kerroksinen sekä tiivisti rakentunut
keskittyy monentasoisiin yhteyksiin, joita ihmisten, sosiaalisten akti-
viteettien ja sosiaalisten organisaatioiden (rakenteiden ja systee-
mien) välillä on. (Layder 1998, 132.)

Adaptiivista teoriaa soveltanut Elina Pekkarinen (2010, 54) toteaa mallin raken-
tuvan ennen kaikkea täsmällisen metodologian varaan, jolloin huolellisen poh-
jatyön kautta syntynyt teoreettinen käsiteapparaatti kulkee dynaamisesti empi-
rian rinnalla: ”oikein toteutettuna menetelmä takaa sen, ettei teoria ohjaa ana-
lyysiä dogmaattisessa tai deterministisessä mielessä, vaan säilyy avoimena ai-
neiston mahdollisesti mukanaan tuomille uusille teoreettisille havainnoille –
jopa alkuperäiskäsitysten hylkäämiselle.” Menetelmän avoimen ja erilaisille ai-
neistoille ja niiden yhdistelmille soveltuvan luonteen vuoksi (Layder 1998, 51–
54) ajattelen adaptiivisen teorian soveltuvan erityisen hyvin myös laadulliseen

66; vrt. Layder 1998, 54–55). Tutkimuksessaan grounded theorya hyödyntänyt Jenni Spännäri
(2008, 67) kuitenkin huomauttaa, etteivät teemat ”nouse esiin itsestään, vaan tutkijan ja aineiston
kohdatessa, tutkijan omien lähtökohtien vaikutuksen alaisena”.



54

seurantutkimukseen, jossa aineistoa tarkastellaan ajan myötä muuttuvista si-
jainneista ja uudenlaisista näkökulmista (McLeod ja Thomson 2009, 68).

Laadullisen seurantatutkimuksen parissa käytetyistä analyysimenetelmistä
on vasta vähän kirjoitettu, mutta analyysin isoimpana haasteena on pidetty ”eri
tasojen” tavoittamista. Sitä, miten analyysiprosessi käytännössä etenee, ohjaa
usein vahvasti aineiston koko, sillä isojen aineistojen hallinta vaatii omanlaiset
tekniikkansa. Janet Holland ja kumppanit (2006) kuvaavat analyysiprosessinsa
sisältäneen poikkileikkausanalyysin (jolloin tarkasteltiin yhtä hetkeä ajassa),
toistettuja poikkileikkausanalyysejä (jolloin etsittiin ja tarkasteltiin muutoksia
tutkimusvuosien välillä) ja pitkittäisanalyysin (jolloin tehtiin narratiivista ana-
lyysia, jonka avulla tarkasteltiin tutkimusvuosien aikana tapahtuneita muutok-
sia tapauskohtaisesti). Australialaisessa Inventing Adulthoods -tutkimuksessa
tutkijat kokosivat massiivisen, 1500 tuntisen aineiston litteraatit sähköiseen jär-
jestelmään, johon kirjattiin jokaisesta tutkimukseen osallistuneesta lyhyt ku-
vaus, joka sisälsi taustatiedot ja keskeiset teemat, joista haastatteluissa puhut-
tiin. Tämän jälkeen tutkijat palasivat aineistoon ja yksittäisten ihmisten tarinoi-
hin, ja muodostivat aineistosta erilaisia tapaushistorioita. (McLeod ja Thomson
2009, 72–73.)

Adaptiivisen teorian malli ohjaa etenemään analyysissä dynaamisesti seu-
raavien vaiheiden läpi: 1) aineiston teoreettinen otanta, 2) esikoodaus ja tilapäi-
nen koodaaminen, 3) ydinkoodien ja satelliittikoodien muodostaminen, 4) teo-
reettisten muistiinpanojen kirjoittaminen teorian kehittämiseksi ja 5) teorian
rakentaminen (Layder 1998; Pekkarinen 2010, 54). Tutkimusaineistojani ja nii-
den otantaa olen kuvannut tämän luvun alussa. Aineiston esikoodaamisen aloi-
tin, kun kaksi haastattelukierrosta oli takana, noin puoli vuotta ennen kolmatta
haastattelukierrosta17. Tässä vaiheessa käytin apuna analyysin tueksi tarkoitet-
tua verkkopohjaista ohjelmaa nimeltä Dedoose18, jonka avulla koodasin aineis-
toa. Etenkin analyysin alkuvaiheessa muokkasin koodeja jatkuvasti, ja uusia
koodeja muodostui aina siirtyessäni uuden tutkimuskeskustelun pariin (Layder
1998, 56). Esikoodeja muodostuikin lopulta paljon, hieman alle kolmesataa, sillä
en vielä tässä vaiheessa halunnut rajata tarkasteluani tiettyihin teemoihin tai ky-
symyksiin. Osa koodeista oli alusta alkaen sisällöltään laajempia, sellaisia kuten
”lapsuus” ja ”asuinympäristö” kun taas osa oli yksittäisiä mainintoja, kuten ”ka-

17 Ensimmäisen haasattelukierroksen aineiston koodasin ja analysoin kertaalleen pro gradu -
tutkielmaani tehdessä, mutta tätä tutkimusta tehdessäni otin käyttööni koodaamattoman aineis-
ton. Vastaavanlaisesta aineiston uudelleen analysoinnista on käytetty englanninkielistä termiä re-
visiting (McLeod ja Thomson 2009).

18 Ks. http://www.dedoose.com/
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lastus” ja ”ovikello”, jotka toimivat lähinnä oman muistini tukena. Mitä yksityis-
kohtaisempia koodit olivat, sitä helpompi minun oli palata aineistossa siihen
kohtaan, jossa asiasta puhuttiin19.

Layder (1998) vertaa esikoodausta tekstin alleviivaamiseen tai huo-
miokynällä merkitsemiseen: tekstin viereen piirretyt tähdet, sanat tai muut tut-
kijan tekemät merkinnät kertovat ennemminkin mahdollisuuksista ja potenti-
aalista kuin työstetyistä ajatuksista ja käsitteistä, joita aineisto tukee. Aineistoa
ikään kuin nuuhkitaan etsien vihjeitä ja ideoita hypoteesejä ja tulkintoja ajatel-
len (Järvinen-Tassopoulos 2007, 13; Karisto 2008, 58). Siirryttäessä ydin- ja sa-
telliittikoodien pariin tutkija ryhtyy luokittelemaan aineistoa pääpiirteisiin, joi-
den myötä alkavat hahmottua teemat ja kuviot, jotka antavat aineistolle ominai-
sen muodon (Layder 1998, 56). Grounded theorystä eroten adaptiivisen teorian
parissa koodauksen tarkoitus ei ole koodata aineistoa tyhjentävästi tai tyhjästä,
”ex nihilo”, vaan aiempiin teoreettisiin jäsennyksiin, käsitteisiin ja ajatuksiin no-
jautuen (mt., 53–58). Ydinkoodien ja satelliittikoodien muodostamisen aloitin
jo ennen kolmansia kohtaamisia, mutta palasin siihen jälleen viimeisten tutki-
muskeskustelujen jälkeen, jälleen uuden ja esikoodatun aineiston kanssa. Tässä
vaiheessa satellittikoodeiksi muodostuivat sellaiset koodit kuten päivien kulku,
toimintakyvyn rajoitukset, kumppanittomuus, lapsen kuolema ja yksinäisyys
ajassa.

Layderin (1998) kuvaama teoreettisten muistiinpanojen kirjoittaminen on
ollut minulle aineiston jäsentämistä niiden lähtökohtien pohjalta, joita olen ku-
vannut luvussa 2. Aineiston analyysiin en siis ole lähtenyt puhtaalta pöydältä
vaan peilannut esikoodejani eli löytämiäni mahdollisuuksia aikaisempaan tutki-
muskirjallisuuteen. Teoreettisia viitepisteitä hain erityisesti elämänkulkua kä-
sittelevästä tai sitä sivuavasta kirjallisuudesta, sillä analyysin edetessä päädyin
painottamaan tarkasteluni yksinäisyyden elämänkululliseen luonteeseen. Syy
tähän oli se, että halusin ennen kaikkea lisätä ymmärrystä yksinäisyyden syistä
ja tavoittaa myös yksinäisyydessä mahdollisesti tapahtuvat muutokset, joiden
koin jääneen aikaisemmissa tutkimuksissa vähäiselle huomiolle. Aineistoa olisi
toki voinut lukea myös toisin keskittyen esimerkiksi yksinäisyyden seurauksiin
(Pajunen 2011) tai yksinäisyyteen ja aikaan sen eksplisiittisessä muodossaan
(Tiilikainen ja Karisto 2016). Koko aineiston antia en siis ole tässä tutkimuksessa
pyrkinyt tai edes voinut tavoittaa.

19 Glesnen ja Peshkinin (1992) mukaan koodit voidaan nimetä hyvinkin persoonallisesti ja tut-
kijan omien tarpeiden mukaisesti, sillä niiden ei välttämättä tarvitse avautua muille. Tutkimus-
ryhmän osalta tilanne on kuitenkin toinen, jos ja kun useammat tutkijat käsittelevät samaa aineis-
toa. Tällöin koodeilta vaaditaan selkeyttä ja yhdenmukaisuutta. (Layder 1998, 56.)
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Analyysin loppuvaiheessa en enää käyttänyt apuna analyysiohjelmaa, sillä
sen käyttö tuntui jäykältä tutkimusprosessin vaiheessa, jossa analyysi ja kirjoit-
taminen olivat jo vahvasti kietoutuneet yhteen. Koska aineistoa oli niin paljon,
käytin kuitenkin analyysin tukena excel-taulukkoa, johon olin ohjelman avulla
koonnut esikoodatut aineistokatkelmat. Yksinäisyyden syitä käsittelevät ydin- ja
satelliittikoodit ryhmittelin kolmeen ryhmään taulukon 5 mukaisesti. Tässä vai-
heessa tutkimukseni kokonaisuus alkoi saada lopullisen muotonsa, ja analyysi
rakentua entistä vahvemmin elämänkulkunäkökulman ympärille.

Lähdin liikkeelle tarkastelemalla yksinäisyyden syitä taulukossa 5 kuvatun ryh-
mittelyn näkökulmasta, mutta koska taulukossa viimeisimpänä mainitut elä-
mäntapahtumat (koodiryhmä 3) olivat aineistoissani vain yksittäisiä mainintoja
ja kietoutuivat osaltaan kahteen muuhun ulottuvuuteen, päädyin valitsemaan
yksinäisyyden syitä käsitteleviksi analyysiteemoikseni ”menetettyjä ja toteutu-
mattomia sosiaalisia rooleja” ja ”rakoilevan sosiaalisen saattueen”20, joihin liit-
tyviä ihmissuhteita, elämäntapahtumia tai elämänvaiheita paikansin kaikkien
haastateltavieni yksinäisyyden taustalta. Kolmanneksi analyysiteemaksi muo-
dostui ”yksinäisyyspolkuja”, jonka myötä olen tarkastellut yksinäisyydessä ta-
pahtuvia muutoksia niin tutkimusvuosien kuin elämänkulun varrella.

Analyysin viimeisessä vaiheessa kuuntelin vielä kaikki keskustelumme uu-
destaan, ja pyrin syventämään tulkintaani kiinnittämällä huomiota myös äänen-
painoihin ja keskustelumme rytmiin, vaikkei kiinnostukseni ollutkaan puheta-
voissa vaan ennen kaikkea puheen sisällössä. Tekstissä käyttämäni sitaatit ovat
pääosin sanatarkkoja lainauksia, joskin olen poistanut puhekielen täytesanoja.
Kaikenlaiseen puheeseen kuuluvan ”tyhjäkäynnin”, toistojen, tapailujen, erilais-
ten äännähdysten ja kakomisten toistaminen tekstissä voi turhaan ”tyhmentää”
puhujan (Karisto 2008, 80). Olen halunnut lukijan kiinnittävän huomion ennen

20 Käsitteiden sisältöjä avaan kyseisiä analyysiteemoja koskevien lukujen aluksi.
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kaikkea siihen, mitä sanotaan, en niinkään siihen, miten sanotaan (Karisto ja
Seppälä 2004, 93–94). Paikoitellen olen myös yhdistänyt eri kohdissa keskuste-
lua sanottuja virkkeitä, saadakseni sisällön mahdollisimman luettavaan muo-
toon, mutta niin, että olen pyrkinyt säilyttämään puhujien persoonallisen tavan
ilmaista itseään.

Analyysilukujen 5 ja 6 lomassa kulkevat tiivistetyt kuvaukset kohtaamistani
ikääntyvistä ja heidän arjestaan ovat muodostuneet tutkimuspäiväkirjamerkin-
töjeni pohjalta. Kutakin haastateltavaa koskevat kuvaukset pohjaavat pääosin
päiväkirjateksteihin, joita olen kirjoittanut tuoreeltaan pian ensimmäisen koh-
taamisemme jälkeen. Niiden tarkoitus on tutustuttaa lukija tutkimuksessa mu-
kana kulkeviin ihmisiin, heidän jokapäiväiseen elämään ja osaltaan myös yksi-
näisyyden luonteeseen. Samalla ne tuovat esiin sen, että yksinäisyys on vain yksi
osa kohtaamieni ikääntyvien elämää, vaikka he ovat kyselyaineistossa sijoittu-
neet kolmen prosentin ääripäähän eli kaikkein yksinäisimpien vastaajien jouk-
koon. Kiteytykset eivät siis ole ideaalityyppejä tai tiivistyksiä monista eri henki-
löistä, vaan niiden taustalla olevat ihmiset ovat konkreettisia ja todellisia (Pur-
honen ym. 2015, 29). Ymmärrän kuitenkin niiden olevan omasta näkökulmas-
tani kirjoitettuja: rekonstruktioita kohtaamieni ikääntyvien elämästä.
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4 Tutkimuksen rytmi

Tämä luku kertoo tutkimukseni rytmistä: aineiston keruusta ja tutkimusproses-
sin etenemisestä edeten kronologisessa järjestyksessä ensimmäisestä kohtaami-
sesta viimeiseen. Yksityiskohtaisella kerronnalla olen halunnut tehdä näkyväksi
prosessin aikana tekemiäni valintoja ja niihin liittyviä pohdintoja. Samalla olen
halunnut kuvata oman tutkimukseni ajallista luonnetta, jota on pidetty juuri laa-
dullisen seurannan keskeisimpänä haasteena. Läpi luvun tarkasteluni pääpaino
on pyrkimyksessäni luoda ja ylläpitää luottamuksellisia tutkimussuhteita koh-
taamieni ikääntyvien kanssa ja sen myötä tutkijan roolissani, jonka ymmärrän
olevan keskeinen tekijä siinä, millaiseksi tutkimus on lopulta muodostunut. Lu-
vun lopuksi nostan esiin laadulliselle seurannalle tyypillisiä tutkimuseettisiä ky-
symyksiä ja niihin liittyviä valintojani.

4.1 Tutustumista ja kohtaamisen opettelua

Varsinaisen aineiston keruun aloitin joulun alla 2009 kovien talvipakkasten ai-
koihin. Haastatteluja jatkoin kuitenkin pitkälle kevääseen 2010, sillä haastatel-
tavien löytäminen oli hidasta puuhaa, kuten edellisestä luvusta kävi ilmi. Aineis-
ton keruun ensimmäinen vaihe kesti siis nelisen kuukautta, jonka ohella tein toki
kaikkea muutakin. Olin tuolloin vielä maisterivaiheen opintojen kimpussa, toi-
nen jalka työelämässä. Paulin ja Olavin tapasin ensimmäisen kerran työpaikkani
toimistolla, heidän pyynnöstään. Pauli asui tuolloin avopuolisonsa kanssa, joten
ymmärsin, että yksinäisyydestä saattoi olla helpompi puhua muualla kuin ko-
tona. Olavi oli naimisissa, mutta asui yksin, sillä hänen puolisonsa oli jo pidem-
män aikaa ollut muistisairauden vuoksi laitoshoidossa.

Loput kahdeksan haastattelua vei minut Vilhon, Laurin, Einin, Aatoksen,
Helmin, Heikin, Annelin ja Anjan koteihin ympäri Päijät-Hämettä. Pääasiassa
matkustin linja-autolla, mutta välillä turvauduin henkilöautoon huonojen julkis-
ten kulkuyhteyksien vuoksi. Kaiken kaikkiaan vierailin tuolloin viidessä maa-
kunnan kunnassa ja kaupungissa ja tutustuin ensimmäistä kertaa sekä lahtelai-
siin kaupunginosiin että päijäthämäläisiin maalaismaisemiin. Helena Ahponen
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(2008, 39) kuvaa omassa kentälle menossaan olleen mieleenpainuvaa herk-
kyyttä: henkistä valmistautumista haastatteluun ja palautumista sen jälkeen.
Myös minun mieleeni ovat jääneet ne kerrat kun olin matkalla haasteltavien
luokse tai odotin heitä pullakahvien kanssa työpaikallani. Aikana ennen älypu-
helinta olin tulostanut paperille reitin tutkimukseni ihmisten luokse, ja perille
päästyäni jännitin entuudestaan tuntemattoman oven takana, millaiseksi tapaa-
misemme muodostuisi.

Ikihyvän lomakkeista saatujen tietojen pohjalta muokkasin hieman kysy-
mysrunkoa, jota ensimmäisissä haastatteluissa käytin. En lähtenyt keskustele-
maan esimerkiksi lapsista ja lapsenlapsista, jos haastateltavalla ei sellaisia ollut,
mutta minulla oli myös mahdollisuus tarttua lomakkeissa esiin nousseisiin ilon-
tai huolenaiheisiin, kuten mieluisiin harrastuksiin tai vaikkapa kotitalon hissit-
tömyyteen. En kuitenkaan halunnut liiaksi korostaa sitä, että olin tutustunut
heidän vastauksiinsa kyselylomakkeista, vaikka tutkimuksesta kertovassa saate-
kirjeessä ja suostumuslomakkeessa tutkimustietietojen yhdistäminen kävi sel-
västi ilmi (liite 1 ja 2). Sillä, etten ottanut lomakevastauksia aktiivisesti puheeksi,
pyrin aloittamaan keskustelun ikään kuin puhtaalta pöydältä. Halusin ennen
kaikkea ”kutsua kertomuksia” eli tarjota haastateltavilleni mahdollisuuden pu-
hua niistä elämän asioista, jotka olivat heille erityisen tärkeitä, riippumatta siitä,
mitä he olivat lomakkeisiin vastanneet (Chase 1995, 2-14; Granfelt 1998, 30). En
siis suunnitellut ensimmäisten keskustelujen kulkua kovinkaan tarkasti, vaan
annoin keskustelun kulkea varsin vapaamuotoisesti, joskin hahmottelemiini
teemoihin tukeutuen (liite 3).

Ensimmäiset kohtaamiset kestivät yhdestä kolmeen tuntia ja kahvittelemaan
siirryimme usein sen jälkeen kun olin sulkenut nauhurin. Kohtaamilleni ihmi-
sille oli tärkeää kertoa omasta elämänhistoriastaan ja siihen liittyvistä käänne-
kohdista. Myös päivien kulusta annettiin tarkkoja kuvauksia. Saarenheimon
(1997) mukaan iäkkäät pitävät puhumista sinänsä suuressa arvossa. Tämä kos-
kee erityisesti niitä, joilla on rajoitetusti sosiaalisia kontakteja ja jotka elävät yk-
sin. Jos mahdollisuuksia keskusteluun on vähän, voi arkipuhe olla ”väljää”. Väljä
puhe ei siis välttämättä ole tavoitteetonta, vaikka onkin erityyppistä kuin tehok-
kuutta korostava ”tiiviimpi” puhe. (Mt., 83.) Kuuntelemalla herkällä korvalla
niin väljää kuin tiivistä arkipuhetta voidaan tavoittaa puhuja sekä kulttuurin jä-
senenä että omia käsityksiään esittävänä yksilönä (Andersson 2008, 39). Väljää
arkipuhetta sivuten Karisto (2008, 76–77) korostaa, ettei teemahaastatteluja
tehtäessä keskustelun kulku usein ole täysin tutkijan hallittavissa: väljähköjen
teemojen puitteissa eteneminen voi tuottaa rikkaan aineiston, mutta tarjota
mahdollisuuden myös ohipuhumiselle. Erivireisyys voi kuitenkin olla se tekijä,
joka synnyttää kiinnostavaa puhetta, joka olisi jäänyt kuulematta, jos tutkija yk-
sin olisi vienyt keskustelua (Rostila 1997, 56–57).
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Niin sanottuun ohipuhumiseen kiinnitin huomiota etenkin ensimmäisellä
haastattelukierroksella. Keskustelu ei aina ollut niin ”samanvireistä” kuin olin
toivonut, esimerkiksi lääkärikäynneistä tai sota-ajasta saatettiin puhua enem-
män kuin olin odottanut, ja saattoi kestää kauan ennen kuin sain keskustelun
omasta mielestäni raiteilleen eli niiden teemojen pariin, joihin olin kuvitellut ha-
luavani keskittyä. Jälkikäteen litteroituja keskusteluja lukiessani huomasin kui-
tenkin joidenkin ohipuhumisen hetkiksi kuvittelemieni tilanteiden olevan tutki-
muskysymysteni kannalta olennaisia. Esimerkiksi kun pyysin haastateltavia ker-
tomaan, miltä yksinäisyys tuntuu, vastaukset olivat usein varsin suppeita, mutta
siitä kuitenkin kerrottiin muista asioista keskusteltaessa. Vastaavasti huomasin
litteraatteja lukiessani joidenkin kysymysteni olleen huonosti muotoiltuja ja vai-
keasti ymmärrettäviä.

Elisa: Kun sanoitte, että se on jollakin tavalla sellasta tyhjänpäi-
västä, niin minkälaisia tunteita siihen sitten liittyy? Onko se sem-
mosta surua vai tuleeko vähän vihaseks, pystyykö sitä kuvaile-
maan, että miltä se tuntuu siinä?

Anja: No en minä kyllä vihanen ole, mutta… Niin mitä sinä sanoit?

[Maaliskuu 2010]

Elisa: Jos ajattelee sitä yksinäisyyttä, niin minkälaisia tunteita sii-
hen liittyy? Onko se semmosta surumielisyyttä vai onko sitten, että
on vähän vihanen siitä, että ei oo nitä yhteyksiä tai mahollisuutta
olla ehkä siellä kotipaikalla?

Pauli: No en mä nyt vihanen ainakaan oo, että sillä tavalla. Kyllä-
hän se kaikki johtuu kun äiti kuoli ja joudun sinne…

[Tunteet nousevat pintaan ja Paulin ääni alkaa hieman väristä.
Hän pitää pienen tauon puheessaan.]

Pauli: Vähän vaikee kertoa näistä.

[Maaliskuu 2010]

Myös tapani paikata hiljaisia hetkiä kuului nauhalta ja näkyi myös litteraateissa.
Kovin pitkiä taukoja en haastateltavilleni muistanut tai osannut antaa, vaikka
tiesin kuuntelun olevan aktiivista toimintaa ja haastattelutilanteen edellyttävän
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erityisen huolellista kuuntelua sen tavoittamiseksi, mitä haastateltavat puheel-
laan tarkoittavat (Andersson 2008, 38). Olihan kuuntelemisen ja kuulemisen
taitoa on pidetty ”etnografian tärkeimpänä ja vaikeimpana asentona” (Hakala ja
Hynninen 2007, 211; Virkola 2014, 70). Haastateltavan luottamus haastatteli-
jaan ei lähde vahvistumaan, jos puhetta kuuntelee puolihuolimattomasti (Ka-
risto 2008, 79), minkä vuoksi se liittyy olennaisella tavalla myös empaattiseen
aineiston keruuseen; ei kauhistelua vaan aitoa kuuntelua, josta muodostuu inhi-
millinen kohtaaminen (Laitinen 2004, 64).

Ensimmäisiä haastatteluja tehdessäni lähdin helposti johtamaan keskuste-
lua antamatta toiselle tilaa hitaampaan käynnistymiseen tai tuumailuun, en
osannut improvisoida ja esittää tarkentavia kysymyksiä siinä määrin kuin olisin
toivonut. Kuunnellessani näiden keskustelujen nauhoja löysin keskustelusta
kohtia, joissa olisin voinut aktiivisemmin esittää jatkokysymyksiä kiiruhtamatta
eteenpäin:

Elisa: Suunnittelitteko sitten kauan omakotitalon hankkimista?

Lauri: No mie asuin tuolla [asuinalueen nimi] ja miulla oli oma osake.
Miehän asuin siellä viistoista vuotta, mutta siinäki tuli ongelmia naa-
purin kanssa. Ne oli vähän ilkeitä..

Elisa: Muutitte tänne sitten sen jälkeen?

[Joulukuu 2009]

Siihen miksi en aina osannut ottaa koppia ilmaan heitetystä ajatuksesta tai jäl-
kikäteen olennaiselta tuntuvasta vihjeestä, saattoi vaikuttaa kokemattomuuteni
haastattelijana, mutta myös vireystilani. Toisinaan päivät olivat olleet pitkiä ja
keskustelu venynyt useampituntiseksi. Tällöin olin jo ehkä liian väsynyt ja hie-
man puolihuolimaton kuuntelija. Syy siihen, miksi lähdin tekemään uusinta-
haastatteluja, ei kuitenkaan ollut siinä, että halusin paikkailla virheitäni haastat-
telijana. Päinvastoin, jo ensimmäisen kohtaamisten jälkeen arvelin onnistu-
neeni tilanteissa kohtalaisen hyvin. Kohtaamiltani ikääntyviltä sain minua ilah-
duttavaa palautetta, vaikkapa taputuksen olkapäälle tai maittavat tarjoilut an-
toisan keskustelun päätteeksi.

Haastattelu on kestänyt runsaan tunnin kun laitan nauhurin pois päältä
ja siirryn keittiöön, jonne Anja menee keittämään kahvia. Kodinhoito-
huoneesta löytyy tarjotin, jossa on itse leivottua kääretorttua, kuivakak-
kua ja pullaa. Olen melko varma siitä, että Anja on laittanut kaiken val-
miiksi ikään kuin varmuuden vuoksi. Jos keskustelumme olisi sujunut
huonosti, olisivat herkut varmasti jääneet tarjoamatta. Nyt istumme
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kuitenkin kahvikupin ääressä juttelemassa niitä näitä. (Tutkimuspäivä-
kirja maaliskuu 2010)

Tutkija on perinteisesti mielletty asiantuntijaksi, joka kontrolloi haastatteluti-
lanteessa keskustelun kulkua, ilmaisematta juuri omia tunteitaan. Tiina Silvas-
tin (2001) mukaan pidättyväisellä ja muodollisella haastattelutekniikalla voi tus-
kin olettaa saavansa aineistoa, jossa tunteita käsitellään ja ilmaistaan runsaasti.
Myös Eija Nurminen (1992, 27–28) on korostanut hyvän haastattelun syntyvän
kun kaikki osapuolet tuntevat saavansa siitä (Granfelt 1998, 38). Haastatteluko-
kemusta ei minulla ennen ensimmäistä haastattelukierrosta juuri ollut. Työni
puolesta olin käynyt jututtamassa vanhuspalveluiden työntekijöitä (Pajunen
2009), mutta varsinaisia tutkimushaastatteluja en ollut koskaan aiemmin teh-
nyt. Haastatteluoppaita en sen kummemmin lueskellut vaan päätin olla haastat-
telutilanteessa oma itseni ja katsoa mihin se johtaa. Toivoin kuitenkin onnistu-
vani tarjoamaan mahdollisuuden keskusteluihin, joita myös kohtaamani ikään-
tyvät pitäisivät antoisina, mikä tarkoitti sitä, etten voinut jättäytyä etäälle ja olla
kertomatta myös itsestäni jotain. Kysymyksiin esimerkiksi perheestäni ja opin-
noistani vastasin kiertelemättä, ja saatoin oma-aloitteisesti kertoa, jos meillä
keskustelukumppanin kanssa oli jotain yhteistä, vaikkapa kiinnostus hevosiin
tai muistoja joltain tietyltä paikkakunnalta.

Merja Laitinen (2004) muistuttaa olevan tutkijasta kiinni, syntyykö haasta-
teltavan kanssa luottamuksellinen suhde vai ei. Olennaista on, että tutkija tun-
nistaa itsensä, osaa tulkita olemustaan ja käyttäytymistään (mt., 64). Kun pystyy
tarkastelemaan niin omia kuin tutkimiensa ihmisten tunteita, voidaan päästä sy-
vemmälle tutkimuksen kohteena olevana ilmiöön (Laitinen ja Uusitalo 2007,
326). Tutkijan on tehtävä itsensä haavoittuvaksi ja hylättävä ”fiktiivinen sympa-
tia” (Stanley ja Wise 1993; Granfelt 1998, 22). Muun muassa Elisa Virkola (2014)
ja Sirpa Andersson (2008) ovat tutkimuksissaan tarkastelleet tutkijan positio-
taan, josta puhutaan usein etnografian parissa. Tutkijan rooliin vaikuttavat mo-
net tekijät: tutkijan ikä, sukupuoli, olemus, olemassa olevat luontevat roolit ja
se, millä tavalla tutkija pyrkii joko muistuttamaan olevansa ulkopuolinen tutkija
tai osallistumaan ja häivyttämään ulkopuolisuuttaan (Ronkainen ym. 2011, 92–
93). Tutkimustilanteessa tutkijalle annetut roolit voivat vaihdella samassakin
keskustelussa (Ronkainen 1989, 73).

Ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen pohdin rooliani ennen kaikkea
ikäni kautta ja olin varsin vahvasti asettunut ikään kuin nuoren sukulaistytön
rooliin, joskin tutkijan saappaissa (Pajunen 2011, 37). Omaa elämääni tai omia
näkemyksiäni en nuoren tytön roolista huolimatta halunnut selostaa vaan pyrin
kohtaamisissa vastavuoroisuuteen Granfeltin (1998, 39) kuvaamalla tavalla: ole-
malla läsnä, kuuntelemalla tarkoin ja osoittamalla kiinnostukseni. Ymmärsin
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mahdollisuuden tutustua toiseen voivan syntyä myös havaintojen, tunnelman ja
yhdessä rakennetun kertomuksen pohjalta (mt.). Ihmisten omiin kokemuksiin
liittyvien arkaluontoisten tutkimusaiheiden kohdalla niin sanotut syvähaastat-
telut ovat monesti tarpeellisia (Laitinen 2004, 63), mutta syvällisyyden määrit-
tely voi olla vaikeaa, sillä vähäeleinen ja vähäpuheinen haastattelu voi tuottaa
yhtä syvällistä ja syvällisempääkin ainesta kuin runsas puhe ja voimakkaat tun-
neilmaisut (Granfelt 1998, 30). Puhumattomuus voi kertoa enemmän kuin run-
saat sanat, kuten Helena Ahponen (2008, 51) on todennut, mutta tarinan tavoit-
taminen edellyttää tutkijalta kykyä aistia se.

Oivasti Maritta Törrönen (1999, 130) on tutkimuksensa lopuksi viitannut
kirjailija Mika Waltariin (1978, 39), jonka mukaan kirjailija ”näkee, tuntee, vais-
toaa lukemattomin tavoin, arvaamattoman herkästi ihmisen. Pelkkä katse, sävy,
äänen värähdys voi ilmaista hänelle enemmän kuin pelkät sanat ja selittelyt”. On
selvää, että myös tutkija tarvitsee tätä taitoa. Tunteiden ilmaisemisen ja käsitte-
lyn osalta yksittäiset haastattelut usein kuitenkin poikkeavat toisistaan, vaikka
haastattelija olisi sama (Silvasti 2001, 50). Näin kävi myös omien kohtaamisteni
kohdalla etenkin ensimmäisellä kierroksella, jolloin ikään kuin vasta tunnuste-
lin, millaisesta keskustelukumppanista on kyse. Osan kanssa keskustelu oli ensi
hetkestä alkaen luontevaa ja rentoa, enkä liiaksi miettinyt mitä seuraavassa het-
kessä sanoisin, kun taas toisinaan minulle tuli tunne, etten saanut keskusteluun
sellaista rytmiä tai herkyyttä, jota olin toivonut.

Istahdamme kahvittelemaan. Emme juuri keskustele, sillä vieressä ole-
vat miehet juttelevat edelleen varsin kovaan ääneen. Hiljaisuus ei kui-
tenkaan tunnu vaivaantuneelta. Hetken istuttuamme Aatos toteaa näi-
den olevan niitä parempia hetkiä ja hänen olevan kiitollinen siitä, että
olen vieraillut hänen luonaan. Kerron tapaamisemme olleen antoisa
myös minulle ja kiitän häntä siitä, että otti minut vastaan. Ennen ko-
tiinlähtöä vien Aatoksen kahvilasta kotiovelle. Nousen autosta hyväste-
lemään ja hän toivottaa aurinkoa elämälleni. Kerron olevani yhteydessä
graduni valmistuttua ja huomaan Aatoksen ilahtuvan siitä, että voimme
pitää yhteyttä myös jatkossa. (Tutkimuspäiväkirja maaliskuu 2010)

Haastattelu lähtee nopeasti käyntiin. Tunnelma on selvästi erilainen
kuin aiemmissa haastateltavien kotona tehdyissä haastatteluissa. Tahti
on nopea, eikä haastateltava juuri lähde oma-aloitteisesti kertomaan
elämästään. Jään hieman harmittelemaan sitä, ettei keskustelu etene
yhtä luontevasti kuin aiemmat. (Tutkimuspäiväkirja maaliskuu 2010)
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Eron huomasin haastateltavieni kotona ja työpaikallani käytyjen keskusteluiden
välillä, kuten yllä oleva katkelma muistikirjastani paljastaa. Toimistomaisella
ympäristöllä kuvittelin tuolloin olleen suuri vaikutus siihen, millaiseksi kohtaa-
minen muodostui. Tilanne ei tuntunut yhtä luontevalta ja keskustelevalta kuin
kahvi- tai sohvapöydän ääressä istuessani, ja tunsin itseni ennen kaikkea haas-
tattelijaksi, en niinkään keskustelukumppaniksi. Haastateltavan kotona – hänen
vieraanaan – olemisen ajattelin syventäneen keskustelujen sisältöä ja osaltaan
lisänneen myös tapaamisten pituutta. Tutkimuksen edetessä huomasin kuiten-
kin, ettei kyse ollut niinkään siitä, missä tapasimme vaan siitä, että jokainen koh-
taamistani iäkkäistä oli omanlainen persoonansa ja siten myös hyvin erilainen
keskustelukumppani. Osalle omista tunteista ja ajatuksista puhuminen oli help-
poa, eikä niiden suhteen arkailtu ensimmäiselläkään tapaamiskerralla, kun taas
toisille omasta elämästä puhuminen oli selvästi vaikeaa kolmannellakin kohtaa-
misella. Jaan siis muiden tutkijoiden kokemuksen siitä, että haastattelut ovat si-
doksissa haastateltavan tyyliin ja persoonallisuuteen: toinen tarvitsee enemmän
kommentointia ja tukea etenemiselle kuin toinen (Jokiranta 2003, 77); toisen
puhe voi virrata selkeänä ja kantaa ottavana kun taas toisen lyhyenä ja yksisa-
naisena (Ahponen 2008, 49).

Näin jälkikäteen pohdin, ettei toimistoympäristö oikeastaan edes vaikutta-
nut siihen, missä määrin vaikeista asioista puhuttiin. Koti on hyvä haastattelu-
paikka (Hirsjärvi ja Hurme 2008; Victor ym. 2009, 53), mutta sielläkin toiset
ovat valmiimpia puhumaan kuin toiset (Ahponen 2008, 47). Esimerkiksi Paulin
kanssa tapasimme ensimmäisen kerran toimistolla ja jo tuolloin tunteet nousi-
vat pintaan hänen kertoessaan äitinsä kuolemasta, kuten edellä olleesta katkel-
masta kävi ilmi. Tunnin mittaisen ja vähäpuheisen haastattelun aikana Paulin
suru oli käsin kosketeltavaa kokoushuoneen pöydän toiselta puolen. Myös mo-
nen muun kanssa tunteet olivat pinnassa ensimmäiselläkin tapaamiskerralla.
Heikki kertoi vaimonsa sairastumisesta ja viimeisistä yhteisistä vuosista ja sekä
Eini että Anja miehiensä kuolemasta, eikä äänen värähtelyä ja silmäkulman kos-
tumista minulta piiloteltu. Näin ei ehkä olisi käynyt, jos lähestymistapani koh-
taamisiin olisi ollut toisenlainen.

Se, että pyrin empaattiseen tiedonkeruuseen, merkitsi antoisaa, mutta ras-
kastakin tutkimuksen tekoa. Aloitettuani aineiston keruun mielessäni eivät pyö-
rineet niinkään tapaamisemme vaan ihmiset, joita olin tutkimukseni kautta koh-
dannut. Joinain päivinä saatoin huomata miettiväni, olikohan Eini päässyt ul-
koilemaan, istuisikohan Olavi parhaillaan kaupungilla kahvilassa, voisiko Aatos
tai Pauli jo paremmin ja miten Anja pärjäisi pihatöiden kanssa. Kesän jälkeen
lähetin kaikille haastateltaville postia, jossa kiitin tapaamisistamme ja kerroin
ilmoittavani kun tutkimukseni olisi valmis.
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Erityisesti etnografiassa on pidetty tärkeänä, että kentällä ollessaan tutkija
saa tuntuman tutkittaviinsa. Laura Assmuth (1997, 49) on kirjoittanut tutkimus-
kohteeseen ”rakastumisesta”. Jos tutkittavat tietävät tutkijan ihastuneen tutki-
muskohteeseensa, he tulkitsevat tämän arvostuksen osoitukseksi ja ovat auliita
auttamaan aineiston keruussa. Liian lähelle ei kuitenkaan ole syytä mennä, ja
analyyttistä etäisyyttä tarvitaan viimeistään aineistoa tulkittaessa: voimakas
ihastuminen tutkimuskohteeseen kun voi värjätä aineistojen hankintaa ja niiden
tulkintaa. (Karisto 2008, 40–42.) Jos samaistuu tutkittaviinsa liian voimak-
kaasti, tutkijanidentiteetti voi hämärtyä ja tutkija muuttua tutkittaviensa puo-
lestapuhujaksi (Vesterinen 1999, 101). On puhuttu eläytymisestä ja etäisyyden
ottamisesta (esim. Geertz 2000, 14–16). Vasta etäisyyden otto mahdollistaa ajat-
telun ja tunteiden yhdistämisen aineiston analyysissä (Granfelt 2008, 29). Ka-
riston (2008, 41) mukaan eläytymisen ja etääntymisen pitää kuitenkin olla jous-
tavassa suhteessa. Tällöin ”kenttätyön” ja kirjoittamisen välille ei saisi aueta
liian suurta kuilua, jonka myötä ne näyttäytyvät toisistaan täysin erillisinä tutki-
muksen vaiheina (mt.).

Ensimmäisen haastatteluaineiston analyysin aloitin vuoden 2010 syksyllä,
kun viimeisestä haastattelusta ja sen litteroinnista oli kulunut muutama kuu-
kausi. Pieni ajallinen etäisyys aineistosta tuli tuolloin tarpeeseen, sillä ensim-
mäisen haastattelukierroksen aikoihin olin voimakkaasti eläytynyt tutkittavieni
elämään. Vielä joulun aikoihin lähetin kaikille jouluntoivotukset ja vaihdoin Aa-
toksen kanssa puhelimitse kuulumisia pian kortin lähettämisen jälkeen. Seuraa-
vana vuonna valmistuneessa pro gradu -tutkielmassani pohdiskelin sekä Ass-
muthiin (1997) että Karistoon (2008) viitaten: ”Aika, jonka vietin haastatelta-
vieni seurassa oli kuitenkin lyhyt, eikä tutkimukseni kohdalla voida puhua yhte-
näisestä kenttätyöjaksosta etnografian perinteisessä mielessä, joten etäisyyden
otto tapahtui helposti ja osittain huomaamatta. Kun palasin aineiston pariin, ta-
sapainoilin eläytymisen ja etäisyyden ottamisen kanssa varmemmin kuin haas-
tatteluja tehdessäni. ” (Pajunen 2011, 15). Kovin suurta etäisyyttä en kuitenkaan
tainnut osata ottaa, sillä mieleeni jäi pyörimään ajatus tutkimuksen jatkami-
sesta.

4.2 Katseen suunta vaihtuu

Pro gradu -tutkielmassani keskityin tarkastelemaan yksinäisyyttä arkielämän
näkökulmasta. Olin kiinnostunut siitä, mitä yksinäisyys arjen kontekstissa tut-
kimukseni iäkkäillä merkitsee, mutta myös yksinäisyyden syistä. Ensimmäisten



66

kohtaamisten jälkeen en vielä tiennyt, tulisinko tapaamaan haastateltaviani uu-
destaan, mutta ajatus tutkimuksen jatkamisesta alkoi pikkuhiljaa vahvistua gra-
duni valmistuttua. Kuudelle heistä olin lähettänyt heidän omasta pyynnöstään
aikaisemman tutkimukseni. Tuon jälkeen puhuin pariin otteeseen puhelimessa
Aatoksen kanssa, ja Lauri pyysi tutkimuksestani vielä toista kopiota, jonka ha-
lusi antaa serkulleen. Annelilta sain kesällä 2011 postikortin, jonka hän oli lähet-
tänyt kesälomamatkaltaan. Muista tutkimukseeni osallistuneista en kuitenkaan
ollut kuullut mitään ensimmäisen kohtaamisen jälkeen ja yhä useammin huo-
masin miettiväni, mitä heille kuuluu. Oliko yksinäisyys yhä läsnä heidän arjes-
saan ja jos oli, millä tavoin? Olin myös utelias näkemään, mitä uutta uusinta-
haastattelut saattaisivat tuoda esiin. Muuttuisiko ymmärrykseni heistä ja koetun
yksinäisyyden luonteesta, jos tapaisin tutkimukseni ihmisiä uudestaan? Muun
muassa näihin kysymyksiin toivoin saavani vastauksia kohtaamalla heidät toi-
sen kerran.

Koska olin pitänyt osaan haastateltavista satunnaisesti yhteyttä ja Ikihyvä-
seurannankin oli määrä jatkua vielä vuoteen 2012 saakka, tuntui lopulta varsin
luontevalta esittää pyyntö haastatella heitä uudestaan puolitoista vuotta ensim-
mäisen kohtaamisemme jälkeen. Alkukesästä 2012 soitin Aatokselle, Laurille,
Paulille, Annelille ja Anjalle. Lauri ei minua ja tutkimustani heti muistanut,
mutta pienen jutustelun jälkeen asia palautui hänen mieleensä. Anneli, Aatos ja
Pauli muistivat minut saman tien ja kertoivat jo puhelimessa hieman kuulumi-
siaan. Pauli kertoi avopuolison kuolleen alle vuosi sitten, mitä en osannut aavis-
taa, vaikka arvelin toki muutoksia heidän elämässään tapahtuneen ja tiesin puo-
lison sairastelleen. Pauli kuitenkin totesi tapaavansa minut mielellään ja kertoi
graduni olevan ”kirjahyllyssä tuossa lähistöllä”. Kaikkien kanssa sovimme puhe-
limessa sopivat ajankohdat seuraaville viikoille.

Anjalle soitin seuraavaksi ja myös hän muisti minut hyvin. Anja kertoi elä-
vänsä raskaita aikoja, sillä hän oli kokenut toisen läheisen menetyksen vast-
ikään. Suru oli yhä vahvasti läsnä, eikä Anja ollut vielä valmis siitä puhumaan.
Juttelimme kuitenkin puhelimessa tovin. Anja kyseli kuulumisiani ja kerroin ly-
hyesti elämäntilanteestani. Anja iloitsi kuullessaan lapsestani, joka oli syntynyt
viime tapaamisemme jälkeen ja totesi minulla elämän olevan edessä kun taas
hänen omansa olevan loppusuoralla. Jo silloin kun ensimmäisen kerran tapasin
Anjan, huomasin, että hänen oli vaikea kertoa minulle raskaista elämäntapahtu-
mista, joten ymmärsin, miksi hän ei kokenut voivansa jatkaa tutkimuksen pa-
rissa. Toisaalta muistin Anjan pitäneen keskusteluamme antoisana ja kohtaami-
semme olleen myös hänelle merkityksellinen, joten osa minusta olisi toivonut,
että olisin onnistunut pyörtämään hänen päätöksensä. Kunnioitin toki Anjan
näkemystä, mutta annoin hänelle vielä numeroni, jos mieli sattuisi muuttu-
maan.
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Samoihin aikoihin kun soitin osalle haastateltavista, lähetin lopuille viidelle
kirjeet (liite 4), jossa kerroin, että olen päättänyt jatkaa tutkimustani väitöskir-
jan merkeissä ja toivoisin tapaavani heitä uudelleen, jotta voisin kuulla, mitä
heille kuuluu, ja syventää myös aiemmin käytyjä keskustelujamme. Kirjeen mu-
kana oli jälleen suostumus (liite 5) sekä sille palautuskuori, josta postimaksu oli
maksettu. Ensimmäiseksi sain postia Heikiltä, jolle soitin saman tien. Sovimme
tapaamisen hänen luokseen seuraavaksi viikoksi. Puhelimessa Heikki totesi use-
aan otteeseen minun olevan sydämellisesti tervetullut ja naureskeli olevansa val-
mis taas ”saarnaamaan”. Hän myös varoitti olevansa näinä päivinä hieman hö-
perö, mutta minunhan ”tutkivan juuri sellaisia”. Näillä mennään mitä on, tote-
simme molemmat huvittuneina.

Pari viikkoa kirjeiden lähettämisen jälkeen soitin Vilholle, Helmille, Olaville
ja Einille, joista ei ollut kuulunut mitään. Vilho vastasi nopeasti puhelimeen,
mutta ei oikein tuntunut kuulevan hyvin puhettani. Hän kysyi, mitä kuuluu,
mutta samalla minulla oli tunne, ettei hän kuullut kuka olen. Kerroin kirjeestä
ja kysyin onko hän saanut sen. Vilho sanoi heittäneensä sen roskiin, sillä on niin
huonokuuloinen, ettei voi jutella. Hän kertoi naistutkijasta, joka on aikaisemmin
käynyt hänen luonaan ja nyt toivonut uutta haastattelua. Vilho ei kuitenkaan
tuntunut kuulevan yritystäni kertoa, että minä olen sama ihminen. Puhelimessa
puhuminen oli selvästi vaikeaa, joten yritin kysellä olisiko hänen helpompi kes-
kustella kasvotusten. Sekään ei oikein enää onnistu, Vilho totesi. Lopuksi Vilho
lähetti terveisiä sille naiselle, joka kävi häntä haastattelemassa. Emme siis enää
sopineet uutta tapaamista.

Olavi muisti minut hyvin ja kertoi kirjeen olevan pöydällään, mutta unohta-
neensa asian. Puhelimessa hänkin totesi olevansa nykyään ”hieman höperö”. So-
vimme uusintahaastattelun vanhan työpaikkani toimistolle, jossa tapasimme
viimeksikin. Lupasin vielä muistuttaa asiasta samaisena aamuna. Myös Helmi
vastasi vanhasta numerostaan. Hän on inkerinsuomalainen ja puhuu varsin
murtaen suomea, joten keskustelumme ei viimeksi ollut aivan vaivatonta, eten-
kään puhelimessa. Helmi kuitenkin kertoi saaneensa kirjeen, mutta vastauksen
jääneen lähettämättä. Hän totesi, että voin tulla kylään, nyt kun kerran soitin.
Edellisenä päivänä päätin vielä soittaa ja muistuttaa, että olen tulossa. Jälleen
Helmi kertoi unohtaneensa, mutta se ei kohtaamistamme haitannut, kuten päi-
väkirjamerkintäni paljastaa.

Matkustan linja-autolla Helmin luokse. Soitin hänelle eilen muistut-
taakseni tapaamisesta ja hän kertoi jo unohtaneensa koko asian. Jänni-
tän, onko asia jälleen unohtunut vai muistaako hän millä asialla olen.
Kun avaan oven, Helmi ihmettelee sitä että tulin yksin. Hän oli odotta-
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nut useampaa ihmistä. Hämmentynyt hän ei kuitenkaan ole, vaan ryh-
tyy heti ihmettelemään tukkaani, voivotellen sen paksuutta. Helmi on
kiinnostunut, miten olen sen sellaiseksi saanut. Eteisestä siirryn olo-
huoneeseen pöydän ääreen ja Helmi istahtaa toisella puolella huonetta
olevaan nojatuoliin. Tiedustelen, muistaako hän viime tapaamisemme.
Se on päässyt unohtumaan, muisti on kuulemma huono. Tosin Helmi
ei usko sen johtuvan vanhuudesta. Hänellä ei ole oikein koskaan jäänyt
asioita hyvin päähän. Jo nuorempana muisti on ollut huono. Helmi ar-
velee sen johtuvan verenpainetaudista, jota on sairastanut iät ja ajat.
(Tutkimuspäiväkirja heinäkuu 2012)

Helmin jälkeen soitin Einille pariin otteeseen ja toisella kertaa hän vastasi. Eini
ei ollut saanut kirjettäni ja selvisi, että hän on muuttanut uuteen kotiin jo pian
edellisen tapaamisemme jälkeen. Syynä on ollut vanhan talon hissittömyys. Nyt
Eini asuu uudessa talossa, mutta lähellä vanhaa kotiaan. Puhelimessa Eini ker-
too, ettei siltikään pääse juuri liikkumaan, sillä jalat ovat niin huonossa kun-
nossa. Einille kuitenkin sopi hyvin, että keskustelemme uudestaan, joten so-
vimme tapaamisen hänen luokseen. Myös Einiä muistuttelin edellisenä päivänä.
Puhelimessa Eini varoitti kuulevansa huonosti ja pyysi soittamaan ovikelloa use-
ampaan otteeseen, jos häntä ei näy avaamaan. Huoli oli kuitenkin turha, sillä
Eini avasi oven varsin pian. Asetuimme istumaan olohuoneeseen, ja ihmette-
lemme yhdessä minne lähettämäni kirje on joutunut, sillä postin kautta kirjeet
usein ohjautuvat hyvin uuteenkin osoitteeseen. Kysyin Einiltä, muistaako hän
tapaamisemme kahden ja puolen vuoden takaa, ja Helmin tavoin hän ei sitä
muistanut. Siinä kohdin on ollut muistikatkos, Eini totesi. Melko pian tapaami-
semme jälkeen sain puhelun Einin miniältä, joka tiedusteli tarkemmin vierailuni
syytä. Eini ei ollutkaan osannut kertoa kuka olin ja miksi olin hänen luonaan
käynyt.

Tänään sain puhelun Einin miniältä. Häntä oli jäänyt askarruttamaan
käyntini, sillä ajatteli minun olleen palveluntarpeenarvioija. Eini ei ol-
lut muistanut tapaamisemme syytä ja antanut ymmärtää, että olin toi-
vonut omaisen läsnäoloa. Miniä oli huolestunut asiasta, sillä perhe oli
odottanut palveluohjaajaa, joka olisi tullut Einin tilannetta arvioimaan.
Kerroin tutkimuksestani ja lupasin lähettää sähköpostitse tarkempaa
tietoa siitä. Juttelimme tovin Einin tilanteesta ja miniä kertoi muistin
kanssa olevan vaikeuksia, mitä en haastattelutilanteessa samalla tavalla
huomannut, sillä Eini pystyi hyvin keskustelemaan kanssani. Ongelmia
onkin ollut juuri lähimuistissa ja hänelle ei ollut jäänyt mieleen tapaa-
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misemme tarkoitusta. Miniä kertoi Einin kertoneen tapaamisemme ol-
leen mukava ja minun muuttaneen Kuopioon. Muut yksityiskohdat oli-
vat jääneet pimentoon. (Tutkimuspäiväkirja elokuu 2012)

Vaikka tapaamisemme oli sujunut mukavissa merkeissä, olin harmissani siitä,
etten ollut ymmärtänyt Einillä olevan muistivaikeuksia siinä määrin, että käyn-
tini tarkoitus ei ollut käynyt hänelle selväksi ja ainakin aiheuttanut sen vuoksi
omaisille hämmennystä. Tuolloin huomasin olevani ensimmäistä kertaa tilan-
teessa, jossa tutkimuksen teon eettisiä kysymyksiä oli mietittävä yhä useam-
malta kantilta. Päiväkirjassani pohdin muun muassa sitä, missä määrin omais-
ten tulisi tutkimukseni teosta tietää. Koska useimmille olin ensimmäinen, jolle
yksinäisyydestä puhuttiin, vierastin ajatusta siitä, että omaisten pitäisi tietää tut-
kimuksestani. En halunnut aliarvioida heidän kykyjään suostumuksen antami-
seen (Virkola 2014, 76), ja halusin asiasta kertomisen olevan haastateltavien
oma päätös. Esimerkiksi Paulin kohdalla olin ensimmäisen tapaamisemme ai-
koihin tilanteessa, jossa pohdin voisinko lähettää hänelle kotiin postia tutkimuk-
seeni liittyen, sillä en tiennyt oliko hän kertonut puolisolleen tutkimuksesta ja
sen aiheesta. Jotta postini ei aiheuttaisi hämmennystä kotona, päädyin tuolloin
lähettämään tervehdykseni Paulille suljetussa kuoressa, en postikorttia kuten
muille.

Kesän 2012 jälkeen takana oli kahdeksan uusintahaastattelua ja olin suhteel-
lisen tyytyväinen siihen, millaiseksi aineisto oli muodostunut. Ainoastaan Anjaa
ja Vilhoa en päässyt tapaamaan uudestaan, mutta koska vaihdoimme puheli-
mitse kuulumisia, tiesin hieman, mitä heidän elämässään oli sitten viime koh-
taamisen tapahtunut. Paulin ja Olavin tapasin jälleen työpaikkani toimistolla ja
muut kuusi heidän kotonaan. Keskustelun kulkua suunnittelin siten, että luin
edellisen haastattelun litteraatin huolellisesti ennen jokaista tapaamista, jotta
keskustelumme voisi jatkua sujuvasti siitä mihin jäimme. Osa tutkimukseni ih-
misistä muisti aikaisemmat keskustelumme hyvin kun taas osa oli unohtanut
käyntini tyystin. Molemmissa tilanteissa koin tärkeäksi, että pystyin tarttumaan
sellaisiin asioihin, joita toinen oli minulle viimeksi kertonut.

