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Esipuhe

Taman teoksen lahtOkohtana on Vantaalla vuonna 1979 keratty
elamakertakilpailuaineisto, yhteensa noin 130 elamdkertaa. Tut-
kimukseni alkuperainen kasikirjoitus valmistui jo 1980-luvun
alussa, mutta eri syista en saanut sita lopullisesti viimeistellyksi
ennen kuin kesalld 1986. TallOin en tosin enad tehnyt kasikirjoi-
tukseen mitdan suuria muutoksia tai taydennyksia: nain esimer-
kiksi kirjallisuuden osalta uusimpaan kirjallisuuteen ei juuri
viitata, muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Taman viiveen
ansiosta on elamakertakilpailuaineistosta ehtinyt ilmestya joita-
kin tutkielmia (Jadsaari 1987, Vilkko 1987), joista varsinkin
Vilkon elamakertojen muotoutumista koskeva tutkimus olisi
vaikuttanut oman tyOni tarkastelukulmaan, jos se olisi ilmesty-
nyt aikaisemmin.

Kasikirjoitusta ovat lukeneet useat henkilOt ja tehneet siihen
huomautuksia. Erityisesti olen ottanut huomioon Barbara Roo-
sin, Pekka Laaksosen, Antti Kariston, Jorma Sipildn ja Eija
Nurmisen kommentit. Erja Saarinen ja Eeva Inkinen Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seurasta ovat toimittaneet kdsikirjoituksen
julkaisukuntoon. Kaikille heille ldmmin kiitos.

Kiinnostukseni eldmakertoihin syntyi oikeastaan elamantapa-
tutkimuksen sivutuotteena. Haluankin kiittad Suomen Akate-
miaa, joka rahoittamalla Elamantavan muutoksen tutkimuspro-
jektiani (1977-80) myOtdvaikutti taman teoksen syntyyn. Yleis-
radion tuen ansiota oli, ettd elamakertakilpailu voitiin jarjestda,
ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraa on kiittaminen siita, ettd
teos ilmestyy.

Tarkein kiitokseni kohde ovat kuitenkin taman teoksen sivuil-
la salanimilld esiintyvat eldmalertojen kirjoittajat, joiden teks-
teihin nyt ilmestyva teos nojaa, seka myOs ne kirjoittajat, joiden
eldmakertoja ei suoranaisesti tarkastella. Kaikkien heidan eld-
mdkertansa ovat olleet se inspiraatiolande, johon olen voinut
nojautua. Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen erityinen piirre
on se, etta tutkija voi samanaikaisesti tarkastella yhteiskuntaa
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monien ihmisten nakOkulmasta. Tallainen hyvin moninaisen eld-
mismaailman kokeminen on erityisesti elamakertojen merkitta-
vä ansio. Tuskin mikaan sosiologinen aineisto paastaa samalla
tavoin tutkij an j a lukijan niin syvalle ihmisten omaan maailmaan
ja samalla tekee yhteiskunnan muutoksen todelliseksi.

Ennen teoksen julkaisemista otin yhteytta kaikkiin niihin elos-
sa oleviin elamakertakirjoittajiin, joiden elamakerrat esitetaan
teoksessa. Useimmat vastasivat kirjeeseeni, kaikki myOnteisesti.
Jotkut kertoivat siita mita 1980-luvulla heidan elamassaan on
tapahtunut: jotkut jopa lupasivat taydentaa elamakertaansa taltd
osin.

Toivonkin, eta taman teoksen julkaiseminen lisaa jo nyt
olemassaolevaa kiinnostusta elamakertoihin tutkimusaineistona
ja eldmakertakilpailuihin olennaisena ja tarkedna aineistonke-
ruumenetelmana. SyntykOOn Suomessa samanlainen elamaker-
takilpailujen perinne, joka muodostui Puolassa 50 vuotta sitten,
ja jonka ansiosta Puolan eldmakertakokoelmat ovat jo kauan
sitten ylittaneet puolen miljoonan elamakerran rajan!

Helsingissa, huhtikuussa 1987

J. P. Roos



Johdanto

Elama on taynna irrallisia yksityiskohtia, joita unet, tuski, ja
kaipuu yhdistavat. (Juhani Peltonen, The end, 1976, s. 18).

Makasin sdngyssd ja mietin kuinka monenlaisia ihmisia on. Sel-
laisia jotka elavdt vain muutaman pdivan ja kuolevat; jotka
kuolevat alle kymmenvuotiaina; jotka toisella kymmenelld odot-
tavat tulevansa aikuisiksi ja kuolevat; jotka kuolevat kun tulevat
aikuisiksi; jotka kuolevat keski-ikaisina; jotka eldvat hyvin van-
hoiksi ja sitten kuolevat; sellaisia jotka ovat vajaamielisid ja
sitten kuolevat; sellaisia jotka tulevat mielisairaiksi ja sitten
kuolevat. Ja on ihmisid jotka elavdt terveind ja viisaina ja keskus-
televat tarkea ja ihailtava ilme kasvoillaan ja nauravat, ja tuntuu,
eta siitd ei koskaan tule loppua. (Antti Hyry, Silta liikkuu, 1975,
s. 166).

Tassa kirjassa pyritaan analysoimaan elaman muutosta Suomes-
sa elamakerta-aineiston avulla. Kaytettava aineisto on siis varsin
poikkeuksellinen eika sits ole kovin usein kaytetty Suomessa
yhteiskunta- tai kansatieteellisen analyysin pohjana. Sind on
kuitenkin pitka historiallinen perinne ja mikdli tams tutkimus on
omiaan herattamaan elamdkerrallista aineistoa koskevaa kiin-
nostusta, yksi tytini tavoitteista on toteutunut. Paaongelmana on
kuitenkin kysymys suomalaisesta eltimilnkaaresta, sen historialli-
sesta muutoksesta sekti tiimtin yhteydestii eltimiintapaan. Tavoite
on laaja; aluksi on heti tehtava kaksi rajausta.

Ensinnakin en tule juurikaan tarkastelemaan historiallista
taustaa, vaan oletan sen tunnetuksi niilta osin kuin asia maini-
taan. Tama koskee sellaisia Suomen historian keskeisia kohtia
kuin kansalaissota, itsendistyminen, 30-luvun lamakausi, toinen
maailmansota, sodan jalkeinen jalleenrakennuksen ajanjakso
seka 60-luvun suuri murros. Kaikki nama merkitsevat tavallisten
ihmisten elamassa yhteisia kiintopisteita, joiden avulla mm.
sukupolvet voidaan hyvin madrittaa.

Toiseksi lahtOkohtana on elamakerran kertojien oma nakO-
kulma todellisuuteen. Aineistoa, jolla eldmakertoja olisi voitu
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kontrolloida ja taydentaa — tehda omaelamdkerrasta elamakerta
sanan varsinaisessa mielessa. — ei ole kaytetty kuin poikkeusta-
pauksessa. Jos tavoitteena olisi ollut luoda kertojan elaman
kokonaiskuva lahtOkohtana heidan oma nakemyksensa, niin
tilanne olisi tietenkin toinen. Ja jos tavoitteena olisi yield kytked
tama kokonaiskuva johonkin yleisempaan historialliseen kehyk-
seen, tutkimuksesta olisi tullut sosiaalihistoriallis-kansatieteelli-
nen. Nyt se nojautuu melko puhtaasti elamdkertojen itsensa
kertomaan. Nakaulma on aidosti kertojien.

Tavoitteena on ollut hahmottaa elamakerroista madrattyjd
enemman tai vahemman selvia tyyppejti, joiden avulla tulkinnat
tehdaan. Tama on luonnollista jo siksi, etta tyyppien analyysi
kuuluu yhteen juuri elamakerrallisen lahtOkohdan kanssa. Kir-
jailijat operoivat usein tyypeilla, joille he antavat mdaratyn tatd
tyyppid mdarittavan ja kuvaavan elamakerran, sijoittavat hanet
tiettyyn sukupolveen tai seuraamaan tiettya muotisuuntaa jne.
(ks. Pekka Tarkka 1977).

Tassd teoksessa vain rakentamistapa on painvastainen: tyypit
muodostetaan todellisten eldmantarinoiden pohjalta, tehdaan
elarnasta tyyppeja, ei tyypeista elamad.

Arvioidessaan W. H. Audenin elarnakertaa Tom Paulin viit-
taa siihen, kuinka Audenin eldma ja hanen runoutensa olivat
ristiriidassa keskendan ja kuinka hanen elamansa ilman hanen
tyOtaan olisi ollut vain kokoelma enemman tai vahemman omi-
tuisia vaiheita ja suhteita:

Toiminnan miehet — hallitsijat, valtiomiehet, kenraalit — ovat
identtisia elarnakertansa kanssa. Kuka tahansa taiteilija on aivan
toisessa tilanteessa: han luo, ei toimi ja hanen elamantarinansa ja
hanen tOidensa historia ovat kaksi eri asiaa. (Tom Paulin, New
Statesman 7. 3. 1980).

Tiukasti ottaen tarna ei ole pitava erottelu, silla monen "toi-
minnan miehen" toiminnalla on pitkalle menevia maailmanhis-
toriallisia vaikutuksia, joilla ei ole yhteytta heidan arkielarnansa
surkeisiin yksityiskohtiin (oli sitten kysymyksessa Stalin, Hitler,
Kennedy tai vaikkapa oma presidenttimme).

Kysymys onkin siitd, etta "tavallinen ihminen", joka ei ole
toiminnan mies eika taiteilija edella esitetyissa merkityksissa, ei
kykene irrottautumaan elamakerrastaan, arkieldmansa kaaresta
tai elamantavastaan, jonka ajallinen ulottuvuus elamdkerta on.
Tavallisen ihmisen maaritelma onkin ehka juuri, etta han ei
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yksilOnd jata mitadn jalkeensa, eta hanen toiminnallaan ei ole
historiallista ulottuvuutta, paitsi siina arkisessa mielessa, eta
han jattad jalkeensa lapsia, asunnon, muutakin omaisuutta,
mandollisesti joitakin tyOnsa nakyvid tuloksia, joista hanta muis-
tetaan.

"Tavallisista ihmisista" saattaa tulla kuitenkin joissakin ta-
pauksissa myOs erittain tarkan elamdkerran kohteita. Nain voi
kayda jos he esimerkiksi tekevat jonkin rikoksen. Norman Mai-
lerin vaikuttava Gary Gilmoren elamaa ja teloittamista kasittele-
vassa teoksessa The Executioner's Song (1980) on Mies paiva
paivalta, jopa tunti tunnilta rekonstruoitu Gary Gilmoren vapaa-
na olon eri vaiheet. Elamakerta pohjautuu moniin
den haastatteluihin siten, etta samasta tapahtumasta saatetaan
kertoa useitakin eri versioita. Mailerin kirja onkin hyvin lahella
etnologista tutkimusta ja se sisaltad paitsi tasokkaita eldmaker-
rallisia ja joidenkin kertojien kohdalla omaelamakerrallisia jak-
soja myOs perusteellista haastattelutekniikan teorian ja kaytan-
non esittelya: se on perusteos jokaiselle kvalitatiivisia menetel-
mia kayttavalle. Vastaava suomalainen esimerkki on Vilho Huo-
vinen, jonka eldmantarina tosin rakentuu olennaisesti juuri ha-
nen vankilaeldmansa tarkastelulle (ks. Palo — Palo 1980).

Voidaan siis sanoa, etta ne ihmiset, joiden elamakertoihin
tama tutkimus perustuu, ovat elamakertansa tai elamantapansa
vankeja (mutta vankeus ei aina ole vapaaehtoista, kuten eradlla
Woody Allenin elokuvan henki1011a, joka puuskahtaa: en halua
joutua jonkin kurjan elarnantavan vangiksi.) Tosin se, etta he
ovat halunneet kirjoittaa eldmastaan, on tietyssa mielessa ristirii-
dassa taman kanssa, mutta niin kauan kuin nama elamakerrat
ovat nimettOmia ja tekijOiden ominaisuuksia on jossain maarin
muutettu, ei heidan yield voi sanoa jattavan yksi1011isid jalkia
historiaan.

Tassa tutkimuksessa pyritadn siis hahmottamaan tavallisten
ihmisten elamankaarta. "Kilpailuasetelma" esimerkiksi kirjalli-
suuden kanssa on ilmeinen. Kuten tekstista voi havaita, ei
kysymys silti ole todellisesta kilpailusta. Lopputuloksina hahmo-
teltuja tyyppeja voisi joku kirjailija muokata omaan kayttOOnsa,
mutta se mita tassa esitetdan ei ole kirjallisuutta. Aineisto on
jaoteltu ja kasitteellistetty huomattavasti pitemmalle. Kuitenkin
moni voi olla sita mielta, etta tiedettakaan tama ei ole.

Taman kysymyksen Atari muiden arvioitavaksi. Joka tapauk-
sessa tavoitteenani on, etta tietomme ihmisten elamasta lisaan-
tyisi ja kasautuisi, niin kuin mika tahansa tieteellinen tieto.



Elamakerrat tutkimusaineistona

Elamakerta — kirjallisuusmiehen tai jonkun muun — opettaa
tuntemaan eldman kulkua. Ne jotka kirjoittavat elamasta, ajatte-
levat elamda. Piilotajunta peilautuu ihmisen teoista ja sanoista.
Jos ihminen tarkastelee ja kuuntelee itsedan, ennemmin tai
myOhemmin han alkaa nanda piilotajuisen minansa dariviivat.
Jos tuntee omat puolustusmekanisminsa, ymmartaa aika hyvin
mista on kysymys. Tyiissani olen paassyt perille kuinka paastaan
perille. Toisista nakee kuka itse on. Bernard Malamud: Dubinin
elamat, suom. Eila Pennanen 1981, s. 204).

Elamtikertojen kehitys tutkimusaineistoksi

Eldmdkerta on pdivakirjan ja kirjeiden ohella tarkein henki1O-
kohtainen dokumentti ja kuuluu sellaisena perinteisesti kvalita-
tiivisen tutkimuksen aineistoihin (ks. Bogdan-Taylor 1975).
Kansatieteellisen tutkimuksen kannalta sita voinee pitdd kroni-
kaattina eli kokoelmana kansatieteilijää kiinnostavia tarinoita.

Elamakerralla ja omaelamakerralla on merkittavia eroja, joi-
hin tuonnempana palataan (englanninkielessa life history on
yleiskdsite ja autobiography on erillistermi): tdssa niistd keskus-
tellaan erottelematta.

Elamakerta haastateltuna tai henkilbn itsensa kirjoittamana
on usein kaytdrinOssa ainoa tapa saada kvalitatiivista tutkimus-
tietoa tavallisten ihmisten eldmastd, silla kaikenlainen oheisai-
neisto josta "suurmiesten" elamakerrat normaalisti kirjoitetaan,
puuttuu: kirjeita on vahan tai niitd ei ole sailytetty, muuta
arkistoitavaa aineistoa ei kerry senkdan vertaa, sukulaiset, ystd-
vat, tyOtoverit eivat pysty kertomaan paljoa jne.

Nain elamakertojen arvo korostuu: juuri tamankaltainen ai-
neisto antaa kuvaa jonkin ajan tyypillisesta elamastd, elinolosuh-
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teista ja ajatusmuodoista. Viime aikoina on tuomioistuinten
aineistoa kaytetty myOs sosiaalisten olojen kartoitukseen (esi-
merkiksi Ylikangas 1981, Le Roy Ladurie 1979, E. P. Thompson
1982), mutta tama aineisto merkitsee sita etta elamantilanteet
valittyvdt poikkeuksellisten perspektiivien kautta: konfliktitilan-
teessa, kuulusteluissa, poliisitutkinnassa.

1800-luvun ja 1900-luvun alkupuolen realistinen ja naturalisti-
nen perinne kirjallisuudessa merkitsi darimmaisen perinpohjais-
ta pyrkimystd tunkeutua kirjailijalle usein vieraisiin maailmoi-
hin: Tolstoin kOyhien kuvaukset tai Zolan maaseudun kuvaukset
pohjautuivat havainnointiin, haastatteluihin, melkeinpa tieteelli-
seen, mutta myOs kokemusperaiseen aineistonkeruuseen (ks.
Zeldin 1980). Samanaikaisesti ja myOs osittain taman kirjallisuu-
den innostamana syntyi myOs eldmakertaperinne, tavallisten
ihmisten elamakertojen kirjoittaminen.

Varhaisimmat esimerkit ovat kuitenkin 1700-luvulta. Barring-
ton Moore J:n (1979) mukaan Ulrich Brakerin 1789 ilmestynyt
omaelamakerta olisi varhaisin hdnen tuntemansa tavallisen ty6-
laisen omaelamakerta. 1800-luvun alkupuolelta tunnetaan Eng-
lannissa jo melko lukuisia tyOldisomaeldmakertoja, joista var-
haisin on tiettdvasti Alexander Somervillen Autobiography of a
Working Man (1848, ks. Burnett 1977).

Jo 1400-luvulta ovat peraisin ensimmaiset saksalaiset porvaris-
elamdkerrat kuten Burkard Zinkin vuodelta 1397. Zink oli sepdn
poikana syntynyt, kirjuriksi, kuninkaan lahettiladksi ja vauraak-
si kauppiaaksi noussut mies, joka kirjoitti elamantarinansa en-
nen kuolemaansa poikiaan varten. 1600-luvulta niitd tunnetaan
lukuisia, (esim. Barthalomaus Sastrowin Ein deutscher Burger
des 16. Jahrhunderts; ks. Trunz 1934, Hardach-Pinke, Hardach
1981).

Omaeldmakerrat kirjallisuuden lajina ovat toinen ongelma,
jota tarkastellaan erikseen. On selvda, ettd omaelamakertakir-
jallisuudella on ollut vaikutuksia myOs tavallisten ihmisten oma-
elamakertoihin, mutta ero on silti sangen selvd, erityisesti mitd
tulee tyOldiselamdkertoihin, joissa esikuvia ei juuri ollut eika
kaytetty.

1800-luvun loppu ja 1900-luvun alku oli tyOldisomaelamaker-
tojen kulta-aikaa Saksassa ja Englannissa. Elamakertojaan kir-
joittivat paitsi ty6vdenliikkeen johtohahmot myOs aivan tavalli-
set tyOldiset.

Erinomainen johdatus tahan aineistoon on Barrington Moore
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J:n teos Injustice (1979), jossa eldmakerrat muodostavat keskei-
sen teoreettisen pddttelyketjun tukirakennelman. Elamdkerrois-
ta Moore etsii vastauksia esimerkiksi kysymyksiin, miksi tyOlai-
set sopeutuivat epaoikeudenmukaisiin oloihin, mika laukaisi
kapinaliikkeet ja vastarinnan, mita tyOldiset halusivat ja ajatte-
livat.

Nain han kayttaa niita rajoitetusti, mutta osoittaa samalla
niiden kayttOmandollisuudet. Kysymyksessa ei ollut mikaan val-
tava joukkoliike: esimerkiksi Moore viittaa teoksessaan runsaa-
seen kymmeneen tyOldiseldmakertaan tai kokoelmaan, seka rin-
nasteiseen aineistoon kuten Levensteinin Arbeiterfrage-teokseen
(1912), joka oli luonteeltaan vahvasti eldmakerrallinen.

Englannissa omaelamakertatraditio syntyi aikaisemmin kuin
Saksassa ja oli ehica vahvempi eika silla ollut niin suoraa kytken-
tää juuri tyOvaenliikkeen aktivismiin (ks. Burnett 1977, johon on
koottu elamdkertojen parhaimmiston katkelmia), vaan pikem-
minkin voimakkaaseen individualismiin. Esimerkkind voidaan
pitad vaikkapa 1900-luvun alussa ilmestynytta W. H. Daviesin
teosta The Autobiography of a super-tramp, jonka G. B. Shaw
teki tunnetuksi ja jonka jalkeen kirjoittaja sai julkaistuksi luke-
mattomia teoksia. Omaelamdkerta johti siis eldman taydelliseen
muutokseen (Davies 1980).

Saksassa tyOldisomaeldmakerrat nousivat tarkeaksi dokumen-
taarikirjallisuuden lajiksi ty6vdenliikkeen nousun myOta ja suu-
rin osa niista oli valittOmasti tydvdenliikkeen inspiroimia. Yksi
taman liikkeen alkuunpanijoista oli saksalainen pastori Paul
GOhre, joka 1800-luvun lopulla tyOskenteli jonkun aikaa tehdas-
tyOldisend ja julkaisi naistd kokemuksistaan kirjan, jonka vaiku-
tus oli huomattava (GOhre, 1891). Teos ei siis ollut omaelama-
kerrallinen, vaan kuvaili erilaisia tyOldisoloja ulkopuolisen tark-
kailijan ndkaulmasta. Se kuitenkin innosti monia tyOldisid kir-
jaamaan oman elamantarinansa ja lahettamadn sen GOhrille.
Nain han julkaisi (melko vahvasti kasikirjoituksia muokaten)
vuosisadan alussa joitakin tunnetuiksi tulleita tyOldiselamakerto-
ja, kuten Carl Fischerin ja Moritz Theodor Brommen omaeld-
makerrat (ks. Emmerich 1974). Fischer oli "ensimmaisen pol-
ven" saksalainen tyolainen, jonka tyOuran paaosa sijoittuu ai-
kaan ennen trOvaenliikkeen nousua ja jonka suhtautuminen
sosiaalidemokraatteihin oli jyrkan kielteinen. Bromme taas kuu-
lui jo seuraavaan sukupolveen, jonka elamassa tyOvdenliikkeella
oli keskeinen asema; hanesta tulikin mytthemmin puoluetoimit-
sij a.
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Itse asiassa Saksassa voidaan puhua tyOldiselamakertaliikkees-
ta, jonka tuloksena historioitsijoilla ja yhteiskuntatieteilijOilla
on nyt kaytettavissaan melkoisen laaja kokoelma autenttisia
1800-luvun ja 1900-luvun alun tyOldiskokemuksia (ks. Koch
1919, Emmerich 1974, Gruhle 1923).

Jotkut naista "lOytyivat" vasta myOhemmin tutkijoiden toi-
mesta, kuten kuuluisat Hermann Entersin tai Eugen Mayn ela-
mantarinat (Die kleine muhselige Welt des jungen Hermann
Enters 1971, May 1922).

Naiden elamdkertojen vaikutus tyOldiskirjallisuuteen ja sen
syntyyn on myOs aivan ilmeinen. Ne olivat kirjallisuutta math-a-
tyssa mielessd ja joistakin elamakerran kirjoittajista tuli my6-
hemmin kirjailijoita tai runoilijoita (Otto Krille, vrt. Emmerich
1974, edella mainittu W. H. Davies). Skandinavian maissa ilmiO
on ehka vielakin selvempi ja monet selvista tyOldisomaelamaker-
roista julkaistiin jo alun alkaenkin romaaneina, joissa vain kir-
joittajan nimi oli vaihdettu. TyOldiskirjailijan uran alku on mel-
keinpa sdannOnmukaisesti omaelamakerrallinen, yha vielakin.

Tutkimusaineistoiksi eldmakerrat nousivat yhteiskuntatieteis-
sä vasta 1900-luvun alussa. Sosiologian piirissa ns. Chicagon
koulukunta oli se, joka varsinaisesti nosti elamakerrat lyhyeksi
ajaksi tieteellisen kiinnostuksen keski6On. Taman huippukohta
oli yhta kuin W. I. Thomasin ja Florian Znanieckin kuuluisa
vaite, ettd eldmdkerrat ovat sosiologian ihanneaineisto: jos tutki-
muksella olisi kaytOssadn kaikkien yhteiskunnan Asenten eldmd-
kerrat, voitaisiin vastata myOs kaikkiin sosiologisesti mielenkiin-
toisiin kysymyksiin (ks. Thomas-Znaniecki 1974, Markiewicz-
Lagneau 1976, 1982).

Olisi kiinnostavaa kokeilla tata vditetta tutkimalla jotain suh-
teellisen suljettua yhteisOd, esimerkiksi pient5 kylaa, pelkastaan
elamdkertojen valossa. KaytannOssa elamdkertoja ei ole kaytet-
ty kokonaisaineistona, vaan tyypillisesti tapaustutkimuksissa ja
pienid erityisryhmid koskevissa tutkimuksissa. Kuten tuonnem-
pana osoitetaan, tamd ei ole kuitenkaan ainoa mandollisuus.
Elamakertojen kayttO ja ns. Chicagon koulukunnan valtakausi
sosiologiassa sattuvat yhteen. Tassa ei ole mandollista kasitella
Chicagon koulukuntaa laajemmin. Tunnetuimmat sen piirissa
syntyneet elamdkerrat olivat paitsi puolalaisen emigrantin Wla-
dekin elamakerta (ks. hyva selostus tasta Madge 1962, seka
Ferrarotti 1983, 131-137, ks. mybs Koch 1929) seka Clifford
Shawn edustavat rikoseldmakerrat, joissa kerrotaan myOs rikol-
lisen uran jalkeisesta ajasta (ks. Madge 1962, Plummer 1984).
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Mutta esimerkiksi opetuksessa elamdkertojen merkitystd ko-
rostettiin todella vahvasti Thomasin ja Znanieckin malleja mu-
kaillen. (Tasty ovat osoituksena tuonaikaiset Heikki Wariksen
luentomuistiinpanot Chicagon yliopistosta mm. Ernest Burges-
sin perhesosiologian kurssilta; ks. Roos 1981).

Waris totesi itse vuonna 1932:

Eldmakerrallinen muistitieto (life-history material) ja siihen pe-
rustuva tutkimusmentelma (case-study method) on saanut viime
aikoina tdysin hallitsevan aseman amerikkalaisessa yhteiskunta-
tieteellisessa tutkimuksessa. (Waris 1973, 334).

Tassa Waris ei enda ollut oikeassa niin kuin han sittemmin
matkallaan Yhdysvalloissa saattoi todeta (ks. Roos 1981), mutta
huomautus heijastaa hyvin sita valta-asemaa, mika elamakerroil-
la lyhyen ajan oli amerikkalaisen sosiologian ehkd tunnetuim-
massa yhtendisessa. koulukunnassa. Kuitenkin jo 1930-luvun
puoleenvaliin mennessa olivat selvat merkit elamakertamenetel-
man vdistymisesta tulleet nakyviin. Vuosikymmenen lopun kes-
kustelu Thomasin ja Znanieckin kirjasta (Blumer 1939) seka
sodan aikana tapahtunut tutkimusteknologian huima kehitys
merkitsivat lopullista kuoliniskua eldmdkerroille sosiologian tut-
kimusaineistona. Tilalle tulivat kysymyslomakkeet, haastattelut,
asenneasteikot ja erilaiset monimuuttujamenetelmdt.

Muualla ei Chicagon koulukunta juuri ehtinyt syvemmin vai-
kuttaa: esimerkiksi Englannissa 1930-luvulla joukkohavainnoin-
tiliike (Mass Observation) esittaytyi ikaan kuin ihmisten valittO-
mat elamdnkokemukset olisivat yhteiskuntatieteelle taysin vie-
ras aineisto (ks. Harrison-Madge 1937).

Toisaalta samaan aikaan ilmestyi Englannissa tyOttOmien kir-
joittamien eldmdkertojen kokoelma, jossa viitattiin englantilai-
sen tr5vdenluokan kirjallisiin perinteisiin. Nain voi myOs ajatel-
la, etta elamakertojen keruu edisti tietylla tavoin irraliista, tutki-
muksen valtavirrasta etaantyvaa tyOskentelytapaa (H. L. Beales
— R. S. Lambert 1934).

Yleisimpand metodisena kehityskulkuna kysymys oli pehmei-
den menetelmien vaistymisesta kovempien, madrallisten mene-
telmien tielta ja aineistojen muuttumisesta vastaavasti. Yksittai-
set elamankohtalot ja elama sellaisenaan menettivat merkityk-
sensd. Tarkeita olivat muuttujat, muuttujien valiset yhteydet,
selittavyydet ja merkitsevyydet.
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Elamakerta-aineiston kayttO antropologiassa ei ole ollut ko-
vinkaan yleista ja intressind on ollut usein jokin muu kuin itse
kuvattava elama. Painotus on ollut kasitteellistamisella ja sellai-
nen eldmakertoja ihmisten itsensa ymmartamisen vuoksi kaytta-
vä tutkija kuin Paul Raclin (1963 [1920]) joutui ristiriitaan yleisen
antropologien tutkimusorientaation kanssa (ks. Kenneth Little
1980; myOs I. I. Langness 1965).

Yleisesti tunnetuin esimerkki elamakertojen ja antropologian
yhdistamisestd on Oscar Lewisin The Children of Sanchez
(1961). Antropologiana se on ehka nykyajan tunnetuimpia ja
erittain ansiokas, vaikka metodisesti sita voidaankin kritikoida.
Monessa vaiheessa on taman teoksen tekijda houkutellut ajatus
yhdistad Lewisin esimerkin mukaan nyt kerattyja eldmantarinoi-
ta kvasitodellisiksi kokonaisuuksiksi, jossa tekstit yhdistetaan eri
sukupolvien jasenten yhtenaiseksi elamantarinaksi, aidosti suo-
malaiseksi eldmaksi (vrt. myOs Marseille 1981).

Lewisin ty6 on inspiroinut varmasti monia, mutta se ei nayta
synnyttaneen mitaan varsinaista koulukuntaa, varsinkaan tutki-
musta, joka kohdistuisi johonkin vahemman eksoottiseen kuin
meksikolaiseen slummiin.

Eldmakerrallisen perinteen ja erityisesti omaelamdkertojen
keradmisen ja sailymisen kannalta tarked maa on Puola. Puolan
sosiologinen elamakertatraditio alkaa 1920-luvulla, jolloin Puo-
laan palannut Florian Znaniecki organisoi ensimmaisen elama-
kertakilpailun. Taman elamakertakilpailun parhaiden elamaker-
tojen julkaiseminen seka myEthemmin analysointi pani liikkeelle
erikoislaatuisen prosessin, jonka tuloksena Puolassa tall y hetkel-
la on varmasti maailman laajin kokoelma tavallisten ihmisten
kirjoittamia omaeldmakertoja (n. puoli miljoonaa arkistoinnista
vastaavien arvion mukaan).

Alku oli hidas: kilpailu jarjestettiin 1921 ja se kohdistui tyOlai-
siin. Josef Chalasinskin klassinen teos Jakub Wojhiechowskin
elamasta ilmestyi Pozuanissa 1930 (uusi painos 1979) sad 1936
jarjestetyn talonpoikia koskevan kilpailun neliosainen analyysi
Mlode pokolenia chlopow ilmestyi 1938. TallOin eldmakertakil-
pailujen jdrjestaminen oli jo taydessd vauhdissa ja ennen sotaa
niita ehdittiin organisoida yli 20. Chalasinskin teokset antoivat
omaeldmakerroille aineistona tieteellista statusta, mutta itse kil-
pailujen Arjestdminen ja niihin osallistumisen suosio perustui
ilmeisesti ennen kaikkea julkaistuihin omaelamakertakokoel-
miin, jotka tarjosivat puolalaiselle sivistyneist011e vayldn kansan

2 Suomalainen el4ma
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ajatteluun ja elarnadn, kansallistunteen lujittamiseen seka so-
siaalisten epdkohtien osoittamiseen (ks. Markiewicz-Lagneau
1976, 1982).

On puhuttu myOs kandesta eldmakerrallisesta suuntauksesta:
toisaalta Znanieckin subjektivistisesti orientoituneesta, jossa ko-
rostetaan eldmakertojen merkitysta subjektiivisesti aitoina do-
kumentteina seka toisaalta sosio-ekonomisten ongelmien tutki-
musinstituutin piirissa (Krzywicki ja Rychlinski) vallinneesta
objektivistisesta suuntauksesta, jolle omaelamakerrat olivat en-
nen kaikkea objektiivisia dokumenttej a, yhteiskunnallisen kay-
tannOn tulkkej a.

Nykyiset puolalaiset sosiologit tunnustautuvat mieluiten edel-
lisen suuntauksen jatkajiksi (esim. Sczepanski 1962; Polish Me-
moir Sociology 1982, myOs Jacubczak 1972, 563-667). Kuten
myOhemmin kay ilmi, tallainen voimakas subjektiivisuutta ko-
rostava aspekti on eldmakerroissa hyvin ongelmallinen ja saattaa
johtaa haitallisiin rajoituksiin elamakertamateriaalin kaytOssa.
Mutta se ei ole haitannut sita, end puolalainen elamakertatradi-
tio on sailynyt elinvoimaisena, vaikkakin on "gettoistunut" toi-
sen maailmansodan jalkeen. Erityisesti 60- ja 70-luvuilla omaela-
makertakilpailut ovat olleet suoranainen kansanliike. Se oli eras
esimerkki ilmapiirin vapautuinisesta sitten stalinismin kauden,
jolloin elamakertakeruu suorastaan keskeytyi, kun siihen koh-
distettiin ankaraa marxilais-leninilaista teoreettista arvostelua.

Niinpa Adam Schaff, myOhemmin subjektivismin ja persoo-
nallisuuden tutkijana tunnettu filosofi, totesi elamakerrat taysin
kayttOkelvottomaksi aineistoksi niiden kaksinkertaisen subjek-
tiivisuuden vuoksi: ensinnakin ne edustavat kirjoittajan naiivia
subjektivismia, joka ei suinkaan ole sama asia kuin todellinen,
konkreettinen kollektiivinen totuus. Lisaksi yield tutkijoiden
mandollisuudet kayttad materiaalia objektiivisesti ovat heikot.
He valitsevat madrattyja osia subjektiivisesti j a mielivaltaisesti.
Tana Schaff tarkoitti ennen kaikkea juuri Znanieckin subjekti-
vistista humanistisen sosiologian koulukuntaa eli kaiken kaik-
kiaan omaelamakerrallinen metodi edusti idealismia puhtaim-
millaan (ks. Grojska 1980, 101, Markiewicz-Lagneau 1982).

Tassa siis Schaffin marxilais-leninilainen kritiikki tuli erittain
lahelle Blumerin Polish Peasant -kritiikkia 1930-luvun lopulla.

Tamanhetkinen tilanne Puolassa on varsin mielenkiintoinen.
Huolimatta eldmakertojen suosiosta tieteellisesti jarjestetty ela-
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makertojan arkistointi ja analysointi kehittyi vasta myOhdan.
Puolalaisten eldmakertojen ystavien yhdistys perustettiin 1969,
1964 Akatemian tutkimuskomissio ja 1971 arkisto. Naiden toi-
minta on kuitenkin ollut vaikeaa rahojen ja tuen puuttuessa.
Niinpa on kerrottu, eta huolimatta elamdkertojen suosiosta ja
ihmisten halusta kirjoittaa eldmakertoja, viranomaiset ovat suh-
tautuneet niiden keradmiseen ja julkaisemiseen melko penseasti
ja erittain varovasti. Milan mennessa julkaistu omaelamakerta-
materiaali on ollut vahvasti sensuroitua. Kilpailuja on kuitenkin
kaiken aikaa jarjestetty paljon, tdhan mennessa vajaa tuhat,
joista kolmisen sataa yksistadn 1970-luvulla. Vuoden 1980 tapah-
tumien jalkeen tuli mandolliseksi julkaista eldmakertoja sensu-
roimattomina, jolloin erityisesti sodanjalkeiset ja sodanaikaiset
tapahtumat tulevat uuteen valoon (kiellettyjd aiheita ovat olleet
mm. elama Neuvostoliiton miehittamassa osassa Puolaa, stalinis-
mi ja elaman hankaluudet 40- ja 50-lukujen sosialistisessa Puo-
lassa, puolalaisten omien organisaatioiden nujertaminen sodan
jalkeen osana stalinismin politiikkaa jne.).

Vuoden 1981 sotatilajulistus katkaisi lupaavasti alkaneen ke-
hityksen. Vain murto-osa aineistosta ehdittiin julkaista sellaise-
naan. Nyt ilmestyvien kokoelmien sisaltOOn tullaan suhtautu-
maan erittain varovaisesti. Mielenkiintoinen esimerkki on vv.
1980-81 toimitettu, mutta sotatilan aikana ilmestynyt Crises and
Conflicts. The Case of Poland 1980-81. (Sisyphus, Vol III,
1982), johon sisaltyy laajoja katkelmia Solidaarisuuden kaudella
jarjestetysta pdivakirja- ja elamakertakilpailusta. Teos tosin
mestyi, mutta vedettiin myynnista hyvin pian sen ilmestymisen
jalkeen, epailematta juuri elamakertamateriaalin ansiosta.

Positiivisena motiivina elamakertojen nousulle voidaan pitaa
yha voimistuvaa sosiologian pitkittaisaineistojen tarvetta, joka
on ilmaantunut seka teoreettisella etta kaytann011isella tasolla.
Lukuisat tutkijat ovat vaatineet eldmanvaiheiden tuomista ana-
lyysiin ja eldmanvaiheita koskeva kirjallisuus on noussut suoras-
taan populaariksi muotikirjallisuudeksi (Gail Sheehy 1977, John
Nicholson 1980; perusteellisempi tieteellinen katsaus Kohli
1977, 1978).

Klaus Ottomeyer on mielenkiintoisissa yksi1O- ja yhteisOtason
selityksiin pyrkivissd esityksissaan painottanut ajallisen ulottu-
vuuden ja eldmankaaren keskeisyytta (ks. esim. Ottomeyer
1979); tamd soveltuu erinomaisesti juuri elamakertojen analyy-
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siin. Lucien Sêve (1972; 468) on taas teoksessaan sen yhtend
keskeisend johtopdatasend esittdnyt eldmdkerran tutkimusoh-
jelman:

Eltimeikertatieteen on tutkittava ihmisen eldman rakenteita, risti-
riitoja ja dialektiikkaa, ainutkertaisen persoonallisuuden muo-
dostumisen ja muutoksen sekd aktiviteetin kehityksen dialektiik-
kaa. Kykyjen perusvarannon kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen
kehitys, toiminnan infrastruktuuri, yleinen tuotos-tarve suhde ja
ajankaytto, ylarakenteet ja tietoisuuden muodot, kykyjen ja
ajankaytOn valttamattOman yhteensopivuuden sisaiset momentit,
ristiriidat ulkoisten yhteiskunnallisten valttamdttOmyyksien ja
niiden yksi1011isyysmuotojen valilla; jokaisen vaiheen ristiriitojen
pdaresultantit yhteiskunnallisen tilanteen kannalta, miss y tutkit-
tu elama tapahtuu; ajoittaiset ajankayttokriisit, mandolliset ylei-
sen kehityslogiikan muutokset.

Keskeisend vaikeutena Sêve esittaa olennaisten tapahtumien lOy-
tamisen, so. sellaisten jotka kuvaavat meatirdttyd elinvaihetta
olennaisella tavalla. Esimerkiksi ditisuhde on lapsuuden vaihees-
sa keskeinen. Toisaalta maardtyt olennaisuudet varastoituvat
eldmãssd eli sdilyttdvdt merkityksensa sen vaiheen ohi jossa ne
muodostuvat. Niissa tapahtuu myOs voimakkaita siirtymia, jotka
on otettava huomioon.

Sevelle siis "eldmdkertatiede" on persoonallisuuden tutkimuk-
sen edellytys ja hdnen nelikenttainen elamakertamallinsa (s.
425-426), joka on melkeinpd identtinen Marxin yhteiskunta-
mallin yksinkertaistetun muodon kanssa, muodostaa kehikon
elamakerran tutkimukselle. Pitkittdisaineiston tarpeen tiedosta-
minen nakyy nain hyvin eri muodoissa.

Toinen elamakertatutkimuksen uudestisyntymisen peruste
liittyy siihen, etta yhd useammat tutkijat ovat halunneet pddsta
"lahemmaksi" kohdettaan ja tehda tutkimusta, joka olisi ela-
vampaa, sisallOkkaampad, epdakateemisempaa kuin viime vuo-
sikymmenien hallitseva yhteiskuntatieteellinen tutkimus. Eld-
makerta-aineisto on tietenkin vain yksi muoto kvalitatiivista
aineistoa — muita ovat mm. havainnot, syvdhaastattelu, toiminta-
tutkimus, valokuvat . . . — mutta mikaan muu aineisto ei ole niin
monimuotoista ja valittOrnasti juuri yksilOn kannalta kokonais-
valtaista kuin elamakerta-aineisto.

Yhteiskuntatieteen "kieltolakikausi" alkaa olla ohi ja elamd-
kerrat eivdt ole suinkaan ainoa uudelleen armon saanut aineisto
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tai tutkimusote. Elamakerroista voidaan mainita Daniel Bertau-
xin (1981) sosiologinen omaeldmakerta, jossa han kuvaa vapau-
tumistaan kieltolain puristuksesta; kuinka han Oscar Lewisin
Sanchezin lasten inspiroimana of alkanut kerata elamdkertoja,
kuinka han vdhitellen huomasi, etta kysymys ei ollut pelkastaan
metodista vaan tutkimuskaytannOsta, tiedekasityksestd, kuinka
han hylkasi vanhat rajoitukset ja kiellot.

Meilld suomessa angloamerikkalaisen luonnontieteelliskvanti-
tatiivisen (samoin kuin arkkitehtuurin modernismin) ote on ollut
erittain vahva. Kuitenkin maid yhteiskuntatieteen historia ka-
sittad pitkan ajanjakson, jota leimasi historiallisen aineiston
laaja hyvaksikayttO ja jopa eldmakertojen hyOdyntaminen
(esim. Hjelt 1912). Elamakertojen rooli sosiologiassa huipentui
Heikki Wariksen vaitOskirjaan, jonka tarkeand aineistona olivat
lukuisat haastatellut eldmakerrat, joiden avulla Waris selvitti
niin kaupunkiin muutto-prosessin taustaa kuin elamankohtaloita
yleisemminkin (Waris 1973).

Tama ty6 jai kuitenkin melko yksinaiseksi ilmiOksi sosiologian
ja historian rajamailla ja Wariksen seuraavasta, yksinomaan
elamakertoihin pohjautuvasta amerikansuomalaisten siirtolais-
ten perheiden tutkimuksesta ei toteutunut kuin elamakertojen
keruu (ks. Roos 1981).

Siirtolaisuus on muutenkin ollut eras eldmakertojen erityinen
kerayskohde. Wariksen ohella mm. Anders Myhrman on keran-
nyt emigranttien eldmakertoja ja hanen kokoelmastaan Abo
Akademin kirjastossa on julkaistu osa. 'Man kokoelmaan sisal-
tyy seka emigranttien itsensa kirjoittamia etta muista lahteista
kerattyja, yleensa melko lyhyita elamakertoja. Itse kirjoitetut
elamdkerrat ovat varsin samantyyppisid Wariksen aineiston
kanssa. Yhteista niille on elamankokemusten monipuolisuus ja
vaikeuksista kertominen.

Viime vuosien suomalaisessa kansatieteellisessa tutkimukses-
sa voi mainita pari eldmakertoihin pohjautuvaa tyOta (Pentikai-
nen 1971, Siikala 1984), populaarimpana esimerkkind Jorma
Palon ja Leena-Maija Palon tutkimus vuodelta 1980. Tama
onkin yleisin ja tunnetuin eldmakertojen kayttOtapa. Sen sijaan
elamdkertojen analyysi tutkimuksen perusaineistona on erittain
harvinaista niin Suomessa kuin muuallakin. Poikkeuksia ovat
Tigerstedt (1984), Jddsaari (1987) ja Saarto (1985).
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Omaeltimakerta kirjallisuuden lajina

MyOs omaelamakerta kuuluu niihin asioihin, jotka on lansimai-
sessa kulttuurissa kytketty yhteen yksi1011isyyden ja "modernin"
ihmisen kehityksen kanssa, aidinrakkauden, itsekurin ja monien
muiden asioiden lisaksi. Mutta myOs omaelamdkerralla on pal-
jon pitempi esihistoria. Mihail Bahtin on elamakertojen osalta
pyrkinyt osoittamaan tdman. Han jopa nakee antiikin kirjalli-
suudessa esiintyvan kaksi eri omaeldmakertatyyppia: platonilai-
sen ja retorisen. Edenista edustaa Sokrateen muistopuhe ja
Faidon-dialogi, jalkimmaistd taas sofistien muistopuheet (Bahtin
1979, 291-292).

Omaelamakerroissa ei kuitenkaan ollut mitaan intiimia yksi-
1011isyyttd, vaan ne olivat taysin avoimia.

Ihminen oli avoin joka taholle, han oli kokonaan ulkona. Hanes-
sa ei ollut mitaan omaa itsedan varten, hanessa ei ollut mitaan,
mika ei olisi ollut julkisesti ja valtiollisesti valvottavissa tai tilitet-
tavissa. Kaikki oli kauttaaltaan ja loppuun asti julkista. (Bahtin
1979, 293).

Nain eroa eldmakerran ja omaelamakerran valilla ei ollut. Tosin
Bahtin lOytda antiikin ajalta jo julkisen ja yksityisen eriytymisen
eli eldmakerran ja omaelamdkerran muotojen hajaantumisen.
Silti, niin kuin Bahtin toteaa, "kreikkalaisille olivat aivan vierai-
ta mykka sisainen elamd, mykka murhe ja mykka ajattelu."
Esimerkiksi itkeminen oli taysin luonnollista ja arkipdivaista.

Antiikin Roomassa omaelamakerrat olivat jo varsin yleisia,
elamakerroista puhumattakaan. Niiden kohteina oli usein laajas-
sa mielessd perhe, jonka arkistoja kerattiin ja sailytettiin huolel-
lisesti. Augustinuksen Tunnustukset ovat yield luonteeltaan hy-
yin julkisia eika niihin sisaltynyt yksi1011isen tunnustuksen savyis-
tä ainesta. Augustinus ei pitanyt niita kiinnostavina, koska Ju-
mala ja kanssaihmiset tunsivat hanen henkilaohtaiset asiansa
muutenkin.

Vaikka on ehka oikein sanoa, etta elamakerta on yhteiskun-
nallisen yksi1011istymisen synnyttama historiallinen tuote, oma-
elamakertoja oli olemassa jo antiikin aikoina, ellei aikaisem-
minkin.

Omaelamdkerrasta voidaan puhua omana kirjallisuuden laji-
naan, jonka parhaimmat saavutukset samalla kuuluvat maail-
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mankirjallisuuden merkkiteoksiin: Augustinuksen Tunnustuk-
sista Rousseaun, Goethen, Russellin tai Beauvoirin muistelmiin
asti. Sita paitsi moni merkittava teos maailmankirjallisuudessa
on vain ohuesti peitelty omaelamdkerta tai sen osa. Varsinkin
ns. tyOldiskirjailij at aloittavat usein omien elamanvaiheidensa
kertomisesta, jotka sellaisinaan herattavdt kiinnostusta kirjoitta-
jien ilmeisen lahjakkuuden ohella. Vasta myOhemmin kirjailijas-
ta tulee "todellinen kirjailija": han on ammentanut omat valittO-
mat elamankokemuksensa tyhjiin ja alkaa kertoa muiden, usein
taysin kuviteltujen henkilOiden elamdsta.

Kummassakin tapauksessa ero niihin elamakertoihin, joita
tassa tutkimuksessa kasitellaan, on erittain suuri. Tama kay ilmi
jo tutkimuksista, joissa kirjallisia omaelamakertoja kasitellaan
(esim. Pascal 1965, Neumann 1970, Lejeune 1980, 1985) Roy
Pascal painottaa kirjoittajien merkittavyytta, velvoitetta olla
rehellisia itselleen, pyrkimysta etsia syvallisesti oman elamansa
salaisuutta ja luoda elamastaan aito ja ehyt taideteos. "Aidon
elamakerran voi kirjoittaa vain se, joka on sisaisen minansa
velvoittama", kirjoittaa Pascal (1965, 228); tatd voidaan pitad
keskeisend yhtymakohtana "tavallisten" ihmisten omaelamaker-
toihin. Kuitenkin tandn sisaltyva syvallisen itsereflektion vaati-
mus ei suinkaan "tavallisten" elamakertojen tapauksessa toteu-
du kuin harvoin.

Kaiken kaikkiaan tallaisen kirjallisuuden takana on ajatus,
etta kirjoittaja on eldmassaan kokenut jotain niin merkittavaa,
eta siita kannattaa kirjoittaa, tai eta han itse on niin merkitta-
vd, etta muita kiinnostaa hanen eldmansa.

Omaelamakertoja kannattaa kirjoittaa jos seuraavat kolme eh-
toa ovat voimassa: tekija on saanut aikaan suuria, tai han on
asemansa takia joutunut yhteyteen monien tarkeiden
den ja tapahtumien kanssa tai jos hanta voidaan pitda "tapaukse-
na" jolla on mielenkiintoa jonkin tilanteen tai kehitysprosessin
kautta. Viimeksimainitussa mielessa elamakerrat voivat olla
myOs sosiaalitutkimuksen valine. (Lazarsfeld 1972)

Tama vaite erottelee selvasti kirjallisena elamdkerran ja tavallis-
ten ihmisten elamakerran intressin toisistaan: tavallisia ihmisia
pidetdan kiinnostavina vain tyyppeind.

Kirjassaan Dubinin eliimeit Bernard Malamud kasittelee (sel-
vasti omaelamdkerrallisesti) William Dubinia, menestynytta eld-



24

makertojen kirjoittajaa jonka Short lives on edelleenkin hyvin
tuottoisa teos. Kirja kertoo melko banaalilla tavalla kirjallisen
tyOn arjesta, siihen liittyvista houkutuksista, itsensa kieltamises-

tyypillisesta amerikkalaisromanssista Euroopassa, sukupol-
vien valisesta kuilusta jne. Kerrottujen tapahtumien ja elamd-
kerran kuvauksena kirja ei ole kovinkaan kiinnostava, pikem-
minkin voi vain ihmetella, miten vahastd substanssista kirjoja
nykydan tehdadn. Kirjallisena suorituksena se sisaltad erittain
paljon arvokkaita kommentteja eldmdkerroista ja ihmisten eld-
mastd. Kirjan padhenkilO Dubin ei usko tavallisten ihmisten
elamakertoihin, vaan hanta kiinnostaa juuri kontrasti suurmie-
hen arkielaman ja saavutusten valilld, se mind uhrauksilla jotain
suurta on saatu aikaan; siis aito kirjallisen eldmakerran di-
lemma.

Meilld Suomessa "yksitasoinen" omaelamakerrallistyyppinen
kirjoittamisperinne on varsin vahva. Esimerkiksi Vain:5 Linnan
nein Pohjanteihden alla sisaltdd useamman sukupolven ja usean
sosiaaliryhman tarinoita: siind on yritetty luoda suomalaisen
yhteiskunnan muuttumisen kuva. Siind kuvataan suomalaisen
yhteiskunnan vaurastuminen ja kansalaissodan ristiriitojen lie-
ventyminen ja haviaminen.

Mutta Linnan kunnon ihmiset kuuluvat vanhempaan polveen
tai kuolevat sodassa. Suurin osa aikaisemmasta polvesta sortui
kOyhyyteen, sairauteen, viinaan ja sotaan ja niita, jotka kestivat
ja jotka pitivat eldmansa jarjestyksessa, oli vahemmistO, mutta
uusin polvi onkin sitten joko isantahengen tayttamdd talonpoi-
kaa tai "lOysalla siivalla" kdyvad opiskelijapoikaa.

Elamakertoihin verrattuna Linnan eepoksessa ovat ristiriidat
ja politiikka merkittavdsti keskeisemmassd asemassa. Tekisikin
mieli vaittda, etta tassa Linna antaa harhaanjohtavan kuvan
tavallisen kylan elamanmenosta. Hanen kuvauksensa kylan her-
rasvaesta j as myOs eldmakertojen antaman ulkopuolelle. Muu-
toin tdman tutkimuksen omaelamakerroista lOytyvat ihmistyypit
ja Pentinkulman ihmiset ovat melko lailla ldhella toisiaan. Eri-
tyisesti mita tulee padhenkilOihin ja heidan elamankohtaloihin-
sa. Naisen eldma tarvadntyy \Taal-an naimiskaupan takia ja mies
pilaa elamansa heikolla luonnollaan tai sitten pelkastaan kohta-
lon kovuuden vuoksi. Huijareillekin voi kayda hyvin, mutta vain
ulkonaisesti.

Linnan suomalainen perusraivaajatyyppi, jonka kolmea suku-
polvea edustavat Jussi, hanen poikansa Akseli ja tdman sodassa
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kuoleva poika Vilho, siis hiljainen, tyOtelids, pdattavainen, ta-
voitteistaan kiinnipitavd, rehellinen, sanassaan pysyva, ainoas-
taan maata arvossa pitavd, on elamakertojen valossa tayttd
todellisuutta. Mutta ei kovin yleisend: kysymyksessa on samalla
ihannetyyppi, sellainen jota kaikki kunnioittavat ja arvostavat.

Linnan yksi viesti lienee myOs se, etta tallaista tyyppia ei enda
tando lOytya ja tasta puhuvat myOs elamakerrat selvda kieltaan.
Tama tyyppi on niin maassa ja kuokassa kiinni, ettei silla kau-
pungissa juuri ole kehitysedellytyksia. Kuitenkin voisi vaittad
etta suomalaisuus ja suomalainen kansanluonne ja ajattelutavat
ovat lahempand tallaista tyyppia kuin monella muulla kansalla,
joilla kaikilla toki on jonkinlainen raivaajaihanne. Mutta meilla
tamd raivaajaihanne on yield elavd, ainoastaan yhden sukupol-
ven takainen jos aina sitakdan.

Siind missa Linnan Meillti pohjanttihden alla on kuitenkin
fiktiota, romaani joka perustuu laajoihin esitOihin ja jossa varsi-
nainen omaeldmakerrallinen aines on vandisempaa, on viime
vuosina kehittynyt melkeinpa puhtaaseen omaelamdkertaan
pohjautuva kertomistapa, jonka suursarjoja ovat vaikkapa Eino
Saisdn Kukkivan roudan maat ja Kalle Paatalon hjoki-sarja.
Erityisesti jalkimmainen on tuottanut kirjallisuusarvostelijoille
vaikeuksia. Paataloa voidaan ilman muuta pitaa taman hetken
tunnetuimpana suomalaisena omaelamakertakirjoittajana, jossa
lahtOkohtana on "aivan tavallinen ihminen", Kalle ja taman
elamd.

Tama kay hyvin ilmi Padtalon omista toteamuksista:

Olen pyrkinyt kirjoittamaan ihmisend, joka mind olen, asioista
niin kuin mind ne kdsitan ja tdrkeinta minulle on ollut luoda
mandollisimman eldvd kuva.(Matti Vehvildinen, 1978).

Kun Helsingin Sanomien kirjallisuusarvostelija Panu Rajala Uk-
kosen &Men arvostelussaan (HS 11. 11. 1979) kysyy lopussa

Mind perusteella voimme arvioida, onko Pddtalo hyvad vai huo-
noa kirjallisuutta, kun ei samassa lajissa lOydy vertauskohtaa?
Vai lOytyykO?

niin vastaus on ilmeinen (joskaan ei Rajalalle): Paatalon laji on
ei-kirjallinen omaelamakerta (testimony) ja sellaisena vertaus-
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kohtana on Suomen kansan muistitieto Kalevalan runoista al-
kaen. Onkin melko turhaa etsia kirjasta kirjallista tekniikkaa,
juonen kehittelyd, kuten Rajala tekee:

Kun Ennin petollisuus sitten alkaa selvita, Paatalon kerronnalle
on tyypillista, ettei hdri kehittele asialle minkddnlaista juonellista
loppua. Ei kaanteita, ei yllatyksia, ei oikein selvyyttdkdan asioi-
den oikeasta laidasta. Kaikki jaa avoimeksi niin kuin elamdssa
tapahtuu.

tai

Tassd kohden virkistyin: kas vain, kylla Pdatalokin valilla kayttaa
leikkaustekniikkaa, juopottelun kuvauksesta siirrytddn jyrkasti
seuraavaan aamuun . . . Kunnes huomasin, ettd leikkaus oli
tehty tdsmalleen siihen kohtaan, missa alik. Padtalo sammui.
(Panu Rajala, HS 11. 11. 1979)

Viime aikoina myOs Pdatalo on lOytanyt ymmartajia: esimerkiksi
Vesa Karonen on "rehabilitoinut" flatlet tyylikkdasti Helsingin
Sanomien palstoilla (6. 11. 1985) arvostellen samalla epasuorasti
aikaisempia, elitistisia kriitikoita Paatalon vadrinymmartamises-
ta. Mielenkiintoinen on mybs se Katarina Eskolan tutkimustu-
los, etta juuri Natal° kuuluu niihin kirjailijoihin, jotka selvim-
min erottelevat toisistaan "tavallisen lukijan ja koulutetun "laa-
tu"-kirjallisuuden lukijan (Eskola-Linko 1985; Anekdoottina
mainittakoon eta Eino S. Repo on kertonut epaonnistuneensa
yrityksessdan vieroittaa Urho Kekkonen Pdatalosta, vaikka ta-
ma 	 seurasi hyvin kirjallisuuden virtauksia).

Kysymys ei siis ole kirjallisuudesta, vaan tavallisen ihmisen
eldmantarinasta sellaisena kuin se tapahtui. Natal() dokumentoi
sita mita tapahtui Suomessa todella kOyhissa oloissa maaseudul-
la, miten ihmiset elivat, mita he ajattelivat, mista he puhuivat:
han tekee ddrimmaisen tarkkaa kansanelaman kuvausta. Nor-
maalin kirjallisuuskriitikon kannalta tassa ei tietenkaan ole mi-
taan kiinnostavaa. Paatalon oma kehitys kirjoittajana onkin
tavallisuudesta poikkeava: kirj ailij a, joka jo Koillismaa-sarjassa
"kirjoitti tavallaan elamansa kirjoiksi vahan muutellen ja mieli-
kuvitusta kayttden" (Jaakko Syrja Juha Nummisen haastattelus-
sa, US 21. 9. 1980), mutta joka kaytti varsin ohuita ja epauskot-
tavia tyyppeja, muuttuu elamakertakirjoittajaksi "rehellisyyden
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uudella tasolla" pyrkien puhtaaseen oman muistamansa doku-
mentoitiin ja kielen ehdottomaan aitouteen.

Natal() on pysynyt 1980-luvullakin Suomen myydyimpand
kirjailijana, jonka teokset kerran vuodessa ilmestyessdan nouse-
vat yli 100 000 kappaleen myyntilukuihin. Paatalon kokemus-
maailman "tyypillisyys" siind mielessd, etta monet lOytdvat Pda-
talon tuotannosta omia kokemusfragmenttejaan, omia ajatuk-
siaan ja epdonnistumisiaan, on ehka tehnyt kirjoista suosittuja.
Toisaalta taas "kansan" elarnan ja ajattelun autenttinen kuvaus
on tietenkin kaupunkilaiselle jotain taysin uutta ja tuoretta.
Paatalo on antanut sisaltha sellaiselle elamalle, joka aikaisem-
min on kuvattu vain lyhyind tapahtumina. Pdatalo itse on sano-
nut eta "Helepostihan se mennee, jos kertoo etta 'oltiin Kuusa-
mossa ja ldhettiin ja sielta jouduttiin sottaan j a mentiin Kortesal-
men kohalta raj an yli siita oli melekosta kahinaa ennen kun
paastiin Kiestinkiin ja sielta lahettiin sitten etteenpain yritta-
mdan mutta jouduttiin mottiin . . ." tai "Ei lukija siita paljon
kostu jos sanoo etta 'se oli pirullinen mies' tai 'se oli mukava
mies'. Kylla sen miehen taytyy teoilla ja puhheilla ja kayttdyty-
misella teha itsestaan seleva, millainen han on." (Juha Nummi-
nen, US 21. 9. 1980).

Joka tapauksessa Pdatalon suosiolla ja eldmakerrallisen tun-
nustamisen merkityksella on selva yhteys. Samaan ilmi6On liitty-
vat varmasti myOs muutamina viime vuosina ilmestyneet Ihmisen
aani -tunnustuskirjat seld Juha Nummisen (1979, 1980) ja erai-
den muiden pelkista haastatteluista suoraan yhdistelemat tekstit.

Omaelamtikertojen kaykin metodologiaa

Eldmakerroille on asetettu mm. seuraavia metodisia vaatimuk-
sia, jotta analyysia voitaisiin pitda tieteellisend (Denzin 1970):

elarnakertoihin perustuvat tutkimushypoteesit j a ongelmat on
yhdistettdva ja operationalisoitava avainkasitteiksi
on valittava tutkittavat subjektit ja paatettava mihin kysy-
myksiin elamakertojen on kohdistuttava

3. elamdkerroista lOytyvien, avainkasitteisiin liittyvien tapahtu-
mien ja kokemusten keradminen. Narnd kokemukset ja ta-
pahtumat on kontrolloitava ("trianguloitava") toisen kaden
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lahteiden ja perspektiivien avulla siten, etta ristiriidat, epa-
saannOnmukaisuudet ja epajatkuvuudet lOytyvat
tapahtumat on tulkittava ottaen huomioon joko kronologia
tai sitten yksilon esittama jarjestys
eri lahteiden prioriteetti on ratkaistava (primaari- tai sekun-
daarimateriaali)
kaiken aikaa on etsittava alustavia hypoteeseja tukevia tai
niita hylkadvia tietoja ja tapahtumia
tutkittavien henkilOiden on saatava mandollisuus lukea re-
konstruoitu elamantarina ja reagoida siihen

8. taman lisaksi on koko aineisto annettava useiden kollegojen
arvioitavaksi (triangulaatiomenetelma)

Erika Hoerning (1980), joka on kirjoittanut ansiokkaan kat-
sauksen eldmakerrallisen menetelman nykytilanteeseen ja taus-
taan, hyvaksyy llama tiukat metodiset ohjeet, jotka usein tekisi-
vat elamakertojen kaytOn mandottomaksi. Han nakee kysymyk-
sessa eraassa mielessd vain taydentavan ldhestymistavan.

Naihin vaatimuksiin liittyy seka teoreettisia ristiriitaisuuksia
etta kdytannOn mandottomuuksia. Esimerkiksi toisessa kohdas-
sa ajateltu elamakertojen kohdentaminen, mikali se tarkoittaa
eldmakerran kirjoittajalle tai kertojalle ilmaistua tavoitetta, on
usein erittain haitallinen. Viimeinen vaatimus taas on useimmi-
ten teknisesti mandoton, ellei kysymys ole yhdesta elamakerras-
ta. Sen sijaan ns. avaineldmakerrat, joita kirjoittaja itse kayttad
esimerkkeind valitsemistaan kasitteista, on tietenkin mandollista
antaa muiden arvioitavaksi. Kaiken kaikkiaan vaatimukset liitty-
vat melko selvasti positivistiseen tieteentraditioon eivatka suin-
kaan sellaisinaan ole ainoita mandollisia taikka tyhjentavia vaih-
toehtoj a.

Esimerkiksi yksi elamakertoihin kohdistuvan kritiikin lahtO-
kohta sitten Blumerin arvion on se, etta muiden pitaisi alkupe-
rdisaineiston perusteella padsta samoihin tulkintoihin kuin tutki-
jan itsensa (intersubjektiivisuus) (vrt. Hoerning, 1980 s 684).
Ajatus on mandoton ja sotii koko tutkimuksen luovuuden ja
sisdl1011isyyden ajatusta vastaan. Miten voitaisiin ajatella, etta
eri edellytyksilla ja erilaisilla teoreettisilla taustoilla varustetut
tutkijat tosiaan voisivat paatya samoihin tulkintoihin?

Sen sijaan on selvaa, etta tosiasiat voidaan tarkistaa, etta
elamakerrassa todellakin on sanottu se, mita tulkitsija vaittaa,
aivan samoin kuin alkuperdisaineistot ja tietokoneliuskat tarkis-
tetaan muun tutkimuksen yhteydessa.
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Elamdkertojen keskeinen anti on yha edelleenkin sama, min-
kä Barrington Moore sanoo olevan yhdella ensimmaisistd tavalli-
sen ihmisen elamakerroista, Ulrich Brakerin eldmantarinalla
(ks. Moore, Injustice 1979, 120-121, Braker 1978) nimittdin se,
etta niista valittOmasti nakyy miten ihmiset itse kokevat elaman-
sä, sen kolhut ja ongelmat, ilman mitaan kirjallisia tulkintoja tai
haastattelijan ja haastateltavan interaktiota, tai niin kuin Wil-
helm Dilthey on saman asian ilmaissut (ks. Thompson 1978,
45-64):

Omaeldmakerta on korkein ja kaikkein opettavaisin elaman
ymmartamisen muoto: ulospdin nakyva eldmankulku, joka muo-
dostaa perustan sen ymmartamiselle, mika tuon elaman on tuot-
tanut madratyssa ymparistOssa. Henkilo, joka etsii yhdistavia
lankoja elamansa historiassa on jo eri nakOkulmista luonut tahan
elamdan yhtendisyytta, minka han nyt on muodostamassa sanoik-
si . . . Han on muistinsa avulla jarjestanyt ja korostanut niita
hetkia, joita han pitda tarkeind: muiden han on antanut vajota
unohduksiin ... Nain ensimmainen historiallisten yhteyksien
haltuunoton, kasittamisen ja esittamisen ongelma on jo elaman
itsensa puoliksi ratkaisema.

Tata autenttisuutta olisikin tarkkaan varjeltava elarnakertoja
analysoitaessa; mandolliset metodologiset yleisohjeet koskevat-
kin juuri autenttisuutta ja sen ongelmia.

Dilthey toteaa myOs: elamakerta ratkaisee jo itsessdan puolik-
si historiallisten yhteyksien haltuunoton, kasittamisen ja esitta-
misen ongelman. Sailyttamalla autenttisuus saavutetaan jo sa-
malla tietty teoreettisen esiymmarryksen aste. Olen toisaalla
esittanyt, etta kvalitatiivinen aineisto, toisin kuin yleensd ajatel-
laan, on ensisijaisesti luonteeltaan teoreettisen ja varsinaisen
"raa'an" empiirisen aineiston valilla (Roos 1979).

Kvalitatiivisen aineiston tyOstaminen on valittOmasti kasitteel-
listamista toisella tavoin kuin muussa empiirisessa aineistossa,
jossa aineisto poikkeaa dramaattisesti teoreettisen hahmotuksen
aineistosta. Kvalitatiivinen aineisto on sen sijaan periaatteessa
samassa "muodossa" kuin yleensa se aineisto, josta teoreettisia
yleistyksia tehdaan: siis samanlaista kuin erilaiset teoreettiset
keskustelut, kasitemddritelmat, aikaisemmat ongelmaa koskevat
esitykset.

Tama kasitys poikkeaa tavanomaisesta, jonka mukaan kvali-
tatiivinen aineisto on jopa empiirisenkin tutkimuksen esiaineis-
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toa, perehtymiseen tarkoitettua. Siita tutkija saisi ensikasityksen
asioista, jota flan sitten madrallisella aineistolla vahvistaa. To-
dellisuudessa kay usein painvastoin: kvantitatiivinen aineisto
tarjoaa paljon karkeamman, yleispiirteisemman kuvan tilantees-
ta. Elamakerrat ovat siis aineisto, jonka pohjalta muodostetaan
teoriaa, kasitteita, hypoteeseja ja ajatusmalleja.

Toisaalta eldmakerrat poikkeavat dramaattisesti tavanomai-
sesta teoreettisesta aineistosta. Elamdkerrat ovat eldvan adman
teoriaa, tosia ja aitoja kuvia elamasta kokonaisuutena. Missa
kvantitatiivinen empiirinen aineisto kulkee itse asiassa kanden
abstraktiovaiheen ldpi: jos ensin suoritetaan "pistokoe" todelli-
suuteen kysymyksen muodossa — ja sitten analysoidaan tamd
pistokoe joukkoilmiOnd erilaisten menetelmien avulla — on ela-
makerta-aineisto suoraan teoreettisen analyysin kaytOssa. Mi-
kaan ei tosin esta elamdkerta-aineiston kasittelya normaaliai-
neiston tapaan, mutta tamd olisi aineiston tarjoamien mandolli-
suuksien vadrinkayttamista.

Daniel Bertaux kertoo omassa lahestymistavassaan olevan
olennaista eldmakertojen kerdamisen tietyn sisaisen logiikan
pohjalta, jolloin lopputuloksena onkin kokonaisyhteiskunnalli-
nen teoreettinen kuvaus. Tutkiessaan leipureita Bertaux esimer-
kiksi kavi lapi koko leipurinammatin logiikan sen tyOnjaon
mukaan, mika alalle on syntynyt. Oli turhaa kerata liikaa saman-
laisia eldmantarinoita, koska syntyi tietty saturaatiopiste, jonka
jalkeen lisdaineistoa ei enda tarvittu (Bertaux 1978, 1980).

Samasta ilmiOsta puhuvat myOs Glaser ja Strauss (1968) kes-
kustellessaan ryhmien vertailusta laadullisen aineiston avulla.

Eras omaeldmakertojen keskeinen ongelma, johon tarna ns.
saturaatiohypoteesi liittyy, on niiden itsevalinnaisuus. Ihmiset
voivat kieltdytya haastattelusta tai eivat sovellu haastateltaviksi.
Nain syntyy tiettyd vinoutumaa, joka karsii ilmeisesti pois niin
sosiaalisen kerrostumajaon ala- kuin ylapdastakin mielenkiintoi-
sia tarinoita. Mutta omaeldmakerroissa ongelma on pikemmin-
kin painvastainen. Eldmakerran kirjoittajia on aina pieni vahem-
mistO, eika suuri osa ihmisista koskaan kirjoita elamakertaansa.1
Kirjoittaja on siis aina poikkeusyksilb.

1 Taman saatoin hyvin todeta pyytaessani elamakertoja eradn laajan haastattelututki-
muksen yhteydessa. Tuloksena oli kolme elamakertaa!
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Kuten John Burnett (1977, 11) toteaa:

Paivakirjojen ja omaelamakertojen paapuute ldhteend on "otok-
sen" itsevalinnaisuus. Paivakirjan pitaminen tai elamantarinan
kirjoittaminen on ja oli ilman muuta epatyypillista.
(ks. myOs Gruhle: 1923)

Eldmdkerran kirjoittajalla tdytyy olla jokin melkoisen pakottava
motivaatio, jota esimerkiksi kilpailu vain thydentdd. Tdma moti-
vaatio liittyy joko elamaan itseensd tai sitten haluun antaa
sukulaisille, esimerkiksi lapsille tai lapsenlapsille kasitys siita,
miten ennen on eletty. Tai myOs laajemmin haluun osoittaa,
millaista kehitysta yhteiskunnassa on tapahtunut tai — niin kuin
varhaisemmissa tyOldisomaelamakerroissa — miten kurjaa elama
on voinut olla.

Mielenkiintoinen erityispiirre monien eldmdkerran kirjoitta-
jien tarinoissa nayttdisi olevan kirjoittajan erityinen herkkyys,
itsetunnon horjuvuus, johon liittyy koettujen tapahtumien voi-
makkaat vaikutukset kirjoittajan ajatteluun ja tuntoihin. KOy-
hyys, puute, noyryytykset, epainhimillinen kohtelu vaikuttavat
kirjoittajien elarndan erityisen intensiivisesti. Tallainen herican
ihmisen tarina ndyttaisi olevan varsinaisten spontaanisti synty-
neiden eldmdkertojen joukossa melkoisen hallitseva (alkaen Uli
Brdkerista ja jatkuen Karl Philipp Moritzin, Herman Entersin,
Moritz Brommen tarinoissa, puhumattakaan Kalle Pddtalosta,
jonka elamdkerran hallitseva teema on juuri kirjoittajan erittain
heikko itsetunto ja siita johtuvat vaikeudet).

Tallainen itsevalinta ei toisin sanoen merkitsisi muuta kuin
sita, end olosuhteet, joihin muut aikalaiset eivat vdlttamatta
kiinnitd suurtakaan huomiota, jotka he ottavat itsestddnselvyyk-
sind tai eivat koe niita lainkaan intensiivisesti, tulevat eldmaker-
roissa korostuneesti esille. Eldmdkerran kirjoittajat ovat nakijOi-
ta ja kokijoita siind missa muut ovat vain tekijOita.

Kuten Yleisradion elamakertakilpailun aineiston analyysi
osoittaa, eivat eldmakerrat ndyta jakautuvan kovinkaan epata-
saisesti ainakaan koulunkaynnin mukaan. Painvastoin, elama-
kertakilpailuun osallistujien koulusivistys lienee ollut aivan ta-
vanomainen. Sen sijaan naiset ovat miehid runsaammin edustet-
tuina samoin kuin vanhemmat ikaryhmdt, mita voi pitda taysin
luonnollisena.

Saturaatiohypoteesi vastaa tallOin tietyssa mielessa otantaa ja
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edustavuuden ongelman yhtd ratkaisua. Mikali saturaatiopiste
saavutetaan, ollaan samassa tilanteessa kuin silloin kun vaite-
tadn, etta lisda havaintoyksikkOj a ei enda tarvita. 1 Tama vaite on
usein arveluttava, mutta, niin kuin Gail Sheehy omassa eldma-
kertoihin pohjautuvassa raportissaan sanoo Villa Catheria sitee-
raten:

On olemassa vain kaksi tai kolme ihmistarinaa ja ne toistuvat yha
uudelleen yhta tuoreina ja kiihkeina kuin eivat olisi koskaan
ennen tapahtuneetkaan. (Sheehy 1977, 36)

Tama on toki liioiteltua: eldmantarinat ovat uniikkeja ja samalla
noudattavat yhteiskunnan, historian ja ihmisten ikakausikehi-
tyksen mdarittamad melko tiukkaa ja sidottua kaavaa. Tutkit-
taessa jotain madrattyd ammattia j a sen piirissa toteutuvia ihmis-
kohtaloita on vaihtelu ammattikaytannOn muuttumisen kannalta
suhteellisen vahainen.

Itsevalinta ei ehka ole niin suuri ongelma kuin ollaan taipuvai-
sia ajattelemaan. Usein kirjoittajat jakavat kokemansa elaman-
kohtalot hyvin monien kanssa ja jopa tapa, milla he elarnankoh-
talonsa esittavat, saattaa olla pitkalle sosiaalisesti muotoutunut,
oman elamanpiirin tapa kokea kuvatut tapahtumat. He ovat itse
valikoituneet ryhmansa edusmiehiksi, mutta syyt tahan valikoi-
tumiseen eivat poista heidan edustavuuttaan. Toinen itsevalikoi-
tumisen merkittavyytta vahentava tekija on se, eta pyrittaessa
hahmottamaan elamakertojen perusteella tyyppeja, siis luomaan
ikdan kuin monien eri ominaisuuksien kasaumia, jossa useat
samankaltaiset tapaukset on liitetty yhteen, muodostaa juuri
itsevalinta sopivan pohj an tyyppien kehittamiselle. VarittOrnim-
mat, vahiten mitadn tyyppejd muodostavat tapaukset jadvat
tallOin luonnostaan pois. Tapahtuu vain eraanlainen kaksinker-
tainen karjistys. Juha Numminen sanoo:

Tiedan, monet tata kirjaa lukiessaan kysyvat: EikO Juha Nummi-
nen sattunut lOytamdan yhtaan tavallista suomalaista naista?

1 (Tassa on syyta yield huomauttaa erosta omaeldmakertojen ja elamakertojen valilla:
edellisessa keradminen tad tavoin lumipallostrategiaa noudattaen ei ole aivan samassa
mielessa mandollista. Sen sijaan kylld runsaasta elarnakerta-aineistosta on mandollista
etsia sopivasti toisiinsa 1iittyvid tarinoita.)
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Vastaan, etta tarnd maa on taynna omalaatuisia,
ihmeellisia, harvinaisia, mystillisid, toinen toistaan harnmastytta-
vampia naisia.

Olen varma, ettei tavallista suomalaista naista ole olemassa.
(Numminen 1980, 432)

Tamdkaan ei oikein ole vastaus edustavuuden ja erityisyyden
ongelmaan. Nummisen naisista kun useimmat ovat todella mel-
ko lailla erikoislaatuisia.

Edella todettu itsevalinnaisuus ei ole ainoa eldmakerran ja
omaelamakerran ero. Kun on puhe tavallisten ihmisten elamas-
td, niin elamakerran tekeminen perustuu padasiassa haastatte-
luun, haastattelijan ja haastateltavan valiseen vuorovaikutuk-
seen muun aineiston puuttuessa. On mandollista, etta haastatte-
lija suorittaa myOs lahisukulaisten haastatteluja, kuten esimer-
kiksi Oscar Lewis on tehnyt saaden nain hyvin erilaisen kuvauk-
sen samasta tapahtumasarjasta. Kuitenkin olennainen kysymys
on haastattelijan ja haastateltavan, kysyjan ja kohteen valinen
vuorovaikutus. Elamdkerta onnistuu, jos tama vuorovaikutus
onnistuu ja pain vastoin.

Tahan kysymykseen ei yleensa kvalitatiivista menetelmaa tar-
kasteltaessa ole kiinnitetty riittavasti huomiota. Kuitenkin tulos
on valittOmasti riippuvainen siita, saavuttaako haastattelij a haas-
tateltavan luottamuksen. Haastattelija ei nain ole mikaan passii-
vinen, merkityksetOn vdlikappale, vaan osa sosiaalista vuorovai-
kutusprosessia. Nain esimerkiksi jaykka, hermostunut opiskelija
tai arvovaltaiseksi koettu tutkija sohvapOydan toisella puolen
surisevan nauhurin kanssa voi tehdd haastattelun melko tyhj an-
pdivaiseksi kerronnan minimoinnin tilanteeksi. Toisaalta hyva,
myOtaelava haastattelija saa kertojasta irti asioita, joita tamd
itsekdan ei olisi uskonut kenellekaan kertovansa.

Naisen saattaa olla vaikea kertoa joistakin asioista miehelle,
vanhusten nuorille haastattelijoille jne. Miehet taas eivat mielel-
Man puhu toistensa kanssa tietyista asioista, jotka he helposti
tunnustavat jollekin naiselle. Tallaiset sosiaalisesti madraytyneet
tekij at muodostuvat kommunikaatioprosessin esteeksi tai suun-
taavat sita ennalta maaratylla tavalla. Nain aito, todella omakoh-
taisesti koettu eldmantarina jaa tavoittamatta.

Omaelamdkerta on tilanteena aivan toisenlainen. Siind ihmi-
nen on yksin motivaationsa ja kirjoitus- tai saneluvalineiden
kanssa. Mikaan vuorovaikutussuhde ei hanta hairitse. Omaeld-

3 Suomalainen elâmd
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mdkerta onkin usein pidakkeetOn purkaus, tunnustus, tarina,
joka kerrotaan ikadn kuin tosi ystavalle, johon voi taysin luottaa
ja jolta ei siis salata mitaan. Nain ei ole tietenkadn aina; joskus
omaelamdkerrat ovat darimmaisen varovaisia, vain huolellisesti
valittuja asioita paljastavia. Mutta tallOinkin kysymys on kirjoit-
tajan itsensa suorittamasta sosiaalisesta ratkaisusta: hânen kasi-
tyksensa siita mita yleensa voi kertoa, on ennalta maaraytynyt.
Tata voisi kutsua vaikka primaariseksi sosiaaliseksi mdaraytynei-
syydeksi, joka on elamdkertojen analysoinnin kannalta keskei-
nen ilmiO. Eldmakertojen syntyprosessi heijastaa siis suoraan
niita sosiaalista suhteita ja rooleja, joita kirjoittajalla on. Haas-
tattelutilanteessa tamd heijastus saattaa havita haastattelijan
vaikutuksen alle.

Edelld on puhuttu haastattelun ja itse kirjoittamisen sosiaali-
sesti erilaisista merkityksista. Haastattelussa on toki se etu,
jonka takia yleensd haastatteluja tehdaan: ihmiset vastaavat
kysymyksiin, j a haastattelij a voi nain ohjata keskustelua alueille,
joista ihmiset itse eivat keksisi puhua. Nain omaelamakerroissa
on usein huomattavia aukkoja ja puutteita. Ei ole harvinaista,
etta syntymavuosi jaa mainitsematta, eika ole mandotonta eta
jopa sukupuolikin joskus unohtuu. Joskus ei kerrota mitaan
lapsista, joskus taas jatetaan tyOn kuvaus kokonaan pois (tata
hammdstelee John Burnett (1977, 15), jonka mukaan vanhoissa
englantilaisissa tyOldiseldmakerroissa kerrotaan tyOsta hyvin
harvoin), joskus aviopuoliso jad kovin vahalle ja niin edelleen.
Esimerkiksi kaytetyssa aineistossa ei televisiosta puhuta oikeas-
taan mitaan. Tast y voinee paatella, eta television katsominen,
vaikka se viekin ihmisten vapaa-ajasta nykydan huomattavan
osan, ei ole sellainen eldmansisaltii, josta valitetdan elamaker-
roissa mainita. TV-ohjelma "joka muutti elamani" on harvinai-
suus. Haastattelija voi toki kysella television katselusta osana
elamantarinaa ja saada kuulla monia tarkeitd asioita, mutta on
merkittavaa, etta televisiota ei oteta vapaaehtoisesti esille. Oma-
elamdkerta antaa joskus myOs mandollisuuden tulkita tahallisia
aukkoja, antaa niille sosiaalista sisaltOa. Usein riddle tulkinnoille
lOytyy myOs vahvistusta itse eldmakerroista.

Enta sitten eldmakertojen luotettavuus? Lienee mandotonta
eta perusteellinen, laaja elamakerta kirjoitetaan pelkastaan hu-
vin vuoksi, taysin omasta padsta keksien. Tama vaatisi jo melko-
moiset kilpailupalkinnot tai kunnioitettavan maaran puhtaasti
kirjallista harrastusta. Sen sijaan on todennakOista, eta omaeld-
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mdkertoihin sisaltyy paljon vadrid ja puutteellisia yksityiskohtia.
Vuosiluvut, tapahtumien Arjestys, tapahtumien tarkka kulku
ovat saattaneet h5vitd muistista. Tassakin muistin valikoivuudel-
la on myOs etuja tutkimuksen kannalta. Elaman keskeiset kddn-
nekohdat jdavdt padllimmdiseksi mieleen. Pois jadvdt ehka lap-
suuden aikaiset tapahtumat, jotka voivat olla hyvinkin tarkeita
seka myOhempien vuosien todella ikdvdt ja epamiellyttdvdt
muistot. Muisti antaa myOs usein vuosikymmenien takaisille
vastoinkaymiselle erdanlaisen myOnteisen hohteen. Mina kuu-
luu ndhddkseni kuitenkin eldmakerran olemukseen: se miten
tietty tapaus kirjoittamishetkella nayttaytyy, kertoo juuri ela-
man yleisesta hahmotuksesta ja on tulkinnan kannalta tdrkead.

Toisin sanoen: omaeldmakertoja on turha kdyttad jonkin his-
toriallisen tapahtumaketjun tai henkilOn oman elaman rekonst-
ruoinnin yksinomaisena lahteend, mutta sen sijaan ne kertovat
olennaisen siita, miten oma elamd kertojan mielessa on hahmot-
tunut, mitka asiat siind ovat paallimmdisia ja mitka toissijaisia.

Voidaan toki kysyd, AdvdtkO juuri olennaisimmat tarinat
mieleen. Jos esimerkiksi yOmajan vartija muistaa paaasiassa
viime vuosikymmenien puukotukset, on selvad, ettd moni tar-
kedmpi tapahtuma hanen oman ammattinsa kannalta on saanut
Adda syrjaan. Vartijan tehtavan luonteesta ja suuntautumisesta
tallainen valikoiva muistaminen antaa kuitenkin hyvan kuvan
(HS 14. 6. 81). "Reliabilitettiin ja validiteetin" ongelmaa luon-
nontieteellispositivistista tieteentraditiota tyydyttavalla tavalla ei
eldmdkerta-aineiston kdyttajd pysty ratkaisemaan. Toisaalta eld-
makertojen kdyttajdn on pyrittdvd varmistamaan se, etta hdnen
tulkintansa todella perustuvat elavaan elamdan eikd vain sen
vaaristymiin hdnen tajunnassaan.

Lyhyt aineiston esittely

Kdytetty elamakerta-aineisto on peraisin kolmesta lahteestd:
Eldmantavan muutoksen tutkimusprojektin ja Yleisradion ns.
Vantaa-projektin syksylla 1978 julistamasta elamakertakilpailus-
ta, joka tuotti runsaat 130 omaeldmakertaa, joista vajaat sata
taytti melko hyvin omaelamakerran kriteerit, HYY:n (Helsingin
yliopiston ylioppilaskunnan) kevadlla 1980 jarjestdmastd oma-

1
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elamakertakilpailusta, johon otti osaa 39 opiskelijaa. Muutamaa
poikkeusta lukuunottamatta kaikki olivat selvid omaelamakerto-
ja. Poikkeukset olivat lahinnd novellistisia kirjallisia yritelmia.
Kolmas lade on Heikki Wariksen 1934-35 keradmad ameri-
kansuomalaisten siirtolaisten omaelamdkerta-aineistoa, johon
taman kirjoittaja tutustui kevaalla 1981 (ks. Roos 1981).

Analyysi pohjautuu paaasiassa ensin mainittuun lAteeseen,
muut ovat toimineet ldhinnd jalkikateistaydennyksend. Joiden-
kin tyyppien osalta tekijd on niiden avulla voinut varmistua
tekemistdan johtopaatoksista.

Kilpailu julistettiin 16. 12. 1978 ja kilpailuaika paattyi 28. 2.
1979. Kilpailua koskeva dokumentaatio (brosyyriteksti sekd pal-
kinnon saaneiden nimet) julkaistaan liitteend. Kilpailuun osallis-
tui kaikkiaan 136 eldmdkertaa, joista 80 naisten, (59 %) ja 54
miesten (41 %). Kaksi elamakertaa ei sisaltanyt tata merkittavad
tietoa (eika sitd voinut pddtelld). Ns. ensimmaiseen sukupolveen
(ks. s. 48-59, ennen v. 1920 syntyneita) kuului 45 kirjoittajaa,
toiseen sukupolveen (1920-30 -luvuilla syntyneita) kuului 51 ja
kolmanteen sukupolveen kuuluvia 1940-50 -luvuilla syntyneita
21 ja sitd myMemmin 8. Tamd tieto puuttui 11 eldmakerrasta.
Toisin sanoen, yli 50-vuotiaita kirjoittajia oli noin kolme neljdn-
nestd osanottajista.

Alueellisesti kirjoittajien jakautuma on mielenkiintoinen. Kil-
pailun osallistumisrajoituksena oli erittdin laajasti mâdritelty
vantaalaisuus siten, etta jopa ajateltu mandollinen Vantaalle
muutto oikeuttaisi osallistumiseen; silti osalla kirjoittajista ei
kosketus Vantaaseen kaynyt ilmi. 14 kirjoituksessa ei ylipa.dtddn
mainittu paikkaa misty kirjoittaja oli kotoisin.

Helsingista tai Helsingin seudulla syntyneitd oli vajaa kolman-
nes, 40 kirjoittajaa (syntyperaisia vantaalaisia 10). Suurin osa, 84
kirjoittajaa, on tullut Helsingin seudulle asumaan tai kdymâan
muualta Suomesta. Heistd valtaosa eli 32 on tullut Karjalasta
(varsinaisia evakkoja oli kymmenkunta). Kun lisaksi Savosta oli
14 kirjoittajaa, Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta 7, niin voi-
daan todeta, eta. Ita- ja Pohjois-Suomi olivat muuttajien aineis-
tossa erittain hallitsevia: kaikkiaan 53 kirjoittajaa. Muualta Suo-
mesta — Ildmeesta, Uudeltamaalta, Varsinais-Suomesta, suurim-
mat yksittaiset ryhmat mainitakseni — oli tullut vain 31 kirjoitta-
jaa. Nayttaisi siis silt y etta "tyypillisimmat" muuttosuunnat, Ita-
Suomesta etelddn korostuisivat liiaksi, mutta toisaalta on yllatta-
vää miten kirjoittajien alueellinen jakauma vastaa melko hyvin
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todellista jakaumaa, myOs paljasjalkaisten vantaalaisten osalta,
jotka nyky-Vantaalla ovat todella vahemmistOna. Missaan ta-
pauksessa ei eldmakertakilpailu saanut kirjoittajia liikkeelle vain
vantaalaisuutensa elandyttdmia, pikemminkin pdinvastoin.

Ammattijakaumassa olivat erdat yksittaiset ryhmdt, esimer-
kiksi opettajat (7) ja kauppiaat selvasti yliedustettuina, mutta
kokonaisuutena ammattijakauma on melko tasainen. Ylempia
toimihenkilOita ja vapaan ammatin harjoittajia, kun melkein
kaikki opettajat luetaan tdildn ryhmddn, on kirjoittajien joukos-
sa 18, naista siis likimain kolmannes opettajia. Pienyrittajia,
kauppiaita paaasiassa, mutta myOs esimerkiksi baarinpitajia ja
yksi rakennusalan yrittaja, oli 9. Alemmat toimihenkilOt muo-
dostivat kaikkein suurimman ryhman: 36 kirjoittajaa. Tdssa
ryhmassa olivat mukana kuitenkin erdat alemmissa esimiestehta-
vissa tyOskentelevdt, pankkivirkailijat jne. Erikoistuneita tyOn-
tekijOita oli 16 ja erikoistumattomia tyOntekijOita 31. Yksi oli
ilmoittanut olevansa tyOtOn tarkempaa ammattia kertomatta
(eikd se kaynyt eldmdntarinasta ilmi!). Opiskelijoita ja koululai-
sia oli 12 ja kotirouvia 8. Elakkeella, ilman ettd varsinainen
ammatti kavisi elamakerrasta ilmi, oli 12 (ammattinsa ilmaisseet
eldkeldiset luokiteltiin ammatin mukaan; kaikkiaan eldkeldisia
oli 35). Ammattiaan ilmaisemattomien elakelaisten todennakOi-
sin ammattiryhmd oli alempi toimihenkilO, tyOntekijd tai koti-
rouva. Tyystin vailla tietoa (esimerkiksi koska elamdkerrassa ei
puhuta paljoakaan kirjoittajasta itsesta5n) ammatista oli 11 kir-
joitusta.

