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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset 

Lohjalla, valtatie 25:n varrella sijaitsee tanssi- ja tapahtumakeskus Tanhuhovi, jossa 

on järjestetty viikoittain lavatanssit 1960-luvun lopulta lähtien. Tutkimuskohteenani 

on kuitenkin samassa paikassa sijainnut, nyt jo toimintansa lopettanut, nuorille 

suunnattu ikärajaton Tanhuhovin disco, 1 joka aloitti toimintansa 1970- ja 1980-

lukujen vaihteessa. Tätä ennen nuorisodiskon ideaa oli kokeiltu jo muutamia 

kertoja, ja koska illat osoittautuivat menestyksekkäiksi, päätettiin rakentaa myös 

pysyvä nuorille suunnattu diskopuoli. Diskoa pidettiin edistyksellisenä värivaloineen 

ja savukoneineen, eikä vastaavia paikkoja ollut nuorille muualla tarjolla. Diskoilloissa 

kävivät myös esiintymässä monet aikansa suosikkiyhtyeet ja -artistit. Tanhuhovin 

disco keräsikin nopeasti suosiota ja ainakin 1980-luvulla sinne saapui 

bussikuljetuksilla nuoria myös lähiseuduilta, kuten Hyvinkäältä, Helsingistä ja 

Karjaalta. Diskon kulta-aika ajoittuikin monen mielestä juuri 1980-luvulle 

Tanhuhovin Stagen2, joksi nimi oli muutettu, viikoittaiset illat lopetettiin 2000-luvun 

alkupuolella. Tapahtumajärjestäjän mukaan syynä ei kuitenkaan ollut suosion 

hiipuminen vaan kävijöiden suuresta määrästä johtunut resurssipula.3 Tanhuhovin 

disco ehti kuitenkin olla lukuisten nuorten vapaa-ajan ja juhlinnan paikka neljällä eri 

vuosikymmenellä, ja sitä voi jopa pitää suhteellisen pitkänä aikana 

nuorisokulttuurien kentällä, jossa ilmiöt saattavat nopeassa tahdissa vaihtaa 

paikkaa tai muuttaa ilmiasuaan.4

 

                                                      
1 Suomessa käytetään yleisesti sekä disco-, että disko-kirjoitusasua. Tanhuhovin disco viittaa 
tutkielmassani paikan nimeen, ja käytän sen rinnalla yleiskielisesti kielitoimiston sanakirjan mukaista 
disko-kirjoitusasua (www. kielitoimistonsanakirja.fi). 
2 Tässä tutkielmassa viittaan diskoon kuitenkin kauttaaltaan ’’Tanhuhovin disco’’ nimellä. 
Muisteluissa diskosta käytettiin myös ’’Lava’’ nimitystä. 
3 Helsingin Uutisten www-sivu ''Tanhuhovi palaa 80-luvulle vielä yhtenä iltana – sitten disco 
puretaan''-artikkeli, 2.10.2014; Yle uutisten www-sivu: Legendaarinen disco elvytetään vielä kerran 
henkiin, 31.10.2014; Tapahtumajärjestäjän suulliset tiedonannot 2.11.2014; Vihdin uutisten www-
sivu ’’Tanhuhovi juhlii pyöreitä vuosia – takana 50 vuotta tanssin taikaa’’ -artikkeli, 28.6.2017.  
4 Aapola & Kaarninen 2003, 10; Virtanen 2006, 22. 
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Syksyllä 2014 huomioni kiinnittivät paikallislehtien kirjoitukset Tanhuhovin discon 

myynnistä ja sen myötä tapahtuvasta diskopuolen purkamisesta. Kirjoitukset 

herättivät myös omat, osin nostalgiset, osin ristiriitaiset, teinimuistoni eloon. Vietin 

diskossa lukuisia iltoja 2000-luvun vaihteessa 14–16-vuotiaana. Diskoillat olivat aina 

odotettuja ja jännittäviä tapahtumia, ja olen viettänyt niissä lukemattomia hauskoja 

hetkiä ystävieni kanssa. Iltoihin on kuitenkin liittynyt myös nuoruuden 

epävarmuutta, holtittomuutta sekä teini-ikäisen itseriittoista asennetta esimerkiksi 

alkoholinkäytön suhteen. Muistot ja ajatukset herättivät kuitenkin mielenkiintoni 

nuoruuden vapaa-ajan paikkoja sekä nuoruuden muistelua kohtaan myös 

yleisemmällä tasolla. Tästä pisteestä alkoi myös kypsyä ajatus Tanhuhovin discosta 

tutkielman aiheena. Lähtökohdat tutkielmalle olivat siis melko henkilökohtaisia, 

jopa nostalgisia, sillä ajatus paikan katoamisesta tuntui hieman haikealta, vaikka en 

siellä vuosiin ollut enää käynytkään. Pirjo Korkiakankaan mukaan nostalgia alkaakin 

usein sävyttämään muistoja erityisesti silloin, kun joku itselle tärkeä paikka on 

uhattuna. Tällöin nostalgia saattaa muuttua myös strategiaksi, jos muistelija ryhtyy 

toimiin epätyydyttäväksi kokemansa tilanteen korjaamiseksi.1  

Pian kuitenkin huomasin, että Tanhuhovin discossa vietetyt teinivuodet elivät myös 

monen muun muistoissa. Nuorisodiskon ympärille oli jopa syntynyt pienoinen 

muistelukulttuuri.2 Facebookista3 löytyi esimerkiksi entisille, 1980-luvun 

diskokävijöille, suunnattu ryhmä, missä on muun muassa julkaistu vanhoja valokuvia 

ja muisteltu diskoa erityisesti musiikin kautta. Vanhojen aikojen kunniaksi on 

järjestetty myös joitakin entisille diskoilijoille suunnattuja diskoiltoja. Ennen 

Tanhuhovin discon purkamista siellä järjestettiin myös suuren suosion saavuttanut 

viimeinen diskoilta, johon myös itse osallistuin. Tanhuhovin discoa muisteltiin myös 

paikallislehdissä ja lehtien internet-sivuilla erityisesti viimeisen diskoillan 

lähestyessä.4 Ilmiö ei ole ainutlaatuinen, sillä monet nuoruuden ravintolat ja diskot 

                                                      
1 Korkiakangas 2006, 135–136. 
2 Vrt. Korkiakangas 1996, 18. 
3 Facebook on yksi sosiaalisen median kanavista. Sosiaalisella medialla tarkoitetaan internetissä 
toimivia palveluita ja sovelluksia, joissa käyttäjät voivat kommunikoida keskenään sekä tuottaa myös 
itse sen sisältöä. (Hintikka, Sosiaalinen media, Jyväskylän yliopiston www-sivu. 
<http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/sosiaalinen-media>.  21.4.2015.) 
4Länsi-Uusimaan www-sivu: ’’Napatoppeja, pussikaljaa ja jopa elämänkumppani – lukijoiden muistoja 
Tanhuhovin discosta, 11.10.2014; Yle uutisten www-sivu, 31.10.2014.  
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ovat olleet keski-ikäistyvien sukupolvien muisteluiden kohteena läpi 2000-luvun.1  

Tutkielmassa tarkastelen Tanhuhovin discoa muisteltuna paikkana kysyen, 

minkälainen paikka Tanhuhovin disco muistelujen mukaan oli ja minkälaisia 

merkityksiä muistelijat siihen liittivät. En tarkastele yksistään Tanhuhovin discossa 

vietettyä aikaa, vaan diskoiltoja kokonaisuuksina, jotka muodostuvat useista 

tilallisista ja toiminnallisista elementeistä. Lähestyn aihetta sekä yleisellä että 

henkilökohtaisella tasolla jäljittäen muistelussa rakentuvia yleisiä ja jaettuja 

käsityksiä, mutta myös henkilökohtaisia muistoja ja merkityksiä. Lisäksi kiinnitän 

huomiota siihen, miten muisteltu saa merkityksensä menneisyyden nuoruuden ja 

nykyisen aikuisuuden vuoropuhelussa ja minkälaisia käsityksiä nuoruudesta 

muistelussa heijastuu. 

Tulkintoihin perustuva tutkimus tuottaa aina paikantunutta tietoa, joka on tuotettu 

tietyistä epistemologisista, metodologisista ja henkilökohtaisista sitoumuksista 

käsin. Näiden tekijöiden avaamista ja huomiointia osana tutkimusprosessissa 

kutsutaan refleksiiviseksi paikantamiseksi, ja se on tärkeä osa kulttuurintutkimuksen 

tiedon tuottamiseen liittyvää avoimuuden ja läpinäkyvyyden vaatimusta.2  

Tutkimusaiheen henkilökohtaisuus ei ole uutta eikä vierasta kansatieteellisessä 

tutkimuksessa tai yleisemminkään etnologian kentällä. Leena Paaskosken mukaan 

henkilökohtaisuutta voi jopa pitää kansatieteellisen tutkimuksen ominaispiirteenä. 

Henkilökohtainen suhde voi Paaskosken mukaan ilmetä niin aiheen valinnassa, 

aineiston keräämisessä kuin tavassa tulkita ja kirjoittaa.3 Se kuitenkin vaatii omien 

lähtökohtien tunnistamista ja tunnustamista sekä herkkyyttä myös toiseudelle. 

Aiheen tuttuudessa ja vieraudessa sekä sisäpiiriläisyydessä ja ulkopuolisuudessa on 

omat hyötynsä ja haasteensa. Aiheen läheisyyden ja omakohtaisuuden vuoksi 

pystyin lähestymään sitä sisältä päin sekä esittämään sellaisia kysymyksiä ja 

tulkintaehdotuksia, joihin ulkopuolisten voisi olla vaikea päästä käsiksi. Folkloristi 

Karoliina Ojasen mukaan omakohtaisten kokemusten, tunteiden ja tulkintojen 

reflektoiminen suhteessa tutkittavaan ilmiöön ja aineistoon voi tarjota 

                                                      
1 Avelin 2014, 177–179. 
2 Fingerroos 2003. 
3 Paaskoski 2008, 13. 
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tutkimuksellekin tärkeitä oivalluksia, mutta samalla on tärkeä erotella mitkä tekijät 

ovat olennaisia nimenomaan tutkittavan ilmiön kannalta. Kaikkia asioita ei 

myöskään ole tarpeen kirjoittaa tekstiin auki, mutta jo implisiittinen refleksiivisyys 

tuo Ojasen mukaan tulkintoihin syvyyttä.1  

Toisaalta tuttuuteen on liitetty erityisesti sokaistumisen vaara, jos esimerkiksi sen 

taakse kätkeytyviä arkisia tapoja ja julkilausumattomia sääntöjä pidetään itsestään 

selvinä2 tai omakohtaiset kokemukset ja tulkinnat yleistetään koskemaan koko 

aineistoa.3 Tutkimus vaatikin myös analyyttisen etäisyyden ottamista sekä liikettä 

läheisyyden ja etäisyyden välillä. Etääntymisellä voidaankin tarkoittaa erilaisten 

roolien ja näkökulmien tiedostamista ja uudelleen tulkintojen mahdollisuutta. 

Etääntymisen välineitä tarjoavat esimerkiksi tutkimukseen valitut teoreettiset ja 

metodologiset viitekehykset sekä tutkimusprosessin aikana saavutettu ajallinen 

etäisyys, joiden kautta aihetta tulkitaan laajemmasta perspektiivistä käsin. 4  

Olen väistämättäkin käyttänyt osittain myös omia kokemuksiani, ajatuksiani ja 

tunteitani kaikupohjana, joita vasten olen muiden muisteluja tarkastellut. Tärkeää 

on kuitenkin ollut myös etäisyyden ottaminen, suhteuttamisen kriittinen tarkastelu 

sekä herkkyys muistelujen moniäänisyydelle, ja tälle prosessille ovat valitsemani 

metodologiset ja teoreettiset viitekehykset tarjonneet välttämättömiä välineitä.  

Tärkeintä sekä samalla haastavinta onkin ’’tutun näkeminen vieraassa ja vieraan 

tutussa’’, kuten Ulla Savolainen on todennut.5   

Tiedon paikantuneisuus tekee siitä myös rajallista, osittaista ja keskeneräistä. 

Toisista näkökulmista tulkittuina kuvaukset ja selitykset voisivat olla hyvinkin 

toisenlaisia.6 Tutkielmani tuloksena ei olekaan aukoton selvitys tai lopullinen selitys 

muistelijoiden menneistä diskovuosista, vaan yksi tietyistä lähtökohdista tuotettu 

tulkinta niistä.  

 

                                                      
1 Ojanen 2008.  
2 Paaskoski 2008, 25; Koskinen-Koivisto 2014, 18. 
3 Vrt. Ojanen 2008 
4 Ojanen 2008; Koskinen-Koivisto 2014, 19.  
5 Savolainen 2015, 49.  
6 Ronkainen 1999, 118-119, 216-217,224; Fingerroos 2003; Fingerroos & Haanpää 2006, 39. 
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1.2 Aikaisempi tutkimus 

Nuoruutta, nuorisoa sekä nuorisokulttuureita ja sen ilmiöitä tutkitaan nykyisin lähes 

kaikilla tieteenaloilla ja jo pelkästään monitieteisen nuorisotutkimuksen 

tutkimuskenttä on lähes rajaton.1 Menneisyyden nuoruutta on Kaisa Vehkalahden 

ja Leena Suurpään mukaan kuitenkin tutkittu edelleen usein nuoruutta 

määrittelevien instituutioiden, kuten koululaitoksen tai perherakenteiden kautta, 

vaikka myös nuoruuden ja sen ilmiöiden tutkiminen nimenomaan kulttuurisena ja 

sosiaalisena ilmiönä onkin yleistynyt. Toiseksi nuoruutta on heidän mukaansa 

lähestytty erityisesti populaarikulttuuriin kiinnittyvien nuorisokulttuureiden kautta. 

Kolmanneksi Vehkalahti ja Suurpää nostavat esille kirjoitetun nuoruuden historian, 

jossa tutkimuksen kohteena ovat olleet nuorten kirjoittamat tekstit sekä aihetta 

käsittelevät aikalaiskirjoitukset. Nuorisoryhmien sekä nuorisokulttuurien historian 

tutkimus on Suomessa ollut kuitenkin edelleen melko vähäistä. Historiallisen 

nuorisotutkimuksen näkökulmia on kuitenkin koottu yhteen esimerkiksi Sinikka 

Aapolan ja Mervi Kaarnisen (2003) toimittamassa artikkelikokoelmassa Nuoruuden 

vuosisata. Suomalaisen nuorison historiaa.2 

Timo J. Virtasen mukaan nuoruuteen paikantuvia ilmiöitä voi pitää vanhastaan 

kansatieteen tutkimuskentälle kuuluviksi, sillä myös ne ovat arkisen 

kansankulttuurin osa-alueita. Virtasen mukaan nuoriso on kuitenkin jäänyt 

sivuosaan esimerkiksi agraarin kansankulttuurin tutkimuksissa, vaikkakin niissä on 

toisinaan sivuttu myös nuorten tapakulttuuria.3 Ruotsissa etnologi Jonas Frykman 

(1988) on tutkinut versovan modernin nuoruuden ja nuorisokulttuurien 

esiinmarssia sekä nuoriin kohdistuneita odotuksia ja moraalipaniikkia 1930-luvun 

lopun ja 1940-luvun aikalaiskirjoituksien kautta.4 

Menneisyyden muisteltua nuoruutta on sivuttu monissa kansatieteellisissä 

tutkimuksissa, mutta nuoruus historiallisena ja kulttuurisena ilmiönä ei näissäkään 

ole useinkaan ollut näkyvä näkökulma. Muistitietoa hyödyntävissä tai muistelua 

tutkivissa tutkimuksissa kansatieteilijät ja etnologit ovat käsitelleet tai sivunneet 

                                                      
1 Virtanen 2006, 19; Leppälahti 2008, 1. 
2 Vehkalahti & Suurpää 2014, 10–12; Aapola & Kaarninen 2003. 
3 Virtanen 2006, 23–25. 
4 Frykman 1988.  
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nuoruutta esimerkiksi osana asuin- ja elinympäristöjen muistelua ja kasvatusta. 

Käsitteellisesti näissäkin ero on tehty yleisemmin lapsuuden ja aikuisuuden välille, 

jolloin nuoruutta on käsitelty osana lapsuutta.1 Kansatieteen kentällä lapsuuden 

muistelua ovat tutkineet esimerkiksi Pirjo Korkiakangas sekä Elina Makkonen.2 

Kansatieteen pro gradu -tutkielmista yhtymäkohtia oman tutkielmani kannalta 

löytyy eritoten Kaisa Voutilaisen (2006) iltamia ja iltamamuistoja käsittelevästä 

tutkielmasta.3 Nuoruuden muistelu on kuitenkin viimevuosina ollut kasvavan 

kiinnostuksen kohteena, sillä aiheesta on järjestetty myös kirjoituskilpailu. Näiden 

tekstien pohjalta on julkaistu Kaisa Vehkalahden ja Leena Suurpään (2014) 

toimittama monitieteinen artikkelikokoelma Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä 

näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään.4  

Kansatieteessä sekä sen lähitieteissä, nuoret ja nuorisokulttuureihin paikantuvat 

ilmiöt vaikuttavat tulevan näkyvimmin esille nykykulttuurin tutkimuksessa, jossa on 

käsitelty myös nuorten omaehtoista vapaa-aikaa sekä juhlintaa.5 Lisäksi näiden 

alojen nuoriin ja nuoruuteen liittyvä tutkimus paikantuu monesti osittain 

monitieteelliselle nuorisotutkimuksen sekä sukupuolentutkimuksen ja 

tyttötutkimuksen kentälle. Esimerkiksi Pia Olsson on tehnyt nuorisotutkimusta 

kouluetnografian menetelmin helsinkiläisen yläkoulun oppilaiden sosiaalisista 

suhteista.6 Näiden lisäksi tutkielmani kannalta relevantteja ovat olleet monet muut 

yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden nuorisotutkimukset, joissa on 

käsitelty tutkielmaani liittyviä nuorten vapaa-aikaan paikantuvia ilmiöitä ja sen 

paikkoja.7 Lisäksi juhlintaa ja juhlinnan paikkoja on sivuttu useissa tutkimuksissa, 

jotka käsittelevät nuorten alkoholi- ja seksuaalikulttuureita.8 

Tarkemmin rajattuna nuoruuden juhlinta paikantuu tutkielmassani 

diskoympäristöön, joita on käsitelty muutamissa kulttuurintutkimuksen alan 

tutkimuksissa. Niin ikään muistitietoa hyödyntävä Liisa Avelinin (2014) 

                                                      
1 Ks. esim. Åström & Olsson & Kivistö 1998; Korkiakangas 2004; Olsson 2007; Aukia 2009. 
2 Korkiakangas 1996; Korkiakangas 2016; Makkonen 2009. 
3 Voutila, 2006.  
4 Vehkalahti & Suurpää 2014. 
5 Esim. Saarikoski 1994; Hänninen 2012; Bjälesjö 2013. 
6 Esim. Olsson 2012; Ks. myös esim. Saarikoski 2001; Anttila 2009; Ojanen 2011. 
7 Esim. Tani 2015; Ponto 2017. 
8 Esim. Jaatinen 2000; Näre 2005; Aaltonen 2006; Maunu 2014. 
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kulttuurihistorian väitöskirja Kåren kellari. Karhulalaisdisko ja sen yhteisöt 1969–

1979 käsittelee Kotkan Karhulassa sijainneen diskon yhteisöllisyyttä sekä sen 

menneitä ja nykyisiä merkityksiä. Avelin tarkastelee tutkimuksessaan 

diskoyhteisöllisyyden elementteinä paikkaa sekä sen toimijoita ja toimintaa, luoden 

samalla yksityiskohtaisen kuvan 1970-luvun disko- ja nuorisokulttuurista liittäen 

ilmiöt myös laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin.1 Sosiologi Tuija Nykyri 

lähestyy 1990-luvulla tehdyssä tutkimuksessaan diskoja nuoren naisen 

ruumiillisuuden ja subjektiuden näkökulmasta.2 Folkloristi Anna Anttila on 

puolestaan tarkastellut diskoja osana varhaisnuorten romanttista kulttuuria ja sitä, 

millaisia merkityksiä lapset antavat diskoille.3 Nuorisodiskoja on myös sivuttu 

nuorten seksuaalikulttuureja käsittelevissä tutkimuksissa esimerkiksi sukupuolisen 

häirinnän näkökulmasta.4  

Diskoista on myös mainintoja suomalaista tanssilavakulttuuria käsittelevissä 

tutkimuksissa ja kirjallisuudessa. Nuorison siirtyminen diskoihin on näissä nähty 

usein tanssilavojen suosion hiipumisen syyksi.5 Diskojen voidaan kuitenkin nähdä 

myös jatkavan tanssilavojen perinnettä, mikäli ne ymmärretään nuorten vapaa-ajan 

vieton ja kohtaamisten paikoiksi. Samaan ilmiökenttään voidaan yhtä hyvin mieltää 

kuuluviksi esimerkiksi agraarin yhteiskunnan yöstely- ja keinuperinteet.6 Tässä 

mielessä jälkimodernin nuoruuden vapaa-ajanviettoa käsittelevä tutkielmani 

asettuu mielenkiintoiseen jatkumoon, jossa tarkastellaan nuorten vapaa-aikaan 

liittyviä paikkoja sekä niihin kytkeytyviä ilmiöitä. Samalla se nostaa keskiöön 

nuoruuden muistelun, joka on jossain määrin jäänyt muiden muistelunmuotojen 

varjoon.  

 

 

                                                      
1 Avelin 2014. 
2 Nykyri 1996.  
3 Anttila 2005. 
4 Aaltonen 2006; Ks. myös Saarikoski 2001. 
5 Esim. Kuha 2005; Hakulinen & Yli-Jokipii 2007, 140–145.  
6 Virtanen 2006; Avelin 2014, 121. 
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1.3 Tutkimusaineisto 

Tutkielman tutkimusaineisto muodostuu 24 teemakyselymuotoisesta1 

internetkyselyvastauksesta. Kyselyaineistoja, kuten muitakin muistitietoaineistoja 

luonnehtii niiden dialogisuus, vaikka kirjallinen kysely ei tapahdukaan samanlaisessa 

välittömässä vuorovaikutuksessa kuin haastattelut. Dialogi ei ole yksistään tutkijan 

ja tutkittavan välinen, vaan sitä käydään monella tasolla aineiston muodostamisen 

lisäksi koko tutkimusprosessin aikana. Tarkastelemalla ja avaamalla näiden välistä 

vuorovaikutusta tehdään näkyväksi tutkimuksen ja sen tulosten kannalta niihin 

perusteellisesti vaikuttavia asioita, kuten kenen ääni tutkimuksessa kuuluu ja miten 

ja miksi tietyistä asioista kerrotaan ja toisista vaietaan.2  

Kyselyvastaukset koostin kahdessa otteessa talvella ja syksyllä vuonna 2015. Valitsin 

aineiston koostamisen välineeksi internetissä julkaistavan web-pohjaisen 

lomakekyselyn, sillä alun perin ajatuksena oli vertailla eri ajanjaksojen muistelua 

keskenään, mikä olisi vaatinut suhteellisen runsasta ja laajaa aineistoa. Kysely tuntui 

sopivimmalta vaihtoehdolta, sillä sen avulla pystyin lähestymään suhteellisen 

pienillä resursseilla laajaakin ihmisjoukkoa. Toinen seikka, jonka koin puoltavan 

kyselyä, oli mahdollisesti arkaluontoiseksi koettujen aiheiden käsittely3, joista 

saattaa olla helpompi kertoa anonyymisti kirjoittamalla.4 Vaikutusta voi katsoa 

olleen myös sillä, että kyselyillä on kansatieteessä pitkät, jo 1800-luvun puolivälin 

paikkeille ulottuvat perinteet, joten kysely tuntui luonnolliselta ja tutulta tavalta 

päästä lähelle ihmisten arkisia kokemuksia ja käsityksiä.5 

Nykypäivänä digitalisaatio, internet ja erilaiset sosiaalisen median kanavat ovat 

lisänneet ihmisten mahdollisuuksia oma-aloitteiseen kokemusten julkiseen tai 

puolijulkiseen esille tuomiseen.6 Ihmiset ovat löytäneet ne myös muistelun 

                                                      
1 Ks. esim. Helsti 2005. 
2 Esim. Abrams 2010; Olsson 2016.  
3Näitä olivat esimerkiksi kysymykset, jotka käsittelivät päihteiden käyttöä ja seksuaalista 
kanssakäymistä. 
4 Apo 1995, 176; Helsti 2000, 31–32; Ruotsala 2005, 56–67. 
5 Korkiakangas & Olsson & Ruotsala & Åström 2016; Aikaisemmin kansatieteellisillä kyselyillä pyrittiin 
tosin selvittämään ja tallentamaan pääasiassa perinteitä ja kansatieteellisiä faktoja. Painopiste siirtyi 
kohti nykyaikaa sekä henkilökohtaisia kokemuksia osana laajempaa paradigman muutosta 1960- ja 
1970-luvuilla. (Hieta 2016, 64.) 
6 Korkiakangas ym. 2016, 18. 
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kanavina ja esimerkiksi Facebookista löytyy lukuisia suosittuja muisteluun 

keskittyviä ryhmiä. Itse löysin myös kaikupohjaa tutkimusaiheeni mielekkyydelle 

sosiaalisessa mediassa käydyistä keskusteluista aiheeseeni liittyen, sillä ne lisäsivät 

varmuuttani aiheen merkityksellisyydestä henkilökohtaisen ja paikallisen tason 

lisäksi osana merkittävää nuoruuteen paikantuvaa ilmiötä. Esimerkiksi Facebookissa 

käytyjen keskustelujen käyttäminen tutkimusaineistona sellaisenaan on kuitenkin 

tutkimuseettisesti problemaattista, minkä vuoksi oman aineiston muodostaminen 

tuntui perustellulta. Lisäksi, vaikka aiheen julkinen ja yhteisöllinen muistelu olisikin 

ollut kiinnostavaa, tavoittelin itse myös yksilöllisempää ja yksityisempää muistelua. 

Tosin kyselykään ei aina takaa tätä: esimerkiksi omasta aineistostani löytyy vastaus, 

jonka ovat yhdessä muodostaneet viisi kaverusta.1  

Internet ja sosiaalinen media ovat nykypäivänä hyvin monen ikäisten ja taustaisen 

ihmisten arkisia ympäristöjä, joten koin näiden kanavien olevan sopivia myös 

entisten diskoilijoiden tavoittamiseksi. 2 Päätin tavoitella vastaajia ensisijaisesti 

Facebookin kautta, sillä olin seurannut siellä jo aiemmin aiheesta käytyä keskustelua 

ja tiesin siten, että aiheesta kiinnostuneita olisi mahdollista tavoittaa sitä kautta. 

Julkaisin kirjoitusvetoomuksen vuoden 2015 tammikuussa ja syyskuussa kahdessa 

Facebook-ryhmässä sekä oman Facebook-profiilini seinällä.3 Kokeilin tavoittaa lisää 

vastaajia tämän jälkeen kertomalla käynnissä olevasta kyselystä muilla foorumeilla, 

esimerkiksi Suomi 24 internet-sivuston4 paikkakuntakohtaisilla keskustelupalstoilla 

ja muiden paikkakuntien Facebook-ryhmissä. Ensimmäisellä kyselykierroksella 

talvella 2015 sain yhteensä 17 vastausta. Syksyllä 2015 huomasin Facebookissa 

ilmoituksen Tanhuhovilla järjestettävästä diskoillasta, jonka yhteydessä käytiin 

                                                      
1 Vastauksen numero 10, on kirjoittanut yhdessä viisi vuonna 1969 syntynyttä naista.   
2 Tilastokeskuksen mukaan 51 prosenttia 16–89 vuotiaista oli vuonna 2004 seurannut viimeisen 
kolmen kuukauden aikana yhteisöpalveluja. Yhteisöpalveluista Facebook oli suosituin. Sitä seurasi 
95% yhteisöpalveluiden käyttäjistä. 25–34 -vuotiaista säännöllisiä seuraajia oli 78%, 35–44-vuotiaista 
67 %, 45–54 vuotiaista 41 %. (Tilastokeskuksen www-sivu, ’’Puolet suomalaisista yhteisöpalvelussa’’, 
6.11.2014, <http://www.stat.fi/til/sutivi/2014/sutivi_2014_2014-11-06_kat_004_fi.html>. 
2.10.2017.) 
3 Lohjalaiset-ryhmä (6689 jäsentä julkaisun aikaan) on toiminnaltaan aktiivinen, nykyisille ja entisille 
Lohjalaisille tarkoitettu ryhmä. Tanhuhovi 80’s (1083 jäsentä julkaisun aikaan) on suunnattu 
Tanhuhovilla 1980-luvulla aikaa viettäneille henkilöille. Käytännössä ryhmissä voi kuitenkin olla 
varsinaisen kohderyhmän ulkopuolisiakin henkilöitä. Julkaisuani myös jaettiin eteenpäin ryhmäläisten 
ja omien Facebook-kavereideni toimesta. 
4 Suomi 24 keskusteluportaali, <https://www.suomi24.fi/>. 2.10.2017 
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myös keskustelua menneiden vuosien diskoiluista. Aiheen ajankohtaisuuden vuoksi, 

ja koska toivoin vielä hieman runsaampaa aineistoa, päätin julkaista kyselyn vielä 

toistamiseen samoissa ryhmissä sekä diskoillan tapahtumasivuilla Facebookissa ja 

sainkin vielä seitsemän vastausta lisää. Kysely tavoitti Lohjan seudulla asuvien lisäksi 

henkilöitä myös muilta paikkakunnilta.  

Vastauksia sain siis yhteensä 24 kappaletta, ja niistä kertyi yhteensä noin 37 liuskaa 

tekstiä.1 Vastaajista 15 oli naisia ja loput seitsemän miehiä, ja heidän 

syntymävuotensa vaihtelivat vuosien 1964 ja 1987 välillä. Vastaajista 12 oli syntynyt 

1970-luvulla ja 1960- ja 1980-luvulla syntyneitä oli kumpiakin kuusi. Vastaukset 

kattoivat ajallisesti katkeamattoman ajanjakson 1970-luvun lopusta 2000-luvulle: 

ainakin yksi vastaajista on siis ollut aikajaksolla Tanhuhovin discossa. Vastauksissa 

parhaiten edustettuina olivat 1980- ja 1990-luku ja erityisesti 10 vuoden jakso 1980-

luvun puolivälistä 1990-luvun puoliväliin. Käyntien ajoittuminen linkittyy kiinteästi 

vastaajien ikään: suurin osa heistä vietti Tanhuhovin discossa iltoja 3–5 vuoden 

mittaisella ajanjaksolla 14–17-vuotiaina. Liukumaa oli kuitenkin molempiin suuntiin 

niin käyntiajan pituudessa kuin käyntien alkamisen ja loppumisen iässä. Kaikkien 

vastaajien Tanhuhovi-vuosista oli vastaushetkellä kulunut runsaasti aikaa noin 

kymmenestä vuodesta aina yli 30 vuoteen asti. 

Määrällisesti pienehköstä vastaajajoukosta ei voi muodostaa kovinkaan laajoja 

yleistyksiä, mutta joitakin piirteitä voidaan siitäkin hahmottaa. Kyselyn 

toteuttamisen aikaan 36–45 vuotiaat, eli 1970-luvulla syntyneet, olivat aktiivisimpia 

kyselyyn vastaajia. Näiden aktiivi-iässä olevien aikuisten on katsottu toisinaan 

tarttuvan muita ikäryhmiä harvemmin tämän tyyppisiin kyselyihin, mutta oma 

kyselyni näytti tavoittaneen heidät hyvin. Kyselyn levittämisen kanavat ovat 

varmasti vaikuttaneet tähän, sillä useimmat heistä ovat kohderyhmää niissä 

Facebook-ryhmissä, joista kyselystä tiedotin. 1980-luku on myös mainittu 

Tanhuhovin discon kultakaudeksi, mihin myös aineisto viittaisi, mutta varsinaisista 

kävijämääristä minulla ei ole tietoa. Nuorempien, pääasiassa 2000-luvulla diskossa 

käyneiden, vastaajien vähäistä määrää voi selittää käytettyjen levityskanavien lisäksi  

heidän kokemustensa lyhyempi ajallinen etäisyys. Monet heistä elävät osaltaan 

                                                      
1 Fontti Times New Roman, fonttikoko 12, riviväli 1.  
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vielä nuoruuttaan, vaikkakin eri elämänvaihetta, jolloin nuoruuteen paikantuvien 

ilmiöiden muistelua ja reflektointia ei koeta välttämättä samalla tapaa mielekkääksi. 

Naisia vastaajien joukosta oli hieman yli puolet enemmän kuin miehiä, ja naisten 

onkin katsottu ottavan aktiivisemmin osaa tämän tyyppisiin kyselyihin.1 

Vastaajien omat intressit ovat ratkaisevassa roolissa, kun potentiaalinen vastaaja 

pohtii osallistuako tutkimukseen. Aiheen henkilökohtainen merkityksellisyys 

korostuu satunnaisten vastaajien kohdalla, joiksi voidaan lukea useimmat 

nettikyselyihin vastaavat.2 Vastaamiseen voi kuitenkin houkutella myös esimerkiksi 

halu tuoda omat kokemukset näkyviksi niin tutkijoille kuin ehkä laajemminkin 

muulle yleisölle, kuten tuleville sukupolville. Aineiston muodostumisen dialogista 

voi paikantaa myös muita osapuolia, jotka osaltaan vaikuttavat vastausten 

muodostumiseen. Esimerkiksi vastaajan käsitykset kerääjätahosta, tutkijasta tai 

organisaatiosta vaikuttavat siihen mitä ja miten aiheesta kirjoitetaan.3 Vastaus voi 

olla suunnattu myös jollekin lähiyhteisölle, kuten perheelle tai kaveriporukalle. 

Omassa aineistossani esitettiin esimerkiksi suoria kiitoksia Tanhuhovia pyörittäneille 

yrittäjille ja siellä toimineille työntekijöille. Dialogia käydään myös menneiden ja 

nykyisten yleisten käsitysten ja diskurssien kanssa esimerkiksi niitä kommentoiden, 

vahvistaen tai kiistäen. Nämä eivät aina ole suorasti havaittavissa tekstistä, mutta 

ne vaikuttavat yleisesti siihen, miten ja mistä kirjoitetaan. Lisäksi kirjoittamalla 

omista kokemuksistaan kirjoittaja samalla reflektoi kokemaansa mennyttä ja siinä 

mielessä kirjoittaa myös itselleen.4

Toisaalta kyselyyn saatetaan jättää myös vastaamatta, jos henkilö kokee, että 

hänellä ei ole tutkimukselle mitään annettavaa.5 Esimerkiksi tuttuni jakoi 

ilmoitukseni kyselystä, jonka alle kommentoitiin vastaamatta jättämistä 

humoristisesti sillä, että ajoista ei muisteta mitään tai ettei kaikkea ehkä tohdi edes 

kertoa. Kommentoija jakoi lopulta lyhyen muistelun osana keskustelua. Omien, 

mahdollisesti hyvinkin fragmentaaristen, muistojen jakaminen on joistakin 

                                                      
1 Vehkalahti & Suurpää 2014, 10. 
2 Olsson 2016, 171; Suominen 2016, 120. 
3 Makkonen 2009, 41; Latvala 2005, 65; Olsson 2016, 165. 
4 Abrams 2010, 54–77. 
5 Vrt. Savolainen 2015, 39. 
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henkilöistä saattanut tuntua tutkielman kannalta epärelevantilta, vaikka pyrinkin 

ohjeistuksessa ja keskustelussa painottamaan myös näiden merkitystä. Lisäksi 

julkisilla ja yhteisöllisillä muistamisen tavoilla on oletettavasti ollut vaikutusta myös 

siihen, miten aihetta on kyselyssä käsitelty. Esimerkiksi Facebookissa muistelu 

tuntui kuitenkin sävyttyvän humoristisemmaksi ja nostalgisemmaksi kuin kyselyssä. 

Muistelu onkin aina kontekstisidonnaista: esimerkiksi kaveriporukassa tapahtuva 

yhteinen muistelu voi muotoutua hyvinkin erilaiseksi kuin tutkijalle osoitettu kuvaus 

tai kertomus.1 

Kyselylomakkeen toteutin Helsingin yliopiston tarjoamalla e-lomakkeella. 

Kyselylomakkeeseen liittyen aineiston muodostumiseen vaikuttavat sekä sen 

sisältämä ohjeistus ja kysymyksenasettelu että sen tekniset ominaisuudet ja 

asettelut.2 Tutkijan ennakko-oletuksilla ja -käsityksillä on aina merkittävä ohjaava 

rooli, ja ne näkyvän niin laadituissa kysymyksissä kuin vastausohjeissakin.3 

Käsiteltävät teemat ja esimerkkikysymykset pohjautuivat pitkälti omiin kokemuksiini 

ja käsityksiini, vaikka pyrinkin hahmottamaan aihetta myös ulkopuolisen 

näkökulmasta. Rakenteeltaan nettilomakkeeni oli teemakyselyn mukainen ja se 

koostui neljästä aiheesta esimerkkikysymyksineen. Lomakkeessa oli neljä 

vastauslaatikkoa, joista ensimmäisessä pyysin vastaajia muistelemaan ’’yhtä 

Tanhuhovilla viettämäänsä iltaa aina valmistautumisesta kotiin pääsyyn saakka’’. 