Nauhoitettu keskusteluosuus kesti tällä kertaa runsaasta tunnista vajaaseen
kahteen ja edellisen kerran tavoin jäin useimmiten vielä hetkeksi juttelemaan tai
istumaan kahvikupin ääreen. Minusta tuntui, että moni olisi halunnut että jään
pidemmäksikin aikaa juttelemaan niitä näitä, ja huomasin usein puntaroivani,
minne raja olisi hyvä vetää. Mietin, olinko liian hätäinen ja annoinko tarpeeksi
tilaa myös tutkimuksen ulkopuoliselle keskustelulle, mutta samalla mielessäni
kummitteli jo aiemmin esiin tuomani ajatus tutkimuskohteeseen ”rakastumi-
sesta”. Hetket, joissa lähdin ihmisten luota, tuntuivat luontevilta, joten näin jäl-
kikäteen ajattelen ratkaisseeni asian niin hyvin kuin mahdollista. Tunnustelin
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aina tovin, millaiseksi keskustelu oli muotoutumassa, enkä usko antaneeni sel-
laista kuvaa, ettei minulla olisi aikaa tai kiinnostusta jatkaa jutustelua, vaikka
päänvaivaa välillä aiheuttivatkin huonot julkiset kulkuyhteydet, jotka rytmittivät
osaa kohtaamisista.

Ennen jokaista toisen kierroksen tapaamista olin kirjannut vihkooni kysy-
myksiä, jotka aioin nostaa esiin, mutta useimmiten keskustelu kulkikin niin,
etten juuri vilkuillut muistiinpanojani. Ehkä olin jo tottuneempi haastattelija ja
osasin paremmin tarttua aiheisiin, joita minulle tarjottiin, mutta täytyy myön-
tää, että joskus jäin miettimään, olinko unohtanut jotain olennaista kun muis-
tiinpanot jäivät niin vähälle huomiolle. Kohtaaminen oli imaissut minut mu-
kaansa. Kaikille yhteisiä kysymyksiä minulla ei samalla tavalla ollut kuin ensim-
mäisellä kierroksella, mutta muutamat teemat olivat sellaisia, joista kaikkien
kanssa puhuin. Yksi niistä oli kysymys, jonka myötä pyysin haastateltavaa poh-
timaan, olisiko hän toivonut elämässä jonkun asian menneen toisella tavalla.
Joidenkin kohdalla juuri tämä kysymys avasi sellaisia elämänkulkuun liittyviä
tapahtumia, joita ei edellisellä kerralla ollut tullut esiin, vaikka aikaisemmista
elämäntapahtumista olimme viimeksikin puhuneet varsin paljon.

Sekä Anneli että Lauri kertoivat toisella haastattelukerralla elämänhistorias-
taan asioita, jotka olivat jättäneet varjon myös nykyhetkeen. Annelin kohdalla
kyse oli äidin masennuksesta ja lapsuudesta sodan varjossa, kun taas Lauri ker-
toi hankalasta suhteesta isäänsä ja perheen sisäisten välien katkeamisesta, jotka
painoivat mieltä edelleen. Myös lukutaidottomuus ja syy siihen tulivat ilmi vasta
toisen nauhoitetun keskustelumme päätyttyä, kahvinkeiton lomassa.

Lauri ryhtyy kahvinkeittoon ja jutustelemme siinä ohessa niitä näitä.
Istahdamme keittiön pöydän ääreen ja syömme pullaa, jotka Lauri on
aamulla käynyt ostamassa. Kahvin lomassa tulee puheeksi, ettei Lauri
ole koskaan oppinut lukemaan. Sitä hän ei aluksi kehtaa myöntää. Lauri
kertoo sen opettelun jääneen aikoinaan isän kaltoinkohtelun vuoksi. Isä
löi ja patisti häntä töihin, eikä lukemista tullut koskaan harjoiteltua.
Ajokortin hän kertoo saaneensa kuin ihmeen kaupalla, mutta voivansa
lukea vain yksittäisiä sanoja. Kotipalvelun työntekijät ovat lukeneet hä-
nelle postitse tulleita kirjeitä ja muita tarpeellisia tekstejä. (Tutkimus-
päiväkirja heinäkuu 2012)

Laurin lukutaidottomuus oli minulle yllätys, olinhan lähettänyt hänelle tutki-
mukseeni liittyviä kirjelmiä ja pro graduni, jota olin kuvitellut hänen lukeneen.
Harrastuksia ja ajanviettotapoja tiedustellessani olin häneltä lukemisesta kysy-
nyt jo ensimmäisellä tapaamisellamme, mutta tuolloin Lauri totesi katsovansa
mieluummin televisiota, enkä osannut aavistaa, että kyse saattaisi olla muusta
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kuin mieltymyksestä. Lauri on aina ollut innokas valokuvaaja ja hänen luonaan
olemme myös yhdessä katsoneet valokuvia, mutta vasta myöhemmin ymmärsin
valokuvauksen olevan Laurille tapa pitää kirjaa omasta elämästä, kerätä muis-
toja sen varrelta. Ilman tuota kahvihetkeä, löyhempää ja rennompaa nauhurin
sulkemisen jälkeistä keskustelua (Virkola 2014, 91), tämä olisi jäänyt oivalta-
matta.

Toisen aineistonkeruukierroksen jälkeen kirjoitin tutkimuspäiväkirjaani,
että ”aineistoni olisi nyt tässä”. Mielessäni oli kyllä pyörinyt ajatus laadullisen
aineistoni täydentämisestä niin, että haastattelisin vielä sellaisia ihmisiä, joita
en aiemmin ollut tavannut. Edelleen mieltäni tuntui kaivertavan kysymys siitä,
olisiko kymmenen ihmisen joukko liian pieni. Päiväkirjapohdinnoissani päädyin
kuitenkin siihen, ettei uusien ihmisten haastatteleminen toisi lisäpontta tutki-
mukseeni vaan pikemminkin sekoittaisi sitä liiaksi, koska haastateltavani olin
tavannut jo kahteen otteeseen ja aikaa ensimmäisistä tapaamisista oli kulunut
jo tovi. Toisaalta pelkäsin analyysivaiheen olevan liian haastavaa jo olemassa
olevien seuranta-aineistojen parissa, joten en rehellisesti sanottuna halunnut
ajatella, että aineistoa olisi vielä entuudestaan täydennettävä. Ensimmäisen
kierroksen keskustelujakin lukiessa huomasin aineistossa kohtia, joihin en en-
simmäisessä analyysissa ollut syystä tai toisesta tarttunut. Tiesin aineiston ole-
van uudelleen analysoinnin tarpeessa, mutta sitä, mistä näkökulmasta haluaisin
sitä tarkastella, en vielä tuossa vaiheessa osannut sanoa.

Laadullisen seurantatutkimuksen parissa tutkijalta on sekä edellytetty kykyä
ajatella ja analysoida uudelleen että muuttaa näkökulmaansa (McLeod ja Thom-
son 2009). Julie McLeod (2003) toteaa laadullisen seurannnan avaavan oivan
näkymän perspektivismiin, tietoisuuteen erilaisten näkökulmien merkityksestä.
Kun aikaa kuluu ja uutta aineistoa kertyy, tutkimusta tarkastellaan aina uudesta
sijainnista ja usein hieman toisenlaisesta näkökulmasta. Tähän vaikuttavat niin
käytössä olevat aineistot kuin ympäröivä tieteellinen keskustelu. Perspektivis-
min tiedostaminen ei ainoastaan varoita ylianalysoimasta aineistoa tai liioittele-
masta tuloksia vaan voi myös vapauttaa vahvoista teoreettisista ja poliittisistakin
agendoista, jos ja kun niiden huomaa menettäneen merkitystään ajan kuluessa.
(McLeod ja Thomson 2009, 68.)

Toisen haastattelukierroksen jälkeen kipuilin näkökulman puutteessa, sillä
olin kiinnostunut aikalailla kaikesta, mistä haastateltavat olivat minulle kerto-
neet. Ajattelin tekeväni tutkimusta yksinäisyyttä kokevien ikääntyvien arjesta ja
vierastin pro gradu -tutkielmani jälkeenkin ajatusta, että lähtisin tutkimukses-
sani kehittelemään uusia teoreettisia käsitteitä tai lähestymistapoja (Pajunen
2011, 40). Halusin vain kuvata heidän jokapäiväistä elämää sellaisena kuin se
minulle näyttäytyy, mutta en oikein tiennyt mistä aloittaa ja minne lopettaa.
Onpa arjen tavoittamisen huomautettu olevan tutkijalle erityisen vaikeaa, sillä



72

siihen sisältyy paljon itsestäänselvyyksiä ja rutiinien sisään rakentuneita sään-
töjä, joita on usein hankala nähdä (Karisto 2010, 246). Arkea on kaikkialla,
mutta ei oikeastaan missään (Felski 2000, 78).

Eräänlainen käännekohta tutkimuksenteossa tapahtui loppuvuodesta 2013
kun olin muutaman kuukauden tehnyt tutkimustani päätoimisesti. Aineistoa
olin lukenut useaan otteeseen, koodannut satoihin eri koodeihin ja pähkäillyt
katseeni suunnan kanssa. Samoihin aikoihin seurasin Helsingin Sanomien jou-
lukalenteria, jossa julkaistiin vanhoja Kuukausiliitteen kirjoituksia, yhtenä Ilkka
Malmbergin (2001) juttu nimeltään ”Kulkuri, joka löysi levon”21. Tutkimuspäi-
väkirjassani ihastelin tuolloin Malmbergin tapaa kuljettaa lukija asunnostaan
muumioituneena löytyneen miehen elämään, etsien vastauksia siihen, miksi
Reimaa ei ole kukaan kuuteen vuoteen kaivannut.

Huomaan miettiväni, voisiko näin käydä jollekin tutkimukseni ihmi-
sistä. Todennäköisesti ei, sillä he eivät Reiman tavoin ole eristäytyneet
ulkomaailmasta. Ehkä Reima ei edes ollut yksinäinen. Minua viehättää
toimittajan tapa etsiä vastauksia Reiman elämänhistoriasta; pohdinta
siitä, missä määrin menneisyyden tapahtumat ovat saattaneet vaikut-
taa nykyhetkeen. Reimankin kohdalla äidin kuolema nuoruudessa tun-
tuu jättäneen pysyvät jäljet. Mietin, miten erilainen hänen elämänsä
olisi ollut, jos äiti ei olisikaan tuolloin kuollut. (Tutkimuspäiväkirja jou-
lukuu 2013)

Minua kiehtoi sekä Reiman elämä että Malmbergin (2001) uteliaisuus kotoaan
muumioituneena löytyneen miehen tarinaa kohtaan. Mietin, kuinka usein niin
sanotusti tavallisten ihmisten elämäntarinat jäävät muilta piiloon, ja kuinka
usein niin lehtijutuissa kuin tutkimuksissa tyydytään määrittelemään ihminen
vaikkapa yksinäisyyden, sairauden, työttömyyden tai jonkin yksittäisen teon
kautta. ”Tavallisen ihmisen määritelmä onkin ehkä juuri, ettei hän yksilönä jätä
mitään jälkeensä, että hänen toiminnallaan ei ole historiallista ulottuvuutta,
paitsi siinä arkisessa mielessä, että hän jättää jälkeensä lapsia, asunnon, muuta-
kin omaisuutta, mahdollisesti jotakin työnsä näkyviä tuloksia, joista häntä muis-
tetaan,” kirjoittaa J.P. Roos (1987, 11).

Reiman tarinan innoittamana aloin yhä enemmän pohtia yksinäisyyttä elä-
mänkulun näkökulmasta. Jo ensimmäisellä haastattelukierroksella huomasin
yksinäisyyden taustalla olevan paljon muutakin kuin ikääntymistä, olihan osa
haastateltavista kertonut hyvin kaukaisista elämäntapahtumista yksinäisyyden

21 Myöhemmin huomasin, että Malmberg oli saanut jutustaan tutkivan journalismin Lumila-
pio -tunnustuspalkinnon samaisena vuonna. Perusteluissa katsottiin, että jutussa ”tutkiva journa-
lismi ja kaunokirjalliset ansiot lyövät kättä harvinaisella tavalla” (Helsingin Sanomat 15.3.2001).



73

syitä pohtiessaan. Myös toinen kohtaaminen oli antanut vihjeitä siitä, että tämän
hetkisen yksinäisyyden ymmärtämiseksi oli mentävä pintaa syvemmälle ja toisi-
naan ajassa taaksepäin. Kevään edetessä näkökulmani alkoi tarkentua ja kiin-
nostuin yhä enemmän elämänkulkututkimuksesta, jonka koin tarjoavan yksi-
näisyyden tutkimiseen jotain uutta: näkökulmaa, joka yksinäisyystutkimuksesta
ja omasta tarkastelustani oli puuttunut. Ryhdyin lukemaan keräämääni aineis-
toa uudestaan ja aloin myös suunnitella kolmatta haastattelukierrosta, jonka toi-
voin vahvistavan valitsemaani katseen suuntaa.

Koska edellisestä tapaamisesta oli kulunut lähes kaksi vuotta, olin toki jäl-
leen kiinnostunut myös siitä, mitä kohtaamilleni ihmisille kuuluu. Aatoksen
kanssa olin puhunut puhelimessa pariin otteeseen, mutta muista en ollut kuullut
mitään.

Aatos on yrittänyt soittaa ja ennen kuin ehdin soittaa hänelle takaisin,
soi puhelimeni uudestaan. Aatos kysyy: arvaa minne olen tänään me-
nossa? Ensimmäisenä mieleeni tulee palvelutalo, mutta hän onkin me-
nossa tansseihin. Edellisenä päivänä Aatos on käynyt asioilla tutun tak-
sikuskin kanssa ja ehdottanut täksi illaksi reissua paikalliselle seuran-
talolle harmonikkatansseihin. Kuljettaja on kertonut olevansa vapaalla
ja luvannut lähteä käyttämään Aatosta. Hän on tulossa hakemaan ilta-
kahdeksan aikoihin. Paluu on ennen puolta yötä, kymmeneltä on nais-
ten haku. Matkaa seurantalolle on kolmisenkymmentä kilometriä.
Tanssia Aatos ei aio, mutta istuskella musiikista nautiskellen. Silmän-
ruokaakin kuulemma on. Aatos kertoo voineensa eilen ja tänään paljon
paremmin kuin pitkään aikaan, joten mieleen oli tullut, että nyt tarttis
jotain tehdä ja jossain pitäisi päästä käymään. Ennen iltaa pitää vielä
siistiytyä. Maanantaina on sitten saunapäivä, jolloin tämänkin illan hiet
saa pestyä pois. Päätän soittaa Aatokselle seuraavalla viikolla ja kysyä,
miten tansseissa meni. (Tutkimuspäiväkirja heinäkuu 2012)

Kolmatta haastattelukierrosta suunnitellessani pohdin ottavani Wrede-Jäntin
(2010) tavoin yhteyttä vain muutamiin haastateltaviin, mutta avainhenkilöiden
valitseminen ei osoittautunut helpoksi. En pystynyt ratkaisemaan ketkä jättäisin
uusintahaastatteluiden ulkopuolelle. Olisiko se joku, jonka kanssa olimme pu-
huneet lähes samoista asioista toisellakin kerralla ja jonka yksinäisyydessä ei ol-
lut tapahtunut suuria muutoksia? Entäpä jos juuri tämä kolmas kerta olisi se,
jossa avautuisi jotain aivan uutta? Yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien avulla en
myöskään osannut pois sulkea ketään, sillä jokaisen tarina oli ollut omanlai-
sensa (vrt. Wrede-Jäntti 2010). Muutoksia ihmisten elämässä tulee aina tapah-
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tumaan, mutta sitä mikä on niiden merkitys tutkimuksen kannalta, on tutkijan-
kaan vaikea ennalta aavistaa (McLeod ja Thomson 2009). Niinpä päätin ottaa
yhteyttä heihin kaikkiin ja katsoa, mihin se johtaa.

4.3 Kolmas kohtaaminen

Toukokuussa 2014 aloitin kolmannen soittokierroksen Heikistä. Puhelimessa
Heikki kuulosti ilahtuneelta ja kysyi heti ensimmäisenä, millaista jälkikasvua
minulla on. Ilmeisesti hän muisti kasvaneen vatsani viime kerralta, vaikkei asi-
asta oltu ääneen puhuttu. Kerroin kuulumisiani ja kyselin hänen. Sovimme ta-
paamisen muutaman päivän päähän ja ehdotin, että voisimme käydä ulkona kä-
velemässäkin, jos sää sallii. Puhelimessa Heikki kysyi, otanko lapset mukaan,
mutta kerroin olevani muutenkin liikkeellä työasioissa ja haluavani haastatella
häntä tutkimukseeni liittyen22. Heikki totesi odottavansa tapaamistamme in-
nolla, sillä vieraita ei viimekään aikoina ollut paljoa käynyt.

Heikin jälkeen soitin Aatokselle. Alkuun minusta tuntui että Aatos ei muis-
tanut minua, mutta kyse taisi enemminkin olla siitä, ettei hän kuullut hyvin pu-
helimessa. Kerroin pariin otteeseen kuka olen ja milloin olemme tavanneet. Pian
Aatoskin oli jo tilanteen tasalla ja kertoi olevansa nyt terveyskeskuksen vuode-
osastolla. Oli kuulemma ollut siellä enemmän tai vähemmän edelliskesästä
saakka. Vierustoverilta hän pahoitteli, että hetken jutustelee kanssani. Alkuun
pohdin mielessäni, ettei tapaamista kannata sopia sairaalaan, mutta puhelun
edetessä tulin toisiin aatoksiin. Miksipä ei? Eikö terveyskeskuksen vuodeosasto
ole juuri sellainen paikka, jossa seuraa eniten kaipaa? Ja onhan vuodeosasto nyt
Aatoksen asuinpaikka, kirjoitin tutkimuspäiväkirjaani. Ajattelin tämän olevan
hyvä esimerkki siitä, millaisia tilanteita seurantatutkimuksen parissa kohtaa.
Tutkijana seuraan ihmisten muuttuvia elämäntilanteita ja pysyn heidän muka-
naan, vaikka heidän vointinsa ja asuinpaikkansa eivät pysyisikään ennallaan.
Puhelimessa Aatos totesi, että hänestä olisi mukava tavata ja jutella, joten so-
vimme, että menen häntä tapaamaan seuraavana lauantaina. Kahviota terveys-
keskuksella ei Aatoksen mukaan ollut, mutta ehdotin, että voisimme kuitenkin
”käppäillä” lähistöllä ja liikkua sairaalan alueella, jos hän jaksaa.

22 Seuraavana kesänä kyläilin Heikin luona lasten ja puolisoni kanssa, sillä minua oli jäänyt
mietityttämään Heikin toive siitä, että ottaisin lapset mukaan. Tuolloin tutkimukseni oli lähes val-
mis ja nautin siitä, että sain tavata hänet tutkijan roolini ulkopuolella sekä esitellä perheeni, josta
hän oli aiemmin kysellyt.
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Kolmantena soitin Laurille. Myös hän muisti minut hyvin ja ilahtui siitä, että
ehdotin jälleen uuttaa tapaamista. Kotihoitaja oli käymässä ja Lauri halusi var-
mistaa, ettei ehdottamalleni päivälle ollut sovittuna mitään. Kuulin keskustelun
taustalta. Kotihoitaja selitti, että on vain tuuramassa, eikä tiedä aikatauluja.
Lauri halusi vahvistuksen sille että voin tulla käymään, mutta kotihoitaja eh-
dotti, että Lauri ottaisi numeroni ylös ja ilmoittaisi minulle myöhemmin. Lauria
asia selvästi harmitti, sillä hän halusi varmistaa tapaamisemme saman tien. Pie-
nen keskustelun jälkeen kotihoitaja onneksi kehotti pyytämään vieraan kylään
silloin kun Laurille itselleen sopii. Sovimme, että menen hänen luokseen aamu-
tuimaan ja että jatkaisimme siitä kävellen johonkin kahvilaan.

”Hyvä fiilis”, kirjoitin tutkimuspäiväkirjaani toukokuisen soittokierroksen
jälkeen. Olin innoissani siitä, että saan tavata haastateltaviani uudestaan ja ehkä
hieman yllättynyt, että puhelimessa keskustelumme ikään kuin jatkuivat siitä,
mihin lähes kaksi vuotta sitten jäimme. Mietin jo sen olevan saavutus, että ta-
voitin heidät kolme, sillä toisinkin olisi voinut käydä. Muihin en vielä tuolloin
ollut yhteydessä, sillä välimatkat olivat pitkiä ja haastatteluajankohdat oli rytmi-
tettävä oman arjen lomaan. Mietin kuinka paljon helpompaa olisi sopia tapaa-
minen useamman kuukauden päähän, mutta tutkimukseni ihmisten näkökul-
masta se olisi kohtuutonta. Nähdään, jos täällä vielä ollaan, totesi Heikki joka
kerta puhelimessa kun sovimme tapaamisen muutaman päivän päähän. Aikakä-
sityksemme oli jo väistämättä hyvin erilainen (Ylijoki 2014; Tiilikainen ja Ka-
risto 2016).

Kesäkuussa aloitin uuden soittokierroksen ja otin yhteyttä Pauliin, Anneliin
ja Olaviin. Anneli vastasi lankapuhelimesta. En ollut muistanut, että kännykkä
on hänellä käytössä vain reissunpäällä ollessa. Puhelimessa Anneli kertoi muut-
taneensa uudelle paikkakunnalle, mistä tiesin hänen haaveilleen jo silloin kun
edellisen kerran tapasimme. Sovimme, että menen käymään hänen luonaan seu-
raavalla viikolla. Puhelimessa Anneli antoi tarkkoja reittiohjeita ja kertoi, että
yksi muuttolaatikko on vielä purkamatta. Muutto oli tapahtunut alle kuukausi
sitten, joten mielestäni hän oli ollut varsin tehokas. Naapureihin Anneli ei ollut
vielä ehtinyt tutustua, mutta oli selvittänyt, että paikallisella seurakunnalla on
jotain tapahtumia tiedossa, vaikka kesä tulisi muuten olemaan hiljaista aikaa.

Annelin jälkeen soitin Paulille, joka kertoi olevansa melko huonossa kun-
nossa, sairauksien vaivaavan entistä enemmän. Entisessä talossaan Pauli kui-
tenkin asui ja pyysi minut sinne, mistä olin yllättynyt, sillä aiemmin olemme ta-
vanneet vain työpaikkani toimistolla. Mietin kutsun olevan eräänlainen työ-
voitto. Jonkinlainen muuri lienee vasta nyt murtunut tai sitten hänen kuntonsa
on jo mennyt niin huonoksi, ettei kotoa ole helppo lähteä. Se jää nähtäväksi,
pohdin päiväkirjassani. Myös Olavin sain kiinni ensimmäisellä soitolla. Hetken
muistuttelun jälkeen aiemmat tapaamisemme tuntuivat palaavan mieleen,



76

mutta aivan varma en puhelun loputtuakaan ollut, muistiko Olavi oikeasti mi-
nua. Hän kuitenkin ehdotti, että tapaisimme hänen kotonaan, joten epäilyttä-
vältä en liene kuulostanut. Aiemmin olimme nähneet vain toimistolla, joten jäl-
leen iloitsin siitä, että tapaisimme uudenlaisessa ympäristössä. Ehkä jo se toisi
jotain uutta tullessaan.

Aineiston keruun kolmannessa vaiheessa tapaamisten ulkopuolelle jäivät
Helmi ja Eini. Helmiä en koskaan tavoittanut, sillä hänen puhelinnumeronsa ei
ollut käytössä. Vuonna 2012 Helmi ei ollut enää vastannut Ikihyvä-kyselyyn-
kään.  Einin osalta tilanne oli toisenlainen. Kolmatta kohtaamista suunnitelles-
sani päätin olla ensiksi yhteydessä Einin miniään, jonka kanssa olin pari vuotta
aikaisemmin vaihtanut sähköpostiviestejä. Kerroin tutkimukseni etenemisestä
ja siitä, että olin tavannut osaa tutkimukseni ihmisistä kolmannen kerran. Tie-
dustelin häneltä Einin vointia ja omaisten mielipidettä siihen, olisiko Eini valmis
jatkamaan tutkimuksessa. Keväällä 2014 vaihdoimme muutaman sähköposti-
viestin, joissa miniä kertoi Einin muistisairauden edenneen jo varsin pitkälle.
Eini oli saanut päätöksen oikeudesta palveluasumiseen, mutta koska paikkaa ei
ollut tarjolla, Eini asui edelleen yksin kotihoidon turvin. Poika ja miniö soittivat
Einille päivittäin, mutta hän ei useinkaan tiedä onko aamu vai ilta. Valokuvista
Eini ei aina enää tunnista lapsenlapsiaan ja kertoilee kaupassa käynneistä ja
muista asioinneista, joita ei todellisuudessa ole tapahtunut vuosiin. Miniän mu-
kaan käyntini ei Einiä ahdistaisi ja hän unohtaisi sen todennäköisesti hetkessä,
mutta sisäänpääsy voisi olla vaikeaa, sillä Eini nukkuu hyvin suuren osan vuoro-
kaudesta. ”Alakulo ja masennus ovat olleet läsnä sairauden edetessä, nykyisin
lähinnä välinpitämättömyys”, miniä totesi viestissään.

Päätös Einin jättämisestä kolmannen haastattelukierroksen ulkopuolelle ei
ollut minulle helppo. Olinhan ajatellut olevani tutkija, joka pysyy kohtaamiensa
ihmisten matkassa, vaikka heidän elämäntilanteensa muuttuisivat. Muistisai-
raus olisi oletettavasti yksi osa tuota muutosta kun tutkimuskohteena olivat
ikääntyvät ihmiset, ja olihan Elisa Virkola (2014) korostanut muistisairaiden ih-
misten olevan yksi yhteiskunnan marginaalissa olevista ihmisryhmistä, minkä
vuoksi heidän äänensä kuulumista tulisi tutkimuksessa aktiivisesti edistää. Ky-
symyksen ei tulisi olla, voivatko muistisairaat ihmiset osallistua tutkimukseen,
vaan sen sijaan olisi mietittävä, miten se on tehtävä (mt., 39). Mahdollisesta yk-
sinäisyyden kokemuksestaan Eini olisi varmasti osannut ja halunnut kertoa,
mutta ratkaisuni tein sekä Einin miniän lähettämän viestin, että valitsemani nä-
kökulman perusteella. Koska katseeni oli siirtynyt arjesta elämänkulkuun ja ha-
lusin kolmannella kohtaamisella ennen kaikkea syventää ymmärrystäni tutki-
mukseni ihmisten elämänkulusta, josta Eini oli varsin perusteellisesti kertonut
kahdella ensimmäisellä tapaamisellamme, päädyin siihen, ettei kolmas kohtaa-
minen toisi aineistooni uusia aineksia.
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Myös tutkimusvuosien välillä tapahtuneiden muutosten tavoittamisen ajat-
telin olevan vaikeaa, jopa mahdotonta, sillä miniän mukaan Einillä oli jo tapana
kertoa asioista, joita todellisuudessa ei ollut pitkiin aikoihin tapahtunut. Muisti-
sairaudesta emme Einin kanssa puhuneet sanallakaan niinä kertoina kuin tapa-
simme, joten siihen liittyvät kysymykset tarkasteluni ulkopuolelle, sillä en osaa
sanoa, millaisia kokemuksia siihen Einin näkökulmasta liittyy. Einin kuten myös
muiden haastateltavieni muistivaikeudet ovat toki edellyttäneet erityistä sensi-
tiivisyyttä itse haastattelutilanteissa (Virkola 2014, 38–40). Kenenkään en ole
pyytänyt muistelemaan asioita, joita he eivät selvästikään pysty muistamaan, ja
olen pyrkinyt siihen, että keskustelu on edennyt heidän ehdoillaan.

Ennen kolmatta haastattelukierrosta olin tutustunut Virkolan (2014) väitös-
kirjaan ja hänen tapaansa olla kenttätyössä. Virkola kirjoittaa naisten kodeissa
käytyjen keskustelujen olleen alusta alkaen kenttätyön keskeisin muoto, mutta
pyrkineensä myös havainnoimaan arkista toimintaa kodin ulkopuolella. Hän
kertoo olleensa sekä osallistumaton että osallistuva havainnoija; tutkijaa käytet-
tiin arjessa hyödyksi pienissä asioissa, kuten seurana pankkiautomaatille ja
kauppakassin kantajana. (Mt., 69–71.) Koska näkökulmani oli siirtynyt arjesta
elämänkulkuun, en Virkolan tavoin pitänyt tarpeellisena havainnoida perusteel-
lisesti kohtaamieni ihmisten arkea, mutta minua viehätti ajatus siitä, että voisin
sen avulla syventää keskustelujamme ja tutustua heidän elämäänsä entistä pa-
remmin. Päädyin siis ehdottamaan, että voisimme mahdollisuuksien mukaan
käydä vaikka kävelyllä. Paineita en asian suhteen halunnut antaa tai ottaa, joten
päätin antaa kolmansienkin kohtaamisten kulkea omalla painollaan. Voisihan
olla, että istuisimme kuitenkin mieluiten kahvikupin äärellä keskustelemassa tai
ettei kukaan haluaisi lähteä minun kanssa minnekään.

Lopulta päädyin käymään kodin ulkopuolella Heikin, Annelin ja Laurin
kanssa. Aatoksenhan tapasin terveyskeskuksen vuodeosastolla ja siellä lii-
kuimme hänen huoneensa ja aulan välillä, joten eräänlaista kävellen tehtyä
haastattelua (Kusenbach 2003) sekin. Olavin ja Paulin kanssa kotoa lähteminen
ei tuntunut luontevalta, sillä olin vasta ensimmäistä kertaa heidän luonaan käy-
mässä. Käytimme yhteisen aikamme pöydän ääressä juttelemiseen, enkä lopulta
ehdottanut lähtemistä muualle, vaikka puhelimessa olin asiasta maininnut. Pau-
lin kanssa joimme limpparia ja söimme mustikkaleivokset keittiönpöydän ää-
ressä. Olavin kanssa istuimme lähes liikkumatta olohuoneessa, enkä kehdannut
kurkata muihin huoneisiin. Tutkijana olin jo luontevampi ja tottuneempi, mutta
ensimmäinen kerta toisen kodissa todella tuntui ensimmäiseltä kerralta, vaikka
kohtasimme jo kolmannen kerran.

Toisin kuin Olavin, Heikin tapasin joka kerta hänen kotonaan. Kolmannella
kerralla vietin Heikin luona noin kaksi ja puoli tuntia, alkuun kahvitellen keitti-
össä, sitten jutellen olohuoneessa ja lopuksi lyhyesti ulkoillen, vaikka sää ei
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meitä suosinut. Heikin kotona kuljin jo varsin vapautuneesti huoneesta toiseen,
enkä jännittänyt jokaista liikettäni. Minusta tuntui, että sain vapaasti katsella
valokuvia ja ympärillä olevia tavaroita. Ihastelin Heikin puuhastelua keittiössä,
jälleen kerran tarjolla oli itse tehtyä mustikkapiirakkaa. Autoin etsimään kirja-
hyllystä ja kansioiden joukosta yhteenvetoa Ikihyvän mittaustuloksista, jonka
Heikki olisi halunnut minulle näyttää. Oikea mappi jäi kuitenkin löytymättä. Va-
kuuttelin lippahatun olevan sopiva valinta ulkoiluumme ja yritin pysytellä hänen
tahdissaan mutkikkaalla ja puiden juurista liukkaalla polulla. Kun käännyin au-
tollani pihapiiristä poispäin, näin Heikin takapeilistä. Jälleen kerran hän halusi
varmistaa, että pääsen turvallisesti kääntymään isolle tielle.

Aatoksen kanssa puhuimme kolmannella kerralla paljon kuolemasta, minkä
suhteen olin arkaillut aiemmin (Pajunen 2011, 104). Taisin ajatella olevani vie-
raantunut kuolemasta ja sen vuoksi kykenemätön siitä puhumaan (Hakola, Ki-
vistö ja Mäkinen 2014, 14). Ehkä myös pelkäsin kuulevani sellaista, jota en olisi
ollut valmis vastaanottamaan, onhan kuolemaa pidetty myös yhtenä ratkaisuna
yksinäisyyteen (Saari 2010, 197). Peloistani ja epävarmuudestani huolimatta
keskustelu kuolemasta tuntui lopulta luontevalta ja tunsin sen myötä olevani en-
tistä lähempänä Aatosta ja hänen elämäänsä. Istuimme vierekkäin terveyskes-
kuksen vuodeosaston aulassa, syöden kettukarkkeja ja puhuen kuolemasta. Olisi
mukava, jos minulle järjestettäisiin pieni ja intiimi muistotilaisuus, Aatos kertoi
rauhalliseen ääneen kun taustalla pyöri lauantainen lastenelokuva.

Haastatteluympäristönä terveyskeskus oli hyvin toisenlainen kuin toimisto
tai koti. Läsnä oli myös muita ihmisiä ja jouduin tasapainoilemaan eettisen koh-
taamisen ja sairaalan käytäntöjen välissä. Erityisen vaikealta tuntui lähdön
hetki, mistä kirjoitin tutkimuspäiväkirjaani:

Ennen kuin Aatos lähtee saattamaan minua ovelle, halaamme ja hän
kiittelee kovasti siitä, että tulin taas käymään. Kettukarkit hän toivoo
minun vievän pojilleni. Osastolta pääse ulos vain koodin avulla, joten
joudun pyytämään sen hoitajilta. Aatos lähtee saatille ja hoitajat ehtivät
huolestua, että hän on lähdössä mukaan. Huikkaan pitäväni huolen
siitä, ettei näin käy. Minua nolottaa se, että joudun estelemään Aatok-
sen lähtöä. Ei hän olisi tulossakaan, haluaa vain katsoa, että pääsen on-
gelmitta ulos, mietin mielessäni. Silti joudun olemaan ikäänkuin portin
vartijana, laittamaan oven ripeästi kiinni ja sujahtamaan parkkipai-
kalle. Se jää minua hävettämään. Illalla Aatos soittaa olenko päässyt pe-
rille ja miten matka on mennyt. Kello on jo yli kahdeksan ja kotona täysi
nukkumaanmenotouhu meneillään, joten vaihdamme vain pikaisesti
muutaman sanan, kiittelemme toisiamme. (Tutkimuspäiväkirja kesä-
kuu 2014)
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Paulin tapasin kolmannen kerran ensimmäistä kertaa hänen kotonaan. Asioita
on vaikea saada sanotuksi, vaikka paljon olisi mielessä, Pauli oli todennut kah-
den edellisen tapaamisemme päätteeksi, ja mieltäni oli monin tavoin vaivannut
se, miten voisin tukea Paulia elämäntarinansa kertomisessa. Olin myös etsinyt
tietoa kirjoituskursseista, sillä Pauli oli kertonut haaveilevansa elämänvai-
heidensa kirjoittamisesta paperille, mutta tuskaili itse aikaansaamattomuut-
taan. Kahden ensimmäisen kohtaamisen jälkeen en välttynyt keskeneräisyyden
ja toisaalta myös epäonnistumisen tunteelta, aivan kuin jokin asia olisi jäänyt
puuttumaan, mutta en saanut kiinni siitä, mitä se voisi olla. Kolmannen tapaa-
misemme jälkeen kirjoitin tutkimuspäiväkirjaani:

Paulin kanssa jutteleminen tuntuu paljon helpommalta kuin ennen,
vaikka hän on edelleen melko hiljainen tai enemminkin sellainen tuu-
maileva. Hän selvästi miettii kauan ennen kuin avaa suunsa, toisin kuin
minä. Ensimmäisellä kerralla en ehkä osannut antaa hänelle tilaa poh-
tia ja miettiä ja kiirehdin täyttämään hiljaisia hetkiä. Aiemmin keskus-
telut ovat edenneet hieman eri tavoin, usein juttelemme pitkään kai-
kesta muusta arjesta, sukulaisista ja kaupassakäynnistä kunnes siir-
rymme vaikeisiin asioihin. Nyt olemme jo ensimmäisen puolen tunnin
aikana puhuneet puolison ja äidin kuolemasta. Puhuminen näistä asi-
oista tuntuu olevan helpompaa, eivätkä sanat enää tartu kurkkuun ku-
ten aiemmin. (Tutkimuspäiväkirja kesäkuu 2014)

Muistan jännittäneeni Paulin tapaamisia kaikkein eniten, sillä hän oli keskuste-
luidemme aikana melko alavireinen ja surumielinen, ja olin epävarma taidois-
tani näissä tilanteissa. Mietin osasinko lohduttaa oikealla tavalla, riittikö läsnä-
olo ja kuunteleminen vai olisiko minun sittenkin pitänyt sanoa tai tehdä jotain
muuta. Tutkimuskeskusteluissa vaikuttavat aina psyykkiset puolustusmekanis-
mit, jolloin liian ahdistavat asiat saatetaan sulkea tietoisuudesta pois tai niistä
puhutaan etäännyttävästi symbolisin termein (Honkasalo 1988, 135–139). Myös
tutkija itse voi tarkoittamattaan olla kerronnan syvenemisen esteenä ja etään-
nyttää kömpelöillä ja ymmärtämättömillä kysymyksillä haastateltavaa hänelle
tärkeistä asioista, joita hän on hiljalleen ollut lähestymässä. (Granfelt 1998, 38.)
Pyrkimyksessään vaalia hienotunteisuutta tutkija voi mennä jopa liian pitkälle
niin, ettei kykene innostamaan ja rohkaisemaan haastateltavaa kerronnan sy-
ventämiseen (mt., 41).

Paulin kanssa olin epävarmin itsestäni, mutta näin jälkikäteen minusta tun-
tuu, ettei hän ollut epävarma minun suhteeni. Jo ensimmäisellä kohtaamisella
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Pauli totesi kertoneensa elämästään asioita, joita ei ollut lapsilleen ja lapsenlap-
silleen puhunut, mutta olin niin keskittynyt hiljaisiin hetkiin, etten ollut sitä oi-
keastaan kuullut. Jokin oli kuitenkin muuttunut kolmannella tapaamisellamme,
sillä tunnelma oli vapautuneempi ja keskustelevampi kuin koskaan aiemmin.
Olin oppinut kuuntelemaan. Hiljaiset hetket eivät enää vaivanneet minua. Jos-
sain määrin opin jopa nauttimaan niistä ja ”olemuksellani puhumisesta” (Moi-
lanen 1987, 37).

Elisa: Sinulla on sitten omasta äidistä lempeitä muistoja?

Pauli: No joo.

Kellontikitystä muutama sek.

Pauli: [katsoo ikkunasta] Naapuri leikkas mun aidan, saa nähdä tuleeko
se nyt leikkamaan.

Kellontikitystä 18 sek.

Elisa: Tässä on iso piha sinulla.

Kellontikitystä 26 sek.

Pauli: Mitäs sitte?

Kellontikitystä muutama sek.

Pauli: Sitte taas kun oli armeijasta tullu, oli taas yksin. Siellä ei ollu ke-
tään. Ei ketään.

[Kesäkuu 2014]

Myös Laurin tapasin aina hänen kotonaan. Kolmannella tapaamiskerralla jat-
koimme tunnin jutustelun jälkeen läheiseen kahvilaan. Joimme kahvit ja
söimme korvapuustin puoliksi, kuljimme välillä käskynkkää, ja tyylikkäästi lie-
rihattuun pukeutunut Lauri naureskeli, että jo oli aikakin, että hänen käsipuo-
lessaan nähtäisiin naispuolinen henkilö. Tapaamiseemme olin varannut runsaat
kaksi tuntia, minkä olin ajattelut ongelmitta riittävän, sillä aiemmin olin lähte-
nyt Laurin luota noin tunnin keskustelun jälkeen. Kahvilareissulla huomasin
kuitenkin Laurin harmittelevan, että minun pitäisi niin pian lähteä, mitä en yh-
tään osannut aavistaa, sillä aiemmin olin iloinnut siitä, että juttua oli irronnut
tunninkin verran. Lauri ei ollut kovin puhelias ja huomasin usein vieväni kes-
kustelua häntä enemmän. Laurin harmitus yhteisen aikamme loppumisesta vai-
vasi minua, sillä olin tyhmyyttäni täyttänyt kalenterini loppupäivälle. Tein no-
pean päätöksen ja ehdotin, että tulisin hänen luokseen uudestaan seuraavana
päivänä, sillä olisin vielä tuolloin maisemissa. Saatoin Laurin kotiovelle ja pyysin



81

häntä miettimään, olisiko mielessä vielä asioita, joita hän haluaisi yksinäisyyden
näkökulmasta pohtia. Seuraavana päivänä suuntasin jälleen hänen kotiinsa eli
tapasin Laurin haastateltavistani ainoana neljännen kerran.

Viimeinen kohtaaminen Laurin kanssa osoittautui tutkimukseni kannalta
merkityksellisemmäksi kuin osasin aavistaa. Aamulla mietin, millaisista asioista
mahdamme tänään puhua ja arvelin kyseen olevan ennen kaikkea siitä, että
Lauri kaipasi juttuseuraa ihan muuten vain. En odottanut uusien asioiden esiin
tulemista, mutta halusin kohteliaisuudesta käydä vielä hänen luonaan kun ker-
ran siihen oli mahdollisuus. Yhen asian minä kyllä muistan, mutta elä naura.
En miä tiiä naurattaako se. Kyllä minä tiiän, että se jäi pois, mutta mie en tiiä
onko se sopivaa puhua seksistä. Ja romansseista. Ne jäi pois. Niissä olis kyllä
puhumista. On joutunu vähän seikkailemaan. Joskus joutunu vähän vaikeuk-
siin, Lauri aloitti keskustelumme, joka alkoi valokuvien katselusta.

Alkuun Lauri on jälleen aika hiljainen, en tiedä jännittääkö hän nauhu-
ria vai mikä on mielessä. Pöydälle hän on nostanut valmiiksi esiin valo-
kuvia, joista aiemmin oli puhe. Ne helpottavat keskustelun etenemistä,
ja tunnelma taas rentoutuu. Kuvia on muun muassa ystävän syntymä-
päiväjuhlilta. Selaamme myös albumia, johon Lauri on poiminut kuvia
sieltä täältä, matkoilta ja omasta kodista. Yhden matkakuvan kohdalla
Lauri selostaa tarkemmin. Kuvassa näkyy satamassa kelluva rakennus.
Se on bordelli, hän kertoo. Ilotytöt ovat kuulemma naureskelleet, että
talo saattaa keikkuessa kaatua. Lauri toteaa ystävänsä houkutelleen
sinne, mutta 500 markkaa oli ollut liikaa.

Hetken päästä Lauri kertoo käyneensä aamulla kaupassa ostamassa lei-
vonnaisia ja kysyy sopiiko kahvittelu. Kahvinkeiton lomassa hän poh-
diskelee, ettei muista mitä on ollut mielessä ja mistä haluaisi puhua.
Viimein hän saa kysyttyä, voiko minun kanssa seksistä ja romansseista
puhua. Niiden osalta hän kertoo joutuneensa hankaluuksiin. Vähitellen
Lauri alkaa kertoa minulle kokemastaan hyväksikäytöstä, omaan sek-
suaalisuuteensa liittyvistä asioista ja asioista, joita hän on itse tehnyt.
Kuulemani asiat ovat hurjia ja inhottaviakin, mutta en usko sen näky-
neen minusta. En halua, että Laurille tulee tunne, ettei näistä asioista
voisi puhua. Moni asia loksahtaa päässäni paikoilleen, Laurin nuorena
poikana kokema seksuaalinen hyväksikäyttö on jättänyt häneen pysy-
vät jäljet. (Tutkimuspäiväkirja toukokuu 2014)
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Laurin neljäs tapaaminen oli kaikkea muuta kuin helppo, ja täytyy myöntää, että
vaikka se oli tutkimuksellisesti merkittävä, oli se myös tutkimusprosessini vai-
kein kohtaaminen. Ei vain siksi, että kuulin asioista, joita Laurille oli nuorena
poikana tapahtunut vaan ennen kaikkea siksi, että tapaamisemme tunnelma oli
muuttunut jännittyneeksi ja jollain tapaa seksuaalisesti virittyneeksi. Yritin hie-
novaraisesti siirtää keskustelua muihin teemoihin, sillä huomasin itse hermos-
tuvani. Olinko ylittänyt jonkun rajan, antanut vääränlaisia viestejä, mietin mie-
lessäni, Lauri kun vitsaili saunan lauteilla olevan kiva köllötellä ja taputti taka-
puolelleni kun jätimme hyvästejä. Lähdettyäni hänen luotaan istahdin tien var-
ressa odottavaan autooni tunnemyllerryksen vallassa. ”Mielessäni pyörii käy-
mämme keskustelut, se miten palaset loksahtivat monilta osin kohdalleen, suru
siitä, millaiset jäljet hyväksikäyttö on jättänyt, hermostuneisuus siitä, millaiseen
tilanteeseen olin itseni laittanut, samanaikaisesti sekä valtava ymmärrys Lauria
kohtaan että inho. Olen siis ymmälläni”, kirjoitin tutkimuspäiväkirjaani.

Martti Lindqvist (1992) korostaa ihmisellä olevan tarve tulla nähdyksi juuri
silloin kun hän on hauraimmillaan ja kaikkein avuttomin, myös moraalisessa
särkyneisyydessään. Myös Hurtig ja Laitinen (2002, 194) muistuttavat toisen ih-
misen kertoman voivan järkyttää ja ahdistaa, mutta moraalisesti ja eettisesti
sensitiivisen työn edellyttävän kuitenkin sitä, ettei pakene omaa ahdistusta ja
jätä vääriin tilanteisiin joutunutta yksin syyllisyytensä ja neuvottomuutensa
kanssa. Näin uskon toimineeni Laurin kanssa, kuten ylläoleva katkelma tutki-
muspäiväkirjastani paljastaa. Jälkikäteen kuitenkin mietin, olisinko jatkanut
haastattelujen tekemistä, jos sama olisi tapahtunut kun ensimmäisen kerran ta-
pasimme. Todennäköisesti kynnys suunnata Laurin luokse uudestaan olisi ollut
liian suuri.23 Vaikka koin valmistautuneeni haastateltavien kanssa keskustelui-
hin hyvin, en ollut valmistautunut niihin ristiriitaisiin tunteisiin, joita hänen
kanssaan koin. Aitoon, herkkään ja empaattiseen kohtaamiseen (Laitinen 2004,
304) olen kuitenkin kaikkien kanssa ja kaikissa tilanteissa pyrkinyt, omista tun-
nemyllerryksistäni huolimatta.

Laurin jälkeen tapasin vielä Annelin. Tällä kertaa Annelin uudessa asun-
nossa, johon hän oli muuttanut vain viikkoja aikaisemmin. Keskustelun ja kah-
vittelun päätteeksi teimme pienen kävelylenkin uudessa naapurustossa ja lomp-
simme yhdessä linja-autopysäkille, jonne Anneli minut sateesta huolimatta ys-
tävällisesti saattoi. Keskustelut Annelin kanssa olivat hyvin omanlaisiaan, Hei-
kin tavoin niihin mahtui paljon puhetta, mutta enemmän väljempää arkipu-
hetta. Keskustelimme usein esimerkiksi lääkärikäynneistä ja arjen askareista,

23 Myös Lauriin olen ollut yhteydessä viimeisen kohtaamisemme jälkeen. Kuukausi tapaami-
semme jälkeen hän soitti kysyäkseen kuulumisiani ja tuolloin juttelimme tovin puhelimessa. Jou-
lukortein olen häntäkin muistanut.
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mutta Anneli ei juuri oma-aloitteisesti kertonut yksinäisyyteen liittyvistä koke-
muksista, ja huomasin usein pohtivani olenko liian tungetteleva, jos nyt kysyn
näin tai näin. Aika ajoin minusta tuntui, että keskustelumme kiersi ympyrää,
jonka keskellä olivat ne asiat, joista ei puhuttu. Näitä olivat esimerkiksi Annelin
kumppanittomuus ja masennus, joista hän mainitsi vain ohimennen. Halusin
keskustelun kulkevan hänen ehdoillaan, joten olin ehkä liiankin varovainen tar-
kentavien kysymysten esittämisessä.

Toisella tapaamiskerralla keskustelimme pidempään Annelin lapsuudesta ja
äidin sairastumiseen liittyvistä huolista ja niihin yritin tarttua kolmannellakin
kerralla. Olin ajatellut kolmannen kohtaamisen olevan mahdollisuus päästä en-
tistä syvemmälle niin näihin teemoihin kuten myös parisuhteettomuuteen,
mutta lopulta päädyimme lähinnä käymään läpi mitä viime tapaamisemme jäl-
keen on tapahtunut. Siihen oli toki mahtunut paljon asioita, kuten mökin myynti
ja muutto uudelle paikkakunnalle, joissa riitti juteltavaa. Varovaisen määrätie-
toisesti yritin vielä keskustelumme lopuksi ottaa esiin asioita, joihin kaipasin
vielä vastauksia, siinä kuitenkaan onnistumatta.

Nykyhetkestä tuntuu olevan mukavampi puhua ja kovin vakavia aiheita
Anneli ei ota helposti esille. Kysyn Annelilta, onko hän aina asunut yk-
sin ja siihen vastattuaan hän siirtyy saman tien kertomaan kuinka
muuttaminen on ollut helppoa kun on vain yhden ihmisen tavarat. Lap-
settomuudestakin hieman kyselen, mutta puhe siirtyy enemmän mui-
hin kuin häneen itseensä. (Tutkimuspäiväkirja kesäkuu 2014)

Molly Andrewsin (1991, 61) mukaan on tutkijan vastuulla, että haastattelutilan-
teesta muotoutuu ympäristö, jossa haastateltava kokee voivansa vapaasti haas-
taa esitettyjä kysymyksiä ja tutkijan tekemiä olettamuksia. Haastattelijana on
oltava valmis kohtaamaan tilanteita, joissa haastateltava torjuu suorankin kysy-
myksen, vaikka tuntosarvet olisivat olleet koholla sanallisten ja sanattomien vih-
jeiden suhteen (mt.). En halunnut painostaa, urkkia tai udella (Granfelt 1998,
40), ja Anneli veti selkeän rajan siihen, mistä asioista halusi kasvotusten puhua.
Ennen kolmatta kohtaamistamme olin lukenut hänen vastauksiaan vuoden 2012
Ikihyväkyselyn lomakkeesta. ”Parasta mitä lähivuosina voisi tapahtua olisi mies-
ystävän löytyminen. Mökillä olisi kiva olla, jos olisi muutakin seuraa kuin lin-
nut”, Anneli kirjoitti. Keskustelumme jälkeen jäin pohtimaan onnellisuusmuu-
ria, ehkä se jossain määrin sittenkin oli ollut edessäni Annelin kohdalla. Tiesin
kohtaamistemme olleen antoisia hänelle, ja sitä ne olivat myös minulle, mutta
Annelin tapauksessa uskon lomakkeiden olevan kirkkaampi ikkuna hänen elä-
määnsä. Lomakevastaukset sisälsivät paljon sellaista tietoa, jota Anneli ei mi-
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nulle ääneen kertonut. Osa asioista jäi siis kohtaamisissa piiloon, minkä tiedos-
tan. Ilman erilaisten aineistojen hyödyntämistä asia olisi kuitenkin jäänyt pi-
mentoon.

Laadulliselle seurantatutkimukselle ominaisena piirteenä on pidetty tiettyä
määrittelemättömyyttä ja avoimuutta (engl. open-ended character), jonka
myötä tutkijan voi olla vaikea päättää minne ja mihin tutkimuksensa päättää
(McLeod ja Thomson 2009, 68). Annelin tapaaminen kesäkuussa 2014 jäi tutki-
mukseni viimeiseksi. Päätös aineiston keruun lopettamisesta kypsyi pikkuhiljaa
kevään aikana samalla kun tein kolmatta haastattelukierrosta. Vaikka kysymys
saturaatiopisteen saavuttamisesta ei mielestäni läheskään aina ole tarkoituksen-
mukainen, olin väistämättä tilanteessa, jossa pohdin aineistoni kylläisyyttä.
Kiinnostus ja lämpö tutkimukseni ihmisiä kohtaan olisi saanut minut jatkamaan
pidemmällekin, mutta päätös lopettaa kohtaamiset kolmanteen kierrokseen oli
lopulta suhteellisen helppo ja osaltaan myös huojentava. Siihen vaikutti ennen
kaikkea näkökulmani valinta, mutta myös tapaamisvälien pituus. Aika ajoin elin
hyvinkin syvällä tutkimuksessani, ja jo ajatus sen jatkamisesta pidemmälle uu-
vutti. Minun oli vaikea ottaa etäisyyttä ja irtautua keskeneräisestä tutkimuspro-
sessista, joten neljännen haastattelukierroksen suunnittelu puolentoista tai kah-
den vuoden päähän ei tuntunut tarkoituksenmukaiselta. Halusin saada haasta-
teltavieni elettyä elämää paperille ja muiden luettavaksi, mutta kirjoittamisen
uskalsin kunnolla aloittaa vasta tehtyäni päätöksen kohtaamisten lopettami-
sesta.

