
ihmissuhteet

rakennus ja 
irtaimisto

luonto ja 
ympäristö

kulttuuri

omaehtoisuus 
ja asioiden 

hallinta

toimivuus ja 
esteettiset 

tekijät

MIKÄ TEKEE 
ASUNNOSTA KODIN?

RAPORTTEJA 134

AsunnOsTA kOdiksi
kOTOisuus kOlmAnnEn iän  
AsumiskOkEmuksissA
sulEvi RiukulEhTO JA kATJA RinnE-kOski 

hElsingin yliOPisTO
RuRAliA-insTiTuuTTi





2014

AsunnostA kodiksi
kotoisuus kolmAnnen iän  
AsumiskokemuksissA

sulevi Riukulehto jA kAtjA Rinne-koski 



Julkaisija Helsingin yliopisto    
 Ruralia-instituutti
 www.helsinki.fi/ruralia    
 
 Kampusranta 9 C Lönnrotinkatu 7
 60320 SEINÄJOKI 50100 MIKKELI   
 
Sarja Raportteja 134

Kannen kuva Katja Rinne-Koski

ISBN 978-952-10-8508-6     
 978-952-10-8509-3 (pdf)  
      
ISSN 1796-0622
 1796-0630 (pdf)



esipuhe

Asumista on tutkittu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa erillisyksikön 
perustamisesta saakka. Kuitenkin suurin kiinnostuksen aalto hyökyy pääl-
lemme juuri nyt. Tämä ei ole ensisijassa strategisen harkinnan tulos. Monet 
tutkijat ovat päätyneet asumisen ilmiöihin eri syistä, omia teitään. Kertooko se 
jotain omasta ajastamme? Asumisen ilmiöt ovat ajankohtaisempia ja kiinnos-
tavampia kuin koskaan.

Pelkästään tänä vuonna 2014 asumisen muutosilmiöitä on jo käsitelty vapaa-
ajan asumisen, kotiseutukokemuksen sekä pohjalaisen talonpoikaistalon ja 
perinnerakentamisen kysymyksenasetteluilla. Tässä julkaisussa asumisen 
monisyistä kenttää lähestytään taas uudesta suunnasta: luupin alla ovat kol-
mannen iän asumistarpeet ja -kokemukset.  Mikä tekee asunnosta miellyttä-
vän ja tärkeän? Mikä tekee asunnosta kodin? Siihen haettiin vastausta asuk-
kailta itseltään kolmannen iän asumiskokemuksia etnografisin menetelmin 
kartoittaneessa tutkimuksessa. 

Kolmannen iän kotiseutukokemukset asumisessa -tutkimus ei olisi ollut mah-
dollinen ilman Tekes-rahoitusta ja osallistavista suunnittelumenetelmistä 
kiinnostuneita kumppaneita. Arkkitehdit Kontukoski Oy, CC-M Arkkiteh-
dit Oy, Asuntorakentamisen tukisäätiö, Lakea Oy, Lemminkäinen talo Oy ja 
Sevas Oy tekivät tutkimuksemme mahdolliseksi ja antoivat sen toteutukselle 
varsin vapaat kädet. Vilpittömät kiitokset! Toivomme, että tämä tutkimusra-
portti ja siinä esiteltävä malli herättävät ajatuksia, jotka voivat johtaa myös 
käytännön sovelluksiin. Yhteistyökumppaneihin kuuluivat myös aineiston-
keruuseen osallistuneet järjestöt ja hankkeet: Eläkeliiton Vimpelin yhdistys, 
Järvi-Pohjanmaan Kansalliset Seniorit ry, Helsingin Eteläpohjalaiset ry sekä 
Aijjoos-hanke ja Virtaa Lappajärvelle -hanke. Kiitos myös Seinäjoen ammatti-
korkeakoululle, joka kantoi päävastuun Osallistavan suunnittelun tiedonhan-
kintaprosessi Kolmannen iän asumisympäristötarpeiden kartoittamisessa  
(CoTHREE) -hankkeen toteutuksesta. Sen rinnakkaisena osana valmistui 
tämä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin toteuttama erillistutkimus kol-
mannen iän asumiskokemuksista. 

Tutkimuksen tulos on tiiviissä muodossa puristettu tämän kirjan kanteen: 
asumiskeskustelujen ihannekoti on enemmän kuin rakennus, sen interiööri ja 
ympäristö. Se on myös ja ennen muuta ihmissuhteita, asioiden hallintaa, miel-
lyttäviä ratkaisuja sekä kulttuuria.
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tiivistelmä

Erottui kymmenen asiakokonaisuutta, joiden pe-
rusteella rakennettiin kuudesta pääluokasta koos-
tuva ihannekodin malli. 

Kodikkaan asumisen tärkeimmiksi tekijöiksi 
osoittautuivat (1) ihmissuhteet sekä (2) asioiden 
hallittavuus ja omaehtoisuus. Huomattava merki-
tys on myös (3) kodin toimivuudella ja esteettisyy-
dellä sekä (4) rakennuksella ja siihen kuuluvalla 
irtaimistolla. Myös (5) luonto ja ympäristö sekä (6) 
kulttuuri vaikuttavat kodikkuuden tuntuun. Ai-
neiston diskursiivisessa tarkastelussa erottui neljä 
puhetapaa asumisesta ja ikääntymisestä. Asumis-
keskustelujen kuvaukset on dokumentoitu julkai-
sun loppuun.

Asiasanat: kolmas ikä, klusterointi, asuminen, 
koti ja kotoisuus, virikekeskustelu,  Etelä-Pohjan-
maan Järviseutu

Aktiivisen työiän ja myöhäisen vanhuuden väli-
nen ajanjakso, eli niin sanottu kolmas ikä, saa yhä 
enemmän huomiota yhteiskunnassamme. Tämän 
julkaisun tavoitteena on muodostaa asukasläh-
töistä tietoa kolmannen iän asumiskokemuksista 
hyödynnettäväksi asumisen suunnittelussa. Mikä 
on asumisen ja kotikokemuksen suhde? Mikä te-
kee asumisesta kodikasta? Mitä asioita asunnossa 
täytyy olla, jotta se tuntuu kotoisalta? 

Aineisto muodostuu neljästä virikekeskuste-
lusta, jotka pidettiin Etelä-Pohjanmaalla (Alajär-
vellä, Lappajärvellä, Vimpelissä) sekä Helsingissä. 
Tilaisuudet järjestettiin yhteistyössä paikallisten 
kolmannen iän toimijoiden kanssa. Keskustelu-
aineistoa täydennettiin kahdella kirjallisella teh-
tävällä, joista toinen oli kirjoitustehtävä ja toinen 
eläytymistehtävä. Aineisto litteroitiin ja jaettiin 
käytettyjen asiasanojen perusteella klustereihin. 
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AbstRAct

In recent years, our society has focused more and 
more attention on the period between active work-
ing age and old age (or “third age”). In this publica-
tion we aim to gather inhabitant-based information 
on housing experiences in the third-age to inform 
housing design. What is the relationship between 
housing and experiences of home? What makes 
housing feel homely? What things are necessary in 
an apartment to make it home?

The data consist of four group discussions 
which took place in Finnish South Ostrobothnia 
(Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli) and in Helsinki. 
The discussions were arranged in co-operation 
with local third-age organisations. The data were 
collected through two written assignments, one 
of which was a written question, the other, an im-
provisation exercise. The data were transcribed 
and divided into clusters on the basis of keywords. 

Ten groups were differentiated, and a sexpartite 
ideal model of home was then constructed on the 
basis of the clusters. 

The most crucial factors in homey housing 
proved to be (1) human relationships and (2) a 
sense of control and independence. Also, (3) home 
functionality and aesthetics as well as (4) the build-
ing and movables (4) all have a certain impact on 
the sense of home.  Furthermore, (5) nature and 
the environment as well as (6) culture also play 
something of a role in the sense of home. 

The discourse analysis differentiated four ways 
of speaking about housing and ageing. Descriptions 
of the four housing discussions are documented at 
the end of the publication.

 
Keywords: third age, housing, home, sense of 
home, group discussion, clusters
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koti tutkimuksen kohteenA 

Esimerkiksi Dolores Haydenin mukaan lähiöko-
ti on enemmän mielenmaisema kuin rakennettu 
muoto. (Hayden 2003, luku 3) Asumisen tutki-
mukseen liittyy jo varhaisvaiheissaan vahva fe-
ministinen analyysiperinne, mutta 1980-luvulta 
alkaen se on vahvistunut niin, että voitaisiin puhua 
jo omasta tutkimustraditiosta. Feministisessä tra-
ditiossa sukupuolta pidetään kriittisenä tekijänä 
kodin ymmärtämiselle. Koti on naisen alistami-
sen avainpaikka. Naiselle koti ei ole turvasatama 
vaan työpaikka. (Blunt ja Dowling 2006, 14–21) 
Kulttuuriset erot naisten kotikokemuksissa ovat 
kuitenkin suuret. 

Marxismista vaikuttuneet ajattelijat erottuvat 
kaikista edellä kuvatuista lähestymistavoista siinä, 
että he eivät ole antaneet kodille erityistä merki-
tystä vaan kohdistavat huomion tuotantoon. Koti 
tulkitaan työvoiman uusintamispaikaksi. Se on 
tarpeellinen kapitalistisen tuotantojärjestelmän 
ylläpitämiseksi. Asunto on näin ymmärrettynä 
yksi uusintamisessa tarvittava resurssi. Klassikon 
asemassa on Marxin Pääoman lisäksi erityisesti 
Friedrich Engelsin kirja Perheen, yksityisomai-
suuden ja valtion alkuperä. (Engels 1979/1884, 
Marx 1974/1867, 337–454) On kuitenkin syytä 
ymmärtää, että marxilainen tulkinta ei ole yhtä 
kuin koko sosialistinen tutkimusperinne. Kodin ja 
perheen merkitys ja uudelleen järjestely oli monien 
muidenkin sosialismin klassikkojen pohdiskelujen 
kohteena. Tavallaan olisikin perusteltua puhua 
pikemmin sosialistisesta kuin marxilaisesta tutki-
musperinteestä. Charles Fourierin ja Pierre Proud-
honin tarkastelu on paljon marxilaista perinnettä 
avarampaa: heille koti ei ole pelkästään tuotanto-
elämän jatke. Kumpikin kirjoittaja antaa runsaasti 
huomiota kodin alistussuhteille, esimerkiksi nais-
ten ja lasten asemalle ja kodin uudelleen järjeste-
lymahdollisuuksille, joita on myös kokeiltu käy-
tännössä (falangit, kommuunit, yhteiskeittiöt jne.
Proudhon 1875, Fourier 1841) Utopistisosialistinen 
kodintutkimus onkin vaikuttanut voimakkaasti fe-
ministiseen tutkimusperinteeseen. Monet feminis-
tikirjoittajat perustavat ajattelunsa siihen, että koti 
erotetaan julkisesta tilasta yksityiseksi, suojaksi tai 
pakopaikaksi. (Esim. Davidoff ja Hall 1987)

tutkimukselliset yhteydet

Koti on ollut aktiivisen tutkimuksen kohteena 
noin kaksisataa vuotta. Robyn Dowling ja Allison 
Blunt erottavat kodin tutkimuksen yleisesitykses-
sään kolme perinnettä: yleinen asumisen ja koti-
talouden tutkimus, tuotantotaloudellisesti suun-
tautunut marxilainen perinne sekä humanistinen 
tutkimus, jossa kiinnostuksen kohteena on kodin 
merkitys paikkana ja kokemuksena. (Blunt ja 
Dowling 2006) Tutkimusperinteiden sukulaisuu-
det ja rajankäynnit ovat aina tulkinnanvaraisia. 
Mainittujen lisäksi omiksi ryhmikseen voitaisiin 
erottaa monia muitakin tutkimussuuntia, esimer-
kiksi feministinen kodin ihmissuhteiden tutkimus 
tai vaikkapa sellainen kulttuurien tutkimus, jossa 
tutkitaan kodin kuvauksia kirjallisuudessa, eloku-
vassa ja muussa taiteessa. Blunt ja Dowling käsitte-
levät niitäkin yleisen asumisen tutkimuksen osina, 
ja näinkin voidaan perustellusti tehdä. 

Kotitalouden ja taloudenhoidon näkökulmasta 
kirjoitetut amerikkalaisen kodin klassiset kuva-
ukset ovat olleet asumisen ja kotitalouden yleisen 
tutkimusperinteen suunnannäyttäjiä (Catherine 
Beecher: Treatise on Domestic Economy  1841; 
myös nimellä: American Women’s Home ja Char-
lotte Perkins Gilman: The Home: Its Work and 
Influence 1903). Asumisen ja kotitalouden tutki-
muksessa kiinnostus kohdistuu kotiin rakennuk-
sena, interiöörinä ja toiminnan paikkana. Koti on 
arkkitehtuuria ja muotoilua. Koti on taide-esineitä. 
Koti on aineellista kulttuuria, käyttöesineitä ja ku-
lutushyödykkeitä, jotka eivät rajaudu talon sisäl-
le. Koti on myös visuaalisen kulttuurin ja elämän 
näyttämö, jota on tallennettu valokuviin ja eloku-
vaan. Kotimaisemien ja ihannekodin, ihanteellisen 
asunnon ja asuinympäristön kuvaukset kuuluvat 
tähän tutkimusperinteeseen. 

Asumisen tutkimukseen kuuluu myös vahva 
kodin merkityksen ja kokemuksen tutkimuslinja: 
kodin idea, kokemukset, tunnelmat ja merkitykset. 
Ihmisiä on pyydetty kirjoittamaan ja piirtämään 
kodistaan. Monet valitsevat silloin lapsuudenko-
din. Tällainen kodin kokemuksen tarkastelu tulee 
varsin lähelle kotiseutututkimuksen perinnettä. 
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Humanistisen tutkimuksen edelläkävijöitä olivat 
kokemuksellisuutta korostaneet fenomenologit 
Martin Heideggerin johdolla, mutta varsinaisek-
si kodintutkimuksen traditioksi se kasvoi vasta 
1970-luvulla humanististen maantieteilijöiden 
töissä. Yi-Fu Tuanin ja Edward Relphin kiinnos-
tuksen kohteena oli ihmisen suhde tilaan. (Tuan 
1974, Relph 1976) Humanistinen traditio nosti 
kodin – tai oikeastaan kotiseudun – inhimillisen 
tilakokemuksen keskiöön. Heitä kiinnosti koti sen 
laajassa merkityksessä: mitkä paikat ovat ihmisille 
merkityksellisiä ja tärkeitä. Tuan tarkasteli ihmisen 
kaikenlaista paikkakiinnittymistä ja juurtumista 
esineisiin, ihmisiin, kotiin, uskontoon, kotiseu-
tuun tai vaikkapa kotimaahan. Relphille koti ei ole 
niinkään rakennus kuin erityinen, tärkeä paikka. 
Suuntaus herätti myös psykologien kiinnostuksen. 
Esimerkiksi Clare Cooper Marcusin tutkimukset 
liittyvät tähän perinteeseen. Marcus on kiinnit-
tänyt huomiota kotiin liittyviin suuriin tunteisiin     
–  myönteisiin ja kielteisiin. (Marcus 2006/1995, 8) 
Kimberley Doveylle koti on identiteetin rakentami-
sen paikka, eräänlainen sydän- tai ankkuripaikka. 
(Dovey 1985) 

Humanistisen kodintutkimusperinteen tul-
kinnat tulevat lähelle saksalaista ja pohjoismaista 
kotiseuduntutkimusta, jota voitaisiin oikeastaan 
pitää tämän perinteen suorana edeltäjänä. (Tuan 
viittaa saksalaiseen Heimat-perinteeseen. Ks. 
Tuan 1977/2011, 156–157) Suomessakin kodin mer-
kitystä asumisen ja elämisen paikkana käsiteltiin 
1900-luvun alusta lähtien luontevimmin osana ko-
tiseutututkimusta ja -harrastusta. Niin humanisti-
sessa perinteessä kuin kotiseutututkimuksessakin 
koti ymmärretään ajassa ja tilassa multiskalaari-
sesti kehittyväksi, koko yksilön identiteetin raken-

tumisen kannalta olennaiseksi tekijäksi. (Blickle 
2004, 9–21) Tähän teemaan paneudumme seuraa-
vassa luvussa.

Jo nämä muutamat viittaukset osoittavat ko-
tiin kohdistuvan tutkimusperinteen suunnatonta 
temaattista avaruutta. Samoin kodintutkimukses-
sa käytetty lähteiden kirjo on valtava. Esineet ja 
rakennukset ovat luonnollisia ensikäden lähteitä. 
Kotiin liittyvä tilastollinen aineisto on runsasta, 
ja saatavilla olevat aikasarjat ovat pitkiä. Käytössä 
ovat myös monipuoliset kirjalliset lähteet, haastat-
telut ja perinteen tallennus. 

Perhettä ja kotitaloutta ei voi kokonaan erottaa 
toisistaan, ei myöskään kotia ja kotitaloutta, vaik-
ka koti onkin paljon enemmän kuin taloudenpi-
to. Kaiken kaikkiaan koti on rikas tutkimusaihe: 
kodin, asumisen ja kotitalouden ilmiöiden koko-
naisuuteen kuuluvat yhtälailla kodin aineellinen 
kulttuuri ja talous kuin yhteisön kanssa jaetut kol-
lektiiviset ja henkilökohtaiset muistot, tunteet ja 
kokemuksellisuus.

Kaikki edellä luetellut kodintutkimuksen pe-
rinteet ovat näkyneet myös suomalaisessa keskus-
telussa. Kansalaisyhteiskunnan muodostuminen 
synnytti 1900-luvun vaihteen molemmin puolin 
monia kodin ilmiöistä kiinnostuneita toimijoita, 
joiden piiristä nousi asiantuntijapuheenvuoroja ja 
tutkimuksellistakin kiinnostusta. Sellaisille järjes-
töille kuten kotiseutuyhdistykset, Koti ja kasvatus 
sekä Sivistystä kodeille (eli myöhempi Marttaliitto) 
se oli toiminnan keskeistä sisältöä. Koti ja asumi-
nen kuuluivat osittain myös edistysseurojen, eri-
tyisesti työväenyhdistysten ja nuorisoseurojen, 
sekä monien kirkollisten järjestöjen kiinnostuksen 
kohteisiin. Kullakin oli oma näkökulmansa. Vuon-
na 1924 perustettu Maatalouden työtehoseura teki 

Kotitalouden ja taloudenhoidon tutkimus

Sosialistiset kodintutkimusperinteet

Feministinen kodintutkimus

Humanistinen kodintutkimus ja kotiseutututkimus

kuvio 1.  Kodintutkimuksen pääryhmiä.
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osaltaan myös kotitalouden ja taloudenhoidon tut-
kimusta. 

Helsingin yliopistoon perustettiin kodin talous-
tieteen oppituoli 1946 ensimmäisenä niin sanotuis-
ta kotitaloustieteistä. Samalla virka oli ensimmäi-
nen amerikkalaistyyppinen kotitalousprofessuuri 
Euroopassa, ja se on kehittynyt sittemmin kodin 
taloustieteeksi ja kuluttajaekonomiaksi. (Kervinen 
2012, 4, alan kehityksestä Suomessa yleisemmin 
ks. Heinonen 1998) Sotien jälkeisenä aikana ko-
dintutkimus on levinnyt moniin tiedekuntiin ja 
oppiaineisiin kuten maaseutu- ja kaupunkitutki-
mukseen, feministiseen kodintutkimukseen ja hu-
manistiseen maantieteeseen. Samalla tutkimus on 
laajentunut voimakkaasti, eikä sitä ole mahdollista 
tässä yhteydessä käsitellä edes luettelonomaisesti. 

osAllistAvAn suunnittelun  
hAnkekokonAisuus
Asumista käsittelevissä tutkimuksissa todetaan 
usein, että suomalaisessa asuntosuunnittelussa 
asuntojen käyttäjät harvoin pääsevät vaikutta-
maan asuntojen suunnitteluun tai yleensäkään 
asumista koskeviin kysymyksiin (esim. Juntto 
2010, 7, Puustinen 2010, 344). On kuitenkin selvää, 
että asukkaat ja heidän elämäntilanteensa ovat 
erilaisia. Samoin asumiseen ja asuntoon liittyvät 
toiveet ja tarpeet vaihtelevat eri asukasryhmillä. 
(Juntto 2010, 8) Lähivuosien merkittävimmät vä-
estömuutokset liittyvät perhekoon pienenemisen 
lisäksi väestön ikääntymiseen. (Lapintie ja Hasu 
2010, 153) Kuluvan vuosikymmenen aikana yli 
65-vuotiaiden määrä lisääntyy huomattavasti 
suurten ikäluokkien tullessa niin kutsuttuun kol-
manteen ikään, jolla tarkoitetaan eläköitymisen 
jälkeistä seuraavaa elämänvaihetta. (Jyrkämä 
2013, 89–114) Kolmannen iän käsite ei ole yksi-
selitteisesti vakiintunut. Anglo-amerikkalaisessa 
maailmassa termiä on käytetty toisinkin: viiden-
kymmenen ja kuudenkymmenen vuoden välissä 
siirrytään keski-ikäisyydestä myöhäiskeski-ikään, 
jota voitaisiin myös kutsua varhaisvanhuudeksi. 
Sitäkin on kutsuttu kolmanneksi iäksi. (Tudor-
Sandahl 2010, 14, Thelin 2009, 34–37) Väestön 
ikärakenteen muuttuessa tarvitaan uudenlaisia 
asumisratkaisuja, jotka vastaavat muuttuviin asu-
misen tarpeisiin.

Kolmannen iän asumiseen liittyvät tarpeet ovat 
olleet lähtökohtana myös Seinäjoen ammattikor-
keakoulussa ja Helsingin yliopistossa toteutetussa 
Osallistavan suunnittelun tiedonhankintapro-
sessi Kolmannen iän asumisympäristötarpeiden 
kartoittamisessa  (CoTHREE) –hankkeessa, jossa 
kolmannella iällä tarkoitetaan suurten ikäluokkien 

eläköityvää sukupolvea, joka elää aktiivista elämää 
työelämän ja vanhuuden välillä. Hankkeen tarkoi-
tuksena on ollut kehittää ja pilotoida kolmannen 
iän asumisen tarpeisiin liittyvä tiedonhankinta-
prosessi, jossa sekä asumisen suunnittelijat että 
asuntojen käyttäjät tuottavat yhdessä asumiseen 
liittyvää tietoa. Näin saadaan rikkaampi käsitys 
asumiseen liittyvistä tarpeista ja toiveista. Hanket-
ta rahoitti Tekes sekä kuusi paikallista suunnitte-
lu- ja arkkitehtitoimistoa. Hankkeen tuloksia hyö-
dynnetään ikääntyville suunnattujen asuntojen 
suunnittelussa sekä osallistavan tiedonhankinnan 
tapoja edelleen kehitettäessä ja testattaessa.

Osallistavan suunnittelun tiedonhankintapro-
sessi Kolmannen iän asumisympäristötarpeiden 
kartoittamisessa -hankkeen toteutus jakautui 
kahteen osahankkeeseen, joista toisen toteutti Sei-
näjoen ammattikorkeakoulu ja toisen Helsingin 
yliopiston Ruralia-instituutti. Seinäjoen ammat-
tikorkeakoulun toteuttamassa hankekokonaisuu-
dessa keskityttiin suunnittelemaan ja tuottamaan 
uutta kolmannen iän tarpeita vastaavaa asumisen 
mallia yhdessä suunnittelu- ja arkkitehtitoimisto-
jen sekä käyttäjäryhmän kanssa, ja sen tulokset on 
raportoitu erikseen Seinäjoen ammattikorkeakou-
lun julkaisusarjassa1. 

Tässä julkaisussa raportoitavan Helsingin yli-
opiston Ruralia-instituutin toteuttaman osahank-
keen Kolmannen iän kotiseutukokemukset asumi-
sessa (lyhyemmin: Kikka-hankkeen) tavoitteena 
oli tuoda osallistavan suunnittelun kokonaisuu-
teen näkemys kolmannen iän edustajien asumis-
tarpeista kotikokemuksen, kotiseudun ja kodin 
näkökulmasta. Tarkoituksena on ollut selvittää, 
miten kolmannen iän edustajat näkevät kodin ja 
sen merkityksen: Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, 
että asuminen on kotoisaa? Mitä asioita asunnossa 
täytyy olla, jotta se tuntuu kodilta? Mikä on koti-
seudun merkitys asumisessa? Näitä kysymyksiä 
tarkastellessaan Kikka-hanke liittyy tiiviisti myös 
kokemuksellisen kotiseutututkimuksen kokonai-
suuteen. 

kikkA-hAnke osAnA kokemuksellis-
tA kotiseutututkimustA 
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin alueiden, 
ajan ja kulttuurin tutkimusryhmä aloitti kotiseu-
tuun keskittyvän tutkimuslinjan syksyllä 2011. 
Ensimmäiset erillishankkeet toteutettiin vuosi-
na 2012 ja 2013. Silloin paneuduttiin Nurmon ja 
Kuortaneen asukkaiden kotiseutukäsityksiin, ke-

1 Kuusela, Anne (tulossa). Osallistava suunnittelun tiedonhankin-
taprosessi 3. iän asumisympäristötarpeiden kartoittamisessa. 
CoTHREE-projektin raportti. 
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hitettiin tutkimusmenetelmiä ja kerättiin tietoa 
kotiseutusuunnittelun tarpeisiin. (Riukulehto ja 
Suutari 2012, Riukulehto ja Rinne-Koski 2013) 
Kolmannen iän kotiseutukäsitykset asumisessa 
-hanke jatkoi tutkimuslinjaa omin painotuksin. 
Kun aiemmat hankkeet käsittelivät kotiseudun 
kokonaiskuvaa, tällä kertaa valokiilaan vedettiin 
yksi kotiseutukokemuksen erityinen alue: asumi-
nen. Tulevaisuudessa tutkimusta ja aineistonke-
ruuta tullaan jatkamaan uusilla hankkeilla, joissa 
erityishuomiota saavat vuorostaan jotkut muut 
kotiseudun osatekijät. Suunnitelmissa ovat esimer-
kiksi lapsuuden, ruokaperinteen ja äänimaiseman 
kotiseutukokemuksiin keskittyvät erillishankkeet.

Tässä tutkimusraportissa kokemuksellisen ko-
tiseutututkimuksen vaikutus näkyy ennen muuta 
siinä, että asuminen tulkitaan prosessuaaliseksi 
kodin muodostumiseksi. Kysytään, millaista on 
kotoisa asuminen, ja millainen asunto on kodikas. 
Samoin kotiseutututkimuksen perinteen mukai-
sesti asumisen ilmiötä tarkastellaan sekä maan-
tieteen että historian kehyksessä samanaikaisesti. 
Koti on paikka tai paikkoja tilassa ja tapahtumia 
ajassa. Tämän ajattelutavan mukaisesti koko-
naiskuvan muodostamiseen kodin merkityksestä 
tarvitaan tulkintatietoa sekä paikoista että tapah-
tumista. Koti(seutu) on maisemien ja muistojen 
kokonaisuus, eräänlainen kokemustila.

Kun asumista tarkastellaan kotina, kysymyk-
sessä ei ole sellainen sektoraalinen kotiseudun tul-
kinta, josta esimerkiksi ruokaan ja äänimaailmaan 
liittyvät kokemukset sulkeutuisivat tarkastelun 
ulkopuolelle. Sen sijaan asuminen on tutkimusnä-
kökulman painotus: käsityksemme mukaan ruoka 
ja äänet kuuluvat asumisen ilmiön piiriin – kuten 
muutkin kodin arkiset asiat. Vaikka kotiseutu ko-
kemuksena on kokonaisuus – eli ihmisillä on tai-
pumus ymmärtää se jollain tapaa jakamattomana 
– se on helpompi hahmottaa osissa, yhdestä suun-
nasta kerrallaan. Kun päähuomion kohteena on 
asuminen, muutkin tekijät ovat mukana, mutta ne 
jäävät sivurooliin. 

Kodista keskusteltaessa erottuu helposti useita 
merkityksiä ja tapoja puhua kodista. Joskus koti 
tarkoittaa rakennusta, mutta se voi kuvata myös 
synnyinpaikkaa, ihmissuhteita tai tilan ja ajan 
yhdistämää kokonaisuutta. Samat ihmiset puhu-
vat kodista monissa merkityksissä. Merkitykset 
eivät ole keskenään ristiriidassa vaan täydentävät 
toisiaan. Koti koetaan rakennuksena ja ympäris-
tönä mutta myös esineinä ja ihmissuhteina. Koti 
on paikka ja idea, jossa ratkaisevaa on, että se tun-
netaan kodiksi. Englanninkielisessä tutkimuskir-
jallisuudessa tätä on yritetty tavoittaa esimerkiksi 
käsitteillä feeling at home, sense of belonging, 

desire and intimacy. Sama koskee myös suppe-
ampaa asumisen käsitettä: siinäkin on aineellinen 
puolensa, rakennukset, huoneet ja esineet, mutta 
asuminen on myös ihmissuhteita, tekemistä ja toi-
mintaa. Kotikokemuksissa tavoitetaan asumisen 
kokonaisuus: maisemat ja muistot. Tähän histori-
an ja maantieteen liittoon palaamme tarkemmin 
luvussa Tulkintakehyksen rakentaminen.

Aineistot jA menetelmät

Aineistojen kokoAminen
Kolmannen iän asumiseen liittyvät ajatukset, nä-
kemykset ja tarpeet voidaan selvittää vain kysy-
mällä niitä asianomaisilta itseltään. Kikka-hank-
keessa kolmannen iän asukkaiden näkemyksiä 
ja ajatuksia asumisesta, kodista ja kotoisuudesta 
selvitettiin pääasiassa Etelä-Pohjanmaan Järvi-
seudun alueelle kohdistuvilla ryhmäkeskusteluilla. 
Tilaisuudet järjestettiin Vimpelissä, Alajärvellä ja 
Lappajärvellä yhteistyössä paikallisten toimijoiden 
kanssa, jotka tiedottivat tilaisuuksista omissa ver-
kostoissaan ja tarjosivat tilat käyttöömme. 

Kolmatta ikää eläviä tavoiteltiin ensisijaisesti 
kohdekuntien järjestöjen kautta. Jokaisesta koh-
dekunnasta valittiin hankkeen kohderyhmän 
kannalta sopiva järjestö, jonka puheenjohtajaan 
oltiin yhteydessä ja kysyttiin järjestön kiinnostus-
ta tilaisuuden järjestämiseen. Koska tarkoitukse-
na oli järjestää vain yksi tilaisuus kuntaa kohden, 
järjestöihin oltiin yhteydessä yksi kerrallaan ja 
kumppaneiksi valikoituivat ensimmäisinä myön-
tävästi vastanneet. Yhteistyökumppaneiksi saatiin 
kaksi eläkeläisjärjestöä, kotiseutuyhdistys ja kaksi 
hanketta, joiden kohderyhmänä olivat paikalliset 
kolmannen iän asukkaat. Hankkeiden osalta yh-
teyshenkilöinä toimivat hankkeiden vastuuhenki-
löt. Osallistujat olivat pääasiassa järjestöjen halli-
tusten jäseniä ja hankkeiden osalta vapaaehtoisiksi 
ilmoittautuneita. Jotkut yhteistyökumppanit oli-
sivat halunneet järjestää suuremmankin tapahtu-
man, mutta jouduimme rajoittamaan osallistujien 
määrää. Paras keskustelu saadaan aikaan, kun 
ryhmä ei ole liian suuri.  

Vimpelin tilaisuus järjestettiin 21.1.2014 yh-
teistyössä Eläkeliiton Vimpelin yhdistyksen kans-
sa. Paikkana oli Vimpelin nuorisoseurantalo. Tilai-
suuteen osallistui seitsemän yhdistyksen jäsentä, 
kolme naista ja neljä miestä. Alajärven tilaisuus 
järjestettiin 27.1.2014 ja siinä yhteistyökumppani-
na oli Järvi-Pohjanmaan Kansalliset Seniorit ry. 
Tilaisuus pidettiin Kirkontuvan yläsalissa yhdis-
tyksen hallituksen kokouksen yhteydessä. Keskus-
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teluun osallistui kuusi yhdistyksen hallituksen jä-
sentä, kolme naista ja kolme miestä. Alkuperäisen 
suunnitelman mukaan kolmas ryhmähaastattelu 
olisi pidetty Soinissa. Tilaisuutta yritettiin järjes-
tää kolmen eri yhteistyötahon kanssa, tuloksetta. 
Tämän vuoksi viimeinen keskustelutilaisuus pää-
dyttiin pitämään Lappajärvellä. Siellä yhteistyö-
kumppaneiksi saatiin kaksi paikallista hanketta. 
Toinen hankkeista oli Aijjoos-hanke, jonka tarkoi-
tuksena on edistää ikääntyvien osallistumista ja 
osallisuutta Lappajärven alueella. Toisena yhteis-
työkumppanina oli Virtaa Lappajärvelle -hanke, 
jossa tavoitteena on Lappajärven vetovoimaisuu-
den kehittäminen ja eri toimijoiden välisen yhteis-
työn ja yhteisöllisyyden luominen. Tilaisuus pi-
dettiin kunnantalolla 2.4.2014, ja siihen osallistui 
yhdeksän keskustelijaa: seitsemän naista ja kaksi 
miestä, kaikki aktiivisesti ikääntyvien tapahtu-
miin osallistuvia kolmannen iän edustajia. 

Kaikki keskustelutilaisuudet järjestettiin maa-
seutumaisissa kunnissa. Aineistonkeruun edetessä 
heräsi ajatus täydentää aineistoa kaupunkinäkö-
kulmalla. Päätimme järjestää vielä yhden, ylimää-
räisen ryhmäkeskustelun kaupunkiympäristössä. 
Aineiston Järviseutu-kytköstä ei kuitenkaan hylät-
ty: Vertailupohjaksi otettiin pääkaupunkiseudun 
eteläpohjalaiset. Yhteistyökumppaniksi valikoitui 
luontevasti Helsingin Eteläpohjalaiset ry. Tilaisuus 
järjestettiin 4.3.2014 Helsingin yliopiston tiloissa, 
ja osallistujina oli seitsemän yhdistyksen jäsentä, 
kaksi naista ja viisi miestä.

Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 33 keskusteli-
jaa. Heistä 29 täytti hankkeen kohderyhmälle ase-
tetut kolmannen iän kriteerit. Kriteerin ulkopuo-
lelle jääneet neljä osallistujaa olivat kolmatta ikää 

nuorempia hanketoimijoita tai kunnan edustajia. 
Keskustelutilaisuuksiin osallistuneiden keskus-
telijoiden keski-iäksi muodostui 71 vuotta. Nuo-
rimmat kolmannen iän edustajat olivat syntyneet 
vuonna 1949 ja olivat nyt siis 65-vuotiaita ja van-
himmat vuonna 1937 ollen nyt 77-vuotiaita. Tilai-
suuskohtainen ikäjakauma on esitetty kuviossa 2. 

viRikehAAstAttelumenetelmä
Käytimme aineistonkeruussa Helsingin yliopis-
ton Ruralia-instituutin kotiseutututkimuksissa 
toimivaksi havaittua virikekeskustelumenetelmää 
(Suutari ja Riukulehto 2012, 6-9, Rinne-Koski ja 
Riukulehto 2013, 13-14). Se perustuu osallistu-
jille esitettäviin virikkeisiin, joiden herättämänä 
osallistujat houkuttuvat käsittelemään aihepiiriä 
luontevasti ja laajasti. Menetelmän etuna on, että 
keskustelua käydään mahdollisimman pitkälle 
osallistujien omilla ehdoilla asioista, joita he itse pi-
tävät tärkeänä kunkin annetun virikkeen kohdalla. 
Virikekeskustelussa tutkijan rooli ei ole yhtä ohjaa-
va kuin perinteisessä kyselyssä tai haastattelussa. 
Niinpä jokaisen tilaisuuden aineisto muodostui 
erilaiseksi. Osallistujat painottivat keskustelun ku-
luessa eri asioita. Samat virikkeet käynnistivät eri 
tilaisuuksissa keskustelun eri teemoista. Tuloksena 
on rikas, aihetta monipuolisesti ja monesta näkö-
kulmasta kuvaava aineisto. 

Keskustelun aluksi kerrottiin tilaisuuden 
tarkoituksesta ja taustoista, esiteltiin hankkeen 
kokonaisuus ja tilaisuuden kulku. Pyydettiin tal-
lennuslupa, joka vahvistettiin tilaisuuden osallis-
tujaluettelossa allekirjoituksella. Virikkeet näytet-
tiin osallistujille valkokankaalta. Keskustelu eteni 
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kuvio 2.  Tilaisuuksiin osallistuneiden ikävuosien keskiarvot.
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niin, että juontaja näytti virikkeen ja avasi keskus-
telun. Mitään kysymyksiä ei tässä vaiheessa esi-
tetty, vaan keskustelu lähti liikkeelle osallistujien 
omasta aloitteesta. Keskustelun edetessä juontaja 
saattoi esittää joitain tarkentavia lisäkysymyksiä 
tai palata tarkemmin johonkin keskustelussa esi-
tettyyn asiaan. 

Ensimmäisenä virikkeenä oli yksi sana: isol-
la kirjasinlajilla keskelle kuultokuvaa kirjoitettu 
”koti”. Virikkeen minimalistisuudesta huolimatta 
se herätti tilaisuuksissa paljon keskustelua ja yl-
lättäviäkin näkökulmia. Oletuksena oli, että virik-
keestä käyty keskustelu laajenee jossain vaiheessa 
koskemaan useita koteja. Puhutaan lapsuudenko-
dista, ensimmäisestä omasta kodista, muutoista ja 
niin edelleen. Sen vuoksi ensimmäinen virike sai 
jatkokseen kysymyksen, jossa pyydettiin keskus-
telijoita miettimään, mikä kodeista on ollut heille 
tärkein ja mikä kotoisin. Kolmannessa virikkeessä 
oli kyse erilaisista asumuksista. Näytettiin kuvat 
iglusta, koirankopista, pilvenpiirtäjästä, futuristi-
sesta talosta sekä kodasta. Keskustelijoita pyydet-
tiin tarkastelemaan kuvia ja miettimään, minkä he 
kokevat kotoisimmaksi ja miksi. Samoin pyydet-
tiin perusteluja, jos joku asumus on sellainen, että 
siinä ei missään tapauksessa voisi asua. 

Neljänneksi keskustelijoille näytettiin talon 
pohjapiirros. Alun perin virikkeen kuvassa oli var-
sin ongelmaton suomalainen omakotitalo, mutta jo 
toisesta keskustelutilaisuudesta alkaen se korvat-
tiin rintamamiestalon pohjapiirroksella. Uusi kuva 
tarjosi enemmän täkyjä keskusteluun: talomalli 
oli selvästi vanhanaikainen ja eritasoratkaisuna 
mielipiteitä jakava.  Keskustelua vauhditti myös 
pohjapiirroksen puutteellisuus. Toinen kerros jäi 
mielikuvituksen varaan; ovia ja ikkunoita puuttui. 
Virikkeeseen kuului myös kartta, jonka tarkoituk-
sena oli innostaa keskustelijoita miettimään asun-
non tai kodin sijaintia. 

Seurasi kaksi kuvasikermää, joista ensimmäi-
nen, järjestyksessä viides virike, johdatti keskuste-
lijat tarkastelemaan kotia ja kotoisuutta tavaroiden 
ja esineiden avulla: kahvinkeitin, saunamittari, 
lautapeli, taulu, villasukat, kahviastiasto, siivous-
välineitä, älypuhelin, valvontakamera ja nojatuoli, 
jossa istuu koira. Kuudes virike tarjosi valikoiman 
erityyppisiä asuinmiljöitä: vanhan pirtin interiöö-
ri, kerrostalon rappukäytävä, hotellihuone ja yh-
teismajoitustila. 

Seitsemännessä virikkeessä siirryttiin tarkas-
telemaan luonnon merkitystä asumisessa ja ko-
toisuuden tunteessa. Diassa esitettiin rinnakkain 
kaksi kuvaa, joista toinen kuvasi kauppakeskusta 
ja toinen luonnon keskellä kulkevaa hiekkatietä. 
Otsikkona oli ”Pitääkö kotona olla luontoa?” 

Seuraavaksi tarjottiin jälleen kaksi kuvakollaasia. 
Ensin kokoelma asumiseen liittyviä palveluja: hie-
rontaa, valmiiksi pakattu kauppakassi ja siivooja, 
ruokailijoita ravintolassa, lumitöitä ja verensokerin 
mittaamista. Sitten kuvasikermä matkalaukuista, 
keinutuolista ja postilaatikoista. Näkyi myös tans-
sipareja ja kaksi pikkulasta. Virikkeen tarkoitukse-
na oli innostaa osallistujia keskustelemaan nykyi-
sestä ja tulevasta elämäntyylistään.

Virikehaastattelurunkoon kuului ryhmä-
keskustelun lisäksi myös kirjallisesti toteutettu 
viriketehtävä. Osallistujille jaettiin keskustelun 
päätteeksi kynä ja paperia, ja heitä pyydettiin kir-
jaamaan kolme tärkeää asiaa, jotka tekevät asun-
nosta kodin sekä perustelemaan niitä lyhyesti. Kir-
jallisen tehtävän tarkoituksena oli varmistaa, että 
kaikki osallistujat tulevat kuulluiksi. Jokaiselle ei 
ole yhtä luontevaa osallistua yleiseen ja useimmi-
ten vilkkaana käyvään keskusteluun. Kaikkea mie-
leen tulevaa ei välttämättä haluta kertoa muiden 
kuullen. Joidenkin on helpompaa jäsentää ajatuk-
siaan kirjallisesti.  

eläytymistehtävä 
Virikkeiden lisäksi aineistoa tuotettiin kirjallisella 
eläytymistehtävällä. Osallistujia pyydettiin ku-
vittelemaan, että he ovat muuttaneet nykyisestä 
kodistaan uuteen asuntoon, jonka jälkeen heille 
tarjottiin myönteinen tai kielteinen mahdollisuus 
jatkaa kertomusta omin sanoin. Uuden kodin sai 
kuvitella joko viihtyisäksi tai vähemmän viihtyi-
säksi, minkä jälkeen osallistujia pyydettiin kuvaa-
maan uutta (kuviteltua) kotiaan ja asuinseutuaan. 
Eläytymistehtävällä kerättiin osallistujien käsityk-
siä siitä, millaisia asioita he pitävät tärkeinä kodin 
viihtyisyyden ja asuinympäristön osalta ja millai-
set tekijät puolestaan toimivat työntötekijöinä. 

Käytetty virikeaineisto on tämän julkaisun 
liitteenä 1. Jokainen keskustelutilaisuus kesti noin 
2–2,5 tuntia. Kaikki keskustelut tallennettiin ja 
kirjoitettiin tekstiksi analyysia varten. Näin saa-
tua kirjallista aineistoa kertyi yhteensä lähes 130 
sivua. 

Aineiston AnAlyysi
Viitekehys rakennettiin aineistolähtöisesti kirjal-
listen tehtävien vastaukset klusteroimalla ja koke-
muksellisen kotiseututeorian viitekehystä mukail-
len (Riukulehto ja Rinne-Koski 2013, Riukulehto ja 
Suutari 2012). Klusteroinnissa aineisto luokiteltiin 
sisällön ja keskinäisten suhteiden perusteella. Luo-
kat perustuvat havaintojen samankaltaisuuteen. 
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Samaa ilmiötä tai kokonaisuutta kuvaavat asiat 
koottiin yhteen. Kun samankaltaisia piirteitä sisäl-
täneet ja toisiaan leikkaavat klusterit yhdistettiin, 
käsiteltävien ryhmien määrä saatiin pienemmäksi. 
Vaikka abstraktiotaso jonkin verran kasvoi, kotiko-
kemusten kokonaisuus ja luokkien keskinäiset suh-
teet tulivat entistä helpommin hahmotettaviksi. 

Sisällönanalyysin lisäksi aineistoa tarkasteltiin 
myös diskurssina ja puhuntoina. Huomio kiin-
nitettiin siihen, miten tilaisuuksien osallistujat 
puhuivat kodista, kotoisuudesta ja kolmannesta 
iästä. Aineistoa lähestyttiin tunnistamalla rivi-
en välistä puhetapoja, joilla osallistujat tuottavat 
käsityksiään ja jäsentävät ajatuksiaan. Tässä ra-
portoitavaa puhunnan analyysia ohjaa sosiaalisen 
konstruktionismin mukainen viitekehys, jonka 
lähtökohtana on ajatus siitä, että se miten asioista 
puhutaan – millaisia ilmauksia käytetään, millai-

sia käsitteitä käytetään ja niin edelleen – heijastaa 
sitä, miten puhujat kokevat ja näkevät kolmannen 
iän asumisen. Muhonen ja Ojala (2004, 12) painot-
tavat, että ikääntymisen kokemuksiin vaikutta-
vat puhujan omien käsitysten lisäksi myös yleiset 
kulttuuriset käsitykset siitä, miten ikääntymisestä 
ja asumisesta puhutaan. Raportissa ei kuitenkaan 
dokumentoida koko aineistoa diskursiivisesta nä-
kökulmasta, vaan tarkasteluun nostetaan vain 
teeman kannalta olennaisimmat ja eniten huomi-
ota kiinnittävät puhunnat. Analyysi aloitettiin tun-
nistamalla aineistosta erilaisia puhetapoja, joilla 
keskustelijat rakensivat ja jäsensivät asumista suh-
teessa ikääntymiseen.  Näiden perusteella tehtiin 
tulkintaa siitä, mihin ja millaisiin yhteiskunnalli-
siin keskusteluihin ja jäsennyksiin osallistujat pe-
rustivat puhuntaansa ja mitä ne kertovat keskuste-
lijoiden ajatuksista tulevaisuuden asumisesta. 
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tulkintAkehyksen RAkentAminen 

jäsenten hallinnasta – mutta kokemus leviää 
nopeasti ympäristöön. Asunnotonkin tuntee jol-
lakin tasolla omakseen vähintään makuusijansa. 
Lattiamajoituksessa paikkansa menettänyt kokee 
helposti tulleensa loukatuksi: ”olet vienyt minun 
paikkani.” Kodilla voidaan edelleen tarkoittaa huo-
netta, taloa, pihapiiriä ja ulkokartanoita, kotimaa-
kuntaa tai kotimaata, joskus jopa koko maailmaa. 
Kun tarkastelun kohteena on asuminen, puhutaan 
tavallisesti kodista merkityksessä talo. Liikutaan 
mitta-asteikon alkupäässä. 

Kodin tunne voi liittyä mihin tahansa astei-
kon kohtaan niin luontevasti, että esimerkiksi 
multiskalaarisuutta tutkinut maantieteilijä Sallie 
Marston on valinnut juuri kodin malliesimerkiksi 
skaalautumisen ilmiötä opettaessaan. Mittakaava 
syntyy sosiaalisesti. Jonnekin kuulumisen tunne 
samoin kuin suhteet muihin ihmisiin voivat skaa-
lautua naapureihin tai kansaan, kansainväliseen 
tilaan tai lähipuiston penkkiin. (Marston 2000) 

Kodin, talon ja asumuksen sosiaalinen ja spati-
aalinen rajankäynti on kiinnostavaa. Se hajoaa mo-
niksi kysymyksiksi. Milloin ja millä ehdoilla talosta 

koti pAikkoinA jA elettyinä   
tApAhtuminA

Humanistisen kodin tutkimuksen ja kotiseutu-
tutkimuksen perinteissä koti on paljon enemmän 
kuin talo tai kotitalous, vaikka nekin ovat kodin 
osatekijöitä. Koti ymmärretään multiskalaarisesti. 
Se on kuvitteellinen tila: kodissa yhdistyvät aja-
tukset ja tuntemukset, joilla on yhteinen konteksti, 
mutta jotka voivat ylittää tiloja ja esiintyä eri mit-
takaavoissa. Muodostuu paikkoja, jotka yhdistyvät 
toisiinsa ja jotka yhdessä mielletään kodiksi. (Hei-
degger 1971/1954, Fernández Manjón 2010, 28, 
Morley 2000, 48)

Paikkaperustaisuus ja multiskalaarisuus ovat 
maantieteellisen kodin tulkinnan perusajatuksia. 
Koti on paikka; kodin ajatus perustuu jollakin ta-
voin paikan ajatukseen (myös Vilkko 2010a, 35–58 
tarkastelee kotia samaan tapaan paikkaan sidot-
tuina arkisina käytäntöinä). Toiseksi kodin ilmiöön 
vaikuttaa aina mittakaava. Kodiksi kokeminen al-
kaa omasta ruumiista – oman kehon ja ruumiin-

kuvio 3.   Kodin ja kotiseudun multiskalaarisuus.
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tulee koti? Millainen on ideaalinen tai kodikas koti? 
Mitä vähimmäisehtoja tilan on täytettävä, jotta se 
tuntuu kodilta? Kun keskustelijat puhuvat kodista, 
he laajentavat jatkuvasti sen merkityksen talon yli: 
he puhuvat kodista seutuna. Kotona oleminen ei 
rajoitu asuinrakennukseen, olemme kotona myös 
muissa paikoissa. Lentokentät, maantiet ja rauta-
tieasemat eivät ole asumista ajatellen rakennettuja, 
mutta olemme niissäkin kotonamme. Asuminen ei 
rajoitu asuinrakennuksiin tai asumuksiin. (Sanab-
ria 2011, 194) Toisaalta joskus koti rajoittuu paljon 
taloa pienemmäksi: osakehuoneistoksi, yhdeksi 
huoneeksi tai makuusijaksi. Tämäkin on asumis-
ta, johon liittyy koti- tai kotiseutukokemus. Vaikka 
kuulostaa paradoksaaliselta, kodittomat ihmiset 
eivät ole vailla kotia sen monissa multiskalaarisis-
sa merkityksissä. Kodittomuus ja asunnottomuus 
eivät ole sama asia. 

April R. Veness kertoo delawarelaisesta Miss 
Eddasta, jonka kodin muodostaa muutama hylätty 
auto ja jääkaappi, yksi ruohonleikkuri ja pesukone, 
joita hän käyttää. Näin asuessaan Miss Edda kokee 
olevansa kotonaan. Myös Venessin mielestä hä-
nellä on koti. Sen sijaan hänestä kotina on vaikea 
pitää paikkaa, jossa rajoitetaan vapauksia. (Veness 
1993) Asunnottomien kotikokemuksia on tutkit-
tu myös apartheidin aikaisessa Etelä-Afrikassa. 
(Blunt ja Dowling 2006, 130–131) Nykyään YK:n 
määritelmä kodittomuudesta on linjassa tämän 
ajattelutavan kanssa. (Tipple ym. 2000, xiii–xiv) 
Kodittomuuden kokemuksessa on kysymys siitä, 
että ei kuulu minnekään, ei niinkään siitä, että ei 
ole paikkaa jossa nukkua. Kodittomalla ei ole suo-
jaa, ei yhteisöllisiä siteitä, ei itsetuntoa. Häneltä 
puuttuu jonnekin kuulumisen tunne ja identiteetti. 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutki-
muksissa kotiseutua on käsitelty kolmessa lohkos-
sa: luonnonympäristönä, rakennettuna ympäris-
tönä sekä henkisenä ja sosiaalisena ympäristönä. 
(Riukulehto ja Suutari 2012, 22–83, Riukulehto ja 
Rinne-Koski 2013, 19–139) Tämä jaottelu on tar-
koituksenmukainen myös tarkasteltaessa kodik-
kuutta sen suppeammassa, asumiseen liittyvässä 
merkitysyhteydessä. Kodissa on luonnonympäris-
tön osatekijöitä: huone- ja parvekekasvit, kotieläi-
met, ikkunoista näkyvät maisemat, luonnon valot 
ja äänet, sääilmiöt. Kodin seinien ulkopuolella voi 
olla kasvimaa, puutarha, pihapiirin luonto, kivet, 
puut ja pensaat. Itse talo sijoittuu johonkin luon-
nonympäristöön. Kodin rakennettuun ympäris-
töön kuuluvat itse rakennuksen lisäksi huonekalut, 
tarve-esineet tai vaikkapa koneet ja laitteet, joita 
asumisessa käytetään. Henkiset ja sosiaaliset teki-
jät ovat yhtä vaikuttavia. Koti on myös ihmissuh-
teita ja kulttuuria, asumiseen ja elämiseen liittyviä 

tapoja, normeja ja asenteita. Kotikokemuksen kan-
nalta ratkaiseva on se, millä tavalla kotia asutaan. 

Kodin historiallisen tulkinnan kehyksessä 
huomio kiinnittyy aikaan. Asunnosta tulee koti 
vasta elettynä. Se koetaan kodiksi, koska siihen 
liittyy muistoja ja muilta kuultuja kertomuksia. 
Asuminen on prosessi, jonka kuluessa tapahtuu 
asioita. Ihmiset vanhenevat, heidän ajattelutapan-
sa ja ihmissuhteensa muuttuvat. Lapset kasvavat 
ja lentävät pesästä. Myös kodin fyysiset puitteet 
muuttuvat. Kotia voidaan laajentaa, peruskorjata, 
muunnella elämän tarpeiden mukaisesti. Se voi 
myös pienentyä, jopa tuhoutua.

Historianteoriallista pohjaa kodin ajalliselle 
tulkinnalle tarjoavat varsinkin ranskalaiset Paul 
Ricoeur ja Pierre Nora. Molemmat jatkavat saksa-
laisen fenomenologin Martin Heideggerin jalanjäl-
jissä. Ricoeurin mukaan maantieteellistä paikkaa 
on mahdotonta ajatella ilman, että se kohdentuu 
tiettyyn hetkeen tai ajanjaksoon. Tämä pätee myös 
kodin kokemuksiin. Tilan ja ajan side toimii mo-
lempiin suuntiin. Lapsuudenmuistot sijoittuvat 
aina ympäristöihin ja paikkoihin. Asioita tapahtui 
puutarhassa, kodissa, kellarissa. Lapsuusmuisto-
jen maailma ei koskaan ole ihmisistä tyhjä, eivät-
kä aikuisiän muistot tässä mielessä voi mitenkään 
poiketa lapsuusmuistoista. (Ricoeur 2000, 51–52; 
148–149; 480–490) Pierre Noran töissä paikoille 
annetaan erityinen tehtävä muistojen säilyttäjinä. 
Aika on mennyt, mutta paikoissa tapahtumien 
muisto säilyy. (1983–1992) Hänen tutkimustensa 
innoittamana eri puolilla maailmaa on laadittu 
erittäinkin laajoja muistin paikkoihin ja tilan ajal-
lisuuteen liittyviä historiantutkimushankkeita. 
(Esim. Kolumbiassa, ks. Melo ym. 2010) 

Ricoeurin ja Noran ajatuksia on helppo käyttää 
kokemuksellisessa kotiseutututkimuksessa, jossa 
historian aikakokemus yhdistyy maantieteen tila-
kokemukseen. Asunto muuttuu kodiksi, kun koe-
tut asiat eletään muistoiksi, ja ne yhdistyvät muilta 
kuultuihin kertomuksiin. Samassa elämisproses-
sissa tila tarkentuu paikoiksi ja edelleen tulkituiksi 
maisemiksi. Voitaisiin puhua kotimuistoista ja ko-
timaisemista, jotka kietoutuvat erottamattomasti 
yhteen kotikokemukseksi. Viime kädessä kaikelle 
tulkinnalle tulee narratiivinen luonne, ne muuttu-
vat kertomuksiksi.

Kotikokemuksen historiallisen tutkimuksen 
lähteitä ovat perinteisten arkistolähteiden lisäksi 
monenlaiset biografiset kertomukset, joko kirjalli-
suudesta poimitut tai itse luodut. Voidaan erotella 
kotikertomukset (life stories of home), asumis-
urankuvaukset (housing careers) ja asuinhisto-
riat (housing histories), joissa kuljetaan ihmisen 
mukana kodista toiseen. Logiikaltaan toisenlainen 
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kertomustyyppi ovat talo- tai rakennushistoriat 
(house biographies), joissa kertomus seuraa talon 
vaiheita. (Blunt ja Dowling 2006, 32–45) Kaikkia 
näitä voidaan luoda myös etnografisesti, haastat-
telemalla ja kokoamalla suullisesta perimätiedos-
ta, vaikkapa virikekeskustelussa, kuten teimme 
Kolmannen iän kotiseutukokemukset asumisessa 
-hankkeessa.

kotoisAn kodin mAlli  
kolmAnnessA iässä

Kotia, kotoisuutta ja kodin muodostumista on tut-
kittu paljon siirtolaisuustutkimuksessa ja eri puo-
lilla maailmaa, esimerkiksi Palestiinassa, Isossa-
Britanniassa, Etiopiassa ja Kambodzassa. (Doraï 
2002, Gielis 2011, Hammond 2004, Eastmond ja 
Öjendal 1999, Bloch 2002) Kodeissa on aina kult-
tuurisia erityispiirteitä, mutta paljon on myös 
yleistä ja ajatonta. Paikkaan samastuminen näyt-
tää olevan kaksisuuntaista: kotoperäinen muokkaa 
kansallista ja ylikansallista – ja toisinpäin. Tutkijat 
ovat hahmotelleet myös ylikansallisia koti-ihantei-
ta, joissa vaikuttavat sekä paikalliset että globaalit 
tekijät. 

Kim Dovey erottaa siirtolaisen ihannekodis-
sa viisi yleistä tekijää: Kodilla on perintö; siinä on 
vaikutteita jostain muusta paikasta tai ajasta, mikä 
luo turvallisuuden ja pysyvyyden tunnetta. Sillä 
on yhteys luontoon. Usein mainitaan puiden, nä-
köalojen ja veden merkitys. Ihannekotiin kuuluu 
myös kulttuuri (esim. esinekulttuuri, kuvataide, 
draama). Nämä ovat edistyksen ja ajan seuraami-
sen merkkejä kodissa. Edelleen ihannekodin tun-
tomerkkinä on hallinta, vallankäyttö ja menestys. 
Koti on todellinen koti, kun se on omassa hallin-

kuvio 4.  Kodin muistot ja maisemat kietoutuvat toisiinsa.
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kuvio 5.   Ihannekoti Kim Doveyn mukaan. Piirtänyt Sulevi Riukulehto.
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nassa. Viidentenä tekijänä Doveyn mallissa on 
paikka: kodin pitää sijaita jossain tietyssä paikas-
sa. (Dovey 1999, 149) 

 Vaikka Doveyn malli perustuu siirtolaistutki-
muksiin, se sopii lähtökohdaksi myös kolmannen 
iän asumiskeskustelujen mallintamiseen. Lap-
pajärvellä, Vimpelissä, Alajärvellä ja Helsingissä 
osallistujat ottivat esille samankaltaisia asioita 
kuin siirtolaiset eri puolilla maailmaa. Se kertoo 
kotiseututunteen universaalisuudesta.

Kirjallisissa tehtävissä keskustelijoita pyydet-
tiin kirjaamaan paperille kolme tärkeää asiaa, jot-
ka tekevät asunnosta kodin. Valintoja pyydettiin 
myös perustelemaan lyhyesti. Näiden vastausten 
perusteella laadimme seuraavaksi oman mallim-
me kotoisasta kodista kolmannessa iässä. 

Vastauksen antoi yhteensä 33 osallistujaa 
(Vimpelissä seitsemän, Alajärvellä kuusi, Lap-
pajärvellä kolmetoista ja Helsingissä seitsemän). 
Lähes kaikki vastaajat antoivat kolme vastausta, 
kuten tehtävänannossa pyydettiin. Alajärvellä yksi 
vastaaja antoi vain kaksi vastausta, Lappajärvellä 
kaksi kirjoitti neljä vastausta, Helsingissä kaksi 
vastaajaa antoi neljä ja yksi viisi vastausta. Lisäksi 
monet mainitsivat yhden vastauksen sisällä useita 
asioita. Suurin osa vastaajista perusteli valintojaan 
lyhyesti antamalla vastaustaan selventäviä esi-
merkkejä tai tarkentamalla ylätason vastauksensa 

yksilökäsitteeksi. Joskus perustelu sisälsi myös sel-
laisia tärkeitä asioita, jotka eivät sisältyneet varsi-
naiseen vastaukseen. 

Koska vaihtoehtoja ei ollut etukäteen millään 
tavalla strukturoitu, otamme tässä koonnissa huo-
mioon kaikki kirjallisissa vastauksissa mainitut 
asiat samanarvoisina. Tehtävän parissa pakerta-
neille osallistujille annettiin lupa kirjata useampia-
kin tekijöitä, jos siltä tuntuu. Kerrottiin, että kolme 
on vähimmäissuositus. Kun myös perusteluissa 
mainitut asiat tulkittiin samanarvoisiksi, saatiin 
33 vastaajalta yhteensä 181 ihannekodin määrettä. 
Kukin vastaaja mainitsi siis keskimäärin 5,5 teki-
jää.

Koska vastauksille ei annettu edes ohjeellisia 
malleja tai vaihtoehtoja, vain muutama muotoi-
lu oli keskenään samankaltainen. Luonnollisesti 
jonkinlainen ohjaava vaikutus oli ennen kirjallista 
tehtävää käydyllä keskustelulla. Voidaan myös aja-
tella, että puolentoista tunnin virikekeskustelussa 
osallistujat ehtivät pohtia asunnon kotoisuutta pe-
rusteellisesti monesta näkökulmasta. Keskustelun 
jälkeen annettu kirjallinen vastaus ei ole spontaani 
ensireaktio, vaan perustuu todennäköisesti varsin 
tarkkaan harkintaan.

Visualisoimme vastauksien kokonaisuuden en-
sin sanapilveksi (ks. kuvio 6). Pilvessä sanan koko 
kuvaa sen painoa vastauksien kokonaisuudessa. 

kuvio 6.   
Ihannekotia kuvaava 
sanapilvi.
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Pilvi on muodostettu Tagxedo-ohjelmalla siten, 
että tekstimassasta poistettiin tuki- ja sidesanat, 
kaikki verbit ja erisnimet sekä yksittäinen sana 
koti. Jäljelle jääneet sanat kirjoitettiin perusmuo-
dossaan. Yksiköt ja monikot säilytettiin. Esityk-
seen rajattiin enintään 200 yleisintä sanaa. Pilvi on 
suuntaa-antava kuvaus siitä, mitä sanoja käyttäen 
kodikkaasta asunnosta kerrotaan. Suurimmalla 
näkyvät sanat (esimerkiksi ympäristö, oma, hyvä, 
paikka, perhe, palvelut, ihmiset, läheinen, helppo 
ja rauhallinen) toistuivat vastauksissa useimmin. 
Niitä paljon harvinaisempia olivat esimerkiksi ylei-
simmin mainitut huonetilat: keittiö ja sauna.

Sanapilveä voidaan käyttää suuntaa-antavana 
puheiden sisältöjä klusteroitaessa. Pilvessä näkyy 
paljon ihmissuhteisiin liittyviä sanoja: läheinen, 

ihmiset, perhe, perheenjäsen, lapset, puoliso, ys-
tävät jne. Yhteydestä läheisiin ihmisiin kertovat 
myös sellaiset sanat kuin ilmapiiri, henki ja yh-
dessä. Ne muodostavat laajemmin ihmissuhteisiin 
liittyvän luokan. Toisesta mahdollisesta luokasta 
kertovat esimerkiksi sanat oma, helppo, toimiva, 
turvallisuus, helpottava ja rauhallinen. Ne liittyvät 
asioiden hallintaan ja omaehtoisuuden ilmauksiin. 
Pienemmässä, mutta kuitenkin selvästi erottuvas-
sa roolissa ovat rakennukseen liittyvät sanat, kuten 
tila, sauna, keittiö ja esineet.

Tällainen avoimien vastausten luokittelu on tie-
tenkin aina jossain määrin tulkinnanvaraista, sillä 
kaikilla käsitteillä on aina yhteyksiä moniin vaihto-
ehtoisiin käsitteisiin. Esimerkiksi maininta ’kirjat’ 
voidaan tulkita yhtälailla esineiden kuin kulttuu-
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kuvio 7.   Mikä tekee asunnosta kodin? Vastaukset ryhmiteltynä kymmeneksi klusteriksi.
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rin ilmaukseksi. Pyrimme tekemään luokittelun 
päällekkäisyyksiä välttäen siten, että klustereiden 
määrä ja kaatoluokka muut jäisi mahdollisimman 
pieneksi. Näin rajaten päädyimme kymmeneen 
luokkaan: luonto, ympäristö, rakennus, irtaimisto, 
kulttuuri, ihmissuhteet, omaehtoisuus ja asioiden 
hallinta, toimivuus, esteettiset tekijät ja muut te-
kijät. Kuviossa 7 luokat on sijoitettu kehämuotoon 
siten, että kaikki vastauksissa saadut määreet on 
ryhmitetty sitä kuvaavan luokan läheisyyteen.

Suurimmaksi luokaksi hahmottui ihmissuh-
teiden klusteri, johon liittyi yhteensä 47 mainin-
taa, yli neljännes kaikista tapauksista. Vastauksis-
sa erottui kolme alaryhmää. Ensinnäkin lueteltiin 
varsinaisia ihmissuhteita. Läheisin ihminen, puo-
liso tai ihmiset, joille jakaa tunteet, mainittiin 13 
kertaa. Perheenjäsenet, lapset ja perhe keräsivät 

yhteensä seitsemän mainintaa. Yksittäiset mainin-
nat saivat lisäksi suku, ystävät, seurustelu, sosiaa-
liset suhteet ja yhteistyö läheisten kanssa. Toisena 
alaryhmänä klusterissa erottui historiaan ja ajan 
kulumiseen liittyvät tekijät, joihin viitattiin sanoil-
la muistot, kokemukset ja yhdessä vietetty aika (6 
mainintaa). Kolmantena alaryhmänä erottuivat 
kodin tunnelmaan liittyvät maininnat (yhteen-
sä 16 mainintaa). Joka tilaisuudessa vastaukseksi 
annettiin kodin henki. Varsin lähellä sitä tulevat 
myös tunnelma ja ilmapiiri, joka tarkennettiin 
määreisiin raittius, rakkaus ja rauha. Vielä mainit-
tiin hyvät suhteet ja viihtyisyys, joka voi viitata hy-
vin monenlaisiinkin tekijöihin, tässä vastauksessa 
kuitenkin selvästi tunnelmaan. Muotoilu ’perheen 
yhteinen paikka’ sisältää viittauksen sekä ihmis-
suhteisiin että rakennuksen huonejärjestelyihin. 

kuviot 8 ja 9.    Mikä tekee kodista kodin? Vastausten lukumäärät ja prosenttiosuudet kuplakaavioina.
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Omaehtoisuuden ja asioiden hallinnan 
luokkaan ryhmittyi toiseksi eniten vastauksia. Se 
sai 38 mainintaa, 20 prosenttia kaikista tapauksis-
ta. Tässä luokassa on monia omaan toimivaltaan, 
mahdollisuuksiin ja vapauteen liittyviä muotoiluja. 
Useimmin mainittiin oman elämisen vapaus, rau-
hallisuus ja yksityisyys. Kuvailtiin myös olemisen 
helppoutta, mahdollisuutta löhöillä ja olla oma 
itsensä (yhteensä 19 mainintaa). Toiseksi nimet-
tiin itsenäisyyteen liittyviä asioita: mahdollisuus 
suunnitella ja kalustaa asunnosta omannäköinen 
paikka (6 mainintaa). Kolmas lähestymissuunta oli 
turvallisuus. Mainittiin tuki ja turva, turvasatama 
(5 mainintaa). Kaikki tähän mennessä mainitut li-
mittyvät monin tavoin toisiinsa. Enemmän omaksi 
alaryhmäkseen voidaan jäsentää tekemisen kaut-
ta tapahtuva omaehtoinen itsensä toteuttaminen. 
Mainittiin puuhastelu, harrastukset, kasvimaa ja 
ulkotyöt (7 mainintaa). Yhdessä vastauksessa mai-
nittiin taloudellinen vakaus, joka sekin liittyy asi-
oiden hallintaan.

Toimivuuden luokassa suurimpana tekijänä 
mainittiin palvelujen saavutettavuuteen, lähei-
syyteen ja kulkuyhteyksiin liittyvät asiat (7 mai-
nintaa). Lämpö nimettiin kolmesti, kerran myös 
ihmissuhteisiin liittyvänä tekijänä. Edelleen tähän 

luokkaan kuuluvat sisätilojen toimivuus, elämän-
tilanteeseen sopivuus, käytännöllisyys ja esteettö-
myys (ei portaita). Kaikkiaan toimivuuteen liitty-
viä asioita mainittiin 16 kertaa.

Esteettisten tekijöiden luokassa (14 mainintaa) 
kiinnitettiin huomiota asioihin, jotka osin leikkaa-
vat myös toimivuutta. Ne kuitenkin tuotiin esiin 
esteettisestä näkökulmasta. Tällaisia ovat siisteys, 
puhtaus ja kauneus. Peräti yhdeksässä vastauk-
sessa mainittiin asunnon koko, sen ympärillä ole-
va tila, tilantuntu, valo ja avaruus. Näiden yhteys 
toimivuuteen on vielä selvempi. Yhteensä toimi-
vuus ja esteettiset tekijät muodostivat 16 pro-
senttia tapauksista.

Luontoon liittyviä asioita käsiteltiin 12 kertaa 
(noin 6,5 %). Useimmin sillä tarkoitettiin luon-
nonläheisyyttä. Erityisenä kodikkuutta tekevänä 
asiana mainittiin Lappajärven läheisyys. Metsät 
mainittiin kahdesti, järvi, eläimet ja kasvit kukin 
kerran.

Ympäristöllä on selvä liittymäpinta luon-
toon. Tässä luokassa huomio kiinnitettiin talon ul-
kopuolelle: maisemaan, ympäristön kauneuteen ja 
näköalaan. Kahdesti maisema tarkennettiin maa-
seuduksi ja maalaismaisemaksi. Kerran mainit-
tiin pellot. Myös piha ja parkkipaikka kotoisuutta 

kuvio 10. Mikä tekee asunnosta kodin? Kirjallisiin vastauksiin perustuva kotoisan kodin malli. Tätä mallia käytetään 
luokitteluna seuraavassa asumiskeskustelujen tulkintaosassa.

ihmissuhteet

rakennus ja 
irtaimisto

luonto ja 
ympäristö

kulttuuri

omaehtoisuus 
ja asioiden 

hallinta

toimivuus ja 
esteettiset 

tekijät

MIKÄ TEKEE 
ASUNNOSTA KODIN?
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lisäävinä tekijöinä kuuluvat ympäristön luokkaan. 
Parkkipaikka saatiin ymmärrettävästi vastauksek-
si Helsingin keskustelussa. Ympäristöön liittyviä 
mainintoja oli yhteensä 13, mikä tekee 7 prosenttia 
kaikista tapauksista.