Kysymyksen tarkoituksena oli antaa painotetummin tilaa vastaajien omille 

jäsennyksille, mutta monet vastaajat kokivat kysymyksen haastavaksi tai jopa 

mahdottomaksi, sillä heillä kaikilla oli lukuisia kokemuksia illanvietoista diskossa. 

Vastaajat ratkoivat kuitenkin ongelman kukin tavallaan, esimerkiksi muistelemalla 

yleisesti illan viettoja tai muistelemalla yhtä mieleen jäänyttä kokemusta ja 

täyttämällä muistin aukkopaikkoja yleisemmällä aineksella.  

Kyselyn loppuosan olin jakanut kolmen teeman ympärille muodostettuihin 

esimerkkikysymyksiin: ensimmäinen koski Tanhuhovilla tapahtunutta toimintaa, 

toinen sosiaalista kanssakäymistä ja kolmannen osion kysymykset kannustivat 

                                                      
1 Abrams 2010, 63–64. 
2 Ekrem 2016; Suominen 2016. 
3 Pöysä 2006, 230; Olsson 2016, 159–160. 
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pohtimaan yleisesti Tanhuhovilla vietettyä aikaa ja sen merkitystä. Tavoittelin näillä 

kysymyksillä omien kokemusten lisäksi yleisempiä käsityksiä Tanhuovin discoon 

liittyen. Jälkeenpäin katsottuna esimerkkikysymyksiä oli turhankin paljon ja teemoja 

kiteyttävien kysymysten hiomiseen olisi voinut panostaa enemmän. Kysymysten 

muodon vaihtelu aktiivin ja passiivin välillä ei myöskään ollut aina tarkoituksellista ja 

harkittua. Tämä ei tee aineistosta varsinaisesti ’’laaduttomampaa’’, mutta edellyttää 

huolellisempaa tarkkaavaisuutta aineiston analysoinnissa ja kysymysten vaikutusten 

esiin tuomisessa.1 

Pirjo Korkiakangas on kuitenkin huomauttanut, että vaikka kysymyksenasettelu olisi 

melko yksityiskohtaista, säilyy vastaajilla vapaus valita, mihin teemoihin he tarttuvat 

syvällisemmin ja mitkä he ohittavat nopeammin tai ehkä sivuuttavat kokonaan.2 

Tämän havainnon tein myös oman aineistoni kohdalla: vastaajat kommentoivat, 

kumosivat, ohittivat tai vahvistivat teemojani ja kysymyksiäni omien kokemustensa, 

käsitystensä ja intressiensä mukaisesti. Moninainen suhtautuminen 

kysymyksenasetteluun on myös auttanut minua etääntymään aiheesta ja näkemään 

Tanhuhovin discon sekä siellä kävijät ennakko-oletuksiani monitahoisempana ja -

puolisempana ilmiönä ja joukkona. On kuitenkin muistettava, että tutkija on lopulta 

se, joka tekee valinnat käsiteltävistä aiheista ja niiden käsittelytavasta.  

Lähes kaikki vastaajat pyrkivät jossain määrin noudattamaan muodostamaani 

kysymysrunkoa, mutta sellaisenakin aineisto muodostui monimuotoiseksi niin 

kirjoittamisen tyylin, rakenteen kuin tiiviydenkin suhteen. Toisaalta osa vastaajista 

ohitti kokonaan joitakin teemoja tai saattoi vastata vain yhteen kohtaan. 

Pituudeltaan vastaukset olivat pääosin 1–2 liuskan mittaisia. Ääripäitä edustivat 

yhden tapahtuman sisältävä muutaman lauseen vastaus ja kahdeksan sivun laaja 

kertomus ja kuvaus vastaajan diskokokemuksista. Toisten tyyli kirjoittaa aiheesta oli 

tiivistetympää ja raportoivampaa, jolloin iso osa vastauksista saattoi muodostua 

lyhyistä lauseen tai parin mittaisista vastauksista. Suurin osa kuitenkin pohti itseään 

kiinnostavia kysymyksiä tarkemmin, jolloin toisia aiheita saatettiin käsitellä hyvinkin 

laajasti. Osalla vastaajista teksti oli kysymysrungosta huolimatta yleisesti 

                                                      
1 Ks. myös Olsson 2016, 126–127;179–180. 
2 Korkiakangas 1996, 329–330; ks. myös Mikkola 2009, 127. 
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vapaammin assosioivaa. Tämänkaltainen moninainen kirjoittaminen on 

yleisemminkin tuttua kyselyaineistoille.1 

Kirjoittamisen tavat ovat muuttuneet esimerkiksi sosiaalisen median myötä, joka 

suosii tiivistä ja nopeaa kommunikointia2, mutta tämä ei mielestäni näkynyt 

merkittävästi omassa aineistossani, vaikka joukossa oli myös tiiviimpää 

kirjoittamista suosivia. Nettikyselyt kuitenkin oletettavasti tavoittavat helpommin 

uudenlaisia ja monenlaiseen kirjoittamiseen tottuneita yleisöjä, ja siten 

kirjoittamisen tyylit voivat olla moninaisempia. Myös vastaamisen kynnys voi 

nettikyselyssä olla matalampi. Kuitenkin, kuten omakin aineistoni osoittaa, myös 

nettikyselyt voivat kannustaa pidempiinkin pohdintoihin, jos vastaajille annetaan 

siihen mahdollisuus ja jos se on hänelle luonteva tapa ilmaista itseään. Reflektoivan 

ja pohtivan kirjoittamisen esteinä voivat teknisesti olla esimerkiksi vastaustilan 

puute tai keskeneräisen lomakkeen tallentamisen vaihtoehdon puuttuminen.3 

Nämä olivat tekijöitä, jotka pyrin huomioimaan myös omassa kyselyssäni.  

Annoin vastaajille mahdollisuuden myös suoraan dialogiin sisällyttämällä 

lomakkeeseen mahdollisuuden palautteen antamiselle. Toiset kommentoivat 

esimerkkikysymysten runsasta määrää suoraan, ja se on oletettavasti voinut tehdä 

monien muidenkin mielestä kyselystä raskaan, vaikka painotinkin vastaajien 

valinnan vapautta kysymysten käsittelyssä ja mahdollisuudesta käsitellä myös muita 

kuin kysyttyjä asioita. Toisaalta palautetta annettiin myös avointen kysymysten 

vaikeudesta, jolloin esimerkkikysymysten avulla aiheeseen saattoi olla helpompi 

tarttua, ja monien kohdalla ne kannustivatkin aiheen tarkkaan ja monipuoliseen 

käsittelyyn. Joidenkin vastaajien toiveet rastitettavista vaihtoehtokysymyksistä 

saattavat kertoa siitä, että toiset voivat kokea tämän tyyppiset laadullisen aineiston 

kyselyt nettiympäristössä vieraiksi.4 Muuten palautteissa esimerkiksi kiiteltiin 

aiheen mielenkiintoisuutta ja mahdollisuutta verestää muistoja sekä toivottiin 

omien vastausten olevan hyödyllisiä tutkielman kannalta. 

                                                      
1 Mikkola 2009, 129. 
2 Ekrem 2016, 99; ks. myös Suominen 2016, 134. 
3 Ekrem 2016, 88–89, 97–99. 
4 Ks. myös Ekrem 2016.  
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1.4 Aineisto ja tutkimuseettiset kysymykset 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on jakanut ihmistieteiden eettiset periaatteet 

kolmeen kohtaan, ja ne ovat tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, 

vahingoittamisen välttäminen sekä yksityisyys ja tietosuoja. Kirjoituspyyntöön 

vastaamista pidetään suostumuksena tutkimukseen, mutta itsemääräämisoikeuden 

mukaisesti sen on oltava vapaaehtoista ja perustuttava riittävään tietoon. Vastaajaa 

on siis tiedotettava tutkimuksen toteuttajasta, tutkimuksen aiheesta ja 

toteutustavasta sekä aineiston käyttötarkoituksesta, säilytyksestä ja jatkokäytöstä. 1  

Internetkyselylomakkeeni 2 alkoi kahdella informatiivisella osiolla, joista 

ensimmäisessä selvitin tutkimusaiheen, kyselyn tarkoituksen ja käytön tutkielmassa 

sekä kerroin muita yleisiä vastausohjeita. Tutkielman aiheen olin määritellyt 

yleisesti Tanhuhovin discoa ja siihen liittyviä muistoja ja muistelua koskevaksi. 

Toisessa osiossa informoin aineiston sijoittamisesta Lohjan museon arkistoon sekä 

sen mahdollisista myöhemmistä käyttömahdollisuuksista ja referoin museolta 

saamani tiedot arkiston käyttösäännöistä.3 Informaation riittävyyden ja selkeyden 

arvioiminen on kuitenkin toisinaan hankalaa. Erityisesti aineistolähtöisissä 

tutkimuksissa tutkimuskysymykset saattavat lopulta muodostua vasta aineistoon 

tutustumisen jälkeen.4 Tätä ennakoiden pyrin määrittelemään tutkielmani aiheen 

väljäksi, mutta kuitenkin riittävän informatiiviseksi. Toiseksi voidaan ajatella, että 

esiin nostamani teemat ja kysymykset ovat myös antaneet informaatiota 

tutkielmassa mahdollisesti käsiteltävistä aiheista. 

Annoin vastaajille myös mahdollisuuden valita, vastaavatko he omalla nimellään vai 

nimimerkillä ja toiseksi haluavatko he vastauksensa tallennettavaksi arkistoon vai 

tuhottavaksi tutkielmassani käytön jälkeen.5 Kaikki vastaajat kirjoittivat kyselyyn 

nimimerkillä, minkä vuoksi henkilötietolain mukaisia yksilöiviä tunnistetietoja ei 

                                                      
1 Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) 2009, 4–6. 
2 LIITE 2. 
3 Tarjosin aineistoa Lohjan museolle sen vahvan paikallisen ulottuvuuden vuoksi ja he olivat valmiita 
ottamaan aineiston säilytettäväksi. Aineisto on vielä omassa hallussani ja luovutan sen arkistoon 
tutkielman teon jälkeen. Aineistoviittauksiin liitetään usein aineiston sijaintitiedot, mutta koska 
oman aineistoni sijoituspaikka tulee vielä vaihtumaan en koe sitä tässä tarpeelliseksi.  
4 Kuula 2011, 106. 
5 Vain yksi vastaajista kielsi vastauksensa tallentamisen arkistoon (’’Maarit’’/vastaus 9). Olen tämän 
vuoksi pyrkinyt tutkielmassa välttämään kyseisen vastaajan kohdalla pitkiä suoria aineistolainauksia. 
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osana kyselyä muodostunut.1 Tietosuojakysymykset liittyvät ennen kaikkea 

tunnisteellisia tietoja sisältävän aineiston käsittelyyn ja suojaamiseen,2 mutta olen 

myös tämän aineiston kohdalla kiinnittänyt huomiota sen käsittelyyn siten, ettei se 

huolimattomuudesta johtuvista seikoista ole vaarassa joutua ulkopuolisten käsiin.  

On kuitenkin mahdollista, että nimimerkit ja niihin liitetyt muut tiedot saattavat 

paljastaa henkilöllisyyden pienemmän yhteisön piirissä. Koska olin luvannut 

tutkielmassani käsitellä vastaukset anonyymisti, käytän vastauksiin viitatessa 

nimimerkkien sijasta kullekin vastaajalle antamaani pseudonyymiä sekä tunnistetta, 

johon olen merkinnyt vastausnumeron sekä vastaajan sukupuolen ja 

syntymävuoden.3 Vastaukset olen numeroinut saapumisjärjestyksen mukaisesti. 

Tutkielmassani käyttämäni teemoittaisen käsittelytavan vuoksi olen joutunut 

pilkkomaan yksittäisiä vastauksia. Pseudonyymien käyttöön pelkän tunnisteen 

sijasta päädyin siksi, että vastaajien nimeäminen auttaa niin lukijoita kuin itseänikin 

hahmottamaan vastauksia kokonaisuuksina. Tämän lisäksi olen tunnisteen loppuun 

lisännyt tiedon siitä, kuuluuko vastaus kyselyni osioon yksi (k1), jonka voidaan 

katsoa perustuneen jossain määrin enemmän vastaajan omille jäsennyksille 

asettamissani raameissa, vai osioon kaksi (k2), johon mahdollisesti vaikuttivat 

enemmän muodostamani esimerkkikysymykset.4 Tekstissä viittaan toisinaan 

kyselyn ensimmäiseen osioon myös ’’yhden illan muisteluna’’.  

Tutkittavien vahingoittamisen välttäminen liittyy ennen kaikkea tutkittavien 

kunnioittamiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun. Tutkijalla on valta ja vastuu 

aineiston asiantuntijana ja tulkintojen tekijänä siitä, miten aineisto tutkimuksessa 

esitetään niin tutkimukseen osallistuneille kuin sen lukijoillekin. Tutkimuksessa 

annetun kuvan tulee olla perusteltu sekä oikeudenmukainen vastaajien 

kirjoituskokonaisuuksia sekä omia tarkoitusperiä kohtaan. Esimerkiksi tutkimukseen 

                                                      
1 Tunnistettavuuden kannalta oleellista on, voiko yksittäistä henkilöä tunnistaa helposti ja 
kohtuuttomitta kustannuksitta. Yksilöiviä eli suoria tunnistetietoja ovat mm. nimi, osoite, 
henkilötunnus, syntymäaika. Epäsuoria tunnistetietoja ovat mm. kotipaikkakunta ja asuinalue sekä 
koulutus ja työpaikka, joita myös itse kysyin taustatietoina kyselyssä. (Henkilötietolaki 22.4.1999 / 
523. Luku 1 § 3, <http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523>. 10.3.2017; TENK 2009,8.) 
2 TENK 2006, 9.  
3 Pseudonyymeiksi on valittu vastaajan syntymävuonna yleisemmin annettuja nimiä, jotka on 
poimittu Ylen www-sivustolta (<https://yle.fi/uutiset/3-9418798> 30.8.2017). 
4 Esim. Päivi/v2, n1965/k1 on vastaus kaksi, nainen, syntynyt 1965, kyselyn ensimmäinen osa. 
Pseudonyymi Päivi.  
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valitut aineistokatkelmat eivät saa antaa harhaanjohtavaa kuvaa kokonaisuudesta. 

Tutkittavien kunnioittamiseen liittyy myös se, ettei heitä esitetä tarpeettoman 

yksiulotteisesti, negatiivisesti, epäkunnioittavasti tai leimaavasti.1 

Tämän ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa yksimielisyyttä tutkittavien kanssa: tutkijalla 

on myös tutkimuksellinen vastuu kriittisen tiedon tuottajana. Tutkimuksessa 

joudutaan usein esimerkiksi yksinkertaistamaan kerrottujen kokemusten 

moniulotteisuutta ja -merkityksellisyyttä.  Lisäksi tutkijan valitsema teoreettinen 

näkökulma, saattaa suunnata tulkinnassa huomion sellaisiin piirteisiin, joita vastaaja 

ei välttämättä pidä olennaisena. Tämä voi saada hänet myös irtaantumaan tutkijan 

tulkinnoista. Onkin huomioitava, että myös tutkittavalla on oikeus olla eri mieltä 

tutkijan kanssa.2 Tärkeintä onkin tutkimuksen huolellisuus ja systemaattisuus sekä 

näkökulmien tasapuolisuus ja argumentoinnin asiallisuus.3 

Näkökulmien moninaisuuteen sekä tutkielman vaikutusten arviointiin liittyen on 

myös huomioitava, että tutkielmani liittyy kiinteästi Lohjalla sijainneeseen 

yksityisyritykseen, jonka toimipaikan mainitsen myös nimeltä.4 Paikan 

anonymisointi olisi teoriassa ollut mahdollista mutta hyvin nimellistä, sillä se olisi 

ollut joka tapauksessa helposti tunnistettavissa muiden vihjeiden perusteella. 

Toiseksi Tanhuhovin discon esille tuomisen voi mieltää myös tunnustukseksi. Se, 

että Tanhuhovin disco on ollut monelle muistelun arvoinen paikka, osoittaa 

kiitokset myös sitä pyörittäneille yrittäjille.  

Lähestyin jo tutkielman teon alkuvaiheessa Tanhuhovin entisiä yrittäjiä, ja he 

suhtautuivat tutkielmaani myönteisesti. Koin myös tärkeäksi antaa heille 

puheenvuoron niin omaa tutkielmaani kuin aineiston mahdollisia tulevia 

käyttötarkoituksia varten, ja tein heidän kanssaan haastattelun, joka tallennetaan 

muun aineiston oheen. Tässä tutkielmassa haastattelu toimii kuitenkin lähinnä 

tausta-aineistona ja analyysissä keskityn entisten diskokävijöiden tulkintoihin. 

Luonnollisestikin diskokävijöiden ja yrittäjien näkökulmat voivat myös erota 

toisistaan.  

                                                      
1 TENK 2009, 7-8; Kuula 2011, 206–207; Savolainen 2015, 42-43. 
2 Koskinen-Koivisto 2014, 39-40; Savolainen 2015, 43. 
3 TENK 2009, 7-8; Savolainen 2015, 43. 
4 Ks. myös Kuula 2011, 205. 
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2 TEOREETTISET JA METODOLOGISET VIITEKEHYKSET 

2.1 Muistitieto lähteenä ja kohteena 

Muistitieto voidaan väljästi määritellä kaikeksi muistinvaraiseksi tiedoksi ja 

muistitietotutkimus muistitietoon perustuviksi menneisyyden tulkinnoiksi. 

Muistitietoon liittyy vahva tulkinnallinen ulottuvuus, sillä sen katsotaan kertovan 

enemmän tapahtumien merkityksistä muistelijalle muisteluhetkellä kuin 

varsinaisesti menneen tapahtumiin liittyvistä faktoista. Muistitiedon avulla 

pyritäänkin usein yhtenäisen, ’’totuudellisen’’ historiankuvauksen sijaan 

tavoittamaan menneisyyden tulkintojen moninaisuus.1 

Muistitietotutkimuksen vakiintuminen kulttuurintutkimukseen on kulkenut eri 

polkuja, vaikkakin virtaukset ovat myös vaikuttaneet toisiinsa. Muistitietotutkimus 

syntyi pitkälti tarpeesta nostaa esille suurten virallisten historiallisten kertomusten 

rinnalle myös tavallisten, marginaalisten ja unohdettujenkin ihmisten ja yhteisöjen 

kertomukset. Ajatus nousi historiatieteen piirissä pinnalle 1970- ja 1980-lukujen 

vaihteen englantilaisen oral history2 -suuntauksen myötä, ja se on vaikuttanut 

vahvasti myös 1980-luvun puolivälin jälkeiseen suomalaiseen 

muistitietotutkimuksen kenttään. 

Muistitieto on kuitenkin tunnistettu suomalaisen kulttuurintutkimuksen kentällä jo 

ennen oral history -suuntaustakin, joskin sen rooli on ollut vaihteleva. 

Kansatieteessä muistitiedosta on puhuttu jo tieteen alkuajoista, 1900-luvun alusta 

lähtien, mutta se miellettiin pitkään lähinnä yhteiseksi ja sukupolvelta toiselle 

välittyväksi kansan kulttuuriperinteeksi. Muistitiedon rooli koki kansatieteessä 

muutoksia 1980-luvun alussa, jolloin sitä alettiin myös problematisoida 

tietoisemmin. Osaltaan muutos kytkeytyi osaksi koko tieteenalalla tapahtunutta 

siirtymää yhtenäisen kansankulttuurin kuvaamisesta kohti kulttuurin 

monimuotoisuutta sekä yksilöllisiä kokemuksia, joita kuvaamaan muistitieto koettiin 

luonnolliseksi lähteeksi. Varsinaisesti tutkimuksen kohteeksi muistitieto nousi 

                                                      
1 Korkiakangas 2005, 131; Fingerroos & Haanpää 2006, 28, 32–33; Portelli 2006, 55. 
2 Kansainvälisesti oral history -termillä viitataan usein sananmukaisesti suullisista aineistoista 
koostuvaan muistitietoon. Suomessa myös kirjoitetulla muistitiedolla on vahva perinne ja siksi 
muistitietotutkimusta pidetään usein suullista historiaa osuvampana määritelmänä. (Fingerroos & 
Haanpää 2006, 26–27.) 
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ylipäätään suomalaisen kulttuurin- ja perinteentutkimuksen kentällä hieman 

myöhemmin, 1990-luvulla, jolloin huomiota alettiin kiinnittää myös itse 

muisteluprosessiin ja sen rakentumiseen.1  

Nykyinen muistitietotutkimuksen kenttä on monitieteinen- ja metodologinen ja 

muistitietoa voidaan lähestyä ja hyödyntää monista eri näkökulmista ja eri tavoin.2 

Tässä tutkielmassa muistitieto toimii sekä tutkimuksen lähteenä (mitä muistellaan ja 

miksi) että tutkimuksen kohteena (miten muistellaan). Näkökulman voi määritellä 

hermeneuttiseen tutkimustraditioon sitoutuvaksi ymmärtäväksi 

muistitietotutkimukseksi, jossa painotetaan muistelijoiden omia menneisyyden 

tulkintoja ja pyritään ymmärtämään menneille annettuja merkityksiä.3
(  ( 

Tulkitsen aineistoa siis kirjoittamalla kerrottuna muisteluna, joka voidaan ymmärtää 

laajasti menneiden tapahtumien esittämisenä, arviointina ja tulkintana.4  Muistelu 

on aktiivinen, nykyajassa tapahtuva prosessi, jossa menneen tapahtumia 

jäsennellään uudelleen, luodaan niille merkityksiä ja asetetaan ne myös laajempaan 

kontekstiin, kuten henkilön omaan elämänkulkuun tai yhteiskunnan historiaan.5 

Menneen kokemusta tai mennyttä minää ei muistellessa voi sellaisenaan tavoittaa, 

sillä menneisyyttä tarkastellaan ja tulkitaan kaiken sen jälkeen opitun ja koetun 

valossa. Muisteltaessa käydään siis vuoropuhelua menneen ja nykyisyyden sekä 

tulevaisuuden välillä ja luodaan tulkintoja koetusta todellisuudesta, joka 

merkityksellistyy aina uudelleen muistelun hetkellä.6 

Ajallisten ulottuvuuksien monitasoisuuden lisäksi muistitiedossa voidaan tehdä 

käsitteellinen ero henkilökohtaisen tai yksityisen sekä kollektiivisen tai sosiaalisen 

muistin välille. Henkilökohtaisen muistin katsotaan liittyvän henkilön itse kokemiin 

ja kokemuksellisesti merkityksellisiin tapahtumiin, ja ne liittyvät erityisesti 

omaelämäkerralliseen muisteluun. Muistelun yksilöllisimpänä muotona pidetään 

henkilökohtaisia muistoja. Ne pystytään yleensä sijoittamaan tiettyyn aikaan ja 

paikkaan, ja erityisesti välähdyksenomaisiksi kutsutut muistot herättävät usein 

                                                      
1 Korkiakangas 2006, 120–123. 
2 Fingerroos & Peltonen 2006, 17; Makkonen 2009, 13. 
3 Fingerroos & Haanpää 2006, 28–29, 36–40. 
4 Vrt. Helsti 2000, 23. 
5 Fingerroos & Haanpää 2006, 34; Portelli 2006, 55. 
6 Korkiakangas 1996, 11; Korkiakangas 2006, 133–134; Ukkonen 2000, 38. 
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tunteita sekä aistielämyksiä palauttaen mieleen esimerkiksi visuaalisia mielikuvia, 

hajuja ja ääniä. Muistot ovatkin usein välähdyksenomaisia kuvia elämän yksin tai 

yhdessä koetuista tapahtumista, ja ne osaltaan jäsentävät elämänhistoriaa sekä 

toimivat itselle todisteina koetun todellisuudesta. Ne ovat olennainen osa ihmisen 

persoonallisuutta ja identiteettiä, ja muistot yhdessä koetusta sekä niiden muistelu 

vahvistavat myös yhteisöön kiinnittymistä. 1 

Kollektiivisella muistilla viitataan puolestaan muistin ja muistelun yhteisölliseen 

ulottuvuuteen. Kollektiivisen muistin oppi-isänä voidaan pitää ranskalaista sosiologi 

Maurice Halbwachsia, joka esitteli käsitteen 1950-luvulla. Halbwachsin mukaan 

kollektiivinen muisti on durkheimilaista traditiota mukaillen osa sosiaalista 

todellisuutta, joka välittyy ja säilyy ryhmien tietoisten toimien tai yhteiskunnallisten 

instituutioiden kautta.  Muistelu on Halbwachsin mukaan aina myös kollektiivista, 

sillä se edellyttää kommunikatiivista vuorovaikutusta ja tapahtuu osana jotakin 

yhteisöä. Ajattelun ja vuorovaikutuksen perustana oleva kieli sekä yhteisöihin 

liittyvät sosiaaliset viitekehykset ohjaavat sitä, mitä ja miten muistetaan sekä sen 

mitä unohdetaan.2 

Halbwachsin käsityksiä on tulkittu eri tavoin. Toisinaan niitä on kritisoitu liiallisesta 

kollektiivisuuden painottamisesta yksilön kustannuksella.3 Toiset tutkijat ovat 

kuitenkin tulkinneet Halbwachsia niin, että vaikka hän painottikin yhteisön 

vaikutusta henkilökohtaisiin muistoihin, hän ei suinkaan kieltänyt yksilöllisen 

muistin olemassaoloa.4 Halbwachsin vaikutus on joka tapauksessa kiistämättä suuri, 

ja hänen teoretisoinneistaan on versonnut laaja ja monitahoinen keskustelu muistin 

ja muistelun yhteisöllisistä puolista. Näiden pohjalta on myös kehitetty uusia 

teorioita, ja kollektiivisen muistin rinnalla tai sijasta puhutaan myös esimerkiksi 

sosiaalisesta muistista sekä kulttuurisesta muistista.5  

Kollektiivisen muistin sijasta olisikin osuvampaa puhua kollektiivisista muisteista. 

Suvun muistitietoa tutkinut folkloristi Pauliina Latvala on kuvannut erilaisia muisteja 

                                                      
1 Korkiakangas 1996, 16–17, 26–27, 267; Korkiakangas 1999, 166–167; Korkiakangas 2005, 137; 
Pillemer 1998, 50–52. 
2 Korkiakangas 2006, 126–128; Abrams 2010, 95. 
3 Ks. esim. Fentress & Wicham 1992 ix; Misztal 2000. 
4 Ks. esim. Korkiakangas 2006, 127; Abrams 2010, 96. 
5 Ks. esim. Fentress & Wicham 1992; Miztal 2000; Erll 2008.   
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sisäkkäisinä pyörivinä ja toisiinsa yhteydessä olevina kehinä. Kehät muodostuvat 

instituutioiden esittämästä historiallisesta, kulttuurisesta tai kansallisesta muistista, 

pienempien ryhmien yhteisöllisestä muistista sekä omakohtaisesti koetusta 

koostuvasta yksilöllisestä muistista. Kaikkiin kehiin vaikuttavat myös muistelun 

tapoja ohjailevat käytännöt, siitä mitä ja miten muistellaan.1 Yleisesti ollaankin yhtä 

mieltä siitä, että yksilöllinen ja kollektiivinen muisti kietoutuvat toisiinsa monin 

tavoin ja niiden erottaminen on aina jokseenkin keinotekoista.2 

Kansatieteilijä Pirjo Korkiakangas on väitöskirjassaan Muistoista rakentuva lapsuus. 

Agraarinen perintö lapsuuden työnteon ja leikkien muistelussa (1996) tutkinut, myös 

Halbwachsin kollektiivisen muistin käsitettä hyödyntäen, kyselyaineiston 

lapsuusmuistoissa risteileviä yksilöllisen ja yhteisöllisen muistin ulottuvuuksia ja 

erityisesti yksilöllisessä muistelussa ilmeneviä yhteisesti jaettuja käsityksiä 

lapsuudesta. Tutkielmani lähtökohta on hyvin samantapainen Pirjo Korkiakankaan 

tutkimuksen kanssa. En käsittele kollektiivista muistia niinkään yhteisön tai ryhmän 

jaettuna tulkintana menneisyydestä3, vaan henkilökohtaisen muistelun taustalla 

vaikuttavana muistelun monitasoisena yhteisöllisenä ulottuvuutena. Vaikka siis 

osaltaan tarkastelen myös muistelussa ilmeneviä yhteneväisyyksiä, lähtökohtana ei 

ole luoda näiden pohjalta yhtenäistä tai edes vallitsevaa muistikuvaa Tanhuhovin 

discosta, vaan tarkastelun ja tulkinnan lähtökohtana säilyvät yhtäältä yhteisestikin 

koettuna muistojen yksilölliset elämykset ja merkitykset.4 

2.2 Tanhuhovin disco muisteltuna paikkana ja tilana 

Aikaa ja paikkaa voidaan pitää muistelun perustavina ulottuvuuksina, joiden kautta 

omaa itseä sekä elämänhistoriaa hahmotetaan ja paikannetaan.5 Tutkielmani aihe, 

Tanhuhovin disco, kiinnittää muistelun yhteen paikkaan, ja se toimii muistelun 

konkreettisena kiinnekohtana, johon kietoutuvat myös paikkaan liittyvät 

tapahtumat, mielikuvat, käsitykset ja assosiaatiot.6  

                                                      
1 Latvala 2005, 49. 
2 Esim. Korkiakangas 1996; Misztal 2000; Abrams 2010, 99–103. 
3 Misztal 2000. 
4 Vrt. Korkiakangas 1996, 16; Erll 2008, 4–5. 
5 Karjalainen 1997, 235; Vilkko 1998 27; Korkiakangas & Åström 2004, 11.  
6 Savolainen 2015, 74–74. 
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Suomalaisen kulttuurintutkimuksen kentällä paikan, tilan ja muistin suhdetta on 

käsitelty viime vuosikymmeninä paljon.1  Paikan ja tilan välisestä suhteesta ja niiden 

merkityseroista ei kuitenkaan ole muodostettu yhtenäistä näkemystä, vaan niitä 

käytetään toisinaan samankin tutkimustradition sisällä eri tavoin suhteellistettuna ja 

käsitteellistettynä.2  Humanistisessa maantieteessä paikalla on perinteisesti 

tarkoitettu abstraktista tilasta subjektiivisten merkityksenantojen ja tulkintojen 

tuloksena muotoutuvaa elettyä ja koettua paikkaa.3  

Nykyisin kuitenkin myös tila käsitetään monilla humanistisilla ja yhteiskunnallisilla 

aloilla moniulotteisena ja merkityksellisenä sekä sosiaalisena ja elettynä. 4 

Esimerkiksi tilan sosiaalista luonnetta painottavan maantieteilijä Doreen Masseyn 

mukaan tila tuotetaan jatkuvissa tilassa olevissa ja niitä halkovissa aika-tilallisissa 

vuorovaikutussuhteissa. Masseyn mukaan tilaa voidaan kuvailla tähänastisten 

kertomusten samanaikaisuudeksi. Paikka voidaan taas Masseyn mukaan ymmärtää 

tilaa tuottavien vuorovaikutussuhteiden alueellisena muodostelmana, kertomusten 

kokoelmina, joiden ainutlaatuinen yhdistelmä luo myös paikan erityisyyden. 5   

Etnologi Tiina-Riitta Lapin mukaan humanistinen maantiede ja etnologia ovat 

kiinnostuneet samoista kysymyksistä, mutta lähestyvät aihetta hieman eri 

näkökulmista. Maantieteessä tarkastelun keskiössä ovat paikat sinänsä, kun taas 

etnologia on kiinnostunut ihmisistä paikoissa ja heidän suhteistaan paikkoihin ja 

tilallisiin järjestyksiin. Siten Lapin mukaan etnologian näkökulmasta paikka voidaan 

ymmärtää ensisijaisesti ihmisen kokemuksena maailmassa olemisesta, joka 

merkityksellistyy ihmisen toiminnan ja ajatuksien kautta. Tilallisuudella Lappi 

puolestaan viittaa ihmisten, ympäristöjen sekä ajan välisiin suhteisiin. 

Paikkakokemukseen vaikuttavat siten siihen liittyvät tilalliset järjestykset ja niiden 

taustalla olevat materiaaliset, sosiaaliset, historialliset ja kulttuuriset tekijät.6  

Käsitänkin tutkielmassani paikan muistelussa rakentuvaksi henkilökohtaiseksi 

paikkasuhteeksi, johon vaikuttavat tilan eri ulottuvuudet ja tilalliset käytännöt. Tilan 

                                                      
1 Esim. Korkiakangas & Åström & Olsson 2004; Lento & Olsson 2013. 
2 Junkala 1999, 21; Aarnipuu 2008, 27–28. 
3 Haarni ym. 1997, 16–17; Karjalainen 1997. 
4 Saarikangas 2006, 11–12; ks. myös esim. Saarikangas 2002 ja 2006; Lappi 2007; Aarnipuu 2008. 
5 Massey 2008,14–15, 143–144; ks. myös. Pink 2012, 24-25. 
6 Lappi 2012, 158; ks. myös Lappi 2007, 204; Åström & Korkiakangas 2004, 7. 
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ulottuvuuksista tarkastelun kohteeksi nostan erityisesti muistelussa 

havainnollistuvat tilan sosiokulttuuriset käytännöt sekä niihin liittyvät käsitykset, 

jotka ovat oleellisia elementtejä paikan sekä tilan muodostumisen prosessissa.1  

Tanhuhovin disco, niin fyysisenä kuin muistettunakin ympäristönä, sisälsi useita 

erilaisia toiminnallisia tiloja ja merkityksellisiä paikkoja, ja niihin liittyi erilaisia tilassa 

toimimiseen ja olemiseen liittyviä käytäntöjä, suhteita ja sääntöjä. 

Tilallisia käytäntöjä ja sen sosiaalisia ulottuvuuksia tarkastelen erityisesti väljän 

(loose) ja tiukan (tight) tilan käsitteiden avulla.2 Käsitteet ovat alun perin lähtöisin 

arkkitehtuurista, missä niillä on viitattu tilan interiöörien ominaisuuksiin. Karen A. 

Franck ja Quentin Stevens (2007) ovat puolestaan soveltaneet ja määritelleet 

käsitteiden sisältöjä kaupunkitutkimuksen (urban studies) näkökulmasta 

tarkastellessaan kaupunkien julkisia tiloja, niiden ominaisuuksia, käyttöä sekä 

ihmisten ja tilan ominaisuuksien kohtaamisia tiloissa. Franckin ja Stevensin mukaan 

väljät tilat ovat ’’vapaita’’ tiloja, joissa niiden luova ja moninainen käyttö 

hyväksytään. Esimerkiksi kaupunkien monia julkisia tiloja käytetään niiden 

suunniteltujen käyttötarkoituksien ulkopuolisiin toimintoihin: kaupunkien 

joutomaista voidaan tehdä kaupunkiviljelmiä tai nuoret voivat hyödyntää 

kauppakeskuksia omina oleskelun paikkoinaan. Tilaa tiukentavat tekijät puolestaan 

rajoittavat tilan käyttömahdollisuuksia, ja ne voivat liittyä esimerkiksi tilan fyysisiin 

ominaisuuksiin tai tilassa vaikuttaviin sääntöihin ja normeihin. Franckin ja Stevensin 

mukaan tilan tekevät väljäksi ennen kaikkea tilassa toimivat ihmiset tarttumalla tilan 

tarjoamiin mahdollisuuksiin tai vastustamalla tilassa vaikuttavia sääntöjä ja 

normeja, mikä voi aiheuttaa myös jännitteitä ihmisten välillä. 3 Suomessa käsitteitä 

on käyttänyt esimerkiksi maantieteilijä Sirpa Tani tutkiessaan nuorten oleskelua 

kauppakeskuksissa. 4  

Sovellan itse väljän ja tiukan tilan käsitteitä tutkielmassani ottamalla lähtökohdaksi 

muistelussa ilmaistut kokemukset ja käsitykset tiloista ja tiloissa toimimisesta. 