Toisin kuin etnografiassa, jossa kenttätyön päättymistä on tutkimuseettisistä
syistä tärkeä ennakoida jo sen aikana (Virkola 2014, 257), ja jossa lähteminen
kentältä merkitsee hyvästien jättämistä tutkimuksen ihmisille, joihin on luonut
kenttätyön aikana tiiviin suhteen (Hammersley ja Atkins 2007, 121), laadullisen
seurantatutkimuksen parissa tutkimuksen ihmiset ovat harvoin tottuneet tutki-
jan läsnäoloon, sillä tapaamisvälit ovat sittenkin pitkähköjä (McLeod ja Thom-
son 2009, 60–79). Näin on ollut myös oman tutkimukseni kohdalla. Koska en
alun perin suunnitellut tekeväni laadullista seurantaa, jätimme osaltaan hyväs-
tejä jokaisen kohtaamisen päätteeksi. Kättelimme, halasimme tai sain taputuk-
sen olalle, emmekä tienneet tulisimmeko tapaamaan tosiamme uudestaan. Se,
että tutkimukseni eteni ikään kuin omalla painollaan tuntuu näin jälkikäteenkin
hyvältä ratkaisulta, sillä omia ja tutkimukseni ihmisten muuttuvia elämäntilan-
teita oli mahdoton ennustaa. En halunnut luvata heille mitään mistä en voisi pi-
tää kiinni. Jokaisen kohtaamisen päätteeksi tarjosin kuitenkin mahdollisuuden
pitää minuun yhteyttä. Haastateltavilla oli puhelinnumeroni ja osoitteeni eli mi-
nulle saattoi tarpeen tullen soittaa tai laittaa postia. Osa käyttikin mahdolli-
suutta hyväkseen. Etenkin Aatoksen kanssa puheluista muodostui tapa, jolla
vaihdoimme kuulumisia puolin ja tosin.
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Useimmiten Aatos aktivoitui soittamaan minulle tapaamistemme jälkeen,
mikä oli minusta mukavaa. Sain kiinni siitä, millaisia ajatuksia tapaamisemme
oli herättänyt ja kuulin muutoksista, joita arjessa oli tapahtunut. En kokenut pu-
heluita kuormittavina, sillä Aatos oli hyvin hienotunteinen: kertoi asiansa, kysyi
vointejani ja toivotti hyvää jatkoa. Koskaan emme tainneet puhua kymmentä mi-
nuuttia pidempään. Elokuussa 2014 Aatos soitti minulle juuri kun olin kävele-
mässä pois seminaarista, jossa olimme käyneet läpi ensimmäistä käsikirjoitus-
tani. Hän kertoi muuttaneensa terveyskeskuksesta vanhainkotiin noin kuukausi
takaperin. Aatos totesi hoitajan istuneen sängyn vierelle, katsoneen suoraan sil-
miin ja ilmoittaneen paikan nyt vapautuneen. Aatokselle se oli ollut ilon hetki ja
Kaisaniemen puiston reunaa kävellessäni olin iloinen siitä, että hän oli halunnut
jakaa sen kanssani. Kohtaamani ihmiset olivat yhä elämässäni läsnä, vaikka olin
jo täysillä uppoutunut kirjoittamiseen.

4.4 Suostumus ja sen ylläpitäminen

Näin luvun lopuksi tarkastelen vielä lyhyesti tutkittavien suostumuksen ylläpi-
tämiseen liittyviä kysymyksiä, sillä suostumuksen saavuttamista ja ylläpitämistä
on pidetty tutkimuksen eettisyyden kannalta olennaisena (Kuula 2006, 147).
Asia on nostettu esiin myös laadullisen seurantatutkimuksen parissa juuri suos-
tumuksen ylläpitämisen näkökulmasta (McLeod ja Thomson 2009, 74). Laadul-
lisessa pitkittäistutkimuksessa informoidun suostumuksen saavuttaminen voi
osoittautua vaikeaksi, joskus mahdottomaksi (Virkola 2014, 258), mutta jo tie-
toisuus, että siihen on pyrittävä, auttaa tekemään tutkimuksesta eettisesti kes-
tävää (mt ., 77).

Tutkimustani aloittaessa ja haastateltavia etsiessäni pyrin olemaan syste-
maattinen, mutta pidin mielessäni hienotunteisuuden, jota tutkimuskohteeni -
mahdollinen arkaluonteinen aihe - edellytti. Jokaisella kutsun saaneella oli tar-
vittava tieto tutkimuksen sisällöstä ja mahdollisuus sekä suostua että kieltäytyä
osallistumasta tutkimukseen. Kieltäytyminen oli tehty erityisen helpoksi, sillä se
ei edellyttänyt yhteydenottoa tai kasvokkaista kohtaamista. Kutsukirjeen saattoi
vain jättää huomiotta. Muistisairaita haastatelleen Elisa Virkolan (2014) tavoin
en joutunut tasapainoilemaan suostumuksen ylläpitämisen kanssa kenttätyön
keskellä, mutta haastattelukierroksille lähtiessäni olin pyrkimyksestäni syste-
maattisuuteen ja hienotunteisuuteen huolimatta samanlaisten kysymysten
edessä: ymmärtäisivätkö haastateltavat, mikä on tutkimukseni tarkoitus ja sen,
millä tavoin tulen heitä koskevaa tietoa käsittelemään?
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Ensimmäisellä haastattelukierroksella huomasin roolini ja taustani jääneen
osalle epäselväksi, vaikka olin lähettänyt tutkimuksestani tarkan selostuksen ja
suostumuslomakkeen sen mukana. Minun ymmärrettiin kyllä olevan haastatte-
lija, mutta osa haastateltavista kuvitteli minun olevan esimerkiksi sairaanhoi-
taja-opiskelija ja haastattelujen liittyvän isompaan kokonaisuuteen eli terveys-
painotteiseen Ikihyvä Päijät-Häme -seurantatutkimukseen. Tämä johtui var-
masti pitkälti siitä, että suurin osa kohtaamistani iäkkäistä oli osallistunut Iki-
hyvä-seurannan aikana erilaisiin mittauksiin, joita olivat olleet toteumassa sosi-
aali- ja terveysalan opiskelijat. Kysyipä joku neuvoa terveysasioihin liittyen en-
nen kuin olin selventänyt omaa roolia ja koulutustani. Kaikkien kanssa kävinkin
ensimmäisellä kohtaamisella läpi lyhyet tai vähän pidemmät keskustelut myös
opintojeni sisällöstä.

Allekirjoitetun suostumuksen haastateltavat olivat lähettäneet minulle jo en-
nen ensimmäistä tapaamistamme, ja kävimme sen vielä suullisesti yhdessä läpi
ennen keskustelun aloittamista. Samassa yhteydessä pyysin vielä uudestaan lu-
paa keskustelun nauhoittamiseen. Osa heistä selvästi jännitti nauhuria, mikä nä-
kyi alkuun pidättyväisyytenä, mutta keskustelun edetessä nauhuriin ei juuri
kiinnitetty huomiota. Aika ajoin joku saattoi kuitenkin kesken lauseen osoittaa
laitetta, ikään kuin merkkinä siitä, että muistaa keskustelun tallentuvan nau-
halle. Suostumusta siis myös sanattomasti uusinnettiin. Toisella ja kolmannella
haastattelukierroksella nauhuriin suhtauduttiin entistä luontevammin ja avoi-
memmin, ehkä myös siksi että olin itse sen tottuneempi käyttäjä. Sain laitteen
nopeasti käyntiin ja lyhyellä vilkaisulla tiesin, milloin ääni tallentuu. Nauhurista
ei tarvinnut tehdä numeroa, vaikka tiesimme molemmat sen olevan päällä.

Myös toisella kierroksella olin lähettänyt suostumuskirjeen postitse ja pyysin
toimittamaan sen allekirjoitettuna minulle, mikäli haastateltava haluaisi tavata
minua uudestaan. Osalta sainkin allekirjoitetun suostumuksen postitse, mutta
osa haastateltavista soitti minulle suoraan ja osalle minä soitin, joten tällöin
suostumuksen läpikäyminen ja allekirjoittaminen jäi itse haastattelutilantee-
seen. Jälkikäteen mietin tilanteita, joissa kävimme läpi tutkimuksen tarkoitusta,
ja olin epävarma siitä, olivatko tutkimukseni ihmiset todella rohjenneet lukea
allekirjoittamansa paperin ajatuksella. Olivatko he vieraskoreuttaan vain sil-
mäilleet suostumuslomaketta ja laittaneet nimensä alle? Olinhan vasta toisen
tapaamisen aikana saanut tietää Laurin lukutaidottomuudesta, ja ollut täysin
tietämätön siitä, että hän oli joutunut turvautumaan muiden apuun tekstin ym-
märtääkseen.

Toinen asia, joka minua jäi vaivaamaan oli se, ettei kaikille haastateltaville
jäänyt toisen kohtaamisen jälkeen omaa kappaletta suostumuksesta. Tämän
huomasin Einin miniän ottaessa minuun yhteyttä. Lähettämäni paperit olivat
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hävinneet postissa tai Eini ei muistanut minne oli ne laittanut, enkä ollut tajun-
nut ottaa mukaani uutta kappaletta hänelle vietäväksi. Muistoksi käynnistäni jäi
vain yhteystietoni ruutupaperilla, ei tietoa siitä kuka olen. Toisaalta pohdin
myös sitä, missä määrin muiden ihmisten edes tarvitsisi tietää tutkimuksestani.
Kolmannella haastattelukierroksella valitsin toisenlaisen lähestymistavan, sillä
en ollut vakuuttunut siitä, että allekirjoitettu paperi olisi tae tutkimuksen tarkoi-
tuksen ymmärtämisestä. Keskustelun aluksi kerroin jälleen tutkimuksestani ja
siitä, mitä olen tekemässä, ja lähtiessäni jätin jokaiselle kirjeen (liite 6), jossa
samat asiat oli kirjallisesti kerrottu. Näin halusin antaa jokaiselle rauhan tutus-
tua ja sisäistää tekstin sisältö yksin, ilman että minä olisin häiritsemässä. Kirje
toimi samalla myös eräänlaisena jäähyväiskirjeenä, jolla pääsin jälleen kiittä-
mään haastateltaviani siitä, että he olivat ottaneet minut vastaan ja avanneet mi-
nulle elämäänsä.

Suostumuksen saavuttaminen on tärkeä, mutta kuitenkin vain yksi osa eet-
tisestä kestävää tutkimusta (Virkola 2014, 77). Vaikka tutkimukseen osallistuvat
suostuisivat jokaiseen tutkimuskeskusteluun (ja keskustelun nauhoittamiseen)
erikseen, on todennäköistä, että he eivät hahmota sitä kaikkea tietoa, mitä seu-
ranta-aineisto on heistä tuottanut (McLeod ja Thomson 2009, 74). Tähän eetti-
seen ongelmaan on haettu ratkaisua lähettämällä aineistoa tai valmista analyy-
sia tutkittaville itselleen luettavaksi (esim. mt.; Andrews 1991; Laitinen 2004),
mistä kirjoitin edellisessä luvussa. Jakamalla tekstejään tutkittavien kanssa en-
nen tutkimuksen valmistumista, tutkija altistaa tulkintansa ja esittämistapansa
konflikteille, sillä vastaanotto ei aina välttämättä ole positiivista. Tällöin vastak-
kain ovat tutkittavan tulkinta itsestään ja tutkijan tulkinta aineistostaan.
(McLeod ja Thomson 2009, 75.)

Pro gradu -tutkielmani valmistuttua lähetin sen suurimmalle osalle tutki-
mukseeni osallistuneista. Kaikki eivät sitä halunneet, johtuen pääasiassa siitä,
ettei heillä ollut enää mahdollisuutta lukea pitkiä tekstejä. Osa oli jo aiemmin
kertonut joutuneensa luopumaan lukemisesta kokonaan huonontuneen näön
vuoksi. Parhaimmillaan tutkimuksen lukeminen voi siihen osallistuneelle toimia
terapeuttisena kanavana, jonka kautta on mahdollista käsitteellistää ja jäsentää
elämäänsä uudella tavalla (Laitinen 2004, 92), mutta aina mahdollisuutta teks-
tin luetuttamiseen ei ole. Kysymys tulkintojen jakamisesta tutkimukseni ihmis-
ten kanssa ei tutkimukseni kohdalla ole ollut yksinkertainen. Kuten suostumuk-
sen osalta, olen joutunut miettimään, missä määrin heillä on kyky lukea ja siten
sisäistää kirjoitettua tekstiä. Valmiin tutkimukseni aion kuitenkin suurimmalle
osalle heistä lähettää.

Kohtaamieni ikääntyvien elämässä olen vieraillut tutkijana, mutta en etäi-
senä sellaisena. Haastattelutilanteista olen pyrkinyt luomaan tilanteita, joissa he
tietävät minun olleen aidosti läsnä ja myötäelävän sekä surun että ilon hetkistä
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puhuttaessa. Granfelt (1998, 29) toteaa empatian pitävän sisällään myös ajatuk-
sen vastuullisuudesta toista ihmistä kohtaan: se ei synny velvollisuudesta, vas-
tavuoroisuudesta tai siitä että toinen olisi pyytänyt, vaan läsnä olemisesta eh-
doitta ja sitoumuksitta, vailla painetta kiittämiseen. Empaattisessa kohtaami-
sessa vaikeat kokemukset tulevat jaetuksi, kun toinen osapuoli ottaa niistä osan
kannateltavakseen (mt., 25). Tutkijan vastuu ulottuu myös haastattelujen ulko-
puolelle, eikä tiedon tarpeella voida perustella haastattelun mahdollisesti esiin
nostamia traumoja (Ahponen 2008, 51).

Tutkimukseni on tarjonnut kymmenelle ikääntyvälle mahdollisuuden elä-
mäntarinansa kertomiseen, kaikille ensimmäistä kertaa tällä tavoin. Molly And-
rews (1991, 62) kertoo yhden tutkimukseensa osallistuneista kommentoineen
tutkijan lähettämiä litteraatteja, toteamalla niiden olevan ”vastauksia kysymyk-
siin, joita hänen tyttärensä ei ole koskaan kysynyt”. Samaan tapaan luulen mo-
nen kohtaamistani ikääntyvistä ajatelleen. Jokapäiväisessä elämässä ihmisillä
on harvoin aikaa kuunnella toisiaan niin kauan ja hartaasti kuin tärkeiden asioi-
den jakaminen edellyttää (Saarenheimo 2012, 12). Tutkimukseni yksi keskeisin
tavoite on ollut antaa kohtaamilleni ikääntyneille mahdollisuus kertoa oma tari-
nansa katoamatta keskilukuihin. Siinä toivon onnistuneeni. Haastateltavista
kantamani vastuun toivon näkyneen tavassani kirjoittaa heidän elämästään.
Kaikesta kuulemastani en myöskään ole kirjoittanut, sillä osa kerrotusta oli tar-
koitettu vain minun korvilleni.
  Seuraavaksi on aika siirtyä refleksiivisistä pohdinnoista varsinaisen analyysin
pariin ja etsiä vastauksia tutkimuskysymyksiini. Lähden liikkeelle tarkastele-
malla yksinäisyyden syitä: menetettyjä ja toteutumattomia sosiaalisia rooleja ja
rakoilevaa sosiaalista saattuetta. Tämän jälkeen keskityn vahvemmin yksinäi-
syyden ajalliseen luonteeseen ja etenen sen myötä tutkimusprosessini yhteenve-
toon. Viimeisessä luvussa kiteytän ymmärrykseni siitä, millä tavoin myöhem-
mällä iällä koettu yksinäisyys kietoutuu elämänkulkuun ja pohdin millaisia nä-
kökulmia metodologiset valintani ovat siihen avanneet. Samalla pohdin, mitä
tutkimukseni pohjalta syntynyt tieto tarjoaa yksinäisyyden ymmärtämiseksi jat-
kossa.
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5 Menetettyjä ja toteutumattomia
sosiaalisia rooleja

Tässä luvussa tarkastelen yksinäisyyttä, joka liittyy erilaisten ihmissuhteiden ja
sosiaalisten roolien menetyksiin tai niihin liittyviin toiveisiin. Kuvaan leskeyty-
mistä, kumppanittomuutta, lapsettomuutta ja lapsenlapsettomuutta ja eläköity-
mistä, joiden myötä yksinäisyys on kohtaamieni ikääntyvien elämässä ollut
läsnä. Yksinomaan yksittäisinä elämäntapahtumina tai -vaiheina en niitä kui-
tenkaan ole halunnut esittää vaan tuoda näkyväksi niiden ajallisen, polkumaisen
luonteen. Puhun menetetyistä ja toteutumattomista sosiaalisista rooleista, jotka
kietoutuvat sosiaalisiin polkuihin, joilla on harvoin, jos koskaan yhtä päätepis-
tettä (esim. Crosnoe ja Elder 2002). Lähden liikkeelle leskeytymisestä.

5.1 Puolison kuolema

Puolison kuolema voi olla merkittävin menetys, jonka ihminen elämänsä aikana
kohtaa. Osaltaan se muokkaa leskeksi jääneen arkea monin tavoin: arjessa on
opittava toimimaan uusin tavoin ja myös tulevaisuutta koskevat päätökset on
tehtävä yksin (esim. Glick, Weiss ja Murray 1974; Chambers 2005; Koskimäki
2010). Naisleskien yksinäisyyttä jo 1960-luvulla tutkinut Helena Lopata (1969)
on kuvannut puolison kuoleman jälkeisen yksinäisyyden hyvinkin erilaisia ilme-
nemismuotoja, joista yksi on Lopatan mukaan taaksepäin katsovaa. Ei tähän
hetkeen tai tulevaan, vaan menneeseen sidottua: ”toivoa siitä, että saisi kelata
kohtauksiin, joita näyteltiin yhdessä”. Samassa yhteydessä Lopata puhuu ”koti-
ikävästä”, jolla kuvaa kaipuuta, jonka myötä ihminen rakentaa mielessään kuvan
itselle merkityksellisistä kohtauksista ja niihin kuuluvista ominaisuuksista,
eräänlaisista standardeista, joita ilman tuota merkityksellisyyttä on mahdoton
tavoittaa. (Mt., 250.)

Vastikään leskeksi jääneen Anjan kokemassa yksinäisyydessä on juuri tällai-
sia piirteitä. Hän kertoo yksinäisyyden olevan mielessä etenkin sellaisissa tilan-
teissa, joissa asiat eivät ole kuten ennen. Anja erottuukin useimmista muista
haastateltavista, joille kotityöt ja arkiset askareet ovat olleet keino pitää yksinäi-
syyden tunne loitolla. Juuri ne muistuttavat Anjaa yksinäisyydestä, sillä mielessä
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on mennyt aika, jolloin kotona puuhasteltiin miehen kanssa yhdessä. Muun mu-
assa leipomisesta on mennyt maku (ks. s. 91). Sirpa Andersson (2008) on
omassa tutkimuksessaan tarkastellut vanhojen pariskuntien ”yhteensä teke-
mistä” todeten sen olevan pariskuntien arjen hallintaa ja voimavarojen jaka-
mista. Yhteensä tekeminen turvaa pärjäämistä kotona, ja sille on ominaista ta-
voitteiden ja päämäärien yhteisyys. (Mt., 140.) Myös Anja kuvaa moneen ottee-
seen aikaa, jolloin elettiin ja tehtiin yhdessä.

Niin, se oli semmonen yhteenkuuluvaisuuden tunne. Aattelin, että
minä teen sen, mitä teen tässä, ja hän kanto puita. Tuolla monet
kerrat pinos puita ja en minä halkoliiterissä käynykään, mutta nyt
kun minä menin sinne hänen kuoleman jälkeen, aattelin, että millä
ihmeellä hän on saanu ne tuonne korkeelle. Ja meijän poikaki ih-
metteli, että on täytyny rappusilla viedä ne puut, oli pinottu sinne
korkeelle. Ei minun tarvinnu tehdä mitään. Jos oli roskapussi, hän
vei sen. (Anja maaliskuussa 2010)

Vuosien yhteiselon myötä pariskunnan tavat hitsautuivat yhteen. Molemmilla
oli omat tehtävänsä: mies piti huolen puusavotasta ja Anja hääräsi keittiön puo-
lella, leipoen tarjottavaa ”meitä” ja vieraita varten. Nyt yksinäisyys konkretisoi-
tuu kodin seinien sisäpuolella: tilassa, joka yhdessä rakennettiin ja jossa elämä
puolison kanssa vielä reilu vuosi sitten jaettiin. Henri Lefevbre (1991) kirjoittaa
tilan tai paikan syntyvän sosiaalisesta toiminnasta. Hänelle tila on ennen kaik-
kea sosiaalinen prosessi, jossa sosiaaliset suhteet ja tila tuottavat toisiaan jatku-
vasti. Lefevbre puhuu ”eletystä tilasta”, jonka erottaa havaitusta ja kuvitellusta
tilasta ja jota Kirsi Saarikangas (2002) on kuvannut ”arkipäivän aistimelliseksi
tilaksi, joka ei koskaan ole neutraali tai puhdas”. Saarikankaan mukaan siihen
liittyvät esittämisen tilat ovat suhteessa käyttäjiin ja asukkaisiin sekä myös sosi-
aalisen elämän maanalaiseen puoleen. ”Ne ovat symbolisia tiloja, joilla on suhde
yhteisön tai yksilön historiaan ja kokemukselliseen maailmaan” (mt., 19). Ai-
neelliset todellisuudet voivat vaikuttaa ajatuksiimme, tunteisiimme ja haavei-
siimme niin voimakkaasti, että suorastaan haaveilemme yhdessä niiden kanssa,
ja tunnemme niiden avulla (Ingström 2015, 50–51). Kuoleman jälkeisinä aikoina
Anja saattoi ajatuksissaan jutella miehelleen. Mielikuvissaan hän söi aamupalaa
entiseen tapaan – istuen puolison kanssa vastakkain keittiön pöydän ääressä,
aamulehteä lukien.

Alfred Shutz (1967) on todennut kokemuksen ”meistä” muodostuvan ym-
märryksestä, etten minä itse ainoastaan koe tiettyä asiaa, vaan että sinäkin koet
saman ja tiedostat myös minun kokevan niin. Shutzin mukaan tällaisessa me-
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suhteessa, kuten myös yhdessä vanhenemisessa, on kyse kahden tietoisuuden
virran etenemisestä sisäisessä ajassa samanaikaisesti, lähestulkoon sulautuen
yhdeksi virraksi ja eletyksi kokemukseksi, jossa saavutetaan suurin mahdollinen
keskinäisen ymmärtämisen aste. Näin aika ei kahlitse ihmisiä oman kokemuk-
sen yksityiseen häkkiin, vaan mahdollistaa jaetun kokemuksen, jossa yhteinen
aika sulautuu yhteen. (Ylijoki 2014, 51.)

Anja kertoo moneen otteeseen, millaista pariskunnan yhdessä vietetty elämä
on ollut. Vasta puolison kuoltua miehen luonteenpiirteet saavat uudenlaisen
merkityksen.

Hän aina kaikesta piti huolta. Kyllähän poikakin nyt tälla lailla, mutta
ei se oo sitä kun on oman ihmisen. Tossa iltasellaki televisioo kateltiin
ja me pidettiin toisiamme kädestä kiinni. Minä sanoin, että minä meen
nyt nukkumaan ja samaa sano, että mennään nukkumaan (naurah-
taen). Väsyttiin kattomaan.

Se oli semmosta, että siihen niin tottu siihen toiseen ihmiseen sen kuu-
denkymmenenyhden vuoden aikana. Tietää sen tavat ja luonteen niin
hyvin. Ja olikin niin erikoisen hyväluontoinen mies. Ei koskaan her-
mostunu, eikä kironnu eikä pärmättäny mistään asiasta. Teki vaan ja
meni. Oli niin semmonen erikoinen luonne. Nyt mä vasta sen huomaan.
Mä pidin sitä niin luonnostaan selvänä ja nyt sitä kaipaa niin mahdot-
tomasti. Se oli semmosta kahden vanhan ihmisen mukavaa yhteiseloa.
Sitä minä niin kaipaan vieläkin. (Anja maaliskuussa 2010)

Anjan kertomus palauttaa mieleen ajatuksen linkittyvistä elämistä, ennen kaik-
kea ”meisyydestä” (Weckroth 1991). Myös Kaarina Mönkkönen (2007, 146–147)
on muistuttanut ihmisen olevan aina sidoksissa sosiaaliseen ympäristöönsä ja
suhteisiinsa, eikä ihmisen toimintaa siten tule katsoa irrallaan tuosta sidoksesta,
sillä harvoin teemme asioita puhtaasti itseämme varten. Tästä esimerkiksi
Mönkkönen nostaa kertomuksen ”vanhemmasta herrasta”, joka oli tottunut käy-
mään joka kesä ja syksy kalastamassa. Vaimon sairastuttua ja jouduttua pitkäai-
kaiseen sairaalahoitoon, mies jätti kalastamisen kokonaan, vaikka aikaa ja voi-
mia olisi siihen vielä riittänyt. Tyttärelleen mies totesi, ettei voi käydä kalassa,
koska vaimo ei enää odota häntä kotona (mt., 147). Kuollessaan ihminen viekin
mukanaan myös osan suremaan jääneistä läheisistä (Elias 1978, 135–136). Ko-
kemus ”meistä” ei siis täysin katoa, mutta järkkyy, sillä toinen ei ole enää konk-
reettisesta läsnä (vrt. Andersson 2008).

Anja kertoo rukoilleensa jo vuosikausia aikaisemmin, ettei joutuisi jäämään
yksin, mutta miehen kuolema tuli niin yllättäen, ettei siihen oltu perheessä voitu
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millään tavoin valmistautua. Anja syyttää osittain itseään tapahtuneesta, mutta
lääkäreiden mukaan miehen sairaskohtaus ei olisi ollut estettävissä, vaikka ar-
jessa olisi touhuttu vähemmän. Kuoleman jälkeen Anjan illat ja yöt kuluivat sän-
gyssä itkien ja huutaen. Itsesyytöksen myötä miehen poismenoon liittyvä suru
tuntui ylitsepääsemättömältä. Surua tutkineen Helena Erjannin (1999) mukaan
surun ydin on luopumisprosessissa, johon kuuluvat tunnemyrsky, elimistön ka-
pina ja tartuntapinnan haku. Luopumisen kärsimys alkaa heti kuolinuutisen
kuulemisesta, johon liittyy rajuja tunteita ja fyysisiä reaktioita, joista myös haas-
tateltavani kertoivat. Sureva voi pystyä toimimaan arjessa, mutta hän kokee elä-
vänsä eräänlaisessa välitilassa, sillä elämä on yhtäkkiä muuttunut. Keskeinen
piirre onkin halu jättäytyä entiseen elämään, jossa läheinen oli vielä elossa. (Mt.,
160–162.)

Miehen kuoleman jälkeinen vuosi oli ollut Anjalle erityisen raskas, mutta nyt
kun aikaa on kulunut enemmän, hän on kiitollinen siitä, että puoliso oli hyvässä
kunnossa loppuun saakka.

Siinä ei ollu minkään näköstä niinku valmistautumisaikaa. Toisethan
sanoo, että se on hyvä lähtijälle ja jälkeen jääneelle, mutta ei minusta
ainakaan sillon tuntunu, että se olis hyvä jälkeenjääneelle, siis niinku
mulle. Mutta ajattelin minä sitäkin, että jos tuolla käy monta vuotta kat-
tomassa ja on oikein huonona. Että kuka sitä sitten tietää, jokaisella on
oma kohtalonsa.

Mutta niinhän se on, olen sanonu että harvoin täältä yhdessä lähetään.
Jompikumpi jää yksin. Sanon vaan, että mieheni luonteella, hän ois
varmaan sen paremmin kestäny. Mutta joku sano sitten mulle tässä
taas, että kyllä miehet on monta kertaa paljon avuttomampia. Ja kyllä-
hän se näin on kun ajattelen. Vaikka ei hän mikään avuton ollukaan,
monta kertaa pyöräytti itte aamupuuron, jos hänen teki mieli puuroo.
Hän keittää puuron ja munia paisto, niin ei se nyt nälissään olis ollu
(naurahtaen). (Anja maaliskuussa 2010)

Tutkimuksessaan van Baarsen ja kumppanit (1999) tarkastelevat leskeytymisen
jälkeen koettua yksinäisyyttä pitkittäisasetelman avulla pohtien, miten esimer-
kiksi parisuhteen läheisyys ja kuoleman yllättävyys vaikuttavat siihen missä
määrin yksinäisyyttä koetaan. Kuten olettaa saattaa, yksinäisyyden kokemus oli
voimakkaampaa niillä, joiden parisuhde oli ollut läheinen ja emotionaalisesti tu-
keva, mutta sillä oliko puolison kuolemaan voitu valmistautua ja ”sanottu hyväs-
tit” ei ollut vaikutusta yksinäisyyden kokemukseen. Hieman yllättäen yksinäi-
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syyttä kokivat enemmän ne lesket, jotka olivat puolisonsa kanssa puhuneet kuo-
lemasta muita useammin, minkä tutkijat pohtivat liittyvän ennen kaikkea puo-
lison kuolemaan liittyvään pelkoon, ei niinkään ennaltavarautumiseen (mt.,
464), mistä Anjakin edellä olleessa katkelmassa kertoo: mies olisi pärjännyt pa-
remmin kuin hän, vaikkei mikään ruoanlaittaja ollutkaan.

Vanhoja pariskuntia haastatellessaan Sirpa Andersson (2008, 135) huomasi,
ettei toisen kuolemasta puhuttu tutkijan kuullen: esiin ei noussut mahdollisuus,
että toinen puolisoista jäisi jossain kohdin elämään yksin. Jenni Spännärin
(2008, 166) mukaan pitkän yhteiselämän seurauksena voi olla, että puolisot tot-
tuvat olemaan yhdessä sekä arkisissa toimissaan että ajatuksen tasolla: ”Puoli-
sosta voi tulla itsestään selvä osa elämää”. Anja sen sijaan kertoo toivoneensa,
että saisi kuolla ennen puolisoaan. Tulevaisuus ilman puolisoa on näyttäytynyt
mahdottomana. ”Minä en ole minä ilman sinua”, hän tuntuu ajatelleen. Myös
ennen puolisonsa kuolemaa täyttämässään kyselylomakkeessa Anja pohti puo-
lison menetyksen olevan pahinta mitä elämässä voisi lähivuosina tapahtua.

Puolison kuoleman jälkeen Anja peilaa itseään ja tunteitaan muihin leskeksi
jääneisiin ystäviinsä, joista on muodostunut tiivis ystäväpiiri. Yhteneväinen elä-
mänmuutos yhdistää, mutta sopeutuminen uuteen elämäntilanteeseen tapahtuu
jokaisella omaan tahtiin ja omien luonteenpiirteiden värittämänä (Baarsen ym.
1999, 464).

Kaikkihan, mitä meitä tässä nyt on, on leskiä. Kaikkihan on miehensä
menettäny, mutta minä olen sitten ehkä tavallista herkempi luonteel-
tani. Tunnen sen niin mahdottomana kipuna. Kun ykskin ruova sano,
että kyllä siihen tottuu, niin aattelin, että kuinka siihen voi tottua. Olen
minä kyllä nyt jo ymmärtänyt mitä hän sano. Kyllä siihen on pakko tot-
tua. (Anja maaliskuussa 2010)

Ikääntyvien leskien on huomattu tukeutuvan lähipiiriin ja ystäviin, saavan heiltä
lohtua ja käytännön neuvoja selviytymiseen muilta puolisonsa menettäneiltä
(Spännäri 2008, 164). Näin on ollut myös Anjan kohdalla. Leskistä muodostu-
nut ystäväpiiri on tarjonnut tukea elämänmuutokseen. Menetyksensä kanssa
Anja ei ole yksin, mutta vastikään leskeytyneenä se tuntuu voimakkaampana
kuin muiden. Vaikka Anja kertoo hiljalleen tottuneensa yksinoloon ja sen myötä
myös yksinäisyyden hieman helpottaneen, muistot miehestä ja hänen läsnä-
olonsa kaipuu ovat kuitenkin yhä päivittäin mielessä. Lapsen tai ystävien luona
kyläily auttavat unohtamaan ikävän ja surun, mutta usein vain hetkeksi. Päivän
päätteeksi kotona on vastassa tyhjä talo, jonne puolison kanssa jaettu arki vielä
muutama vuosi sitten rakentui (Lopata 1969, 257).
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Myös Heikki on menettänyt puolisonsa vastikään. Hänen kertomuksensa
leskeytymisestä ja sen myötä kohdatusta yksinäisyydestä on kuitenkin monin ta-
voin erilainen, joskin kuvaa samanlaista voimakasta sidoksellisuutta toista ih-
mistä kohtaan. Kun tapasimme ensimmäisen kerran, Heikki kertoi ymmärtä-
vänsä yksinäisyyden liittyvän uuteen elämäntilanteeseen, jossa arki on vuosien
yhdessäolon jälkeen jaettava ilman puolisoa. Rauha-vaimon kuolemaan liittyi
osaltaan myös helpotusta siitä, että sairaus eteni lempeästi ja viimeiset hetket
yhdessä eivät olleet vain Alzheimerin taudin värittämiä. Toisin kuin Anja, Heikki
oli vähitellen valmistautunut puolisonsa poismenoon ja surutyötä oli tehty siitä
saakka kun tieto Rauhan sairaudesta tuli ilmi. Tuolloin Heikki oli käynyt tera-
peutilla ja purkanut ajatuksiaan puolison sairauteen liittyen. Heikin suurimpana
toiveena on ollut elää puolisoaan kauemmin, jotta voisi häntä hoitaa. Hän kertoo
kiittäneensä monta kertaa luontojumalaansa, siitä, että on saanut elämänsä tär-
keimmän tehtävän hoidettua.

Kyllä minä oon sen ymmärtäny aika hyvin, että se yksinäisyys kuuluu
tähän. Minähän itkeskelin silloin aika tavalla, kun sain tiedon Rauhan
Alzheimerista. Että ei minun ole tarvinnu sillä lailla itkee sitä poisme-
noo. Minähän olin silloin saattamassa Rauhan ihan taivaan tielle
saakka ja vielä laittamas arkkuukin. Kyllä minä siellä olin päinvastoin
helpottunu, että kuinka Rauha selvis siitä sillä lailla, ettei hänen tar-
vinnu kipuja kärsiä. Minua rasitti kovasti, että jos hän tulee sellaseen
kuntoon henkisesti, että rupee raivoomaan. Mutta oli sitten tyyni ihan
koko ajan, niin mulle jäi hirveen hyvä kuva siitä sitten.

Kun neurologi sano et on alkava Alzheimer-tauti, niin silloinkin sen heti
tajusin, et se on lopullinen tauti. Kun ysiviis vuonna näin heti josen.
Ykstoista vuotta minä olin selvillä siitä, että Rauha ei pysty, jos minä
kuolen. Mulla oli koko ajan toivomus, että mä eläisin niin kauan, et voi-
sin hänet hoitaa. Mä olen sen monelle sanonu, joka liittyy taas siihen
minun luontojumalaani, että olen niin monta kertaa sanonu tolle tonne
yläkertaan sen, että niin kiitollinen, että olen saanu elää niin kauan.
Että olen saanut tavallaan niinku tärkeimmän tehtyä. (Heikki maalis-
kuussa 2010)

Ennen kuolemaansa Rauha oli asunut lähes kymmenen vuotta hoitokodissa, ja
tätä ennen Heikki oli hoitanut puolisoaan kotona muutaman vuoden ajan. Hoi-
tokotipaikan saaminen Rauhalle oli Heikille helpotus, sillä raskaat omaishoito-
vuodet veivät lopulta voimat. Kotona ei enää kahdestaan pärjätty, sillä puolison
kunto oli alkanut mennä entistä huonompaan suuntaan. Lääkäri oli todennut
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Heikin hakeneen apua viime hetkellä: muuten olis kaks potilasta ollut. Päivit-
täin Heikki kävi Rauhaa katsomassa. Ajokilometrien kertyminen tuolta ajalta on
Heikille tärkeä muisto (ks. s. 96). Useimmiten Heikki ajoitti käyntinsä lounasai-
kaan, jotta pääsi syöttämään vaimoaan. Hoitajien mukaan hän osasi sen muita
paremmin. Tärkeintä oli kuitenkin huomata se, että puoliso yhä tunnisti ja odotti
häntä.

Oli aina niin tyytyväinen, kun minä menin sinne ja se tiesi minua odot-
taaki viel ku se oli jalkeilla. Oli minua vastassa rapulla määräaikana,
kun minä menin sitä syöttämään. Niin, oikeella ajallaan. Likat aina rau-
hotteli, että Heikki tulee ihan koht, ni ne sano et se rauhottu heti aina.

Muuten oli terve, mutta sitten häneltä meni puhe, puhe hävis sillä lailla.
Niin se melkeen viimeisinä sanoinaan sano, mitä minä siltä kuulin sel-
vää puhetta, että sano kuules minul on hyvä mies. Se oli hirvittävä kii-
tos. (Heikki maaliskuussa 2010)

Rauhan viimeisinä sanoina lausuma kiitos on Heikille erityinen muisto ja sen
myötä Heikki koki saaneensa elämäntehtävänsä päätökseen. Myös puolison ol-
lessa hoitokodissa yksinäisyys oli aika ajoin läsnä, mutta Rauhan kuoleman jäl-
keen Heikki kohtasi tarpeettomuuden tunteen, jonka myötä kokemus yksinäi-
syydestä voimistui. Enää ei ollut ketään ketä hoitaa, kenestä pitää huolta ja ketä
rakastaa (ks. myös Lopata 1969, 252). Puolison tai ainakin hoivaajan rooli päät-
tyi kun Rauha oli saatettu viimeiseen lepopaikkaan, pariskunnan pari-kymppi-
senä menehtyneen ainoan lapsen viereen: Silloin kun Rauha oli hoidettu lop-
puun niin pitkälle, että oli nimet hautapatsaassa pojan nimen alapuolella,
minä tunsin itteni erittäin joutilaaks. Aina sanoin tutuille ihmisille, et olisin niin
joutilas tästä jo lähtemään. Tunne siitä, ettei enää ollut kenellekään tarpeellinen
sai elämän tuntumaan yksinäiseltä ja merkityksettömältä.

Siinä on se tarpeettomuuden tunne. Se pahensi sitä justiin, että kun tuli
tavallaan työ tehtyä valmiiks. Ensin tuli tehtyä se palkkatyö valmiiks,
sitten tuli viel tehtyä tää lopputyö, minkä kaikki olen kertonu tos, ni siin
tuli se tarpeettomuuden tunne, joka toi sitten yhteensä tämmösen syn-
kän syksyn. (Heikki maaliskuussa 2010)

Pauli on haastateltavistani ainoa, joka menetti puolisonsa tutkimusvuosien ai-
kana eli tapasin hänet sekä ennen että jälkeen puolison kuoleman. Paulin avo-
vaimo oli sairastellut pitkään, mutta loppuvaiheessa sairaus oli edennyt nope-
asti, eikä puoliso ollut sairaalahoidossa pitkään. Yksin asumiseen Pauli ei ollut
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ehtinyt sopeutua, ja jokapäiväinen elämä puolison kuoleman jälkeen on tuntu-
nut raskaalta. Anjan tavoin Pauli kertoo tottuneensa toisen kanssa olemiseen:
arki jaettiin yhdessä ja puolisolta tuli usein kysyttyä mitä ja miten asioita tehdä.
Puoliso oli aina ollut kova häärämään keittiössä, eikä Pauli ollut sinne ängennyt,
sillä molemmilla oli omat touhunsa.

Kyllä se päivittäinen eläminen on ihan vaikeeta. Sit kun toinen oli aina
tehny, vähintään puolet asioista. Ei niitä tullu opiskeltua siihen aikaan,
että ois pitäny vähän enemmän... Mutta kun ei saanu tehdä sillä lailla,
niin et toinen halus tehä sillon. Nytten se on sitten opettelemista, ja ei
sitä ikinä opikaan. (Pauli heinäkuussa 2012)

Mieltä on painanut myös se, että ystävien ja tuttavien yhteydenpito on vähenty-
nyt. Hautajaisten aikoihin hänelle soiteltiin paljon, mutta sen jälkeen on ollut
”hiljaista”. Etenkin pian puolison kuoleman jälkeen hän olisi kovasti halunnut
puhua kaipauksestaan, mutta ei lopulta rohjennut, sillä tunteet nousivat pintaan
aina kun asian yritti ottaa puheeksi. Varsinkin miehillä turvaverkko puolison
kuoleman tai sairastumisen varalta voi olla heikko (Lumme-Sandt ja Lyyra 2013,
267). Myös tunteiden esittäminen voi näyttäytyä uhkana maskuliinisuudelle, jol-
loin niitä uskalletaan ilmaista vain yksityisesti, ei julkisesti (Bennett 2007). Toi-
sen ihmisen surun kohtaaminen ei myöskään kaikille ole helppo tehtävä (Erjanti
1999).

Puolison kuoleman jälkeen Pauli kertoo, ettei itsestä tahdo saada mitään irti
ja miettii, onko yksin olemisessa mitään järkeä. Myös ennen puolison kuolemaa
Pauli harmitteli saamattomuuttaan. Tuolloin mieltä ja kroppaa painoivat oma
sairaus ja puolison sairastuminen sekä pelko hylätyksi tulemisesta, jota Pauli on
kantanut pitkään mukanaan.

Ei mulle tarvii ku kerran sanoa, että minä lähen tästä kävelemään niin
kyllä ne muistaa ne sen suuntaset sanomiset. Ei oikein oo mieluisaa
kuultavaa. Tulee heti mieleen, että tähänkö mä sitten yksin jään. (Pauli
maaliskuussa 2010)

Lopatan (1969, 250) mukaan leskeytymisen jälkeinen yksinäisyys voi olla myös
vieraantumista itsestä, jolloin ihminen on ikään kuin itselleen huonoaseuraa.
Samassa yhteydessä Lopata käyttää termia ”yksinäisyysahdistus”, jolla kuvaa yk-
sinäisyyttä, joka on vahvasti sidottu tulevaisuuteen: pelkoon menettämisestä ja
siitä, ettei menetyksen jälkeen kykene muodostamaan merkityksellisiä ihmisuh-
teita (vrt. Moustakas 1975). Paulin yksinäisyydessä on hyvin samanlaisia piir-
teitä, mutta sen taustat juontavat juurensa kauempaa, lapsuusvuosista ja äidin
kuolemasta, ei niinkään puolison menettämisestä. Puolison kuoleman jälkeen
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Pauli kuitenkin kaipaa kumppania rinnalleen: sellaista joka komentaisi, pitäisi
järjestyksen ja jonka kanssa voisi joskus riidelläkin. Kunhan joku olisi vierellä.

5.2 Kumppanin kaipuu

Puolison kuoleman jälkeen Pauli kertoo kaipaavansa kapteenia laivaansa. Hän
on ollut naimisissa kahdesti ja avoliitossa parinkymmenen vuoden ajan ennen
puolisonsa kuolemaa. Mulla on aina ollu joku. Et mä en oo ollu ilman kaveria.
Vaikka ne ollu ollu aika kilttiä kaikki vaimot, Pauli toteaa. Yksin oleminen on
vierasta, sillä vierellä on aina ollut toinen ihminen. Erojen jäljeen Pauli on ollut
vain pienen hetken, jos sitäkään, yksin. Vastikään Pauli on ollut sukujuhlissa ja
tavannut siellä entisen vaimonsa, lastensa äidin. Tyttärelleen hän on vihjaillut,
että toivoisi entisen vaimon käyvän joskus kylässä, mutta ei ole saanut kutsua
esitettyä. Ei mitään seurustelua tai semmoista, mutta olisi mukava jutella,
Pauli kertoo. Myös toiseen entiseen vaimoonsa Pauli mainitsee törmänneensä ja
harmitelleen sitä, ettei nainen pyytänyt häntä mukaansa mökkireissulle.

Nyt avopuolison kuoltua Paulin mielessä on se, että yhteyttä voisi entisiin
puolisoihin pitää enemmänkin, yhteistä historiaa kun heiltä löytyy. Naiset voisi-
vat pitää Paulin kiinni perhe- ja ystävyysverkostoissa, joista hän kokee irtaantu-
neen (Haavio-Mannila ym. 2009; Lumme-Sandt ja Lyyra 2013). Parisuhdesta
Pauli tuntuukin tarkastelevan varsin käytännönläheisesti (ks. myös Kontula
2014, 11–12). Hän kaipaa toista pitämään järjestyksen, vaikka toki myös keskus-
telukumppania, jonka kanssa jakaa ajatuksiaan. Paulille tuo puuttuva toinen on
ennen kaikkea nainen, kumppani jonka kanssa elää yhdessä. Aivan uuteen suh-
teeseen hyppäämistä Pauli ei kuitenkaan kaipaa. Hel-pointa olisi löytää joku,
joka tuntee hänen elämäntarinansa. Aloitteen tekeminen kun on oma hom-
mansa: keilahallin melussa jutustelu ei oikein onnistu ja sairauksien vuoksi liik-
kuminen on vaikeampaa kuin ennen.

Myös Laurin yksinäisyydessä on samanlaisia piirteitä, mutta hänen kohdalla
yksinäisyys liittyy pikemminkin toteutumattomaan, ei niinkään menetettyyn tai
menetettyihin ihmissuhteisiin, jollaisena Paulin kaipaus näyttäytyy. Lauri on
kyllä etsinyt ”hyvää parisuhdetta”, mutta ei oikein koskaan ole löytänyt etsi-
määnsä, vaikka onkin Paulin tavoin ollut pariin otteeseen naimisissa. Useampi
vuosikymmen sitten eroon päätyneen liiton jälkeen Laurilla on ollut naisystäviä,
mutta viime vuodet hän on ollut yksin, sillä sitä oikeaa ei ole
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rinnalle löytynyt. Aikoinaan Lauri tapaili naisia ystävänsä kannustamana ja avit-
tamana. Valtaosa suhteista oli lyhyitä, mutta joukkoon mahtui yksi pidempiai-
kainenkin parisuhde, joka päättyi eroon pari vuotta ennen ensimmäistä kohtaa-
mistamme.

Tämä kalakaveri aina hommas minulle niitä naisia. Se laitto lehteen il-
motuksen ja sano, että soitappa, nyt siellä on hyvä. No mie aina soitin
ja tapasin taas naisen. Mutta ne oli vähän lyhytaikaisia sitte. Yks oli
vaan sen kolme vuotta. Se oli pisin aika ja sen jälkeen ei ole oikeen ollu
paljoo kettään. (Lauri joulukuussa 2009)

Lauri kertoo eronneensa naisystävästä omasta aloitteestaan. Yhteiselo ei pidem-
män päälle sujunut, eikä tilannetta edesauttanut se, että sukulaisten mielestä
naisystävästä ei ollut Laurille kelvolliseksi kumppaniksi. Parisuhteiden laadulle
onkin asetettu aiempaa suurempia vaatimuksia: avioliittoa ei solmita yksin-
omaan perheen perustamismielessä vaan siltä kaivataan ennen kaikkea hyvää
parisuhdetta, mikä on johtanut siihen, että yhä useampi on solminut elämänsä
aikana useampia suhteita (Giddens 1992). Myös ikääntyvien keskuudessa on en-
tistä enemmän niitä, jotka eivät ole syystä tai toisesta noudattaneet perinteistä
ihannetta vakaasta ja kestävästä, yhdestä rakkaudesta (Haavio-Mannila ja Roos
1998, 270–272). Syynä lienevät yhä liberaalimmat näkemykset parisuhteisiin ja
tunteiden ilmaisuun liittyen (esim. Lumme-Sandt ja Lyyra 2013; Öberg ja
Biltgård 2014). Kun lapset on saatu tai ”yläikäraja” niiden saamiseksi saavutettu,
vaakakupissa painavat muut tekijät: läheisyys ja kumppanuus, jota parisuhteelta
entistä vahvemmin kaivataan (Koskimäki 2013).

Yksinäisyyttä Lauri toteaa kokeneensa vasta viime vuosina. Nuorempana,
viisi- ja kuusikymppisenä, se ei juontunut Laurin mieleen: vaikka sanottiin, että
ei tärpänny tanssissa, niin sitä lähti tyytyväisenä pois kun oli niin väsyksissä.
Tuolloin yksinäisyyttä ei ehtinyt ajatella. Avioliittojen jälkeen suhteita tuli ja
meni, eikä Lauri jäänyt murehtimaan eroja tai epäonnistuneita iskuyrityksiä.
Nyt myöhemmällä iällä Lauri kertoo asioiden olevan toisin, sillä kahdeksan-
kymppisenä on aikaa miettiä yksinäistä arkeaan, ja uuden seurustelukumppanin
löytyminen on vaikeampaa kuin ennen. Tanssit ovat jääneet, eikä kalakaveri-
kaan ole enää ollut avuksi naisystävien löytämisessä. Kumppanittomuus on mie-
lessä etenkin iltaisin, kun päivän touhut on tehty ja ilta alkaa hämärtää.

Lauri: Päivätkin jotenkin paremmin menee, mutta illalla olis mukava
kun olis joku kaveri.
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Elisa: Kenenkä seuraa sitä sitten kaipais? Olisko se just että naisystävän
vai?

Lauri: Totta kai naisystävän.

Elisa: Niin, että sitä kaipais?

Lauri: Niinpä niin. Miesystäviä paremmin löytyy (naurahtaen)

[Joulukuu 2009]

Ensimmäisen haastattelun jälkeen Laurin elämään oli tullut uusia ihmisiä, koti-
hoitajia, joiden kanssa Lauri vietti mielellään aikaa. Yksinäisyys oli kotipalvelun
myötä helpottanut, ymmärtääkseni ennen kaikkea siksi, että nyt ympärillä oli
naisia, joilta saada huomiota ja joille antaa huomiota. Jutustelut naisten kanssa
pitivät mielen virkeänä, eikä päivisin tarvinnut olla yksin samalla tavalla kuin
ennen. Eräänlaisina unelmoinnin kohteina kotihoitajat myös näyttäytyivät.

Seksin kaipuun Lauri toi esiin neljännellä haastattelukerralla, minkä myötä
ymmärsin toiveen kumppanin löytymisestä liittyvän voimakkaasti tarpeeseen
tulla myös seksuaalisesti tyydytetyksi. Myös Ojalan ja Kontulan (2002) keski-
ikäisiä vakiintuneita yksineläjiä24 käsittelevässä tutkimuksessa nousee esiin sek-
suaalisuuden merkitys. Parisuhteen puuttuminen ei kaikille tarkoittanut seksit-
tömyyttä, mutta toisen ihmisen kosketusta ja kahden ihmisen välistä intiimiä lä-
heisyyttä kaivattiin (mt., 111). Kaikille seksi ei ole yhtä merkityksellistä (mt., 114),
mutta yksinäisyydessä sillä voi olla keskeinen roolinsa, mikäli siihen liittyvät toi-
veet ja odotukset jäävät toteutumatta (esim. Saari 2010, 181). Ikääntyvän seksu-
aalisuus ja siihen liittyvät toiveet jäävät kuitenkin usein katveeseen (Ronkainen,
Pohjolainen ja Ruth 1994), eikä niitä yksinäisyystutkimuksissakaan ole juuri tar-
kasteltu.

Lauri on haastateltavistani ainoa, joka tuo esiin seksin merkityksellisyyden
kumppanin kaipuuseen liittyen. Myös Ikihyvä-kyselyaineistosta voidaan huo-
mata, että hyvän sukupuolielämän merkitys toimii eräänlaisena vedenjakajana:
osalle sillä on hyvinvoinnin kannalta suuri merkitys, kun taas toisille sen merki-
tys on vähäinen tai olematon. Erot ikäryhmien ja sukupuolten välillä ovat varsin
selviä: nuoremmille kohorteille ja miehille hyvällä sukupuolielämällä on suu-
rempi merkitys kuin vanhemmille kohorteille ja naisille. (Haapola ym. 2009,
131.) Vastaavasti myös muissa väestötason tutkimuksissa on todettu, etteivät
ikäihmiset arvosta seksiä parisuhteessaan yhtä paljon kuin nuoremmat. Seksu-
aalisen aktiviteetin vähäisyys ei useinkaan tee vanhempia ihmisiä onnettomiksi,

24 Vakiintuneella yksineläjällä Ojala ja Kontula (2002, 13) tarkoittavat sellaisia keskiä-ikäisiä
aikuisia, jotka eivät ole elämänsä aikana olleet avo- tai avioliitossa.
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koska he eivät pidä seksiä niin tärkeänä kuin nuoremmat ihmiset. (Haavio-Man-
nila ja Kontula 2007, 78).

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö seksiä harrastettaisi ja siitä myös
nautittaisi myöhemmällä iällä (Haavio-Mannila ja Kontula 2007). Ikääntyessä
seksuaalista aktiivisuutta voivat osaltaan vähentää fyysiset rajoitteet ja mahdol-
linen halukkuuden väheneminen (mt.), mutta kumppanittomalle ja seksiä
kaipaavalle mahdollisuuksia ”rakasteluyrityksiinkään” ei välttämättä ole. Ojalan
ja Kontulan (2002, 113) mukaan oman seksuaalisuuden toteutumattomuus on
monelle miehelle kipeä asia, joka voi alkaa hallita yksineläjän elämää. Toisaalta
seksuaalisuuden juuret voivat olla hyvinkin syvällä ihmisen menneisyydessä oh-
jaten elämänkulkua sen myöhemmissä vaiheissa.25 Näin on Laurinkin kohdalla
käynyt. Nuorena poikana koetun seksuaalisen hyväksikäytön myötä Lauri pohtii
jääneensä ”koukkuun seksiin”, ja joutuneensa sen vuoksi vaikeuksiin myöhem-
missä suhteissaan tai niihin pyrkiessään. Sopivaa kumppania on viime vuosina
ollut vaikea löytää.

Yleisesti ottaen avoliitot, kuten myös yleistyneet avo- ja avioerot ovat raivan-
neet tilaa myös muunlaisille parisuhteille ja niiden avoimuudelle. Asenteiden
muutos on avannut mahdollisuuden poiketa normatiivisesta elämänkulusta en-
tistä helpommin. Naimattomien lisäksi ”parisuhdemarkkinoilla” on paljon toi-
sella tai useammalla kierroksella olevia, jotka ovat avoimia uudelle parisuhteelle
esimerkiksi eron tai leskeksi jäämisen jälkeen. (Koskimäki 2016.) Lisääntyvässä
määrin on myös lat-suhteiksikin kutsuttuja erillissuhteita, joissa ollaan yhdessä,
mutta asutaan erillään (mt.; Karlsson ja Borell 2002.) Lat-suhteen perään Pauli
ja Lauri eivät haikaile, sillä mielessä on kumppani, jonka kanssa arkea voisi jakaa
kotitöitä myöden. Niin sanotun erillissuhteen ottaa esiin Aatos, jolla on aikoi-
naan ollut tällainen parisuhde ja jota hän nyt erityisesti kaipaa.

Kihlatustaan aikoinaan eronnut Aatos löysi ”vanhoilla päivillään” naisystä-
vän, joka asui toisella paikkakunnalla. Pari tapaili toisiaan muutaman vuoden
ajan ja viihtyi hyvin yhdessä, mutta kolmisen vuotta ennen ensimmäistä kohtaa-
mistamme naisystävä menehtyi sairauteen. Aatos uskoo, että suhde olisi kestä-
nyt, jos sairautta ei olisi tullut.