Rakennukseen ja irtaimistoon liittyvät tekijät 
muodostavat hieman vastaavan parin kuin luonto 
ja ympäristö. Luokkaan rakennus ryhmäytyi 13 
mainintaa (7 %), mutta vastaukset hajosivat tasai-
sesti. Itse asuinrakennus, talo, mainittiin vain kah-
desti. Kerran korostettiin talon omistusmuotoa: 
omakotitalo. Yhdeksässä maininnassa kodikkuus 
paikantui johonkin rakennuksen osaan: saunaan 
neljästi, keittiöön kolmesti, kerran mainittiin kel-
lari ja keskustelusoppi.

Irtaimisto kokosi vastauksissa asuinraken-
nusta suuremman merkityksen saaden 21 mai-
nintaa (11 %). Seiniä tärkeämmäksi koetaan sen 
sisäpuolella oleva sisustus, kalustus, tavarat, tutut 
esineet, tavaroiden järjestys ja paikat. Erikseen 

mainittiin sänky ja nukkumapaikka sekä takka. 
Omana alaryhmänään irtaimiston luokassa erot-
tuu kodinkoneet, mukavuudet ja varusteet (8 mai-
nintaa). Erikseen mainittiin televisio ja tietokone. 
Niillä on oma roolinsa myös kodin kulttuuriesi-
neinä. Kulttuuri on tässä jäsentelyssä luokka, 
joka menee selvästi päällekkäin irtaimiston luokan 
kanssa. Television ja tv:n lisäksi mainittiin kirjat ja 
musiikki kahdesti, taulut ja kuvat kerran, sekä ylei-
sesti kulttuuri kerran. Yhteensä kulttuurin luok-
kaan ryhmäytyi yhdeksän mainintaa, vajaat viisi 
prosenttia tapauksista.

Luokittelu on onnistunut siinä mielessä, että 
se kattaa hyvin vastauksien koko kirjon. Jäännös-
luokkaan ’muut’ jäi vain kaksi vastausta. Toisessa 
kerrottiin, että kodikkuus syntyy kotiin palaa-
misesta. Toinen tähän luokkaan jäävä tapaus on 
sijainti tietyllä paikkakunnalla. Tietyin varauksin 
tämäkin voitaisiin sijoittaa luokkaan ’ympäristö’. 
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koti kolmAnnen iän  
AsumiskeskusteluissA

omistajuus on status. Omakotitalo on halutumpi 
ja arvostetumpi asumismuoto kuin kerrostalon tai 
rivitalon osakehuoneistossa asuminen. Tämä tuli 
selvästi esiin maaseudulla asuvien keskustelijoiden 
puheenvuoroissa.

Mulla on iän päivän ollut se, että omakotitalo 
se olis ainoa asumismuoto, mutta olosuhteiden 
pakosta on joutunut valittemaan tällaisen ri-
vitalon, josta en lähe mihinkään. A

Vaikka nyt on ihan kivasti tähän asti mennyt 
siinä omakotitalossa ja pojan perhe asuu sa-
massa pihapiirissä, että siitä saa aina apua, 
niin kyllä varmaan – – yksineläjille tulee mie-
leen tässä iässä se, että joku helepompi asu-
mismuoto kuin omakotitalo. Että kun siinä on 
kuitenkin ruohonleikkuut, ja siinä on lumityöt 
ja muut sellaiset lämmitykset. Puilla nytkin 
oon takassa pitänyt tulta joka päivä, kun ollut 
näitä pakkasia, että sehän on niinkun tosiasia, 
että jotain helpompaa pitää ennen pitkää var-
masti suunnitella. Vaikka niin kauan kuin on 
terve, niin menee tuokin. A 

Kolmessa keskustelussa viitattiin sanontaan, jonka 
mukaan ihanteellinen asunto on omakotitalo jär-
ven rannalla lähellä palveluja. Monet keskustelijat 
myös katsoivat asuvansa varsin lähellä tätä ihan-
netta.

Omakotitalossa halutaan asua niin pitkään 
kuin mahdollista. Siirtyminen asunto-osakeyhtiön 
tai palvelutalon asukkaaksi nähdään vaihtoehtona, 
joka tehdään pakon edessä, voimien heiketessä. 
Kaikkien mielestä osakehuoneisto ei ole koti ensin-
kään. 

[Nainen] muutti – – tuohon pankin taloon, 
niin se ei mennyt koskaan kotiin, se meni osak-
keeseen. Nyt kysyin, kun nähtiin – – että säkö 
meet nyt osakkeeseen, niin se [vastasi], että ei, 
se on nykyisin kiinteistö. V 

Keskustelu kerrostalon, rivitalon ja omakotita-
lon paremmuudesta käytiin yleensä erityyppisiä 

RAkennus jA iRtAimisto 

Tarkastelemme seuraavaksi, millaisia tarkempia 
sisältöjä kirjallisten vastauksien perusteella muo-
dostetut luokat saivat virikekeskusteluissa. Aloi-
tamme keskustelujen purkamisen itse rakennuk-
sesta ja sen interiööristä, sitten etenemme talon 
ympäristöön, luontoon ja edelleen abstraktimmal-
le tasolle ihmissuhteisiin ja kulttuuriin. 

On kieliä, joissa talo ja koti ilmaistaan samalla 
sanalla (esim. ransk. maison, esp. casa). Myös mo-
nille suomalaisille koti määrittyy paikkana, kaik-
kein konkreettisimmillaan talona, asuntona tai 
vähintäänkin huoneena. Edelleen koti tarkentuu 
siellä oleviksi huonekaluiksi ja esineiksi, jotka voi 
tarvittaessa kuljettaa mukanaan seuraavaan paik-
kaan.

Mä näkisin kodin enemmän tällaisena ihan 
konkreettisena paikkana, että siellä on neljä 
seinää ja se, missä mulla on sänky, missä mä 
vakituisesti asun, niin se on se koti kulloinkin. 
Tosin se muuttuu tässä matkan varrella, on 
lapsuudenkoti, on nuoruuden koti ja on tää 
nykyinen koti ja totta kai kun muuttaa paikas-
ta toiseen, niin se koti muuttuu, muuttaa mu-
kana. Että koti on se, sinne mennään, silloin 
kun mennään kotiin, niin se on tietty paikka, 
minne mennään. H  

Edellisen tarkastelumme perusteella vajaa viiden-
nes (18 %) kaikista kodin määreistä koski raken-
nusta, sen interiööriä ja kodin irtaimistoa. Tämä 
ei ole yllättävää, sillä talolla on suuri rahallinen ja 
kansantaloudellinen merkitys. Taloja rakennetaan 
vuosittain Isossa-Britanniassa noin kaksi miljoo-
naa, Japanissa noin miljoona ja esimerkiksi Aust-
raliassa noin 200 000. (Bloch 2002, 89) Asuntoon 
sitoutuu huomattava osa kotitalouksien varallisuu-
desta, mutta kulttuurien erot ovat suuria. Yhdys-
valloissa asuntoihin on sitoutunut noin viidennes, 
Australiassa 60 % ja Japanissa peräti 70 % kotita-
louksien varallisuudesta. Omistajuus identifioituu 
kotiin. Vaikka puhumme talonomistajista, tarkoi-
tamme usein käytännössä kodinomistajaa. Talon-
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asuinrakennuksia kuvaavan virikkeen kohdalla. 
Omakotitalo sai suurimman suosion, vaikka sitä 
edusti virikekuvassa varsin moderni arkkitehto-
ninen erikoisuus, joka tuskin muistutti kenenkään 
keskustelijan omaa asuintaloa. Omakotitalon asua 
kommentoitiin harvoin. Kun mielipide lausuttiin, 
kodikkaimpana pidettiin perinteistä suomalaista 
hirsi- tai puutaloa ja sen perinteistä muotoa.

Se on puuta, se on puuta, ja sitten siinä on 
tuommoinen perinteinen muoto, harjakatto 
ja sellaista, niin se on minun silmääni. Sitten 
viheriä maisema takana. Se on sen takia mi-
nusta kodikkain. A 

Jos minä rakentaisin nyt, minä rakentaisin 
hirsitalon. Ei suurta, sata neliötä. Nunnalah-
den uuni keskellä huonetta. Akalle ja mulle 
mökkäyshuoneet kummallekin nurkkaan ja 
keittiö, mutta ei mitään semmoista turhaa, 
mihin ei tartte roinaa kerätä enää – –. Hirsi-
talo on semmoinen talo, mikä puhuu aina, kun 
siellä asuu. L 

Korkeaa taloa edusti kuvavirikkeissä pilvenpiirtä-
jä. Sitä vieroksuttiin kolmesta syystä: se on kerros-
talo, se on kaupunkimaisessa ympäristössä, ja se 
on liian korkea. 

Ja mulle oli tärkeää aikanaan, kun sitä oma-
kotitaloa ruvettiin rakentamaan, että kun tu-
lee ulko-ovesta ulos niin on maanpinnalla, on 
heti maanpinnalla. A 

Tuo että on monessa kerroksessa, niin se ei 
oo kolmannen iän asukkaalle viisas ratkaisu. 
Meillä on Alajärvelläkin sellaisia rivitaloja, 
että niissä on kaksi kerrosta, ja ulkoa menee 
portaat sinne toiseen kerrokseen, niin kyllä 
monet on niistä joutunut luopumaan niistä 
yläkerran huoneistoista, kun rupeaa mene-
mään jalat ja kunto heikkenee. A 

Vain muutama keskustelija piti pilvenpiirtäjää 
mahdollisena kotinaan. Sen edulliseksi puoleksi 
mainittiin ylhäältä avautuvat maisemat ja helppo-
hoitoisuus. Asumiselle asetettiin kuitenkin ehtoja: 
hissi ja oma sauna. Samalla tunnustettiin, että ker-
rostalonkin voi tuntea kodiksi, jos on sellaisessa 
pitkään elänyt. Omakohtaisiin kokemuksiin pe-
rustuen todistettiin kuitenkin toisin.

Mun kaveri, koulukaveri, joka on asunut ikän-
sä Helsingissä kerrostalossa ja on se siellä op-
pinut olemaan, ei se sieltä lähtis pois millään 

myöskään, ei pieninä palasinakaan. Vaimon-
sa kyllä… V

Tietysti silloin kun on asunut niissä ja sisällä, 
se on ollut koti. Enkä minä, minä sanoin aina 
tuolla Helsingissäkin, emminä moittinut sillä 
tavalla. Kun sinne nuorena menee, sitä vitsa 
vääntyy ja hyväksyy, – – siihen tottuu. Mutta 
kyllä julmalta tuntuisi lähteä [nyt] kaupunkiin 
asumaan. L 

Pohjapiirrosvirikkeen kohdalla käytiin poikkeuk-
setta keskustelua asunnon ihanteellisesta koosta 
ja huonejärjestyksestä. Tämä on kirjallisuudessa 
verrattain tutkittu aihe. Alison Ravertz kertoo, 
että lähiön koti on kasvanut kooltaan, ja sen ulko-
puoli on muuttunut muotien mukana, samoin ta-
lojen pohjaratkaisut. (Ravetz 1995, 18) 1900-luvun 
kerrostalojen asuntoja on pidetty epäkodikkaina. 
Niihin liittyy sekä kuulumisen että vieraantu-
misen tunnetta. (Costello 2005) Pohjapiirrokset 
muuttuvat ajassa muotien ja kulttuurien mukana, 
mutta kolmannen iän asumiskeskustelijat lähes-
tyivät ihanteellista huonejärjestystä toisesta näkö-
kulmasta: he korostivat tilantarpeen muuttumista 
elämänkaaren aikana. 

Suurin osa osallistujista ei kuitenkaan mietti-
nyt esimerkiksi nykyisen kotinsa remontoimista 
tai päivittämistä uusia tarpeita vastaaviksi, vaan 
sen sijaan puhuttiin asunnon vaihtamisesta. Ny-
kyasunnot ovat vaikuttaneet myös pohjalaisen 
asumiskulttuurin muutokseen, sillä aikaisemmin 
pohjalaistaloissa talo eli elämänmuutosten muka-
na: taloa laajennettiin tai pienennettiin, jaettiin 
tai yhdistettiin, joskus jopa siirrettiin kulloisenkin 
tarpeen mukaan. (Riukulehto 2014, 27) Nykyisin 
asunnon vaihtaminen elämäntilanteen muuttu-
essa on tavallista. Nuori pari hankkii ensiasun-
nokseen kaksion, perheen kasvaessa tilan tarve 
lisääntyy ja kaksio vaihdetaan suurempaan ja niin 
edelleen.

Kyllä nyt kun ikää alkaa olla ja sitä kolmatta 
sektoria, ja – – välttämättä ei tarvis niin isoa 
tilaa, mutta kyllä se on minimi semmoinen, 
että siinä olis se semmoinen vierashuone, yksi 
mihin lapset voi tulla kuitenkin kotiin katto-
maan, että vois olla, että kaks makuuhuonet-
ta, olohuone ja keittiö on semmoinen. V

Pitäis olla pituutta tulla 8 metriä ja leveyttä 
neljä, niin sitten siellä mahtuisi jo nukkumaan. 
Mut mieluummin tietysti viis kertaa sen ver-
ran, 150 neliöö olis ihan passeli. H 
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Vanhemmille makuuhuoneet ja sitten siinä on 
työhuone ja vierashuone. V 

Kodin ajatus liitetään voimakkaasti rakennukseen, 
mutta usein se tarkennetaan vielä johonkin raken-
nuksen nimenomaiseen osaan. Keskusteluissa 
useimmin mainittu huone oli sauna. Tämä on var-
masti kansallinen erityispiirre. Kansainvälisessä 
tutkimuskirjallisuudessa tärkeimmiksi mainitaan 
keittiö ja olohuone. Hygieniatilat saavat vain vähän 
huomiota kodikkuuden muodostumisessa, saunaa 
ei mainita lainkaan. (Supski 2006) Kolmannen iän 
asumiskeskusteluissa se mainittiin joka kerta ko-
toisuutta tuovana tekijänä. Sauna oli myös kirjal-
lisissa vastauksissa useimmin mainittu kodin huo-
ne. Sauna nähtiin vapautta ja asumismukavuutta 
lisäävänä tekijänä. Lisäksi käytiin keskustelua 
siitä, pitäisikö saunan sijaita talon ulkopuolella. 
Palaamme tähän kysymykseen ympäristöä koske-
vassa alaluvussa.

Saunahan se on tärkeä suomalaiselle. A 
Kyllä sauna sais melkeen olla oma, että voi 
mennä koska haluaa. H 

– Se ei oo suomalainen talo, jos siinä ei oo sau-
naa. Ei varmasti. 

–  Varmaan on niistä amerikkalaista pilven-
piirtäjistä kun sä sieltä näytät. 

–  Kylpyhuone ja sauna pitää olla. L 

Kansainvälisten tutkimusten mukaan kotoisuus 
syntyy ennen muuta keittiössä ja naisen tekemisis-
tä. Kotiin onkin usein otettu sukupuolinäkökulma. 
(Varley 1996, Morley 2000, 56–103) Tämäkin aja-
tus sai tukea kolmannen iän asumiskeskusteluissa. 
Kodikkuus syntyy kokkaamisesta, siivoamisesta ja 
lastenhoidosta.

Keittiö sanotaan, että se on kodin sydän. Eihän 
me miehet ainakaan pärjättäiskään muuten, 
ellei olis tuota keittiötä ja ehtoisaa emäntää 
siellä lieden äärellä. L 

Keittiön pitää olla niin iso, että siellä mahtuu 
olemaan ja elämään. – – On tuommoisia tai-
telijaihmisiä, jotka piirtää ja kirjoittaa, ja ei ne 
kaipaa isoo keittiöö, mutta meikäläinen on vä-
hän sellainen raadollinen, että – – se tapahtuu 
sitten siellä keittiössä. L 
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Perinteinen talonpoikaistalon tupakeittiö sai vah-
vaa kannatusta, ja sen paluusta nykyaikaisiin 
asuntoihin oltiin tyytyväisiä. Vaikka tilaa muuten 
ollaan halukkaita vähentämään, keittiön pitäisi 
kuitenkin olla tilava. Tupakeittiössä nähtiin sekä 
käytännöllisiä että esteettisiä etuja.

Siihen on nyt palattu. Meillä on semmoinen, 
vaikka asutaan uudessa talossa, niin se on 
tupakeittiö, että siinä on kaikki. Makuuhuone 
vaan erikseen. Se on olohuone ja keittiö sa-
massa. Se on avaran näköinen, kun se on siinä 
samassa. L 

Virikekuvassa näkyneeseen pohjapiirustukseen 
otettiin kantaa lähinnä toimivuuden näkökulmas-
ta. Keskustelijat suosivat yhdessä tasossa olevia 
ratkaisuja. He vieroksuivat portaita ja käytäviä, 
joista muodostuu sokkeloinen vaikutelma. Run-
saasti huomiota saivat hygieniatilat, erityisesti 
sauna, mutta myös vessojen lukumäärä. 

Näyttää tuossa pohjapiirustuksessa siltä, että 
siinä on yläkerta ja sitten vielä alakerta, kun 
menee raput ylös ja raput alas, että ei aina-
kaan tämänikäinen ihminen enää ottais sel-
laista asuntoa, joka on monessa kerroksessa. 
Että kyllä se pitää sitten kaikki olla samassa. 
Ei tuo muutenkaan oo hyvännäköinen pohja-
piirustus, siinä on tuommoisia solukoita. A 

Kyllähän tuossa nyt periaatteessa, – – siellä 
on makuuhuone, missä yövytään, olohuone ja 
keittiö ja siinä ja vessa ja suihku. Sauna tuosta 
nyt puuttuu, että se on kurja tilanne. Mutta kai 
siinä peruselementit suurin piirtein on, mitä 
nyt normaalisti kerrostaloissa on – – Onko 
siellä sitten joku yhteinen sauna? H 

Sieltä puuttuu yks vessa. H

Ikkunat ja ovet olivat virikekuvassa (toisesta kes-
kustelusta lähtien) tarkoituksella puutteellisesti 
merkittyjä. Siitä huolimatta ne herättivät vain vä-
hän keskustelua. Ikkunoita kaivattiin tuomaan 
valoa ja antamaan yhteyden luontoon, mutta yhtä 
lailla kaivattiin myös ehjiä seiniä sisustuksen tar-
peisiin.

Iso ikkuna keittiöön – – edes järvelle päin. – 
– Makuuhuoneessa ei tarttis sillä tavalla sen 
ikkunan niin kovin suuri olla, mutta kyllä siel-
lä olohuoneessa tietysti rikkoo seinää, mutta 
kyllä siihen vaan kahdelle seinälle saisi ikku-

nan lätkätä. Että sisustaa sillä tavalla – –, että 
silloin ehjiä seiniä pitää tietysti olla, että tää 
on niitä makuasioita. Yksi ikkuna tietysti jos 
yhdellä sivulla on tarpeeksi suuri, niin voihan 
se olla, että sitten mä voin tinkiä. L 

Kodin irtaimisto, kalusteet ja tavarat, saivat kes-
kustelussa jopa enemmän huomiota kuin asuinra-
kennus. Television sisustus- ja korjausohjelmissa 
muistutetaan, että myyntinäyttelyssä asunto kan-
nattaa esitellä monenlaisella pikkutavaralla va-
rusteltuna. Ne tuovat kodin tunnun. Hotellihuone 
vaikuttaa kalsealta juuri siksi, että sieltä puuttuvat 
asukkaalle tutut pienet esineet.

Ei ole mitään pikkuesineitä, tauluja tai mitään 
koriste-esineitä, ei oo astioita, kukkia, kasveja. 
Ei ole mitään sellaista. Että sen takia mulle tuli 
siitä hotellihuone mieleen. Siinä ei ole sellaisia 
elämisen merkkejä, niinkun kotona on. Lehtiä 
ja käsitöitä ja kaikenlaista ympäriinsä. A 

Tavarat luovat turvallisuutta, mutta aiheuttavat 
myös ongelmia. Pelkästään niiden huoltaminen – 
siivoaminen ja kunnossapito – vaatii resursseja. 
Tavaranpaljous on suurin yksittäinen syy tilan-
tarpeeseen. Tavaraa kertyy koko elämän ajan yhä 
lisää. Keskustelijat olivat yksimielisiä: tavaroita on 
liikaa.

Sitä ryönää tahtoo olla niin kun liiankin kans-
sa jokaisessa huushollissa. A 

Vaikka sitä tekee ankarasti sitä hävitystyötä 
niin kyllä sinne vielä jää. Siellä on niin paljon 
kaiken näköistä kertynyt. V

Keskustelijat tietävät, että asuinpinta-alaa neuvo-
taan vähentämään iän kasvaessa. Mutta ongelma 
on siinä, että tavarat eivät ole pelkästään äänettö-
miä ja hengettömiä tavaroita. Ne ovat muistojen ta-
varoita, joihin liittyy tunnesiteitä. (myös Leppihal-
me 2010, 81–101) Henry David Thoreaun mukaan 
vaatteet tulevat sitä enemmän itsemme kaltaisiksi, 
mitä enemmän niitä käytetään. (Tuan 1974, 99, 
Thoreau 1854/1990, 22–26) Siksi vanhasta vaat-
teesta on usein vaikeampi luopua kuin vähän käy-
tetystä. Kodikkuus on suurelta osin kodin esineis-
sä ja esineiden sijoittelussa. Tavaroiden on oltava 
esillä oikein ja oikeilla paikoilla. Tässä on kyse sekä 
asioiden hallinnasta että estetiikasta.

Yksi keskustelija kipuili itselleen arvokkaiden 
esineiden, flyygelin, huonekalujen ja auton kohta-
loa tulevaisuuden pienemmässä asunnossa.
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Omia muistojen tavaroita ja lasten tavaroita, 
ja kun lapsetkin sanoi, että älä hävitä sitä ja 
älä hävitä sitä, että kun kysyin että saako sen 
hävittää tai panna, luovuttaa jollekin. ’Älä nyt 
vielä, älä nyt vielä.’ Ne pitää vaan olla siellä. V

Sepä se. – – Sitä neliömäärää kun mä katse-
lin siinä, niin mä joutuisin myymään flyygelin 
pois, ei mahu! Sitten mä joutuisin myymään 
jotain muuta pois, ei mahu! No entäs sitten? 
Mitä hittoo mä sillä teen, mä ostan pienem-
män pianon. Sitten mä teen niin, että mä hei-
tän tuon kaluston pois ja ostan pienemmän 
kaluston, et sehän on just nimenomaan tässä 
vaiheessa sitä, että vois tulla semmoiseen, 
että… ja sitten mä ajattelin Bulevardia. Tää 
nyt, ymmärtäkää ihan oikein, emmä tiiä mil-
lä, jos ajattelette Bulevardia tässä, niin ei mi-
hinkään tarvitse autoa. H 

Tärkeä osa irtaimistoa ovat huonekalut. John Per-
civalin mukaan kotoisuuden huipentuminen siir-
tyy ikääntymisen myötä keittiöstä olohuoneeseen, 
jopa sen tiettyyn suosikkinojatuoliin. (Percival 
2002) Asumiskeskusteluissa useimmin mainittuja 
huonekaluja olivat sänky, keinutuoli, takka, hella. 
Keinutuoli sai paljon huomiota. Osaksi kiinnos-
tukseen vaikutti varmasti se, että keinutuoli edusti 
virikeaineistossa huonekaluja. Kahdessa tilaisuu-
dessa sitä kuitenkin kaivattiin jo ennen kyseisen 
virikekentän näkemistä. Kenties keinutuoli on jon-
kinlainen kansallinen vastine Percivalin suosikki-
nojatuolille. 

Perinteisissä talonpoikaistaloissa huoneka-
lut tehtiin puusepäntyönä. Niissä näkyy tekijän 
käsiala ja hänen omaksumansa alueellinen tyyli. 
Kenties juuri tietyntyyppinen huonekalu tuo mie-
leen kodikkaan asumisen: keinutuoli vie ajatukset 
omalle kotiseudulle ja nostaa esiin muistoja. Kei-
nutuoli vetää puoleensa myös lapsia.

Meillä enää on neljä keinutuolia, mutta meillä 
on ollut viis keinutuolia, että mun isäni kun jäi 
eläkkeelle, niin hän rupes tekemään keinutuo-
leja. Ja se on rauhallisen istujan tuoli, niin kun 
hän kuvas, jolla soudetaan pahat asiat lattian 
rakoon. H 

Mä oon huomannut sen, että meillä on mökillä 
keinutuoli. Ja lastenlapset, kolmevuotiaskin, 
nuorimmainen, heti kun se oppi kiipeemään, 
niin keinutuoliin se meni. H 

Kodit ovat massakulutuksen päänäyttämö: kaikki 
fordismin keskeiset saavutukset, koneet ja laitteet 

jääkaapista ruohonleikkuriin ovat aina olleet ko-
deissa. Keittiöt täyttyivät mekaanisista apuväli-
neistä jo esiteollisena aikana, ja tämä kehitys on 
edelleen voimistunut teollistumisen myötä. Myös 
kaapit ja komerot ovat täynnä teollisia valmistei-
ta – ei pelkästään koneita, vaan ylipäätään kulu-
tushyödykkeitä, kuten säilykkeitä, vaatteita ja pa-
peritavaraa. (Cowan 1976, Eveleigh 2011, 35–36; 
43–44) Trendi jatkuu yhä. Uusin elektroniikka 
vyöryy yhä koteihin: nyt hankitaan kotiteattereita, 
teräväpiirtotelevisioita ja tablettitietokoneita. 

Niin, jos nyt ajattelee, että siinä on kohtuulli-
sen uudenmallinen kännykkä ja pitäiskö sitä 
tiedotusvälineitä muita, lehdet, televisio, ynnä 
muut sellaiset, josta voi lukee?… H

Tekniikka ja joukkotiedotus tekevät kodista huo-
koisen: maailma tunkeutuu kotiin. Tämä kehitys 
alkoi Suomessa jo sanomalehdistä ja jatkui radion 
valtakaudella. Kuitenkin vasta televisio on ollut 
erityisessä asemassa maailman kotiin levittäjänä. 
Radio ja TV luovat yhtenäisyyttä, mutta tuovat sa-
malla koteihin ulkopuolisia, vieraita elementtejä. 
(Morley 2000, 107–138) Tietokoneen ja Interne-
tin aikana raja kodin ja maailman välillä on yhä 
kaventunut. Kun palvelu ja asiointi ovat siirtyneet 
tietoverkkoihin, eläkeläisen elämäkin on yhä riip-
puvaisempi tiedonvälityksestä.
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– Televisio pitää olla ja tietokone ja läppäriä 
ja…

– Kattilaa ja...
– Pari kolome puhelinta ja... L 

Yleensä nuo viihdelaitteet,  – –  siihen kuuluu 
tietokoneita ja muita. – – Oli kamalaa, kun 
Soneran sähköposti meni hukkaan tässä niin 
viikonvaihdetta ennen, oli että ’mikä sen tytön 
nimi mahtoikaan olla?’, kun kaikki sähköpostit 
jossakin. – – Heti pantiin kopiot, että nyt jos 
tulee jotakin asiaa. – – Jos on ruvennut käyt-
tämään jotakin sähköpostia, niin se on niin-
kun puuttuis jotakin elämästä, jos ei se toimi. V 

luonto jA ympäRistö

Luonto ja ympäristö ovat tärkeässä asemassa ko-
toisuuden muodostumisessa. Monille ihmisille ne 
ovat tärkeämpiä kuin rakennus esineineen. Pää-
kaupunkiseudun keskustelijat kaipasivat luontoa 
kotiinsa aivan kuten eteläpohjalaisetkin. Luontoon 
viittaavia asiasanoja olivat luonto, luonnonlähei-
syys, eläimet, järvet, kasvit, metsät ja kodin eloi-
suus. 

Kirjallisten vastausten klusteroinnissa luon-
to ja ympäristö erotettiin omiksi ryhmikseen. 
Keskusteluaineistoja tarkasteltaessa osoittautui 
kuitenkin nopeasti, että luontoa ja ympäristöä on 
vaikea ja usein mahdotontakin erottaa toisistaan. 
Ihmisten puheissa luonnonympäristö ja raken-
nettu ympäristö sulautuvat yhteen ja muodostavat 
ehyen maiseman. Niihin viitataan usein yhdessä, 
kokonaisuutena, luontoa ihmisen käden jäljestä 
erottelematta. Saunan ikkunasta näkyvä Lappajär-
ven rantamaisema sisältää samanaikaisesti sekä 
luonnon että rakennetun ympäristön kohteita. 

Kaikilla kodeilla on ympäristö. Se ei liity pel-
kästään maaseutumaiseen asumiseen. Yleisellä 
tasolla tähän luokkaan kuuluva keskustelu käsit-
teli maisemaa, ympäristön kauneutta, näköalaa, 
maaseutua ja maalaismaisemaa. Yksittäin mainit-
tiin pellot, parkkipaikka ja piha. Yhteensä luonto 
ja ympäristö kattoivat 13,5 % kaikista kirjallisista 
vastauksista. Luontoyhteys mielletään lujasti koti-
seututunnetta luovaksi tekijäksi.

– Ehrottomasti. Luontoa tarvitaan.
– Mitä tuolla vasemman puolella tekis?
– Ei siinä mitään luontoa ole. L 

Ja sitten luonto. Se on tärkeä kuitenkin. H
Lähistöllä sais olla luontoa. H

Mutta kyllä niinkun mulle itelle on maisema 
merkinnyt paljon ja se kotiseutu niin enem-
män ehkä kuin se rakennus ja koti. Missä on 
syntynyt ja kasvanut niin se varmaan on se. 
Olin kerran kotiseutupäivillä Espoossa, – – ja 
siellä pidettiin esitelmä ’Minun kotiseutuni’ ja 
kuvattiin sitä elämää, mitä on siellä Espoos-
sa kaupungissa ollut niillä lapsilla, jotka on 
ollut nuoria. Kyllä silloin rupes ajattelemaan 
erilailla, että niin, se on niiden kotiseutua, ja 
ne on kotiutunut siihen. Ja meidän poika, joka 
asui Nurmossa, niin kertoi, se oli silloin seitse-
mänvuotias ja niiden Janne-poika oli, ne oli 
ollut ajelulla, se oli pysähtynyt ja ollut hiljaa 
vähän aikaa ja sitten se oli kysynyt isältään, 
että isä, tämäkö on minun kotiseutuni?  V

Helsingin yliopiston kotiseutututkimuksissa koti-
seudun tärkeimpinä luonnonkohteina on yleensä 
nimetty yksittäisiä puita ja järviä. Eläimiä maini-
taan selvästi vähemmän. Tavallisesti puhujat käyt-
tävät luonnonkohteista puhuessaan yläkäsitteitä, 
joita ei yksilöidä lajikohtaisesti. (Riukulehto ja 
Rinne-Koski 2013, 46–48) Myös Järviseudun asu-
miskeskustelijat luettelivat luonnosta puhuessaan 
nopeaan tahtiin suomalaisesta maisemasta tuttuja 
elementtejä: metsää, vettä, kasveja, eläimiä. 

Tutkimuskirjallisuudessa luontoa käsitellään 
joskus myös kodista erottuvana toisena. (Kaika 
2004, 266) Silti kodit eivät koskaan ole kokonaan 
luonnon ulkopuolisia. Kodin tunteen syntymiseksi 
kaivataan hoitamatonta, vapaata luontoa. Koti le-
vittäytyy asunnon ulkopuolelle, ja luonto tunkeu-
tuu sisälle asuntoon.

–  Suomalaista sekametsää.
–  Sekametsää. Puita. Ja vihreää nurmikkoa.
–  Eipä sitä, mitä sitä pitäisi näkyä, se on nä-

kynyt siinä ja sillä siisti. Mitä sitä pitäis, niin 
se on taas eri asia.

–  Vihreää nurmikkoa ja järvi ja puita.
–  Tähän aikaan lintulauta ja siihen pitää olla 

monenlaista ruokaa niille.
–  Justiin, että syöttää paremmin kuin ittiään 

niitä lintuja.
–  Joo, lintuja. V 

No ihan semmoista kokolailla villiä, että ei 
tarvi olla mitään sellaista hirviän hiottua ja 
hoidettua että… saa puut kasvaa sen mallisik-
si, niin kun ne on aatellut ja kaikkea tällaista. 
Kun on puita ja pensaita ja kiviä ja heinää ja 
nurmea ja ihan tällaisia tavallisia. Ei tarvi olla 
viivasuoria kiveyksiä tai kovin laitettua. A
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Suomessa omakotitaloa on pidetty perikuvallisena 
kodin asuntomuotona. Englanninkielisessä maa-
ilmassa omakotitalo nousi esikuvalliseksi kodiksi 
myöhäisviktoriaanisena aikana. (Davidoff ja Hall 
1987) Yksi omakotitalon tärkeimmistä ominai-
suuksista on luonnonläheisyys. Maaseutuasumus 
on lähellä luontoa, ja se mielletään luonnolliseksi 
asumismuodoksi. Siksi se on monien mielestä op-
timaalinen paikka kasvattaa lapset. Luontoyhteys 
tarjoaa elämyksiä, jotka saattavat olla oman iden-
titeetin ja henkisen hyvinvoinnin kannalta ratkai-
sevia. Yksi keskustelija kuvasi lehtien puhkeamista 
tällaisena avaintapahtumana.

Luonnonläheisyys, varmasti se on ja siitä nä-
kee sen kesän tulon. Mä oon aina sanonut, että 
mä oon ollut,  tytär sanoi mulle, että kun mä 
oon kerran ollut Sisiliassa ja tullut Helsinkiin 
toukokuussa kotiin, ja oli tullut koivuun lehti 
sinä aikana, mä päätin, että mä en koskaan 
kesällä lähde minnekään matkoille. Ja sama 
on Lappajärvellä, että kun joku tulee, että 
lähdetään keväällä, mä pelkään, että jos jää 
se kokemus kokematta, että niitä ei liian usein 
koe sitä, kun kevät tulee. Se on niitä elämyksiä, 
ja sitten maalla on se, että näkee sen luonnon 
muuttumisen, kun on lähellä ja sillä tavalla 
vettä ja metsää ja sun muuta. Ja kyllähän nii-
hin pääsee sitten, eihän meistä läheskään kaik-
ki rannalla voi asua, mutta nähdään se järvi ja 
päästään sinne, niin se on jo aika paljon. L

Asuntoa ympäröivä ja ikkunasta avautuva luon-
nonmaisema on luontoyhteyden ensimmäinen 
porras. Keskustelijat puhuivat useimmin nimen-
omaan järvestä tai metsästä. Niitä voisikin luon-
nehtia suorastaan perisuomalaisiksi luonnon-
tyypeiksi. Kotoisuuden syntymisessä kosketus 
järveen, metsään tai mieluiten molempiin on mo-
nien mielestä ratkaiseva tekijä. Jos luontoon on 
mahdollista saada näköyhteys, se kannattaa ottaa 
rakennuksen suunnittelussa huomioon. Sillä on 
erityisen suuri merkitys huoneissa, joissa aikaa 
vietetään eniten. 

Ja keittiöön, missä istutaan aamulla, syödään 
puuroa, pitää näkyä Lappajärvi. L 

Tällä hetkellä asun tuossa Lappajärven 
rannassa, niin voi että se on hieno asia! Nytkin 
mä seuraan sitä asiaa, että kun on aurinkoi-
sia päiviä, että kuinka paljon se aurinko joka 
päivä siirtyy. Mistä kohtaa se siellä järven 
takana, minkä puun kohdalta se laskee. Kaik-
kea tällaista ja joka vuodenaika. Voi että se on 

mielenkiintoinen! Ja on avara näkymä, kun 
sä kattot keittiön tai makuuhuoneen ikkunas-
ta sinne järvelle, ja se on aina erilainen. Se on 
kyllä tosi hieno. V 

Kyllä se järvikin kuuluu, kyllä sitä vettäkin pi-
täisi näkyä. A

Heleppo hengittää kun on vettä. Kyllä näin on 
varmasti on, että ei ne tiedä ketkä asuu jossain 
Ilmajoella ja jossain tuolla, että minkälaista 
on asua järven rannalla tai että likellä vettä. L 

Järviseudulla pidetyissä keskusteluissa järvien 
merkitys korostui myös siksi, että niillä on niuk-
kuusarvoa Etelä-Pohjanmaan maisemamaakun-
nassa. Alajärven, Lappajärven, Kortesjärven ja 
Evijärven muodostama ketju on eräänlainen alu-
eellinen erikoisuus, jossa Lappajärvellä keskusjär-
venä ja samalla maakunnan suurimpana järvenä 
on erityinen merkitys. Keskustelujen toinen kes-
keinen luonnontyyppi oli metsä.

 
Siellä kun avaa oven, niin on kahdenkymme-
nen metrin päässä sankka kuusikko heti. Ja se 
on mulle tärkeää päästä sinne. V

Tuosta metsästä tuli todellakin mieleen, että 
eikös sitä käytetä ihan määrätyllä tavalla 
semmoisena terapianakin? – – Siinä paimen-
pojan laulussa  – – sitä rinnastetaan aivan 
kirkkoonkin. L 

Ikkunasta tai pihasta näkyvä järvi ja metsä ovat 
kotiin kuuluvan luonnon ulkokehä. Luonto omalla 
tontilla, pihassa tai puutarhassa on askel kohti sisä-
tiloja. Nyt ei puhuta enää luonnontilaisesta, villistä 
luonnosta, vaan viljelyksistä, oman kasvimaan ja 
puutarhan hyötykasveista, pihapuista ja pensaista. 
”Omenapuu pitää olla pihassa.” [V]

Puutarhanhoito on keskustelijoiden mielestä 
muuttumassa nopeasti. Ennen joka talossa viljel-
tiin omat kasvikset. Nyt omakotitaloasukkaat eivät 
maaseudullakaan pidä välttämättä edes peruna-
maata. Osin kyse on tapojen muuttumisesta, ehkä 
jopa muoti-ilmiöstä. Luonnollisesti kasvimaan tar-
peeseen vaikuttaa myös puutarhatuotteiden saata-
vuus. Sesonkituotteet ovat kadonneet kasvitarho-
jen ja tehokkaiden kylmäketjujen tultua. Omenoita 
ja tomaatteja saa vuoden ympäri. Oma puutarha ja 
kasvimaa eivät enää ole tarpeen pöydän antimien 
vuoksi. Sen sijaan ne ovat henkireikiä luontoon. 
Samalla ne ovat myös tekemistä, puuhastelua ja 
asioiden hallintaa. Tätä asumisen puolta käsitel-
lään myöhemmin tarkemmin.
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– Niin että ihmiset ei enää sitä kasvimaata 
pidä.

–  Sen verran iso perunamaakin oli ennen, 
että siemenperunatkin tuli omista, mutta 
ei, nyt se rupee maaliskuussa jo loppumaan 
perunat, vaikka kahden hengen perhe. Pie-
nentynyt ja pienentynyt. A

–  Kakstoista tomaatintainta kasvaa. Näin pit-
kiä jo. Viiään kasvihuoneeseen. 

–  Meillä on se aika jätetty jo, että on kasvatet-
tu aikanansa, mutta nyt ei oo kun kesäkuk-
kia. L 

Pari kertaa esitettiin mielipide, että luonto kuuluu 
pihalle. Talon sisäpuolelle sitä ei pidä tuoda. Sa-
malla kuitenkin ilmeni, että näilläkin puhujilla oli 
luontoa myös sisätiloissa: kasveja tai eläimiä. Huo-
maamme, että huonekasvien ja lemmikkieläinten 
kohdalla luontoyhteydestä on tullut niin itsestään 
selvää, että niitä ei aina edes ajatella luonnoksi: ne 
mielletään sisustukseksi (kasvit) tai seuralaisiksi 
(eläimet).    

Mun mielestä kotona ei tarvitte olla luontoo, 
siis se, että jos kasvatetaan jotain kukkia tai 
tähän aikaan vuodesta, niinkun chilit pistin 
maahan kyllä eilen ja meinaan syödä niitä 
vasta elokuussa. Se on ihan oikea aika laittaa 
chilit maahan tai purkkiin kasvamaan, mutta 
ei varsinaista luontoa tarvi olla kotona, mutta 
ikkunasta saa, klasista saa kyllä näkyä. – – Ja 
jos ei näy, niin sitten ei saa olla kyllä kauka-
nakaan. H 
 
Minun käsitys on, että luonto kuuluu ulos, ja 
jos siihen on joku atsalea-kukkia ja anopin kie-
li, niin se on…  L

Puutarhaharrastuksen vähenemisessä voi olla 
kyse myös siitä, että suhde luontoon muuttuu iän 
mukana. Yksi keskustelija arveli, että nuorena ih-
miset eivät kiinnitä ympäristöön huomiota.

Ilmeisesti tuohon luontoon suhtautuu ihan eri 
tavalla eri ikäkausina. Mä tuossa tuota asuin 
Tampereella sellaisessa kaupunginosassa 
kuin Kaleva opiskeluaikana, ja nyt sattumoi-
sin tyttö asuu samassa kaupunginosassa, ja 
mä hämmästelin, kun oltiin siellä kylässä – 
–, että onko täällä näin paljon ollut puistoja 
ennen. Niin, se puisto oli silloin nuorempana 
paikka, jonka läpi oikaistiin jonnekin, pubiin 
tai minne nyt mentiinkin, joten siellä oli todella 
paljon puistoja, että sitä ei huomannut silloin 

nuorena. Sitä ilmeisesti ei arvostanut – – siinä 
asuinympäristössä, missä silloin oli. – – Ilmei-
sesti mitä vanhemmaksi ihminen tuloo, niin 
sitä luonnolle antaa enempi painoa sitten  ja 
huomaa sen. V 

Talon sisällä luonto tulee jälleen askeleen lähem-
mäksi ihmistä itseään. Samalla tuotannollinen 
luontosuhde muuttuu entistä kulttuurisemmaksi. 
Sisälle luontoa kaivattiin useimmin viherkasvien 
muodossa. Sisäkasvit eivät yleensä ole varsinaisia 
hyötykasveja. Niitä perusteltiin esteettisillä, tera-
peuttisilla ja toiminnallisilla merkityksillä. Joskus 
eläimet ja kasvit vastaavat jopa sosiaalisuuden tar-
peeseen. 

Kyllä sitä jonkun verran pitää olla niitä kas-
veja ja semmoista hoidettavaa. Mulla on aina 
sunnuntaiaamu semmoinen, että mä hoidan 
kasveja. Puhun niille ja kastelen, se on niinkun 
sunnuntaiaamun rutiiniin kuuluu. A 

Mulla on kotonakin sellaisia isoja huonekasve-
ja, kun se on varmaan henkilöstä kiinni, että 
jos on tottunut niitten kanssa vehtaamaan, 
niin niistä ei malta luopuakaan ja sitten niistä 
aina kirjoitetaan, että ne puhdistaa huoneil-
maa. – – Jos nämä puuttuis nämä kasvit tääl-
tä, niin tää olis paljon sellainen pelkistetympi 
ja karumpi tää koti. Et vaikka siinä on luontoa 
ikkunat isot ja luontoa takanakin, mutta joten-
kin hän heti sen, että oli ihana siellä kasvien 
seassa olla. H

Viherkasvien ehdoilla ollaan valmiita joskus teke-
mään kalliitakin ratkaisuja. Kerrottiin asukkaasta, 
joka oli tehnyt lattiaan syvennyksen, jotta ruukku-
kukkaa ei tarvitsisi lyhentää. ”Kukka oli kasvanut 
niin suureksi. Kallis pudotus siinä [lattiassa]. [A] 

Tekokasvit jakoivat keskustelijoiden mielipi-
teitä. Niillä nähtiin oma sijansa julkisissa tiloissa 
ja ostoskeskuksissa, muistuttamassa luonnosta. 
Moni keskustelija hyväksyi mielellään kotiin-
sa myös tekokasveja, jos ne ovat aidon näköisiä. 
Muovinen luonnon jäljitelmä on parempi kuin ei 
luontoa ollenkaan. Joukossa oli sellainenkin kes-
kustelija, joka piti tekokukkia parempina kuin oi-
keita. Hän kertoi hoitavansa niitä, kuten oikeitakin 
hoidetaan: suihkuttamalla ja puhdistamalla. Hän 
ei edes ottaisi oikeita kukkia.

Onhan niitä isoissa marketeissa kaupoissa, 
onhan niissä kaikissa jossakin aina viheriää, 
joka keinokasveja tai ihan oikeitakin. V 
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–  Tekokukat?
–  Ei, ei se riitä.
–  Mulla on 14 kukkaa sisällä.
–  Mutta mulle riittää. Ja minä suihkutan ne ja 

joka ainoa ihminen, joka on meillä käynyt 
niin se luulee, että mulla on elävät kukat. Se 
on sitä silkki, se on sitä viher…

–  Ne on kyllä niin luonnollisen näköisiä.
–  Ja minä suihkutan ne niin vaan alhaalla, ja 

kyllä mulla aikoinaan oli silloin eläviä kuk-
kia, mutta en ota enää.

–  Ei niissä oo kova hoito, ottaa sellaisia kuk-
kia, jotka…

–  No mutta kun minä en ota! L 

Kotieläimet hävisivät kasveille kirkkaasti keskus-
teltaessa kotoisuuden syntymisestä. Eläimiin pä-
tee samankaltainen hierarkia kuin kasveihin: Villi-
eläimet ovat etäisimpiä. Ne elävät luonnossa, talon 
ympäristössä, ja niitä seurataan ikkunasta. Eniten 
puhuttiin pihalinnuista ja niiden tarkkailusta. Tuo-
tantoeläimet kuuluvat pihapiiriin, karjasuojiin ja 
laitumille. Ne vertautuvat puutarhan ja peltojen 
kasveihin. Sisätiloihin pääsevät sosiaalisemmiksi 
mielletyt lajit. Koira ja kissa koetaan seuralaisiksi, 
molemmat mainittiin kerran jopa perheenjäsenek-
si. 

Kyllä, lintulauta on ollut aina. Oon lintuhar-
rastaja. V 

Meillä on aina ollut koiria, niin se tuo koira, 
niin ne on semmoisia, ne tuo ainakin mulle 
sen kodin tunteen. Sen, että mä pääsen likelle 
luontoa, ja se mulle riittää. L

Ympäristö ei ole pelkästään luontoa. Se on näköala 
ja maiseman kokonaisuus, johon kuuluvat myös 
läheiset rakennukset, kulkuyhteydet tai vaikka-
pa parkkipaikka. Avariin maisemiin tottuneelle 
muutto taajamaan voi olla raju muutos: asunto ei 
tunnu kodilta, jos sen ympäriltä puuttuu avaruus. 
Kaupungista lakeusmaisemaan muuttanut kokee 
luonnollisesti yhtä suuren muutoksen toisinpäin, 
mutta kukaan keskustelijoista ei kertonut tällai-
sesta pettymyksestä.  

Minä oon Vimpelistä kotoisin, ja meillä oli koti 
sellaisella korkealla mäellä, josta Lappajärven 
selkä näkyy hyvin komeasti ja kauniisti, ja nä-
köala oli joka puolelle, mutta täällä nykyisessä 
kodissa ei mitään muuta näy kun naapurin 
seinät siinä. Että ei näy paljon mihinkään. Mä 
sanoin, että kyllä tämä on sellainen kattila, 
jossa joutuu asumaan… Edelleenkin voi sa-
noa… A 

Mä asuin kolme vuotta kahdennessakymme-
nennessäkahdeksannessa kerroksessa, ja sii-
nä oli isot ikkunat, mutta hyvin harvoin loppu-
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jen lopuksi tuli kateltua maisemia sieltä. Tuli 
töistä kotiin illalla, usein myöhään… H

Pihapiirin rakennuksista erikseen huomiota osoi-
tettiin saunalle. Osa keskustelijoista piti erillistä 
saunarakennusta suuressa arvossa. Perusteluksi 
kuvattiin niitä vivahteikkaita elämyksiä, joita ar-
kinen saunassakäynti tarjoaa. Pihasauna ei kuu-
lunut näissä keskusteluissa pelkästään maaseudun 
kokemuspiiriin. 

Ja ne, jotka ei oo kokenut sitä, että sauna on 
eri rakennuksessa, ovat jääneet suuresta nau-
tinnosta paitsi. Kun sinä menet lämpimästä 
talosta tuolla talvella ensinkin saunaan läm-
pimään. Sinä siellä ulkona sinne kylmässä 
menet ja pääset sinne saunan lauteille, se suu-
ri nautinto. Sitä ei osaa kuvailla, . – – Meillä 
sit siinä Helsingissä oli sitten siinä pienessä 
omakotitalossa sauna eri rakennuksessa, ja 
minä sanon, että tätä ei ne ihmiset koe, ketkä 
eivät ole erillisessä rakennuksessa saunassa 
käynyt. – – Kerrostalossa on sauna jossakin 
kellarissa, ja siellä vähän raskas ilma ja näin. 
Se ei oo ollenkaan niin mukavaa, kuin [se että] 
menee sinne erilliseen saunarakennukseen. L 

Ympäristöä on myös sijainti. Yksinkertaisimmil-
laan keskustelu jakautui maaseutu–kaupunki 
-akselille, toisaalta kyse oli myös omakotitalon ja 
muiden asuntotyyppien välisestä erosta, jota kä-
sittelimme jo edellisessä alaluvussa. Omakotitalo 
koetaan enemmän omien kätten tuotokseksi. Se on 
enemmän oma, kuten voi kuulla jo rakennustyypin 
nimestä. Keskustelijat pitivät kerrostalon osake-
huoneistoon kiintymistä paljon epävarmempana. 

Monet keskustelijat korostivat maaseudun eri-
tyisyyttä kaupunkiin verrattuna. Suuri merkitys 
on luonnonmukaisuudella ja luonnonläheisyydel-
lä, mutta puheenvuoroissa korostui myös asujan 
oma aktiivisuus oman ympäristönsä rakentami-
sessa: maaseudulla koti on usein itse tehty alusta 
alkaen tai ainakin sen ympäristöön on jätetty vah-
va jälki.

Kyllä tuommoisessa kivierämaassa, kun tuo 
on tuo kaupunkikuva, niin olis kyllä kamalaa 
asua. Onhan siellä pikkuisen vihreää tuolla 
kanavan reunalla, mutta ei hyvänen aika sen-
tään! A 

Kyllähän se on justiin niin – –, että kaupungis-
sa ja maalla se on ihan eri asia. Tosiaan kau-
punkilaisen elämä voi olla ihan tosiasia, että 

se on vaan se nukkumapaikka, mutta meillä 
täällä maalla se on ihan jotakin erilaista aina-
kin suurimmaksi osaksi justiin sellaista, että 
siellä ollaan ja tehdään. V

Niin, sitä on aikanaan rakennettu ja ehostettu 
ja laajennettu tonttia ja siitä lähdetty niin. Ei 
se oo ihan yksistään kerrostalo, tuntuis vaan, 
että sieltä on helpompi lähtee. Lyö oven kiinni 
ja lähtee. V

Monet kaupungissa itsekin asuneet keskustelijat 
pitivät kaupunkiympäristöä epäkodikkaana asuin-
paikkana. Se oli mahdollisesti ollut yksi motiivi, 
kun he olivat päättäneet muuttaa maalle. 

Minäkin olen asunut yhtä kauan tuolla Helsin-
gissä, ja maalta olen tuolta Pohjois-Karjalasta 
lähtöisin. – – Aina kun joku sanoo, että no mi-
ten – – minä viihdyn kaupungissa, että vähän 
niin kuin leikkokukka. Että kun vettä vaihde-
taan, niin se viihtyy, mutta juurru minä en 
kaupunkiin. Että aina minä olin ajattelemas-
sa, että minä muutan maalle.  – – Meidän ys-
tävät ja tuttavat meinas viedä meidät mielen-
tilatutkimukseen, kun myytiin liikkeet ja talot 
sun muuta. – – Pitää lähteä tarpeeksi ajoissa, 
että jos me tullaan nyt vanhaksi, meistä ei ole 
lähtijäksi eikä tekemään niitä toimenpiteitä, 
mitä täällä pitää tehdä voidakseen hyvin. L 

Lakeuden risti näkyi siinä, ja siinä oli olohuo-
neen ikkunasta ja parveke oli, ja siinä oli vielä 
siihen aikaan vielä vähän vihreetä peltoakin 
– – Mutta tosiaan rappukäytävä: minusta se 
tosiaan on aina karseen kolkko kaupungis-
sa. – – Vaikka oot asunut kauankin, niin et sä 
tunne. Sä voit tervehtiä ihmisiä, harvoin saat 
vastausta. Sellaista se on. V

Maaseutuasumisen suosiota selittää se, että asu-
miskeskustelut järjestettiin pääosin Etelä-Poh-
janmaan Järviseudulla. Keskustelujen oletettu 
maaseutukin sijaitsi siellä. Mutta mukana oli myös 
sellaisia keskustelijoita, jotka kokivat nykyisen 
asuinmaisemansa vieraaksi. Heidän ihannekotin-
sa sijaitsisi toisenlaisessa ympäristössä, esimerkik-
si Keski-Suomessa tai Etu-Töölössä.

–  Kyllä me Keski-Suomeen me lähettäis.
–  Kyllä Keski-Suomeen, joo, ollaan tässä lä-

hellä…
–  Järviä olisi, vähän isompia järviä.
–  Niin on, ja vähän mäkiäkin.
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–  Niin kyllä, kun mekin vuokralla siellä asut-
tiin, mutta kuitenkin kun Päijänne näkyy 
siinä ikkunasta ja…

– Maisemat on vaihtelevampia kuin tässä 
Pohjanmaalla. A 

Vaikka nyt maanläheisesti tykkään asua, niin 
kyllä mun täytyy sanoa, että minä kans tyk-
kään kyllä Etu-Töölöstä. – – Siinä on jotakin 
sellaista, missä vois tällaisessa kerrostalossa-
kin asua. Samaten joku muukin kaunis vanha 
alue täällä Helsingin keskustassa, niin kyllä ne 
on ne paksuseinäiset talot, niin niissä on jotain 
sellaista turvallisuutta ja ihmiset yleensä on 
ystävällisiä keskenään ja palvelut on lähellä. 
H 

Maaseutukodin valttina on luonnonläheisyys. Par-
haimmillaan siinä yhdistyvät varsinaisen asun-
non ja mökin hyvät piirteet. Kaupunkiasumisessa 
korostettiin toisenlaisia ympäristötekijöitä kuin 
maaseudulla: maaseudulla keskiössä olivat luonto 
ja rauhallisuus, kaupungissa palvelujen läheisyys, 
rakennusten kauneus ja harrastusmahdollisuudet. 
Kotiin liittyvät sekä luonto että kulttuuri.

Monipaikkainen asuminen on suomalaisille 
nykyään jo tyypillistä (ks. luku Kodin tilallisuus ja 
ajallisuus). Kun asutaan kahdessa tai useammassa 
paikassa, kaikkien kotoisuutta tuovien tekijöiden 
ei tarvitse löytyä jokaisesta kotiseutukeitaasta. Lo-
ma-asunnon avulla voi lievittää vaikkapa kotoisen 
maiseman kaipuuta. 

Kun ruvettiin mökkiä ettimään, niin Ähtäri oli 
vähän – – sellaista seutua, – – johon oli tot-
tunut lapsuudessa, että se mökki laitettiin sit-
ten sinne Ähtäriin. Ja tämä oli jollakin tavalla 
ympäristönä niin erilainen ja no, mä viihdyn 
siellä meidän mökillä yksistäni vaikka kuinka 
kauan. Nautin katella järviä ja maisemaa ja 
tämmöistä. A

Monissa maissa voidaan tunnistaa asumiseen liit-
tyvä statusportaikko: jotkut asuinalueet ja asuin-
tyypit ovat arvostetumpia kuin toiset. (Bolt ja van 
Kempen 2002, Ho ja Wong 2009) Ilmiö näkyy 
myös Suomessa, vaikka meillä asuinalueiden sta-
tukset ovat kansainvälisesti vertailtuna verrattain 
yhtenäisiä. Kolmannen iän asumiskeskustelujen 
osallistujille kyse oli rajankäynnistä maaseutu-
maisen ja kaupunkimaisen asumisen välillä. Osal-
le keskustelijoista kerrostalokin kelpaisi, jos siinä 
on luontoa ympärillä.

– Ei oo tuota luontoa oikeastaan ympärillä, 
vaikka tuossa on vähän vihreää on ja tuota 
vettä, mutta ei oo metsiä, soita, järviä. 

–  Mutta kyllä siihen voisi tottua.
–  Kyllä kerrostalo, jos siinä on luontoa ympä-

rillä. V

toimivuus jA esteettiset  
tekijät

Kodin toimivuus ja esteettinen miellyttävyys vai-
kuttavat monella tavoin asunnon kodikkuuteen. 
Toimivuuden painotus kuului puheenvuoroista, 
joissa aiheina olivat elämäntilanteeseen sopivuus, 
käytännöllisyys, esteettömyys, sisätilojen toimi-
vuus, palvelujen läheisyys ja kulkuyhteydet palve-
luihin sekä kodin lämpö konkreettisessa merki-
tyksessään. Monet näistä asiasanoista leikkaavat 
muita tarkastelemiamme luokkia. Ne liittyvät ym-
päristöön ja luontoon, samoin omaehtoisuuteen 
ja asioiden hallintaan. Samantapainen tilanne 
on myös esteettisten tekijöiden kohdalla: siisteys, 
puhtaus, kauneus, tila, koko, valo ja avaruus ovat 
esteettisiä ominaisuuksia, mutta luokittelussam-
me niillä on suora yhteys myös rakennukseen, ym-
päristöön ja asioiden hallittavuuteen. 

Vielä selvemmin esteettisyys ja toimivuus 
leikkaavat toisiaan. Rajatapauksia on paljon. Yk-
sittäisistä puheenvuoroista on usein mahdotonta 
ja tarpeetontakin määrittää, oliko keskustelijan 
ajatuksissa päällimmäisenä funktionaalisuus vai 
esteettisyys. Esimerkiksi valoisuudella, puhtaudel-
la ja tilavuudella on molemmat ulottuvuudet.  Es-
teettisyyskin on eräänlaista toimivuutta.  Jos huo-
ne on asukkaan mielestä ruma, silloin se ei hänen 
kohdallaan toimi. Siksi näiden tekijöiden yhdistä-
minen samaan luokkaan on perusteltua. Yhteensä 
toimivuus ja esteettiset tekijät kattoivat 16 prosent-
tia kirjallisten vastausten kaikista maininnoista.

Laajimmat kodin toimivuuteen liittyvät kes-
kustelut käytiin palvelujen saavutettavuudesta, 
tilaratkaisuista ja esteettömyydestä. Saavutetta-
vuuspuhunta käynnistyi aina palveluntarpeita 
käsittelevän virikkeen yhteydessä. Iän karttuessa 
tietoisuus palveluntarpeesta ja palveluiden saavu-
tettavuudesta korostuvat. Palveluihin pääseminen 
ei olekaan itsestään selvää. Laajimmin aihetta 
käsiteltiin – ehkä hieman yllättäen – Helsingin 
keskustelussa. Puhutuin palvelu oli päivittäistava-
rakauppa, seuraavaksi eniten käsiteltiin siivous- ja 
terveyspalveluja. Maaseudulla suurena huolena oli 
palvelujen väheneminen.
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Kauppa on se, mitä tarvittee aina. Eli lähes 
päivittäin. H 

Ruokapalavelut, siivouspalavelut, hoito, tar-
vittaessa hoituri siinä vielä ja sitten yhteys 
johonkin lääkäriin. Ei siellä lääkäriä tarvita, 
mutta hoituri pitää pyöriä, jos on enempi sitä 
porukkaa. V

Kyllä sillä nykyisin on ainakin sen verran vä-
liä, että pitää tosiaan päästä johonkin. Vaikka 
tässäkin nämä palvelut vähenee kaiken aikaa, 
niin kyllä luultavasti ainakin jompikumpi 
noista kaupoista jää, ja ehkä pankkikin voi 
jäähä, ja R-kioski on niitä viimeisiä, jokka läh-
tee. V

Kaikkialla puhuttiin muun muassa siitä, kuinka 
kaukana palvelut voivat olla, jotta ne ylipäätään 
ovat tavoitettavissa. Erottui kaksi koulukuntaa: 
kävelijät ja autoilijat. Kävelijöiden mielestä keskei-
set palvelut pitäisi saavuttaa yhdestä puoleentoista 
kilometrin etäisyydeltä. Autoilijoiden mielestä pal-
velut voivat olla kauempanakin, jos kulkuyhteydet 
ovat kunnossa. 

–  Saisi olla sillä lailla rollaattorietäisyydellä, 
että pääsee potkaisemaan sinne sitten, kun 
ei pääse muuten liikkeelle.

–  Niin että pääsee kauppaan ja postiin ja 
pankkiin nyt ei enää tarvitte mennä.

–  Myöskin  kyllä autolla. Vaikka on neljäsataa 
metriä matkaa, niin se on kaikkein muka-
vinta tietenkin. V

Se melkekeen tuosta kun piirtää harpilla ym-
päri, kilometri alkaa olla aika, no puolitoista 
nipin napin, yhtään kauemmas ei kyllä. V

Et sää lähde siitä potkukelkalla etkä polkupyö-
rällä sinne kauppaan hakemaan ruokaa, sää 
lähet autolla. V

Autoilijat arvioivat kohtuulliseksi etäisyydeksi vii-
destä kymmeneen kilometriä. Silloin kotiin täytyy 
kuitenkin olla myös julkinen kulkuyhteys. Kaikki 
palvelut eivät kuitenkaan ole samanarvoisia. Kaik-
kein lähimmäksi haluttiin päivittäistavarakauppa, 
monet keskustelijat olivat valmiita hakemaan muut 
palvelunsa liikenneyhteyksien päästä. Silloin hyvät 
kulkuyhteydet nousevat ratkaisevaan asemaan.

Ei mitään muuta kun naisille linja-auto ja os-
toskeskukseen, ja te [miehet] saatte lähteä sit-
ten kalaan. L

Sitten toinen [tärkeä] on toi taksin numero, jol-
la pääsee sinne kauempana oleviin paikkoihin. 
Puhutaan terveyskeskuksista. Niitä pitäisi olla 
lähellä. Ei siihen meidän yhteiskunnalla ole 
varaa, meidän pitää olla vaan varaa kuljettaa 
ihmiset sinne silloin, kun tarvetta on. H

Helsingissä järjestetyssä keskustelussa saavutet-
tavuuden vaatimukset olivat omassa luokassaan. 
Alle kilometrin etäisyyttä pidettiin maaseudul-
la lyhyenä, pääkaupungissa varsin pitkänä, jopa 
kohtuuttomana. Pääkaupunkiseudun asukkaat 
ovat tottuneet saamaan palvelunsa läheltä. Siksi 
etäisyydet mielletään suuremmaksi esteeksi kuin 
maalla. Helsingissä ajateltiin, että ainakin päivit-
täistavarakaupan pitäisi sijaita samassa talossa. 

Kivijalkojen liikeyrityksissä nähtiin monia 
myönteisiä puolia. Ne tuovat taloon hyvällä tavalla 
elämää. Niitä pidettiin tärkeinä myös siksi, että ne 
alentavat osakehuoneistojen yhtiövastikkeita. Tär-
kein tekijä on kuitenkin palvelujen läheisyys.

–  Pitää se kauppa olla alakerrassa. 
–  Tai hyvin lähellä.
–  Sitten kun olis sillä lailla niin kuin Eerikin-

katu 20, eikun Fredrikinkatu 22:ssa on sillä 
lailla, että siinä on kauppoja alakerrassa ja 
sulla ei oo vastiketta lainkaan. – – Menee 
saunaan ja menee saunasta uima-altaa-
seen, jos haluaa ja kaikki on taloyhtiön, eikä 
maksa kellekään mitään. H 

Tästä syystä mä asun Puotilassa. Mulla on 
Puotilan kartano, – – matkaa 150 metriä ja 
Itiksen kauppoihin on matkaa 1320 metriä, eli 
mä en tarvitte autoa, jos mä vähänkin viittin 
kävellä. Pystyn elämään ja hankkimaan kai-
ken. Ei tarvi tehä ruokaa, jos ei halua, Puotilan 
ostarissa on pari paikkaa, jossa voi käydä syö-
mässä ja tuonne kartanoon tulee kunnon ra-
vintola ja Itiksessä saa suurin piirtein kaikki, 
mitä nyt ihminen tarvitsee. H 

Helsingissä keskustelijat olivat taipuvaisempia 
vaatimaan lähelleen monenlaisia palveluja, ei pel-
kästään ruokakauppaa. Puhuttiin ravintolapalve-
luista, hyvinvointipalveluista ja huvituksista. 

Kauempana sijaitsevat palvelut voidaan saavut-
taa autolla, mutta se ei ole oman auton ainoa tar-
koitus. Monille henkilöauto ja ajokortti ovat myös 
vapauteen ja asioiden hallintaan liittyviä tekijöitä. 
Autosta ei haluta luopua, vaikka palvelut olisivat-
kin lähellä. Auto luo vallan tunteen. Kaupungissa 
myös autoilijoiden vaatimukset olivat kovempia.
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Käyt syömässä sen minkä toinen on laittanut, 
jos se on hyvää. Se ei tuu yhtään sen kalliim-
maksi. H

Niin se pitää, siellä pitää olla hissillä yhteys 
suoraan autotalliin ja pitää olla lämmin au-
totalli, että voi vaikka talvipakkasella mennä 
T-paita päällä auton rattiin, jos joku haluaa. H 

Erityisesti kolmannessa iässä asuville suunnitellut 
senioritalot ovat yksi mahdollinen ratkaisu sekä 
toimivuuden että palvelujen saavutettavuuden on-
gelmiin. Senioritalojen olemassaolosta oltiin hyvin 
tietoisia. Niistä puhuttiin jokaisessa keskustelus-
sa, ja arveltiin, että vaikka omakotitalo olisi opti-
maalinen ja kodikkain asumistapa, kehitys kulkee 
vääjäämättä kohti senioritaloja. Ideaa on viritelty 
kaikilla keskustelupaikkakunnilla.

Senioritalojen suurimmaksi ongelmaksi näh-
tiin asuinkustannukset. Keskustelijoilla oli se kä-
sitys, että asumisen hinnaksi tulee useita tuhan-
sia, mahdollisesti jopa 4 000 euroa kuukaudessa. 
Keskustelijat ymmärsivät, että on olemassa mo-
nentasoista ja monentyyppistä palveluasumista. 
Joukossa oli myös keskustelijoita, jotka olivat ko-
keilleet senioriasumista. Yksi osallistujapariskun-
ta asui keskusteluhetkelläkin Lappajärven Kivi-
tipun yhteyteen rakennetussa chalet-ratkaisussa. 
Kokemuksia oli myös pirkanmaalaisesta palvelu-
asunnosta.

Se neljätuhatta on tietenkin liikaa, mutta olis 
edes puolet siitä niin sitä lähettäis harkitte-
maan. A

Muutettiin jo semmoiseen senioritaloon asu-
maan [Tampereelle], jossa on se 55 vuotta ikä-
raja, että siinä nyt ollaan elokuulta. Kummin-
kaan ei jääty sinne, eikä oo ikävä ollut yhtään 
kaupunkiin. L 

Esteettömyydestä puhuttaessa huomio kiinnittyi 
tavallisesti portaisiin. Monitasoratkaisuja karsas-
tettiin. Kodin pitäisi mieluiten olla yhdessä ker-
roksessa ja maan pinnalla. Jos portaat tarvitaan, 
niiden pitäisi olla riittävän leveät. Ulospääsy ja 
liikkuminen omasta pihasta palveluihin pitää olla 
helppoa ja esteetöntä, sillä innokkaimmankin au-
toilijan ajaminen loppuu jossain vaiheessa.

Tasapaino heikkenee iän myötä niin ratkaise-
vasti, että ne on hankalia noi portaat. A

Onhan niissä jossakin ne kierreportaat, jotka 
on ihan hirveät, että tuo portaikkomalli on 
kuitenkin parempi kulkea ja kävellä kuin ne 
kierreportaat. Niissä pelottaa enempi. A

Ja tommonen asunto, jos siihen muuttais, niin 
kuin tässä nyt seuraavassa vaiheessa, niin se 
pitäis olla myös sellaisessa paikassa, että rol-
laattorilla pääsis kaupunkiin. H 
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Mulla on yks erittäin hyvä ystävä, joka on is-
tunut jo viistoista vuotta ja ylikin pyörätuo-
lissa, – – niin [hän] sanoi, että kaikki joutuu 
miettimään – – elämiset ja näin, että hän tulee 
viettämään vanhuutensa jossain Helsingin 
keskustassa sillain, että hän pääsee hissillä 
alakertaan ja siitä pyörätuolilla ulos ja pää-
see sitten kaupasta hakemaan sen, vierestä 
missä on, että hän ei voi ajatellakaan, että olis 
kauempana ne palvelut, vaan ne on pakko olla 
vieressä, käden ulottuvilla. H 

Huonejärjestys ja esineiden sijoittelu on luonnol-
lisesti iso osa asunnon toimivuutta ja käytännöl-
lisyyttä. Vähän liikkuvien vanhusten kodista tulee 
ikääntymisen myötä heidän maailmansa. Se on 
samalla paikka, josta tarkkaillaan muuta maail-
maa, johon reagoidaan ikkunoiden ja television 
kautta. (Percival 2002) Siksi huonejärjestyksellä, 
huoneiden suunnitellulla käyttötarkoituksella sekä 
ikkunoiden ja ovien sijoittelulla on suora yhteys 
siihen, kuinka asukas saa kontaktin ympäröivään 
maailmaan. Tätä keskustelua esiteltiin osin jo ra-
kennuksen ja irtaimiston yhteydessä: esimerkiksi 
ikkunasta näkyvällä maisemalla todettiin olevan 
suuri vaikutus asumisen laatuun ja koettuun hy-
vinvointiin. Portaiden ja käytävien lisäksi keskus-
teluissa käsiteltiin keittiön, olohuoneen ja makuu-
huoneiden sijoittelua. 