Nain siis ammattijakauma oli selvasti vino alempien toimihen-
kilOiden suuntaan, erityisesti kun ajattelee suomalaisen yhteis-
kunnan ammattirakennetta joitakin vuosikymmenia sitten. Yksi
ammattiryhma, maanviljelijat, puuttuu joukosta kokonaan,
mutta useiden kirjoittajien taustaan maanviljelys kyllakin vah-
vasti kuuluu. Joka tapauksessa on selvaa, eta elamakertakilpai-
lun kirjoittajien osallistumista ei ole madrannyt koulutausta,
vaan muut syyt. Ylioppilaita on joukossa vain muutamia (15).
Sen sijaan koulukiinnostuksella on aka yhteyksia osallistumi-
seen, silla monissa kirjoituksissa halu kayda koulua nakyy sel-
vasti.

Kaiken kaikkiaan siis elamakerrat kokonaisuudessaan eivat
anna kuvaa lainkaan poikkeuksellisesta ihmisryhmasta. Vain
muutama hyvin erikoinen ja "epatyypillinen" eldmantarina mah-
tuu joukkoon. Muuten elamakertojen keskeinen ominaisuus on,
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ettei niita voi pitda erikoisina vaan yleisind: tarinoina jotka ovat
voineet tapahtua monille muillekin. Kirjoittajien kannalta ne
ovat tietenkin taysin uniikkeja, aidosti itse koettuja, mutta luki-
jan kannalta ne sisdltavdt paljon muista yhteyksista tuttua ja jo
tarinoina sinansd samoja asioita toistavia. Juuri tama mandollis-
taakin niiden analyysin ja ryhmittelyn.

Aineiston laatu ja laajuus olivat positiivinen yllatys. Pisimmdt
eldmakerrat ylittivdt reilusti sata liuskaa ja padasiallisesti kdytet-
tyjen elamdkertojen keskipituus oli siind 30-40 liuskaa. Aineis-
to jakautui melko tasan koneella kirjoitettuihin ja kasinkirjoitet-
tuihin liuskoihin, joita yhteensa kertyi yli 3000. Kasinkirjoitettu-
jen eldmdkertojen lukeminen oli toki paljon tyOlddmpad, mutta
usein myOs kiinnostavampaa; jos kilpailussa olisi vaadittu kone-
kirjoitusjalkea, olisi moni merkittdva omaeldmakerta jdanyt saa-
matta.

Laadullisesti tyOt vaihtelivat ehka yield enemmdn kuin mää-
rallisesti. Alle kymmenen liuskan tarinat eiv5t usein sisaltanet
juuri mitaan olennaista, mutta joissakin tapauksissa ne olivat
selvid purkauksia, pienia tunnustuksia, jotka sisalsivat tarkeita
asioita. Jotkut laajatkin tarinat saattoivat olla katkelmallisia tai
kasitelld vain mdardttyd aihetta, joten niita ei voinut pitdd varsi-
naisina omaeldmakertoina. Lisdksi tulivat yield kirjalliset sormi-
harjoitelmat, jotka yleensd olivat melko epaonnistuneita ja eld-
mantarinan kerronnan kannalta epakiinnostavia. (Elamdntari-
naan ei esimerkiksi maiseman kuvaus sovi, ellei td11 y maisemalla
ole jotain keskeista merkitysta kertojan oman elaman kannalta:
kuten esimerkiksi kotitalon pihalta avautuva maisema nyt rajan
toisella puolen Karjalassa). Mutta arviolta runsas puolet tari-
noista oli kaikin puolin ansiokkaita, taysid omaeldmakertoja,
joista elamad koskevien johtopdatOsten teko oli mandollista.
Aineiston pohjalta on ilmestynyt joitakin tutkimuksia, joista
kiintoisimpia ovat Vilkon (1987) tutkimus naisista ja Jdasaaren
(1987) tutkimus privatisoitumisesta. Thasaari nojautuu osittain
samoihin tarinoihin kuin mitd tdssa on kdytetty.
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Eltimeikertojen analysoinnin perusvaihtoehdot

Elamakerrat ovat tutkimusaineistona hyvin ongelmallisia, mika
tietenkin lisaa niiden kiehtovuutta. Edelld on itse asiassa kasitel-
ty erdita elamakerta-aineiston lahestymistapoja mm. kirjallisuu-
den kannalta. Varsinaisen elamakertojen analyysin osalta voi-
daan ehka puhua neljdsta perusvaihtoehdosta, jotka eivat sinan-
sa ole metodologis-teoreettisia, mutta joihin liittyy enemman tai
vahemman kiinteasti maaratty lahestymistapa. Narna vaihtoeh-
dot ovat yksittaisten eldmakertojen analyysi, eldmakertojen esi-
tystavan ja muodon analyysi (tulkinnallis-kirjallinen), useiden
elamakertojen kvantitatiivinen analyysi (mm. sisallOnanalyysi)
seka viimeksi useiden eldmakertojen kvalitatiivinen analyysi.

Mina nelja vaihtoehtoa eivat ole suinkaan toisiaan poissulke-
via. On vaikea vastustaa esimerkiksi kiusausta yhden tai useam-
man tapauskuvauksen sisallyttamisesta analyysiin. Samoin ela-
makertojen muodon ja esitystavan tarkastelu on useimmiten
valttamatOn aineiston luonteeseen liittyva tyOvaihe. (Tosin
enemmankin kvalitatiiviseen useiden elamakertojen analyysiin
liittyen).

Kvantitatiivinen analyysi on lahtOkohdiltaan usein toisen tyyp-
pinen. Usein kiinnostuksen kohteena ovat jotkut elamanhisto-
rian osa-alueet; tyOhistoria, koulutushistoria, josta kysytaan esi-
merkiksi eri koulutusvaiheet tai ty6paikat, niiden kesto, tyOteh-
tavat jne. Tallainen tarkkojen eldmad koskevien aikatietojen
kysyminen ihmisiltd itseltdan on melkoisen ongelmallista, koska
juuri tamankaltaisiin muistititetoihin luottaminen on epa-
varmaa.

Yksittaiset elamdkerrat ja niiden tarkastelu ovat epailematta
se vaihtoehto, jonka varassa elamakertatutkimus on yhteiskun-
tatieteissa (antropologia mukaan luettuna) sailynyt hengissa.
Edella tarkastelluista historiallisista esimerkeista suurin osa on
ollut juuri yksittaiseldmakertojen analyysia tavalla, jossa yhden
elamakerran pohjalta on voitu tehda melkoisen pitkallemenevia
tulkintoja ja yleistyksia. Ja jos kirjoittaja itse ei ole tehnyt niita,
niin tutkimuksen vaikutus lukijaan on ehdottomasti perustunut
juuri siihen, etta han on voinut tehdd omia henkilaohtaisia
tulkintojaan (esimerkiksi sen, etta tarkasteltavana oleva eldma-
kerta on "tyypillinen", etta sen kautta on saatu kattava kuva
esimerkiksi kOyhyydesta Meksikossa, maaltamuuttajasta, lahiOn
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eldmasta jne). Tallaisella tulkinnalla tyypillisyydesta ei ehka
useinkaan ymmarreta hallitsevaa tyyppia, vaan eldmakerrallista
konstruktiota, johon on tiivistetty jonkin ilmiOn kaikki keskeiset
piirteet. Niinpa yksittaisessa rikolliselamakerrassa kertojan tay-
tyy olla kokenut mandollisimman monia erilaisia rikollisen eld-
man aspekteja, jotta hanen elamakertansa toimisi hyvin. Antro-
pologien eldmakertojen keskushenkilOt ovat usein heimopaalli-
kOita tai muuten melkoisen poikkeuksellisen ja monipolvisen
elaman kokeneita.

Tama eldmakerran poikkeuksellisuus tekee siita vasta yhteis-
kunnallisesti relevantin. Toisin sanoen voidaan vaittda, etta yk-
sittaiseldmakertoihin on useinkin itse asiassa tiivistetty — joko
keinotekoisesti tai todella tekijan kokeman kautta — monia
eldmakertoj a, yhteiskunnallisesti mdardytynyt eldmakertojen
kokonaisuus.

Tama nayttdisi pitdvan osittain paikkansa myOs tassa tutki-
muksessa. Suuri osa tarkasteltavista eldmantarinoista on epata-
vallisia siina mielessd, etta niihin sisaltyy poikkeuksellisen suuri
maara muutoksia ja elamanvaiheita. Mikdan naista vaiheista ei
kuitenkaan ole itsessaan poikkeuksellinen tai erikoinen. Niiden
kasautuminen yhden henkilOn eldmaan voi sen sijaan olla harvi-
naista.

Yksittaiselamakerran analysoija valttyy siis toisin sanoen ana-
lyysivaiheelta, joka kvalitatiivisessa monielamakerta-analyysissa
on aivan keskeinen porras. Tama "helpotus" on melko ilmeinen
selitys sille, etta juuri yksittaisanalyysit ovat hallinneet kenttaa.
Osittain syynd on varmasti myOs se, eta yksittaiseldmakerrat
ovat olleet omiaan estamaan liian tieteellisen ja abstraktin kasit-
telyn, joka on taas eliminoinut luettavuuden.

Elamakertojen sisal1011inen tulkinta ja niiden muodon analyy-
si on oma erityinen teemansa, johon ei tassa ole mandollisuutta
syventya. Vaihtoehtoj a on monia: kansatieteellinen, kirj allisuus-
tieteellinen, psykologinen. Varsinaisen sosiologian piirissa esi-
merkiksi interaktionismi korostaa juuri tulkinnallisia puolia.
Voidaan myOs ajatella semioottista ldhestymistapaa: eldmaker-
rat eivat olisi tahan tarkoitukseen mitenkdan huono aineisto.
Kaiken kaikkiaan kysymys on siita, miten ihmiset itseaan ilmai-
sevat ja mita tulkintoja tasta voidaan tehda. Ilmaisutavallinen
herkkyys on elamakertojen analyysissa ehdottoman valttarnatOn
elementti. Riippuen tutkimuskohteesta ilmaisutavat ja keskeiset
ongelmanasettelut voivat poiketa toisistaan merkittavasti. Opis-
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kelijoiden eldmdkertojen ilmaisumuodot poikkeavat melko sel-
vdsti esimerkiksi tyOldiseldmdkerroista. Ongelmaan palataan
yield tarkasteltaessa varsinaisia eldmdkertojen analyysitapoja.

Kvantitatiivinen useiden eldmakertojen analyysi on suhteelli-
sen tuore ja harvinainen ldhestymistapa. Kun tutkimusaiheena
on sosiaalinen liikkuvuus, ammattihistoria, perhehistoria jne.,
on kuitenkin yhd enemman syntynyt kiinnostusta retrospektiivis-
ten aineistojen kerddmiseen, jossa yksi ja sama henkilO kdy ldpi
esimerkiksi koko ammattihistoriansa. Tallaiseen ldhestysmista-
paan liittyy tavaton mdard ongelmia, sill y kysymyksessd on
periaatteessa normaali survey-haastattelu, jonka yhteydessa
edellytetddn mm. tavanomaisen kysymysten oikein ymmartami-
sen, rehellisen ja sisdisesti relevantin vastaamisen lisaksi yield
erittain paljon vastaajan muistilta. Esimerkiksi Karl Ulrich
Mayerin eldmakertasurveyssa (ks. Mayer-Muller 1986) edellyte-
tdan haastateltavalta, end hdn kykenee muistamaan jokaisen
asuntonsa, koulunsa ja ty6paikkansa, vuoden ja kuukauden,
jolloin hdn siirtyi paikasta toiseen ja jopa kuukausitulonsa jokai-
sessa ty6paikassaan! On selvdd, end virhemandollisuudet ovat
huomattavia (joskin myOs virheiden kontrollointi on pitkalle
mandollista).

Taman lisaksi tulevat sitten itse analyysiin liittyvdt vaikeudet.
Lahestymistapa, aineiston esittaminen jotenkin jarkevdlla ja
taloudellisella tavalla, erilaisten analyysimenetelmien kayttO
jne. nayttdvdt edelleen olevan muotoutumassa.

Tilanteissa, jossa osa haastateltavien antamia tietoja on mah-
dollista tarkistaa (esimerkiksi sosiaaliturvatunnusta kayttdmdl-
1d), voidaan metodin luotettavuutta toki arvioida, mutta on
selvdd, ettd talloin tietosuojaongelmat tulevat myOs erittain kes-
keisiksi. Thllainen totaalinen kontrolli on ajatuksena erittain
vastenmielinen. Tilanne, jossa tutkittaville soitetaan haastatte-
lun jdlkeen: haastattelussa olette kertoneet olleenne siella ja
siella silloin ja silloin, mutta meidan tietojemme mukaan olitte
vankilassa . . . ei ole kovin miellyttavad kenenkddn kannalta.

Jdljelle jdd siis kvalitatiivinen eldmdkertojen analysointi.
loin lahtOkohtana on nauhoitettu tai nauhalta kirjoitettu tai
ihmisten itsensd kirjoittama eldmdkertamateriaali, joka on siis
proosatekstid. Yhden eldmakerran pituus voi vaihdella, mutta
kuten edelld todettiin, 15 —20 sivua on erdanlainen
relevantti minimi. Sen alle jadvdt eldmdkerrat ovat usein niin
puutteellisia tiedoiltaan, eta niita tuskin voi analyysissd kayttad,
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paitsi jotain erityiskysymysta kasiteltaessa.
Miten tallaista materiaalia analysoidaan? Kvantitatiivinen

analyysi on toki edelleen mandollista, joskin melkoisen epatar-
koituksenmukaista. Mddrattyja yksittaisia tietoja voidaan toki
elarnakerroista taulukoida ja luokitella: ika, sukupuoli, ammatti,
perhesuhteet jne. , mutta tavallisesti ja suhteellisen suppean
muuttujavalikoiman puitteissa eldmakerrat osoittautuvat epd-
taydellisiksi. Ja ennen kaikkea tyOmddrd on tietenkin suhteeton
verrattuna normaaliin haastattelu/kyselylomakkeeseen. SisallOn-
analyysi mdardttyjen teemojen suhteen on myOs mandollinen,
mutta tekstien laajuuden huomioonottaen sekin on darimmaisen
tyOlas ja epdtaloudellinen. Jaljelle j as analyysi, jolla pyritddn
lOytamaan aineiston olennaiset piirteet, luomaan aineiston avul-
la kuva jostain kokonaistilanteesta, vastaamaan joihinkin laajoi-
hin sisdl1011isiin kysymyksiin, jollaisia on esimerkiksi leipurinam-
matin sailyminen Ranskassa tai mita tapahtuu pienviljelijan
lapsille kun he tulevat yliopistoon (tai millainen prosessi on
siirtya pienviljelijakodista yliopistoon?).

Erdassd artikkelissani (Roos 1981) olen antanut kysymykseen
hyvin yksinkertaisen vastauksen. Aineistosta poimitaan sen si-
sdltamdt keskeiset aiheet, teemat (tyo, perhe, vapaa-aika, riidat,
rakkaus, asunto jne.) tai sitten aineisto pyritdan ryhmittelemdan
tyypeiksi, selviksi ryhmiksi toistensa kanssa samankaltaisia eld-
makertoja. Kummassakin tapauksessa aineiston esittamisen lah-
tOkohta poikkeaa toisistaan merkittdvasti: tematisoinnin tulok-
sena aineisto voidaan esittaa kokoelmana erilaisia kysymyksena-
setteluja (esim. Ahponen-Jarveld 1983) seka toisaalta tyypittelyn
ollessa kysymyksessd aineisto esitetaan jollain tavalla konstruoi-
tujen, tavallisimmin yhdistettyjen tyyppien avulla (Kortteinen
1982). Itse asiassa tematisointi on periaatteessa aina vdladmatOn
aineiston esikdsittelytapa, silld myOs tyypittelyssa on kyettava
selvittdmadn, miten eri teemat eri tyyppien yhteydessd esiinty-
vat. Lapikaytdvat sivumaarat tai kuunneltavat nauhatunnit ovat
varsin huomattavia, vaikka lukumdardisesti kysymys olisi suh-
teellisen pienesta aineistosta. Esimerkiksi pelkka Yleisradion
eldmdkerta-aineisto — runsaat 3000 liuskaa — on jo melko mando-
ton kayda lapi kovin montaa kertaa. Tarvitaan tiivistamista,
valikointia ja teemakortistoja. Mutta tematisoinnin avulla on
usein vaikea esittaa tuloksia havainnollisesti. Tarvitaan erittain
Onteva teoreettinen rakenne, jotta ty6 pysyisi koossa tai sitten
aineiston taytyisi olla erittain yhtendista (edellisesta esimerkkind
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on Sennett-Cobb 1972, jalkimmaisestd Breslow-Rubin 1976).
Pahimmassa tapauksessa tuloksena on vain kokoelma mielen-

kiintoisia erillisia tietoja, joita lukijakaan ei kykene yhdistamaan
mihinkdan yhtendiseen kehikkoon (ei-tieteellisend esimerkkind
voinee mainita Juha Nummisen kaksi teosta Mind keski-ikdinen
mies 1979 ja Sind kypsd nainen 1980).

Lukijalle ystavallisempi ja ehlca myOs kokonaisuutta aidosti
paremmin hahmottava tapa on 163/add tyyppejd analyysin apuva-
lineend. Nayttdd silta, etta syntynyt eldmakerta-aineisto sinansa
ehka edustaa tyyppeja: tyypillistad ja tiivistaa. Tyypin perusomi-
naisuus onkin se, etta siihen andetaan kaikkea sellaista, mita
jossain erillisessa yksilOssa ei suinkaan esiinny. Puhumme tyypil-
lisesta ihmisesta silloin, kun tama nayttaisi kantavan kaikkia
niita ominaisuuksia, joidenka jostain syysta kuvittelemme kuu-
luvan yhteen. Milan tarkoitukseen elamakerta-aineisto on luon-
nollisesti erittain kiitollinen kaytettava.

Tassakin on useita vaihtoehtoja: joko valitaan autenttisia ta-
pauksia edustamaan eri tyyppeja kuten Coffield et al. (1980),
Oscar Lewis (1961) tai Robert Coles (1977) ovat tehneet, tai
sitten konstruoidaan tyyppi useiden autenttisten tapausten poh-
jalta, niita yhdistamalla, kuten kirjallisuudessa on tapana.

Eika ole ihme, etta tyypit ovat juuri kirjallisuudelle ominainen
tapa hahmottaa todellisuutta. Pekka Tarkka on vaitOskirjassaan
Putkinotkon tausta (1977) kasitellyt hyvin erilaisia tyyppeja,
jotka kaikki hanen mukaansa esiintyvat Joel Lehtosen Putkinot-
kossa. Hanen analyysinsa perustuu sellaisten kirjallisuusteoree-
tikoiden kuin Rene Wellekin, Peter Demetzin ja Hippolyte
Tainen tyyppijaotteluihin. Erityisesti Tainen tyyppien kolmijako
muoti-, sukupolvi- j a kulttuuri-kausityyppeihin on mielenkiintoi-
nen, silla hanen sukupolvityyppinsa on juuri sen sukupolvikasit-
teen mukainen, mita tassa tutkimuksessa on kaytetty. Kysymys
on siis kirjallisuudessa edustettujen tyyppien luokittelusta, toi-
sen kertaluvun tyypittelysta. Tamahan on tietenkin mandollista
myOs eldmakertojen analyysin yhteydessa: ei kiinniteta niinkaan
huomiota sisal1011isiin tyyppeihin, vaan etsitaan naita tyyppeja
yhdistavia muodollisia tekijOita ja saadaan nain luokittelu, joka
kertoo minkalaisesta tyyppikategoriasta on kysymys. Tama nayt-
taisi olevan etnologien tapa lahestya eldmakerrallisia tarinoita
(ks. esim. Saressalo 1981). Ne luokitellaan arkieldman folklo-
reen, kronikaateiksi, anekdooteiksi ja niita kaytetaan lahinna
erillisia perinteita ja tapoja koskevien tietojen esille saamiseen.
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Edella esittdmâni jaottelu tematisointiin ja tyypittelyyn on
kuitenkin petollisen yksinkertainen. Esitystavallisesti ndmd kaksi
vaihtoehtoa ovat todella olemassaolevia, mutta itse aineistoa
ldhestyttaessd kysymys on yield paljon monimutkaisemmasta
asiasta. Jokainen eldmakerta-aineisto edellyttaa itsessadn tarkas-
telukulman lOytamista, joka on vain tuolle aineistolle ominai-
nen. Aineisto siis itse madrdd ensi kddessd sen ldhestymistavan,
joka tilanteeseen parhaiten soveltuu. Tdllainen vaite on erittain
ongelmallinen, mutta elamdkerta-aineiston kannalta taysin kes-
keinen. Ei ole olemassa mitddn mekaanista tapaa lahestya jotain
eldmdkerta-aineistoa ja siihen liittyvdd problematiikkaa. Kaikki
ldhestymistavat on suhteutettava aineistoon ja otettava sen eri-
tyispiirteet huomioon. Tietenkin kysymyksessa on myOs itse
ongelmanasettelu eika vain aineisto. Elamakerta-aineistolta on
"osattava" kysyd kysymyksia, saatava eri eldmakerrat vuorovai-
kutukseen toistensa kanssa eikd tamd ole mikdan yksinkertainen
mekaaninen tehtava.

Hyva esimerkki tavasta, jolla elamakerta-aineisto muodoste-
taan tietyn ongelmanasettelun kautta, on Daniel ja Isabelle
Bertauxin leipuritutkimus (ks. Bertaux-Bertaux 1980). Siind ela-
mdkerrat ovat vdlineitd, joilla pyritddn vastaamaan peruskysy-
mykseen leipurinammatin jatkuvuudesta ja leipureiden tybajan
pituuteen ja tyOn raskauteen vaikuttavista syista ja siita, miksi
kaikesta huolimatta pienleipomot eldvat, jopa Pariisissa. Toinen
esimerkki on Christoffer Tigerstedtin mainio tutkielma opiskeli-
jaelamakerroista (Tigerstedt 1984), jossa kaydaan eksplisiittista
keskustelua tematisoinnista ja tyypittelysta suhteessa itse aineis-
toon. Tigerstedtin ratkaisu on tosin eradnlainen tyypittely, mutta
vain hyvin epasuorasti, valivaiheena kdytettynd. Itse ongelma,
jolle etsitaan ratkaisua, on eldmakerrallinen tietoisuus ja sen
syntyminen maarattyjen opiskelijaryhmien keskuudessa.

Tdmdn tutkimuksen ratkaisu on myOs aineisto- ja ongelmaspe-
sifi. LahtOkohtana on ollut useamman sukupolven ja sosiaaliryh-
man kattava heterogeeninen elamakerta-aineisto, jonka avulla
pyritaan vastaamaan kysymyksiin: miten suomalainen elama on
muuttunut tall y vuosisadalla ja mitd pysyvid piirteita (tyyppej a)
tdsty eldmdstd voidaan lOytdd. Kumpaankin kysymykseen vas-
taaminen on edellyttanyt toisaalta sukupolvien, toisaalta itse
elamantarinoiden tyypittelya. Naiden kanden tyypittelyn poh-
jaksi on rakennettu elamakertaa koskeva temaattinen asetelma,
elamakerran ulottuvuuksien tarkastelu. Itse elamdkertojen tar-
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kastelu ja esittdminen tapahtuu tdman perustematisoinnin puit-
teissa. Kukin valittu elamdkerta esitetdan kokonaisuutena, joka
on hahmotettu uudestaan. Eldmdkertoja ei siis ole tyypittelya
varten yhdistelty, vaan kunkin tyypin sisalld on useampia elama-
kertoja, joiden katsotaan kuuluvan tyyppiin.

Esitystavalliseksi strategiaksi on valittu maaratyn tematisoin-
tistrategian pohjalta rakennettu typologia, jonka tarkoituksena
on liittyd eldmantavan muutokseen ja yleensd eldmantavallisiin
tekijOihin.

Typologian konstruointi on tapahtunut kandessa vaiheessa:
ensin aineisto on tematisoitu yleiseen elarndntapa-elamakertake-
hikkoon ja sitten kehikon pohjalta on muodostettu "muuttujia",
ulottuvuuksia, joiden avulla tyypit rakentuvat. On selvaa, etta
tyypit eivat ole muodostuneet nain deduktiivisen jarjestelman
pohjalta, vaan suurelta osin myOs aineiston lukemisesta saadun
yleisvaikutelman kautta. Typologian muuttujat ovat siis jdlkeis-
rationalisointia, jonka tarkoituksena on ankkuroida typologia
teoreettiseen kokonaisuuteen.

LatOkohtana analyysille oli ihmisen elamantavan eri ulottu-
vuuksien perusjaottelu seuraavan elamantavan mdaritelman
pohjalta: Eldmantapa on yksilOn tai perheen elamanvaiheiden,
elinolosuhteiden, eldmdntoiminnan, arkieldmdn ja interaktion
kokonaisuus, joka muodostuu — jdrjestyy hdnen subjektiviteet-
tinsa kautta. Subjektiviteetilla tarkoitetaan ihmisen arvomaail-
maa, arviota omasta eldmastd, hanen tarkeiksi kokemiaan eld-
manalueita jne.

Tallainen eldmantavan maaritelma on toki aivan liian laaja jos
ajatellaan esimerkiksi surveyanalyysissa mandollista kasittelya
(ks. esim. Luoma, 1981, 8), mutta eldmakertojen tarkasteluun se
on pikemminkin liian suppea kuin laaja, koska monia eldmaker-
roissa mainittuja asioita jdd tamankin maaritelman ulkopuolelle.
Toisaalta tietyt kuvion osat, esimerkiksi arkieldmd, jdavdt usein
pois elamdkerroista.

Kokonaisuutena edella esitetty madritelma soveltuu varsin
hyvin elamakertojen analyysiin ja tarjoaa mandollisuuden tiet-
tyyn systematiikkaan. Elamakertojahan ei suinkaan ole kirjoi-
tettu mddrdtyn kaavan mukaan, vaikka esimerkiksi kronologi-
nen Arjestys on sdântOnd (josta on muutamia hyvid poikkeuk-
sia) ja ndin kehikko antaa mandollisuuden jdrjestda eldmdkerto-
jen monimuotoisen aineiston yhtendisemmin (ja "kaavamai-
semmin").



Kaavio 1. Elarnantavan ulottuvuudet

Eldmtinvaiheet
lapsuuden olosuhteet
sairaudet
perhesuhteiden muutokset
erilaiset elamdan vaikuttaneet tarkeat tapahtumat: sotakokemukset,
muutto, laheisten kuolema, onnettomuudet jne.

Elinolosuhteet
olosuhteet eri elarnanvaiheissa ja niiden muutokset lapsuudessa, nuo-
ruudessa, avioliiton alkuvaiheissa, ja nyt, kirjoitushetkella
asunto, tyOolot, aineelliset tekijat
perhesuhteet

Eltimiintoiminta
lapsuuden toiminnot kokonaisuudessa
koulunkdynti
ammatinhankinta
tyOnteko ja eri tyOtehtavat
harrastukset, luottamustoimet, matkat

Interaktio
vanhemmat ja suhteet sisaruksiin
nykyiset perhesuhteet ja niiden muodostuminen
lasten kasvatus ja muut lapsiin liittyvat suhteet
ystavyyssuhteet
naapurisuhteet
ty6paikan ihmissuhteet

Arkieltimti
paivarytmi, tavanomaiset toiminnat, tyOnjako kotona
ty6paikan rutiinit
televisio, radio
harrastukset

Subjektiviteetti
elamakerran painottuminen eri osa-alueille
tunnekorostukset
tapahtumien merkitykset
keskeiset elamdnkokemukset
suhtautuminen elamaan kokonaisuutena
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Edella luetellut tekijat ovat niita, jotka tulevat esiin kaytann011i-
sesti katsoen kaikissa elamakerroissa. Eldman monipuolisuudes-
ta riippuen tulee eri vaiheita enemman: useampia koteja, useam-
pia tybpaikkoja jne. Mainitut elamanalueet vahintaan kuuluvat
jokaisen taysi-ikdisen henkilOn elamdan. Jaottelu ei ole miten-
kaan alkuperainen. Voi sanoa, etta siihen tiivistyvat useiden
erilaisten elamdd koskevien jaottelujen sisallOt. Tarkeinta on
ehica se, etta kaikkia naita aspekteja kasitellaan itse tutkimuk-
sessa melko monipuolisesti. Toisin sanoen, kun tavallisesti hy-
vinvointitutkijat (jotka tallaisia luokituksia ovat esittaneet) tyy-
tyvat konkreettisessa aineistossaan vain murto-osaan esittamis-
than tavoitteista, koska aineisto ei yksinkertaisesti sisalld tarvit-
tavaa informaatiota, tassa tapauksessa asia on pain vastoin:
aineisto sisaltdisi yield paljon enemman yli varsinaisen tarpeen.



Elamdkertojen tyypittely j a
taustamuuttuj at

Ajanjaksot tutkimuksessa eliimanvaihe
ja sukupolvi

Pitkittdisanalyysin ongelmat ovat aina kummitelleet yhteiskunta-
tieteissd. Surveyanalyysi teki — paitsi paneeli- ja uusintatutki-
muksina — pitkittaisanalyysin kdytdnnOssa mandottomaksi ja
niinpa nyt eldmdkertahaastattelujen ja omaeldmakertojen kes-
keinen uusi anti tutkimuksessa on juuri tutkittavien henkilOiden
nykyisen tilanteen taustojen selvittaminen, suorastaan siten, ettd
tausta on keskeinen ja nykytilanne jaa vahemmdn mielenkiintoi-
seksi. Ne kaksi "muuttujaa", jotka elamakertojen kautta nouse-
vat keskeisiksi, ovatkin eliimanvaihe ja sukupolvi. Edellistd on
mandollista kayttaa heti kuin aineisto sisdltad eri-ikdistd, eri
elamanvaiheissa olevaa vaestOd: nuoruusiassd, perheenperusta-
misvaiheessa, lasten ollessa pienia jne. Mutta saman
toisiaan seuraavia elamdnvaiheita ei yleensd voida tarkastella.
Sukupolvi taas on muuttuja, joka madrittyy eldmankokemusten
kautta, yhteisesti koettuina tekijOina. Tassa mielessa sita olisi
pelkdn surveyaineiston varassa ylipddnsd mandotonta konstruoi-
da (kun taas sukupolven operationaalinen maarittely esimerkiksi
ian mukaan tekee mandolliseksi eri sukupolvien taustojen tar-
kastelun normaalin surveyaineiston valossa).

Yksi esikapitalistisen yhteiskunnan ihmisen tarkeimpid tietoja
eldmdsta oli sen sadnnOnmukaisuus ja rytmit. Shakespeare kuva-
si komediassaan Kuten haluatte historiallista perimdtietoa esittd-
essdan ihmisen elamdn seitsemad vaihetta ja ns. eldmdnvaihetau-
Tut kuuluivat monen kodin keskeisiin kuviin (ennen kuin Taiste-
levat metsot syrjayttivat ne Suomessa). Saksalainen tdllaisten
kuvien traditio on pitkd ja monivaiheinen (ks. Haltsonen 1944).

Elamdnvaiheilla oli tallOin oma kokonaisvaltainen saannOn-
mukaisuutensa ja kohtalonomaisuutensa, jota ei kaynyt muutta-
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minen. Toisaalta eldma saattoi useimmiten katketa kesken: tassa
mielessd elamanvaihetaulut edustivat mybs tavoitetta, utopiaa,
elaman tarkoituksen toteutumista. Elamanvaihetaulut eivat siis
olleet mitadn andistavia, kaavamaisia valttamattOmyyksien ku-
vauksia vaan parhaan mandollisen tulevaisuuden heijastajia.

Elama on selvdsti madriteltyjen, ikalcausiin sidottujen "roo-
lien" madrittamd ja lisalcsi se muodostaa kaaren, jossa huippu-
kohtana on keski-ika (50-vuotta) ja lopussa "toinen lapsuus",
vanhuus. Tauluissa on yield runoja, joissa kukin elamdnvaihe
kuvattiin. Kuvitus oli rikasta. Esimerkiksi erdan saksalaisen
elamanvaihetaulun mukaan nainen on elamassaan ensin vasikka,
20-vuotiaana kyyhkynen, 30-vuotiaana riikinkukko ja 40-vuo-
tiaana hautova kana (Haltsonen 1944, 444).

Elamanvaihetauluilla oli selva kasvatuksellinen tehtava.
osoitettiin ihmisen asema yhteiskunnassa ja siihen kuuluvat sopi-
vat toimintamallit. Tsaarin ajan Vendjalla kaupunkiporvaristolla
oli oma taulunsa, maaseutuproletariaatilla omansa. (Haltsonen
1944, 445).

Nykydan kiinnostus elamanvaiheisiin on luonteeltaan toisen-
laista. Ne esitetdan usein ikaan kuin uusina lOytOina: elamassam-
me on saannOnmukaisuuksia, joista pitaa olla tietoinen. Nain
esimerkiksi Gail Sheehy haluaa auttaa kanssaihmisiaan tiedosta-
maan, end heidan avioliittonsa tulee kokemaan madrattyjd vai-
heita ja eta on taysin turha kuvitella voivansa valttda niita keski-
ian kriiseja, mita vaittainen vieraantuminen ja tavoitteiden
erilaisuus tuo tullessaan (ks. Sheehy 1977).

John Nicholson on taas kirjassaan Seven Ages pyrkinyt poista-
maan eri elamanvaiheisiin liittyvda dramatiikkaa ja osoittamaan
etta jokaiseen vaiheeseen sisaltyy hyvin erityyppisia mandolli-
suuksia. Hanen seitseman ikakauttaan ovat (Nicholson 1980,
21-22) lapsuus (0-11), nuoruus (11-17), nuori aikuisuus
(17-25), vanhempana olo (26-38), varhainen keski-ika
(38-48) myOhempi keski-ika (49 — elakeika) ja elakevuodet, jot-
ka melko hyvin vastaavat perinteisia elamanvaiheluokituksia.
Nicholson perustaa jaottelunsa ns. Colchesterin ikakausitutki-
mukseen, jossa ihmisilta kysyttiin heidan tuntemuksiaan elamas-
than ja joka nain, yhtend ajanjaksona antoi tietoa eri-ikaisten
ihmisten tavasta kokea oma elamansa. Talla perusteella han
saattoi myOs torjua erditd dramaattisia myytteja mdarattyjen
eldmanvaiheiden kriisinomaisuudesta.

Eras elamanvaihe onkin juuri nyt ollut keskustelun kohteena,

4 Suomalainen elamd
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keski-ikd (midlife, Lebensmitte) ja sen kriisit. Gail Sheehy kes-
kittda huomionsa tahan vaiheeseen, samoin kuin Daniel Levin-
son ja Roger Gould (ks. Nicholson 1980, 17). Sheehyn kirjan
ytimena on ajatus siita, etta ihmiset tulevat keski-ikaan saavut-
tuaan havaitsemaan elamansa tyhjyyden, tavoitteidensa etaisyy-
den, epaonnistumisen ldhimmissa ihmissuhteissaan. Tama eld-
man sisaltOd koskeva kriisi johtaa sitten moniin erilaisiin tulok-
siin avioerosta itsemurhaan, mutta myOs siihen eta ihminen
muuttuu, asettaa tavoitteensa uudelleen, alkaa ehka uuden eld-
man. Sheehy itse kuvaa kriisinsa hyvin dramaattisesti: kuinka
han yhtakkia tajusi oman elamansa merkityksettOmyyden ja
lahimpienkin ihmissuhteittensa tyhjyyden ja oli \Tatiana tehda
itsemurhan. "Pelastuttuaan" han alkoi kirjoittaa kirjaa auttaak-
seen muita selvidmaan paremmin. Tama on tietenkin mandollis-
ta vain Yhdysvalloissa, jossa kaikenlaiset muotivirtaukset seu-
raavat nopeasti toistaan ja kasitteita markkinoidaan kuten kos-
metiikkaa. Jotain kuitenkin on ongelman takana. Se, etta jokin
asia on yleisesti markkinoitavissa, etta Sheehyn teos saavuttaa
laajan suosion, etta samantapaiset teokset menestyvat monissa
maissa samanaikaisesti (ks. Kohli 1978) merkitsee, eta jotain
taytyy olla ilmiOn alkusysayksena. Tama jotain on ilmeisesti se
historiallinen tosiasia, etta ihmisilla on nyt todellakin keski-idn
jalkeinen eldma ("troisieme age") elama ilman lapsia, "vapaa-
na" tyOsta tai pahimman tyOinnon jo ohittaneena, tarkeimmat
saavutukset toteutuneina. Aikaisemmin ihmiset useimmiten
kuolivat ennen mitaan keski-idn kriisid: nuorimmat lapset olivat
yield pienia, uran huippukohdasta ei voinut puhua. Nyt eldma
jatkuu pitkalle sen jalkeen kun tavallisen ihmisen elaman tar-
keimmat saavutukset, lapset, asunto ja tyOura ovat jo ikaankuin
takanapain.

Elamdan ennen "keski-idn kriisia" tai paremminkin eldman
murroskohtaan liittyy valittOmasti juuri paallekkaisyys, se etta
niin monet asiat tapahtuvat samanaikaisesti. Lapset ovat pienid,
tehdaan rajusti toita, saastetaan asuntoa, hankitaan erilaisia
tavaroita, elamdd ei paljoa ehdi pysahtyd miettimaan. Tama
lienee monen tavallisen ihmisen keskeista elamansisaltOa. Sitten
kuluu vain muutama (liian moni!) vuosi ja lapset alkavat muut-
taa pois kotoa, asunto alkaa olla maksettu, ja tyOkadn ei enaa
tunnu niin kovin tarkealtd. Jotain tarvitaan tilalle. Matkailu,
asunnonvaihdot, erilaiset vapaa-ajan kulutuksen markkinat ovat
tassa vaiheessa otolliset.
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Tarkeintd on ehlcd kuitenkin huomata, eta varhainen keski-
ilcd, elama ennen tata murrosvaihetta, on se joka hyvin monella
tavalla leimaa koko kasitystd eldmastd. Se on vaihe, jonka
kuluessa elaman sisallOt muotoutuvat. Tassa mielessa on perus-
teltua kayttaa tata eldmanvaihetta juuri esimerkiksi sukupolvi-
j aottelun perustana.

Kysymys on kuitenkin erdanlaisesta nousun katkeamisesta,
elaman rajallisuuden tajuamisesta. Nuoressa keski-iassa toteute-
taan suunnitelmia, tehcthan lapsia, odotetaan ylennyksia, pal-
kankorotuksia tai menestysta, suoritetaan hankintoja. Jossain
vaiheessa alkaa kuitenkin itsekullekin valjeta, etta rajat ovat
olemassa. Elarnd on rajallinen, monessa eri mielessa. Kesia,
jolloin suurteoksen voi kirjoittaa, ei enda olekaan loputon mää-
rd, lupaukset on taytetty tai jatetty tayttamatta. Lisaa lupauksia
ei juuri voi antaa.

Ei siis ole merkillista, etta eldmakerroissa juuri tamd ajanjak-
so saa varsin keskeisen aseman riippumatta kirjoittajan idsta
(kun han on ohittanut taman vaiheen). Nuorempi, varhainen
keski-ika ei tietenkaan ole maarattyyn ikadn sidottu: toisille se
tulee aikaisemmin, toisille myOhemmin, mutta johonkin vaihee-
seen, tavallisesti noin neljankymmenen ikavuoden kohdalle on
mandollista vetad raja. Kysymyksessa ei kuitenkaan ole kriisi
kuin harvoissa tapauksissa. Useimmille kysymys on tayttymyk-
sesta, eldman saavutusten nauttimisesta, asioiden ottamisesta
rauhallisemmin.

Kuten John Nicholson (1980, 18-19) toteaa, ihmisista saattaa
olla epamiellyttavad ajatella, eta elamd seuraa mdarattyd kul-
kuaan riippumatta omasta tandostamme ja etta elamassamme on
vaiheita, jotka voidaan helposti ennustaa. Nainhan ei suinkaan
ollut aikaisemmin, mutta nyt elamanvaiheet eivat suinkaan ole
itsestaan selvid. Elamakerta-aineiston perusteella on kuitenkin
helppo havaita, etta jaottelu erilaisiin, saannOnmukaisesti toi-
siaan seuraaviin vaiheisiin ei ole mielivaltaa, vaan todellisuutta.

Nyky-yhteiskunnan neljei sukupolvea

Sukupolvi liittyy kiinteasti juuri elamdnvaiheeseen. Sukupolvel-
la tarkoitetaan tassa sellaista ryhmda ihmisia, joita yhdistavat
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mddrdttyjen elamdnvaiheiden kokemukset ja joista tdman vuok-
si voidaan puhua Zanieckin tapaan eldmdkerrallisina yhteisOina.
Kuten edelld todettiin, varhainen keski-ika nayttaisi olevan kul-
lekin sukupolvelle leimaa-antava vaihe ja tama on muodostanut
ainakin minulle lahtOkohdan sukupolvien jaotteluun.

Kirjallisuudessa sukupolvea on kaytetty varsin usein tyypitte-
lyn lahtOkohtana. Pekka Tarkka on hyOdyntdnyt Putkinotkon
taustassaan lukuisia eri tyypittelyjd, joista yksi on sukupolvityyp-
pi. Tad on kasitteen kehittajd Hippolyte Taine tarkoittanut n.
20-30 vuoden valiajoin vaihtuvaa eri kokemusten pohjalta syn-
tyvda uutta ihmistyyppia.

Taine mainitsee vuoden 1830 vaiheilla esiintyneen tyypin 'uuteen
rotuun' kuuluvan, runsailla luonteenlahjoilla ja pyrkimyksilla
varustetun alhaison lapsen . . . jolla on suuret intohimot ja syn-
kdt unelmat, joka on innostuva ja lyyrillinen, politikoiva ja
kapinallinen, ihmisystavallinen ja uudistushaluinen ja kernaasti
keuhkotautinen, kohtalokkaan nakOinen traagillisine liiveineen
ja huomiota herattdvine hiusmuotoineen. (Tarkka 1977, 83)

Sukupolvi on sosiaalitieteellisessd tutkimuksessa melko harvoin
esiintyvd kasite. Pekka Sulkunen on 1980 ilmestyneess5 \faiths-
kirjassaan lOytanyt tarkean "martin" ja "kuivan" sukupolven
jaon selittamaan alkoholin kulutuksen nousua viime vuosikym-
menina. Toisen maailmansodan jalkeen kasvanut uusi sukupolvi
on omaksunut toisen tavan suhtautua alkoholiin kuin aikaisempi
sukupolvi. Alkoholin kulutus on siis keskeisesti sukupolvisidon-
nainen, maarattyihin kokemuksiin ja normeihin kiinnittynyt eikd
vain ikaan tai sosiaaliseen asemaan liittyva.

Toisaalta toisen sukupolven kayttaytyminen saattaa vaikuttaa
edeltdvadn sukupolveen sen alkoholinkayttOd lisadvdsti. Joka
tapauksessa Sulkusen tutkimuksessa on mielenkiintoisella taval-
la hyOdynnetty sukupolven kasitetta ja kytketty sukupolvet myOs
jossain maarin historialliseen taustaansa (ks. Sulkunen 1980,
161). Milan tarjoaa mandollisuuden Sulkusen kaytOssa ollut
poikkeuksellisen monipuolinen ja runsas surveyaineisto, jonka
avulla vertailulle ovat syntyneet hyvdt edellytykset. Ei siis ihme,
etta sukupolvijaottelua ei ole konkreettisessa aineistossa yleensa
voitu hyOdyntaa.

Pierre Bourdieu on korostanut vahvasti sita, etta sukupolvella
ei ole mitdan tekemistd biologisen ian kanssa: sukupolvet jakau-
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tuvat sen mukaan miten ihmisten toiminta maaratylla alueella
(kentalld) esimerkiksi taiteessa tai tieteessa maardytyy. Sukupol-
vea yhdistavilla yhteisilla arvostuksen ja erottelun kriteereilld ja
ialla on tdssd Bourdieun mielestd hyvin vahan tekemista. Ihmi-
nen madritellaan johonkin sukupolveen kuuluvaksi sen mukaan,
mika on hanen asemansa kentalld (Bourdieu 1980, 145, 151).

Elamakerta-aineisto on sukupolvikdsitteen kannalta ihanteel-
lista. Ihmiset kuvaavat elamdnkokemuksiaan itse ja antavat nain
tutkijalle mandollisuuden liittaa yhteen elamakerralliset yhteisOt
luontevalla tavalla. Sukupolvi on muuttuja, joka kuin itsestaan
asettuu elamakerta-aineiston tyypittelijaksi. Vaarana on, etta se
saa liian hallitsevan aseman, niin etta muut keskeiset eroavuudet
tai tyypillisyydet haviavat.

Aineiston perusteella voidaan erottaa talla hetkella elavistd
suomalaisista neljd sukupolvea. Viides, vasta aikuisuutta lahesty-
vä sukupolvi ei eldmakerta-aineiston perusteella tietenkadn lOy-
dy. Se on markkinamiesten ja nuorisotutkijoiden alaa. Sukupol-
via jaottavat ajanjaksot ovat selvdsti pitempid ensimmaisten
sukupolvien keskuudessa. Tamd voi johtua sekd todellisesta
elamakerrallisen yhteisOn kaventumisesta muutoksen nopeu-
tuessa etta historiallisesta sokeudesta tarkasteltaessa sukupol-
vien eroja nykyhetken perspektiivista. Sikali kun olosuhteet
sailyivat jokseenkin samankaltaisina ja tarkeimmat sukupolvia
erottelevat tekijat olivat suuret historialliset mullistukset kuten
sodat, on vain luonnollista etta sukupolvi kattaa varsin pitkan
ajanjakson. Tilanteessa, jossa esimerkiksi maanviljelijat vuodes-
ta toiseen ja isdstd poikaan viljelivat maata samalla tavoin,
suurin piirtein samoissa oloissa, ei sukupolvista juuri liene miele-
kdstd puhua (muuten kuin aivan yksinkertaisesti lapsista ja
vanhemmista eri sukupolvina).

Niinpa ensimmdinen sukupolvi, jota olen kutsunut sotien ja
pulan sukupolveksi, onkin kaikkein pisimman ajanjakson suku-
polvi ja silla on myOs paljon yhteista seuraavan sukupolven
kanssa. Siihen kuuluvat ovat syntyneet tdman vuosisadan kahte-
na ensi vuosikymmenend, johon ajanjaksoon ensimmainen raja
on pantu siksi, etteivat ian asettamat rajoitukset eldmakerran
kirjoittamiselle muodostuisi liian vaikeiksi. Toinenkin raja on
joustava, monet maamme kOyhimmilla alueilla, itaisilla ja poh-
joisilla korpiseuduilla 1920- ja yield 1930-luvullakin syntyneet
kuuluvat pikemminkin ensimmaiseen kuin toiseen sukupolveen
eldmankokemustensa perusteella. Keskeisia taman sukupolven
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elamda koskevia tapahtumia ovat usein sekd kansalais- etta talvi-
ja jatkosodan muistaminen seka eldman aktiivivaiheen toteutu-
minen naiden sotien valisena aikana. Milan liittyy myOs monilla
uuden elaman aloittaminen sotien jalkeen. Tarkeinta oli kuiten-
kin olosuhteiden yhteisyys; kOyhyys, epavarmuus, sairaudet, per-
heiden hajoaminen vanhempien kuoleman takia, koulun puuttu-
minen tai keskeytyminen, koulunkdynnin tuoma sosiaalisten
eriarvoisuuksien tiedostaminen, tyOnteon aloittaminen varhai-
sessa iassa, jatkuva tyOnteko ja ponnistelu, sota-ajan puutteet ja
kiusat. Vain poikkeustapauksissa elamantarina sisaltad kaikki
mandolliset taman sukupolven kokemukset, mutta silti voidaan
puhua yhteisesta ja yhteisesti tiedostetusta kokemusmaailmasta,
joka oli olennaisesti puutteen ja sen hyvaksymisen maailma.
Toisaalta elamantarinoihin liittyy myOs sotien jalkeen koettu
suuri muutos, eldman muuttuminen epavarmasta turvalliseksi,
vaurastuminen ja hasten aivan uudenlainen tilanne.

Toinen sukupolvi, sodanjiilkeisen jtilleenrakennuksen ja nou-
sun sukupolvi, on syntynyt 1920-luvun puolivalin ja 1930-luvun
lopun valisend aikana siten, etta se muistaa maailmansodan
elavasti ja oli aktiivi-iassa heti sodan jalkeen tai sodan yield
kestaessa. Mielenkiintoista on, eta sotakokemuksia eldmaker-
roissa kuvataan hyvin vahan. Niille katsotaan kirjallisuudesta
lOytyvan niin paljon parempia ja taydellisempia kuvauksia. Toi-
sen sukupolven elamaa leimaa ehka yield ensimmaista sukupol-
vea dramaattisempi kokemusten kahtiajakoisuus. Nuoruudessa
koettiin hatad ja puutetta, vaikeudet olivat yleisia ja kulutusta-
varoita ei ollut. Sodan jalkeen alkoi uusi rakentamisen j a vauras-
tumisen aika, jonka tulokset nakyvat juuri toisen sukupolven
asemassa. Ensimmainen sukupolvi on osittain jadnyt tasta muu-
toksesta syrjdan ja kokenut sen ehica pikemminkin elamand
vanhainkodeissa tai pikku mOkeissaan moottoritien tuloa tai
asuntoalueen "saneerausta" pelaten.

Talla hetkella keski-iassa olevan 50-60 -vuotiaan suomalaisen
eldmantarinassa on nain runsaasti historiallisen kehityksen muo-
dostamia tyypillisyyksid. Han on kokenut sodan "kotirintamal-
la" ja muistaa sen tuomat puutteet, vaikutukset perhe-elamadn
ja mandolliset evakkotaipaleet. Tyypillisesti han kasvoi maaseu-
dulla ja muutti kaupunkiin 50-luvulla hankittuaan jonkinlaista
ammattikoulutusta. Kaupungissa han tapasi tansseista toisen
kaltaisensa, maalta tulleen ihmisen, rakastui ja muodosti per-
heen, mandollisesti lapsen jo ilmoittaessa tulostaan. Taman
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jalkeen alkoi vaikea vaihe kaupunkien vuokramarkkinoiden
uhanalaisimpana ryhmdna, miss y irtisanomisia tapahtui usein,
asunnot olivat pienia ja kurjia, usein vailla mukavuuksia, omaa
rauhaa ja turvallisuutta. Nain perheen kasvun myOta syntyy
pa.dtOs sadstamisestd ja tahan kulutetaan "elaman parhaat vuo-
det", noin kymmenen vuotta, usein enemmankin. Vanhempien
tehdessa ankarasti tyOta, taloudellisten huolten vaivaamina iske-
vat myOs sairaudet, jotka ovat yhta paljon tyOperdisia kuin
eldmdn kokonaistilanteesta

1970-80 -luvun taitteessa lapset alkavat olla poissa kotoa,
irtaantua perheesta, ovat useimmiten jonkun kriisikauden ohit-
taneita, kuitenkin kunnollisia, joskaan suhteet eivat ole niin
laheisia kuin voisi toivoa. Perheella on ehka jo isompi asunto,
vahan velkaa ja kaikki mandolliset elintasoesineet: auto, van-
TV, stereot, pakastin. Terveys ei ole hyvd ja ty6paikkakaan ei
ole kovin turvattu, mutta ulospdin kaikki nayttad olevan varsin
hyvin.

Tarinan muunnelmat ovat monet: jaaminen maaseudulle yrit-
tamaan toimeentuloa, joka sitten 60-luvun loppuun mennessa
viimeistaan ehtyy, muutto suoraan Ruotsiin, joka oli yleisempda
juuri 60-luvun muuttajien joukossa, liikkuminen ympdri Suomea
asunnon ja ty6paikan etsinnassa, joutuminen tyOkyvyttOmyys-
elakkeelle ja tietenkin sortuminen "asunnottomaksi alkoholis-
tiksi". Adrimmdisessa tapauksessa saatamme myOs lukea lehdes-
tä otsikon: "Mies tappoi vaimonsa ja lapsensa naiden nukkuessa
ja ampui sitten itsensa."

Yleisin ja todenndkOisin on kuitenkin edelld kuvattu elaman-
kaari. Sita voi pitaa myOs suomalaisen yhteiskunnan keskeisend
menestystarinana: jos perhe on tyhjasta hankkinut itselleen
oman asunnon, auton ja muut vehkeet, jos lapsista on tullut
kunnollisia, koulunkayneita ja menestyvia kansalaisia, niin ela-
maansa voi olla tyytyvdinen: on saavuttanut sen minkd pitadkin.

Tdma sukupolvi kirjoittaa myOs elamdntarinansa asemasta,
jossa he yield ovat mukana tyOeldmassa, edustavat valtaa pitavaa
ja tyOtdtekevda polvea. Heille myOs maamme suuret sosiaaliset
ja taloudelliset muutokset ovat kouriintuntuvimmin itse koettua
historiaa. Edelld mainittu Kalle Pddtalo kuuluu juuri ensimmai-
sen ja toisen sukupolven rajalle ja hanessa yhdistyvat edustavasti
molempien polvien elamankokemukset.

Kolmas sukupolvi, suuren murroksen sukupolvi, on syntynyt
sodan aikanas tai sen jalkeen 1940-luvulla ja kokenut aktiivisim-
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man vaiheensa 60-luvun loppupuolen murroksen molemmin
puolin. Tdman polven lapsuuden kokemukset poikkeavat jo
melko lailla edellisista polvista: sairaudet eivat olleet enda ylei-
sia, turvattomuus ei ollut enda samanlaista, lapsuus oli kehityk-
sen ja optimismin aikaa, maaseutu, heian tyypillisin kasvuym-
paristOnsd, kehittyi ja kukoisti, tyOta tehtiin rajusti ja ensimmdi-
set aineellisen hyvinvoinnin merkit alkoivat ilmaantua tavallisen
kansan keskuuteen kodinkoneiden, television ja auton muodos-
sa. Yhteisia kokemuksia ovatkin maaltamuutto, koulunkaynnin
voimakas pidentyminen ja koulun merkityksen muutos, ammat-
tikoulutuksen korostuminen, asuntosadstaminen, tyOttOrnyys ja
lasten paivdhoito-ongelmat. Asuntoa ei endd rakenneta itse, sita
varten saastetaan ja kieltaydytaan paljosta.

Ensimmdista kertaa voikin sanoa, etta "tarkeiksi" tulevat ei-
kokemukset: taman sukupolven eldmassd ei ole sairauden, ka-
tastrofien, suoranaisen puutteen, akillisten muutosten, sotien
kokemuksia. Jossain mdarin se on kuitenkin naista kokemuksis-
ta tietoinen vanhempiensa, tiedotusvdlineiden ja kirjallisuuden
kautta. Kolmannen ja toisen sukupolven kokemusten
vallitsee siis jyrkka ero, jyrkempi kuin ensimmdisen ja toisen
sukupolven vdlilla.

Neljas sukupolvi, jota voi kutsua vaikka "lahiOiden sukupol-
veksi" (50-luvulla syntyneet), ei taas poikkea kolmannesta ko-
vinkaan suuresti, joskin eroja kylla lOytyy esimerkiksi suhteessa
koulutukseen, lapsuusajan kasvuympdristOOn ja nykyiseen
asuinymparistOOn: tyypillisessa 70-luvun lahiOssd asuu juuri tä-
man polven edustajia. Eldmdkerta-aineistossa tamd polvi oli
oikeastaan yield 1980-luvun alussa kirjoittamaton lehti, joten
sita on tdssa mandoton tarkastella perusteellisemmin (opiskeli-
joiden eldmdkertakilpailun kirjoitukset edustavat tosin neljdtta
sukupolvea mutta vain siihen kuuluvia opiskelijoita).

Edella on kuvattu ylimalkaisesti sukupolvien eroja kayttamani
aineiston valossa. Kysymyksessd ei ole tietenkddn pelkka aineis-
toon nojautuminen, vaan suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen
liittyva yleistys. Kuitenkin vasta aineisto teki elavasi sen valta-
van sosiaalisen ja taloudellisen turvallisuuden muutoksen, joka
suomalaisten elamassa on talla vuosisadalla tapahtunut. Useim-
mat meista eivat enaa muista aikaa, jolloin sairausaj an palkka tai
ylipdansd sairauden melkein ilmainen hoito olisivat puuttuneet
(sairauteen liittyvd sosiaaliturvan kehitys ndyttdisikin olevan se,
jolla on suurin yksittainen merkitys kansalaisten kannalta, joskin
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eldkkeen nautintakin muistetaan ihmeend mainita). Huutolai-
suus tunnetaan elokuvista ja kirjoista, mutta tuskin tiedostetaan
sita, etta perheiden hajoaminen vanhempien kuoleman, perheen
kOyhyyden ja lapsen varhaisen ty3hOnldhdOn vuoksi oli todella
yleista ja nykyaikainen avioero on vain osittain astunut tassa
tilalle perheiden hajottajana.

Voitanee puhua uudesta turvattomuudesta ja epavarmuudes-
ta, mutta lahinnd siind mielessd, ettd elamdn tuomiin muutoksiin
ei enda suhtauduta itsestadnselvyytend. Elamaa pyritaan hallit-
semaan. Turvattomuuden lisdantyminen tarkoittaa siis suhteel-
lista muutosta, turvallisuudelle asetettujen vaatimusten monin-
kertaistumista.

Toinen keskeinen muutos liittyy tyeihOn. Ensimmaisen suku-
polven eldmakerroissa ty6 on hallitsevassa asemassa. TyOnteko
alkaa varhain, elama on herkeamatOnta tyOtd. TyOstd on myOs
saavutuksia, ennen kaikkea oma talo, jonka rakentaminen kuva-
taan yhtend elamdn huippukohtana.

Erityisesti miehilla lapsuuden aikainen ankara tyOnteko, pyr-
kimys poikasena tayttaa aikuisen paikka valineiden ollessa liian
raskaita, on myOs jaanyt lahtemattOmasti mieleen. Lapsille ase-
tetut vaatimukset ja vastuu olivatkin suuri ero nykypaivdn lap-
suuteen verrattuna. Lehmien etsiminen kaukana metsdssa, he-
vosen valjastaminen, raskaiden tukkien nostelu: kaikkeen tadn
liittyy selvdsti myOs jatkuva pelko epaonnistumisesta (josta myOs
Natal° j atkuvasti puhuu). TyOn hdviaminen keskeiselta paikalta
toisen ja erityisesti kolmannen polven elamakerroissa on silmiin-
pistdvaa. Varsinkin naiset ovat tassa suhteessa yllattdvdn selvdsti
uudessa asemassa. Nuorten naisten elamakerroissa ei tyOntekoa
juuri kuvata, vaikka lahes kaikki kirjoittajat ovat ammatissa
toimivia. Tilalle on tullut samoin kuin miesten elamakertoihin,
joissa sentaan ty6 yield painottuu, koulutus, ammatin hankkimi-
nen keskeisend eldmanvaiheena. Tdtd kuvataan melkoisen tark-
kaan.

Koulutuksen osalta nayttaisi kirj allisuudessa esiintyva. kou-
luinnon kuvaaminen hyvin vastaavan tavallisten suomalaisten
todellisuutta. Ensimmaisen polven elamakerrat sisaltavdt lukui-
sia kertomuksia koulunicayntiin liittyvista pettymyksista, siita
miten kOyhyys tai isdn ennakkoluulot (eivatka aina ennakkoluu-
lot vaan myOs halu saada tilalle jatkaja) estivat koulunkdynnin
jatkamisen, vaikka siihen muuten olisi ollut mandollisuuksia.
Toisen ja kolmannen polven tarinoissa taas koulunkaynnin eri
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vaiheet, erityisesti ammatin hankkimiseen liittyvd koulutus ku-
vataan melko tarkkaan kaikki harhapolutkin mukaan ottaen.

Neljas tarked sukupolvia erotteleva muutos nayttaisi olevan
ihmissuhteille annetun merkityksen kasvu. Ihmissuhteet irrallisi-
na, ongelmallisina, pohdittuina asioina eivdt ndyttdisi kuuluvan
ensimmaisen sukupolven ongelmiin, ainakaan sen kirjoittamisen
aikaisessa elamdntilanteessa. Ihmissuhteet ovat itsestadn sel-
vyyksia, joita ei pohdita. Sen sijaan kolmas sukupolvi vatvoo
erilaisia ihmissuhdeongelmia melkeinpa loputtomiin.

Ensimmdisenkin sukupolven kohdalla lOytyy murhendytelmid,
leppymdttOmyytta, vihamielisyytta. Itse asiassa kun tOrmattiin
vastakkain, silloin todella ihmisarvoa alennettiin, niin kuin eras
kirjoittaja toteaa. ikarimmaisessa tapauksessa saattoi kertoja
joutua puolittain orjan asemaan tai menettad oman tyttarensa
anopille.

Mutta kolmannen sukupolven ihmisten eldmassa ihmissuhteet
nakyvdt paljon keskeisempina, eivatka pelkastaan negatiivisessa
mielessa. MyOs positiiviset ihmissuhteet ovat tarkeita. Lapset
tulevat mukaan elamakertoihin, kun ne aikaisemmin melko
tyystin puuttuvat.

Toisaalta negatiivisten ihmissuhteiden, esimerkiksi "perhehel-
vettien" luonne muuttuu: niista tulee eradnlaista itsensa, avio-
kumppanin ja myOs lasten kiduttamista hienojen kulissien taka-
na. Kuvaa ulospdin ja kuvaa sisaanpain pidetadn taydellisesti
erossa, kunnes jokin aiheuttaa purkautumisen. Elamakertakil-
pailu on selvasti eraissa tapauksissa toiminut varaventtiilind.

Viides sukupolvien valilld tapahtunut eldmakerrallinen muu-
tos on eltimtin "tyhjeneminen" tapahtumista, elaman valttamat-
tOmyyksista ja niiden hyvaksymisesta. On selvaa etta kolmannen
ja neljannen sukupolven ihmisten kokemukset ovat usein —
heidan onnekseen — paljon kapea-alaisempia ja vahemman dra-
maattisia kuin vaikkapa toisen sukupolven puutteen ja sodan
kokemukset. Elama on myOs polveillut huomattavasti vahem-
man: elamanura on suorempi ja yksinkertaisempi. Tama muutos
on merkityksellinen juuri eldmantavan muutoksessa: vaikutta-
malla eldmantapaan pyritaan korvaamaan elamakerran kaventu-
minen.

Ylla esitetyt muutokset liittyvat suoraan sukupolviin ja erotte-
levat niita. Sukupolvi ei kuitenkaan ole ainoa elamakerroille
jarjestysta antava tyypittelymuuttuja, joskin ehka tarkein. Seu-
raavassa tarkastellaan yield joitakin muita ja esitetdan sitten
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yhteenvetona elamakertoja ja eldmantapoja koskeva typologia,
jossa yhdistyvat niin sukupolvien erilaiset kokemukset kuin yh-
teiskunnalliset muutoksetkin. Tama typologia muodostaa sitten
perustan varsinaiselle eldmakertojen tarkastelulle.

Mainittakoon, etta Neumann (1970) on hahmottanut teorian
omaelamakerran "rappiosta ja tuhosta" yhteiskunnan kehityk-
sen myOta, jolla on selvd yhteys edelliseen sukupolvijaotteluun.
Eldmakerta kuuluisi tallOin kapitalismin nousukauden porvarilli-
sen ihmisen perusominaisuuksiin: "lujapiirteiseen persoonalli-
suuteen", jonka omaeldmakerralla on selvd oman onnensa sepan
hahmo. Tilalle tulee pelkka sosiaalinen roolipeli, jossa kyky
autenttisesti kuvata omaa elamaa havida, elama kuvataan valo-
kuvina, ulkoisina piirteind.

llOin keskustelun kohteena ovat erityisesti ns. kaunokirjalli-
set, erilaisten merkkihenkilOiden omaeldmakerrat, joista Neu-
mann on taman tendenssin lOytavinadn. Nyt esitetyssa typologi-
assahan on selva samantyyppinen kehityskulku: typologian kaksi
viimeista tyyppia edustavat jonkinlaista typistettya omaelarna-
kertaa, jossa ihmiset eivat eri syista enda kuvaa koko todellisuut-
taan.

On selvda, etta tallainen historiallinen projektio ei voi kantaa
kovinkaan hyvin: se sisaltad vain osatotuuden. On kysymys
elamakerroista tassa ja nyt ja on selvaa, etta mita pidempi
historiallinen perspektiivi elamakerrassa on, sita mielenkiintoi-
sempi se on lukijan kannalta. Mutta kirjoittajien lapsuuden ja
nuoruuden kokemusten erilaisuutta ei silti voi kiistaa: ei myOs-
kaan kolmannen ja neljannen sukupolven nykyista tilannetta
verrattuna aikaisempiin sukupolviin.

Entei survey-analyysin tavanomaiset muuttujat?

Kuten seuraavassa voidaan havaita, varsinaisen typologian ra-
kentamisessa ei sellaisia muuttujia kuin koulutus, ammatti, su-
kupuoli tai luokka sellaisinaan juurikaan kayteta. Erityisesti
luokalla ja ammatilla on tassa analyysissa toissijainen asema.
Osittain syyna on se, etta ne seuraavat niin tiukasti sukupolvi-
jaottelua. Ensimmaisen sukupolven elamantarinoiden joukossa
hallitsevat kaupunki- ja maaseutuproletariaatin, pientilallisten,
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palveluammatissa toimivien ja teollisuustyOntekijOiden elama-
kerrat. Vasta toisen ja kolmannen sukupolven joukossa esiintyy
muitakin luokkia, ennen kaikkea ns. uusi keskiluokka eli toimi-
henkilOt ja teknisen alan tyOntekijat. Kuten edelld todettiin,
myOs vanha keskiluokka: opettajat ja pikkuporvaristo ovat hy-
vin edustettuina. MaanviljelijOitandn ei aineistossa suoranaisesti
ole, mutta esimerkiksi erdita askettain kaupunkiin maalta muut-
taneita, jotka yield selvasti ovat enemmdn ajatustavaltaan viljeli-
jOita ja maalaisia kuin kaupunkilaisia.

Kaiken kaikkiaan luokka kytkeytyy niin kiinteasti elamakerto-
jen heijastamaan yhteiskuntarakenteen muutokseen, ettd sitd on
vaikea erottaa.

Toisaalta luokka on monissa Mies vakio: se ei Yleisradion
elamakertakilpailun tarinoissa elaman aikana juuri muutu, vaik-
ka isdn ja pojan ammatti saattavatkin erota toisistaan. Aikuisids-
sä tapahtuneita luokasta putoamisen ja nousun tarinoita liittyy-
kin eldmdkertoihin silmiinpistdvan vahan. Nain elamakerran
kirjoittajalle oman luokka-aseman pohtiminen on erittdin harvi-
naista. Tassd aineisto poikkeaa selvasti v. 1985 jarjestetyn toimi-
henkilOiden eldmakertakilpailun aineistosta.

Koulu on selvdsti ollut sellainen paikka, jossa kirjoittajat ovat
joutuneet tekemisiin suoranaisten luokkaerojen kanssa. Toisaal-
ta maaseudulla yleensa koettiin luokkaerot jyrkemmiksi. "Her-
rasvaen" elamad kuvataan sielld tadlld vdldhdyksenomaisesti.
Katkeruutta huonosta kohtelusta ja epdoikeudenmukaisuudesta
esiintyy varsin runsaasti, jopa muuten tyytyvaisten ja valoisien
elamakertojen yhteydessa. Luokkatietoisuus ja luokkaerojen
selvyys Suomessa heijastuvat siis tarinoissa, mutta ei niita tyypit-
televind piirteind. Nain luokkaa tarkastellaan vain yhdessd mui-
den tekijOiden kanssa.

Koulutuksella on selvia ja mielenkiintoisia vaikutuksia eldma-
kertoihin. Pierre Bourdieu onkin esittanyt, ettd nykyddn suku-
polvijaottelun keskeinen perusta on koulu:

Sukupolvea yhdistavat tekijat on etsittava koulujarjestelman ja
sita koskevien intressien kautta, jotka ovat taysin erilaisia eri
jarjestelmissd. (Bourdieu 1980, 153)

Kuten edella todettiin, kirjoittajien koulutus on ollut keskimaa-
rin suhteellisen vdhdinen, mutta kiinnostus koulutuksesta on
ollut suuri. Tassd yhteydessa, tarkein koulutuksen tyypitteleva
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vaikutus liittyy kuitenkin eldmakertojen sisaltOOn. Toisin kuin
saattaisi odottaa, mita enemman koulutusta elamakerran kirjoit-
tajalla on — ja paradoksaalista kylla, myOs mita enemman har-
jaannusta kaunokirjalliseen esitykseen hanella on — sita henget-
tOmampi ja mielenkiinnottomampi on hanen eldmakertansa.
(Tietenkaan tdma yleistys ei pidd sataprosenttisesti paikkaansa.)
Varsinkin ylioppilastutkinnon suorittaneet erottuvat selvasti
muusta joukosta muodollisempien ja sisallOttOmampien elama-
kertojensa ansiosta — poikkeuksena muutamat nuoret opiske-
lij at.

Selitysta talk ilmi011e on mielestani etsittava koulutuksen
sosiaalistavasta, kayttaytymiskoodeja ja normej a sisdistavasta
vaikutuksesta. Koulutuksen merkitys erityisesti eldmanhallinnan
tuottajana on ilmeinen. Elamanhallinta, joka on tassd esitetta-
van typologian keskeinen kasite, ei tietenkaan liity vain koulu-
tukseen, mutta henkilOn oman tilanteen kannalta nain on selvas-
ti laita. Mita enemman koulutusta, sita useammin myEis eldma-
kerran kirjoittamistilanteessa koetaan jokin interaktioeste: ab-
strakti sosiaalinen kontrolli, periaate, eta kaikkea ei saa paljas-
taa. Tama on tavalliselle elamakerran kirjoittajalle paljon vandi-
sempi kynnys.

Kysymys ei ole siita, etta tavalliset ihmiset olisivat arkisessa
elamassaan jotenkin luontevampia ja esimerkiksi ihmissuhteis-
saan avoimempia, mutta on selvda, etta mita voimakkaampi
elaman valvontaa ja hallintaa koskeva tietoisuus ihmisella on,
sita vaikeampaa hal-len on avautua jopa sellaisessa tilanteessa
kuin eldmakerran kirjoittamisessa.

Monet myOhempand kasiteltdvista tavallisten ihmisen "karsi-
mystarinoista" ovat selvasti umpimielisten, eristaytyvien ja vai-
keuksistaan muille puhumattomien ihmisten kirjoittamia (mika
oli helppo havaita kaytaessa haastattelemassa heita). Elamaker-
ran kirjoittamisen he kokevat ikaankuin avautumiseksi ystavil-
leen, joita heilla ei muutoin ole. Tama avautuminen, tunnusta-
minen on vastaavasti ldhes mandotonta jollekin akateemiselle
toimihenkikille, jolle eldmakerran kirjoittaminen saattaa olla
kiintoisaa ajankulua, mutta jolla aina ovat mielessaan elamaker-
ran kirjoittamisen mandolliset seuraukset ja elamakerran mah-
dollinen lukija. Niinpa eldmakerrassa kerrotaan sitten hyvin
tiivistetyssa muodossa vain maardttyja asioita huolellisesti vali-
koiden. ikarimmaisessa tapauksessa lopputuloksena on tyhja
tarina, jolla ei ole eldmakertana mitaan merkitysta. Toisena
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vaihtoehtona on pitkdlle tyylitelty tarina, jonka henkilOnimet on
muutettu ja jonka voi myOs arvioida sisdltavan vain osan koko-
naisuudesta.

Tilanne on jossain mdarin analoginen Norbert Eliasin kuvaa-
man karkean ja hillittOman ritarin seka hienostuneen ja kaikki
tunteensa ja ajatuksensa petollisen hymyn taakse peittdvdn hovi-
herran valisen erilaisuuden kanssa. Kummassakin tapauksessa
kysymyksessa on sosialisaatioprosessi, jonka kuluessa elaman
pelisdannOt ovat muuttuneet. Feodaaliritari "tarvitsi" akkipikai-
suutta ja taisteluvalmiutta tullakseen toimeen yhteiskunnassa, jossa
vakivaltainen kuolema oli mita suurimmassa madrin todennakOista,
kun taas hoviherralle olivat erilaiset ihmisten valisten suhteiden
hallintaan liittyvat kysymykset keskeisia taitoj a, joilla hovin juonien
ja kiipimisen maailmassa saattoi tulla toimeen (Elias 1978).

Samoin nykyaikainen toimistoty6paikka on juuri ihmissuhtei-
den verkosto, jossa liikkuminen vaatii kykyd peittad oma tun-
teensa ja sietad hyvinkin erilaisia ihmisid (Holm-LOfgren 1980).
Tietenkadn tamd ei ole ainoa selitys: Koko nykyaikainen yhteis-
kunta suosii etaisyyksia ja raja-aitoja ihmisten valilla; valittO-
myyden ja tunteiden hillitsemista (ks. Simmel 1978, jossa han
kasittelee rahaa ja elamantyylid, Frykman-LOfgren 1980).

Se, etta juuri ty011a ja koulutuksella on tassd keskeinen merki-
tys, ei ole mitenkaan yllattavad. Modernin ihmisen on tultava
toimeen ihmisten kanssa, joita han aidosti voi pitaa vastenmieli-
sina. Kuka ei tahan pysty, on tuomittu epdonnistumaan, ellei
han lOyda ammattia, jossa on riippumaton muista ihmisista.
Tallaisia ammatteja on onneksi yield runsaasti.

Muuttuj a, joka kuuluu sosiaalitieteiden perinteiseen muuttu-
ja-arsenaaliin, on kuitenkin darimmaisen keskeinen myOs elama-
kertoja tarkasteltaessa. Naisten ja miesten omaelamakerrat
poikkeavat melko selvasti toisistaan, joskin sukupolvierot myOs
sailyvat. Oleellisena erona miesten ja naisten elamantarinoiden
valilla on naisten tarinoiden suurempi yksityiskohtaisuus ja rik-
kaus seka monipuolisuus. Miehet kertovat erittain harvoin per-
heestaan ja yleensd siihen kohdistuvista omista toimenpiteis-
than. Naisille elamantarinan keskeisend osana on oman perheen
jasenten kuvaaminen. Miehet eivat elamantarinassaan juuri ker-
ro elamansa arkisia pikku detaljeja, vaan heille riittavat linjat ja
merkittdvat tapahtumat. Parhaimmillaan miehet kertovat joh-
donmukaisen ja selkean vastoinkaymisten tai saavutusten taytta-
man, tiukasti minamuotoisen tarinan, jossa muiden osuus rajoit-
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tuu erittain vandisiin sivuosiin.
Sen sijaan naisten elamassa vilisee ihmisia ja tapahtumia,

ldheisten sukulaisten kuolemantapauksia, lapsia ja aikuisia.
Asioihin suhtaudutaan monipuolisesti ja henkilOkohtaisesti, kun
taas miesten kertomistapa on usein ulkokohtaisempaa, ikaan
kuin ulkopuolisen, mutta hyvin itsekeskeisen havainnoitsijan
tyOta. Kaiken kaikkiaan: naisten tarina on usein paljon antoi-
sempi, sisaltOrikkaampi ja todempi kuin miehen. Naiset tuntuisi-
vat ottavan elamasta irti huomattavasti enemman kuin miehet,
jotka vain menna porskuttavat. (Tahan on myOs kiinnittanyt
huomiota Gail Sheehy [1977, 146-147] joka korostaa erityisesti
uran tarkeytta miehelle ja perheen tarkeytta naiselle).

Kuitenkin voidaan havaita sama kehityskulku niin naisten
kuin miestenkin tarinoissa siten, eta kolmannen ja neljannen
polven kohdalla varsinkin koulutuksella on selva vaikutus ela-
mantarinan luonteeseen. Naisilla se ei ole kuitenkaan niin selva
kuin miehilla, joilla korkea koulutus yhdessa miehisen nakOkul-
man kanssa puhdistaa elamantarinan tyystin sisallOsta.

Voidaan siis ajatella, etta miesten ja naisten tarinoita olisi
syyta kasitella erikseen. Nain ei kuitenkaan ole tehty aineiston
pienen maaran johdosta. Olettamuksena on, etta kummastakin
voidaan yleistad ja kayttad yleistyksid toisiaan taydentaen hyvak-
si saman tarinatyypin puitteissa.

Eliimeikertojen typologia

Typologian konstruointi on tdman tutkimuksen ydinjakso. Se on
suhteellisen lyhyt, mutta silti ilman sita koko seuraava jakso jaa
taysin irralliseksi. Kuten edella todettiin, naen typologian erin-
omaisena laadullisen aineiston havainnollistamisen ja teoreetti-
sen kasittamisen valineena. On kuitenkin aina muistettava, etta
esitetty typologia ei ole ainoa tapa ryhmittaa aineistoa. Muita,
aivan yhta mandollisia ja teoreettisesti perusteltuja tapoj a on,
eika tulos ole koskaan yksiselitteinen. Tama on tietenkin typolo-
gian heikkous. Suoritettu tyypittely ikaan kuin vangitsee aineis-
ton ja ndin lukijan on vaikea antaa sille omaa, itsendista hah-
moa. On kuitenkin uskottava, etta seuraavassa esitetty typolo-
gia, jonka kehittelylle edelliset muuttujatarkastelut ovat olleet
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johdantoa, tarjoaa sinansa mielenkiintoisen nakOkulman suoma-
laisten ihmisten eldmadn.

Korostettakoon yield kerran, end tyypittelymuuttuj at perustu-
vat keskeisesti elamakerta-aineistoon. Vasta tyypittelyn jalkeen
tekija tutustui W. I. Thomasin kuuluisaan "neljaan toiveeseen",
yhteen Chicagon koulukunnan keskustelluimmista teoreettisista
yleistyksista, joka sekin perustui oleellisesti juuri tapaustutki-
musaineistolle. Nelja toivetta (four wishes) joita ihmisilla ela-
mastaan Thomasin mukaan on, ovat:

uuden kokemisen toive
tunnustuksen, sosiaalisen arvostuksen ja toisen sukupuolen
osoittaman kiinnostuksen toive
elarnan hallinnan toive
turvallisuuden toive
(ks. esim. Madge 1962)

Vaikkakaan tyypittelymuuttujia ei ole esitetty subjektiivisina
toiveina, on aivan ilmeista, eta eldmakertojen kannalta keskei-
sesti esiintyvid ovat ainakin kolme ndista. Thomasin tunnustuk-
sen ja sosiaalisen arvostuksen toive ei ilmene elamakerroista
valittOmasti.

Edeila tarkastellut muuttujat olivat kaikki ulkoisia, kokemuk-
sen, syntyperan ja yhteiskunnallisen kehityksen madrittamia.
Elamdkerran muovautuminen on kuitenkin toki ennen kaikkea
prosessi, jossa ihminen suodattaa ulkoiset tapahtumat, tekee
niista subjektiviteettinsa. Elamankaarien moninaisuus syntyy
vasta siita, kun ulkoiset tapahtumaketjut saavat henkilOkohtai-
sen merkityssisallOn. Tama on edella esitetyn elamantavan mää-
ritelman ydinajatuksia. Seuraavassa esitetaan nelja keskeista,
elamakerta-aineiston pohjalta muovautunutta subjektiviteetin
ulottuvuutta. Namd ulottuvuudet perustuvat siis eldmakertoihin
ja ovat niiden lukemisessa silmiinpistavia. Ne ovat kuitenkin
sinansa jo eldmakertoja koskevia tulkintoja: niiden esiintyminen
valittOmasti elamakertaa jarjestavina tarkastelukulmina itse ela-
mantarinoissa on hyvin harvinaista.

Ensimmainen ja keskeinen eldmakerroista ilmeneva ulottu-
vuus on eldmiin hallinta. Elamakerroista on selvasti nahtavissa
se, kuinka kertojan kannalta yksi elaman avainkysymyksia on
eldman kokeminen joko sellaiseksi, jossa tapahtumat ovat seu-
ranneet toisiaan ilman eta kertojalla olisi ollut niihin otetta, tai
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sitten sellaiseksi, joka kokonaisuudessaan on ollut kertojan vai-
kutusvallassa, jossa ei ole oikeastaan tapahtunut mitaan odotta-
matonta. Jalkimmdinen koetaan myOnteiseksi ja edellinen taas
ehka syvimmaksi pettymyksen aiheeksi omassa elamantarinassa.
Kertoja ei ole ikaan kuin "omistanut" omaa elamaansa, vaan
vieraat voimat ovat hanta heitelleet.

Korostettakoon etta kysymyksessa on usein hyvin henkilOkoh-
tainen arvio. Elama koetaan hallinnassa olevaksi, vaikka se
ulkopuolisen tarkkailijan silmin ei ehka sita olekaan. Tassa
toteutuu ehka taydellisimmin W. I. Thomasin klassinen metodo-
loginen prinsiippi sosiaalitutkimukselle: "What is real for the
individual is real in its consequences." Itse asiassa on mandollista
osoittaa eldmakertojen joukosta perusvaiheiltaan melko saman-
kaltaisia tarinoita, joissa ainoastaan nakOkulma eroaa ja tdman
mukana koko eldma saa aivan uuden sisallOn.

Mutta tietenkdan adman hallinta ei ole pelkastaan itse kuvi-
teltua vaan myOs mita suurimmassa madrin todellista. Onkin
jarkeva erottaa kaksi adman hallinnan muotoa: ulkoinen ja
sisiiinen.

Ulkoinen elamanhallinta on kysymyksessa silloin kun ihminen
on pystynyt suurin piirtein ohjaamaan elamansa kulkua, ilman
etta sen vaiheisiin ovat vaikuttaneet kovin monet hanesta itses-
taan riippumattomat tekijat.1

Ulkoinen elamanhallinta on yksinkertaisimmillaan sita, etta
mitdan odottamatonta ja elaman kulkuun suuresti vaikuttavaa ei
ole tapahtunut j a monimutkaisimmallaan sita, etta ihmisen itsen-
sä asettama tavoitteiden ja elaman tarkoitusperien ketju on
lahes katkeamatta paassyt toteutumaan. Tallaiseen elamanhal-
lintaan vaikuttavat edella mainitut sukupolvi, sukupuoli, koulu-
tus ja ammatti mita suurimmassa madrin. 011a aineellisesti ja
henkisesti turvatussa asemassa on siis juuri elaman ulkoisen
hallinnan olemassaoloa. Aineellisen vaurauden, taloudellisen
aseman tavoittelu on eldman hallinnan tavoittelua ja tassa mie-
lessa darimmdisen keskeinen osa ihmisen eldman kokonaisuutta,
niin kuin eldmakerrat osoittavat. Yleistden voi vaittaa, etta yksi
eldmakertojen kaikkein kantavimmista teemoista, suoraan ja
epasuorasti, on elaman ulkoisen hallinnan tavoittelu.

1 Lukuunottamatta tietenkadn niita yleisia yhteiskunnallisia ja luonnollisia tekijOita,
jotka vaikuttavat meician kaikkien elamaan mita suurimmassa maarin. Kysymys on
tassakin erdanlaisesta elarnanhallinnan illuusiosta tai suhteellisesta eldmanhallinnasta.

5 Suomalainen elama
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Elaman sisainen hallinta on taas paljon monimutkaisempi
asia. Se merkitsee, etta ihminen, riippumatta siita, mita hanelle
elarnassa tapahtuu, kykenee sopeutumaan, "katsomaan asioita
parhain pain ", sisallyttamaan elamadnsa mita dramaattisimpia
tapahtumia. Sisainen elamanhallinta on siis jotain, joka on opit-
tava, vahitellen ja jo lapsuudessa. Sisdisen eldmanhallinnan ro-
mantisoitu esimerkki on Saarijarven Paavo, joka vastoinkaymi-
sista valittamatta teki sita mita katsoi oikeaksi. Tallaisia Saarijar-
yen Paavoja ja vaimoja elamakerroista lOytaa lukuisia. Saarijar-
yen Paavo osoittaa my6s, etta sisdista hallintaa ei pida sekoittaa
alistumiseen, antautumiseen j a ajopuuna kulkeutumiseen. Saari-
jarven Paavo hyvaksyi kohtalon nurkumatta, mutta ponnisteli
silti varmistaakseen itselleen leivan, parantaakseen elamansa
ulkoista hallintaa.

Eldman alto sisainen hallinta kuuluu siis talonpoikaiseen ela-
mantapaan sen valttamattOmand osana. Luonnon jarjestyksen
hyvaksyminen, sen pohjalta ponnistelu on vaikea taito oppia,
mutta se on madratyissd oloissa valttamatOn. Nykyaikana, kau-
punkimaisissa oloissa tallainen suhtautuminen elarnaan on juuri
se, josta yritetaan padsta pois. Turvallisuus, mukavuus, help-
pous, vaikeuksien valttaminen kuuluvat urbaanin elaman itses-
tdanselvyyksiin.

Elaman sisainen hallinnan luonne muuttuu. Kysymys ei enda
ole sopeutumisesta, vaan ennen kaikkea julkisivusta, elaman
hallinnan imagesta, jonka taytyy olla mandollisimman ehea.
Mainoskuvien onnellinen perhe nayttad onnelliselta, harmoni-
selta. On samantekevad tai ainakin vahemman merkityksellista
onko se sita.

Yksinkertaistettuna elaman hallinnan vaihtoehdot voidaan esit-
tää seuraavassa taulukossa:

Kaavio 2
Sisainen hallinta

Ulkoinen
hallinta

Ei Aito Epaaito, "tehty"

ei
Onneton,
kurj a
elama

Perinteinen
tavanomainen
elamantarina

Epaonnistumisia
tiukan julkisivun
takana

on
Valittaj a,
kaikkeen
tyytymatOn

Aidosti
onnellinen
taring

Moderni, minulla
menee hyvin
-tyyppi
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Elamanhallinta tai sen puuttuminen ly6 leimansa koko ela-
maan. Se on kasittaakseni kaikkein keskeisin kysymys ihmisten
elaman aikana. Tata korostavat monet kirjailijat (esimerkiksi
kun Malamudin [1981] Dubin sanoo: "Haluan muuttaa elamaani
ennen kuin se muuttaa minua tavoilla joilla en halua muuttua",
ajatuksena on juuri elaman hallinta, se etta itse hallitsee ela-
maansa eika painvastoin), mutta yllattavaa on, miten selvasti se
ly6 itsensa lapi elamakerroissa. Ihmiset todellakin pohtivat tata
kysymysta ja usein elamakerrassa todetaan erikseen ajankohta,
jolloin kertoja otti itseaan niskasta kiinni, havaitsi kulkeneensa
kuin unessa j a ajelehtineensa tapahtumien mukana. Joskus tama
tapahtuu vain liian myOhaan. Elama on jo mennyt menojaan.

Arkipaivaisimmalla tasolla oman asunnon hankkiminen nayt-
tad olevan tallainen elaman ulkoisen hallinnan saavuttamisen
keskeinen edellytys. Asuminen vuokra-asunnoissa, vuokraisan-
nat, vahan valid tapahtuvat muutot ovat sita todellisuutta, jonka
kautta oman asunnon hankkiminen muuttuu tarpeeksi.

Antti Hyryn kuvaama ihminen, "joka kasvaa terveena ja
viisaana ja keskustelee tarkea ja ihailtava ilme kasvoillaan ja
nauraa ja tuntuu ettei siita koskaan tule loppua", on ulkoisen
hallinnan perustyyppi, harvinaisuus, joita meilla jokaisella on
tuttavapiirissamme. Heillakin on heikot kohtansa ja vaikeat
hetkensa, mutta niista he paasevat nopeasti eroon. Useimmat
ihmiset saavuttavat elaman hallinnan kuitenkin vasta kovan
ponnistelun jalkeen eika se sittenkaan ole taysin varma. Aina voi
tapahtua ratkeaminen tai jokin akkinainen mullistus. Elaman
hallinta onkin se muuttuja, jonka varassa nyt esitettava typolo-
gia lepaa. Muut kaytetyt muuttuj at ovat taydentavia ja neljante-
na ulottuvuutena toimiva keskeinen elamanintressi onkin jo
luokittelijana toisen tyyppinen.

Toinen elamakertojen perusteella keskeiseksi nouseva tyyppi-
muutuja on perustavat eltimiinkokemukset. Jokaisessa elamaker-
rassa tulee yleensa vahintaan yksi sellainen kokemus, joka asete-
taan muiden edelle, avainkokemukseksi. Elamakerta jasentyy
luontevasti tallaisten keskeisten elamankokemusten sarjaksi. Ih-
misilla on niita enemman tai vahemman. Joillakin ei ole niita
kuin muutama, toisilla elama on ollut aarimmaisen vaihtelevaa.
Pelkka kokemusten runsaus tai vahaisyys on jo sinansa merkitse-
vää. Ensimmaisen sukupolven tarinoissa on useimmiten juuri
kokemusmaailman rikkaus, sisaisen elamanhallinnan ohella, on
elamakerralle leimaa-antava piirre. Sen sijaan kolmannen suku-
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polven tarinoille taas on silmiinpistdvad tapahtumakOyhyys,
vaikka verrataan vain kummankin sukupolven saman ikdkauden
kokemuksia. Itse asiassa ensimmdisen sukupolven eldmdntarinat
keskittyvdt nekin samaan ikakauteen, lapsuuteen, nuoruuteen ja
varhaiseen keski-ikdan kuin kolmannellakin sukupolvella.