25 Aihetta käsittelevissä tutkimuksissa seksuaalisen hyväksikäytön on todettu rikkovan lapsen
ruumiillisen koskemattomuuden ja herättävän hänen seksuaalisuutensa kehitystasoon nähden
liian varhain. Hyväksikäyttö muokkaa lapsen seksuaalisuutta, minkä vuoksi siihen liittyvät vai-
keudet voivat olla tyypillisiä seksuaalisen hyväksikäytön uhreille. Seksuaalisen hyväksikäytön uh-
riksi joutunut aikuinen voi esimerkiksi myöhemmissä elämänvaiheissa pohtia, millainen merkitys
sillä, että seksuaalisen hyväksikäytön teot ovat joskus tuottaneet mielihyvää, on omalle seksuaali-
suudelle ollut. (Laitinen 2001; 2009.)
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Kaks vuotta minua nuorempi oli. 75-vuotissyntymäpäiviä vielä juhlit-
tiin hänen. Hän kyllä varmasti olis olluna ja kestäny meijän ystävyys-
suhde loppuun. Mutta kun tuon sairauden.. oli määrätty loppumaan.
(Aatos maaliskuussa 2010)

Sofie Karlssonin (2006) haastattelemat lat-suhteessa elävät naiset kertovat eril-
lään asumisen liittyvän haluun säilyttää oma koti, omine tapoineen ja tottumuk-
sineen, haluttomuuteen kantaa mahdollista pääasiallista hoivavastuuta puoli-
sosta elämän myöhemmässä vaiheessa, vapauteen perinteisistä perherooleista
ja haluun säilyttää nykyiset sosiaaliset verkostot sellaisinaan (ks. myös Karlsson
ja Borell 2002). Karlsson päättelee lat-suhteiden mahdollistavan parisuhteen,
jossa yhdistyvät intiimiys ja autonomisuus, mikä on tuotu esiin myös Ikihyvä-
aineiston pohjalta (Koskimäki 2016). Aatos kertoo käyneen naisystävänsä
kanssa muun muassa ravintolassa syömässä ja pitäneen puhelimitse yhteyttä.
Avioliitosta tai yhteenmuuttamisesta ei puhuttu. Yhdessä oli hyvä olla näin. Hän
kuvaa myös aikaa, jollon naisystävä sai diagnoosin sairaudestaan.

Kun kävin kerran kattomassa siellä sairaalassa, lääkäri oli kierroksella
ja kysyin sitten kun hän tuli siihen huoneeseen, että mikä tässä nyt on
tilanne. Että onko siinä parantamisen mahdollisuuksia. Hän katto po-
tilaaseen ja kysy, että saako kertoa. Tää kaveri [naisystävä] sano että
kyllä saa. Lääkäri sitten sano, että ei mitään ei oo tehtävissä. Sanokin,
että vuos korkeintaan on aikaa.

Hän oli oikein kunnon ihminen ja hyvin viihdyttiin toistemme kanssa.
Sitten iski vaan tämmönen sairaus joka vei. Siitä kun lääkäri totes sen,
vähän yli vuoden eli. Mutta hän suhtautu siihen kyllä hirveen hyvin.
Minä aina.. monta kertaa tuntu hirveen pahalta ja minä aina valittelin.
Hän sano, että älä ajattele niin sitä. Älä ajattele ollenkaan, tämä on tätä
elämätä nyt. Sittenhän minä kävin kattomassa häntä sairaalassa, kolme
vai neljä päivää ennen kuolemata. (Aatos heinäkuussa 2012)

Aatoksen yksinäisyyden ajattelen liittyvän samanaikaisesti kaipuuseen tiettyä
ihmistä että yleisemmin kumppania kohtaan. Aatos kertoo yksinäisyyden olleen
mielessä myös nuorempana, kun ulkona tuli liikuttua ja katukuvassa näki paris-
kuntia. Tälllöin mielen valtasi suru siitä, ettei itsellä ole ketään vierellä. Naisys-
tävän kuoltua Aatos kaipaa samanlaista lämmintä ystävyyttä: ihmistä jolle us-
koutua ja jonka lähellä on hyvä olla. Mielessä on toive, että vastaavanlainen
suhde voisi vielä uudestaan löytyä. Etenkin kipujen ja liikkumisvaikeuksien li-
säännyttyä helpottaisi, jos ajatukset saisi aika ajoin siirrettyä muualle. Erityisen
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tärkeänä näyttäytyy mahdollisuus uskoutua jollekin toiselle. Menetetyssä pari-
suhteessa tämä oli onnistunut ilman kokemusta siitä, että olisi toiselle taakaksi,
fyysisine rajoitteineen (Karlsson ja Borell 2002; Koskimäki 2016).

Kaipaa jotakin. Lähinnä kaipaa semmosta oikein lämmintä ystävyyttä.
Että jolle kaikki asiansa kertoa, että oikein sellasta hyvää ystävää. Jonka
kanssa voi jutella asioita maan ja taivaan välillä. (Aatos maaliskuussa
2010)

Muutama vuosi myöhemmin Aatos kaipaa edelleen lämmintä ystävyyttä, mutta
sellaista ei ole enää rinnalle löytynyt. Intiimi läheisyyskään ei olisi pahitteeksi.
Kyselylomakkeessa Aatos kertoo pitävänsä aktiivista sukupuolielämää sopivana
ikäiselleen, mutta mainitsee mahdollisuudet siihen olleen olemattomat, koulu-
arvosanoin neljä. Myös vuodeosastolla ollessa, kun viimeisen kerran kohta-
simme, naisystävän kaipuu oli edelleen mielessä. Seksiä ja siihen liittyvää lähei-
syyttä Aatos ei keskustelussamme ottanut esiin, mutta aikaisempien tutkimus-
ten perusteella tiedetään, että seksuaaliseen aktiivisuuteen suhtaudutaan van-
hojen ihmisten osalta edelleen varsin kielteisesti, eikä siihen juuri tueta. Ahtaus
ja oman huoneen puute rajoittavat osaltaan laitoksissa asuvien elämää ja sa-
malla myös mahdollisia haaveita seksin tai muun intiimin läheisyyden suhteen
(esim. Tedre ja Pöllänen 1997, 91; Pohjolainen 1994, 190–192; Pinheira, Senra
ja Saraiva 2014). Seksuaalisuuden ollessa sosiaalisesti säädeltyä (Ronkainen
1994, 35) liikkumiskyvyn menettäneelle ikääntyvälle kumppanin löytäminen ei
varmasti ole helppoa, sillä sitä se ei aina ole nuoremmillekaan, vaikka erilaisia
osallistumismahdollisuuksia olisi (Ojala ja Kontula 2002).

Ojalan ja Kontulan (2002) haastattelemista yksin elävistä miehistä useim-
mat kertoivat ujouden olleen esteenä kumppanin löytämiselle. Myös se, ettei pi-
tänyt ravintolamiljööstä, rajoitti mahdollisuuksia tavata uusia ihmisiä, sillä se
näyttäytyi ainoana paikkana, jossa voisi tehdä tuttavuutta toiseeen sukupuoleen
ilman että tulisi nolatuksi. (Mt., 100–111.) Aatoksen kohdalla kyse ei niinkään
ole ujoudesta tai kyvyttömyydestä tehdä aloitetta, onhan hän itse aktiivisesti et-
sinyt myös puhelinkavereita (ks. s. 107), vaan ennen kaikkea fyysisistä rajoit-
teista, jotka ovat estäneet uusiin ihmisiin tutustumisen. Helena Ahponen (2008)
on kuvannut vaikeavammaisten nuorten elämänkulkua pohtien myös rakastu-
misen, parisuhteen ja perheen perustamisen toiveita ja toteutumisia. Suurista
odotuksista huolimatta, parisuhteeseen ja perheeseen liittyvät odotukset jäivät
tutkimuksen nuorilla toteutumatta johtuen sekä vammaisuudesta ja sen näky-
vyydestä tai sosiaalisesta haitasta että kulttuurista, tottumattomuudesta nähdä
vammaisia henkilöitä parisuhteessa. Ympäristön asenteet estivät joitain nuoria
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hakeutumasta tiloihin, joissa voi tavata toisia nuoria. (Mt., 139–140.) Myöhem-
män iän parisuhteen muodostumiselle voi osaltaan olla samanlaisia esteitä, jos-
kin asenteet ovat entisestään avartuneet (Öberg ja Biltgård 2014).

Ahposen (2008) mukaan nuorten vammaisuuteen suhtauduttiin myös kum-
meksuen ja torjuen. Kielteiset kokemukset tekivät araksi, eikä uusia ihmisiä us-
kallettu niiden vuoksi lähestyä. (Mt., 139–140.) Kielteisistä kokemuksista kir-
joittavat myös Ojala ja Kontula (2002), sillä osa tutkimukseen osallistuneista yk-
sin eläjistä kertoo menneisyydessä koetuista pettymyksistä, jotka ovat johtaneet
varauksellisuuteen ihmissuhteissa. Parisuhteen muodostamisen vaikeuteen liit-
tyviä yksinäisyyskuvauksia ei tutkimukseni ihmisten puheessa tullut yhtä vah-
vasti ilmi. Ainoastaan Lauri viittasi ohimennen ujoon luonteeseensa ja siihen,
ettei ollut osannut avata suutaan oikeaan aikaan. Moni haastateltavistani oli kui-
tenkin kohdannut surua ja pettymyksiä aiemmissa ihmissuhteissa.

Aatoksella on ollut takanaan kaksi pitkää avioliittoa, joista ensimmäinen
päättyi yhteisen pojan kuoleman jälkeen, sillä puolisot käsittelivät suruaan eri
tavoin (Aho 2010). Vaimolle lohtua tarjosi liittyminen uskonnolliseen yhteisöön.
Minä en taas voinu lähtee siihen mukaan. Se on se joka meijän elämät ajo kyllä
karille siinä, Aatos kertoo. Toinen Aatoksen liitoista kariutui niin, että hyvä ku
hengissä selvis. Helmi sen sijaan kertoo jääneen aikoinaan yksin pienen vauvan
kanssa, mies kun oli lähtenyt toisen naisen matkaan. Minä häntä niin rakastin,
Helmi lausui, vaikka suhde on ollut kaikkea muuta kuin helppo ja hyvien muis-
tojen värittämä.

Myös Lauri kertoo molempien avioliittojen aikoinaan kariutuneen siihen,
että puolisot ovat lähteneet toisen miehen matkaan. Pettymyksistä huolimatta
Laurin ajatuksissa siintää kuitenkin toive uudesta avioliitosta, joskin harvoin
niitä tapaa sellaisia sopivia. Lauri toteaa tässä iässä uuden naisystävän löytä-
misen olevan miehelle vaikeaa. Naisille se on hänen mielestään helpompaa. Oja-
lan ja Kontulan (2002, 99) tutkimus antaa kuitenkin toisenlaisia viitteitä, sillä
etenkin naiset kertovat vaikeuksista löytää sopivaa kumppania ja siten solmia
parisuhdetta. Myös Kirsi Pankarinkankaan (2004; 2007) mukaan miehet ovat
naisia suotuisammassa asemassa uuden kumppanin löytymisen suhteen ja myös
halukkaampia solmimaan uuden suhteen, sillä yksin eläminen on heille vaike-
ampaa kuin naisille. Ojala ja Kontula (2002, 75) toteavat yksineläjän yksinäisyy-
dessä olevan vaikeinta se, ettei ole ketään jonka kanssa jakaa elämän iloja ja su-
ruja tai ketään, jolta kysyä neuvoa hankalissa asioissa. Yksinäisyyden kokemus
muodostui kuitenkin ennen kaikkea ulkopuolisuuden ja vierauden tunteesta
suhteessa muihin ihmisiin: perheettömyys tai parisuhteettomuus nähtiin nor-
maalista poikkevana (mt., 80–83, 126–127). Kohtaamistani ikääntyvistä Anneli
nostaa tämän näkökulman vahviten esiin, mutta pohtiessaan lähinnä lapsetto-
muutta, jota tarkastelen seuraavassa alaluvussa lähemmin.



109

Anneli on haastateltavistani ainoa niin sanottu vakiintunut yksineläjä, sillä
hän ole koskaan ollut avo- tai avioliitossa. Kuten aiemmin toin esiin, Anneli ei
juuri pohtinut ääneen kumppanittomuuttaan, mutta oli kyselylomakkeissa mai-
ninnut pariinkin otteeseen toiveestaan löytää uskovainen miesystävä. Avo- tai
avioliitosta Anneli ei kertonut haaveilevansa, mutta miesystävästä olisi ollut seu-
raksi esimerkiksi mökille, jossa riitti kunnossapitotöitä ja mahdollisuuksia ym-
päröivän luonnon ihasteluun. Käen kukuntaa olisi ollut mukavampi kuunnella
yhdessä kuin yksin. Keskusteluissamme Anneli kuitenkin pohti useaan ottee-
seen, että on tottunut yksin elämiseen ja myös nauttii omasta rauhasta ja itse-
näisestä elämästä.

Naimattomuus ja korkea ikä on erityisesti naiskysymys, sillä esimerkiksi
Suomessa 90 vuotta täyttäneistä naimattomista valtaosa on naisia (Palkeinen
2005b, 30). Merkille pantavaa on, että joidenkin tutkimusten mukaan naimat-
tomat iäkkäät naiset ovat yksin elävistä vähiten yksinäisiä (Zhang ja Hayward
2001, 318; Jong Gierveld 2003, 107). Hanna Uotila on tarkastellut iäkkäiden
naimattomien naisten kokemuksia yksinolemisesta ja todennut heidän joutuvan
painimaan negatiivisten stereotypioiden kanssa: naimaton iäkäs nainen näyt-
täytyy usein surkeana, yksinäisenä ja sosiaalisesti eristäytyneenä (ks. Palkeinen
2005b). Uotilan haastattelemille naisille yksinoleminen näyttäytyi ennen kaik-
kea omana valintana, mutta sen kielteisiäkin seurauksia pohdittiin. Niitä ilmeni
niillä, joilla yksinolon kielteisyys ja yksinäisyyden kokemukset tulivat esille hei-
kentyneen toimintakyvyn ja elämää rajoittavien sairauksien myötä. Yksin viih-
tymisen takaa näyttikin löytyvän ehto terveyden säilymisestä: jos terveys heiken-
tyisi, yksin elämisen hyvät puolet häipyisivät. (Mt., 33.) Tämä näkyy myös An-
nelin pohdinnoissa. Harrastamiseen ja matkusteluun Anneli ei ole koskaan kai-
vannut kaveria, sillä sieltähän löytyy sitten aina porukkaa, mutta jos terveys
heikkenee mahdollisuudet lähteä ja tavata uusia ihmisiä vähenevät. Elämän ai-
kana luotujen suhteiden vähentyessä etenkin lapsettoman ikääntyvän sosiaali-
sessa verkostossa alkavat usein korostua suhteet ammatillisiin auttajiin, jolloin
siitä tulee helposti vieras ja herkästi haavoittuva (Marin 2008, 74). Lapsetto-
muutta tarkastelen seuraavaksi lähemmin.

5.3 Lapsettomuus ja lapsenlapsettomuus

Kerroin Heikin menettäneen ainoan poikansa parikymmentä vuotta takaperin
(ks. s. 98). Ikihyvä-tutkimuksen ensimmäisellä kyselykierroksella Heikki kir-
joitti ympyröimänsä ”minulla ei ole lapsia” -vaihtoehdon viereen sanan ”enää”.
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Myöhempiin kyselyihin hän jätti tarkennuksen kirjoittamatta. Menetettyä van-
hemmuutta kuvaavaa sanaa (vrt. leskeytyminen) ei suomen tai englannin kie-
leen ole vakiintunut26, mutta muun muassa Dykstra ja Wagner (2007) ovat nos-
taneet esiin lapsettomia ikääntyviä tutkittaessa olevan tarpeen tehdä erottelu
elämänmittaiseen lapsettomuuteen ja siihen, että on elänyt omia lapsia pidem-
pään, sillä lapsettomuuden kokemus voi näiden kokemusten myötä olla hyvin
erilainen. Myös minä kuulin kertomuksia sekä menetetystä että toteutumatto-
masta vanhemmuudesta.

Oman lapsen kuolemaa voidaan varmasti pitää elämäntapahtumana, joka on
odottamaton. Vanhempien ei oleteta elävän lapsiaan kauemmin, ja myös tilas-
tollisesti lapsen menettäminen on harvinaista. (Dykstra ja Wagner 2007, 1491.)
Lapsen menettämistä elämänkulkunäkökulmasta tarkastellut Simon Rubin
(1993) toteaa lapsen kuoleman olevan iänikuinen: tapahtuma, joka tulee aina
olemaan jollain tapaa elämässä läsnä. Kun ensimmäisen kerran kohtasimme,
Heikki kertoi edesmenneen poikansa lapsuudesta ja ajasta jolloin kolmihenki-
nen perhe oli koossa. Vaikka lapsen kuolemasta on toistakymmentä vuotta,
edesmennyt poika on yhä ollut vahvasti läsnä Heikin arjessa: joka-aamuisella
kävely- tai hiihtokierroksella ja ilmoittautumisella hautojen äärellä. Tavallisena
päivänä Heikki kertoo kuulumiset ja jutustelee päivän säästä. Äitienpäivänä mu-
kana on ruusuja, jotka Heikki asettelee puolisonsa haudalle, pojan viereen.

Puolitoista vuotta myöhemmin Heikki kertoi tarkemmin pojan kuolemasta
ja sitä edeltäneistä tapahtumista. Kouluiässä Heikin poika halvaantui, eikä kos-
kaan täysin toipunut siitä. Vuosia myöhemmin poika kuoli liikenneonnettomuu-
dessa oman kotitalon läheisyydessä. Jo pojan sairastuminen oli käännekohta,
joka muutti perheen elämänkulun suunnan (ks. myös Palomäki 2007, 55). Vuo-
sien ajan elämää väritti huoli pojasta, mitä Heikki yhä muistelee elämänsä yh-
tenä vaikeimmista ajanjaksoista.

Poika oli terävä koulussa, poika oli terävä oppimisessa, se oli hyvä ur-
heilussa, sil ol hyvä kaveripiiri, ja se oli suosittu. Sil oli hyvä äiti, liianki
(liikuttuen), liianki hyvä. Isästä minä en arvosanaa anna, sen saa tehdä
toiset. Mutta poika ei kestäny sitä menetystä ja koulu rupes menee huo-
nosti.  Se viel ammattikouluun halus, muutti sitten tuolta oppikoulun
toiselta luokalta (liikuttuen). Ja se meni hienosti läpi kun se oli mielen-
kiintonen sille, ku oli autosta kysymys ja koneist. Nii se meni hyvin viel

26 Englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa käytetään sekä puolison että lapsen kuoleman
yhteydessä sanaa ”bereavement” ja usein puhutaan lapsen menettämisestä (child loss) tai lasta
pidempään elämisestä (outliving children).
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mutta sitten kaveripiiri rupes muuttumaan, ja sitten kävi lopult sil ta-
valla, että tossa tossa rist meidän risteyksessä ni se ajo mopon kanssa
taksin eteen ja kuoli siihen. Siitä alko sitten vaimoni vaimoni sairaus,
joka jossain vaiheessa todettiin Alzheimerin taudiksi. (Heikki heinä-
kuussa 2012).

Aikuisen lapsen menettämisestä on kirjoitettu varsin vähän, ja useimmissa tut-
kimuksissa on käsitelty pienen lapsen kuolemaa (esim. Dyregrov ja Dyregrov
1999; Laakso 2000; Aho 2010). Sodankäynnissä lapsensa menettäneitä tutki-
neen Rubinin (1993) mukaan nuoret vanhemmat sopeutuvat usein lapsensa me-
nettämiseen paremmin kuin iäkkäämmät vanhemmat, sillä heidän sosiaaliset
verkostonsa voivat olla kapeammat ja resurssit sopeutua muutokseen vähäisem-
mät, esimerkiksi heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. Pearl Dykstra ja Michael
Wagner (2007) havaitsivat tutkimuksessaan lapsensa menettäneiden naisten
olevan myöhemmällä iällä erityisen haavoittuvassa asemassa, sillä heillä on
muita pienempi sosiaalinen verkosto ja he ovat muita tyytymättömämpiä elä-
määnsä.27 Vuosienkin päästä lapsensa kuolemasta iäkkäämmät vanhemmat voi-
vat kokea aikuisen lapsen kuoleman yhtenä elämäänsä määrittävimpänä teki-
jänä (Rubin 1993, 299). Näin on toki myös nuorempien vanhempien kohdalla
(Dyregrov ja Dyregrov 1999).

Riitta Moren (2005) on kirjoittanut vanhempien surusta todeten monen van-
hemman tuntevan osan itsestään kuolevan lapsen mukana, sillä lapsi edustaa
vanhempien ja suvun elämän jatkumista ja tulevaisuutta, mikä säilyy aikuis-
ikään saakka. Morenin mukaan ”vanhemmat kohdistavat jokaiseen lapseen tie-
toisia ja myös tiedostamattomia odotuksia ja toiveita, jotka jäävät toteutumatta
kun lapsi kuolee. Erityisen raskas on niiden vanhempien osa, jotka menettävät
ainoan lapsensa ja joutuvat käytännässä luopumaan vanhemmuuden tehtävistä
kokonaan. Mielessään he kuitenkin säilyttävät äitinä ja isänä olemisen mieliku-
van.” (Mt., 31–32.) Pojan kuolemasta huolimatta Heikin vanhemmuuden polku
ei ole katkennut. Hänelle haudoilla käynti on ollut keino ylläpitää isyyttä, van-
hemmuuden roolia, johon hän aikoinaan puolisonsa kanssa kasvoi.

Lapsen kuoleman jälkeiseen suruun liittyy keskeisesti surevan omaan iden-
titeettiin, elämään ja tulevaisuuteen, mutta myös sosiaaliseen ympäristöön liit-
tyvien asioiden tarkoituksien ja merkityksien etsiminen sekä niiden uudelleen-
rakentaminen (Aho 2010, 14–15). Omaa tämän hetkistä ”lapsettomuuttaan”

27 Kaiken kaikkiaan lapsen kuoleman vaikutukset hyvinvointiin myöhemmissä elämänvai-
heissa näyttäytyivät kuitenkin odotettua vähäisempinä. Saksan ja Alankomaiden vertailussa tut-
kijat havaitsivat lapsensa menettäneiden saksalaisten sopeutuneen elämäänsä paremmin, minkä
arvelevat viittaavan siihen, että Saksassa siviilisäädyllä on vanhemmuutta suurempi merkitys
ikääntyvien hyvinvoinnille. (Dykstra ja Wagner 2007; 1512–513.)
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Heikki pohtii vain ohimennen, miettiessään miten kotitalolle käy kun aika hä-
nestä jättää. Heikin isän kuoltua lapsuuden kotipaikka oli aikoinaan jäänyt sisa-
rusten käyttöön, mikä on Heikille tärkeä muisto. Samalla tavalla oma kotipaikka,
itse istutettuine koivukujineen, olisi mukava siirtää nuoremmille sukupolville.
Heikki kuitenkin uskoo talonsa joutuvan maan tasalle, sillä se on rakas ainoas-
taan hänelle itselleen, toisin kuin isän aikoinaan rakentama talo, joka on nyt ja-
ettu sisarusparven kesken.

Kun mä tiedän siitä, että semmonen mökki mikä meillä tuolla on, niin
se on meille kaikille henkiinjääneille lapsille, ni se on äärettömän rakas
rakennus, eikä sitä oo raaskittu hävittää, myydä pois. Niin ja se on kui-
tenkin hyvin alkeellinen, se on ollu, luulisin että se on ollu savupirtti,
kun minäkin olen siihen mökkiin tullu, minä olen siinä mökissä ensim-
mäiset elämäni ajat viettäny. Mustat hirret ja mustat kattolamput hir-
sien päällä oli ja isä teki viereen sitten semmosta kammaria, sanottiin
silloin siis, kun nyt olis tuolla makuuhuone, teki siihen semmosen ja
myöhemmin teki toisen, jossa minäkin asuin sitten poikamiehenä vielä,
kunnes tulin tänne. (Heikki maaliskuussa 2010).

Heikin siskolla on useampia lapsia ja lapsenlapsia ja Heikillä on heihin lämpimät
suhteet. Sen jälkeen kun Heikki jäi leskeksi, osa siskon lapsenlapsista on ottanut
tavaksi käydä kerran vuodessa häntä tervehtimässä. Heikki kertoo arvostavansa
suuresti sitä, että he pitävät yhteyttä. Katkera lapsettomuudestaan hän ei ole,
mutta toivoo muiden ihmisten ymmärtävän, millainen merkitys jälkikasvulla on.
Minä ihmettelen sellaisia ihmisiä, jotka ei osaa ymmärtää minkälainen arvo se
on ihmiselle, että on jälkikasvu olemassa, Heikki pohtii ja antaa ymmärtää, että
joillekin hänen ikätovereilleen lasten ja lastenlasten olemassaolo näyttäytyy it-
sestäänselvyytenä. Itselle tärkeiden ihmissuhteiden merkityksellisyyden huo-
maakin usein vasta kun ne tavalla tai toisella horjuvat. Kaikkein läheisimmät ih-
miset kun ovat usein osa arkea: sitä jota on kaikkialla, mutta ei oikeastaan mis-
sään.

Ikääntyvä lapseton kohtaa usein enemmän menetyksiä kuin uusia ihmissuh-
teita, sillä lapsettomuus merkitsee myös sitä, ettei ole lapsenlapsia. Leena Erä-
saaren (2002, 13) mukaan isoäidin rooli on yksi hienoimmista, jonka nainen voi
kohdata, ja merkittävintä isoäitinä olemisessa on sukupolvien ketjuun liittymi-
nen ja tieto oman elämän jatkumisesta. Isoisyys ja siten myös miehet jäävät Erä-
saaren tarkastelun ulkopuolelle, mutta vastaavanlaisia kokemuksia on myös
heillä. Voi olla, että nykypäivänä isoisät haluavat olla lastenlastensa elämässä
aktiivisesti mukana ja isoäitien kanssa tasavertaisessa asemassa, sillä isoisyys on
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myös mahdollisuus rakentaa uudelleen suhde perhe-elämään, josta on kertaal-
leen jo irtautunut (Sorensen ja Cooper 2010). Myös mies saattaa kaivata lapsen-
lapsia avoimesti tai jopa kokea syyllisyyttä niiden puuttumisesta. (Lumme-Sandt
ja Lyyra 2013, 261–262.) Merkittävästä isovanhemmuuden kokemuksesta voi
jäädä paitsi niin lapseton kuin se, jolla on lapsi. Isovanhemmuuden kaipuusta
kertookin ennen kaikkea Anja, jolla on yksi lapsi, mutta ei lapsenlapsia. Nyt puo-
lison kuoleman jälkeen Anja uskoo, että elämässä olisi enemmän merkitystä, mi-
käli hänellä olisi lapsenlapsia.

Mä sanon, että mä oon ihan niinku tämmönen juureton puu. Ihan
niinku mulla ei olis juuria ollenkaan. Mulla ei oo mitään sellasta elämi-
senhalua, ei minulla ole. Tottakai sitten minä aina kun menee niin kun
nytkin olin siellä pojalla pyhänä ja mihkä aina menee, niin siellä se taas
niinku unohtuu.

Mutta semmosta tyhjänpäivästä se on tässä [kotona] olevinaan. Ettei
sillä oo mitään tarkotusta, ei ei ei. Vielä jos olis lastenlapsia, että jollakin
tavalla. No käy tässä sitten sen veljeni pojan lapsia joskus. Juoksee ym-
päri ja ympäri mahdotonta vauhtia (naurahtaen). Mutta on se tota, niin
tyhjää se on. (Anja maaliskuussa 2010)

Nykypäivänä perheissä on vähemmän samaan sukupolveen kuuluvia sisaruksia,
mutta peräkkäisiä perhesukupolvia on elossa enemmän kuin koskaan aikaisem-
min historiassa (Bengtson, Biblarz ja Roberts 2002; Haaviola-Mannila ym.
2009). Isovanhemmilla ja lastenlapsilla saattaa olla yhteistä elinaikaa jopa 30–
40 vuotta, ja suhteet voidaan kokea entistä tiiviimmiksi, sillä lapsia ja lapsenlap-
sia on lukumääräisesti vähemmän (Rotkirch ym. 2010; Lumme-Sandt ja Lyyra
2013, 253). Näiden muutosten valossa lapsettomuus ja lapsenlapsettomuus voi
aiheuttaa erityisen suurta surua, jos ystävät ja tuttavat viettävät paljon aikaa jäl-
kikasvun kanssa, eikä itsellä sellaisia ole.

Toisin kuin Anjalla, Annelilla ei ole lapsia, eikä hänellä siten ole ollut mah-
dollisuutta saada lapsenlapsiakaan. Kun ensimmäisen kerran tapasimme, en ot-
tanut Annelin lapsettomuutta puheeksi, mutta hän teki sen itse pohtiessaan het-
kiä, jolloin olo tuntuu yksinäiseltä.

Tässäkin nytten kun nää naapurit niin niillähän käy tietysti lapset ja
lapsenlapset (naurahtaen) ja meikäläisellä ei oo ketään semmosia tut-
tuja jotka kävis sillä tavalla. Tossa kun oli just se palmusunnuntai ne
meni ne lapsenlapset virpomaan. Joskus tässäkin on sillä tavalla käyny,
mutta minäkin kun ne tulee kymmenen aikaan niin oon taas tuolla mes-
sussa. Sillai tosiaan joskus kokee aina kun joillekin tulee. Tällä yhellä
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rouvalla on ihan tuossa naapurissa, mutta sitten jos on kauempana niin
eihän nekään käy sitten kovin usein. Seijallakin on sitten tuolla Vaa-
sassa, mutta hänhän saattaa olla siellä pitkän aikaa, toista kuukautta.
Yli kuukauden saattaa sitten olla sielläkin, että on pitkälti sitten vähän
hoitamassa niitä lapsia. Ja tämä nyt sitten joka lähti täältä tämä Aino-
mummo, sillähän on kolme lasta tässä lähellä ja lapsenlapset. Mutta
kyllä ne lapsenlapset tässäki aika harvoin, kävi nyt kuitenkin tässä. Sil-
lonhan sen kokee kun joillakin sitten kävi. (Anneli maaliskuussa 2010)

Samaan hengenvetoon Anneli kuitenkin toteaa tietävänsä monia isovanhempia,
jotka kaipaisivat enemmän omaa aikaa kuin mitä lapset ja lapsenlapset ovat ”sal-
lineet”. Sekään ei Annelista olisi mukavaa, sillä hän kaipaa myös omaa aikaa ja
rauhaa. Annelista lapsettomuudessa kielteisintä on se, että asiat tapahtuvat
usein perheellisten ehdoilla. Kaikki juhlapyhät pitää aina sitten suunnitella vä-
hän, että mitä sitten tekee. Perheillä on tietenkin se oma perhe, että sen kanssa
sitten, Anneli pohtii ja kertoo juhlapyhien olevan perheettömälle vaikeimpia ai-
koja, sillä vanhemmat viettävät ne lastensa kanssa, eikä tapahtumia juuri ole.
Tämän vuoksi ne on suunniteltava tarkkaan ennakkoon (Pajunen 2011, 84–86;
Tiilikainen ja Karisto 2016). Myös arkisin Anneli on törmännyt siihen, ettei per-
heellisistä ole lähtijöiksi tai seuraksi siinä määrin kuin Anneli toivoisi. Lenkille
olisi mukava lähteä jonkun kanssa, mutta esimerkiksi naapurissa asuva suurper-
heen äiti lenkkeilee mielummin yksin.

Tossakin mä joskus Kaijallekin sanoin että ”lähetäänks lenkille” ku se
lähtee lenkille mie sitten sanoin ”mahaks sä lähtee” se sano et ”joo voi
sitä lähtee” mut että hän tykkää kulkee ihan itekseen kun hänellä on
ollu kuus lasta. (Anneli heinäkuussa 2012)

Monissa kulttuureissa vanhemmuus näyttäytyy yhä ”normaalina” ja odottavissa
olevana osana elämänkulkua. Dykstra ja Hagestad (2007, 1277) käyttävät käsi-
tettä elämän standardikäsikirjoitus (engl. standard life script), joka ohjaa yksi-
löiden odotuksia siitä, mitä elämän tulisi tuoda tullessaan, rakentaen samalla
eräänlaisia kiintopisteitä, joiden kautta omaa ja muiden elämää arvioidaan. Täl-
laisia käsikirjoituksia voidaan kutsua myös elämänkulun kansanpsykologiaksi
(engl. folk psychology of the life course), jotka heijastuvat osaltaan myös sosiaa-
lipolitiikkaan, kuten perhe-etuuksiin, koulutuspolitiikkaan ja työelämän raken-
teisiin (Hagestad ja Neugarten 1991; Settersten ja Hagestad 1996). Suomessa on
kannettu huolta erityisesti yksin asuvien lapsettomien taloudellisesta eriarvoi-
suudesta suhteessa perheellisiin ja kumppanin kanssa asuviin (Kauppinen ym.



115

2014). Ikääntyvällä lapsettomalla ei myöskään ole aikuisia lapsia, jotka voivat
toimia vanhempiensa ”tulkkeina” ja ”asianajajina” erilaisten palveluiden parissa
(esim. Choi 1994; Melkas ja Jylhä 1997, 13). Sillat eri-ikäisten välillä saattavat
olla hauraita, mikä voi osaltaan vaikeuttaa sopeutumista muuttuviin sosiaalisiin
suhteisiin ja ajan tuomiin muutoksiin (Hagestad ja Uhlenberg 2005).

Yhä useampi tekee kuitenkin tietoisen valinnan elää ilman lapsia (Dykstra ja
Hagestad 2007, 1289–90). Annelikaan ei ole sen suuremmin omia lapsia kai-
vannut ja pohtii sen johtuvan työhistoriastaan, jonka kautta hän on kohdannut
surullisia tapauksia niin biologisesta kuin kasvattivanhemmuudesta. Perheettö-
mänä yhteys muihin ihmisiin tuntuu kuitenkin löyhemmältä ja ymmärrän An-
nelia painavan ennen kaikkea se, ettei hän aina koe olevansa merkityksellinen ja
tärkeä tosille ihmisille. Annelin tavoin Lauri ei ole koskaan saanut lapsia, mutta
toisin kuin Anneli hän kertoo haaveilleensa vanhemmuudesta. Lauri on eronnut
aikoinaan vaimostaan sen vuoksi, että olisi halunnut lapsia, eikä häntä van-
hempi puoliso voinut lapsia enää saada. Nuoremmat naiset eivät enää lähteneet
matkaan, Lauri toteaa. Hänestä ei siis koskaan tullut isää. Miesten lapsettomuu-
desta on puhuttu ja kirjoitettu vähän, mutta ilman lasta (tai lapsenlasta) elämi-
nen voi olla myös miehelle kipeä asia, jos läsnä on toive siitä, että saisi kohdistaa
hellyyttään ja huolenpitoaan lapseen (Huttunen 2001, 128; Lumme-Sandt ja
Lyyra 2013, 261).

Dykstra ja Hagestad (2007) ovat tarkastelleet erilaisia lapsettomuuteen joh-
taneita elämänpolkuja, pohtien muun muassa sitä, miten ensimmäisen työn
aloittamisen ja kotoa muuttamisen ajankohta ja koulutukseen käytetyt vuodet
ovat vaikuttaneet siihen, että jälkikasvua ole saatu tai haluttu. Tutkijat vertaile-
vat sekä naimattomia, naimisissa olevia että eronneita ikääntyviä ja esittelevät
tyypittelyjä, joista on löydettävissä sekä Annelin että Laurin elämänpoluille tyy-
pillisiä piirteitä. Hagestadin ja Callin (2007) mukaan iäkkäiden naimattomien ja
lapsettomien keskuudessa etenkin miehet ovat usein jääneet vanhempiensa
luokse asumaan, koulutus on jäänyt vähäiseksi, eikä kotoa ole oikeastaan kos-
kaan irtautuduttu. Laurin kohdalla näin ei ole käynyt, mutta ajoitukset eivät
syystä tai toisesta ole sattuneet kohdalleen, sillä ensimmäisen vaimon kanssa
lapsista ei haaveiltu ja toisen kanssa niitä ei saatu. Naisten keskuudessa tyypilli-
sempää on ollut vanhempien sukupolvien hoivaan sitoutuminen: oman elämän
saatetaan kokea alkaneen vasta kuusikymppisenä, kun omia vanhempia ei ole
enää ollut hoivattana. (Mt., 1349–50.)

Elderin (1995, 112) mukaan naimattomat aikuiset kokevat olevansa naimi-
sissa olevia vähemmän riippuvaisia muista ihmisistä, kun taas Hagestad ja Call
(2007, 1351) pohtivat, että linkittyminen toisiin ihmisiin voi itseasiassa olla se
jokin, joka on pitänyt heidät naimattomina. Samaa ovat todenneet Connidis ja
McMullin (1996) joiden mukaan etenkin ikääntyvien naisten keskuudessa on
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paljon heitä, jotka ovat omistautuneet vanhempiensa ja isovanhempiensa hoi-
valle ja huomanneet myöhemmällä iällä jääneensä ilman parisuhdetta ja lapsia.
Nuorempien sukupolvien kohdalla tilanne voi olla hyvinkin samanlainen, sillä
aikoinaan yhteiskunnalle siirrettyä hoivaa ja huolenpitoa puretaan ja siirretään
nyt entistä vahvemmin takaisin perheille (vrt. Anttonen 2009). Myös Anneli on
aikoinaan omistautunut sekä työlleen että iäkkään äitinsä hoivalle, mikä on osal-
taan voinut vaikuttaa siihen, ettei hän koskaan ole löytänyt kaipaamaansa
kumppania ja sen myötä perustanut perhettä.

Vastentahtoisen lapsettomuuden myötä koetusta lapsen kaipuusta lapsetto-
mat haastateltavani eivät kertoneet vaan läsnä oli ennen kaikkea pohdinta siitä,
miten muut ihmiset ja ympäröivä yhteiskunta heihin suhtautuvat28. Tiedetään,
ettei lapsettomuuden ”stigma” näyttäydy yhtä vahvana kuin vuosikymmen taka-
perin: stereotypiat lapsettomista vastuuttomina ja itsekeskeisinä aikuisina ovat
hälventyneet (Dykstra ja Hagestad 2007, 1284), mutta osalle lapsettomista ko-
kemus eriarvoisuudesta voi olla hyvin vahvasti läsnä, jos ympäröivässä kulttuu-
rissa lasten ja vanhempien muodostama perhe näyttäytyy normina (Ojala ja
Kontula 2002; Raitakari 2010), kuten Annelin osalta toin esiin. Dykstra ja Ha-
gestad (2007, 1295) arvelevat perheellisen ihmisen elämän rytmin, rakenteen ja
roolien olevan aina jollain tapaa annettuja, kun taas lapsettomalle ikääntyvälle
valmiita käsikirjoituksia ei ole tarjolla: elämä on sävellettävä ikään kuin puh-
taalta pöydältä. Nuorempien sukupolvien kohdalla tilanne voi olla toinen, jos ja
kun erilaiset sosiaaliset polut ovat kaikille yhä vapaammin valittavissa.

5.4 Työelämästä irtautuminen

Viimeisin esimerkkini menetetyistä sosiaalisista rooleista liittyy työelämään,
jolla on kohtaamieni ikääntyvien elämänkulussa ollut keskeinen rooli. Valtaosa
heistä on aloittanut työn tekemisen nuorena ja sen tekemistä on arvostettu.
Eläkkeelle he olivat jääneet vuosia, jopa vuosikymmeniä ennen kuin ensimmäi-
sen kerran kohtasimme, mutta haastatteluissa palasimme usein työelämässä
vietettyihin vuosiin tai sieltä irtautumiseen.

28 Lapsen kaipuusta ei omassa aineistossani puhuttu, mutta varmasti on myös ikääntyviä,
joille vastentahtoinen lapsettomuus on ollut voimakas ja surua aiheuttava kokemus, josta ei vält-
tämättä koskaan pääse irtautumaan. Matthews ja Matthews (1986) ovat käyttäneet käsitettä ”role
blocking”, jolla viittaavat taakkaan, jonka toivotun vanhemmuuden roolin toteutumatta jääminen
aiheuttaa. Tällöin vasten tahtoaan lapsettomaksi jääneet voivat puhua henkilökohtaisesta epäon-
nistumisesta kokiessaan elävänsä vastoin normatiivisia odotuksia (Dykstra ja Hagestad 2007,
1278).
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Raija Julkunen (2003) on tarkastellut viisi- ja kuusikymppisten suomalaisten
miesten ja naisten kokemuksia eläkkeelle jäämisestä todeten työn lopettamiseen
liittyvien tunteiden kulttuurisen luonteen olevan ambivalenttia: helpotusta,
houkutusta, häpeää, oikeutta, velvollisuuta ja vääryyttä. Tutkimukseen osallis-
tuneiden haastateltavien kuvauksissa läsnä oli helpotus siitä, että iän myötä vaa-
tivammaksi käyvästä työstä sai luopua. Samalla se oli houkutus uudesta alusta:
aikaa ja tilaa olisi kaikelle sille, mikä työssäkäydessä piti siirtää sivuun. Eläke
näyttäytyi myös yhteiskunnan antamana oikeutena. (Julkunen 2003, 47–66; ks.
myös Julkunen 2013.) Toisaalta työpaikan antaminen nuoremmille, erityisesti
irtisanomis- ja saneeraustilanteessa saattoi näyttäytyä myös ikääntyneen velvol-
lisuutena (Julkunen 2003, 223–253; Spännäri 2008, 256). Työelämästä irtau-
tumiseen liittyi kuitenkin myös häpeänsävyinen sosiaalisen identiteetin mene-
tys, joka korostui etenkin niiden keskuudessa, jotka olivat jääneet työstä pois
vasten tahtoaan tai vain ”päällisin puolin” vapaaehtoisesti työttömyyseläkeput-
ken kautta. Työ piti virkeänä ja elämässä mukana, ja eläkkeelle siirryttäessä siir-
ryttiin vanhojen ihmisten sosiaaliseen tilaan, lähemmäksi elämän loppua. (Jul-
kunen 2013, 71.)

Myös Espanjan Aurinkorannikolle muuttaneiden eläköitymiseen liittyviä ko-
kemuksia tarkastellut Karisto (2008, 314–315) on todennut eläkkeelle jäämisen
kokemuksen olevan kaiken kaikkiaan kaksijakoinen: se on vapauttavaa, mutta
samalla merkki ja muistutus omasta vanhenemisesta, joka voidaan kokea jopa
”sosiaaliseksi kuolemaksi” (Phillipson 1987). Harvat halutut roolit liittyvät työn
jälkeiseen elämään, eikä vapaa-aikaan liittyvää toimintaa useinkaan pidetä työn
veroisena. Sinne siirtyminenkään ei aina käy helposti: ”Kuinka suomalainen
mies ryhtyisi yks kaks keräilemään postimerkkejä, jos hän ei ole kuuteenkym-
meneen vuoteen näin tehnyt?” pohtii yksi Aurinkorannikon asukeista (Karisto
2008, 314–315.) Eläkkeelle siirryttyään ihminen on tavallaan vapautettu yhteis-
kunnan odotuksista, mutta tuo vapaus voi kääntyä kielteiseksi, jos ihminen itse
kokee, että hänellä on vielä yhteiskunnalle paljon annettavaa, mutta muut eivät
sitä halua vastaanottaa (Spännäri 2008, 256).

Julkusen (2013) ja Kariston (2008) tavoin huomasin työelämästä irtautumi-
seen liittyvän monenlaisia tunteita: helpotusta ja vapautta, mutta myös arvotto-
muuden ja vääryyden tunteita. Arvottomuuden tunteita toi vahvimmin esiin
Eini, joka on omannut vahvan työläisidentiteetin. Einille eläkkeelle jääminen oli
odotettu rajapyykki, sillä hän oli tehnyt pitkän työuran fyysisesti raskaan työn
parissa. Yhdessä puolison kanssa vietetyt vuodet olivat Einin mukaan ”elämän
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parasta aikaa” (Pajunen 2011, 99), mutta puolison kuoltua ja oman liikkumisky-
vyn huononnuttua Eini on kohdannut toisenlaisen eläkeläiselämän29.

Mie en tunne mielestäni vihaa sitä yksinäisyyttä kohtaan. Minä tunnen
sen ku maailma on niin eriarvonen. Ku maailma arvostaa nuoria. Se ei
minkäänlaista arvoo anna vanhalle ihmiselle. Ja nuoret opetetaan sii-
hen tai ehkä sitä oli itekin sillon semmonen, että sitä ei huomioinu sit-
ten niitä vanhempia. (Eini joulukuussa 2009)

Eini pohtii moneen otteeseen kokevansa olevan eriarvoinen kuin muut, etenkin
nuoremmat ihmiset, mihin palaan myös tuonnempana, ruumiin rajallisuutta
tarkastellessani. Jenni Spännäri (2008) kuvaa niin sanotulle nousun sukupol-
velle (Roos 1987), johon kohtaamani ikääntyvätkin kuuluvat, olleen keskeistä
työn ja yhteiskunnan rakentaminen. ”Yhdessä tehtyä jälleenrakennusta ja hyvin-
vointia pidetään tärkeänä ponnistuksena, ja osana tätä myös omalle työlle kai-
vataan arvostusta. Kun on aherrettu yhteisen hyvän eteen, kuuluu siitä myös
korvaus esimerkiksi terveydenhuollon ja eläkkeen muodossa” Spännäri kirjoit-
taa, mutta huomauttaa, että osalle tuo palkinto on jäänyt saamatta 1990-luvulla
alkaneen hyvinvointivaltion palvelujen karsimisen myötä. (Mt., 61.) Einille mur-
hetta ovat aiheuttaneet pienet eläketulot, jotka riittävät nippa nappa elämiseen
ja sairaalakuluihin. Töitä Eini on tehnyt pitkän aikaan ennen 1960-lukua, jolloin
työeläkettä vasta alkoi kertyä.

Työeläkehän on tullu vasta kuuskytäseittemän vai mitä se tuli voimaan,
että neljäkytäyks prosenttia on minulla työeläkettä. Ja minun oma työ-
eläke sitten kun on kuitenkin ku minä oon pitkäikä aikaa ollu töissä sit-
ten niin, se sillon ku se rupes tulemaan tuli voimaan se ei oo ollu sillon
kun minä oon työelämän alottanu. Sitä hyvitettiin meille sitten, sillon
vähän maksettiin niistä vanhoista, työvuosista mitä ol tehtynä, että mi-
näkin sain sen, niistä kaikista ku minulla ol pitkä työura. (Eini heinä-
kuussa 2012)

Eini on myöhemmin saanut kompensaatiota tehdystä työstä, mutta taloudelli-
sesti hän on viime vuodet ollut tiukilla, sillä kuluilta ei ole voinut välttyä. Einin
puheesta paistaa kuitenkin voimakas pärjäämisen eetos (Kortteinen 1982).

29 Eininkin kohdalla kyse voi olla niin sanottu kuherruskuukausi-ilmiöstä eli eläkkeelle siirty-
misen jälkeinen vuoden, parin aktivoitumiskausi, jolloin pyritään realisoimaan lykätyt haaveet ja
tekemiset (Julkunen 2013, 75).
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Minä en lähe sosiaalivirastoihin mittään lappuja täyttämään. Tässä asun-
nossa minä maksan vuokrani ja elän omine rahoineni ja minä en oikein tilivel-
vollinen rahoistani vielä kellekään, Eini pohtii ja kertoo käyneensä katsomassa
palvelutalossa sijaitsevaa asuntoa. Se on kuitenkin ollut liian kallis, hinnaltaan
moninkertainen nykyiseen verrattuna. Eläketulojen riittävyydestä tai pikem-
minkin riittämättömyydestä kertoo myös Lauri, joka pohtii useammassa yhtey-
dessä sitä, etteivät tulot riitä mihinkään ylimääräiseen. Raha-asiat painavat
mieltä ja ovat osaltaan syypää myös yksinäisyyteen. Siinä on yks juttu kans
suurtekijä kun tarvis ollaan mahottoman paljon tota rahaa aina käytössä.
Kyllä mie menisin vaikka mihkä, mutta rahat estää monessa asiassa, Lauri
kertoo. Hän on jäänyt eläkkeelle 1970-luvulla, ollessaan vasta neljäkymmentä-
vuotias: Miulle tuttu lääkäri siellä sano kun mie olin heillä töissä, niin he sano,
että eiköhän se Lauri laiteta eläkkeelle, kun mie olin sillon työttömänä.

Työnteon Lauri on aloittanut nuorena perheensä maatilalla. Etenkin hevos-
ten kanssa tuli tehtyä paljon töitä, mikä oli Laurille mieluista. Parikymppisenä
hän muutti pois kotoa ja teki sen jälkeen lyhyitä pätkiä erilaisissa hommissa. En-
simmäisen vähintään vuoden kestäneen työsuhteen Lauri sai kolmekymppisenä,
mutta työelämästä irtautuminen tapahtui lopullisesti vain kymmenisen vuotta
myöhemmin. Elämästään Lauri on siis ollut suuremman osan eläkkeellä kuin
työelämässä, eikä hänelle Einin tavoin ole rakentunut vahvaa työhön kytkeyty-
vää identiteettiä. Eläkkeelle jääminen on Lauri merkinnyt ennen kaikkea huolta
rahojen riittävyydestä, mutta myös ”liikaa vapaa-aikaa”, jolloin yksinäisyys hii-
pii helpommin mieleen. Ja sitte ku oli töissä, kummiski minäki aika usein ollu
töissä, nii yksinäisyys meni siinä ohi, Lauri pohtii.

Laurin tavoin myös Vilho ja Aatos ovat jääneet aikaisin eläkkeelle. Aatos oli
hieman alle viisikymppinen irtautuessaan työelämästä. Toisin kuin Einillä muis-
tot ensimmäisistä eläkevuosista eivät ole mieluisia, sillä mielessä oli se, miten
muut hänen aikaiseen eläköitymiseen suhtautuvat. Näin jälkikäteen Aatos on
kuitenkin ollut kiitollinen siitä, ettei ruumiillisesti raskasta työtä tullut jatkettua
pidempään.

Elisa: Olisitte sillon halunnu vielä jatkaa työtä?

Aatos: Olisin halunnu jatkaa. Sillon ihan vaan johtava lääkäri joka oli
täällä sano että töihin ei lähetä. Että ei ainakaan ennen kun saan eri-
koislääkärin lausuntoa, ja sitä tuskin lähetään tekee. Sano että jos vielä
vanhana meinaat kävellä niin kyllä jäät eläkkeelle nyt. Kyllä minä oon
nyt sitä jälkikäteen ihan vaan kiittäny. Minä en ois enää kävelly tätä-
kään.
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Vaikka sillon tuntu kyllä hirveen pahalta. Tuollaki kirkonkylällä ku kä-
veli niin kaikki katto, että onpa tuokin laiska kun ei viiti tehä töitä.
Tuntu sillon pahalta. Ja eläkeki olis sitten vielä vähän parempi. Kyllä
vähän korjas sitä eläkettä kun kunnalla olin, mutta sitten tuli ikä vas-
taan niin siinä ei kerenny tulla niitä vuosia. Metsäalalla kun ei ollu ku
kymmenen vuotta eläkelaki voimaan, että kaikki parhaat vuodet meni
sieltä hukkaan.

[Maaliskuu 2010]

Osassa tutkimuksista on saatu viitteitä siitä, että osa terveysongelmista väistyy
eläkkeelle siirryttäessä: eläkeikää lähestyttäessä koettu terveys heikkenee ja uni-
vaikeudet lisääntyvät, mutta eläkkeelle jäämisen jälkeen sekä terveys kohenee
että univaikeudet vähenevät (Westerlund ym. 2009). Kaikkien kohdalla näin ei
kuitenkaan ole, sillä terveydessä tapahtuu myös entistä enemmän polarisoitu-
mista. Terveytensä hyväksi kokevien osuus kasvaa, mutta niin kasvaa myös hy-
vin huonoksi kokevien osuus. (Julkunen 2013, 73–74.) Seitsamon (2007) tutki-
mukseen viitaten Julkunen (2013, 74) toteaa luokkaerojen ja ”työn pitkän käsi-
varren” näkyvän terveyseroissa: ruumiillisesti kuormittava työ ennustaa kunnon
heikkenemistä, kun taas ”hyvä” ja henkisesti antoisa työ terveyden säilymistä.

Einin tavoin Aatosta harmittaa se, ettei eläkettä ehtinyt kertyä tehdystä
työstä. Samaa pohtii Vilho, joka kuitenkin aikoinaan onnistui täyttämään tulojen
menetystä ja lisääntynyttä vapaa-aikaa pienillä, joskin pimeillä töillä.

Vilho: Minä jäin semmosena viiskymppisenä eläkkeelle. Minä vähän
epäilin keskussairaalassa sitä eläkkeelle jääntiä, mutta lääkäri vakuutti,
että kyllä sinä pärjäät sillä eläkkeellä. Hän panee paperit, se rupes eh-
dottelee mulle.

Elisa: Tuntuko se sitten sillon kuitenkin ihan hyvältä vaihtoeholta?

Vilho: Kyllä minä sillon ku se selkä rupes korjaantuu sitte vuosien ku-
luttua. Ku minä olin viiskymmentä se oli vielä aika kipee, mutta sitte se
pikkuhiljaa rupes parantumaan. Minä tein semmosia pikkusia puuse-
pän, rakennustöitä. Ne oli luvattomia tietysti, mutta kulu aika ja sai jon-
kun markan rahaa. (Vilho joulukuussa 2009)

Sekä Aatoksen että Vilhon kertomuksesta välittyy kuva siitä, että eläkkeelle jää-
mistä ei juuri toppuuteltu, vaan sinne enemminkin sysättiin (Karisto 2008, 314;
Julkunen 2013; 71). Tällöin tulot ovat jääneet odotettua ja toivottua pienem-
mäksi, eikä eläkepäivillä ylimääräisiin menoihin ole juuri ollut varaa. Julkusen
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(2013, 76) mukaan myös eläkeläisten ajankäyttö antaa viitteitä sosioekonomis-
ten erojen kasvusta: hyvätuloisempien 65–69 -vuotiaiden ajankäyttö on muut-
tunut aktiivisemmaksi 1990-luvulla kun taas keskimäärin vanhuuseläkeläisten
keskuudessa ajankäyttö on muuttunut jonkin verran passiivisemmaksi. Kaik-
kien eläkeikäisten kesken eniten lisääntyy kuitenkin television katselu, jolla on
toki tärkeä merkitys monen iäkkään arjessa (esim. Virkola 2014, 241–248).