Käytännöllisyys. Silloin kun me rakennettiin, 
niin mä pidin tärkeänä, että olohuoneesta ei 
mennä makuuhuoneeseen. Että se on eri siivet, 
eli eri puolella taloa. V

John Percivalin mukaan vanhat ihmiset tarvitse-
vat tilaa askareisiinsa kolmesta syystä. Hän tarkas-
telee rutiineja, vastuita ja vaikutuksia. Koti edustaa 
jatkuvuutta ja itsemääräämiskykyä. Koti pitää pys-
tyä hoitamaan itse. Se ei saa olla liian suuri, mutta 
tilaa on kuitenkin oltava kaikille taloudenpidossa 
tarvittaville toiminnoille, esimerkiksi yövieraiden 
varalle. Vaikka lapset eivät enää asu kotona, van-
hukset tapaavat säilyttää vanhemmanroolinsa. 
Tätä he täyttävät varaamalla huoneet lapsilleen ja 
lastenlapsille mahdollisen vierailun ja yöpymisen 
varalta. (Percival 2002) 

Asunnon ja huoneiden mittasuhteet, koko ja 
tilavaikutelma vaikuttavat asunnon toimivuuteen 
ja käyttömahdollisuuksiin, mutta ne ovat myös es-
teettinen tekijä. Useimpien keskustelijoiden ihan-
nekodissa pinta-alaa olisi vähemmän kuin nykyi-
sessä asunnossa. Tilantarve muuttuu asukkaiden 
vanhetessa. Optimiksi mainittiin parikin kertaa 
reilut 50 neliötä. [L]

Pääkaupunkiseudun keskustelussa tilaa kaivattiin 
enemmän. Siellä jopa ihmeteltiin eteläpohjalaisten 
osakehuoneistojen pientä kokoa.

Mä oon seurannut nyt tätä, että minkälaisia 
asuntoja esimerkiksi Alajärvellä rakennetaan. 
Niin mua itteeni joskus mietityttää se asia, 
että siellä kuitenkaan se maa ei oo niin kortil-
la kuin täällä [Helsingissä], ja ne on kuitenkin 
suhteellisen pieniä neliömäärältään, erittäin 
pieniä. Viidenkymmenen neliön pintaan, on 
toki isompiakin, mutta kuitenkin nämä ker-
rostalot ja tämmöiset niin ne on mun mielestä, 
ne on pieniä. H 

Tilantuntu lisää kodikkuutta. Siksi pienten sisätilo-
jen pitäisi kuitenkin näyttää suurilta. Ihannekotiin 
kaivataan valoa ja avaruutta. Sekä valoa että tilan-
tuntua voidaan luoda myös ikkunoilla. Niitä halut-
tiin lisätä myös virikekuvan pohjapiirrokseen. 

Tuosta vois puhkaista ehkä jotain seiniä, mulle 
heti tulis mieleen. Ja lisää ovia, avaruutta. H 

–  Joka puolelle taloa pitää olla ikkunoita.
–  Ainakin tulopihan puolella pitäisi olla tuos-

sa keittiössä. L 

Tilan ja avaruuden kaipuu ulottuu myös raken-
nuksen ulkopuolelle. Tässä on vielä yksi syy oma-
kotitaloasumisen suosioon. Pienellekin asunnolle 
avautuu uusia käyttömahdollisuuksia, kun sen 
ympärillä on omaa tilaa.  

Kyllä tämä rakentamisen väljyys on se rik-
kaus täällä. Kun ajatellaan – – kerrostaloa-
kin, kun siitä lähtee ulos, niin kyllä ne pääsee 
kävelemään pitemmästi eikä se tuu heti toinen 
talo vastaan ja on pihaa leikkiä. V

Luonnonvalo on tärkeä tekijä kodikkaassa asun-
nossa, mutta keskustelijat huomauttivat, että lii-
ka auringonpaiste aiheuttaa myös ongelmia. Se 
paljastaa jokaisen pölyhiukkasen. [A] Kirkkaassa 
valossa ikkunat ovat aina likaisia, ilma pölyistä 
ja esineet tomuverhon peitossa. Tästä huolimatta 
luonnonvalon ja maiseman kaipuu tuntuu ylittä-
vän asumista muutoin määrittelevän käytännölli-
syysnäkökulman. 

Kauneus, siisteys ja toimivuus liittyvät yhteen. 
Kaunis kotikaan ei ole kaunis likaisena. Siksi sii-
voamisen pitää olla mahdollisimman vaivatonta. 
Tämä kääntyi asumiskeskusteluissa vanhan talon-
poikaistalon tappioksi. Pieni ja esteetön koti on täs-
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säkin mielessä käytännöllisin. Siinä on myös pie-
nin energiankulutus ja pienimmät yhtiövastikkeet.

Mutta emmä kyllä haluaisi tuota vasemmal-
la ylhäällä jatkuvasti [pohjalaistaloa] siivota, 
kun on niitä hirren rakoja, ja minkälainen pö-
lypesä se on nuo orretkin? V 

Sen siivouksen takia ehkä se tulee se ajatus, 
että mahdollisimman vähän [huonealaa]. Mä-
kin ajattelin, että jos nyt suojattu keittokomero 
ja sitten olohuone ja sekään ei suuri ja sitten se 
makuuhuone, jonne sais kaikkia törkyjä – –, 
just tuommoinen 58 neliöö olis ihan huipputila 
jo. Ei mitään tuommoisia isoja, tuota ei jaksai-
si siivota kuin jouluks. L 

Niin, meillä on semmoinen koti, että se on 
äkkiä siivottu. Ei oo ovia paljoa eikä kynnyk-
siäkään. Tytär näytti, että eihän tässä oo, kun 
tämä vaan pyöräytät tässä. Se on siinä. L

Siivoamisen tarpeellisuudesta on usein erimieli-
syyttä pelkästään siksi, että ihmiset tarkoittavat 
siivoamisella eri asioita. Yhden mielestä se tarkoit-
taa paikkojen puhdistamista, toiselle se on tava-
roiden järjestämistä. Siisteydellä on siis kaksi eri 
merkitystä: puhtaus ja järjestys. Molemmat saivat 
huomiota asumiskeskustelijoilta. Puhdas kotikaan 
ei ole siisti, jos esineet ovat epäjärjestyksessä. Jär-
jestyksenpidolla on merkitystä toimivuudelle toi-
sestakin näkökulmasta: huonomuistinenkin löy-
tää tarve-esineensä, kun niitä säilytetään omilla 
paikoillaan. 

Niin se on varmaan meille, tästä vielä kun 
mennään eteenpäin, niin vielä tärkiempää, 
että ne pantais takaisin, kun meillä tahtoo pät-
kiä se muisti, että ’hmm, mihinkäs minä sen 
jätin?’ A 

omAehtoisuus jA Asioiden   
hAllintA

Witold Rybczynski erottaa kodissa kolme osate-
kijää:  huomiota saavat yksityisyys, kotitalous ja 
mukavuus (Rybczynski 1987). Hänen mielestään 
mukavuus ei synny insinöörin, arkkitehdin eikä 
suunnittelijan kynästä vaan asioiden sujuvuudesta 
ja rentoudesta. Mukavuutta lisäävät myös tekniset 
laitteet. Ne ovat kuuluneet kotiin jo 1890-luvul-
ta asti. Kaiken kaikkiaan Rybczynski tarkoittaa 

mukavuudella samantyyppisiä asioita, jotka tässä 
aineistossa ryhmittyvät otsikon omaehtoisuus ja 
asioiden hallinta alle. Ne saavat asukkaan tunte-
maan, että hän hallitsee tilaa – jossain määrin 
myös aikaa.

Omaehtoisuuden ja asioiden hallinnan luok-
kaan osuvissa puheenvuoroissaan asumiskeskus-
telijat käsittelivät itsenäisyyttä, omaa suunnitte-
lua, sitä kuinka paikasta tehdään omannäköinen. 
Ryhmään kuuluvat myös asioiden sujuvuutta ja 
helppouden tunnetta koskevat puheenvuorot, sa-
moin vapaus, rauhallisuus, yksityisyys ja turvalli-
suuden tuntu taloudellinen vakaus mukaan lukien. 
Omaehtoisuuteen kuuluu myös itsensä kehittämi-
nen, asioiden tekeminen ja puuhastelu harrastuk-
sien parissa. 

Kodikkaassa asunnossa näkyy oma kädenjälki. 
Se on omaksi suunniteltu, tehty ja eletty. ”Sen on 
saanut laittaa – – sellaiseen kuntoon, kun on ha-
lunnut ja sillain.” [A] Juuri tässä lapsuudenkoti ja 
oma koti erottuvat toisistaan. Vaikka tutut perin-
teet luovat omalta osaltaan kotoisuutta, kodin pitää 
olla myös persoonallinen.

Niin se oma koti, mikä silloin on ollut, niin se 
on siinä mielessä kotoisin, koska siellä on saa-
nut valita tapettien värit ja ikkunalautojen 
muodot ja kaikkea muuta. Ja sitten remontti! 
Remontissa mun osuus on ollut muun muas-
sa se, että mä oon osannut olla tieltä pois, kun 
muut on tehnyt sitä, mutta kuitenkin se on teh-
ty omien suunnitelmien ja omien piirustusten, 
mallien, makujen mukaan se koti, niin silloin 
se on kotoinen. Tai sitten päinvastoin, että kun 
esim. lapsuudenkoti oli, niin se vaan oli sellai-
nen kun oli, ei siihen pystynyt sillä tavalla nii-
hin ulkoisiin puitteisiin vaikuttamaan millään 
tavalla. H 

Koti on kaikilla vähän niinkun omanlainen. – 
– Esimerkiksi meidän asuntoalueella on pari-
kymmentä kotia siinä, niin ne on kaikki vähän 
niinkun erilaisia. Ne on omistajansa näköisiä 
ja kaltaisia ja koti, – – se on laitoksen vasta-
kohta. Se on sitä omaa. Siellä ei kukaan oikees-
taan säätele sen jälkeen, kun rakennuslupa 
on saatu, ja rakentamisvaiheeskin jo voidaan 
vähän säveltää. Täällä [Vimpelissä] ainakin 
voidaan. V

Omaehtoisuus jatkuu ja täydentyy, kun kotia asu-
taan. Päivittäisen elämän yksityiskohdat tekevät 
siitä yhä tutumman. Siitä tulee omanhenkinen, ja 
se hallitaan paremmin kuin mikään muu paikka 
maailmassa. Kun ihminen puhuu toisen kodista, 
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hän puhuu yleensä kodista rakennuksena. Sen si-
jaan omasta kodista puhutaan tilan ja ajan koke-
muksina. Kotia voidaankin tarkastella sekä erot-
tumisen että samuuden tilana. Oma koti erottaa 
minut muista: olen tehnyt siitä itselleni sopivan, ja 
se luo henkilökohtaista identiteettiä. Samalla koti 
on myös tuttuuden ja samuuden tila: siellä on kaik-
ki ennallaan, niin kuin minä haluan sen säilyttää. 
Tätäkin ilmiötä on tutkittu siirtolaiskodeissa, joita 
usein leimaa yhtäaikainen tuttuuden ja vierauden 
tunne. (Fortier 2003) 

Kotiin kuuluu myös vapaus, rentous ja help-
pous. Kotona ei tarvitse teeskennellä, jännittää tai 
pinnistellä. Kotona ihminen on aidoimmillaan.

Minulle kyllä henkilökohtaisesti oma koti on 
siis paikka, joka on minunhenkinen, omani. 
Sinne ei saa tulla salaa tai muuten kukaan. 
Emmä päästä sinne ketään, jos en mä kutsu. – 
– Ensisijaisesti se on paikka, jossa minä saan 
olla juuri niin, kuin minä itse haluan. H 

Semmoinen koti, missä saa olla niin kun ko-
tona. Ettei tartte yhtään olla, saa elää ihan, 
voi jättää haalarisaki jonnekin, – – ettei ne oo 
aina kaapissa tai jotain muuta. L 

Monet keskustelijat havainnollistavat kotiin kuu-
luvaa vapautta siten, että siellä voi liikkua vähissä 
vaatteissa. Siellä saa puhua ja huudella mitä tahtoo. 
Voidaan ajatella, että koti tai ainakin kodin ydin-
alue yltää sinne asti, missä nämä vapaudet päätty-
vät. Ilmeisesti muodollinen pukeutumiskoodi on 
monien ihmisten mielestä rajoittava tai luonnoton.

Kun ajellaan, niin mä aina katon, missä asti 
postilaatikko on, että pääseekö yöpaita päällä 
hakemaan postin. V

Koti on todella se elämän sydän määrätyllä 
tavalla, että siellä saa olla ihan niin kuin itte 
lystää. Kaupungissa kun asutaan, niin siellä 
ei tartte kun pihaan astua, niin melkeen pitää 
olla suorat housut jalassa ja kravatti kaulassa. 
– – Kyllä tää on tärkein ja varmaan myöskin 
kotoisin, kun saa olla kotona vaikka puoleen 
päivään yöpuku päällä, käpystellä siinä ja 
vaikka naapuri tulis soittamahan kelloa – niin 
ja on tullutkin, ja oikein hieno juttu, että on 
tullut soittamahan sitä kelloa ja juttelemaan. 
Minä oon sanonut monesti, että anteeksi nyt, 
mä oon tässä vähän yöpuku päällä vielä. ’Älä 
sinä pyytele anteeksi. Sinä oot kotonas.’ Se on 
tämmöistä. L 

Kotiin kuuluu oma rauha. Se on levon ja voimaan-
tumisen paikka, ”jossa voi rauhassa olla ja huilata 
ja kerätä voimia ja viihtyä.” [H] Rauhallisuudella 
on monta ulottuvuutta. Se tarkoittaa hiljaisuutta, 
hiljentymistä ja rauhoittumista, mutta myös lepoa 
ja palautumista. Rauhalla viitataan myös mahdol-
lisuuteen olla yksin, rauhassa muilta ihmisiltä. Ko-
tiin pääsevät vain ne, joille pääsy myönnetään. 

Lainlaatijakin on tunnistanut tällaisen ko-
din ja rauhan yhteyden: kotirauhasta säädetään 
perustuslain 10 §:ssä. Asumiskeskustelijoiden ja 
perustuslain käsitys kodista on samalla tavalla 
multiskalaarinen: koti on enemmän kuin talo. Ko-
tirauhan piiriin luetaan asunnot, loma-asunnot 
ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten hotelli-
huoneet, teltat, asuntovaunut ja asuttavat alukset, 
sekä asuintalojen porraskäytävät ja asukkaiden 
yksityisaluetta olevat pihat niihin välittömästi liit-
tyvine rakennuksineen. 

Asumiskeskustelijoiden mielestä omassa ko-
dissa pitää saada olla rauhassa myös omilta per-
heenjäseniltä ja läheisiltä niin halutessaan. Yhtei-
sen kodin sisällä jokaisella perheenjäsenellä voi 
olla oma huone tai sopukka, joka kuuluu vielä sel-
vemmin juuri hänelle. 

Sen takia meillä sitten on se pieni yksiö siellä 
neljännessä kerroksessa vielä, että kakarat 
pääsee sinne olemahan, ja me saadaan olla 
ihan omassa olossamme äiteen kanssa sitten. 
– – Kyllä sitä tarvihtee välillä sellaista omaa 
rauhaa ja rauhoittumista ja tällä tavalla. Sitä 
löytyy justiin, kun mekin tultiin Tampereelta 
tänne, niin pysyy todellakin rauhoittumaan ja 
olemaan. Ei aina ajeta autolla jossain liikenne-
kaaoksessa. L 

Rauhan ja vapauden tunnelma syntyy turvallisuu-
desta. Etelä-Pohjanmaan Järviseudun asumiskes-
kustelijat pitivät omaa kotiseutuaan turvallisena. 
Tämä lienee normaali suhtautumistapa: tavalli-
sesti ihmiset mieltävät oman asuinalueensa tur-
valliseksi, kun taas turvattomuus liitetään muihin, 
kaukaisempiin ja vieraisiin alueisiin. (Vrt. Suutari 
ja Riukulehto 2012, 74, Rinne-Koski ja Riukulehto 
2013, 31–32, 128)

Valvontakameran kuva herätti poikkeuksetta 
keskustelun turvallisuuden valvonnasta. Ollak-
seen kotoisa, kodin pitäisi olla turvallinen. Mutta 
saako turvallisuuden taata teknologian avulla? 
Siihen suhtauduttiin varovaisesti, sillä turvalli-
suusteknologian tarve on paradoksaalisti merkki 
kodin turvattomuudesta. Pääsääntöisesti teknolo-
gian mahdollisuuksiin suhtauduttiin ymmärtäväs-
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ti, mutta myös yhteisöllisempiä ratkaisuja tuotiin 
esiin.

Kyllä täällä turvallinen asua on. Että ei tääl-
lä sellaista pelkoa oo missään, että tulis joku. 
Ovet voi olla auki päivällä. Ei ne tartte olla 
lukossa ja riippuu tietenkin, missä asuu. – – 
Tuolla maailmalla sitten, kyllä ne on aina lu-
kossa. Täytyy hirveesti kattoa, että ei ketään 
pääse sinne sisälle noin vaan. L 

Onko se valvontakamera?
Mä tiedä, onko se täällä tarpeellista tuommoi-
set… L 

–  Kyllä kun me viikoksi tai kahdeksi lähde-
tään pois, niin kyllä mä paan riistakameran 
johonkin syytämään siksi aikaa nurkan taa, 
että näkee, ketä on käynyt kylässä. 

–  Kyllähän tuo valvontakamera silloin, kun 
on pois kotoa, ja jos on jotain sattunut, niin 
se on ollut hyvä olemassa, mutta ei muuten.

–  Kun se on kerran joskus tullut hankittua, 
niin sinne mä sen paan jonnekin nurkalle.

–  Meillä on talonmiespalvelu naapureiden 
kanssa. Pidetään huoli postista ja avai-
mista ja käydään kahtomassa, ettei jäänyt 
kahvipannu päälle, kun lähetään. Käydään 
varmistamassa. V

Turvattomuuden erityinen tekijä on väkivalta. Ih-
miset kohtaavat väkivaltaa pääosin kodeissa. Väki-
valta on kaikkialla, myös Suomessa, naisten kodit-
tomuuden pääasiallinen syy. Se riippuu kuitenkin 
enemmän ihmissuhteista kuin asumisesta. Tässä 
aineistossa asumiskeskustelijat eivät viitanneet 
läheisten väkivaltaisuuteen millään tavalla. Tur-
vattomuudesta puhuttiin vain kodin ulkopuolelta 
tulevana uhkana. 

Asioiden omatoiminen tekeminen, puuhaste-
lu ja harrastaminen ovat omaehtoisuuden toinen 
laaja alue. Suuri osa kotityöstä on sellaista, että 
siitä maksettaisiin palkka, jos se tehtäisiin jossain 
muualla kuin omassa kodissa. Kotityötä ei kuiten-
kaan mielellään siirretä rahatalouden piiriin. Se 
halutaan pitää epätaloudellisen toimeliaisuuden 
viimeisenä saarekkeena.

 
Ainakin kun mä oon meidän emäntää kuun-
nellut, niin kyllä se tykkää pestä – – ja kaik-
kea. L 

–  Käypäs katsomassa meidän pihaa niin ym-
märrät. [Naurua.] 

– – 
–  Se on sitä lumen kolaamista talvella ja lehti-

en haravoimista syksyllä ja nurmikon leik-
kuuta ja… Kukkapenkkien rapsuttamista ja.

–  Marjapensaihien hoitua ja sadonkorjuuta. 
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–  Ja siellä voi olla joskus joku verstaskin, jossa 
voi kaikennäköistä pientä tehdä. Kaupun-
gissa hyvin harvoin on sellaista paikkaa, 
vaikka se olis koti. V

Ulkoistettunakin kotona tehtävästä työstä mak-
setaan huonosti – esimerkiksi lasten vahtimisesta 
saa pienemmän korvauksen kuin autojen vahtimi-
sesta. Omien sukulaisten hoitaminen on arvoil-
taan sellaista, että siitä ei haluta laskuttaa. Isabel 
Dyckin mielestä hoitotyön ulkoistaminen vähentää 
oleellisesti kodin yksityisyyttä. (Dyck ym. 2005) 
Siivoamista ja ruuanlaittoa ei tehdä itse vain siksi, 
että on pakko. Niitä tehdään itse, koska kotitalous 
halutaan hallita mahdollisimman hyvin ja koska 
asioiden itse tekeminen tuottaa mielihyvää.

Asumiskeskustelijat olivat tässä kohden varsin 
yksituumaisia: asiat halutaan tehdä mahdollisim-
man pitkään itse. Tekemistä jatketaan harrastuk-
sen tai puuhastelun luonteisena vielä sen jälkeen, 
kun tekemisen pakko on poistunut – jopa silloin 
kun on siirrytty käyttämään ostopalvelua. Omasta 
tekemisestä syntyy vaikutelma vapaudesta. Ihmi-
nen on täysin vapaa vain, kun vastaa itse itsestään.

Kiinteistöhuolto hoitaa auraukset ja tällä ta-
valla, mutta siitä huolimatta siinä on muu-
tama pariskunta meitä, jotka ollaan tällaisia 
vähän kypsiä ihmisiä jo, niin ne kaverit rupes 
sanomaan minulle, että kyllä meidän täytyy 
tänne kola, iso kola ja pieni kola ja vielä lu-
milapio ja tämmöiset saada. Se on varmaan 
meihin miehiin mennyt niin kuin verihin tuo, 
että kaikki ollaan jossain vaiheessa asuttu 
omakotitalossa ja me ollaan tykätty silloin 
nuoruusvuosina – – kolailla vähän pihoja ja 
tuolla tavalla ja kumma vaan, että kyllä kun 
ne kolat sinne kerrostalon pihaan hankittiin, 
että kyllä siellä vaan on ollut, meikäläinen ja 
naapurin isännätkin on ottaneet sen kolan ja 
lykänneet, että johonkin on aina joku nurkka 
jäänyt jotta se ei ookaan kiinteistöhuollon mies 
saanutkaan rattorilla saanut sitä ihan hyvin 
putsattua. Että joku rakkaus vissiin tuota ko-
laamista kohtaan. L 

Aika huonokuntoinenkin jaksaa kyllä omaa 
ruokaa laittaa vielä täs keittiötasolla, että 
mun mielestä se, että mennään yhteiseen ti-
laan syömään, niin se on sitten jo sitä vapau-
den vientiä. V

Itse tekeminen ei ole merkittävää pelkästään sik-
si, että se luo vapauden ja asioiden hallitsemisen 
tunteen. Sillä on merkitystä myös paikkaan sa-

mastumisen ja kotiseututunteen syntymisessä. 
Yksi keskustelija kuvasi omaa juurtumistaan lap-
suudenkotiinsa ensisijaisesti omassa tekemisessä 
syntyneeksi.

Sellainen ihminen, joka kakskymmentä vuotta 
on elänyt siellä maatalossa, siellä sukutilalla, 
joka on tehnyt niitä peltotöitä läpi vuoden mel-
keen hevosella heiniäkin talvella hakien sieltä 
heinäladoista, joka on ollut kakskymmentä 
vuotta niin juurevasti kiinni siinä elämässä, 
tehnyt kaikki vapaa-ajat työtä sen maatilan 
eteen, niin se on kyllä niin lujassa ainakin mi-
nussa, että kyllä mä kaikista rakkaimpana 
paikkana tässäkin vaiheessa niin se on minun 
sydämen paikkani, se mun oma koti. – – Huo-
maan, että oon siirtänyt sen saman rakkau-
den lapsilleni, että tyttäreni, vaikkeivat he nyt 
usein siellä käy, mutta ne kaikki asiat, mitkä 
liittyy sinne, niin minusta he on omaksunut ne 
tänne sisälleen ne arvot. V

Tekemisen riemu ja oman käden jäljen ihailu ovat 
Thorstein Veblenin mukaan yleisinhimillisiä piir-
teitä. Hän nimitti tätä taipumusta työtaitovais-
toksi. (Veblen 1914, 6, 25) Ihmisen on vaikea olla 
pitkään jouten. Lomallakin aletaan etsiä mielekäs-
tä tekemistä. Myös harrastukset ovat saman toi-
meliaisuuden ilmentymiä. Osa keskustelijoista piti 
järjestettyä harrastustoimintaa kuitenkin kodissa 
tapahtuvaa vähäarvoisempana. Itsestä spontaa-
nisti lähtenyt kotona puuhastelu on laadullisesti 
jotenkin aidompaa kuin johdettu harrastaminen. 

Mutta minä lisäisin vielä, kun minullakin har-
rastuksia käsin tekemisellä ja sitten liikunta 
on yksi tärkeä harrastus, ei tanssi mutta kaik-
ki muu liikunta. A 

Se [harrastuspiiri] on vaan sitten sellainen 
paketti siellä, mutta että kun sä harrastat ko-
tona, niin se on jotenkin sellainen, se on toisen-
lainen se, jotenkin ajattelisin näin. V

ihmissuhteet jA kodin henki

Ajatus ihmissuhteiden yhteydestä kodintuntee-
seen ei ole millään tapaa yllättävä tai uusi. Se on 
kantava ajatus esimerkiksi Adam Smithin kirjassa 
Theory of Moral Sentiments. (Smith 1759/1982, 
218–227) Läheisiin suhtaudutaan luottavaisesti. 
Ihmissuhteiden merkitystä korostaa myös nykyi-
nen kodintutkimus: esimerkiksi Andrew Gorman-
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Murrayn määrittelyn mukaan koti on enemmän 
kuin materiaalinen tila tai fyysinen talo, se muo-
dostuu ennen muuta henkilökohtaisista siteistä ja 
sosiaalisesta toiminnasta. (Gorman-Murray 2006) 

Myös kolmannen iän asumiskeskustelujen pe-
rusteella kaikkein tärkein tekijä kotoisuuden muo-
dostumisessa ovat ihmissuhteet. Tähän luokkaan 
kuuluvat perustelut, joissa puhuttiin läheisistä 
ihmisistä, perheenjäsenistä, suvusta, ystävistä ja 
sosiaalisista suhteista. Kirjallisissa vastauksissa 
neljännes kaikista kodikkuuden tekijöistä osui tä-
hän luokkaan.

Jotenkin mä yhdistän sen perheeseen, että koti 
on se, missä on perhekin on ja missä on, se on 
niinkun oman väen oma paikka. H 

Kyllä kodin tekee ihmissuhteetkin sitten siel-
lä. Sitten kun tilanne muuttuu, väki vähenee 
ja sitten kun jää sinne yksin niin sitten se ei 
ehkä ookaan enää semmoinen koti, mikä, eli 
se muuttuu se koti. V 

Aika on voimakkaasti kaikkiin ihmissuhteisiin 
liittyvä tekijä, sillä ihmiset ja suhteet ihmisten 
välillä muuttuvat ajassa. Kodin kokemus seuraa 
ihmissuhteita, jotka voidaan kuvata jatkumona: 
kertomuksena. Graig Gurney pitää kodintunnetta 

ensisijaisesti sosiaalisena konstruktiona. Hän ker-
too esimerkiksi pariskunnasta, jonka koti oli ra-
kentunut lapsuudenkodista irtoamisen, avioitumi-
sen, vanhemmuuden ja väkivaltaisen poikaystävän 
päätekijöistä. (Gurney 1997) 

Vastaavia ihmissuhdekonstruktioita kuvasivat 
myös asumiskeskustelijamme. Kotikokemus jä-
sennetään tiettyjen tapahtumien, elämän virstan-
pylväiden ja muutosten varaan. Usein mainittuja 
tapahtumia olivat parisuhteen solmiminen, omien 
lasten syntymä ja heidän kasvattamiseensa liitty-
vät elämänvaiheet. Suuria muutoksia löytyy myös 
elinkaaren toisesta päästä: läheisen ihmisen me-
nettämisen jälkeen ennen kodilta tuntunut paikka 
ei enää ole sama. Kodin tunne saattaa kokonaan 
kadota.

– Vielä on sikäli onnellinen tilanne, että mie-
hen kanssa asua yhdessä. Mutta joskus kun 
ajattelee sitä tilannetta että siihen jäis yksin 
jompikumpi…

– Joo, kyllä tosiaan, kun mun syntymäkoti on 
tuossa Alajärvellä. Niin kauan kun siellä isä 
ja äiti eli, niin käytiin siellä, ja siellä oli oi-
keastaan vielä se ykköskoti, vaikka oli asu-
nut Vimpelissä kolkytä vuotta, että nyt kun 
he ovat menneet pois, niin nyt se ei enää oo. 
Kyllä nyt on ykköskoti täällä nyt sitten. V 
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Tärkeimmät ihmissuhteet ovat puoliso ja omat 
lapset. Keskustelijoiden suuri enemmistö piti tär-
keimpänä ja kodikkaimpana kotinaan sitä kotia, 
joka oli puolison ja lasten elämänkokemuksissa ko-
diksi eletty. Esimerkiksi lapsuudenkoti sai selvästi 
vähemmän kannatusta.

Yhdistän nuo molemmat [tärkein koti ja kodik-
kain koti] siihen hetkeen, jolloin mä kannoin 
naisen kynnyksen yli kotiin. Se koti, mistä 
muodostui ensimmäinen perhe ja lapsi. Mul-
le itselleni, koska nyt mä jätän kokonaan sen 
lapsuudenkodin, se on jo ohi. Mulla ei oikeas-
taan siis sen jälkeen… sen jälkeen se on tietysti 
muuttunut, mutta se on se varmaan se tärkein 
ja se on kaikkein kotoisin, koska siellä on kas-
vanut sukupolvi eteenpäin ja sinne on menty 
kirkon alttarin ääreltä. Et siinä se oikeastaan 
sitten, kaikki muu on sitten jo naatintoa vaan 
enempi ja sellaista muutosta, mutta niiden tär-
keys on minulle siinä. H 

Ja minulle kans tuo, just tämä, missä on oma 
perheen ensiaskeleet vietetty ja mihin lapset 
on syntynyt. Tosin siinä on seinät välillä vaih-
tunut, mutta kuitenkin periaatteessa se koti ja 
se ympäristö, missä ne lapset on varttunut. H 

Lapset ovat avainasemassa kodikkuuden syntymi-
sessä, vaikka heille ei anneta juuri mitään roolia 
kotiin liittyvässä päätöksenteossa. Lasten kotiko-
kemusta on tutkittu verrattain paljon. Kulttuu-
riset erot näyttävät ällistyttävän suurilta. Katzin 
mukaan Sudanissa lapset kutsuvat kodiksi hyvin 
laajaa aluetta, jolla he saavat vapaasti vaeltaa. Sen 
sijaan New Yorkissa lasten kodiksi mieltämä alue 
on yhä useammin rajoittunut taloon. Katz herät-
tää kysymyksen, onko lasten kotiseutu pienenty-
mässä. (Katz 1986, 2004) Robyn Dowling kertoo 
sydneyläisestä kodista, jossa autotalli oli muutettu 
lastentilaksi. Se ei ollut pelkkä leikkipaikka, vaan 
lasten olohuone, jossa he viettivät melkein kaiken 
aikansa. Huoneessa oli esimerkiksi televisio, ja lap-
set myös aterioivat siellä. (Blunt ja Dowling 2006, 
115) Lasten ja aikuisten koti oli eriytynyt.

Suhde lapsiin ja lasten merkitys kotoisuudessa 
näyttää muuttuvan, kun lapset perustavat oman 
kodin. Tapahtuu irtaantuminen. Se on merkittä-
vä tapahtuma kotikertomuksen rakentumisessa 
(ks. myös Halen 2010, 171–191). Yleensä omat lap-
set mielletään yhä jollain tapaa perheen jäseniksi. 
Heille saatetaan pitää edelleen varattuna esimer-
kiksi huonetta tai vuodetta. Ollaan rajatilassa, 
jossa perhe on kasvamassa suvuksi. Sukulaisia pi-

detään tärkeinä myös heidän tarjoamansa avun ja 
turvallisuuden vuoksi. 

Eli sitten kun ei ole sukulaisiakaan lähellä ke-
tään, niin kyllä sitä olisi aika yksin siellä sitten 
aivan vieraitten ihmisten varassa apu. V

Toisaalta sukulaisuus, varsinkin samassa paikassa 
eläneiden sukupolvien vaikutus, tuotiin toistuvas-
ti esiin paikkaan juurtumisen selityksenä. Vaikka 
sukulaisuus ja veren perintö ei ole suomalaisessa 
kotiseututunteessa yhtä hallitseva kuin monissa 
muissa kulttuureissa, meilläkin suuressa perhees-
sä ajatellaan olevan jotenkin enemmän kotia. Osa 
keskustelijoista arveli, että tällainen kiintymyksen 
kokemus on vahvempi maaseudulla ja varsinkin 
sukutilalla.

Mutta mä olen aina kadehtinut… Esimerkiksi 
minun äitini oli yhdeksänlapsisesta perheestä, 
ja kyllä joulut oli mahtavia, kun kaikki oli pai-
kalla. H 

Kyllähän se koti on semmoinen paikka, mikä 
sitoo eri sukupolvetkin vielä toisiinsa, eli lap-
set pitää kotinaan ja ei tartte kuin puuta kaa-
taa pihasta suunnitella niin lapset vastustaa, 
että ei, kun me on kiivetty siinä puussa eli kyllä 
se on silläkin tavalla tärkeä se paikka. Että ei 
se oo vaan siinä, jotka siellä nyt asuu, vaan se 
on lapselle ja lastenlapsellekin. Ja tämmöisiä 
paikkoja ilmeisesti ihmiset tarttis. Mä en usko, 
kaupungissa tuu tämmöistä kiintymystä. Koti 
on siellä asunto. Että se on vähän laajempi 
merkitys täällä maaseudulla. V

Minä sen näin, kun oon sukutilalla kasvanut 
tytär, niin sellaiselle ihmiselle syntyy se vah-
va sellainen sukurakkaus, joka kulkee suku-
polvesta toiseen, niin se on vielä vähän ehkä 
erilainen näkökulma siihen kotiin. Se on laa-
jempi silloin se näkökulma. Että vastuu on 
siitä myös, että meidän sukutalon tyttärenä 
jollakin tavalla koen, että minun kotini on osa 
myös sitä suvun kotia, että minä näkisin myös 
tällaisen laajemman näkökulman sillä kodilla. 
H

Syytinkiasumisesta käyty keskustelu muodosti 
kokonaan oman juonteensa perheen ja sukulaisuu-
den roolista puhuttaessa. Syytinkiasumisella oli 
kannattajia, mutta arveltiin, että sen yleistyminen 
vaatisi kannusteita. Kerrottiin, että Saksassa val-
tiovalta tukee sellaista rakentamista, jossa tehdään 
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tilat myös isovanhemmille. Suomessa tällaista 
vaihtoehtoa ei ole pidetty esillä niin äänekkääs-
ti, että se olisi vaikuttanut esimerkiksi asuntojen 
suunnitteluun tai rahoittamiseen.

Nyt mietitään – – miten [vanhusväestön] hoito 
järjestyy, niin mun mielestä valtionvallan pi-
täisi ottaa tämmöinenkin asia huomioon, että 
tuettais semmoista rakentamista, missä olis 
tämmöisiä mahdollisuuksia, syytinkikamma-
ripaikkoja tai syytinkikammareita pystyis 
tekemään. Ja tästä tuli mieleen ainakin mulla 
– – miten ne [lapsenlapset] olis onnellisia, kun 
mummo olis siellä ja paistais lättyjä. V

Kyllä monet lapset varmaan mielellään hoitais 
vanhempiaan, mutta kun asunnot on semmoi-
sia. V

Syytinkiasumista ei kuitenkaan pidetty ihanteelli-
sena yleisenä ratkaisuna. Kodikkuuden ja kotiseu-
dun muodostumisessa suku ei Suomessa ole yhtä 
tärkeä tekijä kuin monissa muissa kulttuureissa. 
Esimerkiksi Turkissa kotiseutuun rinnastuva käsi-
te (memleket) rakentuu sukulaisuuden ja veren pe-
rinnön varaan. (Bozkurt 2009, 14, 19–21) Suoma-
laisten suhtautuminen on yksilökeskeisempää. Se 
näkyi esimerkiksi puheenvuoroissa, joissa kerrot-
tiin, kuinka luontevasti lapsuudenkodista irtaan-
tuminen tapahtui. Kaukaisemmista sukulaista 
kuin omista perheenjäsenistä, ei juuri keskusteltu. 
Jopa omista lapsista käytettiin useita poissulkevia 
puheenvuoroja.

Minä oon sanonut, jotkut on vähän hämmäs-
telleetkin sitä, että mä oon sanonut, että tässä 
iässä tarttee pitää pitää vähän etäisyyttä noi-
hin lapsiin. L

Kyllä niistä isomman riesan saa, kun ne on 
lähempänä. V

Ihmissuhteisiin kuuluu myös naapurusto. Sen 
merkitys arvioitiin maaseudulla paljon suurem-
maksi kuin kaupungissa. Maalla naapurit nähdään 
turvallisuustekijäksi samaan tapaan kuin sukulai-
set ja naapurin valvova silmä tulkitaan useammin 
huolenpidoksi. Kaupungissa sitä pidetään enem-
män uhkana, pelotteluna tai kerrostalokyttäykse-
nä. 

Elikkä täällä vähän seurataan ihmistä. Joku 
ei ehkä tykkää siitäkään. Mun mielestä on pa-
rempi, että ihmistä jonkun verran seurataan 

ja katsotaan, että ei käy näitä tällaisia, että 
saa maata omassa asunnossaan kuolleena 
pitkän aikaa eikä tapahdu yhtään mitään. L 

Ystävät ja kaverit saivat naapureita enemmän 
huomiota sosiaalisista suhteista keskusteltaessa. 
Monien mielestä seuralla ja seurustelulla on kol-
mannessa iässä erityistä merkitystä. Kotoisuuden 
lisäksi ihmissuhteilla nähtiin vireyteen ja mielen-
terveyteen liittyviä vaikutuksia. Seura tekee ihmi-
selle hyvää.

Sosiaalisten harrastusmahdollisuuksien koh-
dalla maaseudun ja kaupungin vertailu kääntyy 
kaupunkien eduksi. Tähän kiinnitettiin huomiota 
erityisesti Helsingin asumiskeskustelussa. Hyvät 
harrastusmahdollisuudet ovat keskeinen kaupun-
kiasumisen kotoisuutta vahvistava tekijä.

Ihminen tarvitsee seuraa missä iässä tahansa. 
Se ei halua olla yksin tai sanotaan, että sen ei 
ole hyvä olla yksin ja silloin siinä tapahtuu, 
niin kuin kotiseututyö, mitä me tehdään koko 
tällä sakilla täällä, on ollut erittäin merkittä-
vä. H

Ei se oo yksin se yksinsyöminen – – koskaan 
hyvästä. Elikkä pitäis siinä olla se ruokaseu-
ra päivisin ja sitten jotain muutakin, – – on se 
laulua, soittoa, lukua, jotain muuta tämmöistä 
yhteistä tai yhteistä tekemistä. H

Jos ajattelet maaseutua, niin aika kaukaa 
haettu ajatus, että sieltä jostain Tiistenjoelta 
lähdet Lapuan keskustaan ajelemaan taksilla 
ja sitten ainoaan ravintolaan syömään. – – 
Niin ei kovin usein tulisi tehtyä varmaan. H

Keskustelijoilla oli hyvin erilaisia kokemuksia sii-
tä, missä kestävimmät ystävyyssuhteet ovat synty-
neet: lapsuuden kotiseudulla vai aikuisiän ihmis-
suhteissa? Paluumuuttajat kertoivat löytäneensä 
uudestaan vanhoja lapsuudenystäviään. Kokonaan 
uusien läheisten ihmissuhteiden syntymistä pidet-
tiin iän myötä koko ajan entistä vaikeampana.

– Tällä ikää se kodin vaihtaminen toiseen 
paikkakuntaan, se tuntuu suurelta kynnyk-
seltä. Silloin kun mä jäin eläkkeelle, niin 
moni ihmetteli, että kuinka sä tänne jäät, 
että etkö sä lähde tuonne Keski-Suomeen ko-
tiseudullesi – –, mistä oot kotoisin, että siel-
lähän sun ystävät on ja kaikki. Mä totesin, 
että hei, täällähän mä tunnen kaikki, ja jos 
mulle joku hätä tulee, niin mä tiedän, mistä 
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apua lähdetään, että ei tässä iässä enää sit-
ten ystävien löytäminen, vaikka olisi kuinka 
entinen kotipaikka, ei se oo helppoo.

– Ei, eikä sinne entiseen kotipaikkaan tai sa-
notaan, sinne missä on syntynyt, no eihän 
siellä oo enää meidän tuttuja juuri ollen-
kaan.

– Siellä on uudet asukkaat. A 

Tuntuu, että ne rakkaimmat ystävät loppujen 
lopuksi onkin ollut vielä täällä synnyinseu-
duilla eli ne lapsuuden ystävät. Tämäkin on 
kyllä semmoinen tärkeä painoarvo, kun mie-
titään kodin tärkeyttä ja mistä ollaan kotoisin 
ja lähtöisin. L 

Ihmissuhteisiin liittyvänä alaluokkana voidaan 
erottaa kodin tunnelmaan liittyvät tekijät, joihin 
viitattiin usein termillä kodin henki. Sillä tarkoi-
tettiin ilmapiiriä, viihtyisyyttä ja kodin henkistä 
lämpöä. Puhuttiin siitä, kuinka koti on ”elämän-
oloinen”.  ”Siinä olis patinaa ja elämää.” [L]  

Toisen oman alaluokkansa muodostivat ne 
puheenvuorot, joissa kodikkuutta rakennettiin 
yhteisten muistojen ja yhdessä vietetyn ajan perus-
teella. Näissä puheenvuoroissa yhteinen historia 
on kodikkuuden pääsisältönä. Samoin ihmissuh-
teiden luokalla on myös oma tilaulottuvuutensa. 

Koti on perheen yhteinen paikka tai tila, jossa jo-
kaisella jäsenellä on oma paikkansa. Näihin kodin 
tilallisuuden ja ajallisuuden kysymyksiin syvenny-
tään tarkemmin seuraavassa pääluvussa. 

kulttuuRi

Kulttuurin luokka on kotoisuuden osatekijänä 
hankala käsitteen monimerkityksisyyden vuoksi. 
Kapeimmillaan kulttuurilla tarkoitetaan taidetta 
tai korkeakulttuuria, laajimmillaan se nielee si-
säänsä kaiken inhimillisen osaamisen maanvilje-
lystä avaruuslentoihin. Asumiskeskustelijat mai-
nitsivat kulttuurin eri taidemuotojen yhteydessä, 
mutta tällaisenakin käsitteen rajaus on erittäin tul-
kinnanvarainen: kulttuuriksi mielletään varmasti 
musiikki ja kaikki visuaaliset taiteet, mahdollisesti 
myös radio, televisio ja tietokonepelit, mutta entä-
pä muotoilu, esineet, rakennuskulttuuri tai vaikka-
pa kauneusarvot? Käsitelläänkö niitä kulttuurina? 

Päällekkäisyydet mallimme muiden luokkien 
kanssa ovat ilmeisiä. Siitä huolimatta kulttuuri 
on perusteltua nostaa kotoisuuden yhdeksi pää-
luokaksi. Asumiskeskustelijat käyttivät useita pu-
heenvuoroja, joissa perustelun kärki kohdistui juu-
ri kulttuurisuuteen. Puhuttiin taiteesta, musiikista 
ja esineistä nimenomaan kulttuurisina luomuksi-
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na. Tauluilla, tekstiileillä ja musiikilla on iso vai-
kutus kodikkuuden kokemukseen. Mallissamme 
kulttuurille annetaan siis varsin suppea merkitys. 
Siksi vain viitisen prosenttia kirjallisten vastauksi-
en maininnoista sijoittui tähän luokkaan. Luokan 
painoarvo voisi perustellusti olla mallissamme 
paljon suurempikin, jos siihen sisällytettäisiin 
vaikkapa vain rakennukseen ja esineisiin liittyvät 
esteettiset tekijät.

–  Kaikki semmoinen kulttuuri. 
–  Ja puuhastelu, kaikki puutyöt ja tällaiset 

metsätyöt ja käsityöt.
–  Ja kukkienhoito on yksi.
–  Joo.
–  Kulttuuri puuttuu [virikekuvasta]. Se puut-

tuu.
–  Niin ja radio ja televisio. Niitä tulee kuunnel-

tua ja kateltua. H 

–  Kirjat!
–  Kirjat nimenomaan. Joo.
–  Teatteri. H 

Nämäkin luetelmat paljastavat, että kulttuuri on 
kutoutunut kodin arkeen erottamattomasti: kotoi-
suus syntyy television katselusta, kirjojen lukemi-
sesta, ruuanlaitosta ja pelien pelaamisesta. Kotiin 
kuuluu oma lempimusiikki mutta myös radiosta 
tulviva taustamusiikki ja oma musiikinharrastus. 
Kodin tunne voi pelkistyä raanuun, posliinikis-
saan tai valokuvaan lipaston reunalla. 

–  Tauluja pitää varmaan olla. 
–  Pitää. 
–  Meillä varmaan niitä on… varmaan pari-

kymmentä. L

Me päätettiin, että me ei laita yhtään taulua, 
mutta kyllä niitä vaan on tullut. L 

Esineistöä kuvaaviin virikkeisiin kuului kuva Myr-
na-kahvikupeista. Myrna on muotoilija Olga Osolin 
Arabialle suunnittelema astiasto, jota valmistettiin 
1938–2005. Astiasto sai nimensä amerikkalaisen 
elokuvanäyttelijän Myrna Loyn mukaan. Ruskea-
kukkainen ja kultareunuksinen kahvikuppi tun-
nistettiin joka keskustelussa. Myrnaa pidettiin iäk-
käämmän sukupolven astiastona. Keskustelijoiden 
suosikkeihin se ei kuulunut. Tilalle ovat tulleet 
muut astiastot tai vaikkapa Muumi-mukit. Ne ovat 
tämän päivän kotoisuuden ikoneja. 

Arjen kulttuuriesineillä on suuri merkitys ko-
dikkuuden muotoutumisessa. Keskustelijoilla oli 
hyvin vahvoja käsityksiä siitä, millaisesta astiasta 

kahvi pitää juoda. Kannattajia oli sekä mukeilla 
että kupeilla. Yksi keskustelija kertoi juovansa kah-
vin aina omasta kuksasta. Kahvi ei maistu samalta 
mistään muusta kupista.

Se on ollut joskus sellainen päähänpinttymä, 
että mikään muu ei ole arvokasta kuin Myrna. 
V

Kyllä ne pitää olla Arabian kuppeja, mutta ei 
Myrnaa. V

Kulttuurilla nähtiin myös henkisesti kasvattava 
ja virkistävä rooli. Kuten edellä jo todettiin, kon-
sertteja ja teatteria on maaseudulla tarjolla varsin 
huonosti. 

Sitten tietysti se kulttuuri, mikä ihmisillä on 
missäkin ympäristössä missä se on, että jos 
sanotaan Alajärvelläkin tai siellä Soinissa, 
kyllä siellä konserttitaloon on vaikea mennä, 
kun ei siellä ole. Mutta täällä [Helsingissä] voi 
mennä – –, voisko sanoa henkisen kasvun 
paikka? Siinä missä on paljon väkeä, siellä on 
myöskin paljon tarjontaa. H

Toisaalta kulttuurin tarjonnassa ja roolissa on huo-
mattavaa alueellista vaihtelua. Joillain alueilla mu-
siikki, laulu ja tanssi ovat erottamaton osa seudulla 
järjestettäviä tapahtumia ja toisilla alueilla ne eivät 
nouse kovinkaan merkittävään asemaan (Ks. esim. 
Riukulehto ja Rinne-Koski 2013, 137; Riukulehto ja 
Suutari 2013, 71–72, 127). Esimerkiksi lapsuuden 
kotiseudulla vallinneiden syvärakenteiden vaiku-
tus heijastuu usein myös siihen, mitä kulttuurisia 
tekijöitä myöhemmissä kodeissa arvostetaan. 

Radio, televisio, tietokone ja kodin viihde-
elektroniikka haukkaavat suuren osan kotona vie-
tetystä ajasta. Kotona eletään kulttuurivirrassa. 
(Morley 2000, 112) Kotia on vaikea ajatella ilman 
radio-, televisio- ja puhelinverkon linkkejä maail-
malle. Tällä vuosituhannella tietoverkko on siirtä-
nyt sekä kulttuurintarjonnan että kodin verkottu-
misen kokonaan uudelle tasolle. (Eichmanns 2013) 
Samalla se tasoittaa kaupungin ja maaseudun 
kulttuuritarjonnan eroja. Kyse on oikeasti kotoi-
suudesta, se paljastuu monesta yksityiskohdasta. 
Esimerkiksi siitä, että kodin käsitteistö on levinnyt 
myös kyber-avaruuteen: puhutaan kotisivuista ja 
emolevyistä. Kotoisin ja rakkain paikka voi olla tie-
tokoneen ääressä, ehkä jopa virtuaalimaailmassa.
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kodin tilAllisuus jA AjAllisuus

Meillä on mökki kans siellä Lappajärven ran-
nalla Alajärvellä ja siellä ollaan semmoinen, 
sanoisin… kolme–neljä kuukautta. – – Sinne 
oli aina kiva mennä, ja – – siitä on muodos-
tunut semmoinen niin kuin kakkoskoti. Mutta! 
Asia on niin, että ei me varmaan niille kulmille 
muuteta pysyvästi. H 

Monipaikkaisesti asuva ei suinkaan aina miellä 
kaikkia paikkoja kodeikseen tai kotikokemuksen-
sa tasaveroisiksi osiksi. Yksinään, erossa tärkeistä 
läheisistä elänyt keskustelija ei kokenut ulkomaan 
asuntoa kodikseen. Kotikokemusta ei syntynyt, 
koska ihmissuhteiden osatekijää ei ollut.

Mä olin aikanaan vuoden päivät asuin Rans-
kassa, ja vaikka siellä oli olosuhteet tavallaan 
kodinomaiset, että siellä oli kaikki, mitä ko-
dissa voi olla, mutta ei mulla koskaan tullut 
mieleenkään, että mä olisin sitä kotina pitänyt 
sillä tavalla. Kun mä lähdin kotiin, niin mä 
lähdin tänne Espooseen perheen luo, että kyllä 
se koti oli Espoossa koko ajan, vaikka mä olin-
kin pitkään pois. H 

Kodin multiskalaarisuus on läsnä erityisesti yli-
kansallisissa kodeissa. Siirtolainen tuntee kotoi-
suutta ja kodittomuutta samanaikaisesti. Hänelle 
koti voi olla vuosittain toistuva reitti, liikkuva ja 
paikkaan sitoutumaton. Usein se on sidoksissa 
muistoihin aikaisemmasta kodista. Koti on myös 
mittakaavakysymys, myös sellaiselle länsimaiselle 
ihmiselle, jonka koti jakautuu moneen paikkaan 
samanaikaisesti. Se voi sijaita sekä Espanjan Au-
rinkorannikolla että Suomessa. Tämä merkitsee, 
että vanhan ja uuden kodin välillä vuorotellaan. 
Sekin on aina ollut siirtolaisuuteen kuuluva ilmiö. 
Esimerkiksi vuosina 1824–1924 Euroopasta läh-
teneistä 52 miljoonasta siirtolaisesta kolmannes 
palasi jossain vaiheessa kotimaahansa. (Wyman 
2005, 16) 

Monipaikkaista on myös suomalainen vapaa-
ajan asuminen. Tämä näkyy myös edellisistä lai-
nauksista. Vaikka teemana oli koti, kolmannen 
iän asumiskeskustelijat puhuivat paljon myös 
vapaa-ajan asumisesta. Puhuttiin sekä liikkuvista 

Monissa ihannekotien mallinnuksissa aika ja tila 
ovat keskeisiä kodikkuuden tekijöitä. Me suljimme 
molemmat oman mallimme ulkopuolelle. Ei sik-
si, että aika ja tila olisivat vähämerkityksiä, vaan 
päinvastoin siksi että ne kutoutuvat läpitunkevas-
ti mallimme kaikkiin osiin. Tilassa ja ajassa on 
kyse maantieteestä ja historiasta. Rakennuksella 
on paikka tai useita paikkoja, koti sijaitsee jossain 
tilassa, esineilläkin on paikkansa. Kaikki kotoi-
suuden luokat ovat läpitilallistuneita. Sama pätee 
aikatekijään. Luonto, rakennukset, ihmissuhteet, 
asioiden hallinta – kaikki muuttuvat ajassa. Olem-
me käsitelleet tällaista tilallisuuden ja ajallisuuden 
merkitystä kunkin tarkastelemamme luokan koh-
dalla. On kuitenkin syytä ottaa vielä esiin joitakin 
kodin tilallisuuden ja ajallisuuden erityispiirteitä, 
jotka saivat aineistossamme runsaasti huomiota.

Yksi kodin tilaan liittyvä erityinen piirre on 
monipaikkaisuus. Kodin kokemus ei rajaudu yh-
teen paikkaan. Tavallaan koti ei sijaitse yhdessä 
paikassa, sillä kodin kokemus on kokonaisuus, 
joka rakentuu monessa paikassa samanaikaisesti: 
monipaikkaisesti. Koti ei myöskään rajoitu vain 
yksityisiin tiloihin. Kodin piirteitä voi liittyä kou-
luun, kulmapubiin, pysäköintialueeseen tai koti-
kirkkoon. Julkiset tilat ovat tärkeitä kotoisuuden 
muodostumisessa varsinkin jos oma asunto miel-
letään epäkodikkaaksi. (Gorman-Murray 2006) 

Monipaikkaisuus on myös ajallinen ilmiö. Se 
rakentuu toisiaan seuraavista paikkakokemuksis-
ta. Kotikokemus voi liittyä moneen peräkkäiseen 
asuntoon tai pitkään ajanjaksoon monessa rin-
nakkaisessa kodissa. Asunnon kotoisuutta pohti-
essaan kolmannen iän asumiskeskustelijat toivat 
monipaikkaisuuden esiin ajoittain erittäinkin pai-
navasti. 

Meillä on ne kesäpaikat. Minäkin asun oikees-
taan kahta kotia. Mä asun kesällä Kuopiossa 
kesäkotia noin kolme–neljä kuukautta vuo-
desta. Sitten mun synnyinkoti on siellä Poh-
janmaalla Vimpelissä, et sinnekin pitäis ehtiä 
sinne ihan lapsuuden sielunkotiin niinkun elä-
mään, ja sitten täällä Espoossa tämä koti, että 
tässä sukkuloidaan niin kauan, kun meillä on 
terveyttä, voimaa, jaksamista. H 
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kodeista että mökeistä, vaikka keskustelurungossa 
ei ollut yhtään niihin liittyvää virikettä. Vapaa-ajan 
asuminen miellettiin kodin osaksi, ja siihen näyt-
tää pätevän pitkälti samat havainnot kuin kotiin 
yleensä. 

Mökki on suomalaisen kakkosasunto. Joskus 
se nostettiin omakotitalon rinnalle tasaveroiseksi 
osaksi, joskus jopa tärkeimmäksi, kotoisimmaksi 
paikaksi. Mökkiä kaivattiin myös omaksi kuvavi-
rikkeeksi ja keskustelunaiheeksi.

Tästä puuttuu omakotitalo. Tai sen verran iso 
mökki, että siellä mahtuu oikein… H 

Mä laittaisin mökin, kaikkea mitä mökillä teh-
dään, tapahtuu. Kesämökin, jossa kaikki on 
läpi vuoden oikeestaan, kun on… semmoinen. 
A 

Me vietetään – – viis kuukautta vuodesta 
kesämökillä tuolla Hollolassa, ja se on vuon-
na 58 rakennettu kesähuvila, jota on sitten 
tietysti vuosien mittaan korjailtu, ja se on oi-
keestaan se, – – paikka, että kun syksyllä piti 
panna paikka talvikuntoon, kun silloin siellä 
vietettiin vain viikonloppuja ja lomakausi. 
Me… ihan tuli tunne, että voi hemmetti! Nytkö 
tää taas loppuu? Pitää lähteä kaupunkiin. H

Vapaa-ajan asunnossa monipaikkaisen asumisen 
todellisuus konkretisoituu. Mökki on monille tär-
kein kodin osa. Myös ykköskodissa tavoitellaan 
usein mökinkaltaisia ratkaisuja. Vaikka keskus-
telut järjestettiin kahdella alueella, Helsingissä ja 
Etelä-Pohjanmaan Järviseudulla, keskustelijoiden 
mökit hajosivat joka puolelle maata: Lappiin, Päi-
jät-Hämeeseen, Suomenselälle, Pohjois-Karjalaan, 
tietysti myös Lappajärven rannalle. ”Se kesämökki 
siellä Lappajärven rannalla, – – se on sellainen 
henkireikä ”. [A] 

Mökissä luonto on ehkä määräävämmässä ase-
massa kuin omakotitalossa, sillä vapaa-ajan asun-
to pyritään sijoittamaan luonnon lähelle. Usein tä-
hän vaikuttavat myös harrastukset. Mökillä luonto 
myös koetaan voimakkaammin, kun sitä pysähdy-
tään seuraamaan. Luonnon annetaan puhua. Siksi 
taivas voi vaikuttaa sinisemmältä, äänet puhtaam-
milta ja hiljaisuuskin syvemmältä.

Meillä on Lapissa mökki ja tuo koira. L

Mulla on mökki Somerolla keskellä peltoo, sa-
manlainen kuin kotitalo Lapualla, niin kyllä 
kun siellä vaan ja siellä ei oo niinkun siinä yksi 
talo on muutaman sadan metrin päässä, kyllä 

kun siellä kesällä kesäiltana meet pimenevään 
syysiltaan niin ne taivaan näkee ja tähdet ja 
muuta, niin on se vähän eri tunnelma kuiten-
kin. Ja päivällä sä näet, että siellä näkyy pil-
vet, siellä näkyy taivas ja siellä näkyy, että ei 
oo taloa eikä tönöä eikä kukaan tuu eteen, niin 
on siinä vaan se oma tuntu, että täällä saa si-
limä huilata. H

Että ei meinaa nukkumaan haluta mennä, 
koska ei meinaa malttaa mennä nukkumaan 
eikä aamulla pitäis herätä viideltä, että pääsis 
päivää elämään. Eikö se näin oo? H 

Mökki eletään kodiksi samojen periaatteiden mu-
kaan kuin varsinainen asunto. Mökistä tehdään 
omannäköinen, se suunnitellaan itse. Mökki on 
myös tekemisen paikka. Siellä voidaan toteuttaa 
paljon sellaisiakin unelmia, joita on vaikea tuoda 
esimerkiksi kerrostaloasuntoon. 

Mökillä puuhastelu, siellä on kaikennäköistä, 
pala mettää siinä ympärillä, joka sitten tee-
tättää, ja sinne saa mennä tekemään kaiken-
näköistä, milloin mitäkin. Sitten saa hankkia 
koneita ja laitteita, mönkijää ja raivaussahaa 
ja näitä tämmöistä, että ne ainakin on sellaisia 
miespuolisille. H

Sen [mökin] sai suunnitella ite aika tarkasti, 
vaimo ei paljon onneksi tehnyt huonoja ehdo-
tuksia, että melkeen kaikki saattoi hyväksyä, 
mitä se ehdotti, ja siitä tuli semmoinen, no sa-
notaan, että se tuntui itte tehdyltä, vaikkei me 
ite paljon mitään tehnytkään, mutta pääsi vai-
kuttamaan siihen niin paljon. Ja maalaamaan 
sen sitten vielä sielunsa siihen ulkoseiniin. H 

Kaiken tämän vaikutuksena myös ylisukupolvinen 
kiinnittyminen kohdistuu usein voimakkaasti juu-
ri lomapaikkaan, jopa voimakkaammin kuin varsi-
naiseen ykkösasuntoon. Siellä näkyvät sekä lasten 
että vanhempien kädenjäljet – samoin yhdessä vie-
tetyt hetket rikkaine muistoineen. Mökillä vietetty 
aika jättää vahvan jäljen.

Meidän lapset ja mun veljeni lapset, – – niin he 
on sanonut, että kaiken muun saatte myydä, 
mutta ette mökkiä. Siellä on meidän juuret. Ne 
on siellä Isossaniemessä Lappajärven rannal-
la. Meidän lapset, meillä on kaksi lasta, 35 ja 
33. He sanoo, että kaiken muun saatte hävit-
tää, mutta sitä ei koskaan, meidän juuret on 
siellä. H 
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Keskustelujen virikekuvien osina näkyivät myös 
kota sekä hotellin interiööri ja yhteismajoitusnäky-
mä. Tämä vaikutti mahdollisesti siihen, että osal-
listujat puhuivat verrattain paljon myös väliaikai-
sista asumismuodoista: teltoista, asuntovaunuista, 
majoista, matkustajakodista ja hotellihuoneista. 

Köyhien, asuntovaunuissa elävien, opiskelijoi-
den ja vanhainkotien olosuhteita pidetään yleisesti 
epäkodikkaina. Tutkimusten mukaan kodintunne 
ei kuitenkaan ole niissä mitenkään rajoittuneem-
paa. Alkeellisuudesta ja hetkellisyydestä huoli-
matta väliaikaisista asumismuodoista puhuttiin 
asumiskeskusteluissakin varsin lämpimästi, oma-
kohtaisten muistojen kautta.

Teltat tuo muistoja lapsuudesta, kun Härmäs-
sä oltiin telttaretkellä ja siellä oli koko Itäkylän 
nuoret ja tuli kova ukonilma ja sitten mentiin, 
vietiin meidät sieltä yhteen taloon loppuyöksi. 
Tämmöinen muisto siitäkin on. L 

Lapsena Pielisen rannalla, kun oltiin marjassa 
ja oltiin teltassa yötä ja aina ajattelin, että toi-
vottavasti mä en tartte koskaan olla kesiä pois 
täältä. – – Ne oli sellaisia elämyksiä. Minä en 
pelännyt järvelläkään. Mä aina ajattelin, kun 

– – näkyi poutapilviä siellä järven pohjassa, 
kun oli tyyntä ja mä myrskyllä ajattelin, että 
pumpuliin sitä putoaa, jos vene kaatuu, ja siis 
teltoissa oli niin mukavia muistoja. – – Siinä 
on jotakin sellaista luonnonläheistä. – – Kaik-
ki tällainen minun mielenlaatuun sopii hyvin. 
Tuonne sopis tuonne kotaan, tuo koira kyllä 
mukaan sitten, että siinä on se sellainen luon-
nonläheisyys, niin kuin meidän kodissa. Meil-
lä ei oo mikään varmaan kenenkään mielestä 
mikään tyylikoti, mutta meidän mielestämme 
jokainen itse ajattelee, että minun kotini on 
lämmin koti ja viihtyisä koti, siellä on meitä it-
seämme, että meidän koti kertoo sen, eikä kos-
kaan ole erikoissiisti, sekin kertoo meistä. L 

–  Ensimmäinen paikka oli Oulun yläpuolella 
matkustajakoti, muutettiin hyvin kun – – 
pääsi armeijasta. Oli kiire vaan lähteä kotoa 
pois. 

–  Niin mutta kotihan sekin oli, se matkustaja-
koti. L 

Suomalaisten tyytyväisyys mökkiasumiseen saa 
mielenkiintoisen vertailukohdan amerikkalaisista 
asuntovaunukodeista. Yhdysvalloissa vaunuista ja 
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jopa kokonaisista asuntovaunuleireistä on tullut 
kymmenientuhansien ihmisten pysyviä koteja. 

Asuntovaunut keksittiin 1930-luvulla, ja mo-
nessa maassa niitä alettiin käyttää jo toisen maa-
ilmansodan aikana pysyvinä majoitustiloina pai-
kalleen pysäköityinä. Tällainen asuntovaunujen 
käyttö on jäänyt pysyväksi, vaikka sitä ei sellai-
seksi suunniteltu eikä haluttu. Suosiostaan huoli-
matta asuntovaunukoteja pidetään Yhdysvalloissa 
virallisesti huonon asumisen perikuvina. Allan D. 
Wallisin mukaan niiden asukkaat ovat kuitenkin 
usein erittäin tyytyväisiä koteihinsa. (Wallis 1997, 
187) Samantapaisia tuloksia on saatu eurooppalai-
silta karavaanareilta. (Southerton ym. 2001) 

Suomessa asuntovaunuilla ei ole merkitystä 
varsinaisena ykköskotina. Asumiskeskustelijoiden 
puheenvuoroissa asuntovaunu rinnastui retkima-
joitukseen.

Tuon teltan kohdalle tai tuon intiaanikodan 
tilalle voisi laittaa ehkä vaikka asuntovaunun 
tai asuntoauton tai jonkun semmoisen, että 
siis jos ajattelee, että tuo on heidän koti, niin 
se sitten on asia erikseen, mutta jos se on retki-
paikka, niin sen vois siihen laittaa. H 

Mökkeihin, asuntovaunuihin ja väliaikaisiin asu-
mismuotoihin liittyvä keskustelu vahvistaa jo 
aiemmin tekemämme havainnon: kodikkuus ei 
riipu pelkästään ulkonäöstä tai muotoilusta. Epä-
kodikkuus johtuu useimmiten eristetyksi tule-
misen tunteesta ja itsenäisyyden puuttumisesta. 
Oman kodin hallitseminen on tärkeää kotoisuuden 
muodostumisessa, ja tämä ehto voi täyttyä asunto-
vaunukodeissa, mökeissä ja retkeilyssä jopa ykkös-
asuntoa täydellisemmin. 

Muistot ja kertomukset ovat tulkintoja mennei-
syydestä. Niiden avulla jäsennämme ajallisuutta 
ja samalla omaa olemassaoloamme. Asumiskes-
kustelijat halusivat usein selventää mielipidettään 
kertomalla muiston jostakin nimenomaisesta 
tapahtumasta. Mikä voisikaan tehdä muille kes-
kustelijoille paremmin ymmärrettäväksi johonkin 
paikkaan (esim. kotiin) liittyvää erityistä suhdetta 
kouriintuntuvammin kuin muisto, jolla on henki-
lökohtaista merkitystä?

Oli helmikuun pakkaset ja mitkä vaalit on 
helmikuussa? Eikun maaliskuussa se oli? Pre-
sidentin vaalit, joo, ja mä olin justiin pump-
pamassa vettä kaivosta ja sitten sitä korvolla 
viemään pyykkitupaan, ja se kelkka sitten 
kaatu. Se vesi sinne lumihankeen, ja mä olin 
sen saanut justiin täyteen. Että tätäköhän se 
isä tarkoitti, että lue, että pääset elämässäs 
helpomalla? V

Jokainen ihminen tekee mielessään sen kodin, 
ne muistot, kaikki, mitä siihen liittyy, se niin-
kun se henkinen puoli. V

Muistojen ja kertomusten lisäksi historia kulkee 
mukana myös perintönä. Rakennukset, irtaimis-
to ja maaomaisuus voivat olla ihan kirjaimellisesti 
perittyä omaisuutta ja siksi rakkaita. Mutta koti ir-
taimistoineen sisältää usein viittauksia lapsuuden-
kotiin, vaikka varsinaista vanhemmilta jäänyttä 
aineellista perintöä ei siihen sisältyisikään. Usein 
omaan kotiin halutaan sellaisia piirteitä, jotka 
muistuttavat vanhemmista, suvusta tai oman elä-
mänhistorian vaiheista. Hankitaan samanlainen 
talo, huonekalut, astiasto tai taulu kuin vanhem-
milla oli. Tämä on jälleen siirtolaisuustutkimuk-
sessa laajasti raportoitu aihe: uudessa kodissa 
pitää olla jälkiä menneisyydestä. Muuten sitä ei 
tunneta kodikkaaksi. Mieluiten jäljet saisivat olla 
aitoja, mutta aidon puuttuessa vastaavakin käy. 

Tämä on yksi syy siihen, miksi vanha pohja-
laistalon interiööri miellytti yleisesti asumiskes-
kustelijoita: se herätti muistoja ja tarjosi viitteitä 
menneisyydestä. 

Kyllä tuosta vanhasta pirtistä tulee mulle 
sellainen kaikista kodikkain olo, että siinä on 
jotain lämmintä ja kodikasta. – – Että eihän 
siinä varmaan emännällä mitenkään hääviä 
oo, jos joutuu laittamaan tuossa avouunissa 
kaikki ruoat ja muut, eikä oo tiskipöytää eikä 
varmaan mitään vesijohtoakaan eikä mitään 
sellaista, mutta siinä on jotain kodikasta. A 

Mitä se kesäkoti, se on muuten aika sellainen 
idyllinen paikka ainakin minunsieluiselle ih-
miselle, kun se on 1930-luvulta vanha harmaa 
hirsitalo. Siellä on kaks leivinuuniakin, vaikka 
se on pieni talo. Ja sitten savusauna rannas-
sa, joka myöskin sieltä 1930-luvulta. – – Sinne 
ei tule vettä. Me haetaan lähteestä vesi. Siellä 
ei ole sähköä. Me käytetään vaan kynttilöitä. 
Et silloin mä palaan sellaiseen niinkun niin 
kaukaiseen aikaan ja niin yksinkertaiseen 
elämään.  – – Jotenkin se on kyllä sellainen 
ihmiselle ja ihmisen mielelle sellainen niinkun 
sanotaan onnellinen asumismuoto kesällä, 
talvella tietenkin sitten on omat haasteensa ja 
taas pitäis eri tavalla ajatella asioita. H

Nyt eilen ykskaks yllättäen, selasin, rouva se-
lasi jotakin lehteä, se oli, sieltä löytyi semmoi-
nen taulu, joka oli siellä meidän kotona ollut 
semmoinen lito. Se on sen takia tietenkin tär-
keä, kun siinä luki alla, että Väinö Aaltonen. 
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– – Niin heti tuli mieleen, että hetkinen, – – se 
velipoika sen otti mukaansa ja pani sinne uu-
den kotinsa [seinälle] tai semmoinen, joka jos-
ta joskus tulee koti. Tällä hetkellä hän ei asu 
siinä. Niin se on siellä seinällä edelleenkin. 
Heti muistin tämän, että ahaa, tuo on sieltä. 
Näitä muistoja. V

Kaikki perintö ei ole aineellista. On myös henki-
siä jälkiä: ilmeet, eleet, tiedot, taidot, tavat, arvot, 
toimintamallit ja ajattelutavat. Kaikista elämän-
vaiheista jää merkkejä. Osa kulkee mukana tiedos-
tamattomasti, osa harkitusti ja tarkoituksella. Lap-
suudenkodin opetukset muistetaan pitkään, ja ne 
saattavat välittyä vielä seuraavillekin sukupolville.