Käsitteet toimivat tutkielmassani ennemminkin operatiivisina työkaluina kuin 

                                                      
1 Pink 2012, 28.  
2 Käsitteiden suomennokset: Sirpa Tani (Tani 2010).  
3 Franck & Stevens 2007. 
4 Tani 2015; ks. myös Kiilakoski ym. 2011. 
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ilmiötä selittävinä käsitteinä. Käsitteitä ei tarvitse ymmärtää dikotomisina, vaan ne 

muodostavat ennemminkin asteikon tiukasti säännellyn ja täysin vapaan tilan 

välillä.1 En myöskään miellä tutkielmassa käsitteitä lähtökohtaisesti negatiivisesti tai 

positiivisesti määrittyneiksi, vaan esimerkiksi tilaa tiukentavat tekijät voivat toimia 

joillekin henkilöille tai ryhmille tilan mielekkyyttä lisääviä tekijöitä ja päinvastoin.2  

Väljän ja tiukan tilan käsitteen avulla tilaa voidaan tarkastella monipuolisena ja 

muuttuvana kokonaisuutena, joka muodostuu suhteessa tilaa käyttäviin ihmisiin.3  

2.3 Nuoruus muistetun ajankohtana 

Vastaajien muistelut Tanhuhovin discosta käsittävät ajanjakson 1970-luvun lopulta 

aina 2000-luvulle asti. Kyselyyn vastanneiden piirissä diskossa käyminen aloitettiin 

yleensä yläkouluiässä ja käynnit hiipuivat useimmiten viimeistään täysi-ikäistymisen 

myötä, jolloin ovet avautuivat myös anniskeluravintoloihin. Joillain vastaajilla 

Tanhuhovi-käynnit sijoittuivat vuoden tai parin mittaiselle ajanjaksolle ja 

pisimmillään ne venyivät jopa 10 vuodeksi. Useimpien kokemukset sijoittuivat tähän 

välimaastoon, kolmen tai neljän vuoden mittaiselle ajanjaksolle, useimmiten aikaan, 

jolloin vastaajat olivat 13–18-vuotiaita.  

Ikä on yksi merkittävä sosiaalinen kategoria ihmisten välillä ja erityisesti ikään 

linkittyviin elämänvaiheisiin liittyy monia kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia 

käsityksiä sekä odotuksia.4 Vaikka vastaajien Tanhuhovin discoon liittyvät muistot 

käsittävät suhteellisen pitkän ajanjakson, paikantuvat ne samankaltaisesti vastaajien 

elämänkaaressa heidän nuoruuteensa tai murrosikään. Nuoruus toimii siis yhtenä 

yhteisenä muistetun kontekstina, mitä vasten mennyttä myös reflektoidaan. 

Vastaajien voidaan myös katsoa eläneen suhteellisen samankaltaista 

modernisaation muovaamaa nuoruutta, mikä tuo muisteluihin myös 

samankaltaisuutta suhteessa niihin eri vuosikymmeniin, joita muistelu koskee.5 

Länsimainen nuoruus on käsitetty usein lapsuuden ja aikuisuuden välille sijoittuvaksi 

siirtymävaiheeksi, jonka aikana nuori vähitellen itsenäistyy ja omaksuu 

                                                      
1 Tani 2015, 128–129. 
2 Vrt. Kiilakoski ym. 2011. 
3 Tani 2015, 128–129. 
4 Esim. Wyn & White 1997; Aapola 1999; Aapola & Kaarninen 2003, 12. 
5 Modernin ja jälkimodernin yhteiskunnan nuoruuden piirteistä ks. Puuronen 2006, 42–44. 
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yhteiskunnassa tarvittavia taitoja. Nuoret eivät enää ole lapsia, mutta eivät vielä 

aikuisiakaan, eikä heillä ole yhteisössä vielä täysiä oikeuksia tai velvollisuuksia. 

Nuoruus määrittyykin usein suhteessa aikuisuuteen edustaen esimerkiksi luontoa, 

hallitsemattomuutta ja emotionaalisuutta toisin kuin sivistynyt, hallittu ja 

rationaalinen aikuisuus. Samalla eroa tehdään osittain myös lapsuuteen etenkin 

nuoruuteen liitetyn seksuaalisen heräämisen ja itsenäistymisen kautta. 1 

Kehityspsykologisesta näkökulmasta nuoruus on aikaa, johon kuuluvat fysiologiset 

muutokset, kypsyminen, ajattelutaitojen kehitys, sosiaalisen kentän laajentuminen 

sekä sosiaalis-kulttuurisen ympäristön muutokset. 2 

Nuoruuteen liittyy länsimaisessa kulttuurissa vahvoja ja ristiriitaisiakin mielikuvia ja 

kulttuurisia sisältöjä. Yhtäältä nuoruutta ihannoidaan ja nuorista saatetaan puhua 

esimerkiksi tulevaisuuden toivoina. Toisaalta itse nuoriin saatetaan suhtautua 

ennakkoluuloisesti ja kontrollinhakuisesti ja nuoruuteen katsotaan usein liittyvän 

myös epävakautta, ongelmia sekä riskejä niin yhteiskunnalle kuin nuorille 

itselleenkin.3 Erityisesti murrosikä on hahmottunut usein ongelmakeskeisestä 

näkökulmasta käsin. Murrosiän monien fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten 

muutosten on katsottu tekevän siitä erityisen epävakaista ja myrskyistä aikaa. 

Murrosiän diskurssissa ovat yleisesti painottuneet ikäkauden ’’kehitystehtäviin’’ 

liittyvät ongelmallisiksi mielletyt lieveilmiöt, kuten kapinointi, konfliktialttius, 

päihteiden käyttö sekä seksuaalinen riskikäyttäytyminen. Ongelmalliseen 

murrosikään liitettyjä ominaisuuksia ovat myös haavoittuvuus, johdateltavuus, 

ailahtelevaisuus sekä emotionaalisuus. Murrosikä on toiminut myös oikeutuksena 

nuorten normeja rikkovalle toiminnalle, jota saatetaan katsoa läpi sormien, mutta 

myös nuorten toimijuutta rajoittaville toimille, kuten valvonnalle ja vapauden 

rajoittamiselle.4 

Murrosiän käsitteen käyttö yleistyi Suomessa 1970-luvulle tultaessa. Murrosikää 

sosiaalisena konstruktiona tutkineen nuorisotutkija Sinikka Aapolan mukaan 

käsitteen yleistyminen liittyi 1960- ja 1970-lukujen suurempaan yhteiskunnalliseen 

                                                      
1 Aapola 1999, 25, 346; Aapola & Kaarninen 2003, 12–13; vrt. myös Wyn & White 1997, 11–12. 
2 Nurmi ym. 2006, 148. 
3 Wyn & White 1997; Aapola & Kaarninen 2003, 12–13. 
4 Hoikkala 1993; Aapola 1999, 14–15, 25–26, 78–79; Aapola 2003, 97–98. 
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sosiaaliseen murrokseen, jonka myötä myös nuorisokulttuureista tuli entistä 

näkyvämpiä. Sukupolvien välillä ilmeni myös konflikteja, joihin ei oltu totuttu. 

Nuorisokulttuureihin kytkeytyvät ilmiöt herättivät aikuisväestössä paheksuntaa ja 

kasvatuskysymykset saivat paljon tilaa julkisessa keskustelussa. Aapolan mukaan 

murrosikä tarjosi aikuisille selityksen nuorten muuttuneeksi koetulle käytökselle. 

Nuorten irtiottoja ja kapinaa oli myös helpompi sietää, kun ne voitiin mieltää vain 

ohimeneväksi vaiheeksi matkalla kohti kunnollista ja vakaata aikuisuutta. 1 

Aapola on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että murrosiän käsitettä käytetään 

edelleen erityisesti silloin, kun puhutaan ikävaiheeseen liittyvistä fyysisistä ja 

psyykkisistä muutoksista, kuten sukukypsyyden saavuttamisesta ja nuorten 

itsenäistymispyrkimyksistä. Sen sijaan murrosiän sosiaalisia ja yhteiskunnallisia 

puolia käsitellään edelleen useammin nuoruuden käsitteen alla. 2 Osittain edellä 

mainituista seikoista johtuen, päädyin itsekin käyttämään tutkielmassani pääosin 

nuoruuden käsitettä: murrosiän käsite ei vaikuta olevan vakiintunut 

kulttuurintutkimuksen kentälle, ja siihen liittyy usein nuoruutta latautuneempia 

negatiivisia mielleyhtymiä. Toiseksi vastaajat eivät itsekään juurikaan kirjoittaneet 

murrosiästä lukuun ottamatta joitakin viittauksia teini-ikään.  

Murrosikään liittyvillä kulttuurisilla merkityksillä ja sen tarjoamilla positioilla on 

kuitenkin tärkeä sija tutkielmassani, sillä Tanhuhovin disco-iltoihin paikantui monia 

ilmiöitä, joiden katsotaan kuuluvan ikäkauteen: esimerkiksi kodin piiristä 

irtautuminen, oman vertaisryhmän parissa vietetty vapaa-aika, päihteet sekä 

sukupuoliset suhteet olivat myös muistelujen keskeisiä teemoja. Murrosikä ja 

nuoruus yleisemminkin toimivat siten yhtenä merkittävänä muistetun menneen 

kontekstina. Samalla muistelut osaltaan heijastelevat, ja myös määrittelevät, 

nuoruuteen ja murrosikään liittyviä käsityksiä ja niiden sisältöjä. 3 

Tiedostan myös, että nuoruus, kuten yleisemminkin elämä yhteiskunnassa on 

monin tavoin sukupuolittunutta ja sukupuolittavaa. Esimerkiksi tytöillä ja pojilla 

katsotaan olevan nuoruudessa erilaisia kehitystehtäviä ja heidän käyttäytymiseensä 

                                                      
1 Aapola 2003, 96–97. 
2 Aapola 2003, 101. 
3 Vrt. Korkiakangas 1996, 11, 22. 
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saatetaan suhtautua eri tavoin.1 Myös sukupuolet voidaan käsittää kulttuurisesti ja 

historiallisesti rakentuneiksi ja siten muuttuviksi merkitysprosesseiksi. Nykyisessä 

feministisessä tutkimuksessa myös biologisen sukupuolen (sex) käsitetään usein 

olevan sosiaalisesti ja historialliseksi tuotettu sosiaalisen sukupuolen (gender) 

tapaan. Judith Butlerin mukaan myös biologinen sukupuoli on tämän vuoksi 

itseasiassa osa sosiaalista sukupuolta.2 Näkemystä on toisinaan kritisoitu 

ruumiillisuuden sivuuttamisesta, mutta kuten Leena-Maija Rossi toteaa, kysymys on 

ennemminkin huomion kiinnittämisestä siihen, kuinka käsitys sukupuolesta 

vaikuttaa myös ruumiillisuuteen ja ruumiiseen paikannettuihin merkityksiin. 

Ihmisiin paikantuvien määreiden lisäksi sukupuolia voidaan ajatella myös erilaisina 

valtasuhteina ja hierarkioina. Valtasuhteisiin liittyvät myös sukupuoliin liitettävät 

ominaisuudet, niiden arvottaminen sekä näistä käydyt merkityskamppailut. 3  

Barrie Thornen mukaan sukupuoli saa erilaisia merkityksiä erilaisissa sosiaalisissa 

suhteissa ja tilanteissa. Esimerkiksi toiset tilanteet saattavat tuoda erityisen 

näkyvästi esille sukupuolten jakamisen vastakkaisiksi kategorioiksi, kun taas toisissa 

tilanteissa tämä raja hämärtyy eikä ole yhtä merkityksellinen.4 Kaikissa 

käsittelemissäni teemoissa sukupuoli näkökulmana ei olekaan yhtä vahva, ja nostan 

sen esille erityisesti sellaisten teemojen kohdalla, joissa sukupuolet tulevat erityisen 

näkyviksi, kuten muisteluissa suhteista ’’vastakkaiseen sukupuoleen.’’ 5  

Tarkoituksenani ei kuitenkaan ole tuoda sukupuolia esille vastakkaisina tai 

yksipuolisina kategorioina, vaan tavoittaa muisteluissa ilmenevä naisten ja miesten 

kokemuksien moninaisuus.6 Muistelut ovat erilaisten naisten ja miesten tuottamia 

ja he muistelevat erilaisia sukupuolittuneita nuoruuksiaan.  

 

 

                                                      
1 Esim. Aapola 1999; Hoikkala 1993, 146. 
2 Butler 2006 [1990], 7. 
3 Rossi 2010, 21–28, 31. 
4 Thorne 1993, 108–109,158–159; ks. myös Aaltonen 2006, 26–27. 
5 Ks. myös Purra 1998. 
6 Ks. Rossi 2010, 31. 
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2.4  Kontekstuaalinen lähiluku tulkintojen avaimena 

Aineiston analyysini pohjautuu hermeneuttisen kehän mukaiseen ajatukseen tiedon 

muodostumisesta tulkitsijan, tekstin ja kontekstin välisessä vuoropuhelussa, ja tätä 

prosessia toteutan kontekstuaalisen lähiluvun menetelmin. Hermeneuttisen 

dialogin kehämäisessä liikkeessä tutkija pyrkii ymmärtämään toiseutta 

suhteuttamalla yhä uudelleen tulkintaehdotuksiaan tekstiin, jolloin prosessissa 

muotoutuvat tulkinnat korjaantuvat ja syvenevät asteittain. Tulkintaa määrittelee 

sen kokonaisvaltaisuus, sillä tekstin osat voidaan ymmärtää vain osana 

kokonaisuutta ja kokonaisuus vain tekstin osien kautta. Erilaisten näkökulmien 

suhteuttaminen sekä tekstin tarkastelu vuorotellen yksityiskohtien ja 

kokonaisuuden näkökulmasta laajentaa ja syventää ymmärrystä tutkittavasta 

ilmiöstä.1 Lähiluvun käytännöistä paljon kirjoittaneen folkloristi Jyrki Pöysän 

mukaan myös lähiluku voidaan nähdä yhtenä sovellutuksena hermeneuttisen kehän 

periaatteista.2  

Lähiluvun käsite on lähtöisin kirjallisuudentutkimuksesta, jossa sen avulla haluttiin 

siirtää huomio kirjailijoista henkilöinä ja heidän kirjoituksistaan todellisuuden 

kuvaajina itse tekstiin ja sen sanomaan. Kirjallisuudentutkimuksesta lähiluku on 

levinnyt moniin muihin tieteenaloihin ja samalla sen määritelmä on väljentynyt. 

Lähiluvun lähtökohtana voidaan kuitenkin edelleen pitää tekstin tarkkaa ja toistuvaa 

luentaa.3 Kontekstuaalisella lähiluvulla puolestaan tarkoitetaan tiettyjen lukemista 

ohjaavien näkökulmien soveltamista lähiluvun käytäntöön.4 Perinteentutkija Taija 

Kaarlenkaski on kuvannut metodisten näkökulmien muodostavan lähiluvulle 

eräänlaiset linssit, joiden läpi tekstiä tarkastellaan. Tämä tarkoittaa aineiston sekä 

sen yksityiskohtien monitasoista kontekstualisointia sekä tulkintaa eritasoisissa 

merkitysyhteyksissä.5 Omat linssini liittyvät teoreettisiin ja metodologisiin 

lähtökohtiin, joita olen edellä eritellyt.  

                                                      
1 Laine 2010, 36–37; Mikkola 2009, 49. 
2 Pöysä 2015, 26. 
3 Pöysä 2015, 26–27 
4 Pöysä 2006, 158–159; Kaarlenkaski 2012, 140; Tämänkaltaisia lukutapaa on kutsuttu myös 
esimerkiksi teoreettiseksi informoiduksi lähiluvuksi (Bal 2003, 32-33, 35) sekä detaljianalyysiksi 
(Saarikoski 2014, 298).  
5 Saarikoski 2014, 299. 
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Lähiluvussa olennaista on sen prosessuaalinen luonne. Jyrki Pöysän mukaan lähiluku 

on ennen kaikkea useammassa vaiheessa tapahtuvaa tekstin tarkkaavaista 

lukemista, jossa eri lukukerroilla kiinnitetään huomiota eri asioihin.1 Tarkastelun 

kohteeksi voidaan ottaa esimerkiksi tekstin kielellinen, semanttinen, rakenteellinen 

ja kulttuurinen taso. 2 Lähilukemisen luonne muuttuu lukukertojen myötä: alussa 

vapaammin assosioiva ja yksityiskohdista kokonaisuuteen päin hahmottava 

lukeminen muuttuu vähitellen analyyttisemmaksi. Pöysän mukaan lähilukemisen 

prosessi on myös hyvä keino etäännyttää itseään tutkimuskohteesta, sillä se pyrkii 

poistamaan automaattisesti tehtyjä tulkintoja keskittymällä vain siihen, mitä 

tekstistä itsestään voidaan päätellä. Tietyn tason etäännyttäminen on myös yksi 

hermeneuttisen kehän periaatteista: tutkijan ennakkokäsitykset muodostavat 

yhden tekstille esitetyn tulkintaehdotuksen, jota tekstiin suhteutetaan ja sitä kautta 

pyritään myös irtaantumaan ennakko-oletuksiin liittyvästä tulkinnan 

subjektiivisuudesta.3 

Olen lukenut tutkimusaineistoni muodostavia tekstejä läpi useaan kertaan eri 

tavoilla ja eri asioihin huomiota kiinnittäen mutta myös eri etäisyyksillä tekstiin. 

Erityisesti aineistoon tutustuminen on tapahtunut tarkkaavaisen ja yksityiskohdille 

herkän lähiluvun mukaisesti, mutta silloin se on ollut vielä sopivaa teoreettista 

näkökulmaa hakevaa. Lähiluvun kautta saavutettu tekstin tuntemus on auttanut 

tekstin teemoittelussa, johon on liittynyt myös yleisempää temaattista ja tekstejä 

vertailevaa lukemista.4 Teemoittelu on osaltaan pohjautunut luomaani 

kysymyksenasetteluun, mutta osittain se nousee myös aineistosta ja sen pohjalta 

valitsemistani näkökulmista.5 

Erityisesti teemoittelun apuvälineenä olen käyttänyt laadullisen aineiston analyysiin 

tarkoitettua Atlas.ti -tietokoneohjelmaa. Ohjelman avulla vastauksen eri osia voi 

luokitella, ryhmitellä ja teemoitella koodaamalla. Koodaukseni on pohjautunut 

erityisesti eri tiloihin liittyvään muisteluun sekä niihin liittyviin toiminnanmuotoihin 

                                                      
1 Pöysä 2010, 338–339; Pöysä 2015, 30. 
2 Johnson 2004. <http://www.mantex.co.uk/2009/09/14/what-is-close-reading/> (24.4.2017) 
3 Laine 2010, 36; Pöysä 2015, 31, 41.  
4 Vrt. Pöysä 2015, 30–32. 
5 Vrt. Saarikoski 2014, 300. 
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ja positioihin. Aineiston koodaamisen jälkeen aineiston teemoittainen tarkastelu ja 

eri teemojen välillä liikkuminen on helpompaa. Tämän lisäksi palaaminen 

alkuperäiseen kirjoitukseen ja sen tarkastelu kokonaisuutena on myös vaivatonta. 

Tämä on tärkeää, sillä vaikka teemoihin perustuvassa käsittelytavassa aineistoa on 

tarkoituksenmukaista pilkkoa osiin, on yhtä vastausta tärkeä tarkastella myös 

kokonaisuutena sen merkitysten tavoittamiseksi.  

Tutkielman teemojen ja metodologisten lähtökohtien tarkentuessa olen taas 

palannut tarkastelemaan tekstejä yksityiskohtaisemmalla tasolla tavoittaakseni 

kokemusten, merkitysten ja käsitysten moninaisuutta suhteessa rakentamiini 

teemoihin ja valitsemiini näkökulmiin. Tekstin lähiluvun tasolla olen kiinnittänyt 

huomiota esimerkiksi tekstin persoonamuotoihin, ajalliseen kerrostuneisuuteen ja 

toimijuuteen. Prosessin edetessä ymmärrys tarkastelun kohteena olevasta tekstistä 

syvenee ja sen yksityiskohdat ja tapahtumien ketjut linkittyvät tekstin eri osiin, 

minkä myötä niitä aletaan rinnastaa ja vertailla keskenään yhä enemmän. Eri 

tekstien rinnastamisen ja vertailun voi katsoa taas lähestyvän erilaisia temaattisia ja 

vertailevia lukutapoja. 1  

Tutkielman aineiston analyysi jakautuu kahteen lukuun. Ensimmäiseksi käsittelen 

teemoja ja ilmiöitä, jotka esiintyvät muistelussa enemmän tai vähemmän koko 

diskoympäristöä läpäisevinä ja määrittelevinä, vaikka niilläkin oli toisinaan tilallisesti 

eriytyneemmät muotonsa. Toisessa analyysiluvussa siirryn tarkastelemaan 

tarkemmin eri tiloihin kytkeytyvää toimintaa ja kuljen muistelujen kuljettamana 

kronologisesti diskoiltojen läpi. Viimeisessä kappaleessa nostan esille myös joitakin 

diskomuistelun yleisiä piirteitä.  

  

                                                      
1 Pöysä 2015, 32–33, 37. 
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3 DISKOYMPÄRISTÖ UUTENA MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMANA 

3.1 Muistoja ensimmäisestä kerrasta 

Tanhuhovin disco oli monelle nuorelle uudenlainen ympäristö, joka tarjosi myös 

uudenlaisia toiminnan mahdollisuuksia omassa vertaisryhmässä. Erityisen hyvin 

tämä näkyi ensimmäisen diskossa vietetyn illan muistelussa, jonka ympärille 

kietoutui myös useita henkilökohtaisia muistoja. Muistot olivat usein kuvauksia 

yhdessä koetuista tapahtumista, mutta niiden henkilökohtaisuus ilmeni esimerkiksi 

omien tunteiden ja havaintojen ilmaisuissa. Ensimmäistä kertaa muisteltaessa 

Tanhuhovin disco tuotiin esille monesti eräänlaisena uutena maailmana, jota 

havainnoitiin vielä ulkopuolisen tarkkailijan näkökulmasta.  

Marika kuvailee, kuinka ensimmäinen kerta Tanhuhovin discossa merkitsi hänelle 

yhtä siirtymää lapsuudesta nuoruuteen. Muisto saa yhdessä koettunakin 

henkilökohtaisia sävyjä lapsen näkökulmasta kuvattujen sisäisten tunnelmien 

kautta. Uusi sosiaalinen ympäristö saattoi tuntua hieman pelottavaltakin, mutta 

turvaa saatiin siitä kaveriporukasta, jonka kanssa ensimmäinen kokemus jaettiin.  

’’Muistan hyvin ensimmäisen Tanhuhovi-iltani, olin 14 ja se oli ensimmäinen kosketukseni 
nuorten maailmaan, eräänlainen lapsuuden loppu. Sinne mentiin isolla tyttöporukalla, joille 
kaikille se oli eka kerta, ja paikka tuntui suurelta, meluisalta, oli täynnä kaikkea sitä mitä 
kohti olin itse vasta menossa.(…)’’1  

Yläkouluikäisten alkoholinkäyttöä 1990-luvun lopulla tutkineen Jaana Jaatisen 

mukaan nuoremmille juhliminen ja juominen merkitsivät vielä ’’lupausta hauskaan 

ja hyvään maailmaan pääsemisestä’’, kun taas vanhemmat jo juhlimiskulttuuriin 

sosiaalistuneet, pitivät sitä tuttuna ja arkipäiväisenä toimintana.2 Marikan 

jakamassa muistossa Tanhuhovin discon voikin tulkita olleen eräänlainen lupaus 

nuorten ’’suureen’’ ja ’’meluisaan’’ maailmaan astumisesta ja sen tuomista uusista, 

hieman pelottavistakin, mutta samalla jännittävistä asioista ja mahdollisuuksista.  

Monelle muistelijalle Tanhuhovin disco merkitsi sosiaalisen ympäristön laajenemista 

ja myös sen kautta avautuvaa uutta maailmaa. Emilian mieleen ensimmäisestä 

kerrasta onkin jäänyt erityisesti uusien ihmisten suuri määrä, jonka vuoksi hän 

                                                      
1 Marika/v7, n1974/k2. 
2 Jaatinen 2000, 143-144. 
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muistelee illan olleen erityisen nautinnollinen. Hän kuitenkin mainitsee myös, ettei 

vielä tuntenut tuolloin kovinkaan paljoa ihmisiä ja arvelee, että ensimmäinen ilta 

kului vielä omassa tutussa seurassa.  Emilia kuvailee iltaa jännittäväksi ja hauskaksi, 

ja oman lisänsä jännittävyyteen on oletettavasti tuonut se, että paikalle on lähdetty 

luvatta ja vielä reppu täynnä siideriä. 

’’Ensimmäinen kokemus Tanhuhovilta oli jännittävä ja hauska. Olin tosiaan mennyt Lavalle 
ilman vanhempien lupaa 13- vuotiaana. Reppu taisi olla täynnä Golden Capin Perry lightia. 
En tuntenut tällöin kovinkaan paljon porukkaa Lohjan alueelta ja taisimme pysytellä aika 
pitkälti omassa porukassa. Muistan nauttineeni illasta erityisesti sen takia, koska Lavalla oli 
niin paljon porukkaa, ihmisiä joita en tuntenut. Siellä kaikki olivat samassa paikassa 
viettämässä iltaa, olitpa sitten Lohjalta, Virkkalasta, Kirkniemestä tai muista lähialueen 
kunnista.’’1  

Myös Sami muistelee lähteneensä diskoon kavereiden kanssa ensimmäistä kertaa 

salassa, mikä on onnistuakseen vaatinut myös suunnittelua kavereiden kesken. Hän 

kertoo käyneensä paikalla myös ’’pikkupoikana’’, mutta ei miellä tätä vielä 

varsinaiseksi ensimmäiseksi käynnikseen, sillä mukana oli myös valvoja.  

’’Ensimmäinen kokemus Tanhuhovista ovat jo jostain 1980-81, kun pikkupoikana olin 
katsomassa Crazy Cavania. Enemmän sellaista ihmetystä tuolloin. Varsinainen ensimmäinen 
"oma reissu" ilman valvojaa oli keväällä 1985 salaa äidiltä. Kerrottiin kaikki ristiin 
kavereiden kanssa menevämme toistemme luo yöksi. Ja sitten lähdettiin tanhuhoviin. Break 
dance vaatteissa = löysät verkkarit, reput ja varsilenkkarit etc. päällä pyörittiin 
ihmeissämme mestoilla. Selvin päin. Se oli jännää. Olimme varmasti nuorimpia koko talossa 
ja oli jännittävää seurata isompien "starojen" touhua. Suutelin erään kaverin isosiskon ja 
isosiskon kaverin kanssa. Huikea kokemus, koska olin ollut molempiin ihastunut. Silloin 
tajusin, että tämä on mahdollisuuksien maailma. Ihmettelin myös, että meidän 
lätkäjengistä oli aika moni paikan päällä. En ollut tiennyt, että he ovat alkaneet käydä 
lavalla.’’2 

Samin jakamassa muistossa korostuu tilanteen jännittävyys sekä hieman ihailevakin 

vanhempien ja kokeneempien kävijöiden tarkkailu. Sami ei kuitenkaan jättäydy vain 

ulkopuoliseksi tarkkailijaksi vaan muistelee suudelleensa kahta tyttöä, joihin oli 

myös ihastunut. Onnistuneiden kokemusten seurauksena hän muistelee myös 

kokeneensa eräänlaisen oivalluksen hetken liittyen Tanhuhovin discon, ja ehkä 

yleisemminkin nuoruuden position, tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin.  

 

                                                      
1 Emilia/v15, n1987/k2. 
2 Sami/v8, m1971/k2. 
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Sami mainitsee myös, ettei hänen ensimmäiseen käyntiinsä liittynyt päihteiden 

käyttöä. Tämän voi tulkita olevan maininnan arvoista siksi, että useiden kävijöiden 

kohdalla, kuten myös Samin, tilanne muuttui myöhempien käyntien myötä.1 Mikko 

muistelee ensimmäisellä kerralla lähteneensä katsomaan suosikkibändiään, mutta 

mieleen on jäänyt erityisen hyvin vanhempien poikien huomiota herättänyt 

humalakäyttäytyminen sekä siihen liittyneet ruumiin kontrollin menetykset 

eritteineen. Kotimatkaankin liittyi pieniä vaikeuksia, joista tosin 

selvittiin ’’virkavallan’’ avustuksella. 

’’Eka tanhuhovi reissuni oli selvinpäin. Olin vasta 13-14 faija lupas viedä mut, kun Klamydia 
oli soittamassa. Juomista hän ei sallinut, tosin se ei käynyt edes mielessä. Sen illan muista 
hyvin. Mua vanhemmat jätkät oli helvetin päissään ja oksenteli pitkin safkamestaa. Samoin 
vessa hais ihan yrjöltä myös. Klamydia oli silloin jo kova sana mulle ja sen jälkeen sitä on 
tullut kuunneltua ja käytyä kattomassa mm. lavalla! Lähdin sinä iltana pyörällä sieltä kotiin 
ja pyörän rengas oli irroitettu, virkavalta laittoi sen takas ja pääsin jatkaa matkaa 
himaan.’’ 2  

Mikko selittää päihteettömyyttään myös nuorella iällään: isäkään ei tosin olisi 

juomista sallinut, mutta vielä tuolloin tämä vaihtoehto ei ollut edes käynyt Mikon 

mielessä. Muisteltaessa saatettiin yleisemminkin käyttää nuoruutta selityksensä 

tietylle toiminnalle tai toisaalta sille, ettei vielä tehty jotain. Katja esimerkiksi 

selittää nuorella iällä ja kokemattomuudellaan ensimmäiseen käyntiin liittyneitä 

epävarmuuden tunteita siitä, miten paikalla pitäisi olla ja miten torjua häirinnäksi 

koettu lähestymisyritys. 

’’Ensimmäisellä kerralla oli vasta 14 v. Ei ollut oikein käsitystä, miten olisi pitänyt pukeutua 
tai tanssia. Kaiken lisäksi koko illan joku ihme tyyppi tarrautui kylkeen tanssimaan ja yritti 
iskeä. Ekalla kerralla oltiin parhaan kaverin kanssa kahden selvin päin - vanhemmat hakivat 
kotiin jo muistaakseni klo 23. Myöhemmin alkoholi liittyi useimmiten lavailtaan (…)’’3  

Ensimmäisiä kertoja seurasi kuitenkin lukuisia muita kertoja, joiden myötä 

Tanhuhovin disco ympäristöineen ja toiminnan mahdollisuuksineen tuli tutuksi. 

Riikka Korkiamäen mukaan tiettyihin toimintaympäristöihin tai alakulttuureihin 

liittyvän kulttuurisen tiedon omaksuminen toimii myös väylänä yhteisöön osalliseksi 

                                                      
1Esitin lomakkeessa myös päihteiden käyttöön liittyviä kysymyksiä. Diskoiltoihin liittynyttä 
alkoholinkäyttöä ja juhlajuomista tarkastelen tarkemmin luvussa 4.2. 
2 Mikko/v13, m1985/k2. 
3 Katja/v24, n1972/k2. 
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pääsemisessä.1 Useimpien kokemat myöhemmät osallisuuden kokemukset 

saattavatkin osaltaan selittää myös sitä, miksi ensimmäisiä, epävarmuuttakin 

sisältäviä kertoja muisteltiin pääasiassa jännittävinä ja kiehtovina kokemuksina. 

Toisissa muistoissa on havaittavissa piirteitä tapahtuman mieltämiseksi 

eräänlaiseksi siirtymäriitiksi, jossa otettiin ensimmäisiä askeleita kohti diskoyhteisöä 

sekä diskoympäristön tarjoamaa nuorten maailmaa. David Pillemerin mukaan 

henkilökohtaisia muistoja esiintyykin usein esimerkiksi tulevaisuuteen 

vaikuttaneiden oivallusten ja käänteentekevien sekä uusiin elämänvaiheisiin 

liittyvien hetkien yhteydessä.2 

3.2  Tanhuhovin disco juhlivan nuoruuden kokoontumispaikkana 

Viikonloppu-iltoihin sijoittuneisiin Tanhuhovin disco-iltoihin lähteminen merkitsi 

nuorille katkosta arkeen ja mahdollisuutta omaehtoiseen vapaa-ajan viettoon. 

Vapaa-ajan on ylipäätään katsottu olevan nuorille tärkeä toiminnan alue 

itsenäistymisvaiheessa, jossa luodaan runsaasti perheen ulkopuolisia ihmissuhteita 

ja kokeillaan sekä harjoitellaan uusia asioita.3 Hugh Matthews on todennut, että 

suhtautuminen kodin ympäristöön muuttuu nuoruuden kynnyksellä: siinä missä se 

alle 12-vuotiaille on enemmän pelien, leikkien ja seikkailujen maailma, 13-vuotiaat 

suhtautuvat siihen ennen kaikkea sosiaalisena ympäristönä. Tärkeää on ystävien 

tapaaminen, tapahtumien keskipisteenä oleminen sekä yksitoikkoiselle 

arkipäiväisyydelle vastakohtainen vapaus ja jännittävyys.4 

Nuorten on katsottu viettävän vapaa-aikaa ikätovereiden kesken erityisesti julkisissa 

tai puolijulkisissa tiloissa, sillä heille ei ole juurikaan tarjolla muita paikkoja oleskella, 

etenkin jos he kaipaavat paikkaa ilman vanhempien tai aikuisten läsnäoloa ja 

valvontaa. Erityisesti tämä koskee alaikäisiä, sillä monesti ikärajat tai usein aikuisia 

rajallisemmat kulutusmahdollisuudet sulkevat heidät pois monista muista paikoista. 

Nuorten läsnäolo julkisissa tiloissa koetaan kuitenkin usein häiritseväksi, sillä se ei 

aina täytä aikuisten määrittelemiä sopivan olemisen ja käyttäytymisen muotoja. 5 

                                                      
1 Korkiamäki 2013, 134. 
2 Pillemer 1998, 70–71, 76–77. 
3 Määttä & Tolonen 2011, 6. 
4 Matthews 2003, 104; Ks. myös Lieberg 1995, 730. 
5 Lieberg 1995, 730, 735; Tani 2015, 138–141. 
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Tanhuhovin disco oli tässä mielessä poikkeus, sillä sen ikärajat olivat väljemmät ja 

pääsy oli sallittu myös alaikäisille, jotka olivatkin ottaneet paikan omakseen. 

Toiseksi disko sijaitsi syrjässä muusta kaupunkikeskuksesta eikä sinne päätynyt 

sattumalta. Se oli siten myös hieman piilossa, eikä nuoriso ollut siellä samalla lailla 

näkyvissä kuin monissa muissa kaupungin julkisissa tiloissa. Suhteessa nuoria 

kontrolloiviin aikuisiin Tanhuhovin discoa voikin pitää vetäytymisen paikkana, kun 

taas suhteessa toisiin nuoriin se oli ennen kaikkea kohtaamisen ja vuorovaikutuksen 

paikka.1  

Diskossa käyminen oli myös juhlintaa, mikä erottaa sen arkisemmaksi mielletystä 

vapaa-ajasta, kuten hengailusta. Tuija Nykyrin mukaan diskoja leimaa halu pitää 

hauskaa ja irrottautua arjesta: niihin liittyy huolettomuutta, leikinomaisuutta, 

vapautta sekä tiettyä käyttäytymisen epämuodollisuutta, mikä mahdollistaa myös 

arjessa vaikuttavien normien sekä rajojen hetkellisen ja osittaisen ylittämisen.2 

Tanhuhovin discoa muisteltiinkin nuorten omana kohtaamis- ja 

hauskanpitopaikkana, kuten ilmenee seuraavista Lauran, Marian ja Annan 

vastauksista kysymyksiin siitä, mikä diskossa oli parasta ja miksi siellä käytiin.  

’’Parasta; Nuorten kohtaamispaikka kun ei vielä baariinkaan päässyt. Siihen aikaan ihan 
mahtava meno, Ja todella hyviä esiintyjiä kuin mitä nykyajan Lohja tarjoaa. Suht edulliset 
hinnat koululaisille.’’3  

’’Tanhuhovi oli pienen kaupungin ainoa bilepaikka, jonne nuoriso kokoontui. Kun ei ole 
vaihtoehtoja, on helppo päättää miten illan viettää. Tanhuhovilla parasta oli ystävät, uusien 
ihmisten tapaaminen ja irtiotto arjesta.’’4  

’’Parasta oli se ihmisten määrä. Lohja oli pieni kyläpahanen 80-luvulla. Tanhuhovissa tuntui, 
että porukkaa on kuin pipoa - oli sellaista ison maailman menoa, tai siis mitä me 
kuvittelimme sen olevan.’’5  

Muisteluissa näkyy sosiaalisen elämänpiirin vähittäinen laajeneminen, mutta 

aikuisuudesta käsin diskon sosiaalinen ympäristö suhteutuu toisin kuin vielä 

nuoruuden kynnyksellä, jolloin toiminnan mahdollisuudet olivat rajatummat. 

Aikuisuuden tuomasta laajemmasta perspektiivistä katsottuna nuoruuden 

                                                      
1 Ks. Lieberg 1995. 
2 Nykyri 1996, 22; Ks. myös Avelin 2014, 322–324. 
3 Laura/v21, n1985/k2. 
4 Anna/v14, n1985/k2. 
5 Maria/v23, n1975/k2. 
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kokemukset voivat tuntua siten vähän naiiveiltakin, kuten Marian itseironisessa 

lausahduksessa kuvitelmista ’’ison maailman menosta’’ ilmenee.  