Marie Jahoda (1988, 155) erottaa nyt jo klassisessa Marienthal-tutkimukses-
saan (Jahoda, Lazarsfeld ja Zeisel 1933/2002) kaksi aikaulottuvuutta: yhtäältä
kokemuksen ajan rakenteistumisesta (ennen ja jälkeen, aiemmin ja myöhem-
min) sekä toisaalta kokemuksen sen jatkuvuudesta tai virtaamisesta. Hänen tut-
kimistaan pitkäaikaistyöttömistä tuntui siltä, että heidän aikansa vain virtaa.
Elämästä puuttui työn aikaisemmin tuottama aikarakenne ja siihen liittyvä elä-
mänhallinta. Kun aika vain virtaa, ympäröivä maailma muuttuu hahmotto-
maksi, siitä ei saa otetta (mts.; Ylijoki 2014, 49.) Eläkkeelle siirtyvä menettääkin
usein samoja asioita kuin työttömäksi jäänyt: päivärytmin, työn antaman sisäl-
lön, sosiaalisen yhteisön ja sosiaalisena identiteetin (Julkunen 2013, 75). Ei siis
ihme, että eläkeikää saattavat värittää pelko köyhyydestä, yksinäisyydestä, ikä-
vystymisestä, toimettomuudesta ja hyödyttömyydestä (mt.; Skucha ja Bernard
2000). Tällöin yksinäisyys kummitelee potentiaalisena ”sitten kun” -tilana
(Kangasniemi 2008, 258–259).

Koska olen tavannut haastateltavani vasta eläkkeelle jäämisen jälkeen ja kun
eläkevuosia on ollut jo useampi vuosikymmen takana, ei tällaisia eläköitymiseen
liittyviä pelkokuvia noussut heidän puheessaan esiin. Eläkkeellä olemisesta oli
tullut normaali osa heidän arkeaan, vaikka työelämän ulkopuolella oleminen
osaa heistä pohdituttikin. Nikander (2014) on sen sijaan saanut aineistonsa
avulla kiinni juuri eläköitymiseen ja työssä jatkamiseen liittyvistä ajatuksista.
Haastattelemiaan miehiä Nikander on tavannut sekä 50-vuotiaana että nelja-
töistä vuotta myöhemmin, 64-vuotiaana, minkä myötä on kuvannut kahden
miehen hyvin erilaisia eläköitymispolkuja: toinen on luovuttanut yrityksensä jäl-
kikasvulleen, kun taas toinen on siirtynyt ”eläkkeeltä toiselle” eli työttömyys-
eläkkeeltä vanhuuseläkkeelle ja pohtii muutoksen aiheuttaneen ”jonkinlaisia
identiteetti-ihmettelyjä”, vaikkei elämäntilanteeseen muutosta tullutkaan.
Vaikka miesten polut eroavat toisistaan, Nikander (mt., 50) toteaa molempien
tarinan jäsentyvän työn kautta: jos työtä ei ole, on epäonnistunut löytämään
paikkansa ja tarinalta puuttuu tulevaisuusperspektiivi, mutta yhtälailla töistä
pois jäätyä ja firman siirryttyä pojalle ollaan ”ei mikään”.

Elaine Cumming (2000) on esittänyt eläkkeelle jäämisen olevan hankala
vaihe erityisesti miehille, sillä miesten identiteetti on naisia vahvemmin raken-
tunut palkkatyölle (Jyrkämä 2013, 91). Myös kohtaamieni ikääntyvien kerto-
mana eläkkeelle jääminen näyttäytyy elämänmuutoksena, jossa status, asema,
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tekeminen, tulot, sosiaaliset suhteet ja arkiset rutiinit muuttuvat (Julkunen
2014, 64). Kariston (2012, 244) mukaan eläköityminen voi viedä ”ojasta allik-
koon: työstä ja kiireestä pääsee, mutta tilalle luikertelee tylsyys, jos luontevia
rooleja ja mielekästä tekemistä ei löydy”.30 Aiheeseen on tartuttu myös julkisessa
keskustelussa. Syksyllä 2014 Savon Sanomissa uutisoitiin otsikolla ”Työn sanka-
rille vapaus voi olla ongelma” eläkeläisvalmennuksista. ”Meidät on ympäröinyt
koko elämän neuvonantajien joukko, mutta eläkkeelle siirryttäessä sellaista ei
aina olekaan. Osaamisen arvo nollataan, työyhteisö ja työterveyshuolto jäävät
pois, eikä työnantajakaan enää valmenna” pohtii 71-vuotias eläkeläisvalmentaja.
Samaisessa lehtijutussa pohditaan viimeisten työelämässä vietettyjen vuosien
olevan monelle rankkoja ja monen joutuvan eläkkeelle vastoin tahtoaan: ”työn-
tekijät odottavat keskustelua myös tulevasta, mutta työpaikoissa on unohdettu
saattohoito”. (Pasanen 2014.)

Myös Pauli on joutunut odotettua aiemmin eläkkeelle, alle viisikymppisenä,
mutta pienten tulojen sijaan häntä on jäänyt vaivaamaan tapa, jolla hän työelä-
mästä irtautui tai pikemminkin tipahti pois. Toisella haastattelukerralla, puoli-
toista vuotta myöhemmin, Pauli kertoi nähneensä edellisyönä painajaista, jonka
keskiössä on ollut eläkkeelle jääminen, ja tapahtumien olevan yhä päivittäin
mielessä parinkymmenen vuoden jälkeenkin. Lääkäri oli ohjanut Paulin suoraan
eläkkeelle, sillä hän ei ollut voinut tehdä vaadittuja reissutöitä jouduttuaan lii-
kenneonnettomuuteen ja loukattuaan jalkansa. Paulin mukaan noihin aikoihin
ihmisiä haluttiin panna nopeasti pihalle. Välit esimieheen katkesivat, ja Pauli
miettii tapahtumissa olleen jotain hämärää.

Elisa: Minkälainen tilanne se oli sillon se, se kun jäitte eläkkeelle?

Pauli: No se oli kun mä olin Helsingis töissä ja sit mä sain täältä paikan
muka. Ensin kävin Helsingistä täällä töissä, sitten kävin täältä Helsin-
gissä töissä ja mä sanoin lääkärille että ”en en mä pysty tähän”. No hän
kirjottaa eläkepaperit. Jotain hämärää siinä oli. On mun ajatuksissakin
sitten (naurahdus) ja samoin tekemisissä. Mutta en mää en tiedä kuka
teki ja mitä.

Elisa: Niin ja se vaivaa sitten?

Pauli: Niin mielessä on joo.

[Heinäkuu 2012]

30 Eläkkeellä ollessa yksinäisyyttä aiheuttava ”vapaa-ajan tyhjiö” voi muodostua myös sen
vuoksi, että puoliso on vielä jäänyt työelämään, ja arkipäivät vietetään yksin, kuten havaitsin iäk-
käiden ongelmapelaamista käsittelvässä tutkimuksessa (Pajunen 2010, 48).
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Ennen eläkkeellejäämistä Pauli on tehnyt ahkerasti töitä, aika ajoin jopa kolmea
työtä samanaikaisesti. Jouluaattokin tuli usein oltua töissä, sillä Pauli halusi
elättää perheensä ja saada lainat maksettua. Pauli miettii, että töitä olisi voinut
tehdä paljon pidempäänkin, jos työnantaja olisi joustanut sen ehdoissa. Toi-
saalta mielessä on se, millaista elämä olisi ollut, jos hän olisi päässyt opiskele-
maan maatalouskouluun, josta aikoinaan tuli haaveiltua.

Suomessa työnteko lopetetaan erilaisia reittejä pitkin: jäädään työttömäksi
tai työkyvyttömäksi, kuljetaan ”työttömyyseläkeputkeen”, siirrytään vanhuus-
eläkkeelle tai joskus vain jäädään pois työstä kun mitta on tullut täyteen tai ero-
paketti annettu käteen (Julkunen 2013, 66). 1990-luvun laman aikana työttö-
myydestä tuli tyypillinen työnteon lopettamisen väylä, ja myös Paulin eläköity-
minen sijoittuu noihin aikoihin. Julkusen (mt. 66–68) mukaan ikääntyneellä
työttömällä, putkessa tai ei, ei ole paljoakaan mahdollisuuksia palata työelä-
mään, sillä Suomessa on perinteisesti tehty työtä joko täysin voimin tai ei lain-
kaan.

Kulttuurin muutosta on toki tapahtunut ja tapahtumassa, sillä työurien pi-
dentämisestä on tullut keskeinen kansallinen intressi ja esimerkiksi osa-aika-
eläkkeestä on muodostunut eräänlainen sosiaalipolitisoitu siirtymävaihe, joka
tarjoaa niin työn kuin eläkkeellä olon hyviä puolia (Julkunen 2013, 68). Työn-
antajan ja työyhteisöjen asenteet voivat kuitenkin estää sen toteutumista (mt.),
kuten Paulinkin kohdalla on käynyt. Tutkimusten mukaan elämään ollaan tyy-
tyväisempiä, jos eläkkeelle jäämistä on suunniteltu ja vapaaehtoista ja jos se
ajoittuu suunnilleen samoin kuin muilla (Seitsamo 2007, 17–18). Myös osalle
kohtaamistani ikääntyneistä eläkkeelle jääminen on merkinnyt kaivattua vapau-
den tunnetta, ja eläkeikä ollut ihan parasta aikaa, vaikka sitä eletään jo toista
vuosikymmenettä. Esimerkiksi Olaville mielekkään eläkeiän on mahdollistanut
pitkä työura, hyvänä pysynyt terveys ja sopivan kokoinen tilipussi (ks. s. 137).
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6 Rakoileva sosiaalinen saattue

Seuraavaksi tarkastelen yksinäisyyttä, joka kietoutuu yhteydentunteen puuttee-
seen, osattomuuden ja turvattomuuden kokemuksiin. Kohtaamillani ikäänty-
villä se on liittynyt ruumiin rajallisuuteen, hyvän ystävän kaipuuseen, vieraaksi
koettuun kulttuuriin ja vanhemmuuden kitkoihin. Puhun rakoilevasta sosiaali-
sesta saattueesta, sillä ymmärrän erilaisten sosiaalisten saattueiden tai verkos-
tojen voivan olla sekä tukevia että rajallisia (tai rajoittavia), jopa samanaikaisesti
(vrt. Fiori ym. 2007; Litwin 2001). Yksinomaan ihmissuhteista rakoilevassa so-
siaalisessa saattueessa ei kuitenkaan ole kyse, vaan myös arjen infrastruktuu-
rista, joka osaltaan sanelee sosiaalisen osallisuuden ehdot (Karisto 2012, 245).
Lähden liikkeelle ruumiin rajallisuudesta, johon fyysinen ja sosiaalinen ympä-
ristö erityisen vahvasti linkittyy.

6.1 Ruumiin rajallisuus

Kuten tutkimuksen alkupuolella toin esiin, ikääntyvien yksinäisyyttä on usein
tarkasteltu heikentyneen toimintakyvyn näkökulmasta, jonka tiedetään altista-
van yksinäisyyden kokemuksille (ks. Savikko 2008, 21–22; Uotila 2011, 28–29).
Tässä suhteessa en tee poikkeusta, sillä toimintakykyyn liittyvistä rajoitteista ja
sen myötä kohdatusta yksinäisyydestä kertoivat myös haastateltavistani, erityi-
sesti Vilho, Eini ja Aatos. Vilho on useampi vuosi sitten muuttanut maaseudulta
”kirkonkylän läheisyyteen”. Vilhon yksinäisyys kumpuaa ennen kaikkea kuulon
huononemisesta, jonka myötä hänen arkensa on supistunut kodin seinien sisä-
puolelle. Alkuaikoina kylällä tuli tavattua tuttavia ja välillä istuskeltua baarissa-
kin, mutta nyt kulkeminen on pankki- ja kauppa-asiointeja lukuun ottamatta
jäänyt. Minä kartan, missä ihmissakkia on. Minä en juuri mee sinne, vaikka
siinä tuttujaki on, Vilho kertoo.

Jos kuulisin, kävisin noissa vanhusten tilaisuuksissa, mutta se on turha
meikäläisen mennä sinne. Ne ihmiset pitää huonokuulosta ihan pöh-
könä. Minä kerran sain kouriintuntuvan käsityksen kun olin tuolla kau-
passa. Siitä on monta vuotta jo, mutta täällä kirkolla asuin. Minä kysyin
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siinä kassalla jotain asiaa ja sanoin että mitä kun minä kuulen niin huo-
nosti, että ihmiset pitää pöhkönä. Se sano se kassa rouva, että siinä sinä
oot oikeessa, kyllä ne pitää huonokuulosta pöhkönä. En minä viiti käyä,
naureskellaan vaan. Sitte ei tiiä, mitä ne naureskelee kun et kuule.
(Vilho joulukuussa 2009)

Vilho on kärsinyt heikkokuuloisuudesta ison osan elämästään. Hän arvelee sen
periytyneen äidiltään, jolla oli myös huono kuulo. Olin kuuskymmentäviis
vuotta vanha ku minun täyty rueta ”mitä” kyselee, Vilho kertoo ja pohtii, että
asiat olisivat elämässä paremmin, jos kuulo olisi normaali. Kahden kesken jutel-
lessaan Vilho kuulee tarpeeksi hyvin, mutta kun keskusteluun tulee mukaan
muita, menee ihan ulalle kaikki. Epämiellyttäviltä tuntuvien tilanteiden välttä-
miseksi Vilho jää mielummin kotiin kuin lähtee ihmisten ilmoille. Myös kovat
ääneet rasittavat: ku esimerkiks tässä joku vuos takaperin ku minun tyttären
tytär pääs ripille niin se kirkko oli hyvin vaikee ku ne urut soi niin mun täyty
lähtee pihalle sieltä kirkosta.

Vilho on etsinyt vaihtoehtoja kotiin jäämiselle, mutta kahdenkeskistenkin
ystävyyssuhteiden ylläpitäminen on osoittautunut vaikeaksi. Hän kertoo lähellä
asuneesta ystävästä, jonka luona tuli aikoinaan vierailtua säännöllisesti.

Minä kävin tuossa viereisessä palvelutalossa. Kävin siellä uskollisesti
melkein joka viikko kun siellä asuu yks vanha naapuri kotipaikalta.
Minä kävin siellä syksyllä kaks kolme kertaa, mutta se ei ollu kotona.
Aattelin, että onkohan se kuollu ja seurasin lehdestä oikein kuolinilmo-
tusta, mutta se olikin ollu sairaalassa.

Sen jälkeen en ole käyny. Sinne on niin vaikee mennä kun ovi lukossa
ja se ei kuule. Siellä aina pauhaa televisio tai ratio ja se ite nukkuu. Se
ei kuule ovikellon soittoo. Minä osutin aina siihen kun sinne menee ruo-
kapalvelu viemään ruokaa ennen yhtätoista. Menin samasta ovista. Tai
sitten jos se söi siinä, naputin akkunaan. (Vilho joulukuussa 2009)

Yhteydenpitoa ystäviin ja tuttaviin on rajoittanut myös heidän heikkokuuloisuu-
tensa, kuten ylläoleva katkelma paljastaa. Vilho kertoo monella tuttavalla olevan
kuulokoje, mutta useimpien säilyttävän sitä piirongin laatikossa. Toiset nuu-
kuuttaan ja toiset siksi, etteivät ole oppineet sitä käyttämään. Myös muissa tut-
kimuksissa kuulon huononemisen on havaittu olevan yhteydessä yksinäisyyteen
(esim. Chen 1994; Kramer ym. 2002; Victor ym. 2009; Pronk ym. 2011). Kuulon
heikennyttyä mahdollisuudet liikkua kodin ulkopuolella ja tavata muita vähene-
vät (Viljanen ym. 2014), mutta myös kotona tekemistä voi joutua rajoittamaan.
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Vilholle ongelmia on tuottanut television katselu, josta on voinut katsoa ainoas-
taan tekstitettyjä ohjelmia, mitä hän harmittelee. Monelle televisio on tärkeä ar-
jen toistuvuuden kannattelija (Jokinen 2005a, 112), mutta iäkkäälle se voi olla
myös keino integroitua kodin ulkopuoliseen maailmaan (Knall ja Östlund 2009,
32–33) tai luoda äänimaailmaa muutoin hiljaiseen kotiin (Virkola 2014, 244).

Vilhon tavoin myös Eini on käyttänyt kuulolaitetta pidemmän aikaa. Viime
aikoina se on kuitenkin ollut rikki, eikä kuulolaitetta ole voinut käyttää kuin telk-
karia katsoessa ja paikoillaan pysyessä. Siitä minä en liiku mihinkään, hän huo-
mauttaa. Mieltä rassaa erityisesti se, ettei kuulolaitteesta ole apua ulkona. Piha-
keinussa kun olisi mukava jutustella naapuruston naisten kesken.

Tälleen kahestaan ku on ja sitte toisilla ihmisillä on niin paljon kovempi
ääni. Minun tuolla toisella pojalla on liianki kova aina välillä. Mutta sit-
ten se rouva, joka minun luona lauantaina oli, hän on ollu kaupassa
(töissä), niin hänellä on hyvin selkeä ääni. Sen kanssa on ihana puhua.
Mutta aina minun pitää ihmistä silmiin kattoa ja kasvoihin, että nään.
Suun liikkeistä saan jonkun verran selvää. On se monessa asiassa tuolla
ulkona niinku tänä syksynä kun kuulolaite on ollu huonossa kunnossa,
en minä aina kuule siellä keinussa esimerkiks, että mitä ne puhuu. (Eini
joulukuussa 2009)

Pihakeinua kauemmaksi Eini ei juuri pääsisikään, harvoin edes sinne saakka.
Kuulon lisäksi murheena on ollut heikko sydän, jonka vuoksi Eini kävi leikkauk-
sessa hieman ennen ensimmäistä haastattelua. Leikkauksen jälkeen omaeh-
toista kulkemista on rajoittanut asuintalon hissittömyys. Tyypilliseen 1970-lu-
vun rakentamisen tyyliin Einin asuintalo on suunniteltu perheille ja nuorem-
mille asukkaille, ei ikääntyviä tai liikuntarajoitteisia ajatellen. Einillä on ollut
kaupungilta saatu rollaattori käytössään, mutta se on liian iso asunnosta ulos ja
sisään kuljetettavaksi. Pienemmästä kolmipyöräisestäkään ei olisi apua, sillä sen
liikuttaminen yksin on mahdotonta ilman hissiä. Päästäkseen ulos rapusta Einin
on avattava kolme raskasta ovea.

Timo Kopomaa (2014) on tarkastellut ikääntyneiden sosiaalisia toimintoja ja
toimijuuksia nimenomaan hissin näkökulmasta. Kopomaan mukaan koti laaje-
nee hissin myötä ”rihmastona talon eri asuinvyöhykkeille: saunaan, kellariin,
naapuriasujan kerrostasanteelle, ehkä vinttiin ja pihalle” (mt., 160). Hissit ovat
yhteisiä asukastiloja, mutta myös siirtymisteknologiaa, sillä niiden avulla voi-
daan vahvistaa ikääntyvien liikkumiskykyä ja laajentaa heidän asuinpiiriään.
(Mt.) Kulkemisessa onkin usein kyse paljon muustakin kuin siirtymisestä pai-
kasta toiseen: se on aktiivinen ja keskeinen voima siinä millaisia mahdollisuuk-
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sia itse kullakin on osallistua poliittiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen toimin-
taan (Tedre ja Pulkkinen 2011, 301). Kahteen ja puoleen kuukauteen oon käyny
korkeintaan neljä kertaa ulkona. Kun se hissi on puuttunu, se ei oo antanu
mulle käyntioikeutta, Eini toteaa. Nyt Einin yhteys ulkomaailmaan on ollut täy-
sin muiden varassa. Poika on käyttänyt apteekissa, lääkärissä ja kaupassa tai
tehnyt ruoka-ostokset Einin puolesta.

Eini on aikoinaan viettänyt paljon aikaa lähiympäristössä, jossa asuvat ihmi-
set ovat tulleet tutuksi talossa vietettyjen vuosikymmenten aikana. Eini kertoo
hänellä olevan muutamia ystäviä, joiden kanssa tulee aika ajoin soiteltua ja yksi
ystävä, joka on auttanut pojan perheen rinnalla auttanut monissa käytännön asi-
oissa ja leipomalla joulua. Tämä ystävä on Einiä selvästi nuorempi, hyvässä kun-
nossa ja aktiivinen liikkumaan. Aikoinaan samassa talossa asuneet naiset ystä-
vystyivät sen jälkeen, kun Einin puoliso kuoli. Nyt ystävä asuu jo kauempana,
mutta kulkee Einin luona autolla tai pyöräillen. Sieni- ja marjastusaikoina yh-
teydenpito on vähäisempää, sillä tuolloin ystävän aika kuluu metsässä, eikä Ei-
nillä ole sinne ollut enää kuntonsa puolesta asiaa. Aikoinaan Eini kävi monen
vuoden ajan seurakunnalla ruokailemassa, mutta joutui siitäkin luopumaan
reistailevan sydämensä vuoksi.

Kodin seinien sisäpuolella Einin päivät eivät tunnu mielekkäiltä, koska teke-
mistä ei juuri ole. Mieluinen käsityöharrastus on jäänyt, sillä ompelukonetta on
mahdoton saada itse esille, eikä kroppa kestä virkkaustakaan. Harrastuksista
luopumista enemmän Einin mieltä painaa se, että sairastumisen myötä lähes
kaikki ihmissuhteet ovat kuihtuneet. Einistä on aina ollut mukava kutsua ystäviä
kylään. Erityisen harmistuneena hän muistelee leikkauksen jälkeistä aikaa, jol-
loin kahvinkeitto oli vaikeaa ja jutustellessa piti laittaa pitkälleen. Sen vuoksi ys-
täviä ei juuri kehdannut pyytää kylään. Vähitellen ystävät lakkasivatkin käy-
mästä, syystä tai toisesta, jota Eini ei oikein itsekään varmaksi tiedä. Ne van-
henoo niinku minäkin ja liikkuminen hidastuu, Eini miettii. Todeten kuitenkin
myöhemmin, että ihmiset pelkää tätä sairautta.

Norbert Elias (1985, 10) kirjoittaa ihmisten olevan usein kyvyttömiä kohtaa-
maan, tarjoamaan apua ja hellyyttä kuolevalle ihmiselle, sillä toisen kuolema
muistuttaa meitä omasta kuolevaisuudestamme. Tämä välittyy myös Einin poh-
dinnasta. Kun sitä on tämmönen rampa jo, niin kaipa ne pelkää, että se tarttuu,
toteaa myös Aatos. Rivitalosasunnosta huolimatta Aatoksenkin päivät kuluvat
pitkälti yksin kotona, sillä selkävaivojen vuoksi liikkuminen on vaikeaa. Kauppa-
ja muut välttämättömät asioinnit hoituvat taksikuljetuksella. Aatoksella on kuu-
kausittain käytössä yhdeksän edestakaista matkaa, mutta näillä reissuilla ei ehdi
juuri kaupoissa pyörimään ja tuttujen kanssa juttelemaan.

No kyllä se pari, kolme kertaa viikossa pitää käyä. Sitten kun on muitaki
asioita välillä. Sitten kun tuolla palvelutaksikortilla loppuu äkkiä kun ei
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oo kun kaheksantoista yhdensuuntasta matkaa kuukaudessa. Yheksän
edestakasta ja se on sama, käykö lähikaupassa vai tuolla kirkonkylällä.
Ei siinä kerkee mitään asioita kun liikkuminen on hidasta. Sitten, jos on
vähän matkaa liikkeiden välillä, niin ei viiti lähtee kävelemään. Täytyy
jo soittaa uus tyyppi. (Aatos maaliskuussa 2010)

Taksikuljetuksen lisäksi Aatos on kulkenut lähellä asuvan tuttavansa kyydillä
viikoittaiseen harrastukseensa paikallisen yhdistyksen kerhoon. Useimmat päi-
vät ovat kuitenkin yksinäisiä. Sillä mihinkään ei omin avuin pysty liikkumaan,
eikä kyläilijöitä juuri ole, Aatos kertoo. Kova kyläilijä hän ei itsekään ole ollut,
mutta nyt matka kotoa ulos rajoittuu postiluukulle tai enintään muutaman kym-
menen metrin päähän pihatietä pitkin. Talvella haasteensa liikkumiselle aiheut-
taa pukeutuminen, sillä turvonneeseen jalkaan ei ole löytynyt sopivia kenkiä. Ke-
sällä kengät istuvat, mutta lähteminen ei silloinkaan ole helppoa. Kyllähän se
siitä kun kunto menee huonoks ni kyllä se vaikuttaa heti siihen, että kun ei
pääse tonne mihkää liikkumaan eikä käymään missään riennoissa. Kun sen
rupee huomaamaan, niin sitten se on paras pysyä kyllä pois. Ei halua lähtee
toisten harmiks, Aatos toteaa.

Aatoksen tavoin noin joka toiselle Ikihyvään osallistuneista vanhimman ikä-
ryhmän vastaajista joutuminen riippuvaiseksi toisen avusta aiheuttaa huolta tai
turvattomuutta. Mikään muu kyselylomakkeessa mainittu asia ei huoleta yhtä
paljoa31. Irmeli Järventie (1993, 145) on kuvannut avuttomuuden tunnetta, ko-
kemuksista kipeimpänä ja ahdistavimpana. Siihen liittyy kokemus tuskallisesta
riippuvuudesta, hylätyksi tulemisesta tai ainakin sen uhasta ja identiteetin pe-
rustoja uhkaavan häpeän tunne henkilökohtaisesta riittämättömyydestä. Jär-
ventien (mt.) mukaan avuttomuus on vääjämättä yhteydessä myös yksinäisyy-
den sietoon, joka pienenee kun toiminnalliset mahdollisuudet kaventuvat. (Ks.
myös Pirhonen, Tiilikainen ja Lemivaara 2016.)

Pari vuotta ensimmäisen kohtaamisemme jälkeen Aatoksen liikuntakyky on
huonontunut entisestään, eikä hän juuri pääse liikkumaan postilaatikkoa pi-
demmälle. Kotisairaanhoitajat käyvät päivittäin, mutta muuten kotona on hil-
jaista. Läsnä on pelkoa kaatumisesta, sillä Aatosta huimaa ja pyöryttää usein.
Kaatumisilta hän ei ole välttynyt, mutta saanut soitettua apua hätäpuhelimella.
Kerran puhelin ei toiminut, mutta tuolloin Aatos pääsi pukkaamaan ulko-oven
auki ja ohikulkenut naapuri oli hälyttänyt apua. Kaatumisten vuoksi Aatos on
viettänyt yksittäisiä jaksoja terveyskeskuksen vuodeosastolla. Saapuessa kotiin

31 Kysymyspatterissa tiedusteltiin muun muassa yksin asumisen, ulkona pimeällä liikkumisen,
muistin heikkenemisen, oman kuoleman, laitoshoitoon joutumisen tai läheisen kuoleman aiheut-
taman huolen ilmenemistä. Toiseksi eniten huolta tai turvattomuutta muistin heikkeneminen
(Haapola ym. 2009, 100).
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edelliseltä sairaala-jaksolta Aatos kirjoitti päiväkirjaansa: ”Tulin sairaalasta ko-
tiin, mutta huonommassa kunnossa kuin mennessäni.” Hänen mielessään on jo
pidemmän aikaa ollut toive siitä, ettei enää tarvisisi asua yksin. Hakemus pai-
kalliseen vanhainkotiin on laitettu eteenpäin.

Oma turvallisuutta ja jatkuvuutta luova koti on asujalleen merkityksellinen
ja aivan erityinen paikka (Vilkko 1995, 171), mutta kodista voi tulla myös kiel-
teisten kokemusten tila, kuten Aatoksen ja Einin kohdalla on käynyt. Tutkimuk-
sen alkupuolella viittasin Karin Dalhbergin (2010, 201–203), joka on kuvannut
hoivaa tarvitsevien yksinäisyyttä, kokemusta siitä, ettei ole tullut kuulluksi tai
ymmärretyksi silloin kun on itse ollut haavoittuvainen, avun tarpeessa. Varsi-
naiseen ”potiluuteen” (Lämsä 2013) liittyvästä yksinäisyydestä kohtaamani
ikääntyvät eivät kertoneet, vaikka esimerkiksi Aatos oli viettänyt pitkiäkin pätkiä
terveyskeskuksen vuodeosastolla. Eini sen sijaan oli kotiutettu hyvin pian sydän-
leikkauksen jälkeen sikainfluenssan pelossa: Oltiin sitä mieltä, että ku minä
asun yksin, täällä on nämä kaikki minun vanhat pasilit niin syön näitä vaan
sitten. Kotiuttamiseen Eini suhtautui ristiriitaisin ajatuksin, sillä hänen mie-
leensä oli vahvasti jäänyt ahdistava kokemus kotona sairastamisesta, tai pikem-
minkin elämän ja kuoleman rajamailla olemisesta:

Jo sitä ennen minä ajattelin, että jos ihminen kuolee kun sydän on sai-
ras, se saa mennä. Ei sen tartte ku minä oon yli kaheksankymmentä.
Niin sit rupes tulemaan sellanen tilanne, että kuolema ei tullu, vaikka
minä vähän väliä olin tajuttomana tiällä. Ja kun itekseen on, se ei mi-
kään helppo herätä sitten siitä huonosta tilasta. (Eini joulukuussa
2009)

Einin kuvaamasta turvattomuuden värittämästä yksinäisyydestä ovat kirjoitta-
neet myös Vilkko ja kumppanit (2010), jotka havaitsivat yksinäisyyden olevan
yleisintä niillä ikääntyvillä, jotka ovat hakeutumassa palveluihin tai tarvitsevat
niitä aiemmin saatujen lisäksi. Vähäisintä yksinäisyys oli palvelutaloissa asuvilla
iäkkäillä, jotka jo saivat määrällisesti enemmän tai laadullisesti vaativampia pal-
veluita. Tutkijoiden mukaan tulos on sekä yllättävä että yllätyksetön, sillä on
luontevaa ajatella, että yksinäisyyttä koetaan tilanteissa, joissa palveluiden tarve
on kasvanut, mutta sitä ei vielä ole saatavilla. Kun kotipalvelua on saatu ja jos se
vastaa avun tarvetta, turvallisuuden kokemus lisääntyy ja yksinäisyyden tunte-
mukset hellittävät. Yksinäisyyden yleisyyden vaihtelun palvelun saannin suh-
teen saattaakin viitata ”laajentuneeseen” yksinäisyyden tai turvattomuuden kä-
sitteeseen, jossa iäkkään ihmisen tilannetta leimaa huoli arkiselviytymisestä.
(Vilkko ym. 2010, 52–53.)
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Eeva Jokinen (2005a) on kuvannut arjen olevan inhimillisen toiminnan ja
olemassaolon muoto, joka on mahdollisuutena läsnä missä tahansa. Tuo mah-
dollisuus voi olla keveä tai painava, missä kohdataan arjen paradoksaalisuus:
kun arki sujuu ikään kuin huomaamatta, se on kevyttä ja saattaa tuntua pinnal-
liseltakin, mutta kun arki alkaa niin sanotusti tökkiä, eikä enää tiedä jaksaako
aamulla nousta sängystä tai ilahtuuko kahvin tuoksusta tai lehden lukemisesta,
siitä tulee painavaa, eikä sitä voi olla huomaamatta. (Mt., 10–11.) Eini kertoo
miettivänsä aika ajoin sitä, miksi juuri hänen on täytynyt elää näin kauan. Mies
kun on kuollut alle seitsemänkymppisenä, samoin kaikki sisarukset. Pitääkö
minun muiden elämää jatkaa, Eini ihmettelee. Joskus mielessä on kysymys siitä
mikä tarkoitus sillä oli, että aikoinaan tuli käytyä sydänleikkauksessa. Jos leik-
kaukseen ei olisi tullut mentyä, olisi hän saattanut jo päästä pois.

Haim Hazan (2009) on kirjoittanut yhteiskunnan ulkopuolella olevasta niin
sanotusta neljännestä tilasta, johon ikääntyneet siirtyvät menettäessään täysi-
valtaisuuttaan fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn merkittävästi heikentyessä.
Vastaavanlaisia ajatuksia on ollut monilla muilla tutkijoilla (esim. Hockey ja
James 1992; Nikander ja Zechner 2006), jotka ovat havainneet neljättä ikää elä-
vien jäävän herkästi täysivaltaisen aikuisuuden ja kansalaisuuden ulkopuolelle.
(Spännäri 2007, 26.) Vanhenemisen tutkimuksessa on puhuttu irtaantumisesta,
sosiaalisen vanhenemisen kannalta välttämättömästä vetäytymisestä (Cumming
ja Henry 1961, 14–15). Irtaantumisen tapahtuessa tasapainosesti, vapaaehtoi-
sesti ja toivotusti, lopputuloksena on tyytyväisyys ja hyvä vanheneminen (mt.),
ainakin teoreettisesti ajateltuna.

Niin Vilhon, Aatoksen kuin Einin puheesta välittyy kokemus siitä, että ”yh-
teiskunnan laidalle” on jouduttu vasten tahtoisesti ruumiin rajallisuuden, kuten
heikkokuuloisuuden tai heikentyneen liikkumiskyvyn vuoksi. Erityisen vahvasti
tämä välitttyy Einin puheesta, kun hän pohtii merkitystään suhteessa nuorem-
piin ihmisiin: Kun on tämä sairaus, tämä elämä on siinä mielessä menny alas-
päin, että ei enää kukaan nuoremmista ihmisistä halua puhuakaan.[..] Tänä
päivänä on nuoret ihmiset tullu taloon ja ei ne puhu enää, ne menee ohitte
vaan. Myöhemmässä vaiheessa haastattelua Eini kuitenkin pehmentää näke-
mystään toteamalla, että syy yksin jäämiseen löytyy myös omasta luonteesta,
joka on muuttunut vanhenemisen myötä.

Ja kyllä sitä sitten kun vanhaksi tulee, vierastaa ihmisiä. Minä ainakin
kun meen kauppaan, jos ei ole ihan minun ikäisiä tai jotka ei ole ennes-
tään tuttuja niin en minä puhu niille mitään koskaan. Sitä eristyy, kun
siinä tulee semmonen tunne, että ei ole ihan samanarvoinen toisten ih-
misten kanssa enää. (Eini joulukuussa 2009)
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Pari vuotta myöhemmin, kun sairaudet eivät enää samassa määrin vaivaa, Eini
toteaa olevansa tämän elämän kannalla vielä. Käydessään nukkumaan ja aa-
mulla noustessa elämänhalua yhä löytyy. Vuosi sitten hän on muuttanut uuteen
taloon, jossa ei tarvitse murehtia hissittömyydestä, sillä asunto on pohjakerrok-
sessa. Tarjosivat mulle että muuttaa ylemmäks, minä sanoin että miten sitä
ylemmäks muutan ku teillä ei oo hissiä, Eini kertoo naurahtaen. Vaikka asunto
on lähellä entistä kotitaloa, sosiaaliset kontaktit ovat kuitenkin entisestään vä-
hentyneet, sillä uudessa talossa ei asu yhtään tuttua menneiltä vuosilta. Kodin
ulkopuolella Eini ei juuri liiku. Sateisena kesänä ulkoilu on jäänyt, sillä rollaatto-
rin kanssa kulkiessa on vaikea pitää kiinni sateenvarjosta. Kun pihalenkkiä ei ole
voinut tehdä, untakin on iltaisin vaikea saada.

Ei tämän ikäisenä pitäisi enää muuttaa, Eini toteaa. Välillä mielessä on ys-
tävätär, jonka kanssa oltiin aikoinaan paljon yksissä. Mutta se kun on vanhen-
tunu, niin se ei niinku tuu vieläkään käymään, Eini pohtii. Mieltä kaihertaa syy
siihen, miksi ystävä on lakannut käymästä: mä olen varmaan jotenkin loukan-
nut sitä. Taustalla voi olla ystävän muistisairaus, jonka myötä niin fyysinen kuin
sosiaalinen maailma herkästi kutistuu (Virkola 2014). Näin on Einillekin muis-
tisairauden edetessä käynyt.

6.2 Hyvän ystävän kaipuu

Myöhäisen iän ystävyyssuhteista puhutaan harvoin, vaikka iäkkäiden tiedetään
arvostavan erityisen paljon kontakteja oman ikäisiinsä (esim. Holmén ym. 1992;
Victor ym. 2009). Ystävien ja tuttavien poismenolta harva yli 80-vuotias on vält-
tynyt. Varsin yleisiä olivat haastateltavieni kertomukset siitä, miten ystäviä on
viimeksi nähty yhteisen tuttavan tai ystävän hautajaisissa, ja vuoteen saattoi nii-
täkin mahtua useammat. Yksinomaan ystävävyyssuhteisiin liittyvistä menete-
tyksistä ei kuitenkaan kerrottu. Läsnä oli myös toive siitä, että vanhemmitenkin
voisi löytää uuden ja juuri itselle sopivan ystävän.

Olavin vaimolla on aikoinaan ollut monta sisarusta, joiden kanssa pariskunta
oli paljon yhteyksissä. Nyt sisarukset ovat kaikki kuolleet, eikä tuttujakaan enää
juuri näe, etenkään kaupungissa. Mökin seutuvilla heitä on onneksi edelleen.
Olavia mietityttää etenkin työkavereiden kohtalo: heitä kun ei ole näkynyt enää
vuosiin missään. Torilta ja kuukausittain järjestettäviltä markkinoilta ovat tut-
tujen ihmisten rivit jo harventuneet.

Täällä on vähemmän tuttuja, täällä kaupungissa. Esimerkiks työkave-
reita ei tapaa enää yhtään, onko ne sitten sairastunu taikka kuolleet.
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Ennen joskus vuosia sitten torille kun meni, niin siellä oli vanhoja ka-
vereita työkavereita ja muita tuttuja, mutta nyt vaikka on markkinat
taikka muuta, on paljon väkeä mutta ei yhtään tuttua saata löytää sitten
joinakin päivinä siellä. (Olavi heinäkuussa 2012)

Veronsa ystäväpiiristä tai seuraelämästä, kuten Olavi asian ilmaisee, on vienyt
vuodet omaishoitajana, jolloin Olavi hoiti muistisairasta vaimoaan kotona. Vai-
mon sisarukset pitivät yhteyttä ja kävivät kylässä, mutta muuten yhteksiä ei
juuri ollut. Vaikka vaimo on nyt ollut jo useamman vuoden ollut sairaalahoi-
dossa, ei kyläilykulttuuria ole menetetyn tilalle syntynyt.

Ei oo sellasia, jotka kävis kylässä. Ei yhtään, vaikka joskus sitä toivoo,
että olis, mutta ei oo sattunut sitten. Minä olin niin pitkään pois tälla-
sesta seuraelämästä sen vaimon kanssa kun siinä meni ne viimiset
kolme vuotta sillä tavalla, että ei siinä pääsy oikein mihkään. (Olavi
maaliskuussa 2010)

Tuula Mikkola (2009, 80) on tarkastellut puolisohoivan arkea ja todennut puo-
lison sairastumisen tai vammautumisen merkitsevän väistämättä muutoksia ar-
keen, mutta hoivaa antavien ja saavien pyrkivän siitä huolimatta pitämään huo-
len omasta elämästään ja sen jatkuvuudesta. Hoivan tarpeen lisääntyessä hi-
taasti ja vähitellen, se on usein helpompaa kuin silloin kun muutokset tapahtu-
vat nopeasti, ilman mahdollisuutta niiden ennakointiin. (Mt., 81–82; ks. myös
Tikkanen 2016.) Olavi kertoo puolison sairauden edenneen hitaasti, mutta vii-
meiset vuodet olivat erityisen raskaita. Kotona sinniteltiin kahdestaan, vaikka
öisin ei juuri nukuttu ja aika ajoin puoliso eksyi omille teilleen löytämättä takai-
sin kotiin. Muutoin kaikki arkinen toiminta rytmittyi kodin sisäpuolelle ja hoi-
van ympärille. Pariskunta oli yksin ja muista erillään (ks. myös Mikkola 2009;
Tikkanen 2016). Raskaiden omaishoitovuosien jälkeen Olavi kokee arjen monin
tavoin helpottuneen ja päivien olevan usein melko puuhakkaita kahvilakäyntien,
lukemisen ja ruoanlaiton merkeissä. Ystäviä hän ei kuitenkaan ole löytänyt, hy-
vän päivän tuttuja kyllä. Olavi kaipaa hyvää ystävää, jonka kanssa voisi vaikka
matkustella, mutta ennen kaikkea sellasta kaveria, jolle vois jutella omia ole-
mattomia huoliansa ja ilojansa, hän tähdentää. Kahviloista juttuseuraa on löy-
tynyt, mutta ei siellä viiti kaikkia vaivojansa valitella, Olavi toteaa. Vaikeissa
elämäntilanteissa ystävät auttavat ”eteenpäin” kuunnellen, osoittaen myötätun-
toa, tuottaen myönteisiä tunteita ja osallistuen tilanteen uudelleen arviointiin
(Virtanen 2015). Jotta ystävyys voi syntyä, on löydettävä sama aaltopituus.
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Ei minulla oikein sellasta kaveria ole, jonka kanssa voitais sitten käydä
toistemme kotona. Kyllä minä olen katellut sitäkin ja samaten matkus-
tamisen kanssa, mutta ei ole löytynyt sellasta. Kaikkien kanssa ei oikein
pääse samalle aaltopituudelle, mutta täytyy toivoa, että josko tärppäis.
(Olavi maaliskuussa 2010)

Olavi on jo pitkän aikaa haaveillut matkustamisesta, mutta yksin hän ei ole viit-
sinyt reissuun lähteä. Aikoinaan vaimon kanssa tuli käytyä milloin missäkin.
Matkustelu jäi kun puolison sairaus eteni. Kun ensimmäisen kerran kohta-
simme, Olavin toiveissa oli, että oikeanlainen kaveri löytyisi. Pari vuotta myö-
hemmin tuo toive on edelleen läsnä.

Ei oo tullu vaan [vastaan]. Kyllähän mä varmasti jaksaisin vielä jos olis
joku kaveri siis niinku mieskaveri, ettei mitään naiskaveria ni. Ei mulla
oikeen semmosta, jonka kanssa esimerkiks joku Virossa käyntikin,
semmonen pikkuretki. (Olavi heinäkuussa 2012)

Olavi on edellisenä syksynä viettänyt tyttären kanssa pari päivää kylpylässä, ja
vastaavanlainen reissu on jälleen suunnitelmissa seuravaa syksyä varten. Kesäi-
sin Olavi ei juuri ystävän seuraa kaipaa, sillä aikaa kuluu mukavasti mökkitun-
nelmissa, pitkälle syksyyn saakka. Pimeän ja märän vuodenajan saapuessa ka-
verin kaipuu hiipi jälleen mieleen, mutta sellaista on vaikea löytää. ”Hitaana” ja
hieman ujon puoleisena hämäläisenä Olavin ystävän etsintä on ollut lähinnä
päänsisäistä pohdintaa, ei käytännön tekoja. Aika ajoin Olavin tulee seurattua
lehdistä ilmoituksia erilaisista kerhoista, tapahtumista ja ryhmämatkoista,
mutta konkreettinen askel asian eteen on jäänyt ottamatta. Suuremmin Olavi ei
kuitenkaan asiaa murehdi: en minä asialla vaivaa päätäni. Hän pitää itseään
erakkoluonteena, sillä ei juuri kaipaa ympärilleen hulinaa ja ihmisiä. Yksi ka-
veri, jonka kanssa tehdä asioita yhdessä riittäisi vallan hyvin, Olavi toteaa. Oh-
jatusta ystävätoiminnasta hän ei innostu. En minä semmosta kaipaa. Sen täy-
tyy sitten olla ihan ystävä, Olavi virkkoo, kun kysyn voisiko ystävä löytyä pai-
kallisen järjestötoiminnan kautta.

Erilaisten ryhmien, kerhojen ja ystäväpalvelun tarjoaman mielekkään teke-
misen ja seuran on havaittu voivan lievittää yksinäisyyttä (esim. Palkeinen
2005a; Savikko 2008), mutta on selvää, että niiden myötä muodostuvien ihmis-
suhteiden ei tulisi olla millaisia tahansa, vaan ennen kaikkea itselle merkityksel-
lisiä. Lawrence Weiss ja Marjorie Lowenthal (1975) havaitsivat keski-ikäisten ja
eläköityvien aikuisten asettavan ystävyyssuhteille vähemmän toiveita ”saman-
kaltaisuudesta” kuin nuorten tai vasta-avioituneiden. Ajan myötä ideaalin ja to-
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dellisen ystävän erot myös vähenivät, jonka he arvelivat johtuvan siitä, että van-
hemmiten ihmiset kuvasivat ystävyyssuhteita realistisempina kuin nuorempana
tai siitä, että vanhemmiten heistä tuli valikoivampia. Ystäväverkostojen tiede-
tään kuitenkin pysyvän suhteellisen homogeenisinä elämänkulun varrella niin
ystävien määrän kuin heidän taustojensa ja jaettujen mielenkiinnon kohteiden
suhteen. (Samter 2003, 661–662.)

Meta-analyysin ystävyyssuhteista tehneen Wendy Samterin (2003) mukaan
vanhempien ihmisten ystävyyssuhteet eroavat merkittävästi nuorempien aikuis-
ten suhteista. Ne eivät enää ole yhtä intensiiviä, eikä läheisyys, tuki tai tunteiden
käsitteleminen näyttele yhtä suurta roolia kuin nuoremmilla. Samterin mukaan
ystävyyssuhteet ovat toki tärkeitä myöhemmälläkin iällä, mutta emotionaalisen
tuen sijaan korostuvat virikkeet ja seura, etenkin se, että on joku jonka kanssa
nauraa. (Mt., 667.) Eri-ikäisten miesten ystävyyssuhteita tutkinut Ira Virtanen
(2013, 231) pohtii tämän voivan osaltaan selittää sitä, miksi vanhemmat ihmiset
hyväksyvät lähipiiriinsä ihmisiä, joiden kanssa sitoutuneisuus, tuki ja yhteisym-
märrys ei välttämättä saavuta syvintä mahdollista tasoaan: ”hioutunut sosiaali-
nen kyvykkyys ja sujuvampi mukautuminen ympäristön vaatimuksiin saattavat
puoltaa keventyvää ystäväkategorisointia”. Näin voi hyvinkin olla, joskin koh-
taamani ikääntyvät kertoivat myös toisenlaisista kokemuksista. Kavereita tai
tuttavia saattaa olla, mutta heistä ei välttämättä ole sellaisiksi, joita erityisesti
kaipaisi (vrt. Zechner ja Sointu 2010). Esimerkiksi Aatoksella on naapurustossa
paljon tuttavia, mutta varsinaisia ystävyyssuhteita ei heidän kanssaan ole synty-
nyt:

Harvemmassa on sitten taas semmosia, joitten kanssa enemmän viih-
tyy. Joitakin on semmosia, että kun tapaa tossa pihalla, niin niistä ei
pääse eroon. Ne sitten puhuu vaikka kuinka, ei lopeta millään. Monta
kertaa täytyy sanoo, että ei tässä tarkene olla eikä seisoa (naurahtaen).
(Aatos maaliskuussa 2010)

Samansuuntaisia kokemuksia on Vilholla. Naapurissa asuva mies käy hänen luo-
naan miltei päivittäin, mutta usein pikku hensselissä, mikä ei aina ole Vilhon
mieleen.

Naapuruussuhteita on pidetty tärkeinä yksilön hyvinvoinnin kannalta (esim.
Helliwell ja Putnam 2004), mutta on myös havaittu, ettei niillä ole vaikutusta
yksinäisyyden kokemukseen (esim. Berg ym. 1981; Seppänen 2001). On totta,
että naapuruussuhteet eivät useinkaan korvaa muita ihmissuhteita, mutta nii-
den muuttaminen muotoaan voi osaltaan aiheuttaa surua ja yksinäisyyden tun-
teita (Vuorinen 2009, 132–133). Tämä käy ilmi erityisesti Vilhon puheesta. Hän
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on aikoinaan muuttanut saman kunnan sisällä maaseudulta kirkonkylän lähei-
syyteen ja pohtii elämänmenon olevan uudessa asuinympäristössä varsin eri-
laista kuin ennen. Kuten aiemmin kerroin, Vilho pyrkii huonon kuulonsa vuoksi
välttämään paikkoja, joissa on paljon ihmisiä kerrallaan. Maaseudulla tutuksi
tullutta kyläilykulttuuria hän kuitenkin edelleen kaipaa.

Se on säilyny tuolla sivukujilla vieläki. Takavuosina mentiin iltasella is-
tumaan kylään, taikka viimeistään pyhänä. Muistan lapsena kun py-
häiltana lähti minunkin vanhempani naapuriin istumaan taikka tuli
naapureita meille. Se on jääny pois sen laatunen seurustelu. (Vilho jou-
lukuussa 2009)

Leena Vuorisen (2009) tutkiman maalaiskylän asukkaat kuvaavat kanssakäymi-
sen sekä sukulaisten, naapureiden ja ystävien kesken olleen runsaampaa muu-
tama vuosikymmen takaperin. Kun aiemmin yhteydenpito on ollut tiivistä, sosi-
aalinen elämä on vähitellen hiljentynyt, pääosin oman ikääntymisen myötä. Ky-
läilykäytänteidenkin koetaan muuttuneen: ennen kylään saattoi mennä ilmoit-
tamatta, nykyisin siitä on sovittava etukäteen, eikä yllätysvierailuita rohjeta tai
haluta enää tehdä. (Mt., 130–131.) Myös Vilho kertoo miettivänsä tarkkaan toh-
tiiko sitä vain mennä pimputtamaan toisen ihmisen ovikelloa.

Tuossa lähellä asuu pikkuserkkuni, sekin on ikäihminen. En oo siinä-
kään arvannu käydä kun seki on mua vuotta vanhempi ja sitä ei koskaan
tiedä mitä tykkää kun menee. Jos haluaa olla yksin, ettei halua puheka-
veria. Minä kerran menin ja sillä oli siellä siivoja, niin mua harmitti kun
menin häirittee. (Vilho joulukuussa 2009)

Sosiaalisen elämän hiljentymiseen on herätty etenkin suomalaisessa lähiökes-
kustelussa, jonka parissa lähiöasukkaiden olemattomat naapuruussuhteet on
usein mainittu ongelma. Huoli asukkaiden yksinäisyydestä ja sosiaalisesta eris-
täytyneisyydestä oli erityisesti 1960–1970 -luvun lähiökirjoittelun keskeinen
teema kun taas 1970-luvun loppupuolella huomio kiinnittyi lähiöasukkaiden
juurettomuuteen. Maalta muutaneiden asukkaiden sopeutumista urbaaniin elä-
mään tuettiin jopa yhdyskuntatyön keinoin. (Roivainen 1999, 101; ks. myös Sep-
pänen 2001.) Sosiologian suuret nimet Beck (2002) ja Bauman (2001) ovat kir-
joittaneet elämän kasvavasta pirstaloitumisesta, epävarmuudesta ja yhteisöjen
hajoamisesta. Yksilöllistymisen myötä vahvan yhteisöllisyyden on korvannut
löyhiin ja vaihteleviin yhteisöihin kuuluminen, joka mahdollistaa yksilöllisyyden
vaalimisen ja sen tukemisen (Lähteenmaa 2000, 72). Vilhon kokemus osoittaa,
ettei tällaisten löyhien suhteiden välillä sukkuloiminen aina onnistu.
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Myös Jukka Kangasniemi (2005) on esittänyt monien modernin yhteiskun-
nan piirteiden edistävän etenkin sosiaalisen yksinäisyyden syntymistä nostaen
esimerkeikseen muun muassa perinteisten yhteisöjen hajoamisen, sosiaaliseen
asemaan kohdistuneet odotukset ja syrjäkylien näivettymisen kaupungistumi-
sen kustannuksella. Kaupungistumisen synnyttämään huoleen on aikoinaan he-
rännyt moni muukin yksinäisyyttä käsitellyt tutkija. Muun muassa Perlman ja
Fehr (1987) ovat nähneet ongelmallisena sen, että samalla kun läheisten ihmis-
suhteiden merkitys on kasvanut (Veroff, Douvan ja Kulka 1981), kaupungistu-
minen ja avioerojen lisääntyminen ovat vähentäneet mahdollisuuksia ylläpitää
tai luoda uusi läheisiä ihmissuhteita. Hyvän ystävän kaipuusta ja muuttuneista
ystävyyssuhteista kertoi myös Lauri, joka on elänyt viime vuodet yksin, kahden
avioeron jälkeen.

Laurilla on kaveri, jonka kanssa on tunnettu vuosikaudet, käyty yhdessä
tansseissa ja kalassa. Kun kaveri on tavannut nykyisen puolisonsa ja muuttanut
hänen kanssaan kauemmaksi maaseudulle, yhteydenpito on muuttunut eri-
laiseksi, mitä Lauri nyt harmittelee. Laurin toiveissa on ollut, että mies kutsuisi
kylään ja yhdessä voitaisiin istua iltaa vaikkapa saunomisen merkeissä, mutta
näin ei kuitenkaan ole käynyt.