Kyllä sieltä niinkun ihan sellaisia tiettyjä ta-
pojakin on jäänyt, että mun äidillä oli esimer-
kiksi sellainen, että kaikille tavaroille piti olla 
paikka. Se löi aina rautanaulan seinään, kun 
tuli joku uus tavara, mikä piti säilyttää ja sit-
ten meillä oli kova kuri lapsilla, että jos joku 
tarvii niitä saksia tai sitä vasaraa, niin se pi-
tää palauttaa siihen samaan paikkaan. Niin 
mullakin on semmoinen periaate sitten ollut 
omienkin lasten kanssa omassa huushollissa, 
että tavaroille pitää olla paikka, mistä se löy-
tyy että niitä ei saa jättää sinne tänne. Että jo-
tain tämäntyylistä tarkoitin sillä, että on jää-
nyt tällaisia tapoja, mitä on sitten kotona ollut. 
Että ei ne sen kummallisempia oo. A

–  Kuitenkin nämä, mitä oli lapsuudenkodista 
jäänyt nämä moni asia, niin ne kulkee tänä 
päivänä matkassa. 

– – 
–  Ajatuksia, ne on tapoja elää ja sitten tapoja 

suhtautua asioihin elää. 
–  Mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän 

huomaa muistuttavansa vanhempiansa. 
[Naurua] Samat arvot sieltä työntyy helpos-
ti vaan esiin. H 

Koti on ajallinen prosessi. Se muuttuu iän mukana. 
Ihmiset ymmärtävät kotinsa tapahtumien sarjana. 
(Ks. Varley ja Blasco 2000) Taloa korjataan ja laa-
jennetaan perheen kasvaessa. Siinä koetaan tapah-
tumia: lapset muuttavat pois, perustavat omat per-
heet, ja heidän huoneensa voidaan antaa vuokralle. 
Vanhukset jäävät kotiinsa ja ikääntyvät paikassa 
(ageing in place). Itsestään kertoessaan ihmiset 
kertovat mielellään tämäntyyppisiä kotikertomuk-
sia tai oman asumisuransa kuvauksia. 

Vastaava ajallisuus sisältyy myös asuinhisto-
rioihin. Ne ovat eräänlaisia asunnonvaihtoker-

tomuksia. Oma elämänura jäsennetään usein 
sarjaksi muuttoja. Tietenkään päähuomio ei ole 
muuttotapahtumassa vaan kunkin kodin keskei-
sissä hetkissä. Ihmiset saattavat muistaa ja tilittää 
muillekin pitkiä ja tarkkoja asuinhistorioita, sillä 
muuttaminen ei ole nykyään ainutkertainen tapah-
tuma. Toisiaan seuranneet kodit auttavat muista-
maan, mitä missäkin elämänvaiheessa tapahtui.

Tämä on 21. muutto, joka tehtiin tuota ja se 
osoittaa, että koti on ollut määrätyllä tavalla 
hakusassa, mutta hyvä, että tässä iässä sen-
tään löytyi vielä. L 

Kyllä tässä meidän yhteisössä on semmoinen 
kaveri, istuin sen kyydissä Turkuun ja takai-
sin, se kertoi elämästään ja kävi näyttämässä 
niitä paikkoja, missä hän oli asunut. Erittäin 
kauniita paikkoja vaikka kuinka monta, ja nyt 
oli kuitenkin kotiutunut tänne Vimpeliin. Hän 
oli muuttanut 42 kertaa, tämä oli se tämän ju-
tun juoni. 42 kertaa! V

Mä oon kaupungista, tai siis Helsingissä syn-
tynyt ja muuttanut ulkomaille ja ennen Lappa-
järvelle muuttoa asuin tuommoinen kolmisen, 
kolme neljä vuotta New Yorkissa ja sitä ennen 
kolusin Lontoot ja Milanot ja Budapestit ja 
kaikki ja sitten me miehen kanssa päädyttiin, 
että muutetaan maalle ja mun vanhempien 
sukujuuret on täällä, vanhemmat on myöskin 
syntynyt Helsingissä mutta heidän isovan-
hempansa on Etelä-Pohjanmaalta kotoisin. 
Että silloin kun vanhemmat jäi eläkkeelle, niin 
silloin he päätti muuttaa tänne sukujuurten 
perässä ja vähän miettimään sitä, että mistäs 
me ollaan lähtöisin ja silloin mä vannoin, että 
mä en ainakaan ikinä muuttais tänne, mutta 
toisin kävi. L 

Se, että jollakulla on ollut 21 tai 42 kotia, ei tarkoita, 
että hän olisi ollut koditon. Sen sijaan se tarkoittaa, 
että hänen kotikokemuksensa koostuu monesta 
peräkkäisestä osasta, joista joku voi olla hallitse-
vampi kuin toinen. 

Huomionarvoinen kotiin liittyvä ajallinen il-
miö on myös nostalgia ja sen lähikäsite koti-ikävä. 
Nostalgia-sana tulee kreikan sanoista nostos ’ko-
tiinpalaamiseksi’ ja algos ’kipu’.  (Käsitteen muo-
dostumisesta, ks. Johannisson 2013) Molemmat 
ovat ajallisia ilmiöitä. Kaivata voidaan myös sel-
laista, mitä ei ole koettu. Puhutaan esimerkiksi tai-
vaskaipuusta, mutta ikävöiminen edellyttää aiem-
paa kokemusta ikävän kohteesta. Samoin nostalgia 
kohdistuu aina menneeseen, ei koskaan tulevaan.  



54 AsunnostA kodiksi – kotoisuus kolmAnnen iän AsumiskokemuksissA
Sulevi Riukulehto ja katja Rinne-koSki 

Nostalgia viittaa selkeämmin ajalliseen kaipuu-
seen kuin koti-ikävä, jossa korostuu myös paikan 
ja ihmissuhteiden merkitys. 

Minäkin oon vuonna 65 tullut Helsinkiin, niin 
en oo missään muualla sen jälkeen asunut, 
nyt sitten muutaman vuoden Nurmijärvellä ja 
koko ajan tekee mieli Helsinkiin takaisin. Siis 
on niin kuin paikkakuntaikävä, ei suinkaan se, 
että se talo saattaa olla vaikka Bulevardilla tai 
Kulosaaressa. Mutta sit se, että se on Helsingin 
kaupunki, että siellä on se kaikki, minkä mä 
tunnen, siellä on ehkä mun parhaat kaverit, 
vaikken mä niiden kans oo edes kerran vuo-
dessakaan tekemisissä. H

Kotiseutuaan ikävöivät ihmiset eivät tavallisesti 
niinkään ikävöi johonkin paikkaan vaan johonkin 
aikaan tai ihmissuhteisiin. Tämä paljastuu silloin, 
kun ikävän kohteeseen pääsemistä seuraakin pet-

tymys: paikka ei olekaan sama. Se on muuttunut 
ajassa. Siellä on eri ihmiset tai ainakin toisenlaisik-
si muuttuneet ihmiset.

Alistair Thomsonin mukaan koti-ikävä (home-
sickness, homing desire) kohdistuu sekä ihmisiin 
että paikkaan. Hänen havaintojensa mukaan koti-
ikävä oli suurin syy, miksi ne Intiaan ja Australi-
aan muuttaneet britit, jotka palasivat kotimaahan-
sa, tunsivat palattuaan ikävää yhtälailla Intiaan ja 
Australiaan. (Thomson 2005) Ikävänkohteen vaih-
tuminen on samalla yksi osoitus monipaikkaisuu-
den merkityksestä kotikokemuksissa. 

Koti on yksi tärkeimmistä nostalgian ja muis-
tin paikoista. Arjen esineet ja niiden käyttäminen 
ovat keskeisiä kollektiivisen muistin kuljettajia. 
Esimerkiksi pukeutuminen, syöminen ja ruuan-
valmistustavat voivat siirtää kodintunnun kauas 
vieraisiin maisemiin, niin että uppo-outo ympäris-
tö tuntuu edelleen kotoisalta. 
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neljä puhuntAA kolmAnnen iän    
AsumisestA

AineistostA tunnistetut  
puhunnAt

Aineiston puhunnassa oli tunnistettavissa useita 
historian syvärakenteina vaikuttavia tekijöitä, nä-
kymättömiä arvoja, jotka ovat istutettuina syvällä 
suomalaisessa yhteiskunnassa ja vaikuttavat sii-
hen, mitä asioita asumisessa arvostamme ja miten 
asumisesta puhumme. (Puustinen, 317–318, myös 
Muhonen ja Ojala 2004, syvärakenteista Riuku-
lehto ja Rinne-Koski 2013, Braudel 1958) Tällaisia 
arvojen syvärakenteita on löydettävissä myös suo-
malaisesta asumisen perinteestä. 

Asumisen arvoja tutkinut Sari Puustinen 
(2010, 305–348) on tunnistanut neljä suomalai-
seen asumiseen liittyvää arvoperhettä. Ne ovat 
omatoimisuuden ja yksin pärjäämisen ihanne, 
luottamus lainsäädäntöihin ja normeihin, luonnon 
arvostus ja tasa-arvon ihanne. Osa näistä arvoista, 
muun muassa itsenäisyyden korostaminen sekä 
luontosuhde, ilmenevät keskustelijoidemme pu-
heissa niin voimakkaina, että ne muodostivat itse-
näiset luokat aineistoa klusteroitaessa. 

Kun huomion kohteeksi otetaan asumiskeskuste-
lun sisältöjen sijasta käytyjen puhuntojen sävy, ai-
neistomme tarjoaa jälleen uutta ajateltavaa. Miten 
kodista puhutaan? Mitä keskustelijoiden puhunnat 
paljastavat suhtautumisesta asumiseen, kotiin ja 
kolmanteen ikään? Valitsimme aineistosta nel-
jä erilaista asumiseen ja ikääntymiseen liittyvää 
puhuntaa, jotka nimesimme kulttuuriseksi perin-
nediskurssiksi, erotusdiskurssiksi, kiintymysdis-
kurssiksi sekä kolmannen iän ja asumisen diskurs-
siksi. 

Analyysin lähtökohtana oli, että osallistujien 
tuottamat puhunnat nojaavat heidän omien näke-
mystensä lisäksi myös laajempiin yhteiskunnalli-
siin tulkintoihin ja perinteisiin, joihin osallistujat 
perustavat ja peilaavat omia käsityksiään. Tässä lu-
vussa tarkastelemme aineistosta tunnistettuja dis-
kursseja lähemmin ja teemme tulkintaa siitä, mi-
hin ja millaisiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin 
ja jäsennyksiin osallistujat perustivat puhuntaan-
sa joko tietoisesti tai tiedostamattaan. Sen lisäksi 
tarkastelemme yksityiskohtaisemmin kolmanteen 
ikään ja ikääntymiseen liittyvää diskurssia ja sii-
hen liittyviä puhuntoja. 

Asuminen ja 
ikääntyminen

Erotus-
diskurssi

Kiintymys-
diskurssi

Kolmannen 
iän ja 

asumisen 
diskurssi

Kulttuurinen
perinne-
diskurssi 

kuvio 11.   Kolmannen iän asumiskeskusteluja hallitsevia diskursseja.
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Itsenäisen pärjäämisen korostaminen on iskostu-
nut syvälle suomalaiseen kulttuuriin (Puustinen 
2010; myös Karisto, Takala ja Haapola 1998, 187). 
Itsenäisyyden korostaminen ja autonomisen asu-
misen arvostus liittyi aineistossamme erityisesti 
omakotitaloasumiseen, joka muodosti aineistos-
sa jopa eräänlaisen asumisen ihanteen. Tämä ei 
ole erityisen uusi ilmiö, sillä useissa asumiseen 
liittyvissä tutkimuksissa on todettu suomalaisten 
arvostavan omistusasumista ja omakotitaloasu-
mista. Puustinen tulkitsee omakotitaloasumisen 
ihannoinnin olevan seurausta 1900-luvulla Suo-
messa ylläpidetystä asuntopolitiikasta: omistus-
asumisen korostaminen, omakotitaloliikkeen 
ylläpitäminen ja luonnonläheisten asuinympäris-
töjen kehittäminen on nähty keinoiksi vakauttaa 
yhteiskunnallisia oloja sekä kansalaisten kulutus-
käyttäytymistä. Omistusasumisen toivottiin lisää-
vän sosiaalista turvallisuutta sekä vakiinnuttavan 
työväen elämäntapoja (Puustinen 2010, 317–321). 

Yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden lisäksi 
omakotitaloasumisen suosiminen on liittynyt su-
kupolvien väliseen jatkuvuuteen. Talon rakenta-
misen myötä vanhemmilla on ollut jotain, mikä 
on voitu jättää perinnöksi lapsille ja jättää siten 
jälkensä maailmaan (Karisto ym. 1998, 183). Sa-
man ilmiön on tunnistanut myös Jeja-Pekka Roos 
(1988, 65–67) tarkastellessaan suomalaisten suku-
polvien elämäntapoja, joissa omakotitalo edustaa 
tietynlaista elämäntavan kiinnekohtaa ja symbo-
lia erityisesti 1920-luvun puolivälin ja 1930-luvun 
lopun välisenä aikana syntyneen sodan jälkeisen 
jälleenrakennuksen ja nousun sukupolven keskuu-
dessa. Oman talon rakentaminen on ollut miehen 
mitta. Veteraanien henkinen perintö kantaa vah-
vana tähän päivään asti. Tämä on jättänyt jälkensä 
myös nykymusiikin sanoituksiin:  muun muassa 
Arttu Wiskarin Avaimet käteen ja Leevi and the 
Leavings -yhtyeen kappale Vasara ja nauloja ovat 
hyviä esimerkkejä talon rakentamisen asettamista 
paineista. 

Puustinen (2010: 325–326) puolestaan puhuu 
itsenäisyyden ja omatoimisuuden ihanteesta kan-
sallisena luonteenpiirteenä, jossa korostuu asumi-
sen itsemääräämisoikeus. Itsemääräämisoikeus 
on osa kotiin liittyvistä arvoista. Itsemääräämisoi-
keudella tarkoitetaan kodin tai asumisen yhteydes-
sä laajasti ottaen omaa tilaa ja oikeutta hallita sitä 
itsenäisesti. Tämä puhunta on havaittavissa myös 
keskustelijoiden puheessa. Tähän liittyy tavallaan 
myös asumisen itsenäisyys sitten, kun voimat al-
kavat vähetä. Monen keskustelijan tavoitteena on 
asua ja selvitä kotona niin pitkään kuin mahdollis-
ta. Apua tullaan tarvitsemaan, se tunnistettiin yh-
deksi tulevaisuuden asumisen realiteetiksi. Monen 

keskustelijan lapset kuitenkin asuvat kaukana ei-
vätkä voi olla vanhempiensa apuna arkipäiväisissä 
askareissa. Huomattavaa oli, että kukaan keskus-
telijoista ei edes olettanut sitä. Vaikka lapset näh-
tiin tukena ja turvana siinä vaiheessa, kun omat 
voimat eivät enää riitä omakotitalon ylläpitoon ja 
tulee aika miettiä tulevaisuuden asumiseen liitty-
viä ratkaisuja, kukaan keskustelijoista ei pitänyt 
realistisena esimerkiksi sellaista vaihtoehtoa, että 
siirtyisivät asumaan lastensa luokse. Vaikka lasten 
kanssa ollaan tekemisissä ja asuntoon varataan 
heille tilaa vierailuja varten, he saivat sittenkin var-
sin vaatimattoman roolin keskustelijoiden sosiaa-
lisissa suhteissa. Sen sijaan keskustelijat jäsensivät 
elämäntilannettaan ja tulevaisuuden ratkaisujaan 
enemmän suhteessa paikalliseen yhteisöön. Tunne 
siitä, että on osa paikallista yhteisöä, muodosti tär-
keän puhunnan osallistujien keskusteluissa kaikis-
sa tilaisuuksissa. 

Erityisesti maaseudulla asuvat keskustelijat 
tuottivat puheessaan yhteisöllisyyttä monesta eri 
näkökulmasta: se näyttäytyi elämänlaatua lisää-
vänä tekijänä, turvallisuutta tuovana tekijänä ja 
paikkakunnalle kiinnittävänä tekijänä (vrt. Kilpe-
läinen 2012, 15–16; myös Oinas 2012, 90–95). Pää-
kaupunkiseudulla asuvat puolestaan peilasivat yh-
teisöllisyyttä enemmän suhteessa muualla asuviin 
sukulaisiinsa kuin maaseudulla asuvat keskuste-
lijat. Kyse oli kuitenkin omia lapsia laajemmasta 
sukuyhteydestä, mitä myös kaivattiin: 

Sitten jos ajatellaan tän kolmannen ikävai-
heen kotia niin se kai on sitten se, mihin me 
laillaan ennen vanhuutta pysähdytään elä-
mään ja asumaan ja tuota siihen tietenkin 
kytkeytyy ne lähi-ihmiset. Mutta minä hakisin 
siihen myöskin sukua siihen kodin yhteyteen. 
Että kun me ollaan muutettu tänne junan tuo-
mina – –, niin tuota jotenkin on sellainen suuri 
puute siitä, mitä on aikaisemmin ollut lapsena 
ja nuorena. Että tähän nykykotiin täällä kau-
pungissa niin on vaikeampi saada sitä sukua, 
joka kuitenkin on meillä niin tärkeä sillä taval-
la, kun me ollaan työelämässä aikanaan oltu 
kiireisiä, me ei oo niinkään keritty niitä suku-
suhteita pitämään yllä – –. H

Sukulaisuussuhteiden muuttuminen voidaan 
nähdä kuvaavan urbaania elämäntapaa ja sii-
hen sopeutumista. Pääkaupunkiseudulla asuvien 
eteläpohjalaisten tilaisuudesta lainatun sitaatin 
(yllä) tapaan 1960- ja 1970-luvun maaltamuutto 
on hajottanut sukulaiset kenen minnekin eikä su-
kulaiskontaktien ylläpito ole ollut useinkaan kovin 
tiivistä tapaamismahdollisuuksien vähäisyyden 
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vuoksi. (Karisto ym. 1998, 183) Aineistossa tämä 
on jättänyt joillekin halun muuttaa eläköitymisen 
jälkeen takaisin juurille, toiset tyytyivät ylläpitä-
mään suhteita kotiseudulle ja sukuun esimerkiksi 
säännöllisillä vierailuilla. 

Suurin haaveeni oli aina asuessani Helsingis-
sä, että pääsisin vielä muuttamaan synnyin-
seudulle Lappajärvelle ja se on kaikki toteutu-
nut. Voiko paremmin olla! L

Hankkeen kohderyhmänä olleet suurten ikäluok-
kien edustajat ovat ainoa suomalainen sukupolvi, 
joilla on kokemuksia asumisesta sekä maalla että 
kaupungissa (Karisto 2005, 39). Monen suuren 
ikäluokan edustajan kohdalla tämä on johtanut elä-
mäntapaan, jota luonnehtii kahden elämäntavan 
rinnakkaisuus: toinen jalka on maaseudulla ja toi-
nen kaupungissa (Juntto ja Vilkko 2005, 137–139). 
Tämä vastavuoroinen suhde on useissa vapaa-ajan 
asumista käsitelleessä tutkimuksessa havaittu 
yhdeksi vahvimmista mökkeilymotiiveista, joka 
ylläpitää mökkeilyn vetovoimaa. Ei liene sattu-
maa, että vuonna 2013 kaikkien mökinomistajien 
keski-ikä oli 61 vuotta (Rakennukset ja kesämökit 
2013; myös Juntto ja Vilkko 2005, 136). Mökkei-
ly edustaa monelle paluuta kotiseudun maisemiin 
ja luonnon helmaan (ks. esim. Pitkänen ja Kokki 
2005, 174; Hirvonen ja Puustinen 2008, 57–58), 
mikä oli tunnistettavissa myös aineistossamme. 
Samoin monet muut luontoon liittyvät asiat, kuten 
luonnon kiertokulun tarkka seuraaminen tai maa-
seutuympäristön näkeminen kaupunkiympäristöä 
virikkeellisemmäksi (vrt. myös esim. Pitkänen 
2012, 74), esiintyvät keskustelijoiden puheessa. 
Suomalaiset arvostavat luontoa ja haluavat liittää 
sen osaksi asumistaan (Puustinen 2010, 332). Kes-
kusteluissa luonto oli vahvasti läsnä ja muodosti 
oman klusterinsa aineiston analyysissa. 

Luonnon lisäksi sauna on yhtä olennainen osa 
suomalaisuutta kuin mökkeilykulttuurikin, jossa 
sauna ja saunominen muodostavat erottamatto-
man osan mökkiarkea ja -kokemusta (ks. esim. 
Alasuutari ja Alasuutari 2010, 96–108). Saunakult-
tuuri näkyi aineistossamme tavallaan itsestäänsel-
vyytenä. Monessa puheenvuorossa korostettiin 
saunan olevan tärkeä suomalaisille ja että sauna 
kuuluu erottamattomasti suomalaiseen kotiin. 
Joidenkin puheenvuorojen kohdalla emme kuiten-
kaan ole aivan varmoja siitä, onko sauna oikeasti 
tärkeä puhujalle vai onko puheessa enemmän kyse 
totunnaisesta puhunnasta. Jotain saunan merki-
tyksestä suomalaisille kertoo myös se, että sauno-
misesta on olemassa omat kulttuuriset genrensä 
niin musiikin kuin esimerkiksi tv-viihteenkin alal-

la samalla tavoin kuin talon rakentamisestakin. 
Perinnediskurssin lisäksi toinen tunnista-

mamme puhunta liittyy maaseudulla ja kaupun-
gissa asumisen välisiin eroihin, joita tuotettiin 
suhteessa kotiin, ympäristöön ja sosiaalisiin suh-
teisiin. Maaseudun ja kaupungin erot keskusteluis-
sa jäsentyvät pitkälti elämäntapojen erilaisuuden 
ympärille. Tämän erotteludiskurssin syvärakenne 
voidaan paikantaa 1800-luvulle, jolloin on alettu 
pohtia tarkemmin yhteiskunnan modernisaatiota 
ja sen seurauksia. Sosiologian klassikoista tunne-
tuin kaupunkielämän pohtija lienee saksalainen 
sosiologi Georg Simmel (1858–1918), joka tarkaste-
li kirjoituksissaan suurkaupunkia sosiaalisena ym-
päristönä. Hänen mukaansa suurkaupunkien tii-
vis sosiaalinen verkko pakottaa suurkaupungissa 
asuvia ylläpitämään välinpitämättömän ja etäisen 
suhteen ympäristöönsä, mikä oli yksi pohdintojen 
kohteeksi nousseista teemoista myös tämän hank-
keen keskustelutilaisuuksissa: esimerkiksi terveh-
timiskulttuurin erilainen ilmentymä maaseudulla 
ja kaupungissa on tällainen (vrt. esim. Rinne-Kos-
ki ja Riukulehto 2013, 37–39). Tähän keskusteluun 
liittyy osaltaan myös edellä käyty keskustelu yhtei-
söllisyydestä, jossa maaseudun tiivis yhteisöllisyys 
eroaa kaupungin kohteliaasta nimettömyydestä. 
Yhteisön erilaisuuden lisäksi maaseutu näyttäytyy 
puhunnassa kaupunkia vapaampana asuinympä-
ristönä, jossa ei tarvitse murehtia pukeutumista tai 
ulkonäkökoodeja esimerkiksi postia hakiessaan. 

Kolmas aineistosta tunnistamamme diskurssi 
oli kiintymysdiskurssi, joka koostui keskustelijoi-
den kotiin, kotoisuuteen, kotipaikkaan ja kotiseu-
tuun liittämistä tunteista, muistoista, ominaisuuk-
sista ja arvoista. Koska keskustelijoiden ajatuksia 
ja käsityksiä näistä teemoista on käsitelty yksityis-
kohtaisesti aikaisemmin aineiston analyysin yhte-
ydessä, ei niitä käsitellä tässä sen enempää. 

Neljäs diskurssi liittyy kolmanteen ikään ja 
ikääntymiseen. Suomessa kolmannen iän käsitet-
tä käytetään pääasiassa tutkimuskirjallisuudessa, 
jossa sillä pääsääntöisesti tarkoitetaan työelämäs-
tä pois jäämisen ja myöhäisen vanhuuden välistä 
ajanjaksoa (Muhonen ja Ojala 2004, 10). Kolmatta 
ikää kuvataan usein ikävaiheeksi, jolloin vihdoin ja 
viimein ollaan vapaita toteuttamaan kaikki tähän 
asti muiden velvollisuuksien ja sitoumusten var-
joon jääneet haaveet. Kolmanteen ikään liitetään 
jopa odotuksia siitä, että se saa suurten ikäluok-
kien myötä sukupolvittaisia erityispiirteitä, jotka 
uudelleenmäärittävät ja uudistavat eläkeläiselä-
mää tai tapaa olla vanha (Karisto 2005, 52; myös 
Jyrkämä 2013, 89). Käsite on saanut jonkin verran 
kritiikkiä ensinnäkin epätarkkuudesta, sillä kaik-
kien elämä ei etene yhtä virtaviivaisesti vaihees-
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ta toiseen. Toiseksi sitä on arvosteltu elitismistä: 
kolmas ikä edellyttää hyvää fyysistä ja aineellista 
hyvinvointia ja on siten vain hyvin toimeentulevan 
joukon saavutettavissa. Kolmanneksi sitä on kri-
tikoitu myös eräänlaisesta aktiivisuuden ja itsen-
sä toteuttamisen pakkonormin luomisesta, jonka 
kautta kolmas ikä saattaa näyttäytyä ahdistavana 
ja rakentaa liiankin jyrkkää eroa neljänteen ikään. 
(ks. esim. Karisto 2004; Jyrkämä 2005, 354–356.) 
Kritiikistä huolimatta Jyrkämä (2013, 96) toteaa 
kolmannen iän ilmiön tulleen jäädäkseen. Aineis-
tossamme kolmas ikä ei kuitenkaan rakentunut 
edellä mainittujen kolmanteen ikään liitettyjen 
arvojen kautta kuin vain joiltain pieniltä osilta (vrt. 
myös Muhonen ja Ojala 2004). Tällaisena voidaan 
pitää esimerkiksi erään avioparin päätöstä mat-
kustella enemmän yhdessä eläköitymisen jälkeen. 
Nostamme tämän diskurssin seuraavassa lähem-
pään tarkasteluun. 

kolmAnnestA iästä  
neljänteen

Vaikka tutkimuskirjallisuudessa ja yhteiskunnal-
lisissa keskusteluissa usein korostetaan sitä, että 
ikääntyminen ja vanheneminen ovat muutoksessa 
(esim. Jyrkämä 2013, 89), keskustelijat suhtautui-
vat ikääntymiseen neutraalisti. He eivät erityisesti 
korostaneet puheessaan kolmanteen ikään liitet-
tyjä ominaisuuksia tai piirteitä, vaan suhtautuivat 
tulevaisuuteen rationaalisesti huomioiden tietyt 
ikääntymiseen liittyvät reunaehdot. Osaltaan tämä 
saattaa johtua osallistujien keski-iästä (71 vuotta): 
he ovat jo ehtineet rutinoitua eläköitymisen jälkei-
seen elämään. Uudet arkirutiinit ovat muodostu-
neet ja vakiintuneet. Mielikuvia eläköitymisen jäl-
keisestä ajasta ja sen arkeen liittyvistä odotuksista 
ei erityisesti painotettu. Sen sijaan keskustelijat 
kävivät tätä keskustelua neljännestä iästä. 

Eräs osallistujista kertoi keskustelutilaisuuden 
alussa mieleensä painuneesta papin saarnasta, 
jonka kautta keskustelija jäsentää samalla kolman-
nen ja neljännen iän käsitteitä:

Pappi piti saarnan siellä ja silloin mä olin, että 
herran jumala sentään, että teillä on takana 
lapsuus, nuoruus, aktiivityöelämä ja nyt te 
ootte vanhoja ja tämän jälkeen teillä ei ole mi-
tään. Ei tämä oo neljäs ikä sitten tällä tavalla? 
Lapsuus, nuoruus, työelämä, työikä ja sitten 
jo tämä ikä, mitä nyt ollaan. Ja tämän jälkeen 
ei oo kuulemma enää mitään. V

Ikääntymisen myötä asumisen ja kodin käytännöl-
lisyys korostuvat ja avun tarve lisääntyy. Keskuste-
luissa pohdittiin paljon arkisia askareita ja palve-
luiden saavutettavuutta. Siivous, ikkunoiden pesu 
ja lumityöt hoidetaan itse, niin kauan kuin pysty-
tään. Vaikka suomalaista yhteiskuntaa ja suurten 
ikäluokkien ihanteita luonnehtii voimakas itsenäi-
syyden ja omatoimisuuden traditio, ostopalvelui-
den käyttö tulevaisuudessa ei ollut keskustelijoille 
mitenkään vastenmielinen ajatus. Päinvastoin, 
palveluiden käyttö näyttäisi nivoutuvan luontevak-
si osaksi asumista etenkin kaupungissa. On mah-
dollista, että tämä johtuu siitä, että palveluiden 
hankinta ei ole vielä kolmannessa iässä aktualisoi-
tunut (vrt. myös Lapintie ja Hasu 2010, 170–173).

Ai niin, kotiin. No eihän tuota hierojaa, kun ko-
tia tekee, ota huomioon sillä tavalla. L

Palveluiden hankkimiseen ja palveluasumiseen 
liittyvät kustannukset herättivät runsaasti keskus-
telua. Osallistujat rakensivat kuvaa ikääntymisestä 
itselleen koituvien kustannusten, mutta myös yh-
teiskunnalle aiheutuvien kustannusten kautta (ks. 
esim. Karisto 2005, 49–50). Neljäs ikä tuotiin julki 
yhteiskunnallisesti epätoivottavana ja yhteiskun-
taa rasittavana. 

– Jos tämä kehitys jatkuu niin kun nyt näyt-
tää, että aina kaikesta vaan tingitään ja tin-
gitään, niin kyllä meidätkin myyään liima-
tehtaaseen. 

–  Mikä liimatehas toimii halavimmalla. Niin 
kun huutolaiset aikanaan. V

Puheenvuoroja leimasi myös pelkopuhunta. Tämä 
näyttäytyi ensinnäkin huolena siitä, että jää yksin:

Eipä siellä paljon naapureita katella, kyllä ne 
voi olla kuolleena siellä viikkokausia ja vuo-
siakin. Juuri saatiin kuulla, että meidän enti-
nen naapuri oli ollut viikon siellä ennen kuin 
alettiin soittelemaan. L

Toinen näkökulma pelkopuhuntaan liittyy tule-
vaisuuden asumiseen siinä vaiheessa, kun ei enää 
pärjätä yksin (ks. myös Vilkko 2010b, 213–236). 
Ehdottomasti pahin neljännen iän asumisen tu-
levaisuuden vaihtoehto keskustelijoiden mielestä 
on hoitolaitos. Sinne ei päästä, sinne joudutaan. 
Tämänkaltaista asumista edusti monelle keskuste-
lijalle erilaisia asuinmiljöitä kuvannut virike, jossa 
oli kuva yhteismajoituksesta. Laitosasumisella on 
keskustelijoiden mielissä huono kaiku. Tämä ilme-
ni jokaisessa keskustelutilaisuudessa:



59AsunnostA kodiksi – kotoisuus kolmAnnen iän AsumiskokemuksissA
Sulevi Riukulehto ja katja Rinne-koSki 

–  Eikö ne oo kerrossänkyjä armeijassa? Ei 
kyllä tuo kuulkaa on meidän tulevaisuuden 
makuuhuone.

–  Joo, se voi olla.
–  Ei kai. Toivottavasti ei.
–  Ja sänkyjäkään ei ole tarpeeksi. V

–  Kyllä se taitaa olla joku sairaala tai joku lai-
tos… mutta ankeelta tuntuu, että ’whow’.

–  Meidän tulevaisuuden kuva…
–  Älä nyt! A

–  Peitä se kuva äkkiä.
–  Kaksi vuodetta on se yläraja, että...
–  Se tekee kyllä ihan sellaisen pahan olon tuo 

kuva kyllä. L

Karu totuus, että se on tuo oikea alanurkka se 
sitten kuitenkin. Ennemmin tai myöhemmin. 
H

Puhunnassa laitosasuminen on kuormitettua ja 
ahdasta. Se rakentuu väistämättömänä asiana, 
joka kohdataan ennemmin tai myöhemmin.

Tässä on ne ikävaiheet, – – maatalossa on 
syntynyt ja sitten tuommoisessa pienessä ker-
rostaloasunnossa ja sitten vähän isommassa 
aikuisikä ja sitten loppuiän tuommoisessa sit-
ten… yhteisasuntolassa. A
 
–  Mitenkä se menikään se ihmisen elinkaari: 

yksiö, kaksio, omakotitalo, rivitalo, yksiö. 
–  Joo, näin se on. Että kyllä se semmoinen aja-

tus tuntuu, että emmä halua vielä. A

Laitosasuminen on tulevaisuudenkuvana kuin 
kauhuelokuvasta. Laitoksen todellinen arki vastaa 
tuskin tällaista puhuntaa; kyse on ennemminkin 
neljännen iän asumiseen liittyvistä mielikuvis-
ta. Pelätään ennen kaikkea itsenäisyyden ja itse-
määräämisoikeuden menettämistä. Keskusteluja 
hallitsevasta puhunnasta päätellen neljännen iän 
asumisratkaisujen imagojen kehittämisessä on 
huomattavasti kehittämisen varaa:

Tuossa oikean puoleisessa kuvassa, tuo mää-
rä vuoteita jos on, ihmiset on, ne on vähän niin 
kuin lehmät pilttuussa tuossa, että se on lai-
toksen näköinen, mutta se on niin julma huo-
ne, että… – – L

Niin joo, jossa sitten syötetään jotain lääkkeitä 
meille, ettei pääse liikkumaan siellä, lähe käp-
päilemään mihinkään pihalle sieltä. A

Asumisen tulevaisuuden lisäksi keskustelijat jä-
sensivät ikääntymistä osin elämänkaariajattelun 
mukaan, jossa elämänvaiheita tarkastellaan kro-
nologisen iän tuomien muutosten lisäksi elämän 
jatkuvuuden ja muutostilanteiden kautta (Pouta-
nen, Laurinkari ja Hynynen 2008: 6; myös Vilkko 
2010b, 219–226). Aineistossamme elämänkaari-
ajattelua tuotettiin erityisesti suhteessa luopumi-
seen. Luopumispuhunta liittyi ensinnäkin lasten 
poismuuttamiseen tai puolison kuolemaan, mitkä 
johtavat kodin muuttumiseen. Koti ei ole enää enti-
sensä, sieltä puuttuu jotain olennaista. Samanlais-
ta muutosta edustaa omien vanhempien kuolema. 
Koti kytkeytyy siellä asuviin ihmisiin, eikä raken-
nukseen tai taloon sinänsä. Luopumista on myös 
varautuminen siihen, että kotiseudulla sijaitseva 
lapsuudenkoti on järkevää myydä käytön puutteen 
vuoksi tai kesämökistä luopuminen siinä vaihees-
sa, kun sinne ei enää jakseta kulkea. 

Pienimuotoisempaa, mutta yhtä merkittävää 
luopumista liittyy asunnon tai asuinmuodon vaih-
tumiseen liittyvään asumisen sopeuttamiseen, 
joka liittyy tavaroihin ja esineisiin. Tavarat ja esi-
neet ovat muistoja tärkeistä henkilöistä, ne saatta-
vat edustaa jotain tiettyä ajanjaksoa elämässä tai 
muistuttaa tärkeistä tapahtumista (ks. myös Huo-
kuna 2010, 105–118). Muistojen lisäksi esineillä ja 
tavaroilla on toinenkin tehtävä: ”– – siellä on niitä 
rakkaita vanhoja esineitä, joihin me omaa muisti-
ammekin kiinnitämme välttyäksemme muistisai-
rauksilta.” [H] Esineistä ja tavaroista luopuminen 
ei kuitenkaan liity ainoastaan ikääntyviin itseensä 
vaan myös heidän lapsiinsa ja näiden muistoihin. 
Luopumisen prosessilla on yksilöä laajempi vaiku-
tus. 

Ikääntymisen diskurssiin kuuluu myös päätös-
ten tekeminen tulevaisuuden asumisesta. On mie-
tittävä, mitä tulevien vuosien asumiselta halutaan. 
Muutamassa puheenvuorossa korostui se, että 
päätös tulevaisuudesta on tehtävä nyt, kun vielä 
jaksetaan muuttaa ja asettua uuteen paikkaan ja 
uudelle paikkakunnalle. 

Että meidän ikäiset monet, ja hyvin monet, 
muuttaa just tuota kerrostaloihin asumaan, 
myyvät pois, etteivät jaksa enää pitää ja val-
mistautuvat jo siihen vanhuuteen melkeen, 
että nyt pitää tehdä nää hommat kun vielä 
jaksetaan ja keretään, mutta me nyt ravistel-
tiin itseämme ja mietittiin, että mitä me oi-
keestaan halutaan. H
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vimpelin Asumiskeskustelu

va tarina yhdistää molemmat teemat: ”Tää pesä-
pallohan on hirveen tärkeetä täällä ja pelattiin 
joskus kauan sitten junioriotteluita tuolla Ranta-
kylän kentällä ja siellä oli aina sellainen ukkopiiri, 
puolenkymmentä ukkoa, jotka tiesi kaiken. Ja sit-
ten oli junnujen pelijohtajana oli tämmöinen Kari 
Kleemola -niminen mies, joka on edelleenkin val-
mennustehtävissä Vedon hommissa ja sitten tuli 
joku moka siinä vimpeliläisten pelissä, ja siinä sit-
ten ukot, että ’kuka tuo valmentaja on?’ ’No, Kari 
Kleemola.’ ’Eiiihän se voi osata johtaa peliä, kun 
se ei oo ees vimpeliläinen!’ Ja todellisuudessa se 
oli syntynyt Vimpelissä, se oli vaan sen isä tullut 
joskus, se oli ikänsä asunut ja kasvanut se poika.”

Tilaisuuden kutsussa näkynyt käsite ”kolmas 
ikä” herättää kummastelua: miksi ei neljäs? Tai 
miksi ei puhuta yksinkertaisesti eläkeläisistä? 
”Tässä oltiin eläkeläiset Lapuan kirkossa. Pappi 
piti saarnan siellä – –, että teillä on takana lap-
suus, nuoruus, aktiivityöelämä ja nyt te ootte van-

Ensimmäinen asumiskeskustelu järjestettiin 
21.1.2014 Vimpelin eläkeliiton kanssa Vimpelin 
nuorisoseuran talolla. Osallistujia oli yhteensä seit-
semän. Jo ennen tilaisuuden alkua keskustelijat al-
kavat pohtia, kuinka kauan paikkakunnalla pitää 
asua ollakseen sieltä kotoisin. Joku tietää, että ve-
teliläiseksi pääsee vain syntymällä, eikä vimpeli-
läiseksikään tunnusteta kovin nopeasti: varmaksi 
rajaksi mainitaan neljäkymmentä vuotta. Yksi kes-
kustelija paljastaa jäävänsä täpärästi joukosta: ”ke-
sällä tulee 39.” Kukaan osallistujista ei ole asunut 
paikkakunnalla koko ikäänsä, mutta pari syntype-
räistä kuitenkin löytyy, kun Vimpeliksi lasketaan 
myös naapurikaupunkiin kuuluva Saukonperä. ”Se 
jotenkin hyväksytään, kun on syntynyt.” Tosin 
syntyperäinen on asunut 35 vuotta muualla.

Toinen ennen ensimmäistäkään virikettä on 
käsiteltävä aihe pesäpallo. Kun aiheena on koti, se 
pitää keskustelijoiden mielestä hyvinkin sisällään 
myös paikkakunnalle rakkaan pallopelin. Seuraa-
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hoja ja tämän jälkeen teillä ei ole mitään. [Eikö] 
tämä oo neljäs ikä sitten tällä tavalla? Lapsuus, 
nuoruus, työelämä, työikä ja sitten jo tämä ikä, 
mitä nyt ollaan. Ja tämän jälkeen ei oo kuulemma 
enää mitään!” 

Juontaja pyytää nauhoitusluvan, kertoo hank-
keen taustatiedot ja näyttää ensimmäisen varsi-
naisen virikkeen: sanan ”KOTI”. Seuraa hiljaisuus. 
Aletaan luetella mieleen yhdistyviä asioita: vapaus, 
valo, lämpö ja turva. Alkaa pitkä keskustelu, johon 
kietoutuu myös maaseutu- ja kaupunkikotien ero. 
Ainakaan maalla koti ei ole pelkästään nukku-
mispaikka. ”Se on kaiken keskipiste. Tuolla kau-
punkipaikoissa, voi tälläkin iällä olla ihan jotakin 
muuta.” Kiinnitetään huomiota kodin laajempaan 
ympäristöön, tilaan talon ympärillä. ”Se on loma-
mökki ja se on asunto. Kaupunki tarttee lomamö-
kin, meillä oikeestaan sitä ylellisyyttä, että jos läh-
detään mökille, niin tämä jää hoitamatta.”

Toinen keskustelija määrittää kodin paikaksi, 
jossa on kaikki tärkeät asiat. Se tuo mieleen henki-
lökohtaiset tavarat, joita saattaa olla ihan liikaakin: 
”Tällä iällä siellä on jo liikaa kaikkea. Komerot 
täynnä.” Toisen mielessä on enemmän aineetto-
mat tekijät: ”Voi siellä olla liikaakin joskus, mutta 
kaikki mitä on läheistä ja mistä tuntee sellaista… 
justiin sellaista turvallista oloa ja sellaista kaikki, 
niinkun tälläkin ikää ajattelee, että esimerkiksi 
muistot. Sekin on hyvin tärkeä asia, että ne kulkee 
siellä, ja ne on siellä kotona.”

Koti on myös tekemisen paikka. ”Siellä on aina 
jotakin tekemistä.”

Keskustellaan pitkään siitä, kuinka vaikea van-
hasta on luopua. Viitataan vanhaan sananparteen:  
”kun vanhoja nyt ruvettais siirtämään johonkin, 
niin ne sanoo, että mihin minä kotoa lähtisin.” ”Ei 
millään mihinkään! Pieninä palasina.” Vahvistuk-
seksi kerrotaan todellinen esimerkki naisesta, joka 
”kauppas taloaan monta vuotta ja sitten kun se 
viimein sai ostajan – ihan vakavasti ostajan – niin 
[nainen ihmetteli:] ’mihin minä sitten meen?’. Se ei 
ollut ajatellut sitä ja suunnitteli myyntiä.” Tätä ei 
pidetä naurettavana tai heikkoutena. Keskustelijat 
tunnistavat itsessään ihan saman piirteen.  ”Vuos 
sitten ajateltiin, että muutetaan Seinäjoelle ja ta-
lolla oli jo kahtoja ja teki tarjouksen, ja mä menin 
vinttiin ja avasin sen, mitä meidän lapset sanoi 
mörkövintin. ’Mihin minä nämä tavarat laitan?’ 
Löin oven kiinni, ettei mihinkään. Ettei sitä vielä 
malta luopua mistään.” Tärkeistä tavaroista on 
vaikea luopua. [On] ”omia muistojen tavaroita ja 
lasten tavaroita, ja kun lapsetkin sanoi, että älä 
hävitä sitä ja älä hävitä sitä!” Vanhojakaan tava-
roita ei saa hävittää eikä luovuttaa muille, vaikka 
niille ei enää ole tiedossa käyttöä. ”Älä nyt vielä! Ne 

pitää vaan olla siellä.” Asunnonvaihdossa joutuu 
aina luopumaan paljosta. Jonkun mielestä liikaa, 
jonkun mielestä ei edes tarpeeksi. ”Vaikka sitä 
tekee ankarasti sitä hävitystyötä, niin kyllä sin-
ne vielä jää. Siellä on niin paljon kaiken näköistä 
kertynyt.”

Yksi keskustelija kertoo erikoisesta kokemuk-
sestaan, kun oli myymässä pois taloa, jossa oli asu-
nut 40 vuotta. ”Pankinjohtaja teki kauppakirjat. 
Ostaja oli siinä ja minä tuossa, niin [pankinjohtaja 
sanoi:] ’myit sitten kotis pois!’ Se oli aika hyvin sa-
nottu pankinjohtajalta. ’Myit sitten kotis!’ – – ’Kun 
sattui toinen olemaan jo valmiina.”

Arvellaan, että on koti maalla on eri asia kuin 
koti kaupungissa. ”[Siellä] se on vaan se nukkuma-
paikka, mutta meillä täällä maalla se on ihan jo-
takin erilaista.” Maalla talo on jotenkin enemmän 
oma. ”Niin, sitä on aikanaan rakennettu ja ehos-
tettu ja laajennettu tonttia.” Arvellaan, että ker-
rostalosta on helpompi muuttaa: ”Lyö oven kiinni 
ja lähtee.”

Voimakkaita muistoja liittyy kaupunkikotei-
hinkin. Yksi keskustelija kertoo omakohtaisen ha-
vaintonsa, kuinka pelkkä valokuva lapsuuskodin 
esineestä herätti tunteen, joka yllätti voimakkuu-
dellaan. ”Rouva selasi jotakin lehteä. – – Sieltä löy-
tyi semmoinen taulu, joka oli siellä meidän kotona 
ollut – –. Heti tuli mieleen, että hetkinen, että se on 
siellä! Se velipoika sen otti mukaansa ja pani sinne 
uuden kotinsa [seinälle] – –ja  se on siellä seinällä 
edelleenkin. Heti muistin tämän, että ahaa, tuo on 
sieltä… Näitä muistoja.”

Koti sitoo sukupolvet ja sukulaiset yhteen. 
”Kyllähän se koti on semmoinen paikka, mikä si-
too eri sukupolvetkin vielä toisiinsa eli lapset pitää 
kotinaan ja ei tartte kuin puuta kaataa pihasta 
suunnitella niin lapset vastustaa, että ei, kun me 
on kiivetty siinä puussa eli kyllä se on silläkin ta-
valla tärkeä se paikka. Että ei se oo vaan siinä, jot-
ka siellä nyt asuu vaan se on lapselle ja lastenlap-
sellekin. Ja tämmöisiä paikkoja ilmeisesti ihmiset 
tarttis. Mä en usko, kaupungissa tuu tämmöistä 
kiintymystä. Koti on siellä asunto. Että se on vä-
hän laajempi merkitys täällä maaseudulla.”

Juontaja palauttaa keskustelun aiemmin vi-
lahtaneeseen teemaan: mitä on se tekeminen, jota 
maaseutukodissa tehdään? ”Käypäs katsomassa 
meidän pihaa, niin ymmärrät.” Naurunremah-
duksen jälkeen luetellaan lumen kolaamista tal-
vella, lehtien haravoimista syksyllä, nurmikon 
leikkuuta, kukkapenkkien rapsuttamista, marja-
pensaiden hoitoa ja sadonkorjuuta. ”Ja siellä voi 
olla joskus joku verstaskin, jossa voi kaikennäköis-
tä pientä tehdä. Kaupungissa hyvin harvoin on 
sellaista paikkaa, vaikka se olis koti.” Kaupungin 
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harrastusmahdollisuudet eivät keskustelijoiden 
mielestä korvaa tätä toimeliaisuutta omassa ko-
dissa. Juontajan tarjoama ajatus harrastuspiireistä 
herättää kohteliasta naureskelua. ”Se on vaan sit-
ten sellainen paketti siellä, mutta kun sä harrastat 
kotona, niin se on jotenkin – – toisenlainen se, jo-
tenkin ajattelisin näin.” Arvellaan, että kaupungin 
ikäihmisille oikeasti tarjoama harrastus taitaa olla 
kapakka. ”Mulla on lapset Herttoniemessä, minä 
siellä joskus aina poikkean, ja kyllä mä sen pubin 
oon löytänyt sieltä, mutta en sitten muuta tällai-
selle ikäihmiselle. Lapsille on järjestetty kaiken 
maailman. – – Kun sitä väkeä on siinä helposti 
viiskymmentä tuhatta, se pitää olla aika aktiivi-
nen, että sinne menee mukaan.”

Naapurustokin on keskustelijoiden mielestä 
kaupungissa vallan toisenlainen. ”Joillain se on 
yks osa elämää, että kattoo, että onko naapurit 
kotona, – – syttyykö valot, onko valot iltasella, 
minnehän ne on lähteny, ku ei oo valoja, – – ja 
onko ne menny jo nukkumaan. Kyllä me ainakin 
iltasella, kun sammutetaan valot, niin ’ahaa, siellä 
vielä valvotaan!’ Ja nyt kun tulee lunta, niin näkee, 
onko naapuri hakenut postin.” Maaseudulla naa-
pureista kannetaan huolta. Jo yhden yön poissaolo 
huomataan. ”Yhden yön oltiin pois, niin naapurin 
emäntä kysyi, että hää aatteli, että te ootte taas 
lähtenyt ulkomaille, kun ei teitä oo yhteen yöhön 
näkynyt.”

Kaupungin ja maaseudun ero tuntuu olevan 
keskustelijoille varsin tärkeä, juontaja haluaa vie-
lä tarkennuksen siihen, mitä kaupungilla oikeas-
taan tarkoitetaan. Onko Vimpelin keskustaajama 
esimerkiksi maaseutua? Kaikki kannattavat tätä 
tulkintaa. Vimpeli on rakennettu maaseutumai-
sen väljästi – myös kunnan keskusta ja sen harvat 
kerrostalot. ”Kun siitä lähtee ulos, niin kyllä ne 
pääsee kävelemään pitemmästi, eikä se tuu heti 
toinen talo vastaan,  ja on pihaa leikkiä.”  Toisena 
maaseutumaisuuden tuntomerkkinä pidetään pai-
kan syrjäisyyttä. Todistukseksi viitataan valoku-
viin kokoontumistilan seinällä. ”Sotakoulustakin 
taitaa olla kuva peräseinällä. – – [Kun] etittiin 
sotakoulun paikkaa, missä se pidettäis, niin huo-
mattiin, että Vimpeli on tarpeeksi sivussa ja yk-
sinäinen, pannaan sinne se. Mutta näinhän se oli, 
läpikulkua ei mitään. Rautatie oli kaukana. Niin 
tämä oli tarpeeksi sivussa oleva paikka.”

Yksi keskustelija haluaa vielä korostaa kotien 
ainutkertaisuutta. ”Koti on kaikilla vähän niinkun 
omanlainen. Sen verran täällä tunnetaan, että 
esimerkiksi meidän asuntoalueella on parikym-
mentä kotia siinä, niin ne on kaikki vähän niinkun 
erilaisia. Ne on omistajansa näköisiä ja kaltaisia.” 
Erilaisia koteja yhdistää vapaus ja itsehallinta. ”Se 

on niinkun laitoksen vastakohta. Se on sitä omaa. 
Siellä ei kukaan oikeestaan säätele sen jälkeen, 
kun rakennuslupa on saatu, ja rakentamisvai-
heeskin jo voidaan vähän säveltää. Täällä ainakin 
voidaan sellainen tehdä…” 

Keskustelu on ollut vilkasta. Päästään vasta 
toiseen virikkeeseen. Mikä kodeista on ollut tär-
kein tai kotoisin? Keskustelijoiden kannat hajoa-
vat. Ensimmäiseksi mainitaan lapsuudenkoti. ”Mä 
oon tässä mielessäni laskenut, että kuinkahan mo-
nessa talossa minä oon asunut, niin täällä Vimpe-
lissäkin jo mitä mä het muistin, niin yhdeksässä 
eri talossa ja tuolla maailmalla muualla, niin var-
masti viidessä- tai kuudessatoista eri talossa ja… 
ehkäpä se on… tärkein ollut se koti, missä oli en-
nen, kun meni kouluun.” Toinen keskustelija valit-
see määrätietoisesti sen kodin, jossa oma esikoinen 
syntyi, vaikka asunto oli vain pieni yksiö Vimpelin 
keskustassa. ”Aika usein tulee mieleen se, missä on 
esikoinen syntynyt.” Tämä saa eniten kannatusta 
– sekä naisilta että miehiltä. Oman lapsen syntymä 
on monille niin suuri asia kotoisuuden muodostu-
misessa, että kodin fyysiset puutteet unohtuvat. 
”Vaikka se oli melkoisen alkeellinen paikka – – 
siellä Itä-Etelä-Pohjanmaalla. Siellä vesi kulki al-
kuun ovien kautta ja lämmitys oli vähän sitä sun 
tätä. Oli paljon viileämpää kaiken aikaa, vaikka 
kuin lämmitti – –. Siitä huolimatta siellä oli juuri 
se, että ensimmäinen lapsi syntyi siellä. Sehän oli 
iso juttu, ja kyllä se varmaan on ollut omalla ta-
vallaan tärkein. Merkittävin.” Yksi keskustelija ja-
kaa kannatuksensa molemmille:  ”Mulle on tärkein 
se ensimmäinen yhteinen koti, kun on naimisiin 
menny, missä lapset on syntyneet. Mutta maise-
mana on se lapsuuden maisema. Eli se peltoaukea 
järven rannalla. Ja avaruus.”

Kaikki paluumuuttajat eivät katso muutta-
neensa takaisin lapsuusmaisemien tai -kokemus-
ten vuoksi. ”[Ei] siinä mitään tunnearvoa ollu. Se 
oli kyllä ihan laskelmoinnin juttu, että me tänne 
muutettiin. Ehkä se näin olikin kuitenkin. Kyllä-
hän se tietysti tärkeintä ollut, missä työelämää 
vietti ja lapset kasvoi. Mutta äkkiä sen unoh-
taa, ei siinä mitään. – – Nyt on oltu yhdeksän 
vuotta täällä. – – Ei oo kertaakaan käyty siellä, 
mikä myytiin pois, vaikka luvattiin, että joo kyl-
lä me tullaan käymään. Mutta ei oo kertaakaan 
pihaan ajettu sitten sen koommin. Tietysti vähän 
helpottaa, että jos se narisee jostakin niin…”

Muuttaminen itsessään ei ole keskustelijoiden 
mielestä este kotoisuuden muodostumiselle. ”Täs-
sä meidän yhteisössä on semmoinen kaveri. – – 
Se kertoi elämästään ja kävi näyttämässä niitä 
paikkoja, missä hän oli asunut. Erittäin kauniita 
paikkoja vaikka kuinka monta ja nyt oli kuitenkin 
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kotiutunut tänne Vimpeliin. Hän oli muuttanut 42 
kertaa.  – – 42 kertaa! Että aika monesti oli tava-
rat jaettu. – – Se tiesi, mitä se omisti. Eikä se sillä 
lailla rauhaton ollut, että kyllä se täälläkin tuntuu 
hyvin viihtyvän. – – Se vain nyt päätyi tänne pit-
kän harkinnan jälkeen.”

Monien keskustelijoiden mielissä koti laajenee 
kauas rakennuksen ulkopuolelle. ”Mulle itelle on 
maisema merkinnyt paljon ja se kotiseutu niin 
enemmän ehkä kuin se rakennus ja koti.” Tämä 
keskustelija valitsee tärkeimmäksi kodikseen lap-
suudenkodin, mutta ymmärtää samalla, että tär-
keä ja kodikas koti voi olla monenlainen ja sijaita 
missä tahansa. ”Olin kerran kotiseutupäivillä 
Espoossa. – – Siellä pidettiin esitelmä ’Minun ko-
tiseutuni’ ja kuvattiin sitä elämää, mitä on siellä 
Espoossa kaupungissa ollut niillä lapsilla, jotka 
on ollut nuoria. Kyllä silloin rupes ajattelemaan 
erilailla. – – Se on niiden kotiseutua, ja ne on ko-
tiutunut siihen.” Keskustelija kertoo vielä, kuinka 
seitsemänvuotias pojanpoika oli pohtinut, onko 
hänen kotiseutunsa nykyisellä vai suvun aiem-
malla asuinpaikalla. ”Ne oli ollut ajelulla. Se oli 
pysähtynyt ja ollut hiljaa vähän aikaa, ja sitten 
se oli kysynyt isältään, että isä, tämäkö on minun 
kotiseutuni? ”

Kotiseudun mainitseminen johdattaa muidenkin 
keskustelijoiden ajatukset luonnonmaisemiin. 
Lappajärvi on vimpeliläisen kotiseudun keskeinen 
tekijä. ”Tällä hetkellä asun tuossa Lappajärven 
rannassa, niin voi että se on hieno asia. Nytkin mä 
seuraan sitä – –, kun on aurinkoisia päiviä, että 
kuinka paljon se aurinko joka päivä siirtyy. – – 
Minkä puun kohdalta se laskee? Kaikkea tällaista, 
ja joka vuodenaika. Voi että se on mielenkiintoi-
nen. Ja on avara näkymä, kun sä kattot keittiön 
tai makuuhuoneen ikkunasta sinne järvelle. Ja se 
on aina erilainen! Se on kyllä tosi hieno.” Kaikki 
eivät kuitenkaan asu järven äärellä. ”Kyllähän 
Lappajärven ympäristö komeaa on, siitä ei pääse 
mihinkään, mutta kun vaan tuonne meillekin päin 
mennään ja tätä ympäristöä tässä katot, niin nyt 
pitkä syksy, niin ei mitenkään hyvällä omallatun-
nollakaan voi sanoa komeaksi tätä tasankoa ja 
risukkoja. Mutta kyllä Lappajärven ympäristö on 
komea, siitä ei pääse...” Pusikoitumista pidetään 
luonnonmaisemien uhkana. ”Kyllä se [puro] kesäl-
lä komea on, ihan nätin näköistä ja talvella, mutta 
se on vaan se kurakkoinen syksy.”

Tärkeimpiä ja kotoisimpia koteja ei voi keskus-
telijoiden mielestä erottaa toisistaan. ”Kyllä ne on 
yks ja sama.” Myöskään kodin ja kotiseudun erot-
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taminen ei tunnu tarpeelliselta. ”Jotenkin kotoisal-
ta tuntuu tämä Vimpelikin jostakin syystä.” Osal-
listuja valottaa kotoisuutta kertomalla kokemuksia 
ensimmäiseltä paluumuuttonsa päivältä: ”[Muis-
toissa Vimpeli] oli jossakin mielessä ankea paikka, 
siitä huolimatta hyvin tärkeä paikka. Siellä sattui 
ja tapahtui kaikenlaista. Tultiin paikan päälle, 
muuttokuormaa oltiin purkamassa, niin lehmä 
meni lujaa siinä meidän pihan läpi juoksemalla ja 
sitten ukko perässä. [Nauruun tikahtumaisillaan.] 
Mä ajattelin, että jaha! Tänne on oikein tultu… 
Meinas karata!”

Tunnelma on tärkeämpää kuin fyysiset puit-
teet. ”Kyllähän se varmaan se tunne ja tunnelma 
sen kodin tekee. Että kun puhuit ankeista olosuh-
teista, niin kyllä meidänkin [ensimmäinen] asunto 
– – oli puulämmitteinen ja oli kantovesi. Kaivosta 
pumpattiin vettä, ja kun aikoinaan isä oli kan-
nustanut, että lue, että pääset elämässäs helpom-
malla. Ja oli helmikuun pakkaset ja – – mä olin 
justiin pumppaamassa vettä kaivosta, ja sitten 
sitä korvolla viemään pyykkitupaan, ja se kelkka 
sitten kaatu. Se vesi sinne lumihankeen, ja mä olin 
sen saanut justiin täyteen. Että tätäköhän se isä 
tarkoitti, että lue, että pääset elämässäs helpom-
malla?” 

Kovakin ympäristö voi olla hyvä ja rakas. To-
distukseksi viitataan joulun aikaan edesmenneen 
olympiavoittaja Eero Mäntyrannan elämään, jois-
ta kertova dokumentti nähtiin hiljattain televisios-
sa. ”Se oli Eero oli kaksitoistalapsisesta perheestä, 
ja tupa oli aika pieni. – – Hyvä että sopivat nuk-
kumaan sinne tuvan lattialle. Kun ovi aukaistiin, 
niin talvella olo oli varmasti kylmä. – – Omalla 
kotiseudullaan ja kotipaikalla oli elänyt loppuelä-
mänsä kaikki siellä ja vaikutti siinä haastattelus-
sa ihan leppoisalta ja tyytyväiseltä. Siinä oli koti 
ollut hirviän tärkeä. Järvi ja kalat, mitä siinä nyt 
oli, kalasti näköjään paljon.”

Vielä halutaan lisätä ihmissuhteiden merkitys. 
Lähimmäisten lähdettyä koti ei enää ole ennallaan. 
”Kyllä kodin tekee ihmissuhteetkin sitten siellä. 
Sitten kun tilanne muuttuu, väki vähenee ja sitten 
kun jää sinne yksin, niin sitten se ei ehkä ookaan 
enää semmoinen koti, – – eli se muuttuu se koti.” 
Juontaja tiedustelee, onko se silti vielä koti? ”Ei oo 
kokemusta. Vielä on sikäli onnellinen tilanne, että 
miehen kanssa asutaan yhdessä. Mutta joskus, 
kun ajattelee sitä tilannetta, että siihen jäis yk-
sin jompikumpi…” Yksi keskustelija osaa vastata 
omasta kokemuksestaan lapsuudenkotinsa osalta: 
”Niin kauan, kun siellä isä ja äiti eli, niin käytiin 
siellä, ja siellä oli oikeastaan vielä se ykköskoti, 
vaikka oli asunut Vimpelissä kolkytä vuotta. Että 
nyt, kun he ovat menneet pois, niin – – nyt on yk-

köskoti täällä. – – Se ei oo enää sama paikka, se 
ykköskoti sitten.”

Seuraava virike tarjoaa keskustelijoiden näh-
täväksi valikoiman erityyppisiä asumuksia. Niitä 
makustellaan ja tunnistetaankin melko mukavasti. 
”Siinä on Manhattania… ja piski ja tuo iglu. Se on 
islantilaisten kämppä näkyy olevan, poromiesten 
ja sitten on tuolta Kaunis koti-sarjasta…” Pienen 
pohdinnan jälkeen mieluisimmaksi poimitaan 
ensin koirankoppi, sillä koira näyttää onnelliselta. 
”Hyvä olis koirankoppikin olemassa, tiedä, mihin 
sen joutuu muuttamaan... Tiedä, milloin emäntä 
suuttuu, niin olisi hyvä koirankoppi olla.” ”Eikö 
tuossa mahtaisi olla koirankoppia vastapää-
tä – – joku keinu tai joku, missä istuis kauniina 
kesäpäivänä?” Myös kota saa kannatusta, mutta 
vain kesäasunnoksi. Sen voi rakentaakin ihan itse. 
Varsinaiseksi ykkösasunnoksi järkeillään lopul-
ta kerrostalo tai ylellinen, mutta kalliiksi arvioitu 
omakotitalo. ”Kyllä mä menisin tuonne luksus-
asuntoon, jos olis lompsa siinä kunnossa, että 
siellä pysyisi olemaan. Eihän siellä tarvitse olla 
silloin, jos ei huvita… ” Muut torjuvat luksustalon 
määrätietoisesti. Ikkunoita on ihan liikaa pestä-
väksi, ja talo on muutenkin ylimitoitettu. Valinnan 
tehneen mielestä nämäkin ongelmat ovat taloudel-
lisia: ”Jos ei se talous oo se iso este, niin eihän siinä 
oo pakko olla. Jos käy nukkumassa vaan. Antaa 
jonkun käydä kattomassa, että onpas siinä kum-
mallinen koti.”

Vielä yksituumaisemmin torjutaan korkean 
asumisen vaihtoehto. ”Tuonne pilvenpiirtäjän ym-
päristöön en menis, en millään!” ”En myöskään.” 
Yksi keskustelija suostuisi sentään toiseen kerrok-
seen, mutta ei korkeammalle. Toisen mielestä sii-
näkin ”rupeis ahistamaan.” Näille keskustelijoille 
kerrostalo on vaikea ajatus. Se on asuinpaikka 
tai kämppä, ei koti. Rakennuksen korkeuttakin 
suurempi ongelma on sen ympäristö. ”Ei oo tuota 
luontoa oikeastaan ympärillä, vaikka tuossa on 
vähän vihreää on ja tuota vettä, mutta ei oo met-
siä, soita, järviä.” Tähänkin taloon voisi tottua tie-
tyin korjauksin: talon ympärille halutaan luontoa 
ja väljyyttä sekä oma sauna. ”Ja talossa hissi.”

Pilvenpiirtäjä kirvoittaa keskustelijoista vielä 
kaksi lyhyttä kertomusta. Ensin tarjoillaan ihme-
teltäväksi tarina omasta koulukaverista, ”joka on 
asunut ikänsä Helsingissä kerrostalossa, ja on se 
siellä oppinut olemaan. Ei se sieltä lähtis pois mil-
lään. – –  Ei pieninä palasinakaan.” Päinvastai-
nen tapaus tunnetaan omasta kirkonkylästä. Kes-
kustelijoiden tuntema nainen lakkasi puhumasta 
kodista, kun muutti pankin taloon. ”Se ei mennyt 
koskaan kotiin, se meni osakkeeseen. Nyt kysyin, 
kun nähtiin – –, että säkö meet nyt osakkeeseen, 
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niin se [vastasi], että ’ei, se on nykyisin kiinteistö’.” 
Mitään paikkaa nainen ei kutsunut kodikseen. ”Ei 
sillä ollut enää kotia, kun se oli antanut lapsille ta-
lon ja muuttivat tänne kirkolle sitten.”

Neljäntenä virikkeenä esitetään taitettu kart-
ta, jonka päälle on levitetty talon pohjapiirros. Se 
varastaa keskustelijoiden huomion. Aluksi piirus-
tukseen ollaan tyytyväisiä. ”Perinteinen talon poh-
japiirustus.” Joku kertoo, että tuollaisella kaavalla 
tehtiin taloja vuosikymmenet aina 1990-luvulle 
asti. ”Tuossa olis ihan riittävästi, vanhemmille 
makuuhuoneet ja sitten siinä on työhuone ja vie-
rashuone.” Keskustelijat arvelevat, että nykyisessä 
elämänvaiheessa he pärjäisivät hyvin 110-neliöi-
sellä asunnolla, ehkä pienemmälläkin. Piirroksen 
huoneille nimetään funktiot: makuuhuone, lasten-
huone ja työhuone. ”Kyllä se on minimi semmoi-
nen, että siinä olis se semmoinen vierashuone, yksi 
mihin lapset voi tulla kuitenkin kotiin kattomaan. 
– – Vois olla, että kaks makuuhuonetta, olohuone 
ja keittiö on semmoinen.” Joku epäilee, että tässä-
kin olisi liikaa siivoamista. ”Ei sitä oo pakko siivo-
ta, me on pidetty ovia kiinni.”

Lapsille tai lapsenlapsille varattua tilaa pi-
detään lähes välttämättömänä. Yksi keskustelija 
kertoo varoittavan esimerkin Irlannista. ”Siellä on 
aika paljonkin suomalaisia, – – niin kyllä se on 
hankala tilanne, kun vanhemmat on muuttanut 
– – yksiöön, niin ei enää lapset voi tulla käymään, 
kun ei ole tilaa, missä majoittua.” Käytännöllisyy-
den ja tilantarpeen välillä nähdään ilmeinen risti-
riita. Toisaalta kannustetaan muuttamaan ajoissa 
pienempään asuntoon ja luopumaan tavaroista, 
”mutta sitä ei monesti tuu ajatelleeksi, että sitten, 
kun muuttaa – – pienempään, että ei olekaan 
lapsille mahdollisuus tulla enää.” Tavaroillekin 
tarvitaan tilaa, mutta se ei ole hetikään yhtä tärke-
ää kuin lähisukulaisten majoitustarpeet. Tavaran 
voi aina hävittää, vaikka sekin tuntuu vaikealta. 
”Kun mä oon kahdeksan vuotta sitten muuttanut 
tuosta, kun myin sen omakotitalon, niin minulla 
on edelleen siellä vanhassa hallissa tavaraa, jota 
minä en oo hävittänyt. Että mun pitäisi se tehdä, 
mutta kun ei vaan saa aikaiseksi. Sellaista se on 
muuttaminen.” 

Sitten keskustelu etenee pohjapiirroksesta ra-
kennuksen asemointiin. ”Eikö se jostakin oo luke-
nut sellaisen määrittelyn, että mikä on ihanteelli-
sin asuinympäristö ja -paikka, niin omakotitalo 
järven rannalla  – – kaupungin keskustassa ja 
– – palvelut lähellä. Että kaikkia ei saa sopimaan 
yhteen.” Palvelujen läheisyydestä tulee iän myötä 
entistä tärkeämpää. ”Saisi olla sillä lailla rollaat-
torietäisyydellä.” Tärkeimmiksi palveluiksi maini-
taan kauppa ja posti. Pankkiasiat hoidetaan nykyi-

sin kotoa. Autollekin löytyy kannattaja: ”vaikka on 
neljäsataa metriä matkaa, niin se on kaikkein mu-
kavinta tietenkin.” Nyt näyttää kuitenkin siltä, että 
rollaattorit ovat syrjäyttämässä autot katukuvassa. 
”Kyllä se valitettavaa, kun kattoo tätä kirkonky-
lääkin tässä Vimpelissä, niin ennen nuoret miehet 
rallas. Niin kuin sitä sanottiin siksi-ralliksi. Ja nyt 
kun käy kattomassa, niin nyt liikkuu rollaattorit. 
– – Kun lehdet tulee, niin silloin lähdetään rollaat-
torin kanssa kauppoihin. Tähän se on mennyt, ei 
siitä pääse mihinkään. Näin se käy meillekin vie-
lä.” Arvellaan, että rollaattorin käyttäjät taitavat 
olla sama porukka, ”joka silloin aikanaan ajoi sitä 
tiettyä rallia.” Nykynuorisolle löytyy puolustajia-
kin tässä yllättävän käänteen saaneessa nostalgian 
aallossa. ”Kyllä ne meidän nuoret silloin tällöin 
nytkin tekee sen. – – Tässä joulun alla ne oikeen 
villiinty: menivät jonossa.”