Tanhuhovin disco oli koko lähiseudun nuorten kohtaamispaikka, ja sinne saapui 

väkeä kauempaakin, joten sen tarjoama sosiaalinen ympäristö oli monelle laajempi 

kuin mihin he olivat tottuneet. Tärkeä osa paikan tunnelmasta syntyi myös 

satunnaisten kohtaamisten mahdollisuuksien tuomasta jännittävyydestä. Karen A. 

Franckin ja Quentin Stevensin mukaan väljinä pidettyihin julkisiin tiloihin liittyvä 

vapauden tunne johtuu osittain sen anonyymistä luonteesta. Tilaa jakavat ihmiset 

ovat usein toisilleen tuntemattomia, jolloin yksilön on mahdollista vapautua 

pienemmissä ryhmissä vaikuttavista positioista, rooleista ja sosiaalisista normeista. 

Samalla väljiä tiloja luonnehtii myös vuorovaikutustilanteiden satunnaisuus ja 

tietynasteinen kontrolloimattomuus.1 Monille diskon parasta ja opettavaisintakin 

antia olivatkin juuri sen tarjoamat mahdollisuudet moninaiseen sosiaaliseen 

kanssakäymiseen, kuten Petri asian tiivistää vastatessaan kysymykseen Tanhuhovin 

discon merkityksistä hänelle itselleen. 

’’Kuten jo aikaisemmin kirjoitin, oli lavalla mielestäni suuri merkitys nuoruudessani. Siellä 
tutustuttiin uusiin ihmisiin, eihän muiden koulun oppilaita oikein muuten nähnyt. 
Lohjallahan oli kolmella eri alueella ylä-asteet. Myöskin Nummelalaisia ja muita 
ulkopaikkakuntalaisia kävi. Sosiaaliseen käyttäytymiseen ja sen oppimiseen lava oli 
laatuaan uniikki.’’ 2   

Kirjoituksissa muisteltiin toisinaan myös koko diskoympäristön kattavaa 

yhteisöllisyyttä, joka syntyi yhdessä jaetusta ja koetusta tunnetilasta ja hetkellisestä 

juhlan ajasta. Maaritin mukaan esimerkiksi ’’Lavalla oli kuitenkin aina hauskaa. 

Kaikki nauroivat, tanssivat ja pitivät hauskaa.’’3 Satu puolestaan tiivistää 

seuraavasti Tanhuhovin discon parhaimmat puolet: 

’’Tanhuhovilla parasta oli nuorison yhteenkuuluvuus. 
Uusiin ihmisiin oli kiva tutustua. 
Muistoista paras on vaan se fiilis, mikä silloin oli ja mikä siellä vallitsi’’.4 
 

 

                                                      
1 Franck & Stevens 2007, 5–6; ks. myös Lieberg 1995, 731. 
2 Petri/v4, m1978/k2. 
3 Maarit/ v9, n1967/k2. 
4 Satu/ v5, n1971/k2. 
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Vaikka diskoympäristössä oli muistelujen mukaan helppo lähestyä uusia ihmisiä ja 

tutustua heihin pintapuolisesti, se ei usein kuitenkaan ollut tilanne, jossa nämä 

ihmissuhteet olisivat syventyneet varsinaisiksi ystävyyksiksi. Esimerkiksi Anna 

mainitsee tutustuneensa moniin ihmisiin diskoiltojen yhteydessä, mutta parempia 

kavereita heistä tuli useimmiten vasta kouluympäristössä, vaikka hän yhdistää erään 

tärkeän ihmissuhteen syntymisen yhteen diskoiltaan. Nuoruuden kaverisuhteisiin 

liittyy usein ylipäätään pidempien kaverisuhteiden ohella kuulumisia myös moniin 

muihin lyhytaikaisempiin ja vaihtuvampiin ryhmittymiin.1  

Diskoympäristössä koetuilla yhteisillä kokemuksilla ja niiden muistelulla saattoi olla 

edelleen merkitystä yhteenkuuluvuutta lujittavana tekijänä, mikäli ihmissuhteet 

olivat kestäneet tähän paivään saakka. Esimerkiksi Tiinan muistelu yhdestä diskossa 

vietetystä illasta rakentuu yhteisen ja useasti muistellun hauskan kokemuksen 

ympärille, jossa osallisina on edelleen Tiinan elämässä olevia henkilöitä.  

’’Ilta oli yötön yö tapahtuma tanhuhovilla jossa todella oltiin koko yö. Kotoa lähtiessä 
katottiin tarkkaan että vaatteet on siistit. Tavattiin tietyn porukan kanssa, johon silloin 
kuului minä, paras kaverini, hänen serkkunsa (silloinen poikaystäväni,nyk.aviomieheni) ja 
kaverin silloinen poikaystävä, kävellen mentiin keskustasta tanhuhoville. Sinne päästyämme 
olimme jonkin aikaa siinä pihalla jossa oli paljon muutakin porukkaa, ilta kului kuin siivillä ja 
jossain vaiheessa olimme siirtyneet sisälle jossa tanssin poikaystäväni kanssa hitaita, ym.  
Aamulla meidän piti lähteä keskustaan jumalanpalvelukseen koska poikaystäväni kävi 
rippikoulua ja kirkonmenoista sai merkkejä rippikoulua varten. Aamulla matka tuntui 
todella pitkältä koska olimme kävellen ja olimme valvoneet koko yön. Kirkkoon päästyämme 
osa porukasta nuokkui ja toisia nauratti, mutta saimme merkin jota haimme ja pääsimme 
kotiin nukkumaan, onneksi asuimme silloin kirkon läheisyydessä. Se oli ikimuistoinen ilta ja 
sitä on muisteltu monta kertaa..’’ 2 

Uudessa sosiaalisessa ympäristössä luovittiin useimmiten yhdessä tutun kaveri- ja 

ystäväporukan kanssa. Ylipäätään diskoillat olivat ennen kaikkea tärkeää kavereiden 

kanssa vietettyä yhteistä aikaa. Ystävien ja kavereiden merkitystä ei muisteltaessa 

painotettu, mutta he kulkivat monien muistelussa mukana yhdessä koettua 

ilmaisevassa me-muotoisessa kerronnassa muodostaen muistelun lähiyhteisön. 

Tutun ystävä- tai kaveriporukan voi myös katsoa tuoneen tukea ja turvaa uusiin 

paikkoihin ja uusille elämänalueille astuttaessa. 3  

                                                      
1 Korkiamäki 2013, 142. 
2 Tiina/v1, n1983/k1. 
3 Aapola 1992, 99; Avelin 2014, 260; Ponto 2017, 86, 130. 
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3.3 Toteutumattomia ja toteutuneita toiveita: ihastuksia ja suhteita 

Nuoruus on monien seksuaalisuuteen1 ja sukupuoleen liittyvien käsitysten sekä 

sosiokulttuuristen mallien ja normien muotoutumisen aikaa. Tähän liittyy myös 

paljon aktiivista toimintaa sekä arkipäiväisten seksuaalisten kokemusten ja 

tilanteiden tulkintaa ja harjoittelua.2 Tanssit, diskot ja ravintolat tarjoavat tähän 

hyvän mahdollisuuden, sillä ne ovat aina olleet nuorten kohtaamispaikkoja, joihin 

on liitetty myös romanttisten ja seksuaalisten kohtaamisten mahdollisuus.3  

Satunnaiset kohtaamiset ja uudet tuttavuudet näyttäytyivätkin muisteluissa 

merkityksellisinä ennen kaikkea suhteessa erilaisiin seksuaalisesti virittäytyneisiin 

kanssakäymisen muotoihin sekä niihin liittyviin kokeiluihin.4 Monet toivatkin 

kirjoituksissaan esille, että mahdollisuus päästä kontaktiin vastakkaisen sukupuolen 

kanssa, ’’testata omaa viehätyskykyä’’ 5 sekä lopulta näiden kautta saavutetut 

kokemukset olivat henkilökohtaisella tasolla yksi diskon merkittävimmistä anneista. 

Esimerkiksi Johannan mukaan disko auttoi myös tässä mielessä laajentamaan 

sosiaalista ympäristöä, sillä siellä ’’oli tanssiin hakijoita ja sai poikiinkin ’’tuntumaa’’ 

sekä positiivisia kokemuksia’’. 6 Sami pohdiskelee puolestaan hieman laajemminkin 

diskon merkitystä itselleen ja kuvailee sen olleen myös monenlaisen henkisen 

kasvun paikka niin positiivisten kuin negatiivistenkin kokemusten suhteen. 

 

                                                      
1 Käsitän seksuaalisuuden viittaavan eroottisesti merkityksellisiin sosiaalisen elämän ja olemisen 
puoliin. Näitä voivat varsinaisten tekojen lisäksi olla myös esimerkiksi halu, ruumiilliset nautinnot ja 
fantasiat, suhteet, identiteetit, mutta myös näitä määrittävät valtasuhteet. Käsitän myös 
seksuaalisuuden sukupuolen tapaan sosiaalisena konstruktiona.  (Jackson 1999, 5–6, 83; Juvonen & 
Rossi & Saresma 2010, 13.) 
2 Jackson 1999, 25; ks. myös Aaltonen 2006, 26. 
3 Kontula & Haavio-Mannila 1995, 252. 
4 Muisteluissa tuotiin esille yksinomaan heteroseksuaalisia kokemuksia, mutta tämä ei tarkoita, 
etteikö paikalla olisi ollut myös ei-heteroseksuaaleja tai etteikö siellä olisi osoitettu myös muunlaista 
kiinnostusta. Aineistossa näiden kokemusten puuttumisella voi olla monia syitä. Ensinnäkin muistot 
sijoittuvat aikaan, jolloin ei-heteroseksuaalisiin suhteisiin on suhtauduttu yleisesti vielä 
kielteisemmin, ja esimerkiksi kouluympäristö on ollut pitkään yksinomaan heteronormatiivisuutta 
korostava ympäristö (ks. esim. Lehtonen 2003). Tanhuhovin disco on saattanut nuorten keskuudessa 
määrittyä heterosuhteita ja heteroseksuaalisuutta korostavaksi, jolloin muunlaisen seksuaalisen 
kiinnostuksen osoitukset on saatettu kokea vaikeiksi tai mahdottomiksi. Lisäksi, vaikka 
seksuaalisuuksien moninaisuus on nykyisin näkyvämpää sekä normatiivisen seksuaalisuuden rajat 
väljemmät, jatkaa heteroseksuaalisuus valta-asemaansa seksuaalisten suhteiden normaalina ja 
normina, ja niistä voi siksi olla helpompi kertoa (Jackson 2010, 75; Taavetti 2014, 101). 
5 Timo/v16, m1966/k2. 
6 Johanna/v6, n1973/k2. 
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’’Tanhuhovissa vietetyt hetket kasvattivat minua ihmisenä paljon. Opin kohtaamaan uusia 
ihmisiä erilaisissa tilanteissa. Itsetunto kasvoi huomattavasti tuona aikana, kun huomasi 
muiden hyväksyvän minut sellaisenaan, vaikka eivät minua olisi koskaan aiemmin 
tavanneet. Myös kokeilut ja kokemukset tyttöjen kanssa saivat tuona aikana uutta 
merkitystä. Aikuistuminen lähti käyntiin sieltä. Myös oppi käsittelemään pettymyksen 
tunnetta ja nollaamaan tapahtumia. (…).’’1 

Muisteluissa diskossa vallinnut seksuaalinen jännite näkyi monin tavoin. Monet 

kertoivat kokeneensa lukuisia ihastumisia ja solmineensa lyhyitä tai hieman 

pidempiäkin seurustelusuhteita. Yleensä näihin viitattiin yleisluontoisina, passiivissa 

esitettyinä mainintoina ’’tapaamisista’’ ja ’’tutustumisista’’ eikä esimerkiksi 

seurustelusuhteiden syntytarinoita useinkaan kuvattu sen tarkemmin. Osittain tämä 

saattaa johtua siitä, että useimmissa tapauksissa seurustelusuhteet eivät olleet 

kovinkaan pitkäkestoisia ja ne saattoivat kuivua kokoon jo parin soittelukerran 

jälkeen. Disko ei myöskään välttämättä ollut näiden suhteiden tärkein muistin 

paikka. Toisilla kohtaamiset jäivät ainutkertaisiksi ’’lavasuhteiksi’’, eikä niiden 

perään muistoissa haikailtu. Lyhytikäisetkin suhteet koettiin kuitenkin mielekkäiksi.2 

Jokainen ilta oli kuitenkin täynnä tunnelatautuneita toiveita, odotuksia ja 

mahdollisuuksia niin uusien kuin vanhojenkin tuttavuuksien suhteen, mikä loi 

osaltaan diskoympäristöön virittäytynyttä ja jännittynyttä ilmapiiriä.3  Tähän liittyen 

kerrottiin myös paljon henkilökohtaisia muistoja sekä kuvailtiin diskoiltoihin 

liittyneitä käytäntöjä. Useammankin naisvastaajan mieleen muistoina olivat 

painuneet erityisesti ’’kaukoihastuksiksi’’ jääneisiin henkilöihin liittyvät tilanteet, 

tunteet sekä toiveet. Merkittävää saattoi olla jo oman ihastuksen näkeminen, mutta 

toiveissa oli myös tulla huomatuksi. Samalla näistä muistoista heijastuivat erilaiset 

epävarmuuden tunteet, jotka kumpusivat usein siitä, etteivät muistelijat kokeneet 

omaavansa keinoja tai mahdollisuuksia ilmaista kiinnostustaan ihastukselleen. 

Esimerkiksi Elina kertoo muiston tilanteesta, jossa oli pyytänyt vanhemmalta 

serkultaan neuvoa ihailemansa pojan huomion kiinnittämiseksi: 

’’(…) Olin siihen aikaan ihastunut erääseen saman koulun hieman pahikseen komeaan 
poikaan, johon minulla ei tietenkään ollut mitään mahdollisuuksia. Erään kerran katselin 
poikaa koko illan Lavalla ja kysyin sitten neuvoa vuoden vanhemmalta serkultani miten 
saisin pojan huomaamaan minut. Serkkuni ehdotti, että menisin pojan syliin istumaan. Olin 
                                                      
1 Sami/v8, m1971/k2.  
2 Vrt. myös Avelin 2014, 274–75, 280. 
3 Ks. myös Nykyri 1996, 22-23; Aaltonen 2006, 271; Avelin 2014, 270. 
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aivan järkyttynyt tästä neuvosta, enkä tietenkään uskaltanut tehdä mitään sellaista, vaikka 
Lavan pimeissä uumenissa kaikenlainen kahdenkeskinen läheisyys näkyikin olevan 
tavallista.’’1  

Elina määrittelee ihailemansa pojan ’’hieman pahikseksi ja komeaksi’’ ja tulkitsee 

kovin ehdottomasti, ettei hänellä olisi ollut pojan suhteen mitään mahdollisuuksia. 

Tulkintaan voi katsoa vaikuttaneen se, että itseään ja ystäväänsä Elina puolestaan 

kuvaili aiemmin kirjoituksessaan ’’kilteiksi tytöiksi’’, sillä he eivät käyttäneet 

päihteitä eivätkä olleet kokeneita poikien suhteen. Elina toi kuitenkin esille, että 

poikien kohtaaminen oli erilaista eri-ikäisenä, ja vanhempana hekin uskalsivat ottaa 

enemmän kontaktia myös poikiin, vaikka muistojen mukaan hän ei 

koskaan ’’päässyt pussailemaan Lavalla’’. Lausahdus kuitenkin viittaisi siihen, että 

hieman intiimimmänkin kohtaamisen mahdollisuus ja toive sen toteutumisesta on 

ollut Elinankin mielessä, vaikka serkun ehdottama hyvin suora lähestyminen 

vaikuttikin aivan liian uskaliaalta.  

Muistojen mukaan naiset varoivat yleisemminkin aloitteen tekemistä poikien 

suhteen. Monissa tutkimuksissa on puhuttu tyttöjen ja naisten sisäistämästä 

itsekontrollista, joka juontaa juurensa tyttöjen ja naisten maineen herkästä 

haavoittuvuudesta. Seksuaalisesti aktiivinen tyttö tai nainen mielletään herkästi 

huonoksi naiseksi, kun taas poikien maineelle seksuaalinen aktiivisuus ei useinkaan 

ole uhka vaan päinvastoin mainetta kasvattava tekijä.2 Asetelma kumpuaa myös 

konventionaalisesta heteroseksuaalisesta toimintamallista, joka kuvaa miehet 

aktiivisiksi osapuoliksi jättäen naisille passiivisemman, valloitettavana kohteena 

olemisen osan.3 On kuitenkin huomattava, että naisten muistelussa 

toimimattomuus tuli esille lähinnä niissä muistoissa, joissa läheisempi tuttavuus jäi 

lopulta vain toiveeksi, kun taas kanssakäymisiin liittyneissä muistoissa ja kuvauksissa 

esiintyi enemmän variaatioita. Muistelijoille itselleen mieleen oli jäänyt nuoruuden 

kokemattomuuteen liittyvä epävarmuus siitä, miten lähestyä toista sukupuolta, 

vaikka sukupuolittuneet toimintamallit ovat toki saattaneet osaltaan rajata 

diskotilassa toimimista.4 

                                                      
1 Elina/v11, n1980. 
2 Esim. Saarikoski 2001; Näre 2002, 255–258; Näre 2005, 55–58; Aaltonen 2006, 252–260.  
3 Ks. myös Purra 1998, 77; Nykyri 1996, 75. 
4 Ks. myös Kontula & Haavio-Mannila 1995, 256–261. 
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Lähestymispyrkimyksissä saatettiin tukeutua hienovaraisempiin kiinnostuksen 

osoituksiin, kuten fyysiseen läheisyyteen hakeutumiseen. Sari Näre kutsuu tätä 

passiivisen aktiivisuuden strategiaksi, joka voi hänen mukaansa olla yksi keino 

ratkaista tyttöihin kohdistetun sekä heidän kokemansa pidättyvyyden ja toisaalta 

sopivan halukkuuden välistä ristiriitaa.1 Suorempi flirttaileva kiinnostuksen 

osoittaminen voi kuitenkin myös olla rohkeutta vaativaa.2 Päivi muistelee, miten 

hän ystävänsä kanssa naamioi kiinnostuksen osoitukseksi tarkoitetut signaalit 

välinpitämättömyydeksi ja selittää tätä heidän nuorella iällään.3  

’’(...)Enpä kyllä ihmeempää muista, musan takia sinne pääasiassa lähdimme ja olihan se 
kivaa nähdä edes vilaus omasta ihastuksestakin. Kyseisenä iltana muistaakseni pyrimme 
tanssimaan lähelle kyseisiä henkilöitä, mutta esitimme ettemme huomaakaan heitä. Ikää 
meillä siis oli siinä 14-15 v. (…).’’ 4 

Luonnollisimmin kontaktiin vastakkaisen sukupuolen kanssa pääsi hitaiden 

tanssikappaleiden aikana, ja ne olivatkin monelle diskoillan huippuhetkiä. Toisin 

kuin nopeissa tanssikappaleissa, hitaassa paritanssissa tanssiote on tiivis ja läheinen, 

ja se tarjoaa helpon ja luonnollisen tavan tunnustella miltä fyysinen läheisyys 

tuntuu.5 Tanssilattian tunnelma muuttuikin oleellisesti hitaiden alkaessa soida. 

Nopeatempoinen, riehakas juhliminen vaihtui sähköiseen ja odottavaan 

tunnelmaan, jossa seksuaalinen jännite oli muistojen mukaan erityisen suuri. 

Useampikin 1980- ja 1990-luvun alun diskokävijä muisteli tanssilattiaa kiertäviä 

rinkejä, joihin tanssiin halukkaat asettautuivat.6 

’’Discossa tanssittiin ja kierrettiin erityisesti hitaiden aikana. Discon ympärillä meni kaksi 
jonoa - toinen kiersi toiseen suuntaan ja toinen toiseen suuntaan. Samalla yritettiin bongata 
hyvännäköisiä poikia.’’ 7  

Rinkiin, tanssilattialle tai sen reunoille asettautuminen hitaiden aikana miellettiin 

myös osoitukseksi halukkuudesta tanssiin. Esimerkiksi Johanna muisteli toisinaan 

lähteneensä hitaiden alkaessa ’’käymään naistenhuoneessa’’, sillä häntä kiinnostivat 

                                                      
1 Näre 1992, 30; Näre 2005, 90. 
2 Nykyri 1996, 74-75. 
3 Vrt. Nykyri 1996, 74–75. 
4 Päivi/v2, n1965/k1. 
5 Nykyri 1996, 83–84; Avelin 2014, 426. 
6 Sami/v8, m1971; v10/5 x n1969; Susanna/v20, n1974; Katja/v24, n1972. 
7 v10/5 x n1969/k2. 
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enemmän ’’nopeat, katu-uskottavat kappaleet ja värivalot’’.1 Marika puolestaan 

pohtii alla olevassa lainauksessa, miksi ei koskaan siirtynyt tanssilattian reunalle 

tanssiin haettavaksi. Muistojen etäisyyttä nykyisyyteen korostaa se, että hän pyrkii 

asettumaan nuoruuden minänsä asemaan, mutta ei lopulta saa varmuudella kiinni 

valintansa taustalla vaikuttaneista tekijöistä. Marikan tulkintaehdotukset liikkuvat 

epävarmuuden, oman tahdon, vahvan ihastumisen sekä varovaisen 

huomionkaipuun välillä. 

’’Hitaiden aikana, jos halusi päästä tanssimaan, olisi pitänyt siirtyä seisomaan tanssilattian 
reunalle, jolloin joku saattoi tulla hakemaan. Itse en näin tehnyt, kuten en ikinä. Pelkäsinkö 
että kukaan ei tulisikaan hakemaan? Enkö halunnut tanssia hitaita? Eikö se ainoa, jonka 
kanssa halusin tanssia, ollut paikalla? Vai yritinkö epätoivoisesti viestittää valitsemalleni 
"ainoalle oikealle" sanattomasti että juuri hänen pitää hakea minua ja vältin tanssilattiaa 
jotta kukaan muu ei hakisi minua? En muista. Hitaiden aikana en kuitenkaan siis tanssinut 
vaan tarkkailin tanssivia pareja. Kuka tanssi kenen kanssa? Oliko yllättäviä tai jopa 
sensaatiomaisia pareja?’’ 2 

Kun tanssiin haettavaksi asettautuminen näyttäytyy automaattisesti tanssiin 

suostumiselta, kuten Marikan pohdinnoissa, sisälsi se myös riskin joutua läheiseen 

kanssakäymiseen ’’väärän’’ pojan kanssa. Myös Katja muisteli, kuinka ringissä 

saattoi joutua pelkäämään, että joku epämiellyttävä poika tulisi pyytämään 

tanssiin.3 Siten neuvottomuutta saatettiin kokea senkin suhteen, miten torjua 

epämiellyttäväksi koettuja lähestymisyrityksiä. 

Näkyville ja haettavaksi asettautuminen saattoi olla myös haavoittava ja 

pettymyksen tunteita aiheuttava kokemus, jos kukaan ei lopulta toiveista 

huolimatta lähestynyt. Aloitteen tekemisen välttämisellä voikin olla myös suojaavia 

merkityksiä, sillä suora lähestyminen sisältää riskin suoraan torjutuksi tulemisesta, 

mikä voi olla kovakin kolaus itsetunnolle niin tytöille kuin pojillekin.4 Susanna 

esimerkiksi muistelee, kuinka sai kerta toisensa jälkeen haudata toiveensa tanssiin 

pääsystä.  

’’Viimeiset hitaat olivat itselleni kohokohta koko illassa. Suuri toivo valtasi joka kerta, kun 
kiersimme ympäri salia. Kävin Tanhuhovissa kavereiden kanssa noin kolmisen vuotta, mutta 
kertaakaan minua ei tultu hitaisiin hakemaan.’’5 
                                                      
1 Johanna/v6, n1973/k1. 
2 Marika/v7, n1974/k1. 
3 Katja/v24, n1972/k1. 
4 Vrt. Näre 2005, 94. 
5 Susanna/v20, n1974/k2. 
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Susannan kyselyvastaus oli monin paikoin muutenkin harmaammin sävyttynyt kuin 

muiden vastaajien muistelut, ja siitä välittyi myös ulkopuolisuuden kokemuksen 

tunne. Hän esimerkiksi mainitsee muistelussaan, että pojat eivät koskaan 

lähestyneet häntä, koska hän ei kuulunut koulun ’’suosittuihin tyttöihin’’, jotka saivat 

hänen mukaansa myös diskossa poikien huomion. Ulkopuolisuuden kokemuksen 

tunteita välittyi lisäksi siitä, että hän koki portsareiden olleen töykeitä kaikille muille 

paitsi omille tutuilleen. Susanna kuitenkin mainitsee, että Tanhuhovi disco oli 

aikanaan ainoita paikkoja, jossa nuoret pystyivät kokoontumaan, minkä lisäksi siellä 

oli hyvää musiikkia, mahdollisuus tanssia ja samalla nähdä paljon kavereita.  

Toisinaan myös intiimit kohtaamiset saattoivat merkityksellistyä nimenomaisesti 

kaukorakkaudeksi jääneen ihastuksen kautta, kuten seuraavassa Annan muistossa.  

’’1) Ensi(kieli)suudelma: Muutaman siiderin juotuani tutustuin lavalla johonkin 
ulkopaikkakuntalaiseen (?) nuoreen mieheen. Ikää itselläni taisi olla 12-13 ja poika oli 15, eli 
tosi aikuinen mielestäni! Imuteltiin sitten koko ilta siellä diskon puolella jossain pimeässä 
nurkassa, ei siinä sen enempää ollut. Olin tosi ihastunut yhteen rinnakkaisluokalla olevaan 
tyyppiin, joka ei ollut paikalla. Itkin koko seuraavan viikon kun pelkäsin että se tyyppi saa 
kuulla asiasta. Hän ei siis koskaan saanut tietää että olin häneen edes ihastunut.’’1 

Ensimmäisen (kieli)suudelman sijasta mieleen on painunut erityisesti pelko siitä, 

että teko voisi kantautua varsinaisen ihastuksen korviin ja siten romuttaa 

mahdollisesti toiveet tämän pojan suhteen. Kokemuksiin liittyviä vahvoja tunteita 

Anna ilmentää kertomalla ’’itkeneensä koko seuraavan viikon’’. Kerrotussa 

muistossa on ironinen sävy, mitä ilmaisee myös esimerkiksi seuralaisen kuvaaminen 

’’tosi aikuiseksi’’. Ironia onkin yksi keino, jonka avulla kertova nykyminä voi ilmaista 

etäisyyttä suhteessa kerrottuun nuoruuden minään. 2 Tätä ilmentää myös Annan 

selvennys siitä, ettei ihastuksen kohde ollut edes tietoinen herättämistään 

romanttisista tunteista. Ironiaa hyödynsivät toisinaan muutkin muistelijat 

ilmaistessaan nuoruuden ihastuksiin liittynyttä tunteiden vakavuutta, mihin aikuisen 

näkökulmasta pystyi suhtautumaan hieman huvittuneestikin.  

Monet mainitsivat myös solmineensa seurustelusuhteita diskoympäristössä, minkä 

lisäksi siellä saatettiin viettää aikaa tyttö- tai poikaystävien kanssa. Maarit 

                                                      
1 Anna/v14, n1985/k2. 
2 Pöysä 2015, 142. 
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kertoi ’’iskeneensä’’ nykyisen aviomiehensä yhtenä diskoiltana, ja kuvailee sen 

olleen ’’rakkautta ensi silmäyksellä, ehkä…’’.1 Myös näihin kokemuksiin liittyen 

jaettiin joitakin muistoja, vaikka, kuten jo aiemmin mainitsin, nämä harvemmin 

valikoituivat tarkemman muistelun kohteeksi.  

’’Tanhuhovi oli ehdoton kohtaamispaikka ja siellä tuli aloitettua esimerkiksi ensimmäinen 
pidempi seurustelusuhde. Parhain muisto on "vanhustenpuolta"2 jossain tanssin 
poikakaverini kaverin kanssa sulassa sovussa ja muka aika hyvinkin aikuisten keskellä. (…)’’ 
3 

Myös miehet muistelivat diskon tanssilattialla koettuja tapahtumia merkityksellisinä 

kokemuksina. He kuitenkin käsittelivät asiaa enemmän toiminnan näkökulmasta 

toteutuneina toiveina sekä onnistumisen kokemuksina ja niihin liittyvinä tunteina. 

Esimerkiksi Timo ja Antti muistelivat tapausta, jossa miellyttävä tyttö oli tullut 

hakemaan heitä tanssiin.  Antti ilmaisee jakamassaan muistossa huomion kohteena 

olemisen nautinnollisuutta kertomalla, kuinka itsetuntoa hivelevää saatu huomio 

oli. Hän painottaa muiston elävyyttä kuvailemalla tunteitaan sekä kokemukseen 

liittyneitä visuaalisia ja sanallisia yksityiskohtia, vaikka ei näitä tarkemmin 

kuvailekaan.  

’’Erityisen hyvin mieleen eräs kohtaaminen on kyllä jäänyt. Eräs samassa koulussa Lohjalla 
opiskellut neiti iski silmänsä meikäläiseen ja pyyteli tanssimaan yms. Kyseinen neiti oli vielä 
erityisen kaunis ja olin vähän itsekin salaa silmäillyt häntä. Joten suosio tuli kovin 
yllätyksenä ja kyllä hiveli itsetuntoa! Muistan vieläkin miltä tyttö näytti, miten kuumalta 
MINÄ hänen sanojensa mukaan näytin, ja tilanteen tanssilattialla. Muistan mitä minulla oli 
silloin päällä ja miltä hänkin näytti. Tanssittiin, halailtiin ja taidettiin suudellakin. Olin aivan 
pähkinöinä! Mahdoin leijua 20cm lattian yllä. Jopa kaverini olivat ällistyneitä uuden 
"valloitukseni" tasosta ja mahtoivat olla hieman kateellisia. Useasti minua jostain syystä 
onnisti tuolla naisten kanssa ja usein kaverit ihmettelivätkin "Mistä sä noita naisia aina 
löydät?" (…)’’4  

Mielenkiintoista Antin kertomuksessa on myös se, että vaikka tytön kerrottiin 

olevan aktiivinen osapuoli, poikien keskinäistä puhetta ilmaisevassa osuudessa tyttö 

kuvailtiin ’’valloituksen’’ kohteena, vaikkakin lainausmerkeissä. Tämä saattaa 

osaltaan heijastaa sitä, miten käsitys miesten aktiivisuudesta heteroseksuaalisissa 

                                                      
1 Maarit/ v9, n1967/k1. 
2 Tiettynä aikakautena Tanhuhovilla järjestettiin diskon kanssa samanaikaisesti myös aikuisten 
tansseja, johon vastaaja viittaa ’’vanhustenpuolella.’’ 
3 Katja/v24, n1972/k2. 
4 Antti/v17, m1978/k2. 
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suhteissa voi ilmetä erityisesti miesten ja poikien keskinäisessä puheessa, missä sillä 

on usein myös statusta nostattava merkitys.1 Myös Sami tuo esille, miten 

onnistuneet ’’valloitukset’’ vaikuttivat positiivisesti itsetuntoon. Tanssilattian 

tunnelmia kuvaillessaan hän esittää pojat aktiivisina osapuolina, joiden kesken 

käytiin myös eräänlaista kilpailua ’’kiinnostavista’’ tytöistä. Lainausmerkkeihin 

sijoitetun ’’iskeä’’ -sanan voi tulkita kuitenkin olevan osoitus ongelmalliseksi 

koetusta tulkinnasta tytöistä vain passiivisina osapuolina.2   

’’Sisällä aika kului pääosin discossa ja ns. ravintola alueen pöytäryhmissä. Tanssittiin 
(varsinkin hitaita). Disco oli vaan jotenkin niin kova. Siellä oli helppo "iskeä" tyttöjä ja 
jotenkin oli aina sellainen sankarillinen olo. Kyllä illan kohokohta oli aina hitaat biisit, kun 
ringissä kierrettiin tanssilattiaa ympäri ja bongattiin tarjonta. Harmillisinta oli se, että jos ei 
ollut napannut kiinnostavaa tyttöä heti kun hänet näki, joku muu oli napannut hänet ennen 
kuin tuli uudelleen oma vuoro.’’3  

Konventionaaliset miehen ja naisen kohtaamisen mallit olivat muistellussa 

diskotilassa läsnä, mutta niissä esiintyi myös variaatioita. Lisäksi minkäänlaisia 

kaksinaismoralistisia tai tuomitsevia sävyjä näissä muisteluissa ei esiintynyt. Miesten 

ja naisten tapaamiskertomuksia tutkineen Pia Purran mukaan niin miesten kuin 

naistenkin kertomuksissa oli yleistä, että vastakkainen sukupuoli esitetään 

tilanteessa aktiivisena osapuolena.4 Liisa Avelinin mukaan hänen tutkimassaan 

nuorisodiskoa koskeneessa muistelussa ujous ja arkuus suhteessa toiseen 

sukupuoleen olivat yleisiä tunteita niin mies- kuin naismuistelijoidenkin 

keskuudessa, vaikka kumpaisenkin toiveissa oli seurustelukumppanin löytäminen.5 

Sama toivorikkaus leimasi Tanhuhovin discoa koskevaa muistelua, mutta se ilmeni 

naisten ja miesten muistelussa toisinaan hieman eri tavoin.  

Mielenkiintoinen kysymys onkin, miksi monien naisten muistot liittyivät juuri 

kaukoihastuksiin, vaikka toisenlaisiinkin kokemuksiin ja suhteisiin viitattiin. Ehkä 

ihastumispuheiden voidaan katsoa kytkeytyvän osaksi romanttisesta rakkaudesta 

käsin motivoitunutta tunnetoimintaa, joiden kautta tyttöjen ja naisten on ollut 

                                                      
1 Vrt. Tolonen 2001, 235, 239–40.  
2 Vrt. Laukkanen 2006, 100. 
3 Sami/v8, m1971/k2. 
4 Purra 1998. 
5 Avelin 2014, 273. 



46 
 

helpompaa ja hyväksyttävämpää ilmaista myös seksuaalista halua.1  Voi myös olla, 

että näille naisille Tanhuhovin disco toimi muistin paikkana juuri nuoruuteen 

liittyviin ihastumisiin, kaukorakkauksiin ja niihin liittyviin tunteisiin, haaveisiin ja 

toiveisiin, jotka ovat jo sellaisenaan merkityksellisiä.2 Ihastumiset sekä huomatuksi 

tulemisen kaipuu ovat myös voineet olla hyvin intensiivisiä tunnekokemuksia ja siksi 

mieleenpainuvia.  

3.4 Intiimiä kanssakäymistä, viatonta harjoittelua 

Myös eriasteiset intiimin kanssakäymisen muodot olivat Tanhuhovin discossa 

muistojen mukaan yleisiä. Murrosikää pidetään yleisesti sukupuolisen heräämisen ja 

omaan seksuaalisuuteen tutustumisen aikana, jolloin nuoret alkavat nähdä itsenä ja 

toisensa seksuaalisina toimijoina. Tämä liittyy myös murrosiän aikana ruumiissa 

tapahtuviin fysiologisiin muutoksiin.3 Sinikka Aapolan mukaan seksuaaliset kokeilut 

tarjoavat nuorille yhden mahdollisuuden saavuttaa aikuisen asemaa, sillä elämän 

yksityiset alueet tarjoavat enemmän sijaa yksilöllisemmin määrittyville henkiselle ja 

fyysiselle kypsyydelle kuin institutionaalisesti säädetyt julkiset elämänalueet.4 

Esimerkiksi ensimmäistä seksikokemusta pidetään länsimaisessa kulttuurissa usein 

aikuiseksi kasvamiseen liittyvänä symbolisesti merkittävänä tapahtumana. . 

5  

Muistoissa esiin tuodut intiimin kanssakäymisen muodot sekä kokeneisuus näiden 

suhteen vaihtelivat. Toiset olivat jo Tanhuhovin discossa käymisen aloittaessaan 

kokeneet esimerkiksi ’’eka kertansa’’, kun taas joku ei koskaan tehnyt Tanhuhovilla 

fyysisesti läheisempää tuttavuutta toisiin. Petri muisteli lyhytsanaisesti diskoillan 

liittyneen ensimmäiseen tyttöystäväänsä, suudelmaansa, fritsuunsa ja ’’kuuluisaan 

ekaan kertaan’’, joten seksuaalinen kokeneisuus saattoi karttua toisaalta 

runsaastikin Tanhuhovin discossa vietettyjen vuosien aikana. 6  

Yleisimmin diskoympäristössä koettu intiimi läheisyys liittyi suuteluun sekä eri 

asteiseen kosketteluun ja lähellä olemiseen. Erityisesti naisvastaajat muistelivat 

                                                      
1 Kaskisaari 1998, 275–276; Saarikoski 2001, 187–188; Laukkanen 2006, 105.  
2 Kontula & Haavio-Mannila 1995, 252–253; Puuronen 2003, 381; Avelin 2014, 273. 
3 Aaltonen 2006, 25–26; Taavetti 2014, 88.  
4 Aapola 2001, 41. 
5 Laukkanen 2006, 92. 
6 Petri/ v4, m1978/k2. 
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kokemuksiinsa kuuluneen ’’pussailua’’ tai ’’nuoleskelua’’. 1 Näistä kokemuksista 

kerrottiin lähinnä lyhyinä mainintoina, ja niitä muisteltiin nuoruuteen kuuluvana 

luonnollisena, harmittomana ja viattomanakin seksuaalisen kanssakäymisen 

harjoitteluna, kuten seuraavista Annan, Kristiinan ja Johannan muisteluista ilmenee.  