Harmittaa vähän kun on sen kanssa semmoinen suhde, että vaikka
monta vuotta ollaan tunnettu, niin koskaan se ei sano, että lähetään
heille. Kun heilläkin on auto, millä se kulkee. Että lämmitetään sauna
ja jutellaan, mutta se ei oo semmonen kaveri. Täällä se kyllä käy, mutta
sinne ei voi mennä. (Lauri joulukuussa 2009)

Laurille olemassaoleva ihmissuhde on tärkeä, mutta se ei ole riittänyt täyttä-
mään hänen kaipuutaan ystävästä, jonka kanssa viettää aikaa kyläillen puolin ja
toisin. Erityisesti Lauri tuntuu kaipaavan vastavuoroisuutta, sitä ettei ystäyys-
suhteissa mentäisi vain toisen ehdoilla (Samter 2003, 639). Virtanen (2013, 247)
toteaa parisuhteen puuttumisen olevan sitä toivovalle miehelle jo huolenaihe si-
nänsä, mutta sen, että ystävät löytävät kumppanin voivan merkitä voimakasta
kokemusta yksin jäämisestä ja sen myötä elämään tyytyväisyyden heikenty-
mistä. Kokemus vastavuoroisuudesta voi merkittävästi horjua, jos ystävällä ei
ole aikaa tai mahdollisuuksia pitää yhteyttä samalla tavoin kuin ennen. Myös
yhdessä olemisen tavat voivat muuttua. Esimerkiksi arkinen yhdessäolo, jota
Laurikin tuntuu kaipaavan, kuuluu useimmiten parisuhteeseen ja nuorten mies-
ten ystävyyssuhteisiin, ei ruuhkavuosiaan eläville tai ikääntyville miehille (Vir-
tanen 2013, 240).

Oman aineistonsa esimerkkien myötä Virtanen (2013, 240) pohtii, missä
määrin ystävät ovat tietoisia toistensa toiveista: olettaako parisuhteessa elävä,
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että yksinelävällä on riittävästi seuraa muista suhteista ja millainen käsitys suh-
teen osapuolilla on velvollisuudesta tukea toinen toistaan? Myös Laurin osalta
mietin, onko hän kertonut kaverilleen omista toiveistaan yhteydenpitoon liit-
tyen. Kaveri ei ehkä ole ollut tietoinen siitä, että Lauri haluaisi tulla kutsutuksi
kylään. Yksilön käsitys ystävänä olemisesta on hyvin subjektiivinen kokemus,
joka elää ajassa ja suhteen muutoksissa (mt., 229). Ystävyyssuhteen todellista
luonnetta on siis vaikea, jopa mahdoton arvioida ulkopuolelta, eikä se liene tässä
kohdin tarkoituksenmukaistakaan.

Pari vuotta myöhemmin Lauri kertoo jälleen kaveristaan. Sanoo aina, että
mie sitten soitan milloin mie tulen, hän toteaa ja selvästi harmittele sitä, että
yhteydenpito on edelleen mennyt kaverin ehdoilla. Laurin tehtäväksi on jäänyt
odotella hänen soittoaan. Aikuisiän ystävyyssuhteista helpoimpia ylläpitää näyt-
tävät olevan ne, joissa ystävyksillä on samanlainen elämänvaihe (Virtanen 2013,
247). Perheelliset pitävät yhteyttä perheellisiin ja sinkut sinkkuihin, näin kärjis-
tetysti sanottuna. Saman voi ajatella pätevän isovanhemmuuteen. Isoisillä lap-
senlapsiin käytetty aika vie aikaa ystävyyssuhteilta (mt., 243), mutta Laurilla jäl-
keläisiä ei ole. Näin ollen hän eroaa monin tavoin ikäisistään miehistä, joilla on
vähintään jompikumpi: parisuhde tai lapsia ja heidän lapsiaan. Laurin kertoessa
elämänhistoriastaan ymmärrän, ettei hänellä ole ollut kovinkaan montaa ystä-
vää elämänsä varrella. Repaleisen työuran vuoksi ystäviä ei ole työvuosiltakaan
jäänyt. Vanhemmat sisarukset ovat hänelle erityisen tärkeitä, mutta he asuvat
kaukana, joten yhteydenpito heihin on vähäistä.

Tutkimuksissa on usein nostettu esiin naisten olevan niitä, jotka ylläpitävät
niin ystävyys- kuin perhesuhteita, minkä myötä yksin elävät miehet jäävät hel-
posti sivuun sosiaalisista suhteista (Haavio-Mannila ym. 2009; Virtanen 2013;
Lumme-Sandt ja Lyyra 2013). Kysymyksen siitä, kuka ystävyyssuhteita aikoi-
naan oli ylläpitänyt, otin puheeksi Paulin kanssa. Noin vuosi aiemmin hänen
puolisonsa oli kuollut. Pauli kertoi ystävärintamalla olleen hiljaista jo pidemmän
aikaa. Yhteydenottoja tuli pian avovaimon kuoleman jälkeen, mutta vähitellen
ne jäivät. Nyt Paulia harmittaa, että hän on ystävyyssuhteissa aina ollut se, joka
tekee aloitteen.

Kyllä mä luulen että ne enemmän oli jo sillon minun tuttaviani, että
minä pidin huolta, et yhteydet toimi. Minä soittelin aina. Mut nyt en
enää ole paljon soitellut kun ei mul mullekaan kukaan soittele. (Pauli
heinäkuussa 2012)

Sekä Virtanen (2013) että Samter (2003) ovat kuvanneet vanhempien miesten
kaipaavan ystävyyssuhteilta vähemmän tukea ja vahvistusta elämän epävar-
muuksiin kuin nuoremmat. Virtanen (2013, 244) esittää tämän voivan johtua
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siitä, että elämänkumppanilta saatu tuki riittää ja että mies on oppinut tunte-
maan itsensä tehdäkseen itselleen sopivat ratkaisut ilman suurempaa tarvetta
toisten neuvoille. Pauli kuitenkin tuntui jo ennen puolison kuolemaa kaipaavan
ennen kaikkea ystävää, jonka kanssa vaihtaa ajatuksia niin sanotusti pintaa sy-
vemmältä (ks. s. 101). Harrastusporukoiden kanssa tuli vietettyä aikaa parikin
kertaa viikossa, mutta mahdollisuuksia pidemmille keskusteluille ei noissa tilan-
teissa ollut: aikaa oli liian vähän tai melua liian paljon. Puolison kuoleman jäl-
keen tuen ja juttukaverin tarve muodostui entistä suuremmaksi. Pauli olisi ha-
lunnut puhua surustaan jollekin, mutta hänestä tuntui, ettei kukaan ollut valmis
kuuntelemaan.

Toisin kuin perheenjäsenet, ystävät tarjoavat harvoin instrumentaalista tu-
kea, eikä sitä heiltä juuri kaivata (Adams ja Blieszner 1995; Haapola ym. 2013).
Kuunnellen, osoittaen myötätuntoa ja osallistuen tilanteen uudelleen arviointiin
ystävät auttavat eteenpäin vaikeissa elämäntilanteissa (Virtanen 2015). Paulilla
on ollut ystäviä elämänkulun varrella, mutta ei ystävyyssuhteita, jotka hän kokisi
tunnetasolla läheiseksi. Laurin tavoin Pauli on ollut useammassa parisuhteessa
ja erojen myötä pariskunnittain muodostuneet ja ylläpidetyt ystävyyssuhteet
ovat katkenneet tai ainakin muuttaneet muotoaan (Castrén 2009). Jos ystävyys-
suhteen laadulliset kriteerit täyttyvät, elämäntilanteen muutosten ei kuitenkaan
pitäisi vaikuttaa kaikkein läheismpinä pidettyihin ystävyyssuhteisiin (Virtanen
2013, 230). Toisin kuin muut kohtaamani ikääntyvät Pauli ei juurikaan kerro
ystävien tai tuttavien poismenosta. Tämä voi johtua siitä, että hänen sosiaalinen
verkostonsa on ollut monenlaisten muutosten alla elämänkulun varrella, eikä se
siten ole koskaan vakiintunut tietynlaiseksi tai tiettyjen ihmisten ympärille. Ys-
täviä ja tuttuja on jo aiemmin tullut ja mennyt, ei siis ainoastaan ikääntymisen
myötä.

Annelin kohdalla tilanne on hyvin toisenlainen, sillä hän on elämänsä aikana
solminut monia ystävyyssuhteita. Perheettömänä ystäväpiiri ja sisarukset ovat
olleet hänelle erityisen tärkeitä. Viime vuosina Annelin mieltä on kuitenkin pai-
nanut vähentynyt yhteydenpito eri puolilla Suomea asuviin ystäviin. Ennen liik-
kuminen oli spontaanimpaa ja kauempaakin saatettiin lähteä yllätysvierailulle,
mutta sellainen on syystä tai toisesta jäänyt. Ystävät eivät enää jaksa liikkua sa-
malla tapaa kuin ennen tai hoitavat sairaita vanhempiaan, jolloin aikaa ja mah-
dollisuuksia kyläilyyn ei ole kuten ennen. Yhteydenpito on yhä useammin puhe-
limen ja postin varassa, mikä ei ole riittänyt korvaamaan kasvokkaista yhdessä-
oloa. Sanoin että ”laita nyt kortti kuitenkin”, Anneli kertoo todenneensa ystä-
välleen, joka ei suunnitelmista huolimatta päässytkään kylään lomareissullaan.

Kerroin aiemmin Olavin jääneen pois seurapiirielämästä omaishoitajuuden
myötä. Myös Anneli ottaa aiheen puheeksi, joskin ystävän näkökulmasta. Hän
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on aikoinaan kulkenut harrastuksissa lähistöllä asuvan ystävän kanssa, mutta
ystävän puolison sairastuttua yhteiset menot ovat jääneet.

Sen yhen rouvan kanssa justiinsa, joka on tos lähellä asunu, ni aika pal-
jon aina käytiin noissa semmosissa iltatilaisuuksissa sillo aikasemmin,
mutta nyt kun hänen se mies on sairas, ni nyt ei oo sitte enää. Et nyt ne
iltamenot on jääny sitte oikeestaan. (Anneli heinäkuussa 2012)

Annelin kokemukset vahvistavat ajatusta siitä, että ystävyyssuhteita on hel-
pointa ylläpitää elämäntilanteiden ollessa samankaltaisia. Yksin elävänä ja fyy-
sisesti hyväkuntoisena hänen olisi vielä mahdollista liikkua ja harrastaa, mutta
monella muulla hänen ikäisellään painavat velvollisuudet puolisoa tai nuorem-
pia ja vanhempia sukupolvia kohtaan, eikä liikkuminenkaan suju kuten ennen.
Anneli kertoo kuitenkin olevansa myös itse aktiivinen ystävyysuhteiden luomi-
sen ja niiden ylläpitäisen suhteen. Hän on esimerkiksi ottanut yhteyttä entuu-
destaan tuntemattomaan ihmiseen lehti-ilmoituksen kautta ja osallistunut eri-
laisille retkille, joissa uusia ihmisiä on ollut mahdollista tavata. Varsinaisia ystä-
vyyssuhteita ei kuitenkaan niiden kautta ole syntynyt.

Ystävän kaipuusta kertoo myös inkerinsuomalainen Helmi, joka oli ensim-
mäisen kohtaamisemme aikoihin asunut Suomessa kymmenisen vuotta. Virossa
asuessa Helmillä oli naapurissa ystävä, jonka kanssa pidettiin yhtä niin lenkkei-
lyn kuin muunlaisen yhdessäolon merkeissä. Naapurilla oli tapana kolkuttaa
oveen ja tulla kylään tai kutsua luokseen. Hän on vähän pienempi minusta ni
semmonen ihan ohukainen kun minäkin, me sovimme ain hyvin [yhteen],
Helmi kertoo. Helmin muutettua Suomeen yhteydenpito on jäänyt vähäiseksi.
Ystävä ei ole vielä koskaan käynyt kylässä, vaikka se on kovasti ollut Helmin toi-
veissa. Soiteltua tulee silloin tällöin, mutta pitkiä aikoja ei puhelimessa jutella.
Oi tämä tulee kalliksi, ystävä oli huudahtanut viime puhelun aikana. Uudesta
naapurustosta Helmi ei ole löytänyt samanlaista ystävää, vaikka hän on sellaista
yrittänyt etsiä. Kaipuu kotipaikkakunnalle onkin ollut Helmin mielessä yhä use-
ammin.

6.3 Vieraalla maalla

Paluumuuttajuudestaan huolimatta Helmin on ollut vaikea sopeutua Suomeen,
sillä kaivattuja ystäviä ei täältä ole löytynyt. Naapurustossa on yksittäisiä tutta-
via, mutta yhteydenpito heihin on satunnaista. Kuulumisia saatetaan vaihtaa
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vastaan tullessa, mutta kylälijöitä ja kyläpaikkoja ei juuri ole. Pojan perheen li-
säksi kohtaamiset ja yhteydenpito ulottuvat lähinnä oman kieliryhmän edusta-
jiin, pääosin toisiin inkerinsuomalaisiin. Helmi sanoo, ettei suomalaisiin ole
helppo tutustua. Täällä ihmiset ovat enemmän omissa oloissaan.

Minä olen huomannut, jotta suomalaisten kaa ei voi mitenkään ystä-
vyyttä saada. Ihan totta. Minä olen kuullut meikäläisiltä vissiin täältä,
että suomalaiset ovat villit ihmiset. Eivät he ole paha, mutta he ovat tot-
tuneet yksin olemaan. He ovat oppineet olemaan yksin. (Helmi maalis-
kuussa 2010)

Suomalaisten erilaisuudesta huolimatta Helmi kertoo viihtyvänsä Suomessa
suhteellisen hyvin, mutta ikävöivänsä usein entiseen kotimaahansa32. Erityisesti
hän kaipaa sinne jääneitä ihmisiä, ystäviä ja sukulaisia, sekä yhdessäolemisen
tapoja: Tietysti mulla oli kovin ikävä sinne. Kovin ikävä oli. Siel mulla oli naa-
puri, hän aina kävi mulla. Hän aina tuli, ain keskustelimme. Ain oli juttua. Hel-
min yksinäisyydessä ajattelen olevan kyse kuulumattomuuden kokemuksesta,
joka linkittyy vieraalta tuntuvaan kulttuuriin ja olemisen tapoihin. Tim Cress-
wellin (2005, 26) mukaan paikka on identiteetin rakentamisen raakamateriaa-
lia. On puhuttu paikallisidentiteetistä, joka määrittää sen kuka ihminen on ja
hänen elinympäristönsä, jolloin siinä kiteytyvät sekä henkilökohtainen että kol-
lektiivinen identiteetti (Hänninen 1998, 117). Leena Vuorisen (2009, 99) mu-
kaan molempien voi ymmärtää vastaavan kysymyksiin ”keneksi voin tulla” ja
”kuinka minut esitetään”, ei niinkään siihen ”kuka minä olen” ja ”missä minä
olen” (Hall 2005, 250–252). Paikallisidentiteetti voi kuitenkin rakentua monien
paikkojen varaan: asuttaessa useilla paikkakunnalla, jopa eri maissa, ei juurruta
mihinkään tiettyyn paikkaan. Tällöin paikkaan liittyiä muistoja rakentuu usei-
den paikkojen ympärille. (Vuorinen 2009, 101.) Paikoillaan Helmikään ei ole py-
synyt, kaikkea muuta. Hänen muuttohistoriansa on värikäs, mihin on vaikutta-
nut niin Suomen kuin Viron naapurimaa Venäjään kietoutuva historia: Minä
olen monet paikat asunut, mis mä olen kulkenut. Äitini sano, me olemme kuin
mustalaiset. Karjalaan menimme sitten jälleen, Helmi kertoo.

Helmin ikäpolvesta ja sitä vanhemmista monet ovat joutuneet muutamaan
pois kotiseudultaan sodan tai muun pakon sanelemana. Tällöin muutto voi mer-
kitä hyppäämistä pelottavaan tuntemattomaan merkiten kaipuuta ja ikävää.
Monelle erityisen vahvaksi on muodostunut suhde luovutettuun Karjalan koti-

32 Sari Heikkisen (2015, 60) mukaan tällainen positiivisuuspuhe saattaa heijastaa maahan-
muuttajien tapaa idealisoida asioita uudessa ympäristössä, mikä helpottaa muutoksen hyväksy-
mistä.
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seutuun. (Vuorinen 2009, 101–102.) Vuorisen (mt.) mukaan karjalaisuus koe-
taan usein niin vahvaksi identiteetiksi, ettei se muutu vanhetessa tai heikkene
uusien paikallisidentitettien rakennusainesten myötä. Helmin kohdalla tilanne
on toinen, sillä hän on ollut pieni lapsi jättäessään Karjalan kotiseudun taakseen.
Suomalaisena hän ei itseään pidä vaan ennen kaikkea virolaisena, sillä Virossa
hän on asunut suurimman osan elämästään. 2000-luvun alkupuolella Helmi
päätyi takaisin Suomeen, koska miniälle oli kerrottu, että täällä olisi tiedossa
parempi elämä, ei tarvitsisi nähdä nälkää.

Historian saatossa maasta toiseen on muutettu työn ja ”paremman elämän”
perässä, mikä näkyy edelleen suurimpana syynä Euroopan sisällä tapahtuvalle
muutolle (Heikkinen 2015, 16)33. Helmin tavoin entisestä Neuvostoliitosta Suo-
meen muuttaneita iäkkäitä tutkinut Sari Heikkinen (mt.) toteaa sosiaalisten ver-
kostojen tulevan herkästi uhatuiksi ihmisen muuttaessa uuteen maahan. Erityi-
sen haavoittuvassa asemassa ovat vanhemmat ihmiset: uuteen kotimaahan
muutettuaan he saattavat elää hyvin eristäytynyttä elämää, vaikka heidän mu-
kana olisi muuttanut laajoja perheverkostoja. (Mt., 22.) Perhe usein sanelee niin
lähtemisen kuin jäämisen syyt (Huttunen 2002), kuten myös Helmin kohdalla,
mutta kaikkia ihmissuhteita ja niihin liittyviä toiveita eivät perheenjäsenetkään
pysty korvaamaan.

Paikkaa ja paikkasuhdetta käsittelevissä tutkimuksissa on usein tarkasteltu
tiettyjä maantieteelliseen paikkaan sidottuja yhteisöjä (Vuorinen 2009, 96).
Kulttuurisesti ja sosiaalisesti konstruoitu paikka on kuitenkin usein merkityk-
sellisempi kuin maantieteellisesti sijoitettavissa oleva paikka (Wiborg 2004).
Paikan tuntu syntyy siihen kuulumisen ja osallisuuden kautta, jolloin toiset ih-
miset ja sosiaaliset suhteet ovat yksi merkittävimpiä tekijöitä paikkasuhteessa ja
sen muodostumisessa (Peace, Holland ja Kellaher 2011, 57). Paikkasuhteen syn-
tymiseen ei riitä yhden tai kahden ihmisen tunteminen: tarvitaan runsaampaa
osallistumista ja laajempaa mukanaolon kokemusta ennen kuin paikasta muo-
dostuu itselle tärkeä. (Vuorinen 2009, 98–99.) Kiinnostavasti myös yksinäi-
syyttä on kuvattu symbolisesti paikattomuutena, kuulumattomuutena ja kodit-
tomuutena (Kauko 2015, 36). Vastaavasti kokemuksen paikkaan kuulumisesta
on todettu vähentävän kokemusta yksinäisyydestä (Stanley ym. 2010; Prieto-
Flores ym. 2011).

Yksinäisyyttä useammin maahanmuuttajia koskevissa tutkimuksissa on tar-
kasteltu sosiaalista syrjäytymistä ja osallistumattomuutta erilaisiin aktiviteettei-
hin, joiden on todettu olevan yhteydessä etniseen taustaan ja linkittyvän tiettyi-
hin asuinalueisiin, erityisesti kaupunkien laitamiin (esim. Scharf, Phillipson, ja

33 Kasvava määrä on myös niitä, joiden kohdalla kyse on humanitäärisistä syistä esimerkiksi
köyhyyden, luonnonkatastrofien, poliittisen sorron tai rodullisten vihamielisyyksien vuoksi
(http://emn.fi/files/1164/EMN_Maahanmuuton_tunnusluvut_2014.pdf).
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Smith 2005; Vilkama 2011; Rasinkangas 2013). Helmikin asuu asuinalueella, jo-
hon on keskittynyt paljon maahanmuuttajia, kuten monia muita inkerinsuoma-
laisia. Helmi kertoo liikkuvansa harvoin oman asuinalueensa ulkopuolella. Bus-
simatkoja hän ei ole raskinut maksaa ja kävellen matkaa kertyy useampi kilo-
metri. Pääosin hän liikkuu kodin ja kaupan väliä. Silloin tällöin Helmi on kui-
tenkin käynyt läheisellä asukastuvalla. Siellä hän tavannut muita inkerinsuoma-
laisia.”Meikäläisten” kanssa on helppo löytää yhteisiä puheenaiheita.

Helmi: Yleensä minä jälleen keskustelen meikäläisten kanssa. Ennen
oli se asukastupa. Minä vähän keskustelen siellä, olen vaiti. On niin ih-
misiä jotka oppivat hyvin, keskustelevat näin mitä on. Se oli ihan kiva
kuunnella viime vuonna. Nyt otettiin pois se huone meiltä, asukastupa.
Tiedätte sen?

Elisa: Katoin, että tuossa oli kyltti.

Helmi: Antaisivat uudestaan sen asukastuvan. Minä siellä kävin. Siellä
oli semmosia leikkejä, pöydän päällä. Siellä oli semmonen pitkä pöytä.
Minä menin kävelylle ystävän kanssa, sitten väkisin vei minut sinne. Se
oli ihan kiva. Minä keskustelen vähän. Siellä venäjänkielellä keskustel-
tiin. Ihmiset ovat oppineet hyvin keskustelemaan, minä kuuntelin. Se
on ihan kiva. Just kun Venäjän nämä, mitä on muuttunu. Kiva on kuun-
nella. Mitä siellä on nyt, siellä on jo toisenlaista.

[Heinäkuu 2012]

Kuten yllä olevasta katkelmasta käy ilmi, Helmi harmittelee asukastuvan lopet-
taneen. Ymmärrykseni mukaan se oli kuitenkin edelleen käytössä ja siellä olisi
ollut samalla tavoin mahdollisuus kokoontua kuin pari vuotta aikaisemmin.
Vaikka keskustelimme aiheesta muutamaan otteeseen haastattelun aikana, en
sen päätyttyäkään ollut aivan varma olimmeko ymmärtäneet toisiamme. Lienee
niin, että asukastuvalla ei ole enää kokoontunut alueella asuvia inkerinsuoma-
laisia ja venäläisiä, minkä vuoksi Helmi on jättäytynyt asukastuvan toiminnan
ulkopuolelle. Samalla haastattelukerralla Helmi kertoi hänen luonaan käyvän
kotisairaanhoitajia jakamassa lääkkeitä. Hän oli selvästi hämmentynyt asiasta,
eikä oikein tiennyt kuinka usein hoitajat hänen luonaan käyvät ja miksi lääkeet
ovat hänen ulottumattomissa.

Ne on lukon taakse laitettu minul, käyvät joka päivä. Vissiin he tietää et
tämmösiä sairautta. Jättivät lukon taakse ne lääkkeet sitten minulle tuli
paha miel ”hyvänen aika, hyvänen aika, apuu mulle tulee paha ja lääk-
keet ovat siellä”.  No sitten meni yksi päivä, toinen päivä. Minä en tiet
monta päivää meni. Voiko olla viis päivää? Yhtäkkiä minul tuli yöl paha,
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ei nukuttanu. Tuli niin paha, että minä aattelin, et minä vissiin kuolen
ku en saa tablettii sielt, enhä minä rikkomaan käy. No sitten menin sän-
kyyn, olin siel sänkys ja sen jälkeen minä nukuin ja kun heräsin oli pa-
rempi.

[Heinäkuu 2012]

Suomessa asuva virolaiset ja venäläiset ovat usein tietämättömiä heille kuulu-
vista palveluista (Voutilainen ym. 2003; Heino 2016). Uudessa yhteiskunnassa
se, ettei kykene ennustamaan asioiden etenemistä vieraassa järjestelmässä, voi
aiheuttaa turvattomuuden tunnetta (Heikkinen 2015, 21), joka ikääntyneillä on
vahvasti yhteydessä myös yksinäisyyden kokemukseen (Savikko ym. 2006).34

Myös Helmin puheesta välittyy hämmennys ja epävarmuus siitä, mitä ympärillä
tapahtuu. Monissa asioissa hän tuntuu olevan täysin poikansa ja miniän tiedon
ja sen myötä saavun avun varassa.

Kuten muualla Euroopassa, myös Suomessa on pohdittu, miten maahan-
muuttajaväestön keskittyminen omille alueilleen vaikuttaa heidän kotoutumi-
seensa ja kiinnittymiseensä uuteen yhteiskuntaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja
kulttuurisesti. Samalla esille on noussut kysymys siitä, miten valtaväestö suh-
tautuu tulokkaisiin. (Seppänen ym. 2012, 12.) Asuinalueen etnistä eriytymistä
on tutkittu myös Lahden Liipolassa, jossa maahanmuuttajaväestön osuus on ar-
vioiden mukaan noin 14 prosenttia (Koivisto 2011). Liipolan alueella tehdyt tut-
kimukset antavat viitteitä siitä, että asukkaiden asenteet maahanmuuttajia koh-
taan ovat koventuneet 2000-luvulla, mikä heijastanee myös laajemmin suoma-
laista asenneilmastoa (Seppänen ym. 2012, 63). Jopa palveluita käyttäessään vä-
hemmistöihin kuuluvat kokevat usein väheksyntää ja rasistista kohtelua (Vuoti-
lainen ym. 2002).

Joidenkin tutkimusten mukaan venäläiset ja inkerinsuomalaiset kuuluvat
Suomessa vähiten syrjintää kohtaaviin väsemmistöihin, mutta kokemus syrjin-
nästä voi olla vahvasti läsnä, vaikka ei ulkoisesti poikkeaisi valtaväestöstä (esim.
Liebkind 2004; Puuronen 2011). Helmin tavoin inkerinsuomalaiset ovat usein
kohdanneet syrjintää sekä entisessä että uudessa kotimaassaan, sillä kummas-
sakin he kuuluvat vähemmistöön. Suomessa kotoutumisen esteeksi voikin muo-
dostua ”vääränlainen” etninen identiteetti: ”ryssittelyä” kohtaavat monet.
(Heikkinen 2015, 53–54; Kopylova 2011, 124–125.) Rasistisesta kohtelusta
Helmi ei kerro, mutta kuvaa viikon takaista tapahtumaa, jolloin nuoret pojat

34 Erityisen heikossa asemassa ovat ne, joilta puuttuu suomen kielen taito, jota on lähes mah-
dotonta oppia, jos maahanmuuttanut ei tunne yhtään suomen kieltä puhuvaa. Kielen oppimista
voivat vaikeuttaa myös valtaväestön asenteet. (Esim. Liebkind ym. 2004; Kopylova 2011; Heikki-
nen 2015.)
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heittivät häntä lumipalloilla. Sen hän kuitenkin panee sukupuolen ja suomalai-
sen kasvatuskulttuurin, ei oman muuttotaustansa piikkiin.

Mutta poikaset olivat tämmöset, että he meni ja heitti lumipallon. Noh
heittivät, minä olin vaiti. Minä katson nämä pojat ihan hamput mitä
ovat. Sitten jälleen tytökkäiset. Tytökkäiset ovat lapset, just ku tytökkäi-
set. Mikä lie on naisuus semmoinen, pojat toisenlaiset. Sitten tulimme
jo sinne Prisman kentälle, he vaan lumipalloja heittelivät. Minä, että se
on turhaan takasin katsoa. Silmään voi tulla tai naamaa. Parempi, että
olen vaiti. Heittävät mihin heittävät. Talvimekko on päällä ja sitten tä-
hän niskaan sattu kipua. No ei se niin kovin ollut, mutta ei se ollut miel-
lyttävää. En kääntänyt päätä, enkä mitään sanonut. Semmoiset poika-
set ovat teillä. Ei siellä ollut tämmösii, siellä oli kasvatettu toisen lailla.
(Helmi maaliskuussa 2010)

Uuteen maahan sopeutumista, kotoutumista voi vaikeuttaa koti-ikävän tunne:
kaipuu kotimaata ja siellä asuvia ihmisiä kohtaan, joka voi osaltaan olla koke-
musta syrjinnästä (esim. Heikkinen 2015; Kauko 2015). Lähtiessään entisestä
kotimaastaan ikääntynyt jättää taakseen sekä tutun asuinympäristön että monia
elämänsa aikana rakentuneita ihmissuhteita, mutta yhteys harvoin täysin kat-
keaa. Ylirajaisia sosiaalisia suhteita entiseen kotimaahan ylläpidetään monin eri
tavoin: kirjeitse, puhelimitse, internetin välityksellä sekä vierailemalla. (Heikki-
nen 2015, 51–52.) Ylirajaisten suhteiden ylläpitämisen pääasiallinen syy on
useimmiten tarpeessa ja halussa jakaa jokapäiväisiä asioita, vaihtaa tietoa ja
kuulumisia sekä tulla oikeinymmärretyksi (Bryceson ja Vuorela 2002; Faist
2000; Phillipson 2006). Monelle ne tarjoavat mahdollisuuden sosiaaliseen
kanssakäymiseen, joka osaltaan lievittää yksinäisyyden tunteita uudessa koti-
maassa (Heikkinen 2015, 53) ja ylläpitää kokemusta kuulumisesta itselle tuttuun
yhteisöön (mt., 26). Myös Helmi kertoo olevansa edelleen yhteydessä entisessä
kotimaassaan asuviin ystäviin ja sukulaisiin. Vierailulla hän käy kerran tai pari
vuodessa, mutta liikkuminen maiden välillä ei aina ole vaivatonta (ks. s. 146).

Kodin merkitystä maahanmuuttajien omaelämäkerroissa tarkastellut Laura
Huttunen (2002) korostaa kiinnittymisen perheeseen olevan usein tärkeämpää
kuin kiinnitymisen paikkaan. Monelle ikääntyvälle omat lapset muodostavatkin
merkityksellisen yhteisön (Jallinoja 2009b, 14–15). Sosiaalisena saattueena he
tarjoavat tukea elämän eri vaiheissa ja ylläpitävät sosiaalista osallisuutta, jonka
myötä sopeutuminen ikääntymiseen ja sen mukana tuomiin muutoksiin voi olla
helpompaa (Crosnoe ja Elder 2002). Lasten olemassaolo ei kuitenkaan aina ta-
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kaa sitä, että suhteet heihin koetaan merkityksellisiksi ja omaa hyvinvointia tu-
keviksi (Girardin ja Widmer 2015). Yksinäisyyden taustalla olevia vanhemmuu-
den kitkoja tarkastelen seuraavaksi lähemmin.

6.4 Vanhemmuuden kitkat

Suurin osa haastateltavistani kertoi vanhemmuuteen liittyvistä myönteisistä ko-
kemuksista, ja vaikka yhteydenpito lapsiin ja lapsenlapsiin ei aina ollut kovin-
kaan tiivistä, suhde heihin koettiin hyväksi tai sopivan läheiseksi, kuten Olavi
asian ilmaisi. Niin sanottuja vanhemmuuden kitkoja paikansin kuitenkin Hel-
min ja Paulin yksinäisyyden taustalta heidän kertoessaan, ettei suhde lapsiin tai
lapsenlapsiin ollut aina sellainen kuin sen toivoisi olevan. Myös suhteista omiin
vanhempiin kerrottiin.

Kun ensimmäisen kerran kohtasimme, Helmi kehui useaan otteeseen poikaa
ja miniäänsä hyviksi ihmisiksi. Erityisen ylpeä hän on lapsenlapsistaan, joista on
kasvanut kilttejä ja kunnollisia. Jo tuolloin Helmin puheesta heijastui kuitenkin
toive siitä, että hän tapaisi poikansa perhettä enemmän. Välimatkaa ei ole paljoa,
mutta yhteydenpitoa on rajoittanut nuorempien kiireinen elämäntilanne.

Minä soitin tänään, molemmat ovat töissä. Aina vaan sitä remonttia te-
kevät. He ostivat vanhan kodin ja siellä sisällä poika remonttia laittaa.
Minä en ole aikoihin käynyt, eivät he kutsu. Eivät kutsu, sillä vissiin
ovat aina töissä. (Helmi maaliskuussa 2010)

Helmi kertoo olevansa yhteydessä poikaan ja miniään viikottain, ja saavansa
heiltä käytännön apua aina kun sille on ollut tarvetta. Kotitöiden ja kauppa-asi-
ointien kanssa Helmi on yhä pärjännyt hyvin, mutta avulle on ollut tarvetta eri-
tyisesti silloin kun on pitänyt asioida sosiaalitoimen ja Kelan kanssa, kuten aiem-
min kerroin. Miniä on auttanut Helmiä lomakkeiden täyttämisessä ja ohjannut
oikeaan paikkaan kun asioita on pitänyt hoitaa, mistä on Helmille ollut suuresti
apua. Helmin puheesta välittyy kuva ”velvollisuudentuntoisista” perhesuhteista,
joissa yhteydenpito on tiivistä ja apua annettaan, mutta tunnesiteet ovat vie-
raantuneet (Silverstein ja Bengtson 1997, 436), ainakin Helmin näkökulmasta
katsottuna. Pääsääntöisesti vanhempien tiedetään kokevan suhteet lapsiinsa
kiinteämmiksi ja paremmiksi kuin lasten vanhempiinsa (Bengtson, Biblarz ja
Roberts 2002; Björnberg ja Ekbrand 2008). Myös esimerkiksi isovanhempien
kiintymys lapsenlapsia kohtaan on usein voimakkaampaa kuin lastenlasten ko-
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kema kiintymys heitä kohtaan, ja se näyttää säilyvän voimakkaana senkin jäl-
keen kun lapsenlapset ovat muuttaneet pois lapsuudenkodistaaan (Silverstein
ym. 1998; Koivisto 2015, 34).

Omat lapset muodostavat usein keskeisen sosiaalisen ryhmän, johon ikään-
tynyt kokee kuuluvansa, sillä samaan sukupolveen kuuluvien verkostot ovat van-
hojen ihmisten kohdalla usein merkittävästi kaventuneet. Verkostojen kaventu-
misen vuoksi avun pyynnöt ja seuran tarve kohdistuvat usein nimenomaan nuo-
rempaan, monien muidenkin velvollisuuksien kuormittamaan sukupolveen
(Zechner ym. 2009, 249). Etenkin Helmin tavoin muualta muuttaneilla ikäih-
misillä odotukset perheenjäseniä kohtaan voivat olla toteutumaa suurempia,
sillä heillä ei välttämättä ole muita sosiaalisia verkostoja. Samanaikaisesti muut
perheenjäsenet voivat olla kiireisiä sopeutuessaan ja kotoutuessaan uuteen yh-
teiskuntaan ja roolit perheenjäsenten kesken voivat muokkautua uudenlaisiksi,
jos uudessa kotimaassa ei enää koeta velvollisuudeksi viettää aikaa ikääntyneen
perheenjäsenen kanssa (Heikkinen 2015, 22–23).

Karisto, Koskimäki ja Seppänen (2014) ovat tarkastelleet Ikihyvä-seurannan
aikana tapahtuneita muutoksia monisukupolvisissa sukulaissuhteissa. Kymme-
nessä vuodessa lastenlasten määrä on jonkin verran kasvanut, mutta tiheä kans-
sakäyminen heidän kanssaan on muuttunut hieman harvinaisemmaksi. Kuusi-
kymppisten isoäitien tiivis, lähes päivittäinen yhteydenpito lastenlapsiinsa oli
käynyt harvinaisemmaksi, eikä eroja yhteydenpidon tiheydessä ollut samanikäi-
sillä isoisiin, kuten kymmenen vuotta aiemmin. Myös seitsemänkymppisten,
Helmin ja Paulin ikäisten, miesten ja naisten tiheä yhteydenpito lastenlapsiinsa
on käynyt hieman aikaisempaa harvinaisemmaksi. Samansuuntainen muutos
koski muitakin perhesuhteita, yhteydenpitoa lapsiin ja sisaruksiin. Vuonna 2012
vajaa viidesosa Ikihyvä-tutkimukseen osallistuneista totesi, ettei tapaa lapsen-
lapsiaan niin usein kuin haluaisi. (Mt., 44–45.)

Nuorempien huomiosta kilpaileminen voi aiheuttaa ikääntyneelle kokemuk-
sen siitä, ettei enää ole muiden silmissä merkityksellinen (Zechner ym. 2009,
249), mutta se, että sukupolvet viettävät vähän aikaa yhdessä saatetaan nähdä
myös ”luonnon lakina” eli normaalina osana elämänkulkua ja erillaisia arjen ryt-
mejä (Palkeinen 2005a, 108). Lapset eivät välttämättä tahdo auttaa vanhempi-
aan sellaisissa asioissa, joista nämä kykenevät itse huolehtimaan. Tarpeettomat
avun pyynnöt saatetaan kokea palvelemiseksi tai jopa hyväksikäytöksi. (Zechner
ym. 2009, 250.) Ikääntyvien vanhempien kynnys avun pyytämiseen on kuiten-
kin usein varsin korkea. Huolenpitovelvollisuutta korostavan kulttuurisen nor-
min uupuessa omia lapsia ei useinkaan haluta vaivata, enemminkin säästää hoi-
vaamiseen rasitteilta (esim. Kirsi 2004; Virkola 2014). Näin kertovat myös haas-
tateltavani. Hekään eivät ole halunneet vaivata omia lapsia käytännön asioilla,
saati yksinäisyyden kokemuksillaan. Muut kuin Pauli eivät kertoneet lapsilta
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saadun käytännön avun riittämättömyydestä edes lomakevastauksissa, vaikka
yhdessäoloa ja perheen yhteistä aikaa saattoivat kaivatakin35.

Helmin osalta minulle jäi tunne, ettei hän ollut osannut kertoa pojalle ja mi-
niälleen kaipaavansa muutakin kuin käytännön apua, ennen kaikkea yhdessä-
oloa, jonka myötä kokea, että he ovat yhtä perhettä. Myös joulun Helmi toteaa
viettävänsä yksin, ja syyn siihen olevan se, ettei häntä ole pojan perheen luokse
kutsuttu. Vihainen tai katkera Helmi ei asian vuoksi ole, mutta suruissaan siitä,
että kokee jääneensä ainoan perheensä ulkopuolelle. Erityisen vaikeaksi koke-
muksen tekee se, että Helmi on aikoinaan muuttanut samalle paikkakunnalle
nimenomaan poikansa vuoksi. Ystävälleen Helmi oli todennut muuttavansa
mielummin pojan jäljessä kuin toisessa kaupungissa asuvan ystävän lähelle, ku-
ten ystävä itse oli ehdottanut. Vieraat on vieraat ihmisiä, Helmi ilmaisi minulle.
Puolitoista vuotta myöhemmin Helmi kertoo käyneensä muutamaan otteeseen
kylässä poikansa luona. Yöksikin on tullut jäätyä ja omakotitalon pihalla hän on
saanut nauttia raittiista ilmasta toisin kuin omassa pienessä kerrostaloasun-
nossa. Harmitusta on kuitenkin aiheuttanut se, ettei pojasta, miniästä tai lap-
senlapsista ole ollut juttukavereiksi. Sitä Helmi erityisesti kaipaisi.

Myöhemmässä vaiheessa keskusteluamme Helmi kertoo suhteen miniään
olevan erityisen vaikea ja mieltä tuntuu painavan katkeruus siitä, ettei suhde ole
sellainen kuin hän on toivonut. Olihan Helmi muuttanut Suomeen myös miniän
vuoksi. Olavi Mannila (1969) on tutkinut karjalaisen suurperheen hajoamista
1920- ja 1930-luvun Salmissa, ja hänen tutkimuksessaan näkyy hyvin se, että
suurperheissä oli itseasiassa kaksi perhettä rinnakkain. Tämä oli etenkin mi-
niöille ongelma, sillä he olisivat mielummin halunneet perustaa oman perheen,
miesten tyytyessä ongelmitta suurperheeseen. (Jallinoja 2009b, 19.) Riitta Jal-
linojan (mt.) mukaan miniöiden erityisasema ja ”miehelään” muuttamiseen liit-
tyvät kielteiset kokemukset johtuivat pääosin siitä, että he olivat tulleet aviolii-
ton kautta perheeseen, eikä aviosukulaisuus muodostanut yhtä vahvaa ja luon-
tevaa sidosta kuin verisukulaisuus. Historian saatossa asetelma ei juuri ole
muuttunut, sillä verisukulaisuuden merkitys elää yhä vahvana, vaikka suurper-
heitä ei enää juuri ole. Esimerkiksi Väestöliiton Perhebarometriin (Paajanen
2007) vastanneista 40 prosenttia laski puolisonsa vanhemmat perheen jäsenik-
seen kun omien vanhempien osalta vastavaa luku oli 60 prosenttia. Vastaavasti
miniät ja vävyt lukeutuivat joka toisen vanhemman perheeseen kun 80 prosent-
tia piti omia aikuisia lapsiaan perheenjäseninä. (Jallinoja 2009b, 19–20.)

35 Kyselylomakkeessa Pauli on ympyröinyt vaihtoehdon ”en” vastatessaan kysymykseen ”Ta-
paatteko seuraavia lapsianne niin usein kuin haluaisitte?”. Samalla tavoin hän on vastannut lap-
senlapsia, sisaruksia ja muita lähisukulaisia käsitteleviin kysymyksiin.
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Läheisestä ja merkityksellisestä suhteesta miniään kertoo Eini, mutta muiden
kanssa miniöistä ei juuri puhuttu. Kaikilla ei toki sellaisia ollutkaan. Sen sijaan
suhteen vävyihin otti esiin Pauli, joihin hän oli odottanut muodostuvan lähei-
sempiä suhteita.  Pojan kanssa Pauli pitää yhteyttä säännöllisesti etenkin puhe-
limen välityksellä, mutta toiveissa olisi että myös tyttärien ja erityisesti heidän
puolisoiden kanssa tulisi vietettyä enemmän aikaa yhdessä.

Nyt on vanhimman pojan kohalla soiteltu joka päivä, mutta ei niiden
muiden kanssa. Ei oikein kunnon vävyjä saanu kumpikaan tyttäristä. Ei
niillä oo aikaa tämmöselle appiukolle (naurahtaen). Ei oo kukaan sa-
nonu, että lähetäänkö kalaan. Ei ne käy meidän mökilläkään. Hyvähän
se on, että tulevat toimeen, pysykööt pois sitten (naurahtaen). (Pauli
maaliskuussa 2010)

Paulille erityisen tärkeänä yhdessäolon muotona näyttäytyy mökkeily ja siellä
puuhastelu, mutta nuoremmista ei oikein ole ollut haravan varteen. Lähinnä lap-
sia on huvittanut Paulin ”sen harvan kerran kun mökille pääsee” -innoittama
touhuaminen. Porukalla mökillä ei viime vuosina ole käyty, mutta myös muu
näkeminen on jäänyt vähäiseksi. Syynä on Paulin sairaus, jonka vuoksi hän ei
mielellään liiku yksin pitkiä matkoja. Lapsilla ei sen sijaan ole taloudellisesti va-
raa kyläillä isänsä luona useammin, eikä oikein aikaakaan. Kolmannella haas-
tattelukerralla Pauli kertoo odottaneensa yhtä lapsistaan perheineen kylään. Oli-
vat soittaneet, että tulevat näillä näkymin käymään lähipäivinä, mutta ketään
ei ole vielä näkynyt, Pauli selittää.

Riitta Jallinoja (2009b, 21) toteaa perheenjäsenten keskinäisen ”vierailun
etiketin” muotoutuvan vähitellen, ja useimmiten sanattomasti, sillä sääntöjen
suora esittäminen voidaan tulkita estämiseksi. Rajankäynti sen suhteen, kuinka
usein saa ja kuinka usein pitää tulla käymään, on oltava riittävän hienovaraista,
jotta se ei vaaranna perheyhteisyyttä. Liian harvat tapaamiset ja yhteydenotot
näyttäytyvät sen sijaan herkästi torjuntana, myös suomalaisessa kulttuurissa.
Vanhemmalle, jonka lapset ovat muuttaneet pois kotoa, murhetta voi aiheuttaa
erityisesti niin sanottu avoin kutsu, jonka merkiksi lapsille on annettu oman ko-
din avain, mutta jonka käyttämisestä ei ole takuita. (Mt.) Näin lienee Paulinkin
kohdalla käynyt, ja vaikka hän harmittelee myös oman aikansa olevan kortilla
harrastusten ja muiden menojen suhteen, olisi lapsille ja heidän lapsilleen kui-
tenkin aikaa: ovi aina avoinna.

Elämisen rytmi on monin tavoin nopeutunut ja nopeassa ajassa, mihin osan
vanhemmista ihmisistä voi olla vaikea sopeutua. Thomas Hylland Eriksen
(2001) kutsuu nykyisyyttä ”hetken tyranniaksi”, jolla tarkoittaa aikaa, jossa niin
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menneisyys kuin tulevaisuus jäävät nykyhetken katveeseen ja puristukseen, jol-
loin toiminnasta tulee tässä ja nyt -keskeistä (Ylijoki 2014, 41). Ihmiset kokevat,
että aika kuluu nopeammin ja nopeammin (Rosa ja Scheuerman 2009). Suo-
messa perheet viettävät kyllä entistä enemmän aikaa yhdessä kuin parikym-
mentä vuotta aiemmin, mutta aikaa työn ja oman ydinperheen ulkopuoliselle
toiminnalle tai yhteydenpidolle ei enää juuri ole (Miettinen ja Rotkirch 2012)36.
Perhesuhteista ulkopuolelle jääminen voi osaltaan synnyttää kokemuksen tar-
peettomuudesta ja siihen kietoutuvasta yksinäisyydestä. Sitä tunnet, et minul on
ketä lie tarvis. Niin ja min oon tarvis kelleen, kuten Helmi toteaa kaipaavansa.

Yksinäisyys voi toki olla läsnä myös niin sanottuina ruuhkavuosina, jolloin
arjen täyttää tasapainoilu työn ja perheen välillä (Jokinen 2005a). Yhteisvastuu-
keräyksen yhteydessä kerättyä aineistoa analysoidessani löysin tarinoita yksi-
näisyydestä, jonka syyt löytyivät epäsäännöllisistä työajoista ja lapsiperhevuo-
sista, jolloin ystävyyssuhteet jäivät syystä tai toisesta paitsioon (Tiilikainen
2016b). Ruuhkavuosien yksinäisyydestä kertoo myös Pauli, jonka muistot
ajasta, jolloin lapset olivat pieniä ja hän itse työelämässä, ovat varsin kielteisiä.
Pauli toteaa olleensa tuolloin hyvinkin yksinäinen, sillä ystäviä, etenkään per-
heellisiä, ei hänellä oikeastaan ollut. Kaikilla tuntui olevan omat menonsa, eikä
yhteyttä tullut pidettyä. Ystävyys- että perhesuhteisiin vaikutti myös se, että
Pauli teki jopa neljää työtä yhtä aikaa saadakseen asuntolainan maksettua. Jou-
luaatonkin Pauli saattoi olla töissä. Näin jälkikäteen hän miettii, miksei voinut
ottaa rauhallisemmin asian suhteen: Ei töitä olisi tarvinnut niin paljoa tehdä.

Perinteisesti miehet ovat olleet vastuussa perheen elättämisestä, mikä on
merkinnyt sitä, että kun miehistä on tullut isiä, heidän on täytynyt panostaa työ-
elämään entistä enemmän kun taas naiset ovat ottaneet vastuuta kodista ja per-
heestä. Vanhempiin sukupolviin kuuluvien isien suhteet lapsiinsa ovatkin usein
jääneet etäisiksi. (Lumme-Sand ja Lyyra 2013, 258–259.) Perhetutkimusten pa-
rissa on puhuttu perheiden elämänkulusta, johon vaikuttavat niin sosiaaliset ra-
kenteet kuin ympäröivän yhteiskunnan taloudelliset ja kulttuuriset muutokset
sekä perheen sisäinen vuorovaikutus, joka muovaa perheen sisäisiin rooleihin
vaikuttavia normeja (Ruoppila 2014, 99–100). Rakenteellisella perhesuhteisiin

36 Myös toisenlaisia tuloksia on saatu: Tilastokeskuksen vuoden 2009 ajankäyttötutkimuksen
mukaan vanhempien, erityisesti äitien, lasten kanssa vietetty aika on vähentynyt kymmenessä
vuodessa (Suomen virallinen tilasto (SVT): Ajankäyttötutkimus [verkkojulkaisu]). Anna Rotkirch
(2014) arvelee tutkimustulosten eron johtuvan siitä, että aikaa on mitattu ja tarkasteltu eri tavoin.
Väestöliiton Perhebarometrin 2011 (Miettinen ja Rotkirch 2012) julkaisussa katsottiin lastenhoi-
toon käytettyä aikaa. Siihen laskettiin laajasti eri asioita kuten peseminen, pukeminen, leikkimi-
nen, läksyjen tekeminen ja harrastuksiin vieminen. Tämä aika on lisääntynyt. Erityisesti harras-
tuksiin viemiseen ja hakemiseen käytetään yhä enemmän aikaa perheen arjesta. Tilastokeskuksen
julkaisussa on sen sijaan katsottu sitä, kenen kanssa aikuinen kertoo tehneensä jotain ja vertailtu
sitä, miten usein vanhempi esimerkiksi kertoo ulkoilleensa, tehneensä ruokaa, tai katsoneensa
telkkaria yhdessä alle kymmenen vuotiaan lapsen kanssa. Tämä aika on selvästi vähentynyt. (Rot-
kirch 2014.)
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liittyvällä solidaarisuudella on viitattu muun muassa maantieteellisiin etäisyyk-
siin ja nuorempien sukupolvien kokopäivätyöhön, joka voi osaltaan pienentää
mahdollisuuksia olla yhteydessä vanhempiin ja isovanhempiin (Bengstson ja
Roberts 1991, 861). Myös sosioekonomisen aseman on huomattu vaikuttavan sii-
hen, millaisia mahdollisuuksia perheenjäsenillä on toistensa auttamiseen ja yh-
teydenpitoon (esim. Haavio-Mannila ym. 2009). Perhemuodoillakin on vaiku-
tuksensa (esim. Castrén 2009).

Pauli on eronnut lastensa äidistä työikäisenä eli vuosikymmeniä sitten. En-
simmäisen haastattelukerran aikoihin hän asui nyt edesmenneen avopuolison
kanssa, jonka kanssa oli pitänyt yhtä parisenkymmentä vuotta. Tuolloin Pauli
kertoi, että hyvin on tultu toimeen, mutta riitoja on helppo saada aikaan. Paulin
toiveissa oli, että yhteydenpito avopuolison ja hänen omien lastensa välillä olisi
tiiviimpää ja heidän välinsä läheisemmät (ks. sivu 88). Tällöin asiat voisivat olla
paremmin, hän totesi. Kirsi Lumme-Sandt ja Ilkka Pietilä (2014, 153) ovat esit-
täneet vaimon olevan joillekin miehille tärkein kumppani myös isoisyydessä.
Vaimo luo ja ylläpitää suhteita lapsiin ja lapsenlapsiin, miehen seuratessa ja toi-
miessa hänen apunaan (mt). Myös Pauli lienee kaivannut tällaisia roolijakoja ja
siten myös puolisoltaan vahvempaa vetovastuuta niin vanhemmuudessa kuin
isovanhemmuudessa. Uusperheessä suhteiden rakentuminen pitää kuitenkin si-
sällään omat haasteensa. Suhde puolison aikuisiin lapsiin ei muodostu hetkessä
läheiseksi perhesiteeksi (Castrén 2009).

Ritva Koivisto (2015, 35) muistuttaa, että vaikka uusilla isovanhemmilla olisi
hyvä suhde ja vahvat tunnesiteet puolison lapsiin ja lapsenlapsiin, ovat he usein
silti eräänlaisen lisäaikuisen roolissa korvaamatta etäistä tai poissaolevaa biolo-
gista vanhempaa. Merkille pantavaa on, että joidenkin tutkimusten mukaan ai-
kuiset lapsenlapset, joiden vanhemmat ovat eronneet, kokevat hieman enem-
män yhteyttä isovanhempiinsa kuin he, joiden vanhemmat ovat pysyneet yh-
dessä (Silverstein ym. 1998, 146–147). Vern Bengtson (2001) on päätellyt tämän
liittyvän mahdolliseen isovanhempien korostuvaan rooliin avioerotilanteissa.
Isoisyyttä tutkinut Anna Tarrant (2012, 193) puolestaan huomauttaa eronneiden
isoisien jäävän kuitenkin herkästi perhesuhteiden ulkopuolelle, tyttärien ja mi-
niöiden toimiessa eräänlaisina portinvartijoina isovanhemmuuden suhteen.
Myös Bengtson ym. (2002, 161–163) ovat korostaneet lasten vanhempien olevan
avainasemassa joko edistäessään tai estäessään isovanhempien ja lastenlasten
yhteydenpitoa. Lapsenlapsettomuus voi sattua kipeästi, mutta erityisen tuskal-
liselta voi tuntua kokemus torjutusta isovanhemmuudesta (Tarrant 2012; Koi-
visto 2015, 62).

Ikihyvä-kyselyssä suhteita lapsiin ja lastenlapsiin kartoitettiin myös ilon- ja
huolenaiheista kysyttäessä. Ylivoimaiselle enemmistölle lapset ja lastenlapset
ovat olleet ”suuri ilonaihe” koko seurantatutkimuksen ajan, mutta niiden osuus,
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joille lapset ja lastenlapset eivät ole ”lainkaan ilonaihe”, oli kymmenessä vuo-
dessa lisääntynyt. Suurin muutos koski 62–66-vuotiaita naisia, joista vajaat
kaksi prosenttia sanoi vuonna 2002, että lastenlapset eivät ole lainkaan ilonaihe,
mutta kymmenen vuotta myöhemmin näin vastanneita oli peräti 13 prosenttia.
(Karisto ym. 2014, 45.) Syitä siihen, miksi lapsenlapset ovat olleet huolenai-
heena, ei tiedusteltu, mutta ajattelen sen liittyvän joko siihen, ettei yhteydenpito
lapsiin tai lapsenlapsiin ole niin tiivistä kuin sen itse toivoisi olevan tai siihen,
että vanhemmuus on mukavan yhdessäolon sijaan huolten ja murheiden värit-
tämää. Kitkaa vanhemmuuteen voi aiheuttaa esimerkiksi lapsen rahankäyttö ja
ainainen tukeutuminen vanhempiin taloudellisten vaikeuksien vuoksi (Jallinoja
2009b, 21–22). Huolta voi aiheuttaa myös lasten parisuhdeongelmat tai sairas-
tumiset, joista minullekin haastattelutilanteissa kerrottiin.37

Iloa Paulin elämään on tuonut uusperheen kautta muodostunut isovanhem-
muus, joka on säilynyt lapsenlapsen biologisen isoäidin kuolemasta huolimatta.
Edesmenneen puolison tytär ja hänen poikansa ovat ottaneet tavaksi käydä Pau-
lin luona säännöllisesti, mikä osaltaan haastaa ymmärrystä verisukulaisuuden
merkityksestä. Suhde puolison jälkeläisiin voikin joskus muodostua jopa tiiviim-
mäksi kuin suhde omiin biologisiin lapsiin, mikä voi johtua siitä, että kokemus
läheisyydestä on vahvemmin sidoksissa ennen kaikkea puolisosuhteeseen
(Castrénin 2009, 70). Toisaalta odotukset biologisia siteitä kohtaan voivat olla
suurempia, ja niihin vastaaminen ruuhkavuosia eläville ja mahdollisesti hyvin-
kin kaukana asuville nuoremmille sukupolville vaikeaa.