Eldmankokemuksille voidaan antaa joko kielteinen tai myOn-
teinen perussavy. Tama on tarked subjektiviteetin ilmaus, silly
hyvinkin samanlaiset tapahtumat voivat leimautua hyvin eri
lailla. Niinpa joku kuvailee eldrndnsd tapahtumia hyvinkin nega-
tiivisessa valossa, ikdvind asioina, kun taas toiselle samat tapah-
tumat voivat olla savyltadn neutraaleja tai jopa myOnteisid.
Ihmisten omia arviointeja kdytetddn siis perustana: kysymykses-
sä ei useinkaan ole tdmdn teoksen kirjoittajan arviointi jonkun
tapahtuman merkityksestd. Hyvin harvoin tapahtuma esitetddn
taysin neutraalisti, arvioimatta sita millaan tavoin, suorasti tai
epasuorasti.

Nain tyypittelymuuttujana kaytetaan kahta asiaa yhdessa: eld-
mantapahtumien, elamankokemuksen monipuolisuutta—yksi-
puolisuutta seka tapahtumien merkityssisalteld. On helppo ha-
vaita, etta tama on varsin lahella elamanhallintaa, joskaan ei
taysin. Esimerkiksi hyvdan ulkoiseen elamanhallintaan saattaa
liittya joko suuri mdard erilaisia myOnteiseksi nalityja kokemuk-
sia tai hyvin vahan minkaanlaisia kokemuksia. Elama on toki
turvallista silloin kun mitadn ei ole tapahtunut. Kielteiset tapah-
tumat liittyvat taas heikkoon elamdn ulkoiseen hallintaan, mutta
myOs madrattyyn sisdiseen hallintaan.

Kolmantena subjektiviteetin tyypittelymuuttujana, joka erot-
telee elamakertoja selvasti, kaytetaan julkisen ja yksityisen erot-
telua eli kysymysta julkisivusta. Tamandn on monien sosiaalihis-
torioitsijoiden kiinnostuksen kohteena ja nayttda ilmeiselta, etta
on tapahtunut kulttuurihistoriallisesti erittdin tarkea muutos
ajasta, jolloin ihmiset eivdt tehneet oikeastaan eroa julkisen ja
yksityisen valilla, jolloin yksityiselamdn alue oli adrimmdisen
kapea ja ldhes kaikki toiminnot ulostamisesta riitoihin — tyOn-
teosta puhumattakaan — tapahtuvat taysin julkisesti. Nykydan
taas yksityisyyden alue on huimaavasti laajentunut ja esimerkik-
si katu tai kahvila nayttdmOna, jossa ihmiset "esiintyvdt" paljas-
taen koko elamansd pienimmatkin piirteet, on laws kokonaan
menettanyt merkityksensa. Tamd muutos (ks. esim. Elias 1978,
Sennett 1977, Falk 1983) on erittain keskeinen nykyajan ihmisen
ja eldmantavan ymmdrtamisessa: Julkisuus koetaan joksikin vie-
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raaksi ja etaiseksi ja yha suurempi osa eldmasta tapahtuu suojas-
sa tunkeilevilta katseilta, kodin neljan seinan sisalla. Lisaksi
myOs tyOnteko on tehokkaasti piilotettu ja tehtaat ovat tarkkaan
vartioituj a. Avoin tybpaikka, kauppoja lukuunottamatta alkaa
olla melkoinen harvinaisuus. Kaupassahan myyjan ja asiakkaan
valilla vallitseva suhde on taas mita suurimmassa maarin keino-
tekoinen, kanden julkisivun valinen kosketus (ks. Ottomeyer
1978).

Tavallisten ihmisten luonnollisuus ja "paremman vaen" hie-
nostelu on toki aina ()Hut ongelma tutkijoille. Niinpa Freud
kirjoittaa erdan tapausanalyysinsa yhteydessa, jossa kysymys on
kansannaisesta etta

Olin hanelle kiitoksen velkaa siita, etta handle oli niin paljon
helpompi puhua kuin kaupunkipraktiikkani siveille rouville, jot-
ka pitivat kaikkea mika on luonnollista hapeallisend (Freud-
Breuer 1980, 198).

Nyt on vain niin, etta hienostelu ei enda ole pelkastaan parem-
man vaen yksinoikeus, vaan itse asiassa hallitseva kulttuuripiir-
re, jos silla tarkoitetaan yksityiselaman suojaamista.

Omaelamakerran kirjoittaminen on tietyssa mielessa ehdotto-
masti ristiriidassa yksityisyyden alueen kasvun kanssa. Siinahan
yksilO juuri paljastaa yksityisalueensa muffle nahtavaksi. Julkis-
ten henkilOiden ollessa kyseessa tiedamme aina, etta kysymyk-
sessa on tarkoin vartioitu julkisuus. Poikkeukselliset paljastuk-
set — kuten Tikkasen moniosainen omaelamakerta — ovat asia
erikseen, niita eivat sdannOnmukaisuudet koske. Tavallisten ih-
misten kirjoittaessa elamastaan he tuskin ajattelevat julkisuutta.
Pikemminkin kysymyksessa on eras yksityisyyden muoto, oman
elaman pohdiskelu. Yksityisen ja julkisen raja-aita nakyy kylla
myOs tarkastelluissa elamakerroissa. Kuka puhuu elamastaan
vailla mitaan rajoituksia, tarkoituksena todella panna kaikki
kortit pOydalle, kuka taas kertoo vain tarkoin valikoituja, ulko-
puolisille melko merkityksettOmia yksityiskohtia itsestaan ja
taustastaan. Kuten edella todettiin, taman julkisen ja yksityisen
raja-aidan ulottuvuus ei ole pelkdstaan subjektiviteettiin liittyva,
vaan silla on vahva ankkurointi koulutukseen. Niinpa tata tyypit-
telyulottuvuutta voi pitaa myOs erdand kapitalistisen yhteiskun-
nan selvimpand heijastumana yksilOiden ajatusmaailmaan. Ka-
pitalistinen sosialisaatioprosessi, yhteiskuntaan sopeutuminen
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on sama kuin julkisen ja yksityisen raja-aidan mandollisimman
selked yllapitaminen. Tassakin sits perinteinen kylakulttuuri
edustaa toista darimmaisyytta: yha vielakin melko taydellista
julkisuutta, johon tosin liittyy samalla vahva sosiaalinen kontrol-
li (niinkuin monet elamakertojen kirjoittajat valittavat). Sen
puitteissa oman eldman kertominen ei useinkaan merkitse salai-
suuksien paljastamista. Sen sijaan nykyaikainen, lahiOasunnos-
saan majaa pitavan ihmisen eldmantarinan kertominen on todel-
la paljastamista, vaikka itse tarinan sisaltO saattaa olla huomatta-
vasti vahemman mielenkiintoinen.

Neljas tyypittelyulottuvuus, joka samalla muodostaa oman
moniulotteisen kokonaisuutensa, on keskeinen eltimeinalue. Ku-
ten lukuisat tutkimukset osoittavat, ihmiset painottavat eri eld-
manalueitaan hyvin eri tavoin. Zetterbergin (1978) pikku ana-
lyysi eri elamantyyleista perustuu lahinna elamanalueiden etsi-
miseen. Kuka pitda tyOstdan, kuka ruuanlaitosta, kuka korkea-
laatuisten kulutushyOdykkeiden ostamisesta jne. Keskeiset eld-
manalueet, jotka nain muodostuvat, ovat tietenkin perhe, ty6,
asuminen, koulutus ja huvittelu, seurustelu. Muitakin on, mutta
namd tyhjentavat padosan tavallisen ihmisen keskeisista eldman-
alueista. Kysymys on lahinna siita, kuinka detaljoidusti elaman-
alueet hahmotetaan: esimerkiksi onko TV:n katselu ihmisen
keskeinen eldmansisaltO vai onko han viihteeseen orientoitunut,
perhekeskeinen tyyppi? Eldmakerrat tarjoavat mandollisuuden
melko yleisluontoisiin painotuksiin. Perhe, asuminen, ty6, jokin
vapaa-ajan harraste, esimerkiksi maalaaminen tai kasityOt ovat
niita, joita elamakerroissa enemman kuvaillaan. Sen sijaan esi-
merkiksi kuluttaminen, tavaroiden ostaminen, tulee hyvin har-
voin elamdkerroissa keskeiseksi asiaksi. Tama saattaa hyvin
johtua kirjoittajien valikoitumisesta enemman kuin siita etta
kuluttamisesta on hankala kirjoittaa elamakertaansa.

Keskeinen taman alueen muutos on jo edella mainittu suhde
ty6hOn. Ensimmaisen polven eldmakerroissa ty6 on itsestadn
selvdsti tarkein kuvattu asia, raskas, vaivalloinen, mutta tyydy-
tysta tuottava ty6. Nyt tilanne on toinen: tyOsta ei eldmakerrois-
sa juuri puhuta. Onkin aivan selvad, etta vaikka Suomessa
edelleenkin arvostetaan tyOta eldmansisaltOnd poikkeuksellisen
paljon, tama arvostus ei ole luonteeltaan samanlaista kuin se on
ensimmaisen sukupolven elamantarinoissa. Tilalle on keskeisena
elamansisaltiind tullut lahinna perhe ja asunto ja laajemmin
yleensd erilaiset ihmissuhteet ja niiden vaikeudet. Karjistaen:
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raskaan ja siksi arvostetun tyOn ohi ovat ajaneet vaikeat ihmis-
suhteet.

Tama on karjistys, jota en pysty elamakerta-aineiston valossa
mitenkadn verifioimaan (niin kuin ei monia muitakaan tassa
esitettyjd vaitteita), mutta se tuntuu intuitiivisesti melko vakuut-
tavalta muunkin aineiston valossa. Nain neljas tyyppimuuttuja
sisaltdd suurin piirtein seuraavan kehityskulun: ensimmaisen
sukupolven kohdalla ty6 keskeisend elamanalueena, toisella su-
kupolvella ty6, asunto ja elaman suuri murros sodanjalkeisena
aikana, sopeutuminen yleensa, kolmannella sukupolvella asun-
to, perhe ja hankalat ihmissuhteet. Lisaksi tulevat erityistyyp-
pien mukaiset painotukset (ks. kaavio 3).

Kaytetyt nelja tyypittelyulottuvuutta sisaltdvat siis itse asiassa
myOs objektiivisten taustatekijOiden vaikutuksen. Ne edustavat
vain kunkin kirjoittajan subjektiivisesti valittamad kuvaa kasvu-
ja elinoloistaan. Tyypit eivat siis edusta pelkastaan subjektiivisia
nakOkohtia, vaan elamankaaren erilaisuutta kokonaisuudes-
saan.

Ensi vaiheen tuloksena on nain viisi elamantavan tyyppid,
joiden jarjestys on ongelmallinen, koska kysymyksessa ei ole
vain yksi ainoa ulottuvuus.

Kurja, onneton eldma, joka usein on myOs hahmoton. Kes-
keista on eldman sisdisen ja ulkoisen hallinnan puuttuminen.

Talonpoikainen, "elaman pakkorako", jossa siis olennainen
tekija on ulkoisen elaman hallitsemattomuus, mutta siihen liitty-
vä alto sopeutuminen ja elaman sisal1011isyys.

Sopusointuinen, aidosti onnellinen elama, jossa jo itse eld-
mantarina elaman sisdisine ja ulkoisine hallintoineen on silmiin-
pistavdsti erilainen.

"Meilla menee hyvin" -tyyppi, jossa kuitenkin nakyy erilaisia
kysymysmerkkeja matkan varrella ja jossa kysymys ei ole har-
moniasta, vaan eldman tiukasta sisdisesta jarjestamisesta.

Onnellisuusmuurin rakoilu — eldmantapa, jossa keskeisend on
toistaalta tiukka kontrolli ja toisaalta lukuisten vaikeuksien pal-
jastuminen. Miesten ja naisten kertomina tama eldma on hyvin
erilainen.

Kolme ensinmainittua ovat oleellisesti ensimmaisen ja toisen
sukupolven eldmankaaria, kun taas kaksi viimeista ovat enem-
mankin kolmannen ja neljannen sukupolven eldmankaaria. Raja
ei kuitenkaan ole ehdoton: kysymys on tyypillisyyksista.
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Kaavio 3 sisdltdd periaatteessa oman selityksensa eika sita
tarvinne kommentoida kovinkaan laajasti. Viisi tyyppia edustaa
siis erilaisia elamakerrallisia vaihtoehtoja. Yhdistelmat ovat ta-
vallisia niin kuin seuraavasta kay ilmi: esimerkiksi onnellinen
elama on mandollista saavuttaa eldman normaalien vastoinkay-
misten jalkeen. Toisaalta vastoinkaymiset julkisivun takana ja
turvallinen elama ovat hyvin lahella toisiaan.

Alun perin luokittelin tarkasteltavat eldmdkerrat kahteen pad-
ryhmaan: onnen tarinoihin ja karsimystarinoihin. Nama kaksi
tarinatyyppid erottuivat hyvin selvasti. Vasta myOhemmin alkoi
nakya, eta niiden taustalla olikin hyvin erityyppisia Idrsimyksen
ja onnen kaaria. Muun muassa elamanhallinnan suhteen vaihte-
lut olivat suuria ja nain luokitusta oli tarkennettava. Kuitenkin
alkuperainen jaottelu on nandakseni yllattavan toimiva: ihmisil-
lä on elamantarinassaan tietty perussuhtautuminen elamaan,
toisilla valoisa, toisilla synkka ja tamd vaikuttaa voimakkaasti
koko elamântarinan luonteeseen. Arkielaman onnellisuus on
perussuhtautumista eldmaan eikd suinkaan jotain hetkellista ja
tilapaista. Onnellinen ihminen on yleensa onnellinen, joitakin
tilanteita lukuunottamatta ja onneton ihminen on yleensa onne-
ton, miten hyvin hanen elamansa muuten meneekdan. Nain
daripaat ovat tyypittelyssa mukana. Muut tyypit edustavat sitten
erilaisia valivaihtoehtoja joissa kumpikaan — onnellisuus tai on-
nettomuus ei ole niin keskeisesti mukana. Joka tapauksessa on
selvad, etta onnea pelkastdan hetken huumaksi vaittdvat eivat
tie& mita onni sanan arkisimmassa merkityksessa on.

Yhta seikkaa on erityisesti korostettava: seuraavassa esitettti-
vat tapaukset eiveit sinansa ole tyyppejei, vaan autenttisia tapauk-
sia, joita on muutettu niin niukasti kuin mandollista. Tavoittee-
na oli sailyttaa tapauksen perusominaisuudet jopa nimen luon-
netta myOten, mutta samalla tehda tunnistaminen mandotto-
maksi. Nain niihin aina sisaltyy useamman kuin yhden tyypin
elementteja. Tassa mielessd on siis helppo havaita, eta teoreet-
tista luokitusta ei ole tehty yksistddn a posteriori, leimaamalla
olemassaolevia tapauksia, vaan teoreettinen luokitus pohjautuu
abstraktioihin, jotka elavassa elamassd eivdt koskaan toteudu
sellaisinaan.

Toinen mandollisuus olisi ollut yhdistad elamakertoja suoraan
tyypeiksi. Tata ei ole tehty siita syysta, etta silloin olisi jo
menetetty tarked tavoiteltu ominaisuus: elamakertojen autentti-
suus ja siita tuleva elavyys. Nyt lukija voi koko ajan olla varma
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siita, etta juuri tallainen elamantarina on jollekin tapahtunut (ja
tullut kerrotuksi). Mind tekee aineiston omakohtaisen pohtimi-
sen lukijan kannalta myOs helpoksi: on pyritty erddnlaiseen
triangulaatioon, jossa itse kukin voi arvioida, miten hyvin laadit-
tu tyypittely vastaa elamakertojen todellisuutta, joskin on sel-
NTH, etta kuvattu elamdkerta on kulkenut jo monessa vaiheessa
Oman kirjoittajan siivilan lavitse. Voi olla, etta siita on jatetty
pois jonkun muun teoreettisen selityksen kannalta ehdottoman
olennaisia piirteita, koska sitd on jo tarkasteltu yhdesta teoreet-
tisesta ndkaulmasta.

Freud mainitsee erdan tapausanalyysinsa yhteydessa (Freud-
Breuer 1980, 201), eta hdn on muuttanut siina tytOn isan enoksi
kuvatessaan taman seksuaalisia lahentely-yrityksia.

Sellaisia vddristymid, joita tdssa tapauksessa sain aikaan, olisi
pyrittava tyystin vdlttarndan tapauskertomusten selostuksissa.
Tapauksen ymmartamisen kannalta taman kaltainen vaaristyma
ei ole suinkaan sama asia kuin vaikkapa nayttamOn vaihdos
vuorelta toiselle.

Seuraavassa on pyritty valttamaan mandollisimman paljon muu-
toksia, jotka rikkovat Freudin perussaantOa. Mm. syntymakunta
lOytyy samalta alueelta, asuinpaikat samoin, ammatit ovat sa-
mantyyppisia kuin todelliset ammatit jne.

Nyt esitetty typologia j as "toisesta paastadn avoimeksi". Sen
luokituksia voi tarkentaa sita mukaa kun siihen liitetaan ihmis-
ten varsinaisia arkielaman toimintamalleja, keskeisid elaman-
alueita. Mita ei elamakerta-aineisto oikeastaan tarjoa, vaan
tarvitaan muuta. Esimerkiksi ajankaytteitutkimus on erinomai-
nen taydentava aineistomuoto, samoin sellaiset elamantyylitut-
kimukset kuin vaikkapa Zetterbergin kehittamat (ks. Suomen
osalta Lotti, 1981).

Zetterbergin toiminnalliset elamantyyliulottuvuudet ovat
edella esitetyn neljannen ulottuvuuden tarkennus ja sellaisena
mielenkiintoinen tyypittelyn taydentaja. Seuraavassa tarkastelen
lyhyesti kaavion 4. avulla tilannetta. Siina lahtOkohtana ovat
Zetterbergin keskeiset tyypit: koti-ihmiset, seuralliset,
set, kulutusintoilijat, liikunnanharrastajat, ruoan harrastajat,
yhteiskunnallisesti suuntautuneet. Ainakin kaksi mielenkiintois-
ta puutetta nayttaisi Zetterbergin jaottelussa olevan: koti-ihmi-
set voisi jakaa kahteen ryhmaan: kotikeskeiset ahertajat ja
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kotikeskeiset lOhOdjat ( yield ovat kotikeskeiset seuraihmisetkin)
ja toisaalta monipuoliset kodin ulkopuolella toimijat, joissa yh-
distyy eri tyyleja.

Oma ryhmittelyni muodostuu nain ollen seuraavaksi: kotikes-
keinen lOhOdja, kotikeskeinen toimija, seuraihminen, kuluttaja,
tyOihminen, monipuolinen toimija.

Tassa paaulottuvuutena on siis ankkuroituminen kotiin. Kun
taman taulukoi ristiin eldmantapatyyppien kanssa, lopputulos
nakyy kaaviossa 4.

Mita tasta voi sitten paatella? Ongelmana on, etta ulottuvuu-
det eivat ole toisiaan poissulkevia, vaan jossain mdarin paallek-
kaisia ja lisaksi kumpaankin sisaltyy monta ulottuvuutta saman-
aikaisesti.

Tallainen melko pessimistinen tyypittely, jota edella olen hah-
motellut, on todella subjektivistinen ja subjektiivinen. Kuuluu
maarattyyn filosofiseen perinteeseen kuvitella varhaisemmat
ajat paremmiksi kuin nykyiset. Kukaan ei toki luule, etta nama
ajat olivat joka suhteessa parempia, mutta jotain inhimillista
nayttaa kehityksen myOta koko ajan eldmasta karisevan pois.

Spesifisesti edella esitetyista tyypittelyista nousee kaksi kysy-
mysta:

Onko olemassa jokin nykyinen elaman tyyppi, jonka voisi
esittaa nyt esitetyn pessimistisen jaottelun vastapainoksi, ja jos,
thin mila? Zetterbergin uusiutuva ihminen voisi olla ehica tal-
lainen.

Toinen kysymys koskee tdman aineiston historiallisesti ajaton-
ta onnellista harmoniaa, ehytta elamaa. Se on siis aina mandolli-
nen, mutta mitka oikein ovat sen ehdot. Saako elamakerroista
sille valaistusta? Ainakin eldmakertojen yksi kayttOtarkoitus on
usein ollut juuri tarna: on esitetty toimintamalleja. Esimerkiksi
Vasarin Taiteilijoiden eltimtikerroista (1980) monet ovat ammen-
taneet oppia siita miten pitad Odd, jos haluaa olla suuri taiteilija.
Mutta ongelma on sama, kysymys on elaman sisdisen, mutta
keinotekoisen hallinnan oppimisesta. Naiivisti sanottuna: pitaa
olla hyva tuuri elamantapahtumien suhteen ja lisaksi pitaa yield
kehittyd oikealla tavalla elamaansd hallitsevaksi, eta elaman
sisaisesta hallinnasta tulee toinen luonto. Tata ei varmasti opi
koulussa eika televisiosta eika usein edes kotoa.



Kaavio 3. Elamakertatyypit

TYYPITTELY
ULOTTUVUUS

Talonpoikainen "eld-
man pakkorako"

Kurja ja katkeroitu-
nut eldma

Sopusointuinen,
aidosti onnellinen
eldma

"Minulla menee hy-
vin, ehka liiankin hy-
vin" — vai meneelor

Vastoinkaymiset jul-
kisivun takana	 (on-
nellisuusmuuri)

Eldman hallinta Aito sisainen, mutta Puuttuva ulkoinen ja Hyva ulkoinen ja aito Hyva ulkoinen, mut- Huono	 ulkoinen,
— ulkoinen/sisdinen huono ulkoinen hal- sisainen	 elamanhal- sisainen	 eldmanhal- ta keinotekoinen, ei mutta hyva keinote-
- aito/keinotekoi-
nen

linta: vaikeuksiin so-
peutuminen,	 tietoi-
suus vaikeuksien kes-
tamisesta.

linta: eldma kaaosta,
hahmotonta

linta,	 elamd	 jarjes-
tyksessa	 ja	 valvon-
nassa.

aito sisainen hallinta koinen sisainen hal-
linta

Elamankoke- Monipuolinen ja ta- Lahes	 pelkastaan Paaasiassa	 myOntei- Vahan, mutta myOn- Vahan, mutta kieltei-
mukset pahtumarikas elarna, kielteisid tai sellaisik- sia	 (so.	 sellaisiksi teisia	 kokemuksia sia kokemuksia, eri-
- myOnteisia/kiel- seka myOnteisid etta si	 koettuja	 tapah- koettuja)	 tapahtu- (vain	 niista	 kerro- tyisesti	 ihmissuhde-
teisid
— paljon/vahan

kielteisia koke-
muksia.

tumia. mia, mutta vaihtele-
va ja monipuolinen
elamd.

taan) vaikeuksia.

Yksityinen ja jul- Raja varsin epaselva Kaikki koetaan yksi- Ei juuri rajaa, ei mi- Erittain selva raja yk- Luja fasadi, joka al-
kinen raja — onnel- ja	 vaihteleva,	 kysy- tyiseksi, itsea koske- taan salattavaa. sityisen	 ja	 julkisen kaa rakoilla.
lisuusmuuri mys	 yksityisyydesta

ei olennainen, tietyis-
tä asioista ei vain pu-
huta.

vaksi, mutta siita ha-
lutaan	 kertoa,	 pur-
kautua.

valilla, tarkea asia.

Elaman alueet ja Ty6, perhe, oma koti Elaman painopisteet Monipuoliset	 kiin- Perhe ja vapaa-aika, Ihmissuhteet ja per-
painopisteet ja sen rakentaminen. epaselvdt, paljon nostukset.	 Tye,	 ja kuluttaminen, koulu- he ongelmina: mat-

Oman tyiinteon ar- epdonnistumisia. perhe	 taydentavat tus,	 koulunkaynti kustaminen, alkoho-
vostus, oman kodin
hankkiminen	 itses-
taanselvyys.

Tyhjiin valunut ty6,
epdonnistuneet	 ih-
missuhteet.	 Hyvid
alueita ei arvosteta.

toisiaan,	 koulutuk-
sesta saatu varmuus
omista kyvyista.

(tyossa melko vahan) liongelmat.



Kaavio 4. Eldmantapojen tyypit

Kotikeskeinen	 Kotikeskeinen
lOhOdj a	 touhuaj a

Kulutus-
intoilij a

Seura-
ihminen

Monipuolinen
toimij a

Tyii-
ihminen

Kurj a elama Perhehelvetti
1	 2

"Kdpertynyt"	 "Kiusaaj a"

Kulutus
kdrsimyksend
epatoivon
kuluttaj a

Jengi & viina
elamdntapana

Pakkorako "Isdntd"
tykilaisisa

"Emanta"
tytildisditi

Sukulais-
rakas

Parhaat puolet
esiin
(Kultareunat)

"Isanta"

Rakoileva
onnellisuusmuuri

Kodin
puristuksissa

Koti
suojapaikkana

Fasadi
kuluttaj a

TyOp akoilij a
(tyo korvikkeena)

Hyvin menee? Passiivinen
tyytyvainen

Oma koti kullan
kallis

Vauhti
paalla

Kiipij a
vauhdissa

Onni & harmonia Perhe toiminta-
keskuksena

Toiminta ulospain
suuntautunutta

sosiaalisen itsensd
toteuttaj a

TO elaman
sisaltOnd



Elaman pakkorako: sopeutuminen ja
alistuminen elamantapana

Mina olen oppinu oleen sovinnossa Jumalani kanssa. Mina kapi-
noittin ennen ja olin onneton . . . Taytyy osata . . . Kun mind
nain ikkunasta Juhanin tuovan isaa pellolta, niin ensin mina
huusin. Tuntu niin kun olis joka paikka halvaantunut. Mina
landin juokseen, mutta jo pihassa tuli mieleen . . . ettei . . . saa
pitad kiini liikaa tasta maailmasta. Kun mind olin elamassani jo
niin monta tuskaa kokenu ja nahnyt, etta ainoo tie siitta pois on,
kun luopuu . . . Ei ihminen sita voi muuta kun hyvaksymalla . .
Niin monta kuolemaa perd perda. Kun yhdesta toipuu niin toinen
tuli . . . Tuntuu niin kuin revittaisiin hajalle ihminen . . . Mutta
joka kerta on opittava sanoon etta tuolla ylhaalla tiedetaan
paremmin (VainO Linna: Taalla pohjantanden alla 3, 1969, s.
531).

Kuluneen vuoden aikana on mielipidesivullakin ollut kirjoituk-
sia, joissa akateemisen koulutuksen saaneet ovat valittaneet mm.
aviopuolison puutetta ja tyOttiimyytta.

Nyt jo eldkeikaan ehtineend on ollut aikaa lukea tata osastoa.
Oma eldmani on mennyt aika mukavasti, vaikka koulutusta ei

ole juuri nimeksikaan, ei edes kansakoulun pdastOtodistusta.
Puoliso tuli silla tavalla, etta Pohjanmaalta lOysin sellaisen "na-
muisen" tytOn. Oli siisti koti ja kaikin puolin mielen mukainen.

Kolmannella kerralla vieraillessani tytOn luonna kysyin, etta
menisimmekizi Lapualle kihlain ostoon, johon tyttO vastasi: "oota
ma vaihdan koltun".

Asia oli silla selvd. Eihan se romanttista ollut; se romantiikka
tuli kylla myOhemmin.

Pula-aikojakin tuli ja tyOt loppuivat. Vaimo kasityOtaitoisena
alkoi tehda kasitOita ja sanoi etta. landeppas ukko myymaan!
EparOin osaanko. Vaimo neuvoi, etta sano natisti paivad, kun
tulet taloon ja naytat mita on tarjolla ja mita se maksaa. Se oli
minuutin kurssitus, joka riitti vuosikymmeniksi takaamaan joka-
pdivdisen leivan.

On siind miettimista mista niita ongelmia toisilla on ja toisilla
ei. (SAO, Humppila. HS 2. 1. 81)
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— — Vastoinkaymiset olivat hanelle jokapaivaista leipaa. Se oli
hanelle tuttua, sen han tunsi ylta paalta. Ainoa minka han
oikeastaan elamassa hallitsi oli juuri vastoinkaymisten voittami-
nen. Sen oli elama kadulla hanelle opettanut. Sind sille jonka
kerta kaikkiaan alituisesti taytyy ajatella hengissa pysymista on
vastoinkaymisten voittaminen paivittain paatehtava. (Christer
Kihlman: Kaikki minun lapseni, suom. Pentti Saaritsa, 1980,
149 — 150).

Ehka keskeisin asia, minka maalla kasvanut lapsi saa oppia,
on olosuhteisiin tyytyminen, mutta mybs niista parhaan irti
ottaminen. Olosuhteita ei juuri kay muuttaminen; ihmisen on
joustettava. Tama on se perinteinen elaman opetus jonka suku-
polvet toisensa jalkeen ovat jalkeldisiinsa istuttaneet. Barrington
Moore (1979) pohtiessaan sita miksi tyOldiset sietivat epaoikeu-
denmukaisuutta ja epainhimillisia olosuhteita — jotka he itse
tiesivat sellaisiksi — selittaa tdman juuri sopeutumisella, olojen
hyvaksymisella. Siksi kapinat liittyvatkin usein olosuhteiden
mielivaltaiseen huonontamiseen yhtd hyvin kuin parantamiseen.
Niin kauan kuin joku tilanne naytti vaistamattOmalta, ei siita
ollut syyta nurista, mutta kun sita ylempad muutettiin, oli itsekin
mandollisuus esittad vaatimuksia. (ks. myOs Moore 1979,
120-121; G. B. Shaw esipuheessaan W. H. Daviesin omaeldma-
kertaan The Autobiography of a Supertramp 1980).

Mutta ennen kaikkea alistuminen on se tapa, Jolla ihmiset
suhtautuvat

se minka Hilma silloin sai, olin mina radpale, mist y ei koskaan
oikein itse mielestani kunnon ihmista tullut vaikka olen tata
isanmaata ty011akin koittanut parhaalla tandolla eteenpain vie-
da" . . . "minun piti puhua siita pojasta joka syntyi silloin hellun-
taina (1911) . . . ja hanen elamastaan tassa isanmaassa mika
loppujen lopuksi jai minulle kaksioksi, mutta en siita moiti
yhteiskuntaa, ehka en ole enempaa ansainnut." "On ihmisia
jotka aina valittaa, mina olen aina ollut tyytyvainen ja olen
tallakin hetkella . . . (Reino Liukkonen s. 1911)

Periaatteessa saman tilanteen kuvauksia lOytyy niin kirjalli-
suudesta kuin tieteellisistakin tutkimuksista varsin runsaasti.
Esimerkiksi Robert Colesin kirjassa The Privileged Ones on
kuvattu siirtotyOldisen tytar joka menee naimisiin juopottelevan
vakivaltaisen miehen kanssa. Elama on tyOntekoa, puutetta ja
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vakivaltaa. Mutta nainen "hyvaksyy elamansa ja sen hirveat
epdoikeudenmukaisuudet. Han oppii hyvaksymaan sen mika
taytyi olla hanen eldmansa (niin kuin han kerran sanoi). Han
oppi opettamaan lasta hyvaksymaan tdman elaman." Lapset
oppivat nopeasti millaiset kysymykset ja toiveet olivat typerid ja
mandottomia (Coles 1977, 519, 520).

Tallainen sopeutuminen, jonka lahtOkohtana on elaman alis-
teisuus luonnon kiertokululle, kuuluu olennaisena osana talon-
poikaiseen, maaseudun eldmadn. Kaupunkiproletaareille sen
rinnalle kehittyy eraanlainen kaksijakoinen suhtautuminen; oma
sopeutuminen, mutta toteutumattomien toiveiden sijoittaminen
lapsiin vastarinnan ja luokkataistelun ohella, joka kuitenkin on
poikkeuksellinen toimintamuoto. TyOldisten kohdalla on melko
epatavallinen toive etta lapsesta tulisi isan tyiin jatkaja. Painvas-
toin lapselle halutaan antaa lahtOkohdat, jotka mandollisimman
paljon eroavat omista, vaikka omaa elamad ei silti arvostella (ks.
myOs Sennett-Cobb, 1977, Ahponen-Jarveld 1983). Nykyajan
perspektiivista katsoen nama elamakerrat ovat luonteeltaan kar-
simystarinoita, kuvauksia vastoinkaymisista ja niiden voittami-
sesta. Ilman voittamista niita tuskin kerrottaisikaan, mihin esi-
merkiksi Burnett (1977) on kiinnittanyt huomiota. Kurjuuden ja
katkeruuden tarinoita ne eivat siis ole: tarnd on erillinen tyyppi
jonka olemus on aivan toisenlainen. Suhtautumistapa koettuihin
vastoinkdymisiin toki vaihtelee suuresti siten, etta aarimmaisessa
tapauksessa vastoinkaymisia ei lainkaan myOnneta ja koko tari-
na on hyvin valoisa ja myOnteinen.

Rajanveto elaman pakkoraon ja onnen elamakertoihin on siis
joissakin tapauksissa vaikea, kun kysymys on ensimmaisestd,
sotien ja pulan sukupolvesta. Tama on luonnollista, silla tassa
vaiheessa elamakerta vastaa tyypillisimmin juuri todellista
man pakkorakoa ilman minkaanlaista ulospdasytietd. Niinpa
sitten se mika saattaa vaihdella, oli enemmankin suhtautumis-
tapa.

Kysymys oli siis ennen kaikkea vaikeista ulkoisista olosuhteis-
ta ja niiden kuvauksesta; huutolaisuudesta, pikkurenkind olemi-
sesta, didin tai isan kuolemasta tai poislandOstd, sairauksista,
huonosta kohtelusta, puutteesta, kuntien antamasta adrimmdi-
sen niukasta huoltoavusta. Barrington Moore toteaa, etta 1800-
luvun lopun tyOldisten elamakertojen kolme pahinta ongelmaa
olivat: jatkuva puute ja kurjuus, onnettomuudet (kuolema, sai-
raudet, tapaturmat) seka juoppous.
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Puolalainen, englantilaisia tyOldisid tutkinut Ferdynand Zweig
totesi vuonna 1949 ilmestyneessd tutkimuksessaan:

Tehdessani tata tutkimusta opin ymmartamdan, kuinka voimak-
kaita ovat henkilOkohtaista, perhe ja yhteisOelamaa uhkaavat
disintegraation, hairiOiden ja rappion voimat. Ne nostavat jatku-
vasti paataan . . . Sairaus, onnettomuus, henkinen tai emotio-
naalinen epatasapaino, masentuminen ja alistuminen, huvitusten
tai liiallisen mielihyvan metsastdminen, mustasukkaisuus ja rii-
dat, onneton avioliitto, rakkaus tai ystavyys, puutteellinen koulu-
tus, slummi ja aliravitsemus, pitkat tyiimatkat, tyOttOmyys ja
tyOn epavarmuus, liian suuri perhe ja liian pienet palkat, ja
monet muut asiat vievat disintegraatioon (Zweig 1975, 125)

On hammastyttdvda, etta huolimatta kaikesta tast y ihmiset
kestavat vaikeudet nurkumatta ja perheiden hajoamisia, rappio-
ta ja erilaisia hairiOita tapahtuu niin vahan. Useimmat kestavat
vastoinkäymisensa. Kurjuus ei heita nujerra.

Historiallisesti katsoen tavalliset ihmiset ovat eldmãssdan ol-
leet vasta muutaman vuosikymmenen vapaita sellaisista huolista
ja ongelmista, jotka viela heidan vanhimmilleen olivat osittain
arkipaivaa. Eldrna ei toki ole muuttunut ongelmattomaksi, mut-
ta ongelmien luonne on muuttunut. Seuraavassa tarkasteltavat
tapaukset ovat, vaikkakin autenttisia, siina mielessd myOs tyyp-
peja, etta niihin nayttaisi tihentyvdn tavallista enemman ongel-
mia. Tdma johtuu varmasti elamakertakirjoituskilpailun luon-
teesta: osallistujien eldmãssa on tapahtunut ehka hiukan tavallis-
ta enemman.

Esimerkiksi oheinen katkelma, johon on ainoastaan lisatty
hiukan valimerkkeja, ei ehka ole sattunut aivan jokaisen kohdal-
le, mutta tarpeeksi monen, jotta sita voitaisiin kutsua yhdeksi
tyypilliseksi ensimmdisen sukupolven elamdn alkutaipaleeksi:

Olin nelivuotias kun ditini otti minut syliinsa ja vei minut aittaan
ja sanoi eta mina kuolen han vei minut pois vaan en kuollut .. .
Sitten olin viiden vanha kun minut vietiin 30 km pdahan, piiaksi,
mummini vei paljain jaloin kuijin, nukuin tien viereen, mummini
heratti, jatti minut siihen paikkaan. Emanta aamulla huusi,
nouse ykis pese astiat kato lapsi lakase lattia, han meni heinallen,
pitka penkki oli astioita tdynna. Vedin katkyen siihen likelle,
takajalka lasta souteli. Pesin astiat, lattia jai lakasematta kun
luuta oli iso, en jaksanut lakasta.

Kun emanta tuli kotiin antoi niin kovasti selkaan etta mekko
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meni vereen. Laittoi minut sitten pesemadn. Oli ulkona kuumaa
vetta kotassa, mina laitoin sen kuumaan, se paloi veri kiinni, eika
antanut minulle sita mekkoa enad. Han ei antanut minulle ruo-
kaa hyvin pienen leivankannikan antoi kateen, vetta sai kaivosta
ja penkilla nurkassa spin, en osannut muuta kun itkin itkin
aina . . . Sitten syksylla tuli diti kaymadn, olin 6-vuotias han
aukasi tuvan oven, silloin juoksin niin helman alle piiloon, niin
diti sanoi, ela itke, mina vien sinut sinne kotipuolelle paaset
kahten kilometrin padhan. Piiaksi jouduin, sain hoitaa karjaa,
ruokkia lehmat, lannat luoda . . . sitten minuun tuli kovat pis-
tokset. Emanta vei ditille, sano kay pois se tyttO, siina on
keuhkotauti. Aiti vei laakariin, ladkari sanoi, ei ole keuhkotauti.
Ty011a on tapettu, ja mina itkin vaan .. .

Ja yhta yksinkertaisesti kuin karsimykset alkoivat ne myOs
paattyivdt:

. . . sitten kavin kansakoulun kurjissa olosuhteissa ja kesalla olin
aina piikana . . . nyt loppui minun itkuni, sitten olin kiertokou-
lunopettajana ja sitten rupesin ompelemaan, tyOta. riitti. Olin
iloinen kuin perhonen. (Helmi Salovaara s. 1908)

Siind tiivistyy tuon ajan tilattoman vaestOn yhteiskunnallinen
todellisuus. Toisaalta se tuntuu nykyaj an lukijasta huomattavasti
tuskallisemmalta kuin miten se tuolloin todennakedsesti koettiin.
Lapsia oli paljon ja niiden poismeno oli tavallista. Ei kannatta-
nut investoida tunteita ja hellyytta pienokaisiin liiaksi. Mutta
olisi myOs virheellista luulla etta vanhemmat eivat olisi tunteneet
mitadn. Painvastoin kysymys oli juuri siita mista edella oli puke:
pakon edessd tapahtuneesta sopeutumisesta kurjiin olosuhtei-
siin.

Lasten suhteen tilanne oli toinen. Niin kuin kertomuksesta
kay ilmi, elaman alkuvaikeudet ovat painuneet lahtemattOmasti
heiddn mieleensa. Kysymyshan oli elaman todellisuuden yhtak-
kisesta opettamisesta lapselle, jonka olosuhteet olivat ennen sitd
olleet enemman tai vahemman inhimilliset, Barrington Mooren
tarkoittamassa mielessa: heitd oli kohdeltu niin hyvin kuin olo-
suhteet antoivat myOten. Huutolais- ja piikakokemukset opetti-
vatkin sen, ettd kaikki ihmiset eivat olleet toisilleen hyvia ja eta
ihmisten sosiaalisessa asemassa oli hyvinkin suuria eroja.

Useimpien kohdalla opetuksella oli "tarkoitettu" vaikutus. He
oppivat mukautumaan mihin tahansa olosuhteisiin, ottamaan

6 Suomalainen eldma
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vastaan eldman sellaisena kuin se tuli. Mutta mitdan epaselvyyt-
tä ei ollut siitd, mika oli vastoinkaymista ja pahaa, mika taas
elaman aurinkoista puolta.

Matti Korpinen, 1914 Ilomantsissa syntynyt mies kertoo erit-
thin tarkasti lapsuusvuosistaan jotka "kaikki muistan kuin eilisen
paivan".

Isa kuoli Matin ollessa huutolaispoikana. Ainoa muisto isasta
on matka kolmivuotiaana ensimmaiseen "hoito"paikkaan:

Muistan sen matkan kun isa kantoi selassa ja vei kunnanhoido-
kiksi erdaseen taloon. Isan kanssa istuttiin tiepuoleen ja han
katkoi petajan vuosikasvuja, joita siind istuissa sOimme. Siita se
minun elamantaipaleeni alkoi.

Eldma jatkui huutolaispoikana eri taloissa aina 16-vuotiaaksi
asti. Matti sai osakseen huonoa kohtelua, nukkui halkolaatikon
pdalla, sai kurjempaa ruokaa kuin perheen lapset, ei saanut
vaatteita, ei saanut kayda koulua loppuun asti. Vapautuminen
kunnan holhouksesta kuusitoistavuotiaana oli suuri hetki. "Se
tuntui kuin olisi lintu hakistaan paassyt vapaaksi. Ei kukaan
minua enda komentanut eika puurooni piimakokkelia pannut
voisilman sijasta jonka muut lapset saivat." Aidin kanssa kotiin
tullessa "seisatuimmen tiella ja itkimme, se oli sita sydanten
purkautumista molemmin puolin, ei siind puhuttu mitaan". Vai-
keudet kestettiin, mutta niita ei pidetty hyvand elamand. Tama
on tarked ymmartaa, sill y yha yield lOytad ajatuksen kOyhyyden
onnea tuottavasta vaikutuksesta ja kurjissa olosuhteissa eldvien
tietamattomyydesta paremmasta.

Perheiden pakollisen tai vapaaehtoisen hajoamisen ohella
(lapset lahetettiin vauraampiin taloihin pikkupiioiksi ja -rengeik-
si) tuli yhdeksi mandollisuudeksi myOs koko perheen joutumi-
nen kunnan elatettavaksi. Tamakaan kohtalo, vaikka se merkitsi
perheen pysymista yhdessa (toki edellytyksend oli se, end per-
heen elattajd oli syysta tai toisesta poissa), ei ollut kovinkaan
paljoa inhimillisempi, ainakaan mita elamdkerroista voi pdatel-
la. Katkeruus mOhOmahaisia valvojaisantid kohtaan oli suurta.
Esimerkiksi Eino Pulkkisen tarinassa valvojaisanta kuvataan
katkeran satiirisesti:

Partasen isannan ison mahan mina muistan hyvin siita syysta kun
han tuli ensimmaisen talven kevatpuolella kaymaan meilla, niin
hanen mahansa ulottui ovensuusta melkein pirtin peraseindan
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saakka. Saman isannan herttaisuuden muistan, koska han, vil-
kaistuaan meidan pOytaamme pain sanoi . . . 'Kas kas kun on
paljon torakoita, ei pitdisi jattaa leivanmuruja .pOyddlle'. Samaan
aikaan isantd hymyili kuin herran enkeli. Aiti sanoi 'Meidan
pOytd on kylla varmasti yhta puhdas tai puhtaampikin kuin
Partasen pOytd jossa olen nahnyt kaydessdni laskisoosin lainehti-
van vaikka pdivallisestd on kulunut jo pari tuntia. Hakekaapas
isdrita meidan laskisoosia, ei varmaan lOydy'.

Episodi pdanyi siihen etta isdntd paattad lykdta poikien kenkien
ja housujen hankintaa kesan yli, kun nama ovat jo talven tulleet
toimeen.

Kunnan velvollisuutena ei myOskadn ollut eldttdd yli 16-vuo-
tiaita, joten namd lahetettiin pois kotoa ellei tyOtd kunnassa
lOytynyt. Sellaisena kuin tama elamdn tavallinen tarina elama-
kerroissa esiintyy, se on luonteeltaan "vaikeuksien kautta voit-
t000n" -tarina: vaikeuksista kerrotaan olosuhteissa jotka ovat
aikaisempiin verrattuina inhimilliset, suorastaan erinomaiset.
Kirjoitushetkelld ihminen on nain ollen varsin tyytyvdinen ela-
mdansa, sovussa itsensa kanssa. Tdrnd antaa usein leiman koko
tarinalle.

Ne harvat, ehdottoman epdonnistumisen ja katkeruuden sä-
vyttdmat tarinat, joita ensimmdisen ja toisen sukupolven eldma-
kerroista lOytyy, ovat useinkin katkelmallisia, vajavaisia, viit-
teenomaisia. Kun eldmdn hallinta on loppuun asti puuttunut, on
eldmasta myOs vaikea kertoa. Poikkeuksia toki on, ja niitd
kdsitellaan erikseen.

Vaikeuksien kautta voittoon merkitsee eldmad vastakohtien
kautta. Juuri se, etta on jouduttu kokemaan elamad laidasta
laitaan, tekee nykytilanteesta niin hyvdn. Vain koettujen kdrsi-
mysten valossa voidaan mytthempid saavutuksia oikein arvioida
ja arvostaa. Tdmd eldman ominaisuus on historiallisesti spesifi,
sukupolviominaisuus. Vastakohtaisuudet eivdt ole nykydan la-
heskadn niin jyrkkia kolmannen tai neljannen polven eldmassd.

Keskeisend elementtind on edella tyypittelyssa korostettu del-
/ran aito sistiinen hallinta. Huolimatta kaikista niista vastoinkay-
misista ja mutkista joita eldmddn on sisaltynyt, on se kirjoittajan
itsensd hallinnassa. Vaikeudet hyvAsyvdan eldmaan kuuluvina,
mutta ei sita hallitsevina. Hallinta on kirjoittajalla huolimatta
siita, etta han saattaa jatkuvasti epdonnistua ponnisteluissaan
paremman elamdn saavuttamiseksi kuten Matti Korpisen ela-
massa kay. Ilman tata sisaista eldmdnhallintaa tarinan luonne
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muuttuu suuresti niin kuin seuraavasta voidaan nandd (lukij a voi
vertailla esimerkiksi seuraavassa Sirkka Parkkisen ja VainO Sa-
volaisen tarinoita).

Tavallisessa eldman pakkoraossa olevan kertojan elamantari-
na on kuitenkin monipuolisten tapahtumien, voittopuolisesti
vaikeuksien, kerrontaa. Elaman monipuolisuus ja tapahtumarik-
kaus on osittain taas eldmakertakirjoittajien lahtOkohta, mutta
sita voidaan pitda myOs tyypillistavand piirteend. Aivan "tavallis-
ten" ihmisten eldmassa ei ehka tapahtumia ole aivan niin paljon,
mutta mistaan poikkeuksellisuudesta ei voida puhua.

Taman elamantarinatyypin kertojat eivat tavallisesti kaipaa
lisda kokemuksia. Heidan kokemisen nalkansa on enemman tai
vahemman tyydytetty. Heidan eldmantarinansa kertomistapa on
myOs avoin ja selvd: ei valitteluja eika harmitteluja, ei sulkeutu-
neisuutta, epamaardista kerrontaa. Kaikkea ei tietenkaan kerro-
ta (jos vertaa Kalle Pdataloon, niin suurin osa elamassa tapahtu-
neesta jaa pois).

Mitaan salailua tai yksityiselaman suojelua ei nayttdisi tapah-
tuvan. PoisjatOt johtuvat enemmankin kiireesta ja viitsimattO-
myydesta.

Eldman tarkeat asiat pyOrivdt oikeastaan kolmen navan ympa-
rind: Ty6 (tyOnteko sinansa.), asunto ja perhe. Naista perhe jad
usein kaikkein vahimmalle. Eldmassa on kysymys saavutuksista,
perhe muodostaa naille saavutuksille perustan. Asunnon han-
kinta taas merkitsee ylimaardisia ty6pdivid, yhteista aherrusta ja
talkoita. Siihen liittyy siis vanha talonpoikainen elamantapa ja
sen normisto taydellisimmin. Hankitun ammatin luonteesta riip-
puu, miten tata tyOn etiikkaa muuten voidaan soveltaa. Elama
on kuitenkin yhta loputonta aherrusta, hyvalla tai joskus huo-
nommalla menestyksella. Lopputuloksena on siis oikeastaan
aidosti "talonpoikainen" tarina, jonka puitteet voivat olla enem-
man tai vahemman kaupunkimaiset. Nain on selvaa, etta tarinaa
ei juurikaan esiinny kolmannen sukupolven kohdalla. Kolman-
nen ja neljannen sukupolven "tavallinen" tarina on jo melko
lailla erilainen.

Enta elaman pakkoraossa elavan ihmisen unelmat? Elamaker-
toihin sisaltyy harvinaisen vâhan toiveita, unelmia, kuvitelmia
paremmasta elamasta. Hyva eldma on kirjoittajalle usein hyvin
yksinkertainen asia: Lasten menestyminen, oma asunto, van-
huus elettynd yhdessa aviopuolison kanssa, rikas ja monipuoli-
nen elamd. Tarinoihin sisaltyva armoton ponnistelu oman asun-
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non saavuttamiseksi antaa aiheen olettaa, etta asunto olisi eh-
dottomasti haave numero yksi sitten kun elamankumppani on
lOydetty ja perhe perustettu. Tama asunto saa myOs mieluiten
olla omakotitalo, mOkki ja perunamaa, vanha kototila maalla tai
ainakin sita jollain tapaa muistuttava kesamOkki.

Niinpa on todella hammastyttavaa lOytad sama tavoite maan-
tieteellisesti ja historiallisesti aivan toisenlaisesta tilanteesta,
saksalainen Adolf Levensteinin viime vuosisadan lopun tyOldis-
kyselysta, jossa han kysyi myOs tyOldisten unelmia. He halusivat
ennen kaikkea kahta asiaa; pienta mukavaa taloa ja maapalaa
maalta (ks. Barrington Moore 1979, 214).

Barrington Moore tulkitsee tatd kaipuuta seuraavasti:

Oliko talo maalla jonkun syvallisemman tarpeen vertauskuva ja
heijastuma? Oliko se karkea mutta konkreettinen kuva siita
turvallisuudesta mika kuului varhaisempaan maailmaan, jossa
tyOldisia kohdeltiin sentadn siedettdvdn inhimilliselld tavalla —
maailmassa jossa eriarvoisuudet toki olivat suuret, mutta jossa
eriarvoisuuksien "kulmat" oli pehmennetty ylempien ja alempien
inhimillisella kanssakaymisella. EivatkO he ihmisind ansainneet
edes vahaista kunnioitusta ja huomioonottamista, edes sen ver-
ran aineellista korvausta, jotta olisivat voineet tehda tyOtadn
ilman nalan ja vilun aiheuttamaa tuskaa? EikO heille pitdnyt
sallia silloin talloin rajua huvittelua ja elaimellisia tunteita?

Kun tiivistda kaiken kyselyista ja tyOldisten omaelamdkerroista
saatavan aineiston, on minusta ilmeista, etta tama yksinkertainen
siedettavan inhimillisen kohtelun kasite on kaikkien niiden taus-
talla, etta se on implisiittinen (ja usein eksplisiittinen) olettamus
joka sitoo ne kaikki yhteen (Barrington Moore 1979, 216).

Vaikka Mooren kasitteesta "siedettavan inhimillinen kohtelu"
(decent human treatment) voidaan olla eri mielta — itse korostai-
sin elamanhallintaa ja sen liittymista juuri taloon maalla, jossa
kukaan ei padse mdarailemdan, on itse oman itsensa herra — niin
on todella hammastyttavad miten hyvin hanen ajatuksensa sopi-
vat "elaman pakkoraon" kuvauksiin. Talo maalla on toki usein
supistunut pelkastdan omaksi kerrostaloasunnoksi Helsingin
asumalahiOssa, mutta kesamaki korvaa sen osittain. Tarkeintd
on, etta tavoite sinansa ei juuri ole muuttunut. Onnellinen, hyva
eldmd on turvallisuutta, inhimillista kohtelua, elaman hallintaa
aineellisten olojen turvaamisen kautta. Sen kummallisempaa se
ei ole.
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Aluksi esitettdvdt kaksi elamantarinaa, yksi miehen ja yksi
naisen, ovat ehka puhtaimmin vastoinkaymisten kirkastamia,
jatkuvan uurastuksen tarinoita. Ndissa vastoinkdymiset korostu-
vat, mutta ne eivat silti ole kurjan ja onnettoman adman ku-
vauksia. Kirjoittajan perussuhtautuminen on toisenlainen, opti-
mistinen, myOnteinen, toimelias. Elamdntapa riippuu siita miten
ihminen elamaansa suhtautuu. Tdmd on eldmdkertojen yksi
keskeinen opetus.

Matti Korpinen, 1 66

Matti Korpisen elamantarina on ehkd puhtaimmin Saarijdrven
Paavon taman vuosisadan muunnelma, joskin hallalla ja huo-
noilla pelloilla onkin myOs osuutensa asiassa. Matti on syntynyt
Ilomantsissa 1914 ja Ildn on kokenut edella kertomani huutolais-
lapsen kohtalon, ainoaksi muistoksi isdstd Adneen petdjan vuo-
sikasvujen sythnisen tien poskessa isan kanssa.

Lapsuuttaan huutolaisena Korpinen kuvaa varsin tarkkaan
mutta ei ole siita suinkaan katkera: "Minun vuoteeni oli oven-
suussa oleva halkolaatikon kansi, jota silloin nimitettiin kolpit-
saksi, johon mahtui kuutio halkoja kun oli se iso tab ja monta
uunia lammitettava. Mina ne halot sain kantaa siihen kun
kin aloin kyetd, vaikka halko kerralla. Ei minulle ollut mitddn
tilavaatteita, ne vaatteet pdalld nukuin mitd paivdlld oli. Minun
ikaisia talon lapsia piti ruveta hoitamaan, kylld katsoin haikeana
kun talon lapset leikkivat. Ei minulla ollut leikkiaikaa, sita taytyi
jo tehda monenlaista hommaa. Jokainen kdski, joko teit sen ja
sen, yield pdandn paiskasivat kun ei kerinnyt juosta jokaisen
kaskyj .

Mina olin jo saanut tehda monenlaista hommaa kun talon
lapset vasta ylOs nousivat. Talon emdritd ensimmdisend minut
aina herdtti, sanoi nousehan syOttyr siita ylOs, se oli minun
nimeni. Mind kaikki muistan kuin eilisen pdivdn."

1 Nimen jaljessa oleva ika tarkoittaa kirjoittajan ikaa kirjoitushetkella, so. v. 1979.
Tama on myOs kertojan nykyhetki. Korostettakoon yield kerran, etta seuraavassa
esitettavat tapaukset ovat yhta lukuunottamatta autenttisia, lyhennettyja elamakertoja,
joista on muutettu tunnistustiedot, mutta niin, etta tarinan logiikka ei muutu.
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Ensimmainen ilonaihe Matin elarnassa olivat omat kengat,
jotka suutari hanelle teki, se innosti tekemadn yhd ahkerammin
tOita. "Mina tiskasin astiat, lakasin lattiat, laitoin leipataikinan
juuren happanemaan ja monenlaista pienta tyOta joita ei omilla
lapsilla teetetty. Sita oli niin vasynyt, etta heti nukahti kun
hetkeksi kavi yhteen kohtaan." Se, etta Matti pdasi kaymaan
vain kaksi luokkaa koulua, harmitti hal-1th suuresti, vaikka kou-
lussakin han sai kuulla olevansa huutolainen.

Kuusitoistavuotiaana, 1930, Matti vapautui kunnan holhouk-
sesta ja muutti asumaan ditinsa kanssa. Han sai metsatOita ja
perhe tuli joten kuten toimeen. Jaljella olikin vain diti ja kaksi
nuorinta veljesta. Pula-aika katkaisi toimeentulon, mutta Matti
joutui nyt armeijaan, missa han parjasi hyvin samalla periaat-
teella kuin huutolaisena: "Kun oli rivakka ja nOyra, hyvin meni
kaikki."

Armeijan jalkeen Matti pdasi uudelleen metsatOihin ja osti
pienen palstan radan varresta Ruskealassa. Han alkoi rakentaa
sille makia ja muutti asumaan ldheiseen taloon. Talon tytar
osoittautuikin mieluiseksi ja syksylla 1938 heidat vihittiin. Appi
on vanha ja sairas, maat rappiolla, mutta Matti ja Martta rupesi-
vat "oikein nuoruuden innolla maata viljelemaan. Ei sita kauan
saanut rauhassa dad, kun tuli liikekannallepano ja talvisota."

Matti oli 25-vuotias kun sota alkoi ja 31-vuotiaana han paasi
pois armeijasta. Armeija-ajasta han ei kerro paljoa: han yleni
ryhmanjohtajaksi, oli mukana hiihtopartiossa rintaman takana
ja konekivadrimiehend usein vaarallisissa paikoissa. Armeijaan
liittyy mielenkiintoinen poisjattO: uskonnollinen vakaumus, joka
siella ollessa syveni niin etta Matti yeti raamattupiirid omassa
osastossaan (haastattelutieto). Sota-aj asta elamakerrassa maini-
taan sen sijaan taas yksi epdonnistunut yritys: vaimon paluu 1943
kotitilalle ja uuden navetan rakentaminen, lehmien ja hevosten
ostaminen, perunan ja viljan viljely. Kun evakkoon vuonna 1944
jouduttin jaivat viljat puimatta ja perunat korjaamatta, navetta
vaille ovia ja ikkunoita.

Niin on sota ohitse ja uusi elamd alkamassa. Aluksi perhe oli
vuokralla eradn kartanon mailla Eteld-Suomessa, mutta sitten
saatiin oma asutustila Pyhaselalta. Evakkona Eteld-Suomessa ei
voinut olla, isantien suhtautuminen oli niin ynseda, varsinkin
kun Korpisen perhe oli jo viisilapsinen sodan padttyessa.

"Tein tyOni ahkerasti ilman isantien vahtimista, en mina karsi-
nyt sanomista enad." Niin muutettiin Pyhaselkaan kevaalla 1947.
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Vanhin lapsi alkoi silloin koulun. Tila oli synkkad kuusimetsda,
jota ensimmdisen talven aikana raivattiin 12 hehtaaria auki ja
tehtiin pelloksi. Mutta pellot eivat tuottaneet mitaan: halla vei
kaiken. Perunanvarret paleltuivat monta kertaa kesassd. Pojista
alkoi olla vahan apua ja Matti koetti olla poikien kanssa niin
paljon kuin mandollista. Pojat saivat Wilda huvikseen toita ja
syntyihan siind jotain, kun he olivat reippaita. Silti isan harteilla
oli suurin ty6 ja yrittaminen, rakennusten rakentaminen, viljely
ja metsaty6t. "Terveitd olivat toiset, paitsi minun terveyteni
alkoi jo reistailla. Oli anemia ja vatsahaavan alkua, eika ihme —
koneetkin kuluvat vaikka olivat terasta jos nyt heikkorakentei-
nen ihminen. Minua ei enda tahtonut y011d nukuttaa, mietin mita
pitdisi tehda, tallainenkaan eldma ei voi enda jatkua, ainaisessa
velkakierteessa kauppaan. TOta riitti, mutta ei saanut tyOnsa
tuloksista vastaavaa hyOtya. Jata vanhat valmiit pellot, joissa ei
koskaan kaynyt halla ja Wide korpeen elamaa aloittamaan, oli
sellainen muutos karjalaisten elamassd, ettei sitd kanta-Suomen
ihmiset taysin kasita."

Lopulta Matti yritti muutaman vanhemman lapsen kanssa
vuokrata Etela-Suomesta peltoja mutta siellakin kavi huono
tuuri. Viljan vei kuivuus. Niin perhe muutti Eteld-Suomeen
1950-luvun lopulla. "Niin sitten laksimme etelad kohti ajamaan,
oli hevonen ja kaksi lehmaa jaljella yield, muut eldimet moin
ennen lahtOd. Rekka-autossa oli tunnelmaa, koko maallinen
omaisuus, lapset ja muut tavarat."

Perhe yritti yield ostaa pienta maatilaa, mutta lainaa ei jarjes-
tynyt ja niin oli luovuttava. Matti meni tie- ja rakennustOihin ja
totesi: "Olimme olleet maassa kiinni kynsin hampain eika ollut
onnistanut mikdan. Viimein oli uskottava, syOtava vain toisen
kasvattamaa ja leipa on riittanyt."

Raju tyOnteko olikin sitten jo ehtinyt tuhota Matin terveyden.
Kolmen selkdleikkauksen ja yhden sydaninfarktin jalkeen Matti
joutui vuonna 1973 sairaselakkeelle. "Ihan viimeiseen asti yritin
tehdd toita niin etta joskus joutui tulemaan tOista kontaten."
Ensimmaisen selkaleikkauksen jalkeen Matti sai opetella kont-
taamaan yhdessd vastasyntyneen kuopuksen kanssa, mutta tOi-
hin yield teki mieli ja vasta syclaninfarkti pani lopullisesti topin
yrityksille. Vieth. yritti perhe saada pystyyn autokorjaamoa, kun
kolme vanhinta poikaa oli suorittanut autonasentajalinjan, mut-
ta lainaa ei saatu ja niin joutuivat pojat Helsinkiin tOihin. "Sekin
haave epaonnistui, ehka niin on paras", sanoo Matti tast y yrityk-
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sestaan.
Lapsia Matille kertyi kaikkiaan kymmenen, joista kirjoitus-

hetkella yksi enda on kotona, muut jo maailmalla. Nuorinkin oli
juuri paassyt ylioppilaaksi. Vain vanhemmista lapsistaan han
kertoo jotain, muuten han vain toteaa, eta lapset ovat menesty-
neet hyvin ja etta perheessa on aina ollut hyva henki. Nyt on
ukin ilona lastenlapset, joiden kanssa han voi leikkia elakepaivil-
Man.

"Elaman ilot ovat ne ukin ja mummin pienet lastenlapset,
seka omista lapsista kun heilla elamassdan hyvin menee. Kesat
menevat mukavasti kesamOkilla, jossa on monenlaista puuhaa
voimien mukaan. Valilld otan nitroa ja lepdan, taas jotakin teen,
sita kun on koko ikansa joutunut tyOta tekemaan ei osaa jouten
olla ennen kuin on pakko."

Yksi lapsista on Australiassa asti, muut asuvat lahella ja heists
on paljon seuraa. MyOs "ystavdt ovat elaman piristajia ja autta-
neet kun elamdssa on ollut vaikeaa".

Matin suhtautuminen eldmaansa on kaksijakoista. Toisaalta
han korostaa vaikeuksiaan ja epaonnistumisiaan esittaen ikadn
kuin hirtehishuumorilla pahimmat paikat, harmittelee paitsi epa-
onneaan myOs olosuhteiden hankaluutta, valtion maaraysten
tyhmyytta, sairaselakkeen saannin vaikeutta, kunnan viran-
omaisten korskeutta, ladkarien suhtautumista. Han sanoo myOs:
"Meidan ikapolvi on joutunut raskaimman taakan kantamaan:
sodat, evakkoreissut, raivata korvet pelloiksi ja saanut raihnai-
sen ruumiin palkaksi." Kuitenkaan han ei ole katkera vaan
pikemminkin elamaansa tyytyvdinen. Han pitaa itsedan onnelli-
sempana kuin nykyajan ihmisid ja toteaa etta "onhan se hyva,
etta kaikien vaikeuksien jalkeen meilla sentdan on oma asunto".
Tama vaikutelma vahvistui haastattelussa, jossa Matti korosti
voimakkaasti tyytyvaisyyttadn.

Tietenkin kysymyksessa on karjistetty — joskin todellinen —
tarina, mutta sita voi pitad juuri elaman "pakkoraon" sisalta-
mien eri mandollisuuksien kuvauksena. Sisainen elaman hallinta
korostuu voimakkaasti ja pyrkimys myOs ulkoiseen hallintaan.
Lapsienkin sanotaan "jarjestaneen oman elamansa". Eldma on
todellakin taynna erilaisia tapahtumia ja kokemuksia sodasta,
sairauksista, huutolaisuudesta, tyOnteosta, eri ammateista, vaik-
ka male jakaa. Nyt koettu seesteinen ja rauhallinen vanhuus
olisi vain saanut alkaa aikaisemmin. Matti Korpinen kuoli vain
vuosi elamdkerran kirjoittamisen jalkeen.
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Matti Korpiselle olisi toki suonut tasaisemman eldmdn, ja on
aivan ilmeista, eta hdn olisi kyennyt kdyttdmdan hyvakseen
myOs myOtakaymiset. Hanen tarinansa olisi helposti voinut olla
onnen ja sopusoinnun tarina. Eldmdn ulkoiset puitteet eivdt vain
antaneet talle myOten. Mutta paljon Matti kuitenkin eldmasta
irti sai.

Ellen Hyrske, 75

Taman eldmantarinan kirjoittaja on yksi kilpailun vahimpia.
Tarinan lahtOkohtana on huomattava sosiaalinen romandus, Jol-
la on ollut koko eldman muotoutumiseen epailematta merkitys-

mutta joka eldman kokonaisuuden kannalta tuskin on keskei-
nen. Toisin sanoen, tarina voidaan myOs tulkita kenen tahansa
pienviljelij an eldmantarinaksi.

Ellenin isa oli varakas puutavarakauppias, myllyn omistaja ja
sekatavarakaupan pitajd Savonlinnan lahistOltd. Hanen kohta-
lonsa muistuttaa melkeinpd Joel Lehtosen Putkinotkon Konstan-
tin KOnOlinid ja ellei se olisi tapahtunut kymmenen vuotta
mytithemmin, olisi voinut kuvitella Lehtosen kdyttaneen hanta
esikuvanaan. Isd nimittain meni 20-luvun puolessa valissa kon-
kurssiin ja perhe joutui puille paljaille.

Tdtd ennen pikku Ellen vietti maaseudun iloista eldmdd, aut-
toi kaupassa, toimi nuorisoseurassa, naytelma- ja lausuntaker-
hoissa. Talossa jdrjestettiin kinkereitd, isa oli kyldnvanhimpana
ja vaikutti muutenkin kyldn elamdan. Talo oli kauniilla paikalla
jarven rannalla laivareitin varrella. Sinne tuli kyldn ensimmainen
puhelin. "Tunsin arvoni suosittuna kauppiaan ja liikemiehen
tyttarend ja ystavid olin saanut paljon", kirjoittaa Ellen.

Sitten alkoivat ongelmat kerdantya. Ellen hoiti jo kauppaa,
silly isdn veli oli mennyt naimisiin ja muuttanut muualle. Muuta-
ma talollinen perusti aivan viereen osuuskaupan. "Olivat var-
maan kateellisia kun meilla meni hyvin." Niinpa ensin loppui
kauppa ja sitten isan koko liike meni konkurssiin. "Puutavara-
homma vei meiddt perikatoon (. . .) Olimme nyt kOyhid kuin
kirkonrotat. Muutimme asumaan niihin huoneisiin, missa ennen
pidimme vuokralaisia. Osuusliike siirtyi nyt seddlle ja 14-vuotias
veljeni padsi hanelle puotipojaksi." Ellen toteaa, ettei konkurssi
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tuntunut hanen elamassaan aluksi mitenkaan. "En tuntenut
alemmuuden tunnetta enka yield kovin surrutkaan. En paljon
huomannut muidenkaan halveksuntaa." Han toimi nuorisoseu-
rassakin kuten ennen.

Vahitellen kuitenkin muutos tuli ilmi ja perheen tilanteen yha
huonontuessa apua ei saatu. Vanhemmat elelivat jonkin aikaa
pelkastaan vanhempien veljien marjanpoiminnasta saatavilla tu-
loilla. Ellen kirjoittaa usein siita, kuinka hanta Makelan tyttOa
nOyryytettiin. Han oli kuitenkin ylpea eika itsekaan halunnut
apua pyytaa.

Ellen Hyrske kuvaa elamansa muutosta varsin yksinkertaises-
ti, mutta selvasti sen kurjistumien ja oman sopeutumisensa
todeten: "Rupesin hakemaan trtipaikkaa. Uusi vaihe eldmassa
alkoi. Alkoi alatie." Ensimmainen ty6paikka oli "emannan apu-
lainen". "Luulin paasevani sipsuttelemaan valkeassa esiliinassa
jonkin kartanon keittiOssa." Niin ei kaynyt, vaan talo oli "pieni
harmaa mOkki", jossa Ellen joutui lypsamaan lehmiakin, mita
han ei ikind ollut tehnyt.

Ellen muutti Savonlinnaan ja teki With ompelijana eika enad
juuri kaynyt kotona. Sitten han ryhtyi Kiuruvedella kauppa-
apulaiseksi ja tutustui taalla mieheensa, syvasti uskovaisen pien-
vilj elij an poikaan.

Haat jarjestettiin "vanhimman kaavan mukaan", olihan Kiu-
ruvedella runsaasti herannaisid. "En tiedd, oliko ratkaisu oikea
tai vaard", sanoo Ellen Hyrske avioliitostaan, jota kesti 26
vuotta, miehen kuolemaan asti. Elamakerrassa ei miesta paljon
mainita. Ellen kertoo etta tama alkoi nopeasti vieraantua per-
heesta ja viettad aikaansa muualla. Lapsia syntyi kuitenkin
kaikkiaan kandeksan.

Avioliiton jalkeen Ellen joutui aluksi sellaisiin pienelajan
tOihin mita han ei ollut koskaan eldissaan tehnyt. "En ollut
tottunut kantamaan lehtikonttia. Elettiin yield aikaa, jolloin
pientilalliset riipivat lehdet vesakoista ja nuorista puista, kantoi-
vat lehdet kuivumaan latojen lattioille, seuraavan talven karjan-
rehuksi (. . .) En ollut oppinut myOskaan kulkemaan kaukana
upottavilla soilla heinda tekemassa. Olin naantymispisteessa kun
illalla tyOn jalkeen olin kavellyt kotiin nelj akin kilometric."

Pian Ellen pddsi vahaksi aikaa kauppa-apulaiseksi ja mies sai
pappilasta ty6paikan, joten he muuttivat asumaan kirkonkylalle.
Asunto oli vain surkea, "oikea rotankolo". "Isa lahti aamulla
varhain pappilaan ja tuli kotiin iltamyOhalla. Meilla lapsilla ja
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minulla obi ilcavad. Iltaisin istuimme sangyn kannella ja odotim-
me vain isan kotiin tuloa. Tama vuosi obi oikea kurjuuden vuosi,
viimeinen kirkolla viettamamme vuosi. Mikahan sai meidat
muuttamaan hyvastd asunnosta siihen rotankoloon. En olisi
ikind uskonut joutuvani sellaiseen alennustilaan, mina jonka
kodissa obi ollut monia huoneita ja elama helppoa ja turvallista.
Kylla Makelan tyttOa nOyryytettiin! En saanut edes retonkimek-
koa kesdksi ja kenkind obi pappilan sisdkOn vanhat kengat, jotka
Uri obi pannut aitan able kerAldisid varten."

Mieskin alkoi olla enimmakseen poissa kotoa, myOs sunnun-
taisin kun taas Ellen obi yksin kanden lapsensa kanssa. Niinpa
han sitten pdatti lahted kotiinsa lapset mukanaan.

Han kuvaa matkansa ja sen vaikeudet tarkkaan, sills rahaa
hanella ei ollut. Tadlid hanen obi kuitenkin pian palattava mie-
hensa luo, sills vanhempien asema obi kestamatOn. He pystyivat
tuskin elattamdan yield kotona olevia lapsiaankaan. Sen jalkeen
seurasi Ellenin kuvaama pahin onnettomuus: mies sai haltuunsa
isan tilan vanhimpana poikana. "Minulle se obi kuin kuoleman
isku. Olisin mieluummin asunut vaikka siind rotankolossa, mutta
kristittyind meidan obi otettava tams askel. (. . .) Oli vaikea
nousta sits riihimaked. Mutta mitas voit. Oli vain siirrettava
jalkaa toisen eteen kuin kahlevangin. Oli marraskuun 11. paiva
vuonna 1933. Jo ennen meita obi siella kuusi henkiled (. . .)
kaikki samassa pienessa mOkissa." Heilla itsellaan obi tallOin jo
kaksi lasta.

Ellenista ei tullut myOskadn talon oikeaa emantaa, vaan pel-
kastdan sivullinen, kun siirtokirjat tehtiin. Tassa torpassa han
sitten vietti elamansa vuodet kunnes muutti eteldan. Vahitellen
miehen nuoremmat sisarukset muuttivat pois ja Ellen perhei-
neen jai jaljelle. Elamd tasaantui ja Ellen obi pienviljelijan
vaimo. Han kuvailee tarkkaan sota-ajan hankaluuksia suuren
perheen kanssa. Mies palasi sodasta vahingoittumattomana ja
perhe asusteli pienta miikkiadn.

Sodan jalkeen obi kova tybinto kaikilla. Ellen Hyrske harmit-
telee, etta heidan tilansa obi juuri sen verran iso, ettei valtion
lainaa uusia rakennuksia varten saatu. Mutta pellot pantiin
entistd ehompaan kuntoon.

Mies kuoli sitten juuri kun tilaa alettiin uudistaa. Oli pantu
tiilinavetan rakentaminen alkuun. Vanhin poika jatkoi siita,
mutta velkaa alkoi kertya niin paljon, etta obi sitten pakko
lopettaa.
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Lasten lukumadra oli Ellenille arka paikka. "En pitanyt siita,
etta tehtiin lukua lasteni paljoudesta. Itsehan lapsistamme huo-
lehdimme ja ilman yhteiskunnan apua olimme tahan saakka
selviytyneet. Ihmiset olivat saalimattOmia. En saanut myOtatun-
toa osakseni. Paras oli kantaa yksin se taakka, mika oli kannetta-
vaksi annettu. Yha enemman sulkeuduin itseeni ja olin entista
yksindisempi."

Yksinaisyys ja eristaytyminen kuvastuvat elamakerrassa var-
sin selvasti. Miehesta ei ollut tukea ja juoruilevia naapureita ja
kylalaisia Ellen valtti. Tassa varmaankin heijastui hanen lapsuu-
tensa kokemus suuren talon suositun tyttaren asemasta aivan
rutikOyhaksi joutuminen.

Ellen kuvailee tarkkaan raskasta tyOtaan main emantana ja
korostaa sopeutuneensa lopulta hyvin asemaansa. "Ei main
emanta ole onneton monista puutteellisuuksista huolimatta.
Miksi han olisi onneton? Hamlla on oma pieni koti, rakkaat
lapset ja hyva mies. Onni ei ole ulkopuolinen asia. Onni on
sisainen tila, mielen rauha ja tyytyvaisyys. Onni on saada poimia
marjoj a istuttamistaan pensaista. Katsoa kuinka omat lehmat
syOvat tuoretta apilan odelmaa pellossa lahteen alla. Kun lapset
terveind alkavat koulussa uuden lukuvuoden ja pienin lapsi ottaa
ensimmaisid askeleitaan. Kaikki tams on onnea."

Elamdkerran perusteella tallaista onnea Ellen Hyrskeella oli
kuitenkin varsin vahan. Mies sairasti pitkaan ennen kuolemaan-
sa ja muitakin vastoinkaymisid riitti. Elamdkerrassa korostetaan
voimakkaasti osaan tyytymista, noyryytyksien karsimistd nujer-
tumatta. Vastoinkaymisid on riittanyt ja kaikkia ei Ellen edes
mainitse. Ongelmista aviomiehen kanssa vain vihjaistaan.

Uskonnollisuus on myOs Ellenille tarkeaa ja han siteeraa
mielellaan raamatunlauseita kertoessaan eldmdnsa vaikeista
ajoista. Han on suorastaan ylped vastoinkaymisistaan ja niiden
kestamisesta. Mutta elamakerta on toisaalta varsin ulkokohtai-
nen; siind kuvataan yleisid tapahtumia ja tapoja tarkkaan, mutta
oma elama mainitaan suhteellisen ylimalkaisesti. Esimerkiksi
lapsista ei kerrota juuri mitadn.

Miehen kuoleman jalkeen 1955 vanhin poika jatkoi talon
pitoa. Muut lapset muuttivat vahitellen pois, kaksi heists Ruot-
siin asti. Tila meni aluksi hyvin ja rakennettiin uusi talo ja
navettakin, mutta vuonna 1968 oli tilan pidosta pakko luopua.
Ellen muutti vanhimman poikansa perheen kanssa Vantaalle,
missa he nyt asuvat. Ellen vuokrayksiOssa, pojan perhe asuu
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viereisessa talossa. Ellenilla on paljon harrasteita, paraikaa han
opiskelee ruotsia voidakseen puhua lastenlasten kanssa. "Lahei-
sin ja rakkain harrastus" on kirjoittaminen: ehka syy miksi
elamakertaan liittyy paljon keinotekoista.

Elamaansa Ellen on erittain tyytyvainen. "Olen viihtynyt Van-
taalla erittain hyvin. Tulen toimeen kansanelakkeella, vaikka
sairaskulut ovat huomattavat. SdastOja ei voi tehdd parhaalla
tandollakaan. Olen osaani tyytyvainen."

Ikavia asioita han ei halua edes muistella vaan haudata ne
pois: "'UN/at asiat saavat Ada elamdkertakirjoitukseen ja hei-
tan ne unohduksen mereen. En halua ikavilla muistoilla varjos-
taa elamani iltaa. Haluaisin viettaa valoisan vanhuuden."

Ellen Hyrskeen kirjoitusharrastukset heijastuvat elamdkerras-
sa hyvin. Siind on paljon runoja, myOs aivan nuorena tyttOsena
sydamentuskassa kirjoitettuja ja siind kuvataan paljon tapoja ja
ymparistOja, mika elamakerroissa on harvinaista. Toisaalta siita
puuttuu paljon varsinaisesti Ellen Hyrskeen elamdan liittyvad;
ennen kaikkea tasaantuminen elamdan miehen kanssa, johon
aluksi oli niin vaikea tottua. Nyt Ellen Hyrske on tyytyvainen
vanhus, mutta aina han ei ole sits ollut. Elamakerrasta nakyy
selvasti, etta sopeutuminen elaman kolhuihin on vienyt pitkan
aj an.

Ellen Hyrskeen ja Matti Korpisen elamantarinat ovat vastoin-
kaymisten tayttamia. Puhuminen eldman tavallisesta "pakko-
raosta" saattaa olla liioittelua; nain onnetonta ei tavallisten
ihmisten elamd liene ollut. Olennaista tassa on kuitenkin vastoin-
kaymisten kestaminen, se etta jopa tallaisten vastoinkamisten ja
elaman iskujen jalkeen ihminen jaksaa olla tyytyvainen, suhtau-
tua elamdansa valoisasti, puhua onnesta ja tyytyvaisyydesta.

Seuraavat kaksi miehen tarinaa edustavat toisen sukupolven
kokemia eldman vastoinkaymisia ja niihin suhtautumisen tapoj a.
Niissa voi sanoa lapsuusvaiheen olevan jossain maarin helpom-
man, joskaan ei paljoa; toiseen sisaltyy raskasta tyOntekoa ja
koulunkaynnin keskenjaaminen isan kuoleman takia. Toinen
sen sijaan on melko tavanomainen maalaispojan lapsuus, valirik-
ko isan kanssa ja muutto kaupunkiin. Perusta on kummassakin
sama; ankara tyOnteko ja eteenpain pyrkiminen. Kummassakin
myOs asunnon tavoittelu ja hankinta muodostavat yhden tarinan
keskeisista kohdista.

Toiseen sisaltyy taas pakkomuutto maaseudulta keski-iassa,
kun kauppiaana toimiminen syrjdkylassa ei enaa ly6 leiville seka
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siirtyminen tehtaaseen tOihin.
Tama yrittajasta tyOldiseksi -elamankaari ei ehka ole aivan

yleinen, mutta kuvaa dramaattisesti suomalaisen yhteiskunnan
sosiaalista muutosta, palkkatyOldistymisprosessia. Lopputulok-
sena on kummassakin tapauksessa tietty tappiomieliala, tunne
eldman valumisesta hukkaan. Elaman lahjoihin ei olla tyytyvai-
sid, joskin saavutuksia myOs on.

Toisen sukupolven kohdalla voidaan puhua yhteiskunnallisen
muutoksen kaksinaisvaikutuksista kaikkein selvemmin; toisaalta
nykytilanteen aineellisesta paremmuudesta verrattuna lapsuu-
den aikaisiin oloihin, toisaalta yhteiskunnallisen muutoksen —
maaseudun autioitumisen ja keskittymiskehityksen seka toisaal-
ta teknisen kehityksen — aiheuttamista epavarmuuden lisaanty-
misesta ja tavoitteiden valumisesta hukkaan.

VtiinO Savolainen, 45

VainO Savolainen syntyi 1934 KarkOlassa, jo yli 40-vuotiaan
metsatyOmiehen yhden huoneen mokkiin, missa ennestaan oli jo
nelja lasta, kaikki tyttOja. Sodan jalkeen syntyi Vain011e yield
veli. Ikaero vanhimman ja nuorimman lapsen valilla oli yli 10
vuotta ja niinpa VainOn lahestyessa kouluikaa alkoi vaki kotona
vahentya sisarten mennessa karjapiioiksi ja lapsenkaitsijoiksi
lahitaloihin. Isa oli jo niin vanha, ettei han joutunut enaa sotaan,
mika paransi perheen asemaa, mutta silti "pitka pula-aika sota-
aikana oli meille IcOyhan kodin lapsille kovaa aikaa. Ei silti, etta
en olisi parjannyt lukuhommissa, mutta kun ei tahtonut olla
oikein pdalle pantavaa . . . Kylla sain kuulla monet pilkkanimi-
tykset vaatteistani ja kengistani . . . 'Kunnan elatti' nimen sain
kuulla aina kun jaettiin kunnan kustantamia kumisaapaspareja."
Kotona oli lehma, josta saatiin osan vuotta maitoa ja voita.

Kaiken kaikkiaan VainOn lahtOkohta oli siis heikko, mutta
vailla dramatiikkaa. Han ei joutunut enda kunnan elatiksi (mita
nyt kumisaappaita sai koulussa) molemmat vanhemmat olivat
elossa ja kutakuinkin terveita, isalla oli toita. VainOn lapsuus oli
siis aivan arkinen kOyhdn kodin lapsuus, jota ei pidetty miten-
kaan merkillisend. Isd harrasti tyOvaen rientoja olematta kovin
aktiivinen, diti — josta VainE5 ei paljon kerro — ahersi kotona.



96

Sota ei juuri VainOd koskettanut paitsi tavaroiden puuttumise-
na. Naapureiltahan ei kaynyt ostaminen, koska mustan pOrssin
hinnat olivat liian korkeita, eika sellaisia kehdannut sitapaitsi
naapurilta pyytaakaan.

Nyt ovat VainOn olosuhteet siis aivan toiset: oma, kokonaan
maksettu kanden huoneen ja keittiOn huoneisto Kaivokselassa,
kaukana ty6paikasta, jonne Vaint5 ajaa omalla autolla, melko
uudella ja kalliilla. Vari-TV, stereot "kaikki mika kuuluu elinta-
soon" on kotona, poika on vastikdan valmistunut suvun ensim-
maiseksi ylioppilaaksi. Huolena on ollut sydanveritulppa muuta-
ma vuosi ennen kirjoitusajankohtaa.

Vaimo on myels konttorissa, heilla on vain yksi lapsi, mika ei
ole aivan tavallista. VainOn ty6 on vuorotyOta siten, etta VainO
tekee pysyvad iltavuoroa koneensa ddressa keskisuuressa kone-
pajassa. Ilman toiveita etenemisesta, mutta melko korkean elin-
tason saavuttaneena. Taman kaiken voi helposti saada tietoonsa
istuessaan haastattelijana VainOn kodissa. Se, mita taman kai-
ken taakse katkeytyy, paljastuu VainOn omaelamakerrasta.

VainOn lapsuudenkodin ihmissuhteet olivat melko jayhat. Isa
hyvin vahapuheinen ja ankara. Vitsa oli oven pdalld ja sita

kaytettiin ahkerasti, joskin usein riitti pelkka. katse. Isa ja aiti
riitelivat usein. Aiti oli arka eika juuri uskaltanut asettua isaa
vastaan vaikka riideltiinkin.

VainOn elaman ensimmainen suuri pettymys onkin, kun isa
kielsi hanen pdasynsa oppikouluun, vaikka han oli luokkansa
paras ja olisi saanut vapaaoppilaspaikan. Isan mielesta piti
"padsta tyOn laitaan kiinni" eika siihen ollut Vain011a mitaan
sanomista. "Niin oli minun opiskeluhaaveeni tyrmatty ja taytyy
sanoa, etta taisin vandn vetistaa, niin katkeraa se oli kun tiesin
etta olisin parjannyt."

Muutamaa vuotta mytthemmin Wine) alkoi itsendistya ja ru-
pesi kaymaan tansseissa. "Tama taas ei ollut isani mieleen.
Niinpa meille tulikin kerran hanen kanssaan yhteenotto. Ei me
tapeltu, mutta kiivas sanasota tuli. Olinhan isan kiellosta huoli-
matta ja salaa kaynyt tansseissa. Isa sanoi: "Kun sina et monesta
kiellosta huolimatta tottele, vaan et kysy lupaa menoihiis, niin
en minakaan ole enaa velvollinen sinua elattdmaan. Mene sina
sinne missa kayt tienaamassakin. Taman sanottuaan han antoi
minulle elintarvikekortit kouraan." Aiti vahan kauhisteli, mutta
ei voinut muuta kun luvata laittaa Vain011e ruokaa taman tuo-
mista tarpeista ja pesta hanen vaatteensa — siis kapinoida isan



97

paatOsta vastaan, mutta ei avoimesti.
Nain oli isa, tuo sitked tervaskanto (joka yha yield elda)

vaikuttanut VainOn elamankulkuun, ensin estamalla koulun-
kaynnin ja sitten irrottamalla hanet perheesta.

Aiti kuoli vatsasyiipaan VainOn paastessa armeijasta. Viimei-
send elamanohjeena Vain011e han neuvoi, etta taman piti olla
pelaamatta korttia. Mita neuvoa \Taint, sitten noudattikin ja
lopetti tyystin kortinpeluun, johon hanella oli kehittynyt "mel-
kein himo", niin etta "usein tilit menivat kortilla 'kolmesta
poikki'". Vaikka isa olikin ollut ankara ja artyisa, han huolehti
aidista taman sairauden aikana erittain hyvin ja valvoi taman
vuoteen vieressa sairaalassa loppuun asti.

Sisaruksiin ei Vain011a koskaan ollut kovin hyvat valit jo
ikderojen takia, ja hanta voinee pitad heists parhaiten menesty-
neend; vanhimmalla sisarella on ollut polio ja lapsi kasvanut
puoliksi invalidina, toisella ja kolmannella siskolla sybpd, neljas
sisko on terve, mutta kaynyt vastikaan lapi avioeroprosessin ja
veli on myOs sairastunut vakavasti. Perheella on kaikkiaan siis
ollut melko huono onni, mita terveyteen ja ihmissuhteisiin
tulee.

Armeija muokkasi VainOa monella tavalla; kaantamalla ha-
nen kunnianhimonsa "herran peloksi" ja noyryydeksi (taytyy
olla ne5yrd ja tottelevainen, jos mielii menestya, tai oikeammin
valttya rangaistuksilta), opettamalla hanet polttamaan ja juo-
maan viinaa (edellisen han on nyt lopettanut, jalkimmaisestd ei
eldmakerrassa ole mainintaa).

Aidin kuoleman jalkeen ei Vain011a ollut juuri kiinnekohtaa
kotiin ja metsatyOtkin alkoivat tilapaisesti loppua. Korkean suh-
danteen jalkeisena laskukautena VainO kertoo: "Selailin lehted
ja nain yhdessa ilmoituksen, karjanhoitokouluun otetaan oppi-
laita. Kehaisin viela paatiiksen tehtyani, etta minapa lopetan
nama 'rengin hommat' ja kayn viela joskus tyiissa salkku kaina-
lossa. En itse tiennyt, miten tallaiseksi 'salkkuherraksi' etenis
mutta jotenkin minusta tuntui, etta kun paasen irtaantumaan
kotiseudultani, minulla on mandollisuus tulla 'joksikin'." Kar-
janhoitokoulu osoittautui erehdykseksi ja niin VainO lOysi itsen-
sa lopullisesti Helsingin seudulta. Hanestd oli tullut kaupunkilai-
nen. Kuvaus kaupunkielaman erikoisuuksista maalta tulleen
kannalta on aito, mutta niin yleisesti tunnettu, ettei sita kannata
toistaa: ihmissuhteiden erilaisuus, vuokranmaksu, tyOnteon
saannollisyys ja pakko olla ty6paikalla maarattyyn aikaan, liian

7 Suomalainen eldma
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reuhtomisen haitallisuus ty6paikalla ja tyOtovereiden nopea
haihtuminen tOista. Ihmiset olivat vieraita toisilleen niin
kalla kuin erityisesti sen ulkopuolella.