Yksi keskustelijoista palaa vielä pohjapiirus-
tukseen. Hän haluaa muistuttaa keskustelun aja-
tuksista mielestään olennaisinta. Kuvan kaltaisia 
osakehuoneistoja on Suomessa ehkä kolme miljoo-
naa. Tällainen voisi siis sijaita missä hyvänsä, mut-
ta kodin siitä tekevät vasta ihmiset. ”Kodin tekee ne 
ihmiset ja ne muistot ja tietysti se sisustaminen ja 
sun kaikki muu, mitä siellä on. – – Kiinteä raken-
ne on aika paljon sama kaikissa kodeissa, mutta 
sitten – – jokainen ihminen tekee mielessään sen 
kodin. Ne muistot, kaikki, mitä siihen liittyy. – – Se 
henkinen puoli. ”

Pohjaratkaisua pidetään käytännöllisenä. Jo-
tain huomautettavaa kuitenkin löydetään: ”Käy-
tännöllisyys: silloin kun me rakennettiin, niin 
mä pidin tärkeänä, että olohuoneesta ei mennä 
makuuhuoneeseen. Että se on eri siivet, eli eri 
puolella taloa.” Tupakeittiö-ratkaisu on keskus-
telijoiden mielestä hyvä. ”Teillä kaikilla on aika 
moderni koti, mutta kun me tultiin tänne, niin 
ostettiin vuonna 31 tehty talo, niin tuommoista 
ei saisi vaikka – niin no, pitäisi kaikki purkaa si-
sältä, jättää seinät vaan ja sitten aloittaa alusta. 
Mutta siinä on se, mihin nyt on taas menty uudes-
taan: semmoinen iso tupakeittiö. Eli se olohuone 
ja keittiö on sama.” Omiin kokemuksiin vedoten 
vahvistetaan, että tupa-ajatus on varsin luonnolli-
nen: ”Kun emäntä on keittiössä, niin vieraat tulee 
siihen keittiön pöydän ääreen kattomaan, mitä 
sä teet. Ja seurustelemaan.” ”Meillä on vanha, iso 
puuhella siinä, Högfors ykkönen, siinä keittiössä. 
– – Kun on kova pakkanen ja siinä on tuli, niin kyl-
lä kaikki kerääntyy siihen lähettyville.”

Juontaja kiinnittää vielä huomiota virikkeen 
toiseen osaan (karttalehteen). Onko talon pai-
kalla väliä? Keskustelijat toistavat heti jo edellä 
ihanteelliseksi toteamansa tekijät: järven ranta, 
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maalaismaisema ja sijainti keskustaajamassa.  
Palveluntarve saa jälleen eniten huomiota. ”Vaik-
ka tässäkin [keskustaajamassa] nämä palvelut 
vähenee kaiken aikaa, niin kyllä luultavasti ai-
nakin jompikumpi noista kaupoista jää ja ehkä 
pankkikin voi jäähä, ja R-kioski on niitä viimeisiä, 
jokka lähtee.” Nyt mieleen tulee myös kaksi uutta 
asiaa: yhteisön läheisyys ja hoidetut tiet. Yhdelle 
keskustelijalle se tarkoittaa käytännössä Vimpelin 
keskustaa. ”Kun piirtää harpilla ympäri, kilomet-
ri alkaa olla aika, no puolitoista nipin napin, yh-
tään kauemmas ei kyllä.” Mutta kokonaan toinen 
asia on kodin maantieteellinen sijainti. ”Pitääkö se 
olla tämä paikka, missä nyt vai jossain muualla?” 
Kauempana keskustaajamasta asuva keskustelija 
ei pidä palvelujen fyysistä läheisyyttä yhtä ratkai-
sevana, sillä palvelut voi tavoittaa muutenkin. ”Et 
sää lähde siitä potkukelkalla etkä polkupyörällä 
sinne kauppaan hakemaan ruokaa, sää lähet au-
tolla. Eikö se oo ihan sama, vaikka se on yks viis 
kilometriä pitempi?” Joku tarjoaa toista mitta-
ria: pitäisi asua kirkonkellojen kuuloetäisyydellä. 
Kaikki eivät ole samalla kannalla. ”Kolomekym-
mentäviis vuotta keittiön ikkunasta näkyy kirkko 
ja tapuli, mutta ei yhtään onnellisemmaksi tehnyt 
tilannetta.” Kirkon merkitys riippuu ihmisestä. 
Yksi keskustelija valitsee vallan toisenlaisen kri-
teerin: luonto pitää olla lähellä. ”Minä en kuvittele 
ollenkaan, että minä asuisin tässä kirkonkylässä. 
Asun tuossa parin kilometrin päässä aika paljon 
sivussa, mutta siellä kun avaa oven, niin on kah-
denkymmenen metrin päässä sankka kuusikko 
heti. Ja se on mulle tärkeää päästä sinne.” ”Siellä 
on talitiaisia ja muitakin tiaisia.”

Keskustelu kiihtyy niin, että se hajoaa. Väli-
matkojen lyhentäminen autolla jakaa mielipiteitä. 
”Niin kauanhan se menee aika mukavasti – –, 
kun saa ajaa autolla, mutta sitten kun se puut-
tuu? Mullakin sellainen neljä kilometriä tulee 
tuosta.” Toinen osallistuja kertoo, että omat lapset 
ovat varoittaneet muuttamasta kauas keskustasta. 
”Lapset sanoi, että ajatelkaa nyt isä ja äiti: Te van-
henette ja tarttette palveluita enemmän. Miten te 
sieltä lähdette hakemaan sitä maitopurkkia? Eli 
sitten, kun ei ole sukulaisiakaan lähellä ketään, 
niin kyllä sitä olisi aika yksin siellä sitten aivan 
vieraitten ihmisten varassa apu. Että tässä kui-
tenkin nyt vielä pääsee liikkeelle. Mä sanoin, että 
niin kauan tämä on ihan jees, että kun ajokortti 
myönnetään.”

Keskustelu yhtyy uudestaan, kun yksi osallis-
tuja kertoo tarinan herrahenkilöstä, joka raken-
nutti talonsa siten, että kirkon kellotapuli näkyi 
suoraan saunan lauteille ikkunasta. Jatketaan pal-
velujen läheisyyden merkityksestä: ”Mutta kyllä 

tuo palvelujen läheisyys on nuoremmallekin ih-
miselle – – tärkeää. Silloin kun me harkittiin sitä 
muuttoa, niin kyllä se oli lapsperhe, joka sitä kävi 
kattomassa ja sen takia olisivat olleet valmiita sii-
hen muuttamaan, että ei tarvi lapsia kuskata har-
rastuksiin. Ne pääsee ite menemään. Se säästää 
aikaa ja rahaa.” Yhtenä Vimpelissä tärkeänä pal-
veluna otetaan esiin vielä pesäpallokenttä. ”Kyllä 
sen pitäisi hyvällä hollilla olla. – – Emmä tiedä, 
onko tälle joukolle kokonaisuutena kovin tärkeä, 
mutta kyllä meistä aika moni siellä on silloin istu-
nu tiettynä aikana kesästä. Säännöllisesti.”

Seuraava virikekuvakenttä käsittelee kodin 
esineitä. Ensimmäisenä kiinnitetään huomiota 
tuolilla päivystävään koiraan. Kehutaan terä-
vän näköiseksi, mutta vääränmerkkiseksi. ”Kyllä 
nämä kotiin kuuluu. Kaikki tarpeellisia. Ensin pis-
ti silmään tuo Myrnat tuolla. – – Veikkaan, että 
kahdeksankymmentä prosenttia Suomen tämän 
ikäisten ihmisten talouksista löytyy tuommoinen 
[astiasto].” Kahvipannu ja kupit liitetään vieraisiin 
ja ystäviin. Saunakin mainitaan. Kuvasarjan kes-
kellä on lapsia. Joku kertoo päässeensä niistä jo 
eroon. ”No, hoitolaisia käy silloin tällöin.” 

Valvontakamera koetaan epämiellyttäväksi. 
”Tuolla oikealla alhaalla – Hirvittää! – Valvonta-
kamerako se on? Tuohonko pitää mennä?” Tode-
taan, että tuollaisia laitteita ei ole vielä Vimpelis-
sä paljon tarvittu. Juontaja kysyy, tulisiko omaan 
unelmakotiin tällaista tekniikkaa. Ensimmäiset 
vastaavat kiistävät jyrkästi, mutta toisenlaistakin 
kantaa löytyy. ”Kyllä mulle vois tulla.” Ainakin 
pitempien matkojen aikana jokainen joutuu miet-
timään, miten kotinsa suojelee. ”Kyllä kun me 
viikoksi tai kahdeksi lähdetään pois, niin kyllä 
mä paan riistakameran johonkin syynäämään 
siksi aikaa nurkan taa, että näkee, ketä on käynyt 
kylässä.” Toinen keskustelija tarkentaa, että koto-
na ollessa valvontakameraa ei kaivata. Naapuri-
apuunkin voi reissun aikana turvautua. ”Meillä on 
talonmiespalvelu naapureiden kanssa. Pidetään 
huoli postista ja avaimista ja käydään kahtomas-
sa, ettei jäänyt kahvipannu päälle, kun lähetään, 
käydään varmistamassa.”

Kuvasarjan aiheet herättävät pääosin hyväk-
syntää. Joku kertoo ostaneensa jo kolmannen Af-
rikan tähti -pelin. Kaikki eivät ole lautapeliä kai-
vanneet. Villasukat saavat myönteistä palautetta. 
”Vielä tulossa kolomannet villasukat, kun mä lä-
hin tuossa. Kuvio on parempi tuossa, mutta kyllä 
ne kuviosukat ne oli, jota siinä näkyy syntyvän.” 
Suojelusenkeli-taulu nähtäisiin mielellään ”lap-
senlapsen sängyn päällä, päädyssä. Seinässä.”

”Maan korvessa kulkevi lapsosen tie.”
”Se on jotakin sellaista, jonka pitäisi säilyttää.” 
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Ainoa kuva, joka halutaan sulkea pois, on Myrna-
astiasto, vaikka niillä onkin hyvä markkina-arvo. 
”Muumimukistakin saa saman verran, kun on 
oikea vuosikerta.”  Kahviastiasto ei sinänsä herä-
tä vastustusta, mutta moni osallistuja asettaa sille 
erityisiä vaatimuksia. ”Nykyaikaisempi, moder-
nimpi, ettei nuo kruusatut…” ”Ei, kyllä sen pitää 
olla riittävän iso vielä. Ettei tarvi naapurista ha-
kea, vaikka parikymmentä ihmistä tulee kylään.” 
”Ja kyllä ne pitää olla Arabian kuppeja, mutta ei 
Myrnaa.” Myrnan vastaisuutensa perusteluksi 
yksi osallistuja kertoo pitkän tarinan. ”Minä oon 
ainoan kerran ollut kesätöissä niin Oulussa tava-
ratalo Hirvosella, ja siellä taloustavaraosastol-
la myymässä. – – Olin nuori ja innokas ja myin 
jopa eniten tavaraa kuukaudessa kun mä olin 
vielä tyrkyllä viittä vaille viiskin kauppaamas-
sa, kun meni viideltä ovet kiinni, niin taatusti tuli 
aina kauppa, kun tuli siihen aikaan asiakas, ja se 
ei päässyt muualle. Siellä kävi yksi nuori nainen, 
kysyi Myrna-kuppeja, kahvikalustoja ja se olis 
halunnut ostaa Myrna-kaluston elokuun lapsi-
lisää vastaan. Se kävi kesäkuun alusta, mitä mä 
olin elokuun puoliväliin töissä niin melkeen joka 
viikko. Ja se maksoi 134 markkaa siihen aikaan 
se Myrna, kuuden hengen Myrna-kalusto. Ja sen 
jälkeen minä yritin esitellä halvempia – – Oli sel-
lainen Leena-kahvikalusto, kuuden hengen kahvi-
kalusto, punaiset kukkaiset kupit. Se ei olisi ollut 
kuin 36 markkaa se hinta, mutta se ei kelvannut, 
kun sen piti olla Myrnaa. Ja johtaja oli antanut oh-
jeet, että velaksi ei saa myydä ja etenkin lapsilisää 
vastaan. Se sanoi, että se on voitu pantata vaikka 
kuinka moneen liikkeeseen se elokuun lapsilisä. Se 
kuvasti sitä, että se on ollut joskus sellainen pää-
hänpinttymä, että mikään muu ei ole arvokasta 
kuin Myrna. – – En tiedä, rupesinko mä siinä vai-
hees inhoamaan sitä Myrna-kuppia.”

Juontaja haluaa vielä tietää, puuttuuko kuvas-
ta jokin tärkeä asia. Mainitaan sänky, keinutuoli, 
televisio ja takka ja viihdelaitteet. ”Siihen kuuluu 
tietokoneita ja muita. – – Kyllähän jokaisella al-
kaa nykyisin meidänkin iässä olemaan jotain 
tämmöistä. Oli kamalaa, kun Soneran sähköposti 
meni hukkaan. – – Jos on ruvennut käyttämään 
jotakin sähköpostia, niin se on niin kun puuttuis 
jotakin elämästä, jos ei se toimi.”

Seuraavassa virikekuvassa nähdään erilaisia 
asuininteriöörejä. Yhtä arvellaan kotiseututalok-
si, toista ensin armeijan tuvaksi, mutta sitten joku 
huomaa, että päiväpeitto on väärän mallinen. ”Ei 
kyllä tuo kuulkaa on meidän tulevaisuuden ma-
kuuhuone.”

”Joo, se voi olla.” 
”Ei kai. Toivottavasti ei.” 

”Ja sänkyjäkään ei ole tarpeeksi.”

Talonpoikaistalon tupa herättää paljon ajatuk-
sia. Yhdelle keskustelijalle se on tuttu lähipiiristä. 
”Tuolla yläälä vasemmanpuoleinen: tytöllä ja vä-
vyllä oli melekeen tuommoinen talo. Ne asui siel-
lä – – toistakymmentä vuotta. Oli se kyllä kun oli 
tuossa pöyän päässä pitkä penkki, niin oli se vaan 
kun kesällä – –ikkunat auki ja tuuli niin mukava 
lukea Aku Ankkaa siellä puupenkillä selällään. Ja 
tilaa oli kyllä hirveesti. Se oli 1902, vai mitä se, oli 
talo rakennettu – –. Se oli lähes tuommoinen. Tak-
ka oli pikkuisen siistimmän...”

Taloa arvellaan pohjalaiseksi. ”Kun siinä on 
tuo ylisänkyrati tuolla ovipielessä.” Mutta takka 
ei vastaa kaikkien keskustelijoiden käsitystä poh-
jalaistakasta. Mietitään Hämettä ja Savoa. ”Eikö 
se oo pohjalainen, tuolla tuo kerrossänkykin on ja 
tuo verho tuossa?” 

Keskustelijat tutkivat varsin tarkkaan kuvan 
yksityiskohtia. Ne saavat lopulta kallistumaan yhä 
vahvemmin pohjalaistalon kannalle. ”Lapsuuessa 
ainakin tuollaisia kerrossänkyjä oli mummolla ja 
paapalla. Ja justiin tuollaista punavihreetä, itte 
kudottua verhoa.” ”Tuo vaatemalli tuolla sängys-
sä on kyllä semmoinen, joka on yleinen.” Joku ker-
too itsekin omistavansa samanlaisen. ”Se on ollut 
koirankopissa viimeksi. Mutta samanmoinen.” 
Keskustelun kuluessa takkakaan ei enää näytä ai-
van vieraalta: ”Kyllä Viitapellossa on tuommoinen 
takka.” 

Pohjalaistalo mainitaan ensimmäisenä, kun 
juontaja kysyy, mikä vaikuttaa kotoisimmalta.

”Kesällä tuossa vanhassa, mutta sitten kun 
sinne tulee kylmä talvella, niin sitten tuohon… 
vasemmalle alhaalla talveksi.” Nykyaikaisessa in-
teriöörissä nähdään monia etuja. ”Siinä on iso pat-
teri tuossa ikkunan alla.” ”Ja kyllä tuo lattiakin on 
helpompi pitää puhtaana.” Pohjalaistalollakin on 
kannattajansa: ”Tuo on helppo lakaista, kun latti-
an rakoon roskat, ei tartte imuroidakaan.” Ehkä 
ihanneratkaisussa pitäisi olla osia molemmista. 
Varsinkin pohjalaistalon sisustus ja huonekalut 
saavat kannatusta: ”Kyllä takka olis komia tuollai-
nen nurkassa…” 

”Tuo pitkä pöytä tuosta vasemmalta. Sovittais 
kaikki siihen syömään.” Mainitaan myös leipäorsi 
ja veranta ikkunan ulkopuolelta. Joku epäilee, että 
vanhan ja uuden yhdistäminen voisi olla vaike-
aa. ”Ei nuo oikeen sopis toisiinsa.” Kuva herättää 
runsaasti muistoja, ja siihen palataan monta ker-
taa uudestaan. Keskustellaan vanhan hirsitalon 
siivoamisesta, puulattioiden pesemisestä lipeällä 
ja havuluudalla. ”Mulla on vaan jäänyt se tuoksu 
mieleen.” ”Navetasta kumisaappaat jalassa tul-
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la lompsutettiin sisällä, ei niitä poistettu kenkiä 
jalasta, kun tupaan tultiin.” Hetken kuluttua yri-
tetään ratkaista kuvan tuntemattomaksi jäänei-
tä yksityiskohtia. Toinen tunnistetaan keinuksi. 
Etulattian ”kolmijalkainen häkkyrä” vaatii enem-
män pohdiskelua, mutta senkin tarkoitus ratkeaa: 
”Minusta se – – laps pantiin sinne opettelemaan 
seisomaan.” ”Eikö niitä oo muovisia tätä nykyä 
tuommoisia lapsilla?” Todetaan, että kuvan häk-
kyrä on aito, kyläsepän tekemä.

Kerrostalon rappukäytävänäkymä ja yhteis-
majoitus eivät saa juurikaan ymmärrystä. Joku 
epäilee myös nykyaikaisen interiöörin aitoutta. 
”Ihan niin kun se olisi entinen baari. Siinä on tiski 
ja takana iso jääkaappi.” Tarkemmin katsottaessa 
se alkaakin vaikuttaa tilapäismajoitukselta. ”Siinä 
on joku terassi. Siellä voi olla vesistö tuolla takana 
tuolla sitten, siellä käydään. Se on lomakylän reu-
nalla.” Rappukäytävänäkymäänkin liittyy oma-
kohtaisia kokemuksia. ”Siinä on nyt sitten jonkun 
koti tuon oven takana. – – Kyllä mä oon Seinäjo-
ella asunut kahdeksan vuotta ja kerrostalossa, ja 
tuollaista se oli justiin.”

Juontaja tiedustelee, tuntuiko kerrostaloasun-
to kodilta. Keskustelija miettii. ”No, kyllä se peri-
aatteessa ehkä tuntuikin. Lakeuden risti näkyi 
siinä, ja – – parveke oli, ja siinä oli vielä siihen 
aikaan vielä vähän vihreetä peltoakin.” Itse kuvan 
rappukäytävään hän ei kodikkuutta liitä. ”Minusta 
se [rappukäytävä] tosiaan on aina karseen kolkko 
kaupungissa. – – Vaikka oot asunut kauankin, 
niin et sä tunne [naapureita]. Sä voit tervehtiä 
ihmisiä, harvoin saat vastausta. Sellaista se on.” 
Toinen keskustelija paikantaa kodikkuuden kuvan 
yksityiskohtaan: ”Semmoinen mikä tekee siitä jon-
kin verran kotia, on tuo postiluukku.” Ajatus saa 
tukea muidenkin muistoista. ”Kun kaupungissa 
opiskeluaikana asuin, niin se oli mun mielestä pa-
rasta, kun se postiluukku kolahti ja sai lehden.” Se 
oli kodin ääni. Keskustelijoiden mielestä postilaa-
tikon paikalla on yleisempikin merkitys asuntoa 
valittaessa. ”Mä aina katon, missä asti postilaa-
tikko on, että pääseekö yöpaita päällä hakemaan 
postin.”

Seuraavassa kuultokuvassa näkyy erilaisia 
luonnonkohteita. Pitääkö kotona olla luontoa?

”Pitää olla.” 
”Ehdottomasti.” 
”Kukkia…”

Keskustelijoiden kotiseudulla luontoa on runsaasti 
ja monessa muodossa. ”Sitä on täällä on kuule le-
veästikin. Ei se heti lopu.”  Arvellaan, että ihmisil-
lä on monenlaisia käsityksiä siitä, mikä on paljon. 
”Täällä kylässä sitä on riittänyt, ei oo epäilystä-

kään…” Luontoa pitää olla myös kodin sisätiloissa: 
kukkia ja viherkasveja, mitä voi nyppiä ja kastella. 
Joku kertoo laittavansa siemeniä ensin multaan 
itämään, jotta voi kesällä istuttaa ne pihamaalle. 
Luontokosketusta pidetään erittäin tärkeänä. Jos 
ei ole mahdollisuutta oikeaan luontoon, olkoon sit-
ten keinotekoisia, kuten virikekuvassa muovisyp-
ressi. ”Onhan niitä isoissa marketeissa, kaupoissa, 
onhan niissä kaikissa jossakin aina viheriää, joko 
keinokasveja tai ihan oikeitakin.” Niiden tarkoi-
tuksena on muistuttaa luonnosta. Niitäkään ei pi-
detä kelvottomina. ”Joskus muoviset on niin aidon 
näköisiä, että pitää oikein näin kokeilla, että onko 
ne aitoja.”

Juontaja tiedustelee vielä, mitä pitäisi näkyä 
kodin ikkunasta? Nopeimmat vastaukset käsit-
televät metsää eri muodoissaan. ”Suomalaista 
sekametsää.” ”Puita. Ja vihreää nurmikkoa.” Ko-
konaisuuteen lisätään vielä järvi. Yksi keskustelija 
lähtee siitä ajatuksesta, että ikkunasta pitää näkyä 
oma kotiympäristö. ”Mitä sitä pitäisi näkyä, se on 
näkynyt siinä ja sillä siisti.” Sitten mieleen tulevat 
eläimet. ”Tähän aikaan lintulauta, ja siihen pitää 
olla monenlaista ruokaa niille.” Joku paljastaa, 
että puhuja ”syöttää paremmin kuin ittiään niitä 
lintuja.” Juontaja haluaa vielä tietää, onko ikku-
nasta aina näkynyt sitä ensimmäisenä mainittua 
sekametsää? ”Silloin kun tuolla olin Turussa opis-
kelemassa, niin siellä nyt ei näkynyt tuota. Mutta 
– – kyllä sielläkin aina kuitenkin sitä luontoa aika 
lähellä ympärillä [oli].” Opiskeluasunnon ikku-
naankin luontoa järjestettiin itse: ”Kyllä lintulauta 
on ollut aina. Oon lintuharrastaja.”

Puuta ja nurmikkoa pitäisi näkyä, mutta muu-
takin saa olla. ”Liikennettä voi olla, mutta ei kovin 
lähellä sitä toista seinää.” Sitten mielipiteet hajoa-
vat sen suhteen, pitääkö ikkunasta näkyä muuta 
elämää. Joku tunnustaa tykkäävänsä seurata naa-
pureita. ”Sen verran vaan että saa vihiä, mihin 
naapuri meni.” 

”Mä en niin välitä. Mä en vahtaa ikkunasta 
oikeestaan ulos. Sitten, jos tarttee nähdä jotakin, 
niin mä meen itte kattelemaan ulos.” Lintulauta 
kuuluu silti hänkin ikkunalleen. ”No kyllä siinä 
lintulauta tietysti on, ja siinä aina joku hairahtuu 
– – sinne: variksia ja naakkoja etupäässä on ollut 
ja joskus joku orava ja yhteen aikaan oli fasaani. 
Niitä ei oo nyt näkynyt. – – Naapurin kissa huo-
lehtii siitä, että ei ne kovin ahkerasti tuu.” Tämä 
keskustelu jatkuu supatuksena. Muutkin puhuvat 
yhä linnuista. Kerrotaan, että keskustelun lintu-
harrastajalle soitetaan aina, kun pihapiiriin tulee 
tunnistamattomia lajeja. ”Joka päivä joku soittaa. 
Että mikä on tämä tämmöinen tikka, jolla on har-
maa pää. Mä sanoin, että se on harmaapäätik-
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ka… [naurunremakka] Se on hyvin selevä. Siinä on 
harmaata ja vihreää. Mä sanoin että joo, niin on.” 
Soittoja tulee samassa tarkoituksessa myös van-
hoilta asuinpaikkakunnilta Keski-Pohjanmaalta, 
vaikka hän on muuttanut sieltä jo 1960-luvulla.

Juontaja alkaa edetä jo varovasti kohti seuraa-
vaa virikettä, mutta keskustelijat pitäytyvät luon-
toaiheessa, sillä aihe ei ole vielä valmiiksi taputeltu. 
”Omenapuu pitää olla pihassa.” Tämä vahviste-
taan painokkaasti. Esille halutaan ottaa myös oma 
havainto siitä, kuinka luonnontiedostaminen on 
iän myötä muuttunut. ”Ilmeisesti tuohon luon-
toon suhtautuu ihan eri tavalla eri ikäkausina: 
Mä – –asuin Tampereella sellaisessa kaupungin-
osassa kuin Kaleva opiskeluaikana, ja nyt sattu-
moisin tyttö asuu samassa kaupunginosassa. Ja 
mä hämmästelin, kun oltiin siellä kylässä – –, että 
onko täällä näin paljon ollut puistoja ennen! – – 
Puisto oli silloin nuorempana paikka, jonka läpi 
oikaistiin jonnekin, pubiin tai minne nyt mentiin-
kin, joten – – sitä ei huomannut silloin nuorena. 
Sitä ilmeisesti ei arvostanut siinä asuinympäris-
tössä, missä silloin oli.” Keskustelijat päättelevät, 
että ”mitä vanhemmaksi ihminen tuloo, niin sitä 
luonnolle antaa enempi painoa.” 

Seuraava virike käsittelee asumiseen liittyviä 
palvelutarpeita. ”Siinä on ikäihmiseen liittyviä 
asioita, asioita, veisuuta ja sokerimittausta ja lu-
mitöitä, siivoamista, kuka kukkien hoitoa ja voi 
itteensäkin yrittää hoiattaa.”  Tehtävä tuo keskus-
telijoille mieleen television Uutisvuoto-ohjelman, 
jossa kuvakentille etsitään yhteisiä ja erottavia te-
kijöitä. ”Nämä kuuluu kaikki joukkoon.”

Virikkeen kuudelle kuvalle keksitään monia se-
lityksiä ja ne tuovat mieleen paljon asioita. Muovi-
kassi mainitaan ensin viinakaupan kassiksi, sitten 
se tulkitaan biohajoavana ympäristötietoisuuden 
merkiksi ja viimein huomataan, että kassin sisällä 
on kasveja. ”Siellä on tuoreita kasveja tuotu justiin 
ja istutetaan kohta purkkiin.” ”Puutarhalla käyty.” 
Samaan tapaan ravintolan päivällispöytä tulkitaan 
ensin kirkolliseksi tapahtumaksi tai kuorolauluksi. 
Tarkemmin katsottaessa laulukirja osoittautuukin 
ruokalistaksi. ”Se on sellainen koti, missä saa tila-
ta sen ruoan tuolta listalta.” Ruokapöydän kynttilä 
johti osalla ajatukset virsilaulujen suuntaan.

Lumikolaa käyttävä nainen tuo keskusteli-
joiden mieleen omat lumityöt. Kuvan kolaajaa 
moititaan turhan nuoreksi. ”Tuo ei kelepaa vielä 
eläkeliiton jäseneksi tuo, joka lykkää lumikolaa.” 
”Kyllä mä kuulemma reippaasti lykkään lunta, 
vaikka oon eläkeliittolainen.” Kukaan ei ajattele, 
että kuvassa olisikin palveluntuottaja tekemässä 
pihatöitä. Sen sijaan hieronta tulkitaan heti hyvin-
vointipalveluksi. ”Hyvää tekis tuo hierontakin, ei 

oo yhtään, tai savikylpy, vallan erinomainen…” 
Tarjotaan vaihtoehdoiksi savikylpyä, savihoitoa 
tai parafiinihoitoa. Verensokerimittari osoittautuu 
monille tutuksi laitteeksi; kuvasta tehdään pitkälle 
meneviä johtopäätöksiä: ”Aika terve tuo, kun ve-
rensokeria mittaa, eikö se oo 5,1? Se on ihan nor-
maali.” ”Joo ei kannata mitata ollenkaan tuollai-
sia…” ”Tulee vaan kalliiksi.”

Juontaja pyytää arvioimaan ulkopuolisten 
palvelujen tärkeyttä. Terveyspalvelut arvioidaan 
ykköseksi, lumipalvelut vähiten tärkeiksi. ”Mä oon 
motorisoinut tuon lumilykkäämisen kyllä, että ko-
neellistanut sen.” Keskustelun jatkuessa äänenpai-
not kuitenkin muuttuvat: ”Vaikka sitä tilaa tarttee 
ja pihamaata, niin kyllä se on ensimmäinen, mi-
hin talvella sitten tulee ongelmia. Että jos ei jak-
sakaan tehdä itte lumitöitä, niin kyllä sitten pitäisi 
olla palvelua saatavana että kuka ne tekee.” Kunta 
pitää auki ainakin joidenkin eläkeläisten pihoja. 
”Vimpelissäkin – – kunta kävi lykkäämässä elä-
keläisten pihaa yhen uran, mutta se loppui tämän 
vuoden alusta.” Palvelu on muuttunut harkin-
nanvaraiseksi. Suurten lumimäärien kanssa ovat 
vaikeuksissa hyväkuntoisetkin. ”Toissatalvena oli 
niin paljon lunta, että ei tiennyt mihin sitä laittaa 
sitten enää. Kun ei voinut yleisille [paikoille lykätä] 
ja ei saa naapurin tontille eikä tielle jättää.” Yhte-
nä mahdollisuutena väläytetään yhteistä kylätalk-
karia. ”Kyllä semmoista tarvitaan ja olis tarpeel-
linen.” Ajatus saa nopeasti kannatusta. ”Niitä on 
jo, samaten kuin hieroja menee kotitalouksiin…” 
Juontaja tiedustelee, käytetäänkö niitä? Keskus-
telijat epäröivät. ”Ainakin kylätalkkarin palveluja 
käytetään. Sillä kaverilla, minkä mä tunnen, niin 
sille on enemmänkin töitä, kuin se ehtii tehä…” 
Muista palveluista suosituimmaksi arvellaan siivo-
usrinkejä. ”Kyllä niille on tarvetta.” ”Mutta se on 
vaan monella hintakysymys.”

Nyt aletaan käsitellä terveyspalveluja, jotka 
aluksi arvioitiin kaikkein tärkeimmiksi. ”Soke-
rin mittaajan saa kyllä kotiin, mutta se vähän 
maksaa.” Arvellaan, että ennen pitkää jokaisella 
on oma mittari. Kauempana asuvat suhtautuvat 
epäillen mahdollisuuksiinsa käyttää palveluja.  
”Kun me tullaan noiden tarpeeseen, niin meille ei 
kukaan tule. Me asutaan siellä sivussa, niin se on 
kustannuskysymys.” Muut kannustavat muutta-
maan kirkonkylään. Rahalla saa kaikkia palveluja 
ja keskustassa ne tulevat edullisemmiksi. Erityiset 
senioritalot nähdään yhtenä ratkaisuna. ”Vaikka 
nyt kuinka ihannoi sitä omakotitaloa ja omaa pi-
haa ja niitä töitä, mitä siellä saa tehdä, niin kyllä 
me ollaan vääjäämättä menossa sitä kohti, että 
me tarvittais tämmöisiä palveluasuntoja, senio-
ritaloja.” Juontajaa kiinnostaa, mitä senioritalolta 
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odotetaan. ”Tarvittais kuitenkin riittävät huone-
tilat, missä kaks kammaria vähintään. Ja keit-
tiö.” Toiveita kertyy nopeasti: ”Ruokapalavelut, 
siivouspalavelut, hoito, tarvittaessa hoituri siinä 
vielä ja sitten yhteys johonkin lääkäriin. Ei siellä 
lääkäriä tarvita, mutta hoituri pitää pyöriä, jos 
on enempi sitä porukkaa.” Ruuanlaitto ja ruokailu 
halutaan kuitenkin pitää yksityisenä tapahtumana 
mahdollisimman pitkään. ”Aika huonokuntoinen-
kin jaksaa kyllä omaa ruokaa laittaa vielä täs 
keittiötasolla, että mun mielestä se, että mennään 
yhteiseen tilaan syömään niin se on sitten jo sitä 
vapauden vientiä.”

Keskustelijat ovat huolestuneita julkisten pal-
velujen rapistumisesta. ”Jos tämä kehitys jatkuu 
niin kun nyt näyttää, että aina kaikesta vaan tin-
gitään ja tingitään, niin kyllä meidätkin myyään 
liimatehtaaseen.” Vanhustenhuoltoa verrataan jo 
vanhaan huutolaisjärjestelmään: halvin liimateh-
das hoitaa. Tyhjilleen jäävissä koulurakennuksissa 
nähdään yksi mahdollisuus kylien vanhuspalve-
luille. ”Kun noita kouluja lopetetaan, niin eikö se 
voisi olla ihan sellainen varma järjestelmä, että  
– – aina siitä koulusta, mikä lopetetaan, niin siitä 
aletaan tekemään sitten ikäihmisten asunnot, niin 
niiden ei tarvi muuttaa? Esimerkiksi – – minä 
meen Rantakylälle siihen koululle sitten, eikö se 
ole ihan selvä asia?” Senioritalojen ongelmana 
pidetään kuitenkin niiden kustannuksia. ”Se on 
vaan edelleen sittenkin kustannuskysymys. – –  
Tehdään se millä kaavalla tahansa.  – – Neljästä-
toista kuuteentoista [ihmiselle] helposti saadaan 
sellainen kämppä. Siinä on yhteinen tila valmiina 
ja keittiö valmiina ja jumppasali valmiina. Mutta! 
Se, ei se toimi. Se vaan, kuitenkin se lämmittämi-
nen, niin hoitavien ihmisten mukana olo. Vaikka 
miten laskee, se ei toimi. – – Yksityiselle ihmiselle 
tulee semmoinen puolitoista–kakstonnia on mini-
mi.” Joku epäilee, että EU-direktiivit eivät välttä-
mättä koulurakennuksessa täyttyisi. Ajatuksena 
vanhaa koulua pidetään kuitenkin hyvänä. Yksi-
tyinen toimija pystyisi ehkä toteuttamaan ajatuk-
sen, mutta ”äkkiä se kalkulaattori sanoo, että ei 
tämä käy.”

”Ei ainakaan enää paluuta sinne agraariyh-
teiskunnan aikaan voi olla, että nuorempi väki 
hoitaa vanhemman väen niin kun silloin 50-lu-
vulla vielä täälläkin tehtiin. Kyllä se aika on ollu ja 
menny.” Laitosasunto on keskustelijoiden mielestä 
ainoa toteutettavissa oleva ratkaisu, sillä nuoret 
asuvat jo muualla. ”Vaikka kuinka hienoja aja-
tuksia tekee, hallitus – –[että] kotona hoidetaan 
vanhukset, ei se tuu käytännössä onnistumaan 
koskaan. Kyllä laitos se vain on, ei siitä mihinkään 
pääse.” Kotihoidon vahvistamisesta on juuri uuti-

soitu, samoin laitoshoidon epäkohdista. ”Jos ei oo 
omaisia, niin kellariin pistetään hoidettavaksi. 
– – Kun ei kukaan niiden puolesta valita, niin ne 
voi olla siellä.” Keskustelijat vertailevat kokemuk-
siaan: useimpien lapset ovat muuttaneet kauas. 
”Ei ne paljon välitä, eii. Käyvät silloin, kun rahaa 
tarvihtevat…” ”Justiin niin! Mä sanoin, niinkun 
meilläkin, niin takuumiestä.” ”Kysyin tietokone-
ekspertiltä, että tuuppas kattomaan tätä, niin se 
napsauttaa sormia.’ Kyllä minä tulen!’”

Juontajaa kiinnostaa vielä edellä mainittu syy-
tinkiasuminen. Pidettäisiinkö sitä jonkinlaisena 
ihanteena? Keskustelijat kiistävät. ”Ei, – – se oli 
senaikainen välttämättömyys.” Aiemmat äänen-
painot lientyvät tuntuvasti: ”Kyllä monet lapset 
varmaan mielellään hoitais vanhempiaan, mut-
ta kun asunnot on semmoisia.” ”Ei oo tiloja, ja ne 
asuu muualla.” Kaikki eivät edes haluaisi lastensa 
syytingille, mutta kerrotaan, että ei siihen Suomes-
sa myöskään erityisemmin kannusteta. ”Mutta esi-
merkiksi kun meidän nuorin muutti Saksaan, ja 
kun ne suunnitteli siellä rakentamista, niin siellä 
olis saanut valtiolta tietyn osan rakennuskustan-
nuksiin avustuksia, jos ne olis tehneet semmoisen 
talon, missä olisi ollut vanhemmille huoneisto 
vieressä. Että ne hoitais vanhempia. Eli se olisi 
lainoissa ollut tämmöinen helpottava seikka. Ja 
sitä olis voinut vuokrata – – niin kauan, kun ei 
oo tarvetta isovanhemmille tulla siihen.” Meillä 
syytinkiasumista pidetään menneisyyden asumis-
muotona. ”Sehän oli ennen, siellä oli vanhojapiiko-
ja ja vanhojapoikia ja sitten oli vielä vanhemmat 
oli syytingillä samassa talossa, siellä oli paljon-
kin porukkaa.” Mutta laitosasuminenkin maksaa. 
”Jos me mennään johonkin laitokseen, niin pal-
jonko sitä sitten annetaan sitä eläkkeestä omaan 
käyttöön? – – Kyllä moni laps harkihtis, että jos 
mä hoitaisinkin vanhempiani, niin mä saisin sen 
niitten eläkkeen käyttööni.” Keskustelijat laskeske-
levat, että eläkkeestä vain 150 euroa jää vähimmil-
lään omaan käyttöön, loppu menee palveluntarjo-
ajalle. 

Juontaja tiedustelee, olisiko realistista harkita 
muuttoa esimerkiksi pääkaupunkiseudulle, lähem-
mäs lapsia? ”No minä en pidä sitä mahdottomana 
sitten, kun se elämänvaihe tulee, että – – jää yk-
sin ja eikä oikein pärjää yksin.” Kannat hajoavat. 
Kaikkia ei omien lasten läheisyys erityisemmin 
houkuta: ”Kyllä niistä isomman riesan saa, kun 
ne on lähempänä.” Vaihtoehtona olisi laitoshoito. 
”Esikaupunkialueilla on niitä senioritaloja. En oo 
käynyt kysymässä, että paljonko täällä eläminen 
maksaa, mutta aion käydä.” 

Joku tietää, että hintaa on parhaimmillaan        
4 000 euroa kuussa. ”Niitä on erilaisia. Se neljä-
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tuhatta on tietenkin liikaa, mutta olis edes puolet 
siitä, niin sitä lähettäis harkittemaan.” Yksi osal-
listuja on nähnyt Amerikassa kokonaisen senio-
rikaupungin: ”Käytiin tuolla Vetelin mieskuoron 
kanssa USAssa amerikansuomalaisten kesäjuh-
lilla laulamassa, niin mentiin sellaisen kaupungin 
ohi, jossa asukkaan alaikäraja piti olla 55 vuotta. 
Sen nuorempia sinne ei ollenkaan otettu asumaan. 
Ja aika iso kaupunki.” Muistellaan, että joku vim-
peliläinen olisi asunut sellaisessa paikassa.

Seuraava virikedia kuvaa elämäntyylien kirjoa, 
mutta virikkeessä oleva lasten kuva pidättää kes-
kustelun vielä syytinkiasumisessa. ”Mun mielestä 
valtionvallan pitäisi ottaa tämmöinenkin asia 
huomioon, että  tuettais semmoista rakentamis-
ta, missä olis – – syytinkikammaripaikkoja – –. 
Miten ne [lapsenlapset] olis onnellisia, kun mum-
mo olis siellä ja paistais lättyjä!” Juontaja kysyy, 
olisiko onni molemminpuolista? ”Ainakin jonkin 
aikaa.”  Kaikki virikkeen kuvat hyväksytään asi-
aankuuluviksi. Erikseen tyytyväisyyttä ilmaistaan 
keinutuolista, tanssista ja matkalaukuista. Sitten 
aletaan pohtia, kuinka vanha pitää olla, että pos-
ti kannetaan ovipieleen. ”Sekin on muuten hyvää 
palvelua.” 

Kun juontaja tiedustelee, mikä näistä kuvista 
kuvaa erityisen hyvin nykyistä elämäntyyliäsi, eni-
ten kannatusta saavat matkalaukku ja keinutuoli. 
Lapset ja lapsenlapsetkin ovat monilla jo liian van-

hoja. Ne kuitenkin herättävät heti paljon keskuste-
lua. ”Minä vein lapsenlapselle tuommoisen pikku-
keinutuolin justiin syksyllä, panin autoon ja vein 
sen sinne, kun ei olevinaan meille enää sopinut. 
Se halus sen nimenomaan. ” ”Meidän – – muutti 
Saksaan, niin sen piti saada soututuoli mukaan.” 
”Kolmivuotias sanoi, että hoiratko mummu mi-
nua? Pidätkö minusta huolta?” 
”Meillä se viisvuotias, mikä meillä on pienin, niin 
sanoi, että paappa kiusaa minua.”

Keskustelijat kertovat matkustelevansa paljon. 
”Aina oottaa sitä pakkausta, että milloin pakataan 
ja lähetään.” Varsinkin talvella käydään mieluus-
ti lämpimässä. ”Ei kannata varastoon asti viedä 
matkalaukkua ollenkaan, se on aina käden ulottu-
villa.” Matkoilla käydään sekä lähellä että kaukana.  

”Ulkomaillakin. Nyt ei oo pariin kuukau-
teen käyty missään.” Jo tiedossa olevina kohtei-
na mainitaan Kalajoki, Lehmiranta, Lappi, San 
[Francisco] ja Madeira. ”Pitäis lähteä Lapissa 
käymään vielä tässä talvella ja pitäis ehtiä vielä 
jossain lämpimässäkin vielä, että en tiedä, milloin 
nämä kaikki ehtii toteutua.” Suunnitelmia tuntuu 
olevan paljon. ”Haaveena on, että pääsis silittä-
mään lehmää Intiaan.” Joku neuvoo, että lehmiä 
on lähempänäkin. ”Ei ne oo samanlaisia lehmiä.” 
Ulkomaanmatkailussa on selvästi ihan oma jänni-
tyksensä.
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AlAjäRven Asumiskeskustelu

ka. Niin joo, Vaasassa olin koulussa kolme vuotta 
siellä, että siellä meni aikaa, mutta että täällä on 
itellä tullut jo kakskymmentäkolome vuotta oltua 
täällä. Että tilapäisiä koteja on ollut sitten tuolla 
matkan varrella.” Kodittomuutta on vaikea kuvi-
tella omalle kohdalle. ”Niin, kyllä se on hankala 
kuvitella elämää kodittomana. – – Siitä koditto-
muudestakin on tullut kaikenlaisia ohjelmia te-
levisiossakin, että mihin ihminen yleensä pystyy 
– – ilman kotia? Että kyllä se kaiken perusta on. 
Vaikka se olisi väliaikainenkin koti, niin kyllä se 
pitää olla kuitenkin ihmisellä.” 

Yksi keskustelija korostaa kodin pysyvyyttä: 
”Musta tuntuu, että tällä ikää se kodin vaihtami-
nen toiseen paikkakuntaan, se tuntuu suurelta 
kynnykseltä. Silloin kun mä jäin eläkkeelle, niin 
moni ihmetteli, että kuinka sä tänne jäät, että etkö 
sä lähde tuonne Keski-Suomeen kotiseudullesi – – 
mistä oot kotoisin, että siellähän sun ystävät on ja 
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Alajärven keskustelutilaisuuden yhteistyökump-
panina oli Alajärven Kansalliset Seniorit ry. 
Keskustelu pidettiin 27.1.2014 Alajärven seura-
kuntakeskuksessa. Tilaisuuteen osallistui kuusi 
keskustelijaa.

Kaikki keskustelijat ilmoittavat olevansa Ala-
järveltä selittämättä, mitä sillä tarkoitetaan. En-
simmäinen virike, koti, johtaa keskustelun kuiten-
kin heti asuinpaikkakunnan vaihtoon. ”Niin. Koti 
on perusta oikeestaan… Sanotaan, että koti on 
perusta ihmiselle.” Ja muullekin toiminnalle. Sik-
si kodin vaihtaminen on vaikeaa. ”Jäin eläkkeelle, 
niin vähän suunnittelin johonkin muuttaa, mutta 
mihkä sitä kotoaan muuttaisi.” Moni on kuitenkin 
muuttanut Alajärvelle muualta. ”Ei tämä paik-
kakunta ole meidän alkuperäinen. Minä oon ite 
kans, oon Perhosta kotoisin ja asunut siellä, läh-
tenyt hyvin nuorena, muuttanut Kokkolaan ja sen 
jälkeen Lappajärvelle ja tää on nyt jo kolmas paik-
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kaikki. Mä totesin, että hei, täällähän mä tunnen 
kaikki, ja jos mulle joku hätä tulee, niin mä tiedän 
mistä apua lähdetään [hakemaan]. – – Tässä iässä 
enää sitten ystävien löytäminen, vaikka olisi kuin-
ka entinen kotipaikka, ei se oo helppoo.” Ystävien 
mainitseminen herättää muutkin ymmärtämään 
muuttamisen vaikeudet. ”Eihän siellä oo enää 
meidän tuttuja juuri ollenkaan.” ”Siellä on uudet 
asukkaat.” Paikkakunnalle on juurruttu perusteel-
lisesti. ”Meilläkin tosiaan, kun eläkkeelle jäätiin, 
niin meillä asuu tenavat tai lapset tuolla Etelä-
Suomessa ja [ajateltiin] että sinne ilman muuta 
muuttaa. – –  ’Sosiaalinen verkko on niin paljon 
voimakas, että sinne muutat sitten.’ Niin kyllä se 
on vaikia saada sitä sosiaalista verkkoa siellä 
enää sellaista, kun se on täällä tai siellä, missä on 
asunut kauemman.” Toinen keskustelija kertoo 
tulleensa Alajärvelle vain vuodeksi. ”Mä ajattelin, 
että vuoden ollaan ja sitten lähdetään. Mutta kyllä 
siinä meni neljäkymmentä vuotta. Ja nyt en enää 
lähde mihinkään!” Ystäväpiiri on vaihtunut sekä 
itsellä että vanhoilla tutuilla. ”Siellä kotiseudulla 
on todella vähän niitä entisiä tuttuja, ja ne jotka 
siellä on, niin niillä on sitten oma ystäväpiirinsä 
siellä, että siihen on vaikea mennä väliinkään.” 
Asioiden hoitaminenkin sujuu turvallisesti. ”Tässä 
iässä tarttee aina kaikenlaista apua – –. Täällä 
mä tiedän, mistä mä lähden sitä hakemaan. Että 
sekin antaa sellaista tiettyä turvallisuutta.” ”Vie-
raalla paikkakunnalla olis 112 vaan.”

Mikä kodeista on ollut tärkein ja mikä kotoisin? 
Kaksi kotia nousee ylitse muiden. ”Oma syntymä-
koti, se oma alkuperäinen perhe ja sitten tärkeä 
on ollut se, missä on ollut taas oma perhe, omat 
lapset ja oma aviomies ja se koti, minkä on perus-
tanut sitten aikuisiällä. Että ne kaks, siinä välillä 
on ollut muitakin, mutta ne kaks on tärkeintä. 
Että kyllähän sieltä omasta lapsuudenkodista, nyt 
varsinkin kun on jotenkin ollut aikaa ja intressiä 
muistella niitä lapsuuden aikoja, niin kyllä sieltä 
vaan aika paljon kaikenlaista on sitten kulkeutu-
nut mukana. No sitten taas kun on oman kodin 
perustanut ja perheen, niin sitten sinne on tullut 
taas omat asiat ja niitä mä pidän kaikista tär-
keimpänä, tärkeimpinä.” Lapsuudenkotia sano-
taan usein tärkeimmäksi, mutta keskustelijoista se 
ei ole ollenkaan selvää. ”Ainakin itellä on ollut se, 
että mihinkä on muuttanut ja siellä on asunut, niin 
se on aina senhetkinen koti ja ehkä se on kotoisin 
se paikka. Mä ainakin koen sen sillä lailla.” Moni 
ajattelee, että kotoisin koti on ollut se, jossa on viet-
tänyt eniten aikaa. ”Mä ite oon lähtenyt 17-vuoti-
aana poes, että tietysti siinä on aika vähän ollut 
sitä syntymäkotia. Sehän tuntui silloin hyvältä ja 
turvalliselta, mutta aika lyhkäinen aika kuitenkin 

sitten.” Toinen keskustelija valitsee nykyisen ko-
tinsa samasta syystä. ”Missä kodissa tällä hetkel-
lä asuu, niin siinä – – minä oon asunut kaikista 
pisimpään, niin ehkä se tuntuu ainakin minulle 
kaikista kotoisimmalta.” Joku arvelee, että pitkä-
aikainen koti on laitettu vähitellen siihen kuntoon, 
kuin sen on halunnut. Toinen keskustelija on kui-
tenkin sitä mieltä, että nykyinen koti on aina kotoi-
sin.  ”Vaikka on muuttanut usiamman kerran, niin 
aina se on kuitenkin se tavallaan oma koti.”

Joukossa on myös yksi siirtokarjalainen, joka 
on joutunut lapsuudessaan jättämään kotinsa pa-
kon vuoksi.

”Mun vanhemmat oli aina lähtemässä Vii-
puriin heti, kun tulee maharollisuus. ’Vielä muu-
tetaan sinne takaisin…’ – – En tiedä, jäikö siitä 
sellainen, että – – mulla ei ole minkäänlaista 
[hinkua sinne]… Mä aina ajattelin pienenä, että 
voi kamala! Minä joudun lähtemään täältä Keski-
Suomesta, Äänekoskelta nyt johonkin Viipuriin!” 
Käymättä on jäänyt. ”Emmä käy, eikä mua kiin-
nosta yhtään. Mä nään sen verran kuvia ja filmejä 
sieltä paikkeilta, että mä en halua.”

Vain yksi keskustelija nimeää lapsuudenkodin, 
ennen muuta sen yhteisöllisyyden vuoksi. ”Kyllä 
mulle tärkein on se lapsuuden koti, tai oikeestansa 
se on se ympäristö siinä Laajakoskella, semmoi-
nen sadan perheen yhteisö siellä. Kaikkien isät 
oli melkeen saman työnantajan palveluksessa ja 
muuta. Se ympäristö, ei, koti ei ollut mikään niin, 
mutta se oli semmoinen turvallinen.” Nykyinen 
kotikin on hänelle tärkeä: ”niin, emmä siinä olisi, 
ellen olisi tyytyväinen.”

Kasvuympäristön turvallisuus on keskuste-
lijoiden mielestä keskeinen kodikkuuden tekijä. 
”Sanoit siitä turvallisesta kodista, niin kyllähän 
se meillä kaikilla on ollut turvallinen. – – Pojan 
viikareet, mehän tehtiin mitä tehtiin ja selekään 
saatiin tai oikeestaan isä tukisti ja varmaan sen 
jälkeen on tukka lähtenytkin. Aina, kun jotakin 
kepposta teki, niin aina – – äiti antoi piiskaa.” 
Muilla on samankaltaisia kokemuksia.

”Se oli niitä sen ajan kasvatusperiaatteita.” 
”Että tänä päivänähän se sellainen ei käy enää.” 
Kenellekään ei silti ole jäänyt kokemuksista trau-
moja. ”Ei, ei oo jäänyt, vaikka ite haettiin piiskaa 
ja laitettiin se oven päälle, mutta ei siitä oo jäänyt 
yhtään mitään.” 

Keskustelijat huomaavat itsekin, että melkein 
kaikki tuntuvat pitävän parhaimpana sitä kotia, 
jossa juuri nyt asuvat. ”Tulee jotenkin semmoinen 
tunne tästä keskustelusta, että meillä taitaa olla 
kaikilla kaikista kotoisin paikka tämä, missä me 
nyt asutaan. Että jos ei se olisi kotoisin, niin eikö 
me tehtäisi jotain sen asian eteen? Että vaihdettais 
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vaikka huonekaluja tai tehtäis jotain remonttia tai 
muutettais pois? Että kyllähän sitä on koittanut 
luoda sen kodin semmoiseksi, että siellä viihtyy.” 
Monet myöntelevät, yksi on kuitenkin jyrkästi eri 
mieltä: ”Minä oon Vimpelistä kotoisin, ja meillä 
oli koti sellaisella korkealla mäellä, josta Lappa-
järven selkä näkyy hyvin komeasti ja kauniisti ja 
näköala oli joka puolelle, mutta täällä nykyisessä 
kodissa ei mitään muuta näy, kun naapurin sei-
nät siinä, että ei näy paljon mihinkään. Mä sa-
noin, että kyllä tämä on sellainen kattila, jossa 
joutuu asumaan… Edelleenkin voi sanoa…” Uu-
den asuinpaikan puutteita voi kuitenkin paikata 
loma-asunnolla. Lappajärvi on hänelle edelleen 
tärkeä kesämökkipaikkana.  ”Se on se kesämökki 
siellä Lappajärven rannalla. – – Se on sellainen 
henkireikä, kun sinne menee…” Muut myöntävät, 
että ympäristö vaikuttaa olennaisesti asumiskoke-
mukseen. ”Se riippuu paljon siitä, että minkälai-
nen se ympäristö on ja mihin on tottunut.” Toinen 
keskustelija kertoo, että hän on kaivannut Etelä-
Pohjanmaalla mäkiä ja järviä. ”Ainakin alkuaikoi-
na, kun lähin Keski-Suomeen niin musta tuntui, 
että elämä voittaa, kun mä olin Saarijärvellä, kun 
alkas näkyä mäkiä ja järviä ja sillä tavalla. Ja sit-
ten, kun ruvettiin mökkiä ettimään, niin Ähtäri oli 
vähän sellainen alue – – johon oli tottunut lapsuu-

dessa, että se mökki laitettiin sitten sinne Ähtäriin. 
Tämä oli jollakin tavalla ympäristönä niin erilai-
nen. – – Mä viihdyn siellä meidän mökillä yksis-
täni vaikka kuinka kauan. Nautin katella järviä ja 
maisemaa ja tämmöistä.”

Juontajaa kiinnostaa kuulla enemmän, mil-
laisia asioita on kulkenut aikaisemmista kodeista 
tähän päivään asti. Ensimmäinen keskustelija ker-
too, että varhaislapsuus sota-aikana ja sen jälkeen 
ei ollut leveää elämää. ”Oon kokenut sen surkeuden 
ja köyhyyden. – – Sieltä on seurannut jonkunlai-
nen semmoinen muisto kumminkin – –, että nyt 
osaa tosissaan olla kiitollinen kaikesta, mitä tänä 
päivänä on tarjolla. – – Tiettyjä tapojakin on 
jäänyt. Että mun äidillä oli esimerkiksi sellainen 
[periaate], että kaikille tavaroille piti olla paikka. 
Se löi aina rautanaulan seinään, kun tuli joku uus 
tavara, mikä piti säilyttää, ja sitten meillä oli kova 
kuri lapsilla, että jos joku tarvii niitä saksia tai sitä 
vasaraa, niin se pitää palauttaa siihen samaan 
paikkaan. Niin mullakin on semmoinen periaate 
sitten ollut omienkin lasten kanssa omassa huus-
hollissa, että tavaroille pitää olla paikka, mistä 
se löytyy. Että niitä ei saa jättää sinne tänne.” 
Tavaroiden järjestys tulee vanhemmiten entistä 
tärkeämmäksi. ”Niin, että muistaa, missä on. Että 
sellainen turhanpäiväinen hakeminen – – tai kal-
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laaminen niin kun täällä Alajärvellä sanotaan – 
niin jäis vähemmälle.” Muut myöntelevät: ”Se on 
semmoinen tulevaisuus meillä.” ”Tulevaisuuden 
ammattietsijä.” Yksi keskustelija kertoo oppineen-
sa lapsuudessa säästeliääksi. ”Nuukuus on jäänyt 
sieltä syntymäkodista.– –[Isä] oli hyvin nuuka ja 
mitään ei oikeen saanut tuhulata. Aina oli kaikki 
kallista ja näin. – – Sitten kun pyyti siltä – – ra-
haa, että ’saisko vähän rahaa?’ Että minkä takia 
sen vähä-sanan mun piti aina siihen sanoa? Että 
saisko vähän rahaa? Niin aina oli vastaus, että 
’Miten vähän?’”

Näytetään erityyppisten asumusten kuvasarja. 
Koira ilahduttaa, mutta asumuksista ei oikeastaan 
mikään.
”Iglua ei, siellä on kylymä…”
”Koirankoppia ei.” ”Vähän liian pieni…”
”Pilvenpiirtäjää ei missään rakkauessa.” Juon-
taja tivaa perusteluja. ”Siksi, kun on korkian pai-
kan kammo. Ei uskaltaisi kattoa ulos ollenkaan 
tai pitäis ekakerroksessa asua.  Että tässä mulle 
jäis vaihtoehdoksi ainoastaan nuo intiaanit, jotka 
tuossa kodassa asuu.”

Virikkeen nykyaikaista omakotitaloa ei tunnis-
teta asuinrakennukseksi ensinkään.  
”Se ei varmaan oo asuinrakennus.” 
”Omakotitalo se on.”
”Olisko?”
”Hirrrveän näköinen! Siis arkkitehtoonisesti, ai-
van kamala!” Yksi keskustelija rohkenee kuitenkin 
kannattaa tätä taiteen tuotetta. Se olisi varmasti 
valoisa. ”Kuule, aina löytyy ikkunapöytä tuolta.” 

Häntä miellyttää omakotitaloratkaisu. ”Kyllä 
mä tuohon omakotitaloon menisin, mutta pie-
nempi riittää.”

”No ei siinä mitään, mä voisin käydä teillä ky-
lässä, jos se ei olisi kovin kaukana, mutta kyllä mä 
pidän sitä hirvittävänä.” Jonkun mielestä teltta 
on vaihtoehdoista kodikkain, mutta Suomen oloi-
hin sopimaton. ”Tuo intiaanien telttahan on hyvä, 
mutta meillä talvella taitaa olla vähän hankala.” 
Se kelpaisi, jos ei olisi talvea lainkaan.

Pilvenpiirtäjän ongelmaksi tarkentuu luonnon-
ympäristön puute. ”Eihän sitä tänne ympäristöön 
vois ajatellakaan, mutta kyllä tuommoisessa ki-
vierämaassa, kun tuo on tuo kaupunkikuva, niin 
olis kyllä kamalaa asua. Onhan siellä pikkuisen 
vihreää tuolla kanavan reunalla, mutta ei hyvä-
nen aika sentään. Että tuo on kuitenkin maanlä-
heisin asumismuoto ja -maisema noilla, onko ne 
intiaaneja vai onko ne jotakin muuta etnistä ro-
tua?”

Yksi keskustelija valitsee lopulta koirankopin. 
”Tuo on kaikista kodikkain tuo koiran koppi. Siellä 
ei mahdu kuin koira asumaan.” Juontaja tahtoo 

tietää, mikä siitä tekee kodikkaan. ”Se on ainakin 
tyytyväisen näköinen kun kattoo.” ”Se on puuta, 
ja sitten siinä on tuommoinen perinteinen muoto, 
harjakatto ja sellaista, niin se on minun silmääni. 
Sitten viheriä maisema takana. Se on sen takia 
minusta kodikkain.”

Omakotitalon kannattaja vetoaa oman valin-
tansa puolesta: ”Onhan tuossa omakotitalossakin 
vihreää maisemaa.” Taloa ympäröi nurmikenttä. 
”Kun oikein tarkasti kattoo. Joo, on tuommoinen 
oikein lyhyeksi leikattu nurmikko tuossa, hyvin 
puutarhuri hoitanut sen.” Rakennus tuo mieleen 
jonkin toisen erikoisuuden. ”On vähän vastaavan-
lainen, kun Laihialla se pyöriä talo, tynnyritalo.” 
Joku epäilee, että noin monimutkainen talo olisi 
rakennusmiehillekin kaamea. ”Eihän tuossa mi-
tään ongelmaa oo. Lujuuslaskelma vaan, ettei tuo 
[yläkerran uloke] tipaha alas tuolta.” Iglun eduksi 
luetaan puhtaus ja maisemaan sopivuus, haitta-
puolena on kylmyys. ”Vois kuntoillakin – – lumi-
töitä tehdessä.”

Juontaja kysyy, minkälainen asunto kuvasar-
jaan pitäisi täydentää, jotta olisi eniten keskusteli-
joiden mieleen. ”Perinteinen suomalainen puuta-
lo, jossa mulla on ilo ja onni nytkin asua. Järven 
rannalla keskellä kaupunkia.” Ympärille halutaan 
puita ja luontoa. ”Ja mulla on sama, me ollaan 
rajanaapuri nyt, samat maisemat ja muuta.” 
Toisella asujalla on talossaan kuitenkin kiviver-
hoilu. ”Tässä on omakotiasujia kaikki muut paitsi 
[yksi].” Hänelle tarjotaan vaihtoehdoksi pilvenpiir-
täjää, josta näkisi kauas, mutta hänellä itsellään on 
toinen käsitys: ”Mulla on iän päivän ollut se, että 
omakotitalo se olis ainoa asumismuoto, mutta 
olosuhteiden pakosta on joutunut valittemaan täl-
laisen rivitalon, josta en lähe mihinkään.” Muut-
kin lieventävät kantojaan: vaikka omakotitalo on 
aina ollut ihanteena, se ei ehkä tulevassa elämän-
vaiheessa olekaan toimivin. ”Yksineläjille tulee 
mieleen tässä iässä se, että joku helepompi asu-
mismuoto kuin omakotitalo. Että kun siinä on kui-
tenkin ruohonleikkuut ja siinä on lumityöt ja muut 
sellaiset lämmitykset. Puilla nytkin oon takassa 
pitänyt tulta joka päivä, kun ollut näitä pakka-
sia, että sehän on niinkun tosiasia, että jotain hel-
pompaa pitää ennen pitkää varmasti suunnitella. 
Vaikka niin kauan kun on terve, niin menee tuo-
kin.” Oman talon hoitotöistä halutaan kuitenkin 
pitää kiinni mahdollisimman pitkään. Se on tärkeä 
itsenäisyyden merkki. ”Nyt jo moni ihmettelee, että 
kun tekee kaikki lumityöt ja ajaa nurmikot ja mä 
en voi ajatellakaan sitä aikaa, että mä siirtyisin 
[muualle]. Että viimeiseen asti pinnistelen kyllä 
siinä.” Ajatuskin kerrostaloasumisesta tuntuu vai-
kealta. ”En oo koskaan asunut, kun opiskeluaika-
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na kerrostalossa – – Mä varmaan kuolen sitten, 
[kun] mä joudun muuttamaan.” Kerrostalossa on 
vaikeaa naapureihin sopeutuminen, mutta myös 
talon korkeus.  ”Ja mulle oli tärkeää aikanaan, kun 
sitä omakotitaloa ruvettiin rakentamaan, että 
kun tulee ulko-ovesta ulos, niin – – on heti maan-
pinnalla. – – Saa mennä pyykkinarulle sinne vie-
mään pyykkiä.”

Joku arvelee, että yksiöön jokainen kuitenkin 
lopulta päätyy: ”Mitenkä se menikään se ihmisen 
elinkaari: yksiö, kaksio, omakotitalo, rivitalo, 
yksiö.” Muutkin myöntävät naureskellen – joskus 
myöhemmin. ”Joo, näin se on. Että kyllä se sem-
moinen ajatus tuntuu, että emmä halua vielä.” Pil-
venpiirtäjän suosikikseen maininnut pysyy valin-
nassaan. ”Kyllä se olis tuo kerrostalo minulle.” 132. 
kerros kuulostaa korkealta, mutta asumisen help-
poudella on hänelle suuri merkitys. ”Kyllä muakin 
huippais, ei se, mutta kyllä siihen tottuis. Ei tarttis 
tehdä pihatöitä, ei tarttis tarkkailla mitään.” – – 
”Menee tuonne rantapuistoon istuskelemaan ja 
kattoon.”

Näin vähälumisena talvena keskustelijat poh-
tivat, tarvitseeko lumitöitä tulevaisuudessa tehdä 
oikein missään. Omiin asuntoihin ollaan pääsään-
töisesti tyytyväisiä; mihinkään ei haluta muuttaa, 
mutta… ”Näin vähän itse kullakin, että rupee ole-
maan vähän liian iso siivouksen kannalta.” ”Joo, 
se on.” 

Seuraavassa virikekuvassa huomio kiinni-
tetään ensimmäiseksi pohjapiirrokseen, ja juuri 
käynnistynyt keskustelunaihe jatkuu. Nykyinen 
asunto on tarpeettoman suuri tämänhetkisiin 
tarpeisiin. ”Mulla on viis huonetta ja keittiö.” Pi-
laillaan, että osa on kovin vähällä käytöllä. ”Pitää 
käydä kattomassa ovelta, että mikäs tämä oli-
kaan…” – – ”Käydään kurkistelemassa, että tämä 
on pojalla ollu täällä ja vähän pölyjä kattomassa, 
että pitäisköhän täällä siivota.”

Virikkeeksi on tarkoituksellisesti valittu hie-
man erikoinen pohjapiirros. ”Näyttää tuossa poh-
japiirustuksessa siltä, että siinä on yläkerta ja sit-
ten vielä alakerta, kun menee raput ylös ja raput 
alas, että ei ainakaan tämänikäinen ihminen enää 
ottais sellaista asuntoa, joka on monessa kerrok-
sessa. Että kyllä se pitää sitten kaikki olla samassa 
[tasossa]. Ei tuo muutenkaan oo hyvännäköinen 
pohjapiirustus, siinä on tuommoisia solukoita.” 
Keskustelijoiden mielestä pohjaratkaisu muistut-
taa 50-luvun rintamamiestaloa. ”Meillä on Ala-
järvelläkin sellaisia rivitaloja, että niissä on kaksi 
kerrosta ja ulkoa menee portaat sinne toiseen ker-
rokseen, niin kyllä monet on niistä joutunut luopu-
maan niistä yläkerran huoneistoista, kun rupeaa 
menemään jalat ja kunto heikkenee.”

Sitten huomio kiinnittyy taustakuvana olevaan 
karttaan. ”Pitääkö ottaa kantaa siihen, missä 
päin Suomea haluais asua, vai?” Juontaja ei jar-
ruttele. ”Kyllä me Keski-Suomeen me lähettäis. 
– – Järviä olisi, vähän isompia järviä.” ”Niin on, 
ja vähän mäkiäkin.” Pariskunta kaipaa vaihte-
lua maisemiin, vaikka ei kaikkein tasaisimmalla 
Pohjanmaalla ollakaan. ”Nyttenkin näkyy [järvi] 
aina, kun järven rannalla tuossakin olen. – – Mä 
olen keväällä tulva-aikaan ottanut kuviakin siitä 
sitten.” Myös Oulussa syntynyt keskustelija myön-
tää miettineensä paluuta Pohjois-Pohjanmaalle. 
”Aluksi kun muutin tänne Alajärvelle, – – niin 
aina, kun mä olin käymässä siellä kotiseudulla, 
niin musta tuntui, että kun Seinäjoelta lähti linja-
autolla tänne päin, että olevinaan menee väärään 
suuntaan tämä auto. – – Kyllä sellainen kaipuu on 
tuonne kotiseudulle. Kyllä siellä kerran vuodes-
sa pitää käydä siellä Oulun torillakin ihmettele-
mässä ja Limingassa.” Alajärvelle sopeutumista 
on helpottanut se, että kansanluonne ei ollutkaan 
ihan pahimpien ennakkoluulojen mukainen. ”Mul-
la oli käsitys, että eteläpohjalaiset on niinkun niin 
olevinaan, ja semmoista vaikiaa porukkaa. Että 
mä sanoinkin mun miehelle silloin, että kahen 
kilon palasina viet minut Etelä-Pohjanmaalle. 
Mutta niinpähän vaan oon tänne sopeutunut, ja 
Alajärvellä on erittäin sävyisää ja mukautuvaista 
ja mukavaa porukkaa. Täällä ei oo pahinta pohja-
laista tämä heimo, mikä täällä asuu, että tämä on 
hämäläisten ja savolaisten sekoitusta, että täällä 
pärjää kyllä ihmisten kanssa hyvin.” Ihmisten 
kanssa pärjääminen on aina kiinni myös itsestä.

Palataan monikerroksiseen asumiseen. Pe-
rusongelmaksi nähdään se, että portaita joutuu 
kulkemaan jatkuvasti. ”[Mun pojalla] on tällainen 
rintamamiestalo kolmessa kerroksessa. – – Ylä-
kerrassa nukun. Mä tuun niin varovasti niitä 
rappusia aina. – – Kyllä mun pitää varovainen 
olla.” Tuntuu siltä, että tavarat ovat aina vääräs-
sä kerroksessa. ”Mulla on jalatkin kipeet, kun mä 
jännitän. En oo tottunut kato portaita astumaan.” 
”Tasapaino heikkenee iän myötä niin ratkaisevas-
ti, että ne on hankalia noi portaat.” Joku muistut-
taa, että portaat ovat vaikeita myös pikkulapsille.

Virikekuvan huonejärjestyksessäkin on moi-
tittavaa. ”Ei missään vessa ja suihku oo noin eril-
lään. Viemäröinnin kannalta esimerkiksi.” Rat-
kaisua pidetään sokkeloisena; ovia ja ikkunoita on 
liian vähän. ”Niin, eihän siinä oo ovia ollenkaan, ei 
pääse ollenkaan olohuoneeseenkaan.” Arvellaan, 
että kaikkia ovia ei ole merkitty piirrokseen. ”Eikä 
ikkunoita. Sehän on iglu ihan.” ”Onko nämä laitet-
tu tämmöinen ihan sitä varten, että hoksataanko 
me näitä puutteita?” Juontaja kehuu keskustelijoi-
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ta tarkoiksi ja siirtyy seuraavaan virikkeeseen. Sii-
nä on kokoelma kodin tavaroita. Ennen varsinaista 
keskustelua osallistujat silmäilevät kuvia ja luette-
levat esineitä: ”Oikea kahvinkeitin, Moccamaster.” 
”Myrnaa, Myrnakalusto, jokaisen haave, van-
ha…”  
”Sitten tuo taulu, enkelitaulu.”  
”Saunan lämpömittari, saunahan se on tärkeä 
suomalaiselle.” 
”Ja onhan siellä nykyajan isoveli valvookin tuol-
la.” 
”Niin on joo, ja kännykkä ja. Siivousvälineet on 
tuommoiset kivan raikkaan väriset.” 
”Ja Afrikan tähti tuolla on joo...” 
”Neulekerho on tehnyt noita sukkia…” 
”Siellä on sama pieni koira.” 