Oman haasteensa tai ainakin muutoksensa perhesuhteisiin aiheuttavat muu-
tokset ikääntyvän vanhemman toimintakyvyssä. Esimerkiksi muistisairaus saat-
taa karkottaa toivottuja vieraita, jos perheeenjäsenten on vaikea kohdata sairas-
tunut omainen (Zechner ym. 2009, 245, Virkola 2014, 207–208). Sitä paitsi nä-
kemys yhteydenpidon ja laadusta on aina subjektiivinen ja eri sukupolvien odo-
tukset ja tarpeet tavata toisiaan mitä todennäköisemmin erilaisia (Karisto 2012).
Isovanhemmat saattavat kertoa, ettei jälkipolvi halua pitää yhteyttä ja nähdä,
vaikka tapaamisia tai puheluita olisi viikottain (Koivisto 2015, 114). Myös aika-
käsitykset ovat väistämättä eritahtisia: se mikä nuorelle on usein voi vanhalle
olla harvoin. No ei käy usein. Sunnuntai-iltana kävi ja nyt tulee, lupas tulla
keskiviikkoiltana käymään, valottaa Aatos tyttärensä kyläilyjä.

Kolmea sukupolvea käsittelevässä tutkimuksessaan Valerie King ja Glen El-
der (1997, 857) huomasivat vanhemmuuteen ja isovanhemmuuteen liittyvien

37 Ikääntynyt vanhempi voi perhesuhteissaan altistua myös kaltoinkohtelulle: fyysiselle tai
psyykkiselle väkivallalle, seksuaaliselle hyväksikäytölle, taloudelliselle hyväksikäytölle tai hoidon
laiminlyönnille, joiden tunnistaminen voi olla vaikeaa, sillä ne tapahtuvat usein kotiympäristössä,
yksityisessä tilassa (Tenkanen 2007, 189).
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mallien siirtyvän kaikkien sukupolvien välillä: omien isovanhempien olemassa-
olo ja tiivis suhde heihin ennusti suurempaa sitoutumista omiin lapsenlapsiinsa.
Päinvastaisin tuloksiin on päätynyt isyyden muutoksia tutkinut Merja Korhonen
(1999, 230), jonka mukaan vanhat ajattelutavat elävät usein yllättävän mutkat-
tomasti rinnan uudenlaisten vanhemmuuteen liittyvien ajattelumallien kanssa:
”Lapsuudesta säilytetään se, mikä tuntuu kestävältä ja vahvistaa omia tulkintoja
oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta”. Hänen tutkimien keski-ikäisten mies-
ten lapsuuden isien ja oman isätyypin välillä ei ollut selvää jatkuvuutta, vaan
miehet olivat muokanneet omalta isältään saamaansa kasvattajamallia vai-
monsa ja lastensa tuella. (Mt.) Samaa on todettu isoisyyden osalta. Vaikka sotien
jälkeisten perheiden isät ovat usein toimineet tiukasti perheen päänä ja olleet
tunneilmaisultaan niukkoja, halutaan omassa elämässä ja vanhemmuudessa toi-
mia toisin. Viimeistään isoisyys voi muuttaa arkeen osallistumattoman miehen
tasa-arvoiseksi arjen pyörittäjäksi ja lasten ja lastenlasten kanssa puuhailevaksi
isoisäksi. (Lumme-Sandt ja Lyyra 2013, 264.)

Paulin elämässä korostuu lasten merkitys: hän kaipaa läheistä ja tiivistä suh-
detta heihin, mutta ei oikein ole löytänyt keinoja sen luomiseksi ja ylläpitä-
miseksi. Lapsilleen ja lapsenlapsilleen Pauli selvästi haluaa tarjota rakkautta ja
huolenpitoa, siinä aika ajoin haparoiden. Yksinäisyyttään Pauli selittää ennen
kaikkea äidin menettämisellä ja sen seurauksilla, jotka ovat osaltaan saattaneet
voimistaa odotuksia, joita hän omaan vanhemmuuteensa kohdistaa. Lapsuuden
tapahtumat nousivat keskusteluissamme esiin useaan otteeseen, vaikka äidin
kuoleman muisteleminen tuntuu edelleen raskaalta. Kaikki johtuu siitä äidin
kuolemasta, Pauli kertoi ääni värähtäen, kun ensimmäisen kerran kohtasimme.

Paulin äiti on kuollut tapaturmaisesti Paulin ollessa koulupoika. Pian äidin
kuoleman jälkeen Paulin isä meni uusiin naimisiin, mutta isän uudesta puoli-
sosta ei ollut äidin korvaajaksi: Sitten tuli äitipuoli kotia ja sano heti että en
minä teidän äiti ole. Kun isän oli pakko joku ottaa tai meidät olis sitten sijoi-
tettu johonkin. Taloudesta äitipuoli huolehti, mutta sellanen lämminhenkisyys
jäi kokonaan pois38. Perhesuhteiden osalta voidaan puhua kuvitellusta ja ele-
tystä perheestä. Jälkimmäinen on se jokapäiväinen, pirstaleinen ja epätäydelli-
nen ihmissuhteiden muodostelma, jonka kanssa neuvotellaan, sovitellaan ja ele-
tään arkea, kun taas ensimmäinen on pikemmin kuviteltu kuin todellinen: se
herää henkiin ja sitä uusinnetaan perherituaaleissa ja -kertomuksissa. ”Kuvi-
teltu perhe” tarjoaa lohtua, suojaa ja jatkuvuutta, heijastaen vahvasti mielikuvaa

38 Vastaavanlaisia lapsuudenkokemuksia on ollut myös Aatoksella, joka kertoo yksinäisyyden
olleen mielen päällä myös nuorena poikana kun äidin kuoleman jälkeen isä meni uuteen avioon.
Muistot isästä ovat hyviä, mutta äitipuoli sulki Aatoksen ja Aatoksen sisaret muun perheen ulko-
puolelle.
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siitä, millaiseksi perheen ymmärrämme ja millaista perhettä tavoittelemme.
(Gillis 1996, xv-xix; Castrén 2009, 33.)

Äidin menettäminen ja sen jälkeiset tapahtumat ovat varjostaneet erityisesti
Paulin elämää ja hänen ajatuksistaan välittyy kokemus siitä, ettei hän ole selviy-
tynyt yksinäisyydestä, jonka jo tuolloin kohtasi. Tulevaisuuteen Pauli ei uskalla
suhtautua toiveikkaasti. Myös puolison kanssa eläessä läsnä on ollut pelko kel-
paamattomuudesta ja hylätyksi tulemisesta, kuten aiemmin toin esiin. Sarvi-
mäki, Stenbock-Hult ja Heimonen (2010) ovat puhuneet mielen haavoittuvuu-
desta vanhuudessa ja todenneet sen kytkeytyvän vahvasti elämänkulkuun:
”Tässä hetkessä ollessaan iäkäs ihminen on menneisyyden ja tulevaisuuden ris-
teyskohdassa, jossa aiemmat elämäntapahtumat ja kriisit, niiden merkitykset
sekä niistä selviytyminen ovat muokanneet iäkkäästä sen, joka hän on tällä het-
kellä. Aiemmat elämäntapahtumat ja niistä selviytyminen muokkaavat osaltaan
myös suhtautumista tulevaisuuteen, luoden odotuksia, toivoa tai pelkoa.” (Mt.,
169.)

Myös Hanna Uotilan yksinäisyyttä käsittelevässä kirjoitusaineistossa van-
hempansa menettänyt nainen kuvaa Paulin tavoin kokeneensa koko elämänsä
yksinäisyyttä ja juurettomuutta (ks. Palkeinen 2005a). Vanhempien ja kodin
menettämisen aukkoja ei ole paikannut edes oman perheen perustaminen ai-
kuisiällä. Palkeisen mukaan näin kuvatessaan kirjoittaja ohittaa kulttuurisesti
vahvat käsitykset lasten tärkeydestä omille vanhemmilleen korostaen sen sijaan
vanhempien merkitystä lapsille. (Mt., 116.) Sodassa vanhempansa menettäneille
ja sota-orvoiksi jääneille tämä voi olla tyypillinen sukupolvikokemus (Roos
1987), mutta yksinäisyyden näkökulmasta vanhemman menettämistä tai kai-
puuta ei juuri ole tarkasteltu (kuitenkin Krause 1993; 1998; Savikko 2008).

Omien vanhempien roolista yksinäisyyteensä kertoo myös Anneli. Kun toi-
sella haastattelukerralla kysyn häneltä, mistä hän kokee yksinäisyyden johtuvan,
Anneli kertoo lukeneensa juuri ”Hiljainen kipu” -nimistä kirjaa ja pohtineensa
sen myötä lapsuuttaan ja sen vaikutuksia aikuiselämään. Yksi keskeinen Annelin
lapsuutta ja aikuiselämääkin varjostanut asia on ollut äidin masennus, joka alkoi
Annelin ollessa murrosikäinen. Tätä ennen Annelin isä oli haavoittunut ja sai-
rastunut psyykkisesti talvisodassa. Lopulta molemmat vanhemmat olivat pitkiä
aikoja sairaalahoidossa. Anneli uskoo äidin masennuksen Anneli johtuneen lii-
asta työnteosta ja vaikeasta perhetilanteesta: isän sairastuttua sodassa äidin oli
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hoidettava maatilalla kaikki yksin. Sairaalajaksoilta palattuaan Annelin äiti jat-
koi touhuamista, eikä oikein osannut asettua aloilleen.39 Myös Anneli itse on sai-
rastanut masennusta ison osan elämästään ja pohtii löytisikö sille syitä lapsuu-
desta, siitä ettei hänellä ollut aikuista, joka olisi ollut lähellä ja pitänyt huolta.

Meilläkin on sillai ollu että, mummohan oli siinä sillo ku mä oon ollu
syntyny. Sillain hän oli siinä, mutta sillä oli vaan toinen käsi sillai [käy-
tössä]. Ja kyllä se mun yks tätikin siinä oli ilmeisesti, mut se sano et se
ei lapsiin koskenu. Ku se oli semmonen, et vaatteet likaantuu kuu-
lemma (naurahtaen). Mummo oli sanonu vielä ”et mites sitte ku sulla
itellä on lapsii” niin se sano että ”joo et ei se oo oma laps se on ihan eri
asia että taas. Mutta, se että, jos lapsi jätetää pitkäks aikaa tosiaan, että
sitä ei kukaan niinku kerkee kattomaan. Niin, että sillon sille tulee jota-
kin tämmöstä että sillä on semmosia, että en tiedä sitte onks se sitte
sieltä sieltä, en tiedä. Kyllähä se joskus saattaa olla. Ja sit kun mä aat-
telen et meidän äidilläkinhän oli niin paljon työtä, että eihän se miten-
kään kerkinny olemaan lapsen kans ku meillä oli lehmiä. Kuus seitse-
män lehmää ja oli ne kaikki, navetat touhuttiin ja kaikki. Mummo siinä
tietysti ollu sitte ja äiti sano et kun hän joutu lähtee, tietysti pellollakin
piti olla töissä kun oli tota pikkune tila vaan.  Tämmösii juttui, että voi
olla että siellä on sit jotakin sieltäkin. Kuka tietää sit mikä, mitkä ne
[vaikuttaa]. (Anneli heinäkuussa 2012)

Vuosikymmeniä myöhemmin Annelin äiti sairastui uudestaan masennukseen
ollessaan 80-vuotias. Tuolloin äiti ei enää toipunut, vaan vietti viimeiset vuodet
mielisairaalassa ja vanhainkodissa. Samoihin aikoihin Anneli muutti äidin lä-
helle hoitaakseen häntä viimeiset vuodet. Lasten ja vanhempien sidos näyttää-
kin kestävän isoja ja raskaita kolhuja (esim. Roos ja Rotkirch 1997; Jallinoja
2009a) ja toisin kuin esimerkiksi sisarusten suhteet ne ovat usein herkemmin
paikattavissa (Jallinoja 2009b, 22). Anneli kuitenkin palaa lapsuuteensa useaan
otteeseen pohtiessaan niin äidin sairastumisen kuin sodan vaikutuksia siihen,
millainen hänestä on tullut. Anneli toteaa lapsuuden sodan keskellä tuoneen
mukanaan eräänlaisen pelkojen maailman, joka on säilynyt tähän päivään. An-
neli pitää nuorempia sodan jälkeen syntyneitä sisaruksiaan tasapainoisempina.
He kun eivät ole kohdanneet samanlaisia pelkoja ja univaikeuksia kuin Anneli.

39 Myös Eeva Jokinen (1997) on kertonut tarinan maalaistalon emännän masennuksesta, joka
ei liity yksinomaan vanhemmuuden rooliin vaan myös emännyyteen, vastuuseen maatilasta ja ko-
dista, jotka eivät kuitenkaan tunnu omalta. Nuori emäntä on ”väsynyt ja koditon”, mutta saa voi-
maa fyysisestä työstä ja hetkittäisestä etäisyydestä omaan lapseen. (Mt., 155–158.) Jokisen analy-
soimassa tarinassa keskeiseksi teemaksi nousee tila, erityisesti koti sekä liikkeet ”kotiin ja kodista
pois, sisällä ja ulkona, kotiäitinä ja ansioäitinä” (mt., 164–165), kuten Annelin muistoissa.
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7 Yksinäisyyspolkuja

Valtaosassa ikääntyvien yksinäisyyttä käsittelevissä tutkimuksissa ei ole pyritty
erottamaan ikääntyviä, joille yksinäisyys on vastikään kohdattu kokemus, niistä
ikääntyvistä, joiden elämässä yksinäisyys on ollut läsnä pidemmän aikaa, jopa
läpi elämän. Harvoin kuullaan myöskään siitä, että yksinäisyys olisi ajan myötä
tai vanhemmiten helpottanut. Usein erityisesti vanhan ihmisen jokapäiväinen
elämä näyttäytyy staattisena, jopa puuduttavan yksioikoisena, vaikka monien
tutkimusten pohjalta tiedetään, että myös vanhuuden elämänvaiheeseen mah-
tuu elämäntapahtumien rikkautta, uusia mahdollisuuksia ja elämänpiirin laaje-
nemista (esim. Karisto 2008; Vuorinen 2009; Koskimäki 2010). Muutoksia ta-
pahtuu toki myös toiseen suuntaan ympäröivän sosiaalisen maailman kutistu-
essa (esim. Virkola 2014), kuten edellisissä luvuissa olen tuonut esiin. Tässä lu-
vussa siirrän katseeni entistä tiiviimmin yksinäisyyden ajalliseen luonteeseen40.
Kuvaan erilaisia yksinäisyyspolkuja niin kohtaamieni ikääntyvien kuin kyselyai-
neiston kertomana pohtien samalla, millaisia ratkaisukeinoja yksinäisyyteen on
etsitty, löydetty tai jäänyt löytymättä.

7.1 Haavoja ja heijastumia

Mä oon aina ollu tässä kaikkien välissä, eikä ole oikein onnistunu, pohtii Pauli
kertoessaan lapsuudessa kohdatusta äidin kuolemasta ja sen tuomasta yksinäi-
syydestä. Lapsuusvuosien aikainen vanhemman menetys voikin olla elämän-
muutos, joka jättää jälkensä myöhempiin elämänvaiheisiin (esim. Bowlby 1973).
Ikihyvä-tutkimuksen elämänkulkuaineiston avovastauksissa vanhemman kuo-
lema on mainittu kymmenisen kertaa yhtenä elämän henkisesti raskainpana
ajanjaksona. Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään vähän siitä, miten
tuo menetys kytkeytyy juuri yksinäisyyden kokemukseen. Niina Savikko (2008)
on tutkimuksessaan tarkastellut ikääntyvien yksinäisyyttä ja myös vanhemman
menetystä. Tutkimukseen osallistuneista joka kolmas oli kohdannut vanhem-

40 Aiheesta olen kirjoittanut myös erillisen artikkelin (ks. Tiilikainen ja Karisto 2016).
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man kuoleman ennen 18 vuoden ikää, mutta toisin kuin aiemmissa tutkimuk-
sissa (esim. Krause 1993; 1998) lapsuudenaikaisella menetyksellä ei kuitenkaan
ollut vaikutusta myöhemmällä iällä koettuu yksinäisyyteen. Savikon (2008, 58–
59) mukaan tätä voinee selittää esimerkiksi se, että ikääntyneet ovat kompen-
soineet menetystään muilla ihmissuhteilla tai kohdanneet tuoreempia menetyk-
siä, jotka ovat lievittäneet vanhemman kuoleman merkitystä yksinäisyyden
taustalla.
Paulin yksinäisyydessä on ollut kyse äidin kuoleman jälkeisistä tapahtumista. Jo
kymmenvuotiaana Pauli joutui kesätöihin toiselle paikkakunnalle ja yksinäisyy-
den kierteeseen.

Yksinäisyys oli jo sillon siellä pikkupoikana. Sain minä siinä talossa olla
niin kun olisin omassa kotona ollu, mutta vieraitahan ne oli. Pitkä kesä
oli ja viis kesää olin siellä. Se johti sitten toiseen yksinäisyyteen kun olin
kesät pois ja sitten kun tulin kotiin niin eihän ne mun kavereita ollu
enää.  Oli, että missäs sää oot ollu, meillä on ollu täällä sellasta ja sel-
lasta.

Sitten tuli yks sellanenkin juttu, että kun oli samanniminen kaveri, niin
opettaja muutti minun nimen toiseks. En mä siitäkään tykänny. Oli
kaks samannimistä. Mä en ollu enää oma itteni. Mielestäni minä olin
Pauli. Opettaja määräs, että minä olen Sakari ja kesäpaikalla minä olin
pikku-Pauli, kun siellä talossa oli samanniminen poika. Se oli iso-Pauli
ja minä olin pikku-Pauli. Mulla oli kolme nimeä. (Pauli maaliskuussa
2010)

Lapsuudessa koettu ulkopuolisuus merkitsi Paulille identiteetin kadottamista,
joka on yhä seitsemänkymppisenä vahvasti läsnä. ”Kun ihmistä ei hyväksytä
omana itsenään, jää miettimään, mikä itsessä on vialla”, kirjoittaa Tarja Heiska-
nen (2011, 85) pitkäkestoiseen yksinäisyyteen viitaten. Lapsuuden vaikeista ko-
kemuksista huolimatta Pauli kertoo yksinäisyyden olevan mielen päällä erityi-
sesti menneistä ajoista puhuttaessa tai niitä muistellessa: Sitä tulee kun puhu-
taan jostain ihmisistä tai paikkakunnista, niin heti yöllä näkee unta jotakin,
että on siellä. Hänen syntymäkotinsa on edelleen pystyssä ja viime vuodet se on
ollut serkun lapsen omistuksessa. Kaipuu kotipaikalle on suuri. Varsinkin kun
minä olin nuorena pois sieltä kaikki kesät, Pauli huomauttaa ja kertoo mietti-
vänsä aika ajoin sitä, että voisi vielä joskus palata juurilleen.

Myös toisaalla yksinäisten hetkien on huomattu näyttäytyvän vastakohtina
johonkin päinvastaiseen, voimakkaan läheisyyden kokemukseen ja onnen ai-
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kaan, jollaisena lapsuus- ja nuoruus usein esiintyy (Mikkola 2005, 143). Voimak-
kaasta koti-ikävästä ja kaipuusta menneseen on usein puhuttu nostalgiana, joka
on tapana liittää vanhuuden elämänvaiheeseen41. Tunteakseen nostalgiaa ihmi-
sen on kohdattava muutos tai ainakin kokemus siitä, että asiat ovat toisin kuin
ennen. Karin Johannissonin (2001) mukaan monet ihmiset saattavat olla sho-
kissa huomattuaan, ettei aikuisuus olekaan sellaista kuin sen oli lapsena kuvitel-
lut olevan. Tämä aiheuttaa hämmennystä ja voi johtaa tulevaisuuden ”vältte-
lyyn” ja sen myötä menneisyyteen käpertymiseen. (Mt., 150.) Pirjo Korkiakan-
kaan (1996) mukaan vanhempien sukupolvien muistelukertomuksissa lapsuus-
aika ei kuitenkaan näyttäydy yksinomaan nostalgian kohteena, vaan muistelta-
essa voidaan risteillä monenlaisten muistojen – iloisten, onnellisten, tasapai-
noisten, kurjien, puutteen ja niukkuuden – kentissä. Tämä oli vallitseva tapa
kertoa lapsuudesta myös omassa aineistossani.

Haastateltavista ainoana Paulin ja Anneli tuovat esiin sodan kokemisen mer-
kityksen ja siihen liittyvät traumat yksinäisyyttä pohtiessaan. Myös muissa tut-
kimuksissa on kuvattu sota-ajan muuttaneen monien perheiden sosiaalista ra-
kennetta, joskus pysyvästi (Heiskanen 2006, 265), eikä sota päättynyt rauhan
tultua, vaan jatkui muistona, kokemuksina ja kokemuksille annettuina uusina
merkityksinä (Kivimäki 2006, 85). Kivuliaiden kokemusten työstäminen ei aina
onnistunut lainkaan (Kivimäki ja Kinnunen 2006, 277), mistä kertoi erityisesti
Anneli, jonka isä oli sodan seurauksena sairastunut vakavasti mieleltään. Sodan
jättämistä jäljistä kuitenkin vaiettiin. Kyllähän se siellä oli, mutta ei se koskaan
puhunu, Paulikin totesi isästään.

Taina Kinnusen ja Ville Kivimäen (2006, 277) mukaan syyt vaikenemiseen
eivät ole olleet yksinomaan poliittisia vaan myös henkilökohtaisia ja ihmisen elä-
mänkulkuun kietoutuvia. Heti sodan päätyttyä ei välttämättä haluttu tai pystytty
muistelemaan tapahtumia, vaan sen aika tuli myöhemmin. Vuosikymmenien
vaikeneminen sodassa taistelleelle saattoi olla traumaattinen kokemus (Sulamaa
2006, 309) ja siitä osansa saivat usein myös veteraanien lapset, sillä osalle rin-
tamalla taistelleista miehistä tappamisen taakka kävi ylivoimaiseksi muuttaen
osan perheenisistä tunnekylmiksi ja itsetuhoisiksi (Kivimäki 2006, 203)42.

41 Mike Hepworthin (1997, 178) mukaan iäkkäiden ajatellaan olevan nuorempia taipuvaisem-
pia ole-maan emotionaalisesti sitoutuneita menneeseen ja osoittamaan surua, jopa vihaa, ajan ku-
lumisesta. Nuoremmat saattavat kuitenkin ajatella, että vanhat ihmiset ovat nostalgisia, koska he
ovat vanhoja, ja että he ovat vanhoja, koska ovat nostalgisia (mt.; ks. myös Saarenheimo 1997).

42 Sodan vaikutuksia vanhemmuuteen, ja etenkin sodan kokeneiden miesten mieliin, on poh-
tinut kasvatustieteen emeritusprofessori Kari Uusikylä, joka on kertonut oman tarinansa julkisuu-
dessa. Perheen sodanjälkeistä elämää sävytti alkoholi, johon isä tukeutui sodan henkisesti haa-
voittamana. Vanhimman veljen tehtäväksi jäi pienemmistä sisaruksista, etenkin pikkuveljestä,
huolehtiminen. Kotona sodasta ei koskaan puhuttu, mutta sen jäljet näkyivät isässä: lempeys ja
hellyys olivat asioita, joita pieni lapsi kaipasi, mutta jotka jäivät vain kaipuuksi ja haaveeksi. Uusi-
kylä muistaa olleensa yhden kerran isänsä sylissä: keittiössä istuen ja radiota kuunnellen. Pienestä
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Sotasukupolven isiä on pidetty työorientoituneina, etäisinä ja ankarina ku-
rittajina (Roos ja Rotkirch 1997). Siitä kertoo erityisesti Lauri, joka joutui nuo-
rena poikana isän kalakaverin seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Perheen si-
säistä hyväksikäyttöä Lauri ei sentään kokenut (vrt. Laitinen 2004), vaikka ta-
pahtumapaikkana olikin oma koti. Myös silloin kun seksuaalinen hyväksikäyttö
tapahtuu perheen ulkopuolella, ensisijainen oletusarvo on kodin ja läheisten ih-
missuhteiden kiinnipitävästä ja tukevasta voimasta: turvallisesta, kannustavasta
ja hoitavasta ympäristöstä (Laitinen 2009, 235). Lauri ei tukea saanut. Suhde
isään oli vaikea, ja elämää kotona sävytti isän väkivaltaisuus ja alistaminen. Oi-
kein pahat välit, Lauri toteaa suhteestaan isäänsä.

Kun isä aina hakkas sitten ja, minun piti aina sitten, mennä pellolle töi-
hin ja hevosta ajamaan aina ja sitten, yhen kerrankin mie muistan ku
vanhempi veli tuli hevosen kanssa ja jätti hevosen eikä riisunu. No isä
komenti minua minä en lähtenytkään ni sillon tuli halosta päähän (nau-
rahtaen). Selkään sai, juu. (Lauri heinäkuussa 2012)

Lapsuutensa ja nuoruutensa Lauri eli maaseudulla keskellä isoa sisarusparvea.
Maatalon hommiin oli ryhdyttävä pienestä pitäen. Erityisen hyvin Lauri viihtyi
hevosten kanssa ja teki niiden parissa töitä myös pois kotoa muutettuaan.  Isä
olisi halunnut Laurista tilan jatkajan, mutta näin ei käynyt, eikä Lauri ei oppinut
lukemaan. Lauri uskoo lukutaidottomuuden johtuvan siitä, että isä pahoinpiteli
häntä usein. Lukemiseen ja oppimiseen ei koskaan kannustettu, eikä siihen tar-
jottu tukea. Ainoastaan töitä oli tehtävä. Kyselylomakkeessa Lauri kuvaa lapsuu-
denkotia riitaisaksi, ankaraksi, epäoikeudenmukaiseksi ja välinpitämättämäksi.
Lämmin ja huolehtivainen se ei ollut lainkaan. Tilanne kotona kärjistyi Laurin
ollessa parikymppinen. Hän muutti vanhempiensa luota löytämättä kuitenkaan
kotia, jonne asettua aloilleen.

Mie käysin kiertää Suomee sillo nuorempana. Niin mää muistelen että
minul ei ollu paikkaa missään oikein. Vähän aikaa olin, kuukauden vis-
siin yhessä paikassa ja taas läksin. (Lauri heinäkuussa 2012)

Pian Laurin muutettua pois kotoa hänen äitinsä kuoli. Lauri kertoo muistojen
äidistä olevan hyviä. Äiti oli hiljainen, ei koskaan sanonut pahaa sanaa. Kun isä
ajoi Laurin pois kotoa, äiti ehdotti, että Laurille olisi voitu ostaa talo läheltä. Isän

pojasta isän kädet ympärillä tuntuivat hyvältä. Pikkuveljellä tällaista muistoa ei ollut, sillä hän
syntyi sotien jälkeen kun ongelmat perheessä olivat jo liian suuria. Alkoholiin hukuttautunutta
isäänsä Uusikylä ei kerro säälivänsä, pienempiää sisaruksiaan ja itseään kyllä. ”Säälin kaikkia hy-
lättyjä lapsia, jotka joutuvat kantamaan lapsuuttaan koko elämänsä. Sellaisia lapsia on paljon. Täl-
laisia lapsia.”, hän toteaa. (Ahvenniemi 2014.)
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kanssa käydyn riidan päätteeksi Lauri kuitenkin lähti veljen mukana reissun
päälle ja sille tielle jäi: Minun oli niin vaikee kulkee. En oikein tienny, että mihkä
mie meen. Aihe saa yhä Laurin herkistymään ja pohtimaan, millaista elämä olisi
ollut, jos hän olisikin jäänyt asumaan kotipaikalle ja lähelle äitiä. Silloin hän ei
olisi joutunut asumaan vuosia muiden nurkissa, välillä jopa taivasalla rautatie-
aseman kupeessa. Laurin elämäntarinassa on paljon yhtälaisyyttä Merja Laiti-
sen (2009) kohtaaman kuusikymppisen miehen tarinaan. Myös Laurin elämän-
kulku sisältää teemoja, joissa sisäinen, muiden katseilta näkymättömissä oleva
puoli kietoutuu ulkoiseen, kanssaihmisille näkyvään osaan (mt., 240). Hyväksi-
käyttöön liittyvät kokemukset jäivät arkielämän pinnan alle (Laitinen 2004,
262) nousten pintaan vasta nyt vanhemmiten, kun kumppania ei ole rinnalle
löytynyt.

Vaikeista elämäntapahtumista kertoivat myös muut. Osa haastateltavista on
kohdannut lapsen kuoleman, kuten Heikin ja Aatoksen osalta kerroin lapsetto-
muutta ja kumppanittomuutta käsittelevissä luvuissa43. Muistot kuolemaa edel-
tävästä ajasta ja viimeisistä kohtaamisesta ovat yhä vahvasti molempien miesten
mielessä, vaikka Aatos ei omien sanojensa mukaan muistellut mielellään men-
neitä. Dyregrov ja Dyregrov (1999, 655) toteavat lapsen kuoleman voivan muut-
taa myös positiivisella tavalla suhtautumista elämään. On puhuttu elämänarvo-
jen vahvistumisesta ja niiden järjestyksen muuttumisesta (Aho 2010, 23). Koska
Heikin ja Aatoksen lapsen kuolemasta on kulunut pidemmän aikaa, vuosikym-
meniä, ei suru ole enää niin vahvasti läsnä ja lapsen kuolema näyttäytyy yhtenä
osana elämänkulkua. Aikoinaan pojan sairastuttua lääkäri oli kysynyt Heikiltä,
uskooko hän Jumalaan. Tuolloin Heikki ei osannut kysymykseen vastata, mutta
vuosikymmeniä myöhemmin hän pohtii kaikella olleen jokin tarkoitus.

Minun veti niinku montun auki, että mitäs tää Jumala tähän nyt sitten
kuuluu. Nyt minä ymmärrän kaikkien näiden tapahtumien jälkeen,
mitä minä olen nyt kertonu sinulle. En olis sillon osannu sanoo, että
uskonko vai enkö usko, mutta välil uskoin ja välil en uskonu, että hyvin
epäuskonen olin. Enkä kaikkea siitä henkenpuolesta usko nykkään,
vaikka hyvin pitkälle uskon, että joku näitä asioita järjestää. Minä aika
usein ilmotan sen nimen luonnoks, minä sanon se on luonto. Se on mi-

43 Myös Anja on menettänyt lapsensa, mutta hän ei kertonut sitä haastattelutilanteessa. Vuo-
den 2002 kyselylomakkeessa Anja kertoi ensimmäisen lapsensa kuolleen alle vuoden ikäisenä.
Toinen lapsi syntyi muutama vuosi tämän jälkeen. Suomessa lapsikuolleisuus lähti voimakkaaseen
laskuun 1940-luvulla, mutta haastateltavieni ikäpolvelle ja heitä vanhemmille alle vuoden ikäisen
lapsen kuolema ei ollut ollut harvinainen kohtalo (Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt
[verkkojulkaisu]). Tästä kertoo sekin, että haastateltavistani moni on kohdannut sisaren kuoleman
jo lapsuusvuosinaan.
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nun jumalani ja se saa olla jumala yhtä hyvin. Ja kun minulta on ky-
sytty, ni minä olen sen aika monelle sanonu. Ku kaikki kysyy sen, et
mikä sen aiheutti, minä sanon että se on se luontojumala. (Heikki maa-
liskuussa 2010)

Kohtaamistani iäkkäistä Heikki on ehkä se, joka osaa parhaiten käsitellä yksi-
näisyyttään, saaden siitä myös lohtua. Tutkimuksen alkupuolella viittasin Torn-
stamiin (1994), jonka mukaan vanhuuden elämänvaihetta luonnehtii eräänlai-
nen ”metaperspektiivin muutos”: suhde aikaan syvenee, tapahtuu eräänlainen
henkistyminen tai valaistuminen. Heikin puheet kuvittavat hyvin kokemusta ge-
rotranssendenssista: entisistä ajoista kertovat tilat ja tavarat ovat hänelle tär-
keitä, samoin entiseen elämään kuuluvat ihmiset, erityisesti edesmenneet vaimo
ja poika. Max van Manen (1990, 104) on nimittänyt mennyttä, nykyisyyttä ja tu-
levaa aikamaiseman horisonteiksi. Minäkuvammekin on kolmiulotteinen eli
näihin kaikkiin horisontteihin kiinnittyvä (esim. Hall 2005; Peace ym. 2011).
Kirjailija Milan Kunderaan viitaten Marja Saarenheimo (2012) pohtii minuu-
temme haurastuvan muistojen haalistuessa. Menneisyyden kanssa eläminen voi
olla raskasta ja painavaa, mutta kenties ainoa keinoa säilyttää minuus. (Mt., 40.)
Kadonneesta ajasta voi löytyä myös jotain kannattelevaa. (Ks. Tiilikainen ja Ka-
risto 2016.)

Jumalaan Heikki ei usko, mutta monelle iäkkäälle uskonto voi toimia ”yhtei-
senä muistina”, joka mahdollistaa yksilöllisten elämäntarinoiden rakentumisen
osaksi suurempaa kertomusta ja antaen taustan, jota vastaan omia kokemuksia
voi peilata (Spännäri 2008, 252). Uskonnollisuus merkitsee usein myös kiinnit-
tymistä sosiaalisiin verkostoihin, jotka tarjoavat yksilöllistä, ihmisten välistä ja
yhteisöllistä aktiivisuutta (Ellison ja Levin 1998). Uskon merkityksestä ja sen
tuomasta tuesta kertoo erityisesti Anneli. Usko luo Annelille turvallisuuden tun-
netta, sillä sen myötä hän tietää tulevan olevan paremmissa käsissä: Jumala
huolehtii. Koska hänellä on yhteys ylöspäin, Annelin ei ole tarvinnut pelätä tule-
vaa.

Leena Vuorinen (2009) muistuttaa tulevaisuuteen liittyvien suhtautumista-
pojen olevan ikääntyneillä toisenlaisia kuin nuoremmilla ikäpolvilla. Iäkäs on
usein tietoinen ajan rajallisuudesta. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei van-
hempi ihminen suuntaisi katsettaan lainkaan tulevaisuuteen. Vanhemmiten kun
on monenlaisia konkreettisia kysymyksiä ja asioita ratkaistavana. Käsillä ovat
myös viimeiset hetket, jolloin toteuttaa toiveita ja tavoitteita. (Mt., 157.) Syvää
yksinäisyyttä kokevalle tulevaisuus saattaa näyttää toivottomalta ajalta, josta
ulospääsyä ei ole (esim. Mikkola 2005, 148; Saari 2010, 193–199). Vuorisen
(2009, 157) mukaan tulevaisuuteen liittyviin suhtautumistapoihin vaikuttavat
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iän sijaan toimintakyvyn mahdollisuudet, mikä käy ilmi myös haastateltavieni
puheesta. Tulevaisuuteen suhtaudutaan hyvin monenlaisin ajatuksin (ks. Paju-
nen 2011, 102–104), mutta suurimpana pelkona näyttäytyy riippuvaisuus tois-
ten ihmisten avusta, oman ruumiin rajallisuus. Toivottomuudesta ja näköalot-
tomuudesta kohtaamani ikääntyvät eivät kuitenkaan kerro. Kun aamulla herää,
on hyvä päivä tulossa, toteaa Olavi. Kyllä kun mä käyn nukkumaan ja nousen
aamulla niin, kyllä mä oon ihan elämänhalunen. Että mä jaksan siinä kyllä
taistella, pohtii Eini.

7.2 Muutoksia ja pysyvyyttä

Victor kirjoittajakumppaneineen (2009, 141) on kuvannut kolmea erilaista yksi-
näisyyspolkua: vähentynyttä, lisääntynyttä ja pysyväluonteista yksinäisyyttä,
joista jokaisesta on tarttunut kuvauksia haastateltavieni kertomaan, kuten edel-
lisissäkin luvuissa on käynyt ilmi. Myös Ikihyvä-kyselyaineistosta on paikannet-
tavissa vastaavanlaisia yksinäisyyspolkuja. Kuvioon 1 olen koonnut tutkimus-
vuosien 2005, 2008 ja 2012 aikana tapahtuneet yksilötason muutokset yksinäi-
syyden voimakkuudessa sellaisten vastaajien osalta, jotka ovat vähintään yh-
dellä kyselykierroksella tunteneet itsensä usein tai jatkuvasti yksinäiseksi
(N=51). Mitä tummempi viiva, sitä useamman yksinäisyyspolut ovat saman-
suuntaiset. Sen yläpuolella olevassa taulukossa 6 näkyvät samojen ihmisten vas-
taukset tarkemmin eriteltynä. Mukana ovat vastaukset niiltä haastateltavilta,
jotka ovat vastanneet yksinäisyyttä käsittelevään kysymykseen kaikilla kolmella
kyselykierroksella.

Sekä taulukosta että kuviosta voidaan huomata, että syvää yksinäisyyttä koe-
taan harvoin pidemmän aikaa. Suurin osa on vastannut olevansa ”usein” tai ”jat-
kuvasti” yksinäinen vain yhdellä kyselykierroksella. Vain kuudella vastaajalla
yksinäisyyden kokemus on pysynyt samalla tasolla läpi seurantajakson: neljällä
siten, että he ovat tunteneet itsensä ”usein” yksinäiseksi sekä vuosina 2005 ja
2008 että vuonna 2012 (nro:t 44–47) ja kahdella siten, että he ovat jokaisella
kyselykierroksella kertoneet tuntevansa itsensä ”jatkuvasti” yksinäiseksi (nro:t
50 ja 51). Useimpien kohdalla yksinäisyydessä on tapahtunut lieviä muutoksia
suuntaan ja toiseen, mutta nopeitakin siirtymiä aineistosta löytyy (esim. nro 17
ja 49). Osalla yksinäisyys on aaltoillut – loivasti tai jyrkästi – esimerkiksi siten,
että yksinäisyys on ollut voimakkaimmillaan keskimmäisellä kyselykierroksella
(esim. nro 3 ja 9).
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Yksinäisyyden syitä tarkastellassani lähdin liikkeelle kuvaamalla leskeytymistä,
jonka myötä yksinäisyys oli ollut läsnä erityisesti Anjan arjessa. Kohtaaminen
Anjan kanssa jäi tuolloin viimeiseksi, joten hänen yksinäisyydessään tapahtu-
neita muutoksia en ole voinut tarkastella kuin kyselylomakkeen osalta. Kaksi
vuotta tapaamisemme jälkeen Anja toteaa yksinäisyyden helpottaneen. Kaipuu
puolisoa kohtaan on yhä läsnä, mutta yksinäisyys mielessä vain ”harvoin” (tau-
lukko 6). Myös ympäröiviin ihmissuhteisiin Anja on kyselylomakkeen perus-
teella tyytyväinen ja arki tuntui loksahtaneen uomiinsa, vaikka puolison kuole-
man jälkeen ajatus yksin elämisestä, jakamattomasta arjesta, tuntui vaikealta.
On se nyt helpottanu. Se olis ihan kauheeta, jos se olis aina samanlaista, Anja
totesi jo silloin, kun kohtasimme. Pahin yksinäisyys oli puolison kuoleman jäl-
keen hälventynyt.

Myös Vilhon tapasin vain yhden kerran, sillä hänen kuulonsa oli huonontu-
nut entisestään, eikä hän kokenut voivansa keskustella edes kahden kesken. Ky-
selylomakkeeseen Vilho on kuitenkin vastannut pari vuotta kohtaamisemme jäl-
keen todeten haastateltavistani ainoana yksinäisyyden olevan ”jatkuvasti” läsnä
(taulukko 6). Saunomisesta Vilho on joutunut luopumaan, mainiten sen asiana,
jota haluaisi tehdä mutta ei jaksanut enää jaksa. Myös kävelystä ja lumitöistä on
pitänyt luopua. Mahdollisuutensa selviytyä arkielämän tavallisista toimista ja
vaatimuksista Vilho arvioi kuitenkin melko hyviksi ja kotona hän yhä asuukin.
Yhteydenpito sisaruksiin on vähentynyt, johtuen todennäköisesti veljen tai sis-
kon kuolemasta, jonka Vilho on merkinnyt lomakkeessa kuluneen neljän vuoden
aikana tapahtuneisiin muutoksiin. Siitä, missä määrin yhteyksiä pidetään vielä
puhelimitse, Vilhon lomakevastaukset eivät kerro.

Eini kertoo ensimmäisen kohtaamisen jälkeen yksinäisyyden helpottaneen.
Myös kyselylomakkeessa hän toteaa yksinäisyyden olevan enää ”silloin tällöin”
läsnä (taulukko 6). Uuden pohjakerroksessa olevan asunnon myötä Einin liik-
kuminen on helpompaa, eivätkä sairaudet samalla tavalla vaivaa kuin pari
vuotta aiemmin. Lapset pitävät edelleen päivittäin yhteyttä ja auttavat käytän-
nön asioissa, mutta ystäviä Einillä ei enää juuri ole. Kyselylomakkeessa hän ker-
too joutuneensa luopumaan itselleen tärkeästä ”seuraelämästä” kuluneen neljän
vuoden aikana. Sopeutuminen uuteen kotiin on aluksi ollut vaikeaa. Eini kertoo
nukkuneensa sohvalla ensimmäiset viikot, sillä makuuhuone on tuntunut vie-
raalta. Kyselylomakkeessa Eini mainitsee yksin asumisen aiheuttavan turvatto-
muutta. Myös laitoshoitoon joutuminen on ympyröity turvattomuutta aiheutta-
vana asiana. Lapset ovat ehdottaneet palvelutaloon muuttoa, mutta Eini ei sitä
itse halua, koska siellä olisi niin paljon ihmisiä. Eini on aina tykännyt omasta
hiljaisuudesta. Mutta kyllä mä joskus kaipaisin, että joku kävis, joka ei ois koko
päivää minun kanssa. Niin et ihan vaan semmonen kyläilijä, mutta sellasta ih-
mistä ei ole, hän pohtii. Pihakeinussa Eini istuu nykyisin harvemmin. Joskus
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siinä tulee käytyä, mutta uudessa pihapiirissä ei oikein ole ketään, jonka kanssa
istua: kyllä ne nyt jottain sano ohikulkiessaan siitä, mut ei siinä minun kans
istu kukkaan. Niinpä istuskelu on siirtynyt terasille: Siinä minä istun aina sitten
ja kattelen, kattelen kun linnut laulaa siinä ja oravat juoksee, Eini kertoo.

Laurikin kertoo yksinäisyyden hieman helpottaneen (taulukko 6). Tässä on
nyt tällä aikaa kuule vähän muutosta tullu tähän elämään. Että mulla käy nuo
kotihoitajat käy siivoomassa, hän toteaa kun toisen kerran kohtaamme. Ruoan
Lauri tekee edelleen itse, mutta kotipalvelun toimesta käydään pari kertaa vii-
kossa pitämässä paikat siistinä. Silloin tällöin pestään sauna ja aika ajoin joku
työntekijöistä lähtee Laurin kanssa käymään isossa marketissa. Viimeksi yh-
dessä on käyty ostamassa uusi talvitakki. Kotipalvelu on tuonut Laurin elämään
uudenlaista rytmiä ja arkeen uusia ihmisiä. Huoli kotona pärjäämisen suhteen
on hälvennyt, nyt kun apua on saatavilla. Unta Laurin on edelleen vaikea saada
ja yöt saattoivat olla katkonaisia, mutta unilääkkeitä hän ei ole enää halunnut
ottaa. Konjakkiryyppy iltaisin on auttanut pahimpaan. Masennuksen Lauri ko-
kee helpottaneen, mutta aika ajoin mielessä pyörii yhä ajatus siitä, että miten
tässä näin kävi, että hän on jäänyt yksin. Yksinäisyydestä Lauri on voinut puhua
asukasyhdistyksessä toimivien naisten kanssa. Lauri kertoo heidän tietävän hä-
nestä kaiken, pankkiasioita myöten. Yhdistyksen tiloissa Lauri on saanut käydä
vaikka päivittäin. Siellä on usein tarjolla kakkukahvit. Mielessä on kuitenkin yhä
kaverin kaipuu. Laurin toiveissa on löytää joku, joka lähtisi hänen kanssaan
tansseihin ja muihin tilaisuuksiin ja joka tulisi kotoa hakemaan. Sellainen saat-
tajakaveri. Pari vuotta myöhemmin Lauri on löytänyt naapurissa asuvasta pa-
riskunnasta uuden tuttavuuden itselleen. Heidän kanssaan on kahviteltu puolin
ja toisin ja he ovat auttaneet Lauria tarjoamalla kyydin asioille. Nyt Lauri kertoo
haaveilevansa muutosta ulkomaille, serkkunsa luokse. Siellä ihmiset ovat muka-
via ja huomaavaisia. Matkatoimistosta Lauri on selvittänyt, että lentoliput mak-
saisivat 2000 euroa. Se on hänelle liian paljon.

Myös Heikin yksinäisyys on tutkimusvuosien aikana helpottanut (taulukko
6). Enää Heikki ei ole vaivannut päätään sillä, miten talolle käy, kun aika hänestä
jättää. Mielessä on kuitenkin toive siitä, että hän saisi asua kotona niin pitkään
kuin mahdollista, sillä omakotitaloon liittyvät kotityöt ja kotiovelta avautuvat ul-
koilumahdollisuudet pitävät mielen virkeänä. Puoli vuotta ennen sitä, kun tapa-
simme viimeisen kerran, Heikki oli liukastunut polullaan ja murtanut jalkansa.
Sinnikkäästi hän oli kuntouttanut jalkaansa, alkuun sisällä ja pikkuhiljaa talon
ympäri kävellen.”Heikin polulle” hän oli päässyt muutaman kuukauden kun-
touttamisen jälkeen, kertomaan puolisolle ja lapselle, miksi oli ollut poissa niin
pitkään: Suvulle ilmottautumas, kertomas mitä vasten en oo käyny. Ilman hy-
vää tukiverkostoa Heikki ei olisi pärjännyt murtuneen jalkansa kanssa. Sisaruk-
set perheineen ovat auttaneet, mistä Heikki on hyvin kiitollinen. Auttavia käsiä



170

on saatavilla, kunhan vain itse tohtii kysyä. Kaikki piha- ja kotityöt Heikki tekee
edelleen itse, eikä hän koe tarvitsevansa niihin apua. Ainoastaan ikkunanpesu
on jäänyt. Heikki kertoo haaveilevansa ruskaretkestä pohjoiseen, mutta sinne
hän tarvitsisi seuraa: jonkun joka voisi ajaa hänen kanssaan ja olla muutenkin
seurana. Ajatuksena se tuntuu kuitenkin hankalalta, Heikki kun ei haluaisi olla
kenellekään vaivaksi.

Toisin kuin Einin, Laurin ja Heikin, on Annelin yksinäisyys pysynyt ennal-
laan kahdella viimeisellä kyselykierrokselle (taulukko 6). Toisen haastatteluker-
ran aikoihin Anneli asuu samassa asunnossa kuin ennen, mutta haaveilee muu-
tosta järven rannalle. Hän kertoo muuttaneensa niin monesti, ettei se tunnu
isolta jutulta. Pikemminkin uusi paikkakunta toisi mukanaan kaikkea uutta ja
kiinnostavaa: Aika kuluisi uutta paikkaa pällistellessä. Anneli kertoo lähistöllä
asuvan paljon yksinäisiä naisia, jotka voisivat hänen mielestä olla enemmän te-
kemisissä toistensa kanssa. Pihakeinussa Annelin tulee aika-ajoin istuskeltua,
mutta lähinnä omien vieraiden kanssa tai yksin. Ihmiset pysyttelevät pitkälti
omissa oloissaan. Yksinäisyys on yhä ”usein” läsnä, mutta tulevaisuuteen Anneli
suhtautuu rauhallisin mielin. Kaksi vuotta myöhemmin Anneli on muuttanut
uudelle paikkakunnalle, rivitaloasuntoon. Puolen vuoden sisällä myyntiin olivat
menneet sekä mökki että vanha asunto. Ystävät auttoivat muutossa uuteen asun-
toon ja kaikki oli sujunut hyvin, vaikka omanlaista stressiä kulunut vuosi oli pi-
tänyt sisällään. Uusiin naapureihin Anneli on jo ehtinyt tutustua, ja he vaikutta-
vat mukavilta. Lähellä asuu samanikäinen nainen, joka on jäänyt leskeksi. Hä-
nelläkään ei ole lapsia. Anneli on vienyt naiselle pikkuleipiä ja hänestä tuntuu,
että he viihtyvät yhdessä. Muutenkin Anneli on hyvillään muutosta, sillä vanhan
asunnon ahtaus ja asuinympäristön hiljaisuus olivat jo pitkään ahdistaneet.
Kauppaan ja kaupungille oli liian pitkä matka, eikä mitään oikein tapahtunut.
Vanhassa kodissa tuli vietettyä viisi pitkää vuotta, Anneli huokaa.

Aatos, Olavi ja Helmi eivät ole vastanneet yksinäisyyttä käsittelevään kysy-
mykseen kaikilla kyselykierroksilla, mutta yksinäisyydestä tapahtuneista muu-
toksista keskusteltiin sekä toisella että kolmannella haastattelukerralla. Puoli-
toista vuotta ensimmäisen kohtaamisen jälkeen yksinäisyys on yhä Aatoksen
mielessä, mutta hän kertoo suhtautuvansa elämäänsä päivä kerrallaan. Tulevai-
suus kuitenkin pelottaa ja etenkin lisääntyvät kivut. Hermosäryt ovat lääkärin
mukaan tulleet jäädäkseen ja iltaisin ne on yhä kohdattava yksin. Aatoksen liik-
kuminen on mennyt entistä huonommaksi eikä hän usko sen parantuvan. Aatos
kävisi mielellään erilaisissa riennoissa, jos vain kroppa toimisi. Juhannuksen ai-
kaan tuttavan kanssa oli vitsailtu tansseihin menemisestä ja sinne Aatos olikin
päässyt tutun taksikuskin kyydittämänä. Pari vuotta myöhemmin Aatos ei enää
asu kotona. Lähes vuoden päivät hän on majaillut paikallisen terveysaseman
vuodeosastolla, odottaen vanhainkodista vapautuvaa paikkaa. Aatos kertoo, että
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hänellä on hyvät tukiverkostot: tytär ja lapsenlapsi pitävät yhteyttä ja myös sisa-
rusten kanssa hän soittelee. Yksinäisyys on kuitenkin yhä mielessä, etenkin nais-
ystävän kaipuu. Naisystävä toisi elämään iloa. Aatos kertoo esittävänsä iltaisin
hiljaisen toiveen siitä, ettei aamulla tarvitsisi herätä ja allekirjoittaneensa suos-
tumuksen, jolla luovuttaa ruumiinsa tutkimus- ja opetuskäyttöön. Lottokupon-
gin hän silti edelleen viikottain täyttää.

Kun tapaamme toisen kerran, Olavi toteaa, ettei koe suurta yksinäisyyttä tai
oikeastaan yksinäisyyttä lainkaan. Elämä ei pitkästytä Olavia, vaan kulkee van-
halla, hyväksi koetulla painollaan. Ainoa asia, mikä painaa hänen mieltään, on
se, että on tullut siivottua huonosti. Että kun tulee vähän huonosti siivottua ko-
tinurkat. Tulee vaan lähdettyä ulos vaikka kuinka nyt pitäis välillä imuroida,
mutta olkoon huomiseen ja sitten se tahtoo huomennakin jäädä huomiseen,
Olavi selittää naurahtaen. Tulevaisuutta hän ei juuri ajattele tai ainakaan mu-
rehdi. Tulee mitä tulee, Olavi miettii. Syksyn hän on kuitenkin suunnitellut viet-
tävänsä mökillä, aina lokakuuhun saakka. Joulun jälkeen siellä puuhastelu alkaa
olla taas mielessä, mikä pitää mielen virkeänä pimeänä vuoden aikana. Kaksi
vuotta myöhemmin Olavi saa päivät yhä mukavasti kulumaan lukemalla, katso-
malla telkkaria, kuuntelemalla radioita ja lähtemällä ulos, jos alkaa pitkästyttää.
Juttuseuran kaipuu ja pysyvämmän ystävyyssuhteen löytyminen on kuitenkin
aika ajoin mielessä. Olavi kertoo, ettei helposti uskalla muiden kanssa juttusille
kahviloissa pyöriessään, juro hämäläinen kun on. Hän pohtii sen olevan itsestä
kiinni, ettei ole onnistunut tutustumaan kehenkään, jonka kanssa viettää aikaa.
Mutta yksinäisyys ei ole taakka minulle, Olavi tarkentaa.

Puolitoista vuotta ensimmäisen kohtaamisen jälkeen Helmi kertoo yksinäi-
syyden olevan yhä mielessä. Hän toteaa olevansa siihen itse syyllinen, koska ai-
koinaan muutti Suomeen. Ikävä vanhaan kotipaikkaan on edelleen kova, sillä
Suomesta ei ole löytynyt tuttavia, joiden kanssa keskustella. Tulevaisuutta Helmi
ei kuitenkaan ajattele, vaikka nuorempana tuli mietittyä sitä ja tätä. Helmi to-
teaa ottavansa vastaan sen, mitä Jumala antaa. Mielessä on silti toive hyvän to-
verin löytymisestä, vaikka miestä Helmi ei kaipaa. Syksyllä Helmi aikoo ottaa
itseään niskasta kiinni ja jatkaa tutussa laulukuorossa. Kuluneena vuonna hän
ei ole käynyt siellä kertaakaan, mitä hän itse paheksuu. Matkaa kuoroharjoituk-
siin olisi vain kilometrin verran, joten jaksamisesta se ei ole ollut kiinni. Ensim-
mäinen kuorokerta on syyskuun ensimmäinen päivä ja sinne Helmi aikoo
mennä. Kuoron hän uskoo tuovan iloa ja riemua elämään.