Aloitettuaan tyOt vaarallisessa lyijysulattamossa VainO alkoi
etsid itselleen eldmankumppania. Han kavi ahkerasti tansseissa
ja lopulta kolmeakymmenta ikavuottaan jo lahestymassa tapasi
tytOn joka "oli hiljaittain tanne kaupunkiin muuttanut".

Vaimoonsa VainO on tyytyvainen. "Taytyy sanoa, etta minulla
oli ollut onnea vaimon saannissa. Han ymmarsi minua, vaikka
mina olin tallainen ammattitaidoton tyhjatasku." Seurusteluaika
olikin paras ja onnellisin vuoteni, jopa niin etta VainO ja
valittunsa luulivat, etta "meille ei arkea tule. Tassd olimme
vadrassa. Elaman arkipdiva tulee kaikille, niin meillekin." Arki-
pdiva tulikin sitten lapsen ja asuntosdastdmisen muodossa.
Asuntosadstajaksi ryhtymistaan VainO kuvaa hyvin dramaatti-
sesti. Tuohon aikaan jopa oikeus paasta asuntosdastajaksi oll
saannostelty ja niinpa "jouduttiin jonottamaan pitkat ajat ulko-
na pakkasessa" ennenkuin saastokirja saatiin kateen. Muutettiin
ahtaampaan asuntoon saastamisen helpottamiseksi, lapsi ilmoitti
tulostaan ja VainOn sairaudet alkoivat ilmaantua, vatsahaava
puhkesi.

Mutta onnen hetkia yield riitti. Lapsen tulo oli suuri tapaus,
joka pani VainOn aivan sekapaiseksi ilosta ja toinen tapaus oli
hiukan myOhemmin muutto omaan asuntoon.

Mutta ennen muuttoa "kavimme sits tOissa paivisin, ja voi
sanoa, etta valvoimme Oisin. Lapsemme oli erittain paljon sai-
raana, oli jos mitka rokot, nuhakuumeet ja oksennustaudit.
Mindkin kun kavin vuorotyOssa, olin joskus niin vasynyt tyOssa
ollessani etta lauloin ja tein vaikka mita pysyakseni hereilla.
Vatsani oli myOs melkein jatkuvasti kiped." Viimeinen suuri
tahtihetki oli sitten omaan asuntoon muuttaminen. Sopivaa saa-
tiin jonkun aikaa odottaa, mutta lainaa saatiin enemman kuin
mita saastoosuus edellytti ja niin pdastiin oman katon alle. "Oli
elamamme tahtihetkia, kun illalla kallistimme paamme ensi
kertaa oman katon alle. Tuntui, etta on sittenkin jotakin saatu
aikaan. Jopa ainaiset vatsakivut hellittivat joksikin aikaa."

Mutta vain joksikin aikaa: "Taytyy taas tassa vaiheessa huo-
mauttaa, etta vatsani oli yhtendan kiped ja lisaksi olin alkanut
tuntea kipuja rinnassa syclamen paikkeilla."

Enta trii? TyOtaan ei VainO juuri kuvaa. Han on koneenhoita-
ja melko vanhanaikaisella koneella (nuoremmat saavat uudem-
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mat), ty6 on raskasta vuorotyOta ja han on ollut samassa ty6pai-
kassa jo 15 vuotta. VainOa harmittaa se, etta han tunnollisena ja
perusteellisena tyOntekijana joutuu huolehtimaan muidenkin
tOista niin paljon, etta hanella ei ole mandollisuutta edes sellai-
seen pieneen edistysaskeleeseen kuin paasyyn uudelle koneelle.
Salkkuherraksi ei VainO edennyt, vaikka "salkun kanssa kylla
olen tOihin kulkenut: se on sisaltanyt kuitenkin vain voileivat ja
maitopurkin". Mutta ajaessaan tOihin han voi olla varma siita,
etta hanta pidetaan salkkuherrana.

Nain siis VainO on elamassaan edennyt. Sairaudet kuitenkin
vainoavat hanta ja perhetta. Vuonna 1974 poika sairastui vaka-
vasti. "Tama oli erittain raskas isku meille vaimoni kanssa.
Hankin, vaikka aina on vaikeistakin tilanteista lOytanyt poispaa-
syteita, masentui nyt taysin. Olihan tama meidan ainoa lapsem-
me. Vastoinkaymisten mitta ei kuitenkaan yield ollut taysi."
Kesalla 1977 keskella ty6pai yad VainO sai sydankohtauksen.
"Ensimmaiseksi masennuin vielakin pahemmin, olinhan thin
tuskin selvinnyt poikani sairastumisesta johtuvasta surusta.
MyOs saalin vaimoani, jolla tulisi olemaan yhden sijasta kaksi
sairasta kotona. Kuitenkin kokosin tarmoni rippeet, paatin vie-
la, eta mina palaan jos suinkin mandollista tyOelamddn ja
vaimoni rinnalla huolehtimaan pojastamme ja kodistamme."
(Muistettakoon, etta kirjoittaja on tassa vaiheessa 44-vuotias,
mies parhaassa idssa).

VainOn elamansa ei ole tapahtunut mitaan kovin dramaattista,
ellei sellaisina pida hanen joutumistaan lahtemdan kotoaan tai
veritulppaansa. Sen sijaan eraat elamansa vaiheet han on itse
kokenut hyvin voimakkaasti kuten lapsen syntyman ja omaan
asuntoon muuttamisen. Tassa tulemmekin hanen elamantari-
nansa erikoisuuteen: siihen, end se tuntuu joka suhteessa val-
miiksi mietitylta. VainO on kykeneva arvioimaan niin elamansa
tarkeimpia motiiveja kuin saavutuksiaan tavalla, joka lahestyy
mielenkiintoisella tavalla suorastaan teoreettista tietoa hanen
luokkansa ihmisten ongelmista.

Nuorempana VainO asetti itselleen kunnianhimoisen tavoit-
teen: han olisi halunnut jatkaa oppikoulussa ja paasta 'salkku-
herraksi'. Huolimatta siita, eta koulunkaynti sai Ada., ei salk-
kuherratavoite unohtunut. VainO uskoi itseensa. Armeija muutti
kuitenkin hdnen perussuhtautumisensa, 'nujersi' hanet ja opetti
olemaan nOyra ja tottelevainen, piilottamaan kunnianhimoiset
tavoitteensa.
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Muutettuaan kaupunkiin han tyOskenteli erilaisissa ammateis-
sa, kunnes tapasi tulevan vaimonsa, jonka kanssa seurusteluaika
oli 'paras ja onnellisin vuoteni'. Eldmd tuntui hymyilevdn. Pojan
syntyma oli Vdin011e merkittava tapaus, ennen kaikkea siksi,
ettd han saattoi siirtdd toteutumattomat toiveensa ja pettymyk-
sensd suunnitelmiin pojan tulevaisuudesta ja uhrautua tamdn
hyvdksi.

"Kun tulin kotiin pojan syntyman jdlkeen, ajatukseni rauhoit-
tuivat. Hiukan tuli itsesyytOstakin siita, eta minulla ei ollut
tarjota parempaa kotia, kun hakisin vauvan. PddtOkseni hankkia
meille uusi, isompi koti, vahvistui. MyOs ajattelin, eta tulen
jarjestamdan talle pojalleni mandollisuuden opiskeluun niin pit-
kalle kuin vaan haluaa, ainakin tilaisuuden hankkia kunnon
ammatin, jota minulla ei ollut. Hanen ei ikind tarvitsisi kulkea
samoja jdlkid 'p011isavotoissa' mita mind olin kulkenut. Siirsin
siis jo tassa vaiheessa omat toteutumattomat toiveeni poikaani."
Juuri siksi pojan sairastuminen olikin niin kova isku.

Uhrautumisen ja jatkuvan ponnistelun tuloksena onkin saavu-
tuksia. "Ehka suurimmaksi saavutuksekseni jdd se, eta olen
yhdessa vaimoni kanssa pystynyt hankkimaan kodin irtaimistoi-
neen. Sen hankkimiseen ovat kuluneet eldmani parhaimmat
vuodet. Katson kuitenkin, ettd ponnisteluni eivat ole menneet
aivan hukkaan. Lapsellamme tulee olemaan jo paljon helpom-
paa kuin minulla. Olen maalta muuttaneena ja tdrine kodin
perustaneena suorittanut mielestani 'pioneerityOn'. Tdstd on
lapsemme helpompi alkaa. Tatd piddn suurimpana saavutukse-
nani."

VainO on joutunut uhrauksistaan konkreettisesti maksamaan.
Hanen sairaskertomuksensa on ilmeisen selvd kuvaus sairauk-
sien psykosomaattisesta luonteesta ja samalla siita, miten tdhan
suhtaudutaan. VdinO itse ymmartdd, eta hdnen tyOnsd, asunto-
sdastamisen ja lapsen sairauksien aiheuttamat huolet johtivat
vatsakipuihin, unettomuuteen ja lopulta veritulppaan, johon
tietenkin myOs tupakalla oli osuutensa. Koska VainO itsekin
oletti, eta vatsakivut johtuivat suurista veloista ja ty6paikan
menettdmisen pelosta, hdn ei pahemmin niista piitannut. Syyt-
han olivat sellaisia, joille ei voinut mitdan ja joita mikdan ladkdri
ei olisi voinut poistaa. VainO oli elamdnkierteessa, josta ei ollut
irtipdasyd. Sairaudet sen osana oli pakko hyvaksyd, vaikka se
olikin vaikeaa.

VainOn itsensd kannalta ei ulospdasytieta juuri ollut. Han on
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sulkeutunut, synkkdmielinen ihminen, jolla oli tapana ndhdd
asiat huonommalta puolelta. Ilman myOnteisemmin suhtautuvaa
vaimoaan hdn ei tie& miten oikein jaksaisi.

VainOn eldmd voidaan siis kuvata kehaksi, jossa VainOn itsen-
sdkin vandisiksi arvioimat saavutukset ovat vaatineet raskaan
veron. Itse asiassa eldmdkerta pdattyy vaiheeseen, jossa paljon
positiivista ei ole nakOpiirissa. "Toiveet ovat pienid ja vahaksi
ajaksi kerrallaan."

Tata noidankehdd kuvaavat hyvin hanen toteamuksensa: "Oi-
keastaan voisin olla onnellinen ja tyytyvainen eldmastani, ellei
siihen liittyisi niin paljon sairautta" (joka johtuu olennaisesti

ettd VainO ei voi olla onnellinen ja tyytyvainen, vaan
joutuu koko ajan huolehtimaan ja pelkadmadn). Toisaalta "kun
nyt katselen eldmadni jalkeenpain, niin jonkunlainen tappiomie-
liala tulee vakisinkin".

Taustalla kummittelee koko ajan pelko taydellisesta romah-
duksesta. "On yritettdvd vain yhtd tunnollisesti tehdd tehtdvan-
sd, vaikka aina ei tunne jaksavansa. Tiedan, ettd tyOsuoritustani
tarkkaillaan, pystynkO samaan tyOtehoon kuin ennen. Sairas-
eldkkeelle en haluaisi kuitenkaan Ada. Se saattaisi olla viimei-
nen pisara romandukseen. Usein tuntuu kuitenkin siltd, eta en
jaksa."

Mika tdmd romandus olisi, sita ei VainO sano. Viina, avioero
vaiko eldmdn tarkoituksen menettaminen, se eta. VainO nyt
omalla ty011ddn on aikaansaanut mdardtyn elintason ja mandolli-
suudet lapselleen, jonka hdn sitten menettaisi?

Eldmakerta muodostaakin Vain011e suoranaisen varaventtii-
lin. "Kiitokseni Sinulle, joka/ jos olet jaksanut lukea taman.
Itsellani on tatd kirjoittaessa ollut hyvin 'Leelianlepotuolimai-
nen' tuntu. Tarkoitukseni ei olekaan voittaa tad kirjoituksellani
mitdan palkintoa tai julkisuutta. Miksi sitten kirjoitin? On
totta, eta puhuminen helpottaa, tassa tapauksessa kirjoittami-
nen. Kuvittelen, etta minulla on ystdvd, joka kuuntelee kerron-
taani."
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Pertti Kuivalainen, 52

Pertti Kuivalaisen tarinaan sisaltyy varsin niukasti dramatiikkaa
ja yksi suuri eldmanmuutos korostuu siind vahvasti: muutto
pienen pohjoiskarjalaisen kylan kauppiaasta eteldan tehtaaseen
kaksivuorotp5hOn. Miehelle, jonka suku on asustanut samoilla
paikoilla 1600-luvusta lahtien, ja joka on kiinnostunut sukunsa
historiasta, tama muutto on ollut erityisen kova pala, puhumat-
takaan luokan vaihtamisesta, pienyrittajasta palkkatyOldiseksi.
Eldman keskeinen muutos heijastuukin koko elamakerrassa ja
elaman eri vaihtoehtoja pohditaan tavan takaa.

Tama ei ole selvastikadn onnellisen ihmisen eldmakerta: Kui-
valainen ei ole taysin sopeutunut uusiin oloihinsa, han on jossain
mielessa elamaansd ja yhteiskuntaan pettynyt. Kauppiaana olo
on tarjonnut hyvan nakOalapaikan erityisesti yhteiskunnan muu-
toksiin ja niita havainnoidaankin tavallista enemman.

Kaipuu kotiseudulle heijastuu tarkkana varhaisempien eta-
mantapojen ja kotitalon muistamisena, murteen tietoisena sai-
lyttamisend siten, etta haastattelutilanteessa Kuivalainen kysyi-
kin haastattelijalta kumpaa kielta han kayttaisi. Kieli kuvastaa
hyvin kanden identiteetin yllapitoa ja samalla eldmantavan kah-
tiaj akautuneisuutta .

Pertin kuvaus lapsuudenkotinsa kolmesta tarkeasta huoneka-
lusta on kiinnostava: ruokapOytd, seinakello ja piironki edustivat
kodin historiallisia arvoja ja nykyista elamantapaa. Seinakello
oli niin kiinnostava, eta se lopulta rikkoutui ja piirongin lokerot
Pertti tutki tarkkaan, aina "lehmanladketta" ja vanhoja alman-
akkoja myOten, joihin vuoden tarkedt tapahtumat oli merkitty.
RuokapOydan ddressa taas talvisavotassa kortteeria pitavat mie-
het iskivat tarinaa, kertoivat kummitusjuttuj a, puhuivat politii-
kasta, uskonnosta ja monista muista asioista, joista Pertti innos-
tui jopa kirjoittelemaan muistiin.

Pertti Kuivalainen syntyi Ilomantsin lounaisosassa nelihenki-
sen pienviljelijaperheen nuorimmaksi lapseksi 1927. Aiti, jonka
suvun tila oli, oli perheen keskeinen hahmo, isastaan Pertti
antaa kuvan viinaan taipuvaisena, hankalana ihmisend. Han
kuoli 42-vuotiaana vuonna 1938. Ennen kuolemaansa han oli
luvannut Pertille, etta tdma padsisi oppikouluun, mika Pertin
pettymykseksi ei sitten toteutunut. Koska tila oli kohtalaisen
hyvin toimeen tuleva ja vanhimmat pojat jo melkein aikuisiassa,
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ei isan kuolemalla ollut suurtakaan vaikutusta perheen tilantee-
seen.

Pertti muistaa yield hyvin sotaa edeltdvan ajan koulumatkan-
sa, jotka merkitsivat monen salokylan lapsen eldmassa ratkaise-
vaa muutosta aikaisempaan pihapiirissa liikkumiseen ja turvalli-
seen ymparistOOn. Matka oli 6 kilometric pitka oikotieta soiden
poikki ja aukeita niittyja pitkin, joita erityisesti talvella oli
hankalaa ylittda, "se oli pienille koululaisille kauhea matka".

Sodan puhjettua vanhemmat pojat joutuivat rintamalle ja
Pertti nuorimpana sai tilan tyOt hoidettavakseen kolmetoista-
vuotiaana. TyOt olivat raskaita, ja kun Pertti yield oli kylan ainoa
mies, han joutui tekemaan muidenkin talojen toita. Tuloksena
oli tyrd ja joutuminen ensimmaiseen tyrdleikkaukseen heti so-
dan jalkeen 17-vuotiaana.

Aiti kuoli sodan jalkeen ja Pertti sai sisaren kanssa tilan
hoitaakseen kun "velmiehilla of omat elantonsa er piallaan".
Ilomantsin rautatien rakentaminen toi kylalle vaurautta ja talos-
sa asuvien rautatierakentajien ehdotuksesta Pertti perusti kau-
pan. Kauppa menikin hyvin aina 60-luvulle asti, jolloin vaikeu-
det alkoivat.

Pertti oli toimissaan aina ollut tarmokas ja ahkera, mutta
varovainen: liian suuriin riskeihin han ei uskaltautunut. Tama
myMemmin sitten kostautui, ainakin hanen omasta mielestaan.
Arkuutena ei voi kuitenkaan pitaa sita, etta Pertti hoiti talon
12-13 -vuotisena poikana, parjasi hyvin koulussa, "koulu oli
aina helppoa", meni sisarensa kanssa savottatOihin ja parjasi
hyvin ja perusti sitten ratatyOmiesten innostamana kaupan, aluk-
si vain muutaman tavaran turvin ja sitten vain erin laajentaen.

Viisikymmenluvulle asti tilanhoito ja kaupanpito olivat yhdes-
sä, mutta sitten Pertti sairastui tuberkuloosiin, jonka han luuli
olevan menoa, mutta sitahan se ei enaa ollut. Seitseman kuukau-
den hoidon jalkeen han palasi takaisin kauppaa pitamdan. Tilan
karja oli sairausaikana myyty ja vain kaupan pitoa jatkettiin.
Aikaisemmin sisar oli vastannut tilanhoidosta ja veli kaupasta,
nyt kumpikin tyOskenteli kaupassa.

50-luvun loppu ja 60-luvun alku "olikin pienten kylakauppo-
jen ja maaseutukylien parasta aikaa". Mutta synkat pilvet alkoi-
vat vahitellen kertya kaupan ylle. Pertti hankki pakettiauton
jolla vei tavaroita asiakkaille kotiin, mutta 70-luvun alkuun
mennessa tilanne oli muuttunut kestamattOmaksi: kylan asukas-
luku vaheni nopeasti, verolaki ja kirjanpitoasetus muuttuivat
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astetta mutkikkaammiksi, tukkuliikkeiden ja meijereiden uudet
vaatimukset tekivat elarndn hankalaksi. Joensuun ldheisyydella
oli myOs oma merkityksensa: sinnehan rakennettiin juuri 70-
luvulla mahtava kauppakeskittyma.

Naimisiin Pertti meni suhteellisen myOhadn, vasta vuonna
1963, osittain siskon takia, jolle vaimon tulo taloon olisi tuotta-
nut vaikeuksia. Vaimo oli kuitenkin oman kylan tyttOja, joka
vain oli valilla kaynyt hankkimassa itselleen ammattikoulutuk-
sen ja tutustumassa etelan oloihin. Vaimo se lopulta luultavasti
poismuuton ratkaisi, silla hanelle ei lOytynyt ammattia vastaavaa
tyOtd kunnasta ja kun ty6paikka lopulta Helsingista lOytyi, niin
vaimo lahti edeltd ja mies tuli perassa. Perheeseen oli syntynyt
vain yksi lapsi, poika, silla "aika meni ohi vaimon kohdalta",
mita Pertti harmittelee. Poika onkin Pertille tarkea, ja hanta
varten on eldmakertakin oikeastaan kirjoitettu.

Vuonna 1975 muutettiin siis eteladn, kun Pertti lopulta lOysi
toita massankeittajand erdassa elintarviketehtaassa. Vahan ajan
asunnon etsimisen jalkeen ostettiin Vantaalta omakotitalo, jota
Pertti nyt korjailee ja kunnostaa. TO on kaksivuorotyOta,
"on omakotitalon omistajalla hyva: j as iltavuoron aikana muka-
vasti aikaa aamulla tehdd pikkuhommia talossa ja puutarhassa,
samoin on aikaa hoidella asioita".

Aineelliset olosuhteet ovat riittavat: on talo, auto, kesamaki
(vanha kotitila) molemmat vanhemmat ovat tOissa, poikakin on
kohta kotoa landOssa.

Mutta juuriltaan revaisty Pertti on, jo kuluneen sanonnan
mukaan. Ystavid ja tyOkavereita hanella ei juuri ole, poika on
ainoa juttukaveri. TyOtadn han vierastaa ja kokee ay-toiminnan
itselleen etaiseksi. Ei ole oikein ketdan jonka kanssa pohtia
elamda ja asioita. "Entisessa. kotimaassa" kaikki asiat selvitettiin
yhdessa kaupalla kdynnin yhteydessa. Maakunnan valtalehted
han edelleen tilaa seuratakseen kotiseutunsa asioita.

Pertti pohdiskelee olisiko sittenkin ollut mandollista jadda
kotiseudulle. Ennen latitOd han oli yield harkinnut minkkifarmin
perustamista, mutta ei ollut uskaltanut ottaa lainaa enad.
han arvioi nykyista tilannettaan:

"Olemme nyt olleet Vantaalla ja uusissa olosuhteissa nelja
vuotta. Suuria vaikeuksia ei mein ole ollut jos ei suurta menes-
tystakaan. Olemme saaneet olla terveita ja sailyttad ty6paikkam-
me. Olosuhteiden pakosta on ihmisen sopeuduttava rajuihinkin
muutoksiin .. .
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Joskus kuitenkin joutuu ajattelemaan, ettd jotkut seikat ja
asiat toisin tehtyind olisivat auttaneet meitd ehka pysymadn
entisella kotiseudulla. Siita ei kuitenkaan voi ketadn syyttdd,
nimenomaan kehitys on vain yleensd vienyt tdhan ... Riippuu
paljon ihmisestd itsestadn, kuinka niihin suhtautuu ja niista
selviytyy, ymparistO ja yhteiskunta kylla asettavat raj at toimin-
noille."

Pertti siis horjuu toisaalta olosuhteiden pakon tunnustamisen
ja yksikillisen vastuun valilla. Onhan mandollista ettd hdn jo
parikymmentd vuotta yrittajdnd toimittuaan olisi pdrjdnnyt. Ky-
ldkauppojenkin asema on taas alkanut parantua. Mutta muutto
on peruuttamaton, ja vaimo ei ilmeisestikddn kaipaa takaisin
laisinkaan niin paljon kuin mies.

Maini Oksanen, 52

Maini Oksanen on syntynyt Tuupovaarassa 1927 ja kuuluu siis
selvdsti toiseen sukupolveen. Hanen nuoruuden eldmantarinan-
sa on melko paljon ensimmaisen polven tarinan kaltainen.

Mainilla on erittdin selvd kasitys eldmdstddn ja sen vaiheista.
Han aloittaa eldmdkertansa seuraavasti:

"Asun mieheni kanssa kanden omakotitalossa Vantaalla, jon-
ka rakensimme ja raivasimme aikoinaan korpeen. Lapsia
on kaksi, molemmat poikia. Vanhempi taytti askettain kolme-
kymmentd vuotta, nuorempi on kaksikymmentavuotias. Miehe-
ni tayttdd pian 54 vuotta ja mind olen kohta 52. Ammatiltani
olen toimistovirkailija, mieheni ammatti on rakennusala. Van-
hempi poika on merkonomi ja tyOskentelee erddssd pankissa.
Nuorempi luki ylioppilaaksi joku vuosi sitten ja valmistuu insi-
nObriksi loppuvuodesta. Vanhemmalla pojallamme on jo pieni
tytdr. Nuorempi poikamme on myOs avioliitossa, vauvan pitaisi
syntyd pian. Olen erittain eldinrakas, mutta mieheni ei anna
enaa ottaa elaimia (. . .) Ammattiini jouduin sattumalta, aikoi-
naan sijaiseksi (. . .) Olen pitdnyt tyOstani (. . .) mutta huono
tuuri terveyteni suhteen on seurannut minua, tdma rajoittaa
tyOntekoa aika paljon (. . .) Mieheni on auttavainen ja kiltti
minulle. Luonteeltani olen eldmanmyOnteinen, avoin, herkkd,
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herkasti haavoittuva, itken ja nauran yhtd herkdsti. Itsetunto
pyrkii joskus horjumaan, johtuen lapsuudesta. Sanotaan myOs
end olen temperamenttinen, taidan olla joskus jopa kaskevakin.
Man omasta mielestani, kun tutkiskelen itsedni, etta se on
suojautumiskeinoni, syysta etta lapsena poljettiin ihmisarvoni
maahan."

Eldmantilanne erittain hallitusti pahkinankuoressa; koko Mai-
ni Oksasen tarina on samalla tavoin selkedd, toteavaa kerrontaa.

Nykyisen sairauden vaivaaman tyvenen taakse katkeytyy to-
della ankara ja monivaiheinen lapsuus. Maini syntyi pieneen
mOkkiin ensimmaisena lapsena. Isa oli sahalla tOissa ja mOkin
ymparilla oli pienet viljelykset. Kaksivuotiaana Maini sairastui
riisitautiin: "Siihen aikaan oli pula-aika, puute ja kOyhyys olivat
kaikkialla . . . Aiti sai yOt UN/end itkeva lapsi sylissaan. Isani oli
vain sanonut 'kuolis pois'." Pikkusisko syntyi kun Maini oli
kolmivuotias. Aiti oli siihen asti imettanyt hantd uskoen imetta-
misen estavan raskauden. Perhe eli mOkissa, mutta Mainin
ollessa kuusivuotias tapahtui mullistus:

"Erdand paivand seta tuli kaymadn. Aitini sanoi, etta Widen
kotoa ja jatan teidat isan ja mummon kanssa. Maailmani romah-
ti, itkin ja rukoilin 'aiti mina olen kiltti, älä jatd meita'." Aiti
lupasikin olla lahtemattd mutta vain saadakseen tytOn rauhoittu-
maan.

Pitkdan Maini rukoili nurkan takana eta diti tulisi takaisin.
Han ei tullut, mutta asui lahist011a uuden miehensa ja lapsensa
kanssa. "Joskus pdasin katsomaan heita, oli hirved ikava. Kui-
tenkin se ikava muuttui katkeruudeksi kun huomasin, end se
pikku poika vain merkitsi aidille jotain."

Sitten erdand paivand "isa esitti, end tassd on teille uusi diti",
kun muuttokuorma tuli pihaan. Uusi diti oli leski, jolla oli
ennestdan jo kolme lasta. Tasta naisesta Maini sanoo: "Ainoas-
taan siita olen kiitollinen, end opetti tOita tekemaan."

Grimmin satujen ditipuolia ei ole keksitty, vaan he ovat olleet
olemassa. Yksi heista astui nyt Mainin elamdan.

"Koulumatka oli kolme kilometric, kello oli puoli yhdeksan
kun mina sain lahtea. Velipuoleni Reino lahti kylan poikien
kanssa kandeksan aikaan. Tultuaan koulusta Reino sai parhaat
palat, minulle annettiin keitonlitkua lautasella j a kuivaa leipaa ja
piimaa, enempda en saanut. Reino sOi volt, kermat, pullat ja
kahvit." (Nykyisen ravitsemustietamyksen mukaan Mainia ei
kohdeltu niinkaan huonosti, mutta tarkoitus oli tarkein.) Aiti-
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puoli saattoi lyOcid milla vaan kateen sattui, huutaa ja raivota.
Kerran han sulki Mainin kellariin koko paivaksi ja lahti itse pois.

Aitoon Grimmin satujen tapaan isa ei puuttunut lasten kohte-
luun millaan tavoin, meni vain ulos kuin tdma alkoi "reuhaa-
maan". Tama oli sita miehista elamadn sopeutumista.

Lopulta eradna paivana, Mainin ollessa 11-vuotias, aitipuoli
repi tytOn uuden mekon, jonka kummitati oli ommellut. "Vaat-
teet repeytyi ja sattukin, silloin mind vandiset tavarani panin
nyyttiin ja sanoin isalle ulkona, ettd nyt mind ldhden enka
koskaan tule takaisin." Nain alkoivat Mainin vaellusvuodet.

Ensimmaisessd paikassaan, missa "minun oli hyva olla" ja
missa Maini oli lapsenpiikana, hdn ei saanut kauan olla, sill y isa
ja aitipuoli hakivat hanet pois.

Sitten alkoikin sota. Maini meni eri taloihin piiaksi mutta ei
viihtynyt. Kun koulu alkoi, han palasi aitipuolen luokse. "Eihan
aitipuoli uskaltanut ajaa pois, koska asui nyt vieraassa talossa,
missa oli muitakin ihmisia. Sain ruokaakin siina missa toisetkin."

Pian Maini kuitenkin ldhti pois: "Olin kuin pieni kulkurityttO,
kukaan ei huolinut kuin hyOtyakseen ty011d." Sedan luona "sain
elad lapsen eldmad, joka kesti noin kolme kuukautta", mutta
sitten oli taas pakko lahted johonkin taloon tOihin. Maini ei
viihtynyt vaan itki ikdvaansd, kirjoitti ensin ystavattarelle ja
sitten aidilleen, joka ldhetti matkarahat. Sota-aika oli jatkuvaa
kiertelya, vasta sodan jalkeen Maini asettui paikoilleen Alavu-
delle tatinsa luo, missa asui kaksi vuotta. "Tunsin etta elama
pursusi minusta. Aloin kaydd tansseissa ja harrastaa naytelmien
parissa." Ensimmaiset rakkaudetkin paasivat leimahtamaan,
mutta suhde padttyi onnettomasti, jonka jalkeen Maini muutti
vahaksi aikaa ditinsd luo, joka asui Varsinais-Suomessa.

"Ei ollut aidin elamd ruusuilla tanssimista, nelja lasta taman
toisen miehen kanssa ja mies oli viinaan menevd." 'Malta Maini
palasi vahaksi aikaa "kotiinsa". "Aitipuoli oli jo hiukan rauhalli-
sempi. Saatoin viipya kotona vandn aikaa." Maini kavi
tansseissa ja tapasi miehensd. "Han haki tanssimaan ja lauloi
korvaani Kyllikki-valssia. Jotain oli joka tuntui yhdistavan, kova
lapsuus ja kodittomuus. Olimme tasavertaisia, kOyhia materiaa-
lisesti, mutta emme henkisesti (. . .) Han oli orpo huutolaispoi-
ka, mina onnettoman eronneen avioliiton ei-toivottu, vanhem-
pien hylkdamd kiertolaistyttO."

Niin alkoi elamd vahitellen jdrjestya ja asettua. Elamakerrassa
edellakuvattu lapsuus ja nuoruus muodostavat pddosan. Eri
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vaiheet ja paikat on kuvattu tarkkaan: Mainilla on hyvin muistis-
saan kokemansa vddryydet ja onnettomuudet.

Seuraava elamanvaihe, oikean asuinpaikan ja oman kodin
etsiminen on kuvattu paljon lyhyemmin. Sekdan ei ollut yksin-
kertaista. Ensimmainen lapsi syntyi pian, ja mies ryhtyi vasta
hankkimaan ammattia. "Vaikka eldmd oli vaatimatonta ja puut-
teellistakin, elfin silloin vasta onnen hetkia elamastani. Maitoa-
kin oli niin runsaasti . . . Suunnittelimme yield miehelleni am-
mattia." Elamd oli kOyhdd, kalastajilta saatiin silakkaa, lammi-
tyspuut haettiin metsdstd. Poika sairastui kaksivuotiaana aivo-
kalvontulehdukseen ja oli vandlla kuolla, mutta toipui. Hoitoon
menivat kaikki siihen mennessa sadstetyt mOkkirahat.

Eldma asettui uomiinsa: uusi lapsi, tyOntekoa, sdastamistd.
"Oma koti kummitteli vain ajatuksissa." Maini teki myOs poliit-
tisen valintansa, yhden harvoista naissd elamdkerroissa kuvatuis-
ta. "Elimme muutosten aikaa, ty6vdenluokka voimistui. Elinta-
so alkoi nousta, sosiaaliset edut alkoi parantua .. . Minuakin
alkoi kiinnostaa jarjestOty6. Ihmisen on kypsyttdva tandnkin.
Olin siihen siemenen saanut jo isdltdni . . . varmistui, etta kuu-
lun rintamaan joka kovalla ruumiillisella ty011a rakentaa tdta
maata .. ."

Talon rakentaminen ja jdrjestOty6 tapahtuivat rinnan. Mo-
lemmat puolisot olivat tOissd. "Iltaisin ldhdettiin kuuden kilo-
metrin pdAdn moottoripyOrdlld tOihin palstalle. Lapset olivat
myOs pyOran pddlld, neljd henked kaikkiaan. TyOtd teimme
puoleen yOhan joka ilta."

Talo valmistui, mutta muitakin seurauksia tuli: "Terveyteni
alkoi horjua, olin kaksi kertaa leikkauksessa, tuli munuaistuleh-
dus, alkoi nivelia sdrked ja ihottumaa tulla."

Diagnoosi oli niveliin ja ihoon vaikuttava tauti, ja pahimmil-
laan Maini tuskin pystyi kdvelemddn. "Kuitenkin onni on ollut
suosiollinen ty6paikan suhteen. Yksityinen tyOnantaja ei enda
tarvitsisi tallaista tyOntekijad. Omasta mielestdni olen ty011dni
rakentanut tata maata pienen elamdni, se ty6 on ollut erittdin
raskasta."

Kun Maini elamakertaansa kirjoittaessaan pohtii omaa eld-
maansa han toteaa: "Aivan kuin heraisin unesta, katselisin eta-
maani nyt vasta. Ei ole ollut aikaa . . . Rakkaus jota en lapsena
saanut . . . teki minusta erittain itsenaisen. Lapsianikin kohtaan
se vaikutti, mutta myOnteisesti. Annoin heille kaiken minka
voin, etta heilla olisi paremmin kuin itsellani. Elamdntehtdvani
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oli saada oma koti ja koulutetut lapset" (. . .) "Mild hetkella
vartun paikkaa sairaalaan. Olen silti optimisti, iloinen ja onnelli-
nen. Tamdhan on elamaa, rakennan sits loppuun asti, myEis
omalla kohdallani."

Huolimatta karsimyksista ja nijyryytyksista Maini Oksanen on
elamassaan saavuttanut selvan sisaisen tasapainon, eldman aidon
sisdisen hallinnan. Ainoana "vaikeutena elamassani pidan tata
sairauttani, joka rajoittaa tytitani. Tama asia on suuri nOyryytys
ihmiselle." Muuten hdnen elarndnsd on myOs ulkoisesti hallin-
nassa.

Avoin poliittinen tietoisuus on eldmakerroissa melko harvi-
naista. Tassdkin tarinassa se mainitaan valintatilanteena, ei sen
kummemmin. Mind luultavasti on poliittisen valinnan merkitys:
ihmisen eldmankaareen se vaikuttaa harvoin.

SeIva ero ensimmaisen sukupolven samantyyppisiin tarinoihin
muodostuu elâmdn parantumisesta ja siita, etta elamakerta kir-
joitetaan oloissa, jotka jyrkasti poikkeavat aineellisessa mielessa
lapsuuden ja nuoruuden aikaisista oloista. Tama eroavuus on
tdrked, silly se merkitsee, etta toinen sukupolvi on se polvi, joka
on selvemmin kokenut yhteiskunnallisen murrosvaiheen, Suo-
men muuttumisen hyvinvointiyhteiskunnaksi. Tama ei kuiten-
kaan yield muuta heidan suhtautumistaan elaman perusvaltta-
mdttOmyyksiin. Tietoisuus siita mika on hyvaa ja mika on pahaa
elamdssa, mika on hyvinvointia ja onnea, mikd pahoinvointia ja
karsimystd on vain vielakin selkedmpi.

Sirkka Parkkinen1

Sirkka Parkkinen edustaa toisen ja kolmannen sukupolven raja-
aluetta, sodan aivan pienend lapsena kokeneena, elamankohta-
loiltaan muutenkin enemman ensimmaisen sukupolven kuin kol-
mannen kaltaisena, ja vasta aivan viime vuosina yleiseen hyvin-
vointiin kiinni paasseena.

Sirkka Parkkinen syntyi vuonna 1937 erdassa pienessa kylassa
Ita-Karjalassa nelilapsisen perheen kolmantena lapsena. Han

1 Taman tapauskertomuksen on kirjoittanut Anni Vilkko (ks. Roos-Vilkko 1980).



110

menetti ditinsa jo 4-vuotiaana tdmdn sairastuttua silloin niin
yleiseen lentavaan keuhkotautiin. Vaikka Sirkalle kylla jai se
kuva, etta aiti "kuoli pulveriin", jota vointinsa lievittamiseksi sai
vahan ennen kuolemaansa. Kuva aidin kuolinhetkesta on jaanyt
Sirkan mieleen elavand. "Oli maaliskuu ja iltapaiva, aitini tahtoi
sangysta lattialle. Isd laittoi vuoteen lattialle, ikkuna oli aidin
paan ylapuolella ja siihen isa laittoi kaksi kynttilad palamaan.
Sitten han huomasi, ettei veljeni olekaan sisalla ja niin Uri huusi
Jussin jostakin ulkoa.

Niin me siind jokainen katsoimme kuolemaa kasvotusten. Me
pienimmat itkimme lohduttomasti. Sitten tuli hetki, aiti tahtoi
yield puhua isalle. Isd polvistui aidin luokse ja aiti sanoi, pidd
lapsista hyvad huolta, sill y minun on nyt landettava. Niin sitten
aidin silmat menivat kiinni ja hdn nukkui ikiuneen. Kynttilat
paloivat yield niin kauan, kun aiti pestiin ja puettiin mustaan
leninkiin."

Jo silloin elaman realiteetit olivat tuttuja nelivuotiaalle. "Kun
ditia landettiin viemaan saunaan, mind itkin ja huusin, etta kuka
meille nyt leivan hankkii, kun aiti kuoli", kirjoittaa Sirkka.
Perhe oli jo tallOin siirtynyt sodan jaloista Pohjois-Karjalaan ja
asui pienessa yhden huoneen mokissa, jossa yield lisaksi lapsia
hoitamassa oli isan aiti, mummu. KOyhyys kuitenkin andisti niin,
etta lapsista nuorin jouduttiin antamaan kasvattilapseksi, koko-
naan pois kotoa. Noin viisivuotiaana Sirkkakin oli kasvattivan-
hemmilla vuoden verran, mika aika lapsuudesta oli "ihanin ja
turvallisin aika" hanen mielestdan. Muistikuviin on jdanyt ikui-
nen kesa, kauniit lahjat (joista rakkaimmat Sirkka hautasi maa-
han, kuten aidille oli tehty) seka uskonnollisten kasvattivanhem-
pien yritykset kasvattaa lahes 'pellossa elanytta' lasta, jonka
kasvatus oli ollut vain isan remmin ohjauksessa.

Isansa elamasta Sirkka piirtad seuraavan kuvan: ". . . lapsuus
ja nuoruus huutolaispoikana ei ollut helppoa, ja sota ja ainainen
puute toimeentulosta kaiversi mielta. Sitten kun vihdoin sai
oman maatilkun ja talon alkoi reuma vaivata ja sita tuskaa kesti
yli viisitoista vuotta." Lapsena Sirkalla oli kuitenkin isasta "sel-
lainen kasitys, etta kukaan ei hanta voita", ei edes sota voi vieda
isaa, aina han tulee takaisin.

Vield sodan aikana isa tuli noutamaan lapsensa kasvatusko-
deistaan uuden aidin luo Polvijarvelle, jossa molemmat olivat
suuren talon palvelusvakea. Uudesta aidista tuli kuin oma aiti,
lapset tekivat kolttosia, asuinpaikka vaihtui tiheaan tahtiin
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("varmasti monesti emme asuntoa saaneet vain meidan lasten
takia") j a jo aloitettu kansakoulukin suoritettiin monessa paikas-
sa. Eldmd oli usein niin tiukkaa, etta Sirkka muistaa kuinka
lehmien syOtyd kasvimaasta kaiken mun paitsi isan kessun, isa
valvoi koko On, istui sdngyn laidalla, kdveli ulos ja sisaan
toimeentulohuolia pohtien. Marjat, sienet ja kala olivat perheen
pelastus sill y kertaa.

Taas uuteen paikkaan, Juukaan, muutettaessa suuren, neljdn
perheen asuttaman tuvan yksi nurkka oli koti, jossa "tuntui
ruhtinaalliselta nukkua, kun oli puhdas olkipatj a j a paperilakana
alla" ja saunaan pdastiin kerran viikossa. Isda kaytiin auttamassa
ropsimetsdssd ja kotona kitkettiin kasvimaata. "Tad115. — —
asuessa oli minulla paikka minne menin, kun tuntui, etta kukaan
ei ymmarrd minua. Kirkkomdella oli iso kivi ja kiipesin sen
pdalle ja juttelin itsekseni aidille — 	 Tuntui kuin aiti olisi
ymmartanyt minun murheeni — — —."

Sirkan ensimmdinen irtoaminen kotoa tapahtui tassa vaihees-
sa, hanen vasta padstyddn neljdnneltd luokalta kansakoulusta.
Hdnen oman kirjoituksensa mukaan kitkeminen kasvimaalla ei
miellyttdnyt, vaan hdn hankki kesaksi lapsenhoitopaikan kerto-
matta siitd isdlleen mitadn. Kotiin hdn ei uskaltanut tulla kuu-
kauteen, sill y isa saattoi antaa selkddn. Palkkaa tast y tyOstd
Sirkka sai "vaaleanpunaisen pumpulikerraston, uudet kumisaap-
paat ja laatikollisen ruokaa".

Lopullinen irtoaminen kotoa tapahtui perheen Valtimoon
muuton jalkeen, joskin tamd muutto toi mukanaan mytis hieman
pysyvampid ihmissuhteita. Kansakoulun viidesluokkalainen
Sirkka muutti nyt kokonaan pois kotoa, navettapiiaksi ldheiseen
taloon ja suoritti tdman tyOn ohessa kansakoulunsa loppuun.
"Siihen se eldma kotona lopullisesti padttyi, Olin tuntenut, eta
maailmalla on hyva olla."

"Pdivat tddlla kuluivat nopeasti. Aamulla oli heratys kuuden
maissa, navettaty6t, sain kupin kahvia ja yhden pullan palan.
Sitten lypsin kolme lehmdd ja loput tyOt navetassa. Kandeksan
aikaan olin tyOsta vapaa, vahan pesua ja kiireesti koulutielle.
Varaa ei ollut myithastyd, en pitanyt siita. Kevdtpuolella Heikki
(opettaja) sai tietad, etta en endd asu kotona, tiesi missy asun.
Jos en heti viitannut ldksyistd, niin varmasti han kysyi minulta.
Koko luokan kuullen sitten sanoi, eilcO Sirkalla ole ollut aikaa
lukea ldksyjd, vai onko aika mennyt navettatOissa. Voi, etta
mina hapesin, ei sita kaikkien olisi tarvinnut tietaa, mita mind
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teen. Koulu pdattyi yleensa kanden aikaan ja kolmelta piti jo
elukoille antaa heinda. Sainhan taas kupin kahvia ja palan
pullaa. Kuudelta navettatyiit oli selvat ja koko ilta oli aikaa
lukea laksyja." Haave matkasta Helsinkiin luokan kanssa tdytti
ajatukset tassa tilanteessa kokonaan; Sirkka kertoo rukoilleensa
niin, etta "vatsa oli joskus oikein kiped". Matka tuli aikanaan ja
oli niin suuri eldmys, end Sirkka muistaa pienimmakin yksityis-
kohdat, lahtOpaivamaardn, vaatteet .. .

Isa sai Nurmeksesta rintamamiestontin ja rupesi rakentamaan
omaa taloa. Sirkka sai asuinpaikassaan yhden pullapalan kahvin
kanssa ja pdatti, etta joskus omalle perheelleen syOttad pullaa
mahan taydeltâ "Eilcd minulla ollut tapana kertoa vaikeuksista
kotona, vieraalle mina paremmin avauduin" ja maininta, etta.
pddtti olla muuttamatta kotivden luo uuteen taloon, ovat ainoat
asiat, joilla Sirkka kirjoituksessaan selittaa tad vaihetta.

Taas uusi talo uusine, kovempine ja ronskimpine tOineen vei
eldmdd eteenpain, edelleen ruokapalkalla. Oli menossa viimei-
nen luokka koulua ja tyttOjen teki jo mieli tanssimaan. Sirkan
koulun paastOtodistus oli koulun paras ja siind luki: "Luonteen-
ominaisuuksista selvdpiirteisemmin on esiintynyt yrittelidisyys ja
sitkeys." "Tuntui, etta eldmd oli mielestdni auki eikd koulu ollut
enda esteend, mutta . . . olihan se naimalupa saatava . . ." Sir-
kan pdastessa ripille oli yksi ainoa ystava onnittelemassa, ei
lainkaan kotivaked. "Oli minun mieli iloinen, etta on sentdan
yksi, joka on katsomassa tad tilaisuutta."

"Rupesi nyt tuntumaan, etta ei ole mitadn, mikd minua enda
taalla pitda. Olin kuullut kaikenlaista tarinaa suuresta Helsingis-
td. Oli tuttujakin latenyt ja sitten kotona kaydessadn olivat niin
hienoja ja ne melkein rypivdt rahassa, tuntui ainakin silta."

Tasta vaiheesta Sirkan elamassa saa sen kuvan, end ei ollut
pakko lahtea, maallekin olisi voinut Ada., mutta jokin houkutti.
"Silloin minut valtasi varmasti rahanhimo, ajattelin, etta voisi-
han sitd rahaa tulla vahan reilummin minullekin." Toive parem-
mista elinmandollisuuksista ja ldhes thydellinen irrallisuus ympa-
ristOsta ja ihmissuhteista siella johtivat Sirkan tien Helsinkiin
kesalld -54. Sana "maaltapako" saa tassa elamankaaressa vivah-
teen, joka on tavallaan positiivinen, eteenpdin vieva. Ei ollut
menetys jattaa yhteisOd, jonka ilmapiiria isan vihaisesti huuta-
mat jddhyvaissanat, "muista, etta et huorana kulje ja et kakara
kainalossa tule tanne", kuvaavat. Sirkka oli tallOin 17-vuotias.

Aikaisemmin muuttaneiden ystavien avustuksella Sirkka sai
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asunnon ja ty6paikan ruokalan tiskaajana suurella rakennusty6-
maalla, mista lOytyi myOs tuleva aviomies, Erkki. Suhde Erkkiin
kehittyi melko nopeasti, vaikka hanessa oli Sirkan mielesta yksi
"paha vika — han ei osannut tanssia". Yhteista elamda suunnitel-
tiin ja Erkin armeijassa ollessa, ensimmaiselld lomalla mentiin
kihloihin. "Joulun jalkeen Erkki tuumasi, etta hanhan voisi
saada vahan reilummin lomaa, jos mentais vihille." Sirkalla ei
ollut mitaan sita vastaan, taisi ensimmainen lapsikin jo ilmoitella
tulostaan, koska syntyi kesan lopulla.

"Ei minulla avioliitosta mitadn ruusuisia unelmia ollut, ajatte-
lin kuinka se minulla nyt helppoa olisi, kun tuo nyt ei nayta
toisillakaan olevan. Kun ei liikoja odota ja haaveile, vahemman
on pettymyksia." Erkki kavi rakennuksilla toista, perhe asui
pienessa saunakamarissa, jossa vesi aamuisin oli jaatynyt ampa-
riin ja lapsi alkoi sairastella. Tahan tilanteeseen tuli pelastuksek-
si paikka talonmiesperheena kerrostalossa, jossa asuntona oli
kaksi huonetta ja oli myOs puhelin ja mandollisuudet peseytya.
Sirkka odotti jo toista lastaan.

"Minulla oli kaksikymmentavuotiaana kaksi lasta, mies ja talo
hoidettavana, olihan siina tyOta kerrakseen", kirjoittaa Sirkka.
Talo asukkaineen, uusine ihmiskontakteineen antoi Sirkan ela-
madn sen kiinnekohdan, joka tahan asti oli puuttunut. Han
kuvaa lamm011d pdivittain tapaamiaan, vahitellen laheisiksikin
ystdviksi muuttuvia ihmisid tassa. Kruunuhaan talossa, josta tuli
koti ja erityisesti Sirkan ty6paikka (Erkki kavi myOs paivatyOs-
sa) 14 vuodeksi.

Toimeentulohuolet eivat enda olleet elarnassa paallimmaisina,
perheella oli jonkin ajan kuluttua varaa ostaa tontti Siuntiosta
kesapaikaksi. Kolmas lapsi syntyi, kun Matti jo lahti kouluun ja
Riitta lastentarhaan. Nyt vasta Sirkka omien sanojensa mukaan
tunsi olevansa kypsd aidiksi.

Naihin aikoihin oli kuitenkin perheen elamassa alkanut se
tuskallinen vaihe, jota Sirkka kutsuu "salatuksi elamaksi".
man puitteet tosin paranivat, perhe sai samasta talosta tilavam-
man asunnon, mutta "minulle alkoi sisalla palaa, etta omaan oli
paastavd", kirjoittaa Sirkka. Talle yllattaen esitetylle tavoittelle
kirjoittaja nimead heti peraan syyn: miehen lisdantynyt alkoho-
linkayttO, jonka salaaminen ja ainainen pelko menettaa tOpaik-
ka ja sen mukana myOs asunto, synnyttivat andingon, jolle taytyi
lOytya ratkaisu.

Asuntosaastaminen oli se yhteinen tehtava, jonka avulla Sirk-

8 Suomalainen elama
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ka pâdtti vetdd perheen tasty tilanteesta ulos. Erkki eparOi,
mutta Sirkka oli lujana. MOkki ja tontti myytiin ja Erkki ja
Sirkka tekivat ylitoita, kavivat yhdessa siivoamassa, "kaikella
konstilla yritettiin". Tuleva oma asunto Hakunilassa oli koko
perheen yhteinen salaisuus, josta ei kerrottu ulkopuolisille, tytar
Riitta purki salaisuuttaan pdivakirjaan ja sunnuntaisin kdytiin
koko perheen voimalla katsomassa, miten tyOt edistyivat. Sdas-
taminen kesti noin viisi vuotta.

Uusi asunto valmistui kevadlla -71. "Siind me yhdessa ihailtiin
tyhjaa huoneistoa, istuttiin tiskipOyddlld kuin konsanaan rakas-
tuneet ja ihailtiin, mita olemme aikaan saaneet. Jaa hah, olimme
me onnellisia, tuntui kuin etta ei meilla koskaan olisi nain hyvin
ollut", kuvaa Sirkka tunteitaan.

Koko Kruunuhaan talo oli osallistunut tavalla tai toisella
loppuaikoina perheen muuttoon: erilaista kdytettyd tavaraa kun-
nosti Erkki kellarissa valilla koko perheen auttaessa tassa puu-
hassa. Laksidiseksi tehtiin heille muistovarssy ja annettiin rahaa.
"Jos kohta juureni ovat Karjalassa, tuntuu kuin niitd olisi myOs
siina Kruunuhaan talossa", kirjoittaa Sirkka.

Tdhdn asti kuin itsestddn langenneet ty6paikat eivdt kuiten-
kaan olleet niin helposti saatavissa, siivoojan paikkaa hakiessaan
Sirkka sai huomata, etteivat hanen paperinsa kelvanneetkaan.
Kylla tOpaikka sitten lOytyi, iltasiivous suuressa tavaratalossa,
missy paikassa Sirkka on edelleenkin ja "hyvin tyytyvaisin
mielin".

Kevadlla -75 olivat ensimmdiset suuret juhlat perheessa, esi-
koinen Matti kirjoitti ylioppilaaksi erinomaisin arvosanoin, kah-
ta vuotta myOhemmin oli Riitan vuoro.

Viime aikoina vuodet ovat vierineet "mandottoman nopeasti"
ja elamd tuntuu tasaiselta. TO, koti ja lapset ovat tarkeita, mita
muuta tarvitaan?

Ensimmaista kertaa Sirkan elamakertaa lukiessa kiteytyi aja-
tus: pitad vaikeuksia kuin itsestdan selvind. Sirkan mielestd
eldma on jatkuvaa oppimista: on tyydyttava siihen, etta mitadn
ei saa ilmaiseksi, toteaa Sirkka edella mainitussa haastattelussa.

Usko sallimukseen eldmassa on voimakas, ei kuitenkaan mi-
kdan totaalinen kohtalonusko, minka osoittaa sitked taistelu
perheen, toimeentulon ja asunnon puolesta. Edella mainitussa
lehtihaastattelussa Sirkka myOntad olevansa valilla hyvinkin ma-
sentunut, mutta etta iloja lOytyy vandstd. Vandisimpid iloja eivdt
ole oma, tyolla ja vaivalla sadstetty asunto kerrostaloldhiOssd,
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joka ymparistOnd tyydyttdd, koossa pysynyt perhe ja lasten
edistyminen sekd pysyvd ty6paikka, toimeentulo jne. Kasitys
eldmdstd aina vaikeuksia sisdltdvdnd ei esta masennuksia, mutta
on realistinen; onni on sellaista millaiseksi sen kukin kulloinkin
sanoo.

Sirkan eldmdn eradnlaisiksi solmukohdiksi nayttdvdt osoittau-
tuvan lapsuusvaiheen tapahtumat, muutto pois maalta ja aviolii-
ton aikainen miehen alkoholiongelma, mutta nykyisyydesta kir-
joittaja ei juuri puhu; vuodet vaan vierivat nopeasti ja lapset
kasvavat, mutta sen enempad miehen tilanteeseen kuin kirjoitta-
jan omiin suunnitelmiin ei viitata.

Tdma useille eldmakerroille tyypillinen vaikeneminen aivan
ldhimenneisyydestd ja nykyisyydesta asettaa tamankin eldmd-
kerran yhteydessa mietittavaksi kysymyksen siita, mika tai mitka
tekij at aiheuttavat sinansd oudolta tuntuvan erddn eldmanvai-
heen kiertamisen ja tavallaan kieltdmisen. Onko tassa eldmaker-
rassa kysymys samantyyppisista vaikenemisen syista kuin kirjoit-
taj an aiempienkin vaikeuksien kohdalla, vai onko kysymys
yleensd itse eldmakerran kirjoittamisen kasittamisesta vain men-
neisyyteen paneutuvana tapahtumana, jonka ei tarvitsekaan kd-
sitelld nykyisyyttd? Vai onko sittenkin kysymys myOs paljon
yleisemmastd, itse nyky-yhteiskunnan tuottamasta kyvyttOmyy-
desta arvioida omaa eldmantilannettaan, mika edellisiin seikkoi-
hin yhdistyneend sitten nakyy eldmakerroissa?

Edellisissd tarinoissa sairaudet ovat olleet jo varsin hallitsevas-
sa asemassa. Tuskin kukaan kirjoittajista on pdassyt ldpi eldman
ilman jotain vakavampaa tautia: kenella selkd, kenella sydan,
kenen miehella sy6pd, kenella useita vaivoja samanaikaisesti.
Sotaa edeltdneen aj an vitsaus tuberkuloosi ei ole sen sijaan
kovinkaan keskeisesti. Pertti Kuivalainen sairastuu tuberkuloo-
siin, mutta parantuu. Sirkka Parkkisen aiti kuolee "lentavadn
keuhkotautiin". Monissa eldmdntarinoissa, joita tassa ei varsi-
naisesti tarkastella, tuberkuloosilla on kuitenkin hyvin keskei-
nen osuus. Tuberkuloosiparantoloiden oloista ja tuberkuloosin
vaikutuksista kirjoittajan taloudelliseen asemaan ja perheeseen
on varsin lukuisia kuvauksia.

Sama koskee kansamme miehisen osan vitsausta, viinaa. Edel-
la 	 tarinoissa viinan osa on melko vandinen. On
ilmeistd ettd viinalla on (glut osuutensa monen kirjoittajan eld-
massa vaikka sita ei ehka aivan suoraan sanotakaan. Sirkka
Parkkisen tapa sivuuttaa miehen alkoholiongelma ja samalla
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korostaa sen aiheuttamaa hapedd on itse asiassa tyypillinen.
Jatkossa tutustutaan toki tapauksiin, jossa viinalla on merkittdva
osuus perheen ongelmissa ja jossa siita puhutaan. Omakohtaisia
juomiskertomuksia ei sen sijaan ole kovin paljoa.

Viljo Koskipuro, 56

Viljo Koskipuron elamakerrassa tuberkuloosi ja viina yhdisty-
vat. Tarinaan liittyy lisaksi dramaattinen didin pahoinpitelyn
kuvaus, jonka todistajana kirjoittaja nuorena poikana sai olla.
Voidaankin puhua todella aidosta vaikeuksien kautta voittoon
-tarinasta, jossa kirjoittajan "paluu kraatterin reunalta" alkoho-
listiparantoloiden, yOmajojen ja kaatopaikkojen maailmasta
suuren tehtaan luottamusmieheksi ja maustemyllariksi on melko
poikkeuksellinen. On valitettavaa, etta Koskipuro jattdd eld-
mantarinansa tarkeiltd osilta kesken, kuvaa sen "pohjamudat"
vain viitteenomaisesti ja jattad paluuvaiheen kokonaan pois.
Eldmakerta padttyy katkelmiin kirjoittajan uran vaiheista eradn
suuren elintarviketehtaan luottamusmiehend, jossa kirjoittajan
oma osuus as pois.

Viljo syntyi Pohjanmaalla ankeuden ja pelon tayttamaan ilma-
piiriin, jossa isa oli hylannyt vaimonsa ja ottanut toisen, vaikka
ensimmainen jai asumaan nurkissa. Han hakkasi saann011isesti
Viljon aitia ilman etta kukaan puuttui asiaan. Seuraavassa Vil-
jon kuvaus tapauksesta, joka on jaanyt ..hanen mieleensa. Han
oli aitinsa kanssa navetassa syOmassa. "Aiti seisoi avatun lanta-
luukun lahella, sytyttaen juuri savuketta. Samassa aukeaa ovi.
Oviaukossa seisoo lyhyehlo5, levedharteinen laihakasvoinen
mies. Mies joka normaalitilassa on lapsille ystavallinen. Tuokion
seisoo oviaukossa, sitten suuntaa askeleensa vaimonsa luokse.
Nyrkki heilahtaa. Vaimo makaa pitkaildan ja valittaen lantakou-
russa.

Nousen akisti, tarraudun itkien isan kateen kiinni: pyydan ala
lyO! Mies taydentad tyOnsa, kumartuu, ottaa kateensa tuoretta
lantaa ja sivelee silla vaimonsa suun. Sitten suoristautuu ja
kaantyy sanaakaan puhumatta, kavelee ovelle ja ovesta ulos."

Tallaisesta kodista Viljo sitten laksi maailmalle 14-vuotiaana,
rengiksi raskaisiin miesten tOihin. Muutaman vuoden pdastd
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alkoi sota, joka Viljon osalta paattyi tuberkuloosin puhkeami-
seen. Armeijassa ollessaan Viljo oppi juomaan ja nauttimaan
siita: "Juopumus oli ihmeellinen, vapauttava kokemus . . . tun-
sin lOytaneeni ldakkeen jonka avulla on mandollista elad, lOytaa
ystavia ja iloita heidan kanssaan."

Toipumisensa jalkeen Viljo sai tOita vanginvartijana, mutta
tympaantyi epaoikeudenmukaisuuteen, kiusaamiseen ja lahjon-
taan, jotka kuuluivat vanginvartijan ty6hOn. Niin han meni
uudelleen raskaisiin ulkotOihin, mika aiheutti pian taudin puh-
keamisen ja uuden parantolaoleskelun. Paastessaan toipilaana
sairaalasta Viljo sai kateensa kolmen paivan irtisanomisajan
palkan "lomapalkka, sairasajanpalkka, lomaltapaluupalkka, oh
utopiaa . . .".

Seuraa naimisiinmeno, lapsia, asunto, mutta myOs juominen.
Alkaa kierre, jota ilmeisesti kestad ainakin kymmenen vuotta ja
johon kuuluvat liekkihotellit ja kaatopaikat, hiekkalaatikoissa
vietetyt yOt ja monet muut muistot, joista ei kannata puhua
(hanen itsensa mielesta).

Sitten — tavalla, josta elamakerrassa ei kerrota mitaan — Viljo
palaa takaisin, saa tOita elintarviketehtaalla, on viimeiset viisi
vuotta sen paaluottamusmiehena, jonka ajan kokemuksia han
on hiukan kirjannut ja pohtii lopuksi elamaansd: "Jos minulle
viisitoistavuotiaana joku olisi sanonut, etta nelja vuosikymmenta
myOhemmin oloneuvoksena, nautin Mlles kohtuullista tyOkyvyt-
tOmyyseldketta, asun myOs sairaselakkeella olevan vaimoni ja
Manu-koiran kanssa viihtyisdssa tilavassa asunnossa. Ja etta
ruokaa on riittavasti. Jopa isanta voi poiketa silloin tallOin
"pekan kaupassa". Niin olisin tuollasta vaittajaa pitanyt joko
pellend tai suorastaan hulluna!

Keta minun tulisi tasta kaikesta kiittaa. NiitalcO, jotka sanovat
etta herran pelko on viisauden alku? Vai kuula-ruisku taistelijoi-
ta? Vai vanhoillista patruunaluokkaa? Ei, kiitan vahaeleisia
demokraatteja. Miehia ja naisia. tleitd, joilla Jumalansakin on
inhimillinen; lemped ja anteeksi antava. Ihmisia, joidenka yh-
teistrOn tuloksena Suomi-nimisesta tasavallasta kehittyy entista
ehompi ja turvallisempi kansan koti meille kaikille suomalai-
sille."



Kurja, onneton elamd

LIVET
Jag, min egen f lange, sager sa:
livet dr icke \then, klddd i ljusgron sammet
eller en smekning, den man sallan far,
livet ar icke ett beslut att ga
eller tva vita armar som liana en kvar.
Livet dr den tranga ringen som hailer oss fangen
den osynliga kretsen, vi aldrig Overtrada,
livet dr den nara lyckan som gar oss fOrbi,
och tusende steg vi icke fOrma oss att Ora.
Livet dr att fOrakta sig sjalv
och ligga ororlig pa bottnen av en brunn
och veta att solen skiner ddruppe
och gyllene faglar flyga genom luften
och de pilsnabba dagarna skjuta fOrbi.
Livet dr att vinka ett kort farval och ga hem och so ya • •
Livet dr att vara en framling for sig sjalv
och en ny mask for varje annan som kommer.
Livet dr att handskas vardslOst med sin egen lycka
och att stOta bort det enda ogonblicket,
livet dr att tro sig vara svag och icke \Aga.
(Edith SOdergran, Samlade dikter [Dikter, 1916])

ELAMA
Mind, oma vankini, sanon nain:
elamd ei ole kevat, vaaleanvihredan samettiin puettu,
eika hyvaily, jonka saamme harvoin,
eldma ei ole padtOs ldhted
eika kaksi valkoista kattd, jotka pidattavdt.
Eldma on andas kehd, jonka vankeja olemme,
nakymatOn piiri, jonka yli emme koskaan astu,
eldma on ldheinen onni, joka kulkee ohitsemme,
tuhannet askelet, joita emme kykene astumaan.
Eldma on halveksua itseaan
ja maata kaivon pohjalla hievahtamatta
ja tietad, eta ylhadlla paistaa aurinko
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ja ilmassa lentavat kultaiset linnut
ja nuolennopeat pdivat kiitavat ohi.
Elama on viitata lyhyet hyvastit
ja menna kotiin ja nukkua . . .
Elama on olla muukalainen itselleen
ja uusi maa jokaiselle muulle, joka tulee.
Elama on laiminlyOda oma onnensa
ja tyOntda luotansa ainoa hetki,
elarna on uskoa olevansa heikko eika tohtia.
(Suom. Uuno Kailas)

Olen entinen ilomantsilainen, niita parjattuja "maalta paennei-
ta". Tunnen piston rinnassani aina kun kuulen nuo sanat. Siind
on katumusta ja huonoa omaatuntoa. On selityksia ja puoluste-
lua itselleni. Eihan niita voikaan puhua kenellekaan. Ne tunteet
on paras pitaa omana asiana.

Olin kandeksan vuotias kun jouduin ensimmaisen kerran lah-
ternadn sielta. Siita se juurettomuus alkoi. Olen saanut muuttaa
monta kertaa sen jalkeen. En tunne kuuluvani oikein minne-
kaan. Hyvinhan minulla on mennyt. Niin se tuntui minusta
nuorena.

Oli tyOta, terveytta ja voimaa. Oli myOs intoa. Siind oli lapset
ja "pesan rakentaminen". Ei siina ehtinyt ajatella juuria eika
juurettomuutta. Tehtiin vain tyOta niin paljon kun jaksettiin
tehda ja siita saatiin palkkaakin.

Mutta entas nyt. Nyt ei ole terveyttakdan eika nuoruutta. Siina
se on intokin laantunut. Ei kuitenkaan ole yield elakeika. Lande
vain joka aamulla aikaisin tOihin. Yliis on noustava puoli kuudel-
ta, etta saa perheelle aamupalaa ja joutuu matkalle. Siind saa
ottaa torkut bussissa kun matka kestad melkein tunnin. Paiski
siind tOita kandeksan tuntia, porno niskaan hengittarnassa. Sitten
odotetaan linja-autoa ja taas saat "levatd" melkein tunnin. Kotiin
tultua laitetaan ruokaa, siivotaan ja pestadn pyykkia. Pitaisihan
sita yield kayda kaupassakin, kun on huomennakin sy•fitava. Ei
ne viikonloput ylellisyydelta tunnu. On siind viikon aikana kerin-
nyt kokoontua tOita, niin etta ei tule vapaa-ajan ongelmia.

TammOista on 11 kuukautta. Sitten on loma. Mieli tekee
Ilomantsiin. Tuntuu kuitenkin silta, etta ei siella aina meita
kaivata. Viime kesdnakin eras ilomantsilainen valitti Helsingin
Sanomissa sita, etta tdalta tullaan sinne lakka-aikana. Ei se elamd
tdalla pelkkaa lomaa ole. Sallikaa meidan kaydd siella. EU. se
lahto ole niin helppoa ollut. EU. palvelut merkitse kaikkea. Jos
voisi ajan ratasta kaantda 30 vuotta taaksepain, niin ratkaisuni
olisi toinen." (Nimim. Suo siella, vetela thank
Pogostan Sanomat 8. 5. 80)
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Suomalainen valittaa aina ja on tyytymdtiin, on yksi sitkeistd
kansanuskomuksista. Toinen on se, etta olemme melko synkkd-
mielista kansaa. Tosiasiaksi kuitenkin jaa, etta useimmat meista
ovat — tai ainakin sanovat olevansa — melko tyytyvdisia elamaan-
sd. Tosin edelld ldpikdytyihin "tavallisiin" tarinoihin sisaltyy
jonkinlaista valittamista ja tyytymdttOmyyttd, jos ei muuta niin
poliitikkoihin, mutta niiden perussavy on silti erittain tyytyvai-
nen ankeista olosuhteista huolimatta.

Nyt tarkasteltavat tarinat ovat juuri siitd poikkeuksellisia, eta
niissa onnettomuus, valittaminen, tyytymattOmyys ovat ikaan
kuin pdallimmaisind asioina. Elama koetaan epaonnistumiseksi
ja sita se epailematta hyvin pitkalle onkin. Ehka kirjoittaja on
padssyt jonkinlaiseen tasapainoon eldmansa kanssa, jolloin han
kykenee esittamaan siita varsin kokonaisvaltaisen ja usein jar-
kyttavankin arvion, tai sitten han kuvaa eldmantarinansa yhta
hajanaisesti kuin mita itse eldma ehka on ollut.

Seuraavassa erinomainen pieni esimerkki onnettomasta
makerrasta. Elamakerta itse on lyhyt ja hajanainen eika var-
maan kerro edes kaikkea keskeista, mutta silti aivan ydinkohdat.
Kirjoittaj a on nainen, yksinhuoltaj a, Undid on kaksi lasta, tytar
ja vuonna 1955 syntynyt nuorempi poika. Kirjoittajan oma ika ei
kay ilmi, mutta se on luultavasti n. 50 vuotta — siis toista
sukupolvea. Han on sairaselakkeella tyOskenneltydan aikaisem-
min ravintola-alalla. Poika on askettain kuollut tapaturmaisesti,
mukaan on liitetty hanen kuvansa. Useimmat elamakerroista
eivat suinkaan ole nain lyhyitd ja hajanaisia, mutta tassa tapauk-
sessa kirjoitustapa j a itse eldma nayttavat olevan hyvin yhteydes-
sa. Kertoja on paljon vaikeuksia kokenut, kaiken karsinyt,
sairas ihminen. Uskonto tarjoaa nyt lohdutuksen, ja varmuuden
tulevasta pelastuksesta, mutta se ei ole tarjonnut jarjestysta
elamaan, vaan tuloksena on paljas karsimystarina.

Oma elamd kertominen se olis rikas ja niin monimutkainen etta,
siina on monta vaihetta. Ldhinna tarkoitan ihmisesta ja sen
olemassa olosta niinkun on ollut minullakin. Olen kasvanut
Idiyhdssd kodissa, meita oli seitsemdn lasta kaikijaan, mutta
pienend kuoli hoijon puuteeseen Laina ja Jaako. Vuoten vanha-
na toinen, kolme vuotta vanha toinen jain itse kymmenvuotijaak-
si ditin kuoltua isa kuoli pari vuotta myOhemmi. Kdvi kansakou-
lun tdtini kotoo kasin olin syntynyt Sotkamossa missa oli minun
kotini silloin ja sitten muutin Rovaniemelle setani luo ja tyOeld-
maan yhteen hotelliin sitd hotellija ei endd ole sota aikana oli
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havitetty ennen sotaa tulin Helsinkiin, tybelamdan ja siella aloi-
tin ravintola alalla kavin ravintolakoulun kaksivuotisen ja siita se
sitten ldhti pikkuhiljaa eteen pain olin ravintolassa tyOssa myEis
sota-ajan Helsingissa ja siten jatkoin tyOtani Sotan jdlkeenkin ja
sitten mulle tuli vaihe elamdan. LOysin miesystavan, seurustelin
mutta en voinut hanta ottaa aviomieheksi hdnella oli vaimo ja
kaksi lasta olisin hanet siten vahan myOhemmi saanut sano vaimo
mutta en mind hanta hyvaksynyt miehekseni. Minulle syntyi tyttii
joten ldhtin tyOelamdan ja huolsin itse tyttOni ja kasvatin ja sitten
tuli toinen vaihe muutin Vantaalle asumaan 1953 vuosi ja sitten
tapasin ystavan Vantaalla hdn oli samasta syntyperda Sotkamosta
hdn auttoi alkuun taloutessa hdn oli ollut sotassa rintamalla
etulinjoilla oli sairaalassa vuosikaupalla haavoituneen kylkiluilla
paikattu leukaan ja en tie& mita mutta hdn oli jo siita parantu-
nut mutta toinen vaihe mulla. Han oli sukulainen mun aitini veli
puol ja toinen hanella isa tai aiti niin han sita puhui ja sitten
syntyi Rekolan kartanossa asuissa poika 1955 vuonna menimme
kihloihin ja sitten olisi menty avioliittoon mutta tuomarit kumosi
ei saa lupaa. Kun on sukulainen ei siten muu auttanut kun
kasvattaa ja kouluutaa oli se kylld heikko oli asunto ja kylmd en
tieta siina mind sain siten vakituisen ty6 paikan pankkiin olin
sitten siella noin kymmenen vuotta tOissa lapset oli paivakotissa
siin se siten alko hiljalleen menna eteenpain. Kun ne tuli koului-
kadn Johannes oli poikani isa joka sitten kansa kavi rakennuksel-
la thissd. Asuin siina kartanossa kaksikymmentaviisi vuotta. Lap-
set kavi koulua poikani kavi ammattikoulua myOs Hiekkaharjus-
sa ja tyttdreni kavi keskikoulun ja kauppaopiston Malmilla.
Poikani oli metallialalla levyseppd hitsari ja kavi iltakoulua myOs.

11a kavi armeijan ja hanen eldma oli lyhyt kuoli moottoripy6-
rand 1976 vuonna.

Oli tassa nyt kerraksi Omasta eldmdstd tarpeeksi mutta on se
sentad hyvd etta on semmosia ihmisia etta ovat kiinnostuneet
toisen eldmastd niin tassahan sita sitten on ihmisija jotka vain
sanovat niinhan mina oon kuulu eta niin on kdynyt siina kaikki
on vai muisto, hyva siita etta on ainakin yritanyt tehtd tyOta ja
hyvad olkee etta sai hautallakin kiitokset hyvasta suorituksesta.
Tama Johannes hdnen isa kuoli heindkuussa samoi aikoi vuotta
aikaisemmin hdnella oli monta sairautta Keuhkolaajentumaan
hdn kuoli. Syntymakotona mina olin hanen luonaan viimesen
kuukauden. Mun poika kuoli kesdlomalla ollessa kolme viikkoo.
Kotiin tullessa moottoripyOralla kaverit kerto etta se nukahti. Ne
asuu vieldkin Vantaalla ne jotka oli Kalevin kanssa. En enaa
jatka. Tama olis kylla hyvin etta kun taas alkaa kaunis ja ldmin
kesd niin moni voi ldhted viimeselle kesdlomalle. Sita muistoo
sita ei voi koskaan unohtaa se Odd meita jokaisen ihmise muis-
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tossa. Ihana nuori elamd ja ilonen.
Kaytan tassa raamatunlauseen jos maailma teita vihaa niin

tietakaa etta se on vihannut minua ennenkun teita mutta se sana
oli kayva toteen joka on kirjoitettuna heidan laissa. He ovat
vihanneet minua syyttid. Raamatun lause mutta kun puolustaja
tulee jonka mina lahetan teille isan tykOd toruuden henki joka
ldhtee isan tykoa niin han totistava minusta.

Jos tassa on semmoista jota ette voi lehteen tai televisii laittaa
tai ratioon. Tama on totuus tasta elamdsta olen sairaselakkeella
nyt ollut yli kymmene vuotta asun nyt kerrostalossa on kuutes
vuosi menossa.

Olen kaynyt ulkomailla nyt monta kertaa. Olen kaynyt Israa-
lissa, tyttareni kanssa. Tyttareni asuu Helsingissa. Lahempana
ty6paikkaa. Ty6 on Otaniemessa.

Helsinki seutu. Luvin taman etta saa eldmasta kirjoittaa.
Vantaa.

Todella ankeissa elamantarinoissa on useimmiten varmasti
ongelmana se, ettei niille lOydy kirjoittajaa. Jos vastoinkaymiset
ovat olleet todella kovia, niin siina menee melkein ihmiselta kuin
ihmiselta kyky ottaa niihin etaisyytta niin, eta voisi jopa kirjoit-
taa. Varsinkin jos kokee itse pilanneensa elamansa, siita on
varmasti vaikea kirjoittaa. Tama on hyvin yleinen katkeran
elamantarinan tunnusmerkki: pohditaan missa tuli tehtya virhe,
minka olisi voinut tehda toisinkin jne. Milloin oli aviomies tai
vaimo vikapaa vaaraan ratkaisuun, milloin oma sairaus,

Esimerkki elamansa itse pilanneesta on tietenkin vaikkapa
vaimonsa kuoliaaksi pahoinpidellyt tai viinaan sortunut mies.
Vaard avioliitto, kuten seuraavassa Eevi Lehtisen tapauksessa,
on usein koko elaman ajan riesana. Mutta on huomattava, eta
Eevi Lehtisen tarina ei ole kokonaan katkeroituneen ihmisen
kurja elamantarina. Se on vastoinkaymisten tayttama, mutta
niista lopulta ainakin joissan maarin voittajana pdasseen tarina.
Siihen sisaltyy toki kummankin tyypin aineksia ja voi olla, etta
Eevi Lehtisen aviomiehet olisivat ehka kuvanneet hanet katke-
roituneeksi ja kovaksi ihmiseksi, mutta hanen omasta nakOkul-
mastaan nain ei ole.

Kurjan ja katkeroituneen elaman tyyppiin kuuluu se, etta
katkeruus, katuminen, harmittelu ovat olennaisia, elaman kes-
keisid tekijOita. Elamakerta pyOrii niiden ymparilla.

Kysymys on olennaisesta elaman ulkoisen ja sisaisen hallinnan
puutteen yhdistymisesta tietoisuudessa. Tehdaan jatkuvasti vaa-
ria ratkaisuja, valittOmat ihmissuhteet eivat millaan jarjesty tai
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muodostavat jatkuvan kompastuskiven, jokaisesta virheesta on
elamd kiittanyt kovalla iskulla.

Eli niin kuin Ebba Harjanne toteaa elamakertansa lopuksi:
"Kun ajattelen mennytta elamadni ja sita, kuinka uskottoman
epaviisaasti ja lyhytnakOisesti olen toiminut kriittisissa tilanteis-
sa, en voi valttya ajatukselta, etta minka taakseen jattaa, sen
edestaan lOytda (. . .)

Voidaan kuitenkin usein kysyd, onko loppujen lopuksi naissa-
kaan tarinoissa kysymys siita, etta ihminen on itse pilannut oman
elamansa. Onko vain niin, etta han ottaa vastuun tapahtumista,
jotka olivat niissa olosuhteissa vaistamattOmia?

Tama vastuun itse ottaminen on varsin yleista ja tyypillistakin
(ks. esim Sennett-Cobb, 1972); esimerkiksi tyOttOmyytta koske-
vissa tutkimuksissa on usein viitattu tyOttOrnien taipumukseen
syyttad itsedan. Eldmakertojen kannalta olennaista on kirjoitta-
jan subjektiviteetti, se etta han kokee itse olevansa syypad. Nain
han samalla sitoo itsensa kehaan, josta on vaikea padsta irti.
Kumpi valitsi, han elamansd vai elarna hanet?

Seuraavassa esitetadn nelja hyvin erilaista eldmantarinaa. En-
simmainen niista on monipolvinen, epaonnistuneisiin ihmissuh-
teisiin j a naiden savyttamiin elamdkohtaloihin pohjautuva karsi-
myksen tarina. Toinen on taas monella tapaa tietoisin: siihen
sisaltyy rnyOs yksi elamakerta-aineiston harvoja jyrkan sosiaali-
sen romanduksen kuvauksia (edella Ellen Hyrskeen tarinaan
liittyy myOs tallaisia piirteita, mutta seuraavassa tarinassa koko
elama on oikeastaan alaspain menoa). Se on toisaalta kuitenkin
myOs elarnan itse pilaamisen, elamassa tehtyjen virheiden sarjan
tyyppieldmakerta, jossa kirjoittaja tiedostaa selvasti tarkeimmat
erehdyksensa. Kolmas ja neljas tarina edustavat taas subjektivi-
teetin ja elaman hallinnan tarkeytta karsimystarinoissa.

Eevi Lehtinen, 69

Eevi Lehtinen on syntynyt Keski-Suomessa 1910 ja muuttanut
kaupunkiin vasta 1960-luvulla toimittuaan sita ennen maalaista-
lon emantana varsin vaikeissa ja poikkeuksellisissa oloissa. Ha-
nen elamakertansa on erittain monivaiheinen ja rikas. Hanta
myOhemmin haastateltaessa osoittautui, ettei han eri syista ollut
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edes kertonut kaikkia sen vaiheita lahettamassaan kirjoituk-
sessa.

Eevi on syntynyt yhdeksanlapsisen perheen neljantena lapse-
na. TyttOja oli viisi ja poikia nelja. Koti ei ollut kOyha jos ei
vauraskaan. Aiti oli kotoisin suuresta talosta, jonka mailla sijait-
sevaa torppaa perhe asusti. Isd sai tehda taksvarkkid padtilalle
siihen asti kunnes han 20-luvulla lunasti torpan itselleen. Isan ja
didin suvun valit eivat olleet kovin hyvat. Isa ei ollut "mieleinen
vavy, sen me lapsetkin saimme tuntea aina mummolassa kdydes-
samme".

"Isd oli ahkera ja kasillinen, han hankki meille lapsille riitta-
van toimeentulon. Ei meilla ollut koskaan puutetta." Sisdllisso-
dan Eevi muistaa hyvin. "Se oli hyvin raskasta aikaa, muistan
kun yon aikaan tuli miehia kivaarien kanssa kotiini ja vaativat
tekemaan uuniin tulen, etta he saivat lammitelld siind adrella, ei
niille uskaltanut laittaa vastaan . . ." Aidin veljistd yksi oli pu-
naisten, yksi valkoisten puolella ja punaisten puolella ollut kuoli
vankileirilla ndlkadn. Tali taas joutui valkoisen papin uhkaile-
maksi ja sai keskenmenon: lapsi kuoli ja vahan ajan pdastd
ditikin. "LieneekO tuo pappi kulkenut hyvdlla omallatunnolla
kun oli tarttunut aseeseen ja saattanut kaksi viatonta ihmistd
ennenaikaiseen hautaan."

Puutetta karsittiin, mutta kotona saatiin sentaan puhdasta
leipad. Sodan jalkeen eldmd alkoi jarjestya, isalla oli paljon toita
ja lapset alkoivat vahitellen joutua maailmalle. TyOta oh myOs
kotona paljon ja lapset saivat ottaa siihen osaa niin kuin pys-
tyivat.

Nuoruuden kauniit muistot, kesat ja heinatyOt ja kisailut
naapurin poikien kanssa jaivat lyhyeen, kun Eevi sai Minted
naapuripitajdan sukulaistaloon hoitamaan sairasta emantaa ja
taman toita.

"Mina hetken mietin tuota, mutta kun olin aina tottunut
tottelemaan vanhemman sanaa, niin ei nytkaan tullut mieleen
laittaa vastaan. Oli iltamyOha ja synkka suuri metsa ymparOi sita

1 Haastattelijalle (Matti Kortteinen) joka istui hanen luonaan toistakymmentd tuntia,
luovutti Eevi laajemman omaelamakertaversion, "Isain pahat teot" joka oli kirjoitettu
romaaniksi. Verrattuna omaelamakertakirjoitukseen merkitsi uusi aineisto huomattavia
lisayksia. Eevi Lehtisen elaman loppuosa on omaeldmdkerrasta kiireen vuoksi jatetty
kokonaan pois: samoin hanen kaksi itsemurhayritystddn. Voi sanoa, etta Lehtinen on
omaelamdkertaansa valikoinut pahimmat vastoinkaymisistadn ja jdttdnyt tavalliset ker-
tomatta, samoin kuin omat synkimmat masennuskautensa.
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metsapolkua jota mind taivalsin tuonne taloon, ja joka olikin
minun eldmani tuho."

Emannan kuoleman jalkeen isanta alkoi tavoitella nuorta
Eevid, joka yritti panna vastaan kunnes lopulta joutui antamaan
periksi. Nain hdn huomasi olevansa raskaana. Kun sitten tieto
raskaudesta tuli kotiin kirjoittivat vanhemmat:
"Tyttaremme
Olemme saaneet kuulla, etta sing odotat lasta, ettd kehtaatkin
hdvdista meiddt vanhempasi kun olet ruvennut pelaamaan sen
vanhan miehen kanssa. Mihinka luulet joutuvasi sitten niiden
lasten kanssa. Tanne kotia et saa tulla etka koko kotikuntaan-
kaan. Muista se. Isdsi ja

Huomattuaan olevansa raskaana oli Eevin ensimmdinen aja-
tus itsemurha, mutta hdn luopui siita. Ja niin alkoi eldmd.
Seuraavana vuonna syntyi taas lapsi.

"Kylla mind tiesin, ettd helppoa se ei tulisi olemaan siina,
mutta vastoinkaymiset ovat laitettu voitettavaksi. Niin alkoi
alakuloinen eldmani tuossa talossa ja monasti itkin itseni nukuk-
siin, mutta aamulla taas oli uusi paiva ja uudet huolet . . . En
mind tuntenut minkddnlaista rakkautta tuota miesta kohtaan
joka vain omien nautintojensa tdhden turmeli nuoren tytOn
eldmdn."

Naimisiinmeno ei muuttanut miestd: "Mieheni kohteli minua
edelleen kuin ainakin palvelijaa, tai paremminkin kuin orjaa."
Mies piti jatkuvasti silmalla, ei antanut rahaa, otti itselleen jopa
oman sokeriannoksensa sdannOstelyaikana.

Lisaksi tuli yield riesaksi miehen aiti, joka kohteli uutta vai-
moa kovin huonosti. Lapset syntyivat saunassa, yhden lapsen
Eevi synnytti aivan yksin ja kantoi sen synnytyksen jdlkeen
tupaan. Avioliitto kesti 34 vuotta ja siitd syntyi neljd lasta.

MOkin emannan arjesta Eevi kertoo silloin talloin lyhyesti.
"Pdivat hoidin lapsia ja tein taloustyOt ja illalla kun sain lapset
nukkumaan, ja vdkeni syOtettyd niin mind painuin ulos, olin
hankkinut omenapuiden taimia ja marjapensaita, nyt jo puutar-
hani rupeaa ndyttamaan joltakin. Vasymatta mina tein tyOta
siella kun toiset nukkuivat, niin mind kuokin ja kastelin
Kuokkiessani ja mullatessani multasin myOs osan itsestani sen
maan multaan, joka oli minut vanginnut elinajaksi, niin silloin
luulin. Mind nautin koko sydammestdni kun nain ensimmaiset
omenapuun kukat, puut olivat aivan lumivalkoiset kun olisi
lunta ollut niiden peitteend, sitd ndkyd en voi koskaan unohtaa."
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Sodan jalkeen kun mies sairastui keuhkosy6pdan ja alkoi
kaydd yhd huonommaksi, Eevilld alkoi olla enemman valtaa
talon asioihin. Eevin omakin terveys heikkeni: hdn sai nivelreu-
man ja joutui sen takia hoitoon. Nain oli talo myytdvd,
lapsista ei ollut yield tyOn jatkajiksi. Mies mOi sen kuitenkin
omin pain, mitdan kysymattd.

Yksi tyttdrista kavi oppikoulua, muut menivat varhain tOihin
ja pois kotoa, pojat armeijan kautta. Vanhin poika aiheutti
suuren pettymyksen: "Aattoiltana hdmdrissa Reijo tulikin ko-
tiin, mutta aiti huomasi etta poika tuli kotiin humalassa .. .
Reijo sanoi "hyvdd iltaa" kun aiti tuli vastaan ulkona, mutta
aidilta tuli aivan tahtomattaan "sing tulit, mutta humalassa".
Poika sanoi etta heti haukutaan, kun tulee kotiin (. . .)

lan mittaan hdn sai huomata etta poika oli tuonut isalleenkin
juotavaa, se oli niin ikdvd havainto, ettei lOytynyt sanoja siihen.
Siind sitten isa ja poika yhdessd ryyppasivdt ja sen mukaan kun
humala lisddntyi niin meteli nousi. Joulusaunasta tultua se meni
jo niin pitkalle, etta isa ja poika yhteisvoimin rupesivat didin
sattimiseen, poika sanoi "heti kun mind tulin kotiin niin minua
ruvettiin haukkumaan", "niin, semmoinen se on, on aina kun
koira kiinni joka asiassa", sanoi isa ja paljon muutakin siind tuli
sitten ja viinahan teettaa vaikka mita, viimein he tulivat kiinni
hdneen, ja Eevin oli paettava kamariin ja Hillevi itki .. .

Joulupdivdnd ei puhuttu mitadn, hdn laittoi ruuan niin kuin
ennenkin, tapaninpdivdnd varhain oli poika sanonut ldhtevansd,
hdn nousi varhain ylOs ja keitti kahvin pojalle, toi pienen vaati-
mattoman pakettinsa Reijolle sanoen "taman mina olin varannut
sinulle", siihen sanat sortuivatkin sitten . . . "Muuta ei sitten
puhuttukaan (. . .)"

Se eta mies mOi talon haneltd mitaan kysymdtta ja sitten talon
menetys oli raskasta kestad. Kuitenkin vanhin poika oli tassa
vaiheessa kolmikymmenvuotias ja olisi ikdnsd puolesta hyvinkin
voinut ryhtyd hoitamaan taloa. Tila oli kuitenkin niin pieni, ettei
kenellakdan jatkohalua ollut.

"Mieheni olikin jo siksi sairas ettei hdn osallistunut mihin-
kdan. Tyttareni jatkoi kouluansa Helsinkiin matkustaen, mina
jain yksin sitten kun Hannukin meni Helsinkiin tOihin. Ja nyt
olin saanut tayteen eldmani suurimman urakan, sits kesti kolme-
kymmentaneljd vuotta . . ."

Nyt mind olin vapaa, mieheni poika vaati isansa osuutta ja niin
mind moin taas kotini, jos se edes olikaan koti. Mind ldhdin
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ansaitsemaan leipadni vieraan palveluksessa 	 ." Tata kesti
noin kymmenen vuotta: kotiapulaisena, emantand ja lopulta
kahvilanpitajand 60-luvun puolivalissa, jolloin aivoveritulppa lo-
petti yrittamisen.

Eevi Lehtinen meni pian uusiin naimisiin joutuen kohtaamaan
uusia vaikeuksia. Uusi mies oli alkoholisoitunut ja tyOkyvytOn,
juovuspaissaan vakivaltainen. Tama vanhuuden paivien toivo
osoittautui siis pettavaksi.

"Se hyOty siita oli etta ma sen juopon miehen kanssa naimisiin
menin, etta ma rupesin etsiin noidankehasta padsyd ulos. Koska
ne paivat oli niinku luettu aina, kun sai ajatella, milloin oli
puukko kaessa, milloin kirves, ja kun mun tayty koittaa puhua
rauhallisesti, ei kayny suututtaminen sita. yhtaan. (Edellisessa
avioliitossaan Eevi oli puhunut varsin suoraan mita ajatteli).