’’Pussailua, lähellä olemista. Ihan kilttiä sylissä istumista. Totuttelemista siihen että joskus 
saattaa olla joku oikeasti lähellä.’’ 2 

’’Pussailua kummempaa ei tullut "harrastettua’’.’’ 3 

’’Tutustuin lähinnä vastakkaisen sukupuolen edustajiin. He tulivat hakemaan tanssimaan 
jne. Näistä jutuista ei tullut mitään vakavampaa. Joskus oli vähän pussailua... eräässä 
tapauksessa yläaste-luokkakavereideni tunteman pojan kanssa, josta sai kuulla kuittailuja. 
Meininki oli harmitonta, viatonta ja kohteliasta: ihan eri planeetalta kuin ravintoloissa.’’4  

Myös Emilia muistelee omien jännittävinä ja hauskoina pitämiensä kokemustensa 

liittyneen ’’pussailuun’’, mihin hän myös vetää omat soveliaan seksuaalisen 

kanssakäymisen rajansa. Emilian muistelussa ilmenee lisäksi naisten ja tyttöjen 

seksuaalisuuteen liitetty sallimisen-tematiikka, jonka mukaan heidän toimijuutensa, 

sekä valtansa linkittyy siihen, miten pitkälle antavat poikien mennä näissä suhteissa 

tai hyväksyvätkö ylipäätään poikien lähestymisyrityksiä.5  

’’Pussailua tapahtui ehkä melko paljon, tämä tapahtui aina pihalla. Se oli jännittävää ja 
kivaa. Omat kontaktit jäivät aina siihen, eikä kukaan muistaakseni yrittänytkään päästä 
pidemmälle. Olin kyllä siitä tietoinen, että paljon muuta tapahtui Lavalla, itselle se ei olisi 
tullut kuuloonkaan.’’6 

Myöskään Antin mukaan intiimit kohtaamiset eivät edenneet seksin harrastamisen 

asteelle kävijöiden nuoren iän johdosta sekä siksi, että aikuiset kontrolloivat 

erityisesti tyttöjä kotiin lähdön aikaan. Intiimiä läheisyyttä ja koskettelua kuvataan 

niin Antin kuin yleisemminkin muiden vastauksissa viattomiksi, jos niihin ei liittynyt 

seksiä tai muuta paljaiden intiimialueiden koskettelua. 

’’Mitään sukupuolielämän tapahtumia ei Tanhuhovista jäänyt muisteltavaksi. Veikkaan aika 
yleisesti näin olevan. Oltiin kuitenkin siinä kuudentoista nurkilla ja kyydit odotti discon 
loputtua pihassa. Varsinkin tyttöjä oli usein vanhemmat autolla pihalla vastassa niin ehkä 
hätäiset pusut ja numerot vaihdettiin. Oli siellä toki halailua, pussailua ja sen sellaista, 
                                                      
1 Satu/ v5, n1971/k2. 
2 Anna/v14, n1985/k2. 
3 Kristiina/ v19, n1968/k2. 
4 Johanna/ v6, n1973/k2. 
5 Ks. Esim. Näre 2005, 100; Laukkanen 2006, 98; Ks. myös Purra 1998, 97–98. 
6 Emilia/ v15, n1987/k2. 
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mutta siihen se sitten jääkin. Ainakin minulla. Eikä Tanhuhovista löydetyt tuttavuudet 
seksiin johtaneet myöhemminkään. Eli ihan viatonta touhua loppujen lopuksi. En muista 
että kukaan olisi varsinaisesti seksistä haaveillut tuonne lähtiessä tai odottanut sitä 
löytävänsä. Ennemminkin "tuttavuuksia". Päästä vähän pussailemaan ja ehkä likistelemään 
rinnoista tai muuta pientä. Sitä ihastuksen tunteen huumaa ehkä enemmän jahdattiin. Ja 
sitä jännitystä että saako jonkin typyn iskettyä. (...).’’1  

Muutamissa vastauksissa muisteltiin kuitenkin, että myös ’’seksiä’’ saatettiin 

harrastaa esimerkiksi wc-tiloissa, pihalle parkkeeratussa autossa tai Tanhuhovia 

ympäröivässä metsikössä.2 Seksin harrastamisesta kertoivat lähinnä miesvastaajat, 

mutta hekin viittasivat siihen useimmiten yleisellä tasolla. Esimerkiksi Mikon 

käsityksen mukaan seksiä harrastetiin ’’aina kun oli mahdollisuus’’ sillä, ’’vain urpo 

olisi kieltäytynyt’’. 3 Katkelmassa seksuaalinen aktiivisuus näyttäytyy merkittävänä 

statusta nostavana ja mahdollisesti mieheyttäkin rakentavana tekijänä. Sami 

kuvailee puolestaan poikkeuksellisen monisanaisesti näkemyksiään diskoiltojen 

yhteydessä harrastetuista intiimin kanssakäymisen muodoista. Kokemusten 

omakohtaisuus tuodaan hieman suoremmin esille vasta viimeisessä lauseessa. 

’’Tanhuhovissa tuli melkein joka viikonloppuna kosketeltua, suudeltua, halailtua jne. Yleensä 
se oli sellaista viatonta, mutta kyllä molemminpuolista kopelointia housujen sisälläkin tuli 
harrastettua. Seksiäkin harrastettiin. Talvisaikaan mentiin yleensä vessaan "pikaisille". 
Kesällä lemmiskeltiin metsässä. Se oli jännää, koska kaikki tiesivät mitä tapahtuu kun 
käsikädessä kuljettiin metsään. Melko usein oli myös tirkistelijöitä lähipuskissa sekä muiden 
parien äänet kuuluivat. Se lisäsi kiihotusta. Pilasinpa yhdet äidin ostamat valkoiset 
housutkin mustikkamättään päällä.’’ 4  

Samin muistelussa intiimistä seksuaalisesta kanssakäymisestä tuli muiden katseiden 

saattelemana vertaisryhmän piirissä myös julkista. Nuorten seksuaaliseen 

kanssakäymiseen kohdistetun kontrollin vuoksi intiimien kanssakäymisen yksityiset 

tilat ja mahdollisuudet saattavat jäädä vähäisiksi. Aikuiskulttuurissa 

henkilökohtainen seksuaalielämä kuuluu selkeämmin yksityiselle alueelle. Sami 

mainitseekin ainoaksi nykynäkökulmasta hieman nolottavaksi asiaksi liian julkiset 

intiimit hellyyden osoitukset, ’’joissa housut auki on ’’hiplailtu’’ toisiamme kaikkien 

                                                      
1 Antti/ v17, m1978/k2. 
2 Petri/v4, m1978/k2; Sami/v8, m1971/k2; v10, 5 x n1969; Mikko/v13, m1985/k2; Katja/v24, 
n1972/k2. 
3 Mikko/v13, m1985/k2. 
4 Sami/v8, m1971/k2. 
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näkyvissä’’.1  

Intiimeihin tilanteisiin liittyneet, muistoina kerrotut tapahtumat, olivat kuitenkin 

sellaisia, joihin liittyi myös vahvoja ihastumisen tunteita. Ihastumisen tunne saattoi 

syntyä nopeastikin fyysisessä läheisyydessä kietoen seksuaaliseen haluun myös 

romanttisia tunteita. Seuraava katkelma on osa Samin pitkää ja yksityiskohtaista 

kertomusta yhdestä diskossa vietetystä illasta, ja se liittyy tilanteeseen, jossa hän on 

vilkkaan silmäpelin jälkeen uskaltanut lähestyä katselemaansa tyttöä. Katkelma 

mukailee perinteistä romanttisen kohtaamisen kerrontatraditiota alkaen tytön 

ulkonäön kommentoinnilla ja päättyen traditiolle tuttuun ilmaisuun ajan ja paikan 

katoamisesta.2 

’’(…) Katsoessani noihin kirkkaansinisiin silmiin, joiden yläpuolella viehkeä tupeerattu 
otsakiehkura heilahteli kevyesti musiikin tahdissa, tunsin todella voimakasta vetoa tätä 
kaunista olentoa kohtaan. Samassa DJ laittoi pyörimään Broadcastin You brake my heart 
biisin. Vaikka biisi itsessään on varsin surullinen, se on samalla kaunis ja sopi jotenkin 
tuohon maagiseen hetkeen. Painauduimme toisiamme vasten tiiviisti ja keinuimme musiikin 
tahdissa. Tytön makean hajuveden tuoksu sekoittui omaan hieman viiniltä tuoksahtavaan 
hengitykseeni. I was in Love. Biisin edetessä painauduimme entistä tiiviimmin toisiamme 
vasten samalla kietoen käsivartemme entistä tiukemmin toistemme ympärille. 
Luonnollisesti nuorelle pojalle tämä aiheutti sangen jännittävän tilanteen myös housuihin ja 
nolona yritin hieman perääntyä. Tyttö kuitenkin piti kovaa kiinni ja päätin rentoutua. 
Seuraavan hitaan alkaessa suutelimme jo kiihkeästi. Aika ja paikka tuntui kadottavan 
merkityksensä. Emme enää edes huomanneet muita tanssijoita, vaan siellä oli vain me 
kaksi. Tuo hetki tuntui kestävän ikuisuuden. (…)’’3 

Samin kertomuksen pääjuoneksi muodostuu kohtaaminen kyseisen tytön kanssa, 

mikä ei kuitenkaan suju täysin ongelmitta. Sami ja tyttö lähtevät kuitenkin lopulta 

illan päätteeksi Samin kotiin, ja he viettävät yön yhdessä. Sami päättää kertomuksen 

seuraaviin sanoihin:  

’’Tuo ilta on syöpynyt muistiini ikuisiksi ajoiksi. Tytön nimi oli Laura ja pari vuotta minua 
vanhempi. Emme koskaan alkaneet varsinaisesti seurustella ja taisin tavata hänet tuon 
ikimuistoisen yön jälkeen vain kerran. Hän oli pääkaupunkiseudulta, joten Tanhuhovi ei ollut 
hänen vakiopaikkansa. Olisi varmaan hauska törmätä jossain ja nauraa tälle sangen 
hellyttävälle teinikohtaamiselle.’’4 

Lyhyetkin kohtaamiset saattoivat siis olla hyvinkin tunnelatautuneita ja piirtyä 

                                                      
1 Sami/ v8, m1971/k2. 
2 Purra 1998, 78–79. 
3 Sami/ v8, m1971/k1. 
4 Sami/ v8, m1971/k2. 
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syvälle muistiin. Sami ottaa kuitenkin etäisyyttä tunteiden vakavuuteen kuvailemalla 

tapaamista ’’hellyyttäväksi teinikohtaamiseksi’’. Ylipäätään aineiston 

henkilökohtaisimmat minä-muotoiset muistot liittyivät useimmiten erilaisiin 

sukupuolisiin kohtaamisiin, mikä on luonnollista, sillä seksuaalisuuden merkitykset 

ovat usein hyvin henkilökohtaisia. Tämä voi toisaalta selittää myös sitä, miksi lopulta 

kovinkaan monet eivät näistä kokemuksista kertoneet avoimesti. Riikka Taavetin 

mukaan seksuaalisuudesta voi olla vaikea kirjoittaa henkilökohtaisuuden lisäksi siksi, 

että siihen liittyy samalla vahvoja yhteisöllisesti määrittyneitä normeja.1 

Niin nais- kuin miesvastaajatkin muistelivat kuitenkin kokeneensa monia eriasteisia 

intiimejä kanssakäymisiä, ja nämä miellettiin tärkeiksi nuoruuteen kuuluviksi 

toiminnoiksi sekä kokeiluiksi, joihin ei liittynyt juurikaan problemaattiseksi 

miellettyjä puolia. Yleisesti ottaen miesten muistelussa eriasteiset seksuaaliset ja 

intiimit kokemukset saivat hieman enemmän tilaa ja joukossa oli niitäkin, jotka 

muistelivat kokemuksia suhteellisen avoimesti ja monisanaisesti. Vaikka naisten 

seksuaalinen liikkumatila on kasvanut, kulttuurisesti vallitseva käsitys 

heteroseksuaalisuudesta on edelleen pitkälti määrittynyt miehisestä näkökulmasta 

miesten aloitteellisuutta ja aktiivisuutta korostavaksi.2 Aktiivisen seksuaalisen 

kanssakäymisen kuvaaminen saattaa siten olla miehille helpompaa ja 

hyväksyttävämpää, ja näkökulma voi selittää osittain sitä, miksi kokemukset myös 

miellettiin tärkeiksi. Muisteluissa toimintaa motivoivat monesti kuitenkin 

ihastumiseen ja huomatuksi tulemiseen liittyvät tunteet niin nais- kuin 

miesmuistelijoidenkin keskuudessa, vaikkakin naismuistelijoiden varsinaiset muistot 

käsittelivät useammin toiveita kuin toteutuneita kanssakäymisiä. 

  

                                                      
1 Taavetti 2014, 88–89; ks. myös Kontula & Haavio-Mannila 1995, 21. 
2 Juvonen 2006, 74–77.  
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4 DISKOILLAN KAAVA: TILAT JA TOIMINTA 

4.1 Levikset jalkaan ja menoksi,1 luvalla tai ilman 

Tanhuhovin diskoillat olivat odotettuja tapahtumia, ja niihin liittyi paljon odotusta, 

jännitystä sekä tunnelmaan virittäytymistä ja iltaan valmistautumista monin eri 

tavoin. Valmistautumiseen liittyi esimerkiksi erilaisia käytännön järjestelyjä, kuten 

juomien ja kyytien hankkimista, ja ne vaativat nuorilta alaikäisyyden vuoksi usein 

hieman enemmän vaivaa. Toisinaan järjestelyt oli pidettävä myös vanhemmilta 

salassa, kuten katkelmassa Samin yhden illan muistelusta ilmenee.  

’’(…) Kotona Bon Jovia levylautaselle ja pikainen suihku. Sitten tärkein osio, eli vaatteet ja 
"juhlarepun pakkaus". Koska repun sisältö oli pidettävä salassa äidiltä alaikäisyyteni takia, 
menin pakkaamaan sitä varastoon. Muutamaa päivää aiemmin olin kätkenyt kaverin 
isoveljen noutamat oluttölkit ja "omppupomppu" pullon halkopinon taakse. Tarkkaan 
sukkien sisään, jottei kolahtele. Sitten takaisin sisälle ja hiusten muotoilu hiuslakalla ja 
muilla töhnillä. Pakkasta oli about -20 astetta, mutta tuohon aikaan ei pipoa päähän 
laitettu. Juhlakengät jalkaan, takki päälle ja kohti bussipysäkkiä. (…)’’ 2 

Iltaan liittyvä laittautuminen oli erityisesti naisten muisteluissa tärkeä iltaan liittyvä 

rituaali, mistä kirjoitettiin hyvin rutiininomaisena toimintana. Valmistautumiseen 

liittyi yleensä vaatteiden huolellista valintaa, hiusten laittoa sekä meikkausta 

yhdessä kaverin tai useamman kanssa. Omaan ulkoiseen olemukseen panostamisen 

voi myös katsoa olleen valmistautumista esillä olemiseen ja huomatuksi tulemiseen 

diskon julkisessa ja sosiaalisessa ympäristössä. Tyytyväisyys omaan ulkonäköön voi 

lisätä itsevarmuuden tunnetta sekä lisätä tunnetta sosiaalisesta kyvykkyydestä.3 

Esimerkiksi Marika muistelee, kuinka tärkeää huolellinen valmistautuminen ja sen 

kautta saavutettu itsevarmuus hänelle oli. Sen saavuttamiseksi oltiin valmiita 

tekemään sellaisiakin töitä, joihin ei muuten ’’teininä’’ olisi tullut tartuttua. 

’’Valmistautuminen vei tunteja. Olin kuullut että nainen on kauneimmillaan 2 tuntia saunan 
jälkeen - saunoin siis ensin. Teininä en normaalisti pessyt itse vaatteitani, mutta koska 
lempifarkut olivat unohtuneet huoneen nurkkaan, pyöritin ne kiireesti koneessa ja 
kuivausrummussa. Oli tärkeää saada "oikeat" vaatteet päälle, juuri ne joissa tunsin itseni 
hyvännäköiseksi. (…).’’4 

                                                      
1Lausahdus on poimittu Antin yhden illan muistelusta: (…) Reissuissa oli aina sama kaava. Koulusta 
kotiin, sitten suihkuun, Levikset jalkaan ja kavereitten kanssa menoksi. (…) (Antti/ v17, m1978/k2) 
2 Sami/ v8, m1971/k1. 

3 Nykyri 1996, 30–31; Avelin 2014, 345. 
4 Marika/v7, n1974/k1. 
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Naisten diskoilua tutkineen Tuija Nykyrin mukaan naisten odotetaan yleisesti olevan 

huoliteltuja, ja siten laittautuminen voi olla jopa sisäistetty normi. Samalla se on 

kuitenkin usein tärkeää ja hauskaa ystävien ja kavereiden yhteistä aikaa.1 

Esimerkiksi Elina muistelee, kuinka laittautuminen oli tärkeä monta tuntia kestävä 

yhteinen projekti. Myös Päivi muistelee iltaan valmistautumisen tapahtuneen 

yhdessä kaverin kanssa sopivan taustamusiikin säestyksellä.  

’’Valmistelu iltaan aloitettiin jo monta tuntia aiemmin, yleensä menin kaverini luokse 
Nummentaakse, ja hänen kotonaan valitsimme yhdessä vaatteita ja meikkasimme. Kaikki 
tehtiin yhdessä, kaverin onnistunut meikki, kampaus ja vaatteet tuntuivat yhtä tärkeiltä kun 
omakin ulkonäkö. (…).’’2  

’’Asuin noihin aikoihin Sammatissa ja paras ystäväni oli muuttanut Mustiolle. Yleensä hän 
matkusti luokseni tai minä Mustiolle ja sieltä sitten bussilla Lohjalle ja Tanhuhoviin. 
Valmistautumiseen kuului hiusten laitto, meikin teko ja vaatteiden tiukka valitseminen 
musan soidessa, oli se sitten Teddy and the Tigersia, Hurriganesia tai myöhemmin 
diskomusaa, esim. Boney M. ajankohta siis 70- ja  80 - lukujen taite.’’3 

Omien diskovuosien aikainen populaarimusiikki, nuorisomuodit ja alakulttuureihin 

liittyvät pukeutumistyylit toimivat monelle muullekin muistelijalle yleisempinä 

muistin kiinnekohtina, joiden kautta nuoruusaikoja paikannettiin osaksi laajempaa 

ajallista kontekstia. Esimerkiksi musiikilla katsotaan olevan tärkeä merkitys 

nuoruudessa myös osana identiteetin rakentumista. Nuoruuden musiikkityylit 

voivat myös vanhemmiten mahdollistaa itsensä identifioimisen osaksi tiettyä 

vuosikymmentä.4  

Alkuiltaa saatettiin viettää mahdollisuuksien mukaan muutenkin yhdessä 

kavereiden kanssa esimerkiksi saunoen, pelaillen, musiikkia kuunnellen ja 

alkoholijuomia nauttien. Monesti tämän kaltaiseen vapaaseen hengailuun ei 

kuitenkaan ollut tiloja tai paikkoja, jolloin myös diskomatkat saattoivat olla 

merkityksellisiä arjesta irrottautumisen ja yhdessäolon tiloja. Paikan päälle diskoon 

mentiin harvemmin yksin, joten kaverit tavattiin yleensä viimeistään matkan 

varrella. Monet muistelivat kokoontuneensa esimerkiksi Tanhuhovin läheisyydessä 

sijainneelle hiekkakuopalle tai koulun pihalle tapaamaan tuttuja ennen siirtymistä 

                                                      
1 Nykyri 1996, 30–31. 
2 Elina/ v11, n1980/k1. 
3 Päivi/v2, n1965/k1. 
4 van der Hoeven 2015, 317–318. 
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varsinaiselle tapahtumapaikalle. Antin muistelussa iltaan orientoituminen yhdessä 

kavereiden kanssa tapahtuukin pääasiassa vasta matkan aikana. 

’’Me kuljettiin Tanhuhoviin aina autokyydillä. Joku vanhempi kaveri tai tuttu bensarahaa 
vastaan lähti aina viemään ja hakemaan. Meillä oli aina sama 3-4 hengen porukka jonka 
kanssa mentiin. Matkan aikana nautittiin bisseä ja kuunneltiin musaa, naurettiin, kerrottiin 
juttuja ja poltettiin tupakkaa. Takaisintulomatkalla jurotettiin tai nukuttiin.’’1 

Toiset kulkivat diskoon pitkänkin matkan takaa, ja diskossa käyminen saattoi 

laajentaa nuorten elinympäristö myös maantieteellisesti. Poikkeuksellinen matka 

sekä siihen liittyvä vaivannäkö saattoivat olla muistoa merkityksellistäviä tekijöitä, 

kuten alla olevassa Kristiinan muistossa. Muistossa kuvastuu myös tietynlaista 

nuoruuden intoa ja itsepäisyyttäkin: paikalle oli päästävä, vaikka se vaatikin aikaa ja 

viitseliäisyyttä nuorten rajallisempien liikkumismahdollisuuksien vuoksi. 

’’Yksi mieleenpainuvimmista illoista, kun oli PAKKO päästä Tanhuhoviin, alkoi kotona 
Bollstassa. Tavarat kasaan ja polkupyörällä 10 km Karjaalle bestiksen luo valmistautumaan 
(bilevaatteet ja huima 80-luvun meikki). Siitä vielä muutama kilometri keskustaan 
odottamaan yhteiskuljetusta Hanko-Tanhuhovi. Bussissa jännitys nousee kattoon. Perillä se 
lähes joka viikonloppuinen jatkuva tanssiminen, diskon kierto, ihastusten etsiminen, tuttujen 
kanssa juttelu, viimeiset hitaat...Ja kotiinpaluu bussilla Karjaalle ja sieltä polkupyörällä 
takaisin se 10 km kotiin. Oli taas maanantaina mitä muistella viikonlopusta :)’’2 

Uutta saattoi olla myös itsenäinen liikkuminen ilta- ja yöaikaan. Kaikilla vastaajilla ei 

ollut mahdollisuuksia hyödyntää järjestettyjä kuljetuksia tai muita kyytejä, jolloin 

etenkin kotimatkat saattoivat aiheuttaa huolta niin muistelijoissa itsessään kuin 

heidän vanhemmissaankin. Koettuja turvattomuuden tunteita tuotiin esille etenkin 

niiden muistoissa, jotka eivät asuneet kävelymatkan päässä. Yölliseen kaupunkiin on 

katsottu liittyvän erityisesti mielikuvien tasolla väkivallan uhkaan liittyviä pelkoja, 

joita tehostavat media, huhut sekä vanhempien varoitukset. Nuorille yöllinen 

ympäristö voi olla hyvin ambivalentti, sillä pelottaviksi koettuja paikkoja ei aina ole 

mahdollista vältellä, jos haluaa olla osallisina tapahtumista. Pelon on katsottu 

rajoittavan erityisesti naisten ja tyttöjen yöllistä liikkumista.3 Esimerkiksi Susanna4 ja 

Minna5 muistelivat toivoneensa vanhempiensa huolehtivan turvallisesta 

                                                      
1 Antti/v17, m1978/k2. 
2 Kristiina/v19, n1968/k1. 
3 Koskela & Tuominen 1995; Semi 2010, 194. 
4 Susanna/v20, n1974/k2. 
5 Minna/ v18, n1978/k2. 
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kulkemisesta diskoon ja takaisin, kuten he usein tekivätkin. Kyyditseminen saattoi 

olla myös keino valvoa ja kontrolloidakin nuorten toimintaa. Elina muistelikin, että 

heitä hakemaan tulleet kaverin vanhemmat ’’samalla tarkkailivat haisimmeko 

tupakalta ja olimmeko selvin päin’’.1 

Useampikin vastaaja muisteli vanhempiensa varoitelleen liftaamisesta tai vieraiden 

kyytiin nousemisesta, ja muistelijat liittivät itsekin näihin riskejä sekä vaaran 

mahdollisuuksia. Liftaaminen mainittiin kuitenkin melko usein yhdeksi kulkemisen 

vaihtoehdoksi. Ainakin vielä 1950- ja 1960-luvuilla liftaaminen on ollut yleistä, ja 

siihen saatettiin tuolloin liittää myös mahdollisuus päästä kontaktiin toisen 

sukupuolen kanssa.2 Päivi muisteli yhden illan kuvauksessaan diskon pihalla olleita 

vanhempia poikia, jotka yrittivät houkutella tyttöjä kyytiin. Hän kertoo kuitenkin, 

että he olivat päättäneet pysyä kaverin kanssa yhdessä ja ’’jättää hölmöilyt muille’’. 

Kotiin Päivi muistelee kuitenkin liftanneensa ystävänsä kanssa, sillä muitakaan 

vaihtoehtoja ei ollut. Hänkin viittaa liftaamiseen liittyneisiin riskeihin todetessaan, 

että ’’mitään ikävää ei onneksi ikinä kyllä liftatessa sattunut’’.3 Sami puolestaan 

muistelee joutuneensa kerran uhkaavaan tilanteeseen liftatessaan. Hän ei 

kuitenkaan kerro itse tilanteesta sen tarkemmin, mutta mainitsee selvinneensä siitä 

nokkeluutensa ja vikkelyytensä avulla. 

’’Oma äitini oli aluksi hiukan järkyttynyt kuulutaan meidän olleen Tanhuhovissa. Aika pian 
kuitenkin hyväksyi tosiasian, että menen sinne joka tapauksessa. Alkoi kannustamaan ja 
tukemaan taloudellisestikin. Lähinnä siksi, että olisi rahaa tulla bussilla kotiin yöllä. 
Liftaaminen ei ole kuitenkaan kovin turvallista touhua, jonka kerran jouduin toteamaan. 
Onneksi selvisin neuvokkuuteni ja nopeuteni ansiosta uhkaavasta tilanteesta. Ilman lupaa 
tuli käytyä muutaman kerran, kuten mainitsin.’’4 

Samin kirjoitus liittyy kysymykseen vanhempien suhtautumisesta diskossa 

käymiseen, ja hän kertoo äidin taipuneen pienoisen alkujärkytyksen jälkeen nuoren 

päättäväisyyden edessä ja pyrkineen kontrollointiyritysten sijaan tukemaan 

käyntien turvallisuutta. Muisteluissa tuotiin esille myös, että monet vanhemmat 

ymmärsivät nuorten tarvitsevan omaa tilaa ja aikaa, vaikka kaikki eivät pitäneetkään 

                                                      
1 Elina/ v11, n1980/k1. 
2 Kontula & Haavio-Mannila 1995, 252. 
3 Päivi/v2, n1965/k1. 
4 Sami/v8, m1971/k2. 
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oman nuorensa ulkona käymisestä. Suurin osa vastaajista kertoi kuitenkin 

vanhempiensa hyväksyneen diskossa käymiset ongelmitta. Toiset myös arvelivat 

vanhempien päästäneen heidät diskoon, sillä silloin he ainakin tiesivät missä ja 

kenen kanssa nuori oli, ja ainakin uskoivat nuorten viettävän iltaa turvallisesti 

sisätiloissa.1 Tanhuhovin disco järjestettynä ja ohjelmallisena tapahtumailtana 

saattoi siis vanhempien mielessä olla parempi vaihtoehto kuin muissa täysin 

valvomattomissa paikoissa oleskelu.  

Vain Laura toi suorasti esille, että hänen vanhempansa olivat kieltäneet diskossa 

käymisen kokonaan.2 Hänen mukaansa tämä johtui siitä, että vanhemmat tiesivät, 

’’että nuoret siellä paljon ryypiskelee ja todella konflikti herkkä paikka’’. 3 Laura 

kuitenkin muisteli onnistuneensa aina kiertämään kiellon menemällä jollekin 

sellaiselle kaverille yökylään, jonka vanhemmat olivat käyntien suhteen sallivampia. 

Myös Marika arvelee vanhempiensa pelänneen diskoympäristön turmelevia 

vaikutuksia. Hän pohtii asiaa vanhempiensa näkökulmasta ja ymmärtää heidän 

huolensa liittyneen välittämiseen, vaikka ei jaakaan käsitystä vanhempien diskoon 

liittämistä mielikuvista. 

’’Vanhempani, erityisesti isäni, ei ollenkaan pitänyt siitä että kävin Tanhuhovissa. En 
kuitenkaan koskaan joutunut menemään sinne salaa, olin aika itsepäinen nuori. Luultavasti 
vanhempani pelkäsivät päihdekokeiluja, seksikokeiluja ja sitä että joudun "huonoon 
seuraan". Lisäksi heillä varmaan oli taakkanaan vanhan ajan näkemys tanssipaikoista 
jonkinlaisina "synnin pesinä". He ikään kuin toivoivat minulle jotakin turvallisempaa ja 
"parempaa".’’4 

Marikakin kuvailee itseään päättäväiseksi ja itsepäiseksi nuoreksi, jota vanhempien 

kiellot eivät olisi estäneet. Useampi muukin muistelija toi esille, että he olisivat 

olleet valmiita keksimään keinot diskoon pääsemiseksi, jos vanhemmat olisivat 

pyrkineet rajoittamaan diskokäyntejä.  Antti kuitenkin arvelee saavuttaneensa 

vanhempien luottamuksen, ja kun matkatkin olivat turvatut, ei tähän ollut koskaan 

tarvetta.  

                                                      
1 Ks. myös Avelin 2014, 363–364. 
2 Tosin on huomattava, että on mahdollista, etteivät jotkut nuoret käyneet Tanhuhovin discossa 
lainkaan vanhempien kielloista johtuen.  
3 Laura/v21, n1985/k2. 
4 Marika/v7, n1974/k2. 
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’’Minun kotoani Tanhuhovissa käynti oli ihan ok. Kun oli aina kyyti varma takaisin ja sillä 
tavalla. En oikeastaan kyllä tiedä kiinnostiko heitä kovinkaan paljon että siellä ravasin. Olin 
kai osoittautunut jo fiksuksi, etten järjestänyt itseäni hankaluuksiin tai että tulin aina kotiin 
yöksi kuitenkin. Että kyllä minulla aina lupa oli mennä. Jos ei, niin olisin varmaan mennyt 
ilman. Se olisi ollut helppo toteuttaa sanomalla menevänsä esim. kaverille yöksi tms. Sitten 
oltaisiinkin karattu Tanhuhoviin. Kyllä sinne oltaisiin menty, luvalla tai ilman.’’1 

Monissa muistoissa jaettiin siis käsitys nuorten oikeudesta omaan tilaan ja aikaan, 

joita vanhempienkaan ei katsottu täysin pystyvän rajoittamaan. Sinikka Aapolan 

mukaan nuoret saattavat pitää loukkauksena vanhempien turhina pitämiään 

epäluottamuksen osoituksia, sillä he usein kokevat olevansa itse tarpeeksi kypsiä ja 

järkeviä huolehtimaan itsestään ja rajoistaan.2 Liikkumavapauden lisääntymisen on 

myös katsottu olevan yksi symbolinen etappi matkalla kohti aikuisuutta, sillä siihen 

liittyy olennaisesti vanhempien kontrollin heikkeneminen.3  

4.2 Juhlajuominen osana diskoiltoja 

Suomalaisessa juhlimiskulttuurissa hauskanpidon yhteys alkoholin kuluttamiseen ja 

humaltumiseen on ollut pitkään vahva.4 Alkoholinkäyttö oli varsin yleistä myös 

diskoiltojen yhteydessä, sillä vain neljän muistelijan mukaan heidän iltoihinsa ei 

kuulunut lainkaan alkoholijuomien kuluttamista. Muiden muistelijoiden mukaan 

alkoholinkäyttö oli enemmissä tai vähemmissä määrin osa yhdessä vietettyjä 

diskoiltoja. Monet muistelijat toivat esille kuitenkin alkoholinkäytön 

tilannekohtaisuuden kertomalla, että juominen oli satunnaista ja paikalla käytiin 

myös selvinpäin. Toisille Tanhuhovin disco oli lisäksi ympäristö, jossa he kokivat 

ensimmäiset alkoholikokeilunsa ja humalansa.  

Nuorten on katsottu sosiaalistuvan alkoholikulttuuriin Suomessa suhteellisen 

varhain, sillä suurin osa nuorista on tutustunut alkoholinkäyttöön ennen kuin se olisi 

heille laillista, eli ennen 18-vuoden ikää.5 Alkoholikulttuurin sisäistämisessä 

aikuismaisen juomatavan omaksumisen on, ainakin aikaisemmin, katsottu olevan 

                                                      
1 Antti/ v17, m1978/k2. 
2 Vrt. Aapola 2002.  
3 Aapola 1999, 249–250. 
4 Ks. esim. Apo 2001.  
5 Ahlström & Karvonen 2010, 138; Alaikäisten nuorten alkoholinkäyttö on kuitenkin ollut laskussa 
läpi 2000-luvun. 15–16-vuotiaiden humalajuominen ja alkoholinkäyttö on laskenut voimakkaasti 
vuosien 1999 ja 2015 välillä. Myös täysin raittiiden osuus on kasvanut ajanjaksolla. (Raitasalo & 
Huhtanen & Miekkala 2016, 33.) 
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tärkeä siirtymäriitti siirryttäessä lapsuuden maailmasta nuoruuteen, ja nuorten on 

katsottu myös luovan juomistilanteissa omaa itsenäistä, perheestä riippumatonta 

sosiaalista ympäristöä.1 Yläasteikästen alkoholinkäyttöä 1990-luvun lopulla 

tutkineen Jaana Jaatisen mukaan alkoholikulttuuriin sosiaalistuminen tapahtuu 

usein yläastevuosina ja monille yhdeksäsluokkalaisille juhlinta ja siihen liittyvä 

juominen on jo tuttua ja arkipäiväistä.2 Myös tilastojen valossa tutkielmani 

käsittämällä ajanjaksolla nuorten alkoholinkäyttö on ollut yleistä. 3    

Muisteluissa painottuivat alkoholinkäytön ja päihtymisen arjesta irrottavat sekä 

sosiaaliset merkitykset, joiden katsotaan yleisemminkin liittyvän juhlajuomiseen. 

Tavoitteena oli pieni ’’olutpöhnä’’ tai ’’nousuhumala’’, mikä poisti liikoja estoja ja 

siivitti rentoon juhlatunnelmaan. Juominen ja humaltuminen ovatkin keinoja siirtyä 

juhlan aikaan ja tilaan, jossa vaikuttavat arkisesta poikkeavat normit ja 

käyttäytymismallit.4 Erityisesti nuorten juomisen on katsottu liittyvän kiinteästi 

hauskanpitoon ja siihen kytkeytyvään yhdessäoloon.5 Juominen ja päihtyminen 

voivat olla myös tapa vahvistaa ystävyys- ja kaverisuhteita, minkä lisäksi 

juomistilanteisiin liittyy usein mahdollisuus luoda uusia suhteita.6  

Juomista saatettiin perustella myös kaikki-logiikan mukaisesti sillä, että sitä 

tekivät ’’kaikki muutkin’’ ja että, se ’’ vain kuului nuoruuteen’’, kuten esimerkiksi 

Anna seuraavassa lainauksessa tuo esille. Annan kommentin voi myös mieltää 

vasta-argumentiksi nuorten päihteiden käyttöön liittyvälle julkiselle ja 

asiantuntijoiden keskustelulle, missä nuoret kuvataan usein uhreina ja syitä 

ongelmalliseksi mielletylle päihteiden käytölle haetaan ympäröivistä olosuhteista.7 

Samalla se voi olla myös tutkijalle tai lukijalle suunnattu tulkintavihje. 

’’Juominen ja tupakointi oli molemmat osittain kavereiden kanssa yhdessä tehtyjä juttuja. 
Turha syyttää Tanhuhovia tai kaveripiiriä kummastakaan, kumpikin olisi kuitenkin tullut 
tehtyä ennemmin tai myöhemmin.’’8 

                                                      
1 Karvonen 2002, 89, 91. 
2 Jaatinen 2000, 143–144. 
3 Salasuo & Tigerstedt 2007, 21–24. 
4 Apo 2001, 129; Törrönen & Härkönen 2016.  
5 Jaatinen 2000; Simonen & Maunu 2010. 
6 Maunu & Simonen 2010, 88; Ks. myös Apo 2001, 129.  
7 Vrt. Aaltonen & Honkatukia 2002.  
8 Anna/v14, n1985/k2. 
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Alkoholin käyttö oli siis diskoiltojen yhteydessä tavallista, mutta muisteluissa oli 

havaittavissa vaihtelua niin juomatavoissa kuin juomiseen suhtautumisessakin. 