”Peruskodikkaan kodin semmoiset perustarpeet, 
että näistä se muodostuu. Pannaan villasukat 
jalakaan ja sitten tulee vieraita, niin lyödään 
Myrna-kalusto pöytään ja saunassa käydään 
ja kahvia juodaan. Tässä on sellaiset perusasi-
at ihan ookoo. Lasten kanssa pelataan pelejä.” 
Keskustelijat eivät paheksu turvatekniikkaakaan. 
”Kyllä kodin turvallisuuskin on taattu. Kamera 
valvoo.” Huomiota kiinnitetään myös lämpötilaan. 
”Mattoa siirtäisin toiseen paikkaan tai tuolia, että 
jalat ylettyis olemaan tuossa maton päällä. Vois 
olla ohkaisemmatkin sukat jalassa.”

Sitten aletaan nähdä puutteita: ”Siinä ei oo 
keittomahdollisuutta, liesi… minkäänlaista hel-
laa.” Joku tietää, että nuoriso lämmittää nykyään 
makkaratkin kahvinkeittimessä. ”Joo, ne laittaa 
kuule makkarat siihen lämpiämään vaan.” Joku 
kaipaa televisiota, joku sänkyä. ”Paljonhan huus-
holleissa on tämän lisäksi monenlaista tavaraa. 
Että jos rupeaa luettelemaan, niin totta kai siitä 
puuttuu. Sitä ryönää tahtoo olla niin kun liiankin 
kanssa jokaisessa huushollissa.” 

Keskustelijat arvelevat, että kukin kuva edus-
taa isompaa asioiden kokonaisuutta. ”Afrikan Täh-
tikin kuvaa varmaan ajanvietettä sitten. Viriket-
tä.” Yksi keskustelija pitää kokonaisuutta vähän 
vanhanaikaisena. ”Siellä ei katotakaan telekkaria, 
niin leikitään lasten kanssa pelejä ja. Semmoinen-
han tässä on sellainen menneen ajan tunnelma 
näissä kuvissa, että tuo on sellainen moderni tuo 
kahvinkeitin kyllä, mutta justiinsa tää Myrna-
kalusto, niin se on minun mielestäni jo sellaisen 
muutaman kymmenen vuotta sitten ollut muotia, 
samoiten kun tuo enkelitaulu.” Sellainen on ollut 
melkein jokaisen talon seinällä.

Melkein kaikki kuvan tavarat löytyvät myös 
keskustelijoiden kodeista. Ei kuitenkaan Myrna-
kuppeja. ”Kuppejakin, jos ei nyt nimenomaan 

tuota sarjaa.” Saunaan liittyvät esineet herättävät 
tyytyväisyyttä.

”Noita pelejä ei sillä tavalla oo enää kun ei oo 
pieniä lapsia, niin… mutta kyllä näistä aika monta 
tavaraa silti löytyis omastakin lapsuudesta.” Toi-
nen puuttuva asia on valvontajärjestelmä; sellaista 
ei ilmeisesti ole kellään keskustelijoista. ”Hyvä olis 
olla kyllä.” Kameralle tiedetään useitakin käyttö-
tarkoituksia. ”Turvallisuuden takia. Mekin ollaan 
aika paljon reissussa ja muuta, niin näkyis edes, 
kuka siellä on käynyt, jos on joku käynyt.” Saisi 
edes kuvan vierailijasta. Valvontakamerasta voi-
si olla apua myös muistiongelmissa. ”Meillähän 
muisti tietysti rupiaa huononemaan loppuajasta. 
Ei muisteta, kun lähdetään reissuun, niin jäikö 
joku päälle, kahvinkeitin tai vedenkeitin tai… si-
litysrauta. – – Joltakin oli jäänyt, ja seuraavan 
kerran se otti koko kahvinkeittimen mukaan.  – 
– Toisella kertaa oli muisteltiin, jäikö ovi lukkoon 
pistämättä. Seuraavan kerran ne lähti niin ne otti 
koko oven mukaan.” Tiedetään, että nykyaikaiset 
turvallisuusjärjestelmät eivät ole pelkkää valvon-
taa. ”Nykyäänhän tietysti saa kaikkiin sellaiset 
ohjelmoitua. – – Mikään ei jää päälle, poistuu 
itestään.” Yksinkertaisin tapa on käyttää ajastinta. 
”No hellaa ei saa ajastimella tietenkään, – – jos ei 
siinä oo sitä aikakytkintä.” Keskustelijat ovat huo-
manneet, että kaikkiin helloihin ei nykyään saa 
kumpaakaan, ei ajastinta eikä aikakytkintä. ”Joo, 
se on mennyt kummalliseksi. – – Se on kiintiästi 
pantu sähköjohto kiinni.”

Vaihdetaan virikekuvaa. Nähtäväksi avautuu 
valikoima sisätilanäkymiä. ”Siellä on oikein van-
ha maalaistalo. – – Yksi vanhempi – – kertoi 
viiskymmentä luvulta Keski-Suomesta, niin ne 
ajoi puita tehtaalle, – – ja se oli mennyt yhteen ta-
loon,– – niin isäntä oli vienyt sinne ropsia tai näitä 
sellupuita ja talavella kuori siellä sisällä niitä. – – 
Nehän oli paljon isompia ne talot toki silloin.” Tilaa 
on ainakin ollut. ”Niissä pirteissä on kuule tehty 
kaikkia, kaikenlaista.”

Yhteismajoitusnäkymä tulkitaan ensin armei-
jan tuvaksi, sitten kulkutautisairaalaksi. ”Kyllä se 
taitaa olla joku sairaala tai joku laitos… mutta 
ankeelta tuntuu, että ’whow!’” Joku pelkää, että 
edessä saattaa olla oma tulevaisuudenkuva, mut-
ta muut kavahtavat ajatusta. Teemaan palataan 
hetken kuluttua takaisin, kun joku tunnistaa ku-
vasarjassa ihmisen elämänpolun: ”Tässä on ne 
ikävaiheet: – – Maatalossa on syntynyt ja sitten 
tuommoisessa pienessä kerrostaloasunnossa ja 
sitten vähän isommassa aikuisikä ja sitten lop-
puiän tuommoisessa sitten… yhteisasuntolassa.” 
Asuntolan vieri viereen sijoitetut vuoteet herättä-
vät ikäviä mielikuvia. ”Syötetään jotain lääkkeitä 
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meille, ettei pääse liikkumaan siellä, lähe käppäi-
lemään mihinkään pihalle sieltä.”

Kerrostalon portaikkonäkymä tuo keskuste-
lijoiden mieliin kokonaisen äänimaiseman. ”Se 
näyttää sen verran vanhemmalta, eli siellä kyllä 
kaikuu, kun portaita pitkin meet ylöspäin.” 
”Rimputtelet ovikelloja, siitä että posti tulee ja…” 
”Niin kuulee moneen kerrokseen…”
Myöhemmin todetaan vielä, että portaikko on 
kovin tyypillinen vanhemman talon rappukäytä-
vä. ”Varmaan jossakin Alajärven kerrostalossa, 
mitä täällä on, niin on niitä kolmikerroksisia ta-
loja, niin on tuontyyliset. Onhan niissä jossakin ne 
kierreportaat, jotka on ihan hirveät. Että tuo por-
taikkomalli on kuitenkin parempi kulkea ja kävel-
lä kuin ne kierreportaat. Niissä pelottaa enempi.” 
Varsinkin sisäreuna on vaarallisen kapea. ”Niin, ne 
on niin kapeat, että siihen jos astut vähän huoli-
mattomasti, niin heti on kuppeliskeikkaa.” 

Juontaja tahtoo tietää, mistä portaikon tun-
nistaa vanhaksi. ”No ainakin tuo portaiden mal-
li, koska nyt on varmaan tilan säästösyistä tehty 
paljon niitä kierreportaita, jotka on paljon keljum-
pia kulkea.” Myös ovet ja värit tunnistetaan.  ”Ja 
kattokaa asunnon ovea, nuo on tyypillisiä seit-
temänkymmentä luvun.” ”Ja nuo värit. – – Tom-
mosiahan ne oli.” Vaikka ovet eivät ole muuttuneet 
paljonkaan, jokin niissä on erilaista: ”Tuo edusta 
ja kaikki, se on niin kuin semmoista vanhaa.” Yksi 
keskustelija palaa vielä postiluukun ääniin: ”Joku 
kertoi, että on postia joskus kantanut, – – niin sii-
nä oli muistamista, että jossain piti se lehti pudot-
taa niin, ettei kukaan saa sitä otettua ja joissain, 
ettei saanut pudottaa… ..ettei kolahda.”

Kierroksen jälkeen palataan maalaistalon tu-
panäkymään. ”Kyllä tuosta vanhasta pirtistä tulee 
mulle sellainen kaikista kodikkain olo, että siinä 
on jotain lämmintä ja kodikasta. – – Siinä alapuo-
lella olevasta tulee mieleen joku Välimeren mait-
ten semmoinen apartementos-hotelli, että ei sitä 
kodikseen sillä tavalla tunne eikä halua. – –  Tuo 
vetoaa minuun tuo – – vanha pirtti. Että eihän 
siinä varmaan emännällä mitenkään hääviä oo, 
jos joutuu laittamaan tuossa avouunissa kaikki 
ruoat ja muut, eikä oo tiskipöytää eikä varmaan 
mitään vesijohtoakaan eikä mitään sellaista, mut-
ta siinä on jotain kodikasta.” Toinen keskustelija 
löytää multipenkki-rakenteesta taloudenpitoa hel-
pottavankin tekijän. ”Tiedätkö, mikä siinä on ollut 
hyvää ennen tuossa? Siivous. Matot vaan pihal-
le ja vettä lattialle, ja siinä ne meni raosta sitten 
pohjaan.” Epäillään, että mattoja tuskin käytettiin 
noin paljon, jonkun mielestä ei lainkaan. ”Tuuletus 
on varmaan käynyt hirren raosta.” ”Ei oo tarvin-
nut tuuletuslaitteita.” Joku tietää, että seiniä vuo-

rattiin sanomalehdillä. Keskustelijoiden mielestä 
tupa on alueelle tyypillinen. ”Oikealta puolelta 
tullaan ulkoa ja vasemmalta puolelta mennään 
makuuhuoneeseen.” ”Tai konttuuriin.”

Nykyaikaisin sisänäkymä on yhden keskusteli-
jan mukaan vailla kodin merkkejä. ”Ei ole mitään 
pikkuesineitä, tauluja tai mitään koriste-esineitä, 
ei oo astioita, kukkia, kasveja. Ei ole mitään sel-
laista. Että sen takia mulle tuli siitä hotellihuone 
mieleen. Siinä ei ole sellaisia elämisen merkkejä, 
niin kun kotona on. Lehtiä ja käsitöitä ja kaiken-
laista ympäriinsä.” Muut etsivät selityksiä: ”Se on 
siivouksen jäljiltä nytten.” ”Niin, justiinsa pantu 
silivili kaappeihin kaikki.” Jos asuntoa oltaisiin 
myymässä, se ei näyttäisi noin kylmältä. ”Niin, jos 
se myyntiä varten olisi tuunattu, niin kyllä siellä 
olis jo kaikkea… Olis tuotu kukkia ja kaikenlaista 
tavaraa.”

Kun juontaja vielä lopuksi penää valintoja, 
suosiota saavat vanha tupa ja hotellihuone. ”Kyllä 
minä ehottomasti tuon vanhan pirtin, jos noista 
pitäisi valita. Mutta kyllä mä viikon voisin asua 
tuolla Välimeren rannalla, kun tuolta parvekkeel-
la olis merinäköala.” Vanhassa talossa huolestut-
taa lämmitys; puita kuluisi arvatenkin metreittäin. 
”Ja kun ei omaa mehtää, oo niin kyllä se on kallista 
lämmitystä.”

Seuraavassa diassa tarjotaan luontoa. Sitä kä-
siteltiin jo aiemmin. ”Äkkiä vilikasee, niin tämä 
vasemman puoleinen kuva on nykyinen tämä 
matkustajalaivat.” ”Niin, tai joku kauppakeskus 
tuli mulla mieleen.” ”Ne laivatkin on justiin… 
seaside ja insidehuoneita sieltä.” Joku toteaa, että 
luontoa pitää olla lähellä. ”Ihan semmoista koko-
lailla villiä, että ei tarvi olla mitään sellaista hir-
viän hiottua ja hoidettua, että… saa puut kasvaa 
senmallisiksi, niin kun ne on aatellut ja kaikkea 
tällaista. Kun on puita ja pensaita ja kiviä ja hei-
nää ja nurmea ja ihan tällaisia tavallisia. Ei tarvi 
olla viivasuoria kiveyksiä tai kovin laitettua.” 

Oman puutarhan pito on keskustelijoiden mu-
kaan vähentynyt. ”Kyllähän muoti on muuttunut. 
– – Meilläkin päin niin oli joka talossa perunaa 
ennen, nyt meillä on sellainen pikkuinen länt-
ti.” Osa ei kasvata perunaa ollenkaan. ”Ihmiset ei 
enää sitä kasvimaata pidä.” ”Sen verran iso pe-
runamaakin oli ennen, että siemenperunatkin 
tuli omista, mutta ei, nyt se rupee maaliskuussa 
jo loppumaan perunat, vaikka kahden hengen 
perhe. Pienentynyt ja pienentynyt.” Luonnon mer-
kityksestä keskustellessaan osallistujat ajattelevat 
lähinnä ikkunasta avautuvaa maailmaa. ”Kyllä 
luonto on – – parhaimmillaan tuossa ennen ju-
hannusta, kun on lehti tullut puihin, ja eihän sen 
parempaa näkymää oo.” Mainitaan kaunis voi-
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kukka ja pelto.  ”Kyllä se järvikin kuuluu. Kyllä sitä 
vettäkin pitäisi näkyä.” Tämä palauttaa jälleen 
mieliin asumisen ihanteen: ”omakotitalo järven 
rannalla ja keskellä kaupunkia. Näin, se on niin 
kun luonnon keskellä.” Luonto ymmärretään myös 
harrastukseksi, ajankuluksi ja askareeksi.  Epäil-
lään, että kerrostalossa tällaista luontosuhdetta 
olisi vaikea saavuttaa. ”Rasitukseksi ihan se ei saisi 
tulla oikeestaan kuitenkaan se hoitaminen, pihan 
hoitaminen semmoinen.” Tämäkin asia riippuu jo-
kaisesta itsestään. ”Ei kukaan tuu sanomaan, pi-
tääkö se nurmikko olla tuollainen tai tuollainen.”

Juontaja siirtää ajatukset talon sisäpuolelle. 
Pitääkö kodissa olla luontoa? ”Mielellään, mä tyk-
käisin ihan viherkasveista ja sellaisesta, jos mulla 
olisi tilaa niille, mutta ei tahdo olla. Mutta siitä 
huolimatta on jonkun verran kasveja.” Muutkin 
myöntelevät. Huonekasvien vuoksi ollaan valmiita 
näkemään melkoistakin vaivaa. ”Meilläkin on yksi 
aika korkea. Sen verran korkea, että täytyy tehdä, 
niin kuin Lehtimäellä ennen joku [teki]. – – Oli pu-
dotettu metri alaspäin lattiaa, tehty semmoinen 
syvennys, että kukka oli kasvanut niin suureksi. 
Kallis pudotus siinä.” – – ”Mutta kukkaa ei raas-
kittu leikata lyhyemmäksi.” Moni kertoo olevansa 
samassa tilanteessa. ”Samoin mulla on yks kukka, 
mä joudun sitä kyllä vähän leikkelemään.” Viher-
kasvien hoidosta voi syntyä viikoittainen rutiini. 
”Kyllä sitä jonkun verran pitää olla niitä kasveja 
ja semmoista hoidettavaa. Mulla on aina sun-
nuntaiaamu semmoinen, että mä hoidan kasveja. 
Puhun niille ja kastelen, se on niinkun sunnuntai-
aamun rutiiniin kuuluu.”

Kotiin liittyy muitakin arkirutiineja. Ne liitty-
vät esimerkiksi harrastuksiin ja siivoamiseen. ”On-
han niitä paljonkin. Ihan nämä harrastukset sa-
nelee niitä rutiineja, että milloin mennään lenkille 
tai milloin mennään vesiallasjumppaan tai muuta 
tällaista, että jotka on ihan viikottain toistuvia.” 
Yksi keskustelija haluaa kyseenalaistaa rutiinien 
ohjaavan roolin elämässä, vaikka ne ovatkin itselle 
tärkeitä. ”Siivous ainakin mulle, ei siitä pääse mi-
hinkään. – – Perjantaina viiään ne [matot] ja pes-
tään ja tuuletetaan – – Minkä takia se pitää lop-
puviikolla? Eikö sitä voisi vaikka maanantaina tai 
jonain muuna päivänä, – – jos ei kerran mitään 
oo?” Toinenkin osallistuja on ihmetellyt siivoamis-
ta. ”Minkä takia pitää ennen juhlaa siivota niin 
mahdottoman paljon? Eikö oo paljon helpompaa, 
kun sen joutuu siivoamaan juhlan jälkeen, niin ei 
tulis kahta päällekäin?” Kaikille siivoaminen ei ole 
yhtä määräävässä asemassa. ”Tuosta siivoamises-
ta mulle ei oo tullut valitettavasti mitään rutiinia. 
Mä meinaan siivota vaan tarpeen vaatiessa.” Ar-
vellaan, että tällaiset tavat voivat olla lapsuudenko-

din perintöä. ”Kato oikeen, kun aurinko paistaa, 
että miten on pölyä joka paikassa, että pitää viiä 
matot ulos. – – Ihan turhaa viime viikolla siivot-
tiin.”

”Tää tosiaan, tää aurinko on aika… ” – – ”Se 
on paha. Toinen on tietysti että kun meilläkin on 
säleverhot, niin panee säleverhot kiinni. Ei niinko 
paista sieltä.” Näin löytyi pimeästä marraskuusta-
kin valoisa puoli. ”Ei tuosta pimeästä ajasta muuta 
hyötyä ookaan, siis sanotaan – – kuin se, että ei 
nää, miten likaista on. Että voi ihan hyvin laistaa 
sitä siivoamista, muutenhan se on hirveää aikaa 
se marras–joulukuu, kun se on niin pimeää.”

Kotipalvelut ovat teemana seuraavassa kuvavi-
rikkeessä. Kaikki kuvat käydään luetellen läpi. ”No 
niin, siellähän sitä on lumen tuloa…” ”Meille tut-
tua hommaa.” Pilaillaan siivoojalle, joka istuksii 
joutilaana välineidensä äärellä. ”Se kato juo kahvia 
siinä ja vähän huilaa. Joo, hän ottaa sen siltä kan-
tilta.” Asioiden suunnitteluhan on tärkeää. ”Mulla 
menee aamupäivä miettiessä, että mitä tänään 
tekis, ja iltapäivä menee että missä järjestyksessä 
ne tekis.” 

Ravintolapalveluja esittävä kuva aiheuttaa mo-
nenlaisia tulkintoja. ”Tässä on kuvattu kotiaska-
reita ja sitten terveydenhoitoa ja sitten, – – ei tuo 
oikein näytä kirjan lukemiselta. Se on, joku ryhmä 
joka on kokoontunut.” Ehdotetaan lausuntapiiriä. 
”Mutta kun siinä palaa kynttilä vieressä.” Päädy-
tään hartaustilaisuuteen. ”Se voisi olla ihan hyvin 
kirkontuvalta tuo kuva.”

”Nämähän on kaikki tärkeitä osa-alueita mei-
dänkin elämässä.” Mainitaan askartelu, harras-
tukset, terveydenhoito. Kuvan paperikassi herät-
tää kysymyksiä. ”Mitä siellä tuossa kassissa oikein 
on?” Veikataan talkkunoita, kukkia ja salaattia. 
”Olisko siinä jotain istutettavia?” 
”Vai onko se kauppakassi, ja on ostettu jotain vih-
reetä?” 
Pihatöiden tekijän asenne saa kiitoksia keskus-
telijoilta.  ”Ain laulain työtäs tee. Se hymyilee tai 
nauraa oikeestaan. Se on noin helppo homma…” 
Keskustelijatkin kaipaavat lumitöihin. ”Surkee 
kunto huononee, kun … ei pääse lumitöihin.” Vä-
häluminen talvi on jonkinlainen pettymys. ”Joo, 
yhden kerran oon tämä syksynä saanut tehtyä.”

Juontaja pyytää ajattelemaan tulevaisuuden 
asumista. Millä tavalla nämä kuvat liittyvät siihen? 
Millaisen merkityksen nämä eri kuvat saavat? Las-
keutuu pitkähkö hiljaisuus. ”Noita lumitöitä mä en 
ainakaan toivois omalle kohdalleni tulevaisuudes-
sakaan. Nytkin mä oon niistä päässyt aika hele-
polla.” Toiselle ulkotöissä ahkerointi sopii. ”Talon-
miehet on erikseen ja siivoojat erikseen. Ja sitten 
on tollainen hemmottelu, terveydenhoitopalvelut 
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sieltä ja sitten koko iltahartautta voidaan pitää ja 
kokoustilat siellä.” Virikkeen kokonaisuus alkaa 
nyt hahmottua vanhusten palvelutalona. ”Niin, 
että olis joku sellainen senioritalo?” Jonkun mie-
lestä kaikki kuvien palvelut voitaisiin ulkoistaa. 
”Kaikki tehtäis valamiiksi. Kauppakassit tuotais 
sen mukaan, mitä on pannut toiveita ja…” ”Eläke 
käytettäis kaikkiin noihin.” 
”Joku kävis mittaamassa sitten tuon verensoke-
rin.” 
Tällainen järjestely olisi joidenkin mielestä hyvä ja 
mahdollinen. ”Minä oon ajatellut oikein vakavas-
ti tuota. Meinattiin jo muuttaakin tuommoiseen, 
mutta. – – Sitten tuli mieleen, kun että niitä vielä 
ittekin pystyy tekemään, että jäi. Käytiin jo katto-
massakin Jyväskylässä.” Toinenkin keskustelija 
varaa senioritalon jonnekin tulevaisuuteen. ”Kyllä 
se varmasti jossakin vaiheessa elämää, sitten kun 
oma kunto ei enää salli noita askareita.”

Kaikki uskovat, että palvelutalo tuntuisi kodik-
kaalta. ”Ja pakkohan se olis tuntua.”  Kaikkien rat-
kaisuksi senioritaloista ei ole.  ”Jos et kerran pysty 
enää sillä tavalla,– – jos on mahdollisuutta ja jos 
on varaa.” Kontrastiksi palautetaan vielä mieleen 
yhteismajoituskuvan synnyttämä huoli tulevai-
suudesta. Kahdeksan sänkyä ei herätä kodikkaita 
mielikuvia. Senioritalon sen sijaan arvellaan kiin-
nostavan Alajärvelläkin. ”Tommonen justiin, että 
missä olis palveluita ja virkistystä ja muuta, niin 
kyllä se mun mielestä, aika suotavaa on ja toivo-
taan, että meille tulee. Että [tässä olisi] yks vapaa-
ehtoinen on sinne.” Muutkin kannattavat asiaa. 
”Niin täällä on pikkuisen viritelty nyt sitä seniori-
taloideaa täällä Alajärvelläkin. Semmoisessahan 
se voisi olla tuommoinen jossain.” Virikemenetel-
mä kiinnostaa keskustelijoita. He odottelevat jo 
seuraavaa diaa. ”Jännä odotella, että mitä seuraa-
vaksi on tulossa.” Kuvassa esitetään monenlaisia 
elämänsisältöjä. ”Tässähän tätä virikettä onkin. 
Matkalaukut odottaa ja tanssi… no, keinutuoli-
kin.” ”Saa muistella keinutuolissa kaikkia mennei-
tä vanhoja asioita ja…” ”Sitten eläkeliiton tanssit 
ja sitten lastenlasten lapset siinä. Sitten lähdetään 
matkoille ja postilaatikko täyttyy, jos ei naapurit 
tyhjennä.” 

Mikä näistä kuvaa tämänhetkistä tilannetta? 
Joku valitsee matkalaukut, joku lastenlapsia esit-
tävän kuvan. Yksi keskustelija kertoo juuri tilan-
neensa seuraavan lomamatkansa netistä tarjouk-
sen viimeisenä voimassaolopäivänä. ”Meinas tulla 
hätä – – siinä puoli kahdentoista jälkeen yöllä. 
Silloin kun kattoin ja valitsin paikan ja sitten ei 
meinannut – – rahapussia löytyä mistään. Se kun 
aina hukkuu johonkin. – – Kerkisin, että kymmen-
tä vailleko, ennen puolta yötä!” Matkalaukku saa 

eniten kannatusta. ”Mä en osaa oikein samaistua, 
kun mä tykkään kyllä matkustaa, että kyllä mä 
matkalaukut [otan], jos noista pitäisi jotain valita. 
– – Noihin päivätansseihin mä en oo oikein osan-
nut mennä, ja lapsenlapsetkin on – – 18–28 siinä 
ikähaarukassa ja, että ootan nyt jo neljättä pol-
vea.” Keinutuoli tuo mieleen käsityöharrastuksen. 
”Mäkin oon kova istumaan tuolissa ja tekemään 
käsitöitä, vaikka se ei ookaan keinutuoli, niin se 
nyt sillä tavalla menis mullekin, mutta… ei noita 
muita kuvia niinkään osaa.”

Juontaja tiedustelee vielä mahdollisia täyden-
nyksiä. Mainitaan käsityöt. ”Nii-in, mutta minusta 
se tuo keinutuolikin sitten tietysti aika hyvin ku-
vaa semmoista, että joko lukee tai tekee käsitöitä. 
Että nehän ne on ne istualtaan tehtävät harras-
tukset.” Lisättäisiin myös lehti. ”Tuo lehtikin vois 
olla, jos siellä sudoku on. Mä oon hurahtanut nyt 
Ilkan sudokuun.” Tanssin sijaan pantaisiin muuta 
liikuntaa. ”Mutta minä lisäisin vielä, kun minulla-
kin – – liikunta on yksi tärkeä harrastus, ei tanssi 
mutta kaikki muu liikunta. – – No se voi kuvata 
sitäkin tuo tanssiminenkin, yleensä liikuntaa.” 

Lisäyksiin kuuluu ehdottomasti myös kesä-
mökki. ”Mä laittaisin mökin. Kaikkea mitä mö-
killä tehdään, tapahtuu. Kesämökin, jossa kaikki 
on läpi vuoden oikeestaan, kun on… semmoinen.” 
Joku ehdottaa, että mökinmalliset postilaatikot 
voivat kuvata myös loma-asuntoa. Juontaja tahtoo 
tietää, kuinka monella on mökki tai loma-asunto. 
Puolet osallistujista viittaavat. ”Meilläkin on sem-
moinen vanha kotimökki on tuolla vielä.” ”Meil-
läkin on vanha, että kesällä asuttava, että ei me 
talvella. Kesämökki ihan.” Lisäksi yksi keskuste-
lija kertoo harrastaneensa mökkeilyä aiemmin. 
”Meillä joku seitsemän, kahdeksan vuotta sitten 
myytiin mökki pois, kun siellä yksi yö tuli vuodes-
sa oltua.  – –  Aattelin, että onkohan ikävä sinne 
sitten ja sitten ei kyllä yhtään.” Yksi osallistuja 
kertoo viettävänsä aikaa mökillä myös talvella. 
Se on sopiva paikka hiihtoharrastukselle. ”Poika 
soitti illalla ja kysyi, että koska sä meinaat mökille 
mennä, että kun on lauhtunut niin mä sanoin, että 
emmä nyt ihan, kun siellä ei oo oikein lunta.” Talvi 
ei ole oikein suosinut hiihtämistä. ”Mäkin kävin ei-
len ensimmäisen kerran kiertämässä tätä järveä. 
Hiihtäen.” Järvelle on kuitenkin tehty latu. ”Ei se 
häävi ollut, mutta vapaalla tyylillä menee. Siellä 
ei oo lunta niin paljon.” 
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helsingin eteläpohjAlAisten  
Asumiskeskustelu 

mielestä kodin voi ymmärtää myös yksinkertaises-
ti talona: ”Mä näkisin kodin enemmän tällaisena 
ihan konkreettisena paikkana, että siellä on neljä 
seinää ja se, missä mulla on sänky. Missä mä va-
kituisesti asun, niin se on se koti kulloinkin. Tosin 
se muuttuu tässä matkan varrella. On lapsuuden-
koti, on nuoruuden koti, ja on tää nykyinen koti. 
Ja totta kai kun muuttaa paikasta toiseen, niin se 
koti muuttuu, muuttaa mukana. Että koti on se, 
sinne mennään silloin, kun mennään kotiin, niin 
se on tietty paikka, minne mennään.” 
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Pääkaupunkiseudun asumiskeskustelu järjestet-
tiin yhdessä Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n kanssa 
Helsingin yliopiston tiloissa 4.3.2014. Paikalla oli 
seitsemän keskustelijaa.

Aiheen käsittely aloitetaan virikesanasta 
’KOTI’. Se liitetään voimautumiseen ja läheisiin ih-
misiin. ”No mun mielestä se on semmoinen paikka, 
jossa voi rauhassa olla ja huilata ja kerätä voimia 
ja viihtyä.” ”Jotenkin mä yhdistän sen perheeseen. 
Että koti on se, missä on perhekin on – –, ja se on 
niinkun oman väen oma paikka.” Yksi keskustelija 
vei ajatukset heti kodin moniin merkityksiin. ”Oi-
keestaan elämän aikana kodillahan on ollut mon-
ta erilaista merkitystä. Nuorena, opiskeluaikana, 
nuorena aviomiehenä, vähän vanhempana avio-
miehenä ja oikeen iäkkäänä aviomiehenä – plus 
sitten työ on vienyt eri puolille elämän aikana.” 
Toiseksi hän viittaa siihen, että kaikki asunnot 
eivät ole olleet varsinaisesti koteja ja nostaa esiin 
muistojen merkityksen kodin määrittymisessä: 
”Vaikka on asunut jossakin muualla, niin koti on 
ollut kuitenkin paikka, johon aina palataan, jos-
sa on – – suurin osa elämän aikana syntyneistä 
muistoista tallennettu – –, jos ei muuta niin tänne. 
[Viittaa kädellä sydämeen.]

Seuraavan puheenvuoron käyttäjä haluaa tar-
kentaa ajatukset kodin merkitykseen juuri kol-
mannessa iässä. Hän korostaa kodin ja suvun yh-
teyttä. ”Jos ajatellaan tän kolmannen ikävaiheen 
kotia, niin se kai on sitten se, mihin me laillaan 
ennen vanhuutta pysähdytään elämään ja asu-
maan ja siihen tietenkin kytkeytyy ne lähi-ihmi-
set. Mutta minä hakisin siihen myöskin sukua sii-
hen kodin yhteyteen. Että kun me ollaan muutettu 
tänne junan tuomina – – etelään, niin jotenkin on 
sellainen suuri puute siitä, mitä on aikaisemmin 
ollut lapsena ja nuorena. Että tähän nykykotiin 
täällä kaupungissa on vaikeampi saada sitä su-
kua, joka kuitenkin on meillä niin tärkeä sillä ta-
valla, kun me ollaan työelämässä aikanaan oltu 
kiireisiä. Me ei oo niinkään keritty niitä sukusuh-
teita pitämään yllä, ja nyt meillä olis siihen aikaa 
ja kiinnostusta ja innostusta ja rakkautta, niin se 
on minusta myöskin siihen kotiin läheisesti on-
nellisuutta antava näkökulma.” Toisen puhujan 
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Keskustelijat käyttävät avauspuheenvuoronsa jär-
jestyksessä. Seuraava puhuja korostaa asioiden 
helppoutta ja sujuvuutta. Koti on paikka, joka on 
hallinnassa. ”Kotini on linnani. Elikkä tuota mä 
koen kodin turvallisena, minne on helppo mennä, 
missä on helppo puhua ja oman perheen kanssa 
elää ja lapsenlapsien on sinne helppo tulla.  – – 
Lapsena oli tavallaan – – kolmeen paikkaan help-
po mennä: omaan kotiin ja kahteen muuhun.” Koti 
on itse suunniteltu mieleisekseen. ”On lapsuuskoti, 
jossa on isä ja äiti, mutta sen lapsuuskodin jälkeen 
tulee oma koti. Ja minulle kyllä henkilökohtaises-
ti oma koti on paikka, joka on minunhenkinen, 
omani. Sinne ei saa tulla salaa tai muuten kukaan. 
Emmä päästä sinne ketään, jos en mä kutsu. Toisi-
naan sinne ei tule ketään, jos minä kutsun.” Puhu-
ja kommentoi myös suku-kysymystä. ”Tässä pu-
huttiin kauniisti ja lempeästi suvusta, niin sehän 
on tietysti kokonaan ihan eri asia, – – kun kauka-
na ollaan. Minäkin itse asiassa olen melkein suvu-
ton, kun ei ole sitä sukulaisuutta. Ei ole vanhempia 
eikä semmoisia ketään oikeen enää olemassa, niin 
– – joskus kaipaa tietysti, että miksen mä voi kut-
sua heitä kotiini katsomaan minun kotiani, minun 
tapaani elää, nauttimaan siitä. Mutta ensisijaises-
ti se on paikka, jossa minä saan olla juuri niin kuin 
minä itse haluan.” 

Elämää ilman kotia on vaikea ajatella. ”Tässä 
jokaisesta puheenvuorosta on tullut ilmi se, että 
koti on tärkeä paikka, se on se oma paikka. Se on 
se, missä me saadaan olla ja levätä ja kerätä voi-
mia ja kaikkea tätä. Tuli vaan mieleen, että ajatel-
kaas ihmisiä, joilla ei ole kotia.” – – ”Siinä mieles-
sä mä ainakin koen itseni hyvin onnelliseksi, että 
mulla on koko elämäni ajan ollut koti. Lapsuuden-
koti, sitten oma koti on vähän vaihdellut – –, ja 
onhan niitä ollut vaiheita, että ei ole ollut kotia.” 
Puhuja tarkoittaa aikoja, jolloin asui opiskelijabok-
sissa tai asepalvelusta suorittamassa kasarmilla. 
”Mutta noin periaatteessa aina on ollut koti. Se on 
aikamoinen lahja.” Elämänhallinnan olennainen 
tekijä on oma koti ”ja omat avaimet mennä sinne.” 
Keskustelijat näyttävät yhdistävän kodittomuuden 
ja asunnottomuuden. ”Tuolla näyttää asemalla 
olevan ihmisiä. – – Ei ole kovin hääppöistä oo, jos 
ei liikene sitä kotia.”

Kotien peräkkäisyys herättää paljon ajatuk-
sia. Yksi keskustelija laskee asuneensa seitsemällä 
paikkakunnalla jo ennen oman perheen perusta-
mista. ”Lapsena on siellä [kodissa] oppinut paljon, 
ja sitten kun – – perustettiin oma perhe, – – niin 
kuitenkin nämä, mitä oli lapsuudenkodista jäänyt 
– –, niin ne kulkee tänä päivänä matkassa.” Nyt ei 
tarkoiteta vain esineitä.  ”Ajatuksia, ne on tapoja 
elää ja sitten tapoja suhtautua asioihin elää.” Lap-

suudenkodin vaikutus sekoittuu myös oman peri-
män vaikutukseen. ”Mitä vanhemmaksi tulee, sitä 
enemmän huomaa muistuttavansa vanhempian-
sa. [Naurua.] Samat arvot sieltä työntyy helposti 
vaan esiin.”

Mökki on joillekin kuin toinen koti. ”Meillä on 
mökki, toinen koti. Kun ollaan siellä niin pitkään 
kesällä ja käydään Porvoossa, niin sitten lähde-
tään kotiin, eli lähdetään mökille 15 kilometriä to-
rilta. Aina vuodenaikojen mukaan. Koti on siellä, 
missä oikeesti viihtyy rauhassa.” Toinen keskuste-
lija tarttuu tähän ajatukseen: viihtyminen on tär-
keää. ”Oma koti kullan kallis. – – Sinne on lasten 
ihana tulla niin pitkään, kun ne sinne haluaa tulla 
ja tuoda omat lapsenlapsensa sinne. – – Myöskin 
ihan se ulkoinen viihtyvyys, että silläkin on hyvin 
suuri merkitys, että se on sellainen, missä saa it-
seään toteuttaa. Että joka tykkää kasveista, siellä 
on kasveja. Siellä on niitä rakkaita vanhoja esinei-
tä, joihin me omaa muistiammekin kiinnitämme 
välttyäksemme muistisairauksilta.”

Monipaikkaisuus panee pohtimaan, mikä ko-
deista on tärkein: esimerkiksi oma koti vai suku-
tila. ”Kyllähän se konkreettisesti oma henkilökoh-
tainen lähikoti on tietenkin se ykköspaikka, mutta 
minä sen näin, kun on sukutilalla kasvanut tytär, 
niin sellaiselle ihmiselle syntyy se vahva sellainen 
sukurakkaus, joka kulkee sukupolvesta toiseen, 
niin se on vielä vähän ehkä erilainen näkökulma 
siihen kotiin. Se on laajempi silloin se näkökulma. 
Että vastuu on siitä myös, että meidän sukutalon 
tyttärenä jollakin tavalla koen, että minun kotini 
on osa myös sitä suvun kotia, että minä näkisin 
myös tällaisen laajemman näkökulman sillä ko-
dilla.” Kakkosasunnot ovat tulleet keskusteluun 
osallistuvalle sukupolvelle vielä kolmanneksi ko-
diksi. ”Tietenkin se oma koti, se suppea, se on se 
meidän rauhan tyyssija, mutta – – meidän suku-
polvella – – on ne kesäpaikat. Minäkin asun oi-
keestaan kahta kotia, mä asun kesällä Kuopiossa 
kesäkotia noin kolme–neljä kuukautta vuodesta. 
Sitten mun synnyinkoti on siellä Pohjanmaal-
la Vimpelissä, et sinnekin pitäis ehtiä sinne ihan 
lapsuuden sielunkotiin niinkun elämään, ja sitten 
täällä Espoossa tämä koti. Että tässä sukkuloi-
daan niin kauan, kun meillä on terveyttä, voimaa, 
jaksamista. Mutta luopua pitää sitten ja valmis-
tautua siihen luopumiseen.” Tälle kokemukselle 
löytyy myöhemmin jakajia: ”Meillä on mökki kans 
siellä Lappajärven rannalla Alajärvellä ja siellä 
ollaan semmoinen, sanoisin… kolme–neljä kuu-
kautta ja siitä on nyt vanhemmiten muodostunut 
– – semmoinen niin kuin kakkoskoti. Mutta! Asia 
on niin, että ei me varmaan niille kulmille muuteta 
pysyvästi.” 
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Yksi keskustelija muistuttaa, että kaikki asunnot 
eivät muodostu kodeiksi. ”Mä olin aikanaan vuo-
den päivät, asuin Ranskassa, ja vaikka siellä oli 
olosuhteet tavallaan kodinomaiset, että siellä oli 
kaikki, mitä kodissa voi olla, mutta ei mulla kos-
kaan tullut mieleenkään, että mä olisin sitä kotina 
pitänyt. – – Kun mä lähdin kotiin, niin mä lähdin 
tänne Espooseen perheen luo, että kyllä se koti oli 
Espoossa koko ajan, vaikka mä olinkin pitkään 
pois.” Huomataan, että keskustelijoiden tilanteet 
ovat hieman erilaisia. ”Se on tietysti etuoikeus, 
että on suuri suku. Mutta entäs sitten, kun on pie-
ni suku? Esimerkiksi meillä kun ei ole, kun minä 
ja mun sisko enää hengissä kohta. – – Siinä ei 
sitä sukuperinnerakkautta edes tule. Mutta mä 
olen aina kadehtinut [suuria sukutapaamisia], esi-
merkiksi minun äitini oli yhdeksänlapsisesta per-
heestä ja kyllä joulut oli mahtavia, kun kaikki oli 
paikalla. – – Sitten kun on pieni joukko – –, mei-
täkin on kaksi, niin se on hyvin äkkiä ne mielipi-
teet vaihdettu – –. Että on suuri merkitys myöskin 
sillä, miten suuri suku on. Miten se kodin perinne 
muodostuu.” 

Koti on myös ikävän kohde. Mietitään, voisiko 
se olla jopa kodin määritelmä. ”Kotiin liittyy yksi – 
– semmoinen sana, mikä ei liity mihinkään muu-
hun paikkaan, missä asuu: se on koti-ikävä. Et se 
koti-ikävä kertoo, missä se koti on.”

Ilmajoella syntynyt keskustelija kertoo, että 
hänen sukunsa on molempien vanhempien puolel-
ta pieni eikä yhteyttä siksi Etelä-Pohjanmaalle ole 
juuri säilynyt.  ”Sellainen sukuyhteys sisartani lu-

kuun ottamatta on hyvin heikko siis Pohjanmaan 
suuntaan. – – Työelämäni aikana mä oon asunut 
lähes 16 vuotta ulkomailla, – – ja varsinainen 
koti oli kuitenkin Helsingissä. – – Suurin osa sii-
tä joukosta, joka, jonka kanssa käytiin koulua, on 
hävinnyt sitten ympäri Suomen. Et siinä mieles-
sä tämmöinen side Pohjanmaahan on aikalailla 
löysä tai heikko.” Hän arvelee, että tällainen liik-
kuvuus on juuri heidän sukupolvensa erityispiirre. 
”Aiemmin vielä omia vanhempia tai heidän van-
hempiaan miettii, niin se on helposti – – jääty sii-
hen paikkakunnalle ja jääty siihen samaan taloon 
tai yhteyteen asumaan ja syytinkitalo pistetty. 
– – Siinä on pysynyt se suku yhdessä tai lähek-
käin. – – Minä oon meidän suvussa ensimmäinen 
ylioppilas, joka sitten lähti maailmalle lukemaan 
ja sille tielle jäin ja näin mä luulen, että se on aika 
monessa paikassa.” Nykyisen globalisaation ai-
kana liikkuvuus on yhä kasvanut. ”Mennään ym-
päri maailmaa ja kierrellään. Asutaan siellä sun 
täällä, ja sitten on hyvä kysyä, että missä se koti 
silloin on.” Puhuja arvelee, että kodiksi tunnetaan 
todennäköisesti se paikka, missä on oma perhe. 
Vai ”onko tuo [kodin] käsite sitten hälvenemässä 
jotenkin – – tai hajaantumassa jotenkin sillain, 
että on monta kotia, missä milloinkin.” Viimeise-
nä asuinpaikkana keskustelija väläyttää kunnal-
liskotia. Ajatus kodin hälvenemisestä kirvoittaa 
voimakkaan kannatuspuheenvuoron. ”Mä luulen, 
että siinä on tismalleen just tuo hälveneminen. – 
– Minulla henkilökohtaisesti ei ole – – ollut enää 
syntymäkotia vuosikymmeniin. Se on myyty pois. 
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– – Ei siellä oo mitään kotia mulla enää vuosikym-
meniin.” Hän on keskustellut kodin kokemisesta 
myös omien, aikuisten lastensa kanssa. ”Ne sanoo, 
että no se [koti] on siellä, missä me asutaan. Ei mi-
nun luonani.” Jatkuva asuntojen vaihtaminen on 
aiheuttanut sen, että asuinpaikkakunta on kotiseu-
tuna tärkeämpi elämän kiinnekohta kuin yksikään 
siellä sijainneista kodeista. ”Kiinteistönvälittäjältä 
kun meet kysymään, niin se sanoo ensimmäisenä 
helsinkiläiselle, että herran jumala, eihän kym-
mentä vuotta enempää samassa asunnossa kan-
nata asua. Siis toisin sanoen sinne ei muodostu 
sitä kotirakkautta edes ollenkaan täällä. Ja sitten 
kun – – en oo missään muualla sen [vuoden 1965] 
jälkeen asunut. Nyt sitten muutaman vuoden 
Nurmijärvellä ja koko ajan tekee mieli Helsinkiin 
takaisin! Siis on niin kuin paikkakuntaikävä. – – 
Talo saattaa olla vaikka Bulevardilla tai Kulosaa-
ressa. Mutta sit se, että se on Helsingin kaupunki, 
että siellä on se kaikki, minkä mä tunnen, siellä 
on ehkä mun parhaat kaverit, vaikken mä niiden 
kans oo edes kerran vuodessakaan tekemisissä.” 
Puhuja korostaa, että hänen paikkasamastuksensa 
kohde on nimenomaan pääkaupunki, ei lapsuuden 
kotipaikka. ”Mulla ei ole mitään ikävää esimerkik-
si Pohjanmaalle. Mulla oli siellä talo, semmoinen 
perintötalo, pieni ja siinä puoli hehtaaria tonttia. 
Kaksi vuotta sitten myin sen pois, kun totesin, että 
en ikinä tänne tule. Talo ränsistyy, mieluummin 
myin sen sellaiselle, joka asuu sen kuntoon. – – 
Pojiltakin kysyin, että jos sen annettaisiin vielä 
olla, niin lähtisittekö edes kesämökille koskaan. 
’Eihän me sinne asti mennä…’” Lapset ovat käyneet 
hänen synnyinpaikassaan vain yhden kerran. ”Siis 
semmoiseen aikaan, kun ne muistaa.” Toisen kes-
kustelijan niin ikään aikuisten lasten suhde Etelä-
Pohjanmaahan on paljon tiiviimpi. ”Meidän lapset 
ja mun veljeni lapset, – – niin he on sanonut, että 
kaiken muun saatte myydä, mutta ette mökkiä. 
Siellä on meidän juuret. Ne on siellä – –  Lappa-
järven rannalla. – – He sanoo, että kaiken muun 
saatte hävittää, mutta sitä ei koskaan, meidän 
juuret on siellä.”

Keskustelussa on jo käsitelty monipuolisesti 
seuraavan virikkeen kysymystä: Mikä kodeista on 
tärkein ja mikä kodikkain? ”Jaaha. Onkin hyvä 
kysymys. Oikea vastaus ensimmäisenä mieleen: 
mikä kulloinkin.” Keskustelijat alkavat verrata ko-
teja oman elämänsä varrelta. ”Vaikea sanoa, totta 
kai siinä lapsuudenkodissa on ne omat [puolensa], 
– – Sen huomaa että mitä enemmän ikääntyy, 
niin tavallaan sitä [enemmän] kotiseutuasioita 
miettii. – – Se oma lapsuus, omat vanhemmat, 
nämä on sinä aikana tietysti tärkein, mutta joten-
kin… en tiedä. – – Sitten taas ensimmäinen oma 

kämppä, mitä on täältä pääkaupunkiseudulta 
saanut tai meillä oli Porvoossa silloin, niin kyllä 
se oli kans aika tärkeä juttu, että oli oma asunto, 
mihin muutettiin ja sitten kun kersoja rupes tule-
maan ja muuta, niin niiden kanssa oltiin. Oli oma 
perhe ja lapset siellä.” Lapsista käytetty sanavalin-
ta herättää hilpeyttä. ”Likka ja poika. Niin tuota… 
kyllä sekin tuntui tärkeältä. Emminä ainakaan 
tohon pysty vastata.”

Samantapaisin perustein toinen keskustelija 
päätyy valitsemaan kodin, jonka on saanut itse 
suunnitella mieleisekseen. ”Kyllä se lapsuudenkoti 
oli todella hyvä paikka ja edelleenkin muistot säi-
lyy, vaikka rakennus on purettu monta kymmentä 
vuotta sitten. Mutta – – me ollaan asuttu muuten 
samassa paikassa Vuosaaressa syksyllä 35 vuotta 
tulee täyteen. – – Nykyinen mökki valmistui 2007 
ja kun sen sai suunnitella ite aika tarkasti – vaimo 
ei paljon onneksi tehnyt huonoja ehdotuksia, että 
melkeen kaikki saattoi hyväksyä, mitä se ehdotti. 
– – – Se tuntui itte tehdyltä, vaikkei me ite paljon 
mitään tehnytkään, mutta pääsi vaikuttamaan 
siihen niin paljon. Ja maalaamaan sen sitten vielä 
sielunsa siihen ulkoseiniin.” 

Ensimmäinen yhteinen koti, johon myös perhe 
perustettiin, on tärkein ja kodikkain yhdestä kes-
kustelijasta. ”Yhdistän nuo molemmat [sanat] sii-
hen hetkeen, jolloin mä kannoin naisen kynnyksen 
yli kotiin. Se koti, mistä muodostui ensimmäinen 
perhe ja lapsi. Mulle itselleni, koska nyt mä jätän 
kokonaan sen lapsuudenkodin, se on jo ohi. – – Se 
on se varmaan se tärkein ja se on kaikkein kotoi-
sin, koska siellä on kasvanut sukupolvi eteenpäin 
ja sinne on menty kirkon alttarin ääreltä.” Toinen 
keskustelija kannattaa. ”Ja minulle kans tuo, just 
tämä, missä on oma perheen ensiaskeleet vietetty 
ja mihin lapset on syntynyt. Tosin siinä on seinät 
välillä vaihtunut, mutta kuitenkin periaatteessa se 
koti ja se ympäristö, missä ne lapset on varttunut.” 
Lapsuudenkoti häviää kaikilla keskustelijoilla tar-
kemmin pohdittaessa myöhemmille kodeille. ”Se 
aika, mitä lapsuudenkodissa on viettänyt, se on 
melkein – –  koko ajan ollut saamapuolella. Sieltä 
on vaan imetty kaikkia, ja sieltä on imetty oppia 
ja rahaa ja tämmöistä, vähän muutakin, että sin-
ne ei oo itse pystynyt antamaan oikein kovinkaan 
paljon… Mutta tää koti, jossa sitten tämä aviolii-
ton ensi askeleet otettu ja lapset on syntynyt, niin 
se on semmoinen, että siellä on se vuorovaikutus 
ollut semmoinen aika vilkasta kumpaankin suun-
taan, sekä kotiin päin että muihin läheisiin, että 
myöskin sieltä itseen päin.” Joku muistuttaa, että 
lapsuudenkodista sai kieltojakin. ”Remmiäkin vä-
lillä.” Oman perheen kodeista ensimmäinen saa 
yhä lisää kannatusta niin miehiltä kuin naisilta. 
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”Kyllä se ensimmäinen niin kutsuttu oma koti, 
johon me muutettiin yhdessä, pieni yksiö Leppä-
vaarassa, – – on ollut yks tämmöinen etappi. Sitä 
ennen kuin oli asunut milloin kenenkäkin nurkas-
sa sen kuus vuotta ja opiskelijaboksissa, ja välillä 
oli neljä samassa boksissa.” Oman perheen kotiin 
liittyvät yhteiset muistot.  ”Lapset on ollut pieniä ja 
varttunut ja on – – heidän saavutuksiansa [juh-
littu]. – – Se on ollut se tärkein. Ja kotoisin. – – Se 
on sama asia ja siihen pystyy vaikuttamaan aika 
paljon itse.” Korostetaan myös omaan yhteiseen 
kotiin liittyviä valintoja, vaikuttamisen mahdolli-
suuksia. ”Se on siinä mielessä kotoisin, koska siellä 
on saanut valita tapettien värit ja ikkunalautojen 
muodot ja kaikkea muuta ja sitten remontti! Re-
montissa mun osuus on ollut muun muassa se, 
että mä oon osannut olla tieltä pois, kun muut 
on tehnyt sitä, mutta kuitenkin se on tehty omien 
suunnitelmien ja omien piirustusten, mallien, ma-
kujen mukaan se koti, niin silloin se on kotoinen. 
Tai sitten päinvastoin, että kun esim. lapsuuden-
koti oli niin se vaan oli sellainen kun oli, ei siihen 
pystynyt sillä tavalla niihin ulkoisiin puitteisiin 
vaikuttamaan millään tavalla.” Yksi keskustelija 
haluaa jakaa omien lasten irtaantumiseen liittyvän 
mukavan muiston ajalta, jolloin lapset jo asuivat 
omissa vuokra-asunnoissaan. ”Musta oli tosi ki-
vaa huomata, että – – siinä vaiheessa kun ne meni  
naimisiin, niin kumpikin tuli viimeiseksi yöksi ko-
tiin. Pyytämättä. Ja syy ei ole pelkästään se, että 
– – kappeli sattui olemaan siinä vieressä, vaan ne 
halusivat tulla viimeiseksi yöksi kotiin.” Joku eh-
dottaa, että tulivat jääkaappia putsaamaan.

Palataan keskustelussa aikaisemmin vilahta-
neeseen opiskelija-asuntoon. ”Se oli hauskaa ai-
kaa, mutta kelle minkäkinlaista. Mulla sattui ole-
maan hyvä tuuri, että mä sain Akatemian säätiön 
kaksion Töölön Torikatu 5:stä eikä tarvinnut yh-
tään kertaa sen jälkeen hakea asuntoa mistään, ja 
sitä ei kukaan tullut multa ottamaan pois. – – Kun 
muusikoita ollaan, niin muusikoiden kesken voi 
olla hauskaakin.” Kavereita oli joskus niin paljon, 
että naulakko ei kestänyt takkien painoa. ”Alaker-
rassakin ihmiset sanoi aina ’päivää soittajat’. Me 
asuttiin viidennes kerrokses, mutta siis se ei ollut 
koti. Siitä huolimatta se ei ollut koti. Se oli väliai-
kainen kaiken aikaa. Että koti on se, minne perhe 
tehdään.” 

Muutkaan eivät ole pitäneet opiskeluajan asun-
toja kotina. ”Minäkin viis vuotta teekkarikylässä 
asuin, niin täytyy tunnustaa, että ei se mikään 
koti ollut. Meno oli kovaa, mutta ei se kotina py-
synyt.” Se oli ”asunto”. Myöskään keskustelija, joka 
on perustanut perheen opiskeluaikanaan, ei nimeä 
sen vaiheen asuntoja tärkeimmiksi kodeikseen. 

”Mulla oli opiskeluaikana pari asuntoa, missä 
asuin. Toisessa niissä tapasin mieheni. – – Se oli 
sellainen soluasunto, niin siinä kahvittelun mer-
keissä satuttiin tapaamaan ja edelleen ollaan 
naimisissa. No sitten kun perhe perustettiin, niin 
lapset syntyi Pasilassa. Ne oli kaksi kerrostalo-
asuntoa, mutta nyt kun mietin, niin näihin kah-
teen kerrostaloasuntoon, vaikka niissä syntyi nää 
lapset, niin mulla ei oo sellaista kaihoa ja ikävää 
sinne Itä-Pasilaan, vaikka se elämä siellä oli niin 
tosi onnellista. Oli mummo siellä, ja sukua kävi ja 
oli tosi ihania, mutta en sillä tavalla niin kaihol-
la kaipaa.” Sen sijaan myöhemmät kodit, joissa 
asuttiin pitempään, muodostuivat rakkaiksi. Nii-
tä on ollut vaikea jättää. ”Nyt on kolmas [asunto], 
mitä on sitten pitkään jo asuttu, niin niihin mä 
oon kiinnittynyt enemmän vahvasti. – – Edel-
listen kahden [asunnon] ohi kun mä kuljen, niin 
aina tuntuu ihan sydämeen asti sellainen kaiho ja 
ikävä, ja mieli tekis mennä katsomaan, että miten 
ne on nyt laittanut niitä tapetteja ja seiniä ja että 
jotenkin.” Hän mainitsee tärkeinä asioina parita-
lojen yhteydessä olleet puutarhat.  ”On varmaan 
erittäin vaikea lähteä pois siitä kodista, missä 
nyt on pisimpään eletty. Että se on sellainen tosi 
tärkeä koti varmaan tässä kolmannessa ikävai-
heessa. Niin pitkään kun me jaksetaan olla siinä.” 
Monet samanikäiset tuttavat ovat muuttaneet hel-
pompaan kerrostaloasuntoon.  ”Me nyt ravisteltiin 
itseämme ja mietittiin, että mitä me oikeestaan 
halutaan. Me halutaan kyllä jatkaa ja asua tuos-
sa kodissa. Ei me haluta siitä lähteä minnekään. 
Siinä on puuhastelua, on puutöitä ja monenlaista 
tekemistä ja niin edelleen. – – Pikkuhiljaa voi vä-
hentää sitä tavaraa, mikä on turhaa, että se on se 
juttu.” Kaikkein tärkeimmäksi hän nimeää kuiten-
kin lapsuudenkotinsa. 

Koska kaikki muut keskustelijat tuntuvat ole-
van eri kannalla, hän haluaa vielä hieman selven-
tää valintaansa. ”Sellainen ihminen joka kakskym-
mentä vuotta on elänyt siellä maatalossa, siellä 
sukutilalla, joka on tehnyt niitä peltotöitä läpi vuo-
den melkeen hevosella heiniäkin talvella hakien 
sieltä heinäladoista, joka on ollut kakskymmentä 
vuotta niin juurevasti kiinni siinä elämässä, teh-
nyt kaikki vapaa-ajat työtä sen maatilan eteen, 
niin se on kyllä niin lujassa ainakin minussa, että 
kyllä mä kaikista rakkaimpana paikkana tässä-
kin vaiheessa [pidän lapsuudenkotia]. Se on minun 
sydämen paikkani, se mun oma koti. Siellä on pel-
totyö kesän jälkeen vietetty. Aina syksyllä pidet-
tiin seurat kiitoksena Luojan ihanasta sadosta ja 
jotenkin elettiin niin vahvasti ja hengellisesti ja 
voimallisesti sitä elämää. – – Mä oon kyllä aika 
poikkeus varmaan. – – Näinä vuosina, kun on ai-
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kaa miettiä tätä elämäänsä, niin mulle se on kyllä 
tosi rakas ja tärkeä paikka ja myös huomaan, että 
oon siirtänyt sen saman rakkauden lapsilleni.” 

Siirrytään seuraavaan virikkeeseen: erilaisia 
koteja. Pilvenpiirtäjän tarjoamalle ylellisyydelle 
löytyy heti ymmärrystä. ”Tässä vasemmalla al-
haalla, jos se on Espanjassa ja siinä on meri lä-
hellä, ja jos siinä on lämmintä ympäri vuoden ja 
näin, niin tämänikäinen ihminen voi olla siellä 
esimerkiksi kuusi kuukautta hyvin mielellään ja 
myydä sen omakotitalon pois ja muuttaa tuonne 
kerrostaloon tuonne ihan ylös, mistä näkyy kau-
as. Noin niinkun elämisen laadun, vanhemman 
elämisen laadun kehittämiseksi.” Sama keskus-
telija ymmärtää muitakin asumismuotoja, kaik-
kein vaatimattomimpiakin: ”Radiossa puhui yksi 
nainen, joka on muuttanut melkein kuin tuohon 
intiaanien telttaan ja hän oli hyvin onnellinen, 
tai igluun, hän on onnellinen, kun hänellä kulut 
kuukaudessa on noin 500 euroa. Ja sitten kun toi-
mittaja kysyi, mitä ne on, niin hän sanoi, että ne 
on lähinnä ruokakuluja ja sähkökuluja.” Kyse on 
siis siitä, kuka mitäkin elämältään haluaa. Hänellä 
on tuttavia, jotka viettävät talvet ulkomailla, eivät 
voimattomuuttaan vaan koska pitävät lämpimästä. 
”Tämä talvi on mahdottoman kiva, kun ei ole lun-
ta. Mä en kaipaa lunta pätkääkään, – – Omasta 
kodista [voi] vaihtaa johonkin paljon helpompihoi-
toiseen, että se ei välttämättä ole voimakysymys.” 
Toinen keskustelija näkee jokaisessa vaihtoehdos-
sa hyviä puolia mutta myös puutteita. ”Nää on mun 
mielestä kaikki semmoisia paikkoja, että sä voisit 
päivän tai kaksi viettää. – – Koirankoppi pitäisi 
olla vähän isompi. – – Mutta ei noista kotia saa 
millään mistään.” 

Juontaja pyytää tarkentamaan: mikä olisi sel-
lainen koti, missä voisi viettää aikaa? ”Tästä puut-
tuu omakotitalo. Tai sen verran iso mökki, että 
siellä mahtuu oikein…” Toiset kiinnittävät huomi-
on suureen, ylelliseen taloon kuvakentän alalai-
dassa: ”Tuo voi olla omakotitalo täällä vasemmas-
sa.” ”Joo, mutta se on liian pieni.” Naurunremakan 
jälkeen tarkennetaan tilatoivetta.  ”150 neliöö olis 
ihan passeli.”

Joku kehuu suorakaiteen muotoista pohjarat-
kaisua. Virikkeen kuvia moititaan vieraiksi, ”tu-
ristikohteiksi”. ”On ne kaikki vähän eksoottisen 
näköisiä. Ei nuo ihan suomalaisilta näytä.” Mai-
nitaan kaksvooninkinen. Yksi keskustelija kertoo 
kokeilleensa koirankoppiakin. ”Mutta ei nuo nyt 
oikein kotoisalta näytä mikään.” Lapsien riemuksi 
on kokeiltu oudompiakin: ”Tykkään kaikenlaisis-
ta kokeiluista, niin rakensin tuonne liiterin katolle 
ihan erillisen rakennuksen. Ja koko ajan tietysti 
piti peljätä, että meneekö se liiteri kasaan, mutta 

ei menny. Ja sitten viime kesänä tyttärentyttären 
kanssa nukuumma siellä yhden yön. Se oli muu-
ten hyvä, mutta mä tein sen niinkun omien mitto-
jen mukaan. Just kaks metriä pitkä. Sitten mä en 
huomannut sitä, että patjan pituus onkin kaks ja 
kymmenen. – – Ei ollut hyvä nukkua.” 

Lisäykseksi ehdotetaan liikkuvaa kotia: ”Tuon 
intiaanikodan tilalle voisi laittaa ehkä vaikka 
asuntovaunun tai asuntoauton tai jonkun sem-
moisen. – – Igluun olisi kiva mennä käymään. 
Sinne pääsee kyllä Kemissäkin, että ei sitä tarvi 
tuonne asti lähteä.” Tiedetään, että iglussakin voi 
nukkua retkeillessä, jos on kunnon makuupussi. 
Kodiksi siitä ei keskustelijoiden mielestä ole. ”Se 
ei oo koto, mutta tekstiiliretkihän se vois olla.” 
Koirankoppi jätettäisiin suosiolla koiralle. ”Se on 
sen koti.” Juontaja kysyy, onko joukossa muitakin 
asumiseen soveltumattomia. ”Iglu ja toi teltta tai 
tiipii, mikä tuo kota onkaan tuossa, niin ei var-
masti oo [sopivia]… Mahtaakohan niissä olla edes 
sisävessaa kummassakaan?” Muitakin välttämät-
tömyyksiä arvellaan puuttuvan. ”Saunaa ei sais 
unohtaa. Sauna pitää olla.”

”Pilvenpiirtäjän yläkerrassa vois asua, jos 
siellä olisi Koneen hissi.” Joku epäilee, että silloin 
sieltä ei ainakaan pääsisi pois. ”Mä asuin kolme 
vuotta kahdennessakymmenennessäkahdeksan-
nessa kerroksessa ja siinä oli isot ikkunat, mut-
ta hyvin harvoin loppujen lopuksi tuli kateltua 
maisemia sieltä. Tuli töistä kotiin illalla, usein 
myöhään, niin silloin oli jo pimeetä. Valoja näkyi, 
mutta siinäpä se kaikki.” Omakotitalo olisi lopul-
takin, kaikkien pohdintojen jälkeen se, joka vaih-
toehdoista valittaisiin. ”Joku pikkuisen konventio-
naalisempi versio tuosta omakotitalosta kävis.” 
Toinen vaihtoehto olisi mökki: ”Me vietetään viis–
kuus kuukautta vuodesta kesämökillä tuolla Hol-
lolassa ja se on vuonna 58 rakennettu kesähuvila, 
jota on sitten tietysti vuosien mittaan korjailtu, ja 
se on oikeestaan se – – [mieluisin] paikka.” Hän 
kertoo, että mökiltä on joskus ollut suorastaan vai-
kea lähteä pois. ”Varsinkin 60–70-luvuilla, niin se 
oli semmoinen paikka, että kun syksyllä piti pan-
na paikka talvikuntoon, – – ihan tuli tunne, että 
voi hemmetti, nytkö tää taas loppuu. Pitää lähteä 
kaupunkiin. Ja kaupunkilaiseen syksyyn ja tal-
veen.” 

Kodin kunnostamisessa mieleisekseen piilee 
myös riitaantumisen vaara. ”Nyt me ollaan asut-
tu samassa kerrostaloasunnossa tuolla Etu-Töö-
lössä vuodesta 68, elikkä  – – ollaan aika hyvin 
totuttu kaupunkiasumiseen yhdessä samassa 
paikassa. – – Puhuttiin vaimon kanssa illalla, että  
– – saattaa tulla aika paljon sanomista sitten siitä 
remontista. Kuka valitsee tapetit ja niin päin pois. 
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Mä ehdotin, että mitäs jos nyt vain ollaan täällä 
hamaan arkkuun.” Vasemman alakulman oma-
kotitaloa luonnehditaan kunnon syytinkitaloksi. 
”Siihen mahtuu monta perhettä.”

Juontaja tiedustelee, millainen keskustelijoi-
den mielestä olisi koirankoppia vastapäätä sijait-
seva talo. ”Siinä on hirsitalo, joku tällainen korkee 
hirsitalo.” Osa arvelee, että kuva on otettu mökiltä, 
sillä taustalla näkyy kaislikkoa. ”Se on – – joku 
Honkarakenteen mökki.” Yksi keskustelija halu-
aakin kuvata muille oman ”kesäkotinsa”, johon 
on kovin mielistynyt. ”Se on 1930-luvulta vanha 
harmaa hirsitalo. Siellä on kaks leivinuuniakin, 
vaikka se on pieni talo. Ja sitten savusauna ran-
nassa, joka myöskin [on] sieltä 1930-luvulta. Sinne 
ei tule vettä. Me haetaan lähteestä vesi. Siellä ei ole 
sähköä. Me käytetään vaan kynttilöitä.” Lisäksi 
idylliin kuuluu järvi, niemi ja hiekkaranta. ”[Ke-
säkodissani] mä palaan – – kaukaiseen aikaan ja 
niin yksinkertaiseen elämään. – – Se on kyllä – – 
ihmisen mielelle sellainen – – onnellinen asumis-
muoto kesällä. Talvella tietenkin sitten on omat 
haasteensa.” Suurin ongelma on veden jäätymi-
nen. Siitä huolimatta tällaisissa oloissa on joku elä-
nyt melkein satavuotiaaksi. ”Se on ollut – – hyvin 
pienielkeistä se elämä ja yksinkertaista. – – Ei mi-
tään suuria rikkauksia, mutta sellaisesta vähästä 
iloiten ja nauttien ja isänmaan arvot ja tällaiset 
kaikki, sellainen työnteko ja käsityöt.” Keskuste-
lijan mielestä tällainen pienimuotoinen elämä on 
ollut hyvin antoisaa, ja sen voi yhä ymmärtää kesä-
elämässä lomansa aikana.

Seuraava virike käsittelee kodin pohjapiirros-
ta, asemointia ja sijaintia. Huomio kiinnittyy ensin 
pohjapiirrokseen, joka on kartan päällä. Se ei miel-
lytä keskustelijoita.  ”Sieltä puuttuu yks vessa.” 
Huoneita on sopivasti.  ”Kyllä tuollakin asua vois, 
mutta ei se kyllä mulle sopis. Jos on kerrostalo, niin 
siellä pitäis päästä pyörimään ympyrää, ja tuossa 
mennään yhdestä lokerosta toiseen lokeroon. Poh-
japiirros ei kelepaa.” Joku kysyy, pitäisikö miettiä, 
mihin kohtaan koti kartalla sijoittuisi. Muut kes-
kittyvät pohjapiirrokseen. ”Tuosta vois puhkaista 
ehkä jotain seiniä, mulle heti tulis mieleen. Ja lisää 
ovia, avaruutta.” Tiloja pidetään tukkoisina, huo-
nejärjestystä tylsänä. Portaatkaan eivät miellytä. 
”Se on vähän niin kuin rintamamiestalo.” Joku 
arvelee, että toinen kerros saattaisi parantaa koko-
naisuutta. ”Mikähän lie seuraava kerros onkaan, 
jos siellä onkin iso olohuone?” Muihin kerroksiin 
tarjotaan huonetta toisen perään. Makuuhuone, 
keittiö, suihku, vessa – kaikki ovat tärkeitä. ”Onko 
tää yläkerta vai alakerta? Alakerrassa on tietty 
valtavan iso, komia jotain, patio?” Ehdotetaan 
autotallia ja kellaria. Sitten alkaa arvioinnin aika. 

”Kyllähän tuossa nyt periaatteessa. – – Siellä on 
makuuhuone, missä yövytään, olohuone ja keittiö 
ja siinä ja vessa ja suihku. Sauna tuosta nyt puut-
tuu, että se on kurja tilanne, mutta kai siinä pe-
ruselementit suurin piirtein on, mitä nyt normaa-
listi kerrostaloissa on. – – Onko siellä sitten joku 
yhteinen sauna?” Yksi keskustelija ihmettelee yhä 
oviratkaisuja. ”Mä en vaan ymmärrä, että mistä 
tuonne olohuoneeseen mennään. Sinne ei oo niitä 
aukkoja eikä ikkunanpaikkoja olleskaan merkit-
ty.”

Keskustelu etenee tilantarpeen ja neliöhintojen 
yhteensovittamiseen. ”Ajatellaan sitä, että ollaan 
tän ikäisiä kun ollaan, kaks ihmistä olemassa ja 
elämässä. Mä oon itekin vähän suuruudenhul-
lu. Mielelläni haluaisin ympärille paljon neliöitä, 
mutta nykyisessä olotilassa helsinkiläisessä ym-
päristössä paikkakunnalla ne neliöt on niin ää-
rettömän kalliita. Nimittäin kun tässä justiin 
pyhänä käytiin Bulevardilla katsomassa yhtä 
neliötilaa. Siellä oli 65 neliöinen kaksio. Sanokaas, 
paljonko siitä olisi pitänyt maksaa?” Veikataan yli 
neljääsataatuhatta, ehkä jopa viittä. ”Neljäsataa-
kahdeksankymmentä. Niin tuota ja se oli vasta 
65-neliöinen. Mutta – – siinä pystyis kaks ihmis-
tä todellakin asumaan. Sit mentiin alas, jossa oli 
aivan huippuhieno sauna. Pesutupa, siis pyykin-
pesutupa, tavallaan kuin kodinhoitohuone, niin ei-
hän niitä tarttekaan tuolla. Nehän saa olla siellä. 
Mitä hitsiä sitä, me ollaan vaan niin hirveän mu-
kavuudenhaluisia, että meillä pitää olla samassa 
kerroksessa saunakin.” Kaikki eivät hyväksy tätä 
järkeilyä. ”Kyllä sauna sais melkeen olla oma, 
että voi mennä koska haluaa.” Pienempään tilaan 
muuttaminen merkitsee sitä, että jostakin pitää 
luopua. ”Mä joutuisin myymään flyygelin pois, ei 
mahu. Sitten mä joutuisin myymään jotain muuta 
pois, ei mahu. No entäs sitten? Mitä hittoo mä sillä 
teen? Mä ostan pienemmän pianon. Sitten mä teen 
niin, että mä heitän tuon kaluston pois ja ostan 
pienemmän kaluston.” 