. . . kun se tuli, viskas peitteen pois, ja naki end silt y on
ymmarrys pois kokonaan, silmat seiso pdassd, ja se ei tiennyt
mitdan, mita se tekee. Ma opin sen nakemadn, koska se oli niin
umpitunnelissa. Silloin silly oli sitten monta kertaa se kirves. Et
ma niin kauan puhuin, etta ma paasin siihen kirveeseen kiinni ja
vaantamalla vaansin sen kirveen ja kun ma sit opin, etta kun se
paha oli poissa ja ma tiesin, etta se tulee kotiin humalassa, niin
ma piilotin puukot ja kirveet ja kaikki. Niin etta ihmisen pitaa
vapaasta ehdostaan hankkia sitten tammOnen risti ittelleen yield,
kun on saanut lapset aikuiseksi, ja ajattelee vanhuuttaan ettei
tarvis yksindan olla. Ja yksindan mina kuitenkin olen . . ."
(haastattelu)

Haastattelussa kay ilmi, etta Eevin omien hermojen kireys ja
kiukuttelu oli myOs vaikuttanut heidan valiseensa suhteeseen ja
miehen juomisen pahentumiseen. Eevikaan ei itse suinkaan ollut
terve, ja hanella oli lisaksi yield oma kahvilansa, joka vaati
kaiken ajan. Toinenkin mies kuoli, joten Eevi vapautui tasta
taakastaan.

Eevin kolmas elamanvaihe oli sitten aika, jolloin han asui
lastensa luona, sairaana ja melko avuttomana. Tosin han yield
saattoi hoitaa lasten lapsia ja lapset pitivat hanesta, mutta han
itsekin vaati jo hoitoa ja paljon laakkeita. Nuorin tytar, sama
jonka Eevi oli kouluttanut, otti hanet luokseen vanhuuden pai-
via viettamaan. Mutta suomalaisissa kaupunkioloissa tallainen
syytinkildisyys ei luonnistu kuin poikkeustapauksissa. Anopin ja
vavyn valiset suhteet alkoivat kiristya yha enemman, kunnes
tilanne kavi sietamattomaksi. Mies ei suostunut olemaan samas-
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sa ruokapOydassa, sulki Eeviltd television kun tdma istui sita
katselemassa, raivosi vaimolleen. Kaikki huipentui siihen, etta
mummi syytti vavya rahojensa varastamisesta saatuaan sita en-
nen selville (miehen kuitteja tutkimalla), etta tdlla oli lapsi
elatettavdna, josta vaimo ei tiennyt mitddn.

Eevin selitys kaikelle oli se, etta varkaudesta miehelle tuli niin
huono omatunto, etta Uri ei voinut sietad anoppia ldhelladn ja
etta varastamaan han joutui, koska tarvitsi elatusapurahoja.
Myos anopin asumaa huonetta tarvittiin vuokralle annettavaksi.
Ilmeisesti syytd oli myOs anopissa, joka tuskin oli yield kaikkea
pahaa sisuaan purkanut; samoin hanen uteliaisuutensa oli var-
maan vavya raivostuttanut (eldmdkertatarinoiden joukosta lOy-
tyy miehen tai vaimon nakOkulmasta esitettyja kuvauksia siitd,
miten anopin lasndolo myrkyttad kodin eldman ja miten anoppi
urkkii kaiken selville).

Asumista tyttaren luona kesti sitten vain pari vuotta ja Eevi
muutti pieneen omakotitalon ylakertaan yritettydan sita ennen
asua toisen lapsensa luona Ruotsissa. Nykyisessa asunnossaan
han on asunut kohta kymmenen vuotta.

Eeville oli syva pettymys, eta lapset, joille han oli uhrautunut
ja joita varten han oli suostunut vihaamansa miehen kanssa
asumaan nain hanet pettivat. Pojista ei ollut juurikaan apua ja
tyttaret taas olisivat auttaneet, jos miehiltaan olisivat voineet.
Eevi ymmartad nuorinta tytartaan, joka perhesovun takia halusi
ditinsa muuttavan pois. Onhan tytar saanut ristikseen melkeinpa
samanlaisen hirviOn kuin mita aidillakin oli (Eevin mielesta).

Eevin itsemurhayritykset yksindisyydessdan liittyvatkin juuri
lapsiin. Ennen toista itsemurhayritystaan han sanelikin lapsilleen
pitkan nauhan, jossa han kertoi tunnelmistaan. Han on myOs
kirjoittanut paljon elamanvaiheitaan muistiin lapsiaan varten.
Romaanikasikirjoitus, "Isan pahat teot" joka on taydellisempi
versio Eevin eldmasta kuin varsinainen omaeldmakerta, on juuri
lapsia varten kirjoitettu.

Eevi Lehtisen elama on ollut hanen kertomansa mukaan
jatkuvaa karsimysta ja ponnistelua, eldman iskuja toinen toisen-
sa jalkeen. Kaiken, mika Eeville on ollut rakasta, han on menet-
tanyt, viattoman nuoruutensa, kotinsa, hoitamansa puutarhan,
jonka multaan "olin vuosien, vuosikymmenien aikana joka hiki-
pisaran mukana vuodattanut osan itsestani, sinne jai terveys,
sinne jai nuoruusvuodet, kaikki se mika oli minulle kalleinta.
Vieras siella vain tallaa, joka ei tunne sita rakkautta, minka. mind
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tunsin maatani kohtaan, tunsin sen jalkani alla, tamd on omani
jota tallaan, mutta nyt ei ole enaa omaani mitadn."

Han on menettanyt myOs lapsensa, joihin hanella oli ollut
hyvat ja luottamukselliset suhteet, "ei heilla ollut niin vaikeaa
asiaa etteivdt he olisivat uskaltaneet minulle kertoa", terveyten-
sa, omaisuutensa, toiveensa vanhenemisesta yhdessa jonkun
toisen kanssa. Nyt han asuu pienta yksiOtadn, ja elda tata paivaa.
"Mind elan vain paivdn kerrallaan ja niin sita pitdakin, niin voi
hyvin."

Miten Eevi on jaksanut kaiken taman kestaa? "Se on ehka
perusluonnekysymys. Minulla oli nuoresta asti semmoinen luon-
ne, etta mina yritin, jos tuli ikavia asioita, pdasta nopeasti sen
ajan yli. Aina ajattelin ja ajattelen yha nyt taas, vaikka kylld
vastoinkaymisia tulee, mutta nehan on sita vasten, etta ne voite-
taan, vastoinkaymiset on sita varten. Ja mind olen pdattanyt ne
voittaa, sikali kuin ne minusta riippuu, etta ajattelee kun paasee
huomiseen, niin tarna asia ei ole enaa huomenna sen arvoinen.
Eilista paivad, mennytta aikaa ei tarvitse surra eika raahata sen
pdivdn huolia ja vaikeuksia mukanaan, se on kauhee taakka ja
tulevata suree viela siita lisaat sita taakkaa ja taman paivan
huolet viela, eihdn tata ihminen kestd." (haastattelu)

Eevi on lukenut kirjan Miten ptitistii turhista huolista, josta han
siteeraa viimeisen lauseen. Taman kirjan avulla hdn itse on
paassyt huolistaan. Olisi kuitenkin vaarin sanoa, etta Eevi on
unohtanut huolensa. Pain vastoin: hdn dad aktiivisesti niita
muistelemalla, niista kirjoittamalla ja niita pohtimalla. Hanen
ohjeensa on siis ristiriitainen.

On mielenkiintoista, etta ty6 on elamakerrassa taustalla. Eevi
kertoo ahkeruudestaan emantana, paljosta tyOsta, sen sijaan
erilaisia ammattejaan hdn kuvaa hyvin vahan.

MyOs omasta yrityksestd kerrotaan vain lyhyesti, vain sen
tuoma suuri tyOmadra ja sairastumisen aiheuttama epdonnistu-
minen. Tyota on ollut paljon ja se on tayttanyt elaman, helpotta-
nut vaikeuksissa. Nyt vanhuksena Eevi Lehtisella on paljon
harrasteita. Han vetaa elakelaisryhmad, han soittaa kitaraa,
virkkaa ja on kokenut uskonnollisen heratyksen. Han on mat-
kustellut paljon: Ruotsissa ja Israelissa ja Italiassa. Matka Yh-
dysvaltoihin on suunnitteilla, jos rahat vain riittavat. Haastatte-
lujen kautta on Eevin monipuolinen tyOkokemus, kotiapulaisen
ja emannan paikat saanut paljon lisavalaistusta. Tosin naissakin
Eevi kuvailee enemman ihmisia kuin tyOtadn.

9 Suomalainen eldma
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Eevi Lehtisen ratkaisu elamansa vaikeuksiin on ollut kaanty-
minen uskoon. Han on liittynyt toiseen kirkkokuntaan, antanut
kastaa itsensa ja kirjoittelee nimimerkilla lehteen hartaita teks-
teja. Uskonnolla on aiemminkin ollut tarked osuus Eevi Leh-
tisen eldmassa; sen avulla han torjui ensimmaiset itsemurha-
ajatuksensa, sen avulla han kesti vaikeutensa ja iskunsa. Mutta
vasta kuusikymmenvuotiaana han herasi todella uskoon j a luo-
pui kansankirkosta. Uskonnollisuus ja "danet" olivat hanen
eldmaansa jo siihenkin asti toki ohjailleet, mutta nyt niilla on
keskeinen sija. Samoin elakelaistoiminnalla, johon uskonto liit-
tyy voimakkaasti. Nain Eevi viettad eldmansd iltaa, yhd jaksaa
touhuta, minka terveys antaa myOten ottaen osaa muiden huo-
liin ja muita auttaen, aina kuitenkin omaa elamdansa pohtien ja
siita puhuen.

Yhdessa suhteessa Eevi Lehtisen tarina on hanen sukupolvel-
leen poikkeuksellinen. Siind korostuvat ihmissuhteet ja niiden
vaikeus. Anoppi-vavy tai miniasuhteen osalta, joka nayttaa lu-
kuisissa eldmakerroissa muodostavan todella vaikeita ongelmia
silloin kun kaksi sukupolvea joutuvat saman katon alle, ei tilan-
ne ole mitenkaan poikkeava. Sen sijaan ensimmainen avioliitto
ja sen aikaiset tapahtumat edustavat ihmissuhteiden patoutu-
maa, jotka muuten alkavat ilmeta vasta toisen ja kolmannen
sukupolven elamantarinoissa. Tana patoutumalla on kuitenkin
erityinen luonne: nuorella Eevilla ei juuri ollut ulospdasytietd.
Avioliittokin . oli luonteeltaan luonnonvoimainen, vaistamatOn
tapahtuma. Aiti maarasi Eevin lahtemaan sukulaistaloon tOihin,
aidille ei voinut kertoa miehen lahentely-yrityksista, raskaaksi
tuleminen ei antanut muuta vaihtoehtoja kuin itsemurhan tai
naimisiinmenon. Avioliittoa ei voinut purkaa, vaan se oli kestet-
tdva ja jopa synnytettavd lapsia vihatulle miehelle. Kysymykses-
sä olivat siis naisen elaman luonnonvalttamattOmyydet, siind
missa toimeentulon kanssa ponnistelu ja siind epaonnistuminen
kuuluivat Matti Korpisen eldman luonnonvalttamattOmyyteen.
Tassa on kysymys siis erittain karjistyneestd miehen ja naisen
eldmakerran erosta, jossa naisen luonnonvalttamattOmyyksiin
kuuluu itselle vastenmielisen ihmisen sietaminen ei tosin aina
taysin alistuvasti — vaan niin kuin Eevinkin tapauksessa vasten-
mielisyytensa melko avoimesti ilmaisten.
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Ebba Harjanne, 57

Ebba Harjanteen eldmakerta on kaikessa toteavuudessaan dra-
maattinen kuvaus siita, miten yhteiskuntaluokasta toiseen siirry-
than ja mita se merkitsee.

Han on syntynyt Helsingissa 1922 perheeseen, jonka vanhem-
mat olivat jo kokeneet madratyn sosiaalisen laskun. Vanhemmat
isan puolelta olivat olleet erittain varakkaita j a omistaneet kaksi-
kerroksisen talon YrjOnkadulla. Ebban isa oli ollut ainoa poika
suuressa perheessa ja hanella oli mm. kaksi omaa ratsuhevosta.
Aiti oli taas vauraan tilanomistajan tytar: isalla oli ollut yli 1000
ha maata (viljeltya). Isa oli kuitenkin ajanut tyttarensa pois
luotaan tdman ollessa varsin nuori.

Isa oli Ebban syntyessa keski-ikainen liikemies. Aiti oli vahan
nuorempi, avioliitto oli solmittu kaksi vuotta aikaisemmin.
Kumpikin oli pysytellyt naimattomana varsin pitkaan. He asui-
vat neljan huoneen, keittiOn ja palvelijan huoneen asunnossa
keskustassa, palvelija kuului tietysti mukaan. Ebba oli perheen
ainoa lapsi. Aiti oli luonteeltaan kiivas ja oikullinen, tullut
isdansd, isa taas pehmed ja ystavallinen. Haile11a oli maalaustai-
de harrastuksenaan ja han seurusteli tuon ajan tunnettujen
taiteilijoiden kanssa. Aidilla taas oli harrasteena oma sairaskoti.

Lamakausi merkitsi ensimmaista mullistusta pienen Ebban
elamassa, joka oli sita ennen ollut turvattua ylimman keskiluo-
kan elamda, vanhojen, yield parempien aikojen muistossa; Eb-
ban kasvatus oli tosin varsin ankaraa. Isan firma meni konkurs-
siin, onneksi aidin omaisuus sailyi ja nain kyettiin elintaso miten-
kuten sailyttamaan. Perhe muutti hiukan vaatimattomampaan
asuntoon, perusti lihakaupan, kahvilan ja myöthemmin ravinto-
lan, piti huoneistossa monia vuokralaisia, joista myEthemmin tuli
tunnettuja suomenruotsalaisia kulttuurihenkilOita. "Se oli vai-
keaa aikaa, mutta minun vanhempani eivat antautuneet . . . Isa
oli hyvin sairaalloinen ja hanella oli useita kohtauksia, niin etta
hanen puheensa oli vahan epaselvaa. Aidilta leikattiin myrkylli-
nen struuma, mutta han oli valtavan yrittelids ja oli kylla paljolti
hanen ansiotaan, etta me selviydyimme. Mutta han oli kiivas ja
despoottinen, joten mina kylla pidin enemman isasta, joka oli
hyvaluonteinen ja antelias, ehkd vandn boheemityyppi."

Nain perhe selvisi ensimmaisten vaikeuksien yli ja kolmikym-
menluvun lopulla vanhemmat perustivat Helsingin keskustaan
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ravintolan, josta tuli "kultakaivos". Niin he saattoivat pian talvi-
sodan jalkeen toteuttaa unelmansa, ostaa huvilan meren rannal-
ta. Huvila oli vuosisadan vaihteen koukeroista tyylia, siina oli
yhdeksan huonetta ja lisaksi erilaisia taloustiloja; palvelijanhuo-
ne, talonmiehen asunto jne.

Ebba ehti asua tassa huvilassa perheen tyttarend vain sodan
ajan, jonka puutteista han ei paljon kerro.

Koulunsa Ebba kavi erilaisissa hienostokouluissa; ensin yksi-
tyisissa ns. "valmistavissa kouluissa", aluksi yhden lukukauden
suomenkielisessa, koska hanen oli madra oppia suomea ja sitten
ruotsinkielisessa. Taman Alkeen han kavi "LOnkkaa", josta han
joutui erdan toisen tytOn kanssa eroamaan ylimielisen kaytOksen
johdosta. Viimeiset luokat han kavi tyttOkoulua Auden ylioppi-
laskirjoitukset kirjoittamatta. Han suoritti sen sijaan ns. kaytan-
nOn linjan, johon sisaltyi mm. enemman kaytannOn kieliopetus-
ta ja joka muutenkin suuntautui oleellisesti naimisiinmenoon.

"MyEthemmin olen ymmartanyt kuinka tyhmad oli, etten kir-
joittanut ylioppilaaksi j a lukenut edelleen, kun minulla olisi ollut
siihen mandollisuus. Mutta siihen aikaan ei ajateltu niin kuin nyt
— mentaisiin naimisiin, hankittaisiin lapsia ja hoidettaisiin kotia."

Koulu oli onnellista aikaa; oli paljon ystavid ja lauantaiset
koulutanssit olivat viikon kohokohta; olihan Ebba jo koulunsa
loppuvaiheessa varakkaan perheen hyvinpukeutunut, kaunis tyt-
tO. Ebba oli kouluorkesterin kuorossa esiintyen jopa vanhem-
pien tietamatta ravintolassa, mita vanhemmat eivat olisi ikina
hyvaksyneet.

Rivien valista nousee selvdsti kuva huolettomasta, hiukan
kevytkenkaisesta tytOsta, jolle kasvatus ja omaisuus luovat itse-
varmuutta ja suosiota, siis tyypillisesta yldluokkaisen perheen
hemmotellusta tyttarestd, jonka elama on turvattua, hauskaa ja
aarimmaisen pinnallista ja joka heittaytyi taysin siemauksin 30-
luvun lopun nautintoihin koko sukupolvensa kera, vain parem-
min mandollisuuksin. Han ratsasti, pelasi tennista, tanssi ja
matkusteli — tosin vain Ruotsissa.

Sota muutti kaiken taman; vastikaan koulunsa lopettaneesta
Ebbasta (talvisodan aikana han oli viimeisella luokalla) tuli lotta

ty6 vanhempien ravintolassa ei hanta kiinnostanut, vaikka han
kerran siella aloittikin. Huhtikuussa 1940 Ebba aloitti ilmaval-
vontatornissa ja eldma oli taynna jannitysta, jos kohta vaikeaa-
kin; pakkaset olivat kovia. Samanaikaisesti Ebba ei tiennyt mita
oikein tehda; kavi Ateneumissa, otti kursseja pikakirjoituksessa,
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kirjanpidossa ja konekirjoituksessa. Han meni myOs kihloihin,
sai ensimmaisen ty6paikkansa, mutta sairastui. Sairauden jal-
keen han ei mennytkdan enda tOihin, purki kihlauksensa ja
ryhtyi taas lotaksi. Valvontatehtavissa ollessaan han rakastui
korkeaan upseeriin, jonka kanssa syntyi tyypillinen, kiihked
sota-ajan suhde. Suhde paattyi myOs tyypillisesti, raskauteen,
joka oli suuri isku vanhemmille, vaikka lapsen tekija olikin
sivistynyt ja hyvamaineinen mies. Tosin jo yhden avioliiton
kokenut, 20 vuotta Ebbaa vanhempi, ja hanella oli lapsikin, joka
oli melkein samanikainen Ebban kanssa.

Naimisiin he menivat kesalla 1944, muutamaa kuukautta en-
nen Suomen irrottautumista sodasta. Aluksi he asuivat miehen
valtavassa virka-asunnossa talossa, josta osa asuntoja oli tuhou-
tunut pommituksissa, mutta aselepo pakotti perheen pakene-
maan Ruotsiin.

Pakoretki ei kestanyt kauan, vaan he palasivat takaisin, olivat
jonkun aikaa "maan alla". Samaan aikaan syntyi heidan lapsen-
sa, polka Lasse. Ebba asui nyt yksin pojan ja palvelijattaren
kanssa Korkeavuorenkadulla nuorena ditina eika ymmartanyt
mitaan taloudenpidosta.

Pojan ollessa kuuden viikon ikainen pidatettiin piileskeleva isa
ja han joutui olemaan jonkun aikaa vankeudessa ennen Oa-
sydan vapaaksi oikeudenkaynnissa, kun poliittinen ilmapiiri Suo-
messakin oli ehtinyt jo muuttua.

Mutta valiaika oli nuorelle parille raskas; mies vankeudessa
alkoi sairastella ja joutui leikkauksiin. Ebba vietti paivansa
suureksi osaksi sairaalassa ja sai joskus jaada yOksikin. Perheso-
pu sai aikaan sen, etta vanhemmat rakensivat lisdosan Kulosaa-
ren huvilaan, johon Ebba perheineen voisi muuttaa. Ebban isa
kuoli hiukan taman jalkeen ja Ebba vietti aikansa Kulosaaressa
lapsen luona ja miehen luona vankilassa tai sairaalassa.

Oikeudenkaynti, jossa mies vapautettiin, oli ennalta selva
ilmapiiri Suomessa oli muuttunut ja kotiinpaasyn piti olla suuri
vapautus; vihdoinkin elama saattoi aikaa. Mutta mies oli saanut
vankilassa erittain vaikean astman, jonka hoito oli hankalaa ja
sairauskohtaukset erittain ikavia. TyOnsaanti oli myOs hankalaa,
kunnes lopulta hanelle jarjestyi vanhojen ystavien kautta erdan-
lainen "suojaty6paikka", jota han saattoi hoitaa kotoa vaimon
toimiessa sihteerina. Miehen muutettua Kulosaareen alkoivat
ristiriidat hanen ja Ebban didin valilla, joka puuttui liikaa myOs
heician asioihinsa totuttuaan niita varmaan tata ennen hoita-
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maan. Miehen terveydentila heikkeni jatkuvasti.
Ylellisyyden ja elamdn normalisoitumisen takana jaytivdt per-

head monet ristiriidat terveydellisten ongelmien lisaksi. Ebba oli
nuori ja olisi halunnut juhlia niin kuin ennen vanhaan: olihan
hdn jo uhrannut monta vuotta eldmdstddn miehelleen ja lapsil-
leen, joista viimeinen, terve tytar syntyi vuonna 1951. Mutta
mies oli hirvittdvdn mustasukkainen eika terveytensd takia itse
voinut j a halunnut juurikaan liikkua. Niin Ebbakin oli sidottuna
kotiin. Han muistaa hyvin ne kerrat, jolloin pdasi irti perhe-
eldmastdan: vuonna 1950 suoritettu seuramatka — ensimmaisid
Suomessa — Eteld-Ranskaan yield kOyhdn ja raunioituneen Eu-
roopan ldpi oli ikimuistoinen eldmys.

Tamdn jdlkeen ennen tyttdren syntymistd, seurasi yield matka
Lissaboniin tuberkuloottisen sukulaisen seurana, jonka taytyi
pdasta etelddn hoitoon. Eldmdn ylellisyyksista ei ollut siis puu-
tetta (ulkomaanmatka oli tuolloin todella erikoista).

Mutta miehen terveys huononi, hdnet tdytyi leikata Lontoos-
sa. Huvila myytiin erddlle ldhetyst011e ja perhe muutti TOOlOOn
n. 300 neliOn huoneistoon. Aiti taas osti kolmen huoneen ja
keittiOn asunnon ldhistOltd. Kevdisin kaytiin Espanjassa tapaa-
massa siella asuvia tuttuj a, kuten miehen upseeritovereita. Ker-
ran siella oltaessa mies sairastui ja hanessd todettiin vahan sen
jalkeen sy6pd. SOO paheni nopeasti ja oli erittain tuskallinen.
Sitd ei voitu endd leikata ja viimeinen elinvuosi oli tuskallinen
kaikille.

"Han oli liian heikko leikattavaksi ja niin alkoi raskas tuskien,
sairaalakdyntien ja vastaavien vuosi. Seuraavana vuonna saim-
me kotiin hoitopakkauksen, jossa oli morfiiniruiskeita. Niita piti
antaa kerran tunnissa. Kerran hdn meni aivan sekaisin — saimme
yhdessa 15-vuotiaan Lassen kanssa estdd hdnta heittdytymastd
kuudennen kerroksen ikkunasta."

"Oli vaistdmatOntd eta lapset tulivat laiminlyOdyiksi noina
vaikeina aikoina. Sekd Lasse ettd Marjatta olivat "helppoja"
lapsia, eika heistd ollut huolta — viela. Lasse alkoi kuitenkin
kastella Oisin vaikeimpana aikana."

Ebba meni myOs tOihin saadakseen ajatuksensa irti ongelmis-
taan ja pdastaseen vakidn pois kotoa, mutta miehen mustasuk-
kaisuus esti tyOssdolon.

Kuolema vuonna 1961 oli suuri vapautus. Ebban alkoholin-
kdyttO oli jo alkanut olla liiallista ja vanhin lapsi alkoi aikaansaa-
da vaikeuksia. Uudessa Eiran asunnossa, johon perhe oli muut-
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tanut — ja joka 120 neliOineen tuntui pienelta kolmihenkiselle
perheelle — Lasse joutui "huonoon seuraan", varasti kerran
ditinsa auton, joka palautettiin kolhiutuneena ja sitten joutui
kiinni vanhuksen ryOstamisesta saaden kandeksan kuukauden
vankeusrangaistuksen Keravan nuorisovankilassa. Valit ditiin
olivat adrimmaisen kireat ja diti palkkasi jopa henkivartijan
suojelemaan itsedan pojan kaytyd vakivaltaiseksi. Pojan padstya
vankilasta aiti jarjesti hanet vapaaehtoisena armeijaan, missa
vaikeudet alussa jatkuivat; han istui monta kertaa arestissa ja sai
palvelusajan pidennysta. Mutta sotavaesta padstydan han oli
kuin toinen ihminen, suoritti ylioppilastutkinnon, paasi Hanke-
niin ja valmistui lopulta ekonomiksi.

Mutta aidin huolet eivat tahan padttyneet. Vuonna 1963 han
meni naimisiin poliisikonstaapelin kanssa, johon oli tutustunut
poikaansa vartioineen poliisin valityksella. Avioliittoa paheksut-
tiin sukulaisten taholta yleisesti — sehan oli selva "mesallianssi" —
ja valit katkesivat moniin sukulaisiin. Erdat heista yllyttivat
myOs lapset perintOriitoihin aidin kanssa ja niin Ebba joutui
myymdan omaisuuttaan saadakseen maksettua perintOosuuksia,
jotka han mielestaan oli jo moneen kertaan maksanut, mm.
luopumalla perintOosuudestaan miehen omaisuuteen ja repimal-
la ditinsa itselleen edullisen testamentin. Oli katkeraa todeta,
eta ystavat j a lapset "pettivat", mutta Ebba oli hyvin rakastunut
Jarnoon ja vapaa tekemaan mita halusi. "Ensi kertaa eldmassani
olin nyt vapaa ja itsendinen — sain tehda mita halusinkin, ja tein
niin sen enempaa miettimatta! Seka nuoruudessani eta aviolii-
tossani olin ollut hyvin tiukoissa ohjaksissa ja tama johti nyt
ylilyOnteihin. Elfin ajattelematta huomispaivaa."

Jarno luopui tyOstaan, he matkustelivat paljon ja pitivat mel-
keinpa naOn vuoksi paria paperikauppaa. Omaisuutta riitti ja
tuloja ei juuri tarvittu. Asunnot tuottivat vuokratuloja; niissa
asui sukulaisia ja tuttavia.

Sitten eras ystdva tarjosi heille osuutta omistamassaan tuonti-
liikkeessa ja mies ryhtyi toimitusjohtajaksi. Tama oli ratkaiseva
erehdys; kaikki omaisuus sidottiin vahitellen liikkeeseen, joka
oli ilmeisesti alun alkaen konkurssikypsa. Entisen miehen hyvan
ystavan tarkoituksena oli saada uutta rahaa, ehka pelastaakseen
yrityksensa, mutta siind han ei onnistunut, vaan teki lopulta
itsemurhan. Syyna eivdt liene pelkastaan olleet firman vaikeu-
det. Ebba oli itsekin silloin tyOssa eilcd kiinnittanyt tarpeeksi
huomiota siihen mita firmassa tapahtui. Molemmat kayttivat
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runsaasti alkoholia ja elama kului humussa ja sumussa. Kon-
kurssi vei sitten kaikki rahat ja omaisuuden; kaikki oli kiinnitetty
ja velat ylittivat varallisuuden. Aluksi elettiin myymalla henki1O-
kohtaista omaisuutta.

Kevadlla 1972 Ebba mOi viimeisen briljanttisormuksensa ja
matkusti tyttarensa kanssa Espanjaan, viimeisen kerran vapaana
rahahuolista.

Syksylla han teki ensimmaisen itsemurhayrityksensa, joka
melkein onnistui; han makasi useita viikkoja sairaalassa. Mies
juopotteli sen aikaa eika edes kaynyt sairaalassa katsomassa.

Kun he olivat muuttaneet Tikkurilaan joku vuosi aikaisemmin
ja heidan siella oleva talonsa ulosmitattiin velkojen vastineeksi
ja myytiin huutokaupalla, Vantaan kaupunki jarjesti heille
vuokra-asunnon; kaksion Tikkurilasta, pahamaineisesta vuokra-
talokorttelista.

Vuonna 1975 Ebba onnistui saamaan tyOta kanslistina ja
tdman lisaksi miehella on elake. Tama on tyOkyvytOn ja pahasti
alkoholisoitunut. Muutama vuosi sitten he pdasivat nykyiseen
asuntoonsa, hiukan isompaan kaksioon, jossa on parveke. Ver-
rattuna huvilaan ja TOOlOn tai Eiran asuntoihin on ero todella
huima.

TyOnsa Ebba hoitaa hyvin, mutta ty6paikan ihmissuhteet ovat
toivottomat. Mies kotona on taysin avuton ja tarvitsee hanta;
entisid ystavidan han ei juuri tapaa. Toinenkin epdonnistunut
itsemurhayritys on jo takana pain.

Eletdan kddesta suuhun, niukkuudessa ja taloudellisessa epa-
varmuudessa, lahes taysin eristyksissa ystdvista ja sukulaisista,
jotka ennen merkitsivat niin paljon.

Ebba on myOs huolestunut tyttarestddn. Hevonen on myyty,
kaikki perinnOt on kulutettu matkoihin ja huvitteluun. Vain
asunto on jaljelld. Nyt Undid on tilapaista tyOta, mutta enta
tulevaisuus?

"Elamankatsomukseni on muuttunut paljon, minulla on nyt
aivan toinen ymmartamys yhteiskunnan vahaosaisia kohtaan,
kun minusta itsestakin on tullut yksi heista. Sita, joka ennen oli
aivan itsestaan selvad: turvattu talous, muu turvallisuus ei enaa
ole olemassa — nyt minun on taisteltava kaikesta, oltava kiitolli-
nen siita etta minulla on tyOta ja etta edes yksi ihminen tarvitsee
minua! Vaikeinta on tunnustaa omat tyhmyytensa — on paljon
helpompaa antaa muille anteeksi kuin itselleen . . ." Eldma on
nyt yrityksid pdasta irti eristyneisyydesta, mm. parin jatkokurs-
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sin ja kielikurssin avulla, jotka ovat antaneet paljon, mutta myOs
epaonnistumisia on ollut.

Yllakuvattu elamantarina on harvinaisuudessaan yhteiskun-
nallisesti tarkea. Siihen yhdistyvdt sosiaalisen laskun, sotaa edel-
taneen andasmielisyyden ja kulttuurimurroksen, sodan ihmis-
kohtaloiden leikkaukset ja suomalaisen yhteiskunnan muutos-
prosessi, joka vihdoin saavuttaa sen ylapuolella leijuneet ihmiset
kaupungin vuokra-asunnon ja byrokratian alimmilla portailla
tyOskentelyn muodossa.

Useimmat keskiluokkaan kuuluvista, jotka tamantapaisen ela-
mdntarinan ovat kokeneet, eivdt effica ole pudonneet yhta kor-
kealta ja yhta "alas", mutta silti he tunnistanevat itsensa tari-
nasta.

Siihen liittyy mania yldluokkaisia piirteita; kasvatus, huvit,
taloudellinen turvallisuus ja sukulaissuhteet, lukemattomien jul-
kisuudessa tunnettujen henkildiden nimien mainitseminen (mika
tassd on mandotonta), mutta sitten nopea romandus pikkupor-
varilliseen ja lopulta todella proletaariseen toimihenkilOeksis-
tenssiin. Ihmisen sietokyky joutuu todella kovalle koetukselle
niin kuin itsemurhayritykset ja rivien vdlista huokuva epatoivo
osoittavat.

Huolimatta erityisyydestdan on Ebba Harjanteen tarina kui-
tenkin selvasti sukupolvisidonnainen; se on toisen sukupolven
sodan ja yhteiskunnallisen muutoksen leimaama tarina. Alku ja
loppupdat ovat vain ikadn kuin vaihtaneet paikkaa; miss y muilla
toiseen sukupolveen kuuluville alkaa hyvinvointi, kurjistuu Eb-
ba Harjanteen elama.

Seuraava, toiseen sukupolveen kuuluvan naisen tarina taas on
paljon tavanomaisempi ja ehka tyypillisempi sovinnaisemmassa
mielessa kuin Ebba Harjanteella. Se muodostaa myOskin rajata-
pauksen tavallisen tarinan ja onnettoman tarinan valilla, mutta
kurjalta puolelta ja sen padtOkseen liittyva elaman tyhjiin valu-
misen kokemus on ehdottomasti onnettoman tarinan tyyppi-
merkkeja. Tarinalle onkin juuri leimaa-antavaa se, ettei se juuri-
kaan poikkea edella lapikaydyista Sirkka Parkkisen tai Maini
Oksasen tarinoista (jalkimmdisen kanssa said on yhteista myOs
osallistuminen, joskin varsin epdmaardisella tavalla), mutta silti
sen henki on aivan toisenlainen, luopumisen ja pettymyksen
henki. Valoisiakin eldmankokemuksia tarinaan toki sisaltyy,
mutta ne eivat ole leimaa-antavia.
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Marjaana Riikonen, 49

Marjaana Riikonen on syntynyt 1930 Jaakkimassa, missa hanen
isansa tyOskenteli kirvesmiehend. Aiti oli ollut opettajana, mutta
ei enda ollut tOissd naimisiinmenon jalkeen. Isa oli erittain
patriarkaalinen vanhan kansan tyOmies, joka mddrasi asioista,
"koska se oli isan mielipide, ei sille voinut mitadn. Isahan tietdd
kaiken". Huolimatta aidin koulutuksesta ei aidin arvovalta per-
heessa ollut suuri. Isdn ty6paikat vaihtuivat usein ja perhe sai
tottua muuttamaan. Lapsia oli kuusi ja Marjaana oli vanhin
tytar. Sotaa edeltavasta ajasta Marjaana muistaa, etta kotona oli
aina ruokaa ja lapsilla hyvat vaatteet. Miten vanhemmat tdssa
onnistuivat, on Marjaanalle salaisuus. Lapset saivat joka tapauk-
sessa kotoaan tietoisuuden siita etta oltiin vdhan parempia kuin
muut. Koulunkaynti tuotti Marjaanalle kuitenkin pettymyksen,
silly isa oli sita mieltd etta tyttOja ei kannattanut kouluttaa.

Ottaen huomioon aidin koulutuksen tama mielipide kertoo
paljon aviopuolisoiden valisestd suhteesta. Marjaana kasvoi itse-
naiseksi isan tytOksi, jolla oli vaikeuksia aidin kanssa. Nuorem-
mat sisarukset osasivat paremmin olla aidin mieliksi. Marjaana
oli aktiivinen ja omapainen lapsi, joka teki paljon kolttosia ja sai
siita aidilta selkdansd. Koskaan han ei pyytdnyt anteeksi. "Mina
olin paattanyt etten pyyda anteeksi, enka itkisi, tuli mita tuli."
Vasta myMemmin, yksindisyydessa saattoi itked. Tad itsepai-
syyttadn Marjaana sitten myEthemmin korostaa epdonnistumi-
sensa yhtend perussyynd, samoin kuin vaikeaa suhdetta aitiinsa.

Marjaana Riikosen elamantarinan alkupuolen keskeinen var-
jostava tekij a on epdonnistunut avioliitto j a sairaudet. TyOkoke-
mukset ja muu eldmantoimintaan liittyvd Advdt hyvin vahaiselle
osalle. Kun koulutus puuttui olivat ty6paikat senmukaisia; vaa-
tetustehtaassa, myyj attarena maitokaupassa, kunnes Marjaana
joutui sairaselakkeelle.

Avioliitto oli ensimmainen erehdys. Iloluontoista ja omapdistd
Marjaanaa alkoi piirittda oikea mammanpoika, taysin aitinsa
komennossa oleva poika. Marjaana ei pojasta oikeastaan pita-
nyt, mutta suostui melkeinpa pilanpaiten, uhmasta taman kosin-
taan, kun havaitsi ettei pojan kotona oikein pidetty tulevasta
vaimoehdokkaasta, kun fidn sielld joutui "tenttiin, jossa minut ja
minun sukuni tutkittiin munaskuita myOten". Ajatuksena oli
etta Marjaana palauttaisi sormuksen heti kotiin tultuaan, mutta
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kotona asiasta oli saatu jo tieto ja diti nosti metelin: moisen
kelvottoman pojan kanssa ei naimisiin menna. Niinpa Marjaana
pitikin kihlat ja meni naimisiin, melkeinpa pelkasta uhmasta. Ei
ehka aivan kokonaan; olihan pojalla kaunis kotitalo ja hyvin
hoidettu puutarha, jota Marjaana oli monasti ihaillut.

"Ikava piirre ihmisessa tuollainen itsepaisyys, nyt sen myOn-
nan . . . Niin sita luulee jarjestavansa asiansa noin vain lonkalta,
mutta ei se aina niin kaykaan."

Avioliitto alkoi todella onnettomissa merkeissa. Poika osoit-
tautui pelkaksi vatykseksi kun Marjaana muutti taman kotita-
loon miniaksi. Anoppi oli, jos mandollista, yield ikavampi kuin
mita kuulustelu oli antanut ymmartad.

"Vaikka siita onkin jo kulunut kohta kolmekymmenta vuotta
ja olen tavannut paljon ihmisia talla \Ain, niin en ole niin
kylmad ihmista kohdannut."

Taman lisaksi yield vaikean raskausajan jalkeen ensimmainen
lapsi kuoli kaksi paivad synnytyksen jalkeen. Tama masensi
Marjaanan taydellisesti, niin etta han suorastaan lamautui eika
tehnyt vuoteen oikeastaan mitaan muuta kuin surf. Tata vaihetta
Marjaana kuvaa: "En tahtonut saada kiinni elamasta, laihduin ja
olin kuin robotti, mukaan ei maistunut, tein kaiken aivan koneel-
lisesti. Kuluihan se aika jotenkin, minkas sille voi."

Tultuaan uudelleen raskaaksi han paatti muuttaa pois anopin
talosta, Helsinkiin, missa hanen vanhempansakin asuivat. Han
suunnitteli jattavansa miehensa lopullisesti. "En kuitenkaan ot-
tanut huomioon, etta rakas aviomies tulisi mukaan, hanpa sanoi-
kin itsensa irti ty6paikastaan ja tuli mukaan."

Nyt tilanne alkoi muuttua melko sietamattomaksi. Mies ei
viitsinyt paljoa tyOta itselleen etsia, kotona ei tehnyt mitaan ja
Marjaana sai seka lapsen etta perheen elattamisen vastuulleen.
Han alkoi sairastella. Itsepainen kun oli, ei kenellekaan voinut
puhua. "Vanhemmilleni en kylla puhunut mitaan, enka muille-
kaan . . . mutta kai aitini aavisti."

Epdonnistumista ei voinut nayttad. 1960-luvun alussa Marjaa-
na joutui sairaalaan pitemmaksi aikaa. Kun han paasi pois
sairaalasta ja totesi kotona kaiken olevan mullin mallin, lapsen
vailla hoitoa, han paatti hakea avioeroa. Nyt siis tilanne paljas-
tui. Kotona siihen suhtauduttiin jarkyttyneina ja kielteisesti.
Avioeroa ei pidetty sopivana, ja Marjaanaa ei suinkaan pidetty
syyttOmand. Sitten Marjaanan tytar ldhetettiin miehen kotiin
vahaksi aikaa avioeroriitojen ollessa pahimmillaan ja han jaikin
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sinne. Mies tuli ilmoittamaan Marjaanalle eta tytdr oli hukku-
nut. Tdma oli kuitenkin makaaberi valhe: kun Marjaana meni
etsimadn tyttdrensd hautaa miehen kotikunnasta, paljastui end
tyttO oli siella, terveend ja eldvdnd. Avioero-oikeudenkdynnissd
tytar tuomittiin miehelle, mitd Marjaana pitad suurena vddryyte-
nd. Mies ei tyttOd edes hoitanut vaan miehen aiti, joka tietenkin
oli kaiken takana ja jdrjesti myOs oikeudenkdynnin. Marjaana
madrattiin jopa maksamaan elatusapua.

Eldmakerrassa on jarkyttava kuvaus siita, kuinka Marjaana
yritti kaydd tapaamassa tyttOd tdman ollessa koulussa, mutta
koulun opettajat pystyivat melkein estdmdan sen. Vasta kun
tytdr itse huomasi ditinsd, tapaaminen jarjestyi. Voidaan kuiten-
kin arvella, ettd tyttOd ei pidetty isdnsd kotona pakolla. Aitiinsd
han otti yhteytta kun muutti pois kotoaan.

Vield toinenkin keskeinen vastoinkayminen liittyy tdhan Mar-
jaanan eldmdnvaiheeseen. Han oli muuttanut miehensd kanssa
asumaan isdnsd omistaman omakotitalon yldkertaan. Huolimat-
ta siita, eta heilla nain oli valitOn kiinnostus taloon, isa mOi
talon nuoremmalle veljelle, koska hdn oli sitd mielta, end talon
pitdd kulkea pojalta pojalle. Tdmd oli kuitenkin paha erehdys,
silly didin kuoltua poika mOi omakotitalon suurella voitolla ja
isdkin joutui muuttamaan. Aidin kuolema j a sen jdlkeinen perin-
nOnjakotaistelu rikkoikin taysin Marjaanan vdlit muuhun per-
heeseen, paitsi kaltoin kohdeltuun isdan.

Verrattuna muihin sisaruksiinsa Marjaana kokee epdonnistu-
neensa. Nuorin, asuntokeinottelijaksi osoittautunut veli on nyt
kokoomuslainen osastopddllikkO ja sisaret ovat porvarillisissa
naimisissa. Ainoastaan Marjaana on sdilyttdnyt isdnsd vasem-
mistolaisen poliittisen vakaumuksen, mutta avioliitossaan ja
tyOssddn han on epdonnistunut. Ihmisend hdn katsoo kuitenkin
olevansa paljon parempi ja myOs ansaitsevansa paremman koh-
talon kuin mikd hanen osakseen on tullut.

Avioero, tyttaren menetys ja perheriidat johtivat Marjaanan
uuteen harrastukseen. Han ryhtyi ohjaamaan ty6vdenliikkeen
nuorisotoimintaa, johon hdn sitten menestyksella paneutuikin
1960-luvulla.

Ohjelmaty6 perustui siihen, end sodan Alkeen Marjaana oli
kuulunut ohjelmaryhmiin ja osallistunut monin tavoin aktiivises-
ti tuon ajan vilkkaaseen kulttuuritoimintaan. "Kuljimme kaikis-
sa kulttuurikilpailuissa. Mind vedin yhtd esiintyjdryhmdd, sekd
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olin mukana \TM-Ian siella sun taalld. Nain sain purkaa energiaani
ja sita kylla riitti. MyOhemmin on tullut mieleeni, mista oikein
sainkaan kaikki ne ideat, joita silloin toteutin."

Han oli siis tallOin ollut elamansa parhaassa vaiheessa. Paluu
ohjelmaty6hOn oli luonteva ratkaisu. Han alkoi vetaa pioneerien
ohjelmaryhmad. "Siind minulla olisi tehtdvd, joka pitaisi ikavat
ajatukset loitolla." Oman kasityksensa mukaan Marjaana me-
nestyi tyOssaan hyvin. "Sain lapset innostumaan. Hankin saestd-
jan ja monipuolistin ohjelmaa taitojeni mukaan. Kun yield tein
suurimman osan ohjelmateksteista itse, kuluikin minulta vapaa-
aikani niin, ettei paljon aikaa jaanyt suremiseen."

Tata tyOta. — vapaaehtoista harrastusta, johon kului runsaasti
aikaa — Marjaana teki runsaat kymmenen vuotta ja saavutti sen
aikana ohjelmaryhmansa kanssa monia menestyksia; esiintyi
radiossa ja matkusti eri puolille maata. Vuonna 1976 Ilan yhtak-
kia lopetti ilman etta elamakerrassa oikein sanotaan miksi.
Marjaana toteaa itse, eta "lopettamisen jalkeen oli elama joten-
kin tyhjaa" mutta mika oikein johti lopettamiseen? Arvelun
varaan j as eta lopettamisella olisi jokin yhteys Marjaanan ta-
paan suhtautua elamaansa yleensa.

Ainakin on selvdd, etta huolimatta seka omasta esiintymis-
tyOstaan eta ohjaamistyOstaan, Marjaana ei anna elamansa
kokonaisuudessa kummallekaan oikein niille kuuluvaa arvoa.
Niista kerrotaan, ja niissa menestyminen todetaan, mutta eld-
man saavutuksiksi, elaman sisallOksi niita ei lasketa.

OhjelmatyOsta on tuloksena myOs Marjaanan nykyinen ela-
mankumppani, kandeksan vuotta hanta nuorempi mies, joka
hanta osittain elattad ja jonka kanssa he asuvat Espoossa oma-
kotitalon ylakertaa varsin vaatimattomissa oloissa. Kesat viete-
taan miehen veneella ja jossain ystavien "tOnOissa". Viimeiset
kymmenen vuotta, siis ohjelmatyohon osallistumisen aika, ovat
menneet varsin tasaisesti ja rauhallisesti. Nayttaisi silta, etta
adman on Marjaana Riikoselle yield varastossaan joitakin kol-
huja; ellei muuten niin asuntotilanteen suhteen. Hanen tervey-
dentilansa on myOs varsin heikko.

Nyt elama kuluu varsin helpoissa merkeissa: Marjaana lukee
ja kirjoittelee kertomuksia mm. erdalle viihdekirjakustantajalle
seka runoja, han tekee myOs kdsitOita joita aiemmin inhosi.
Mutta elamastdan ei Marjaanalla ole kovin korkeaa kasitystd:
"Olen ma niin paljo yrittanyt, vaikka tuntuu, etten ma ole
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mihinkdan pdassyt, niin yritys on ainakin ollut kova." Viela
selvemmin sama tappiomieliala nakyy elamakerran loppuru-
nossa.

Oonko mithan ma jalkeeni jattanyt,
vaiko turhaan elanyt lienen?
Nama elaman iltani miettehet
useinkin seuraavat uneen.
On puolustus, parhaani yritin,
vaikken satoa paljon saanut.
Lieko ollut tuo peltoni kivinen,
vai hallako vienyt lie sadon?

Marjaanan tarina on kokonaisuutena varsin lohduton. Kuiten-
kin sen sisaltamat eldmanvaiheet ovat sellaisia, jotka olisi voinut
kertoa toisinkin. Epdonnistumista avioliitossa, lasten menetta-
misen tragiikkaa vasten tulee innostunut tyOskentely kulttuurin
piirissa, ty6vdenkulttuurin loistokauden muistot ja siihen liittyva
oma luova panos. On eldmantarinoita, joissa tama vaihe muo-
dostuu eldman kohokohdaksi. Voi siis sanoa, eta keskeiset
henkilOkohtaiset epaonnistumiset varittdvat koko eldmantarinaa
hyvin vahvasti. Tama onkin juuri kurjan ja onnettoman tarinan
ydin, sen ohella etta ihminen ei ole kyennyt omaa elamaansa
hallitsemaan, vaan tapahtumat ovat hallinneet hanta. Kurjalle
elamalle on myOs tarkeda, etta niita eldman alueita, joissa
ihminen selvdsti on menestynyt, ei pideta oikein minkaan arvoi-
sina.

Missadn tapauksessa ei tata eldmad voida pitaa mitenkaan
poikkeuksellisen traagisena ja vaikeana eldmankaarena. Yhdelle
ihmiselle siind on kuitenkin aivan riittavasti tragiikkaa.

On mielenkiintoista, etta miesten elamakertojen joukosta ei
lOydy kuin muutamia todella kurjiksi tarinoiksi luokiteltavia.
Edelld tarkastellut VainO Savolaisen ja Matti Korpisen tarinat
sisaltavat epailemattd aineksia, jotka soveltuvat myOs kurjiin ja
onnettomiin elamantarinoihin ja VainO Savolainen horjuu itse
asiassa tarmokkaan ponnistelun ja luopumisen valilla. On taysin
mandollista, eta jos han kirjoittaisi elamantarinansa yield uu-
destaan kymmenen vuoden kuluttua, niin han esittaisi sen erit-
thin synkissa vareissa. Nyt pojan tulevaisuus ja asunto pitdvat
hantd yield plussan puolella. Matti Korpisen tarinassa ei ole
puhettakaan mistaan katkeroitumisesta tai elaman miinusmerk-
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kisyydesta. Vastoinkaymisia on ollut runsaasti, mutta ehka oli
hyva nain kuten han itse toteaa.

Enta sitten kolmas (tai neljas) polvi? Niissa lyhyissa elaman-
tarinoissa, joita aineisto sisaltaa, on suhteellisen monta kurjuu-
den ja onnettomuuden tarinaa. Ne ovat kuitenkin vailla ulottu-
vuuksia, eika niita voi pitdd taysipainoisina eldmakertoina. Vieth.
ei lOydy tuon 1960-luvun suuren murroksen kokeneen polven
karsimystarinaa. Ajallinen etaisyys on epailematta liian lyhyt.
Mutta muitakin syita on. Kriisien ja vaikeuksien keskella voi
elamantarinaa olla hankala kirjoitella ja kokemus on osoittanut,
eta tallaista perhetta on suhteellisen vaikeaa pdasta haastattele-
maankin. Toisaalta oikeudenkayntipOytakirjoista ja mielenter-
veystoimistojen asiakaskertomuksista tallaisia tapauksia lOytyi
yllin kyllin.

Kuitenkin on mielestani myOs ajan merkki, etta puhdaspiirtei-
nen lahiO "tragedia" tai nuoren maaltamuuttajan kriisien karjis-
tymistakin koskevat tarinat puuttuvat melko tyystin, vaikka ne
nakyvatkin sanomalehtien pikku-uutisina. Yhden erityisen ryh-
man kurjuuden tarinoita eldmakerroista kuitenkin lOytyy, nimit-
tain nuorten opiskelijaperheiden. Itse Vantaan elamakertakil-
pailun aineistoon kuuluu muutama ja taman lisaksi opiskelijoi-
den elamakertakilpailun yksi keskeinen tyyppi olivat melko traa-
giset elaman hajanaisuuden ja irrallisuuden kuvaukset.

Arja Terdvei, 28

Arja Teravan, humanistista alaa opiskelevan, yhden lapsen didin
elamantarina on monella tapaa melko tyypillinen kuvaus ihmis-
suhdevaikeuksista, elaman hallinnan puutteesta ja uhmassa teh-
dyista paatasista.

Arja on syntynyt vuonna 1951 Tikkurilassa. Hanen isansa oli
erittain ammattitaitoinen metallityOlainen ja samalla erittain
patriarkaalinen. Aiti oli kotona Arj an elaman kuusi ensimmdista
vuotta, jonka jalkeen han meni tOihin ja mummo tuli Arjan
hoitajaksi. Kansakoulussa Arja oli luokkansa paras, mutta oppi-
koulu, johon han "kamalan preppaamisen" jalkeen paasi, meni
huonommin. Arja ei oikein sopeutunut.
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Kodin tilanne vaikutti tahan voimakkaasti. Isa oli riitaisa ja
tyrannimainen eika tullut toimeen mummon kanssa. Hanen
tavoitteenaan oli kouluttaa Arjaa johonkin muuhun kuin tyOldis-
ammattiin ja Allan heikko koulumenestys oli hanen silmatikku-
naan. Kun tyttO sai ehdot geometriassa niin "minusta tuntui yield
kauan jalkeenpain, end olin liannut perheemme hapedtahralla,
jota en milloinkaan saisi puhdistetuksi pois". Televisiota, joka
perheeseen askettin oli hankittu, syytettiin myOs Arjan huonosta
koulumenestyksesta ja hanen TV:n katseluaan alettiin vartioida.

ban kaytOs vaikutti suuresti perheen ilmapiiriin, niin eta Arja
muistaa kuinka isa sairastui ja joutui olemaan pitempdan sairaa-
lassa: "En muista koskaan perheessamme olleen niin vapautu-
nutta mummon nimipaivad kuin sin g kevaand."

Ylioppilaskirjoitukset sujuivat siedettavdsti, jonka jalkeen
Arja yritti irtautua perheestaan muuttamalla toiselle paikkakun-
nalle , tOihin kirjastoon. "Tuo Oaths osoittautui kuitenkin epd-
onnistuneeksi. Sain oudolla paikkakunnalla hyvin nopeasti huo-
mata olevani yield liian epaitsenainen tullakseni maailmalla toi-
meen." Niin han palasi kotiin ja alkoi opiskella yliopistossa
kielid. Samalla han oli kirjastossa tOissa ja alkoi kulkea yhdessa
tyOtovereiden kanssa. "Aitini huomasi kauhukseen, etta olin
Aileen luisumassa pois kodin andistavasta ilmapiirista." Van-
hemmat pyrkivat koko ajan estamaan Arjan irtautumista vaikka
han ei toisaalta "kotona enaa tullut toimeen kenenkaan kanssa".

Ratkaisu oli luonnollinen, Arja muutti yhteen asumaan tans-
seissa tapaamansa nuoren miehen kanssa, joka tyOskenteli va-
rastomiehend ja teollisuusvartijana. Pariskunta asui erilaisissa
tilapaisasunnoissa, kunnes he yllattaen padttivat menna naimi-
siin ja paasivat omakotitalon ylakertaan luvaten huolehtia lam-
mityksesta. Tama osoittautui erittain hankalaksi ja vuokraeman-
takin oli varsin epamiellyttavd. Tamankaltaisilta asunto-ongel-
milta nuoren parin pelasti HOAS, jonka opiskelija-asuntoon he
paasivat ja jossa he yha yield asuvat.

Kaiken aikaa heita vaivasi hirvittdva rahapula; opiskelija-
asuntojen vuokrat ovat tunnetusti korkeat ja toita oli vaikea
saada. Arja pani valinsa lopullisesti poikki (niin kuin han luuli)
vanhempiinsa, kun kavi ilmi etta diti luki salaa Arjan paivalcirjaa
kaydessaan heilla auttamassa. "Minua oli jo aikaisemmin kiu-
sannut hanen surkeileva ja itkuinen puhetapansa aina silloin kun
han kavi mein vieraisilla."

Mutta odottamaton vaikeus lisasi perheen ongelmia, Arja
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sairastui ja joutui sappileikkaukseen, ja sitten han huomasi
odottavansa lasta. Aitiyteen han suhtautui kovin epavarmasti:
"En tiennyt sitakaan varmasti, olinko edes tarpeeksi kypsa. aidik-
si. Ikdahan minulla oli, mutta joskus saatoin joutua epdtoivoon
aivan mitattOmistakin asioista."

Raskausaika oli ymmarrettavdsti vaikeaa, samoin synnytys,
jonka jalkeen Arja monien tuoreiden ditien tavoin epaili kyky-
jdan hoitaa lasta. Tassa tilanteessa taas hanen vanhempansa
pyrkivat saamaan otteen tyttarensa elamdsta, mutta Arja ei
halunnut heita: "Minun oli pakko kieltda vanhempiani kaymas-
ta, niin tandittomalta kuin se tuntuikin." Maito ehtyi Arjalta
heti, ristidiset olivat painajainen ("tilaisuus padsi pois hallinnas-
tani").

Kaiken kaikkiaan Arja Terdvan elamantarina on andistunut,
epavarma ja sotkuinen. Arjan kotiolot eivat ilmeisesti ole olleet
aivan tavanomaiset, mutta silti esimerkiksi lastenhoitovaikeudet
ja vanhempien torjunta ovat sita uutta ainesta karsimystarinois-
sa, joista kertoo lastenhoito-oppaiden jatkuva suosio.

Eldma on ollut jatkuvaa ponnistelua pinnalla pysymiseksi.
Koskaan ei ole ollut miellyttavaa ja mukavaa, vaan elamaan on
aina kuulunut jannitysta ja epavarmuutta sitten onnellisten lap-
suusvuosien. Monia asioita mitd Arja on tehnyt, voi jo katua:
"Kun tarkastelen elettya eldmadni, huomaan siind paljon asioita,
jotka olisin voinut dad toisinkin. Olisin voinut hankkia pdtevan
ammattikoulutuksen itselleni noiden hieman epamadraisten yli-
opisto-opintojen sijasta. Olisin voinut siirtaa naimisiin menoani
ja katsella maailmaa laajemmalta yksinani."

Mutta myiis myOnteista Arja nakee elamassaan, myOnteista
jonka merkitys kaikkien ongelmien rinnalla tuntuu kovin \TAM-
seltd: "Elamani on kuitenkin antanut minulle paljon. Se on
johdattanut minut kunnioitusta ansaitsevien ihmisten luokse,
seka vienyt minut kirjallisuuden pariin, ja opettanut mita taiteel-
la on annettavana aivan tavallisellekin ihmiselle. Lisaksi se on
antanut minulle arkipaivan onnen, jota en talla hetkella vaihtaisi
mihinkaan."

Adrimmainen esimerkki samasta ilmiosta, josta Arja Teravan
elamantarinassa myOs ongelmana kerrotaan, on seuraava kirje
Helsingin Sanomien yleisOnosastolle. Kirje aiheutti pienen kes-
kustelun, jossa ndrkdstyneet mummot reagoivat. Paaasiaan, kir-
joittajan haluun suojata itsensd kaikelta ulkopuoliselta asioihin
puuttumiselta, ei kuitenkaan kajottu.

10 Suomalainen eldma
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TAHDON KATSOA LAPSENI ITSE

Asumme kerrostalossa, eika huoneistossamme ole parveketta.
Joudun viemaan vauvamme pihalle nukkumaan. Siena on aurin-
koisina paivina paljon talon asukkaita, joista suuri osa on elake-

Pidan ikkunasta silmalld lasta ja sen itkiessa ryntaan heti
pihalle. Pihalla olevat "avuliaat" mummelit ehtivat usein ennen
minua hyssyttamdan lasta ja pistamdan tuttia sen suuhun. Ostim-
me vaunuihin sydamen, joka tiedottaa: Ala koske minuun! Vaan
eipa tehoa. Lopulta sanoin, etten halua lapseeni koskettavan ja
heti sain kuulla kuinka monta lasta on tullut hoidettua jne.
Lopuksi sain haistattelut perdani, kun en osoittanut kiitollisuutta
avusta.

Minua ei kiinnosta hoidettujen lasten madra, silla taman lap-
sen hoidan mina, enka halua vieraiden kopeloivan lastani. Enhan
voi tietad ovatko vieraat ihmiset terveita ja osaavatko kaikki edes
hoitaa vauvaa.

Olen tyrmistynyt ja kysyn, enkO saa itse huolehtia omasta
lapsestani parhaaksi katsomallani tavalla?

Aiti Alppilasta, Helsinki
HS 16. 6. 1980

Pyrkimys eldman hallintaan, joka johtaa keinotekoiseen eristys-
miseen ja kaiken avun kieltdmiseen, saa yleisOnosastonkirjeessa
ehica karjistyneimman muotonsa. Sen sijaan, etta kirjoittajaa
ilanduttaisi lahimmaisten auttamishalu ja han saattaisi jopa eh-
dottaa jollekin mummolle, eta tarna katselisi pienokaista silla
aikaa kun aidilla on muuta puuhaa, han menee ja kirjoittaa
hatahuudon yleisOnosastoon, arvellen, end kylla talon mummot
myOs sen lukevat.

Samasta on Arja Teravan eldmassa monia esimerkkeja, jossa
myOs nakyy miten tallainen avun kieltdminen on suhteessa
omaan epavarmuuteen seka pelkoon siitd, etta muut ottavat
ohjakset kasiinsa. Taman kaltainen epavarmuus siita, miten
oikein pitaisi dad, on kasittaakseni juuri elamakertatypologian
kanden viimeisen tyypin, "minulla menee hyvin" ja "onnelli-
suusmuurin" taustalla. Tassa Arjan tarina on luokiteltu onnetto-
miin tarinoihin, mutta voidaan hyvinkin olettaa, etta vain muu-
taman vuoden kuluttua se olisi luonteeltaan enemmankin onnel-
lisuusmuurityyppid.

Sukupolvijaottelussa Arja on kolmannen ja neljannen suku-
polven rajalla, pikemminkin jo neljdtta sukupolvea.
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Erinomainen esimerkki neljdnnen polven elamakertakilpai-
luun kirjoittamista hatahuudosta on seuraava, vuonna 1956 syn-
tyneen naisen lyhyt tarina. Tdssa on tiivistetty kurja ja onneton
elama melko hyvin tunnelmakuvaukseen, jossa paallimmaisend
ovat vaikeat ihmissuhteet. Pirkko-Liisa Haaranen kertoo tari-
nansa kuin lyhyen sairaskertomuksen, jossa alussa ovat henki1O-
tiedot:

Haaranen, Pirkko-Liisa o.s. Kortteinen, 050756 Siilinjarvi. Asu-
nut kesdkuusta 1964 silloisessa Helsingin maalaiskunnassa Kaa-
relassa, muuttanut 1974 Konalaan ja 1975 Tikkurilaan, nyttem-
min 1979 Helsingissa.

Viidentend paivand heindkuuta 1956, tahtien asennosta en
tiedd, mutta kerrotaan olleen harvinaisen hiostavan kuuma kesd.
AamuyOstd kello kuusi, kutakuinkin kaunis pihakoivu ja talo.
Talo, puuportaat, kdapakahva ovessa, porstua. Porstuasta va-
semmalle, (nyttemmin purettu) isokamari vieraille, porstuasta
oikealle tupa, suuri uuni, keittiO ja makuukamari. Joko makuu-
kamarissa tai alempana rannassa olevassa saunassa, en tiedd,
synnyin mind, 2700 g tyttO, terve, ainakin silloin, huudosta
pdatellen. Kaksi ensimmaista elinvuotta siella missa kaikki sai
alkunsa sitten vaikka missa, en tiedd.

Aidin selkd joka oli aina menossa pois, olin neljd vuotta ja
yksin. Aiti kdvi tOissa niin kuin isdkin siskot olivat koulussa, mind
kotona. Koulutusta on yritty antaa, osa jo nyt tarpeelliseksi
todettu, vitsalla ja viisaudella. Viisaus aina voittaa, jalkiviisaus.
Aina ei voi sanoa etta hyvd kun teit nain, epdluulo ja pelko jai.
Pelko kuin kuume joka nousee y011d ja on poissa aamulla.
Kouluun kuusivuotiaana. Hieman aliravitun ndkOinen ja ylivil-
kas. Ei tyhmd mutta ei erityisen ahkerakaan. Opettajan kanssa
jatkuvasti erimielisyyksid, haluttomuutta kouluun ja pakoilua
kotona. En osaa, jonka jdlkeen uhman aiheuttama ajattelematon
syOksy. Kertomataulua enka vendldisid aakkosia oppinut kaikes-
ta huolimatta. Aina menossa, katseli vaikka koko paivan laivoja,
haluaa iloita ldhtevien, elamdansd muuttavien kanssa. Halua
paeta, tajuaa etta pdivdunelmat ovat turhia. Koulukammo, vihaa
numeroarvostelua, luokittelua, pelkdd hyldtyksi tulemista, ha-
luaa puolueettomuudellaan suojella itseddn. Karkasin kerran,
pikemminkin yritin, lOysivat metsastd. Paljon ystavid ja huomaat
olevasi yksin. Sairastuin. Murrosika. Rakastuin.

Joku, kuka tahansa, joka pitad helland. Ole valmis olemaan
puutteille sokea, nuolen taas haavojani. Kuulin kylla, ei koulutus
kokemus, on naiselle tarkedd. Tarkoituksettomia sanoja ei teko-
ja takeeksi. Muuttuminen naiseksi. Henkinen kypsyys toi kapi-
nan. Synnytys. Ero.
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Neljantenatoista paivana huhtikuuta 1977, kylma talvi jo miltei
takana. Talo, nyt jo suurempi, rapatut rappuset, rautainen ripa,
eteinen. Eteinen, suoraan edessa hissinovi siita oikealla portaat
ylOs. Kymmenen kerrosta. Koti. Kuudes kerros, keskimmainen
ovi. Ovesta vasemmalla wc, suoraan edessa huone, keittiO, ka-
mari. Kamarissa tai keittiOssa, en tieda, asuin mina.

49 kg nainen, sairas, nyttemmin, huudosta padtellen. Huusin
tuskasta, apua tyhjille seinille. Vuosi siella sitten vaikka missy,
en tieda, vuosi siella mist y mina aloitin.

Karsimystarina hyvin viitteenomaiseksi tiivistyneend. Vertailu
Eevi Lehtisen ja Maini Oksasen tarinoihin on paljonpuhuva:
misty johtuu tama kertomustapojen erilaisuus. Vainko ja ainoas-
taan idsta? Toki siita, mutta myOs historiallisesta tilanteesta,
jossa elamakerta kerrotaan.

Naiden kanden sukupolven valilla on historiallisesti valtava
murros, jota on suorastaan vaikea kdsittaa.



Perhehelvetit

Eras kurjien ja onnettomien tarinoiden alalaji on perhehelvetit,
joita naisten kuvaamina elamdkertojen joukosta lOytyi lukuisia.
Jo edella on naisten tarinoissa perhe-elama ollut lahinna karsi-
mysta, mutta seuraavana kasiteltdvissa perhehelvetin tarinoissa
perhe ja sen ongelmat ovat koko eldmakerran keskeinen sisaltO.

Perhehelvetit liittyvat oikeastaan kahteen elamakertatypolo-
gian yleisempdan tyyppiin: kurjiin ja onnettomiin tarinoihin,
joiden yksi keskeinen ryhma ne ovat, seka toisaalta onnellisuus-
muurin tarinoihin, joita ne melkeinpa kaikki myOs ulkonaisesti
ovat. Perhehelvettien perusominaisuus on se, eta ne tapahtuvat
perheen suojaisessa sylissa, poissa muiden kuin aivan lahinaapu-
reiden katseilta. Vasta kun suhteisiin liittyy avointa vdkivaltaa,
rajua alkoholinkayttOd, avioeroja ym. asioita, tulee tilanteesta
myOs yhteiskunnan ongelma ja osittain julkinen. Avioero-oikeu-
denkaynnithan ovat pahimmillaan todella rajua likapyykin pe-
sua. Elamdkerroissa on myOs usein tata sa y)* ne ovat ongel-
mien siirtamista puolijulkiselle tasolle. Onnellisuusmuuri ro-
mahtaa. Kaikista tarinoista kay kuitenkin melko selvasti ilmi,
etta miehille tdman muurin sailyttaminen on erittain tarkead. He
eivat naista asioista valita ulospain puhua. Oikeudenkaynneissd
heidan osansa on andistetun eldimen; kun muuta pakotieta ei ole
niin he hyOkkadvat.

On toki ongelmallista, kun kaksi eldmakertatyyppid nain se-
koittuu, mutta kuten edella totesin, kysymys on tyypeista, ei
todellisista elamistd. Todellinen eldma on aina useamman kuin
yhden tyypin kokonaisuus. Edelld on jo monasti arvioitu elamd-
kerran tyyppid eri elamanvaihessa: yhta hyvin eldmakerta voi
noudattaa kahta tyyppia koko ajan.

Olennaista tyypeissa on se, etta ne eroavat jonkin tarkedn
periaatteellisen kysymyksen osalta toisistaan, ne muodostavat
teoreettisesti erilliset kategoriat. Kurja ja onneton eldma on
perusluonteeltaan toisenlainen kuin onnellisuusmuurin takana
eletty. Edellinen on avoin, vailla yksityisyyden ja julkisuuden
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eroa, se perustuu karsimyksiin ja vastoinkaymisiin, joita kertoja
ei ole kestanyt, kun taas onnellisuusmuurin takana eletty eldma
on puhtaimmillaan juuri yksityisen ja julkisen erottamista, ei
aina valttamatta mihinkadn todellisiin vastoinkaymisiin ja karsi-
myksiin pohjautuvaa, kokemusmaailmaltaan andasta eldmad.
Luontevin naiden kanden yhdistelma on tapaus, jossa aluksi
eldmakerran tyyppi on ldhinna onnellisuusmuuria, mutta yha
vaikeampien ja todellisempien ongelmien vuoksi muuttuu avoi-
men kurjaksi ja onnettomaksi elamaksi.

Yksi syy on myOs se, etta tyypittelya sukupuolen mukaan on
valtetty. Kuten edella on todettu, naisten ja miesten elamakerrat
eroavat toisistaan selvdsti. Tyypit ovat kuitenkin enemmankin
perhe- kuin yksilOkeskeisia ja niissa sukupuoli on toissijainen.
Joistakin tyypeista lOytyy padasiassa naisten kertomuksia. Per-
hehelvettien tapauksessa ainoastaan naiset kirjoittavat niista.
Miesten versio puuttuu ldhes kokonaan. Ainoastaan joitakin
miesten anoppeihin kohdistuvia valituksia lOytyy. Kuitenkin per-
hehelvetit ovat ennen kaikkea perhetta koskevia tarinoita, suku-
puolesta riippumattomia. Osapuolet kokevat ne toki eri tavoin,
mutta itse ilmiOta ei voi tapahtua pelkastaan toisen osapuolen
voimin. Juuri perhehelvetissa tarvitaan aina vahintdan kaksi
toisiaan kiusaavaa ja repivaa ihmista.

llOin miehen elama on usein luokiteltavissa onnellisuus-
muurin takana elamiseksi, julkisivun yllapitamiseksi, kun taas
naisten eldma on puhtaasti kurjaa ja onnetonta, mitd he eivat
myOskadn salaa. Mita ylemmds sosiaalisissa kerrostumissa tul-
laan, sita vahemman myOs naiset nayttavat ulospain perhehel-
vettien todellisuutta. Etta tallaisia tarinoita lOytyy kaikista yh-
teiskuntaluokista, on varmaa. Kirjassa Veikivalta avioliitossa
(1978) kerrotaan monista erittain hyvin piilossa pysyneista pa-
hoinpitelytapauksista.

Mies pyrkii usein — ja onnistuukin — saamaan ymparistOn
myOtatunnon osakseen. Han on mukava seuramies, hymyileva
ja ystavallinen, kiltti naapurin kakaroille (mutta ei yleensa omil-
le), hoitaa tyOnsa ja saattaa olla mukana jossain yhteiskunnalli-
sesti merkittavassa toiminnassa. Vaimo sen sijaan riitelee avoi-
mesti, kdyttaytyy julkisuudessa huonosti, tekee tyhmyyksia ja
saa osakseen ihmetysta. Oikeudenkaynnissd mies tietenkin kiis-
tad kaiken, eika vaimolla usein ole todistajia vaitteilleen.

Nyt kasiteltavissa eldmakerroissa miehet joutuvat melko ika-
vadn valoon. Ei ole mitaan syyta epailla, etteikO se, mita naiset
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kirjoittavat kokemuksistaan, olisi totta. Puuttuva tieto koskee
lahinna naisten omaa osuutta. On aivan ilmeista, etta pitkaaikai-
sen perhehelvetin ollessa kyseessa myOs naisella on merkittava
osuus tilanteen jatkuvuuteen. Han oppii toimimaan ja erityisesti
puhumaan miesta raivostuttavalla tavalla. Han moittii, nalkut-
taa, ivaa, urkkii, kayttaa lapsia valikappaleinaan jne. Tasty
huolimatta miehet ovat ne, jotka syyllistyvat varsinaisiin vdkival-
lantekoihin ja todelliseen henkiseenkin vakivaltaan. Miehet ei-
vat puhu, he toimivat. Toki miehetkin karsivdt, mutta vaimot
ovat ne, jotka saavat kestad varsinaiset kolhut, olla vastaanotta-
vana osapuolena. Monesti onkin pohdittu sita, miksi naiset
alistuvat. Joskus voisi puhua suoranaisesta "itsemurhavietista",
kun vaimo tyynesti menee kotiinsa tietaen joutuvansa vakivallan
kohteeksi. Tata alistumista on suorastaan kaytetty argumenttina
naisia vastaan: alistumisellaan he antavat mandollisuuden mie-
hille kayttaytyd vakivaltaisesti.

Tama on tietenkin roskaa, mutta itse ilmiOnd alistuminen,
mukautuminen vakivallan uhriksi useiksi vuosiksi on mielenkiin-
toinen. Sind on pitkalle yhteiskunnalliset syynsa, mutta jotain
osuutta on myOs naisena olemisella, naisen nakOkulmalla ela-
madn. Yhteiskunnalliset syyt ovat ilmeiset; toimeentulo, lapset,
vaihtoehtoisen asunnon puute, lainsdadannOn aukot l , perheins-
tituution virallinen asema ja kodin suoja, joka paradoksaalisesti
onkin vakivallan edellytys, tekevat vakivaltatilanteesta irtautu-
misen vaikeaksi.

Eldmakerta-aineistossa on varsin runsas valinnanvara etsit-
tdessd "tyypillisinta" tarinaa. Joitakin mielenkiintoisia yhteisia
ominaisuuksia, jotka toistuvat tarinasta toiseen, lOytyy. Esimer-
kiksi miehen ja naisen taloudelliset suhteet. Kaikissa tapauksissa
kertomukseen liittyy miehen menestyminen, nouseminen uralla
ja siihen liittyva poissaolo, alkoholinkayttO ja stressi.

Vaimo alkaa olla menneisyyden jadnne, muisto ajalta jota
mies ei mielellaan muistelisi. Jos han yield ei tyydy osaansa
ulospdin edustavana vaimona ja kodinhuoltajana, niin ongelma-
tilanne on kypsa.

1 Pahoinpitely on asianomistajarikos eika yhteiskunta puutu asiaan edes toistuvissa
tapauksissa, jossa nainen on tehnyt esimerkiksi useita kertoja rikosilmoituksen ja aina
vetanyt sen muutaman paivan kuluttua takaisin, miehen "pyynnOsta"; avioero-oikeuden-
kaynnissa pahoinpitelyjen todistaminen on hankalaa ja vaatii naiselta aikamoista organi-
saatiokykya, jonka puutteessa han luultavasti elamantilanteeseensa onkin joutunut.
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Kuvauksissa elintason nousu on nain varsin keskeisessa osas-
sa. Aluksi hankitaan omaisuutta ja silloin yleensd suhteet ovat
viela siedettavat. Varsinainen tragedia naytelladn sitten omako-
titalon sisatiloissa, nakOalaikkunoiden, uima-altaiden, saunojen,
nahkasohvien ja varitelevisioiden maailmassa. Nain voidaan to-
della puhua aidosta julkisivusta, jonka takana elama on taysin
rikkindistd ja onnetonta.

Tdmd on kuitenkin yksi syy siihen, miksi tilanne on niin
kestava. Vaimo on usein jadnyt tyOsta kotiin, huolehtinut koti-
rouvana miehesta ja lapsista. Hailelid ei olisi yksinollessaan ja
varsinkaan lasten kanssa mitddn mandollisuuksia vastaavaan
elintasoon. Mies katsoo useimmiten saaneensa kaiken yksin
aikaan, ja vaimo on vain pelkka loinen, joka nyt haluaa avoimes-
ti hyOtyd hanesta.

Mielenkiintoinen ilmiO naisten kertomuksissa on niiden sub-
jektiivisesti koettu epatodellisuus. Kirjoittaja alkaa korostaa
kertomuksensa unenomaisia piirteitd: kuinka han ei enda itse-
kaan oikein voi uskoa siihen mitd tapahtuu — tarnd on yksi syy
siihen miksi kaikki jatkuu ennallaan. Keskeiset kriisikohdat
kuvataan unenomaisina nakyind, mutta mybs koko eldma on
jollakin tavoin unta. Tapahtumat seuraavat toisiaan ilman etta
itse voi niihin vaikuttaa. Elamansa hallinnan puutetta korosta-
vatkin lahes kaikki tallaisten tarinoiden kertojat. Mind siita
huolimatta etta jotkut heista ovat hyvinkin tarmokkaita j a ai-
kaansaavia. Heilld voi olla monenmoista toimintaa ja usein
miehen menestys ja ennen kaikkea asunnon hankkiminen ei olisi
ollut mandollista ilman heita. Vaimo tekee aina aloitteen asun-
non hankkimiseen, sdastdmiseen, ponnistuksiin. Mies suostuu
pitkan taivuttelun jalkeen.

Toisaalta kuitenkin perhehelvettien luonteeseen kuuluu, eta
toiminnallisuus kuvataan elamakerrassa sivuasiana. Paaasia ovat
rikkindiset ihmissuhteet j a monissa muissa eldmakerroissa kes-
keisessa asemassa oleva toimintatyyppi, esimerkiksi paljon aikaa
ja harjoittelua vaativa harraste, mainitaan elamakerrassa vain
sivulauseissa. Erdskin kertojista oli erittain taitava voimistelija,
joka sittemmin myOs valmensi voimisteluryhmid. Kaikki tama
Ad vain maininnalle.

Sama koskee osittain myOs lapsia. Pitkallisten perhehelvettien
tapauksissa heistd tulee varmasti ongelmallisia, mutta heidan
ongelmansa sivuutetaan pelkilla maininnoilla. Toisaalta lasten
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joutuminen ristiriitojen keskelle, tuomarien ja valiintulijoiden
osaan on aivan ilmeista.

Kaikissa tapauksissa perhehelvetin tarinaan liittyy myOs nai-
sen ruumiillisen ja henkisen terveyden jarkkyminen. Tapaukses-
ta kirjoittaessaan he eivat enda ole taysin terveita ja tasapainoi-
sia ihmisia, vaan selvdsti vastoinkaymistensa ja karsimystensa
murtamia. Tama ei kasittadlcseni milladn tavoin vabenna kerto-
musten autenttisuutta, painvastoin.

Elaman hallinta puuttuu seka sisdisesti etta ulkonaisesti. Tassa
suhteessa miesten tilanne on selvdsti toinen. Heidan ulkoinen
elamanhallintansa on erittain hyva ja he yllapitavat hyvaa kuvaa
myOs elamansa sisaisesta hallinnasta. Taman kaksinkertaisen
julkisivun takana myOs heidan elamansa on naisten kuvaamana
taysin epajarjestyksessa ja vailla mitaan hallintaa. Siihen kuuluu
yletOnta juomista, vakivaltaa, poissaoloja. Heidan keskeinen
ongelmansa on nalkuttava vaimo, josta on paastava eroon.
Viinaa he eivat yleensa edes myOnna ongelmakseen ja vaimoaan
he vain "lapsivat avokammenella" niin kuin sanonta kuuluu.

He eivat siis myOnna ongelmiaan. Meilla on kaytettavissamme
vain naisten versio niistd (samoin on esimerkiksi englantilaisessa
syrj dytymista koskevassa tutkimuksessa, Coffield-Robinson-
Sarsby, 1980; tutkijoilla on oikeastaan kaytettdvissadn vain nais-
ten tarinoita).

Ndiden versioiden olennaisesta totuudellisuudesta niine rajoi-
tuksineen, jotka aikaisemmin esitettiin, voidaan olla taysin va-
kuuttuneita.

Mukana on kaksi tapausta: aluksi sellainen, jossa julkisivu
koko tarinan aj an sailyy melko tahrattomana ja jossa muutenkin
kysymys on enemmankin abstrakteista asioista kuin esimerkiksi
konkreettisesta pahoinpitelystd. Seuraavassa tarinassa, joka on
erittdin monipolvinen ja monella tavalla ehka epatyypillinenkin,
vakivallan luonne jo muuttuu ja julkisivu romahtaa lopussa
melko taydellisesti.

Namd kaksi tarinaa muodostavat mielenkiintoisen kokonai-
suuden: niissa esiintyvat emit keskeiset ihmisten valisten inter-
aktiovaikeuksien ilmenemismuodot tyyppeina, jotka hyvin vas-
taavat aikaisemmin esitettya typologiaa ja sen eri yhdistelmia.
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Mirja Nieminen, 50

Mirja Nieminen on vuonna 1929 Helsingissa syntynyt, hiukan
pyOred ja ujon nakOinen kotirouva, jota myOs haastateltiin
hanen ylellisessa kodissaan erdalla paakaupunkiseudun omakoti-
alueella. Talo on tyypillinen 50-luvun kaksikerroksinen, iso
omakotitalo, jossa on kuitenkin nakOalaikkunat, uima-altaat,
varitelevisiot, nahkasohvat ja sen sellaiset. Talossa on aina asu-
nut useampi sukupolvi: aikaisemmin Mirjan aviomiehen, Riston
aiti ja nyt perheen vanhin naimisissa oleva tytar lapsineen.
Haastatteluhetkella kaikki oli taas hyvin; aviomieskin kavi ker-
ran nayttaytymassa. Tyylikkaasti harmaantunut, hyvakuntoisen
nakOinen mies, joka kavi vain hakemassa tavaroitaan lahtiessaan
johonkin urheiluseuran tilaisuuteen. Haastattelijalle ei kaynyt
ilmi, tiesikO mies hanen kayntinsa tarkoituksen.

Mirja Niemisen tarina on erittain karjistetty esimerkki perhet-
tä koossa pitavista voimista uudessa keskiluokassa (ks. Roos
—Rahkonen 1985), johon perhe selvdsti kuuluu ja toisaalta
ihmisten kyvysta alistua, niella noyryytyksia perheen yllapitami-
seksi ja toisaalta tavoista taistella vastaan ilman etta lopputulok-
sena on avioero. Tarinaan liittyy totta kai alkoholi, mutta ei
mindan julkisena juopotteluna vaan "sivistyneend" alkoholin
nauttimisena kodin piirissa. Paaosassa on kuitenkin henkinen
valcivalta ja sen eri muodot seka yleensa ihmissuhteiden ongel-
mallisuus .

Mirja Nieminen ja hanen miehensa ovat molemmat paljasjal-
kaisia helsinkilaisia, tyOldisperheiden kasvatteja. Mirja oli kas-
vanut lapsuutensa Munkkiniemen Perustiella. Lapsuuttaan han
muistelee erittain positiivisesti huolimatta sen sisdltamista ongel-
mista. "Lapsuuteni ja nuoruuteni oli hyvad ja hauskaa aikaa",
han kirjoittaa. "Usein nain jalkeenpdin tuntuukin ettei kellaan
voinut olla parempaa ja hauskempaa kuin juuri minulla."

MyOs sota-ajalta Mirjalla on oikeastaan vain hyvid muistoja.
"Me lapset olimme onnellisia, vaikka ruokaa ei ollutkaan run-
saasti eika vaatteita."

Kuitenkin Mirjan ollessa kandeksanvuotias hanen vanhem-
pansa erosivat, silla Mirjan isa "ryyppasi ankarasti . . . Han oli
darettOman kiltti mies, niin humalassa kuin selvinkin pain, mutta
aiti ei ajanmittaan jaksanut jatkuvassa rahapulassa ja omien
sukulaistensa apuun turvautuen." Eron jalkeen aiti kavi toissa ja
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mummi huolehti Mirjasta. Koko didin suku oli Mirjalle hyvin
ldheistd ja sodan aikana hdn kirjoitti enoille pitkid kirjeita
rintamalle. Aidin mentyd uusiin naimisiin perhe muutti Reko-
laan. Eldmdkerran selvd aukko (jota haastattelussakaan ei vali-
tettavasti taydennetty) on didin uusi aviomies, Mirjan isapuoli.
Hdnesta ei eldmdkerrassa mainita sanallakaan. Perussyynd on
ehka se, end Mirja tuskin ehti monta vuotta kotona asuakaan,
sills hdn meni nuorena naimisiin.

Toisaalta Mirja oli hyvin aktiivinen. Han kirjoitti — "mind
rakastin kirjoittamista" — naytelmid, runoja, esiintyi, kavi voi-
mistelemassa, oli mukana pyhdkoulun pidossa, partiossa. Reko-
laan muutettuaan hdn kavi paljon tansseissa, joissa hdn myOs
tapasi miehensd.

Koulunkdynti meni siind sivussa, ja siita Mirja ei puhukaan
mitadn. On kuitenkin selvdd, etta hdnen vdhdinen koulutuksensa
oli yksi syy sille, miksi tilanne kotona oli hanen kannaltaan
umpikuja; tyOmandollisuuksia hanella ei juuri ole.

Yhdeksantoistavuotiaana Mirja meni "sen oikean" kanssa nai-
misiin. Han oli tuntenut Riston jo kauan, mutta seurustellut aina
valilla muidenkin kanssa palatakseen taas uudelleen Riston luo.

Nuori aviopari muutti miehen didin kotiin. Oli vuosi 1948,
eldmd ei ollut helppoa ja asuntoa oli vaikea saada. Risto oli
aitinsa ainoa poika (tama toistuu "anoppi on pahin" -tarinoissa
saannonmukaisesti) ja isaa ei °Hut; hdn oli ldhtenyt pojan ollessa
kaksivuotias.

"Heti avioliittomme alkuun teimme niin suuren virheen, etta
koko eldmdmme meni pilalle paljolti sen takia." Tama virhe oli
muutto anoppilaan. Virhettd kesti myOs kauan; aina 70-luvun
puolivaliin saakka, sits yli 25 vuotta. Anopin kanssa Mirja ei
tullut koskaan toimeen. "Han oli eldnyt vain pojalleen. Han oli
ehdoton yhdistysihminen j a uhrasi kaiken vapaa-aikansa puolue-
ty011e. Han oli uhrautuvainen ja tunnollinen puoluetyOntekijd,
kaikki kunnia siita hanelle. Mutta hdn oli myOs itsekas ja voima-
kastahtoinen ihminen."

Riidat anopin kanssa olivat "jokapdivaisid". Anoppi valvoi
perheen eldmdd ja pysyi selvilla Mirjan eldman intiimeistakin
alueista.

Aluksi elettiin ahtaasti. Mirjakin kavi tOissa kunnes ensimmai-
nen lapsi syntyi. Anopin tab oli pieni. Pdatettiin rakentaa uusi ja
iso, johon sekd anoppi etta perhe mahtuisivat. Anoppi sai itsel-
leen huoneet yldkerrasta ja Mirja oli lasten kanssa alakerrassa.
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Lapsia syntyi kolme, kaksi poikaa ja yksi tyttb. Vanhin poika on
nyt mainostoimittaja, tytar ylioppilas ja nuorin poika kulta-
seppd.

Mirja oli hyvin santillinen ja tarkka, han hoiti kotiaan hyvin ja
hantd raivostutti kun anoppi pyrki puuttumaan asioihin. Han oli
myOs aktiivinen ja toisen lapsen jalkeen han alkoikin uudelleen
harrastaa voimistelua, mita han oli jo ennen naimisiinmenoaan
harrastanut. Han oli mukana seuran tyOssa, pitkddn myOs edus-
tusjoukkueessa, yeti tyttOosastoa.

MyOs Marttojen toiminnassa Mirja oli innokkaasti mukana.
Kolmannen lapsen jalkeen Mirja olisi halunnut jo menna tOihin
takaisin, mutta miehen mielesta "aidin paikka on kotona ja silla
siisti". Niin Mirja jai kotiin, tyOt alkoivat vdhitellen vahentyd
lasten kasvaessa ja ongelmat alkoivat lisddntyd.

Mies ei paljoa kotona ndyttaytynyt lasten tulon jalkeen. Han
muuttui kovasti. "Mind en ollut oikeastaan endd hanelle tarked.
Olin hdnen lapsensa 	 ... olisin kuitenkin halunnut olla myOs
vaimo. Sitd olin vain ruoanlaittajana ja kodinhoitajana." Risto
kulki "mielensd mukaan milloin missakin, urheiluporukan au-
tonkuljettajana ym. Ei ollut hauskaa olla kotona anopin emdn-
nOidessd."

Risto vaihtoi ty6paikkaa ja lOysi oman alansa. Hanesta tuli
yhd paremmin menestyva autonmyyjd, joka vdhitellen nousi
osastopdallikOksi firmassaan. "Yksindiset iltani lisdantyivat. Uu-
si ty6 vaati mieheni kokonaan. Olihan minulla lapset ja koti.
Mieheni huolehti meista hyvin ja hdn rakasti lapsiaan. Han antoi
heille kaiken mita hdnen annettavissaan oli. Mind kaipasin kui-
tenkin hd.nta ja hdnen tukeaan kun hdn teki liikematkoja ja
viipyi poissa kotoa pitkidkin aikoja."

Kuitenkin "olisin ollut kohtalaisen onnellinen eldmdstdni, ellei
olisi ollut niita pikkupiikkeja joita sain anopilta vastaanottaa
paivittdin . . . mind en ollut mitdan". Mies antoi anopin kayttay-
tyd Mirjaa kohtaan ndin ja Mirjaa se harmitti. "Minusta tuli
katkera ja ilkedkin miestani kohtaan."

"Mieheni pdamdard eldmassd alkoi olla vain raha. RAHA
isoilla kirjaimilla ja MENESTYS yhtd suurilla. 'Tunteella ei

oli hanen ohjeensa. Vain menestys ja ainoastaan menestys
tdytyi olla eldmdn tavoitteena."

Sitten kuvaan tuli mukaan alkoholi. Se alkoi miehen tyOstd,
johon kuului runsas alkoholin kayttO. Han kdvi paljon edustusti-
laisuuksissa ja alkoi juoda myOs iltaisin kotona. Mirja ei ollut
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koskaan juonut. "Aluksi se oli vaikeata, niin kuin kelle hyvdnsd.
Sitten aloimme yhdessa ottamaan yOmyssyjd. Siitd tuli plan tapa.
Sitten huomasin, ettd illalla oli helpompaa muistella pdivdn
riitoja ja helpottaa ainaista jannitysta viinalla."