Pauli on haastateltavista ainoa, joka on vastannut jokaisella kyselykierrok-
sella olevansa usein yksinäinen (taulukko 6). Toisen haastattelukerran aikoihin
Pauli on jäänyt leskeksi noin vuosi sitten. On mulla siinä pöydällä kukat ollu
vielä. Oon vaihtanu aina ku menee huonoksi. Uusia kukkia ja valokuva on
siinä, Pauli kertoo. Koti tulee omin avuin pidettyä järjestyksessä, joskin puoliso
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oli Paulin mukaan selvästi parempi pitämään huushollin kunnossa. Vieraita ei
käy kylässä samalla tapaa kuin ennen ja ystävien ja tuttavien yhteydenpito on
vähentynyt. Näköetäisyydellä asuu kuitenkin tuttavapariskunta, jonka kanssa
Pauli on tiiviisti tekemisissä. Tuttavapariskunnan miehellä on tapana käydä tar-
kistamassa, onko Pauli hengissä. Välillä Pauli on käynyt heidän luonaan kylässä.
Kuluneen vuoden aikana hän on löytänyt myös uuden harrastuksen paikallisen
kansanterveys- ja vammaisjärjestön kautta. Ilman harrastuksia hän ei tiedä,
mitä tekisi. Jutteleminen ja kuulumisten vaihto jäävät kuitenkin harrastusten
lomassa vähemmälle, eikä kovin syvällisiin keskusteluihin ole mahdollisuutta.
Harrastuksiin ja kauppaostoksille Pauli kulkee omalla autollaan. Sairauden
vuoksi hän ei voi tehdä lyhyttäkään kauppamatkaa kävellen. Auto ja ajokortti
ovat Paulille erityisen tärkeitä ja ajokortin uusiminen tuntuu hänestä tarpeetto-
malta riesalta. Vaikka liikkuminen on aika ajoin vaikeaa ja kankeaa, ratissa Pauli
tuntee olonsa varmaksi.

Kaksi vuotta myöhemmin Pauli asuu yhä kotonaan omakotitalossa, mutta
hänen kuntonsa on selvästi huonontunut sitten viime näkemän.  Ruokaa Pauli
ei enää laita itse vaan se tuodaan ateriapalvelusta. Harrastusporukoiden kesken
nähdään yhä viikottain, joskus useamminkin. Usein ystävät soittavat ja varmis-
tavat, että onhan Pauli tulossa. Myös lasten kanssa pidetään yhteyttä, mutta ei
siten kuin Pauli toivoisi. Sisaruksetkin elävät Paulin mukaan omissa oloissaan,
omien perheidensä kanssa. Mökki ja mökin lähellä oleva kotipaikka ovat yhä
usein mielessä, mutta yksin Pauli ei ole sinne voinut lähteä. Edesmenneen puo-
lison lapsen ja lapsenlapsen kanssa Pauli pitää edelleen tiiviisti yhteyttä. Viime
käynniltä muistoksi on jäänyt askartelutyö ja virpomisoksia. Mitähän minusta
ja meistä jää jäljelle, Pauli pohtii. Vanhaksi hän ei itseään koe, mutta koska ym-
päriltä on kuollut paljon tuttavia ja läheisiä, hänestä tuntuu, ettei enää ole ketään
jäljellä jakamassa yhteisiä kokemuksia. Pauli kertoo pitävänsä itseään sosiaali-
sena ja kaivanneensa aina ihmisiä ympärilleen, mutta usein tuo toive ei ole to-
teutunut. Jotenkin hän on aina jäänyt yksin.
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8 Kiteytyksiä

Läpi tutkimuksen olen kuvannut hyvin monenlaisia polkuja, elämäntapahtumia
ja elämänvaiheita, joiden ympärille myöhemmällä iällä koettu yksinäisyys ra-
kentuu. Yksittäisten ihmisten kertomukset ovat muuttuneet yleisemmiksi, ja
johdattaneet minut pohtimaan yksinäisyyttä myös heidän elämäntarinoistaan
irtautuen. Näin tutkimuksen lopuksi on aika kiteyttää, mistä kaikesta tutki-
muksessani on ollut kyse. Lähden liikkeelle tutkimusmenetelmällisistä ratkai-
suistani, minkä jälkeen pohdin, mitä elämänkulkunäkökulma tarjoaa yksinäi-
syyden tarkasteluun tutkimusprosessini ulkopuolella.

Laadullinen seurantatutkimus

Tutkimukseni on laadullinen seurantatutkimus, joka on rakentunut kymmenen
yksinäisyyttä kokevan ikääntyvän ja heidän kohtaamistensa ympärille. Siihen
millaiseksi kohtaamiset muotoutuivat, vaikuttivat monet tekemäni valinnat,
joita olen läpi tutkimukseni pyrkinyt tekemään näkyväksi. Perinteisen tavoitteen
objektiivisuudesta unohdin jo tutkimukseni alkumetreillä, kun päätin tehdä laa-
dullista tutkimusta. Vuorovaikutusta ei voida pitää tutkimuksen virhelähteenä,
vaan väistämättömänä ominaispiirteenä, jonka vaikutus tulee tutkimusproses-
sissa tunnistaa ja analysoida (Perttula 1995, 68). Laadullisessa tutkimuksessa on
harvoin tavoitteena tutkimuskohteen ulkopuolelle asettuva neutraali tutkija-
asetelma. Lähtökohtana on tutkijan rooli tiedon tuottajana ja osana tutkimaansa
ilmiötä (Ahponen 2008, 50). ”Olen aina osa sosiaalisia tilanteita. Tutkailen, mi-
nulla on aina mielipiteitä, arvoja, tunteita ja uskomuksia niihin liittyen. Siksi en
usko objektiivisuuteen, tai tavoittele sitä”, Judi Marshall (1986, 195) kirjoittaa.
Marshallin tavoin ymmärrän tutkimukseni kertovan jotain myös minusta.

Ymmärrykseni kohtaamieni ikääntyvien yksinäisyydestä kasvoi pikkuhiljaa.
Toisten kanssa luottamuksellinen suhde rakentui nopeammin kuin toisten, ku-
ten olettaa saattaa, sillä olin tutkijana vain hetkellisesti vieraana heidän elämäs-
sään. Kaikkia haastateltavia en voi sanoa tuntevani hyvin, mutta useimmille olin
ensimmäinen, jolle yksinäisyydestä kerrottiin (Pajunen 2011, 92), eräänlaista
onnellisuusmuurin onnistunutta ylittämistä sekin. Osan kanssa keskustelumme
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syvenivät nopeammin kuin toisten, ja joidenkin osalta jäin kolmenkin tapaami-
sen jälkeen pintapuolisemman ymmärryksen varaan. Tähän uskon olleen monia
syitä. Yksi niistä on muisti. Jos keskustelukumppanini ei muistanut edellistä ta-
paamistamme, oli mahdoton tai ainakin vaikea jatkaa siitä, mihin jäimme. En
halunnut saattaa haastateltaviani huonoon valoon, mikä edellytti sen hyväksy-
mistä, ettei aikaisempiin keskusteluihin ollut esimerkiksi muistivaikeuksien
vuoksi mahdollista palata (Virkola 2014, 93). Tällöin keskustelimme samoista
aiheista uudestaan, eivätkä keskustelut syventyneet samassa määrin kuin niiden
ihmisten kanssa, jotka muistivat edellisen kohtaamisemme ja sen aikana käydyt
keskustelut.

Myös puheen rytmillä oli vaikutuksensa. Esimerkiksi Heikki totesi useaan
otteeseen olevansa ”saarnamies” eli kova puhumaan. Keskustelu etenikin usein
niin, että annoin hänen vapaasti kertoa, mitä hänellä oli sydämellään kunnes lo-
puksi siirryin tarkentamaan ja kysymään mieltäni askarruttavia asioita. Osa
haastateltavista oli selvästi vähäpuheisempia ja mietiskelevämpiä, joten olin hei-
dän kanssaan usein tilanteessa, jossa minun oli johdettava keskustelua, mutta
annettava tilaa myös hiljaisuudelle, jotta en hyppäisi liian nopeasti seuraavaan
asiaan. Kuuntelemalla opin ymmärtämään ihmisten eritahtisuutta ja hyväksy-
mään, ettei tutkimuksen rytmi ollut pelkästään minusta kiinni. Kolmas syy sii-
hen, miksi keskustelut syvenivät eri tahtiin, on varmastikin se tärkein: elämän-
tarinoiden erilaisuus. Kaikki haastateltavat olivat kokeneet elämässään raskaita
asioita, kuten puolison sairastumisen, läheisen ihmisen menetyksen tai oman
sairauden, mutta toisia elämä oli koetellut enemmän kuin toisia. Häpeän, pelon
ja syyllisyyden värittämistä elämänkokemuksista voi haastattelutilanteessa olla
vaikea puhua ja ilman luottamusta on vaikea näyttää, miten pahalta asiasta pu-
huminen tuntuu (Laitinen 2004, 62–65).

Yksinomaan luottamuksen rakentumisesta ja keskustelujen syventymisestä
ei tutkimuprosessissani kuitenkaan ole ollut kyse. Tutkimusvuosien kuluessa
kohtaamieni ikääntyvien elämässä on tapahtunut isoja ja pieniä elämänmuutok-
sia. Osa on menettänyt läheisen ihmisen, mutta myös uusia ihmissuhteita on
muodostunut. Harrastusporukan tai naapuruston kautta on löytynyt kavereita
ja lapsenlapsenlapsiakin oli syntynyt. Passiivista heidän arkensa ei ole ollut. Kyl-
pylässä ja tanssimassakin on käyty, vaikka sairaudet ovat aika ajoin painaneet
päälle. Myös uuteen kotiin on muutettu. Toiselle se on merkinnyt uusia tutta-
vuuksia, toiselle vapautumista vanhan asuintalon hissittömyydestä. Osan arki
on supistunut entisestään kodin seinien sisäpuolelle, eikä mahdollisuuksia sieltä
kulkemiseen juuri ole. Muutama on siirtynyt kotihoidon piiriin, jonka myötä elä-
mään on tullut uusia ihmisiä ja uudenlaista rytmiä. Huolta aiheuttavat heikke-
nevä terveys ja taloudellinen tilanne sekä vaikkapa ajokortin menettäminen.
Toisaalta tulevaisuuteen suhtauduttaan myös toiveikkaasti. Mielessä on haave
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lottovoitosta, uuden rakkauden löytymisestä tai ruskamatkasta Lappiin. Yksi-
näisyydenkin värittämä elämä on ollut tapahtumarikasta ja sisältänyt monenlai-
sia kokemuksia.

Tutkimusta aloittaessani en tiennyt olevani kiinnostunut yksinäisyyden ajal-
lisesta luonteesta. Valitsemani seuranta-asetelman myötä yksinäisyydessä ta-
pahtuvat muutokset olivat kuitenkin väistämättä edessäni, ja huomasin yllätty-
väni siitä, kuinka dynaamiselta yksinäisyys kohtaamieni ikääntyvien kokemana
näyttäytyi. Vaikka haastateltavani olivat kertoneet kyselylomakkeessa olevansa
”usein” tai ”jatkuvasti” yksinäisiä, ei heidän elämänsä pelkkää yksinäisyyttä ol-
lut: yksinäisyys saattoi olla läsnä tiettyinä vuorokauden, viikon- tai vuoden-
aikoina (ks. Tiilikainen ja Karisto 2016). Myös tutkimusvuosien edetessä yksi-
näisyyden syvyys ja ilmenemismuodot muuttivat muotoaan, mistä kertoivat
myös käytössäni olleet kyselyaineistot: syvää yksinäisyyttä koetaan harvoin pi-
demmän aikaa, ja harvan yksinäisyyspolku saa samanlaisen muodon kuten edel-
lisen luvun graafeista ilmeni. Yksinäisyyden ajalliset muutokset liukuvat her-
kästi hyppysistä.

Kiinnostukseni elämänkulkuun ohjasi merkittävästi laadullisen seuranta-ai-
neiston keruun viimeisiä vaiheita ja pisteen päättämistä sille. Kolmannella haas-
tattelukierroksella kuuntelin erityisen herkällä korvalla kertomuksia menneistä
elämäntapahtumista ja elämänvaiheista, mutta arjen havainnointi oli jo jäänyt
vähemmälle, mikä näkyi myös päiväkirjamerkinnöissäni. En enää tehnyt tark-
koja kuvauksia ympäristöstä, vaan kiinnitin katseeni taaksepäin, tutkimukseni
ihmisten elämänkulkuun. Joissakin keskusteluissa alkoivat samat aiheet toistua,
eikä uusia asioita tullut esille, vaikka niitä hienovaraisesti yritin etsiä. Myös
muutoksia haastateltavieni elämässä oli tapahtunut hyvin eri tahtiin: osalla vä-
hän ja hitaasti kun taas toiset olivat kohdanneet merkittäviä elämänmuutoksia
parissakin vuodessa. Ikkunat heidän elämäänsä avautuivat eri tavoin ja eri vai-
heissa tutkimuksen tekoa. Silti uskon lopettaneeni kohtaamiset oikeaan aikaan,
tilanteessa, jossa haastateltavat ovat päässeet sanomaan sen, mitä ovat yksinäi-
syydestään halunneet kertoa.

Tutkimukseni teko on jatkunut enemmän ja vähemmän tiiviinä kuusi vuotta.
Tiedän muuttuneeni muutenkin kuin haastattelijana, onhan vuosia kulunut ja
myös omassa elämässäni on tapahtunut muutoksia. Vaikka tutkijan työ ei ole
täyttänyt arkeani kokopäiväisesti, on tutkimukseni kulkenut jollain tapaa koko
ajan mukanani. Aika ajoin siitä on ollut vaikea ottaa etäisyyttä, saati päästää irti,
kun se on uhannut valmistua. Tutkimus on tekijälleen merkityksellinen prosessi.
Laadullisen seurantatutkimuksen tekijälle se on usein varsin pitkä ja työläskin
prosessi, jonka aikana yhteydenpitoa tutkittaviin on pidettävä yllä tavalla tai toi-
sella (McLeod ja Thomson 2009, 74). Oma yhteydenpitoni haastateltaviin on ol-
lut pienimuotoista, enkä missään nimessä voi sanoa sen olleen raskasta tai liian
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työllistävää. Helpolla en kuitenkaan liene itseäni päästänyt, sillä eräänlainen
riittämättömyyden tunne on kulkenut matkassa koko tutkimuksen teon ajan.
Syksyllä 2013 raapustin tutkimuspäiväkirjaani potevani huonoa omatuntoa
siitä, etten ollut pitänyt kohtaamiini ikääntyviin yhteyttä toisen haastattelukier-
roksen jälkeen. Omassa elämässä oli tapahtunut isoja muutoksia, muutto uu-
delle paikkakunnalle ja arki kahden pienen lapsen kanssa, mutta silti tapaamani
ihmiset pyörivät mielessäni. Pelkäsin menettäväni kontaktin heihin ja siten
myös heidän tarinoihinsa.

Uskon tutkittavieni aistineen eläytymiseni ja välittämiseni heitä kohtaan. Il-
man tuota tunnetta keskustelumme ja ne hiljaisetkin hetket olisivat varmasti ol-
leet toisenlaisia. Sensitiivinen tutkimusote on näkynyt myös siinä, että olen pun-
ninnut tarkkaan kohtaamieni ihmisten mahdollisuuksia jatkaa tutkimuksen pa-
rissa. Parhaani mukaan olen pyrkinyt informoidun suostumuksen saavuttami-
seen ja sen ylläpitämiseen, mikä on edellyttänyt herkkyyttä tunnistaa keskuste-
lukumppanin viestejä niin sanallisia ja sanattomia. Sen, miten lämpimästi ja
odottaen minut otettiin kerta toisensa jälkeen vastaan, koen olleen merkki siitä,
ettei kukaan ole ollut tutkimuksessa mukana vastentahtoisesti. Etääntymisen
kanssa olen kipuillut enemmän, mutta myös sen uskon sen löytyneen ennen
kaikkea kirjoittamisen kautta. Tutkimuksestani on tullut kertomus yksinäisyy-
destä ja elämänkulusta, ei yksinomaan haastateltavieni elämäntarinoista.

Tutkimustani esitellessäni olen usein törmännyt kysymykseen, ajattelenko
tekeväni jonkinlaista yksinäisyysinterventiota eli lievittäväni kohtaamieni
ikääntyvien yksinäisyyttä. Vaikka olen todennut jossain määrin jopa ystävysty-
neeni kohtaamieni ikääntyvien kanssa, on roolini tutkijana ollut kaikille ilmei-
nen. Kysyjille olen vastannut, ettei tarkoitukseni suinkaan ole ollut asettua tera-
peutin tai vapaaehtoisen auttajan rooliin, vaikka jossain määrin ymmärrän niin
tehneeni. Keskustelut eivät ole olleet terapeuttisia ammatillisessa mielessä,
mutta tiedän niiden tuoneen jossain määrin helpotusta kohtaamieni ikääntyvien
elämään. Heillä on ollut mahdollisuus kertoa itsestään ja samalla kokea olevansa
myös hyödyksi minulle ja tutkimukselleni. Se, että olen tavannut haastatelta-
viani vain kolmesta neljään kertaan, osaa vain yhdesti tai kahdesti, on vaikutta-
nut siihen, millainen merkitys minulla on heidän elämäänsä ollut. Heidän näkö-
kulmastaan ei ehkä kovinkaan suuri, vaikka minun mielessäni nämä ihmiset
ovat usein pyörineet.

Jos joku tekisi tutkimukseni uudestaan, näyttäisi se varmasti hyvin toisen-
laiselta. Samaa aineistoa kun voidaan tulkita monin eri tavoin, eikä tutkimusra-
portissa esitetty tapa ole useinkaan se ainoa mahdollinen. Marja Saarenheimo
(1997, 29) muistuttaa, että kyse ei ole oikeista ja vääristä valinnoista, tai edes
sellaisista, jotka tutkimuksen kuluessa voitaisiin osoittaa oikeiksi tai vääriksi,
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vaan pikemminkin enemmän tai vähemmän käyttökelpoisten tai sopivien näkö-
kulmien valinnasta. Elämänkulkunäkökulman ajattelen avaavan ikkunan ikään-
tyvien sosiaalisen elämän ja yksinäisyyden tarkasteluun myös tutkimusproses-
sini ulkopuolella. Tärkeän avauksen se antaa myös yksinäisyyden lievittämisestä
käytyyn keskusteluun.

Näkökulmana elämänkulku

Tutkimuksessani olen etsinyt vastauksia kysymykseen, millä tavoin myöhem-
mällä iällä koettu yksinäisyys kietoutuu elämänkulkuun, sillä aikaisemmassa yk-
sinäisyyttä käsittelevässä tutkimuksessa on harvoin tarkasteltu muuta kuin tässä
hetkessä koettua elämää. Vähälle huomiolle ovat jääneet myös ne monenlaiset
sosiaaliset suhteet, joihin yksinäisyys subjektiivisesta luonteestaan huolimatta
kiinnittyy. Tähän aukkoon olen tutkimukseni halunnut kiinnittää. Pyrkimyk-
senäni on ollut löytää ikääntyvien yksinäisyyteen tarttumapintoja, joiden myötä
yksinäisyyden yksilölliset merkitykset olisivat paremmin tavoitettavissa. Punai-
sena lankana tutkimuksessani on kulkenut ymmärrys elämänkulun prosessuaa-
lisuudesta ja suhteisuudesta (esim. Pohjola 1994). Yksinäisyyden ymmärrän so-
siaaliseksi prosessiksi: kokemukseksi, joka saa merkityksensä ajassa ja paikassa
ja jota yksilön elämänkulku värittää.

Elämänkulkua sivuavissa tutkimuksissa kiinnostus on usein kohdistunut elä-
mäntapahtumien ajoittumiseen, kestoon, jaksottumiseen ja käännekohtiin
(George 2009, 164). Elämänkulku siirtymineen ja tapahtumineen pelkistetään
usein etenemiseksi yhdellä elämänkulun, esimerkiksi koulutuksen tai läheissuh-
teiden, ulottuvuudella (Marin 2001, 38). Lähestymistapani on ollut toisenlainen,
sillä yksinäisyyden näkökulmasta erilaiset elämäntapahtumat, elämänvaiheet ja
niihin linkittyvät ihmissuhteet kietoutuvat toisiinsa myös saman ihmisen koh-
dalla. Yksittäisten elämänpolkujen sijaan olen tarkastellut menetettyjä ja toteu-
tumattomia sosiaalisia rooleja ja rakoilevaa sosiaalista saattuetta. Ne ymmärrän
elämänkulun varrelle sijoittuviksi ja toisiinsa linkittyviksi jatkumoiksi, jotka an-
tavat erilaisille sosiaalisille poluille niiden tunnusomaisen muodon.

Kohtaamilleni ikääntyville yksinäisyyden taustalla olevia menetettyjä ja to-
teutumattomia sosiaalisia rooleja ovat olleet leskeytyminen, kumppanittomuus,
lapsettomuus ja lapsenlapsettomuus sekä eläköityminen. Leskeytymisen jälkei-
nen yksinäisyys liittyi ennen kaikkea menetettyyn elämään kohdistuvaan kai-
puuseen. Läsnä oli surua ja kaipuuta yhdessä jaettua arkea kohtaan, mutta myös
kokemus tarpeettomuudesta ja joutilaisuudesta, sillä enää ei ole ollut ketään ke-
nestä pitää huolta. Leskeytymiseen liittyvästä yksinäisyydestä kertoivat ne, jotka
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olivat hiljattain menettäneet elämänmittaisen kumppaninsa. Yksinäisyyden ko-
kemukset olivat hälvenneet, kun puolison kuolemasta kulunut enemmän aikaa.
Elämästä oli löydetty uutta tarttumapintaa, vaikka sen löytäminen oli alkuun
tuntunut vaikealta, jopa mahdottomalta.

 Kumppanittomuuteen kietoutuva yksinäisyys sai merkityksensä ennen kaik-
kea elämänkumppanin tai ”lämpimän ystävyyden” kaipuuna. Etenkin eronneet
miehet kaipasivat vierelleen naisystävää, jonka kanssa jakaa iloja ja suruja,
mutta myös hellyyttä ja mielihyvää. Vanhemmiten uuden kumppanin löytymi-
nen ei kuitenkaan ollut helppoa, sillä mahdollisuudet liikkua ja tavata uusia ih-
misiä olivat vähentyneet. Kaikille kumppanittomuus ei kuitenkaan merkinnyt
kielteisenä koettua yksinäisyyttä, vaan pikemminkin rauhaa ja vapautta. Mie-
lessä saattoi olla raskas omaishoitosuhde ja se, ettei enää tarvitse kuunnella
toista, joka voisi sanoa pahoja sanoja.

 Menetettyihin ja toteutumattomiin sosiaalisiin rooleihin olen liittänyt myös
vanhemmuuden ja isovanhemmuuden. Lapsettomat haastateltavani kertoivat
eriarvoisuuden kokemuksesta suhteessa sellaisiin, joilla jälkikasvua on. Oma
lapsettomuus nousi pintaan etenkin pyhinä muiden viettäessä niitä perheidensä
kanssa. Myös arkipäivisin kaivattiin seuraa jollaisiksi perheellisistä ei omien
vastuidensa ja kiireidensä vuoksi ollut. Suhteet muihin ihmisiin näyttäytyivät
löyhempinä ja hauraampina kuin perheellisillä, eikä kontakteja nuorempiin su-
kupolviin juuri ollut. Isovanhemmuuden kaipuusta kertoivat kuitenkin ennen
kaikkea ne, joilla oli lapsia, mutta joilla sukupolvien ketju oli heidän jälkeensä
katkennut. Kaikkien lapsettomien kohdalla ei ollut kyse siitä, että vanhemmuus
olisi jäänyt kokonaan toteutumatta: osa haastateltavistani oli elänyt omia lapsia
pidempään. Vaikka lapsen kuolemasta oli kulunut vuosikymmeniä, muistot lap-
sesta ja hänen kuolemastaan olivat yhä vahvasti mielessä.

Yksi esimerkkini menetetyistä sosiaalisista rooleista liittyy työelämään, tar-
kemmin ottaen eläköitymiseen. Kohtaamani ikääntyvät ovat jääneet eläkkeelle
vuosia, usein vuosikymmeniä ennen kuin ensimmäisen kerran tapasimme. Tästä
huolimatta vuodet työelämässä, ja etenkin eläkkeelle jäämisen ajanjakso olivat
keskusteluissa usein läsnä myös yksinäisyyden värittämänä. Näin varsinkin sil-
loin, jos työelämästä oli omasta mielestä jääty pois liian aikaisin. Osa haastatel-
tavista olikin ollut pidemmän aikaa eläkkeellä kuin aikoinaan työelämässä. Täl-
löin huolta aiheuttivat vähäiset eläketulot, joiden vuoksi kulkemisia ja ”vapaa-
ajan” menoja oli jouduttu rajoittamaan, eikä pitkiin päiviin ollut helppo löytää
sellaista sisältöä, jota itse kaipaisi.

Elämänkulkua käsittelevissä tutkimuksissa sosiaalisen saattueen käsitteellä
on kuvattu yksilön dynaamista sosiaalista verkostoa, joka toimii suojaavana ja
tukevana pohjana elämänkulun eri vaiheissa ja käänteissä (Kahn ja Antonucci
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1980). Koska tutkimuskohteenani on ollut yksinäisyys, olen puhunut rakoile-
vasta sosiaalisesta saattueesta, joka on haastateltavieni kohdalla liittynyt ruu-
miin rajallisuuteen, hyvän ystävän kaipuuseen, kokemukseen vieraasta kulttuu-
rista ja vanhemmuuden kitkoihin. Ruumiin rajallisuuteen kietoutuvan yksinäi-
syyden taustalla oli muun muassa kuulon tai liikuntakyvyn heikkeneminen, joi-
den myötä arki oli supistunut kodin seinien sisäpuolelle. Enää ei kyetty teke-
mään samoja asioita kuin ennen. Ihmissuhteiden ylläpitämistä ja uusien luo-
mista oli vaikeuttanut esimerkiksi asuintalon hissittömyys. Muille ei haluttu olla
vaivaksi, vaikka mielessä oli pelko siitä, miten yksin pärjää. Konkreettisen yksin
olon myötä läsnä oli turvattomuutta ja pelkoa, jopa toivoa siitä, että elämä päät-
tyisi. Surua oli aiheuttanut tunne siitä, että muut ihmiset välttelevät: he tuntuvat
pelkäävän, että raihnaisuus tarttuu.

Kohtaamani ikääntyvät kuvasivat ystävien ja tuttavien vähentyneen vuosien
saatossa. Ystäväpiirin kaventuminen nähtiin luonnollisena osana ikääntymistä,
mutta kontakteja oman ikäisiin ystäviin kaivattiin ja niistä nautittiin. Myös
matka- ja tanssikaverista haaveiltiin, sillä sellaisissa riennoissa ei haluttu yksin
kulkea. Ystävän kaipuu ei kuitenkaan aina liittynyt ystäväpiirin kaventumiseen.
Ystäviä ja tuttavia saattoi olla, mutta heistä ei aina ollut sellaisiksi, joita erityi-
sesti kaivattiin. Ystävyyssuhteisiin kohdistettiin toiveita mukavasta yhdessä-
olosta ja mahdollisuudesta jakaa niin iloja kuin suruja. Tärkeimpänä näyttäytyi
toive vastavuoroisuudesta: kokemus siitä, että ystävän kanssa oltaisiin samalla
viivalla tai aaltopituudella. Iän myötä keventyneestä ystäväkategorisoinnista
(Samter 2003; Virtanen 2013) kohtaamani ikääntyneet eivät kertoneet. Yksinäi-
syyttä ei voinut lievittää kuka tahansa.

Yksinäisyys kumpusi myös vieraaksi koetusta kulttuurista. Uudessa maassa
ystäviä ja tuttavia oli vaikea löytää. Läsnä oli ikävä ja kaipuu entiselle kotiseu-
dulle, ja kokemus erilaisuudesta: siitä, ettei kuulunut joukkoon. Mielessä olivat
muistot ajasta, jolloin naapureiden kanssa vietettiin aikaa ja koettiin yhteenkuu-
luvuuden tunnetta. Näin oli myös silloin kun muutto oli tapahtunut maassa-
muuttona: maaseudulta asutuskeskukseen, jossa elämäntapa oli yksityisempää.
Löyhempien suhteiden välillä sukkuloiminen ei aina onnistunut, ja epävar-
muutta aiheuttivat kyläilykulttuurissa tapahtuneet muutokset. Spontaaneja
käyntejä kun ei enää kehdattu tehdä. Yksityistynyt elämäntapa ja asuinalueen
vähäinen sosiaalinen elämä oli tuonut mukanaan kokemuksen eriarvoisuudesta,
etenkin suhteessa nuorempiin ihmisiin. Muuttuneeseen elämäntapaan tuntui
vaikealta solahtaa. Se, ettei naapurustossa tai kaupassa tervehditty tuotti koke-
muksen siitä, että oli ajautunut yhteiskunnan laidalle, paikkaan, johon ei koe
kuuluvansa.

Kuvaamani vanhemmuuden kitkat liittyivät ennen kaikkea toiveeseen siitä,
että suhde omiin lapsiin ja lapsenlapsiin olisi emotionaalisesti läheisempi, ei
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niinkään siihen, että heiltä kaivattaisiin enemmän käytännön apua. Mielessä oli
yksinkertainen toive, että jälkikasvun kanssa vietettäisiin enemmän aikaa yh-
dessä. Myös omia kokemuksia ja ajatuksia olisi haluttu jakaa heidän kanssaan,
mutta siihen oli harvoin mahdollisuutta. Usein minulle jäi kuitenkin tunne, ett-
eivät lapset tienneet vanhempiensa odotuksista. Perhesuhteisiin oli vaikuttanut
haastateltavan oma elämänhistoria, mutta myös perherakenne ja siinä tapahtu-
neet muutokset, kuten avioero, jonka myötä suhde lapsiin ja lapsenlapsiin oli
jäänyt etäisemmäksi kuin sen itse toivoi olevan. Syy tähän löydettiin myös it-
sestä. Yhteyttä ei aina vain osattu pitää, vaikka se oli usein mielessä.

Suurin osa haastateltavistani on kohdannut elämässään vaikeita, osin trau-
maattisiakin elämäntapahtumia, mutta vääjämäättöminä syiden ja seurausten
ketjuna heidän elämänsä ei ole minulle näyttäytynyt, enkä sitä sellaisena ole pyr-
kinyt tavoittamaan. Onhan ”elämä on täynnä triviaaleja pikku juonen käänteitä
ja irrallisia langan päitä, jotka eivät sovi keskenenään yhteen tai eheään koko-
naisuuteen” (Saarenheimo 2012, 46). Mitä erilaisimmista yksinäisyyspoluista
huolimatta teen mieluiten yksinkertaistetun jaottelun elämänmittaiseen ja elä-
mäntilanteiseen yksinäisyyteen. Osalle yksinäisyys on ollut vasta vanhemmiten
kohdattu kokemus. Kyllä minusta tuntuu siltä, että se vasta vanhemmiten on
tullu tämä sana yksinäisyys, kuulonsa menettänyt Vilho virkkoo. Minä en ollu
nuorena yksinäinen. Se on ihmeellistä. On nyt ollut näitä rajoitteita hirveen
paljon, rollaattorilla liikkuva Eini toteaa. Nuorempana Laurikaan ei tuntenut it-
seään lainkaan yksinäiseksi. Mutta se aika ei koskaan palaa, hän miettii ja ker-
too kumppanittomuudesta tulleen taakka vasta viime vuosina.

Useimmilla yksinäisyys on elämänkulun aikana aaltoillut. Kyllä mä oon ollu
aika nuorenakin joskus kokenukin sitä kun oon itekseen ollu. Ihan semmosena
kaks, kolmekymppisenäki jo, lapseton ja naimaton Anneli toteaa ja kertoo yksi-
näisyyden olleen läsnä muun muassa silloin kun hän on asunut vieraalla paikka-
kunnalla kaukana kotoa. Aikaisempia yksinäisiä elämäntilanteita ja -vaiheita
ovat kohdanneet myös muut, esimerkiksi omaishoitajuuden, lapsen kuoleman,
ruuhkavuosien, yksinhuoltajuuden ja avioeron myötä44. Muuttuneeseen elä-
mäntilanteeseen sopeutuminen vie aikaa, mutta on harvoin täysin mahdotonta.
Yksinäisyys on usein luonnollinen osa luopumisen prosessia. Kumppanittomuus
tai lapsettomuuskaan merkitsee harvoin aina läsnä olevaa yksinäisyyttä, vaan
niihin liittyvä yksinäisyys voi nousta pintaan tietyissä elämänvaiheissa tai -tilan-
teissa (ks. myös Ojala ja Kontula 2002; Victor ym. 2009, 143).

44 Myös Ikihyvä-tutkimuksen elämänkulkuaineistossa (ks. s. 40) yksinäisyys näyttäytyy ennen
kaikkea erilaisiin elämäntilanteisiin ja elämänvaiheisiin liittyvänä kokemuksena. Avovastaukset
kysymykseen, mikä on ollut elämäsi yksinäisin ajankohta, vaihtelevat lapsuudesta, leskeytymi-
seen, avioerojaksoon ja ulkomailla vietettyihin vuosiin. Kuvatut yksinäisyyskokemukset sijoittuvat
niin elämän alkuvaiheisiin kuin myöhemmille ajanjaksoille.
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Myös lähes elämänmittaisesta yksinäisyydestä kerrottiin. Syvästä ja pitkitty-
neestä yksinäisyydestä puhuttaessa sitä kokevan on sanottu olevan hukassa
myös itseltään, ei ainoastaan toisilta ihmisiltä (esim. Halonen 2008). Torsti Leh-
tinen (2011, 120) kirjoittaa kohtalonomaisesta yksinäisyydestä, joka on raskas
taakka, jos sitä ei ole voinut itse valita. Lehtinen (mt.) pohtii, voisiko tähän aut-
taa yksinäisyyttä kokevan rohkaiseminen yksinäisyytensä luovaan hyödyntämi-
seen. On myös esitetty yksilöterapian olevan toimivin ratkaisumalli juuri pitkä-
kestoisen ja syvän yksinäisyyden vähentämiseksi (Masi ym. 2011). Elämänhisto-
rian jatkuva puiminen voi kuitenkin tehdä minästä vankilan (Karisto 2008,
323). Terapeuttisuuden sijaan tai sen rinnalla voisi olla mielekkäämpää puhua
muistelun sosiaalisista ja yhteisöllisistä merkityksistä: mahdollisuudesta va-
kuuttua oman elämän arvosta, kuten Saarenheimo (1997, 208; ks. myös Saaren-
heimo 2012) on esittänyt. Lapsesta saakka yksinäisyyttä kokenut Pauli kertoo
haaveilevansa elämäntarinansa kirjoittamista muiden luettavaksi. Omin avuin
se on ollut vaikeaa.

Erityisesti ikääntyviä käsittelevissä tutkimuksissa on oltu kiinnostuneita
siitä, miten yksinäisyyttä voidaan lievittää (esim. Routasalo ja Pitkälä 2003; Sa-
vikko 2008). Yksinäisyyttä on pyritty lievittämään ryhmämuotoisesti, kahden
keskisillä tapaamisilla ja sellaisen toiminnan avulla, jota voi tehdä yksin (Uotila
2011, 30). Haasteena on pidetty sitä, että olemassa olevat toimintamallit eivät
aina onnistu tavoitteessaan eli yksinäisyyden vähentämisessä (esim. Cattan ym.
2005). Tutkimusprosessini myötä uskon yksinäisyyteen olevan vaikea, jopa
mahdoton, vastata mikäli sen syvyys, muodot, yksilölliset merkitykset ja usein
myös hyvin erilaiset syyt jäävät tunnistamatta. Yksinäisyydestä puhuttaessa kat-
seen soisi kääntyvän yksilöstä arjen infrastruktuuriiin, osallisuuden mahdolli-
suuksiin ja ehtoihin, joilla kiinnitymme tai jäämme kiinnittymättä toisiin ihmi-
siin (ks. myös Saari 2010; Eräsaari 2011).

Kohtaamani ikääntyvät ovat kokeneet yksinäisyyttä suhteessa läheissuhtei-
siin, laajempiin yhteisöihin ja toisinaan myös ympäröivään yhteiskuntaan.
Läsnä on ollut rakkauden ja kiintymyksen kaipuuta, yhteenkuulumattomuuden
tunnetta sekä arvottomuuden ja tarpeettomuuden kokemuksia. Jälkimmäisistä
kannan erityistä huolta. Kaikkein huonokuntoisimmille iäkkäille yksinäisyys ei
ole vain mukavan seuran kaipuuta, vaan myös uuvuttava kokemus yhteiskun-
nallisesta osattomuudesta ja oman elämän merkityksettömyydestä. Vanhetes-
saan ihminen harvoin, jos koskaan, menettää sosiaalisia rooleja, joita hän elä-
mänkulkunsa aikana on omaksunut. Erityisen kipeältä voi tuntua se, ettei niitä
ulkoapäin tunnisteta ja ikääntynyt nähdään vain kasvottomana avun tarpeen
kohteena (esim. Pirhonen 2015).
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Vanhuutta värittävä ”toiseus” sai minut aikoinaan kiinnostumaan vanhene-
misen tutkimuksesta (Pajunen 2008). Julkisessa keskustelussa väestön ikäänty-
misestä on yhä tapana rakentaa yhteiskunnallinen ongelma, joka nähdään nuo-
remmille ikäpolville uhkana. Ovatpa iäkkäät hyveellisiä tai kurjia, heidän paik-
kansa on ihmiskunnan ulkopuolella (Beauvoir 1992, 9–10) tai ainakin sen lai-
doilla. Paradoksaalisesti pitkän elämän eläneet ihmiset irrotetaan usein elämän-
kuluistaan ja etäännytetään kauas menneisyyteen (Hazan 1994, 18). Simone de
Beauvoir (1992, 10–11) toteaa tällaisen karkotuspuheen kääntyvän väistämättä
puhujiaan vastaan, jos kieltäydymme näkemästä vanhassa ihmisessä itseämme:
emme usko siihen tulevaisuudenkuvaan, jonka vanhat ihmiset meille antavat,
emmekä näe heissä kaltaisiamme. Myös yksinäisyyttä käsittelevissä tutkimuk-
sissa on tehty tiukkaa rajanvetoa aikuisten ja vanhusten yksinäisyyden välille
(esim. Saari 2010) työntäen ikääntyneet aikuisuuden ulkopuolelle.

Tutkimuksellani olen halunnut haastaa toiseutta ylläpitävää puhetta niin
vanhuudesta kuin yksinäisyydestä. Muiden tutkijoiden tavoin ajattelen ikäänty-
vien yksinäisyyden saavan julkisessa keskustelussa varsin yksioikoisia merkityk-
siä (esim. Victor ym. 2009; Uotila 2011). Myös monissa tutkimuksissa yksinäi-
syys näyttäytyy kokemuksena, joka johtuu sosiaalisten kontaktien puutteesta ja
johon on haettu ratkaisukeinoja yksilön kielteisten, jopa ”vääristyneiden” aja-
tusmallien purkamisesta (esim. Masi ym. 2011). Usein puhutaan yksinäisistä
ikään kuin omana ja muista erillisenä joukkonaan. Robert Musilin (1930/2006,
200) mukaan tunteet voivat olla niin vahvasti kietoutuneet normeihin, tulkin-
toihin ja asiantuntijoiden arvioihin, että ne kadottavat suhteensa yksilöön: ”On
syntynyt maailma, jossa ominaisuudet ovat miestä vailla, elämykset kokijaansa
vailla”.

Tutkimuksessani en ole halunnut antaa näin yksioikoista kuvaa myöhem-
mällä iällä koetusta yksinäisyydestä, sillä sellaisena se ei ole minulle kohtaa-
mieni ikääntyvien kertomana näyttäytynyt. Siihen, mitä on olla yksinäinen, ei
liene löydettävissä lopullista vastausta. Elämänkulkunäkökulman avulla olen
pyrkinyt lisäämään tuota kysymystä koskevaa ymmärrystä ja tarjoamaan tarttu-
mapintoja, ei yksinomaan vanhuudessa koettuun yksinäisyyteen, vaan myös laa-
jemmin yksinäisyyteen ja sen yksilöllisiin merkityksiin elämänkulun eri vai-
heissa. Pelkän tässä hetkessä koetun yksinäisyyden sijaan katseeni on kohdistu-
nut erilaisiin elämänvaiheisiin ja elämäntapahtumiin sekä niissä mukana kulke-
viin suhteisiin, joita myöhemmällä iällä koetun yksinäisyyden taustalta voidaan
paikantaa. Näkyväksi on tullut yksinäisyyden ja eletyn elämän kerroksellisuus.
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Liite 1: Ensimmäinen kutsu osallistua tutkimukseen

HYVÄ IKIHYVÄ-TUTKIMUKSEEN OSALLISTUNUT

Teen Ikihyvä Päijät-Häme -hankkeeseen liittyvää maisteritutkinnon opinnäytetutki-
musta Helsingin yliopistolle.  Aiheenani on yksinäisyys ja sen yksilölliset merkitykset.
Haluaisin tavata teidät henkilökohtaisesti ja keskustella kanssanne näistä teemoista:
Mitä yksinäisyys teille merkitsee? Millaisia ovat yksinäiset hetket ja toisaalta hetket,
jolloin olo ei ole yksinäinen? Millaisia tunteita yksinäisyys teissä herättää? Haastattelu
on vapaamuotoinen ja keskusteleva, ja keskitymme siinä omakohtaisiin näkemyksiin ja
kokemuksiinne.

Haastattelut voidaan toteuttaa joko kotonanne tai jossakin muussa teille parhaiten
soveltuvassa paikassa. Käytettävissä ovat myös Helsingin yliopiston koulutus- ja kehit-
tämiskeskus Palmenian tilat Lahdessa. Haastattelu nauhoitetaan luvallanne ja siihen on
hyvä varata pari tuntia aikaa. Haastatteluaineisto säilytetään analyysin jälkeen Koulu-
tus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa, eikä sitä luovuteta kenellekään ulkopuoliselle.

Haastattelusta saatuja tietoja yhdistellään aiemmin antamiinne Ikihyvä Päijät-
Häme-tutkimuksessa kyselylomakkein kerättyihin tietoihin. Tietoja käsitellään siten,
ettei haastatteluun osallistuneita ole mahdollista tunnistaa, eikä heidän henkilöllisyy-
tensä paljastu missään tutkimuksen vaiheessa. Haastatteluaineiston käsittelemiseen ja
säilyttämiseen liittyvistä tietosuoja-asioista on olemassa tieteellisen tutkimuksen rekis-
teriseloste, joka on mahdollista saada nähtäväksi.

Mikäli suostutte olemaan tutkimuksessa mukana, pyydän teitä ystävällisesti täyttä-
mään ohessa olevan suostumuslomakkeen. Postittakaa lomake palautuskuoressa noin
viikon kuluessa. Halutessanne voitte myös ilmoittaa suostumuksenne suoraan minulle
tai yhteyshenkilölle puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Tämän jälkeen otan teihin
yhteyttä sopiaksemme haastatteluajankohdasta. Tutkimukseen osallistuminen on tie-
tenkin vapaaehtoista ja teillä on oikeus vetäytyä tutkimuksesta milloin tahansa syytä
ilmoittamatta.

Osallistumalla tutkimukseen ja jakamalla kokemuksianne annatte arvokasta tietoa
yksinäisyydestä ja sen yksilöllisistä merkityksistä, josta tiedetään aivan liian vähän.

Ystävällisin terveisin ja avustanne etukäteen kiittäen,

Tutkija: Yhteyshenkilö:
Elisa Pajunen, VTK, opiskelija Raisa Valve, FT, kehittämispäällikkö
Yhteystiedot Yhteystiedot
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Liite 2: Ensimmäisen haastattelukerran suostumuslomake

SUOSTUMUS

Väitöstutkimuksen nimi: Yksinäisyys ikääntyvän arjessa

Olen lukenut tutkijalta saamani tiedotteen tutkimuksen tarkoituksesta ja toteutuk-
sesta. Minulla on ollut mahdollisuus keskustella tutkijan kanssa tutkimukseen liittyvistä
yksityiskohdista. Minulle on selvitetty, että tutkimushaastatteluun liittyviä tiedot kerä-
tään, käsitellään ja säilytetään tiedotteessa kuvatulla tavalla: täysin luottamuksellisesti
ja suojattuna ja niitä voivat käyttää vain tutkimustyöhön osallistuvat henkilöt.

Annan luvan yhdistää haastattelutietoja aiemmin antamiini Ikihyvä Päijät-Häme-tutki-
muksessa kyselylomakkein kerättyihin tietoihin. Tutkimustuloksia esiteltäessä ja jul-
kaistaessa henkilöllisyyteni ei tule missään vaiheessa ilmi.

Osallistumiseni tutkimukseen on vapaaehtoista ja voin halutessani milloin tahansa ja
syytä ilmoittamatta keskeyttää tutkimuksen ja perua tämän suostumukseni osallistua
tutkimukseen. Mikäli keskeytän tutkimuksen, minulla on mahdollisuus kieltää käyttä-
mästä jo kerättyä haastatteluaineistoa tutkimustarkoituksessa.

Päiväys, haastateltavan allekirjoitus ja yhteystiedot
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Liite 3: Haastattelurunko ensimmäiselle haastattelukierrokselle.

1) Aluksi hieman taustasta ja elämäntilanteesta..

Pyydä haastateltavaa kertomaan itsestään.

Muuttohistoria
Onko aina asunut täällä? Miten tänne on muutettu? Milloin muutto tapahtui ja miksi?

Perhe
Onko haastateltavalla sisaruksia? Ovatko he vielä elossa? Jos ovat, missä asuvatko he
lähellä? Kuinka usein heihin ollaan yhteydessä?

Koulutus/ammattitausta
Mitä on aikoinaan tehnyt työkseen? Onko aina ollut samanlaisissa hommissa? Milloin
jäi eläkkeelle?

2) Arjesta ja päivien kulusta

Pyydä haastateltavaa kuvaamaan päiväänsä.
Millaisia päivät ovat? Mitä tavalliseen päivään sisältyy?

Liikkuminen
Miten paljon liikkuu kodin ulkopuolella? Millä pääasiassa liikkuu? Rajoittavatko jotkin
tekijät liikkumista kodin ulkopuolelle?

Mieluisia asioita
Mikä on mieluisinta tekemistä? Pystyykö tekemään sitä niin usein kuin toivoisi?
Onko asioita, joita haluaisi tehdä, mutta ei voi? Mitkä tekijät rajoittavat?

Yhteydenpito
Kenen kanssa jutellaan, ketä tavataan? Kuinka usein?
Käykö ystäviä tai sukulaisia kylässä? Vieraileeko itse toisten luona?
Onko puhelimella yhteydessä ihmisiin? Kuinka usein?
Kaipaisiko useammin toisten seuraa vai viihtyykö yksin? Kenen seuraa erityisesti kai-
paisi?
Onko päiviä, jolloin ei ole kenenkään kanssa tekemisissä? Miltä sellaiset päivät tuntu-
vat?
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3) Yksinäisyydestä

Mitä sanasta yksinäisyys tulee mieleen? Mitä se itselle merkitsee?
Liittyykö yksinäisyys johonkin tiettyyn asiaan tai tilanteeseen?
Milloin olo on erityisen yksinäinen? Osaako kertoa miksi?
Millaisia tunteita yksinäisyys aiheuttaa? Surua, vihaa, ahdistusta..?
Milloin olo ei ole yksinäinen? Millaisia tällaiset tilanteet ovat?
Kaipaako näitä asioita ja hetkiä?
Onko tuntenut itsensä yksinäiseksi vasta viime vuosina? Tuntuuko yksinäisyys erilai-
selta kuin ennen?
Mistä yksinäisyys johtuu? Johtuiko se ennen erilaisista asioista? Onko suhtautuminen
siihen muuttunut iän myötä?
Voimistuuko yksinäisyyden tunne esimerkiksi jouluna? Mitä joulunvietto merkitsee, mi-
ten joulu vietetään?

Lopuksi anna haastateltavalle mahdollisuus kertoa vielä vapaasti omista ajatuksistaan.
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Liite 4: Toinen kutsu osallistua tutkimukseen

Hei Helmi,
tapasimme joulukuussa 2009 yksinäisyyttä käsittelevän tutkimukseni merkeissä. Kes-
kustelimme tuolloin muun muassa elämänhistoriastasi, ympäröivistä ihmissuhteista ja
arjen askareista. Tapaamisemme oli minulle tärkeä ja antoisa. Kuten viime kesänä kir-
joitin, pro gradu -tutkielmani valmistui vuosi sitten toukokuussa. Se sai hyvän vastaan-
oton, ja nyt olen jatkanut opintojani Helsingin yliopistossa ja haaveenani on väitöskir-
jatutkimus samasta aiheesta – yksinäisyydestä. Olisin nyt kiinnostunut kuulemaan, mitä
Sinun elämääsi kuuluu. Millaisia muutoksia elämässäsi on kuluneen kahden ja puolen
vuoden aikana tapahtunut? Onko yksinäisyys arjessasi yhä läsnä? Millaisia ajatuksia se
Sinussa tänä päivänä herättää? Muun muassa näiden kysymysten merkeissä tapaisin
Sinut mielelläni uudestaan kuluvana kesänä.

Kuten aikaisemmin, haastattelu voidaan toteuttaa kotonasi tai jossakin muussa Sinulle
parhaiten sopivassa paikassa. Käytettävissämme ovat myös Helsingin yliopiston koulu-
tus- ja kehittämiskeskus Palmenian tilat Lahdessa, Saimaankadulla. Edellisen haastatte-
lun tavoin, luvallasi, nauhoitan keskustelumme. Tapaamiseen on jälleen hyvä varata
pari tuntia aikaa. Tutkimuksessani jatkaminen on tietenkin vapaaehtoista ja Sinulla on
mahdollisuus vetäytyä tutkimuksesta missä tahansa vaiheessa syytä ilmoittamatta.

Mikäli olet valmis tapaamiseen, pyydän Sinua ystävällisesti täyttämään oheisen lomak-
keen ja lähettämään sen minulle postitse kirjeen mukana tulleessa kuoressa (posti-
maksu maksettu) tai ottamaan yhteyttä minuun puhelimitse numeroon xxxxxx niin
voimme sopia tapaamisen Sinulle parhaiten sopivaan ajankohtaan.

Toivottavasti näemme jälleen antoisien keskustelujen merkeissä!
Ystävällisin terveisin ja aurinkoisia kesäpäiviä toivottaen,

Elisa Tiilikainen (os. Pajunen)
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Liite 5: Toisen haastattelukerran suostumuslomake

SUOSTUMUS

Väitöstutkimuksen nimi: Yksinäisyys ikääntyvän arjessa

Olen lukenut tutkijalta saamani tiedotteen tutkimuksen tarkoituksesta ja toteutuk-
sesta. Minulla on ollut mahdollisuus keskustella tutkijan kanssa tutkimukseen liittyvistä
yksityiskohdista. Minulle on selvitetty, että tutkimushaastatteluun liittyviä tiedot kerä-
tään, käsitellään ja säilytetään tiedotteessa kuvatulla tavalla: täysin luottamuksellisesti
ja suojattuna ja niitä voivat käyttää vain tutkimustyöhön osallistuvat henkilöt.

Annan luvan yhdistää haastattelutietoja aiemmin antamiini Ikihyvä Päijät-Häme-tutki-
muksessa kyselylomakkein kerättyihin tietoihin. Tutkimustuloksia esiteltäessä ja jul-
kaistaessa henkilöllisyyteni ei tule missään vaiheessa ilmi.
Osallistumiseni tutkimukseen on vapaaehtoista ja voin halutessani milloin tahansa ja
syytä ilmoittamatta keskeyttää tutkimuksen ja perua tämän suostumukseni osallistua
tutkimukseen. Mikäli keskeytän tutkimuksen, minulla on mahdollisuus kieltää käyttä-
mästä jo kerättyä haastatteluaineistoa tutkimustarkoituksessa.

Päiväys, haastateltavan allekirjoitus ja yhteystiedot
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Liite 6: Kirje haastateltavalle viimeisen haastattelukerran

yhteydessä

Hei Olavi,
ohesta löytyvät yhteystietoni ja tietoa tutkimuksesta, jonka puitteissa olemme tavan-
neet nyt kolme kertaa viimeisen neljän vuoden aikana. Tapaamisemme ovat olleet mi-
nulle hyvin tärkeitä ja antoisia, ja merkittävä osa väitöskirjatutkimustani. Tutkimukseni
aiheenahan on vanhuusiän yksinäisyys ja sitä tarkastelen elämänkulun ja arjen näkö-
kulmasta. Tutkimukseni on määrä valmistua vuoden 2016 aikana.

Tapaamisemme olen nauhoittanut ja purkanut kirjoitettuun muotoon. Keskustelu-
jamme olen yhdistänyt myös aiemmin antamiisi Ikihyvä Päijät-Häme -kyselytutkimuk-
sen tietoihin. Kaikkea Sinuun ja elämääsi liittyvää tietoa käsittelen kunnioittaen ja luot-
tamuksellisesti, eikä henkilöllisyytesi tule esiin missään tutkimuksen vaiheessa. Muis-
tathan, että voit missä tahansa hetkessä ottaa minuun yhteyttä ja ilmoittaa, että et ha-
lua enää osallistua tutkimukseen tai että et halua Sinuun liittyvää tutkimusaineistoa
käytettävän.  Toki myös muissa asioissa voit olla minuun yhteydessä.

Lämmin kiitos siitä, että olen saanut tavata Sinut ja keskustella kanssasi niin tutkimuk-
seeni liittyvistä kuin muistakin aiheista.

Aurinkoista kevättä toivotellen,

Elisa Tiilikainen
Yhteystiedot