Myös autosta voisi luopua: ”Jos ajattelette Bu-
levardia tässä, niin ei mihinkään tarvitse autoa.” 
Päivän askareissa sitä ei tarvita, mutta mökille 
mennessä kyllä. Yksi keskustelija kertoo harkin-
neensa autosta luopumista eläkkeelle siirtyessään. 
Hän asuu 25 kilometrin päässä Helsingistä, Klauk-
kalassa. ”Mä oon luullut, että kun mä oon eläkkeel-
lä, niin ei tartte ajaa niitä kilometrejä. Nyt pitää 
joka päivä tulla Helsinkiin. Hoh hoijakkaa, että 
asiassa on aina puolensa!”

Saunasta luopuminen tuntuu joistakin vai-
kealta. Paritalossa asuva keskustelija kertoo jo 
miettivänsä ”minkälainen asunto on seuraava? 
Pitääks siellä olla sauna? Se on hyvä kysymys. Jos 
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taloyhtiössä on sauna, jonne pääset vaikka joka 
päivä?” Toinen muuttoaikeinen asettaa paljon ko-
vempia henkilökohtaisia vaatimuksia: ”Siellä pitää 
olla hissillä yhteys suoraan autotalliin, ja pitää 
olla lämmin autotalli, että voi vaikka talvipakka-
sella mennä T-paita päällä auton rattiin, jos joku 
haluaa.” Tällaisia ratkaisujakin tiedetään olevan. 
Mainitaan joitakin esimerkkejäkin. Hinnaksi arvi-
oidaan 500 000 euroa. 

Keskustelijat ihmettelevät, miksi Pohjanmaalla 
ei rakenneta suurempia asuntoja. ”Oon seurannut 
nyt tätä, että minkälaisia asuntoja esimerkiksi 
Alajärvellä rakennetaan. – – Siellä kuitenkaan se 
maa ei oo niin kortilla kuin täällä, ja ne on kuiten-
kin suhteellisen pieniä neliömäärältään, erittäin 
pieniä. Viidenkymmenen neliön pintaan, on toki 
isompiakin, mutta kuitenkin nämä kerrostalot ja 
tämmöiset niin ne on – – pieniä.” Toinen keskus-
telija vahvistaa kokemuksesta. ”Minun tätini osti, 
86 vee, osti – – juuri semmoisen, missä on 56 ne-
liötä itsellensä. Asuu siinä yksin.” Päätellään, että 
pienen asunnon etuina ovat pienempi energianku-
lutus ja yhtiövastikkeet sekä vähemmän siivoamis-
ta. ”Sitten siinä on tehty – – rollaattoriluiskat ja 
– – hissit – – ja kaikki kynnykset on pois.” Esteet-
tömyyttä pidetään huomionarvoisena seikkana 
myös omissa tulevaisuuden asunnoissa. ”Se pitäis 
olla myös sellaisessa paikassa, että rollaattorilla 
pääsis kaupunkiin.” ”Pitää se kauppa olla alaker-
rassa.” ”Tai hyvin lähellä.”

Kauppoja olisi hyvä olla myös siksi, että yhtiö-
vastikkeet saataisiin pienemmiksi, mieluiten ko-
konaan pois. ”Muun muassa – – asuu sellaisessa 
asunnossa. Se ei maksa siitä mitään. Menee sau-
naan ja menee saunasta uima-altaaseen, jos halu-
aa, ja kaikki on taloyhtiön, eikä maksa kellekään 
mitään.” Palvelujen läheisyys on jollekin jo nyt tär-
keää jalkavaivojen vuoksi. ”Nyt me ollaan hyvällä 
paikalla siinä, ja on luontoa lähellä ja muuta, mut 
sitten pitäisi olla myös palvelut lähellä. Ei me taas 
kauppoihinkaan lähdetä kovin kauas. Kyllä mä 
nyt autolla ajelen vielä, mutta – – se pitää ottaa 
huomioon.” Pyörätuolilla liikkumiseenkin on syy-
tä varautua.  ”Mulla on yks erittäin hyvä ystävä, 
joka on istunut jo viistoista vuotta ja ylikin pyörä-
tuolissa – – [Hän] sanoi, että kaikki joutuu mietti-
mään. – – Hän tulee viettämään vanhuutensa jos-
sain Helsingin keskustassa sillain, että hän pääsee 
hissillä alakertaan ja siitä pyörätuolilla ulos ja 
pääsee sitten kaupasta hakemaan [tarvitseman-
sa]. – – Hän ei voi ajatellakaan, että olis kauem-
pana ne palvelut, vaan ne on pakko olla vieressä, 
käden ulottuvilla.” 

Kolmas elämänvaihe nähdään mahdollisuuk-
sien aikana. Paljon riippuu omista intohimoista. 

”Me ollaan kuitenkin vielä suht terveitä ja voimal-
lisia ja viisaita. Oikeestaan ne kaikki lapsuuden 
turhuudet on jääneet ja tavallaan keskitytään 
siihen elämän oleelliseen puoleen.” Esimerkiksi 
asumismuodon valinnassa on nyt entistä enem-
män vapausasteita. ”Vaikka nyt maanläheisesti 
tykkään asua, niin kyllä mun täytyy sanoa, että 
minä kans tykkään kyllä Etu-Töölöstä. – – Siinä 
on jotakin sellaista, missä vois tällaisessa kerros-
talossakin asua. Samaten joku muukin kaunis 
vanha alue täällä Helsingin keskustassa. – – Ne 
on ne paksuseinäiset talot. – – Niissä on jotain 
sellaista turvallisuutta, ja ihmiset yleensä on ys-
tävällisiä keskenään ja palvelut on lähellä.” Joku 
epäilee, että turvallisuuden ja ystävällisyyden osal-
ta tänä päivänä tilanne on jo muuttunut. Töölö saa 
kuitenkin kannatusta. Tosin taloyhtiölläkin on iso 
merkitys viihtyvyydelle. 

Kaupungin ja maaseudun asumisen olennaise-
na erona nähdään asumistiheys. ”Vaikka nyt asuu 
omakotitaloalueella ja muuta, ja mulla on mökki 
Somerolla keskellä peltoo, samanlainen kuin ko-
titalo Lapualla. – – Siinä yksi talo on muutaman 
sadan metrin päässä. Kyllä kun siellä kesäiltana 
meet pimenevään syysiltaan niin ne taivaan nä-
kee ja tähdet ja muuta, niin on se vähän eri tunnel-
ma. – –  Ja päivällä – – näkyy pilvet, siellä näkyy 
taivas ja siellä näkyy, että ei oo taloa eikä tönöä 
eikä kukaan tuu eteen, niin on siinä vaan se oma 
tuntu, että täällä saa silimä huilata.” Jää epäsel-
väksi, kumpi tuntuu puhujasta kotoisammalta. 
Muut ottavat maaseudun koskemattomuuden lä-
hes elämyksellisenä piirteenä. ”Ei meinaa malttaa 
mennä nukkumaan. – – Aamulla pitäis herätä 
viideltä, että pääsis päivää elämään. Eikö se näin 
oo?” Hiljaisuuden kokemus on kaupunkilaisille 
vahva elämys itsessään. Yksi keskustelija kertoo 
kaupunkilaismiehestä: ”[Se] on kaupunkilainen, 
Helsingissä syntynyt ja täällä kasvanut. – – Ne 
menee joka vuos sinne kesällä aina muutamaksi 
vuorokaudeksi sinne ja seisoo melkeen ne yöt siel-
lä ulkona. – – Se ihmettelee sitä, että kuinka voi 
olla näin hiljaista. – – Heillä aina koluutti raitio-
vaunu – – ja hälinää kuului.” Kaupungissa kasva-
neet lapsetkin huomaavat eron. ”Meidän tuttavat 
oli menossa lapsenlapsensa kanssa maalle kanssa 
ja sitten oli lähtenyt metsään retkelle mummon 
kanssa, niin tää pieni poika oli ottanut mummaa 
kädestä kiinni ja sanoi, että  mummu, kuuntele! 
Täällä on hiljaista.” Joku naurattaa keskustelijoita 
toteamalla, että Etu-Töölössäkin tavoittaa saman 
hiljaisuuden, kun irrottaa kuulolaitteen.

Seuraava virike esittelee kodin tavaroita. ”Nuo 
on mukavuusasteita.” Kahvi mainitaan tärkeäksi 
tekijäksi.
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”Ja tuo Afrikan tähti on. Meillä oli kylän ensim-
mäinen Afrikan tähti -peli, 50-luvulla.” Hyväk-
syvästi noteerataan myös suojelusenkeliä esittävä 
taulu, mutta kännykkää moititaan liian nykyaikai-
seksi. ”Mutta se on siis se on hyvä kuitenkin, varti-
ja.” Nykytekniikkaa havainnollistava turvakamera 
nostaa pintaan myös huolta. ”Tämä nykypäivän 
aina esillä ja saavutettavissa oleminen. Meitä 
tarkkaillaan. Puhelimen saa kuulemma kiinni, 
mutta meitä tarkkaillaan joka puolelta.  Sitten 
olemme kaiken maailman rekistereissä.” Toiselle 
tekniikka on merkki turvallisuudesta. ”Se on sun 
parhaaksi vaan. – – Susta huolehditaan. Älä va-
lita.” 

Ero nostalgiseen enkelitauluun ja muihin esi-
neisiin on ensimmäisen puhujan mielestä kuiten-
kin suuri. ”Varmaan 50-luvulta tuokin nojatuoli 
suunnilleen. Koira voi olla vaikka mistä vuosikym-
meneltä. – – Siinä menee koko – – meidän ikä 
tuossa kuvassa. Eiköhän Afrikan tähti ole yli kol-
mekymmentä vuotta, ylikin?” Peli herättää heti 
omakohtaisia muistoja: ”On se vanhempi. Mä oon 
pelannut sitä kymmenvuotiaana ja mä oon sen-
tään 70 täyttänyt.” 50-luvulla saatu pelilauta en 
edelleen puhujalla kaapissa. ”Suojelusenkeli täyt-
tää varmaan – – ainakin 2000 vuotta ja ylikin.” 

Kahvikupit tunnistetaan ensin Arabiaksi, sit-
ten tarkemmin Myrnaksi. Todetaan vielä sauna-
tarvikkeet myönteiseen sävyyn. Sitten keskusteli-
jat heittävät itse ilmoille jatkokysymyksen: ”mikä 
ei kuulu joukkoon? Pois suljetaan ensimmäiseksi 
”pesuvati täynnä kaikenlaista puhdistusainetta.” 
Joku jättäisi kuvasta valvontakameran. ”Känny-
källä sä pystyt laittamaan mökillä turvalaitteet 
päälle ja lämmön päälle ja tämmöistä… mutta ei 
ne kyllä kotiin kuulu.” Osa alkaa tarkastella ko-
konaisuutta yhtenä aikakautena ja haluaisi sulkea 
pois kaiken nykyaikaisen: kännykän, kameran, 
jopa kahvinkeittimen, mutta yksi osallistuja pa-
lauttaa keskustelun uomaansa: ”Mistä aikakau-
desta nyt puhutaan? Kodista piti. Kotiin kuuluu 
tänä päivänä kaffinkeitin illman muuta” Oma 
tehtävänsä on kaikilla esineillä. ”Ja Moccamaste-
ri ainakin kuuluu joukkoon, se on selvä, että kaf-
fia pitää saada. Ja saunoa pitää…” Keskustelijat 
käyttävät itsekin uusinta teknologiaa. ”Kyllä mulla 
on kotona valvontalaitteet. – – Kun kaupungissa 
asun, – – että siellä ei käydä rikkomassa.” Yksi 
osallistuja kertoo, että häneltä löytyvät kaikki ku-
van asiat villasukista valvontakameraan. ”Minä os-
tin itelleni iPodin, ja mies katteli sitä yhtenä iltana, 
kun mä sängyssä sen kanssa venkslasin ja sanoi, 
että kyllä tuo on yks paholaisen keksintö.” 
”Se on joo.” 
”Se on täälläkin. Löytyy kaikki!”

Juontaja kysyy myös toisinpäin: puuttuuko jotain? 
”Puuttuu. Ruokaa, ruoka. Joo. Sitten henkilökoh-
taiset – – hygieniatarvikkeet.” Puhdistusaineita 
kuvassa kuitenkin on. Näin tarkalle tasolle siirryt-
täessä puutteita löytyy nopeasti paljon. Mainitaan 
flyygeli, kirjat ja teatteri, sitten ”sohva, missä vois 
löhöillä.” ”Ja sitten siitä puuttuu lämmin huopa, 
jonka saa vetää harteille.” Yksi keskustelija tarkas-
telee virikettä viitteellisemmin: hänen mielestään 
nojatuoli kattaa löhöämisen ja koira luonnon. Lisä-
tään vielä taivas, sänky, radio, lehdet, televisio ”ja 
se talo, mihinkä nuo tavarat laitetaan.”

Siirrytään asumisinteriöörejä käsittelevään 
virikkeeseen. Armeija nousee ensimmäisenä pu-
heeksi. ”Voi että tulee punkka mieleen tuosta. Eikö 
vaan?” Yhteismajoituskuva muistuttaa armeijan 
tupaa, mutta yksi keskustelija sijoittaa näkymän 
sairaalaan. ”Siitä mä tiedän, koska siinä on yks-
kerroksiset sängyt.” Kaikissa varuskunnissa ei 
kuitenkaan ole ollut kerrossänkyjä. ”Sä oot ollut 
isommassa tuvassa. Kyllä meillä oli ihan vaan 
yksinkertaaset.” Jonkun mielestä se on tilantuh-
lausta. Epäillään myös päiväpeiton väriä. Juonta-
ja kysyy kotoisinta näkymää. ”Tuo inttikämppä 
tietysti. Se melkeen tulee se hajukin mieleen, kun 
sinne pyyhkäisi kahdentoista jälkeen, ennen kah-
tatoista illalla, niin kyllä olis pyörtynyt.”

Vakavammin tarkasteltaessa kotoisimmiksi 
nostetaan pohjalaistalo- ja hotelli-interiöörit. ”Tuo 
on tietysti perinteisin tuo vasen yläkulma [pohja-
laistalo], mutta kyllähän tuo vasen alakulmakin 
[hotelli] vois, että tuohon mä asumaan menisin.” 
Seuraava keskustelija valitsisi samat, mutta toisin-
päin: pohjalaistalo kelpaisi kesäasunnoksi. ”Pitäis 
nähdä vähän ympärille, mitä siinä on. Sen sijaan 
kerrossänky tuolla nurkassa on.” ”Ja eteinen on 
sänkyjen edessä. Tiedättekö, mikä on eteinen?” 
Hiljaisuuden jälkeen mainitaan tuulikaappi. Sit-
ten kysyjä tarkentaa tarkoittavansa sängyn eteistä. 
”Niin siis tuota sängynpeittoa.” Muille nimitys on 
tuiki tuntematon. ”Ihan totta? En oo koskaan kuul-
lutkaan.” Jonkun mielestä eteinen on porstuassa. 
”Niin on, sanotaan porstuaverho, mutta tätä kut-
suttiin eteisryijyksi.” 
”Onko se se verho, mikä on sängyn edessä?” 
”Eteisriipus.”
Kuvassa kiinnostaa myös takkihirteen ripustettu 
keinu. ”Siinä on lasten syöttötuoli tuossa vanhaa 
mallia. – – Niin, siinä syötettiinkin sitten siinä 
keinussa..” Syöttö kävi keinumisen tahtiin. ”Tuon-
ne työnnettiin ja sitten tuli takaisin, niin lusikka 
tuossa...” 

Hotellinäkymässä miellyttävät mukavuudet. 
”Eikö tuo vasen alarivi oo niinkun nykyaikaisin 
mukavuuksin?” Jälleen tuodaan julki epäilys, että 
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todellinen tulevaisuudenkuva saattaa kuitenkin 
olla yhteismajoitus. ”Karu totuus, että – – tuo oi-
kea alanurkka [yhteismajoitusnäkymä] se sitten 
kuitenkin on. Ennemmin tai myöhemmin.” 

Vaihdetaan virikekuvaa. Aiheena on nyt luonto 
ja ympäristö. Ensin luonto torjutaan: ”Mun mieles-
tä kotona ei tarvitte olla luontoo.” Kukkien ja kas-
viksien kasvattaminen sisällä on saman puhujan 
mielestä kuitenkin ymmärrettävä. ”Chilit pistin 
maahan kyllä eilen, ja meinaan syödä niitä vas-
ta elokuussa. Se on ihan oikea aika laittaa chilit 
maahan tai purkkiin kasvamaan, mutta ei varsi-
naista luontoa tarvi olla kotona. Mutta ikkunasta 
saa, klasista saa kyllä näkyä.” Muut myöntelevät. 
”Ja jos ei näy, niin sitten ei saa olla kyllä kaukana-
kaan.” Ilman luonnonmaisemia eläminen ei hou-
kuta. ”Niin, jos noista valita pitäis, että kumman 
haluaisi omasta asuntonsa ikkunasta näkyvän, 
niin kyllä se ehdottomasti oikeanpuoleiseen olis.” 
Vaihtoehtona esitetty kauppakeskus saa myös ym-
märrystä: ”Mut se pitäis olla lähellä se näkymä 
myös tätä vasemmanpuolista.” Joku ehdottaa, 
että kauppakeskus voisi olla heti mäen takana. 
”Totta se on, ettei se saisi ihan korvessa olla. Että 
kumminkin palvelujen läheisyydessä. En tiedä, pi-
täiskö tuo tie olla päällystetty, pölyää muuten niin 
pirusti.” Toinen keskustelija lohduttaa, että tietä 
käytetään vähän: ”Se on Kuurtaneen ja Seinäjoen 
välinen kylätie, että siinä on talo kolmen kilomet-
rin päässä toisistaan.” Varjopuolena on tiepalve-
lujen hitaus: ”Ei kovin nopiasti aurata sitten, kun 
lunta rupiaa tulemahan.”

Tavaratalo kodin lähistöllä herättää sekin mo-
nia ajatuksia. ”Eihän kukaan halua tavaratalossa 
asua, että se on vaan se läsnäolo lähellä, joka sii-
nä vois olla. – – Jos amerikkalaisittain ajatellaan, 
niin niissä on hirvittävän hienoja huoneistoja ja 
kauppoja alhaalla – – ja huvittelupaikat. Että tie-
tysti se oma viehätyksensä sielläkin.” Arvellaan, 
että tavaratalosta voisi myös tilata ostokset kotiin. 
”Vois soittaa, että tuokaa sapuskaa.” Tavaratalo 
olisi kuitenkin keskustelijoiden mielestä outo naa-
puri suomalaisille. ”Lähistöllä sais olla luontoa.” 
Yksi keskustelija tarkentaa, että hänellä luontoa 
pitää olla kodissa sisälläkin. ”Mulla on kotonakin 
sellaisia isoja huonekasveja. – – Se on varmaan 
henkilöstä kiinni, että jos on tottunut niitten kans-
sa vehtaamaan, niin niistä ei malta luopuakaan ja 
sitten niistä aina kirjoitetaan, että ne puhdistaa 
huoneilmaa.” Muistetaan mainita huonekasvien 
merkitys jopa hiilinieluina. Tosin ilmenee epätie-
toisuutta sitovatko vai luovuttavatko ne hiilidiok-
sidia. Joka tapauksessa huonekasvit ovat terveelli-
siä huoneilman kannalta. ”Ja kyllä [ne kasvit] tuo 
sellaista lempeyttä ja hellää oloa – – sinne kotiin. 

– – Jos nämä puuttuis nämä kasvit täältä [omas-
ta kodistani], niin tää olis paljon pelkistetympi ja 
karumpi tää koti. – – Vaikka siinä on luontoa, ik-
kunat isot ja luontoa takanakin.” Hän kertoo vielä 
tyttärensä kommentista, joka herättää naurunre-
makan: ”Yhä enemmänkö sinä viidakkoa tänne 
kotiin yrität kasvattaa?” Yksi keskustelija esittää 
kysymyksen: ”Monta miestä on käynyt, jotka on 
sanonut, että onpas ihanaa, kun on näin paljon 
kasvia?” Hän antaa ymmärtää, että kasvit eivät 
kiinnosta miehiä. ”Kyllä meillä rouva oli innois-
saan noiden kanssa. – – Puska kuin puska, niin-
kun isävainaa sanoi.” 

Seuraava virike keskittyy palveluntarpeisiin. 
Noteerataan savihoito. ”Noita lumihommia ei ai-
nakaan kaivata.” Sitten tunnistetaan verensokeri-
mittari – joku puhuu verenpaineen mittaamisesta 
– ja siivooja. Ravintolapalvelutkin tunnistetaan 
melko helposti. ”Lausuukos tässä vasemmalla 
alalaidalla joku, näyttää niin kuin olis runokirjaa 
lukis…” ”Ei kun se on ravintolassa ja siinä menua 
lukee.” Hyvinvointipalvelut saavat lämpimän vas-
taanoton. ”Savikylpyäkö se siinä se siinä levittää 
vai suklaakylpyä? Se tekee hyvää.” ”Se tekee hy-
vää, minä käyn aina parin, kolmen viikon välein 
hieronnassa.” Pohditaan pussin sisältöä: roskia, 
ruokaa vai Alkon kassi? ”Siellä on yrttejä.”

Joku on sitä mieltä, että kuvat liittyvät kotiin 
varsin löyhästi. ”Miten tämä vois liittyä kotiin? 
Muuta kun tuo lumenluonti. Ja siivous.” Hyötylii-
kunta saa kannatusta. ”Se on muuten terveellisin 
kuva tuo alaoikea. Tuo on hengissä pitävä voima, 
kun tekee lumitöitä viis kuukautta, niin on paljon 
mukavampi olla kesällä. Pohjakunto on noussut.” 
Kaikki eivät innostu ajatuksesta. ”No en tiiä kuule. 
En olis samaa mieltä ollenkaan.” ”Kyllä melkeen 
mieluummin olis ilman.” Nämä palvelut hankit-
taisiin mielellään ulkopuolisilta. ”Kyllä on niin jä-
senet kipeet sen jälkeen, ettei oo tosikaan.” Lumi-
töiden kannattaja esittää lisäperusteluja: ”Neljän 
lumitalven kokemus mökiltä kolalla, kun lumilin-
ko hajos melkeen heti enkä viittinyt ostaa uutta ja 
en moittinut yhtään. Hiki tuli ja oli mukava men-
nä saunaan sen päälle.” Muut kummastelevat: ”Sä 
oot erikoinen luonne. Se on onneksi sulle, mutta ei 
kerta kaikkiaan…” 

Ruumiillisen työn sijasta muu hyvinvoinnista 
huolehtiminen herättää kiinnostusta. ”Kai tuos-
sa on omasta kunnosta huolehtimisjuttuja ja 
– – puhtaudesta huolehtimisia ja onkos henkistä 
hyvinvointia tuo lukeminen? Siellä käydään van-
huksille lukemassa vähän.” Tilanne tunnistetaan 
saman tien ravintolaksi. ”Ei, kyllä se on kuulkaa 
ruokalista. Se on ravintelin ruokalista. Kato siel-
lä on hinnat tuolla oikeella.” Keskustelu siirtyy 
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välittömästi omiin lempiruokiin. ”Kävin Tampe-
reella Tampereen Tammer-hotellin alakerrassa 
on ravintola Trattoria. Voi Luoja, laittoivat hyvää 
maksaruokaa! Menkää käymään maistamassa.” 
Mainosta saavat myös Rivoli, Vanala ja Jyväskylän 
Paviljonki. Maksa tuntuu olevan kaikkien suosios-
sa. Pohditaan, onko sen kysyntä jotenkin kasvanut. 
Yksi keskustelija näkee kuvissa johdonmukaisen 
kokonaisuuden: ”Pitää ravinnosta pitää huolta, 
ittensä hyvinvoinnista ja vähän siivotakin ja teh-
dä lumitöitä ja vähän kasvattaa yrttejä, – – silloin 
tämä keskimmäinen kuva [verensokerin mittaus] 
jäis vähemmälle huomiolle.”

Juontaja tiedustelee, mitkä palvelut pitäisi olla 
lähellä seuraavaa asuntoa. ”Kauppa on se, mitä 
tarvittee – – lähes päivittäin.” Toisena mainitaan 
kuljetuspalvelut: tarvitaan taksi. ”Puhutaan ter-
veyskeskuksista, niitä pitäisi olla lähellä. Ei siihen 
meidän yhteiskunnalla ole varaa. Meidän pitää 
olla vaan varaa kuljettaa ihmiset sinne silloin, 
kun tarvetta on.” Päivittäistavarakaupan lisäksi 
halutaan korostaa hyvän ruuan merkitystä. ”Olis 
hyvä olla lähellä, olis jopa samassa talossakin, 
olis oikein kunnon ruokapaikka. Ei kauppa, vaan 
ruoka. Ja se nimenomaan kunnollinen ruoka, kos-
ka nykyäänkin nämä ruokapalvelupaikat, mo-
net on sillain, että se tehdään niin halvasta, että 
se ei ole edes ravintorikasta.” Ruralia-instituutin 
tutkijoiden välityksellä lähetetään terveisiä tässä 
yhteydessä koko elintarvikealalle. ”Kaikki nitriitit 
pois makkaroista, niin tulee paljon paremman 
makuisia. Ne ei oo tietysti sitten punaisia sen 
jälkeen, mutta se olis hyvä, jos olis kunnon ruo-
kapalvelujakin lähellä.” Ruokapaikka voisi olla 
vaikka pizzeria. ”Miksi sä ostat kaupasta tavaraa 
kotiis jääkaappiin moneks päiväks? – – Haet siel-
tä vaan sen, minkä laitat. Tai sitten käyt syömässä 
sen, minkä toinen on laittanut, jos se on hyvää. Se 
ei tuu yhtään sen kalliimmaksi.” 

Ruokapalvelujen yhteydessä voisi olla myös 
ohjelmaa. Joku on nähnyt tällaista vieraillessaan 
palvelutaloissa. ”Viimeksi käytiin Kauppalahdes-
sa. Siellä on tällainen Elän ja asun – – palvelutalo, 
ja siellähän on tämmöinen yhteisöllinen – – ruo-
kala taikka ravintola, – – joka palvelee sen talon 
asukkaita plus sitten sinne saa kuka vaan mennä 
syömään. Ja siellä on sitten ohjelmaakin. Melkein 
joka päivä. – – Yksinsyöminen ei oo koskaan hy-
västä. – – Pitais olla se ruokaseura päivisin ja 
sitten jotain muutakin, – – laulua, soittoa, lukua, 
jotain muuta tämmöistä yhteistä.”

Kortteliravintoloita pidetään kiinnostavina 
palveluina. ”Olis se mukava käydä syömässä 
siellä porukalla ja tavata ihmisiä vähän ja niin 
edelleen, mut taas jos ajattelet maaseutua, niin 

aika kaukaa haettu ajatus, että sieltä jostain Tiis-
tenjoelta lähdet Lapuan keskustaan ajelemaan 
taksilla ja sitten ainoaan ravintolaan syömään. 
Niin kun tiedät, niin ei kovin usein tulisi tehtyä 
varmaan.” Palvelujen saatavuus kääntyy selvästi 
kaupunkien eduksi. ”Tässä sen näkeekin maaseu-
dun ja kaupungin just tän erilaisuuden.” Se on jo 
vaikuttanut jonkun keskustelijan asuinpaikan va-
lintaan. ”Tästä syystä mä asun Puotilassa, mulla 
on Puotilan kartanoon – – matkaa 150 metriä ja 
Itiksen kauppoihin on matkaa 1320 metriä. Eli mä 
en tarvitte autoa, jos mä vähänkin viittin kävellä. 
Pystyn elämään ja hankkimaan kaiken. Ei tarvi 
tehä ruokaa, jos ei halua. Puotilan ostarissa on 
pari paikkaa, jossa voi käydä syömässä ja tuonne 
kartanoon tulee kunnon ravintola, ja Itiksestä saa 
suurin piirtein kaikki, mitä nyt ihminen tarvitsee.” 

Ravintolaruuan etuna on sen monipuolisuus. 
”Sehän on kaikista tärkeitä, että ikäihmisellä 
on se, että sen ruoka ei olisi kovin yksipuolista.” 
Varsinkin miesten ruuanlaittoa epäillään. ”Mak-
salooraa siellä vetää päivästä toiseen.” Kaupan 
valmisruuat eivät saa korkeata arvostusta. ”[Jos] 
päivästä toiseen syö sitä, jonka ’meidän äiti on 
tehnyt teidänkin äitien ruoat’, niin eihän sillä ker-
ta kaikkiaan oo muuta, kun vatsakirroosi jossakin 
vaiheessa.” Puhuja pitää ravintolapalveluja suo-
rastaan ihanteellisena ratkaisuna, ”mutta se ei ole 
todellakaan mahdollista kuin suurissa asutuskes-
kuksissa.” Lounasravintolat ovat keskustelijoiden 
mielestä myös edullisia. ”Jos sinne [kotiin] ostaa 
sen, että mitä me syödään, niin – – vähemmän 
menee [rahaa], jos menee syömään valmiina. Jos 
en osta ihan sitten jotakin erikoistarjousta, – – 
esimerkiksi kaalikääryleitä ja syön vaan yhden. – 
– Ravintolasta tulee heiniä siis vihannesten kans-
sa – – ja 8–9 eurolla saat täyden lounaan.” 

Ruuan laadun kannalta hyvänä vaihtoehtona 
pidetään myös palvelutaloja. ”Palvelutalot on aika 
tärkeitä, ja niissä se ruoan laadun taso pitäisi pi-
tää hyvänä. Ei liian suolaista ja sitten vanhusvä-
estölle sopivassa muodossa.” Huonohampaisille 
on tarjottava pehmeää ruokaa.  ”Se kohderyhmä, 
mille sitä ruokaa valmistaa, se pitäis miettiä, että 
se olisi laadukasta ja monipuolista.” Muistutetaan, 
että ruokailemisella on myös suuri sosiaalinen 
merkitys. ”Varsinkin yksinäisillä ihmisillä, jotka 
yksin, on todella yksin…”

Vaihdetaan virikettä. Näkyviin tulee elämän-
tyylejä havainnollistava kuvasikermä. Keinutuolia 
arvellaan nakkilalaiseksi. ”Meidän isän tekemän 
keinutuolin näköinen. Mutta – – isän keinutuo-
lissa oli vähän pidemmät jalat.” Tango-kuva pai-
kannetaan Seinäjoelle tai Soinin yhteistalolle. No-
teerataan lapset ja postilaatikot. ”Reissaaminen on 



95AsunnostA kodiksi – kotoisuus kolmAnnen iän AsumiskokemuksissA
Sulevi Riukulehto ja katja Rinne-koSki 

tietysti tärkeetä niin kauan, kun siihen kykenee. 
– – Kun tuossa vuos sitten jäin eläkkeelle, niin sil-
loin sovittiin rouvan kanssa, että koitetaan vähän 
enemmän reissata, kun mä oon työn puolesta aika 
paljon joutunut matkustelemaan, mutta yhdessä 
ei oo niin paljon. Nyt ollaan sitten vähän enemmän 
kulettu ja taas ollaan täs pian lähdössä.” Tango ei 
innosta kaikkia. ”On sekin kivaa.” ”Harvoon hae-
taan.” – – ”Mee Evijärvelle, niin kuule paidastas 
revitään hihat.”

Lasten kuva saa yhden keskustelijan kiinnit-
tämään huomiota lapsuuden merkitykseen koko 
elämän sisällölle. Hän kertoo konsertissa näkemis-
tään lapsista. ”Ne rupes väsymään, ne istui mun 
edessä siinä. – – Oli mennyt melkeen jo tunti, niin 
voi kun ne otti toistensa kaulasta kiinni ja nojasi-
vat toisiinsa ja kattoivat tällä tavalla sitä esitystä. 
Ja kyllä vanhalle tulee mieleen, miksei mulla oo 
koskaan ollut sellaista lapsuutta. Mulla ei oo ikinä 
ollut sellaista lapsuutta, että kun… ei oo ollut. Siis 
miten oli rauhalliset ja suloiset lapset! Mutta sitten 
kun mä tiedän heidän äidin ja isän olemuksen ja 
systeemin, niin en mä voi yhtään edes ihmetellä 
se on juuri näin. Että se saadaan se lapsuudessa 
jo se, mitä aikuisuuskin saattaa sisältää.” Toinen 
keskustelija naurattaa muita kertomalla omista 
lapsenlapsistaan. ”Ne oli meillä käymässä syö-
mässä, – – ja oli lapsilla hirveen hauskaa meillä, 
kun me tehdään kaikkea niiden kanssa. – – Kun 
ne lähti pois, – – viisvuotias tyttö kysyi meiltä, 
että missä teidän lapset on?” 

Kaikilla ei ole lastenlapsia. ”Lapsenlasten suh-
teen me ollaan pikkuisen huonossa jamassa nimit-
täin ainut lapsenlapsi on seitsemänvuotias kultai-
nen noutaja ja muita ei tule, ellei koirat lisäänny.”

Juontaja kysyy, kuvaako joku virikkeen ku-
vista nykyistä elämäntilannetta. Ensimmäisenä 
valitaan keinutuoli. ”Nyt meillä enää on neljä kei-
nutuolia, mutta meillä on ollut viis. – – Mun isäni 
kun jäi eläkkeelle, niin hän rupes tekemään keinu-
tuoleja. Ja se on rauhallisen istujan tuoli, niinkun 
hän kuvas, jolla soudetaan pahat asiat lattian 
rakoon.” Toisen keskustelijan mielestä huonekalun 
oikea nimi on soututuoli, jonkun muun mielestä 
soutulavitta.

Yksi keskustelija pitää koko kuvasikermää it-
selleen osuvana. ”Matkustaminen kuuluu, tangot 
kuuluu kesällä, postilaatikko kuuluu ja lastenlap-
set kuuluu. Eli kaikki kuuluu. Ja keinutuolissa istu-
taan joka päivä. Siinä tehdään käsityöt ja luetaan 
ja…” Keinutuoli on myös lasten suosiossa. ”Mä oon 
huomannut sen, että meillä on mökillä keinutuoli. 
Ja lastenlapset, kolmevuotiaskin, nuorimmainen, 
heti kun se oppi kiipeemään, niin keinutuoliin se 
meni.” 

Juontaja kysyy mahdollisia puutteita. Taas mai-
nitaan ensimmäisenä kulttuuri. ”Ja puuhastelu, 
kaikki puutyöt ja tällaiset metsätyöt ja käsityöt.” 
Mainitaan myös kukkien hoito, radio ja televisio. 
”Kulttuuri puuttuu. Se puuttuu.” Jonkun mielestä 
keinutuoli viittaa siihenkin. ”Sitähän varten kei-
nutuoli on.” ”Nii että siitä kattotahan uutisia sit-
ten.” Kaikenlainen tekeminen ja puuhastelu sopii 
erityisesti mökillä vietettävään aikaan. ”Siellä on 
kaikennäköistä, pala mettää siinä ympärillä, joka 
sitten teetättää ja sinne saa mennä tekemään kai-
kennäköistä, milloin mitäkin. Sitten saa hankkia 
koneita ja laitteita, mönkijää ja raivaussahaa ja 
näitä tämmöistä, että ne ainakin on sellaisia mies-
puolisille.” 

Yhtenä puutteena mainitaan järjestötoiminta: 
”eihän tuossa nelikentässä näy vielä pohjalaisten 
kokouksia täällä yliopistolla.” Yhdistykset kuulu-
vat kaikkien läsnä olevien arkeen. ”Ainakin sellai-
sille ihmisille niin kuin meikäläinen, joka on ikän-
sä järjestötyössä ollut. – – Erilaisia yhdistyksiä 
ja sellaisia, joiden palaveris käydään ja tavataan 
ihmisiä ja jutellaan ihmisten kanssa ja tehdään 
mitä milloinkin, oli se sitten pohjalaishommaa 
tai rotarihommaa tai mitä milloinkin, niin se 
työviikko voi mennä siinäkin.” Mainitaan myös 
martat ja Lions-klubi. ”Nyt on aikaa. Ei tartte olla 
töis.” ”Sehän sen kiireen teköökin.” ”Varmaan tuo 
tangokuva tarkoittaa jollakin tavalla sosiaalista 
kanssakäymistä.” Sen sisään katsotaan kuuluvan 
paljon monenmoista toimintaa: ystävien ja suku-
laisten tapaamista. ”Se tavallaan siis tarkoittaa 
varmaan sitä, – – että siis ihminen tarvitsee seu-
raa missä iässä tahansa. Se ei halua olla yksin tai 
sanotaan, että sen ei ole hyvä olla yksin. – – Koti-
seututyö, mitä me tehdään koko tällä sakilla tääl-
lä, on ollut erittäin merkittävä. Ei me tietenkään 
sitä maaseutua kaupunkiin tuoda, ja se ei ole edes 
tarkoituskaan, mutta maaseutuajatuksia ja sillä 
lailla.” Kerrotaan, että kulttuuri on joka paikassa 
omanlaisensa. ”Alajärvelläkin tai siellä Soinissa, 
kyllä siellä konserttitaloon on vaikea mennä, kun 
ei siellä ole. Mutta täällä voi mennä. – –Missä on 
paljon väkeä, siellä on myöskin paljon tarjontaa ja 
valintaa, jota voi tehdä.” 

Lopuksi tuodaan esiin asian järkyttävä puoli: 
ihmiset, joilla ei ole sosiaalisia yhteyksiä. ”Noin 
keskimäärin vois laskea vuodessa, että päivittäin 
löytyy asunnosta ihminen, joka on ollut siellä liik-
kumattomana monta kuukautta. Se on jäänyt yk-
sin eikä, siitä ei ole kiinnostunut kukaan, kun sillä 
ei ole ketään. Sen takia tällainen sosiaalinen kans-
sakäyminen on äärimmäisen tärkeää.”
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lAppAjäRven Asumiskeskustelu 

tymäsijoilta.” Toinen keskustelija kertoo olleensa 
aina maaseutuihminen. ”Täällä on myöskin sama 
tilanne, että on oltu – – Helsingissä kaksikym-
mentäseittemän vuotta ja syntynyt täällä Lappa-
järvellä. Aina ikävä ollut Lappajärvelle. Käynyt 
joka kevät siellä meren rannassa kattomassa, että 
joko hauki kutee, joko pääsee kalaan. – – Aina 
maaseutuihminen, vaikka on ollut Helsingissä. 
– – Siellä oli elämäntyö, ja sitä tehtiin niin kauan 
kun sitä piti ja sitten lähettiin.”

Juontaja kysyy, oliko paluuseen jokin erityinen 
syy. ”Se tuli vähän niin kuin vahingossa. Kyllä me 
haettiin vähän muitakin hommia tuolta muualta-
kin Suomesta, mutta yhtenä päivänä sain vaimol-
le kysymyksen, että mitä jos muutettais Lappajär-
velle. Ja lyötiin kättä päälle vuonna 80, ja 81 oltiin 
Lappajärvellä rakentamassa taloa.” Toinenkin 
keskustelija kertoo poteneensa kaupungissa juu-
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Lappajärven virikekeskustelu järjestettiin 2.4.2014
yhteistyössä Aijjoos-hankkeen kanssa ja Virtaa 
Lappajärvelle! -hankkeen kanssa Lappajärven 
kunnantalossa. Paikalla oli yhdeksän keskusteli-
jaa.

 Esittäytymisten jälkeen pyydetään tallennus-
lupa, esitellään hanke ja sovitaan tilaisuuden aika-
taulusta. Joillain keskustelijoista on suunnitelmia 
iltapäiväksi. ”Meillä alkaa tanssit puoli neljä, ja 
siellä tarttee ehdottomasti olla paikalla.” Sovi-
taan, että keskustelu lopetetaan noin kolmelta. Ti-
laisuus lähtee liikkeelle leppoisasti. Ensimmäiseen 
virikkeeseen (KOTI) mukaillaan sananlaskua: 
”Oma koti kullan kallis, hotelli paljon kalliimpi.” 
[Naurahtelua.] Paikalla on useita kotiseudulleen 
palanneita. ”Monta vuotta on sitä kotia ettitty, – – 
Viiskytä vuotta runsaasti ettittiin, niin nyt löydet-
tiin sitten täältä Lappajärveltä, meikäläisen syn-
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rettomuutta. ”Minäkin olen asunut yhtä kauan 
tuolla Helsingissä, ja maalta olen tuolta Pohjois-
Karjalasta lähtöisin. – – Vähän niin kuin leikko-
kukka, että kun vettä vaihdetaan, niin se viihtyy, 
mutta juurru minä en kaupunkiin. – – Aina minä 
olin ajattelemassa, että minä muutan maalle, ja 
varmaan kymmenkunta kertaa – – yksin ollessa-
ni hain jo työpaikankin, mutta sitten jostain syystä 
se peruuntui mutta sitten todella tämmöinen yh-
teinen päätös tehtiin. – – Meidän ystävät ja tutta-
vat meinas viedä meidät mielentilatutkimukseen, 
kun myytiin liikkeet ja talot sun muuta, – – mutta 
me on päätetty sitten, että pitää lähteä tarpeeksi 
ajoissa.  – – Jos me tullaan nyt vanhaksi, meistä 
ei ole lähtijäksi.” Molemmat kertojat viettivät Hel-
singissä yli neljäkymmentä vuotta. 

Samankaltaisesta juurettomuudesta kertoo 
myös Tampereella asunut keskustelija. ”Me muu-
tettiin vasta vuos sitten Lappajärvelle – –. Minulle 
tuli semmoinen tunne, että minä en sinne Kouk-
kuniemehen [vanhainkoti Tampereella] kyllä mee. 
– – Mun pitää päästä pois, tuonne Lappajärvel-
le – – Ne juuret vetää. Mä oon tuosta Alajärveltä 
kotoisin ja jotain ne juuret vetää, että sitä vaan 
tuns niin kuin olis joku muukalainen siellä Tampe-
reella, että se ei ollut oma kotiseutu.” Keskustelija 
ehti Tampereella kokeilla jo senioritaloa. ”Me oltiin 
kahteenkin otteeseen siellä Tampereen ympä-
ristössä ja sitten Tampereella kakskin kertaa. Ja 
muutettiin jo semmoiseen senioritaloon asumaan, 
jossa on se 55 vuotta ikäraja, että siinä nyt ollaan 
elokuulta. Kumminkaan ei jääty sinne, eikä oo 
ikävä ollut yhtään kaupunkiin.”

Seuraava osallistuja kertoo asuneensa Uudel-
lamaalla yli 30 vuotta. ”Tytär ja mies sanoi, että 
rakennetaan uus talo Lappajärvelle.” Myös oma 
synnyinkoti olisi kiinnostanut asuinpaikkana, 
mutta siihen muuttaminen ei ollut mahdollista. 
Puoliso kuoli kohta talon valmistumisen jälkeen, 
mutta keskustelija halusi silti toteuttaa haaveensa: 
hän muutti Lappajärvelle. ”Täällä nyt oon sitten 
ollut jo yli kymmenen vuotta. – – Pikkuhiljaa on 
tottunut taas tähän Lappajärveen ja tuntemaan 
ihmiset. – – Se on ollut kaikista vaikeinta, että 
aina pitää kysyä, kuka sinun isä on, kuka sun äiti 
on. – – Tunnen – –, että kaikki on hyvin päin ja 
oon jo ollut viis vuotta uusissa naimisissa ja sii-
tä se on sitten lähtenyt.” Yhteiskunnalliset tehtä-
vät, erityisesti kunnallispolitiikka, ovat auttaneet 
häntä kiinnittymään Lappajärvelle.  ”Kaikkinensa 
sitä on kertynyt 21 ja puoli vuotta. Että kyllä sii-
nä on kaikenlaista kerinnyt myös Lappajärvellä 
näkemään.” Hän kertoo, että pitkä poissaolo ei ole 
katkaissut suhdetta kotiseutuun. ”Kyllä sieltä vaan 
löytää niitä entisiä asioita ja entisiä paikkoja, ja 

tuntee ne kodiks. Että en tiedä sitten, mitä siinä – 
– ei vois hyväksyä… Että mä tunnen tosiaan Lap-
pajärven uudestaan omaksi kodiks. – – Täällä on 
hyvä asua, hyvä olla ja on tullut niitä uusia hyviä 
ystäviä ja perhe on myös.” 

Osallistujat laskevat, että joukossa on vain kol-
me, jotka ovat aina asuneet Lappajärvellä. ”Ei oo 
koskaan tarvinnut lähteä täältä… Rakentanutkin 
sinne lähelle omaa kotia, että mä oon niin juuret 
syvällä täällä lähellä kotia. – – Lapsia on hyvä 
kasvattaa kumminkin täällä maalla ollessa, siit 
saa olla kiitollinen. – – Mutta ne joutuu kummin-
kin lähtemään pois täältä, että ei ole töitä.” Aivan 
kaikki muutkaan eivät ole syntyneet Lappajärvellä. 
On myös muualta muuttaneita. ”Minä en oo kyllä 
täällä syntyisin, mutta yli neljäkymmentä vuot-
ta ollut täällä. Että en tiedä hautapaikkaa vielä 
missä se on.” Yhden keskustelijan kytkökset alu-
eelle ovat varsin vähäiset. ”Tää on sinänsä mielen-
kiintoinen sana tämä ’koti’. Mä oon siis tällainen 
maallemuuttaja. Mä oon – – Helsingissä syntynyt 
ja muuttanut ulkomaille, ja ennen Lappajärvelle 
muuttoa asuin – – kolme–neljä vuotta New Yor-
kissa, ja sitä ennen kolusin Lontoot ja Milanot ja 
Budapestit ja kaikki. – – Sitten me miehen kanssa 
päädyttiin, että muutetaan maalle. – – Vanhem-
mat on myöskin syntynyt Helsingissä, mutta hei-
dän isovanhempansa on Etelä-Pohjanmaalta ko-
toisin. – – Kun vanhemmat jäi eläkkeelle, – – he 
päätti muuttaa tänne sukujuurten perässä vähän 
miettimään sitä, että mistäs me ollaan lähtöisin, 
ja silloin mä vannoin, että mä en ainakaan ikinä 
muuttais tänne, mutta toisin kävi. Nyt mä oon 
asunut puolisentoista vuotta. – – Mulla ei oo tän-
ne sellaisia selkeitä sukukytköksiä. Täällä usein 
kysytään, että kenenkäs tyttöjä oot, niin mun on 
vaikee vastata siihen kysymykseen. – – Yleensä 
sitten helposti kysytäänkin, että mitä ihmettä sä 
täällä teet. – – Mä oon tosiaan sitä kotia vaihtanut 
niin paljon ja tosiaan muuttanut maasta toiseen ja 
että se koti-käsite on mulle vähän löyhempi, kuin 
mitä se ehkä monelle lappajärveläiselle on. – – 
Mielenkiinnolla odotan, että millaiseksi kodiksi 
Lappajärvi mulle muodostuu. – – Tultiin kyllä 
miehen kanssa tänne ihan jäädäksemme.”

Joukossa on myös todellisia sarjamuuttajia: 
”vaimoni kanssa laskettiin vähän, – – että tämä 
on 21. muutto, joka tehtiin tuota ja se osoittaa, että 
koti on ollut määrätyllä tavalla hakusassa mutta 
hyvä, että tässä iässä sentään löytyi vielä. – – Joku 
kaveri sanoi, että tais olla kulttuurishokki, kun me 
Tampereelta – –, mutta ei se oikeestaan – – sitä 
ollut.” Aluksi ajatuksena oli ollut kesäasunnon 
hankkiminen Kivitipun Chaletsista. Talvet oli tar-
koitus viettää Tampereella. ”– – mutta sitten kun 
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päästiin tähän vaiheeseen, – – mä sanoin, että et 
kai sä nyt vanhaa miestä pistä ajaan edestakaisin 
Lappajärven ja Tampereen väliä.” Kotiutumista 
on vauhdittanut tuttu murre. ”Tuntui, että se koti 
on siellä Pohjanmaalla, missä puhutaan murretta 
ja mihin on tottunut lapsena. Vaikka mekin aika 
nuorina lähdettiin.” Ensimmäinen yhteinen koti 
oli miehen armeijan aikainen matkustajakoti. ”Oli 
kiire vaan lähteä kotoa pois.” ”Niin mutta kotihan 
sekin oli, se matkustajakoti.” 

Myönteisenä tekijänä mainitaan myös yhteisöl-
lisyys. ”Lappajärvellä on niin paljon tapahtumia 
näille tän ikäisille ihmisille, että ei meillä Tampe-
reella ollut juuri mitään, mihin me osallistuttiin. 
Täällä on porukka vetänyt mukaansa. Että tä-
näänkin kuinka monta ohjelmanumeroa onkaan, 
ei kaikkiin ehdikään. Ja huomenna on taas.” Jou-
kossa on yksi Kauhavalla asuva keskustelija, joka 
vahvistaa tämän havainnon. ”Mä oon Lappajär-
ven kunnan palveluksessa töis ja kuljen Kauha-
valta. Ja ensiks mä hämmästyin hirveesti – – tätä 
yhteisöllisyyttä ja sitä, että täällä on niin valtavan 
paljon toimintaa ja harrastemahdollisuuksia. Ih-
miset ottaa tosi lämpimästi vastahan, ja sitten mä 
ihmettelen sitä, että kun lappajärveläises nuori-
sos on tosi paljon sellaisia, jotka haluaas muuttaa 
tänne takaasin, ja jos löytyys töitä, niin – – niitä 
tulis ihan hirviästi. Mutta se tietysti rajoottaa tätä 
paluumuuttoa että työpaikkoja on rajallisesti.” 
Monet perustavat oman yrityksen. 

”Sekin on myös pikkuhiljaa selevinnyt, että 
miksi ne haluaa tulla tänne takaisin, niin se on 
tämä järvi ja tämä yhteisöllisyys elikkä se turval-
lisuuden tunne…” Muut kannattavat: ”Tulihan se 
sieltä [naurahtelua] … järvi ja sitten se, että täällä 
on heleppo olla.” Nämä asiat liittyvät jonkun mie-
lestä yhteen. ”Heleppo hengittää, kun on vettä. 
Kyllä näin on varmasti on, että ei ne tiedä, ketkä 
asuu jossain Ilmajoella – – että minkälaista on 
asua järven rannalla.” Lappajärven suuruus on yl-
lättänyt monet kauempaa tulleet. ”Moni kun tulee 
tuolta kauempaa niin ne ihmettelee, että kuinka 
suuri tämä Lappajärvi on. – – Ei pohjalaisetkaan 
tiedä, että Lappajärvi on näin suuri järvi.” Sa-
malla keskustelija kummastelee sitä, kuinka vä-
hän lappajärviset itse käyttävät järveään.  ”Meiltä 
monelta on unohtunut kyllä järvi. – – Siellä ei oo 
järvellä ketään.” Moititaan, että rantatontteja on 
vaikea saada. ”Se on niin kummallista, että ne pi-
tää niin kiinni niistä tonteista, taikka sitten niistä 
paikoista. – – Varmaan meillä olis täällä paljon 
enemmin asukkaita, jos tähän saatais joku paran-
nus tähän asiaan. – – Sitä jotenkin kaipaa, kun 
sitä on lapsuuden ajan asunut järvenrannalla.” 
Puhujan kokemukset järven käyttämisestä ovat 

olleet vähemmän rohkaisevia: ”Mulla oli venekin 
tuolla, niin jopa airot varastettiin, ja sanottiin, 
että ei sulla oo oikeutta pitää tässä venettä. Se oli 
yhteistä aluetta. – – Semmoisiakin täällä on, jotka 
sitten estää niitä tänne muuttajia, ei se aina johdu 
siitä työpaikasta.” Tämä herättää myös vastus-
tusta: selvästi suurin syy on työpaikkojen puuttu-
minen. ”Saattaa olla, mutta näitäkin on, jotka ei 
enää oo töissä.”

 Juontaja kysyy seuraavaksi, mikä monista ko-
deista on ollut tärkein ja mikä kotoisin. Aluksi ky-
symykseen haetaan yleistä luonnehdintaa: ”Kaunis 
siisti koti, jossa tehdään yhteistyötä koko perheen 
kanssa.” Seuraava keskustelija lähestyy kodik-
kuutta vapauden kokemuksen kautta. ”Semmoinen 
koti, missä saa olla niinkun kotona. – – Saa elää 
ihan [rennosti], voi jättää haalarisaki jonnekin – 
–, ettei ne oo aina kaapissa. – – Täällä saa elää 
vapaasti, ei ole oo mitään vaikeuksia. – – Onhan 
se niistä ihmisistä kiinni, mikä on koti. Jos on ili-
kiä akka, – – niin ei  se oo hääviä.” Keskustelijan 
mielessä kodissa pitää olla yhteiset arvot. ”Pitää 
vähän samalla tyylillä vähän ajatella ja suhtau-
tua luontoon, ei pelkää käärmehiä eikä pelekää, 
että voi luonnossa liikkua. – – Eikö se maalla oo 
se kodin henki? – – Että kyllä minä ainakin kunni-
oitan kotia.” Kotia luonnehditaan myös elämän sy-
dämeksi. ”Siellä saa olla ihan niin kuin itte lystää. 
Kaupungissa kun asutaan niin siellä ei tartte kun 
pihaan astua, niin melkeen pitää olla suorat hou-
sut jalassa ja kravatti kaulassa. – –  Vaikkei tässä 
nyt oo harjoiteltu lappajärveläisyyttä kuin yhden 
vuoden, niin – – kyllä tää on tärkein ja varmaan 
myöskin kotoisin, kun saa olla kotona vaikka puo-
leen päivään yöpuku päällä, käpystellä siinä ja 
vaikka naapuri tulis soittamahan kelloa.” Seuraa-
va keskustelija korostaa turvallisuudentunnetta: 
”Ei täällä sellaista pelkoa oo missään, että tulis 
joku. Ovet voi olla auki päivällä. Ei ne tartte olla 
lukossa.” Toisin on maailmalla: ”kyllä ne on aina 
lukossa. Täytyy hirveesti kattoa, että ei ketään 
pääse sinne sisälle noin vaan.”

Hotelli Kivitipun naapurissa asuva kertoo käyt-
tävänsä kylpylän palveluja. ”Nyt asutaan niin kuin 
hotellissa tällä hetkellä, että ensimmäinen koti oli 
matkustajakoti, ja nyt meillä on hotelliasuminen… 
– – Viimeksi tänä aamuna menin tunnelia pitkin 
vesijumppaan. – – Siellä olis tietysti hoitoihin saa-
nut mennä ja syömään, niitä me ei nyt vielä paljoa 
oo käytetty. Kotona laitetaan itte.” 

Seuraava puhuja korostaa vapauden ja rauhal-
lisuuden merkitystä. ”Ei oo naapuria lähellä, niin 
sitä voi huutaa vaikka isännälle ulos tai lapsille, 
että kahaville, ettei kaikki tule sitten kahville.” Ko-
din alueeseen kuuluu koko pihapiiri, esimerkiksi 
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ulkosauna. ”Sinne voi mennä ihan noin vaan, että 
ei sitä naapuri nää meille ainakaan mitään. Että 
kyllä se niin vapaata on, en vaihtaisi.” Maaseu-
dulla kotirauha yltää postilaatikollekin. ”Minoon 
sanonut, että voi yöpaita päällä hakia postinkin, 
kun naapurit on sen verran kaukana. – – Mä oon 
sanonut monta kertaa, kun oltu retkellä Helsin-
gissä että ei täällä kävis, että menis yöpaita pääl-
lä hakemaan postia.” Arvellaan, että voisi tulla 
poliisi. Toisaalta joku epäilee, että kaupungissa ei 
naapureiden tekemisiä seurata. ”Eipä siellä paljon 
naapureita katella. Kyllä ne voi olla kuolleena siel-
lä viikkokausia ja vuosiakin. Juuri saatiin kuulla, 
että meidän entinen naapuri oli ollut viikon siellä, 
ennen kuin alettiin soittelemaan.” Joku on lukenut 
netistä tapauksesta, jossa kuolemasta oli kulunut 
toista vuotta. Sitä epäillään aprillijutuksi. ”Siellä 
vielä yks viikko on lyhyt aika.”

Joku arvelee, että maaseudun rauhaa voidaan 
käyttää tarkoituksellisesti hyväksi. ”Kun näitä 
ovia pidetään päivät auki eikä lukita, näitä on 
nyt Pohjanmaallakin alkanut sattua – – että niitä 
varkauksia ja ilkeyksiä alkaa esiintyä.” Vielä 30 
vuotta sitten ovet olivat aina auki.  Nykyään ”tu-
lee sellainen vähän tunne, että onko millä asialla 
tämä ihminen on.” Sama pätee myös liftareihin. 
”Kuka hyvänsä liftasi kyytiin, niin – – ehdotto-
masti mä otin. Mä tykkäsin, että autossa on joku 
muukin kyydissä kuin minä, mutta tänä päivänä 
pitää vähän ajatella, että ketä kyytiinkin ottaa.” 
Vapaus ja turvallisuus kulkevat yhdessä. ”Kyllä se 

koti pitääs olla sellainen turvallinen, että siellä 
sais olla ihan oman mielen mukaan ja olla vaikka 
vähemmissäkin vaatteissa eikä tarvitse varoa, jos 
nyt vieraita tulee. – – Mutta nykyäänhän turhan 
vähän tulee yllättäen vieraita.” Puhujan mielestä 
kylässä käymisestä tehdään turhan suuri numero. 
”Tämä on yksi niitä suurimpia ongelmia varmaan 
tänä päivänä. – – Viikkoa ennen pitää soittaa. 
Sitten taas vastaanottajat, niin niillähän menee jo 
viis päivää leipoessa ja laittaessa. – – Tulee sellai-
nen kaksinkertainen riesa sitten siitä asiasta.”

Juontaja palauttaa mieleen alkuperäisen viri-
kekysymyksen. Kaikkien keskustelijoiden mielestä 
tärkein koti tuntuu olevan juuri tämänhetkinen 
koti. ”Joo, kyllä se näin on.” Korostetaan vielä yh-
teisöllisyyden merkitystä. ”Mun mielestä on pa-
rempi, että ihmistä jonkun verran seurataan. – – 
Siis on se yhteisöllisyys. – – Ikäihminen sen voi 
jättää vaikka lääkkeetkin joku ottamatta ja muu-
ta, mutta kun se saa sinne jonkun kaverin jutte-
lemaan ittensä kanssa ja seurustelemaan yhdes-
sä.” Lapsuudenystäville hän antaa erityistä arvoa. 
”Kyllähän mulla – – tuolla maailmallakin ystäviä 
on monessakin paikassa ja tällä tavalla. Mutta 
tuntuu, että ne rakkaimmat ystävät loppujen lo-
puksi onkin ollut vielä täällä synnyinseuduilla eli 
ne lapsuuden ystävät. Tämäkin on kyllä semmoi-
nen tärkeä painoarvo, kun mietitään kodin tärke-
yttä ja mistä ollaan kotoisin ja lähtöisin.”

Yksi keskustelija on ilahtunut lappajärveläisten 
ystävällisyydestä. ”On ainakin mulle ollut suuri 
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asia, että täällä on hirveen ystävällisiä ihmisiä. 
Tervehditään kun menöö kauppaan. – – Nuoret 
huutaa ’hei!’ – – Ne on varmaan oppinut tunte-
maan nyt tässä vuosien aikana.” 

Yksi keskustelija haluaa kiinnittää huomiota 
myös lapsuudenkodin merkitykseen. ”Se tämän-
hetkinen koti on se tärkee, koska tietysti se on 
sidoksissa siihen senhetkiseen arkeen, mutta kyl 
varmaan lapsuudenkodilla on – – kans tosi iso 
merkitys siinä, minkälaiset arvot ihmisellä on. – – 
Lapsuudenkoti muokkaa ihmistä hirveen pitkälti, 
ihan omia perhekäsityksiä ja ajatuksia kodista. 
Se lapsuudenkoti on – – vähintäänkin toisiksi 
tärkein.” Juontaja haluaa tietää, tunnistaako kes-
kustelija itsessään lapsuudenkodin vaikutteita. 
”No joo, kyllä tietysti. – – Siinä tavallaan oppii 
tietynlaiseen perherutiiniin ja – – miten kotia hoi-
detaan. – – Vaikka olis – – vanhempiensa kanssa 
eri mieltä jostain tulemisista ja menemisistä, niin 
siitä huolimatta lapsuusaika – – vaikuttaa siihen, 
että miten sitten itse omassa kodissa asioita hoi-
taa.” 

Vielä kaksi keskustelijaa haluaa kertoa omis-
ta lapsuudenkodeistaan. Ensimmäinen korostaa 
lapsuudenkotia muistojen paikkana. Hän olisi ha-
lunnut lapsuudenkodin omistukseensa. ”Tällä het-
kellä [siellä] ei asu ketään, elikkä me olisi ostettu 
se, mutta sitä ei myyty meille.” Toinen keskustelija 
kertoo eläneensä aina lapsuudenkotinsa maise-
missa. ”Mä näen tänäkin päivänä meidän kodista 
mun kotini, vanhan kotini. – – Kun keittiön ikku-
nasta kattoo, niin aina näkyy lapsuudenkoti. Se 
on ollut kyllä niin rakas, ja meillä on ollut hyvä 
koti, hyvät vanhemmat ja meitä on ollut yhdeksän 
sisarusta, ja se on kyllä ehdottomasti – – se paras 
koti kumminkin.”

 Erilaisia asumuksia esittävään kuvaan halu-
taan muutoksia. ”Kaksi paikkaa heti pois tuosta 
ottaisin.” Puhuja tarkoittaa nykyaikaista luksus-
omakotitaloa ja pilvenpiirtäjää. Juontaja pyytää pe-
rusteluja. ”Minä en tykkää tuommoisesta taloista, 
kun tuossa on alhaalla. On niin kuin hautuumaa 
heti valmiina oottamassa. – – Helsingissä ihan 
sai tarpeeksi noista [kerrostaloista], että ei näh-
dä minnekään eikä kuule mitään, autot menee ja 
koko aika vilkuilet ympärilles.” Miellyttävimmiksi 
hän nostaa kuvat, joissa on luontoa. ”Tuo oikealla 
alakulmassa, – – meillä on Lapissa mökki. Ja tuo 
koira. Meillä on aina ollut koiria. – – Ne tuo aina-
kin mulle sen kodin tunteen. Sen, että mä pääsen 
likelle luontoa ja se mulle riittää.” Huomautetaan, 
että koirakin näyttää viihtyvän. ”’Minä seuraan lii-
kennettä täältä tai kulkemisia, että en minä täältä 
pois halua, että mulla olis mahdollisuus lähteä, 
mutta emmä halua täältä minnekään’.”

Jäämaja herättää epäilyksiä. ”Taitais vähän viilee-
tä olla tämänikäiselle tietysti, että muuten ihan 
hyvä, mukavat oltavat.” Nykyaikainen luksustalo 
mielletään ympäristölle vieraaksi. ”Onko tuo edes 
Suomea? Nyt kun niitä on valittu niitä koteja, 
niin mulla on ainakin semmoinen tunne, että…” 
Joku heittää ilmoille väitteen, että talo on Alvar 
Aallon suunnittelema. ”Ei se mitään, vaikka se 
oliskin, mutta – – se ei liity tähän maaseutuun.” 
Yksi osallistuja ottaisi luksustalon ihan mielellään. 
”Kyllä mä asuisin tuossa ja [naurua] talvella ihan 
taas mielelläni kävisin tuolla iglussa viettämäs-
sä jonkun viikon. Että kyllä mä tuosta elämäs-
tä ihan tykkäisin.” Talon läheisyyteen kaivataan 
järvi. ”Mutta ei sen tartte [juuri] tuollainen talo 
olla, mutta kyllä se mulle kelpais.” Iglu taas sopisi 
retkeilymielessä. ”Teltat tuo muistoja lapsuudes-
ta, kun Härmässä oltiin telttaretkellä, ja siellä 
oli koko Itäkylän nuoret ja tuli kova ukonilma ja 
sitten mentiin, vietiin meidät sieltä yhteen taloon 
loppuyöksi. Tämmöinen muisto siitäkin on.” 

Luksustalon kaltaisia erikoisuuksia on nähty 
esimerkiksi Espoossa. Joku kyselee, onko se oma-
kotitalo vai hotelli. ”Pitää olla rahaa, joka tuom-
moisen tekee.”

Luonnonläheisyyden puolesta pidetään pitkiä 
selventäviä puheenvuoroja. ”Minä rakastaisin tuo-
ta kotaa ehkä melkein tuon koiran jälkeen eniten. 
Lapsena Pielisen rannalla kun oltiin marjassa ja 
oltiin teltassa yötä, – – ajattelin, että toivottavasti 
[ei] tartte koskaan olla kesiä pois täältä – –. Mi-
nusta ne oli sellaisia elämyksiä, minä en pelännyt 
järvelläkään. – – Näkyi poutapilviä siellä järven 
pohjassa, kun oli tyyntä, ja mä myrskyllä ajatte-
lin, että pumpuliin sitä putoaa, jos vene kaatuu. 
– – Tuonne sopis tuonne kotaan. Tuo koira kyllä 
mukaan sitten, – – siinä on se sellainen luonnon-
läheisyys, niin kuin meidän kodissa. Meillä ei oo 
– – mikään tyylikoti, mutta meidän mielestämme 
– – lämmin koti ja viihtyisä koti. Siellä on meitä 
itseämme. Meidän koti kertoo sen, eikä koskaan 
ole erikoissiisti. Sekin kertoo meistä.”

Luksustalo on muidenkin mielestä turhan 
steriili. ”Se vaatis siistiä ja ahkeraa ihmistä var-
maan.” 
”Pari kotiapulaista ja keittäjää se vaatii.” ”Niin. Ja 
mieluummin syödä jotain kylmiä leikkeleruokia, 
ettei hella pilaannu.”  
”No emmäkään tuohon kotiani vaihtais, mutta jos 
noista pitäisi valita, että missä viihtyis, niin kyllä 
mulle tuo kelpais noin.”

Yksi keskustelija arvelee, että kukaan ei valitsi-
si pilvenpiirtäjää kodikseen. Hän on itsekin asunut 
kaupungissa. ”Tietysti silloin, kun on asunut niissä 
ja sisällä, se on ollut koti. – – En minä moittinut 
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sillä tavalla. Kun sinne nuorena menee, sitä vitsa 
vääntyy – –. Siihen tottuu. Mutta kyllä julmalta 
tuntuisi lähteä kaupunkiin asumaan!” Toisaalta 
lapsuuden kotiseutukaan ei tunnu läheisimmäl-
tä. ”En ehkä enää puhuis Karjalan tavalla. Niin 
kauan ollut sieltä lapsuuden maisemista pois, että 
minun nuoruus on Helsingissä. Mutta kyllä tämä 
Lappajärvi on! Kunhan sattuisi saamaan vielä 
hautapaikan tuosta veden läheltä, ettei nyt ihan 
lähelle kirkkoa hautais mua. Että vesi mielellään 
loiskis siinä, se olis mun mielestä mukavampi kui-
tenkin.”

Juontaja antaa luvan lisätä valikkoon mieluisen 
kodin. ”No se varmaan olis sitten se omakotitalo 
järven rannalla.” Joku toivoo isoa keittiötä. Joku 
on ajatellut ihannekotinsa valmiiksi: ”Jos minä 
rakentaisin nyt, minä rakentaisin hirsitalon. Ei 
suurta, sata neliötä. Nunnalahden uuni keskellä 
huonetta. Akalle ja mulle mökkäyshuoneet kum-
mallekin nurkkaan ja keittiö, mutta ei mitään sem-
moista turhaa, mihin ei tartte roinaa kerätä.” Yksi 
osallistuja kertoo jo rakentaneensa itselleen hirsi-
talon, joka kuitenkin nyt on tyttärellä. ”Että en saa-
nut kauan asua.” Kivi- ja tiilitaloilla on omat hyvät 
puolensa: ”Se on niin helppohoitoinen. Tiilitalo.” 
Ihannetaloon ei kaivata portaita. ”Ei oo kerroksia.”

Luonnonläheisyys otetaan jälleen esiin. Yksi 
keskustelija pitää tärkeänä sitä, että kodissa pystyy 
seuraamaan kesän tuloa. ”Mä oon kerran ollut Si-
siliassa ja tullut Helsinkiin toukokuussa kotiin ja 
oli tullut koivuun lehti sinä aikana. Mä päätin, että 
mä en koskaan kesällä lähde minnekään matkoille 
ja sama on Lappajärvellä. – – Mä pelkään, että 
jos jää se kokemus kokematta. – – Ei liian usein 
koe sitä, kun kevät tulee. – – Näkee sen luonnon 
muuttumisen, kun on lähellä – – vettä ja metsää.” 

Kaikki eivät voi asua rannassa, mutta jo veden 
ja metsän näkemisellä on merkityksensä. ”Tuosta 
metsästä tuli todellakin mieleen, että eikös sitä 
käytetä ihan määrätyllä tavalla semmoisena te-
rapianakin? – – Paimenpojan laulussa – – sitä 
rinnastetaan aivan kirkkoonkin, kun paimen-
poika ei päässyt sinne toisten joukkoon. – – On 
se hyvä, että edes tässä vanhalla iällä rupee ta-
juamaan tämänkin asian tärkeyden: metsät ja 
järvet.” Mainitaan myös Pohjanmaan maisemien        
erityispiirre: ”Täällä Pohjanmaalla näkyy tuo 
taivaskin paljon isommalta kun tuolla Hämeessä.” 
Joku arvelee, että Pohjanmaalle on paljon pyrkijöi-
tä. ”Kun vaan karhut saatais pois noista metsistä, 
että on parempi kulkia.” Toisen mielestä täällä so-
vitaan asumaan paremmin kuin Ruuhka-Suomes-
sa. ”Mehän on asutaan täällä aika harvassa, niin 
luulis, että me paremmin mahdutaan sinne sitten 
joukkohon.”