Tandn liittyi Mirjan yhd suurempi andistuminen kotona, tunne
siita ettei jaksa, ettei ole endd tarpeellinen, kun lapset alkoivat
olla isoja. "Aina sopeutua kun mies oli menossa. Lapset alkoivat
aikuistua, minua ei endd tarvittu siina madrin kuin ennen. Pakos-
takin tuntui silta, ettd olin ollut tdrked vain niin kauan kuin
minua tarvittiin hasten tanden." Nain oli kriisitilanne kypsd.

"Alkoholi oli mukava lohtu. Rohkeuttakin tuli silloin lisaa
sanoa omasta aviomiehesta mita hanesta ajattelin. Jalkeenpain
olen ollut kauhuissani, mita kaikkea ihminen voi saada aikaan
viinan voimalla. Iltapaukkujemme jdlkeen mind jatkoin aamulla
yksin, kun mieheni ldhti ty6hOnsd. Hdnelld ei ollut tilaisuutta
ryhtyd eldmdansa pilaamaan, hdnelld oli tyOnsd."

Nain Mirja siis alkoholisoitui, samalla kun hdnen miehensd
eldma oli ulospdin taysin normaalia. TyOpaikalla ei hdnen juomi-
sestaan tiedetty mitddn; paitsi tietenkin siita osasta joka kuului
ty6hOn.

Sitten alkaakin varsinainen perhehelvetti; aikaisempi oli ollut
vain pienta hiillostamista. Se liittyi tietenkin myOs omaisuuteen.
Mirjahan oli vailla koulutusta, ollut kotona koko ajan ja saanut
nauttia vain miehen menestyksen tuloksista. Avioerossa hanelle
kuuluisi kuitenkin puolet pesastd. Se oli Riston, niin kuin useim-
pien muidenkin vastaavassa asemassa olevien miesten mielestd
kovin epdoikeudenmukaista. TyOn tulosten pitdd kuulua tekijdl-
le. Mirja oli toki toista mielta. Ilman hdnen panostaan kodin
hoitajana, ruoanlaittajana, hasten (onnistuneena) kasvattajana,
miehen tyOn taustahahmona ei menestys ohisi ollut mandollinen.
Miehen 50-vuotisjuhlissa Mirja tunsikin katkeruutta kun firman
toimitusjohtaja ylisti Riston ahkeruutta, tdydellistd omistautu-
mista ty011een. Mutta vain Mirjan uhrautuminen oli tehnyt  ta-
man mandolliseksi.

Mutta nyt "mind aloin olla kuvioissa hiikaa. Mieheni oli teh-
nyt, tienannut vuosien ahkeralla ty011a omaisuutta. Mind tein
"vain" kotityOta ilman palkkaa. Nyt minut taytyi saada pesasta
ulos, mutta se tulisi kalliiksi kun avioliiton aikana keratty omai-
suus ohisi jaettava. Minua ei endd tarvittu. Olin osuuteni suorit-
tanut antamalla ja kasvattamalla hdnelle lapset. Minut oli saata-
va halvalla ulos koko hommasta!"
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Nyt mies nayttikin jarjestelykykynsd ja myyntitaitonsa. "Mie-
helldni on aina ollut sellainen salaperdinen tapa toimia ja jarjes-
tend asioita minun tietamattani. Hanen tapoihinsa ei kuulunut
koskaan keskustella eikd kyselld minulta mielipidettdni johonkin
yhteiseen asiaan. Emme me aikoihin voineetkaan endd puhua
mistdan riitelemdttd. Sain sitten lopulta valmiiksi prantdtyn,
virallisen paperin, jossa mind lupaan olla juomatta avioeron
uhalla ja jossa tilanteessa samalla menetan oikeuteni yhteiseen
omaisuuteen. Teksti oli lisaksi laadittu hyvin pyOreaksi . . ."

Mirja toki vastusteli, mutta pitkallisen painostuksen (uhkailu-
jen ja lirkuttelujen) jalkeen hdn allekirjoitti sen. Tassa yhteydes-
sd Mirja mainitsee my6s, ettd "tast y paperista kuten monesta
muustakaan asiasta lapsillamme ei tand paivana ole mitdan
tietoa". Julkisivu olisi siis pitanyt jopa perheen sisalla. Tdmd
tuntuu hiukan kummalliselta, kun tietad, ettd asumusero-oikeu-
denkdynnissa nuorin poika oli todistajana isan puolesta ja tytar
asui anopin kuoleman jalkeen yldkertaa. Anopin kuolema ei
enda tilanteeseen juuri vaikuttanut. Suhteet olivat niin kdrjisty-
neitd.

Paperin allekirjoittamisen jalkeen "se sitten alkoi". Mirja oli
pddssyt vahaksi aikaa tOihin ja se helpotti, mutta, tyOn loppumi-
sen jalkeen "sain kuulla jatkuvasti, eta olen laiska . . . Olin
hdnen siivelldan . . . en vain ymmarrd mika salaperdinen koti-
tonttu se meilla kotona piti paikat kunnossa. Siivosi, pesi pyykit,
passasi, laittoi ruoat ja hoiti isdntad jatkuvasti . . . Han osasi
drsyttdmisen taidon."

Mirjaa loukkasi myOs se, ettd hanestd oli tehty alkoholisti, kun
taas mies ei tunnustanut itselladn olevan minkdanlaisia alkoholi-
ongelmia. Kuitenkin hdn sammui melkein joka ilta sdnkyynsd
puolen yon jalkeen. Mirja oli se, joka joutui vandksi aikaa jopa
alkoholistiparantolaan ja tulikin sieltd vakaasti pddttaneend olla
juomatta. Aluksi meni hyvin, mutta sitten kun miehen jatkuva
nalkutus ja arsyttaminen kavivat Mirjan hermoille hdn alkoi
taas.

"Tyhmintd, mita saatoin tehdd oli se, eta aloin yksikseni taas
ryyppailemadn. Siihenhan mieheni juuri pyrki." Riitely alkoi
olla rajua. "Huusin hanelle kaikki ne asiat, mitka vuosien aikana
olivat mieleeni patoutuneet. Huusin hanelle myOskin asioita,
joita kaduin ja hapesin jalkeenpain."

Eradnd rauhallisena saunailtana Mirjan ja Riston ollessa kat-
somassa televisiota Risto laittautui dkkid saunaan. Vahan sen



159

jalkeen ovikello soi, ja Mirja seisoi kadessdan haastemieheltd
saatu haaste asumusero-oikeudenkayntiin. Han sai myOs "hää-
don" asunnostaan.

Oikeudessa Mirjalla ei ollut edes avustajaa. "Rahattomana en
saanut tuomaria asioitani hoitamaan ja oikeusaputoimistoon en
kehdannut menna. En kehdannut edes myOntda, etta elarnamme
oli luisunut tahan pisteeseen."

Han oli taysin avuton, kotirouva joutuneena ankaraan maail-
maan. Lapsilleenkaan Mirja ei voinut puhua mitaan ja nuorin
pojista kavi todistamassa oikeudessa, kuinka diti ryyppasi ja
riehui kotona.

Tuomio olikin asumusero ja Mirja muutti eraaseen taysihoito-
laan — oli kesa — odottamaan asunnon lOytymista. Han oli asunut
aluksi serkkunsa luona, mutta ei tullut siella toimeen, koska oli
tottunut paljon tarkempaan jarjestykseen omassa kodissaan.
Siita tilanne saikin sitten oudon, mutta keskiluokan elamantaval-
le aivan mandollisen kaanteen.

Taysihoitolassa Risto "teki yllatysvierailuja luokseni" ja ker-
ran nandessadn Mirjan pitamassa kddesta jotain taysihoitolan
miespuolista asukkia, nosti metelin, syytti vaimoaan uskotto-
muudesta ja paljasti olevansa mustasukkainen. Oli kuin "jossain
hassussa romaanissa . . . Han totesi hyvin painokkaasti: 'me
ollaan naimisissa yield' . . . Olisin halunnut nauraa adneen!"

Mirjan oma tulkinta asiasta on se, etta "flan halusi kokeilla
elamdd poikamiehend. Olihan hanella nyt kaikki mandollisuu-
det; lapset aikuisia, taloudellinen asema erittain hieno, ikaa
juuri sopivasti, suuri tilava koti, siis kaikki mina miehen kelpasi
uutta eldmad Milted etsimdan." (Mlle tulkinnalle ei tarvitse
lahtea hakemaan kauempaa vahvistusta kuin Juha Nummisen
dokumenttikirjasta "Mina keski-ikainen mies" [1979]). Tosin
miehella olikin jo aikaisemmin ollut naisjuttuja. Han oli myOs —
tassa tilanteessa olevien avioparien tapaan — ryhtynyt matkuste-
lemaan ahkerasti seuramatkoilla eri puolilla Eurooppaa, tullut ja
mennyt ennalta ilmoittamatta.

"Mustasukkaisuusdraaman" jalkeen Risto lOysi Mirjalle huo-
neen jostain heidan talonsa lahelta. Han "palkkasi" Mirjan myOs
siivoojaksi, niin etta tama kavi usein entisessa kodissaan, siivosi
ja laittoi ruokia, vietti jopa oitaan entisessa sangyssaan omassa
erillisessd huoneessaan.

"Nyt jalkeenpain ajatellen sen taytyi nayttad tuttavien (naapu-
rien) mielesta aika huvittavalta! Olin kuitenkin yksin. Mieheni
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osti minulle matkatelevision, istuin illalla yksin pienessa huo-
neessani, tuijottelin TV:ta ja mutustelin makkaraa."

Mutta kevat tuli ja "mina vietin yhd enemman aikojani kodis-
samme. Tytar miehineen asui ylakerrassa ja han odotti ensim-
maista vauvaansa. En tied5 mita he ajattelivat . . ." Lapset
olivat sits kuin mitaan ei olisi tapahtunutkaan ja asiasta ei
keskusteltu lainkaan. Ja niin, ilman mitaan erityista suurta sovin-
toa ja molemminpuolista anteeksiantamista Mirja jai kotiin.
Asumuseroaika meni umpeen "eika uutta haastetta avioero-
oikeuteen ole tullut". Mirja ei enda kayta alkoholia, hanen ei
enda tee edes mieli, mutta Risto juo yha enemman. "Han syyttaa
kovaa stressid tyOssdan." Ja kieltdd tietysti olevansa alkoholisti.
Muulloin on mukavaa, mutta joskus tulee riitoja. "Nykydan on
kuin kasvanut sellaisen huutamisen ja riehumisen ylapuolelle."

Mirja on tyiissa erdassa perheessa iltapaivisin, kun perheen
tytdr tulee koulusta ja hanen oma tyttarenpoikansa teettad myOs

Pikku poika onkin auttanut paljon: "Tuntui ... kuin
olisimme saaneet syntejamme anteeksi. Han on meille, miehel-
leni ja minulle se, joka paijon sovittaa meidan kanden valilla."

Toisin sanoen, elamakerran kirjoittamishetken tilanne on erit-
thin epavarma tasapainotila: muurit ovat taas pystyssa, elama
jokseenkin hallinnassa juuri ulkoisesti ilman etta asioita olisi
selvitetty. Mirjan suurin toive on kuitenkin sama, "Olisi ihanaa
saada vanheta yhdessa", ja taman vuoksi han kestaa yield tapah-
tuvat yhteentOrmaykset.

Toisaalta on niin, etta Risto on myOs havainnut tarvitsevansa
Mirjaa, mutta asioiden selvittaminen on toki mandotonta.

Mirja padttaa elamakertansa optimismiin ja pohtii: "Tasta
eteenpain aion omalta kohdaltani yrittad kaikkeni, ettei sellaista
tilannetta enad syntyisi perheessamme, jossa puhutaan erosta.
Tarkeata ihmisen elamassa on nimenomaan se, etta perhe on
yhtd, tapahtui mita tahansa. Ja se, etta meilla on onni olla
yhdessal Rahalla on joka perheessa merkityksensa, mutta se ei
saa olla se kaikkein tarkein. Tarkein on se ldheinen ihminen
kenen kanssa elaman jaat."

Monissa karsimystarinoissa, joissa kysymys on ihmisten
sista suhteista, korostetaan tapahtumien koettua epatodellisuut-
ta. Mirja sanoo moneen kertaan, ettei tahtonut uskoa mita
tapahtui todeksi, etta han toimi kuin unessa. Toisaalta han
huomasi itse toimivansa vastoin omia etujaan, olevansa pelkas-
than jonkun vietavana: "Alitajunnassa varoitin itseani, mutta
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halusin ikdan kuin paeta asioita. En halunnut uskoa, etta han
olisi vuosien aikana vieraantunut minusta, alkanut vieroksu-
maan minua. En halunut myOntda itselleni, etta hanella saattaisi
olla joku toinen nainen . . ."

"Huomasin, etta nyt sinua Mirja Nieminen viedaan lujaa! Ja
viejana olet sin g itse! . . . Hadissani ja toivottomuudessani se-
koitin asiani aina vain perusteellisemmin. Omapa oli syyni,
mutta en yield silloinkaan (istuessaan oikeussalissa) uskonut,
eta kaikki tama voisi olla totta."

Ja muuton pois kotoaan Mirja koki nain: "Tama ei ollut enda
minun. Tama oli jonkun muun elama, jota mina tassa sijaisena
esitin." Elama on kuin teatteria, jota joutuu vastoin tahtoaan
nayttelemaan. Tama vertauskuva sopii hyvin myOs siihen jatku-
vaan julkisivun ylldpitoon, jota Niemisten perheessa harjoitet-
tiin.

Elamakerran lopussa kay myOs ilmi, etta Mirja on ollut ela-
massaan jollain tavoin tyytymatOn ihminen pitkan aikaa. Han ei
nahnyt sen tarkeitd asioita arvokkaina, riiteli vain anopin kanssa
ja nalkutti miehelleen.

"Yksin ollessani sanoin itselleni, etta taman taytyi tapahtua,
ennen kuin meidan elamamme tasaantuisi ja paranisi. Se oli heti
alkuun lahtenyt aivan hullustipain sujumaan. Se oli takkuuntu-
nut alkuunsa. Mina aloin arvostaa tyOtani kotona. MyOnsin
itselleni, etta olin ollut onnellinen, kun minulla oli mandollisuus
itse hoitaa kotini ja lapseni. Olin saanut kasvattaa heidat itse ja
nauttiakin heista taysin rinnoin. Minulla alkoi omalla kohdallani
jonkinlainen seestymisen aika, jos nain hienosti voi sanoa. Kaik-
ki me elamme oman elarnamme. Yksi yhdenlaisen, toinen toi-
senlaisen."

Tama tarina on jotenkin ehka liiankin tyypillinen ja suoras-
taan kirjallinen. Keskiluokkaisen perheen perusongelmat: ky-
vyttOmyys aitoihin ihmissuhteisiin ja avoimuuteen, kyvyttO-
myys ratkaisuihin (mieheltakin puuttuu rohkeutta lopullisen as-
keleen ottamiseen), elaman puitteiden henkinen ahtaus, omai-
suuden tarkeys taustalla ja onnellisuusmuuri ulospain, kaikki
tamd heijastuu Mirja Niemisen eldmantarinassa ja sen ainutlaa-
tuisuus on melkeinpa vain siind, end se on Mirjan itsensa kirjoit-
tama, omakohtaisesti koettu "vihrean lesken" tarina, johon
sisdltyy varmasti paljon televisiosta ja naistenlehdista opittua
elamanfilosofiaa.

11 Suomalainen el5m5
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Katri Palolampi, 45

Katri Palolammen elamdntarina on koko kilpailun pisin, 126
sivua. Se on kdsin kirjoitettu ja sangen vaikealukuinen. Siind on
mukana lehtileikkeita, vanhoja, nuorena kirjoitettuja runoja ja
pdivdkirjan lehtid, virkatodistuksia, lasten kirjeitd. Kuitenkaan
siihen ei sisally varsinaista romaanin yritelmaa. Se on aivan
suoranaisesti, mutta hyvin tarkkaan kuvattu elamantarina, joka
pdattyy pitkien ja monimutkaisten vaiheiden Alkeen avioeroon.
Tutustuin myOs tdta avioeroa koskeviin oikeudenkayntipOytakir-
joihin, jotka nekin ovat varsin paksu nivaska. Oikeudenkdynti
on kestdnyt kauan ja molemmat osapuolet ovat panneet paras-
taan toisen osoittamisessa kelvottomaksi. Miehen nakOkulma
tulee esiin ainoastaan oikeudenkayntipOytakirjojen kautta.

Tarinalla on paljon yhteistd edellisen, Mirj a Niemisen eldman-
tarinan kanssa. Sen perusominaisuudet ovat samoja, mutta ku-
vauksen tarkkuus ja tapahtumien moninaisuus erottavat ne toi-
sistaan.

MyOs tassd tarinassa kaksi ihmistd kiusaa toisiaan perheen
puitteissa. Lapset on vedetty nyt mukaan ja vakivaltaa esiintyy
jonkin verran, samoin kuin erilaista toisen elamdn urkkimista.
Omaisuudella on tarked osa, samoin miehen eristaytymisella
tyOhOnsa. Hanen menestymisestadn uralla samassa mielessa
kuin Risto Niemisen kohdalla ei voi kuitenkaan puhua. Sen
sijaan naissuhteet ovat avoimempia ja seuramatkailu taas tiivis-
tä. Onnellisuusmuuri ja eldman ulkoinen hallinta rakoilevat
yield paljon selvemmin kuin edellisessa tapauksessa. Paikoin
Katri Palolammen elamdntarinassa on erittdin vahva epdtodelli-
suuden tuntu. Se sisdltad yliluonnollisia kokemuksia ja ennus-
teunia. Siind kerrotaan tapahtumista, joita on vaikea uskoa
aivan tosiksi. Mutta osa tarinasta on dokumentoitua ja oikeu-
denkdyntipOytakirjat vastaavat tdysin Katrin kertomusta.

Koetut kdrsimykset ovat selvasti vaikuttaneet Katrin henki-
seen tasapainoon. Han kirjoittaa selvdsti myOs purkaakseen ja
ehica jopa kostaakseen, paljastaakseen miesten pahat teot. Han
kiinnittaa huomionsa pikkuasioihin ja kertoo itsestdan tapahtu-
mia, jotka ovat hyvin kielteisid. Avioliiton loppuaikoina hdnen
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on taytynyt olla erittain sietamatOn aviopuoliso. Han on myOs
ilmoittanut tarinansa alussa, ettd kaikki nimet saa mainita paitsi
aviomiehen nimed. Olen kuitenkin noudattanut naiden eldmdn-
tarinoiden kaytantOd ja muuntanut nimet ja paikannimet kaikis-
sa tapauksissa. (Aviomiehen nimi on Katrin toivomuksen mu-
kainen.)

Eldmdntarina alkaa hyvin dramaattisesti:

"Eradn vantaalaisen naisen eldmdkerta
Rouva Katri Palolampi istuu talonsa olohuoneessa, tuo rouva
olen mind. Pitelin kddessani kirjettd, aurinko pilkisti sisaan
verhojen rakosista, loi heikon hohteen itkettyneisiin ja turvok-
sissa oleviin kasvoihini ja laihtuneeseen olemukseeni.
olen yli neljdnkymmenen, istuin ja tuijotin kirjetta joka oli
kddessani. Sydanta riipaisi, sisdinen tuska ei hellittdnyt, se vai-
nosi yOtd pdivdd. Olin lukenut sen monta kertaa, .tuon lauseen
joka oli ruusukortissa kuoren	 ja siina luki: Aiti, toivotta-
vasti sing voit paiva paivaltd yhd paremmin, toivoo poikasi Tor.

Kirje oli pojalta Amerikasta, niita tuli usein, melkein joka
toinen pdivd. Poika aavisti didin tuskan ja levottomuuden.
kertaa kortissa ei lukenut muuta, mutta se lause riitti, aiti tiesi,
end oli joku siella kaukana, joka kannusti, tuki ja antoi voimaa
kestamddn. Ajatukseni ldhtivdt tutulle tielle, kuinka usein tang
kesdnd 1977 olin kdynyt eldmdni ldvitse harva se paivd, kysynyt
Jumalalta ja itseltani; Miksi . . . olinko ehka edellisessd elamds-
sd ollut paha, ettd minua nyt tassd eldmdssd on nain paljon
koeteltu, sovittaakseni edellisen eldmdn rikkomukseni. Ja mika
on ollut minun eldmani tarkoitus? Oliko vain tarkoitus tehdd
nuo viisi lasta ja kolme keskenmenoa?"

Katri on syntynyt 1934 Helsingissa. Lapsuutensa han vietti
Helsingin keskustassa, mutta sodan tultua perhe muutti kaupun-
gin ulkopuolelle, nykyiselle Vantaalle. Katri muistaa ensimmdi-
set pommitukset, sen jdlkeiset taipaleet maalle, vaikeudet j a isdn
hamdraperdisen kuoleman. Isdn tappoi varuskunta-alueella eras
aliupseeri vuonna 1944. Katrin kertoman mukaan aiti ndki ta-
pauksesta unen, jonka avulla isdn ruumis lOytyi. Katri kaipasi
kauan isddnsd, jonka lemmikki hdn oli ollut ("useimmat kirjeet
oli osoitettu minulle") ja jaksoi toivoa isdn yield palaavan mutta
turhaan. Perhe sai tulla toimeen aidin tyOn turvin sodan jalkei-
sissa vaikeissa oloissa.

Katri oli itsendinen ja reipas tyttO. Han se lOysi aidille ty6pai-
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kankin, kun tieto isan kuolemasta tuli, eikd kestanyt monta
vuotta ennen kuin Uri itse oli tOissd. Rippikoulun kaytydan han
sai paahansa lahted Ruotsiin taysin kielitaidottomana ja vain
muutama tuttavan osoite mukanaan seka kymmenen kruunua
matkakassanaan. Ruotsissa lOytyi toita, ja myOs mukava poika,
Erik johon Katri rakastui. Erik tuli Katrin mukana Suomeenkin
ja he menivat kihloihin. Matkalla kuitenkin Katrille selvisi hei-
cidn suuri sosiaalinen ja sivistyksellinen eronsa. Erik osasi monia
kielia ja oli kaynyt koulua ylioppilaaksi asti. Katri osasi suomen
lisaksi vain huonosti ruotsia ja koulu oli sota-ajan ja sen
nen keskikoulu. Palattuaan Erikin kanssa Ruotsiin han sanoikin
irti kihlauksensa ja raskain syclamin Lahti Suomeen takaisin.
Tama hetken mielijohde harmitti Katria myOhemmin ja han
palaa silloin tallOin ajatuksissaan nuoruuden rakastettuunsa.

Olihan Katrilla ollut poikaystavia kotimaassakin, han oli heh-
ked, reipas tyttO, joka mielellaan kavi tansseissa ja johon pojat
helposti ihastuivat. Suhteessa tuon ajan yleisiin moraalikasityk-
siin han menetti ilmeisesti neitsyytensa varsin varhain, jo 16-
vuotiaana.

Suomeen palattuaan han tutustui tansseissa komeaan, kilttiin,
laulutaitoiseen poikaan, jonka nimi oli Esko. Suhde syveni ja
avioliittopdatOs tehtiin nopeasti. 18-vuotiaana Katri oli naimisis-
sa. Esko oli juuri ammatin saanut metallimies ja rakkaus kukois-
ti. Haat olivat hurjat, 300 vierasta, joille Esko ja Katri yhdessa
valmistivat kestityksen. Katrin aiti ei osallistunut, koska ei hy-
vaksynyt tyttarensd valintaa. Haiden jalkeen muutettiin asu-
maan Eskon kotiin, anopin luokse. Esko ainoana poikana(!) oli
ditinsa silmaterd ja ristiriitatilanne olikin heti valmis. Aiti kilpaili
Katrin kanssa ruoanlaitossa, vaikka elelikin eri ruokataloudessa
ja Katria harmitti. Aiti ei kuitenkaan elanyt erikseen vaan vaati
jopa makuhuoneen ovea pidettavaksi auki.

Niinpa Katri sai miehensa lahtemdan kanssaan Ruotsiin, jossa
he viettivat jonkun aikaa, mutta palasivat sitten Suomeen takai-
sin. He olivat sdastaneet vahan rahaa tekemalla hurjasti tOita,
mutta Katri tuli sitten raskaaksi ja niin palattiin. Esko oli harmis-
saan raskaudesta ja kertoi ditinsdkin kehottaneen "ottamaan sen
pois". Katri kuitenkin halusi lasta. Rahat han kaytti ostamalla
Ruotsista paljon sellaista tavaraa mita Suomesta ei saanut, muun
muassa valtavan suuren nuken joka osasi sanoa mamma.

Aluksi he asuivat taas Eskon didin luona, mutta Katri ja han
eivat tulleet lainkaan toimeen, vaan riidat syntyivat pikku asiois-
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to kuten kattiloiden paikasta ja vessapaperin kaytOstd. Niinpa he
lopulta muuttivat aluksi Katrin didin mOkkiin, "aidin hellassa on
tilaa minunkin kattilalle".

Raskauden loppuvaiheet olivat vaikeaa aikaa, jonka Katri
kuvaa hyvin tarkkaan ja yksityiskohtaisesti samoin kuin synny-
tyksen.

Tama on harvoja tarkkoja synnytyksen kuvauksia koko aineis-
tossa. Ensisynnytys oli vaikea, Katri huusi ditia avukseen ja
sitten kun siivooj a oli katsonut hanta ja sanonut, "etta viela tassa
isaa tarvitaan", myOs miestadn, "samalla huutaessani miestani
ajattelin, en ikind enda mene miehen lahelle ja kaikki miehet
saisi munistaan hirttaa".

Lapsi oli poika, jolla oli yksi ylimaarainen peukalo, mita Katri
aluksi hirvittavdsti suri. Poika oli muutenkin sairaalloinen ja
hankala hoidettava ja oli vahalla kuolla synnynnaiseen vatsavai-
vaan, joka vasta leikkauksessa parani, joskaan ei taysin.

Kotiin palattuaan ja lasta vuoden hoidettuaan Katri tuli uudel-
leen raskaaksi. Mies oli alkanut jo pysytella poissa kotoa, tuli
Widen jalkeen humalassa kotiin kun tyOkaverit tarjosivat viinaa
ja pilkkasivat jos ei uskaltanut ottaa "vaimon takia". Nain oli
tapahtunut muutaman kerran jo ensimmaista lasta odotettaessa.
"Han tuli tOista kotiin, meni sankyyn ja sanoi, hiero minun
paatani, ja oksensi sitten." Katri alkoi nalkuttaa: "Olin kyllasty-
nyt siihen, huusin kerran maha pystyssa viimeisillani 'Valitse
minut tai viina nyt saa tama loppua etta aina tulet kotiin huma-
lassa ja oksentelet'."

Han kuuli, etta naapurissa oli tontti myytavand ja alkoi miettia
omaa kotia kun jo toinen lapsi oli tulossa. Nain saattaisi myOs
miehen viinan kayttO loppua. Pitkan taivuttelun jalkeen Katri sai
Eskon suostumaan tontin ostoon ja talon rakentamiseen. Ostet-
tiin tarvikkeita joka tilista. Katri jarjesti talkoita, joihin han
laittoi hyva ruoat. Pienten lastensa kanssa han osallistui talon
rakentamiseen niin hyvin kuin taisi, mutta paaosan teki Esko.

lilla han sortui juomaan ja oli pitempaankin poissa, asui myOs
ditinsa luona kun riita juomisesta meni liian kovaksi, mutta
sitten "alkoi taas naputus kuulua viereiseltd tontilta ja arvasin
etta han oli palannut".

Talo valmistui ankaran tyOn jalkeen jouluksi j a toinen lapsi oli
juuri syntynyt. "Jouluaattona kun ensimmaistd kertaa olimme
oman katon alla oli kaikki anteeksi annettu ja oman kasvatetun
sian kinkku Myrysi joulupOydassa ja kaksi pienta poikaani
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katsoivat tarkkaan kirkkailla lapsen silmillaan joulukuusta. Se
joulu obi jotain, mita sanotaan onneksi, se obi toiveen ja kovan
raadannan ja kieltdymysten suuri tulos. Se obi nuoren, kaksikym-
mentakaksivuotiaan koneasentajan palkalla ostettu palsta ja ra-
kennettu talo vaikka velkaakin oli. Sita joulua en unohda kos-
kaan."

Kului taas vuosi ja Katri obi taas raskaana. Vuoden padsta tuli
seuraava, jo neljas. Vanhin, Tor, oksenteli usein, leikkaus ei
ollut oikein onnistunut, "ne vuodet olin vasynyt aina joku sai
hampaita tai jotain piti imettad Oisinkin. Pyykkikasa obi altaan
vieressa kasvanut metrin kun ehdin yhden pojan laittaa potalle
teki toinen jo housuunsa . . . Siihen aikaan suurin haaveeni obi,
etta saisin nukkua viikon kenenkaan herattamatta."

Kun kaivo yield obi kehno ja vesid sai kesat talvet kantaa
kaukaa, ryhtyi Katri harkitsemaan asunnon vaihdosta. Han pani
ilmoituksen mOkin myynnista lehteen puhumatta miehelleen
mitdan, ja niin alettiin etsid Helsingista osaketta, jossa olisi
kaikki mukavuudet. Syntyi pienid mutkia ja lopulta anoppi
ehdotti etta he ostaisivat table yksiOn Helsingista ja muuttaisivat
itse anopin taloon. Samalla "rakennuspuuhat alkoivat jalleen,
sin olin saanut padhani, etta jos nostamme taloa, saamme
ylakertaan kaksi huonetta ja samalla levenndmme".

Lapsirintamallakin tapahtui: "Olin taas raskaana nyt obi mie-
heni hurjana, salasin kauan kun pelkasin mieheni vihaa ja rai-
voamista, taas puhuttiin abortista ja mina vastaan." Mies sai
lopulta houkuteltua lupaamalla maksaa autokoulun Katrille ja
niin tarna antoi ottaa lapsen pois erdassa aborteista tunnetussa
sairaalassa. "Se obi kuin teurastusta, jalat j a kadet sidottiin kiinni
ja koski niin end karjuin kuin eldin kun alapaahani laitettiin
jotain yOksi, aamulla nukutettiin ja kun herdsin kaikki obi ohi."

"Aloin taas kotiin paastya miettimadn uudistuksia, kerroin
niista miehelleni, etta tehdaan autotallista saunakamari siita tuli
riita, puhuttiin jo ohimennen avioerostakin, sain lopulta tahtoni
ldvitse sill y , etta han ei auta tippaakaan."

Tarinassa toistuu hyvin usein tama sama: Katri melkeinpa
pakottaa miehensa suostumaan uusiin rakentamisiin, muutoksiin
tai kauppoihin. Oman kertomuksensa mukaan Katri on heidan
nykyisen vaurautensa takana. Tosin hankinnat on maksettu pad-
asiallisesti miehen palkalla, mutta aloite on aina ollut Katrin.

Kun Esko sitten 50-luvun lopulla joutui tyOttOmaksi, keksi
Katri lehti-ilmoituksen, jossa etsittiin laulajaa teatterikiertueel-
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le. Esko saikin paikan ja lahti suurten rahojen toivossa. Takaisin
han tuli "laihana ja vasyneena" ja pennittOmana. "Sita kiertue-
juttua olen aina katunut", sanoo Katri, joka tassdkin osoittaa
kuinka han kokee ohjanneensa miehensa elamad lahes taysin.
Sitten Katri oli taas raskaana. Epasuorasti — anopin syytOksista
ja miehen puheista — voisi pdatella eta Katri huolimatta miehen-
sä vieraantumisesta tarvitsee tata sukupuolisesti ja mies on lo-
pulta se osapuoli joka ei suostu yhdyntdan.

Tdmakin raskaus hoidettiin abortilla, tall y kertaa tutun sai-
raanhoitajattaren toimesta. SikiO ei vaan tullutkaan ulos vaan
alkoi madantyd sisalle ja hirveiden tuskien jalkeen Katri vietiin
naistenklinikalle kaavittavaksi. Sairaalassa Katri ei kauan viihty-
nyt vaan palasi kotiin hoitamaan lapsiaan. Pian han taas tunsi
olevansa raskaana, johon laakdri ei aluksi uskonut mutta seuraa-
valla kdynnilla uskoi. Taman lapsen han paatti sitten saada.
Raskausaika oli erittain mukavaa, ei ollut pahoinvointia eika
muitakaan vaivoj a.

"Mieheni oli Hyvinkaalld tOissa. Perjantaisin, kun hanen piti
tulla kotiin han soitti, etta on paljon ylitOita, ettei han voi tulla,
minuun han ei koskenut ollenkaan, inhosi minua. Kuinka ki-
peasti olisin halunnut hellyytta, melkein rukoilin sita, mutta han
kaantyi seinadn pain ja sanoi end halusi nukkua."

Mies tunnustikin etta hanella on toinen nainen, eras leskirou-
va. Katri yritti itsemurhaa ja kun eras ystavdtar pelasti hanet
oksennuttamalla unipillerit ulos, han haki avioeroa. "Kun ker-
roin hanelle, han alkoi itked ja pyysi anteeksi. Annoin anteeksi
lasten vuoksi ja peruutin oikeudenkaynnin."

Pian sen jalkeen han synnytti viidennen lapsensa ja ensimmai-
sen tytOn, jolle oli etukateen keksinyt nimenkin: Veronica.
"TytOn syntyma muutti miestani, tein sittenkin tytOn, vaikka han
odotusaikana oli sanonut ettei meidan sukuun voi tulla
tyttOd . . ."

Katrilla oli koko ajan kaikenlaista pienta sivubisnesta, jolla
han hankki lisatuloja ja he olivat jo rakentaneet Keski-Suomeen
pienen kesamOkin, jossa he viikonloput viettivat. Mutta yhtd
yield puuttui: omalle tontille riittavan suuri talo, johon kaikki
lapsetkin saisivat oman huoneen.

"Siind kaytiin monta riitaa mieheni kanssa ennenkuin sain
hanet mukaan ajatukseen. Lopulta oli piirustukset kasissa, ra-
kennusmestari joka piirsi ajatuksiani paperille sanoi, end ei tule
ikind menemaan lapi rakennusvirastossa. Sanoin end yritan ai-
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nakin ja meni se lavitse, vaikka ikkunoista ja niiden paljoudesta
oli kova kina . . ."

Katri hoiti talla kertaa tyOt alusta loppuun, tilasi urakoitsijat
ja jarjesti talkoot. Kesken kiivainta rakentamista Tor-poika
sairastui ja vatsakipu, jota Katri luuli tavalliseksi vaivaksi, olikin
umpisuolentulehdus, joka pdasi puhkeamaan. Tor oli \Tatiana
kuolla, mutta kaikkien huoltenkin keskella Katri hoiti rakennuk-
sen loppuun asti.

Rakentaminen oli sen verran taloudellisesti raskasta, etta
maksaakseen talon Katri yllytti miestdan hakemaan paikkaa
Ruotsista. Niin sitten koko perhe muutti Ruotsiin, ensin erdalle
saarelle ja sitten SOdertaljeen.

Katri oli toivonut ymparistOn vaihdoksella vaikuttavansa mie-
hensa alkoholinkayttOOn ja suhtautumiseen, mutta ei. "Olin
luullut lahtiessani Suomesta, etta uusi ymparistO muuttaisi mie-
heni tavat, mutta ei, hanella ei nayttanyt olevan sen enempaa
aikaa lapsille tai kiinnostusta kuin Suomessakaan. Katrikin tou-
husi monessa mukana ja pojat puuhailivat jo omiaan. He joutui-
vat moneen vaaraan, mutta pelastuivat sentadn. Katria oli alka-
nut vaivata migreeni, ja han pdatti parantaa sen lahtemdlla yksin
Tunisiaan. Niin han tekikin ja jatti lapset miehensa hoitoon.
Tunisiassa han vietti kaksi ihanaa viikkoa ja rakastui erdaseen
itsedan kymmenen vuotta nuorempaan tunisialaiseen, jolle my6-
hemmin kirjoitteli salaa. Tama oli osittain kostoa miehelle, joka
jo lahtOiltana oli ollut niin tolkuttomassa humalatilassa ettei
ollut kyennyt ajamaan Katria lentokentalle.

SOdertaljeen muuton jalkeen alkoivat pojat tulla ongelmaksi.
Vanhin heista oli jo reilusti toisella kymmenella, teini-iassa ja
heita ei enda saanut pysymdan kotona milladn. "Olin tulla
hulluksi poikien kanssa. YOkaudet hurasivat ulkona, tulivat
humalassa kotia. Rukoilin mieheni apua turhaan, kaikki paattyi
riitaan. Sain selville etta nuorin pojistani Simo, haisteli tinneria
ja liimaa . . . YOkaudet etsin poikia, joskus he olivat vuorokau-
sia pois. Olin hulluuden rajalla kun kuulin eta poikani oli nahty
narkomaanien kanssa. Jouduin olemaan vuorotyOssa ravintolan
kassana. Myelin kotiin klo 3 y011a, sain usein silloinkin etsia
jotain poikaa . . ."

Lopulta perhe palasi Suomeen 1970-luvun alussa, osittain
miehen jouduttua tyOttOmaksi, osittain poikien takia.

Vanhin pojista meni heti armeijaan, nuorempi jai yield lo-
pettelemaan koulua. Nuorin valmistui Suomessa autonasenta-
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jaksi. Suomeen tultuaan yksi pojista joutui heti auto-onnetto-
muuteen, ja mies oli jossain juopottelemassa. Aamullakaan
hdn ei suostunut ldhtemddn sairaalaan vaan jai jonkun ystd-
vansd kanssa juopottelemaan. Taman jalkeen Katri sanoo al-
kaneensa vihata hdntd, kun hdn ei tuntenut mitddn vastuuta
lapsistaan.

Miehen juominen vain yltyi. "Han alkoi tulla vdkivaltaiseksi,
konttaili joskus pitkin lattioita, en pystynyt kunnioittamaan han-
td, silmissani nain hanet eldimena. Ja riitoja syntyi. Kun Veroni-
ca oli pieni, pyysin hantd hakemaan aina isansd nukkumaan kun
mieheni oli johonkin sammunut, tyttO sai pienella viekkaudella
isansd sankyyn. Minulle hdn alkoi vain huutamaan ja kiroile-
maan. Koko perhe karsi hdnen juomisestaan, yritin kanden
kesken puhua lopettamisesta. Han sanoi, ei se niin helppoa ole.
Puhuin mybs alkoholiparantolasta. Hdnen mielestadn hdn ei
ollut alkoholisti, eikd tarvinnut sitd. Yritin vakisin hântd paran-
tolaan, mutta eivdt vieneet koska han kavi tyOssd. Ulkomaan-
matkojensa jalkeen hdn joi pitkdn aikaa rankasti. Minulla alkoi
kestokyky lakata, eldmd tuntui helvetiltd, aj attelin monta kertaa
jos helvetti on olemassa niin on se maanpdalld."

Mies alkoi myOs matkustella paljon. Kesalla 1976 tuli myOs
vieras nainen kuvaan. Tama soitteli kotiinkin ja kyseli Eskoa,
puhuen vain lasten kanssa. Nain alkoivat vierasta naista koske-
vat riidat.

Miehen ollessa ulkomailla tapahtui muutakin: kolmas ja vii-
meinen keskenmeno. Talla kertaa kotona, pitkadn podetun ku-
meen ja tuskien jalkeen lasten katsellessa. Verta alkoi valua
hurjasti "ja sitten tunsin etta jotain tuli suurempana ulos, se oli
sikiO, jota pidin kddessani ja naytin lapsille ja sanoin, tama on
sisko tai veli, joka menee vessan pOntOstd alas".

Nyt toisen kerran padtti Katri ottaa miehestdan eron, mutta
taas mies pyysi ettei eroa otettaisi ja tunnusti kaiken. Tilanne ei
kuitenkaan siita parantunut, vaan pojat, erityisesti Seppo alkoi-
vat kaydd isaansa vastaan ja tapella isansa kanssa. Mies matkus-
teli valilla Madeiralle, tuli takaisin kylkiluut katkonaisina ja
jatkoi juopotteluaan.

"Oli taas viikonloppu, mieheni oli autotallissa, juonut vahvas-
ti. Han tuli mOykkadmdan putki kadessa. Syntyi sanaharkka,
han yritti keittiOssa lyOdd putkella minua, sain vaistettyd. TyttO
tuli huutaen vdliin, et 10 aitia. Sind et tahan sekaannu sanoi
mieheni Esko. Ndin kuinka putki nousi hanen kadessadn ja
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lOi tyttOd kasille, veri alkoi pulppuamaan. Putki nousi uudelleen,
tytdr oli polvistunut isansa eteen ja rukoili kddet ristissd.isdansd
itkien ja huutaen. Ala isa	 ainakaan kasvoihin. Ala lyO!
Katselin tdtd ndkyd ja jossain sisallani putosi viimeinenkin toi-
vo . . . sain mieheni rauhoittumaan, sanoin soittavani poliisit,
tyttOd et 10, sanoin." Poliisin soittaminen kuitenkin yield jai.

Katrilla oli edelleen koko ajan monta rautaa tulessa. Han oli
avannut yhdessd entisista taloistaan pienen jalkahoitolan, jolla
hdn ansaitsi jo kohtuullisesti. Tdmd puoli hdnen toiminnastaan
jaa kuitenkin vain sivulauseiden varaan.

Tarina josta vdlimerkit sekd sananmukaisesti etta kuvaannolli-
sesti useimmiten puuttuvat, keskittyy voimakkaasti mieheen ja
miehen juomiseen ja naisiin ja kirjoittajan omiin karsimyksiin.
Katri seurasi tarkkaan miehensd edesottamuksia ja suhdetta.
"Aamusta iltaan tein entiset tyOni, maalasin kotiani, sisdltd ja
ulkoa, hoidin puutarhaa, yOt valvoin siihen asti kun nain etta
mieheni oli tullut, kirjoitin ylOs ajan milloin hdn saapui ja
pdivarndardn . . ." Mies asui eri talossa, mutta "Pdivalla kun
mieheni oli toissa, kavin hdnen asunnossaan toisessa talossa.
Tein huomioita, joku pesi hdnen pyykkinsd. Olin vienyt asun-
toon hdnen vaatteensa ja henkilOkohtaiset tavarat. Asunto nayt-
ti siltd etta siella vain kdytiin. Ruokatunneilla hdn kdvi milloin
mitakin hakemassa . . ." Sitten Esko taas kyseli matkalaukkua,
josta Katri arvasi hdnen aikovan matkustaa.

"Seuraavana pdivdnd noukin marjoja pensaista toisen talon
pihalla, olin tahallani tehnyt niin seuratakseni hdnen touhujaan,
hdn vaikutti hermostuneelta kun naki minut, kdvi vahan valid
katsomassa vieldkO olen pensaassa. Sanoin yhdessa vaiheessa
hdnelle: 'Hyvd se sinun on taas ldhted ja jdttad minulle kaikki
Simon tavaroiden ja jalkien siivous nyt kun hdn on purkanut
kihlauksensa . . ."Ne eivat ole koskaan olleet minun poikia'
hdn vastasi. Tunsin katkeruutta noista sanoista . . . Menin ora-
pihlaja-aidan taakse ojaan piiloon, jatin marja-astian paikalleen,
lavastin miehelleni, etta olin poistunut muualle. Han kdvi katso-
massa, etten ollut paikalla, juoksi sisalle, vaatteet oli muutettu,
kapsekki kadessa, vilkuili oikealle ja vasemmalle, melkein juok-
si autoon ja ajoi pois. Minua nauratti, nain hanessa pienen
pojan, joka salaa yritti tehdd pahaa, ettei aiti nakisi."

Mutta enta Katrin rooli? Alituinen touhuaja, teravakielinen
natkuttaja, miehensd tekemisten urkkija. Tallaista voi rikkimen-
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nyt avioeldma olla, vaikka vakivaltaan ei turvauduttaisikaan
kuin harvoin.

Katri ei saanut paatettya, hakisiko avioeroa vai ei, ja kaikki
jatkui samanlaisena. Katri vain laajensi urkkimistaan. Han kavi
jopa naamioituneena Seutulassa katsomassa kenen kanssa mies
oikein tuli matkalta takaisin, hankki selville miehen rakastajatta-
ren osoitteen, pani lopulta vireille avioero-oikeudenkaynnin jota
kesti kauan.

Asunnossa vaihdettiin lukot, mies kavi edelleen omalla puo-
lellaan ja vaihtoi oman mOkkinsa lukot. Hanelta oli unohtunut
Romaniasta tuodut Gerovital-tabletit taloon ja han kavi niita
hakemassa, mutta Katri ei antanut. "Sanoi raivoten, jos et anna
hajotan koko talon. Kiusa se oli pienikin kiusa, tiesin, end
Gerovitalia han oli tuonut Romaniasta ja tarvitsi kuntonsa ko-
hennukseksi. "

Oikeudenkaynti padttyi eroon, mies tunnusti rakastajattaren-
sa olemassaolon ja rakastajatar kertoi kuinka kauan suhde oli
kestanyt, ulkomaanmatkat ja kaiken.

Tuomio oli Katrin kannalta hyva: han sai reilut korvaukset.
Mies katui tata myOhemmin ja alkoi ajamaan asiaa uudelleen
vedoten Katrin sivutuloihin, joista han ei ollut kertonut. Katri
taas vditti miehensa tekevan pimeita urakoita, jotka mies jyrkas-
ti kiisti. Pesanjaossa Katri koki myOs menettaneensd, mies oli
hanen mielestadn liitossa pesanjakajan kanssa.

Kirjoitushetkella pesanjako ja korvausoikeudenkaynnit olivat
yield kesken, mutta Katri asuu poikansa Simon kanssa yksin
kodissaan ja yllapitad jalkahoitolaansa.

"Tana paivana en tunne mitaan miestani kohtaan. Han on
nayttanyt kaikki ilkeydet myOs lapsia kohtaan, jotka eivat ole
missaan tekemisissa isdnsa kanssa. Veronica ei sano pdivad
isalleen. Taistelen yhd mieheni kanssa jaosta j a pikku hiljaa ovat
jalat tukevammin maassa. Olen rauhoittunut, pienet tuulet eivat
enda kaada eika itku tule silmiin. Aitini vein sairaalaan, han on
kohta 80 vuotta, mutta tapahtui mita tahansa, yritan etten sure.
Tama on minun elarnd ja se on ollut tapahtumarikas ja rikas
elama."

Tasta voidaan olla yhtd mielta, mutta kovin myOnteinen se ei
ole ollut. Joissakin eldmakerran vaiheissa voi lukija varmasti

etta tarinasta kerrotaan vain todella toisen osapuolen
kannalta nahty osatotuus, jossa mies on kaikkeen syypda, toi-
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saalta taas kerrotaan yksityiskohtia, joita kenenkadn ei uskoisi
kertovan itsestadn. Joka tapauksessa siita ei ole epâilysta etteikt5
kysymyksessa olisi ollut erittdin surkeasti alun alkaen epaonnis-
tunut avioliitto, jota on tdhdn asti pitdnyt koossa vain omaisuus
ja kummankin osapuolen kyvyttOmyys lopullisiin ratkaisuihin.

Oikeudenkdynti osoitti, etta ainakin Katri Palolammen
mys miehen ja lasten suhteista pitad paikkansa. Monivaiheisena
oikeudenkdynti ndytti mybs, mika on todistajien merkitys: en-
simmaisessa vaiheessa mies kiisti kaiken, niin juopottelun kuin
rakastajattaretkin, vaimon taloudellisesta andingosta puhumat-
takaan. Ainoastaan valien rikkoutumisen han myOnsi.

Sitten kun juopottelusta tuli runsaasti todistajanlausuntoja ja
rakastajatarkin lOytyi, tuli olennaiseksi kysymys taloudellisista
suhteista ja pesdnjaosta. Toinen oikeudenkaynti kuluikin sitten
miehen yrittaessd paasta eroon ensimmaisessa oikeudenkaynnis-
sä tuomituista korvauksista. Tassa selvitettiin harvinaisella pe-
rusteellisuudella kummankin osapuolen omaisuus ja siita mah-
dollisesti saatavat tulot, samoin kuin mandolliset sivuansiot.
Kaiken kaikkiaan oikeudenkaynti oli osoitus siita kuinka syvasti
yli 25 vuotta naimisissa olleet ihmiset voivat oppia vihaamaan
toisiaan. Erityisesti Esko Palolammen asianajajan laatimat kir-
jelmat ovat sdvyltdan erittain katkeria ja myrkyllisia.

Ensimmdisessa oikeudenkaynnissd perheen poika Seppo to-
disti selkeasti etta isa juopotteli saann011isesti noin kolme kertaa
viikossa, useimmiten autotallissa. Etta han oli viime aikoina
lakannut kayttamastd vaimostaan rumaa kielta, koska lapset
olivat jo niin isoja. "Humalassa ollessaan isa oli riitainen, haas-
taen riitaa Minna vaimonsa, mutta ei lastensa kanssa. Mita
valcivaltaisuuteen tulee, todistaj a kertoi, ettei isa ainakaan viime
aikoina ollut uskaltanut kayttda vakivaltaa vaimoaan kohtaan,
koska todistaja asui kotonaan ja olisi puolustanut aitidan."

Seppo sanoi my6s, etta "vaikka isa varsin usein oli juonut
itsensa sammuksiin asti, oli han silti aamuisin hyvin kyennyt
lahtemadn tOihin. Puolisoiden valit olivat olleet riitaiset niin
kauan kuin todistaja muisti."

Tdsta tOihin menosta Esko Palolampi saattoikin esittaa tyOn-
antajan todistuksen, jossa vakuutettiin etta han hoiti tyOnsa
hyvin, eikd alkoholista ollut ongelmaa.

Omassa lausunnossaan Katri taas painotti miehensa juopotte-
lua ja ulkomaanmatkoja seka sita, ettei tarnd ollut kotiin antanut
juuri mitaan pitkiin aikoihin. Katrin oli tultava toimeen eri
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kiinteistOista saatavilla vuokratuloilla seka myOs huoltoavulla ja
lainoilla.

"Olen koko ikani raatanut perheeni hyvaksi. Olen alusta
alkaen suunnitellut meille nelja taloa, hankkinut rakennusluvat,
tavarat, itse omin kasin rakentanut niita yOta paivaa mieheni
osallistuessa tOihin melko \TM-Ian. Lisaksi huolehdin molemmista
taloista talonmiehend, suoritan korjauksia, huolehdin puhtau-
desta aina vessojen tyhjentamista myOten, hoidan puutarhavilje-
lyn, muokkaan maat, kylvan ja korjaan sadon perheen hyvaksi
mieheni osallistumatta naihin juuri lainkaan."

"Nyt kun olen tyhjiin pumpattu ja sairas, mieheni sanoo, etta
olen hullu eika minulla ole mitaan annettavaa enad hanelle ja
vertaa minua nuorempiin ja vetreampiin."

Esko Palolammen nakaulma tulee varsin selvdsti esille asian-
ajajan hanen puolestaan laatimissa lausunnoissa, joissa savy on
niin jyrkka, etta Palolammen asianajaja sai jopa varoituksen
sopimattomasta kielenkaytOsta.

Tietenkin oikeudessa oma osuus naytetaan mandollisimman
viattomana ja toisen osapuolen toiminta mandollisimman likai-
sena, mutta silti on melko varmaa, eta lausuntojen mielipiteet
edustavat Esko Palolammen aitoa katsantokantaa, niin henki1O-
kohtaisia ne ovat.

Omasta juomisestaan Esko sanoo: "Tama on nahtava seu-
rauksena puolisoiden valien rikkoutumisesta pitkaaikaisten rii-
taisuuksien jalkeen eika niin, eta alkoholi olisi aiheuttanut
valirikon.

. . . Puolisoiden valien rikkoutumisen todelliset syyt ovat ta-
voittamattomissa ja ne perustuvat jo kauan sitten syntyneeseen
kommunikointivaikeuteen puolisoiden valilla ... Vaikka Esko
Palolampi on jossain maarin paennut perheen riitaisuudesta
aiheutuneita ongelmia alkoholin pariin, ei paamieheni, huo-
mioon ottaen sen, etta puolisoiden valit ovat olleet pysyvasti
rikkoutuneet nain pitkaan, voidaan katsoa olevan paaasiallisesti
syypda eroon."

Katkeruutensa koko perhettaan kohtaan Esko nayttikin sitten
vasta uuden oikeudenkdynnin yhteydessa, jossa korvauksista
kiisteltiin. Tassa. oikeudenkaynnissa han esitti elatusavun (600
mk/kk) poistamista kokonaan vedoten siihen etta Katrilla nyt oli
perheen suuri omakotitalo taysin hallussaan, etta tad oli vuok-
ratuloja seka jalkahoitolan tuloja enemman kuin Eskolla palk-
kaa omasta tyOstadn ja lisaksi koska Katrin diti oli juuri kuollut,
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Uri oli perinyt huomattavan kiinteistOn Vantaan kaupungista.
Erityisesti se ndrasti Eskoa, etta Katri asui tyttarensa kanssa

(josta hanen ei pian tarvinnut maksaa elatusapua) suuressa
omakotitalossa. "Kun omakotitalo on yksin Katri Palolammen
ja tyttaremme . . . kaytOssa, ja kun siis kandella ihmisella on
autotallin ja uima-altaan lisaksi kaytOssaan 8 huonetta, on koh-
tuullista ajatella, etta Katri Palolampi hankkisi myOs vuokratulo-
ja. Ellei hdn niita hanki on hanen katsottava jattavan tahallaan
niitd hankkimatta."

Kun sitten kavi ilmi, eta Katrin kaksi poikaa asui
talossa, taydensi Esko lausuntoaan:

"Kun kaksi aikuista poikaa, toinen kai perheineen, asuu Katri
Palolammen luona, tama osoittaa, etta hanella on tilaa pois
vuokrattavaksi. Koska Katri P. ei ole poikiensa elattaja, on
oletettava etteivat pojat asu ditinsd luona ilmaiseksi. Tastakin
hanella on tuloa." Ja samoin tytar: "Asianosaisten aikuinen tytar
Veronica Palolampi on nostanut isdansa vastaan Helsingin raas-
tuvan oikeudessa elatusjutun ja vaatii elatusapua taysi-ikaiseksi
tultuaankin korkeakouluopintoja varten. Tata tarkoitusta varten
ei nykyisin kuitenkaan vanhempia velvoiteta elatusapua maksa-
maan. Veronica ei ole pdassyt mihinkadn korkeakouluun eika
muuhun oppilaitokseen. Koska han asuu ditinsd luona, taytyy
olettaa etta han maksaa aidilleen taysihoidosta, koska han on
taysipdivaisessa ansiotyOssa. Tdssakin suhteessa ovat olosuhteet
oleellisesti muuttuneet: yield syksylla Katri Palolampi oli lukio-
luokilla olevan tyttarensa elatusvelvollinen, nyt tytar elattad itse
itsensa."

Lopuksi Esko toteaa: "Katri Palolampi kayttad itsestaan am-
mattinimitysta siivooja. Todellisuudessa han on liikemies, yield-
pa menestyva liikemies. Kaikesta han tekee atharia ja on yleensa
onnistunut, vielapa verottomasti. Katri Palolammen luonteen
lahes ainoa piirre on ylivoimainen ahneus ja halu rikastumiseen.
Taman padmadran saavuttamiseksi han kylmasti kieltad kaiken
itselleen epaedullisen, eika kaihda mitaan keinoja, mista hyvana
nayttOna on se, etta han on anonut ja saanut jopa huoltoapua ja
vielapa maksuttoman oikeudenkaynnin."

Katrin todisteina esilletuomat ladkarintodistukset, jotka osoit-
tavat (Katrin mielestd) hanen olevan loppuunkulutetun naisen,
Esko sivuuttaa halveksunnalla: "En kasita mita varten Katri
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Palolampi on esittanyt ladkarintodistuksen ja mita merkitysta
silla voisi olla tassa jutussa."

Kanne hylattiin ja Esko joutui edelleen maksamaan elatus-
apua. Asiakirjat eivdt selvita onko han sita myOs maksanut. Yksi
perhehelvetti on joka tapauksessa pdattynyt eroon.



Sopusointuinen, aidosti onnellinen elamd

Ei ole lainkaan yllattavad, eta eldmakerrat antavat melko yksi-
selitteisen vastauksen kysymykseen, mitd on hyvd eldmd. Tdsta,
on aikaisemminkin mainittu; ihmiset itse kykenevat erinomaises-
ti arvioimaan mika heidan eldmassaan on hyvad j a huonoa, j a on
erittain vaikea nanda, etta nama arviot sisaltaisivat minkaanlais-
ta vadrad tietoisuutta tai vaikkapa markkinoinnin aiheuttamia
vadristymia. Sen sijaan sill y , etta he eivat pysty elamdan niin
kuin haluaisivat, on valitOn yhteys kapitalistisen yhteiskunnan
luomiin rajoituksiin ja interaktio-ongelmiin.

Seuraavassa esitettava, miehen kertoma tarina on varsin edus-
tava miehen onnen tarinan prototyyppi. Koska latOkohtana on
kertojan oma kuvaus, voidaan ajatella, etta siita on varmaan
jatetty pois vaikeuksia, ikavyyksid, ongelmia. Mutta tarkeinta
on, etta kertojalla on rehellisesti tallainen kasitys elamastaan ja
etta han kykenee esittamaan elamansa harmonisena kokonai-
suutena.

Onnen tarina on aitona, kokonaisena ja kaikki ne tyyppipiir-
teet kasittavana, joita edella on esitetty, todella harvinaisuus.
Jokaisen ihmisen elamaan sisaltyy onnen hetkia j a onnen kausia,
mutta aidosti onnellinen eldma, tuo aikaisemmin elaman perus-
suhtautumiseksi maaritelty ilmiO, on todellakin jotain poikkeuk-
sellista. Ei niin etta onnelliseen elamaan sisaltyisi joitakin erityi-
sia piirteita ja tapahtumia, vaan ennen kaikkea kysymys on siita
miten eldmantarina ja sen tapahtumat kuvataan.

"Onni, mita se nyt olisi. Sellaista millaiseksi kuka kullonkin
sanoo", vastasi eldmakertakilpailun voittaja Seija Vdhasalo kun
hantd haastateltiin. Nain yksinkertainen ei asia kuitenkaan ole.
Onnea on monenlaista ja onnen tarinat vaihtelevat suuresti
(esimerkiksi sukupuolen mukaan) mutta puhtaat, aidot onnen
tarinat ovat hyvin yksiselitteisesti sellaisia. Niissa ei tarvita pal-
jon vakuutteluja, itse tarinan kertomistapa riittaa. Ihminen suh-
tautuu omaan eldmaansa myOnteisesti, kiinnostuneena, lOytad
kaikesta vain hyvaa, dad rikkaissa ja myOnteisissa ihmissuhteis-
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sa, on saanut elamassaan aikaan sellaista, jota itse arvostaa,
lapsista on kasvanut terveita ja kunnollisia ihmisid, nykyiset
elinolosuhteet ovat kaikin puolin miellyttavat ja tyydyttavat (ks.
myOs Roos 1987).

Eli kuten Johan Galtung on onnen maaritellyt: tehda sita
mista pitda ihmisten kanssa joista pitad asuinpaikassa mista
pitaa.

Tassd madritelmassa on se vika, etta siind voidaan pitaminen
kasittaa liian objektiivisesti: pitda olla ty6 josta voi pitaa, ihmisid
joista voi pitaa ja asunto josta voi pitaa. Kysymys on kuitenkin
kohtuuden rajoissa siita, etta toiset eivat pidd mistaan, kun taas
toiset lOytavat hyvad melkeinpa kaikesta. Olen kuitenkin ehdot-
toman varma siita, etta Mlles jokainen ihminen tietad huonon ja
hyvan raj an; etta pitaminen voi olla aitoa ja epaaitoa. Kun
pitaminen on aitoa, eivat olosuhteet voi olla todella ala-arvoiset,
vaan niista lOytyy jotain pitamisen arvoista.

Tallainen subjektivismi ja voluntarismi voi olla liioiteltua,
mutta ainakin elamakertojen maailmassa se on melko hyva
peukalosaantO.

Lahemmin tarkasteltaessa onnen tarinoista lOytyy toki myOs
varjoisia kohtia, jotka yleensa on huolella haivytetty, savytetty
pois. Niista kerrotaan, mutta sivumennen ja tapahtuman todel-
lista merkitysta vahatellaan. Kysymys ei siis ole peittelysta vaan
subjektiviteetista. Tosin voi myOs olettaa, etta todellisia ongel-
mia jatetaan tarinasta kokonaan pois, mutta tata on, kuten
sanottu, lakes mandoton arvioida. Paatelmaketju on siis seu-
raava:

ihminen suhtautuu hanta kohdanneisiin tapahtumiin aktiivi-
sesti ja myOnteisesti, hanella on niin kuin Siri Naess sita
kutsuu, en positiv grunnstemning, myOnteinen perussuhtautu-
minen (Naess 1979)
vastoinkaymiset eivat ole hanta katkeroittaneet, eivat ole
saaneet aikaan mitaan pysyvia vammoja hanen elamanraken-
teessaan
kertoessaan elaman ikavista puolista han ikaan kuin vain
toteaa ne jattden lukijan arvelun varaan kuinka vaikeita ne
ovat olleet
ne ongelmat mita han jattaa pois eivat ole elamakerran kan-
nalta ratkaisevia, ne eivat muuttaisi elamakerran kokonai-
suutta mitenkadn, vaan ainoastaan vahvistavat sen tyypista
saatua kuvaa

12 Suomalainen elâma
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Edella tarkasteltu Maini Oksasen elamakerta on nahakseni
hyvin lahella aidon onnen tarinaa. Siind vastoinkaymisille on
vain annettu keskeinen paino ja todettu myOs naiden vastoinkay-
misten haitallinen merkitys kertojan koko eldmassa. Taman
vuoksi tarinaa ei ole luokiteltu onnen tarinaksi. Tama sama
osoittaa myOs onnen ja kurjuuden tarinoiden valilla vallitsevan
yhteyden ja jatkuvuuden, ero niiden valilla ei ole niin suuri kuin
paalta nayttaa.

Olen valinnut kaksi esimerkkitapausta, joista Irja Puron on jo
onnen tarina j a "minulla menee hyvin" -tarinan rajamailla.
Siihen sisaltyvat intensiiviset onnen hetkien kuvaukset ja aurin-
koinen perussavy on kuitenkin saanut minut kallistumaan nykyi-
seen luokitukseen. On mielenkiintoista, etta aivan puhdasta
onnen tarinaa ei naisten elamakerroista lOydy, samoin kuin ei
miehiltd kunnon kurjuuden tarinaa. LiekO syyna naisten suu-
rempi rehellisyys ja elamakertojen aitous vaiko todella naisten
elamantilanteen sisaltamat "luonnolliset" hankaluudet.

Mika on sitten onnen tarinoiden yhteiskunnallinen sisaltO?
Ovatko ne vain yksilOiden onnen kuvauksia ilman sen suurempia
kytkentOja? Mielestani eivdt. Onnen tarinat nayttavat "hyvin-
vointiyhteiskuntamme" hyvat puolet, silla tuskin on mandollista
etta aito nykyhetken onnen tarina toteutuisi ilman sits turvalli-
suutta ja ilman niita saavutusmandollisuuksia, joita tama yhteis-
kunta tarjoaa, Mina yleiset edellytykset yhdessa kertojan perus-
suhtautumisen kanssa luovat elaman, jollaisen toivoisi koituvan
kaikkien osaksi ja joka — mita on syyta korostaa — on myOs
yhteiskuntapoliittisin keinoin tuotavissa useampien ihmisten
ulottuville. Ei tosin niilla keinoilla, joita yhteiskuntapolitiikka
nykydan tarjoaa, mutta on selvaa, eta kysymys ei myOskaan ole
pelkastaan sellaisesta ihmisten yksityisesta sfaaristd, johon meil-
la ei ole mitaan edellytyksia puuttua. Ajatelkaamme vaikka
edella tarkasteltua Matti Korpisen tarinaa. Jos hanta olisi ela-
man keskeisissa vaiheissa onnistanut, niin on aivan ilmeista, etta
nyt kerrottava tarina ja hanen tarinansa olisivat luonteeltaan
lahes samankaltaisia. Nyt puute ja kurjuus, sota ja asutuspolitii-
kan virheellisyydet, esteet lainan saannissa jne. tekivat Korpis-
ten eldmasta jotain muuta kuin onnen tarinan.

Jos taas verrataan toisiinsa Irja Puron ja Mirja Niemisen
tarinoita, joissa on selvaa tapahtumakohtaista yhtenevyytta; ak-
tiivisuus, aineellinen vaurastuminen, oma talo, lapset, niin nama
yhtenevyydet ovat suorastaan triviaaleja perustavaan eroon ver-
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rattuna; toisaalla rauhallinen ja tasapainoinen perhe-elama vail-
la muita kuin pdivahoitoon ja asunnon saastamiseen liittyvia
ongelmia (joskin miehen sairaus on ongelma, jonka Irja Puro
sivuuttaa varsin kevyesti, yhden esimerkin mainitakseni), toi-
saalla taas dramaattinen aviollisten ristiriitojen ja alkoholin sa-
vyttdma tarina, josta ei puutu absurdejakaan sdvyja. Interak-
tioon liittyvien karsimysten ja elamankohtaloiden aiheuttamien
koettelemusten valilld on valovuosien ero. Tassa tapauksessa
kysymys ei ole pelkastaan sopeutumisesta vaikeuksiin ja niiden
voittamisesta, vaan siita, etta henkilO itse jatkuvasti uusintaa
karsimyksidan. Ilman hanen olemassaoloaan perhekonstellaa-
tiossa, ilman hanen suhdettaan toisiin ihmisiin niita ei olisi.
Tassd siis onni on pdaasiassa sita, ettei tallaisia vaikeuksia ihmi-
sen elamdan kasaannu. Ei ole kysymys suhtautumisen eroista,
vaikka Mirja Nieminen kirjoituksensa lopussa sanookin kasva-
neensa riitojen ylapuolelle. Riitaan tarvitaan kaksi.

Tama on siis onnen tarinoiden keskeisia aspekteja: se etta
tarinaa leimaavat myOnteiset ihmissuhteet, ja erityisesti intiimi-
suhteet ovat kunnossa.

Hammastyttavan monissa tarinoissa onnen keskeiseksi sisal-
ja elaman suurimmaksi kohokohdaksi kuvataan oman

asunnon hankinta ja siihen muuttaminen. Karjistynein esimerk-
ki tasta on nimimerkin "Elamaan tyytyvainen" tarina. jossa
kuvataan valoisa nuoruus ja lapsuus, miehen lOytyminen ja
sitten muutto vuokra-asuntoon, jolloin "mein oli haaveena niin
kuin varmasti melkein jokaisella nuorella parilla, saada niin pian
kuin mandollista oma koti". Ja loppu eldmakerrasta onkin sitten
kuvausta tontin ostosta, raivauksesta, rakentamisesta, talkoista,
hankaluuksista viranomaisten kanssa, sahkOn ja veden puuttu-
misesta. Tallaisena se on varmasti melkoisen autenttinen kuvaus
sodan jalkeisen Helsingin seudun omakotialueiden synnysta ja
uudisraivaajahengesta omakotialueilla (asoloissa, kivistOissa ja
monissa muissa). Lopulta sitten "kiireet rupesivat jo vahan
hellittamaan . . . oli aikaa nauttia . . . tuntui aivan ruhtinaalli-
sen mukavalta aivan tavallinen elama. Elan nyt onnellisia paivid
Uudellamaalla. Pieni tytto, joka Savossa syntyi". Nain onnella
on selva sisaltO. Asunnon hankinta ja erityisesti rakentaminen
kuuluu toisen sukupolven yhteiseen kokemusmaailmaan, elama-
kerrallisen yhteisiin synnyn perustekijOihin, niin onnen kuin
elarnansisallOn antajana.
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Taisto Korhonen, 65

Taisto Korhonen on syntynyt ensimmaisen maailmansodan alla
Teiskossa. Hanen isansa kuoli vuonna 1918 pojan ollessa neli-
vuotias. Elamakerrassa ei kerrota isan kuolemasta, liittyikO se
vuoden -18 tapahtumiin vai ei. Perhe asui tdman jalkeen mum-
molassa joitakin vuosia, kunnes diti meni uusiin naimisiin ja
Taisto sai uuden kodin. Taisto viihtyi seka mummolassa etta
uuden isansa luona. Tama oli kylaseppa, jolla entuudestaan oli
seitseman lasta. Taiston kertoman mukaan han oli kiltti ja
kylalla arvossapidetty mies.

Asuttiin maissa, jossa oli tupa ja kamari, kesaisin olivat myOs
piharakennukset kaytOssa. "Talo oli hirresta, ulkopuolelta lau-
doilla vuorattu j a maalattu tummanpunaiseksi. Nurkka- j a vuori-
laudat olivat valkoiset. Kamarissa oli tapetit. Sen padkalustona
oli aidin ja isan sivustavedettava sohva, joka aina paivisin kaven-
nettiin istuttavaksi sohvaksi. Oli pOyta ja erittain kaunis piiron-
ki, seka pieni kaunis seinakello. LampOa antoi pyOred kakluni.
Lapset eivat yleensa saaneet oleskella kamarissa, etta se pysyi
siistind vieraita varten."

Pirtti, jossa oleskeltiin, oli tummuneista hirsista rakennettu ja
siella oli myOs paljon isan tyOkaluja. Elamd oli tyOntayteista niin
kauan kuin Taisto muistaa; "sellaista huoletonta ja joutilasta
lapsuutta, kuin nykyajan lapsilla on, meilla ei ollut ollenkaan.
Mutta emme me siita milloinkaan kiukutelleet, meille oli opetet-
tu, etta jokaisen pitad omalta osaltaan olla tekemassa yhteisen
ruuan ja muun elamisen tarpeiden hankkimisessa parhaansa."

MyEthemmin rakennettiin uusi talokin, mutta Taisto ei ehtinyt
siina kauan asua. 12-vuotiaana, koulun loputtua ja kokien ole-
vansa vahan ulkopuolinen hanesta tuntui etta "koti oli aivan liian
pieni niin suurelle perheelle ja jos tunteettomasti ajateltiin asiaa,
niin minulle se kotina vahiten kuului. Olinhan tullut ikaankuin
sivullisena." Han meni puutarhatOihin ldheiseen kartanoon, jo-
ka oli kuuluisa puutarhastaan. Niin alkoi hanen eldmansa mui-
den palveluksessa, tunnollisena ja hyvana tyOntekijand. Toki jo
aiemmin, kandeksanvuotiaasta lahtien oli Taisto ollut lehmipai-
menena kesaisin. Koulusta han oppi myOs tiukan kurin ja jarjes-
tyksen ja ehkapd noyryydenkin, jolla sopi suhtautua "parem-
piin" ihmisiin.

Taisto parjasi hyvin, vaikka tyOt olivat raskaita ja aikuiselle
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miehelle tarkoitettuja. "Olin tietysti iloinen omasta puolestani,
mutta erityisesti aitini tanden, sills tiesin hanen kantavan huolta
lastensa toimeentulosta."

Kartano oli "tunnettu nahtavyys. Yliopiston professorit kavi-
vat siella tutustumassa kasviharvinaisuuksiin, samoin tutkijoita
ulkomailtakin. Puutarhuri ja me apulaiset siirryimme aina vahan
loitommalle, joten vieraat eivat nahneet koskaan tyOntekijOita,
ainoastaan hyvin hoidetun puutarhan".

Syksylla tyOt puutarhassa loppuivat, mutta Taisto sai jaadd
maitokuskiksi, joka oli raskasta tyOta 13-vuotiaalle. TyOt kuiten-
kin luonnistuivat kunnialla, vaikka paljon apua ei Taisto van-
hemmilta tyontekijoilta saanut. Seuraavana syksyna kartanon
isanta ehdotti Taistolle mandollisuutta pdasta kouluun, jos tams
huolehtisi myOs perheen oman pojan kotiopetuksesta. "No se-
han oli minulle kuin olisi syOmaan pyydetty ... sen mieluisem-
pia kilometreja en ole koskaan kulkenut kuin nyt pdastessani
lukemaan. Elama tuntui ihanalta. Koulunkaynti oli help-
poa . . ." Niin helppoa, etta jouluna Taisto siirrettiin suoraan
toiselle luokalle, jonne hdn ikansa puolesta kuului. Sen sijaan
hanen "oppilaansa" kartanon poika ei juuri menestynyt, sills
"hanen ei ollut tarvinnut koskaan ponnistella", vaikka Taisto
yrittikin hdnen pdahansa oppia pantata. Toisena vuotena tams
jaikin luokalleen, jolloin kartanon isanta vapautti Taiston tehta-
vastaan "Mind olen ajatellut, ettei siita ole sinulle mitaan hyO-
tya", kuten han asian ilmaisi.

Edellisend talvena "tohtorinna" oli opettanut Taistolle ruotsia
ja saksaa, jotta hdn olisi luokan hypattydan saanut muut kiinni,
mutta nyt oli siis lupaavasti alkanut opin tie taas katkennut.
Taisto paatti kuitenkin yrittad ja niin han meni etsimaan toista
taloa, jossa saisi tyOntekoa vastaan kaydd koulua. Sellainen
lOytyikin ja niin Taisto kavi keskikoulun loppuun tekemalla
navettatOita aamuin ja illoin pari tuntia hoitaen 20 lehmaa ja
haisten koulussa aina sen mukaisesti.

Lukio olikin jo sitten poissuljettu mandollisuus, sills lahin
lukio oli Tampereella. Oli siis lOydettava jokin muu opin tie.
Taistolla haamOtti mielessa merikapteenin ura, johon tarvittiin
vain keskikoulun pdastOtodistus seka merikokemusta. Taman
jarjestikin hanen piirustuksenopettajansa, jolla oli suhteita
erdan laivanvarustajan sukuun. Nain Taisto tybskenteli nelja
vuotta raskaissa oloissa eri laivoilla. Taman jalkeen olikin aika
menna suorittamaan asepalvelus laivastossa. "Jalleen kerran
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ihmisen annetaan ymmartaa, ettei han ole yhtdan mitdan",
kirjoittaa Taisto kokemuksistaan antaen samalla ymmartad, etta
tama kokemus ei ollut hanelle aikaisemmiltakaan ajoilta vieras.
Joka tapauksessa han sopeutui taas kerran hyvin ja Oath ottaa
oppia kouluttajiltaan kun paasi taas tybelamdan.

"Laivaston aliupseerikoulu oli oikeastaan herrasmiesklubi",
mutta myOs siind mielessa, etta kirjurin huolimattomuuden ta-
kia, kuten Taisto asian ilmaisee, han ei padssyt upseerikouluun.

Armeijaa han muistelee mukavana aikana. Lomalla kaytiin
tanssimassa ja helsinkildisestd tanssipaikasta Taisto lOysi eta-
mansa naisen; pienen, siron ja ujon tyttOlapsen jonka kanssa han
alkoi seurustella ja niin mentiin myOs naimisiin melko pian
armeijasta paastya. Samalla Taisto Oath myOs vaihtaa uraa;
merimieselama ja perhe-elama eivat sopineet yhteen ja niin
"ammatinvalinta siind tuli eteen". Vaimon suhteilla jarjestyikin
sitten ty6paikka pienehkOsta kutomosta. "Ei sen kummempaa
kuin etta ammattimerimies alkaa opetella tehtavia, joita tarvit-
tiin silkkikutomossa."

Tama tapahtui vuonna 1936 ja pian ilmoitti ensimmainen
lapsikin tulostaan. Vaimo lopetti tyOssakaynnin ja Taisto otti
yksin hoitaakseen perheen elatuksen. Han opiskeli tekstiilitek-
nologiaa, mallien sommittelua ja niin hdnesta tuli ensin vuoro-
mestari, sitten kutomomestari ja han sai myEthemmin kutomon
johtaakseen tullakseen lopulta koko yrityksen tehdaspaallikOksi.
Tama tapahtui kuitenkin vasta sodan jalkeen.

Sodassa Taisto oli aluksi ryhmanjohtaja, sitten puolijouk-
kueen johtajana periaatteenaan "tulkaa perassa" eika milloin-
kaan "menkda tuonne", mutta jai kuitenkin henkiin. Talvisodan
jalkeen han paasi sitten merille ja toimi VMV-laivueessa itaisella
Suomenlandella ja osan sodasta jopa esikuntatehtavissa. Sodasta
han tuli takaisin luutnantiksi ylennettyna.

Sodan paatyttya tyOt kutomolla jatkuivat. Taisto vastasi "mel-
keinpa kaikesta muusta paitsi myynnista" eli piirsi malleja, Laski
hintoja ja kustannuksia, huolehti raaka-aineista, varaosista jne.

Tyota oli ja perhettakin oli jo karttunut, mutta yksi puuttui,
nimittain kunnon asunto. Kun rintamamiehille sitten jaettiin
omakotitontteja, niin sellainen tuli Korhosenkin perheen osaksi,
Asolan asevelikylastd, lahelld Rekolan vanhaa asemaa. "En
pysty kenellekdan selittamaan sita tunnetta, mika taytti rintani
kun ensimmaisen kerran astelin omalla maallani. Jokainen saap-
paanjalki tuli omaan tantereeseen . . . Ka yelin tonttiani ristiin
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rastiin ja suunnittelin, mihin tulee rakennus ja millainen sen
pitaa. olla .. .

Vaimoni kanssa olimme koko avioliittomme ajan haaveilleet
omasta mokista. Meista oli kiusallista maksaa vuokraa . . . Var-
sinkin lapsiperhe on hankalassa asemassa." (On muuten melko
tyypillista tamanlaisista tarinoissa, etta haaveista ja hankaluuk-
sista kerrotaan sitten vasta kun haaveet ovat toteutuneet ja
ikavyydet poistuneet). Kesasta 1949 latien sitten Taisto Korho-
nen teki tOita tontillaan Widen jalkeen kello kymmeneen asti ja
"helmikuun viimeinen paiva 1950 oli viimeinen vuokranmaksu-
paiva". Ainoastaan yksi huone omasta mOkista oli valmis. "Sel-
laisissa vuokratiloissa ei olisi asunut puliukkokaan, mutta me
olimme omassa kodissamme, oman katon alla emmeka nuris-
seet.

Ja mika parasta; nyt oli kotoa lyhyt matka rakennukselle.
Vahitellen sitten muutkin huoneet valmistuivat. MyOs puutarha-
tyOt pantiin alulle ja siind lapset saivat auttaa, mutta pdaosan
teki isa; "kesaaamuisin nousin puoli viidelta puutarhatOihin,
tulin kuuden aikaan sisalle peseytymadn ja sitten puoli seitsemal-
ta oli lahtO leipaty6hOn. That taas ahersin puutarhassa tai mOkin
kimpussa. Eldissdni minulla ei ole ollut muuta vapaa-ajan ongel-
maa kuin se, etta mista saisi sita vapaa-aikaa."

Huolimatta tasta huomautuksesta on selvaa, etta Taisto Kor-
honen oli enemmankin jatkuvan tyOn kuin vapaa-ajan tavoitteli-
ja. Kun talo valmistui, perusti Korhonen eraan tyOtoverinsa
kanssa pienen kutomoyrityksen kellariinsa, jossa he tekivat eri-
laisia alihankintahommia. "Alkoi naet mieli tehda myOs omaa
liikeyritysta. YhteistyOssa oltiin toisen kutomon, ei oman firman
kanssa. Monta vuotta me talla tavalla tyOskentelimme. Minulla

ty6pdiva ensin Helsingissa ja sitten toinen samanlainen koto-
na. En tuntenut sen rasittavan, omaa tyOta jaksaa kylla tehda."

Niinhan se on, varsinkin kun vaimo huolehtii hyvin perheesta.
Lapsistaan ja vaimostaan Taisto ei paljon puhu. Lapsia on viisi
ja kaikista on tullut kunnon ihmisid ja ahkeria tyOntekijOita.
Vaimo ei ehka enda ole niin pieni ja siro mutta mukava han on.
Kuria ei lapsille paljon ole pidetty vaan "lapset ovat melkein
kasvattaneet itse itsensa". Mitaan pahoja kepposia eivat pojat
ole tehneet, eivat ainakaan sellaisia jotka ylittdisivat isan aikoi-
naan tekemdt. "Tyttarien olemassaoloa ei paljon huomannut-
kaan." (!)

Elama on siis kaikinpuolin hyvin. Taisto oli jo viidenkymme-
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nen, kun hanen eldmaansa tuli akillinen muutos. Ulkomaankau-
pan vapautuminen iski kutomoihin, alkoi toimialarationalisointi
ja Taiston oma kutomo lopetettiin. Jo aikaisemmin olivat sivu-
tyOt menneet.

"Nyt mina vasta pulman edessa olin. Ikaa 50 vuotta, kaikki
tehtaat vahentavat tyOvoimaa, uuden paikan saaminen naytti
mandottomalta. Mutta aina lOytyy ratkaisu vaikeisiin tilanteisiin,
sanoisinko kasittamattOmalla tavalla."

Taisto Korhonen sai tOita kuntansa palveluksessa aluksi vasta
perustetun yhdistelmaviran hoitajana ja kun tamd virka poliitti-
sen kaupanteon tuloksena jaettiin kandelle eri puolueen jasenel-
le, eras kunnan johtava virkamies jarjesti Taiston tyOnjohtajaksi
sahkOlaitokselle ilman minkadnlaista aikaisempaa tyOkokemusta
alalta (paitsi yleista tyOnjohtokokemusta). Perusteena oh vain
se, etta virkanimityksissa Taistoa oli kohdeltu kaltoin.

Taisto otti tyOn vastaan ja aluksi "sitten silma kovana seurasin
kokeneiden ammattimiesten tyOskentelya ja varoin visusti se-
kaantumasta asioihin". Siirtyessadn elakkeelle toistakymmenta
vuotta mytthemmin Korhonen uskoo olleensa pidetty tyOnjohta-
ja. "LieneekO omalla mielikuvituksellani osuutta asiaan, kun
poistuin (elakkeelle landOn johdosta jarjestetystd) tilaisuudesta
kasityksessa etta esimiehet olivat olleet minuun tyytyvaisid ja
miehet olivat ottaneet minut omaan joukkoonsa kuuluvaksi."

Nain oli tyOura, jonka kuvaaminen Taiston laajan elamaker-
ran melkeinpa tayttaakin, paattynyt. Muusta toiminnastaan, jota
sitakaan ei ilmeisesti ollut vahan, Taisto kertoo melko niukasti.
Han on osallistunut aktiivisesti seurakuntaty6hOn samoin kuin
raittiustyOhOn. Perheella on kesamOkki itaiselld Suomenlandel-
la, missa on kayty ahkerasti. Viime aikoina Taisto on sairastellut
ja joutunut muutamaan leikkaukseenkin, mutta tastakdan han ei
kerro paljoa, ei valita sairauksiaan.

Ystdvista ja sukulaisista ei Taisto puhu juuri mitadn. Kun
taloa rakennettiin, oli mukana myOs miehia, jotka auttoivat joka
asiassa, sellaisia ystavia ei enda olekaan. Yleensa Taiston ela-
massdan tapaamat ihmiset olivat reiluja ja kunnollisia, naiset
kiltteja ja mukavia, muunlaisista han ei puhukaan. (Tata voisi
verrata Castiglionen klassiseen hovimiehen tapojen kuvaukseen,
jossa kertoja kieltdytyy puhumasta kenestakaan pahaa ja jattaa
mieluummin tallaiset henkilOt mainitsematta, vaikka heidan
osuutensa tarinassa olisi ollut keskeinenkin [Castiglione 1975]).

Kaiken kaikkiaan Taisto Korhosen elamantarina on lapikotai-
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sin kunnon miehen tarina. Han on aina ollut ahkera, reipas ja
tunnollinen, sodassa rohkea, perhetta han on rakastanut ja
pitanyt lapsista huolta, mutta myOs vaatii heilta tyOntekoa ("aina
olen vaatinut itseltani eniten"). Ketadn han ei juuri arvostele,
paitsi puolueiden kaupankayntia, jonka ansiosta hanet sivuutet-
tiin hyvan viran saannissa, johon hanella olisi ollut edellytyksia-
kin. Jopa elamansa todella suuresta iskusta, tyOn loppumisesta
ja sen aiheuttamista ongelmista 50-vuotiaana ei puhuta paljoa-
kaan. Asiat vain kaantyivat sittenkin parhain pain.

Taiston syva uskonnollisuus tulee esille vasta kirjoituksen
loppupuolella: "Usein pysandyn miettimaan, miksi kaikki eld-
man ongelmat ovat kohdallani rauenneet ihan liiankin hyvin,
kun saman aikaisesti kohtalo on murjonut toisia tarpeettoman-
kin ankarasti", mihin vastaus on etta hanen elamansa onnellisten
kaanteiden takana on luja usko Jumalaan ja Herran armoon
"joskus ihan pelottaa. Miksi niin hyva ja armollinen minua
kohtaan?"

Nykyiseen tilanteeseensa Taisto on jakamattoman tyytyvai-
nen. "Joskus sanonkin ihmisille, etta jos ennen ette ole nahneet
tyytyvaistd ihmista, niin nyt naette. Ja miksi en olisi, ei ole
mitaan mista voisin valittaa. On oma maki asuttavana, puutar-
ha missa vaantaa pahimmat agressiot kuokan varteen, lapset
aikuisia ja terveita, riittava elake, joka tulee pankkiin, vaikka ei
tarvitse tehda mitaan, vaimo laittaa hyvaa ruokaa ja terveys
kohtalainen."

Nain on oikeastaan ollut aina: "Kun vuonna 36 aloin olla
mukana tyOeldmassa, oli maassamme kaikki hyvin minun nakO-
kulmasta katsottuna. Tuntui etta Suomi eli onnellista aikaa ja
asukkaat olivat tyytyvaisid ... Jos pieni vapaa-aika jai, olin
vaimoni kanssa sen ajan enemman kuin mielellani. Aikaisem-
masta on kaynyt selville, etta esimerkiksi omakotiharrastus on
ollut meille molemmille yhteinen ja sitonut meita lujasti yhteen.
Suomi on tarjonnut meille molemmille ne eldmisen mandollisuu-
det, joita olemme tarvinneet, mutta kaikkien sukulaistemme
kohdalle ei ole kaynyt yhta hyvin."

Tama ei kuitenkaan merkitse, etta nyky-Suomessa kaikki asiat
olisivat Korhosten mielesta hyvin. Painvastoin, erityisesti nykyi-
nen asuntorakentaminen ja sen tuottama uhka Korhosten omal-
le asumismuodolle huolestuttaa hanta. Kun he aikoinaan valitsi-
vat tonttia itselleen, ajateltiin etta nyt lOytyi paikka "joka on niin
kaukana, ettei kaupunki meita ikind hairitse. Kauan saimmekin
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asua ihan unelmiemme keskella, mutta nyt nakyvat 12-kerroksi-
set talot olohuoneen ikkunaan."

"Minun vanhoja silmiani on surettanut katsella, kuinka hiella
raivatut pellot saalimatta rakennetaan valtavia kivitaloja tay-
teen. Sitten ne asutetaan ihmisilla, jotka eivat niissa alkuunkaan
viihdy. Heista tulee vaiva itselleen ja vaiva ympdrist011een. Eivat
ihminen ja yhteiskunta kesta rajuja muutoksia, vaan kehityksel-
le taytyy antaa sen tarvitsema mukautumisaika": ajatus, jonka
Taisto Korhosen oma elamantarina on ehka jossain madrin
osoittamassa vadraksi.

Taisto sanookin varsin voimakkaasti: "Tuntuu niin mielettO-
malta, jopa rikolliselta, hoitaa maan asioita niin, etta ihmiset
joutuvat karsimaan."

Omalta kohdaltaan Taistolla on yksi harras toive; etta heidan
annettaisiin yield kymmenen vuotta "asua muutoksettomassa
Asolassa, niin olisi kaikki meidan kohdaltamme hyvin . . . mika-
li 	 kaupunki ei tata tuhoa".

Irja Puro, 49

Tdssa tarinassa on monia poikkeavia piirteita ja sen luokittelemi-
nen onnen ja sopusoinnun tarinaksi on ehka ongelmallista.
kertaa kysymys on todella subjektiivisesta painotuksesta, joka
on niin voimakas, etta se haivyttaa alleen kaikki ongelmat.
Keinotekoisuuden raja on lahelld.

Toisaalta naisen tarinaksi tassa keskitytaan hammastyttavan
paljon tyijelamaan ja koulutuksen hankkimiseen, mutta selityk-
send on ilmeisesti osittain juuri se, etta vaikeudet sivuutetaan
merkityksettOmina. Perhe-elaman ongelmat ovat nimittain
meisia ja objektiivisia; miehen sairaus ja lapsen paivahoito-
ongelmat paallimmaisina. Tama elamakerta on ehka kaikkein
paras esimerkki siita, miten eri tavoin saman elamantarinan voi
kertoa; painottamalla toisia elamanalueita tuloksena olisi ollut
kuinka onneton karsimystarina tai elaman pakkorakonen tahan-
sa. Nyt ei tallaisesta nay jalkeakaan.

Irja Puro syntyi Enossa vanhimpana lapsena kymmenlapsi-
seen perheeseen, jonka nuorimmainen, poika, ehti vain kolme
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ja puoli vuotiaaksi ennen aidin kuolemaa. Irja oli toki jo tallOin
23-vuotias.