Suomalaista alkoholikulttuuria katsotaan edelleen pitkälti määrittelevän sen 

humalahakuisuus, mutta erityisesti 2000-luvun tutkimuksissa on kiinnitetty 

huomiota niin humalajuomisen kuin muidenkin juomistapojen moniin eri 

variaatioihin päihtymisen asteen, tavoitteiden ja merkitysten suhteen.1 

Esimerkiksi Jukka Törrönen ja Antti Maunu ovat eritelleet erilaisia juomistilanteita 

sekä niihin liittyviä käytäntöjä. Yhdeksi nuorten aikuisten humalahakuisten 

juomistilanteiden lajityypiksi Törrönen ja Maunu ovat erotelleet bilettämisen, joka 

sopii kuvaamaan myös useimpien alaikäisten nuorten juhlimista Tanhuhovin 

kontekstissa. Bilettämisen kaavaan kuuluu aloittelu, jossa tunnelmaa kohotetaan 

esimerkiksi juoden, jutellen ja musiikkia kuunnellen. Illan edetessä siirrytään 

julkiseen tilaan, kuten ravintolaan tai kaupunkiin, missä tunnelma tiivistyy ja on 

mahdollista tavata muitakin tuttuja. Illan päättää biletyspaikan sulkeutuminen, tai 

sitä ennen väsymys, jonka seurauksena palataan kotiin. Illan lopetuksena saattavat 

toisinaan toimia myös jatkobileet.2 Vastaavaa kaavaa noudattelee esimerkiksi 

Lauran kuvaus yhdestä diskoillasta. Kuten monissa muissakin muisteluissa, alkoholi 

linkittyy yhdeksi elementiksi yhdessä kavereiden kanssa vietettyä iltaa. Se tai 

humaltuminen ei kuitenkaan nouse muita illan vieton osia tärkeämmäksi tekijäksi, 

vaikka onkin keskeinen osa sitä määritellessään esimerkiksi sisälle diskoon 

menemisen aikataulun.  

’’Käytiin Tanhuhovin discossa yhdessä yläastekavereiden kanssa katsomassa bändejä. 
Otetaan esimerkiksi yksi ilta Apulanta-yhtyeen keikasta Tanhuhovilla. Aloitettiin ilta kaverin 
luona joka asui siinä Tanhuhovin lähellä. Valmistauduttiin tyttöjen kanssa iltaan 
meikkaamalla, ottamalla alkoholia ja kuuntelemalla Apulannan uusinta cd:tä. Noin. 22.00 
kävelimme Tanhuhoville, näimme paljon tuttuja Tanhuhovin pihalla ja siitä matka jatkui 
iltaa viettämään sisälle kun juomat oli juotu. Discossa tanssittiin, juotiin piilopulloja 
vessassa, ja kuuntelimme Apulannan keikan, grillistä ostettiin ranskalaisia. Kun tapahtuma 
päättyi suuntasimme jatkobileisiin tai kotiin.’’3 

Muutaman vastaajan muisteluissa oli puolestaan hahmotettavissa kaikuja 

karnevalistisesta tai herooisesta humalasta, jota määrittelee selkeästi rankempi 

                                                      
1 Esim. Apo 2001; Tigerstedt & Törrönen 2005; Maunu & Simonen 2010.  
2 Törrönen & Maunu 2006; Ks. myös Törrönen 2005; Maunu & Simonen 2010, 89–90.  
3 Laura/v21, n1985/k1. 
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päihtyminen sekä irrottautuminen arjen paineista, normeista ja järjestyksistä. 

Näissä humalakokemuksissa esimerkiksi ruumiin kontrollin menetykset ovat 

yleisempiä ja hyväksyttävämpiä. Kuitenkin myös tässä juomistyypissä keskeisiä ovat 

sen sosiaaliset merkitykset.1 Annelin yhden illan kuvaus rakentuu enemmän 

juomisen ja humaltumisen seurausten ympärille. Viittaukset oksenteluun sekä 

toisinaan tapahtuneisiin sammumisiin kuvaavat myös rankempaa päihtymistä. 

’’Alkoi rahan mankumisella äidiltä ja röökin varastamisella isäpuolelta. Rahoilla lähikioskilta 
kassi kaljaa ja kaverille meikkaamaan ja juomaan. Siellä sai ottaa vaikka vanhemmat 
kotona. Kävellen kohti lavaa ja matkalla pussikaljaa. Perillä osa kaljoista metsään piiloon ja 
rahaa pummaamaan pihalle. "Anna markka" ja rahat kasassa. Sisään ja leima käteen. 
Discossa kävelyä, kavereitten kanssa ringissä tanssimista. Vessaan joukolla ja pojista 
puhumista. Klo 11 ulos juomaan loput kaljoista metsään. Sisällä discon kiertelyä, ei 
useinkaan haettu tanssimaan. Tyttöringissä enimmäkseen keskenään. Joskus kun humaltui 
liikaa niin sammui vessaan ja tytöt veti pulkalla kotiin. Usein oksennettiin matkalla. (…).’’ 2 

Lauran ja Annelin muisteluissa pohjia juotiin jo kaverin kotona, mikä ei kuitenkaan 

vastaajien keskuudessa ollut kovinkaan yleistä, sillä oletettavasti monenkaan 

vanhemmat eivät ainakaan avoimesti hyväksyneet alaikäisten juomista. Alkoholin 

ostaminen ja nauttiminen ei myöskään luonnollisesti ollut alaikäisille sallittua diskon 

puolella. Siksi juominen paikantui monesti osaksi matkoja sekä perille päästyä 

erityisesti Tanhuhovia ympäröivään metsikköön. Varsinkin ne nuoret, jotka 

säännöllisesti käyttivät alkoholia, suuntasivat kulkunsa ennen sisälle menoa ’’Lavan 

mettään’’.3 Ulkosalla oltiin valmiita viettämään aikaa epämukavissakin olosuhteissa: 

erityisesti kylmät talvipakkaset herättivät parin vastaajan mielissä vieläkin 

vilunväristyksiä, ja he mainitsivatkin tämän yhtenä diskoiltoihin liittyneenä ikävänä 

puolena.4 Nuorilla ei kuitenkaan useinkaan ollut muitakaan vaihtoehtoja, mikäli 

juominen koettiin tärkeäksi osaksi iltaa.  

Juomisen ohella pihalla tai metsikössä tavattiin vielä kavereita sekä tuttuja ja 

bongailtiin yleisesti, keitä paikalle oli saapunut. Tanhuhovin ympäristön voikin 

mieltää diskon lisäksi yhdeksi biletyksen julkiseksi paikaksi, mihin kerääntyi nuoria 

eri alueilta. Juomisen ja kollektiivisen päihtymisen voidaan katsoa olevan myös 

                                                      
1 Törrönen & Maunu 2006, 511; Törrönen 2005, 497–498.  
2 Anneli/v3, n1964/k1. 
3 Emilia/ v15, n1987/k1/k2; Laura/ v21, n1985/k2. 
4 Anna/v14, n1985/k2; Antti/ v17, m1978/k1. 
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nuorten keinoja ottaa tiloja haltuun ja määritellä niitä heidän kontrolloimikseen 

alueikseen.1 Metsikköön kokoontuneeseen juhlivaan ja juovaan joukkoon liityttiin 

oman kaveriporukan kanssa ja saatettiin lähestyä myös ennestään tuntemattomia 

ihmisiä, kuten seuraavista Samin ja Annan iltaa kuvaavista katkelmista ilmenee. 

Monille metsikkö oli välitilan kaltainen paikka, jossa vielä luotiin yhdessä tunnelmaa 

ja odotuksia iltaa kohtaan ennen sisälle siirtymistä. Toisille pihalla vietetty aika oli 

kuitenkin jopa illan huipentuma, kuten Anna viimeisessä esimerkissä toteaa.2 

’’(…) Kun saavuttiin Tanhuhovin pihalle, sännättiin äkkiä metsän suojaan reput selässä 
viuhuen. Metsässä oli porukkaa enemmänkin, koska eihän sitä vielä klo 20 sisään menty. 
Eväspullot esiin ja mukaan notkumaan. Puolikkaan omenaviinipullon jälkeen alkoikin 
mukavasti olo sumentua ja keskustelu sujui jouhevasti ihan kaikkien kanssa. Pääosin 
yritettiin tietysti iskeä tyttöjä tyhjänpäiväisillä ennakkoon opetelluilla sloganeilla. (…).’’ .

3  

’’Todellakin vietin pihalla aikaa! Piha oli tavallaan se, minkä takia sinne mentiin ja sisälle 
liikuttiin kun oli liian kylmä tai juomat loppu. Välillä ei edes päästy sisälle asti vaikka 
tarkoitus oli. Pihalla oli yleisesti ottaen parempi meininki. Siellä tavattiin kavereita ja 
tutustuttiin uusiin tyyppeihin.’’ 4 

Alkoholin käyttö voi olla myös tilaa tiukentava tekijä. Alkoholin juominen ja 

juomistavat voivat yleisemminkin olla yhteisöllisyyden muodostamisen sijasta 

nuoria erottelevia tekijöitä.5 Esimerkiksi Johannalle ’’metsikön humalahakuinen 

maine’’ oli syy vältellä paikkaa, sillä hän kertoi käyneensä Tanhuhovilla pääasiassa 

tanssimassa.6 Myös vanhemmat saattoivat olla tietoisia metsiköstä paheksutun 

toiminnan keskipisteenä ja kieltää jälkikasvuaan viettämästä siellä aikaansa, kuten 

seuraavasta Elinan muistelusta ilmenee. Toisinaan Elina uskaltautui ystävänsä 

kanssa kuitenkin katsomaan, mitä metsässä tapahtui.  

’’Lavan pihaan saavuttuamme meno oli jo sielläkin kovaa, pihalla ajoin ympyrää nuorten 
autoja ja musiikkia soitettiin lujaa ja kaikenlaista riehumista ja tappelua näkyi. Olimme 
luvanneet vanhemmillemme, ettemme mene Lavan metsään ja pidimme yleensä 
lupauksestamme kiinni. Joskus kävimme kuitenkin siellä katsomassa ja metsässä näkyikin 
humalaisia nuoria sekoilemassa.’’7 
 

                                                      
1 Demant & Østergaard 2007; Aaltonen ym. 2011, 46. 
2 Vrt. Avelin 2014, 143–144. 
3 Sami/ v8, m1971/k1. 
4 Anna/v14, n1985/k2. 
5 Aaltonen ym. 2011, 46. 
6 Johanna/v6, n1973/k2. 
7 Elina/v11, n1980/k1. 
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Niiden silmissä, jotka alkoholia eivät käyttäneet, saattoi muiden nuorten toiminta 

näyttää hurjalta ja tarkoituksettomalta ’’sekoilulta’’. Muiden kollektiivista 

päihtymistä tarkkailtiin ulkoapäin, eikä siihen pystytty samaistumaan. Kovin vahvaa 

paheksuntaa alkoholinkäyttöä tai päihtymistä kohtaan ei kuitenkaan Elinankaan 

muistelussa ilmene. Hän myös mainitsee, että alkoholi ja tupakka tulivat 

vanhempana osaksi hänenkin juhlimistaan. Elina kategorisoi itsensä ja ystävänsä 

osittain tämän takia muistelun ajankohtaan ’’kilteiksi tytöiksi’’. Myös Kristiina käytti 

samaa kiltin tytön määritelmää perustellessaan hänen ja ystävänsä raittiuttaan.1 

Käsitykset juhlimisen ja juomisen kiinteästä yhteydestä näkyivätkin 

alkoholinkäyttöön liittyvien kuvausten yleisyyden lisäksi siinä, että usein myös 

päihteettömyys koettiin maininnan arvoiseksi asiaksi.  

Sisälle siirryttäessä alkoholin nauttimisella oli luonnollisesti pienempi rooli jo sen 

takia, että se oli kiellettyä ja valvonta alkoholinkäytön suhteen oli paljon tarkempaa. 

Juomia saatettiin kuitenkin myös salakuljettaa sisälle ja esimerkiksi naukkailla niitä 

salaa taskumatista tai vaikka piilottaa wc-pöntön vesisäiliöön, kuten Sami muistelee 

nokkelaa kätköpaikkaansa.2 Wc-tilat olivat muutenkin sopivaksi mielletty paikka 

juoda kiellettyjä juomia, sillä lukittavassa wc-kopissa nuoret olivat valvonnan 

ulottumattomissa. Jotkut piilottivat juomia myös ulos, ja diskosta saatettiin lähteä 

käymään ulkona vilvoittelemassa ja piilopullolla käymässä. Sisätilat erilaisine 

ohjelmineen tarjosivat kuitenkin paljon muutakin tekemistä ja ajateltavaa sekä 

monia illan kohokohdiksi miellettyjä tapahtumia. On kuitenkin huomattava, että 

mahdollisella humalatilalla on oletettavasti ollut merkitystä myös muissa illan 

tapahtumissa ja toiminnoissa. 

Juomiseen liittyviä teemoja käsiteltiin paljon, toisinaan myös kantaaottavasti. 

Monet korostivat muisteluissa juomisen satunnaisuuden lisäksi sen kohtuullisuutta. 

Kaikki eivät suinkaan aina juoneet alkoholia, vaan ’’silloin tällöin’’ 

tai ’’joskus’’ ’’saatettiin ottaa siideriä’’. Myös kulutetun alkoholin määrän ja 

humaltumisen kerrottiin olleen pääasiassa kohtuullista.3 Kun humaltuminen pysyi 

                                                      
1 Kristiina/ v19, n1968/k2. 
2 Sami/v8, m1971/k1. 
3 v1/n1983; v2/n1965; v4/m1978; v5/n1971; v7/n1974; v8/m1971; v9n1967; v15/n1987; 
v18/n1978 ; v24/n1972. 
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kohtuullisena, eikä siten johtanut hankaluuksiin, saatettiin sitä pitää yksistään 

positiivisenakin kuten seuraavista Antin pohdinnoista käy ilmi. Antin mielikuvat 

nuoruutensa aikaisesta alkoholikulttuurista värittyvät tässä myös nostalgisesti 

hänen verratessaan niitä käsityksiinsä nykyajan päihteiden käytöstä.  

’’(…)  Ei se oikeastaan ollut pahakaan asia näin jälkeenpäin katsottuna. Paljon 
viattomampaa ja terveempää touhua kuin tämä nykyinen huumemaailma. Itselläni ei 
alkoholista tullut mitään harmia koskaan, eikä tainnut tulla muillekaan kavereilleni. Yksi 
sammui sisään kerran tosin. Positiivista taas oli juuri tuo juhlafiilis ja pieni rohkeuslisä 
naismarkkinoilla. Tuohon aikaan en kärsinyt koskaan edes minkäänlaisesta krapulasta. Eli 
vain hyviä vaikutuksia oli muutamilla oluilla. Osasin kyllä ottaakin oikein, enkä tehnyt 
tyhmyyksiä enkä joutunut hankaluuksiin. Kaikki eivät varmaan osanneet ottaa edes tuolloin. 
Ainoastaan kerran häpesin hieman liiallista humalaani tutustuttuani erääseen neitiin. 
Molemmat olivat seuraavana koulupäivänä hieman vaivaantuneita. Mitään tyhmää tai 
erikoista ei tapahtunut, mutta tajusin olevani hieman liian töppyrässä ja mietin sitä koko 
ajan. Ilmeisesti tyttökin sitten huomasi tämän.’’1  

Antin kirjoituksen aiheet toistuivat myös monissa muissa kohtuullisuutta 

korostavissa kuvauksissa. Juomisen kohtuullisuutta korostettiin nimenomaisesti 

omaan tai oman kaveriporukan alkoholin kulutukseen liittyen ja toisinaan tässä 

yhteydessä mainittiin paikalla olleen myös rankemmassa humalassa olleita 

henkilöitä ja porukoita. Antille ja hänen kaveriporukalleen nämä näyttäytyivät myös 

varoittavina esimerkkeinä. Tämän myötä juomistapojen kautta tehtiin myös 

eroja ’’meidän ja muiden’’ välille, ja vaikka runsasta päihtymistä ei varsinaisesti 

paheksuttu, näyttäytyi kohtuullisuus näissä kuvauksissa alkoholinkäyttöön liittyvänä 

ihanteena. Tämän voi osaltaan tulkita olevan halua erottautua perinteiseksi 

mielletystä suomalaisesta humalahakuisesta juomistavasta. Lisäksi Lynn Abramsin 

mukaan muisteltaessa saatetaan korostaa niitä asioita, joiden katsotaan sopivan 

yhteen parhaiten henkilön nykyiseen käsitykseen itsestä.2 

Johanna puolestaan suhtautuu omaan alkoholikäyttöönsä selvästi kielteisemmin. 

Johannan Tanhuhovin discolle antamat merkitykset paikantuivat muistelussa 

selkeimmin DJ:n soittamaan musiikkiin sekä mahdollisuuteen tanssia. Hän kertoo 

käyneensä Tanhuhovilla nimenomaan ''nimenomaan nopeiden katu-uskottavien 

kappaleiden ja värivalojen perässä''. Alkoholia hän kertoo toisinaan käyttäneensä, 

                                                      
1 Antti/v17, m1978/k2. 
2 Abrams 2000, 85. 
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sillä ''olin teini, eikä järkeä vielä paljonkaan ollut''. Metsässä ryypiskelevistä 

porukoista hän haluaa kuitenkin erottautua, eikä hän kertomansa mukaan viettänyt 

siellä aikaa. Nolouden tunteet liittyvät hänellä siihen, ettei hän alaikäisenä kokenut 

aina osaavansa kontrolloida juomistaan: ''Meiningissä ei ollut mitään järkeä, jos 

juominen haittasi tanssimista. Yhden kerran en päässyt edes sisälle...''. Hän peilaa 

vielä teiniaikojen juomistaan myöhempiin kokemuksiinsa ja katuu kokemansa 

ryhmäpaineen alla taipumista.  

’’Alkoholinkäyttöön liittyi kokeilunhalua ja sitä, että niin moni muukin joi jotain. Jälkeen päin 
ajateltuna tämä oli tyhmää. Voisi aivan hyvin olla se ainoa, joka ei juo. Sittemmin olenkin 
oppinut olemaan ravintoloissa selvin päin.’’ 1  
 
Johannan negatiivisessa suhtautumisessa omaan alkoholinkäyttöön näkyy hyvin, 

miten kokemusten tulkinnat ja merkitykset voivat vahvistua tai muuttua myös 

myöhempien elämänkokemusten myötä. Nuoruuden alkoholinkäyttö ei asetu 

harmonisesti Johannan myöhempiin käsityksiin oikeasta ja hyvästä juhlimisen 

tavasta, minkä vuoksi hän suhtautuu nuoruuden aikaiseen alkoholinkäyttöönsä 

muuhun aineistoon nähden poikkeuksellisen negatiivisesti.  

Alkoholinkäyttöön liittyviä ylilyöntejä muistelivat kuitenkin myös kohtuullisuutta 

korostaneet, kuten Anttikin ylempänä. Kohtuullisuuden rajat liittyivät usein 

ruumiinkontrollin tai toimintakyvyn menettämiseen kuten oksentamiseen. Tämä 

sopii ylläkuvatun bilehumalan logiikkaan, joka on onnistunut vain, jos henkilö 

säilyttää toimintakykynsä eli pystyy juhlimaan.2 Alkoholin nauttiminen 

hauskanpidon yhteydessä on tasapainoilua myös oman juomisporukan 

määrittelemän sopivan humalan ja liiallisen päihtymisen välillä.3 Humaltumiseen 

liittyvää sosiaalista kontrollia piti lisäksi yllä muiden tuttujen ja koulukavereiden 

läsnäolo, joiden edessä tapahtunutta humalassa toikkarointia saatettiin hävetä. 

Esimerkiksi Laura mainitsee, että ’’ehkä välillä nolotti koulussa jos oli ollut niin 

kännissä että ilta meni oksennellessa’’.4 Ylilyönneistä aiheutunut nolous näyttäytyi 

yksilöllisenä ja henkilökohtaisena tunteena, toisin kuin hauska kollektiivinen 

                                                      
1 Johanna/v6, n1973/k1/k2. 
2 Lehto ym. 2012, 665; Ks. myös Törrönen & Maunu 2005 ja 2006. 
3 Ks. esim. Törrönen 2005; Törrönen & Maunu 2006; Lehto ym. 2010, 665. 
4 Laura/ v21, n1985/k2. 
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alkoholinkäyttö ja humala.  

Ylilyönteihinkin suhtauduttiin kuitenkin nykypäivästä käsin pääasiassa 

ymmärtäväisesti ja sallivasti yksittäisinä tapaturmina, ja selityksenä saatettiin 

mainita kokemattomuus alkoholinkäytön suhteen. Myös juomisen katsottiin 

vaativan opettelua ja ’’harjoitteluvaiheessa’’ omaa juomista ei katsottu aina osatun 

kontrolloida.1 Antti puolestaan arvelee hallinneensa alkoholinkäyttöään monia 

muita paremmin, minkä tulkitsee johtuvan myös siitä, ettei itse juonut lainkaan 

väkeviä juomia.  

Ylilyönneistä aiheutuneisiin nolouden tai häpeän tunteisiin viittasivat kuitenkin 

lähes yksinomaan naiset, minkä on havaittu olevan yleistä myös muissa 

tutkimuksissa. Jukka Törrösen ja Antti Maunun mukaan tämä osoittaa, että naisten 

ruumiillisuus on edelleen tiukemman kulttuurisen ja sosiaalisen sääntelyn kohteena 

kuin miesten.2 Naisten näkyvään humalaan ja humalakäyttäytymiseen onkin 

suhtauduttu perinteisesti kielteisemmin kuin miesten, vaikka asenteet naisten 

näkyvää humaltumista kohtaan ovatkin huomattavasti höllentyneet.3 Tämä saattoi 

mahdollisesti heijastua myös Johannan pohdinnoissa omasta alkoholinkäytöstään. 

Muuten muistelussa ei tullut kovinkaan vahvasti esille sukupuoleen paikantuneita 

eroja. Rankkaa päihtymistä ja toisaalta kohtuullisuutta esille tuovaa juomista 

kuvasivat niin naiset kuin miehetkin. Viime aikaisissa tutkimuksissa onkin puhuttu 

myös naisten ja miesten juomatapojen lähentymisestä.4  

 

 

 

 

 

                                                      
1 Vrt. Lehto ym. 2010, 665. 
2 Törrönen & Maunu 2006, 509, 512; Ks. myös Törrönen 2005, 498. 
3 Tigerstedt & Törrönen 2005, 44; Törrönen & Maunu 2005, 269. 
4 Törrönen & Maunu 2005, 269; Simonen 2013. 
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4.3 Rauhanturvaajia ja riitasointuja 

Nuoret eivät kuitenkaan viettäneet aikaa Tanhuhovin ympäristössä täysin ilman 

valvontaa, sillä piha-alueella liikkuivat diskon järjestyksenvalvojat sekä liikkuvaa 

nuorisotyötä tekevä Katupalvelu Kartsa.1 Järjestyksenvalvojien valvonnan katsottiin 

joidenkin muistelujen mukaan kohdistuneen diskon ulkopuolella erityisesti sitä 

ympäröineeseen asfaltoituun piha-alueeseen. Järjestyksenvalvojilla oli myös valta 

päättää siitä, ketkä pääsivät sisälle diskoon: muistelujen mukaan liian humalassa 

olevilta tai muuten huonosti käyttäytyviltä evättiin sisäänpääsy. Jos nuoren katsottiin 

olevan niin huonossa kunnossa, ettei hänen katsottu kykenevän huolehtimaan 

itsestään saatettiin hänet viedä Tanhuhovin omaan ’’putkaan’’ selviämään. 2 

Useampi vastaajasta toi muistelussaan esille putkan olemassaolon, mutta vain yksi 

kertoi omakohtaisesti sinne joutumisesta. Disko ja pihakin säilyivät kuitenkin 

nuorten alkoholinkäytön suhteen melko väljänä tilana, sillä heidän oli sallittua 

liikkua näillä alueilla myös päihtyneenä.  

Järjestyksenvalvojia muisteltiin ennemminkin isoveljellisinä huolehtijoina, kuin 

nuorten toimintaa rajoittavina auktoriteetteina. Suurin osa vastaajista koki, että 

heitä kunnioitettiin, ainakin jos he osasivat käyttäytyä asiallisesti, ja myös he 

suhtautuivat vastavuoroisesti kunnioituksella järjestystä ylläpitäviin työntekijöihin. 

Myös putkaan suhtauduttiin pääasiassa positiivisesti: nuoria vietiin sinne 

’’lepäämään’’, ’’selviämään’’ tai ’’rauhoittumaan’’. Järjestysmiehien muisteltiin 

pitäneen tunnelmaa iloisen riehakkaana karsimalla aggressiivisesti käyttäytyviä pois 

sekä huolehtimalla liiallisessa humalassa olevista. Tanhuhovin discon yksi 

merkityksellisimmistä positiivisista piirteistä muisteluissa olikin se, että sitä pidettiin 

turvallisena paikkana. Turvallisuus henkilöityi usein juuri järjestyksenvalvojiin, kuten 

                                                      
1 Katupalvelu Kartsa on vuonna 1987 Lohjalla perustettu liikkuvaa nuorisotyötä harjoittava taho. 
Kartsan työntekijät pyrkivät olemaan siellä missä nuoretkin iltaisin viettävät aikaa tarjoten muun 
muassa keskustelu apua. http://kartsa.net/toiminta/. 
2 Eräänlaista selviytymispistettä kutsuttiin yleisesti ’’putkaksi’’. Putkasta nuoria ei päästetty 
kulkemaan yksin kotiin, ja he odottivat siellä vanhempia tai muuta tahoa, joka vei heidät kotiin. 
Tanhuhovin toimintaa pyörittäneet yrittäjät ilmaisivat muutenkin olleensa huolissaan nuorten 
päihteiden käytöstä. He kertoivat esimerkiksi lähestyneensä viranomaisia päihteettömyyttä 
edistävän yhteistyön merkeissä. Yhteistyö ei kuitenkaan tältä suunnalta edennyt, joten suunnitelmat 
ja toiveet jäivät suuremmilta osin toteuttamatta. Tanhuhovilla järjestettiin kuitenkin myös joitakin 
päihteettömiä diskoja sekä erilaisia valistusdiskoja. Yrittäjät tekivät myös monenlaista yhteistyötä 
koulujen sekä muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. (Haastattelu 8.5.2015.) 

http://kartsa.net/toiminta/
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Marikan sekä kyselyyn yhdessä vastanneen naisten muisteluissa alla.  

’’Järjestysmiehet ja DJ:t olivat niitä aikuisia joita tapasin. He suhtautuivat loistavasti, 
osasivat olla aikuisia asettumatta yläpuolelle. Erityisesti järjestysmiehistä on jäänyt hyvät 
muistot, he pitivät tunnelmaa yllä ja paikan turvallisena.’’1 

’’Tanhuhovin aika oli todella upeaa. Mitä mahtavin paikka alaikäisille kokeilla rajojaan ja 
siipiään turvallisissa olosuhteissa. Tanhuhovissa oli hyvät järkkärit ja oma kaveripiiri 
huolehti aina toisistaan. (…).’’2 

Esitin lomakekyselyssä myös kysymyksiä siitä, esiintyikö diskoiltojen yhteydessä 

konflikteja tai muita yhteenottoja nuorten tai nuorten ja aikuisten välillä. Useat 

muistelivatkin, että pienimuotoisia kahnauksia ja toisinaan jopa fyysisesti 

väkivaltaisia yhteenottoja esiintyi. Konfliktien areenaksi muisteluissa paikantui 

erityisesti diskon piha-alue, ja yhteenottoja muistelivat pääasiassa he, jotka olivat 

viettäneet aikaa ulkona ennen sisälle menoa. Useimmilla vastaajista ei kuitenkaan 

ollut omakohtaisia kokemuksia konfliktitilanteista, ja näistä kokemuksista 

kerrottiinkin pääasiassa ulkopuolisina tarkkailijoina sekä yleisinä oletuksina ja 

käsityksinä teemaan liittyen. Käsitykset yhteenottojen rajuudesta ja yleisyydestä 

vaihtelivat muistelijoiden keskuudessa, kuten seuraavista esimerkeistä käy ilmi.  

’’Jengejä oli mm. Ojamon jengi ja Aseman jengi, mutta ei mitään ihmeempää tappelua, 
joskus jotain kähinää. Olimme näistä ulkona.’’3 

’’’’Ulkopaikkakuntalaiset olivat vihattuja tai ainakin syrjittyjä. Virkkalalaiset ja Lohjalaiset 
olivat eri porukkaa, mutta lisäksi oli Ojamolaiset, Routiolaiset, Asemalaiset jne. eli 
pienempiä porukoita, joilla oli kähinää keskenään. Virkkalalaisia ja varsinkin Ojamolaisia 
pelättiin eniten. Hakkaamisia ja muita turpaanveto-kisoja oli harva se viikonloppu.’’4 
 
Aggressiivisesta käyttäytymisestä ja väkivallasta5 kerrottaessa viitattiin siis yleensä 

asuinpaikkojen, kuten kaupunginosien ja eri paikkakuntien, perusteella 

muotoutuneiden porukoiden yhteenottoihin. Näissä kuvauksissa ei yleensä nostettu 

esille osallisina olleiden sukupuolta, mutta perinteisesti tämän tyyppisten 

                                                      
1 Marika/ v7, n1974/k2. 
2 v10, 5 x n1969/k2. 
3 v10, 5x n, 1969/k2. 
4 Maarit/ v9, n1967/k2. 
5 Väkivalta voidaan määritellä kaikeksi ihmistä tai ihmisryhmää alistavaksi tai pakottavaksi 
toiminnaksi, jonka päämääränä on hallitseminen, kontrollointi ja hyväksikäyttö. Väkivalta jaetaan 
usein suoraan ja epäsuoraan eli rakenteelliseen väkivaltaan. Tässä kappaleessa käsittelen suoraa 
väkivaltaa, jolla tarkoitetaan sellaisia verbaalisia tai fyysisiä aggressiivisia ilmauksia, jotka sisältävät 
henkistä tai fyysistä voimankäyttöä toista ihmistä tai ihmisryhmää kohtaan. (Jokinen 2000, 13-14.) 
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ryhmittymien ydin on muodostunut pääasiassa pojista ja miehistä, vaikka mukana 

on toki voinut olla myös tyttöjä sekä naisia. Esimerkiksi Kari Koskela on tutkinut 

Helsingin 1900-luvun alun huliganismia, joissa poikaporukoiden yhtenä 

yhteenliittymisen perustana oli sama asuinpaikka, kaupunginosa tai kortteli.1   

Arto Jokisen mukaan erilaiset miesten väliset väkivallan ilmaukset ovat yleisesti 

näkyvin ja hyväksytyin väkivallan muoto, ja ne mielletään usein osaksi 

ritualisoitunutta miesten ja poikien välistä kanssakäymistä. Kiellettynäkin siihen 

liittyy usein hiljaista hyväksyntää ja toisinaan sitä myös tuetaan ja kunnioitetaan.2 

Aggressiiviseen käyttäytymiseen ja väkivaltaankin suhtauduttiinkin monissa 

vastauksissa neutraalisti, vaikka useimmat tekivät ilmiöön henkilökohtaisella tai 

oman kaveriporukan tasolla eroa korostamalla, että eivät itse olleet osallisina. 

Suuren ihmisjoukon ja päihteiden yhdistämisen saatettiin katsoa johtavan 

luonnollisesti aggressiivisiin yhteenottoihin, kuten Annan kuvauksesta ilmenee.  

’’Tottakai siellä syntyi riitaa ja konflikteja, niinkun aina jos kyseessä on kymmeniä/satoja 
ihmisiä ja siihen sekoitetaan päihteet. Sain elämäni ensimmäisen (ja ainakin toistaiseksi 
viimeisen) kerran myös turpaan lavalla. Menin kysymään joltain porukalta tulta ja joku tyttö 
käsitti että olen menossa iskemään hänen poikaystävää. Vähän huuli turposi, ja mustelmia 
oli selässä. Se taisi olla ainoa paha sanottava ns. ulkopaikkakuntalaisista.’’3 

Annan muistelu on aineiston ainoa suora esimerkki tytön joutumisesta fyysiseksi 

yltyneeseen ristiriitatilanteeseen, mutta se viittaa siihen, että myös tyttöjen iltoihin 

saattoi kuulua esimerkiksi mustasukkaisuudesta kumpuvia suoria fyysisiä 

aggressiivisuuden ilmauksia.4 Tosin Anna muistelee itseään tilanteessa passiivisena 

osapuolena, eikä hän tuo esille, miten itse tilanteeseen reagoi. Yleisemminkin 

omakohtaisista kokemuksista kerrottaessa korostettiin tilanteisiin joutumista tai 

ajautumista, jolloin tilanteisiin oli ’’pakko’’ vastata, eikä omaa itseä tai porukkaa 

tuotu esille aloitteellisena tai toimivana osapuolena. Itsepuolustusta pidetäänkin 

yhtenä yleisimmistä väkivallan kielteisen merkityksen neutralisoimisen muodoista.5  

                                                      
1 Koskela 2002, 67–74. 
2 Jokinen 2000, 29–30; Ks. myös Manninen 2010. 
3 Anna/ v14, n1985/k1. 
4 Muutamat naiset viittasivat muisteluissaan kuitenkin joihinkin tilanteisiin, joiden taustalla voi olla 
kokemuksia henkisestä väkivallasta, kuten kiusaamisesta. (ks. s.73–74). 
5 Grönfors 1999, 277. 
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Petri ja Mikko esimerkiksi muistelevat konfliktitilanteisiin joutumista seuraavasti: 

’’(…) Lavalla yleensäkin oli tappelut aika yleisiä. Riidat olivat yleensä ns. rajasotia, eli Assa-
Lohja-Virkkala. Jengeinä esiintyivät yleensä juuri noilla alueilla asuvat "ryhmät". Itsekin 
ajauduin muutamia kertoja pieniin konflikteihin, ei niiltä pystynyt välttymään. Olin urheileva 
nuorukainen ja joillakin oli vaan tarve kokeilla, onko jätkästä mihinkään.’’1  

’’Tanhuhoville mentiin myös puolustamaan omaa porukkaa, koska aina oli jotain tappeluita 
/ riitoja, jota "selviteltiin’’...’’ 2 

Annan ja Petrin kuvauksissa yhteenotot ilmenevät enemmän yksittäisinä ja yksilöön 

paikantuvina tapauksina, kun taas edellisestä Mikon kirjoituksesta voi päätellä, että 

hänen iltoihinsa konfliktit kuuluivat säännöllisemmin ja ne liittyivät nimenomaisesti 

eri ryhmittymien välisiin ristiriitoihin. Antti Maunu on tutkinut väkivaltaisesti 

orientoituneita poikien juomisporukoita ja toteaa, että niissä vallitsevaa tiivistä 

ryhmäsidettä pitää yllä ryhmän sisäinen samankaltaisuus sekä eronteko muihin 

porukoihin esimerkiksi niitä haastamalla.3 Puolustaminen voidaan ymmärtää myös 

kaveriporukan sisäisessä logiikassa välittämiseksi.4  

Koulupoikien kouluhierarkiaan kytkeytyviä maskuliinisuuksia ja niiden suhdetta 

väkivaltaan 2000-luvun alussa tutkinut Sari Manninen on nimennyt 

’’kovismaskuliinisuuden’’ yhdeksi kouluympäristössä esiintyneeksi maskuliinisuuden 

muodoksi, jolla on mahdollisuus saavuttaa kunnioitusta ja valtaa vertaisryhmissä. 

’’Kovismaskuliinisuus’’ assosioituu hypermaskuliinisuuteen, ja sitä luonnehtivia 

piirteitä ovat Mannisen mukaan esimerkiksi väkivalta, päihteiden käyttö sekä 

uhmakkuus auktoriteetteja vastaan.5 Mikon muistelussa heijastuukin tappeluiden 

lisäksi muitakin kovismaskuliinisuuteen liitettyjä sisältöjä, vaikka ne eivät toki 

määritelleet hänen diskoiltojaan kokonaisuudessaan. Mikko kuvailee esimerkiksi 

Tanhuhovin pihalla vietettyä aikaa yhden illan muistelussaan seuraavasti: 

’’(…) Itse kohteessa tsekattiin tietty meno ja etsittiin loput frendit ja oma porukka. juominen 
jatkui jatkui ja jatkui. Kun oli muijat löytynyt ja riidat riidelty, lähettiin koittaan sisään, eli 
riittikö kunto. Pari joutu jäämään ulos vähän odottelee, mutta muistaakseni jokainen sisään 
lopulta pääsi. (…).’’6 

                                                      
1 Petri/v4, m1978/k2. 
2 Mikko/v13, m1985/k2. 
3 Maunu 2011, 17–18. 
4 Manninen 2010, 105. 
5 Manninen 2010, 80, 83–84,89–90, 99–101, 109; ks. myös Tolonen 2001, 118, 199. 
6 Mikko/v13, m1985/k1. 
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Auktoriteetteihin liittyvään uhmaan Mikko puolestaan viittaa epäsuorasti 

esittämällä kiitoksia: ’’Kiitos järjestäjille hyvistä hermoista. Kiitos Kartsalle ja pieni 

kiitos myös kytille, vaikka vaivaksi olittekin useasti’’. Kiitokset esitetään nykypäivän 

näkökulmasta ja niissä tunnustetaan häiriökäyttäytyminen, mutta samalla myös 

aikuisten läsnäolon ja valvonnan merkitys.  