Seuraavaksi keskustelijoille näytetään talon poh-
japiirros ja karttalehti. ”Perinteisen kuuskytluvun 
talon pohja.” Juontaja kysyy, voisiko tuommoises-
sa asua? ”Tuossa on se Nunnalahden uuni keskellä 
lattiaa. Heh heh he!” Pohjapiirrosta arvellaan rin-
tamamiestaloksi. ”Muutama makuuhuone alaalla 
ja yläkerrassa sitten on pari makuuhuonetta. Ja 
sitten kun nuoriso tulee, niin ne pääsi sinne ylös, 
saivat oman rauhansa. Musta se olis ihan jees 
talo.” Hän tekisi nuorisolle yläkerran, jos sellaista 
ei tässä talossa ole. Puutteiksi mainitaan takka ja 
sauna. ”Se on varmaan ulkona.” Runsaat makuu-
tilat ja saunan puuttuminen puhuttavat keskusteli-
joita. ”Suihku siellä on, mutta – – onko siellä sau-
naa?” Joku arvelee pärjäävänsä pelkällä suihkulla, 
mutta toiselle sauna on kynnyskysymys. 
”Se ei oo suomalainen talo, jos siinä ei oo saunaa. 
Ei varmasti.”  
”Varmaan on niistä amerikkalaista pilvenpiirtä-
jistä, kun sä sieltä näytät.” 
”Kylpyhuone ja sauna pitää olla.” 

Keskustelijat muistelevat, että 60-luvun talot 
olivat kaikki suurin piirtein tällaisia. ”Ei niissä 
mitään saunoja sisällä ollut.” Keskustelija kan-
nattaa ulkosaunaa. ”Nyt kun kiertävät tutkimassa 
niitä, jotka on semmoisia mun ikäisiä, että miten 
te asutta, niin piti olla kylpyhuone ja sauna eikä 
semmoisia lattialla, että kompastuu.” 

Tilantarve on yksi keskustelunherättäjä.  ”Kun 
pienemmissä tiloissa asuu, niin siinä tulee vähän 
semmoinen pakkomielle, – – että se talo pitää 
rakentaa sitten iso.” Tarve kuitenkin vähenee iän 
myötä. ”Kahdestaan pärjää pienessäkin tilassa, 
mutta kun on lapsia niin se on, vaatii sen oman 
neliömääränsä sitten.” Yhden keskustelijan mie-
lestä keittiön koko on kaikkein olennaisin. ”Keitti-
ön pitää olla niin iso, että siellä mahtuu olemaan 
ja elämään. No, tietysti jonkunmoinen olohuone. 
– – On tuommoisia taitelijaihmisiä, jotka piirtää 
ja kirjoittaa, ja ei ne kaipaa isoo keittiöö, mutta 
meikäläinen on vähän sellainen raadollinen, että 
[kaikki] tapahtuu sitten siellä keittiössä.” Hyvässä 
keittiössä tarvitaan hyvä hella. ”Sanotaan että se 
[keittiö] on kodin sydän. Eihän me miehet aina-
kaan pärjättäiskään muuten, ettei olis tuota keit-
tiötä ja ehtoisaa emäntää siellä lieden äärellä.” 
Vanha tupakeittiö saa keskustelijoilta kannatusta. 
”Siihen on nyt palattu. Meillä on semmoinen, vaik-
ka asutaan uudessa talossa, niin se on tupakeittiö, 
että siinä on kaikki. Makuuhuone vaan erikseen. 
Se on olohuone ja keittiö samassa. Se on avaran 
näköinen, kun se on siinä samassa.”

Yksi keskustelija on kiinnittänyt huomiota 
Lappajärven yksityistalojen ulkonäköön. Hänes-
tä vanha, 50-luvun talokanta on hyvännäköistä. 
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”Lappajärvellä pärjättiin hyvin. Täällä oli kova 
kutomateollisuus. Joka talossa kudottiin ja – – ih-
miset tienas – –, ja jos katsoo, niin täällä oli, on 
aika nättiä taloja yleensä. – – Sitten tuli huono 
aika, milloin lähdettiin Pietarsaareen, Vaasaan, 
Ruotsiin ja muualle – –. Siitä tuli sellainen väli-
vaihe.”

Juontaja palauttaa ajatukset virikkeeseen: 
onko muuta huomautettavaa saunan lisäksi? ”Se 
takka puuttuu.” Samassa alkaa löytyä muitakin 
puutteita: ”Eihän siinä oo piirretty ikkunoita. Aika 
pimiä on.” 

”Se on vaan pohjapiirros.” 
”Kyllähän siinäkin pitäisi näkyä ikkunat.” 
”Kyllä yleensä pohjapiirustuksissa on ikkunat 

piirretty.” 
”Käy kun hölömöläisillä. Säkillä valoa.” Ik-

kunoiden ja ovien määrä ja sijoittelu eivät kuiten-
kaan synnytä keskustelua. ”Kyllä tuo mulle aina-
kin riittäis tulevaisuudessa ihan että. En tarvihte 
edes noita yläkerran portaita, että ei tarttis olla 
huoneitakaan siellä. Paitsi tietysti justiin sauna. 
Että se tietysti pitää olla, että. Ei tuo huono olis ol-
lenkaan. Tyytyisin.” Toisen keskustelijan mielestä 
ratkaisu on jopa nykyaikainen. ”Tuohan on oikeas-
taan moderni siinä mielessä tuota, kun silloin teh-
tiin omakotitaloja – –, niin ei siellä ollut suihkua 
ja vessaa ja tällä lailla. Kyllä ne oli siellä pihan pe-
rällä se sauna ja vessakin, missä käytiin – tai puu-
seehän se silloin oli. Että ne on sitten myöhemmin 
rakennettiin se elintasosiipi, jossa sitten saatiin 
näitä mukavuuksia.” 

Otetaan myös esiin erillisen saunarakennuk-
sen tuoma kokemus. ”Ne, jotka ei oo kokenut sitä, 
että sauna on eri rakennuksessa, ovat jääneet 
suuresta nautinnosta paitsi. Kun sinä menet läm-
pimästä talosta tuolla talvella ensinkin saunaan 
lämpimään, – – se [on] suuri nautinto. Sitä ei osaa 
kuvailla. – – Helsingissä [meillä] oli siinä pienessä 
omakotitalossa sauna eri rakennuksessa, ja minä 
sanon, että tätä ei ne ihmiset koe, ketkä eivät ole 
erillisessä rakennuksessa saunassa käynyt. – – 
Ne on pienistä asioista elämän ilot kiinni ja sem-
moinenkin nautinto tosiaankin! Kerrostalossa on 
sauna jossakin kellarissa, ja siellä vähän raskas 
ilma ja näin. Se ei oo ollenkaan niin mukavaa.” 
Pihasaunat saavat kannatusta muiltakin keskuste-
lijoilta. ”Kyllä sitä paljon rakennetaan – – meillä-
kin ulkosaunoja. Pitää ihan sen [elämyksen] takia 
rakentaa.” Keskustelu leviää yleiseksi hälinäksi 
ulkosaunojen rakentamisesta.

Juontaja palauttaa keskustelun ikkunoiden 
sijoitteluun. ”Joka puolelle taloa pitää olla ikku-
noita.” Keittiöstä pitäisi nähdä pihaan: ”Ainakin 
tulopihan puolella pitäisi olla tuossa keittiössä.” 

Luontoakin pitäisi näkyä. ”Keittiöön, missä istu-
taan aamulla, syödään puuroa, pitää näkyä Lap-
pajärvi.” Jonkun mielestä se on tärkeämpi kuin 
pihan puoli. ”Edes järvelle päin. – – Tuossa ma-
kuuhuoneessa ei tarttis sillä tavalla sen ikkunan 
niin kovin suuri olla, mutta kyllä siellä olohuo-
neessa – – vaan kahdelle seinälle saisi ikkunan 
lätkätä. – – Ehjiä seiniä pitää tietysti olla, että tää 
on niitä makuasioita. Yksi ikkuna tietysti jos yh-
dellä sivulla on tarpeeksi suuri, niin voihan se olla, 
että sitten mä voin tinkiä. Ei meilläkään oo kuin 
yksi ikkuna. Toinen olisi mennyt sitten jonnekin 
varaston puolelle.”

Seuraavassa virikekuvassa näkyy valikoima 
kodin esineitä. Ensimmäisenä poimitaan Afrikan 
tähti, mutta sitten kahvi vie huomion pitkäksi ai-
kaa. Puhutaan kupeista, mukeista ja keittimestä. 
”Kahvikupin näköisiä. Katoin ensin, että muna-
kuppia tuolla, mutta kyllä ne kahvikuppeja vis-
siin. Mokkakahvia juodaan tässä perheessä…” 
Tunnistetaan Moccamasterin keitin. Kahvikup-
peja moititaan pieniksi, mutta osa keskustelijoista 
tunnistaa ne tyyliastiastoksi: 
”Ei kun ne on niitä…” 
”Korkeita, mitä ne on tyyli… Tämä on se…” ”Sano 
nyt, mitä se on, nuo… Siinä on oikein nuo kukat.” 
”Myrna-kupit, justiin niitä!”

Jollain Myrnat löytyvät kotoa, pari keskusteli-
jaa sanoutuu irti niiden tyylistä. ”Otetaan Anttilan 
kahvikupit esille ja nämä muut kahvikupit aina, 
kun tulee suuremmat juhlat, niin niille tarjotaan 
kahvikupista kahvia. – – Anttilan valkoiset ku-
pit, ne on niin somat. – – Myrnat – – vaatii sitten 
kaikenlaisia servettejä.” Herättää pientä hämmäs-
tystä, kun kaikki eivät tunne astiastoa: ”Oliko ne 
kahvikuppeja?” ”Myrna-kahvikuppeja kuule ker-
ta kaikkiaan!” Astiaston heikkoudeksi mainitaan 
myös käsinpesu. ”Se on kahvikupissa tärkeintä 
kumminkin, että se on riittävän iso, ettei tartte 
koko ajan juosta sinne keittimen luokse…” Joukko 
jakautuu kahtia kuppien ja mukien kannattajiin. 
”Ollaanko me niin vanhanaikaisia, että me ei tyk-
kää mukeista? – – Me käytetään kahvikuppia.” 
Löytyy myös puukupin kannattaja: ”Mä pistän 
kuksaan.” Puulajistakin vaihdetaan käsityksiä; 
mainitaan koivu, mänty ja kuusi.

Seuraavaksi huomio kiinnittyy tauluihin. ”Tau-
luja pitää varmaan olla.” Jollain niitä on enem-
mänkin, parikymmentä. ”Me päätettiin, että me ei 
laita yhtään taulua, mutta kyllä niitä vaan on tul-
lut.” Lautapeli herättää muiston. ”Afrikan tähti, se 
oli silloin kun oltiin nuoria. Joulupukki toi Afrikan 
tähti-[pelin]. Kyllä sitä pelattiin silloin. Vielä pelaa 
meidän lapsenlapsetkin.”



103AsunnostA kodiksi – kotoisuus kolmAnnen iän AsumiskokemuksissA
Sulevi Riukulehto ja katja Rinne-koSki 

Valikoiman elektroniikka valtaa seuraavaksi huo-
mion. ”Laskukone tarvitaan aina, kun eläkeläinen 
laskee niitä senttejä ja euroja: piisaako tänne tulla 
rahat, ja sitten toinen tietysti on tuo turvallisuus, 
valvonta.” Joku epäilee, ovatko valvontalaitteet 
lainkaan tarpeellisia Lappajärvellä. ”Kyllä ne ai-
nakin kirkkomaalla pitää olla. Siellä kiviä kaade-
taan.” Kerrotaan, että kirkossakin on turvakame-
roita – ei pelkästään hautausmaalla. ”Ja ne näköö, 
jos kuka karkaa sieltä.” Ilkivallan määrää ihme-
tellään. ”On se kyllä outoa. Täytyis jollain tavalla 
olla joku paikka olla vähän hankalasti – – tuolla 
sisällä, että kun hautausmaallekin menee.”

Tavaroista käytetään yksittäisiä hyväksyviä 
puheenvuoroja. Moititaan kiirettä; ei ehdi harras-
tamaan. Juontaja varmistaa vielä, puuttuuko si-
kermästä jotain. ”Emmä tiedä, siivoustarvikkeet-
kin on.”

”Kännykkäkin on, niin ei puutu.” Tietenkään 
kaikkia tarpeellisia tavaroita ei voi sisällyttää yh-
teen virikekuvaan. Mainitaan televisio, tietokone, 
läppäri ja sänky. ”Mutta noillakin pärjäis.” ”Ei tänä 
päivänä enää.” Kysytään myös toisin päin: onko 
jotain liikaa? Mainitaan siivousvälineet ja taulu, 
mutta molemmat saavat heti myös kannatusta. 
”Nehän tärkeitä on!” Selvennetään, että siivoamis-
ta pitäisi olla mahdollisimman vähän. ”Niin, meillä 
on semmoinen koti, että se on äkkiä siivottu. Ei oo 
ovia paljoa eikä kynnyksiäkään. Tytär näytti, että 
eihän tässä oo kun tämä vaan pyöräytät tässä. Se 
on siinä.”

Kahvikuppikeskustelu koettiin niin kiinnos-
tavaksi, että siihen palataan uudestaan, ja asiasta 
tehdään ihan äänestys. ”Kuinka moni juo aamu-
kahvinsa mukista? Nostakaas käsi pystyyn.” Jol-
lain on oikein nimikkomukit, mutta kupeilla on 
kannattajansa. ”Kyllä, kahvi ei oo mitään, jos sen 
mukista juo.” 

”Jos tuun teille käymään, niin minä vaadin…”
”En laita sulle, en laita mukia. Oikein kultaiset 

posliiniset kattaa pöytään.” Kannatetaan Arabian 
valkoisia. Keskustelu yltyy yleiseksi sorinaksi.

Tarkasteltavaksi tarjotaan uusi virike, jossa 
esitetään erityyppisiä interiöörejä. Kaksi näkymää 
kilpailee keskustelijoiden huomiosta: talonpoi-
kaistalon tupa ja yhteismajoitus. ”Komeat matot 
on ainakin lattialla.” Kuvan pohjalaistalo on ”kuin 
ennen vanhaan.” Sitten huomio siirtyy yhteisma-
joitukseen. ”Sairaalan sängyt ihan rivissä.” Ku-
vaa luonnehditaan järkyttäväksi. ”Armeija tulee 
mieleen. Tommoiset rautasängyt siellä, tommoisia 
ne.”

”Lappajärven sairaala mulla tuli heti mieleen. 
Noista sängyistä.” Talonpoikaistuvalle löydetään 
vertailukohta Keski-Pohjanmaalta: ”Kaustisen 

pelimannitalo tulee tuosta vasemman puoleises-
ta. Tuo takka on vähän samanlainen. Ei nyt ihan 
samanlainen, mutta on niinkun ovesta tullaan.” 
Takan paikka jakaa mielipiteitä. ”Se on väärällä 
puolella tuossa.” ”Ei oo kun pelimannien ovesta 
tullaan, siinä on ainakin oikealla puolella.” Katto-
kiikkua ei pelimannitalosta muisteta. ”Tuossa oi-
kean puoleisessa kuvassa, tuo määrä vuoteita jos 
on, ihmiset on – – vähän niin kuin lehmät pilttuus-
sa tuossa. Että se on laitoksen näköinen, mutta se 
on niin julma huone, että…” Ei osata ratkaista, onko 
kyseessä armeija vai sairaala. ”Peitä se kuva äkkiä.”

”Kaksi vuodetta on se yläraja, että.”
”Se tekee kyllä ihan sellaisen pahan olon tuo 

kuva kyllä.” Jonkun mielestä vuodeosastotkin voi-
vat olla miellyttävämpiä. ”Lappajärvellä on menty 
eteenpäin. On hienot tilat nykyisin.”

Kerrostalonäkymässä kiinnitetään huomiota 
portaisiin. ”Mutta noita rappusia on tuossakin nä-
köjään, että niistä minun pitäisi päästä pois nyky-
ään. Mutta kun isäntä meinaa, että pitää ollakin, 
että pitää saada kuntoa kohilleen.” Osa nauraa: 
”Isäntä käy yöjalassa vintillä.”

Juontaja kysyy, mikä näkymistä tuntuu kotoi-
simmalta. Osa valitsee talonpoikaistuvan. ”Siinä 
olis patinaa ja elämää.” Mahdollisena vaihtoeh-
tona pidetään hotellinäkymää. ”Siisti ihminen 
valitsis vasemman alareunan, mutta minä tuon 
yläpuolen. Tuo on niin steriilin näköinen alaker-
ran vasemman puolen huone, että ei oo minua 
varten.” Hotellihuoneen etuna mainitaan helppo-
hoitoisuus. ”Niin se oliskin tietysti, kun sitä tulis 
hoidettua. – – Minähä joutuisin sitten joka päivä 
mopin kanssa pyyhkimään ja siivo on sitten...”

”Minä laiskuuksissani ainakin olisin tuon va-
semman tuossa alhaalla.” Pohjalaistalon kerros-
sänky tuo muistoja. ”Tuo yläpeti on ihan niin kuin 
lapsena oli. Silloin kun minäkin olen Kuoppalassa 
syntynyt ja asunut. – – Siinä oli vielä kaksi per-
hettä.” Moni kertoo nukkuneensa pienenä saman-
laisissa vuoteissa. ”Mä oon nukkunut tuollaisessa 
alasängyssä, veli nukku yläsängyssä.” Tupa nuk-
kumispaikkana on keskustelijoiden mielestä hyvä 
ratkaisu lapsille. ”Hyviä sänkyjä, eihän niissä mi-
nusta mitään itsessään oo, että jos tuo verho edes-
sä. Turvallisuuden tunne. Kodin äänet on kuulu-
nut, ja siellä verhon takana on saanut nukkua, niin 
ei varmasti ollenkaan hullumpi paikka ole ollut, 
että on lähellä ollut ihmisiä.” Rakentamisajaksi ar-
vellaan 1900-luvun alkupuolelta. ”Ei näitä oo enää 
rakennettu tällä tyylillä.” ”Ne on melkeen museo-
käytössä tai jossain vastaavassa.”

 Kaikki keskustelijat eivät löydä kuvista omaa 
ihannettaan. Osa kannattaa nykyaikaista hotelli-
näkymää. 
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”Siinä oo rappuja eikä mitään.” Huoneisto vain 
näyttää suurelta. Pienempikin riittäisi. Tässä yhte-
ydessä keskustelijoita kiinnostaa kovasti asukkai-
den ”Chaletsista” saamat kokemukset. ”Meillä on 
58 neliötä.” ”Ja se riittää.” Joku kysyy, miten su-
kulaiset majoitetaan. ”Meillä on neljännessä sellai-
nen yksiö, johon lapset saa mennä sitten, kun tule-
vat.” Suuria tiloja vältetään niiden kunnossapidon 
vuoksi. ”Siivouksen takia ehkä se tulee se ajatus, 
että mahdollisimman vähän. Mäkin ajattelin, että 
jos nyt suojattu keittokomero ja sitten olohuone 
ja sekään ei suuri ja sitten se makuuhuone, jonne 
sais kaikkia törkyjä viedä, – – just tuommoinen 
58 neliöö olis ihan huipputila jo. Ei mitään tuom-
moisia isoja, tuota ei jaksaisi siivota kuin jouluks.” 
Ongelmaksi mainitaan esimerkiksi pitkien mat-
tojen puistelu. Tilojen varaamista lapsille ei pide-
tä välttämättömänä. ”Mä oon sanonut, että tässä 
iässä tarttee pitää pitää vähän etäisyyttä noihin 
lapsiin.”

”Se on ihan tervettä.” 
”Sehän on kiva, että ne tulee, mutta on todella 

kiva sitten, kun ne lähtee. – – Tämä on vanha lau-
suma jo, ja sen takia meillä sitten on se pieni yksiö 
siellä neljännessä kerroksessa vielä, että kakarat 
pääsee sinne olemahan, ja me saadaan olla ihan 
omassa olossamme äiteen kanssa. – – Kun ikää 
kerran tulee – ja eikös tää nyt ollut kolmannen iän 
juttu? – niin kyllä sitä tarvihtee välillä sellaista 
omaa rauhaa ja rauhoittumista ja tällä tavalla. – 
– Kun mekin tultiin Tampereelta tänne niin pysyy 
todellakin rauhoittumaan ja olemaan. Ei aina aje-
ta autolla jossain liikennekaaoksessa.”

Seuraava kuvapari tarjoaa kaksi vaihtoehtois-
ta näkymää kodin ympäristöön. ”Ehrottomasti. 
Luontoa tarvitaan.” Kuvissa näkyy kauppakeskus 
ja maalaismaisema. ”Mitä tuolla vasemman puo-
lella tekis?”

”Ei siinä mitään luontoa ole.” Ympäristön pal-
veluntarjonta ei saa vastakaikua ainakaan aluksi. 
”Akat siellä olis ostamassa retonkia ja penkoos 
siellä koko ajan.” Moititaan, että tuollaisessa ym-
päristössä rahat vain menisivät. ”Sä olisit vähän 
auttamassa siinä. Sä menisit vähän auttamaan 
sitten siinä – – pengostamisessa.” Mies sanoutuu 
kiivaasti irti, eikä nainen haluaisikaan häntä mu-
kaan. ”Se olis hyvä puoli siinä, kato kun ne on siellä 
penkomassa niin sais olla kotona rauhassa.” Aja-
tus kääntyy kauppakeskukselle suopeammaksi: 
”Naisille linja-auto ja ostoskeskukseen, ja te saatte 
lähteä sitten kalaan.” Keskustelijat pitävät kau-
poissa kiertelyä yksituumaisesti naisten harras-
tuksena. Ajatusta tukemaan tarjotaan vielä kasku. 

”Seinäjoella emäntä sanoi isännälle, kun se 
oli Helsinkiin lähdössä, että mä lähden sun kans. 

– – Mä lähden ostoksille. – – [Mies] sanoi, että – – 
mulla on niin paljon kokouksia, että mitä sä sinne 
tulisit. [Nainen] sanoi, että hän menis vaatteita os-
tamaan. – – ’Löyäthän niitä Seinäjoeltakin.’ ’Kii-
tos, niin minä tarkoitankin, että minä jään sinne.’ 
Naisen viisaus!”

On jo puhuttu paljon, siitä että luontoa olisi 
hyvä olla kodin ulkopuolella. Juontaja haluaa vielä 
tietää, pitäisikö sitä olla myös kodin sisällä? Ensin 
ajatus kiistetään, mutta sitten mieleen tulevat vi-
herkasvit. ”Minun käsitys on, että luonto kuuluu 
ulos ja jos siihen on joku atsalea-kukkia ja ano-
pinkieli, niin se on…” Sisäkasveille löytyy nopeas-
ti kannatusta. ”Kyllä viherkasvia saa sisällä olla, 
että ne on pehmentämässä ja jopa sitten voi keksiä 
näinkin, että puhdistaa sisäilmaa. – – Määrättyjä 
kukkia, mutta ei paljon.” Yksi keskustelija kertoo, 
että mikä tahansa kukka ei kelpaa. ”Ne pitää olla 
sitten siistiä kukkia. – – Minä oon siinä mielessä 
radikaali näissä [asioissa], – – että jos se rupee 
nuukahtelemaan, niin minä poistan sen…” Puoliso 
kiinnittää tähän keskustelijoiden huomion: ”Siinä 
kuulet, mikä peleko mulla on…” Juontaja esittää 
lisäkysymyksen: riittääkö tekokukat? Ensin ky-
symystä kummastellaan. ”Tekokukat?” ”Ei, ei se 
riitä.” Sitten ilmenee, että ajatus jakaa keskusteli-
joita. ”Mutta mulle riittää. Ja minä suihkutan ne, 
ja joka ainoa ihminen, joka on meillä käynyt, – – 
luulee, että mulla on elävät kukat.” Toinen osal-
listuja todistaa, että tekokukat ovat luonnollisen 
näköisiä. ”Kyllä mulla aikoinaan oli silloin eläviä 
kukkia, mutta en ota enää.” Tämä tuntuu yhdestä 
keskustelijasta peräti kummalliselta. ”Ei niissä oo 
kova hoito. Ottaa sellaisia kukkia, jotka…”

”No mutta, kun minä en ota!” Naurunrema-
kan jälkeen erimielisyydelle haetaan selitystä syn-
typerästä. ”Sä et ookaan lappajärveläinen! Se on 
Kaustiselta.” Kaustislaiselle löytyy kuitenkin tuki-
joita. ”No, en minäkään oo lappajärveläinen, jos 
se [tekokukkiin viehtymys] johtuu siitä, mutta to-
siaan niin kauniita silkkikukkia – – tänä päivänä 
saa kyllä: atsaleat ja syklaamit.” Hän kertoo näh-
neensä ystävällään Helsingissä niin aidonnäköisen 
atsalean, että kävi ostamassa itselleen samanlaisen 
Kokkolasta. Tekokukkien eduksi mainitaan vielä 
se, että ne eivät aiheuta yliherkkyyttä. ”Allergia on 
semmoinen asia. – – Tietty vaara on olemassa.” 
Toinen ottaa esiin helppohoitoisuuden. ”Sitten, kun 
lähtee matkalle.” Aiheesta ei päästä yksimielisyy-
teen. ”No, ne on niitä makuasioita, ja se on hyvä.” 
Yksi keskustelija näkee tässä hyvän syyn käydä 
kylässä. ”Jos meillä olis kaikki kodit samanlaisia, 
niin mistä me nauttisimme? Kylään menee, niin on 
ihanaa, siellä on toisenlainen koti ja mulla on toi-
senlainen koti, – – että tämä on niitä rikkauksia.” 
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Siirrytään diaan, jossa on kokoelma kotiin liitty-
viä palveluja. Kuvia kehutaan. Huomio kiinnittyy 
ensin terveydenhoitoon. Mainitaan verenpaine 
ja sokerinmittaus. Varsinainen keskustelu alkaa 
kasviksista. ”Kakstoista tomaatintainta kasvaa. 
Näin pitkiä jo. [Näyttää kädellä.] Viiään kasvi-
huoneeseen.” Joku on jo luopunut vihannesten 
kasvattamisesta. ”Meillä on se aika jätetty jo. Että 
on kasvatettu aikanansa, mutta nyt ei oo kun ke-
säkukkia.” 

Siirrytään lumitöihin. ”Tänä talvena on ollut 
hyvä, kun ei oo tarvinnut…” ”Kyllä, yhden kerran 
on pitänyt tehdä.” Mielipiteet hajoavat taas: onko 
lumeton talvi hyvä? ”Eikö oo ollut hyvä talavi.” 
”Todella hyvä talvi.” Ainakin lumitöistä elanton-
sa hankkivalle talvi on ollut huono. ”Auraaja saa 
palkkansa siitä.” Yksi osallistuja kertoo, että hei-
dän pihansa on yleensä aurattu vasta iltapäivällä. 
Auraaja on ajatellut, että eläkeläisten piha ei ole 
kaikkein kiireisin puhdistettava. ”Nyt kun lumi 
tuli, ja se on niin harvinaista, niin aamulla puol 
viis se jo kävi. – – Lumen auraajalle [tuli] aamulla 
puoli viis hätä, että äkkiä! Se katoaa se lumi, että 
nopeasti auraamaan.” Osa tekee lumityöt käsin. 
”Se ei tuu se lumiaura joka paikkaan. Kyllä se 
on ite tehtävä ne työt.” ”Meilläkin 160 metriä on 
maantielle, että ei pysty. Kunto mulla ainakaan 
kestä sitä.” Hierontapalvelut mainitaan hyväksi 
asiaksi, mutta keskustelu kääntyy saman tien ra-
vintolakuvaan. ”Tuoko ne ruokalistaa tuossa, vai 
mitä ne kattoo tuossa?” Kuva tunnistetaan oikein, 
ravintolaksi. ”Ne on kapakassa.” Yksi osallistuja 
saa keskustelijat räjähtävään nauruun kertomalla 
kuvaan liittyvän vitsin. ”Joo, silloin kun me men-
tiin avioon, niin me sovittiin, että me käydään 
kaks kertaa viikossa kapakassa. Syyään hyvin. 
Otetaan vähän viiniä ja… Elsa kävi aina tiistaina 
ja minä perjantaina.”

Juontaja kokoaa keskustelun naurunremakan 
jälkeen: Tämän kuvan tarkoituksena on kuvata 
asumiseen liittyviä palveluja. Onko nämä kaikki 
tarpeellisia? ”Se on tuo lumikolaaminenkin vähän 
semmoinen, on ja ei. Totta kai, kun omakotitaloa 
[ajattelee] – –, vaikka siellä auraajakin kävis, niin 
todennäköisesti siellä jouduttais vähän kolaile-
maan, mutta meillä kerrostalossa – – on kiinteis-
töhuolto. – – Siitä huolimatta siinä on muutama 
pariskunta meitä, jotka ollaan tällaisia vähän 
kypsiä ihmisiä jo, niin ne kaverit rupes sanomaan 
minulle, että kyllä meidän täytyy tänne kola, iso 
kola ja pieni kola ja vielä lumilapio ja tämmöiset 
saada. Se on varmaan meihin miehiin mennyt 
verihin tuo, että kaikki ollaan jossain vaiheessa 
asuttu omakotitalossa, ja me ollaan tykätty – – 

kolailla vähän pihoja.” Hän kertoo, että kolia on 
myös käytetty: traktorilla ei pääse joka paikkaan.

Sitten otetaan käsittelyyn terveysteema. ”Eilen 
justiin televisiossa tuli tuo keskimmäinen kuva, 
missä tuota sokeria luultavasti mitataan, niin oli 
hyvin huolestuttavaa, kuinka suomalaiset on ma-
keita ihmisiä, että kuinka paljon kuolee…” Keskus-
telijat kertovat seuraavansa omaa sokerinkulutus-
taan. ”Minä oon nyt kolme päivää yrittänyt olla 
ilman sokeria.” 
”Puuro pahaa syödä, kun marjoissa ei oo yh-
tään…” 
”Syö vaan puuroa ilman sokeria.” 
Niin niin, pahaa se on.”

Terveyteen liittyvät myös hyvinvointipalvelut. 
”Pitäis muistaa, että – – hyvä [on] käydä hieron-
nassa aina vähän väliä.” Muut vahvistavat: tämä 
on tärkeä asia. ”Saatta pistää semmoisen merkin, 
että kyllä meidänikäiset ihmiset tarttee – – tuo-
ta hierontaa justiin tuolla vasemmalla ylhäällä.” 
Yksi keskustelija kertoo kokeilleensa verensokeri-
mittaria. ”Mun veljellä on tuommoinen, ja mä toin 
sen kotiin ja kokeiltiin ihan noin miehen kanssa 
sitten. – Eihän niissä mitään sairautta, miehissä 
oo.” Hän yllytti miestänsä kokeilemaan. ”Syö kark-
kia, menee kauppaan ja ostaa karkkia, syö sipsiä 
ja kaikkia, – – että nyt kokeillaan. Sillä oli yli kah-
deksan!” Tulos herättää kauhistelua: 
”Oho.”  
”Se on paljon.”  
”Oli oli. Ja koskaan ei mittään oo. – – Että sitä pi-
täisi joskus vähän kontrolloida tuota.” 
”Näin just televisiossa siitä puhuttiin, että monet 
ei tiedetä, että me ollaan niin makeita.” 

Keskustelijoiden mielestä makeaa pitää syödä 
harkiten. ”Sekin kun ostaa, niin se syö kokonaan 
sen sitten. Että se kyllä väheni sitten se, että pitää 
kontrolloida itteään. Että se on ihan jees, jos sitä 
joskus käyttää.” He kertovat, että sokeriarvot las-
kivat heti, kun karkin syöntiä vähennettiin.

Yksi osallistuja jakaa kuvat kahteen ryhmään: 
ulkopuolelta hankittaviin ja kaikille tarpeelli-
siin. ”Riippuu ihmisen kunnosta paremmin. Tuo 
vasemman puolen – –, missä on tuo miiting tai 
tuommoinen yhteistapaaminen, että se on tar-
peellinen kaikille ihmisille ehdottomasti. Sitä pi-
täisi olla tietenkin olla tuommoisia tapaamisia, 
mutta nämä nyt siivoajatkin, kyllä sitä ikäihmiset 
mielellään mielenterveydekseen siivoaa niin pit-
kään kuin pystyy vain itse tekemään, niin sitä ei 
helpolla sitä apua ota, että samoin tuo lumijuttu.”

Jos kyse on siitä, mitä palveluja halutaan 
omaan kotiin, keskustelijoiden valinnat poikkea-
vat. ”No eihän tuota hierojaa, kun kotia tekee ota 
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huomioon sillä tavalla.” Toisen mielestä se olisi 
hyvä olla. ”Kyllä se olis tietysti hyvä olla olemassa, 
ja paljon muutakin olis hyvä olla.” Siivous ja kau-
passakäynti mainitaan. ”Meille sais tuommoinen 
siivooja tulla kans. – – Vois tulla silloinkin kun 
ei oo emäntä kotona.” Yksi osallistuja kuuluu ko-
tiapurenkaaseen joka tuottaa juuri tällaisia palve-
luja. ”Meillä Itäkylässä toimii – – kotiapurengas. 
Meillä on 12 perhettä siinä mukana ja ihan hyvä 
on. – – Jossakin [kodeissa] käydään viis kertaa 
kuukaudessa, joissakin käydään kolme kertaa, 
joissakin kaksi kertaa. Tehdään kaikenlaisia, ihan 
leivotaan, laitetaan ruokia pakkaseen, siivotaan, 
kaikki työt käy. Ja minä vedän sitä vapaaehtoi-
sesti. – – Se pyörii nyt hyvin.” Lappajärven kun-
ta tukee renkaan toimintaa. ”Rahallisesti auttaa 
meitä kyllä.” Juontaja kysyy, suositteleeko hän täl-
laista toimintaa. ”Suosittelen. Se pitäisi saada joka 
kylään. Niitä ihan yritettiin silloin, että olis tullut 
Karvalaan ja Ylipäähän ja kirkollekin. – – Yli-
päässä toimi hetken aikaa, se loppui just nyt sitten, 
mutta tämä on meillä toiminut nyt 20 vuotta.” Yk-
sinäiselle velimiehelle tällainen palvelu on puhujan 
mielestä ehdottoman tarpeellinen. ”Velikin asuu 
yksin, niin se on ehdottomasti… Aina mä saisin 
olla siellä, mutta se käy siellä kuukausittain, tekee 
ne siivoukset ja…” Kirkonkylällä ei ole samanlaista 
rinkitoimintaa, mutta vastaavia palveluntarjoajia 
tiedetään.  ”Onhan kirkollakin siivoojia siellä.”

”Niin että ne on kunnan sitten.”
”Onhan se veteraanien…”
”Onhan näitä yksityisiä näitä, mutta ne on 
hurjan kalliita.”

Yhteinen hankintarinki on puhujan kokemuksen 
mukaan edullinen. Kodinhoitajan käynnistä ve-
loitetaan asiakkaalta 70 euroa kuudelta tunnilta. 
Rinki tekee itse työvuorolistat ja kirjanpidon. ”Ei se 
toimis, jos minä olisin palkallisena. – – Meillä on 
kaksi työntekijää.” Lisäksi kunta avustaa kotiapu-
rengasta 4500 eurolla vuodessa. ”Eikö se suurin 
piirtein niin oo mennyt, että se 4500 riittää niihin 
palkkojen sosiaalikuluihin?”

”Sen takia se on niin edullinen. Jos me otetaan 
Kivitipusta siivooja, niin sen tuntipalkka on jotain 
3–4 kymppiä ehkä tunnissa.” Aluksi paperityöt 

hankittiin tilitoimistosta. ”Mä katoin sitä, mitä 
tilitoimisto otti ja laskin ne kaikki, ja se teki tilit 
ja muut sitten kylläkin. Se oli aivan hirvee sum-
ma vuodessa.” Nyt tilitoimistosta on ostettu vain 
palkanlaskenta. Osa keskustelijoista olisi valmis 
liittymään rinkiin tältä istumalta, mutta sen toi-
minta-alue rajoittuu yhteen kylään jo matkakulu-
jen vuoksi. ”Niin, mutta kun me ollaan siinä raja-
mailla…” Järjestelmää kehutaan hienoksi.

Juontaja tahtoo tietää, miten suhtaudutaan 
siihen, että joku ulkopuolinen ylipäätään tulee te-
kemään kotitöitä. Onko tärkeää, että kotihommat 
pitää tehdä itse? ”Ainakin kun mä oon meidän 
emäntää kuunnellut, niin kyllä se tykkää – – pes-
tä ja kaikkea, mutta kyllä siinä jossain vaiheessa 
tulee kuitenkin [vanhuus].” Kyse ei ole viitsimises-
tä. Puhuja arvelee, että työt haluttaisiin mieluiten 
tehdä itse, ”mutta tulee se vaihe, että rupee vähän 
huippaamaan ja kaikkea tällaista, mitä vanhuus 
tuo tullessaan. – – Nämä on tärkeitä järjestelmiä 
juuri silloin.” Esimerkkinä mainitaan ikkunanpe-
su.

Järjestelmä nähdään suorastaan vaihtoehtona 
laitostumiselle. ”Tämä on kunnalle myös edullinen 
sillä lailla, että nyt kun ne, jotka ovat asuneet ko-
tona, – – on ihan pieniä jaksoja oltu terveyskes-
kuksessa hoidettavana. Elikkä se auttaa siihen.  
– – Osa on vanhempia paljon kuin me, niin – – ne 
saa asua kotona pitkään. Se on erittäin tärkeää 
monellekin.” Laitokseen siirtymiseen suhtaudu-
taan huolestuneesti.  ”Nyt kun mä lasken niitä, 
kun on siirretty, niin melkein ne järjestään… Kun 
on pikkuisen aikaa, niin ne kuoloo sitten.” Joku 
muistuttaa, että laitoshoito ei ole valtiovallankaan 
suosiossa. ”Eikö ne uudet sote-sotkut nyt kuiten-
kin tähtää siihen, että me vanhukset saatais asua 
mahdollisimman pitkään varsinaisessa kodissa?”

 Dia on vaihtunut jo jokin aika sitten. Viimeisen 
virikkeen aiheena ovat elämäntyylit. Sitä ehditään 
käsitellä vain pintapuolisesti, sillä jäljellä ovat vielä 
kirjalliset tehtävät. Kuvasikermästä mieluisimpi-
na mainitaan matkalaukut ja keinutuoli sekä kuva 
tansseista, joihin osalla keskustelijoista jo kiire. 
”Meille vanhuksille kaikkein tärkeimpiä tansseja, 
pitää kropan kunnossa ja mielen kunnossa.” 
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eläytymistehtävien kuvAus

sia ja uusia tuttavuuksia sekä sitä, että paikallinen 
yhteisö ottaa tulokkaan mukaan toimintaan. Kiel-
teisissä maininnoissa (7 mainintaa) korostuivat 
ihmisten vieraus, konfliktit naapureiden kanssa, 
ystävien ja tuttujen menetys sekä sosiaalisten kon-
taktien luomisen vaikeus. 

Yhteisön ja ihmisten lisäksi myönteiset mainin-
nat liittyivät asuntoon tai taloon (12), palveluihin 
(12), ympäristöön (11), asumismuotoon (6), harras-
tusmahdollisuuksiin (6), luontoon (6), kotiseutuun 
(5) ja liikenneyhteyksiin (4). Yhden maininnan sai 
myös toive kunnan pysymisestä itsenäisenä.

Viihtyisäksi koettu asunto olisi uusi ja sopivan 
kokoinen. Asunto ei saa olla liian suuri, koska sit-
ten sitä ei jakseta siivota eikä liian pieni, jotta siel-
lä mahtuu olemaan tilavasti. Tärkeää on asunnon 
valoisuus ja se, että sen saa sisustaa itse mieleisek-
seen. Palveluiden osalta tärkeää on, että ne ovat lä-
hellä. Erikseen palveluista nimettiin kaupat, pank-
ki, terveys- ja liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut 
sekä seurakunnan toiminnot. Ympäristön osalta 
toivottiin rauhallisuutta, luonnonläheisyyttä, 
vihreyttä ja mahdollisuutta viettää aikaa ja työs-
kennellä puutarhassa. Asumismuodoista tulivat 
mainituksi omakotitalo, kerrostalo ja senioritalo. 
Asunnon ja asuinympäristön kohdalla on tärke-
ää, että asunnon ja ympäristön ylläpidosta koituva 
työmäärä on elämäntilanteeseen sopiva. Myös ih-
misten läheisyys on tärkeä osa ympäristöä ja viih-
tyisyyttä. Harrastusmahdollisuuksia toivottiin, 
mutta niitä ei täsmennetty sen tarkemmin.

Viihdyn: koska on vähemmän tilaa ja siivotta-
vaa kuin entisessä kodissa. Samoin tontti, eli 
hoidettavat ulkoalueet ovat pienemmät kuin 
ennen. Näyttää, että myös palvelut ovat lä-
hempänä kuin ennen. Näyttää, että lähistöllä 
on ikäistäni väkeä, enemmän kuin aiemmassa 
asuinympäristössä. V

Luonnon läheisyys ja avaruus ovat viihtyvyyteen 
vaikuttavia tekijöitä: 

– – lähistöllä on kauppoja ja ruokapaikkoja, 
mutta myös luontoa. Ei liian korkeita taloja, 
jotta taivas näkyy. H

Eläytymistehtävä tehtiin keskustelutilaisuuksien 
päätteeksi. Tehtävänannossa osallistujia pyydet-
tiin kuvittelemaan tilannetta, jossa he ovat muut-
tamassa uuteen asuntoon uudella alueella ja pyy-
dettiin jatkamaan tarinaa kahdesta vaihtoehdosta 
valitsemansa näkökulman mukaan. Valittavana 
oli kaksi toisilleen päinvastaista tarinaa, myön-
teinen ja kielteinen. Myönteisessä vaihtoehdossa 
muutto oli onnistunut: asunto tuntuu kotoisalta ja 
asuinalue viihtyisältä. Kielteisessä vaihtoehdossa 
tilanne oli päinvastoin: asuminen ei muuttamisen 
jälkeen ollutkaan sitä mitä odotettiin. Osallistujia 
pyydettiin kuvaamaan uutta kotia ja asuinaluetta 
omin sanoin paperille.

Eläytymistehtäviin saatiin yhteensä 33 kuva-
usta eli jokainen tilaisuuteen osallistunut kirjoitti 
ja palautti tehtävän. Tehtävät palautettiin nimettö-
minä. Vimpelissä myönteisen kuvauksen oli valin-
nut viisi kirjoittajaa ja kielteisen yksi. Lisäksi yksi 
kirjoittaja kirjoitti molempien vaihtoehtojen mu-
kaisen kuvauksen. Alajärvellä myönteisen tarinan 
oli valinnut kaksi kirjoittajaa ja kielteisen neljä. 
Lappajärvellä myönteisiä tarinoita löytyi yhdeksän 
kirjoittajan paperilta ja kielteisiä neljä. Helsingin 
tilaisuudessa oli kuusi valinnut myönteisen näkö-
kulman ja kielteisen yksi. Myönteisiä vastauksia 
saatiin yhteensä 22 ja kielteisen näkökulman oli 
valinnut 10 kirjoittajaa. Yksi vastaaja oli kirjoitta-
nut kummankin vaihtoehdon mukaisen kuvauk-
sen.

Kirjoituksissa näkyi kolme tulokulmaa kir-
joitustehtävään. Yksi tulokulma oli asumiseen 
tai asuinympäristöön liittyvien myönteisten tai 
kielteisten asioiden luetteleminen. Luetellut asiat 
kohdistuivat pääasiassa asuntoon, ympäristöön, 
yhteisöön ja palveluihin. Toisena tulokulmana 
oli asunnon ja asuinympäristön tarkasteleminen 
maaseudun tai kaupungin näkökulmasta. Kolmas 
tulokulma aiheeseen oli asumisen ja asuinympä-
ristön kuvaaminen ottamatta kantaa siihen, koe-
taanko se myönteiseksi vai kielteiseksi. 

Myönteisten ja kielteisten asioiden listauksissa 
eniten mainintoja saivat ihmiset ja yhteisö. Myön-
teisissä maininnoissa (14 mainintaa) korostettiin 
yhteisön tuttuutta sekä ystävien ja perheen lähei-
syyttä, lisääntyneitä kanssakäymismahdollisuuk-
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Neljä kirjoittajaa palasi muutossaan kotiseudul-
le, jota luonnehdittiin lapsuuden maisemana (2), 
synnyinseutuna (1) sekä juurille paluuna (1). Yhden 
kirjoittajan viihtyisyyteen vaikuttaa olennaisesti 
se, että kodin ympäristö muistuttaa lapsuuden-
kodin pihapiiriä. Liikenneyhteyksien merkitys uu-
den kodin ja asuinalueen viihtyisäksi kokemisessa 
korostui erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvien 
kirjoituksissa:

Sieltä on myös hyvät yhteydet sisääntulo-
väylille mökkimatkoja varten, bussipysäkki 
on vieressä ja rautatieasemalle on kävelymat-
ka. H

Kielteiset maininnat liittyivät ihmisten ja yhtei-
sön lisäksi epäviihtyisään asuinympäristöön (4), 
ahtaaseen ja epäkäytännölliseen asuntoon (4) ja 
luonnon etäisyyteen (2). Lisäksi mainintoja saivat 
kaukana sijaitsevat palvelut (1), säädelty oleminen 
(1) sekä vieraus ja yksinäisyys (1). 

Koti ei ole kuten ennen. Jotenkin vieras ja ta-
varat ”väärässä” paikassa. Tärkein epätunne 
on kuitenkin asuinseutu. Järveä ei näy, liiken-
ne häiritsee, naapurista kuuluu ääniä. Pahinta 
ettei voi harrastaa entisten kavereiden kans-
sa. Vastaantulijat ovat vieraita eivätkä terveh-
di. Miten saan aikani kulumaan? A

Epäviihtyisä asuinympäristö kiteytyy betoniki-
vikyläksi, jossa ei ole luontoa lähellä. Ympäristön 
melu ja äänet häiritsevät. Muita yksittäisiä mainin-
toja saivat aikataulutettu oleminen: ”Lukujärjestys 
= mitä tehdään milloinkin.” ja valittavat naapurit.

 Maaseudun ja kaupungin näkökulmasta kat-
sottuna kirjoituksissa korostuivat molempien 

asuinympäristöjen hyvät sekä huonot puolet. Maa-
seutuasumisen hyviksi puoliksi mainittiin luon-
non läheisyys, kuten puutarhan hoito ja metsässä 
liikkuminen, sekä sosiaalinen kanssakäyminen 
muiden kanssa. Kielteisiä asioita olivat jatkuvat 
pihatyöt lumitöineen ja nurmikon leikkuineen ja 
paikallisen yhteisön sulkeutuneisuus ulkopuolisil-
ta. Kaupunkiasumisen hyviksi puoliksi mainittiin 
kauppojen ja palveluiden lähellä oleminen. Kau-
pungista löytää seuraa pubeista ja voi harrastaa 
monenlaista liikuntaa. Kulttuuripalvelut, kuten 
taide, tapahtumat ja konsertit, ovat lähellä. Kiel-
teisiä puolia olivat turvattomuuden tunne, pelko 
yksinäisyydestä ja toive väljemmästä asumisesta. 

Asuntoa ja asuinpaikkaa kuvailevaksi kirjoi-
tukseksi oli tulkittavissa ainakin seitsemän kirjoi-
tusta. Kirjoitukset tuntuivat kohdistuvan pääasi-
assa nykyisen asumisen kuvaamiseen. Ilmeisesti 
nämä vastaajat ovat jo valintansa tehneet ja löy-
täneet oman mieluisan asuinpaikkansa, eivätkä 
kaipaa asuntoon tai asuinympäristöön muutoksia:

Viihdyn oikeen hyvin uudessa kodissani. Ihmi-
set paikkakunnalla ovat mukavia ja ystävälli-
siä ja ottaneet meidät vastaan tänne Lappa-
järvelle jossa on kaunis luonto ja iso kalainen 
järvi. L

Olen muuttanut ja asun nyt pienen maaseu-
tukaupungin keskustaajamassa. Asuntoni on 
pieni punavalkoinen ”mummon mökki” järven 
rannalla. Samassa pihapiirissä asuu poikani 
perhe, joten tunnen oloni turvalliseksi. Lä-
hinaapurit ovat hyviä ystäviä, harrastukset 
ovat lähellä, samoin kuin kaikki palvelut. Olen 
tyytyväinen nykytilanteeseen asumisen suh-
teen. A



109AsunnostA kodiksi – kotoisuus kolmAnnen iän AsumiskokemuksissA
Sulevi Riukulehto ja katja Rinne-koSki 

lähteet jA kiRjAllisuus

Davidoff, Leonore ja Catherine Hall. 1987. Family 
Fortunes: Men and Women of the English 
Middle Class 1780–1850. London: Hutchin-
son.

Doraï, Mohamed Kamel. 2002. “The meaning of 
homeland for the Palestinian diaspora: revi-
val and transformation.” Teoksessa New ap-
proaches to migration?: transnational com-
munities and the transformation of home,  
toim. Al-Ali, Nadje Sadig ja Koser, Khalid, 
87–95. Routledge.

Dovey, Kimberly. 1985. “Home and Homelessness.” 
Teoksessa Home Environments, toim. Irwin 
Altman ja Carol M. Werner, 33–64. New 
York: Plenum Press.

Dovey, Kimberly. 1999. Framing Places: Mediating 
Power in Built Form. London: Routledge.

Dyck, Isabel, Pia Kontos, Jan Angus ja Patricia 
McKeever. 2005. “The home as a site for long-
term care: meanings and management of 
bodies and spaces.” Health & Place no. 11 (2): 
173–185.

Eastmond, Marita ja Joakim Öjendal. 1999. “Re-
visiting a repatriation success: The case of 
Cambodia.” Teoksessa The end of the refugee 
cycle? Refugee repatriation and reconstruc-
tion, toim. Richard Black ja Khalid Koser, 
38–55. New York: Berghahn Books.

Eichmanns, Gabriele. 2013. “Heimat in the age of 
globalization.” Teoksessa Heimat goes Mobi-
le. Hybrid Forms of Home in Literature and 
Film, toim. Gabriele Eichmanns ja Yvonne  
Franke, 1–12. Newcastle upon Tyne: Cam-
bridge Scholars Publishing.

Engels, Friedrich. 1979/1884. ”Perheen, yksityis-
omistuksen ja valtion alkuperä.” Teoksessa 
Karl Max Fiedrich Engels Valitut teokset 6, 
219–395. Moskova: Edistys. Der Ursprung 
der Familie, des Privateigenthums und des 
Staats.

Eveleigh, David J. 2011. A History of the Kitchen. 
Gloucestershire: The History Press.

Fernández Manjón, Desiderio. 2010. La identidad 
humana y los territorios. El caso de Castilla 
y León. Madrid: Vision Libros.

Tilaisuus V: Eläkeliiton Vimpelin yhdistys. Vimpe-
lin nuorisoseuran talo 21.1.14. Vimpeli.

Tilaisuus A: Järvi-Pohjanmaan Kansalliset Senio-
rit. Kirkontuvan yläsali 27.1.14. Alajärvi.

Tilaisuus H: Helsingin Eteläpohjalaiset ry. Helsin-
gin yliopiston päärakennus 4.3.14. Helsinki.

Tilaisuus L: Aijjoos-hanke ja Virtaa Lappajärvelle!-
hanke. Lappajärven kunnantalo. 2.4.2014 
Lappajärvi.

Alasuutari, Pertti ja Maarit Alasuutari. 2010. Mök-
kihulluus: Vapaa-ajan asumisen taika ja tai-
to. Lapin yliopistokustannus: Rovaniemi.

Beecher, Catherine Esther. 1845/1841. A Treatise 
on Domestic Economy, for the Use of Young 
Ladies at Home, and at School. Revised edi-
tion. New York: Harper & Brothers.

Blickle, Peter. 2004. Heimat: a critical theory of 
the German idea of homeland. New York: 
Camden House.

Bloch, Alice. 2002. The migration and settlement 
of refugees in Britain. New York: Palgrave 
Macmillan.

Blunt, Alison ja Robyn Dowling. 2006. Home, Key 
Ideas in Geography. Abingdon: Routledge.

Bolt, Gideon ja Ronald van Kempen. 2002. “Mo-
ving up or moving down? Housing careers of 
Turks and Moroccans in Utrecht, the Nether-
lands.” Housing studies no. 17 (3): 401–422.

Bozkurt, Esin. 2009. Conceptualising “Home”. The 
Question of Belonging among Turkish Fami-
lies in Germany. Frankfurt/Main: Campus 
Verlag.

Braudel, Fernand. 1958. Histoire et sciences socia-
les: la longue durée. Paper read at Annales. 
Histoire, Sciences Sociales.

Costello, Lauren. 2005. “From prisons to penthou-
ses: the changing images of high-rise living 
in Melbourne.” Housing studies no. 20 (1): 
49–62.

Cowan, Ruth Schwartz. 1976. “The ‘industrial 
revolution’ in the home: Household techno-
logy and social change in the 20th century.” 
Technology and Culture no. 17 (1): 1–23.



110 AsunnostA kodiksi – kotoisuus kolmAnnen iän AsumiskokemuksissA
Sulevi Riukulehto ja katja Rinne-koSki 

Fortier, Anne-Marie. 2003. “Making home: queer 
migrations and motions of attachment.” Teok-
sessa Uprootings/Regroundings: Questions 
of Home and Migration, toim. Sara Ahmed, 
Claudia Castañeda, Anne-Marie Fortier ja 
Mimi Sheller, 115–135. New York: Berg.

Fourier, Charles. 1841. Théorie des quatre mouve-
ments et des destinées générales: Prospectus 
et annonce de la découverte. Vol. 4: A la Li-
brairie sociétaire.

Gielis, Ruben. 2011. “The value of single-site eth-
nography in the global era: studying trans-
national experiences in the migrant house.” 
Area no. 43 (3): 257–263.

Gorman-Murray, Andrew. 2006. “Homeboys: uses 
of home by gay Australian men.” Social & Cul-
tural Geography no. 7 (1): 53–69.

Gurney, Craig M. 1997. “… Half of me was satis-
fied”: making sense of home through episodic 
ethnographies. Paper read at Women’s Stu-
dies International Forum.

Halen, Katri. 2010. ”Koti vanhemmuuden taite-
kohdissa.” Teoksessa Kotia paikantamassa, 
toim. Anni Vilkko, Asko Suikkanen ja Johan-
na Järvinen-Tassopoulos, 171–191. Rovanie-
mi: Lapin yliopistokustannus. 

Hammond, Laura. 2004. This place will become 
home: refugee repatriation to Ethiopia. New 
York: Cornell University Press.

Hayden, Dolores. 2003. Building Suburbia: Green 
Fields and Urban Growth, 1820–2000. New 
York: Vintage Books.

Heidegger, Martin. 1971/1954. “Building Dwell-
ing Thinking.” Teoksessa Poetry, Language, 
Thought, 141–160. New York: Harper Collins 
Publishers.

Heinonen, Visa. 1998. Talonpoikainen etiikka ja 
kulutuksen henki: kotitalousneuvonnasta 
kuluttajapolitiikkaan 1900-luvun Suomessa. 
Bibliotheca Historica 33. Helsinki: Suomen 
Historiallinen Seura.

Hirvonen, Jukka ja Sari Puustinen. 2008. Vapaa-
ajan asumisen uudet tuulet: suomalaisten 
näkemyksiä vapaa-ajan asumisesta. Teknil-
linen korkeakoulu, yhdyskuntasuunnittelun 
tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 
94. Espoo. 

Ho, Lok Sang ja Gary Wai-chung Wong. 2009. “The 
first step on the housing ladder: A natural ex-
periment in Hong Kong.” Journal of Housing 
Economics no. 18 (1): 59–67.

Huokuna, Tiina. 2010. ”Ensimmäinen oma koti 
1960-luvulla: esineitä, muistoja ja merkityk-
siä.” Teoksessa Kotia paikantamassa.  Toim. 
Anni Vilkko, Asko Suikkanen ja Johanna 

Järvinen-Tassopoulos, 105–125. Rovaniemi: 
Lapin yliopistokustannus.

Johannisson, Karin. 2013. Nostalgia; en känslas 
historia. Stockholm: Albert Bonniers förlag.

Juntto, Anneli (toim.) 2010. Asumisen unelmat ja 
arki. Suomalainen asuminen muutoksessa. 
Helsinki: Gaudeamus.

Juntto, Anneli ja Anni Vilkko. 2005. ”Monta kotia. 
Suurten ikäluokkien asumishistoriat. ” Teok-
sessa Suuret ikäluokat, toim. Antti Karisto, 
115–144. Tampere: Vastapaino.

Jyrkämä, Jyrki. 2005. ”Syntynyt 1947, kuollut…? 
Suuret ikäluokat ja elämänkulkutulevaisuus.” 
Teoksessa Suuret ikäluokat, toim. Antti Ka-
risto, 347–361. Tampere: Vastapaino.

Jyrkämä, Jyrki. 2013. ”Kolmas ikä, sukupuoli ja 
toimijuus.” Teoksessa Miehistä puhetta. Mie-
het, ikääntyminen ja vanhenemisen kulttuu-
rit, toim. Hanna Ojala ja Ilkka Pietilä, 89–114. 
Tampere University Press.

Kaika, Maria. 2004. “Interrogating the geo-
graphies of the familiar: domesticating natu-
re and constructing the autonomy of the mo-
dern home.” International Journal of Urban 
and Regional Research no. 28 (2): 265–286.

Karisto, Antti. 2004. ”Kolmas ikä: Uusi näkökul-
man väestön vanhenemiseen.” Teoksessa 
Ikääntyminen voimavarana. Tulevaisuus-
selonteon liiteraportti 5, toim. Mikko Kaut-
to, 91–103. Valtioneuvoston kanslian julkai-
susarja 33/2004. Helsinki: Valtioneuvoston 
kanslia.

Karisto, Antti. 2005. ”Suuret ikäluokat kuvasti-
messa.” Teoksessa Suuret ikäluokat, toim. 
Antti Karisto, 17–58. Tampere: Vastapaino.

Karisto, Antti, Pentti Takala ja Ilkka Haapola. 
1998. Matkalla nykyaikaan. Elintason, elä-
mäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos Suo-
messa. Juva: WSOY.

Katz, Cindi. 1986. “Children and the environment: 
work, play and learning in rural Sudan.” Child-
ren’s Environments Quarterly: 43–51.

Katz, Cindi. 2004. Growing up global: Economic 
restructuring and children’s everyday lives. 
University of Minnesota Press.

Kervinen, Aila. 2012. ”Kuluttajanäkökulma ko-
din taloustieteen opetuksessa ja tutkimuk-
sessa professori Elli Saurion virkakaudella.” 
Helsinki. Saatavissa: http://ailakervinen.
files.wordpress.com/2012/08/c-2012-teks-
ti-7-5-2012.pdf

Kilpeläinen, Arja. 2012. ”Virtuaaliyhteisöllisyys 
hakeutuu maaseudulle.” Teoksessa Yh-
teisöllisyydellä hyvinvointia ja palveluja 
maaseudulle, toim. Mari Kattilakoski, Arja 



111AsunnostA kodiksi – kotoisuus kolmAnnen iän AsumiskokemuksissA
Sulevi Riukulehto ja katja Rinne-koSki 

Kilpeläinen ja Pirja Peltomäki, 14–24. Maa-
seutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) jul-
kaisuja 1/2012. 

Lapintie, Kimmo ja Eija Hasu. 2010. ”Asumisen 
monet kulttuurit.” Teoksessa Asumisen unel-
mat ja arki. Suomalainen asuminen muutok-
sessa, toim. Anneli Juntto, 151–176. Helsinki: 
Gaudeamus.

Leppihalme, Elina. 2010. ”Kodin odotuksia luke-
massa.” Teoksessa Kotia paikantamassa, 
toim. Anni Vilkko, Asko Suikkanen ja Johan-
na Järvinen-Tassopoulos, 81–101. Rovaniemi: 
Lapin yliopistokustannus.

Marcus, Cooper Clare. 2006/1995. House As a 
Mirror of Self: Exploring the Deeper Mean-
ing of Home. Lake Worth: Nicolas-Hays.

Marston, Sallie A. 2000. “The social construction 
of scale.” Progress in human geography no. 
24 (2): 219-242.

Marx, Karl. 1974/1867. Pääoma. Kansantaloustie-
teen arvostelua 1. osa. Moskova: Edistys. Ori-
ginal edition: Das Kapital.

Melo, Jorge Orlando ym. 2010. Entre el olvido y el 
recuerdo: Íconos, lugares de memoria y cá-
nones de la historia y la literatura en Colom-
bia. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Morley, David. 2000. Home territories: Media, 
mobility and identity. New York: Routledge.

Muhonen, Reetta ja Hanna Ojala. 2004. ”Ajassa 
muuttuva kolmas ikä.” Gerontologia no. 18 
(1), 10–17.

Nora, Pierre. 1983 – 1992. Les Lieux de mémoire, 
3 tomes: 1 La République, 2 La Nation, 3 Les 
France. Paris: Gallimard (Bibliothèque illus-
trée des histoires).

Oinas, Pirjo. 2012. ”Turvallisuus maaseutuyhteisön 
asukkaiden arjessa.” Teoksessa Yhteisöllisyy-
dellä hyvinvointia ja palveluja maaseudulle, 
toim. Mari Kattilakoski, Arja Kilpeläinen ja 
Pirja Peltomäki, 84–95. Maaseutupolitiikan 
yhteistyöryhmän (YTR) julkaisuja 1/2012. 

Percival, John. 2002. “Domestic spaces: uses and 
meanings in the daily lives of older people.” 
Ageing and society no. 22 (6): 729–749.

Perkins Gilman, Charlotte. 1910/1903. The Home: 
Its Work and Influence. New York: Charlton 
Company.

Pitkänen, Kati. 2012. ”Mökkeily muuttuu – mieli-
kuvat säilyvät.” Maaseudun uusi aika 20(1): 
50–54.

Pitkänen, Kati ja Ruut Kokki. 2005. Mennäänkö 
mökille? Näkökulmia pääkaupunkiseutu-
laisten vapaa-ajan asumiseen Järvi-Suo-
messa. Savonlinnan koulutus- ja kehittä-

miskeskuksen julkaisuja n:o 11. Savonlinna: 
Joensuun yliopisto.

Poutanen, Veli-Matti, Juhani Laurinkari ja Raija 
Hynynen. 2008. Ikääntyneiden asumisrat-
kaisut vuoden 2004 Asumis- ja varallisuus-
tutkimuksen valossa. Suomen ympäristö 
20/2008. Helsinki: Ympäristöministeriö.

Proudhon, Pierre-Joseph. 1875. La pornocratie, 
ou Les femmes dans les temps modernes. A. 
Lacroix et ce.

Puustinen, Sari. 2010. ”Asumisen arvot ja tavoit-
teet.” Teoksessa Asutaan urbaanisti! Laa-
dukkaaseen kaupunkiasumiseen yhteisellä 
kehittelyllä, toim. Markku Norvasuo, 305–
348. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutuskeskuksen julkaisuja B 99. Espoo: 
Aalto-yliopisto, teknillinen korkeakoulu.

Rakennukset ja kesämökit. 2013. Tilastokeskus.
Ravetz, Alison. 1995. The place of home: English 

domestic environments, 1914–2000. London: 
Taylor & Francis.

Relph, Edward. 1976. Place and Placelessness. 
London: Pion.

Ricoeur, Paul. 2000. Le mémoire, l’histoire, l’oubli. 
Paris: Seuil.

Rinne-Koski, Katja ja Sulevi Riukulehto. 2013. 
Kotiseudun kerroksia Kuortaneelta. Kuorta-
neenjärven lähiympäristö kotiseutukuvassa. 
Raportteja 110. Helsingin yliopisto, Ruralia-
instituutti.

Riukulehto, Sulevi. 2014. ”Pohjalaistalon idea, tar-
koitus ja arvot.” Teoksessa Pohjalaistalot – 
yhteistä kulttuuriperintöämme. Sulevi Riu-
kulehto, Matti Mäkelä, Outi Orhanen ja Anni 
Lehtimäki, 20–36. Raportteja 124. Helsingin 
yliopisto, Ruralia-instituutti.  

Riukulehto, Sulevi ja Katja Rinne-Koski. 2013. 
Otta noessa. Kuortaneenjärven kotiseutu-
tihentymien syvärakenteita. Julkaisuja 31. 
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti.

Riukulehto, Sulevi ja Timo Suutari. 2012. Joki on 
Nurmon äiti. Nurmonjokilaakso kotiseutu-
kuvassa. Julkaisuja 28. Helsingin yliopisto, 
Ruralia-instituutti.

Roos, Jeja-Pekka. 1988. Elämäntavasta elämän-
kertaan. -Elämäntapaa etsimässä 2. Helsin-
ki: Tutkijaliitto.

Rybczynski, Witold. 1987. Home: A short history 
of an idea. Penguin books Harmondsworth, 
UK.

Smith, Adam. 1759/1982. The Theory of Moral 
Sentiments. The Glasgow edition of the works 
and correspondence of Adam Smith. India-
napolis: Liberty Classics. 



112 AsunnostA kodiksi – kotoisuus kolmAnnen iän AsumiskokemuksissA
Sulevi Riukulehto ja katja Rinne-koSki 

Southerton, Dale, Elizabeth Shove, Alan Warde ja 
Rosemary Deem. 2001. “The social worlds of 
caravaning: objects, scripts and practices.” 
Sociological Research Online no. 6 (2).

Supski, Sian. 2006. “‘It Was Another Skin’: The 
kitchen as home for Australian post-war im-
migrant women.” Gender, Place & Culture no. 
13 (2): 133–141.

Suutari, Timo ja Sulevi Riukulehto. 2012. Kotiseu-
tua kutomassa. Nurmonjokilaakson kotiseu-
tukeskustelujen dokumentointi. Raportteja 
92. Helsingin yliopisto: Ruralia-instituutti.

Thelin, Angelika. 2009. Den tredje åldern:-en 
kunskapsöversikt. Institutionen för vårdve-
tenskap och socialt arbete. Rapportserie i so-
cialt arbete, 1/2009. Växjö universitet.

Thomson, Alistair. 2005. “’My wayward heart’: 
homesickness, longing and the return of Brit-
ish post-war immigrants from Australia.” 
Teoksessa Emigrant homecomings: the re-
turn movement of emigrants, 1600–2000, 
toim. Marjory Harper, 105–130. Manchester 
University Press.

Thoreau, Henry David. 1854/1990. Elämää 
metsässä. Laatukirjat, Juva: WSOY. Original 
edition: Walden; or Life in the Woods.

Tipple, Allan Graham, Inge Jensen, Sylvie Lacroux 
ja Selman Ergüden. 2000. Strategies to Com-
bat Homelessness. Nairobi: United Nations 
Centre for Human Settlements (Habitat).

Tuan, Yi-Fu. 1974. Topophilia. A Study of Environ-
mental Percention, Attitudes, and Values. 
Englewood Cliffs:  University of Minnesota.

Tuan, Yi-Fu. 1977/2011. Space and Place. The Per-
spective of Experience. Minneapolis: Univer-
sity of Minnesota Press.

Tudor-Sandahl, Patricia. 2010. Den tredje åldern. 
Stockholm: Brombergs Bokförlag.

Wallis, Allan D. 1997. Wheel estate: The rise and 
decline of mobile homes. Baltimore: Johns 
Hopkins University Press.

Varley, Ann. 1996. “Women heading households: 
Some more equal than others?” World Deve-
lopment no. 24 (3): 505–520.

Varley, Ann ja Maribel Blasco. 2000. “Exiled to the 
home: masculinity and ageing in urban Mex-
ico.” The European Journal of Development 
Research no. 12 (2): 115–138.

Veblen, Thorstein. 1914. The Instinct of Workman-
sip and the State of Industrial Arts. New York: 
MacMillan.

Veness, April R. 1993. “Neither homed nor home-
less: Contested definitions and the personal 
worlds of the poor.” Political Geography no. 
12 (4): 319–340. Saatavana: http://dx.doi.
org/10.1016/0962-6298(93)90044-8.

Vilkko, Anni. 2010a. ”Eletyn tilan kertominen.” 
Teoksessa Kotia paikantamassa, toim. Anni 
Vilkko, Asko Suikkanen ja Johanna Järvinen-
Tassopoulos, 35–58. Rovaniemi: Lapin yli-
opistokustannus.

Vilkko, Anni. 2010b. ”Koti vanhetessa.” Teokses-
sa Kotia paikantamassa, toim. Anni Vilkko, 
Asko Suikkanen ja Johanna Järvinen-Tasso-
poulos, 213–236. Rovaniemi: Lapin yliopisto-
kustannus.

Wyman, Mark. 2005. “Emigrants returning: The 
evolution of a tradition.” Teoksessa Emigrant 
homecomings. The return movement of emi-
grants: 1600–2000, toim. Marjory Harper, 
16–31. Manhester University Press.



113AsunnostA kodiksi – kotoisuus kolmAnnen iän AsumiskokemuksissA
Sulevi Riukulehto ja katja Rinne-koSki 

 liite 1. VIRIKEKESKuSTELuRuNKO



114 AsunnostA kodiksi – kotoisuus kolmAnnen iän AsumiskokemuksissA
Sulevi Riukulehto ja katja Rinne-koSki 



115AsunnostA kodiksi – kotoisuus kolmAnnen iän AsumiskokemuksissA
Sulevi Riukulehto ja katja Rinne-koSki 



www.hElsinki.fi/RuRAliA

hElsingin yliOPisTO 
RuRAliA-insTiTuuTTi


	Esipuhe
	Tiivistelmä
	Abstract
	AINEISTOJEN TULKINTA
	Koti tutkimuksen kohteena
	Tutkimukselliset yhteydet
	Aineistot ja menetelmät

	Tulkintakehyksen ra kentaminen
	Koti paikkoina ja elettyinä tapahtumina
	Kotoisan kodin mallikolmannessa iässä

	Koti kolmannen iän asumiskeskusteluissa
	Rakennus ja irtaimisto
	Luonto ja ympäristö
	Toimivuus ja esteettiset tekijät
	Omaehtoisuus ja asioiden hallinta
	Ihmissuhteet ja kodin henki
	Kulttuuri

	Kodin tilallisuus ja ajallisuus
	Neljä puhuntaa kolmannen iän asumisesta
	Aineistosta tunnistetut puhunnat
	Kolmannesta iästä neljänteen

	ASUMISKESKUSTELUJEN KUVAUKSET
	Vimpelin asumiskeskustelu
	Alajärven asumiskeskustelu
	Helsingin eteläpohjalaisten asumiskeskustelu
	Lappajärven asumiskeskustelu
	Eläytymistehtävien kuvaus
	Lähteet ja kirjallisuus
	Liite 1. Virikekeskustelurunko