Isa oli metsatyOrnies ja Irjan syntyessa perhe asui yield "loise-
na" toisten nurkissa, mutta vahan sen jalkeen he saivat pienen

Lapsuuteen kuului ennen kaikkea Mummola, aidin koti-
talo, "joka oli meille lapsille myOs maailman paras paikka siihen
aikaan. Mummo oli hyva ihminen, samoin ukki, heidan luonaan
viihdyimme. Mielestamme mummolassa oli kestit aina kun me-
nimme sinne. Kaikista paras oli varmaan se, etta meidat lapset
aina huomioitiin. Ukin antama hevoskyyti tiukujen helistessa oli
aivan unohtumaton lapsuuden muisto."

Irja eli suojattua, turvallista elamad kunnes koulu alkoi. Se oli
suuri tapahtuma, eika vahiten nelikilometrisen koulumatkan
takia. "Siihen asti eldmani taivalta olin saanut hyvin vahan
tietoja kotini ulkopuolelta maailman menosta." Isa tilasi Kansan
Voimaa, radiota ei ollut ja "kylan ja pita.* asiat kuulimme
aikuisten puhumina".

Sitten alkoi talvisota. "Muistan sen hetken kun me lapsiparvi
seisomme kylmand talviaamuna koulun portaiden edessa ja
opettajamme tuli portaille kasvot vakavina ilmoittamaan, ettei
nyt pideta koulua, silla maassa on sota . . . Isd Lahti rintamalle,
jannitys ja huoli tuli kotiin." Irja muistaa kuitenkin myOs sota-
ajan omalta kohdaltaan varsin myOnteisend; kauniit kuumat
kesat, karja laitumella kaukana kotoa, jota lapset paimensivat,
naapuritalon radiosta kuunneltiin Markus-sedan tuntia, joka on
monille taman ikaisille ehka parhaiten mieleen painunut radio-
ohjelma. MyOs "olimme siina onnellisessa asemassa, ettei meilla
ollut evakkotaipaleita, eika muitakaan vakavampia menetyk-
sia" Lapset osallistuivat ty6hOn parhaansa mukaan; "Paljon oli
sellaista tyOta, jossa me lapset pystyimme olemaan avuksi, ja
jopa aikuisten tOita teimme voimamme mukaan. TyOnteko ai-
kuisten kanssa kuului osana elamaamme j a suhtauduimme siihen
asiaan kuuluvana."

Perheen sisaisista valeista Irja antaa erittain myOnteisen ku-
van. Lapset kilpailivat keskendan tyOnteossa ja isa osasi teettaa
heilla sopivasti toita. SisatOistahan huolehti aiti. 'sari kotiinpaluu
lauantaisin savotalta oli suuri juhlahetki: "Talvisin lauantai-
iltaan kuului melkein juhlallinen hetki, kun isa saapui viikon
tyOn jalkeen salolta savotasta. UlkotOilla kun oli navetalla ja
saunanlammityksessa, seurasin tarkoin aisakellojen aanet, tun-
sin jo kaukaa isani hevosen aisakellon adnen." Samoin sodan
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aikana isan lomilla kaynnit ovat painuneet syvalle Irj an mieleen.
Vanhimpana lapsena Irja joutui ottamaan yhd enemman vas-

tuuta. Sodan ikdvand muistona oli jonottaminen kansanhuollos-
sa, jonka Irja sai tehtdvakseen. "Tuntimadrid seisominen jonois-
sa isojen ihmisten joukossa, jossa tOnittiin j a etuiltiin, oli tosiaan
hirvedn ikavad touhua. Aitini osasi varmasti jollain tavoin korva-
ta ndma rankat paivdt, koska en muista eta olisin katkeroitunut,
vaikka nuoremmat sisareni sdastyivat niilta matkoilta."

Irja sai kaydd koulua myOs ns. vapaaehtoisten jatkoluokkien
ajan, jotka olivat silloin uutuus. "Siihen aikaan monien lasten
vanhemmat pitivat ns. jatkoluokkia tarpeettomina ja niin monet
lapset jaivat ilman pdastOtodistusta. Oli hyvd, etta vanhempani
pitivat koulun loppuunviemistd tarkeand, silly todistus osoittau-
tui tarpeelliseksi muihin kouluihin hakiessa."

Isa palasi sodasta haavoittuneena j a he saivat rintamamiestilan
lahistOltd ja niin alkoi raivaaminen ja tyOnteko uudelleen. Lap-
sia syntyi myOs tasaista tahtia, ja aiti alkoi menna yhd huonom-
paan kuntoon. Kun hdn meni ensimmaista kertaa synnyttamadn
sairaalaan, sai Irja perheen vastuulleen. "Muistan hyvin tuon
syyskuun aamun, oli keskiviikko ja aidillani oli leipomispdivd.
Neljdn aikaan lahtiessddn hdn herdtti minut ja antoi ohjeet
hapanleipataikinan leipomiseen. Tunsin vastuuni ja kuuntelin
ohjeet tarkasti . . . Olin silloin 15-vuotias ja suuren perheen
leipomiset, ruuanlaitto ja neljd lehmdd ja muu karja oli haltuuni
uskottu."

Suuri murros Irjan eldmdssd oli, kun hdn 17-vuotiaana meni
Lieksan kristilliseen kansanopistoon ja sieltd sitten karjanhoito-
kouluun. "Se oli todellinen eronhetki lapsuudestani", kevdtpdi-
vd jolloin aiti saattoi tytartdan opin tielle. Padsy karjanhoitokou-
luun oli niin tarked asia, etta Irja luopui hartaasti odottamastaan
kansanopiston kevdtretkesta Helsinkiin.

Han sopeutui hyvin koulueldmadn, sai ystdvid, eli huoletonta
elamad ja lomilla "nautin kuin lapsi kotona olemisesta". Koulu
oli pian ohi ja sitten alkoi harjoitteluaika. Ensimmainen paikka
oli Eteld-Suomessa vauraassa maatalouspitajassa, jossa olot
poikkesivat suuresti Pohjois-Karjalan olosuhteista. Tehtdvand
oli kiertad taloissa ja antaa neuvoja, tehdd erilaisia kokeita ym.
Tyo oli vaihtelevaa, ja siina joutui mukautumaan "eri kotien
olosuhteisiin" kun yopyi taloissa. Pian seurasi jatkokurssi, mutta
se keskeytyi kun aiti kuoli vuonna 1953 jo pitkadn sairasteltuaan.
Hautajaiset olivat tunnelmallisen vanhanaikaiset.
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"Ankaran pakkasen kourissa jarjestimme hautajaiset, saimme
hyvan emannan ja kaikkien puutteidenkin keskella pidimme
hyvin onnistuneet ruokahautajaiset, vieraita oli noin 70 henked.
Aitini toivomus oli ollut, etta hanet tuodaan yield kerran kotiin,
jotta nuorimmat muistavat. Niin isa haki aidin jo arkkuun laitet-
tuna, muutama paivaa ennen hautajaisia. Kavimme useamman
kerran paivassa laulamassa arkun daressa. Nuorin veljeni, kolme
ja puolivuotias, sanoi: Aidilla on kaunis koti. Hautajaispaivana
arkku oli avoinna pienten kuusien ymparOimand pihamaalla.
Kun hevoskyydilla pihasta landettiin, silloin vieraamme lauloi-
vat, me itkimme. Oli noin 35 asteen pakkanen . . . Sanaton
tuska oli silloin vieraanamme, perheen lisaksi sukulaiset ja ysta-
vat ottivat osaa suruumme. Suuri kysymysmerkki oli se, etta
miksi juuri nain suuren perheen diti otettiin pois."

Aidin kuoleman jalkeen aika oli Irjalle jonkinlaista etsikkoai-
kaa. Han halusi pysytella lahella kotia, mutta lahtikin sitten
pyydettyna hoitamaan eradn suuren kartanon ernannOitsijan teh-
tavad eteldan palaten puolentoista vuoden kuluttua Pohjois-
Karjalaan. Sieltd han sitten hakeutui taas kursseille, lopulta
opistoon asti. Samalta kurssilta lOytyikin sitten myOs mies:
"Muistan kerran kun seisoskelimme valiajalla ruokasalissa, niin
ajattelin, etta tuo Keijo on aika miellyttava poika." Niin kului
kurssiaika myOs seurustelun merkeissa "romanttisilla Kuopion
kaduilla". Kesalla 1958 tehtiin Keijon ja muutaman muun ysta-
van kanssa ikimuistoinen, romanttinen Lapin matka, joka paat-
tyi sitten kihlajaisiin ja pian sen jalkeen haihin. Koulut oli kayty,
elama saattoi alkaa.

Ensimmainen uusi ty6paikka oli Pienviljelijain liiton erdan
piirin karjatalousneuvojan ty6, josta Irja piti: "TO oli melko
itsenaista, mutta 24 matkapdivan jdrjestaminen kuukaudessa
kesaisin oli melko tyOlasta." Talvella jarjestettiin taas kursseja,
mika oli innostavaa tyOta, silla kurssilaiset olivat tiedoista kiin-
nostuneita, "koska karjatalouden edistaminen ja uudet tiedot
veivat heidan tyOtaan eteenpain".

"Siina vaiheessa tunsin, etta olin paassyt eldmantyOtani aloit-
tamaan, johon olin pyrkinyt." Avioliitto ja siirtyminen Eteld-
Suomeen tulivat kuitenkin valiin.

Haat olivat kesdhadt Enossa: "Hyvin kaunis ilma, lampOastei-
ta yli 30. Ensin kdvimme kirkossa vihilla ja sen jalkeen oli
hadicahvit kotona, koivuilla ymparbidyissa juhlahuoneessa ulko-
na. Vieraita oli n. 50 henked." Niin seurasi sitten muutto eteldan
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ja uusi ty6paikka toimistossa. "Muutaman pdivan kuluttua aloi-
tin . . . yhdistyksessd ja kaikista ennakkoluuloistani huolimatta
toimistotyOtd kohtaan rupesinkin viihtymadn sielld heti ensim-
maisesta pdivasta alkaen. Mielenkiinto lOytyi papereista ja kor-
tistoista. Huomasin my6s, ettd sielld oli muitakin kanssaystdvid-
ni, siis entisid maakuntaihmisid, naimisiin menon tai muun syyn
takia Helsinkiin joutuneita."

Saman tien alkoi myOs asuntosadstaminen ja jo vuoden 1960
syksylla Puron perhe paasi omaan kaksioon. "Elokuun puolivd-
lissa paasimme sitten muuttamaan uuteen kotiimme, tuntui ai-
van ruhtinaallisesti olevan tilaa 54 neliOn asunnossa. Meilla ei
ollut huonekaluja muuta kuin laverisanky, pieni lipasto, pOyta j a
kaksi tuolia. Punainen pieni pOytalamppu tuikki valaistuksenam-
me olohuoneessa useita kuukausia."

Tdta ennen asuminen oli ollut sita tavanomaista nuoren parin
asumista Helsingin seudulla: omakotitalojen ylakerroissa, vii-
meksi kymmenen neliOn huoneessa, jolla oli yhteinen WC toi-
sessa pdassd yldkertaa asuvan kanssa. Talid heiddt oli myOs
irtisanottukin ennen aikojaan "eilcd meicidn tullut mieleemme-
kddn asiasta valittaa".

Irja tuli myOs sopivasti raskaaksi. Sukulaissuhteet osoittautui-
vat nyt molemminpuolisesti tarkeiksi. Monet Irjan ja Keijon
sisarukset asuivat joitakin aikoja Purojen kaksiossa ja apua
saatiin niin lastenhoidossa kuin myOhemmin, kun mies sairastui
vakavasti tautiin, jonka laatua ei kerrota. "Tassa oli sellainen
ajanjakso, jolloin taas huomasin, kuinka ystdvarengas toimii
ymparillani. Muistan kuinka monta kertaa kavi niin, etta olin
ajattelemassa, keta vaivaisin seuraavaksi, niin puhelin soi ja apu
oli lahella." Tdmdn ystdvd- ja sukulaisverkoston merkitys oli
Irjalle hyvin suuri. Sen sijaan naapurit eivat kuuluneet tdhan
joukkoon, he huomauttelivat miten lapsia pitdd hoitaa jne.
Kerrostaloasuminen ei tuntunut mukavalta.

Irja olisi jddnyt mielelladn kotiin hoitamaa lapsia, etenkin kun
he sairastelivat paljon. "Oli ihanaa hoitaa omaa vauvaa ja mie-
lestani ainoa mandollinen paikka lapselle olisi ollut koti, mutta
en kuitenkaan voinut jdttda tyOtani raha-asioiden vuoksi." Pai-
vahoito-ongelmat, 60- ja 70-lukujen suuri sosiaalipoliittinen on-
gelmakimppu tulivat mukaan Puron perheen elamaan. Vaikka
Irja sai lapselleen hoitopaikan samasta rapusta, tuntui aivan
mandottomalta jattda tuo pieni lapsi koko paivAsi hoitoon. "Se
oli vaikea henkinen ristiriita ja siksi ennen niin mielekas ty6
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tuntui turhalta. Helmikuun alussa landin sitten tyOhOn. Koko
edellisen paivan oli sellainen tunne kuin olisin matkustamassa
vahintaan valtameren taakse ja jattamassa lapseni. Ei siina
kyyneleet auttaneet, jotenkin siihen tilanteeseen oli totuttava,
raskasta se kuitenkin oli." Tytarkin sairasteli paljon, ja toisen
lapsen synnyttya. Irja jaikin sitten kotiin. Tama aika oli kuitenkin
perheelle vaikeinta; mies vakavasti sairaana, tytarta vaivasi
krooninen virtsatietulehdus, velanmaksut ongelmana. Valoisaa
oli vain ystavien ja sukulaisten antama apu.

Muuta tasta ajasta Irja ei sitten kerrokaan. Miehesta ja lapsis-
ta ei muutenkaan paljon puhuta, mika on mielenkiintoinen
aukko muuten varsin monipuolisessa eldmakerrassa.

Vuonna 1967 Irja sitten palasi tOihin, nyt kuitenkin huomatta-
vasti koulutuksestaan poikkeavaan apulaiskanslistin ty6hOn
erdassa suuressa virastossa. Han ei puhukaan enda tyOtehtavis-
than vaan elamansa muista puolista. Syyta tyOn tallaiseen vaih-
dokseen ei myOskadn kerrota. Mies on sensijaan sairautensa
jalkeen menestynyt hyvin ja tyOskentelee maatalouden jarjestO-
toiminnan

Kesdlomat vietettiin aluksi kotitilalla, jossa isa yha asusti
senkin jalkeen kun kaikki kymmenen lasta olivat lahteneet pois
kotoa. Isd oli sairastunut vuonna 1970, eika han siita kunnolla
toipunut. "Isalla oli niihin aikoihin henkisestikin vaikeaa, pellot
oli paketoitu ja viimeinen kotielain Viri-hevonen oli jouduttu
lahettamdan pois." Ketdan ei enad ollut kotona ja kaynnit olivat
harvat. Irja Oath etta vahintaan kaksi kertaa vuodessa kay,
mutta sekaan ei aivan onnistunut. Varsinkin kun perhe hankki
kesamOkin, jolloin lomat jaettiin sen ja kotitilan valilla. "Kun
kesamaille saavuimme oli tosiaan kuin olisin tullut omaan
kotiin. Sen havaittuani, tarmon puuskassani, rupesin miestani
painostamaan oman asunnon ostamiseen koska se tyOsuhde-
asunto mielestdni jotenkin rasitti . . ."

Niin myytiin vuokralla ollut kaksio ja ostettiin rivitaloasunto
Pahkindrinteesta. "Asunnon osto oli kova pala rahallisesti, se
valmistui vapuksi 1977 ja monien ylimaaraisten menojen takia
jouduimme tekemdan kolmen kuukauden ajan iltatyOta. Tyo oli
kaupan siivous, joten kevat muodostui rasittavaksi. Selvittiinhan
siitakin ja pidamme asunnostamme, jossa on my•fis tarpeeksi
tilaa perheemme asua."

Isa kuoli talvella 1978 ja hautajaiset olivat yhta tunnelmalliset
kuin aidillakin. "Tammikuun 12 paivdna veimme flatlet haudan
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lepoon ditimme viereen. Hautajaisissa oli 100 henked vieraita.
Kaunis hautausmaa, laulu "Jerusalem, Jerusalem" ja siunaus,
rikkomaton hiljaisuus oli vaikuttavan harras ja mieleenpainuva,
suuren saattojoukon lasnaollessa. Kukat ja seppeleet laskimme
vasta haudalla. Pakkasta oh vain viisi astetta, joten veljeni
halusivat vanhanaikaisesti luoda ensin haudan umpeen. Suuria
lumihiutaleita putoili harvakseen kun laskimme kukkia, koko
hautausmaa oli valkoinen ja puhdas, kuin juhlaa varten."

Isdn kuolema merkitsi myOs muutosta elamassa, silla isan
takia oli kesaisin kotitilalla kayty ahkeraan ja myOs joskus
talvisaikaan. Isa oli ollut masentunut ja surullinen siita, ettei
tilalle lOytynyt jatkajaa ja rakennukset olivat pdasseet rapistu-
maan. "Isdni poismenon jalkeen kokonainen ajanjakso eldmds-
sani paattyi, ehkapa siteet kotiseutuun edelleenkin sdilyy, mutta
entista se ei ole."

Irja on nyt yli viidenkymmenen, lapset ovat jo muuttamassa
pois kotoa, ty6 ei ole kovin kiintoisaa 	 ei ole eldmakerrassa
muuta mainintaa kuin ty6paikka) ja elaman paaasiallinen kiin-
nostus lOytyy rivitalotontista ja kuorolaulusta, jota Irja on ryhty-
nyt harrastamaan. "Paljon se kuoroharrastus on vienyt iltoja,
joskus viikonloppujakin, mutta en muutakaan harrastusta voisi
itselleni kuvitella, se on osa minun elamaani."

Elamakerran onnellisuudesta ja seesteisyydesta huolimatta,
siind on tietty haikea viritys, joka johtuu tunnelmallisista hauta-
jaiskuvauksista ja voimakkaasta kotiseutukaipuusta. Muutto
eteldan ei ollut helppo, silla "karu ja kaunis Pohjois-Karjalan
luonto lumosi minut jo lapsena, enkd koskaan missaan elamani
vaiheessa ole unohtanut sita pihkan tuoksuista metsaa, tuulen
huminaa ja jarvien ja lampien kimallusta . . ."

Ennen kihlamatkalle Helsinkiin lahtOd Irja tuli tyiistd syrjaky-
Mita; "Kello kuusi aamulla istuin jo linja-autossa. Katselin ulos
auton ikkunasta, oli kaunis aamurusko, Arvien ja lampien jdat
kimmelsivat, olisin halunnut mukaani ne maisemat elamanmuu-
tokseni myOta."

Mutta nyt on asuttu jo kymmenia vuosia Eteld-Suomessa.
"Jollain tavoin on entista selvemmin huomannut muuttamisensa
lapsuuden kotiseudulta Vantaalle. Tuo 500 km valimatka, joka
nykyisin tehdaan 7-8 tunnissa, se on vienyt paljon aikaa henki-
sesti. Ensimmdiset kymmenen vuotta toivoin alitajunnassani,
etta jokin elaman muutos veisi jonnekin sisamaahan, jossa mie-
lestani on ilmastokin terveellisempi ja kunnon talvet ja vesistOjd
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ym . . . kun tyttaremme menivat kouluun, osoitti se minulle,
etta olemme paikkakuntalaisia . . . Muuttoni maaseudulta tanne
on minulle merkinnyt elamanympdristOni muutosta ja tavallaan
kotiseutuni menetystd, mutta olen sita mielta, etta se ei ole
vaarallista, jos ihminen menettaa jotain, jos hdnella on kyky
omaksua uutta ja mielenkiinnolla suhtautua kaikkeen mitd eld-
ma tullessaan tuo."

Tassd Irja Puro esittaa siis talonpoikaisen el5manviisauden
joka parhaimmillaan, ylivoimaisten vastoinkaymisten puuttues-
sa, on ihmisen elaman onnen subjektiivinen perusta.

Elamdkerran leimaa-antavat piirteet kiteytyvat juhlatilaisuuk-
siin ja erityisesti hautajaisiin liittyvissa tunnelmakuvauksissa.
Niissa puhtaus ja aitous ovat Irjan perusominaisuuksia, mitadn
rumaa ja raadollista ei tuoda esiin. Hautajaisissa ja hdissd on
aina kaunis ilma, tunnelma on taydellinen, puhdas ja aito.
Elamakerta sopiikin hyvin lopettaa kauniiseen kuvaukseen siita
kuinka koko perhe oli jouluna kdymassa aidin haudalla.

"Ensimmaisen kerran melkein kanden vuosikymmenen jal-
keen ditini kuolemasta minulla oli tilaisuus aattoiltana menna
haudalle . . . Oli satanut lunta ja viela putoili lumihiutaleita
rauhallisesti . . . Puut oli kuin peitetty kimaltelevaan lumihar-
soon. Lumettomasta Eteld-Suomesta saapuneena nain edessdni
puhtaan ja karun maiseman satumaisen kauniina. Katselin ym-
parilleni, tuossa on uusi kappeli valoisana, tiet siistit ja auratut,
lepattavat kynttilan liekit haudoilla ja joka puolella puhdasta
valkoista lunta. Sanomaton rauha taytti mieleni taman nayn
edessa. Aattohetken hartaus oli alkamassa, riensimme kappe-
liin . . ."

Enintadn pienen saron kuvaukseen antaa etelan ihmisen ali-
tuinen kiire, siindkin suhteessa tunnelma on taydellinen Irja
Puron eldmdn metafora.

13 Suomalainen elama



Mad menee hyvin - ehka liiankin hyvin

Olemme nyt tulleet kolmannelle ja neljannelle sukupolvelle
ominaisiin tyyppeihin, joista ensimmaisend tarkastellaan tyyp-
pia, Jolla menee hyvin, niin hyvin etta itsekin vahan epailyttaa.
Tama epailys on monitasoista; pelkoa tulevaisuudesta, epdilysta
itse tarinan kuvauksen todellisuudesta ja epavarmuutta siita,
onkohan kaikki sittenkaan nain hyvin. Tama epailys ei suinkaan
aina eldmakertakuvauksissa tule esille suoraan, vaan rivien valis-
tä. Tama saattaa tuntua hiukan liian vapaalta aineiston hyvaksi-
kaytOltd, mutta todettakoon, eta tulkinnan perusteena on teo-
reettinen viitekehys. Kasitellyssa tapauksessa saattaa olla hyvin-
kin niin, eta kirjoittaja jyrkasti kiistad moiset epailyt; kysymyk-
sessa on siis tekijan tulkinta.

"Minulla menee hyvin" -tyypin keskeinen ominaisuus on eld-
man hyva ulkoinen hallinta ja siihen liittyva ilmeinen ei-aito
sisainen hallinta. Toisin sanoen, epavarmuus kyvysta sopeutua
vaikeuksiin, jos niita tulisi, epaselvyys eldmantavan perusteki-
jOista, ihmissuhteiden ongelmat ja valttamattOmyys yllapitdd
selvda eroa yksityisen ja julkisen valilla. Eldmakerrallisesti tarnd
jalkimmainen tuottaa kaikkein eniten ongelmia. Elamakerta
muodostaa sillan yksityisen ja julkisen valilla, mutta siita kay
selvdsti ilmi, etta kertoja itse viettaa hyvin suojattua ja yksityista
elamaa perheensa keskella, ja eldmakerta muodostaa poikkeuk-
sellisen aukon tahan elamaan.

Ensimmaisella nyt tarkasteltavalla elamdkerralla, Marjut Leh-
tipuron tarinalla, on selvdt yhteydet onnen ja harmonian tyyp-
piin. Luokitus on tassakin tehty enemman tai vahemman vaki-
valtaa tehden, mutta silti voidaan vaittaa, etta tarinassa on
enemman "minulla menee hyvin" -tyyppia.

Kaarina Harjulan tarina edustaa taas nuoren maalta muutta-
neen ja omakotitaloa havittelevan perheen tarinaa. Kolmas,
Toivo Kuivalaisen elamakerta on taas hieno miehen kuvaama
menestystarina, jossa elama on todellakin hallinnassa melkeinpa
kaikin tavoin. Mutta epailys jaa silti kytemaan .. .
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Marjut Lehtipuro, 39

Marjut Lehtipuro on syntynyt 1941 Tenholassa, ison talon tytta-
rend. Hanen eldmantarinansa edustaa selvda sosiaalista laskua
maaseudun silmaatekevan, kunnassa arvossapidetyn ja Maalais-
liiton johtajien kanssa yhteydessa olevan isdnnan tyttaresta toi-
mistovirkailijaksi ja ravintolan vahtimestarin vaimoksi.

Marjutin tarina on yksi kilpailun laajimmista, Mlles sata ti-
hedan kasinkirjoitettua liuskaa. Siind ei sanallakaan puhuta tasta
sosiaalisesta laskusta, mutta epasuorasti se kylla tulee ilmi ela-
makerran sivuilta, niin kuin moni muukin asia joista ei suoranai-
sesti puhuta. Minkaanlaista rakoilevaa onnellisuusmuuria ei kui-
tenkaan rivien valista voi havaita, ainoastaan tuon epailyksen
siita etta onkohan kaikki aivan niin hyvin kuin mita tassa kerro-
taan.

Marjut Lehtipuron lapsuus oli hanen kuvaamanaan todella
turvattu ja onnellinen ison talon tytOn lapsuus. Kaikenlaista
pientd puuhailua kotitilalla, leikkimista palvelusvden lasten kan-
sa, joihin ei tehty mitaan eroa (leikkitoverina oli esimerkiksi
pihapiirissa asuvan karjakon kaksi aviotonta lasta), kaikki naytti
olevan hyvin. Isd oli yhteiskunnallisesti ja poliittisesti aktiivinen
osallistuja. Hanen sukunsa oli hallinnut tilaa 1700-luvulta lah-
tien, han oli mukana monissa luottamustehtavissd ja lautakun-
nissa. Valtakunnalliset poliitikot kavivat puhujamatkoillaan ti-
lalla saunomassa ja ravustamassa. (Marjut muistaa kuinka he
muiden tyttOjen kanssa kurkkivat alastomia poliitikkoja kun
nama tulivat saunasta).

Tilalle tuli kylan ensimmainen traktori ja pakettiauto. Kaikis-
sa kylan ja seudun juhlissa talolla oli tarked osuus. Marjut kuvaa
kotitaloaan: "Lapsuuskotini, jossa talla hetkella aitini ja isani
yksin asuvat, on kylan vanhin talo. Kukaan ei tieda, koska se on
rakennettu. Siind on suuri tupa ja kamari, takakamari, sali ja
tampuri, kaksi kuistia, arkikuistin vieressa maitokamari (kylma-
komero), ylhadlla iso vintti ja vintin peralla kaksi pienta huonet-
ta, joissa maanviljelyskoulun harjoittelijapojat asuivat, Pappan
50-vuotisjuhliksi tehtiin remontti, olin silloin 11-vuotias. Silloin
saimme keskuslammityksen ja vanha kaunis hella ja uuni, jonka
padlld oli kiva piilopaikka, hajotettiin. Satin ja kamareiden
kaakeliuunit jatettiin. Onneksi myOs paksut kattoparrut tuvassa
jaivat silleen. Kauniissa piharakennuksessa, jonka ilcda ei mystis-
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kadn kukaan tieda, asui minun lapsuudessani karjakko perhei-
neen. Niissa tiloissa diti pitda nyt museota."

Koko ajan ymparilla vilisi ihmisia; karjakko, muonamies, isan
naimattomia siskoja, harjoittelijoita ym. Lapsuus olikin taukoa-
matonta ohjelmaa ja puuhaa. Marjut sai osallistua moniin talon
tOihin, mutta leikkind, ei pakotettuna. "Minulle itselleni ndma
muistot ovat aurinkoisimpia muistoj a lapsuudestani. Tana paiva-

liian valmiisiin leluihin ja keinotekoisiin virikkeihinsa kyllas-
tyneet lapseni kadehtivat minun lapsuuttani juuri eniten naiden
tyOkokemusten takia."

Lapsuudenkuvauksessa korostuvatkin puuhat ja leikit, joista
kerrotaan tarkkaan. Sen sijaan sisarukset ja tapahtumat jadvat
paljon vahemmalle. Elama olikin epailemattd saann011ista ja
tasaista. Marjutin muistelmissa on selvad entisten olojen ihan-
nointia. "Kotia leikimme kallion kupeessa. Sellaisia koteja eivat
enda nykyajan muovileluihin hukutetut lapset osaisi loihtia .. .
Kylatiekdan ei ole enda se sama mutkikas, mukavasti paljaisiin
jalkapohjiimme luontuva tie, joka paikoin kasvatti kukkia ja
ruohoa tien keskustassakin. Reunustoilla kasvoi mansikoita,
joita tietysti sai vapaasti syOda, mista vain lOysi. Nykyinen tie on
viivasuora soratie ja autot pitavat huolen siita, etta lapset pysy-
vat tielta poissa."

Marjut yleistaa ja vandttelee eroa muihin maaseudun oloihin
nanden. Oikeastaan kaikkialla oli yhtd hyvin. "Varsinaista kur-
juutta ei vauraassa Lansi-Suomessa silloin enda ollut, emmeka
me lapset huomanneet mitaan eroja toisissamme yhdessa. leik-
kiessamme."

Isa oli patriarkaalinen auktoriteetti, jota toteltiin. "Han osasi
myOs sitten kehua ja kannustaa. liked ei saanut ja se minusta oli
vadrin. Aidille uskalsi sanoa vastaankin ja hanet oli helppo
puhua ympari, kun pappa taas ei koskaan perunut sanojaan."
Eldmakertansa lopussa Marjut pohtii yield isansa ja ditinsa suh-
detta ja sanoo: "Minka mina omassa lapsuudessani olisin halun-
nut olevan toisin, oli vanhempieni suhtautuminen toisiinsa. Ei-
vat he riidelleet, mutta eivat koskaan ndyttaneet mitaan muuta-
kaan tunteitaan. He olivat olleet minusta toinen toisilleen kuin
kaksi vierasta ihmista." Aiti oli talossa taysin alistetussa asemas-
sa ilman omaa rahaa tai vastuuta talouden pidosta. Niinpa
Marjut ihailikin isaansa yli kaiken, kun taas aiti oli paljon
vahemman tarked.

Koulussa Marjut jo havaitsi etta hanen vanhempiensa asema
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antoi hanelle kohtelussa etua ja kansakoulu menikin oikein
mukavasti. Sitten tuli oppikoulu, jota ei lahist011a ollut, vaan sits
piti kdycla Karjaalla asti. Koska Marjut voi pahoin autossa, han
muutti tatinsa kanssa asumaan Karjaalle koulun ajaksi. Tadlla
Marjut sanoo viihtyneensa hyvin, mutta koulu meni kurjasti.
Han sairasteli paljon eika laksyihin riittanyt kiinnostusta: "Pal-
jon mukavampi oli hakata polttopuita ja lammittad sitten uunia
vinttikamarissamme." Niin han jai kandesti viidennelle luokalle
eika koskaan saanut keskikoulun paastOtodistusta. Opettajiaan
han moittii ankaruudesta ja puolueellisuudesta. "Muistan kuin-
ka itkin katkerasti, kun sain Karjaan yhteiskoulusta viimeisen
todistukseni. Toinen luokalle jaaminen tuli minulle ihan yllatyk-
sena ... En kehdannut niin itkussa lahted ulos luokasta. Muut
lahtivat, mutta luokanvalvojani jai kirjoittamaan yield jotain
opettajapOytansa taakse. Han katsoi vain minua vihaisesti ja
lahti sanaakaan sanomatta. Toivoin, etta han olisi edes yrittanyt
minua jotenkin lohduttaa. Olin pitkan aikaa ihan epatoi-
voinen . ."

Selitysta koulunsa epdonnistumiseen Marjut ei kerro. Ilmei-
sesti siihen vaikutti eristynyt elama yhdessa kiltin tadin kanssa,
joka ei vaatinut mitaan.

Mutta eldmakertakirjoituksessa tams melkoinen epdonnistu-
minen menee nopeasti ohi. Kappaleen lopussa Marjut kertoo
kuinka han aluksi auttoi tOissa kotitilalla, erityisesti karjan hoi-
dossa. "Ja hyva karja meilla vaan olikin."

Taman jalkeen Marjut oli harjoittelijana lastenkodeissa, koti-
apulaisena, kotitalouskoulussa ja lopulta yksityisessa konttoristi-
koulussa Keski-Suomessa. Taman koulun suoritettuaan han pyr-
ki ja paasi ihmeekseen erdaseen keskusvirastoon tOihin 22-
vuotiaana, aluksi harjoittelijaksi ja sitten vakinaiseksi. Edelleen-
kin han on samassa ty6paikassa, eika siita ole kovinkaan paljoa
kertomista. Marjut nayttad nykydan tekevan lahinna kerroslahe-
tin ja kanslistin toita. Elamakertakin on syntynyt keskuksessa
tuuraajana ollessa. Varsinaista ammattiaan han ei enaa osaisi
harjoittaakaan ("se olisi niin yksitoikkoista j a aina kauhea stressi
paalla.").

Jos ammatti siis lOytyi varsin helposti, niin lOytyi myOs avio-
mies, Kaino. Han oli tyOkaverin serkku, jolla oli tapana kuijet-
taa vanhalla volkkarillaan tyttOja toista kotiin. Marjut muistaa
ajatelleensa "taidanpa isked siita elamani miehen ". Kaino oli
Lavialta askettain muuttanut, hanttihommia tekeva ja vailla
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ammattikoulutusta oleva tumma, komea poika, jonka kotitausta
oli ollut hyvin toisenlainen kuin Marjutin. Isapuoli oli pitanyt
ankaraa kuria, eika ollut tahtonut Kainoa edes kouluun paastaa
vaan taman oli karattava tOista. Kainon sosiaalinen tausta poik-
kesi siis melko lailla Marjutista. Vilkas seurustelu suuressa tyttO-
ja poikaporukassa, jossa juhlittiin paljon, padttyi nopeasti yllat-
tavadn raskauteen ja niin mentiin vuoden 1965 kesalla naimisiin
kotona Tenholassa melko vaatimattomin menoin.

Vanhemmat eivat tietenkaan oikein hyvaksyneet Kainoa, "ei-
han 	 ollut kunnon ammattiakaan, eika han koskaan ole
ollut mikaan suulas seuramies, joten eipa niita pisteita paljon
herunut tuosta ensitapaamisesta". Naimisiinmeno oli kuitenkin
selva asia, silla Marjut oli jo raskaana. Raskaus oli vaikea.
Marjut oksenteli koko ajan, olipa \Tatiana oksentaa haissakin.
"Hadmatkan teimme Helsinkiin Agricolankadulle, yhteiseen
pikkuiseen kotiimme lainatulla pakettiautolla, jossa oli vanha
keinutuoli, piian peili ja pieni takana (jonka diti osti minulle),
pari vanhaa tuolia ja pikkuinen pOyta ja iso kasa lakanoita ja
pyyheliinoja . . . ja tietysti haalahjat."

Asunnot sijaitsivat aluksi kaupungin keskustassa, pienia ja
ahtaita vuokra-asuntoja, puistoja ei ollut lahimaillakaan ja pako-
kaasut riesana. Kerran sitten Marjut sai tarpeekseen, kaveli Ison
Roobertinkadun asuntomyymalaan ja sai kuulla eta heidan
perheellaan olisi oikeus aravalainaan.

"Sitten myyj a naytti pienoismallin kaksikerroksisesta aravari-
vitalo-osakkeesta Oulunkyldsta. Sain piirustukset kateeni ja
din ulos. Kayelin kuin unessa . . ." Ja uni toteutui. Laina jarjes-
tyi rimaa hipoen, kun pappakin lainasi 7 000 markkaa. "Kavim-
me Oulunkylassa katsomassa uutta kotiamme, ja yOunethan
siina meni, olin niin onnellinen. Lunta oli paljon ja tuntui etten
koskaan ennen ollut nahnyt niin valkoista lunta ja niin kauniita
pikkutaloja ja katulyhtyjd ja kavelyteita . . . Talot olivat erivari-
sia, puuta ja siporeksia, ja kaikilla perheilla on oma pikkupiha.
Meidan kotimme on oranssinvarinen puuosiltaan. Se oli sOpO
kuin nukkekoti. Alakerrassa oli keittiO, vessa ja olohuone,
ylakerrassa oli 3 huonetta, vessa ja oma sauna. Kaapit olivat
siniset ja vihreat, yldkerran rappuset puunvariset, lakatut. Olin
ihan haltioitunut . . ."

Ulkopuolisen silmissa nama talot eivat ole Than nain viehatta-
via, vaan tavanomaista tekopirteda laatikkoarkkitehtuuria kes-
kella tasaista peltoa, nakOala vilkasliikenteiselle tielle, mutta
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Marjut oli ihastunut ja syysta. "Ensimmainen pdiva huhtikuuta
oli taas muuttopaivamme, mutta niin erilainen kuin aikaisemmat
pakkomuuttomme. Sita ei voi sanoin kuvailla milta tuntui tulla
keskikaupungin yksiOsta lahiOn isoon asuntoon, omaan kotiin,
Mlles sataan neliOOn. Kolme pakettiautollista oli jo tavaraa
kertynyt."

Tassa talossa asutaan edelleenkin, mutta uutta muuttoa jo
havitellaan.

Talossa on asuttu jo kymmenkunta vuotta, lapsia on kolme ja
elamd on vakiintunut turvallisiin uomiinsa. Kaino oli alkuun
huoltoasemalla tOissa ja samalla ravintolan vahtimestarina. Nyt
Ilan on pelkastadn iltatyOssa eradssa iltaravintolassa ja saa lisaksi
pienta tyOkyvyttOmyyselaketta polvensa takia. Han on erittain
kateva kasistaan ja pystyy nikkaroimaan vaikka mita. Itse asias-
sa Marjut toivoisikin etta Kaino perustaisi verstaan ja alkaisi
myydd tuotteitaana.

Kaino on myOs aina harrastanut autoja. Valilla hanella oli
hieno vanha amerikanrautakin, nyt ajetaan vaatimattomammin
Toyotalla (yksi harvoja eldmakertoja missa automerkki yleensa
mainitaan). Televisio tuli kotiin myOs pian avioliiton jalkeen,
sen sijaan pesukone saatiin vasta myOhemmin. Marjut sanookin:
"Ihmettelen miten parjasin niin kauan ilman pesukonetta, nyt se
on joka pdiva paalld."

Perheessd on myOs koira, marsu, kanarialintuja — hevonen
yield puuttuu, jota vanhin, nyt 15-vuotias tytar havittelee. Talou-
delliseen tilanteeseen Marjut on tyytyvainen: "Nykyistd elinta-
soamme *Ian suhteellisen korkeana, vaikka Kainon palkka ei
padtd huimaa, mutta meillandn on kaikkea. Raha riittaa hyvin
kaikkeen valttamattOmdan. Ennen oli toisin. Naimisiin mennes-
samme lopetimme jopa kahvin juonninkin, eika edes paivaleh-
tea ollut varaa tilata." Taloutta auttavat myis  kummankin kotoa
saatava ruoka, kala, liha ja marjat, vihannekset, joita pakastin
on pullollaan. Kaino metsastelee kotipuolessa, sen onkin hanen
padasiallinen harrastuksensa, "henki ja eldma".

Marjut harrastaa lentopalloa ty6paikan naisjoukkueessa ja
han on kaynyt myOs tyOvaenopistojen harrastuskerhoissa, mutta
hanen paaasiallinen elamanpiirinsa on koti, lapset ja mies. Niin-
pa elamdkerrassa on koko aineiston laajin ja perusteellisin koti-
elamdn ja hasten kuvaus. Samalla tassa kuvauksessa tulee esille
joukko mielenkiintoisia perhesuhteita koskevia ongelmia, jotka
Marjut itse sivuuttaa hyvin kevyesti.
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Kokonaisuutena kuitenkin Kainon ja Marjutin elamd on men-
nyt hienosti. Erityisesti verrattuna nuoruuden kavereihin ja Kai-
non sukulaisiin, joihin Marjut elamaansa mielelldan vertaa. Yksi
Kainon veljista on alkoholisoitunut ekonomi ja heidan parhaat
avioliiton varhaisaikojen ystdvapariskuntansa, joiden luona he
usein kavivat saunomassa, "ryyppasivat, riitelivat ja suorastaan
tappelivat usein". Lopulta perheen tytar joutui sijaishoitoon ja
avioliitto pdattyi eroon. Nyt ystdvatar kay joskus Marjutin luona
"surkean nakOisena" ja viettaa siella muutaman paivan lahteak-
seen taas liikkeelle.

Marjutin omat sisarukset, vanhempi veli ja nuorempi sisko
ovat menestyneet paremmin. Sisko on pienehicOn talon emanta-
nä Keski-Suomessa ja veli on valmis ekonomi, joka viljelee
kesaisin suvun tilaa "tappiolla". Aidin kanssa Marjut on hyvissa
valeissa ja soittelee talle joka viikko. Epasuorasti kay ilmi,
etteivat valit aiemmin, epailematta epasaatyisen avioliiton ja
ehica muidenkaan syiden takia olleet niin hyvat.

Marjut kertoo laajasti vaikeuksistaan lasten kanssa, jotka
ovatkin kohtalaisen epatavallisia. Lapset ovat olleet kaikki
enemman tai vahemman avuttomia ja riippuvaisia aidista ja
Marjutin tddista, joka heita pienend hoiti. Vanhinta, Kaarinaa,
ei saatu menemaan tarhaan (syyna saattaa olla se, etta hanet
sijoitettiin kolmivuotiaana ruotsinkieliseen tarhaan aivan kieli-
taidottomana) ja kouluun meneminenkin oli aluksi hankalaa.
Viela kolmannella luokalla han piirteli vain pikku-ukkoja kes-
kelle paperia, niin kuin Marjut kertoo. Toiseksi nuorin, Matti, ei
myOskaan olisi halunnut menna hoitopaikkaan, mutta pakkohan
hanet oli vieda. "Ikava kylla nuo meidan kakrut ovat sellaisia
arkajalkoja, etteivat uskalla yksin, vaikka kuinka tekisi mie-
li . ." Nuorin, Taru, joka on kolmivuotias, kastelee Oisin ja on
muuten osoittautunut samanlaiseksi "arkajalaksi" kuin muutkin.

Nyt Kaarina on itsendistynyt ja "tuntuu varhaiskypsalta" ja
koulukin menee joka vuosi paremmin, mutta "Matti-parka tun-
tuu hanen rinnallaan niin perin avuttomalta ja passiiviselta".
Marjut saa joka ilta pantata hanen paahansa laksyja, mutta
mikaan ei auta. Kouluunkin Matti on saatettava vaikka han on
10-vuotias. Viela viisivuotiaana hanet sai pukea ja riisua kuin
pikkuvauvan. Lapset ovat tietenkin myOs sairastelleet paljon,
mutta eivat mitdan vakavampia tauteja. Jos lapset ovat jonkin-
lainen perheen peili, niin mita tallaisesta lasten ongelmien ku-
vauksesta voi sanoa suhteessa perheen tilanteeseen? Senhan
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Marjut kuvaa aivan aurinkoiseksi ja ongelmattomaksi. Tosin
Kaino ja han eivat enda kovin paljoa ride, koska Kainon ty6 on
sellainen, etta han latee ennenkuin Marjut tulee kotiin ja
nukkuu Marjutin lahtiessa tOihin. Yhteista aikaa on lahinna vain
viikonloppuisin ja lomilla, joiden vietosta perheella on myOs
pienta kinaa. Marjut haluaisi olla Tenholassa ja Kaino taas
kotonaan Lavialla.

Kotona nukutaan myOs eri huoneissa "ihan kaytannOn syista",
koska Marjut joutuu huolehtimaan pikku Tarusta ja "saan aina
vaihtaa Tarulle kuivat housut tai kayda hanen kanssaan vessassa,
en todella jaksaisi usein enda jakaa Oisin aikaani Kainon kan-
sa . . . Kaino ei oikein tasta jarjestelysta pia.. Han on pirted
tOista tullessaan."

Nain siis aviopuolisot tuntuisivat olevan melko lailla etdanty-
neita toisistaan. Marjut kertoo etta kylla he silloin tallOin riitele-
vatkin, jolloin Kaino mOkOttaa ja kiroilee, mihin Marjut ei ole
tottunut.

"Kainon kanssa tulen kylla toimeen, jos jaksan olla kdrsivalli-
nen. Han on kylla hieman vaikea luonne, itsepainen kuin pahai-
nen kakara. . . . Kun han suuttuu, han joko mOkOttad tai kiroi-
lee, ja minua molemmat tavat arsyttavat. Meilla kotona ei
kiroiltu koskaan ja mina en siihen totu, siihen Kainonkaan
panetteluun. Joskus pelkaan, etta hankin menettad hermonsa,
niin kuin hanen nuorin siskonsa. Han haluaisi olla menestyva
leijonamies. Minusta tuntuu, etta han on valista katkera. Vaikea
lapsuus on jattdnyt ladneenkin jalkensd, ja sita on enda vaikea
korjata. Se on ikaan kuin parantumaton tauti, johon perheen on
sopeuduttava . . . Lapsena rakkautta vaille jaanyt on koko ikan-
sä kuin koiranpentu, joka kerjda hellyytta, mutta ei osaa itse sita
lahimmilleen jakaa silla lailla kuin pitaisi . . . Kuitenkin uskoi-
sin, etta mein menee Kainon kanssa yield hyvin olosuhteisiin
katsoen."

Lukijan kannalta nayttaisi silta, etta Marjutin omat tarkat
havainnot viittaisivat aivan toisenlaiseen johtopaatokseen. On
toki ilmeista etta han itse on ollut erittain ylihuolehtiva diti, etta
varsinkin ensimmainen lapsi sai karsia vaikeista asunto-oloista
selca paivahoito-ongelmista ja taloudellisista huolista, mutta silti
kaikki viittaisi siihen, etta elamakerrassa esitetyn aurinkoisen ja
varjottoman julkisivun takana on huomattavasti suurempia on-
gelmia kuin mita Marjut itse haluaa myOntad.

Lisalcsi molemmille on ominaista selva uskalluksen puute.
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Marjut haaveilee omakotitalosta jossain radan varrella, jossa
olisi tilaa Kainon verstaalle ja Kaarinan hevoselle ja iso puutar-
ha. Ottaen huomioon perheen tiukan talouden hevonen tuntuu
jotenkin eparealistiselta. Se liittyy kuitenkin toiseen haaveeseen,
nimittain "meidan kaikkien salaisena haaveena on aina ollut
yield muutto maalle, ihan maanviljelijOiksi". Tama haave olisi
aivan mandollinen toteuttaa: Marjutin isa olisi myynyt osan
tilasta heille j a suunnitelma oli niin pitkalla, etta "asian kunniak-
si aloimme odottaa vauvaakin". Hanesta piti tulla aito maalai-
nen, mutta "muuttoasiamme raukesi; emme uskaltaneet enda
aloittaa uutta elamaa aivan erilaisissa olosuhteissa". Marjut olisi
ilmeisesti uskaltanut mutta Kaino eparOi: han ei halunnut olla
tekemisissa Marjutin vanhempien kanssa ja menettaa yhteyttdan
kotitilaansa Lavialla. Tyypillista on, etta Marjut selittaa tarnan-
kin asian hyvaksi sanomalla, etta hantd olisi kuitenkin pelottanut
Kaino ajamassa heidan jyrkkia joenpenkkaniittyjadn traktorilla.
Nain siis taman haaveen tilalle on tullut omakotitalo, nyt kun
rivitalo on jo maksettu ja sen voisi myyda.

Lehtipurojen perheen paivarytmista Marjut antaa hyvin tar-
kan kuvauksen: "Nykyisin paivani alkaa kello kuusi. Silloin
herdtan myOskin Kaarinan. Mina nautin siitd, jos ehdin keittiOOn
ennen Kaarinaa, levitan Helsingin Sanomat pOydalle, kuuntelen
radiota ja juon kahvini kaikessa rauhassa. Kun Kaarina tulee,
han sulkee radion, syo muroja ja voileipia, laksykirja tai Hesarin
sarjakuvat nendnsd alla ja hirmuisella kiireelld han etsii vaattei-
taan ja kynidan, milloin mitakin ja lahtee parasta ystdvdtartdan
hakemaan jo varttia yhi seitsemdn (. . .) Matin herattdminen on
vaikea juttu, mutta kun pukeutumisestakin on kunnolla selvitty,
murot syeity ja kaikki tarpeelliset koululaukussa, lapaset ja sukat
etsitty ja lOydetty, landemme Matin kanssa kovalla kiireella,
tavallisesti mein ei ole aikaa kuin viitisen minuuttia koulun
kellon soittoon. Juoksemme pellon poikki polkua pitkin tielle,
siita liikennevaloista yli tien, ja siind se Matin koulu jo onkin, ja
minun juna-asemani. Junalla ajan nopeasti tOihin. Meilla on	 1
kellokortti ja liukuva ty6aika ja usein saan ottaa illasta jatkoai-
kaa, etta viikon lopussa plussat ja miinukset tasmaavat .. .

Anttila, LOytO-Market, Tuote-Valinta ja Ale-Pajusen kulutta-
jan pikatukku ovat mukavan ldhella, samoin kirpputori, josta
saan muutamalla markalla kayttOkelpoisia, jopa muodinmukai-
sia vaatteita lapsille . . . Torstaisin kayn suoraan tOista lentopal-
loa pelaamassa viraston naisporukassa .. .
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Yleensd Kaino on jo ldhtenyt tOihinsd ja verhot ikkunoissa
roikkuvat kuin niissa olisi leikitty Tarzania. Eteisessa on heti
sikin sokin markid takkeja, lapasia ja saappaita lattialla, omien
ja vieraiden. Taru ja Muru (koira) juoksevat riemuissaan vas-
taan, melske on melkoinen . . . mutta ruokaa on hellalla, yleen-
sa 	 perunamuusia ja uunissa karrelle palaneita
siankylkiluita . . . Ihan hyva nainkin, kylld mind sitten niitd
vitamiineja ostan. Ilta menee pyykinpesussa ja patistaessa Mat-
tia laksyjen lukuun ja sitten siind vieressa istuessa tai erotuoma-
rina lasten jokailtaisissa tappeluissa, jotka aina alkavat ihan
pienistd erimielisyyksistd . . . Telkkari on viime aikoina ollut
useinkin koko illan kiinni. Lapsia patistan yhdeksan maissa
nukkumaan, mutta hyva jos kymmeneksi hiljenee . . . Tarua
nukuttaessa mindkin jo lopullisesti vasanddn. Kylissd emme
juuri kay."

Marjut kuvaa itsedan huolimattomaksi haaveilijaksi, minks
kuvauksen olen saanut kuulla useamminkin vastaavassa asemas-
sa olevan naisen suusta. Kertomuksestahan kay myOs ilmi, etta
hdn huolimattomuudesta huolimatta huolehtii ldhes kaikista per-
heen arkirutiineista, vaikka mies onkin paivat kotona. Kaupassa
kdynnit, pyykinpesu, siivoamiset, lasten koulunkaynti ja jopa
pukeminen ovat kaikki Marjutin harteilla.

Toisena eldmakerran erikoisuutena on Marjutin oman ulko-
ndOn ja ulkoasun kuvaus, joka on sekin viehdttdvan suorasukai-
nen. "Kohta taytan 39 vuotta ja uskallan sanoa kylld kenelle
tahansa ikani, miksen voisi. Pienen pienen meikin laitan naa-
maani korkeintaan viisi kertaa vuodessa. En mind aamuisin
kerkidisikdan mitdan maaleja naamaani sutaista ja kaikki tutta-
vat tOissa ja muualla ovat tottuneet minuun tammOisend . .
Kainollekin kelpaan tdmmOisend ja mikas sen mukavampaa.
Viime vuonna sain silmdlasit 	 . yleensd *Ian niita vain tOissa.
Jos olen oikein vdsynyt niin ne peittdvat hienosti nuo mustat sil-
mdnaluset, jotka joskus roikkuvat hyvinkin hurjasti. Kampaaj al-
la olen kaynyt naimisissaolomme aikana ehka 4-5 kertaa. Pesen
tukan kaksi tai kolme kertaa viikossa ja harjaan kuivaksi, jakaus
tulee itsestdan keskelle padtd, nuo hOrOlcorvat pilkistavat niin
hassusti pitkan tukan lomitse, jos en laita nauhalla poninhannal-
le. TammOisend mind olen ihan tyytyvainen itseeni."

Kaikkiaan Marjutin antama kuva itsestadn on tyytyvaisen,
ulkoisesti melkolailla tasapainoisen ja "lapsenuskonsa" sdilyttd-
neen ihmisen kuva. Tallaisia ominaisuuksia hdn toivoo lapsil-
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taankin: "Toivon etta lapset jaksaisivat aina suhtautua eldmaan
ja siihen vastamakeenkin optimistisesti ja etta he jaksaisivat
kuunnella lahimmaisiaan ja auttaa parhaan kykynsa mukaan ja
toivon, etta he sailyttaisivat lapsenuskonsa."

Ilman tata lapsenuskoa Marjut Lehtipuronkin eldma olisi ii-
meisesti ollut paljon ankeampaa. Ongelmia ja ristiriitoja olisi
muillekin jakaa, mutta elamakertaa lukiessa ne ikaankuin haipy-
vat ruusuisen autereen taakse. Tama on juuri "minulla menee
hyvin" -tarinan perusominaisuus, silloin kun se on tarpeeksi
laaja ja monipuolinen.

Kaarina Harjula, 30

Kolmannen ja neljannen sukupolven rajamailla olevien "minulla
menee hyvin" -tarinoita on elamakertojen joukossa melko run-
saasti. Tassa on yritetty valita mukaan melko erilaisia, joskaan
erot eivat ole kovin suuret. Edella tarkasteltu Marjut Lehtipuron
tapaus on erityispiirteistdan huolimatta varsin kattava ja Kaarina
Harjulan tarina on sita vain taydentava.

Kaarina on hiukan nuorempi, mutta hanen miehensa ammatti
ja pyrinnOt ovat ehka tyypillisempia kuin Kaino Lehtipuron ja
molemmat ovat lisaksi ylioppilastutkinnon suorittaneita. Kaari-
nalla opinnot ovat jadneet kesken ja han on nykyaan kotiaitina
tittelindan hum.kand.; mies on sen sijaan opintonsa loppuun
suorittanut opistoinsinOOri, saman kylan ja samanlaisen tilan
poikia kuin mista Kaarinakin on kotoisin.

Kaarina on syntynyt Siilinjarvella suurehkon tilan tyttarena.
Tilan pinta-ala on n. 50 hehtaaria josta tuolloin toistakymmenta
viljeltya. Lehmia on yha yield 6-7, lisaksi vasikoita, hiehoja,
hevonen, kanoja ja porsaita. Kaarinan lapsuuden muistoihin
kuuluu tilan jatkuva laajentaminen ja lisdrakennusten rakenta-
minen. Niinpa tila onkin nyt 30 peltohehtaareineen savolaisittain
melko huomattava. 60-luvun taitteessa rakennettiin uusi Odra-
kennus, jolloin vanha purettiin ja vietiin pois, Kaarinan suruksi.
Traktori ja puimakone hankittiin samoihin aikoihin.

Isa kasvatti maaratietoisesti vanhimmasta pojastaan tilan jat-
kajaa: kaikki muut menivat oppikouluun, paitsi vanhin poika.
Isar' suunnitelma myOs toteutui, silla pojasta on piakkoin tulossa
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talon uusi isanta. Lapsia oli kaikkiaan kuusi, kolme veljed ja
kolme siskoa, joista Kaarina oli toiseksi vanhin.

Ero pientilallisten lasten kohtaloon yield samoina aikoina ja
aikaisemmin on selvd. Nyt kaikki viisi nuorempaa lasta kavivat
oppikoulun ja ovat erilaisissa akateemisissa ammateissa tai sitten
kotirouvina. Koulumatka oli pitka ja perhe sai itse kustantaa
kuljetukset ja koulumaksut, joten kouluttaminen ei ollut
helppoa.

Lapsuus oli Kaarinalla valoisaa ja ihanaa aikaa. Aiti ja isa
olivat molemmat todellisia.. maalaisihmisia. "Aiti oli lammin
touhukas ja punaposkinen. Aidilla oli tumma, paksu tukka, joka
ulottui vapaana takapuolen alle. Arkisin se oli aina kaar011a
huivin piilossa, mutta juhliin diti kampasi sen paan ymparille
kaksinkertaiseksi lettiseppeleeksi. Ihailin silloin hanen komeaa
tukkaansa ja surin sita, etta olin saanut itselleni vaalean hailakan
(. . .) Aiti piti joka paiva esiliinaa edessdan, sini- ja punaruutuis-
ta. Sen helmaan niistettiin nuhanenat ja kuivattiin kyyneleet ja
sen edustasta lOytyi tarvittaessa sappineula. — Haaverin varalta,
oli . aidilla tapana sanoa.

Aidin syliin paasi aina. Siihen oli hyva painautua silloin, kun
itketti tai vasytti tai kun halusi muuten vaan olla lahella ja
kuunnella aidin laulua. Aiti lauloi hyvin kauniisti ja hyvin pal-
jon. Hanelid opimme lukemattomat lastenlaulut, piirilaulut ja
monet virretkin. Iltaisin han lauloi meidat uneen (. . .)

Aidilla oli kadet taynna tyOta. Han hoiti lehmia, sikoja ja
kanoja, leipoi ja laittoi ruokaa, siivosi ja pesi pyykkid, parsi,
paikkasi, neuloi, kutoi mattoja ja valkoisia alusvaatteita.

Isd taas "teki tOitaan ulkona pelloilla ja metsissa. Arkipaivisin
han kavi sisalla vain syOmassa ja juomassa kahvit. Talvella isa oli
poissa koko paivanvalon ajan: han lahti aikaisin aamulla hevo-
sen kanssa savottaan ja palaili vasta iltahamdran tultua. Pakkas-
paivind han oli ihan huurussa, parrasta ja kulmakarvoista riippui
jadpuikkoja, posket olivat punaiset (. . .) Isa seisoi kauan aikaa
ennen syOntidan uunin luona ja lammitteli itseadn (. . .)

Isalla oli tumma tuuhea tukka, mutta se ei taipunut niin kuin
aidin vaan oli piikkisuora. Han kampasi sen sunnuntai-aamuisin
ja vieraille mennessaan veden kanssa taaksepain. Isalla oli kor-
kea otsa ja tummat kapeat kulmakarvat. Silmat olivat pienet ja
elavaiset, ruskeat (. . .) Nend oli iso kolmiomainen ja suu ohut-
huulinen ja vikkeld. Parransanked oli miltei aina, mustaa ja
karheaa (. . .)
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SyOdessaan isa kyseli aidilta pdivan tapahtumat, lehmista ja
muusta. Mekin saimme kertoa kaikki omat asiamme (. . .) Jos-
kus isa tarinoi hirvista, janiksista, ketuista ja teerista, joita oli
savotassa nahnyt. Han soi kauan ja kertoili koko ajan."

Talossa oli myOs mummi, aidin diti, joka pukeutui aina mus-
tiin ja lauloi paaasiassa surullisia virsia ja hoiti pieninta veljea,
josta tulikin hanen lempilapsensa.

Koulu meni aivan mukavasti: Kaarina muistaa eradn aitienpai-
van kun han sai lukea ditienpaivarunon ja hanta oli vannotettu
ettei saa katsoa ditidan, mutta sitten han kumminkin katsoi ja
pillahti itkuun ja niin kaikki aidit itkivat, niin liikuttava se runo
oli.

Oppikoulu alkoi normaalisti vaikka koulumatka olikin pitka,
30 kilometrid paivassa, mutta sitten Kaarina alkoi yhd enemman
uppoutua omiin haaveisiinsa ja maailmantuskaansa. Valit aidin
kanssa alkoivat menna huonoiksi "olimme kaksi aivan vastakkai-
sella tavalla ajattelevaa ihmista, joiden ymparilld leijaili alitui-
nen, sahkOinen vaarinymmarrys.

Riitelimme niin etta raikui, huusimme ja lopulta itkimme
kumpikin tahoillamme. Kinattiin periaatteista periaatteetto-
muuksista (. . .) Miksi aiti vahti sairaalloisesti tekemisiani ja
pilasi likaisilla luuloillaan ja haukkumisillaan pienimmatkin on-
nen hetkeni? Ja miksi hanen piti tietaa kaikki, ajatuksetkin?
Herran tanden, miksi han aina tuli ja pilasi kaiken?"

Kaarina eli kandessa maailmassa, lukiolaistytOn elamda, unel-
miensa, runojensa j a ihastuksiensa kanssa seka toisaalta maalais-
talon arkea ja nama eivat oikein sopineet yhteen. Seestyminen
tapahtui vasta kun Kaarina oli ollut kesan poissa kotoa "voima-
kasluonteisten vanhempien" luota, jolloin koulussakin alkoi taas
sujua ja "aidinkin kanssa aloin tulla jalleen paremmin toimeen.
Vahin aanin palailimme lahthasemiimme ja muutaman vuoden
takainen keskindinen luottamus lujittui vahvemmaksi kuin kos-
kaan ennen. Molempien sisaiset myrskyt nayttivat tyventyneen,
oli sees."

Ylioppilaskirjoituksia kevadlla 1969 hairitsi mummon sairastu-
minen ja kuolema toukokuun alussa. Hanelle oli luvattu etta han
saisi kuolla rauhassa kotona ja aluksi han makasi heikkona tuvan
kamarissa, sOi vahan ja tarvitsi jatkuvaa hoitoa. Sitten "eraana
paivand Anni-tati tuli meille ja jarjesti mummolle paikan Kuo-
pion keskussairaalaan. Mummo ei olisi millaan halunnut Milted —
itkien han pyysi saada kuolla kotona, omassa sangyssdan. Mutta
tilattu ambulanssi ajoi vadjadmatta pihaan ja valkotakkiset mie-
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het kantoivat paarit sisalle. Mummo ei enda itkenyt. Han hyvas-
teli mei& yksitellen isasta kuopukseen (. . .) Isalle mummon
lahtO oli vaikeaa, silla han oli aikoinaan tullut luvanneeksi
anopilleen, ettei pakottaisi tatd koskaan kattonsa alta sairaalaan
eika kunnalliskotiin (. . .) Isd valtteli mummon katsetta koko
hyvastelyn ajan, pysytteli kauempana toisten takana ja havisi
sitten huomaamatta ulos . . ." Niin mummo vietti sitten viime
hetkensa sairaalan teho-osastolla, hengityskoneessa ja letkuissa,
mitadn maailmasta tietamatta.

Kirjoitusten jalkeen Kaarina pyrki Taideteolliseen, mutta ei
paassyt: "Olin maalaishiiri kaupunkilaishiirten jokossa." Niin
han sitten vietti vuoden kotona tyhjan panttina, koki olevansa
tarpeeton, naapurien ihmettelyn kohde. Vasta kun isa melkein
puolivalcisin sai hanet sentaan liikkeelle ja tansseihin, han tutus-
tuikin tulevaan mieheensa Santtuun ensimmaisissa tansseissa, sai
tyOta kirkonkylan kirjakaupasta ja syksylla paasi Joensuun kor-
keakouluun lukemaan suomenkielta ja kirjallisuutta. Opinnot
alkoivat nain yhdessa nuoremman sisaren kanssa, joka oli pads-
syt lukemaan historiaa. TytOt asuivat yhdessa pienessa yksiOssa,
opiskelivat ahkerasti, seurustelivat kumpikin poikasystavansa
kanssa, jotka tulivat sdann011isesti kaymdan — Santtu opiskeli
Joensuun teknillisessa opistossa jo kolmatta vuotta.

Runsaan vuoden seurustelun jalkeen Kaarina ja Santtu meni-
vat komeissa kesahaissa naimisiin ja lapsi tuli sitten seuraavana
vuonna. Sita ennen Kaarina oli saanut luettua pois alta kaiken
muun paitsi gradun, jonka han ajatteli tekevansa lasta hoitaes-
saan.

Tyttaren syntyma oli nuorelle parille suuri jarkytys, silla han
syntyi synnynnaisesti sydanvikaisena. Pitkan leikkauksen ja sen
vaivalloisen jalkihoidon takia siirryttiin asumaan Helsinkiin ja
Santtukin valmistui ja niin Harjulan pariskunta on asunut vuo-
desta 1975 lahtien Helsingin seudulla, Olarissa. Santtu meni
tOihin ja Kaarina jai kotiin hoitamaan tyttOd, jolle pian tuli
pikkuveli seuraksi. Alkuun Kaarina kerasi yield aineistoa gra-
duaan varten, mutta nyt se makaa pOlyttyneend makuuhuoneen
kaapin Nand, eika ole ainakaan lahitulevaisuuden suunnitel-
missa.

Nyt Harjulan perhe dad aivan normaalia lahiOelamad. Santtu
etenee hyvad vauhtia ammatissaan ja Kaarina on puuhakas
kotirouva, jonka elaman tayttavat kaksi pienta lasta. Jokunen
vuosi takaperin sattui yield toinen ikava yllatys kun Santun
nuorempi veli, komea ja seurallinen poika kuoli yllattden. Tama
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vaikutti siihen, etta Harjulankin perhe alkoi ajatella elamaa
uudelleen. "Elamd lOysi itseisarvonsa ja puhtaan tarkoituksensa.
Pdatettiin hidastaa vauhtia, dad lapsille, toisillemme. Suunnitel-
missamme ollut hartiapankkirakentaminen sai unohtua, Santtu
jatti pitkaksi aikaa ylityOt ja enemmat osallistumiset. Tuli rau-
hallisia koti-iltoja nelistaan, aikaa levata, ajatella."

Ajatustaukoa ei tosin kestanyt kovinkaan kauan. Nyt on
omakotitalon tontti ja katsottuna ja rakentaminen alkoi pian
elamakerran kirjoittamisen jalkeen. IltatyOt tulivat tietysti ku-
vaan mukaan ja Kaarinakin on varmaan kohta menossa tOihin.

Santusta ei Kaarina paljoa kerro. Han on turvallinen, iloinen,
naurava, optimisti viimeiseen asti. Maalaistalon suuren perheen
poika. "Meilla oli siten Santun kanssa alusta alkaen paljon
yhteista, olimme tasavertaisia: oli samanlainen koulupohja ja
koti, samantyyppinen kasvatus ja elamankatsomus. Tunsimme
samoja ihmisid, seka nuoria etta vanhoja. Tama kaikki merkitsi
paljon — vankkumaton perusta oli olemassa. Sille rakentaminen
ei tulisi olemaan uhkarohkeaa eika uskaliasta."

Kuitenkin haiden kynnyksella Kaarina kertoo eparOineensa:
"Olinko sittenkin sinetiiinyt eldmani suunnan liian aikaisin?
Olisiko pitanyt yield odottaa ja selvittad tunteensa rehellisesti ja
puolueettomasti, tarkkailla niita tovi ulkoapain, vahan kauem-
paa ja paattad vasta sitten. Ehka, en tiedd."

Tallainen eparbinti leimaa monia "hyvin menee" -tarinoita sen
eri vaiheissa. Mutta nyt kaikki nayttad hyvaltd. "Tandan uskon
omaan tulevaisuuteemme taas valoisammin kuin pitkiin aikoihin
(vahemman valoisasta ei juuri kerrota): on olemassa puoliksi
toteutunut toive, unelma valkoisten kinosten alla; saimme han-
kittua sdastOillamme rivitalotontin Vantaalta."

Maalaistalon pikku runottaren unelmat ovat loppujen lopuksi
varsin konkreettisia. Elamakerta on romanttisine kuvauksineen,
onnen ja surun herkkine hetkineen varsin novellistinen, aika-
kauslehtimainen. Kaikki on varsin helppoa, myOs muutto kau-
punkiin, asuminen lahiOssa kanden lapsen kanssa, miehen pois-
saolot. Siita ovatko suhteet mieheen enad kunnossa, harmitta-
vatko keskenjaaneet opinnot, millaista on asuminen lahiOn koti-
rouvana, ei Kaarina enda kerro. Han on oppinut peittamaan
sisimmat tunteensa. Haastatteluakin on vaikeaa jarjestaa, kun
perheella oli kovia kiireita ja haastattelutilanne oli hyvin varo-
vainen. Tdssa voidaan puhua melko taydellisesti tyyppitarinasta:
suomalaisen lahiOn onnellisesta maalaisperheesta.
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Toivo Kankainen, 40

Toivo Kankaisen eldmantarina on miehen "minulla menee hy-
vin" -tarina sen darimmaisessa muodossa. Se on eldmassa koetun
menestyksen tarina, jossa kaikki on Arjestynyt parhain pain.
Suurimmaksi osaksi oman ahkeran tyOn ja ratkaisujen ansiosta.
menestystarinat ovat niitd, joiden julkisuusaspekti on ehka kaik-
kein selvin; niiden julkisivuista saamme lukea naistenlehdissa ja
niita esiintyy ympdristOssamme lukuisia.

Monet julkkisten menestystarinat ovat toki pelkkaa kuorta:
upea omakotitalo uima-altaineen, loistoauto, kaunis vaimo, iha-
na lapsi, tuottoisa ty6, saattavat olla muuttuneet jo muutaman
vuoden pdastd Hymy-lehden herkutteluaineistoksi; talo on vasa-
ran alla, veroviranomaiset niskassa, vaimo ja lapsi poissa, alko-
holiongelma tyOnsaannin esteend.

Tassa kasiteltavat menestyksen tarinat ovat toki aidompia. Ne
eivdt ole pelkastaan julkisivua. Eldma on todella ollut eteenpain
menoa ja eldmdltd odotetaan paljon. Menestystarina on miehen
tarina. Vaikka jotkut naisten tarinat lahestyisivatkin naita me-
nestystarinoiden aspekteja, niin niihin sisaltyy niin paljon muu-
takin, ettd niista puuttuu sama vauhdin hurma ja kaiken koko-
naisvaltainen hallinta. Samoin tyOn keskeisyys on menestystari-
nan ehdoton edellytys. Perheen parissa ei voi menna lujaa
samassa mielessa kuin tyOssa. Paitsi jos perhe on hajoamassa.

Pelkkd tyOn kuvaaminen on taas naisille erittain harvinaista.
Toivo Kankaisen tarina ei ehka ole vain tyypillinen ja puhdas
menestystarina, silla siihen sisaltyy myOs selvad elaman uudel-
leenarviontia selca vahvoja elamanmuutoksia.

Toivo on hyvin toimeentuleva yrittajd, joka kirjoittamishet-
kella on muuttamassa uuteen, hienoon omakotitaloon, joka
huolehtii hyvin vanhemmistaan ja suhtautuu sisaruksiinsa melko
lailla ylenkatsoen.

Viela puhtaampia menestystarinoita kuin Toivo Kankaisen
aineistosta kylla lOytyy. Esimerkiksi nimimerkin "Kalle Ranta-
la" -tarina, jossa eldmakerta on kirjoitettu noin vuotta ennen
kirjoittajan 50-vuotispaivad, mutta joka silti paattyy 50-vuotis-
paivan tunnelmiin. Kerronta tapahtuu mybs kolmannessa per-
soonassa. 50-vuotispaivdn ilta vietetdan talviongella "itsekseen,
omine mietteineen eletysta elamastd, nauttien kimaltelevasta
hangesta, kirkkaasta taivaan sinesta, auringon haikaisevasta kiil-
losta".

14 Suomalainen elama
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Puitteet "Kalle Rantalan" kertomuksessa ovat tosi tyypilliset;
maalaispoika tulee kaupunkiin ja "ty6 oli paljon helpompaa kuin
mihin kotona oli tottunut ja ennen kaikkea; siita sai selvaa rahaa
kouraansa kun kotona ei ollut saanut muuta kuin ruuan ja
vaatteet ja kovasti pyytamalla elokuvalipun tai tanssilipun hin-
nan". Sitten han menee naimisiin, alkaa opiskella teknista alaa,
ensimmainen lapsi tulee, kituutetaan omakotitalojen yldkerrassa
ja sadstetaan, Kalle valmistuu, toinen lapsi, mutta jo "tastahan
se alkoi varsinaisesti Rantalan Kallen elamisen laatu parantua".
Eli saatiin rahaa, omaisuus karttui, tOita riitti ja lapset kasvoivat.
Nyt on Kallella oma omakotitalo (melkein alusta asti itse raken-
nettu), kesamaki, auto, mukava ty6paikka. Ystavia ei paljoa
ole, mutta perhe on ehj a. ja onnellinen; "on opittu turvautumaan
perheeseen pahaa maailmaa vastaan". Nain on menestystarina
ummessa.

Menestystarinoihin kuuluu eldmdn ulkoinen vahva hallinta ja
suorastaan aidon tuntuinen sisainen hallinta. Milan liittyy sekin,
etta elamakertaa kirjoitettaessa ollaan melko lailla varovaisia;
tarinan taytyy olla rikkeetOn. Siind kirjoittaja on oikeastaan
vahan ulkopuolinen tarkastellessaan omaa tarinaansa. Vastoin-
kaymiset sivuutetaan kevedsti vitsaillen eika ongelmista suin-
kaan uskouduta tuntemattomalle lukijalle, vaan sisimmat tun-
teet pidetaan visusti omana tietona.

Toivo Kankainen on siis yield nuori, vasta 40 tayttanyt, mutta
elamassaan jo hyvin menestynyt mies. Hailella on vaimo, kaksi
ottolasta, pieni yritys ja han on vasta muuttanut omaan taloon,
jossa on sauna ja uima-allas, vari-TV ja stereot. Autotallissa
seisoo amerikanrauta, jos ei muuten niin silloin kun omistajat
ovat lomalla Espanjassa (kerran kesalla ja kerran talvella). Ero
on suuri verrattuna Toivon lahtOkohtiin Ilomantsin Hattuvaaras-
sa itarajan pinnassa. Isalla ohi keskisuuri tila, jota han sinnik-
kaasti viljeli. Lapsuus oli niukkaa, ja Toivo muistaa hyvin lap-
suutensa joulut, jolloin ainoana joululahjana olivat paikatut
lapaset. Tilalla oli pinta-alaa kaikkiaan n. 40 ha, joten metsda
riitti myytavaksi asti. Kun Toivo taytti 18 vuotta han saikin
moottoripyOrdn, mika 50-luvun loppupuolella ei ollut aivan
yleista. Mutta tats ennen han oli jo oppinut tekemaan ankarasti

luonut vaikkapa lannan ennen kouluun menoa jonne oh 20
kilometrin matka (Toivo asui viikot koululla) ja paiskinut isan
kanssa tOita kaikkina vapaa-aikoinaan.

Mutta Toivo haaveili jo muusta; han pyrki oppikouluun vas-
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toin vanhempien tahtoa, jotka toivoivat hdnesta tilan jatkajaa,
mutta ei pdassyt (vdhalta piti), ja meni sitten ammattikouluun
muurarilinjalle. Rippikoulu, moottoripyOrd ja sotavaki saivat
Toivon nakemadn "vanhempieni tyOn toivottomuuden, mina en
enda voisi olla toinen sukupolvi, joka uhrautuu talle tietamattO-
myyden alttarille".

Vuonna 1962, 23-vuotiaana tapahtui sitten ratkaiseva muutos;
Toivo lahti eteldan paasten aluksi jalkiputsariksi Tapiolaan ja
tehden sitten tOita rakennuksilla. Lahti:3 oli kova isku vanhem-
mille, joiden ainoa poika Toivo oli. Tilan jatkaja oli nain lahte-
nyt ja suhteet vanhempiin olivatkin aluksi hankalat. Jo vuoden
padsta muutostaan lOysi Toivo "hiljaisen maalaistyttin", jonka
kanssa meni naimisiin, minks jalkeen han rohkaistui ryhtymdan
yrittajaksi. Pienessa porukassa rakennettiin omakotitaloja. Nain
Toivosta oli tullut "rynclari". Alku oh erittain hankala, luottavai-
nen maalaispoika joutui myOs huijareiden kynsiin, mutta vahi-
tellen asema vakiintui ja firma alkoi menestya tasaisesti. Paitsi
tyOta oli elama muutenkin raskasta; "elimme tarkasti ja sadstim-
me joka pennin", nuoripari asui omakotitalojen yldkerroissa ja
pohti Oisin velkojaan ja ihmisten petollisuutta.

Vahitellen alkoi helpottaa ja saatettiin ryhtya hankkimaan
omaisuutta, mm. kesamOkki Vihdista, auto, kodinkoneet. Toi-
von 40-vuotispaivaksi paastiin sitten ensimmaiseen omaan ta-
loon, pinta-ala 160 neliOta, uima-alias alakerrassa ja iso tontti.
Mielenkiintoisena katkoksena tasaiseen eteenpainmenoon Toi-
vo toteaa, etta vuonna 1974 han lopetti yrityksen suhdanteiden
heikentyessa ja tekee nyt ainoastaan "pienia, taloudellisesti hy-
via 	 Tosin han viittaa siihen etta tavoitteet ovat yhd
korkealla ja etta tams on vain valivaihe, kun lapset ovat pienid.

Nykyiseen elamanrytmiin kuuluu ennen kaikkea rauha; "tar-
peeton kiire jaa pois, olen niin paljon kuin mandollista perheeni
parissa. Ihmeekseni huomaan monien asioiden jarjestyvan yk-
sinkertaisesti. Ensi kerran moneen vuoteen minulla on aikaa
harrastuksilleni, ulkoilen, kayn saann011iseti uimahallissa. Lap-
set ovat vain kerran alle kouluikaisia, tanaan he tarvitsevat
isan."

Elamanrytmiin kuuluvatkin pitkat etelanmatkat lasten kanssa.
Tuntuu siis silts, etta Toivo olisi saanut seka pitad kakkunsa etta
myOs syOcla sen, eli saavuttaa korkean elintason ilman elintason
varjopuolia; ainaista mandottomuutta nauttia saavutuksistaan.

Vaimo on luonnollisesti kotona. Lapsia on kaksi, tyttO ja
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poika, molemmat adoptoituja. Seitseman vuoden lapsettomuu-
den jalkeen adoptoitiin ensimmainen ja kolmea vuotta myOhem-
min toinen. Ndma lapset ovat Toivolle tdrkeitd ja hidn kuvaa
heita erittain innostunein runollisin sanankdantein. Kun ensim-
mainen lapsi adoptoitiin ja saatiin kotiin "tiesimme sin g iltana
aivan varmasti, etta elamalla on varattuna meille jotain mika
tekisi tulevat vuodet uskomattoman onnellisiksi".

Ja niin nayttaa kayneen, ainakin Toivon oman kertomuksen
perusteella. On ilmeista etta Toivo on vahvasti perhekeskeinen
mies. Han asettaa lapsiinsa paljon toiveita, samoin kuin isa
haneen. Toivon isa on "darettOman ahkera ja kova tyOmies.
Mikadn valkky han ei ole ja luonteeltaan melko sopeutumaton ja
yhteistyOkyvytOn." Ainakin itsepaisyytensa han on siirtanyt poi-
kaansa, jonka suhteet isaan lienevat valilla muisuttaneet esimer-
kiksi Heikki Turusen isa-poika suhteen kuvauksia.

Toivo on myOs huolehtinut vanhemmistaan, jotka asuivat
Walla kunnes terveys meni. Toivo hoiti tallOin metsanmyynnin ja
jarjesti vanhemmille asunnon kirkonkylasta. Kesat he voivat
edelleen viettad mokillaan. Vanhemmat vastustivat tata ratkai-
sua aluksi, mutta Toivo tiesi "etta ensi kerran heilla elamassadn
on ihmisarvoinen elama". Ja etta he ovat jo nyt sopeutuneet.

Toivo Kankaisen tarina on todellakin hyvin selked ja tietoinen
menestystarina, jonka Toivo itse sellaisena esittaa. Han on hyvin
itsetietoinen, varma ja valmis suhtautumaan muihin ihmisiin
melko ylenkatsovasti. Isd ja aiti olivat tietamattOmia, ei mitaan
valkkyja, kukaan isdn veljista ei ole elamassaan saanut kovin
mainittavaa aikaan. "Sisko . . . kavi kansakoulun jalkeen eman-
takoulun ... on naapurin pojan kanssa naimisissa ja kolmen
lapsen diti . . . han on luonteeltaan hiljainen, ahkera, tavan-
omaisuuteen alistuva perheenditi."

Toivo on sen sijaan ollut aina pdattavainen ja padmaardstaan
tietoinen. Ensimmaisen humalan jalkeen, "tein pdatOkseni, ei
koskaan humalaa, ei koskaan tupakkaa. Tuo paatOs on pi-
tanyt . . ."

Samaa koskee vanhempien asioiden jarjestamista ja omassa
eldmassa toteutettua muutosta, eldman uudelleen arviointia.
Kaiken kaikkiaan Toivon eldman ytimend on ollut sen kaikin-
puolinen ja maaratietoinen hallinta, myOs muiden elaman siltd
osin kuin se koskettaa hanta.

Toivon elamdan liittyy kandenlaisia vastoinkaymisia; toisaalta
kun han "rynclarind" joutui oikeuteen tultuaan petetyksi, havisi
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oikeudenkaynnin mutta kieltaytyi maksamasta, jolloin keskuslii-
ke luopui vaatimasta korvausta. Toisaalta taas vaimon lapsetto-
muus on aluksi ollut varmasti kova isku, johon han vahitellen on
sopeutunut. Kumpikin vastoinkaymisista on nyt taaksejaanytta
elamaa, eika niilla ole merkitysta nykyisen elaman kannalta.

Elaman hallinnan tavoitteena on suojattu perheonni, taloudel-
lisesti ja henkisesti turvattu. Toivo korostaakin paljon lastensa ja
vaimonsa onnea, oman kodin tarkeytta, mika on miehen elama-
kerrassa suorastaan epatavallista. Ja kodin merkitysta tulevai-
suuden tavoitteiden kannalta: "Koti, hyva vaimo ja maailman
suloisimmat lapset luovat kuvan tulevaisuudesta, joka rohkaisee
panemaan tavoitteet entista korkeammalle."

Katkeruutensa Toivo kohdistaakin asioihin joille han itse ei
voi mitadn, byrokratiaan, maarayksiin, tietamattOmyyteen, liian
suuriin organisaatioihin, jotka andistavat pienyrittajaa. Kaiken
kaikkiaan; Toivolle menestys eli onni on yhta kuin elaman
hallinta viimeista piirtoa myOten. Saattaa olla, eta tulevaisuu-
dessa hanella on yhta suuria vaikeuksia lastensa kanssa kuin
hanen isalldan oli hanen kanssaan.

Joka tapauksessa menestystarinaksi tama on harvinaisen sel-
kea ja logiikaltaan yksinkertainen, tarinana myOs vaikuttava.

Onnellisuusmuuri rakoilee

"Hyvin menee" -tyypille on ominaista pieni epailys, mutta silti
padasiallisesti hyvin vauhdikas elamantarina, jossa optimismi on
vahvaa. Onnellisuusmuurin alkaessa rakoilla tarina muuttaa
muotoaan. Nyt kerrotaan jostakin ongelmista tai sitten luodaan
aivan keinotekoista fasadia, jonka ldvitse on suorastaan helppo
nandd ongelmien olemassaolo.

Edella tarkastellut perhehelvettien tapaukset ovat niita, jossa
onnellisuusmuuri on sortunut pahasti. Sita on kuitenkin yllapi-
detty ja miehet yllapitavat sita vieldkin. Tassa tarkasteltavissa
tapauksissa voidaan puhua vain enemman tai vahemman selvista
halkeamista. Ensimmainen tassa kasiteltdva tarina on kuitenkin
silla tavalla poikkeuksellinen, etta siind kuvataan puhdasta on-
nea. Kaikki on hyvin alusta loppuun asti. Milan ryhmaan tarina
on luettu siita olettamuksesta lahtien, eta kysymyksessa on
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aidosti onnellisuusmuuri. Se mita kerrotaan lukijoille on julkisi-
vu, jonka takana olevasta elamasta ei saada tietda mitaan. On
tassa yhdentekevaa mita julkisivun takana on, sill y tarina toimii
vain esimerkkind siita milts aito onnellisuusmuuri eheand
ndyttda.

Tarina on naisen; miehen kohdalla tallaiset ehean onnellisuus-
muurin kuvaukset ovat niin mielenkiinnottomia, ettei niita kan-
nata ottaa edes mukaan. Naisen tarinassa on sentaan jotain
hohtoa, joitakin ohuesti lapikuultavia ilmauksia.

Onnellisuusmuurityypille kuuluu keskeisend ominaisuutena
sivuuttaa vaikeatkin ongelmat melkeinpa sivulauseenomaisina,
kevyind huomautuksina. Usein mytis tehdadn niin, etta elaman
vaikeat asiat mainitaan vasta kun ne ovat ratkenneet. Esimerkik-
si erdassa lyhyessa nuoren avioparin tarinassa kerrotaan asumis-
historia tally tavalla: ensin asuttiin sOpOssa sisaren keittokome-
rossa vaikka siskolla oli kaksi lasta, sitten padstiin "omaan",
jolloin "koti nyt vasta alkoi tuntua kodilta". Vasta viiden muu-
ton jalkeen kay ilmi etta tams koti oli kerrassaan 9 neliOmetrin
suuruinen. Sitten kavi niin hyva tuuri etta saatiin ihan ty6paikan
vieresta yksio, jossa oli 20 neliOta. "Olimme niin onnellisia, etta
olimme tikahtua . . . huonoja puolia ei koko asumisemme aika-
na lOytynyt."

Sitten mies valmistui ja "elarnd hymyili leveasti sing kesdna
(. . .) joka tapauksessa sen taytyisi jatkua parempana kuin tahan
asti jolloin olimme kituuttaneet pienella palkallani ja opintolai-
nan turvin". Niinpa olikin sitten ihan pakko alkaa saastda omaa
asuntoa, johon pdaseminen vasta oli todellinen onnen hetki. Ja
niin edelleen.

Elamakertaan on siis valittu mdaratty, hyvin andas nakOkul-
ma, joka ei salli juuri mitaan poikkeamisia. 011aan onnellisia ja
sills siisti. Tata voidaan ehka tiivistetysti kuvata termilla "reflek-
toimaton onnen tarina"; ajatuksena on, etta elama kerrotaan
melkeinpa henked vetdmatta, miettimatta, yhtend onnen vir-
tana.

Erdan suoraviivaisen onnen tarinan kohdalla hypoteesi ika-
vien asioiden unohtumisesta ja poisjattamisesta todentui haas-
tattelussa: kirjoittaja kertoi elamakerrassaan kuinka hanen lap-
suuden unelmansa, paasy Turkuun, lehmuskujat, hienot herra ja
rouvat ajelemassa kieseilla edestakaisin, omenoita puutarhat
taynnaan, on melkein toteutunut ja omenapuutkin ovat kasva-
massa. Kiesit ovat tietenkin vaihtuneet autoihin, mutta mita
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pienista! "Ehka lapsuuteni haaveesta tulee totta — omenoita
puutarha taynnaan. Olen pystynyt sailyttamdan elamani lapi
jonkinlaisen lapsellisen sinisilmaisyyden. Olenko onnellinen ih-
minen? Kylla."

Kirjoittaja myOntaakin ominaisuuden, mika hyvin tiivistad
juuri reflektoimattoman onnen perusominaisuuden: tietoisen si-
nisilmaisyyden. Tosin jo elamakerrassa tulee mainituksi, etta
kirjoittajan lapsuus oli vaikea, aiti kuoli synnytykseen, tyttO
joutui nuorena maailmalle ainoana matkaevaanaan isoaidin neu-
vo: "Kelyhalla tyt011a ei ole muuta omaisuutta kuin kunniansa;
pida siita kiinni." Elama on ollut myOs muuttoja miehen tyOn
perassa, mutta jatkuvaa taloudellista eteenpainmenoa, nyt per-
heella on omakotitalo, kesamOkki Turun saaristossa, palsta La-
pissa, tyttarilla omat osakkeet.

Tama kaikki kerrotaan elamakerrassa. Sen sijaan siina jate-
taan mainitsematta kirjoittajan sairastuminen 31-vuotiaana tu-
berkuloosiin, tyttaren halvaantuminen 7-vuotiaana (josta tams
myethemmin parantui), elama taynna lastenhoitopelkoja kun
lapset olivat pienia ja aiti tOissa, uhrautuminen miehen tyOn
hyvaksi, luopuminen opinnoista, hyvasta ty6paikasta jne., jotka
kavivat ilmi myOhemmin tehdyssa haastattelussa.

Lisaksi haastattelussa korostui voimakkaasti ensimmainen
pettymys, se etta kertoja ei paassyt oppikouluun vaikka oli
luokkansa priimus. Nain tarina on kaikkiaan huomattavasti mo-
nipuolisempi vareiltaan kuin mita elamakerrassa esitetaan. Ky-
symys ei ole niinkaan harhaanjohtamisesta, vaaran kuvan anta-
misesta kuin kirjoittajan subjektiivisesta kokonaiskuvasta, jo-
hon lapsuuden vaikeuksien liian voimakas korostaminen ei so-
vellu. Voi myOs sanoa, etta se mika miehella olisi menestysten ja
saavutusten tarina, muuttuu naisella usein reflektoimattomaksi
onnen tarinaksi.

Naiden tarinoiden onni on siis vahva kuori, joka peittaa sen
mita todella on tapahtunut (joskus voi kuitenkin olla, etta mi-
than ei ole tapahtunut, tallOin kuori on mukana "varmuuden
vuoksi", ks. Roos 1981).

Mita tarinoita kertovat ihmiset ovat tavallisesti nuorehkoja,
kaupungissa asuvia ja kaupungissa kasvaneita, toimihenkilOper-
heiden jasenia ja toki naisia. Miehet, kuten sanottu eivat samas-
sa mielessa korosta onnellisuuttaan. Kuitenkin lOytyy myOs
miesten onnellisuusmuuritarinoita, joiden perusominaisuutena
on sama ongelmien vahattely.