Väkivaltaan ilmiönä saatettiin ottaa myös voimakkaastikin etäisyyttä. Sami 

esimerkiksi ilmaisee muisteluissaan suorasanaista paheksuntaa aggressiivista ja 

väkivaltaista käyttäytymistä kohtaan kommentoimalla sitä ’’järjettömäksi’’ ja 

’’typeräksi’’.  Erontekoa korostaa vielä se, että hän kuvailee itse suhtautuneensa 

kaikkiin ’’terveen uteliaasti ja hyväksyvästi ’’, toisin kuin mielestään monet muut. 

Tällä hän selittää osaltaan myös sitä, miksi koki olevansa suosittu muiden nuorten ja 

erityisesti tyttöjen keskuudessa.  Anna Mannisen mukaan kovismaskuliinisuudella 

saavutettiin poikien kouluhierarkiassa väkivaltaan ja sen uhkaan perustuvaa 

pelkovaltaa, vaikkakaan kovismaskuliinisuus ei  näyttäytynyt kulttuurisesti 

idealisoiduimpana tapana olla poika.1 Myös Sami tuo kirjoituksissaan esille, että 

väkivallan läsnäolo aiheutti hänelle myös pelon ja turvattomuuden tunteita, joita ei 

kuitenkaan ollut sopiva tuoda julkisesti esille.  

’’Tappeluita oli aina. En muista iltaakaan etteikö jossain tapeltu. Välillä sattui pahastikin. Se 
oli ikävä ilmiö ja joskus myös pelkäsinkin lavalla. En tosin näyttänyt sitä. Joskus jotkut 
päättivät hakata järkkärit, kun heittivät porukkaa putkaan tai ulos. Niissä yleensä kyti 
aidosti pahoja tilanteita. Kerran suurijoukko alaikäisiä hyökkäsi useamman järkkärin 
kimppuun laudankappalein etc.  Silloin oli veristä.’’2  

Yölliseen Helsinkiin liittyviä pelkoja artikkelissaan käsitelleiden Hille Koskelan ja 

Martti Tuomisen mukaan miehille turvattomina paikkoina näyttäytyivät usein 

julkiset paikat, joihin runsaan väkimäärän johdosta liitettiin väkivallan uhkaa. 

Heidän mukaansa nämä ovat miehille usein riskialttiimpia, sillä mahdollisesta 

konfliktitilanteesta vetäytyminen ei ole ollut heille sosiaalisesti hyväksyttävää.3 

Toisaalta Sami tuo esille kertomuksessaan yhdestä Tanhuhovilla vietetystä illasta 

onnistuneen uhkaavasta tilanteesta vetäytymisen, joten tämänkin kaltaiset 

                                                      
1 Manninen 2010, 90–92, 99, 107; ks. myös Tolonen 2001, 201. 
2 Sami/v8, m1971/k2. 
3 Koskela & Tuominen 1995, 69–72; Vrt. myös Tolonen 2001, 199–200. 
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ratkaisut näyttivät olleen mahdollisia diskoympäristössä.1 

Muisteluissa esitetyt diskoympäristössä koetut pelon ja turvattomuuden tunteet 

jäivät kuitenkin marginaalisiksi, ja useimmat pitivät diskoa varsin turvallisena 

paikkana, kuten jo aiemmin toin esille.  Muistelijat arvostivat suuresti myös itse 

diskon tarjoamia lämpöisiä ja valvottuja sisätiloja ohjelmineen. 

4.4 Diskossa 

Diskossa järjestetty ohjelma sekä sen fyysiset puitteet loivat ulkotiloista eroavan 

tunnelman. Puitteiltaan ja ohjelmaltaan Tanhuhovin disco muistutti paljon täysi-

ikäisten hedonistisiksi ja eskapistisiksi kuvailtuja yökerhoja: värivalojen ja 

savukoneiden kyllästämällä diskopuolella musiikkia soitti DJ, minkä lisäksi illan 

ohjelmistoon kuului usein myös live-esiintyjä.2  

Samin yhden illan muistelussa diskotilaan saapuminen kuvataan hyvin elävästi, ja 

liikkumisen kuvaukseen yhdistyy myös haju- ja äänimuistoja. Muistelusta välittyy 

kuva läpikotaisin ruumiillisesti eletystä tilasta ja ruumiiseen aistien kautta 

kerrostuneesta muistista.3 Tanssilattian intensiivisen tunnelman tiivistävät 

muistelussa siihen liittyvät erilaiset tuoksut ja hajut. Hienoisen ironisen sävyn 

kuvaukseen tuo Samin leikittely hajujen ja tuoksujen välisillä vastakkaisilla 

mielleyhtymillä.4  

’’(…) Sitten sisään. Humppapaikan ohi discoon johtavaan käytävään, jossa jo tuossa 
vaiheessa iltaa tuoksui viemärille ja oksennukselle. Jostain syystä siinä haisi aina. Ei 
haitannut. Läpi vaan ja 80-lukulainen indeksipoppi raikui korvissa. Tanssilattia oli täynnä ja 
DJ Mecun levylautaselta loihtimat biisit täyttivät ilman. Hikiset vartalot hytkyivät musiikin 
tahdissa. Discon kuuma ilma huokui erilaisia tuoksuja. Hikeä, tupakanhajua, erilaisia 
hajusteita, vanha ja uusi viina.... You name it. Ihan huippua. (…).’’ 5  

Fyysisenä tilana disko koostui useista erillisistä kokonaisuuksista, joissa tapahtui 

jonkin verran muutoksia aikojen saatossa. Muisteluissa mainittiin esimerkiksi 

pelisali, jossa tupakointi oli sallittu, kahvilapuolen pöytäryhmät sekä aidattu 

                                                      
1 Vrt. Koskela & Tuominen 1995, 72–73. 
2 Ks. esim. Nykyri 1996. 
3 Pink 2009, 38.  
4 Tekstin sisäiset epäloogisuudet ja ristiriidat ovat ironiaan liitettyjä tunnistusmerkkejä (Salmi-
Niklander 2004, 155–156). 
5 Sami/v8, m1971/k1. 
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sisäpiha, jonne pääsi vilvoittelemaan. Stage-puolen ohjelmahalli oli varattu live-

esiintyjille. Myös wc-tilat mainittiin useammassakin vastauksessa, ja niistä mieleen 

oli jäänyt monesti sotkuisuus ja haju. Toisaalta niihin oli myös hyvä vetäytyä pois 

näkyviltä esimerkiksi juomaan piilotettuja juomia, ehostamaan itseään tai vaikka 

puhumaan pojista.1 Sisällä ilta jäsentyi toiminnallisesti yleensä tanssimisen, 

keikkojen katselun, fiilistelyn, kohtaamisten, yleisen kiertelyn, tuttujen ja ihastusten 

’’bongailun’’ sekä ulkona piipahtamisien ympärille.  

 ’’(…) Perillä se lähes joka viikonloppuinen jatkuva tanssiminen, diskon kierto, ihastusten 
etsiminen, tuttujen kanssa juttelu, viimeiset hitaat...’’ 2 

Tanhuhovin muuttumattoman ytimen muodosti diskopuoli, jonka sydämenä toimi 

sen keskellä sijainnut tanssilattia. Tanssilattiaa ympäröivät kaiteet sekä useammassa 

tasossa sijainneet penkkirivit ja pöytäryhmät. Diskokansaa tanssitti ylhäällä 

sijainneesta kopistaan DJ. Tanssilattiaa pääsi kiertämään helposti ympäri ja 

kaiteiden reunustoilla oli myös mahdollista tarkkailla muita paikalla olleita.3 

Diskopuolella soivat muistojen mukaan aikansa hitit, jotka tarjosivat monipuolisesti 

mahdollisuuksia tanssia omien mieltymystensä mukaan, pitipä sitten rock- tai 

diskomusiikista. Erityisesti tytöt viihtyivät muistelujen mukaan tanssilattialla 

nopeatempoisia kappaleita tanssien. Myös useampi mies muisteli viettäneensä 

aikaa myös tanssilattian tungoksessa, vaikka heidän muisteluissaan maininnat 

tanssimisesta olivat satunnaisempia.  

Tanssimisen on katsottu olevan myös eräs keino arkisesta todellisuudesta 

irrottautumiseen ja vapautumiseen.4 Tähän viittaa myös Marika muistellessaan, 

kuinka tunnelmaan sopiva nopeatempoinen musiikkikappale villitsi hänet tanssiin. 

Marika arvioi tanssiaan nykypäivästä käsin ja arvelee, että nuoruuden innokkuus ei 

välttämättä johtanut teknisesti taitavaan tanssimiseen, mutta muistossa korostuu 

tunne, joka syntyi ruumiinkontrollista vapautumisen myötä. 

’’Perillä: takki narikkaan ja näköalapaikalle, tanssilattiaa kiertävän kaiteen ääreen 
seisoskelemaan. Onko paikalla tuttuja? Yleensä löytyi ainakin joitakin joiden kanssa tanssia. 
Tanssilattialle hankkiuduin sitten kun tuli joku niistä mahtavista, fiiliksen kattoon nostavista 

                                                      
1 Ks. myös Nykyri 1996, 27–28. 
2 Kristiina/v19, n1968/k1. 
3 Ks. myös Nykyri 1996, 24–25. 
4 Nykyri 1996, 68–69; Avelin 2014, 416–417. 
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nopeista biiseistä. Tanssin hillittömästi, nuoruuden innolla, se varmaan tuntui paremmalta 
kuin näytti.’’ 1 

Diskossa myös muun muassa ’’tanssittiin ihan hulluna’’ 2 tai ’’meno oli siellä lähes 

aina huimaa’’ 3. Tanssilattialla näyttikin tiivistyvän monissa vastauksissa riehakas ja 

juhliva yhteisöllisyys, johon oli mahdollista liittyä jos ja/tai kun tuntui sopivalta. 

Tuija Nykyrin mukaan tanssilattian yhteisöllisyyttä voidaan pääasiassa kuvailla 

maffesolilaiseksi ’’kevyeksi yhteisöllisyydeksi’’, jonka aineksia ovat yhteisen tilan, 

hetken ja elämyksen jakaminen. Yhteisöllisyyttä ei niinkään muodosta näkyvä 

yhteinen toiminta tai sen päämäärä, vaikka näitäkin toteuttavia pienempiä 

ryhmittymiä tanssilattialta löytyy, vaan elämyksellinen kokemus 

yhteenkuuluvuudesta.4 Esimerkiksi Johannan mielestä ’’tanssilattialla kaikki olivat 

yhtä suurta perhettä pitämässä hauskaa’’. Lisäksi hän kertoo, että ’’tanssilattialla ei 

sinänsä ollut koskaan yksinäinen olo, koska tärkeintä sillä hetkellä oli musiikki, johon 

muutkin keskittyivät’’. Johanna mainitsee vielä muistelun loppupuolella, että 

diskossa soitetut levyt ovat osaltaan ohjanneet häntä tanssi- ja levyharrastusten 

pariin, ja hän kertoo ''pyörineensä konemusiikki-alan, DJ- ja bileskenen ympyröissä 

yli 20-vuotta''. 5 Musiikin ja klubikulttuurin tärkeys Johannan myöhemmässä 

elämässä on vahvistanut siten myös diskovuosien merkityksellisyyttä.  

Tuija Nykyrin mukaan yhteisöllisyyden lisäksi diskossa on havaittavissa kuitenkin 

myös yksilöllisiä piirteitä, jotka ilmenevät esimerkiksi pyrkimyksenä erottautua 

muista tanssijoista positiivisesti omien tanssitaitojen avulla.6 Kyselyyn yhdessä 

vastannut viiden naisen kaveriporukka muisteli, että ’’tärkeää oli päästä DJ:n 

parrasvaloihin eli DJ suuntasi kohdevalon tanssilavalle ’’hyvään tanssijaan’’. Tämä 

oli kohokohta’’7.  DJ:n valokeilaan pääsemisen voikin katsoa olleen hyvin näkyvä ja 

selkeä tunnustus omista tanssitaidoista. Nykyrin mukaan diskossa täydellisen 

impulsiivinen ja vapautunut tanssiminen ei ollutkaan kovin yleistä, sillä muiden 

                                                      
1 Marika/v7, n1974/k1. 
2 Maarit/v9, n1967/k2. 
3 Kristiina/v19, n1968/k2. 
4 Nykyri 1996, 58–59. 
5 Johanna/v6, n1973/k2. 
6 Nykyri 1996, 58–59. 
7 v10/ 5 x n1969/k2. 
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katseista oltiin hyvin tietoisia. Olemiseen ja tanssimiseen vaikuttavat lisäksi vallalla 

olevat muodit ja tanssityylit.1 Susannan diskon sisätiloja koskevasta muistelusta ei 

välitykään ruumiillisen vapautumisen ja irtautumisen tunnetta, sillä tanssiliikkeitä 

rajoittavat käsitykset oikeanlaisesta tanssitavasta. Positiivista erottautumista 

tärkeämpänä näyttäytyy se, ettei erotu muista kielteisessä mielessä.  

’’ (…) Meillä ei ollut koskaan rahaa limppariin tai ruokaan, joten aika kulutettiin kiertämällä 
koko ilta tanssilattiaa ja hyvän biisin tullessa tanssien. Kaverini isoveli oli tuona iltana 
soittamassa levyjä, joten häneltä käytiin pyytämässä EMF:n 'Unbelievable' biisiä, josta 
tykkäsimme kovasti. Muitakin lempibiisejä tuli ja kävimme tanssimassa. Tanssimisessa piti 
olla mahdollisimman nuivan näköinen ja tanssiliikkeet eivät missään nimessä saaneet olla 
impulsiivisia tai riehakkaita. (…).’’2 

Muisteluissa esiintyi myös muita viitteitä yhteisöllisyyden tai osallisuuden 

kokemusten rakoiluista. Esimerkiksi Marika mainitsee, että siinä missä parasta 

diskossa oli ’’se tunne että oli siellä missä ’’tapahtui’’ ’’, ikävintä oli jos ei ollutkaan 

mukana tässä tai ’’ei päässyt mukaan ’’suosittujen’’ ja ’’ihailtujen’’ tanssirinkiin tai ei 

saanut sitä poikaa, jota halusi’’.3 Päivi puolestaan kertoo, etteivät he ystävänsä 

kanssa viihtyneet ’’jengeissä’’, jonka vuoksi he saivat olla hieman varuillaan, 

sillä ’’siellä pyöri omat diskokuningattaret jengeineen, joiden hampaisiin ei ollut kiva 

joutua’’.4 Disko ei siten kaikkien muistelussa näyttäytynytkään täysin tasaveroisena 

yhteisöllisenä ympäristönä, vaan sielläkin oli hahmotettavissa esimerkiksi 

kouluyhteisöstä tuttuja sosiaalisia kategorisointeja tai hierarkioita.5  

Tanhuhovin erityisyyttä illanviettopaikkana lisäsi se, että iltoihin kuului useimmiten 

musiikkia soittavan DJ:n lisäksi esiintyvä artisti tai yhtye. Ylipäätään alaikäisille 

suunnattuja keikkapaikkoja ei ainakaan Lohjan seudulla muistelujen mukaan 

juurikaan ollut, joten Tanhuhovin disco oli tässäkin mielessä paikkana 

ainutlaatuinen. Tanhuhovilla esiintymässä käyneet yhtyeet olivat useimmiten 

aikanaan suosittuja, joten mahdollista oli päästä katsomaan ’’suuremmankin 

luokan’’ tähtiä, mikä olikin Petrin mukaan hänelle diskoiltojen parasta antia.  

                                                      
1 Nykyri 1996, 59. 
2 Susanna/v20/ n1974/k1. 
3 Marika/ v7, n1974/k2. 
4 Päivi/v2, n1965/k2. 
5 Ks. esim. Tolonen 2001; Korkiamäki 2013, 120–122. 
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’’Minun kohdallani Tanhuhovi oli kokoontumispaikkana kaveriporukalle, joka koostui ylä-
aste kavereista sekä myöhemmin mm rippikoululeirillä tavatuista kavereista. Kävimme 
Tanhuhovissa eli "Stagella" tai lavalla todella usein, katsomassa milloin esiintyjiä, milloin 
vain kuuntelemassa hyvien tiskijukkien eli Pequ ja Nico, musiikkia. Myös Radio Mafian illat 
olivat suosittuja ja minun aikanani oli disco-tapahtuma heinäkuun lopulla, joka kesti koko 
yön. Loppui joskus klo 7 aamulla. Kävin vuosina -90-95 lavalla, sitten tulinkin jo täysi-
ikäiseksi ja anniskeluravintolat alkoivat toimia meidän huvittelupaikkoina (…) 

Tanhuhovissa parasta oli, että alaikäisille oli tarjolla mahdollisuus nähdä kotimaisia sekä 
maailmanluokan yhtyeitä ja esiintyjiä. Kummeli, Pharao, Aikakone, Neon2, Pandora, 
Captain Hollywood, Dr.Alban, N-trance. Kaikki liput minulla on tallella ja niihin taakse 
merkannut päivämäärän ja esiintyjän sekä dj:n.’’1 

Keikkakokemusten suuresta merkityksestä Petrille kertoo myös se, että hän on 

säilyttänyt niiden pääsyliput. Muistoesineiden voidaan katsoa kytkevän yhteen 

menneen ja nykyisyyden sekä toimivan konkreettisina todisteina menneisyyden 

paikasta ja siihen kytkeytyvistä tapahtumista.2 

Useat vastaajat mainitsivat mieleen jääneen jonkun yhtyeen keikan tai johonkin 

keikkaan liittyneen tapahtuman. Tanhuhovilla oli soittamassa myös vakio-DJ:tä, 

joista erityisesti ensimmäinen, DJ Meku oli jäänyt monelle mieleen. Muistiin 

painuvia tilanteita olivat myös esiintyjiltä saadut nimikirjoitukset tai suosikki-

yhtyeen keikat. Maria esimerkiksi kertoo muistavansa erityisen hyvin fanittamansa 

yhtyeen, Bogart Co.:n, keikkaillan. Marian nuoruuden tunnelmia elävästi kuvaavassa 

muistossa keikka jäsentää koko iltaa ja muut toiminnat ja aktiviteetit jäävät 

toissijaisiksi. 

’’Kerta ja keikka, joka on jäänyt parhaiten mieleeni, oli BOgart Co. keikka, joskus 80-luvun 
lopulla. Meillä oli vimosen päälle fani-vaatteet päällä. Kiersimme hermostuneena discon ja 
stagen väliä. Päihteitä ei nautittu, colalle mentiin - emmehän halunneet unohtaa 
hetkeäkään! Tähän aikaan ei koskaan tiennyt, koska bändi alkaa soittamaan, joten oli 
oltava hollilla koko ajan. Yht'äkkiä Ressu ja muu bändi seilasi ohitsemme, ihan 
kosketusetäisyydeltä! Nyt tuli kiire! Juoksimme lavan luokse, rynnimme eturiviin ja 
nautimme koko keikan. Ihanaa! Enoni oli hakemassa meitä kotiin muistaakseni yhden 
aikoihin. Valvoimme kaverini kanssa koko yön käyden läpi keikkaa ja laulaen biisejä.’’3  

Mikon muistelussa Klamydia-yhtye näyttäytyy erityisen merkityksellisenä, ja hän 

kertoo kuuntelevansa sen musiikkia edelleen. Mikko on valinnut yhden illan 

muistelun kohteeksi illan, jolloin yhtye oli soittamassa Tanhuhovilla ja muistelussa 

                                                      
1 Petri/v4, m1978/ k2. 
2 Savolainen 2015, 227. 
3 Maria/v23, n1975/k2. 
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keikka muodostuikin yhdeksi illan tähtihetkistä. Kokemusten nykyisyyteen ulottuva 

merkitys tulee esille myös Mikon yhtyeelle esittämissä kiitoksissa. 

’’(…) Ovet aukesi ja artisti oli valmis ottamaan jurriset vieraat vastaan. Oli se ilta kun 
Klamydia tuli esiintymään ja porukka oli enemmän kuin innoissaan! Kaikki parhaat biisit tuli 
laakista jäätävän kokoisista ämyreistä täysillä. Moni pari jatkoi hinkkaamista niiden vierellä, 
Me kuitenkin keskityimme mm. narkkarirakkauteen ja pojat on poikia biiseihin! Kiitos 
Klamydialle niistä kaikista keikoista jotka siellä sain nähdä!’’1 

Keikat saattoivat olla mieleen painuvia myös muista syistä. Antti muistelee alla 

kahta mieleen jäänyttä keikkaa, joista toisessa erityistä on ollut uutta kuvastoa 

tarjonnut lavashow ja toisessa yleisön rajoja rikkova käyttäytyminen. Voi olettaa, 

että tapahtumista on puhuttu kaveriporukan kanssa paljonkin tapahtuma-aikana, 

mikä on voinut edesauttaa niiden mieleen painumista.  

’’Joskus siellä käytiin bändikeikoillakin. Klamydia oli tavallisin esiintyjä. Näin sen varmaan 3-
4 kertaa. Samoin oli Kummeli Show, sekä Erotic, 90s-dancepoppoo. Mieleen keikoista 
erityisesti on jäänyt juuri tuo Erotic. Ja syy on se että kuumat mimmit pyörivät 
vinyylimikroshortseissa lavan reunalla, ja me kateltiin haavi auki. Niillä oli iso musta mies 
mukana ja olisko ollu jotain pythonejakin lavalla. Klamydian keikalla taasen pari lohjalaista 
vilautteli yleisölle heppejään ja sekoili muutakin, se on myös jäänyt mieleen. Heitettiinkö ne 
lopulta ulos tai jotain sitä en muista.’’2

 
Diskoon ei kuitenkaan yleensä lähdetty vain esiintyvien yhtyeiden takia, sillä kuten 

jo edellä on käynyt ilmi, oli paikalla nuorille paljon muutakin annettavaa. Mieluinen 

yhtye saattoi kuitenkin tuoda illalle erityistä lisäarvoa.  

4.5 Iltojen, diskovuosien ja muistelujen lopuksi – hyviä nuoruuden aikoja 

Viimeisten hitaiden jälkeen oli aika siirtyä narikan kautta ulos ja kohti kotia. Alkuillan 

odottava jännitys ja intensiivinen ilta vaihtuivat laskuhumalaan, haikeuteen, 

väsymykseen sekä vähittäiseen arjen aikaan siirtymiseen.  Diskon ulkopuolella oli 

vielä aikaa hyvästellä uudet tuttavuudet ja ihastukset, ehkäpä vielä vaihtaa numerot 

ja pikaiset suukotkin. Kotiin lähdettiin useimmiten yhdessä kavereiden kanssa kuka 

mitenkin. Matkalla sekä yökyläilyjen aikana oli vielä aikaa kerrata illan tapahtumia. 

’’Kun disko sulkeutui, sain tutuilta kyydin kotiin. Korvat soivat kun musiikki loppui. Ajoimme 
vielä "viiskolmoselle" eli Nummelan tienristeyksessä olevalle grillille kahville.’’3 

                                                      
1 Mikko/v13, m1985/k1. 
2 Antti/v17, m1978/k2. 
3 Marika/ v7, n1974/k2. 



76 
 

Tanhuhovin discossa käyminen liittyi selkeästi tiettyyn ikä- tai elämänvaiheeseen. 

Käynnit alkoivat yleensä yläasteikäisinä ja päättyivät vähitellen täysi-ikäisyyden 

lähestyessä, jolloin ovet alkoivat avautua jo muuallekin. Maantieteilijä Heli Ponton 

mukaan nuorten suhde ympäristöönsä ja heille tärkeisiin paikkoihin muuttuu 

vähittäisen aikuistumisen myötä. Uudet aikuisemmat positiot avaavat nuorille uusia 

ympäristöjä ja paikkoja, jolloin aiemmin tärkeät paikat menettävät merkitystään ja 

voivat alkaa tuntua tylsiltä ja lapsellista. 1 Samankaltaista paikasta vieraantumista oli 

havaittavissa myös diskomuistelujen yhteydessä. Joskus muistot menneistä 

hauskoista illoista saattoivat houkutella paikalla käyntiin myöhemminkin, mutta 

usein tämä kokemus vain vahvisti tunnetta paikan vieraudesta.  

’’Ekaa tanhis kertaa en muista, mutta viimeinen oli vuonna 1992. Vietimme 
ystäväpariskunnan kanssa iltaa ja ystävätär halusi lähteä tanssimaan. Niinpä tilasimme 
taksin ja kävimme tanssimassa muutaman tanssin ja totesimme, ettei ollut enää meidän 
paikkamme!’’ 2 

Kysyin muistelijoilta myös diskon ikävistä puolista, huonoimmista muistoista sekä 

herättävätkö jotkut kokemukset jopa nolouden tai häpeän tunteita. Nämä 

kysymykset liittyivät osaltaan siihen, että pyrin tavoittamaan myös mahdollisia 

diskoon sekä nuoruuteen liitettyjä ristiriitaisia kokemuksia ja tunteita. Hienoista 

nolouden tunnetta aiheuttaneet kokemukset liittyivät pääasiassa liialliseen 

päihtymiseen, kuten olen tuonut jo aiemmin esille. Häpeä ja nolous ovat omaan 

itseen paikantuvia moraalisia tunteita, jotka liittyvät normien ja rajojen 

rikkomiseen.3 Diskokokemusten yhteydessä ei tämänkaltaisia rajojen rikkomisesta 

aiheutuneita tunteita näyttänyt juurikaan syntyneen. Kysymys saattoikin herättää 

pienoista ihmetystä, sillä sen voi katsoa sisältäneen oletuksen siitä, että jotain 

tällaista olisi pitänyt tapahtua. Esimerkiksi Sadun mukaan ’’mikään siellä tehdystä ei 

nolota, en ilmeisesti tehnyt mitään niin tyhmää’’.4  

Diskon ja diskoiltojen huonoina tai ikävinä puolina saatettiin muistella lippujen 

hintoja sekä joitain jo esille tuomiani asioita, kuten joidenkin aggressiivista 

käyttäytymistä ja kylmiä talvi-iltoja. Toisinaan negatiivisiksi ja ikäviksi miellettyihin 

                                                      
1 Ponto 2017, 70–72; ks. myös Tani 1997, 212. 
2 Satu/ v5, n1971/k2. 
3 Ronkainen 1999, 135. 
4 Satu/ v5, n1971/k2. 
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asioihin puolestaan vain viitattiin muistelussa ohimennen, mikä kertoo siitä, että 

näitä asioita ei tässä yhteydessä haluttu muistella.   

’’Muistot hieman ristiriitaisia, draamaa ja rakkautta, pettymyksiä ja sykähdyttäviä 
kohtaamisia. Niistä oli ne illat tehty. (…)’’1 

’’Tanhuhovilla parasta oli ystävät, uusien ihmisten tapaaminen ja irtiotto arjesta. Ei-niin-
mieluisaa oli kylmät talvi-illat lavan pihalla, kun rahat oli mennyt siideriin. Mutta suomen 
talvi. Parhaita muistoja ehdottomasti ihmissuhteet! Mitään huonointa en nyt keksi. Huonoja 
toki oli, mutta niin opettavaisia ettei niitä enää muistella.’’2 

Disko, hauskanpidon ja juhlivan nuoruuden paikkana, ei siten ehkä ollut se 

konteksti, jossa oltaisiin haluttu muistella siihen tai ylipäätään nuoruuden aikoihin 

liittyneitä kielteisiä puolia. Toiseksi kertaluontoinen teemakyselyyn perustuva 

muistelu ei anna välttämättä tarpeeksi aikaa aiheen tarkempaan reflektointiin. 

Esimerkiksi Liisa Avelin toteaa diskoa ja sen yhteisöjä käsittelevän tutkimuksen 

yhteydessä, että muisteluyhteisössä aiheen kriittisempi käsittely ja ikävämpien 

kokemusten jakaminen vaati aikaa.3 Lisäksi ne, joille disko on ehkäpä määrittynyt 

negatiivisemmaksi eivät ole välttämättä lainkaan halunneet osallistua muisteluun.  

Diskoa ja diskoaikoja muisteltiinkin pääasiassa varsin positiivisessa valossa, ja 

yksittäiset huonot kokemukset jäivät monien muiden hauskojen iltojen ja hyvien 

muistojen varjoon, kuten seuraavassa Kristiinan arviossa diskon parhaista puolista. 

’’Parasta oli ihan kaikki. Hyvät illat, ei niin hyvät illat, tanssiminen, ihastukset, uudet 
tuttavuudet ... Suurimpia pettymyksiä olivat vain illat. jolloin ei ollut tuttuja paikalla :) 
Tanhuhovin aika oli ihan huippua! Ihania muistoja! Se oli tärkein paikka ennen täysi-
ikäistymistä!’’4  

Positiivisten asioiden korostaminen sävytti muistelun toisinaan myös nostalgiseksi. 

Nostalgialla tarkoitetaan menneisyyteen liitettyjä ja muistelussa aktualisoituvia 

mielihyvän, nautiskelun tai haikean ikävän tunteita. Nostalgia saa voimansa 

menneen kadottamisen ja kaipuun tai sen takaisin toivomisen tunteesta. 

Nostalginen muistelu on keino saavuttaa mennyt hetkeksi, ja se on samalla 

itsessään onnellisten ja usein myös katkeransuloisten tunteiden synnyttämistä.5 

                                                      
1 Päivi/ v2, n1965/k2. 
2 Anna/ v14, n1985/k2. 
3 Avelin 2014, 304.  
4 Kristiina, v19/n1968/k2. 
5 Korkiakangas 1996, 38; Korkiakangas 1999, 171–172; Korkiakangas 2005, 139-140. 
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Esimerkiksi Antin pohdinnat diskon merkityksistä sisältävätkin myös hyvin 

emotionaalisesti latautunutta nostalgista muistelua.  

’’Tanhuhovissa viettämäni aika tuntuu varsinkin nykyään ajateltuna oikein erityiseltä. 
Tunnen olevani etuoikeutettu. Tavallaan ymmärrän miltä tuntuu ihmisistä jotka olivat 
esimerkiksi Woodstockissa. Eli jälkeensyntyneet eivät voi kuin kuunnella tarinoita. Me 
olemme kokeneet sen itse. Tanhuhovin kanssa vähän sama juttu! En olisi aikoinaan tajunnut 
miten ainutlaatuisia nuo hetket olivat ja ettei kaikki ole ikuista, sekä miten paljon maailma 
tulisi muuttumaan ja on muuttunut noista ajoista. Veikkaan ettei nykyteineillä ole varmasti 
mitään noin hauskoja juttuja kuin meillä oli Tanhuhovi-disco. Silloin ei ollut nettiä, ihmiset 
näkivät toisiaan, kaikkea tehtiin eri mittakaavassa ihan eri tavalla, radio oli nuorisomediaa 
tuolloin yms. Maailma ei Tanhuhovi-aikaan ollut todentotta ainakaan huonompi! 
Tanhuhovilla on  erityinen merkitys, nyt sitä (discoa) ei enää ole, on vain ikävä ja haikeus. 
Ikävä kavereita ja ikävä noita kivoja iltoja, ja ikävä tuota aikakautta. Kivaa oli!’’1  

Antti tuo esille, miten kulunut aika on lisännyt menneiden kokemusten ja jo 

kadonneiden aikojen merkityksellisyyttä. Menneisyyden erityisyyttä luo tieto ja 

kokemus siitä, että diskoa eikä entisenlaista nuoruutta enää ole: muut eivät voi 

kokea enää sitä samaa mistä itse on ollut osallisena, mikä luo tunteen 

omakohtaisesti koetun ainutlaatuisuudesta ja erityisyydestä. Antti myös vertailee 

keskenään nykyisyyden ja menneisyyden, paremmaksi tai ainakin erilaiseksi, 

kokemaansa nuoruutta.  

Nostalgia voi olla myös refleksiivistä, jolloin se sisältää epäilyksen siemenen siitä, 

oliko menneisyydessä kaikki sittenkään niin kultaista.2 Toiset muistelijat 

vaikuttivatkin olevan hyvin tietoisia ajan tavasta sävyttää muistoja kultaisemmiksi 

sekä nostalgiasta ilmiönä. 

’’Ehkä välillä nolotti koulussa jos oli ollut niin kännissä että ilta meni oksennellessa. Mutta 
nykyään vain hyvät, kultaiset muistot noilta ajoilta, ihan mahtavaa että Lava oli olemassa 
minun nuoruudessani! Paljon tuli nähtyä ja koettua. Luulen että oma ikäryhmäni muistelee 
näitä aikoja pelkällä hyvällä.’’3 

’’Tanhuhovi oli itsessään parasta. Vaikka nyt näin aikuisempana välillä vähän hirvittääkin se 
meininki, tällä tarkoitan lähinnä alkoholin käyttöä. Oltiin kuitenkin aika nuoria. Omalla 
kohdalla muistot ovat vain pääosin mukavia, tai sitten aika on kullannut muistot.’’4 

 

                                                      
1 Antti, v17/m1978/k2.  
2 Korkiakangas 1999, 173. 
3 Laura/ v21, n1985/k2. 
4 Emilia/ v15, n1987/k2. 
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Pauli Tapani Karjalaisen mukaan äkillinen muutos voi tehdä muistoihin tai 

arkipäivän rutiineihin piiloutuneen paikan jälleen näkyväksi.1 Kyselyn aikaan 

diskopuoli oli vastikään purettu kirpputoriksi muuttamista varten. Muutos onkin 

todennäköisesti aktualisoinut monen entisen diskoilijan muistot ja tuonut sen 

lähemmäksi kuin vuosiin. Muistelijat kertoivat esimerkiksi käyneensä paikan päällä 

muistelemassa menneitä ja osallistuneensa aiempiin menneiden diskovuosien 

kunniaksi järjestettyihin diskoiltoihin.  

’’Kävin siellä lähiaikoina, kun se oli tyhjä. Vietin siellä aikaa noin 30min ja kelasin asioita 
mitä siel on tehty.. Hienoja hetkia, niin hienoja!!!’’ 2 

’’Viimeinen kerta oli Tanhuhovin päättäjäisiltana. Ilta oli hieno ja nostalginen, tuttujakin 
riitti vielä ja suunnilleen kaikki kappaleet olivat tuttuja.’’3 

Muistelun ja muistojen jakamisen voidaan katsoa olevan myös yhteisöjä ja 

yhteisöllistä identiteettiä luovaa ja rakentavaa toimintaa. Muistelussa 

konstruoituvaa yhteisöä ja yhteisöllisyyttä voisi kuvailla myös Kaisu Kortelaisen 

muistellun yhteisön käsitteellä, jossa yhdistävänä tekijänä ei ole varsinainen 

vuorovaikutus, vaan kokemukset ja oletukset sekä mielikuvat paikasta.4 

Kaikenkattavaa diskoyhteisöllisyyttä rakennettiinkin erityisesti nostalgisesti 

sävyttyneessä muistelussa. Erilaisissa entisille diskoilijoille suunnatuissa 

tapahtumissa voidaan kuitenkin luoda myös uutta, konkreettista 

diskoyhteisöllisyyttä, joka pohjaa menneisyydessä jaetusta kokemuksesta diskosta.  

Diskomuistelu ei kuitenkaan ollut läpikotaisin nostalgian värittämää. Nuoruuden 

diskovuosia muisteltiin kyllä lämmöllä ’’hyvinä nuoruuden aikoina’’ 5, mutta niitä ei 

sinänsä kaivattu takaisin, minkä lisäksi toiminnan ja tapahtumien tasolla tapahtunut 

muistelu oli sävyltään usein melko realistista.6 Tämä ei kuitenkaan vähentänyt 

diskovuosien näkemistä hyvin merkityksellisenä ajanjaksona.  