216

Olen loppuun valinnut pari tallaista tarinaa; toisessa ongelmat
kerrotaan tapahtumina, joiden merkityksesta ei kerrota mitaan,
toisessa taas kertojan elama ndyttaisi olevan kriisissa; han ha-
luaisi vaihtaa elamantapaansa, mutta ei uskalla.

Airi Winberg, 35

Airi Winberg on mainosten onnellisen perheendidin stereotyyp-
pi nyky-Suomessa; asuu lahiOssa Koivukylassd, mies teknikko,
kaksi lasta, perhe ja koti tarkeinta maailmassa. Han kertoo
tarinansa henked vetamatta, onnellisuuttaan korostaen ja dra-
maattisetkin asiat kevyesti sivuuttaen.

Naista ensimmainen oli vanhempien avioero kun lapset olivat
nuoria (Airi oli kuusivuotias). Isd oli hyvapalkkainen valtion
virkamies ja elamantapa ajan mukainen. "SOimme sunnuntaisin
ravintolassa ja olimme hyvin puettuja." Niinpa avioero merkitsi
dramaattista muutosta; lapset jdivat didille, aiti joutui mene-
mdan ty6hOn, toimistoapulaiseksi. Asunto lOytyi TOOlOstd, mut-
ta se oli ensimmaisessa kerroksessa ja pimed. Pian perhe haadet-
tiin siita ja he joutuivat muuttamaan ROOperiin, missa asuivatkin
kymmenen vuotta. Kuitenkin Airi sanoo etta "lapsuuteni oli
onnellista, huoletonta . . . meidat lapset oli kasvatettu pumpu-
lissa, me emme tienneet mitaan yleislakosta emmeka yleensa
kaan mitaan ikdvista asioista, olimme onnellisia lapsia". Kesa-
paikka perheelle jai ja se "on merkinnyt meille paljon ja tun-
nemme, etta siella ovat juuremme, jotain pysyvaa" (tassa ehka
viitataan epasuorasti lapsuuden juurettomuuteen).

Muutto ROOperiin merkitsi myOs selvad pudotusta sosiaalises-
sa asemassa: "Rapussa oli joitakin ihmisia hieman humalassa ja
he sanoivat, 'Mitas herrasvakea tanne muuttaa'. Olimme hyvin
kasvatettuja, siisteja ja aiti pukeutui tyylikkadsti. Talossa asui
enimmakseen juopottelevaa, riitelevad vakea ja se oli meista
outoa." Niinpa oli "onnellinen paiva kun muutimme Roihuvuo-
reen 3 huoneen ja keittiOn asuntoon, jonka aiti sai ostettua
aravalainan avulla".

Nuoruudestaan Airi muistaa hipat, rock'n rollin ja Wagon
Trainin. Nuoruuteen kuuluu myOs parhaan ystavattaren itsemur-
ha, johon Airi vain viittaa; ilmeisesti hanellakin oli joitakin
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vaikeuksia, silla han toteaa: "Minulla oli taipumus unohtaa
ikavat asiat, suunta selkeytyi ja kandeksantoistavuotiaana olin
huoleton ja iloinen ja elfin siina ajassa."

Nuori Airi oli kateva ja kaytann011inen, paljon yhdessa veljen-
sä kanssa. Koulu ei mennyt kovin hyvin ja ammatinvalinnassa
hanta neuvottiin "nappienkerailijaksi". Tamakin nOyryytys vain
todetaan. Kaytydan vain kansalaiskoulun Airi meni tOihin aluksi
lahetiksi, sitten toimistoty6hOn; han kavi kursseja ja parjasi
hyvin: "Olin kaytannOn tOissa hyva, itsendinen ja tunnollinen."
Han toi rahat kotiin ja perheen elintaso alkoi nousta. He ostivat
veljen kanssa yhdessa tipparellun ja Airi oppi sita myOs korjaile-
maan. Veli joutui pakkonaimisiin, mista Airi otti oppia ja meni
naimisiin vasta puolentoista vuoden seurustelun jalkeen, lapsi
syntyi vasta kolmen avioliittovuoden kuluttua.

Naimisiin Airi meni vuonna 1970 vastavalmistuneen teknikko-
miehensa kanssa. Aluksi asuttiin Oulussa ja sitten Tukholmassa,
mista muutettiin vuonna 1974 Koivukyladn, ensimmaisen lapsen
synnyttya. Perheella on 80 neliOn asunto talossa, jossa on 80
perhetta ja n. 100 lasta ja "lisaa on tulossa". Toinen lapsi syntyi
vuonna 1977; elamakertaa kirjoittaessaan Airi on kotirouvana,
silla "keskituloisen teknikon palkka" riittad heille elamiseen.
TOihin han ei halua yield menna, se on "rasittavaa" ja "kannatta-
matonta". Aidin kesapaikka on edelleen tarkea ja siella ollaan
joka kesa. Tulevaisuuden suunnitelmissa Airilla on osapaivatyO,
mutta siihen ei yield ole kiiretta. Kaikkiaan elarnd on erinomais-
ta ja perhe on tarkein asia: "Emme juokse rahan perdssa, meilla
ei ole tarvetta olla menevia, tehokkaita. On tarkeaa, etta viih-
dymme yhdessa ja yritetdan hoitaa lapsemme kunnolla, omilla
aivoillaan ajatteleviksi ja ennen kaikkea tasapainoisiksi ihmi-
siksi."

Elamakerrassa toistuu usein sanonta "osasimme olla onnelli-
sia", jolla viitataan erilaisiin perheen elaman muutoksiin. Mies
soittaa tOista usein kotiin ja kertoo tyOasioita niin paljon, etta
Airi pysyy tilanteen tasalla eika, kaipaa kotoa minnekaan.

Ongelmiakin mainitaan: Koivukyla on muuten mukava paik-
ka, mutta raitilla ajavat paketti- ja roska-autot yhtendan ja
"minua vahan kauhistuttaa taman paivan alle kouluikaistenkin
kaytOs, toisensa potkiminen jne.". Viinakauppaa ei Koivukylaan
saisi tulla. Yhteiskunnan muutos on merkinnyt "Suomen joutu-
mista jarjestyksen kouriin". Mutta pdallimmaisend on Winber-
gin perheen onni ja tyytyvaisyys nykyiseen elamaan. "Olemme
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kotona viihtyvia ja pienten lasten kanssa ei tule paljon lii-
kuttua."

On mielenkiintoista todeta, eta erdista tarkeista kokemuksis-
ta ei juurikaan ole puhetta. Vaikka perhe ilmeisesti on Ruotsin
matkan aikana (jolloin Airikin oli tOissa) saastanyt itselleen
asunnon, tasty ei juuri puhuta. Asunnon hankinta ei siis ollut
niin tailed asia.

Perheenemanndn arjesta ja eldmasta Koivukylassa ei Airi
mainitse mitaan. Mitadn harrasteita tai erityisia kiinnostuksen
kohteita perheen lisaksi ei mainita. Eldma on onnellista perhe-
elamad, ei muuta.

Eero Vanhala, 51

Miehilla korostuu onnellisuuden sijasta loputon toiminta, tapah-
tumat, ulkokohtainen asioiden havannointi. Kerronta saattaa
olla laveaa mutta samalla hyvin hengetOnta ja etaistd. Eri tapah-
tumien subjektiivinen merkitys, niiden aito kokeminen nayttaisi
puuttuvan taysin. Tasty nyt seuraava Eero Vanhalan tarina on
osuva esimerkki; dramaattisetkin tapahtumat kerrotaan taysin
varittOmasti. Erona taas "elaman pakkorako" tarinoihin, joissa
myOs on dramatiikkaa, jota ei liioitella, on ilmeisesti se, etta
naissa tarinoissa varittomyyden alle katkeytyy todella tunteita,
joista ei haluta kertoa, jotka halutaan salata. Takana on usein
huonosti salattua karsimystd.

Tavallisinta on toki, etta miehen tarina on tasapaksun touhu-
kas, vailla erityista dramatiikkaa tai tapahtumia. Se on tavallista
elamad, jossa kirjoittaja itsekaan ei nae mitaan kovin erikoista.
Tarkeana han pitad vain sita, ettei han myOskdan kerro siita
mitaan erikoista tai paljasta omia tunteitaan. Elama on pahki-
nankuoressa sita, ettei ole oikeastaan kovin paljon kerrottavaa,
mutta juuri tasty johtuu etta aitous puuttuu.

Kirjoittajan eldmakertaa kuvaavat hyvin hanen omat sanansa:
"Lapsuuteni ja nuoruusvuosieni tapahtumat Punkaharjulla ovat
jadneet kaukaiseen menneisyyteen, joten yhteydet synnyinseu-
tuuni ovat katkenneet. Senaikaiset tapahtumat ovat kuitenkin
herattaneet itsetuntoni .pyricim4an parempaan tulevaisuuteen
AHKERUUDEN, SAASTAVAISYYDEN, TYONARVOS-



219

TUKSEN ja LAHIMMAISENKUNNIOITTAMISEN avulla,
joiden ansiosta olen mielestani onnistunut tyydyttavasti."

Elamakerta on kerrottu kuin tarkkailijan asemasta, vailla
tunteenpurkauksia tai dramatisointeja. Kuitenkin kirjoittajan
elamadn liittyy monia jyrkkia nousuja ja laskuja, joiden voi
olettaa jattaneen lahtemattOmat jalkensd tapauksen kokijaan.
Elamakerran kertomisen tapa sinansa paljastaa paljon kertojas-
ta ja hanen ominaispiirteistdan. Tuskinpa han olisi myOskadn
kirjoittanut elamakertaansa kilpailuun, elleivat olosuhteet olisi
olleet poikkeukselliset: sairaudet ja yllattava erottaminen toimi-
tusjohtajan tehtavistd ovat mullistaneet jo tasaiseksi muodostu-
neen elaman kuviot. Eivat kuitenkaan niin paljon, etta ne heijas-
tuisivat elamdkerran esitystavassa, vaan pikemminkin painvas-
toin; namd viime aikojen dramaattiset tapaukset eivat elamaker-
rassa juurikaan nay, vaan ne mainitaan oikeastaan ohimennen,
joskin niin, etta voi kuvitella niiden jatkuvasti painavan mieltd.

Viela kevaalla 1978 Eero Vanhala oli vantaalaisen kuljetus-
liikkeen toimitusjohtaja, tilavassa omakotitalossa asuva kanden
tyttaren isa, jolla kaikki tuntui olevan hyvin.

"Toukokuun - - - paivana pidetyssa kokouksessa esitettiin kui-
tenkin minulle taytend yllatyksend tullut toimitusjohtajan erotta-
misvaatimus, joka jatkokokouksessa 	 oli saadun tiedon mu-
kaan hyvaksytty Mlles yksimielisella padtasella. Tehtya pdatOs-
ta irtisanomisestani ei johtokunta pyynnOstani huolimatta ole
mitenkaan perustellut, joten	 tapahtuneeseen tyOsuhteen
paattymiseen johtavat tekij at ovat j aaneet minulle toistaiseksi
taydeksi mysteeriksi."

Onnettomuutta lisasi yield se, etta heinakuussa Vanhalan
terveydentilassa tapahtui huomattava akillinen muutos. "Elinta-
son kehitysta eteenpain on vaikea ennustaa, silla vuoden 1978
heinakuussa alkaneet sairaudet (selka, polvet ja sydan) ovat
aiheuttaneet sairasloman ja tyOkyvyttOmyyden." Tama on kay-
tann011isesti katsoen ainoa viittaus tekijan terveydentilaan. Li-
saksi mainitaan, etta selan suhteen kysymyksessa on tapaturma
joka sattui vuosiloman aikana, ennen virallista tyOsuhteen pdat-
tymista. Sen, mista Eero Vanhala ei kerro, paljastavat sairaudet,
ehkei kaunopuheisesti, mutta sitakin selkedsanaisemmin, tapah-
tuneet muutokset ovat jarkyttaneet kirjoittajan koko psykofyy-
sista tasapainoa, ei kuitenkaan aivan yhdella kertaa.

Mista tallainen ulkoinen tyyneys ja rauhallisuus ulkoisten ja
sisaisten mullistusten keskella sitten on lahthisin? Mika on se
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elamankaari, joka tuottaa tallaisia suomalaisen sisun malliesi-
merkkeja? Emme voi vaittaa, eta tamd elamankaari on tyypilli-
nen, mutta monella tapaa se liikkuu kaikkien niiden ilmiOiden
puitteissa, joista suomalaisen sisun sen yrittdjamuunnoksena voi
kuvitella syntyvan.

Tama elamakerta on yksi niita harvoja, joissa perusteellisem-
min kasitellaan vanhempien eldman keskeisia vaiheita. Tama
johtuu myOs siita, etta ndmd vaiheet ovat mita merkittavimpid.
Isa oli menestyva raatali Kakisalmessa, jonne han oli muuttanut
Sulkavalta, pienelta viljelystilalta. "Hanen synnyinkotinsa on
ollut pienehicti maatila, joka ei ole voinut antaa toimeentuloa
kaikille veljeksille. Veljeksista vanhin on kuulopuheiden mu-
kaan saanut tilan omistukseensa kyseenalaisen testamentin avul-
la, nuoremmat veljekset ovat joutuneet lahtemaan kotoa jo
nuorena." Aiti oli pienkauppiaan tytar Pohjois-Karjalasta —
ortodoksi — ja vanhemmat tapasivat toisensa "isani toimiessa
'renkina' maalaistalossa, jossa ditini on ollut 'piikana'". Naimi-
siinmenon jalkeen nuoripari muutti Kakisalmeen vuonna 1907 ja
menestyi hyvin; heilla oli kansalaissotaan mennessa suurehko
talo ja 10 tyOntekijad rdatalinliikkeessa kisalleina.

Vanhalan suvun ristiriitaista asemaa maailmankatsomuksen
suhteen osoittaa se, etta kansalaissodassa isa oli puolueeton —
oman kertomuksensa mukaan mutta toinen veli oli punaisella,
toinen valkoisella puolella (vanhin, siis talon perinyt, oli valkoi-
nen). Sodan pelastyttamana isa mOi talonsa pilkkahintaan —
kisallien paettua Laatokan yli Venaj able — ja perhe muutti takai-
sin Sulkavalle. Talon myynnista saadut rahat eivat enaa riitta-
neet oman asunnon ostamiseen vaan sita varten piti ottaa velkaa.

Ajatuksena oli hankkia pientilalla tarvittavat elintarvikkeet ja
lisatuloja raatalinammatilla.- Tuntuu silta kuin kysymyksessa oli-
si ollut myOs jonkinlainen "juurille palaaminen", silla kumpi-
kaan vanhemmista ei ollut kovinkaan kokenut maanviljelija ja
alkuvaikeudet olivat suuret. Perheessa oli jo tahan mennessa
kolme poikaa, joista kaksi oli syntynyt ennen kansalaissotaa
Kakisalmessa ja kolmas Sulkavalla. Neljas oli sitten Eero Ka-.

Pikku Eeron syntyessa perheen tilanne oli jo pitkalle asettunut
jarjestyneisiin uomiin ja ahkerat vanhemmat olivat saavuttaneet
vakiintuneen aseman paikkakunnalla. Isd kierteli talvisin radtali-
nd pitajassa ja teki toita myOs omassa verstaassaan. Han toimi
myOs rakennusporukan nokkamiehend osallistuen mm. kansa-
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koulun rakentamiseen. Aiti ja lapset huolehtivat elaimista.
"Synnyinkotini Pihlajisto sijaitsi Saamingin pitajassa pienessa

kylataajamassa, johon kuului nalcOetaisyydella n. 6 taloa. Koti-
taloni oli rakennettu loivaan itaanpain laskevaan rinteeseen,
taloa ymparOivat karut kiviset pellot (n. 3 ha) --- raja-aidat oli
rakennettu pelloilta kerdtyista kivista, joten vanhempani uhrasi-
vat aikaa ja voimiaan runsaasti peltojen kunnostamiseen. Asuin-
rakennukseen sisaltyi tupa ja 2 kamaria, eivat olleet suurensuu-
ria, ehka n. 70 m 2 yhteensa. Talon ymparille oli istutettu puisto-
maisesti runsaasti pihlajia, joista tila oli saanut nimensa. Lisaksi
pihapiiriin kuuluivat sauna, navetta, talli, sikolatti ja heinasuojat

Kaikki rakennukset kertoivat vanhempani itse rakentaneen-
sa, samoin useita kymmenia pihlajia kasittdvan puiston istutta-
neensa."

Jo talon koko, joka oli pientilalle epatavallisen suuri seka mm.
se, eta vanhemmat hankkivat tilalle silloin harvinaisia leghorn-
kanoja (parhaimmillaan yli sata) selcd se, etta pojat saivat pieni-
nä kasvattaa kiharaiset tukkansa "tyttOrnaisesti" olkapdille sen-
aikaiseen kaupunkilaiseen tapaan, osoittaa, eta vanhemmat
olivat tuoneet mukanaan runsaasti kaupunkimaista elarnantapaa
maaseudun oloihin. Kirjoittaja ei kerro mitaan isan lukuharras-
tuksista, mutta voimme olettaa, etta kylan radtali oli todella
kaikin tavoin kylaintelligentsian edustaja.

Voineen suorastaan puhua "statusristiriidoista", jotka ainakin
pojille olivat hankalia, kun heita kiellettiin leikkimasta naapurin
lasten kanssa, jotka eivat olleet tarpeeksi "hienoja" ja kun
toisaalta vanhempien tila ei mitenkaan poikennut ymparOivista
ollen pain vastoin pienemmastd pdasta. Mielenkiintoista on
my6s, etta didin lukutaito oli huono hanen kaytyaan vain kierto-
koulun.

Ensimmainen perhetta kohdannut isku uudella asuinpaikka-
kunnalla oli vanhimman pojan Reijon kuolema 1927 sydanvi-
kaan samana vuonna kun pikku Eero syntyi. Muuten perheen
olot paranivat jatkuvasti ja alkanut lamakausi ei pahemmin
perhetta nayta heilauttaneen. Velkaa lyhennettiin kaiken aikaa
ja radtalin tOita riitti omilla viljelyksilld toimimisen lisalcsi. Toi-
seksi vanhin poika sai myOs oppia isaltaan rddtalin ammatin.
Poikien ikaerot olivat varsin suuret, mista johtuen pojat eivat
juuri keskenadn leikkineet. Eero oli nuorena varsin tottelema-
ton rasavilli, joka sai paljon selkaansa. Hanen rauhoittamisek-
seen hankittiin taloon kissa, jota pikku poika retuuttikin sitten
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ympariinsd kdvellessadn isan perassd pihapolkuja. Villeydesta
johtuivat myOs erilaiset vakavahkot tapaturmat, kuten putoami-
nen heinaseipaaseen siten, etta poskeen jai paha arpi seka
putoaminen ullakolta.

Isar' kotona tekerna raatalintyo kiinnosti Eeroa kovin ja hanta
varten jouduttiin rakentamaan aitaus "rdataliverstaan" ja muun
tuvan vdlille. Tr:5 kiinnosti myOs naapuritalojen isantia, jotka
usein viettivat iltaa rdatalin tuvassa taman tyOskentelya seu-
raten.

Laman yield kestaessa muuttui sitten Vanhalan perheen elama
taydellisesti isan yllattdvan kuoleman johdosta vuonna 1932
Eeron ollessa runsaat nelja vuotta vanha. had oli jo pitkaan
vaivannut struuma, mutta fidn oli lykannyt leikkausta ilmeisesti
tyOkiireiden takia. Kevaalla 1932 sopiva tilaisuus sitten tuli ja isa
meni leikattavaksi Viipurin yleiseen sairaalaan aidin odottaessa
neljattd lasta. Leikkausta, jonka piti olla vandpatOinen juttu,
seurasivat kuitenkin ensin haavakuume, sitten keuhkokuume ja
lopulta verenmyrkytys, jotka johtivat isan kuolemaan.

Antakaamme kirjoittajan itsensa kertoa: "Perheenhuoltajan
kuolema naissa olosuhteissa, vuosia jatkunut talouslama ja ta-
louden velkaantuneisuus vaikuttivat ratkaisevasti tulevaisuu-
teemme. Kotimme Pihlajisto oli kiinnitetty lainojen vakuudeksi
ja kiinnitysasiakirj at olivat pankin hallussa. Yleinen rahankireys
j a talouslama pakottivat ilmeisesti velkoj at valittOmiin toimenpi-
teisiin. Pientilamme Pihlajisto asetettiin myyntiin huutokaupal-
la, samoin karj a ja muu irtain omaisuus, sill y ditini mandollisuus
asioiden hoitamiseksi isan kuoleman jalkeen osoittautui mandot-
tomaksi, eika ulkopuolista apua lOytynyt (epailematta senkin
johdosta, etta diti oli tietoisesti erottautunut kylan perheista.)
Perheemme, joka kdsitti tallOin ditini lisaksi neljd alaikaistd
vanhin veljeni Veikko oli 15, YrjO 9, Eero 4 ja Vesa, joka oli
silloin 2 viikon ikainen jaivat kaytann011isesti katsoen puille
paljaille. Huutokaupassa myytiin kaikki mandollinen ja vain
pito- ja vuodevaatteet selcd valttamdttOmdt huonekalut ja ruo-
kailuvalineet jatettiin myymatta.

Aj ankohta tamanlaatuisen huutokaupan pitamiselle ei ollut
paras mandollinen, eikd kilpailua hinnoista huutokaupassa il-
meisesti esiintynyt. Huutokaupan lykkdamiseen parempaan
ajankohtaan ei aitini pyynnOsta huolimatta suostuttu. MyOskin
isani radtalintyOssa kayttamat ompelukoneet huutokaupattiin,
vaikka vanhin veljeni Veikko, joka oli oppinut lahes ammattitai-
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toiseksi radtaliksi, olisi ndita tarvinnut isaltd perityn ammatin
j atkamiseksi. "

Tapahtuman dramaattisuutta korostaa kertomuksen viileys ja
mm. velkojien "kiireen" ymmdrtdminen. Saattaa olla ettd 'her-
rastelevalle' radtalille tandottiin nain jalkeenpain ndyttad oikea
paikkansa, olihan pankki varmasti paikallisten suurtilallisten
valvoma, mutta joka tapauksessa ei voi muuta kuin ihmetelld
suomalaisen yhteiskunnan kovuutta tuohon aikaan; juuri
ten tapausten perusteella ymmdrtad, mika merkitys on sosiaali-
turvalla, joka meiddn aikanamme on lahes itsestaanselvyys.

Vanhasen perhe joutui nyt kunnan elatiksi, aluksi "hyyryldisek-
si" maalaistalon tuvannurkkaan, missy varsinkin pienimman po-
jan olosuhteet olivat varsin vaikeat. Pikku Eero joutui taas vilk-
kautensa takia silmdtikuksi ja hantd syytettiin kaikesta pahanteos-
ta, mika talossa vain tapahtui. Parin vuoden alivuokralaiskauden
jalkeen kunta vuokrasi perheelle pienen main vajaan kilometrin
pddssd perheen kodista, Pihlajistosta. Vanhemmat veljet joutui-
vat eroon perheestd; hehan kykenivat jo eldttamdan itsensd ja
didinkin piti olla tOissa. Ndin kuusivuotias Eero jai mOkkiin
hoitamaan kaksivuotiasta Vesaa. Kerran Vesa oli hukkua ldh-
teeseen, kerran Eero taas putosi pad edella ullakolta, kerran
Vesa leikkasi sormensa poikki veitselld kaatuessaan sen kanssa.

"Ajattelemisen j a ihmettelyn on nain jalkeenpain aiheuttanut,
miten kaikesta selvittiin ja kuinka aitini kesti katsella, kuinka
suurella vaivalla omin kasin rakennettu Pihlajisto oli ainiaaksi
ventovieraille ihmisille menetetty, sill y hdnen jokapdivdinen ty6-
matkansa suuntautui ko. talon vieresta ja oli pituudeltaan n. 5
km illoin aamuin, eika hdn oppinut ajamaan polkupyOralld,
joten matka oli kaveltdvd."

Kunnan apu oli taysin harkinnanvaraista ja sita valvoi talolli-
nen kyldltd, jonka kaynnit "jotka tapahtuivat yllattden, olivat
varsinkin minulle pelonsekainen tapahtuma".

Kouluun Eero meni vuonna 1935. Vanhemmat veljet olivat jo
koulunsa kdyneet ja poissa kotoa, joten Eerolla oli vaikeuksia,
koska aitikin osasi lukea vain valttavdsti. Alkuvaikeuksien
keen, opettajan vaihtuessa nuoreksi, ensimmaisessa koulussaan
tyOskentelevaksi, suhde koulunkdyntiin muuttui. Tall y kertaa
Eeron taustan johdosta opettaja otti hanet suorastaan suosikik-
seen ja hdn saikin karsid opettajan "lellipennun" nimityksestd.
Kunta vuokrasi perheelle myOs hiukan paremman asunnon ja
nain pdastiin sekd koulunkdynnin etta kotitehtdvien teon ma-



224

kuun. Opettaja jarjesti myOs Eerolle lampiman aterian koulus-
sa, mikd silloin ei ollut suinkaan yleistd.

IsattOmyys ja kunnan hoidokkina oleminen oli varmasti ras-
kasta nuorelle pojalle. "Lellipennun" lisaksi hantd haukuttiin
myOs aidin uskonnon takia "ryssaksi", mika 30-luvun Suomessa
oli varmasti niita pahimpia haukkumasanoja.

Hyva hiihtotaito ja osallistuminen peleihin hyvalla menestyk-
sena vahensivdt kuitenkin nimittelyja, eika niista enda ollut
harmia. Talvisota keskeytti koulunkaynnin ja loppuun asti Eero
kavi koulunsa vasta valirauhan aikana kayden yield jatkokoulun
vuosina -41 ja -42.

Jo runsaat kymmenvuotisena Eero joutui myOs osallistumaan
perheen elattamiseen "pikkurenkina" ldheisissa taloissa, joista
palkkana oli viljaa ja muita elintarpeita, joita perheen omilta
vuokramailta ei saatu.

Talvisodan pdattyminen toi myOs Eerolle ensimmaisen polku-
pyOrdn, jonka han parhaansa mukaan kunnosti. "PolkupyOrd oli
todella risa, pyOrat olivat vadntyneet, lokasuojat puuttuivat ko-
konaan ja toinen poljinkampi oli katkennut joten pyOralld ajo oli
suoritettava yhdella polkimella polkien."

Sota-aika ei paljonkaan vaikuttanut Eeron elamdan. Muuta-
ma lyhyt evakkomatka jouduttiin sotatoimien ollessa pahimmil-
laan tekernadn, mutta pommitukset tai varsinaiset sotatoimet
eivat muuten haitanneet. Puute lisaantyi, mutta myOs yleistyi,
eika Vanhalan perhe ollut juuri muita huonomassa asemassa.

Koulun pdattymisen jalkeen, vuonna 1942, oli Eeron madra
Milted pois kotoa; kunta ei sallinut tyOikaisen lapsen asumista
kunnan kustannuksella. Samassa maissa asui myOs toinenkin
kunnan elattiperhe ja se oli nain ollen varsin andas.

Vanhin veli Veikko kuoli jatkosodan alkuvaiheessa ja
katsottiin perheen huoltajaksi hanen avustettuaan ditdan jatku-
vasti. Nain diti sai pienen sotilaselakkeen, joka paransi perheen
toimeentuloa. Niinpa diti ostikin vuonna 1942 oman main.
"Maki oli pieni, noin 25 m2 kasittaen keittiOn ja kamarin, eika
sen kuntokaan ollut kehuttava, mutta olihan se kuitenkin oma,
eivdtka la5yhainkaitsijan madraykset enda (kotona) asumistani
rajoittaneet."

Eero siirtyi koulun jalkeen metsatOihin ja kesalla maatOihin.
Han harrasti myOs metsastysta ja sota-aikana olivat myOs omate-
koiset pommit suosiossa. Yksi olikin tappaa hanet rdjahtdessdan
odottamatta aivan lahist011a. Sodan jalkeen ty6paikan lOytymi-
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nen ei ollut helppoa. TyOt olivat tilapaisia ja kotimain laheisyy-
destd ne loppuivat kokonaan. Perhe joutui yield kerran muutta-
maan, mutta tarnd ei auttanut vaan tyOsuhteet olivat lyhytaikai-
sia ja muutto toistuvaa.

"Olin kuitenkin saanut kosketuksen autoihin ja nuorella ialla
autonkuljettajan ammatti oli mielessani kangastellut jo kansa-
kouluaikana, kun sitten Pitkasen autoliike Savonlinnassa aloitti
autokoulutoiminnan kevaalla 1946, olin ensimmaisten joukossa
kouluun ilmoittautuessa." Koulunsa Eero maksoi saastOilladn ja
vadiselld lainalla.

TyOt autoalalla eivat kuitenkaan jarjestyneet niin helposti
kuin Eero toivoi, vaan sodanjalkeinen tilanne, kulkuvalineiden
puute merkitsi sitd, ettd ty011isyystilanne oli varsin heikko.
Vuonna 1947 Eero sitten meni armeijaan toivoen pdasevansa
autojoukkoihin. Toisin kuitenkin kdvi; hanet sijoitettiin tykis-
tOOn. Peruskoulutusvaiheen jalkeen tapahtui kuitenkin yllattavd
kadnne: eduskunnan lyhennettyd asevelvollisuusaikaa kolmella
kuukaudella joutuivat yksikOt Arjestelemdan uudelleen mies-
vahvuuksia ja niin Eero padsi toivomuksensa mukaisesti auto-
joukkueeseen samassa joukko-osastossa. Palvelus kuorma-au-
tonkuljettajana armeijassa oli tarkea, koska se oikeutti ammatti-
ajokorttiin valittOmdsti kotiutuksen jalkeen. TyOpaikkaa ei
Udall tahtonut lOytya, ja muutaman lyhyen tyOsuhteen jalkeen
Eero sairastui vakavasti keltatautiin, josta toipuminen kesti usei-
ta kuukausia.

Armeijan jalkeen lOytyi ty6paikka Kuusamosta samoin kuin
kuhmolainen ompelijaneitonen, jonka kanssa seurustelu johti
naimisiinmenoon syksylld 1949. Avioitumisen jalkeen ei sotilas-
elama enad maistunut ja niin tuli eteen ammatinvaihto. "Naapu-
rin houkutukset yksityisyrittdjan ammatissa autoilijana kiinnos-
tivat mielta suuresti, eika elinkeinoluvan saaminen tuottanut
vaikeuksia, joten paatOs sotilasuran lopettamisesta syntyi ke-
vaalla 1950 ja siirryin ensin kuorma-auton kuljettajaksi sad
hankimme syksylla yhteisen "porukan" kuorma-auton, jolla
aloitin liikennOimisen itsendisend yrittajana syyskuussa 1950."

Poika oli palannut isansa jalanjaljille, yrittdjyyteen, 23-vuo-
tiaana ja ammattiala oli lOytynyt erindisten harhapolkujen
keen. Vaikeudet olivat kuitenkin edessd; ensimmainen kuorma-
auto oli erittain huonokuntoinen ja ty011isyys ei suinkaan ollut
aluksi hyva. Ensimmdinen lapsi, tytar, oli syntynyt kesalcuussa
1950 ja diti oli kotona tehden ompelutOitd ja huolehtien talou-

15 Suomalainen elama
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desta. "Aloitettuani omatoimisen kuorma-autoilijan ammatin
paljastuivat yksityisyrittâjdn todelliset vaikeudet. Velkapad-
omalla ostamamme kaytetty v. -39 mallia oleva kuorma-auto
osoittautuikin kdytOssd erittdin epdvarmaksi. Silld ei ehtinyt
suorittaa sorankuljetustehtavid voimalaitostyOmaalle monta-
kaan paivad kun moottorin kampiakseli katkesi ja kone sarkyi
Mies korjauskelvottomaksi. Lisaksi ajoneuvon jouset, voiman-
siirtolaitteet ja renkaat tuottivat jatkuvia vaikeuksia, joten vel-
kapdaoma vain lisaantyi yrittamiseni alkukuukausina. Tilantees-
ta kuitenkin selvittiin vaimoni tyOansioiden j a ankaran saastavdi-
syyden avulla, vaikka perheemme kulut muutoinkin olivat lap-
sen syntymisen myOta lisddrityneet, eikd pientalon yldkerranhuo-
ne riittanyt asunnoksi." Talouteen kuului myOs vaimon diti, joka
huolehti tyttaren paivahoidosta.

Mita kuitenkin riitti, joten alkuvaikeuksista selvittiin. Jo vuo-
den pdasta padtti perhe rakentaa oman talon hartiapankkimene-
telmalla. Rakentaminen kesti useita vuosia, sill y lainaa ei saatu
ja trtit tapahtuivat iltaisin ja pyhdisin. MyOs vaimon ty6panosta
tarvittiin, joten hidn jatti ompelijantyOt kokonaan. MyOs tyttdren
jatkuva sairastelu johti siihen, ettd ditia tarvittiin kotona.

Omaan taloon pdastiin muuttamaan vuonna 1952, Eeron 25-
vuotispdivand. Elaman tdytti ty6 ja perhe, mutta ennen kaikkea
ty6. "Kuorma-autoilijan ammatti on tdynnd jatkuvia epdvar-
muustekijOitd, silly tyOvaline ajoneuvo vaatii kunnostamishuol-
toa ja ty6ajat muodostuvat ndin ollen epamddraisiksi, eivdtka
kuljetustehtavat jakaudu tasaisesti koko vuodelle. Lisaksi vero-
tekniset seikat pakottivat ajoneuvonvaihdokseen vahintaan 5
vuoden vdlein vaatien pddomaa, joten velkakierteesta selviyty-
minen vaatii hyvaa terveytta., ahkeruutta, saastavaisyyttd selca
aimo annoksen hyvaa onnea."

Seka hyvad eta, huonoa onnea Eero Vanhalalla oli matkas-
saan; vandiset onnettomuudet, sairasloman aikainen puute ja
tyOtilaisuuksien vaihtelu suhdanteiden mukaan vaikuttivat per-
heen elamaan. TyOt tapahtuivat padasiallisesti puutavarayhtiOi-
den ajoina, mutta uuden kuorma-auton hankinnan jalkeen (en-
simmainen uutena ostettu) vuonna 1963 alkanut lama lopetti
nama tyOt ja Eero Vanhala etsiytyi rakennustyOrnaiden ajoihin.
Nain tyOta riitti myOs laman yli ja jatkuvana painanut velka
saatiin lyhennettya Mlles "minimiin". Voi hyvin kuvitella, etta
kirjoittajaa on painanut velan ottaminen lapsuudenkokemusten
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myOta; tams ei kuitenkaan ole estdnyt hantd yrittamasta, pain-
vastoin.

Monissa miesten eldmakerroissa nakyva voimakas koulutuk-
sen korostaminen — joissakin se saattaa suorastaan olla paateema
— nakyy myOs Eero Vanhalan elamakerrassa. Hanen koulutuk-
sensahan jai varsin puutteelliseksi niin yleis- kuin ammatilliselta-
kin kannalta, "eika nain ollen antanut mandollisuutta ammatin
vaihtoon muille toimialoille. Koska taloutemme oli jossain mää-
rin vakavaraistunut, ja lapsemme edistyneet omassa koulun-
kaynnissadn, herdsi mielessani ajatus jatkaa keskenjddnytta
opiskelua. Autot ja liikenne ovat kiinnostaneet minua jo poika-
vuosista joten autokoulun opettajan ammatti naytti luonnollisel-
ta ja saavutettavissa olevalta tehtavaltd."

Niinpa kuorma-autoilij an ammatti sai vaihtua autokoulun-
opettajan ammattiin kevaalld 1966. Kirjoittaja ei suoranaisesti
kerro, mikd johti tahan ammatinvaihdokseen, jonka takia vasta
hankittu ja vahan kaytetty kuorma-autokin vaihdettiin henki1O-
autoon. Oliko syyna kirjoittaj an terveys, lievd laskukausi, velko-
jen rasittavuus, epasaann011iset ty6ajat, tats ei kerrota. Amma-
tin vaihto vain todetaan. Voikin sanoa, etta mita pitemmdlle
elamdkerta edistyy, sits vahemman lukija saa tietaa tapahtumien
syista ja seurauksista.

Perhe ei myOskaan juuri kuvassa vilanda. Nyt 16-vuotiaan
tyttaren lisdksi perheessa on vuonna 1960 hankittu ottotytar,
jonka perheeseen tulo jaa myOs maininnan varalle; "(Ensimmai-
sen tyttdren) oltua pikkuvauvana usein sairaana tams lienee
peljdstyttdnyt meidat perheemme lisadmiselta pitkaksi aikaa,
silld vasta vuonna 1960 pdadyimme kasvattilapsen hankkimiseen
Pelastakaa lapset r.y.n vdlitykselld."

Kuvaavaa on myOskin eldmakerran loppuun liitetty toteamus:
"Muutettuamme Vantaalle ovat muuton aiheuttamat ongelmat
heijastuneet jonkinasteisina sopeutumisvaikeuksina kaikkien
perheenjasentemme elamassa, vaikkei asiasta ole suuremmasti
keskusteltu."

Pddtoiminen autokoulunopettajuus ei jaanyt pitkaaikaiseksi,
silld kesdlla 1966 Eero Vanhalalle tarjottiin kuljetuspdallikOn
tointa kuhmolaisessa kuljetusliikkeessd, jonka han juhannuksen
yli harkittuaan ottikin vastaan. Tastd alkoi toimihenkikin ura
kuljetusliikkeiden johtotehtavissa, joka lopulta vei hanet Van-
taalle. KuljetuspadllikOn tehtdvien lisaksi Vanhala tyOskenteli
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iltaisin autokoulunopettajana, joten tyOtehtavien liiallisuus tus-
kin sai hanet luopumaan kuorma-autoilijan urasta. Vuonna 1971
aloitettu uuden omakotitalon rakennusty6 lopetti muut iltaty6t.
Samanaikaisesti han aloitti myOs opiskelun kirjeopistossa, talla
kertaa autoalan tyOteknikoksi, ja valmistui vuonna 1974. TyOta
sits riitti.

Lisakoulutuksen tarvetta tekija perustelee silla, eta. hankittu
koulutus ei yield taannut riittavad toimeentuloa, joutuuhan han
hankkimaan elatuksen kandessa eri ammatissa.

TyOpaikalla ei kaikki kuitenkaan sujunut hyvin. Ristiriidat
toimihenkilOiden ja omistajien valilld olivat tavallisia. Kavi ilmi,
ettei johtokunta tuntunut kovinkaan paljon arvostavan Vanha-
lan ty6panosta, vaikka han oman kertomuksensa mukaan kou-
lutti useita liikkeen johtajia tehtaviinsa, ilman etta johtokunta
olisi pitanyt hanen nimittamistadn toimitusjohtajaksi mandolli-
sena, vaan jopa kerran yritti vahentaa hanen palkkaansa.

Nama syyt johtivat Vanhalan hakemaan uutta ty6paikkaa ja
sellainen lopulta lOytyi, helsinkilaisesta kuljetusliikkeesta, jonka
toimitusjohtajaksi Vanhala valittiin vuonna 1972. Omakotitalo
Kuhmossa oli juuri valmistunut; yksi syy muuttoon olikin taas
kerran velkaantuneisuus ja se, etta ansiot eivat tuntuneet riitta-
van velkojen maksuun.

Nain Vanhalan perhe muutti lyhyen harkinnan jalkeen Van-
taalle, missa myOs nuorin veli ja vaimon sisko jo asuivat. Vanhin
tytar oli myOs juuri valmistunut ylioppilaaksi, joten hanenkin
jatko-opintomandollisuuksiaan muutto merkittavasti paransi.
Muuton jalkeen oli luonnollista, etta perheelle hankittiin uusi
asunto. Kuhmon omakotitalosta saatu hinta ei riittanyt saman-
laisen asunnon ostoon ja niin Vanhalat joutuivat muuttamaan
omakotitalon sijasta rivitaloon.

"Asuntoamme rivitalossa Hiekkaharjussa emme pitaneet ko-
vinkaan pitkaaikaisena silla aikaisemmat tottumuksemme oma-
kotiasumisessa olivat niin voimakkaita, etta sopivan omakotita-
lon tahi rakennuspaikan etsiminen muodostui vapaa-ajan harras-
tukseksi." Lopulta sopiva tontti lOytyi ja sinne pystytettiin tyyp-
pitalo. Kuhmoon oli jaanyt kesamokki, jossa vietettiin lomat.

Tyo kuljetusliikkeessa oli aluksi erittain menestyksellista; kor-
keasuhdanne ja kirjoittajan pitka kokemus johtivat hanen mu-
kaansa erittain menestykselliseen liikkeen kehittamiseen siten,
etta liikevaihto nousi vuoden 1971 5 miljoonasta, vuosittain jopa
40 %, 20 miljoonaan vuonna 1977. Kirjoittajan palkka korotet-
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tiro myOs ko. aikana kolminkertaiseksi, joten henkilOkohtaiset
taloudelliset ongelmat lienevat vaistyneet.

Vuoden 1973 lopussa alkanut kuljetuksien vahentyminen vai-
kutti liikkeen toimintaan aiheuttaen mm. konkurssitappiota ja
keskindisia syyttelyja liikkeen johdossa. Kirjoittajan mielesta
syytteet olivat aiheettomia ja johtuivat lahinna liikkeen omista-
jarakenteesta ja omistajien tilanteesta, heidan itsekeskeisyydes-
taan ja omanvoitonpyynnistaan.

Suhdanteiden heikkeneminen, tyOhuolet ja henkilOsuhteet
johtivat myOs terveydellisiin huoliin; syclamesta aiheutuviin rin-
takipuihin seka polvivammoihin, jotka taas alensivat tyOtarmoa
"asioiden hoitamisen siita kuitenkaan karsimatta".

Tassa tilanteessa vuonna 1978 tapahtunut erottaminen tuli
Vanhalalle taytend yllatyksend ja 51-vuotiaana han on nyt vailla
tyOta, sairauksien pahasti murtamana. Mita han tilanteesta ajat-
telee, mitka hanen suunnitelmansa ovat, ne eivat elamakerrasta
enda kay ilmi. Siita heijastuu vain tilanteen kasittamattOmyys ja
outous; se on niin kirjoittajalle kuin lukijalle "taydellinen mys-
terio".

"Taloudellinen asemamme on toistaiseksi kunnossa, joskin
epavarmuus tulevaisuudesta askarruttaa mieltamme. Vaikka
elamani 50 ensimmaistd vuotta ovat olleet nainkin vaiherikkaita
ja kohtalo on kuljettanut minua useilla paikkakunnilla Suomes-
sa, tunnen katkeruutta vain viimeisessa ty6paikassani saamasta-
ni kohtelusta."

Huolimatta kirjoittajaa kohdanneesta akillisesta ja melko tay-
dellisesta katastrofista, hyvan ty6paikan ja terveyden menetyk-
sesta, lopetus on siis varsin optimistinen. Onnellisuusmuuria
ylldpidetadn tiukasti, vaikka rakoilu on jo selvd.

Seuraavassa tarinassa on tilanne jossain madrin painvastainen.
Sen kertojalla on kaikki syy olla elamaansa tyytyvainen, mutta
han ei sita kuitenkaan ole. fidnen tarinansa on siis jonkinlainen
sekoitus onnellisuusmuurin rakoilua ja toisaalta "Minulla menee
hyvin — ehlka liiankin hyvin" -tyyppia. Saattaa olla eta liioitte-
len, jos vaitan, etta se monessa suhteessa edustaa tietylla tavalla
tulevaisuuden tyypin piirteita, ongelmien synnyttamista "tyhjas-
ta", mutta mybs ongelmien syntymista objektiivisesti siita sosiaa-
lisesta ja perhetaustasta, joka kertojalla on.

Mielenkiintoinen on myOs kertojan halu vaihtaa elamanta-
paansa, nykyisen elamantavan umpikujaksi kokeminen seka voi-
makas uusien kokemusten nalka. Tama abstrakti "Erfahrungs-
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hunger" onkin ehka yksi tulevaisuuden keskeisia
Tama eldmantarina on teoksen kirjoittajan yksityisesta elamd-

kertakokoelmasta ja se perustuu sad haastatteluihin etta kerto-
jan itsensa sanelemaan elamdkertaan.

Risto Kiviharju, 36

Risto on syntynyt 1943 Helsingissa "johtavassa asemassa olevan
toimihenkilOn" kotiin, viettanyt nuoruutensa Etu-TOOlOssa, suu-
ressa vuokrahuoneistossa, josta avautui hieno puistonakkiala.
Lapsia oli perheessa nelja; yksi vanhempi veli, sisko ja yksi
nuorempi veli. Lasten ikaerot olivat melkoisen suuria; veli oli
joutunut sodan loppuvaiheessa armeijaan ja suoritettuaan ns.
sotaylioppilastutkinnon han muutti pois kotoa toiselle paikka-
kunnalle. Sisar oli kaksi vuotta vanhempi ja nuorin veli syntyi
viisi vuotta Riston jalkeen.

Risto ei muista sodasta mitaan. Innen vanhempansa asuivat
Mikkelissa ennen sotaa ja olivat hanen syntyessaan muuttaneet
Helsinkiin. Isa oli sotien valisena aikana ja sodan kestdessa
tyOssa Mikkelissa, mutta perhe asui jo Helsingissa. Aiti oli
naimisiin mentydan jaanyt kotiin.

Sodan jalkeisesta lapsuudestaan Risto muistaa olleensa sa-
manikaisten toverustensa nuoremmasta ja pienemmastd padsta.
Han sai aina mukautua muiden leikkeihin, mutta pdasi useimmi-
ten mukaan. "Talossa oli selvia sosiaalisia ryhmittymderoja,
jotka me lapset kylla huomasimme. Me asuimme talon paddyssa,
isojen asuntojen rapussa ja talon toisessa paassa olivat pienet
asunnot joissa asui kOyhempad vakea. Muistan kun lapsena
kavin jonkun kaverini kotona ja sain syOdakseni hevosenlihaa
mita kotona ei koskaan ollut. Aiti oli vahan kiusaantunut kun
kotona vaadin moista herkkua, joka silloin yield oli rahvaan
ruokaa. Minulla oli talon ainoa polkuauto ja 40-luvun lopussa isa
osti auton, jollaisia ei siina talossa yield ollut nakynyt."

Han kasvoikin oppimaan pitamdan huolta omaisuudestaan ja
varomaan toisten yrityksid kahveltaa hanen tavaroitaan. Isa oli
tyOssa keskisuuren tehtaan isannOitsijana ja matkusteli paljon
sodan jalkeen joutuessaan modernisoimaan tehdastaan. Ensim-
maiset muistot isasta liittyvat hanen matkoihinsa ja kotiinpaluu-
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seen myOhdan illalla tai jopa keskella yOta, jolloin lapset saivat
olla hereilla ja ottaa vastaan lahjoja joista silloin Suomessa ei
osattu edes uneksiakaan: sahk011a tai vieterilla kayvia autoja,
erittain hienoja nostokurkia, sahkOjunia.

Aiti oli ennen sotia ollut todellinen kaunotar, itsetietoinen ja
eteenpainpyrkiva pikkuvirkamiehen tytar, jolle isa oli kaikin
puolin hyva naimakauppa. Sota oli kuitenkin muuttanut paljon.
Tilava virka-asunto ja upea kesapaikka tenniskenttineen ja pur-
jeveneineen olivat vaihtuneet toki suureen mutta silti vaatimat-
tomampaan vuokra-asuntoon Helsingissa, kesahuvilaa ei ollut ja
lapset veivat kaiken ajan. Perheella oli kotiapulainen niin kauan
kuin lapset olivat pienia, mutta 50-luvun alkuun mennessa ei
heitakaan enda ollut. KesamOkki hankittiin myOs 50-luvun alus-
sa ottamalla suurehko laina ja se oli paljon vaatimattomampi
kuin entinen paikka. "Aiti muisteli aina menneita hyvia aikoja,
kuinka hanella oli ollut hauskaa ja kuinka kaikkea oli ollut ja nyt
ei ollut mitaan; isa ei juurikaan puhunut sotaa edeltavista ajois-
ta,.mita nyt joskus puhui Lapuan liikkeesta tai vapaussodasta."

Aiti rakasti siisteytta ja jarjestystd ja piti kodin tip-top -kun-
nossa ja nalkutti lapsille jotka erehtyivat jattamaan tavaroitaan
vadriin paikkoihin tai naarmuttamaan vasta puunattua lattiaa.
Hankin oli aika paljon poissa kotoa, erilaisissa hyvantekevai-
syysjarjestOjen tilaisuuksissa tai keskikaupungissa tapaamassa
ystavattaridan Kluuvikadun Fazerilla tai Stockmannin ravinto-
lassa.

Koti oli suuri mutta epakaytanniillinen; valtavasti hienoja
edustustiloja, mutta \TM-Ian tilaa lapsille. Isan huone oli kaikkein
upein; ikkunoista avautui hieno puistonakOala ja ikkunan edessa
oli lapsen mielesta valtavan iso kirjoituspOyta, jonka laatikoissa
oli kaikkea jannittavad kamaa, jopa pieni pistooli ylimmassa
laatikossa. Vastapaista seinad peitti koko seinan mittainen ja
korkuinen kirjahylly taynnd kirjoj a.

Osa oli pommituksista pelastuneita, mutta suurin osa hankittu
sodan jalkeen; aidin Jalna-kirjat, Hornblower-sarjat ja muut
tuon ajan suositut kirjasarjat, isan erilaiset muistelmateokset ja
tietokirj at, joukossa paljon vieraskielista kirjallisuutta. Kirj ahyl-
lyn vieressa peraseinalla oli sohva, jonka taakse Ristolla oli
tapana asettua lukemaan jotain kirjahyllysta lOytamdansa mie-
lenkiintoista kirjaa.

Olohuone ja ruokasali olivat toistensa vastakohtia; olohuo-
neessa oli moderni kalusto mataline, vanerinojaisine tuoleineen
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ja Nytineen. Ruokasali taas oli raskasta barokkia; tumma paksu
pOytd, tummat tammiset astiakaapit ja muutama taulu seinalla.
POydan ylapuolella oli kristallikruunu, ikkunoissa rypytetyt
verhot.

KeittiO oli pieni ja epakaytann011inen, kotiapulaista varten
tarkoitettu. Sen vieressa oli pieni apulaisenhuone, jonka isompi
sisko sai perid kotiapulaisilta. Risto sai nukkua ruokasalissa
iltaisin sinne pystytettavalla telttavuoteella; tavaroitaan han piti
didin valtavassa makuuhuoneessa, jossa diti ja pikkuveli nuk-
kuivat .

Riston lapsuus oli siis hyvin toimeentulevan porvarisperheen
lapsen elamad; jo pienesta han oppi eta heilla oli parempaa kuin
muilla ja kaverit katselivat heidan kotiaan silmat pyOreina.
Julkisivu oli kuitenkin tarkein. Risto ei mielellaan nayttanyt
nukkumapaikkaansa. Suhteet vanhempiin olivat etaisia, eika
Ristolla ollut juuri ystavia, joiden kanssa han olisi voinut puhua.
'sane ja aidille ei olisi tullut mieleenkaan kertoa mitaan.

SaannOstelyn purkaminen ja liberalistinen talouspolitiikka
1950-luvun lopulla koitui Kiviharjun perheelle kohtalokkaaksi.
Vuokra nousi yhdella iskulla kolminkertaiseksi ja asuminen
entisessa asunnossa muuttui mandottomaksi. Auto myytiin, ja
ostettiin uusi asunto, talla kertaa Munkkivuoresta nelikerroksi-
sesta melko vaatimattomasta talosta. Asunto oli entista puolet
pienempi ja raskaat velat merkitsivat olennaista muutosta per-
heen elintasoon. Rahasta alkoi olla puute.

"Isa ja diti riitelivat usein rahasta. 'sari mielesta diti tuhlasi
entisella tavalla ja oli siind kylla oikeassakin; muistan hyvin
palkkapaivien jalkeiset herkuttelut leivoksilla ja graavilohella,
jotka kuun viimeisind. paivina muuttuivat nakkileivaksi, maidok-
si ja hernesopaksi. Aiti taas muisteli vanhoja hyvia aikoja ja
harmitteli vaarda valintaansa; sen aikaiset nuoremmat ja kOy-
hemmat kosijat olivat nyt hyvatuloisia arkkitehteja tai muuten
elamassa menestyneita."

Risto oppi lukemaan varhain ja koulu oli helppoa. Mieliainei-
ta olivat kielet ja historia oppikoulussa, johon han paasi kymme-
nen parhaan pyrkijan joukossa. Muuton takia Risto siirtyi Arka-
dian yhteiskoulusta Munkkivuoren yhteiskouluun, mists han
myOs pdasi ylioppilaaksi kevaalla 1962.

Kesat olivat sits ennen kuluneet osittain tOissa, osittain ulko-
mailla kieltd opiskelemassa. Nain Risto oppi ruotsia ja saksaa.
Englantia han oli oppinut lukemaan jo seitsemannella luokalla j a
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se ei tuottanutkaan vaikeuksia. Kouluvuosista ei ole mitadn
erityista muistettavaa. Risto ei ollut koskaan luokan paras mutta
aina kymmenen parhaan liepeilla melko vahaisella vaivanna011a.
Aikaa riitti muuhun; teinitoimintaan seka elokuvakerhoissa
kayntiin. Yhdessa muutaman toverinsa kanssa han jopa organi-
soi Munkkivuoren elokuvakerhon joka pyOri pari lukukautta
pdattyakseen sitten nolosti, kun yksi kerhon vetajista pelastyi
ensimmaisen kerran pienta osanottajamadrad ja jakoi jasenmak-
sut takaisin.

Parin viimeisen koululuokan aikana Risto olikin pdaasiallisesti
suuntautunut koulun ulkopuoliseen toimintaan. Han kaverei-
neen roikkui vasta valmistuneessa Rautatalon baarissa, yliopis-
ton kuppilassa (jossa han joskus tapasi myOs opettajiaan) seka
elokuvakerhon pienessa kellarihuoneistossa, joka oli iltaisin ta-
pOsen taynna \faked, sinisend tupakansavusta kirjoituskoneiden
ratistessa kun kirjoitettiin brosyyreja seuraavaa esitysta varten.

Seitsemannen luokan kevaalla Risto alkoi jaadd koulusta pois
paivisinkin aina kun tarve vaati. Han joutui tasta kiinni kyllastyt-
tydan vadrentamaan isansa nimikirjoituksen poissaolotodistuk-
seen. Seurauksena oli pitka jalki-istunto ja kaytOksen alennus.
Risto oli alkanut "kapinoida". Hyvin pian han alkoi suuntautua
vasemmalle, etsiytyi erilaisiin eparnadraisiin vasemmistolaispo-
rukoihin, luki Tilanne-lehtea, joka tuolloin ilmestyi ja kavi
kuuntelemassa paneelikeskusteluita. Vasemmistolaisuus opiske-
lijamaailmassa oli vasta nostamassa pdataan eika kenellekaan
ollut aavistustakaan, mita tulisi tapahtumaan vain muutaman
vuoden pdastd.

Riston kohdalla vasemmistolaisuus ei koskaan mennyt liitty-
misen asteelle. Han oli epamadraisesti, sitoutumattomana muka-
na, kavi joskus vappumarsseissa j a oli melko aktiivisesti mukana
Vietnam-mielenosoituksissa seka riiteli isansa kanssa politiikas-
ta, mutta varsinaiseen politisoitumisaaltoon han ei ehtinyt mu-
kaan; valmistuminen ja tOihin meno tulivat valiin.

Opintosuunnan valinta ei ollut helppoa. Tuohon aikaan oli
oikeastaan kaksi toiveammattia; ladkarin ja insinOOrin. Kumpi-
kaan ei kiinnostanut Ristoa. Hanen isansa oli taas koulutuksel-
taan juristi ja oli varoittanut Ristoa ryhtymasta samalle alalle
(syyta han ei koskaan kertonut, mutta Risto otti neuvosta vaa-
rin) ; Polille tai laaketieteelliseen pyrkiminen olisi taas ollut liian
vaivalloista. Niin han lopulta hakeutui lukemaan historiaa ja
kirjallisuutta Helsingin yliopistossa. Sisalle paasi ilman paasy-
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koetta ja vieraskielisten kirjojen lukeminen sujui Ristolta hel-
posti. Opetus perustui kirjatentteihin; kursseja oli vdhan. Opin-
not luontuivat nain Ristolle mainiosti ja neljdn ja puolen opiske-
luvuoden pdasta hdn oli valmis maisteri aikomuksenaan jatkaa
opintoj a.

"Asuin kaksi ensimmaista opiskeluvuotta kotona joten kus-
tannuksia ei ollut. En tosin saanut rahaa vanhemmilta, mutta en
maksanutkaan kotiin mitddn. Minulla oli pieni valtiontakauslai-
na ja ansaitsin kirjoittelemalla lehtiin pikku juttuja sekd teke-
malla silloin talloin hanttihommia. Kolmantena opiskeluvuotena
padsin tutkimusapulaiseksi ja siitd sain riittdvasti tuloja."

Opiskeluaikanaan Risto seurusteli useidenkin tyttOjen kanssa,
mutta tutustui "siihen oikeaan" vasta opintojen padtyttyd, erdan
ystavansd valitykselld. Epamdardista seurustelua kesti pari vuot-
ta, ja valiin tuli vuoden poissaolo Yhdysvalloissa.

Hyvin menestyneiden opiskelijoiden tapaan Ristolle suositel-
tiin pyrkimistd vuodeksi Yhdysvaltoihin. Niin hdn tekikin ja
myOs padsi New Yorkiin Columbian yliopistoon. Opiskelu oli
tiukasti kurssimuotoista ja hyvin erilaista kuin Suomessa.

Opettajat olivat valmistaneet kurssit huolella ja niista todella
myOs oppi jotain. New York oli likainen ja kiehtova kaupunki.
"Nuorelle porvarispojalle Yhdysvallat oli, huolimatta kaikesta
vasemmistolaisesta hapatuksesta ja Vietnam-mielenosoituksista,
se maa, jossa kaikki hyva ja kiinnostava oli. Ihmiset, kirjat,
elokuvat . . . Ostin Suomesta tuomillani rahoilla ison amerikan-
raudan joka oli ldhes kymmenen vuotta vanha mutta upeassa
kunnossa. Silla ajelin ympdri New Yorkia ja ldhiseutuja. Davin
ldpi slummit — aluksi sitd ei osannut varoa yhtddn, mutta parin
niukin naukin valtetyn tapahtuman jdlkeen — kun kadulla keskel-
la 	 joutui antamaan kaiken kateisen taskuista erdalle
ystdvalliselle mutta pdattavdiselle mustalle kaverille ja kun poi-
kajoukko yritti tunkeutua liikennevaloissa autoon sisdan — opin
ettei ainakaan iltaisin kannattanut kdydd ihmettelemassa slum-
meja." Risto asui itse Greenwich Villagessa erdan Euroopassa
olevan naisen kaksiossa joka oli tapOtaynna torakoita. MyOs
rottien tapaaminen hississa oli aivan uusi kokemus. Talo oli
kuitenkin ns. paremmalla alueella ja esimerkiksi ulkona oli
iltaisin melkoisen turvallista liikkua.

"Amerikassa sita tuli poltettua vdhan marijuanaa. Minulla oli
pari kaveria, jotka polttivat sdann011isesti ja mindkin vedin
yhteen aikaan harva se ilta. Muistan aina kun vietimme jouluaat-
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toa minun asunnossani melko lailla rahattomina, poltimme mari-
juanaa ja puhuimme syvallisia elamasta."

Amerikassa kirjeenvaihto Marja-Liisan kanssa oli tiivistynyt
ja paluun jalkeen seurustelu alkoi toden teolla. Risto lOysi
itselleen yksiOn Ruskeasuolta ja pian Marja-Liisa muutti sinne
asumaan. Han opiskeli Valtiotieteellisessa ja valmistui pian.

Risto sai tOita tilapaisend assistenttina erdalta laitokselta ja
kirjoitteli lisensiaatin tyOtadn, joka valmistuikin parin vuoden
puurtamisen jalkeen. "TutkimustyOn tekeminen on yksinaista
hommaa. Istuin kotona tai kirjastossa paivat pitkat, luin muis-
tiinpanojani j a kirjoj a, kirjoittelin muutaman liuskan paivassa.
Pari paivaa viikossa istuin sitten laitoksella hoitamassa opetuk-
sen j a valttamattOmimmat hommat."

Isa kuoli syksylla -67. Riidat olivat ohi, mutta han oli vahan
tyytymatOn, kun Risto ei ollut mennyt naimisiin. "Isa oli oikeas-
taan enemman siita harmissaan. Aiti motkotti aluksi, mutta
sitten han ei puhunut mitaan. EhIca han ajatteli sitakin
enemman."

Toisaalta aidinkin vaikein elamanvaihe alkoi olla takanapain.
Han oli nyt hyvatuloinen elakelaisrouva, asui tilavassa asunnos-
sa, vietti paljon aikaansa kesamOkilla, velat oli maksettu pois ja
elama alkoi uudelleen. Nykydan Risto ja han tulevat erittain
hyvin toimeen.

Lisensiaatinty6 valmistui ja samalla aukesi Tampereen yliopis-
tossa alan lehtorin virka. Risto haki sita juteltuaan laitoksen
professorin kanssa ja saikin viran. Tulla nimitetyksi elinaikai-
seen kohtalaisen hyvapalkkaiseen ja kohtalaisen vahatOiseen
virkaan 26-vuotiaana ei ole hassumpaa, ainakaan aluksi. "Lehto-
rin viran haittapuolena on valtava opetusvelvollisuus, mutta sen
voi toisaalta tayttaa pelkilla tyhjilla tunneilla — yksi1011isella tai
ryhmaohjauksella — ettei siitakaan niin suurta vaivaa ole. Pahin-
ta ovat oikeastaan erilaiset hallintohommat ja luottamustehtavdt
joita on vuosien mittaan kerdantynyt piticd rivi (. . .) Parasta
lehtorin virassa on pitka loma — vahintadn kolme kuukautta ihan
vapaana kesdisin ja melko lyhyt aktiivinen tyOviikko. Olen lai-
toksella keskimaarin nelja paivaa viikossa, en aina sitakaan."

VaitOskirja on yhd tekeilla, mutta jotenkin nimitys vei pois
innon vaittiskirjan teosta. Sen sijaan Risto on saanut julkaistua
muutamia opetusmonisteita seka artikkeleita silloin tallOin. Ko-
kouksissa ulkomailla han on myOs kaynyt melko ahkerasti.

Nimitys tuli juuri ennen yliopistolevottomuuksien ja vasem-
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mistolaistumisen kautta. "Hallinnonuudistustaistelu" alkoi.
Eparnadraisend vasemmistolaisena Risto suhtautui myOnteisesti
ylioppilaiden liikehdintaan ja osallistuikin siihen \TM-Ian. Mutta
varsinaisesti han ei tuntenut asian koskevan itsedan ja hallinnon-
uudistuksen hurjimmat vaatimukset han hiljaisessa mielessaan
totesi mandottomaksi. Olihan han jo "lisensiaattisaddyssa" vaki-
naisessa virassa ja tiesi mita kaikkea taysin yhdentekevaa hallin-
totehtdviin kuului. Mutta jos oli pakko ottaa kantaa jossakin
asiassa, niin Risto katsoi kuuluvansa yield opiskelijoiden leiriin.

Marja-Liisa valmistui hankin ja padsi tilapaiseen virkaan yli-
opistolla. Asuttiin vuokrakaksiossa, mutta Marja-Liisan omista-
ma asunto Helsingissa oli tarkoitus myyda ja ostaa Tampereelta
oma asunto. Ensimmainen lapsikin ilmoitti tulostaan. Marja-
Liisa joutui tyOttOmaksi sopivasti lapsen syntyman alla, mutta
aitiyslomakorvaukset sentaan juoksivat aika pitkdan. Tampe-
reelta ostettiin isohko kerrostalohuoneisto keskustasta vanhassa
kauniissa jugend-talossa. Lisaksi tarvittiin vain pieni laina, joten
asuntosaastamisesta ei oikeastaan voinut puhua.

Ty6 sujui jo omalla painollaan, parin levottoman vuoden
jalkeen yliopistolla alkoi olla hiljaista ja perheessa oli jo kaksi
lasta. Kolmaskin on ehtinyt jo syntya.

Kesat vietettiin paaasiassa Marja-Liisan didin suuressa kesd-
asunnossa ja muutama viikko aina Riston didin luona. Tama
mOkki on pienempi ja sinne on hankalampi sijoittua viisihenki-
sen perheen kanssa.

Riston haastatteluista kay selvasti ilmi, etta ty6 ei hanta
juurikaan enda kiinnosta. Opetus sujuu rutiinilla, tutkimusta
han ei enda juuri tee ja yliopistolla on hyvin hiljaista aiempiin
villeihin vuosiin verrattuna. VaitOskirja on yield tarkoitus tehda
mutta siihen tarvittaisiin virkavapautta. Toisaalta eteneminen
yliopistolla ei enda tunnu niin kiinnostavalta, "Mina olen hoita-
nut puolisen vuotta apulaisprofessuuria taalla laitoksella. Palkka
ei ole paljoakaan parempi kun minulla alkaa jo olla melkein
kaikki ikalisat. TyOta tietysti on vahan vahemman, mutta ei se
ero niin suuri ole kuin mita paalta ndyttad."

Elaman keskeiset asiat ovat muussa kuin tyOssa.
Ensimmaisend tulee perhe. "Me elamme kylla aika perhekes-

keista elamda. Kaymme raflassa hirmu harvoin eika koskaan
yhdessa, elokuvatkin ovat melkein jadneet. Joskus kutsumme
ystdvia	 tyOtovereita ja vanhoja opiskelukavereita — meille.
Meita kutsutaan harvemmin taas jonkun muun luokse. (. . .)
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Mina voin olla aika paljon lasten kanssa, voisin olla enemmankin
mutta taytyyhan sita olla tekevinadn jotain. Ja kotona on aina
jotain pienta hommaa."

Kiviharjuilla on pari kaniinia ja akvaario: alkuinnostuksen
jalkeen lapset ovat unohtaneet kummatkin ja niin Risto on
lahinna se, joka huolehtii niista.

"Kaloja on kiva seurailla. NiiHain on erilaisia sosiaalisia
verkostoja ja hierarkioita: milloin yksi kultakala jahtaa toista tai
sitten joku valitaan yhteiseksi nokkimisen kohteeksi. Yritan
myOs pelastaa akvaariosta siella syntyvia poikasia. Nytkin minul-
la on kaksi kasvamassa pienemmassd altaassa."

Lapsista ei enda ole paljoakaan vaivaa niin kuin alkuaikoina.
Silloin kumpikin sairasteli paljon ja terveyskeskuksessa vietetyt
illat surkean pikkuipanan kanssa ovat kummankin vanhemman
tuoreessa muistissa. Kolmannen hankintaan suhtauduttiin epa-
rOiden, varsinkin kun Marja-Liisa olisi halunnut pysyd vasta
saamassaan ty6paikassa, jolla ei enda ole juurikaan tekemista
hanen koulutuksensa kanssa. Marja-Liisa paasi naet mainostoi-
mistoon tOihin ja viihtyy siella hyvin. Paikka on pieni ja palkka-
kaan ei ole hadvi, mutta ty6 on aivan toisenlaista kuin yliopistol-
la; vaihtelevaa, lyhytjanteista, tulokset nakyvat heti. Yritettydan
turhaan vahan aikaa panna kasaan lisensiaattityOta kotona lasten
hoidon ohella Marja-Liisa tuskastui ja vastasi ilmoitukseen jol-
loin tyopaikka lOytyi.

Entisesta eparndardisen vasemmistolaisesta perheesta on tul-
lut ldhes epapoliittinen: "Meilla ei juuri puhuta politiikkaa.
Viime vaalien alla pohdimme pitkaan viitsiikO ylipdansa menna
adnestamdan. Tottakai olisi kamalaa jos Reagan padsee presi-
dentiksi, mutta taalla Suomessa ovat asiat oikeastaan aika hyvin.
Sosialismista olisi vain haittaa."

Risto hyppelehtii kertomuksessaan melko kevyesti asiasta toi-
seen. Han sanoo pitavansa lapsistaan ja kokevansa heidan kans-
sa olemisen tarkeaksi; kuitenkin han kertoo heists yield vahem-
man kuin toistaan. Vaimostaan han ei kerro juuri mitaan. Kol-
mannesta lapsesta ei selvasti kay ilmi kumpi sita halusi. Lapsi on
nyt syntynyt ja Risto kertoo siita vahan enemman. "Kun ensim-
mainen lapsi tuli, ei olisi tullut mieleenkadn, etta olisin mennyt
mukaan synnytykseen. Toisen lapsen tullessa kavin jopa synny-
tysvalmennuksessa mutta sitten sinne sairaalaan mihin me me-
nimme eivat isat paasseet. Vasta tama kolmas lapsi joka syntyi
Tampereella on validn niin kuin "yhdessa synnytetty". Se oli
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aika hurja kokemus. Mina tunnen etta minulla on siihen paljon
parempi suhde kuin aikaisempiin. Mina nain sen ensiksi ja olin
sen kanssa itse asiassa aika pitkan aikaa kun Marja-Liisa torkkui
synnytyksen Aileen. Se on sitapaitsi poika, kun kaksi edellista
ovat tyttOj a, didin tyttOj a."

Vanhin onkin jo nyt 12-vuotias, iso koululainen, jota ei paljoa
kotona nae. Keskimmainen on toisella luokalla, tayttad kandek-
san ja kolmas on nyt paalle vuoden vanha. Se on myOs ollut
terveempi kuin edelliset. Alkujarkytyksen jalkeen jolloin lapsi
joutui keskolaan pariksi paivaksi hoitoon, sita ei ole vaivannut
muuta kuin ruoka-allergiat jotka alkoivat heti imettamisen padt-
tymisen Alkeen. Paivahoito-ongelmat ovat myOs melkoiset.
"Niin pienta on todella sdali vieda jollekin tadille hoitoon, mutta
eihan siina muukaan auta."

Ristolla ei oikeastaan ole harrasteita. Han lukee paljon, kir-
joittelee yield melko lailla kirja-arvosteluja, pikku artikkeleita,
kdy melko usein myOs puhumassa erilaisissa koulutustilaisuuk-
sissa. Kesalld hdn puuhailee mielelladn puutarhassa, mutta hdn
ei ole mikaan erityisen hyva viljelija. "Ei sita viitsi niin omistau-
tua. Perunoita tulee ja viime kesana onnistuin viljelemaan myOs
herneita. Ensi kesana yritan ehlcd mansikkaa." Mutta han kokee
elamansa jotenkin tyhjaksi. "En ma tieda ... nyt sita on mel-
kein 40 vuotta, palkka juoksee, mutta ei tad ty6 kylla mitaan
kovin antoisaa ole. Vuosi vuodelta samoja asioita pitais kertoa
aina samanlaisille opiskelijoille. Sita tuntuu jotenkin kuin olis
asettunut kakskymmenta vuotta liian aikaisin aloilleen. Ei oo
elamankokemusta. Eihan sita voi opettaakaan kun ei oikeastaan
tie& muuta kuin kirjaviisauksia." Riston ongelma on siis, etta
hdn on hallinnut elamansa liian hyvin. Se on jarjestyksessa jossa
ei nayttaisi olevan mitaan ongelmia.

Voidaan ehka spekuloida etta suhde Marja-Liisaan ei ole yhta
hyva kuin aikaisemmin, mutta siita Risto ei puhu mitaan. Ei
mytiskaan mandollisista muista naissuhteista. Han harkitsee sel-
vasti mita puhuu ja mita ei, katkaisee joskus lauseen kesken;
"Kerran mina yritin, nojaa . . ."

Keskeiseksi ongelmaksi nousee tarve saada lisad elamankoke-
muksia, saada elama uusille raiteille.

"Olen ajatellut tata paljon. On hirveen vaikea menna eroa-
maan vakinaisesta virasta. Se on kuin katkaisis oksan jolla istuu,
tai ibis itsedan padhan saadakseen tietad milta tuntuu. Mulla on
monia kavereita jotka kitkuttaa erilaisissa tilapaishommissa, vi-
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ranhoitoja ja sen semmosia vuoden, kaksi kerrallaan. Mika mina
olen valittamaan."

Toisaalta kuitenkin "on ihan yhtd hullua Ada tahan horn-
maan elakeikaan asti. Katsoa kuinka lapset kasvaa, vaihtaa
asuntoa. EhIca se vaitOskirjakin yield valmistuu ja enta sitten?
Thalia on ihan tarpeeksi noita kammioissaan piileksivia, tohve-
leissa kulkevia tyyppeja, jotka eivat muuhun pysty kuin hauto-
maan kokemiaan vaaryyksia."

Mitadn varsinaisia suunnitelmia hanelld ei ole: "Pitaisi vaan
oppia tekemdan todella jotain. Tama ty6 on sellainen ettei tassa
oikeastaan osaa mitadn. Sita on joskus osannut ja sen takia
saanut taman homman, mutta nyt (. . .) Pystynhan ma pitamaan
luentoja vaikka tyhjasta ja kaikkea tuollaista, mutta ei se mitaan
ole. Pitaisi osata tehda jotain konkreettista, jotain kasilla ja
paalla yhdessa."

Risto haluaisi vaihtaa elamansa kulkua. Han sanoo olevansa
tyytyvainen elamaansa: "Hirmu hyvinhan mulla on mennyt. Ei
voi valittaa. Ty6, vaimo ja lapset, kaikki OK. Mutta ma en
jotenkin oo siltikaan tyytyvainen."

Risto haluaisi vaihtaa eldmaansd, muuttaa elamantapaansa.
"Mutta se on niin hirvean vaikeaa. MeiHain on asuntolainaa ja
vahan autolainaa ja ostettiin huonekalujakin kun toi kolmas
syntyi ja jos ma esimerkiksi ottaisin nyt vaikka virkavapautta
mennakseni johonkin kirvesmieskursseille tai maamieskouluun
niin meidanhan koko talous romahtaisi siihen."

"Ja sit on yield yks asia. Olenkohan ma vaan sellainen luonne
joka valittaa ja on tyytymatem aina? Ma just luin Robinson
Crusoeta mun kandeksanvuotiaalle ja siinahan se Robinson
raukka aina pilaa hyvan rauhallisen, turvallisen elamansa itse
haluamalla kokea vahan seikkailuja. Ja on loppujen lopuksi
entista onnettomampi ja katkerampi."

Enta Marja-Liisa? "No sehan on nyt vaihtanut elamaansa ihan
totaalisesti ja on iloinen ja tyytyvainen. Ei se muuta kaipaa. Silla
on kolme kivaa lasta, mukava homma ja kai meidankin suhde
yield jonkinlainen on. Vaikka kylla ma joskus ajattelen, eta
sielta mainosalalta se lOytaa jonkun hurjan menevan aijan joka
on kaikessa mun taysi vastakohta. Sillahan tad homma kanssa
saattais muuttua aika lailla."

Muuttaako Risto Kiviharju eldmaansa? Sita ei hanen elama-
kertahaastattelunsa paljasta. Tata kirjoitettaessa han eparoi yhd.

Kaiken kaikkiaan Risto Kiviharju edustaa tyyppia, joka on
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yleistymassa, niita jotka haluavat hallita elamdansa taydellisesti
ja onnistuvatkin siina, mutta kokevat taman elaman liiallisen
hallinnan samalla suurimpana ongelmanaan. Elama on andista-
vassa jarjestyksessa. Mutta jarjestyksen sotkeminen pelottaa.
Voidaan melkeinpa puhua sisaanpain kaantyneesta onnellisuus-
muurista. Risto on luonut itselleen kuvan onnellisesta eldmasta,
muurista, jota hanen itsensa on vaikea rikkoa.

Ero ensimmaiseen taman kirjan omaelamakertaan, Matti
Korpisen "tavalliseen pakkorakoon" on melkeinpa taydellinen.
Vastoinkaymiset Risto Kiviharjun elamassd puuttuvat Mlles ko-
konaan. Kaikesta Ilan on sujahtanut kuin kissa verajasta, myOs
asepalveluksesta, jota hanen ei tarvinnut kaydd mitattOman
selkavian takia pudottuaan poikasena puusta. Matti Korpisen
elama on ollut alusta loppuun vastoinkaymisia ja taistelua niiden
voittamiseksi, yritysta saada elama hallintaan. Risto Kiviharjun
kohdalla ei voi puhua taistelusta.

Olisi mielenkiiintoista haastatella Risto Kiviharjua kolmen-
kymmenen vuoden paasta, hanen ollessaan jo elakkeella. Mika
olisi silloin hanen suhteensa elamaansa, mita tyyppia hanen
elamantarinansa edustaisi? Kertoisiko han siita enemman kuin
nyt?

Tietenkin on sekin mandollisuus, ettei Risto suinkaan ole
kertonut kaikkea eldmastadn. Han on pitanyt kertomuksensakin
tiukasti hallinnassaan, se on selvd. Mutta on vaikea uskoa, eta
pois jatetyt kohdat olisivat vastoinkaymisia. Enemmankin ne
voivat olla vain tekoja, joita Risto ei valita kertoa varsinkaan
haastattelijalle, joka on myOs etainen tyOtoveri. Joka tapaukses-
sa nama poisjatotkin kuuluvat eldmakerran tyyppiin; ilman niita
ei onnellisuusmuurista voisi puhuakaan.



TyhjeneekO suomalainen elamd?

Loppua lahestyttdessd on aivan ilmeista, etta elamantarinat
muuttavat niin muotoa kuin sisdltOakin. Kun kysymyksessd on
selcd tyyppien mukainen etta sukupolvittainen ilmiO siten etta
voidaan vaittad tiettyjen — kanden viimeisen — tyypin kuuluvan
nykypolvien elamadn kanden ensimmaisen ollessa aikaisemmille
sukupolville ominaisia, on tottakai aiheellista kysyd, onko tallai-
nen elamdn laadullinen muutos pelkkd illuusio; epaedustavan
aineiston ja sen romantisoivan, menneisyytta ihannoivan tulkin-
nan tulosta.

Monet elamdkertojen teoreetikot, esimerkiksi Roy Pascal
(1965) ja Berndt Neumann (1970) edustavat sitd kdsitystd, etta
suurmiesten elamakerroissa on havaittavissa pitkalla historialli-
sella perspektiivilld laadullinen muutos siten ettd individualiteet-
tia korostava oman eldmdn hallinnan korostus vdistyy ja tilalle
tulee sosiaalisen roolipelin madrittamd, erilaisten ulkoisten ta-
pahtumien ja tuntomerkkien mukaan jasentyva eldmakerta. Tal-
lainen omaelamakerran tuhoutuminen, degeneroituminen olisi
siis tapahtunut pitkan historiallisen ajanjakson aikana ja edustai-
si ihmisen ja ihmiskdsityksen kulttuurista muutosta. Tassa hah-
moteltu kehityskulku, joka koskee "tavallisten ihmisten" elamd-
kertoja on historiallisesti paljon lyhyempi, mutta oleellisesti
samansuuntainen. Kysymys on esitystavan lisaksi my•fis elaman
sisdllOsta, kokemuspiirin dramaattisesta muutoksesta.

MyOs Norbert Eliaksen (1978) sivilisaation kehitysteoria, jos-
sa ihmisen itsepakon ja sisdistettyjen tottumusten lisdantyminen
nadddn keskeisend historiallisena trending , liittyy kiinteasti
edella esitettyyn eldmakertojen "degeneraatioon". Toki spon-
taani, vapaa, vaihteleva, riskeja kaihtamaton eldma on sisaltO-
rikkaampaa ja varmasti myOs esitystavallisesti kiinnostavampaa
kuin aarimmaisen tiukasti itseaan hallitsevan, jokaista ilmai-
suaan ja tekoaan kontrolloivan kertojan elama.

Kysymys on vain siitd, kumpi on yleensd ihmisten kannalta
parempi ja haluttavampi elama; tyhja mutta turvallinen vai

16 Suomalainen elâmd
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monivaiheinen, mutta myOs monia kolhuja sisdltaval Ilmeista
on, etta useimmat valitsisivat edellisen, jos olisi pakko valita.
Toisaalta esitetty elamakertatypologia sisaltdd ajatuksen, etta
edelliseen elamdan sisaltyy myOs kyvyttOmyys elamdn aitoon
hallintaan, kun taas Alkimmdisen olennainen elementti on juuri
hallittu sopeutuminen. Turvattu elama on siis paradoksaalisesti
elamad, josta puuttuu todella aito elamdn hallinta. Koko hieno
rakennelma voi sortua kuin korttitalo pienestdkin thytaisysta.

Toisaalta koko nykyinen joukkotiedotusvalineiden maailma
on tapOtaynnd osoituksia siita, mika ihmisid todella kiinnostaa;
onnettomuudet, katastrofit, poikkeuksellinen vakivalta, turvalli-
seen elamaan kohdistuvat uhat. Samoin kuin ihmiset jotka syys-
tä tai toisesta ovat joutuneet elamadn mandollisimman vdhan
turvattua eldmad. Joka tapauksessa siis onneton vaihtoehto ny-
kyiselle eldmalle kiehtoo meita kaiken aikaa, kunhan se ei vain
koske meitd (ks. myOs Roos—Rahkonen 1985). Simone de Beau-
voir on muotoillut taman hienosti toteamalla etta nykyihmiselle
on tarkead saada jdnnitysta ilman pienintdkadn riskia. Eldmyk-
sid ilman todellista osallistumista.

Yksi merkittava aukko tandn ajatusrakennelmaan sisaltyy ja
se on tietenkin tulkintojen tekeminen eri ikaisten ihmisten ela-
makerroista. On taysin mandollista eta nyt 30-40-vuotiaat,
vain pikku kolhuja kokeneet ihmiset paasevat yield elamansa
aikana ndkemaan ja kokemaan omakohtaisesti todellisia mullis-
tuksia; ymparistaatastrofeja, taloudellisia romanduksia, puut-
teita, ydinsodan. Eloonjaaneilla on toki silloin kerrottavaa, ja
esitystapakin luultavasti poikkeaa nykyisestd iloisen pinnallisesta
tai jayhan toteavasta tyylista.

Mutta tasta huolimatta olen valmis paattamadn taman kirjan
vaitteeseen, etta elaman ulkoisen hallinnan lisaantyminen on
jattanyt sisaisen hallinnan vahemmalle ja etta se nakyy elaman-
tarinoiden ja itse eletyn elaman syvana laadullisena muutoksena.
Tatd vaitetta voi lukij a mielessaan koetella vaikkapa kyselemalla
omilta vanhemmiltaan (jos he ovat elossa) tai muilta tuntemil-
taan edellisen sukupolven edustajilta heian elamantarinaansa
ja vertaamaan sita omaansa. Parhaassa tapauksessa taman eld-
mantarinan voisi kirjoittaa muistiin, silla on varmaa etta nailld
eldmakerroilla on tulevaisuudessa suuri merkitys.

Parempaa tulosta taman kirjan lukemisella ei voisikaan olla
kuin se, eta se innostaisi lukijoita kirjoittamaan oman elama-
kertansa.
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Kerro omasta eldmastdsi

jos
asut Vantaalla
olet asunut Vantaalla
aiot muuttaa Vantaalle

Kirjoituskilpailu 16. 12. 1978-28. 2. 1979

Jarjestajat
TV 1, Radio 1 ja Radio 2
Eldmantavan muutoksen tutkimusryhma
(Suomen Akatemia)

Eltimeikertakilpailun tarkoitus

Tarndn kilpailun avulla kootaan kokemusperaistd, omakohtaista
tietoa siitd, miten suomalaisen yhteiskunnan muutokset ovat
vaikuttaneet tavallisen kansalaisen elamanmenoon. Eldmdnta-
pojen tutkijoille ihmisten omaeldmdkerrat ovat arvokkaita tieto-
lahteitd.

Vireasti kehittyvdn Vantaan kaupungin asukkaille tarjotaan
nyt tilaisuus olla mukana laajassa tutkimushankkeessa. Kertyvid
kuvauksia kaytetaan — kirjoittajien luvalla — myOs radio- ja
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televisio-ohjelmien aineksina. Myethempad tieteellista kayttOd
varten aineisto luovutetaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkistoon.

Jotkut yleiset tapahtumat vaikuttavat jokaisen yksilOn elamaan.
Joidenkin toisten vaikutus tulee kaukaisena heijastuksena. Mi-
ten lahihistoriamme vaiheet tuntuvat Sinun elamastasi,

vantaalainen nuori
vantaalainen aikuinen
vantaalainen ikaihminen?

Kerro elamasi pienista kuvioista ja kerro niista suurista muutok-
sista, joiden japi olet kulkenut. Kerro mandollisimman kouraan-
tuntuvasti. Ala kirjoita yleisia historiallisia tulkintoja. Kuvaile
tapahtumia, tilanteita, tuntemuksiasi ja toiveitasi. Kilpailuun
osallistuvien elamakertojen arvoa ei ratkaise kasiala eika oikein-
kirjoitus vaan aitous ja todenmukaisuus. Kirjoita niin kuin puhe-
lisit eldmastasi tuttavalle tai ystavalle — suorasukaisesti, kaihtele-
matta.

Kerro tyOstasi, harrastuksistasi, suunnitelmistasi.

Omaeliimeikerran puitteet

Elamdkerran muoto on vapaa. Kuvauksen tulisi kuitenkin olla
kyllin monipuolinen, jotta se antaisi tutkijoille ja ohjelmanteki-
joille riittdvasti tietoa. Kirjoita tahan tapaan:

Kerro nykyisesta eldmantilanteestasi mandollisimman tark-
kaan: perhesuhteet, elintaso, ty6, elaman ilot ja vaikeudet,
suhteet sukulaisiin, ystdvat ja tuttavapiiri yms.

Kerro tandnastisesta elamastasi ja elamdsi taustasta: syntyma-
paikka, kotiseutu, sukuhistoria (jos tunnet sita ja jos sills on
merkitysta); vanhempien asema, kodin ilmapiiri, sisarukset; lap-
suuden ja nuoruuden tarkeimmdt tapahtumat — Sinun muistissa-
si; muutot, muutokset vanhempien asemassa; koulunkaynti ja
kasvatus, tyOurasi; avioliitto, kodinperustamisvaiheet, lapset
one.



252

Arvioi elamaasi: mitka ovat sen keskeiset kysymykset, mitka
tarkeimmat tapaukset. Oletko tyytyvainen aikaansaannoksiisi?
Oletko onnellinen vai uneksitko paremmasta elarnasta?

Mieti miten Sinun elamaasi ovat vaikuttaneet suuret yhteis-
kunnalliset muutokset, mitka julkiset tapahtumat ovat muutta-
neet Sinun elamantapaasi tai perheesi eldmantapaa?

Mainitsemme joitakin lalaihistorian tapahtumia, ilmioita ja
ratkaisuja: 1930-luvun lama ja sen jdlkeinen taloudellinen ja
henkinen nousukausi; sodat ja niita seurannut pitka saannostely-
kausi; yleislakko; ulkopolitiikan suunnanmuutos; tulopoliittiset
ratkaisut; peltojen paketointi; muuttoaalto Suomesta ja Suomes-
sa; koulutusmandollisuuksien lisaantyminen; kansanterveyden
tehostuminen; muutokset alkoholilainsdadannOssa; televisio-
toiminnan aloittaminen ja kehittyminen, aikakauslehdistOn li-
sddrityminen, auton yleistyminen, matkailun jokapdivdistymi-
nen; huoli kansallisesta identiteetista.

Kilpailuohjeita

Kirjoita
enintaan 50 konekirjoitusliuskaa tai 100 liuskaa, jos kirjoitat
kasin
suomeksi tai ruotsiksi
normaalikokoiselle arkille (A 4)
vain paperin toiselle puolelle
kakkosvalilla (jos kirjoitat koneella)
Ala liuskan vasempaan laitaan nelja senttia tyhjaa.

Merkitse kirjoituksen alkuun
seuraavat henkilOtiedot:

oma nimi
ammatti
syntymaaika ja syntymapaikka
osoite ja puhelinnumero
saako eldmakerrassa esiintyvid nimid mainita julkisuudessa vai
ei.
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Liihetti kirjoituksesi osoitteeseen
Yleisradio
Kesdkatu 2
00260 HELSINKI 26
Merkitse kuoreen tunnus
OMAELAMAKERTAKILPAILU

Kilpailuaikaa
on helmikuun loppuun. Kilpailun tulos julkistetaan toukokuun
puolivdliin mennessa televisiossa, radiossa ja muissa tiedotusvd-
lineissd.

Palkinnot

I palkinto 1500 mk
II palkinto	 700 mk

III palkinto
	

500 mk

Lisdlcsi kaikkien osanottajien kesken arvotaan kymmenen 100
markan suuruista palkintoa sekd danilevyjd.
Perustelluista syistii palkintolautakunta voi jakaa palkintosum-
man myeis muulla tavalla.

Palkintolautakunta
apulaisprofessori J. P. Roos

Elamantavan muutoksen tutkimusryhma
professori Elina Haavio-Mannila

Helsingin yliopisto
fil.lis. Pekka Laaksonen

SKS:n kansanrunousarkisto
kirjailija Alpo Ruuth

Tietoja kilpailusta antavat
Sirkka Minkkinen TV 1 puh. 418 811/2394
Max Rand Radio 2 puh. 441 141/3330
Heikki Vuohelainen Radio 1 puh. 441 141/3608

Yleisradion tiedotusosasto joulukuussa 1978
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