  

                                                      
1 Karjalainen 2006, 84–85. 
2 Mikko/v13, m1985/k2. 
3 Johanna/ v6, n1973/k2.  
4 Kortelainen 2008, 42. 
5 Laura/ v21, n1985/k2. 
6 Vrt. Vehkalahti 2014, 85. 
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5 TANHUHOVIN DISCO MUISTELTUNA JUHLIVAN NUORUUDEN 

PAIKKANA 

5.1 Muistelun yhteisölliset ja yksilölliset ulottuvuudet  

Tässä tutkielmassa olen tarkastellut Tanhuhovin discon ympärille kietoutunutta 

muistelua kysyen, minkälaiseksi paikaksi se muistelussa rakentui ja minkälaisia 

käsityksiä sekä merkityksiä siihen liitettiin. Olen tarkastellut Tanhuhovin discoa 

laajasti ulottaen tarkastelun koskemaan kokonaisia diskoiltoja sekä diskossa 

vietettyjä nuoruusvuosia. Diskoiltoja olen tarkastellut erityisesti illan kulkuun 

liittyvien tilallisten sosiaalisten suhteiden, toimintojen sekä käytäntöjen kautta niin 

henkilökohtaisella kuin yhteisölliselläkin tasolla. Tämän lisäksi olen kiinnittänyt 

huomiota siihen, miten nuoruus muistetun ajankohtana merkityksellisti muisteltua 

ja minkälaisia tilanteisia nuoruuskuvia siitä heijastui. 

Tanhuhovin disco, muistin paikkana, johdatti vastaajat muistelemaan 

nuoruusvuosiensa diskoiltoihin paikantunutta juhlintaa. Muistelussa kietoutuvat 

usein yhteen muistot omakohtaisista tapahtumista ja kokemuksista sekä yleiset 

käsitykset siitä, miten asioiden ajateltiin olleen.1 Vastaajat olivat viettäneet diskossa 

lukuisia iltoja useiden vuosien aikana, jolloin muistelua jäsentää useammin se, mitä 

muistetaan yleensä tai yleisesti tehdyn.2 Yleistä ja yhteistä täplittivät kuitenkin myös 

erityinen ja yksityinen mieleenpainuneiden muistojen muodossa.  Myös 

kysymyksenasetteluni ohjasi entisiä diskoilijoita muistelemaan aihetta niin yleisellä 

kuin omakohtaisella tasolla. 

Muistelu rakentuukin monitasoisesta kerronnasta, johon kietoutuvat muistelun 

kollektiiviset ja yksilölliset ulottuvuudet. Alessandro Portelli on eritellyt historiallisiin 

tapahtumiin keskittyvästä muistelukerronnasta sen näkökulmiin liittyen kolme eri 

tasoa: institutionaalisen (institutional), yhteisöllisen (communal) sekä yksilöllisen 

(personal). 3 Portellin jaottelua hieman soveltaen voidaan tarkastella myös 

diskomuistelun eri tasoja ja niissä ilmeneviä yhteisöllisiä ja yksilöllisiä merkityksiä, 

joskin tässäkin on huomioitava, että kysymyksenasetteluni vaikutti näkökulmien 

                                                      
1 Ukkonen 2000, 152–153; ks. myös Apo 1995, 180–181; Korkiakangas 1996, 267. 
2 Salmi-Niklander 2006, 200. 
3 Portelli 1997, 27; ks. myös Latvala 2005, 66; Savolainen 2015, 140. 
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valikoitumiseen.  

Lisäksi osittain näitä näkökulmia hyödyntäen, voidaan myös hahmottaa muistelussa 

rakentuvia ryhmiä ja yhteisöjä sekä muistelijan asemoitumista suhteessa näihin 

ryhmiin. Lapsuuden evakkokokemuksiin liittyvää muistelua tutkineen Ulla 

Savolaisen mukaan itsensä paikantaminen kertoo muistelun yksilöllisistä ja 

yhteisöllisistä merkityksistä sekä muistetun ajankohdan sosiaalisesta ympäristöstä 

ja muistelijan kokemasta asemasta siinä. Nämä muistelussa rakentuvat osittaiset ja 

tilanteiset minuudet hahmottuvat niin yksilön ja ryhmän kuin eri ryhmienkin 

välisissä suhteissa.1 Kokemukset ja käsitykset sosiaalisesta ympäristöstä ovat 

Tanhuhovin discon muistelun kontekstissa erityisen merkityksellisiä, sillä nuorten 

kohtaamis- ja kokoontumispaikkana, se sai merkityksensä erityisesti sitä 

rakentavien sosiaalisten suhteiden kautta.2  

Institutionaalinen taso käsittää Portellin jaottelussa yleisen, kaikkitietävän, usein 

passiivimuotoisen muistelukerronnan, joka ei personoidu tiettyihin henkilöihin. 

Tanhuhovin discoa koskeneessa muistelussa tällä tasolla esitettiin yleisesti 

käsityksiä nuoruudesta, omasta nuoruuden ajasta sekä nuorista ja heidän 

ajanvietostaan diskossa tai kuvailtiin näihin liittyviä olosuhteita.3 Passiivimuotoisella 

kerronnalla luotiin kuvaa kokemusten ja asioiden yleisyydestä ja kollektiivisuudesta, 

vaikka niiden perusta olisikin ollut omakohtaisesti koetussa.4 Sen avulla rakennettiin 

toisinaan myös kuvaa koko diskon kattavasta yhteisöllisyydestä.5 Tämän tason 

muistelu on kuitenkin luonteeltaan yleisestikin kollektiivisempaa, sillä esimerkiksi 

käsitykset sisältävät jo lähtökohtaisesti enemmän yhteisöllisiä aineksia.6  Yleiset 

käsitykset nuoruudesta toimivat muisteluissa usein kaikupohjana, johon omia 

                                                      
1 Savolainen 2015, 315, 369–372. 
2 Ks. myös Ponto 2015, 85. 
3 Portellin mukaan institutionaalisen muistelun viittaustaso voi olla esimerkiksi kansakunta tai valtio 
(Portelli 1997, 27). Diskomuistelun viittaustaso ei ulottunut yhtä laajalle kuin historiallisten 
tapahtumien muistelun mukaan rakennetussa Portellin mallissa. Tässä mielessä aineiston 
institutionaalinen taso vertautuu enemminkin pienempien ryhmien sosiaaliseen tai 
kommunikatiiviseen muistiin kuin kollektiiviseen tai institutionaaliseen muistiin (ks. esim. 
Korkiakangas 2006, 127–128; Latvala 2005, 49). Muistelukerronnan muotojen tasolla 
institutionaalisen tason voidaan kuitenkin katsoa muodostuneen myös pienemmästä yhteisöstä, 
kuten diskossa käyneistä nuorista yleisesti. 
4 Ks. Latvala 2005, 45; Kaarlenkaski 2012, 70. 
5 Vrt. Kaarlenkaski 2012, 170. 
6 Laine 2010, 38. 
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käsityksiä ja kokemuksia suhteutettiin.  

Yhteisöllinen muistelu on Portellin mukaan me-muotoista, ja se viittaa pienemmän 

yhteisön elämään.1 Diskoiltojen toimintaa ja tapahtumia muisteltiinkin usein me-

muodossa, millä viitattiin useimmiten siihen kaveri- tai ystäväpiiriin, jonka kanssa 

diskossa käytiin. Yhteisöllisen muistelun yleisyys kertookin diskon merkityksestä 

ystävysten ja kaverusten yhteisen ajanvieton paikkana. Yhdessä koetuista 

tapahtumista kerrottiin myös erilaisia muistoja, jotka liittyivät usein normaalista 

poikkeaviin tai erityisen hauskoihin tapahtumiin ja sattumuksiin, vaikka ne olivatkin 

usein melko arkipäiväisiä tapahtumia.2 Näillä tapahtumilla ja niiden muistelulla voi 

myös katsoa olleen tai edelleen olevan ryhmän yhteenkuuluvuutta ja identiteettiä 

vahvistava merkitys.3 Yhteiset kokemukset luovat myös kuuluvuuden tunnetta 

suhteessa paikkaan.4 Suhde muistelun yleisimpään lähiyhteisöön, omaan 

kaveriporukkaan, oli kiinteä, ja eroa tehtiin vain harvoin silloin kun tuotiin esille 

kaverin normaalista poikkeavaa toimintaa, kaverin kokemia poikkeuksellisia 

tapahtumia tai esimerkiksi maku- ja tyylikysymyksiin liittyviä seikkoja.  

Portellin jaottelussa henkilökohtainen taso muodostuu minä-muotoisesta 

muistelusta, joka koskee yksilön henkilökohtaista elämää sekä osallisuutta kahdessa 

muussa tasossa.5 Minä-muotoinen muistelu ei ollut diskomuistelun yleisin 

muistelun muoto, vaikka se olikin toisilla vallitseva näkökulma. Muisteluun liittyi 

usein kuitenkin myös henkilökohtaisia muistoja omakohtaisesti koetuista 

tapahtumista ja tilanteista. Henkilökohtaiset muistot paikantuivat erityisesti 

muistelijan oman elämän kannalta merkittäviin ja/tai voimakkaita tunteita 

herättäneisiin tapahtumiin ja kokemuksiin sekä yksityisemmiksi mielletyille 

elämänalueille. Toisinaan yhdessä koettujenkin tapahtumien muistelussa 

näkökulma paikantui enemmän henkilökohtaiselle tasolle, mikä näkyi muistetun 

henkilökohtaisena merkityksellisyytenä. Minä-muotoisuus korostui myös silloin, kun 

muisteluun liittyi kannanottoja tai refleksiivistä pohdintaa.  

                                                      
1 Portelli 1997, 27. 
2 Ks.myös Ukkonen 2000, 208; Salmi-Niklander 2006, 205; Kaarlenkaski 2012, 159–160. 
3 Ponto 2017, 87; Vrt. Korkiakangas 1999, 167; Ukkonen 2000, 209. 
4 Ponto 2017, 86. 
5 Portelli 1997, 27. 
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Toisinaan itseä tai kävijöitä hahmotettiin myös suhteessa sukupuolikategorioihin, 

mikä saattoi näkyä esimerkiksi sukupuolisidonnaisina pidetyissä käytännöissä. 

Useimmiten tämä hahmottui kuitenkin implisiittisesti lähimmän kaveriporukan 

koostumisena lähinnä samaa sukupuolta olevista henkilöistä ja eri sukupuolia 

olevien ryhmien ja yksilöiden välisestä seksuaalisesta jännitteestä, mikä määritteli 

suhtautumista toisiin.1 

Itsensä paikantaminen sekä muistelussa hahmottuvat ryhmittymät rakentuivat 

myös erontekoihin perustuvan kategorisoinnin kautta, ja tähän saattoi liittyä myös 

kannanottoja. Itsensä paikantamisella voidaankin myös välittää yhteisöllistä 

sanomaa, arvoja tai ottaa yleisemmin kantaa.2 Esimerkiksi tekemällä eroa joidenkin 

muiden harjoittamaan aggressiiviseen käyttäytymiseen, alkoholin kuluttamiseen, 

rankkaan päihtymiseen tai seksuaaliseen käyttäytymiseen tuotiin esille myös omia, 

yhteisön ja/tai yleisemmän kulttuurisen tason arvoja ja ihanteita. Useimmiten eroa 

tehtiin henkilökohtaisella sekä lähiyhteisön tasolla muihin paikalla olleisiin 

pienempiin ryhmittymiin. Toisinaan myös me-ryhmä saatettiin identifioida 

valtavirraksi poikkeavaksi esimerkiksi kiltin tytön määritelmän kautta. Lisäksi 

havaittavissa oli viitteitä samoista sosiaalisista hierarkioista, jotka olivat läsnä myös 

kouluympäristössä. Tällöin kysymyksessä olivat useimmiten kokemukset muiden 

tekemästä paikantamisesta, ulossulkemisesta sekä osattomuuden kokemuksista. 

Tämä loi tunteita ulkopuolisuudesta, mikä saattoi värittää muistelua yleisemminkin 

harmaammilla sävyillä.3 Eronteoilla hajotettiin myös käsitystä kaikista diskonuorista 

yhtenäisenä joukkona. 

Monitasoisesti muistelluista diskoilloista ja diskovuosista rakentuukin kokonainen 

mielenmaisema, joka koostuu sekä subjektiivisesta ja ainutlaatuisesta että 

kollektiivisesta ja yleisestä.4 Omakohtaisesti koetulla ja niiden muistelulla on 

kuitenkin usein siinä mielessä erityinen merkitys, että ne liittävät paikan osaksi 

                                                      
1 Ks. myös Latvala 2005, 45. 
2 Savolainen 2015, 315, 369–372. 
3 Ks. myös Korkiamäki 2013, 119; Ponto 2017, 92. 
4 Tani 1997. 
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muistelijaa ja hänen henkilökohtaista elämänhistoriaansa.1 Mielenmaisemissa 

yhdistyivät siten käsitykset ja kokemukset Tanhuhovin discosta yleisesti nuorten 

paikkana, yhteisöllisenä meidän paikkana ja yksilöllisesti koettuna minun paikkana.  

5.2 Muistellun paikan tilalliset ulottuvuudet 

Michel de Certaun mukaan muistot ovat usein kuin matkakertomuksia, joissa tiloja 

ja paikkoja voidaan hahmottaa joko karttoina tai reitteinä. Kartta kuvaa paikkojen 

muistelua ulkoapäin katsottuna, kun taas reitin kuvauksissa korostuu tila ja sen 

käytännöt kuljettuina ja elettyinä ruumiillisinakin muistoina.2  

Tilallisesta näkökulmasta diskoiltojen monitasoisen muistelun tuloksena voidaankin 

katsoa syntyneen eräänlaisia dialogissa tuotettuja ja ajallisesti kerrostuneita 

mentaalisia karttoja.3 Kysymysrunkoni toimi karttapohjana, jolle muistelijat 

rakensivat oman mentaalisen karttansa valaisten tiettyjä kohtia ja jättäen toisia, 

kokemuspiirinsä ulkopuolella olevia kohtia varjoon, tai sulkemalla niitä tietoisesti 

pois omasta kartastaan. Edellä esittelemiini muistelun tasoihin liittyen voidaan 

katsoa, että yleisen tason muistelu piirsi karttaa enemmän ulkoapäin katsottuna, 

vaikkakin senkin taustalla oli usein myös omakohtaisia kokemuksia. Me- ja minä-

muotoisessa muistelussa korostuivat taas kuvaukset eletyistä ja koetuista paikoista 

ja niiden tilallisuuksista, vaikka toisinaan näissäkin saatettiin katsoa tiettyjä paikkoja 

ulkoapäin, jos ne eivät olleet oman illanvieton kannalta keskeisiä.  

Muisteluissa esitettiin monia yhteisesti jaettuja käsityksiä ja tulkintoja Tanhuhovin 

discosta, ja tässä mielessä kartat olivat myös jaettuja.4 Toiset näistä olivat koko 

diskotilaa tai yleisemmin iltaan liittyvää juhlimisen laajempaa aikatilallisuutta 

läpäiseviä merkityksiä. Disko oli monille ennen kaikkea nuorten keskinäisen vapaa-

ajan ja vuorovaikutuksen, uusien kokemusten, sukupuolisten suhteiden 

mahdollisuuksien sekä hauskanpidon ja juhlimisen paikka, joka herätti usein 

miellyttäviä jännityksen ja vapauden tunteita. Nämä ulottuvuudet konkretisoituivat 

monin eri tavoin ja usein illan elementit saivat myös tilallisesti eriytyneen muodon.  

                                                      
1 Korkiakangas 2006b, 175; Åström 2013, 44. 
2 de Certau 1984, 119–122; Ks. myös Saarikangas 2002, 64–65. 
3 Ks. myös Korkiakangas 2006a, 168; Korkiakangas 2006b, 176; Åström 2013, 40. 
4 Ks. myös Åström 2013, 41, 44–45. 
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Diskoiltojen tasolla muistelussa rakentuneen diskoillan voi jakaa kolmeen 

alueeseen. Iltaan valmistautuminen tapahtui yksityisellä alueella, usein kodin 

piirissä, missä orientoiduttiin iltaan ja valmistauduttiin siirtymään diskon julkiseen 

ympäristöön. Samalla se oli kuitenkin tärkeää yhdessä ystävysten ja kaverusten 

kanssa vietettyä aikaa. Matkat olivat usein kaveriporukan keskinäistä vähittäistä 

siirtymistä kohti julkista diskoympäristöä, mutta matkalla saatettiin tavata jo 

muitakin tuttuja. Diskoon kuljettiin eri reittejä ja eri tavoin. Toisinaan matkoihin 

liitettiin myös turvattomuuden tunteita.  

Tanhuhovin discon ympäristöön saapuminen oli puolestaan liittymistä osaksi 

suurempaa juhlivaa nuorten joukkoa. Monet viettivät aikaa diskon ulkopuolella 

ennen sisälle siirtymistä. Muistelussa Tanhuhovin discon ulkopuolinen ympäristö 

määrittyikin nuorten vapaaksi, osittain kontrolloimattomaksikin tilaksi, sillä heidän 

toimintaansa ei varsinaisesti pyritty rajoittamaan, vaikka sitä valvottiinkin aikuisten 

toimesta. Tämä koski erityisesti toimintaa suhteessa virallisiin normeihin, kuten 

nuorten alkoholinkäyttöön. Alkoholin kuluttamisen paikaksi muistelussa määrittyi 

diskoa ympäröinyt metsikkö, jonne monet kokoontuivat ennen sisälle siirtymistä. 

Toiset muistelivat piha-alueen määrittyneen myös nuorten ja toisinaan myös 

nuorten ja aikuisten välisten konfliktien ja yhteenottojen areenaksi.  

Itse Tanhuhovin disco oli sen sijaan selkeämmin järjestyksen ja valvonnan alainen, 

vaikkakin rajat olivat siinä mielessä häilyvät, että nuorten sallittiin liikkua myös 

näissä tiloissa päihtyneenä ja rajoja saatettiin pyrkiä rikkomaan esimerkiksi 

kuljettamalla juomia sisälle. Itse diskoon liittyen muisteltiin ennen kaikkea 

järjestetyn ohjelman, erityisesti musiikin ja livekeikkojen, tarjoamia kokemuksia 

sekä mahdollisuuksia juhlia ja irrottautua arjesta tanssien ja muuten yhdessä 

hauskaa pitäen. Toiseksi muistelussa merkittäväksi muodostui hitaiden 

tanssikappaleiden aikana muodostunut tanssilattian erityinen aikatila, jolloin diskon 

seksuaalinen jännite muodostui erityisen suureksi. Tämä jännite läpäisi 

yleisemminkin monien diskoiltoja ja diskon sosiaalisessa ympäristössä 

intiimimmätkin läheisyyden osoitukset olivat hyväksyttyjä ja toivottujakin. 

Tilassa olemisen kokemuksia ja tilojen mahdollisuuksia kuvaavien väljän ja tiukan 

tilan käsitteiden suhteen Tanhuhovin disco ympäristöineen oli nuorten 
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näkökulmasta riittävän väljä eli vapaa. Se mahdollisti nuorille monia toiminnan 

mahdollisuuksia, jotka olisivat muissa arkisissa ja tiukemmaksi määrittyneissä 

tiloissa, kuten koulussa tai kodin piirissä, olleet tarkemmin säänneltyjä, rajoitettuja 

ja valvottuja. Vapaammat itsenäiset toiminnan mahdollisuudet omassa 

vertaisryhmässä, ja niiden kautta saavutetut kokemukset miellettiin myös tärkeäksi 

osaksi nuoruutta harjoittelun ja oppimisen kannalta. Julkisten ja puolijulkisten, 

vuorovaikutuksen ja kohtaamisten mahdollistavien, tilojen onkin katsottu olevan 

tärkeitä paikkoja nuorten sosiaalistumisessa kohti aikuisten kulttuuria.1  

Diskoon liitetyn vapauden voidaan ajatella kumpuavan osaltaan käsityksistä ja 

kokemuksista muista nuorten tiloista tai yleisemmin nuorten positiosta 

yhteiskunnassa.2 Käsitykset paikoista ja niiden tilallisuuksista rakentuvatkin aina 

myös suhteessa toisiin paikkoihin ja tiloihin.3 Yleisesti ottaen nuorille tarkoitettuja 

omaehtoisen vapaa-ajan vieton paikkoja on olemassa vähänlaisesti, ja vapaa-aikaa 

saatetaan siten viettää esimerkiksi kaupungin, toisinaan riskialtteiksikin mielletyissä 

julkisissa tai puolijulkisissa tiloissa. Nuorille suunnatut tilat, kuten nuorisotalot, 

saattavat puolestaan olla tarkemmin säänneltyjä ja kävijämääriltään rajatumpia.4 

Monelle muistelijalle diskon yksi merkityksellisimmistä ominaisuuksista olikin se, 

että he kokivat sen sellaiseksi omaksi paikakseen, jossa nuoria kohdeltiin 

tasaveroisesti diskokävijöinä ja asiakkaina, eikä heidän toimintaansa sinänsä 

puututtu, vaikka toki esimerkiksi järjestyshäiriöihin reagoitiin. Tästä näkökulmasta 

katsottuna Tanhuhovin discoon voi liittää myös piirteitä Liisa Avelinin kuvailemasta 

karnevalistisesta diskosta, jossa arjessa alistetussa asemassa olevat nuoret 

saavuttivat hetkellisesti valta-asemaa suhteessa aikuisiin.5  

Tilan väljyyden kääntöpuoleksi on mainittu toisaalta se, että toiset saattavat kokea 

sen sääntelemättömyyden ja arvaamattomuuden vuoksi myös turvattomaksi.6 

Muistelussa monet ilmaisivatkin Tanhuhovin discon yhdeksi tärkeimmäksi puoleksi 

myös sen, että ammattimaisesti järjestettynä, organisoituna sekä valvottuna, se 

                                                      
1 Ks. esim. Lieberg 1995. 
2 Ks. myös Ponto 2017, 17. 
3 Esim. Massey 2008, 145–146.  
4 Kiilakoski ym. 2011.  
5 Avelin 2014, 323. 
6 Franck & Stevens 2007; Kiilakoski ym. 2011, 64. 
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tarjosi samalla nuorille lämpimän ja valvotun, eli turvallisen, paikan pitää hauskaa 

sekä ’’harjoitella aikuisuutta’’. Samalla turvallisuuden korostamisen voi katsoa 

heijastavan myös käsityksiä nuorten haavoittuvuudesta, vaikka siihen on 

oletettavasti yhdistynyt myös yleisempiä käsityksiä yöllisiin tiloihin liittyvistä 

uhkista. Valvontaa ja huolenpitoa pidettiin positiivisina asioina, kunhan niihin ei 

liittynyt liikaa nuorten toimintaa rajoittavaa kontrollointia. Tanhuhovin discon siis 

koettiin tarjoavan sopivassa suhteessa vapautta ja turvallisuutta.  

Vaikka diskoympäristö suhteessa aikuisiin näyttäytyikin muistelussa suhteellisen 

väljänä tilana, liittyi siihen monia muita nuorten kulttuuriin liittyviä tilassa 

olemiseen ja toimimiseen vaikuttaneita sääntöjä, käytäntöjä ja tilallisia järjestyksiä, 

kuten olen jo edellä tuonut esille. Muistelijoiden keskuudessa vallitsi melko 

yhdenmukainen käsitys diskoiltojen ja juhlimisen elementeistä toimintoineen ja 

paikkoineen, mutta ne saivat erilaisia merkityksiä eri henkilöiden muisteluissa. Siten 

se, mikä toisille näyttäytyi vapautena, saattoi toiselle ollakin tilaa tiukentava tekijä.1 

Esimerkiksi diskoa ympäröineeseen metsikköön paikantunut alkoholinkäyttö ja 

hitaiden aikaan diskotilassa vallinnut vahva heteroseksuaalinen jännite saattoi 

saada toiset välttelemään näitä paikkoja. Myös vanhemmat saattoivat asettaa 

rajoituksia tiettyihin paikkoihin menemiselle niissä harjoitetun toiminnan, yleensä 

alkoholinkäytön, vuoksi. Tiettyihin paikkoihin saatettiin muistelussa ottaa etäisyyttä 

myös tietoisesti, kun siellä harjoitettuun toimintaan ei haluttu samaistua.  

Eri paikat toimintoineen myös painottuivat muistelijoilla eri tavoin. Toiset 

muistelivat illan kohokohtana keikkoja, toiset tanssimisen mahdollisuuksia, toiset 

viimeisiä hitaita, ja toisille kavereiden kanssa vapaasti vietetty aika oli illan hauskin 

osa. Merkitykset saattoivat vaihdella myös diskoiltojen välillä. Nuorten paikkoja 

tutkinut maantieteilijä Heli Ponto puhuukin merkityksellisten paikkojen verkostosta, 

joka sisältää merkityksiltään tiheämpiä ja ohuempia paikkoja.2 Merkitysten 

tihentymiä loivat myös muistot, jotka kiinnittivät paikkoihin aisti- ja 

tunnekokemuksia ja syvensivät suhdetta itsen tai meidän ja paikan välillä.3 

                                                      
1 Ks. myös Franck & Stevens 2007; Kiilakoski ym. 2011, 90.  
2 Ponto 2017, 125; Ks. myös Casey 2001; Ponto 2017, 73. 
3 Kuusisto-Arponen 2010, 80–81; ks. myös Ponto 2017. 
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Muistelijat kokivat diskon myös henkilökohtaisesti omaksi paikakseen, mikä loi 

pohjan muistelussa rakentuneelle merkitykselliselle paikkasuhteelle. Paikkaan 

kuulumisen tunteen kokeminen edellyttää Edward S. Caseyn mukaan sen 

omaksumista eletyn ruumiin kautta.1 Se on samalla myös paikkansa tuntemista 

osana tilassa vaikuttavia sosiaalisten suhteiden verkostoja.2  Riikka Korkiamäen 

mukaan tila, aika ja vuorovaikutus ovat merkittäviä tekijöitä nuorten kulttuurisen 

yhtenäisyyden ja nuorten ryhmien yhteisöllisyyden muodostumisessa. Yhteisöön 

kuuluminen edellyttää näihin liittyvien käytäntöjen omaksumista ja hallitsemista, ja 

tilaan ja aikaan liittyvien symbolisten merkitysten jakaminen vahvistaa ryhmän 

yhteenkuuluvuutta. Jaetut käsitykset ja merkitykset ovat samalla välineitä, joilla 

nuoret erottautuvat toistensa lisäksi myös lapsista ja aikuisista.3 Tämä näkyi hyvin 

myös siinä, että ensimmäiseen diskossa vietettyyn iltaan liitettiin usein 

epävarmuuden tunteita, jotka kuitenkin hälvenivät paikan, sen käytäntöjen ja 

ihmisten, tai ainakin oman aseman tässä yhteisössä, tullessa tutuksi.  

Kuulumisesta, mutta myös ulkopuolisuudesta kertoi lisäksi jo edellä tarkastelemani 

itsensä paikantaminen osana muistelua. Yhtä vahvaa kuuluvuuden tunnetta ei 

välttämättä syntynytkään, jos jotkut diskon osa-alueet koettiin ongelmalliseksi tai 

diskoyhteisöstä koettiin jäädyn ulkopuoliseksi. Epämiellyttäväksi koettuja puolia 

saattoi kuitenkin olla pakko vain sietää, sillä valinnan mahdollisuudet tämän 

kaltaiseen vapaa-ajan viettoon saattoivat olla vähäisiä. Tilan ja sen sosiaalisten 

suhteiden ja verkostojen tunteminen tarjosi kuitenkin välineitä myös 

epämiellyttäväksi koettujen osa-alueiden tai kohtaamisten välttelemiseen.4 Lisäksi 

diskossa käytiin aina jonkun kaverin tai ystävän kanssa, joten kokonaisvaltaisia 

ulkopuolisuuden kokemuksia ei muistelussa juurikaan välittynyt.  

Paikat ja niiden tilallisuudet koetaan aina henkilökohtaisesti ja siksi käsitykset, 

kokemukset ja myös niiden muistelu eroavat toisistaan.5 Tanhuhovin disco näytti 

kuitenkin muistelujen mukaan tarjonneen siellä käyneille nuorille tarttumapintaa 

                                                      
1 Casey 2000 [1987], 190–192. 
2 Semi 2010, 208. 
3 Korkiamäki 2013, 118; Ks. myös Semi 2010, 208. 
4 Ks. myös Ponto 2017, 93–95, 126. 
5 Esim. Karjalainen 1997, 231; Korkiakangas 2004, 150; Pink 2012, 24.  
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melko monenlaiselle olemiselle ja monenlaisille paikkasuhteille. Väljiä tiloja 

luonnehtiikin myös niiden heterogeenisyys, vaikka Tanhuhovin discon kohdalla kyse 

olikin lähinnä eri alueilta paikalle saapuneista nuorista.1  

5.3 Muisteltu juhliva nuoruus 

Käsitykset ja mielikuvat paikasta eivät ole staattisia. Paikka, kuten myös 

henkilökohtainen paikkasuhde, voidaan käsittää jatkuvasti muovautuvaksi ja 

päättymättömäksi prosessiksi.2 Muistelu rakentuu ja merkityksellistyy 

menneisyyden ja nykyisyyden välisessä vuoropuhelussa, missä muisteltu paikkakin 

saa merkityksensä.3 Muistelijat tarkastelivat mennyttä nuoruutta tai murrosikää 

nykyisestä aikuisen näkökulmasta käsin, mikä vaikutti myös käsitysten ja 

merkitysten muotoutumiseen. Samalla muistelusta heijastuu jossain määrin 

yleisemminkin niin henkilökohtaisia kuin kollektiivisiakin käsityksiä nuoruudesta.4  

Suhtautuminen omaan nuoruuteen oli pääosin lempeän hyväksyvää, eikä siihen 

liitetty juurikaan problemaattisia puolia. Niin oman, kuin pääosin muidenkin, 

toiminnan katsottiin olevan nuorille yleistä ja sopivaa kunhan se pysyi yleisempien 

kulttuuristen ihanteiden rajoissa. Mahdolliset hieman nolostuttavat kokemukset 

pystyttiin kuitenkin useimmiten selittämään nuoruuden kokemattomuudella, jolloin 

nekään eivät juurikaan aiheuttaneet ristiriitoja nykyisen minän kannalta.5 Mikäli 

ristiriitoja kuitenkin koettiin, saatettiin joitakin nuoruuden tekemisiä myös katua. 

Nuorella iällä ja kokemattomuudella perusteltiin ja selitettiin yleisemminkin tiettyä 

toimintaa, mutta myös toimimattomuutta. 

Nuoruuden huimapäisyyttä, riehakkuutta ja intoa saatettiin muistella 

hyväntahtoisesti hymähdellen. Käsityksiä nuoruuteen liitetyistä vahvoista 

emootioista tuotiin esille monesti myös suhteessa sukupuolisiin suhteisiin, jonka 

yhteydessä muisteltiin ihastumisen ihanuutta, mutta myös koettuja epävarmuuden 

ja pettymyksen tunteita. Nuoruudessa koettua tunteiden paloa saatettiin muistella 

myös kepeän ironisesti, mikä on yksi keino luoda etäisyyttä suhteessa nuoruuden 

                                                      
1 Franck & Stevens 2007; Ks. myös Ponto 2017, 92. 
2 Esim. Massey 2008; Pink 2009, 41–42. 
3 Esim. Haarni ym. 1997, 17; Karjalainen 1997, 236. 
4 Vrt. Korkiakangas 1996, 22. 
5 Ks. myös Hoikkala 1993, 96. 
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minään. Intiimiä läheisyyttä sisältäneiden sukupuolisten suhteiden viattoman 

luonteen korostamisella tehtiin myös eroa aikuisten seksuaaliseen kulttuuriin.  

Kuten jo aiemmin olen tuonut esille, monet muistelijat toivat esille diskon 

merkityksen turvallisena paikkana harjoitella ja kokea uusia asioita sekä kohdata 

uusia ihmisiä. Diskon katsottiin olleen erityisen tärkeä paikka erilaisten sosiaalisten 

kanssakäymisen muotojen sekä juhlimisen käytäntöjen haltuun ottamisessa. Näihin 

kokeiluihin ja harjoitteluihin liittyi toki paljon nuorten omaa kulttuuria ja käytäntöjä, 

mutta aikuisuudesta käsin niitä tarkasteltiin usein aikuiskulttuuriin muotojen 

omaksumisena. Muistelijat piirsivätkin nuorista kuvaa omaa tilaa tarvitsevina ja 

itsenäisinä toimijoina, mutta toisaalta myös huolenpitoa kaipaavina. Tanhuhovin 

disco oli muistelijoille yksi merkittävä paikka, jossa koettiin voivan ottaa irtiottoja 

kodista ja perheen piiristä, mutta samalla muistelijat arvostivat suuresti diskon 

tarjoamaa turvallista ympäristöä näille irtiotoille. Diskoillat olivat kuitenkin 

merkityksellisiä myös puhtaan hauskanpidon kannalta eikä niiden merkitystä voi 

pelkistää yksistään aikuisuuden kokeiluiksi.  

Tommi Hoikkalan mukaan nuoruutta, ja erityisesti murrosikää, tarkastellaan 

yleisemminkin tulevaisuuden näkökulmasta. Se nähdään tärkeänä ohimenevänä 

vaiheena, jossa opitaan ja saavutetaan tiettyjä itsenäisen ’’aikuisen’’ elämän taitoja 

erilaisten kokeilujen kautta. Hoikkalan mukaan tämä liittyy yleisemmin elämän 

hahmottamiseen yhdestä elämänvaiheesta toiseen etenevänä kronologisena 

jatkumona.1 Näkökulma sopii hyvin myös omaelämäkerrallista muistelua 

luonnehtivaan pyrkimykseen luoda jossain määrin koherentti kertomus omasta 

elämästä.2 Diskon tarjoamien kokemusten mieltäminen harjoitteluiksi, kokeiluksi ja 

oppimiseksi korostaa muutosta menneisyyden nuoruuden minän ja nykyisen 

aikuisen minän välillä kytkien ne samalla kuitenkin yhteen. 

Etnologi Eerika Koskinen-Koiviston mukaan tiettyyn paikkaan kiinnittyviä 

menneisyyden symbolisia merkityksiä ilmaistaan muistelussa rakentuvissa 

metaforisissa tiloissa, jotka rakentuvat niin kollektiivisista kuin henkilökohtaisistakin 

                                                      
1 Hoikkala 1993, 148–150, 237–240, 247. 
2 Esim. Korkiakangas 2006, 175; Pöysä 2015, 79–81. 
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kokemuksista ja niiden muistelusta.1 Tanhuhovin disco symbolisoi monelle 

muistelijalle menneisyyden juhlivaa nuoruutta. Muisteluissa esiintyi kuitenkin 

vivahde-eroja siinä, mitä kaikkea tuon juhlivan nuoruuden katsottiin itselleen 

symbolisoivan ja merkitsevän. Marikan pohdinnoissa Tanhuhovin discon 

merkityksistä tiivistyvät kuitenkin hyvin myös monen muun muistelijan tunnot:  

’’Tanhuhovin diskossa vietetty aika oli todella tärkeä ja oleellinen osa nuoruuttani. Se auttoi 
minua kasvamaan sellaiseksi kuin nyt olen. Monella tavalla se oli vapauttava paikka, sain 
kokea eläväni täysillä. Se oli turvallinen ympäristö kasvaa kohti aikuisuutta: lämpöisissä ja 
valvotuissa sisätiloissa oli hyvä etsiä omia rajoja, harjoitella vastakkaisen sukupuolen 
kohtaamista ja kokea irtiottoja lapsuudenkodista. En vaihtaisi yhtään käyntiä pois.’’2 

Nuoruuden diskovuodet merkitsivät monelle tärkeää elämänvaihetta, ja 

Tanhuhovin disco oli monelle paikka, joka tarjosi merkittäviä välineitä ja kokemuksia 

minäksi tulemiselle.3 Juhlivan nuoruuden paikoilla voi siten olla hyvinkin syvällisiä 

merkityksiä myös muistelijan itseymmärryksen kannalta.  

  

                                                      
1 Koskinen-Koivisto 2014, 131–133. 
2 Marika/ v7, n1974/k2. 
3 Ks. myös Ponto 2017, 70. 
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Elämäntapaliitto. http://www.ehyt.fi/sites/default/files/tiedostot/leiskaa_steissilla.pdf 
(1.8.2017). 

Maunu, Antti 2014: Yöllä yhdessä. Yökerhot, biletys ja suomalainen sosiaalisuus. 
Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2014:6. Sosiologia. Helsingin yliopisto: Helda. 

http://www.elore.fi/arkisto/1_08/lep1_08.pdf


100 
 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/135778/yollayhd.pdf?sequence=1 
(9.10.2017)  
 
Maunu, Antti & Simonen, Jenni 2010: Miksi juodaan? Nuoret, humala ja sosiaalisuus. Suomi 
juo. Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008. Toim. Pia Mäkelä, Heli 
Mustonen & Christoffer Tigerstedt. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80301/371e1e08-9bc1-47ea-81aa-
68b04f27088c.pdf?sequence=1 (6.9.2016). 
 
Mikkola, Kati 2009: Tulevaisuutta vastaan. Uutuuksien vastustus, kansantiedon keruu ja 
kansakunnan rakentaminen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1251, Tiede. 
Helsinki: SKS. 
 
Misztal, Barbara A. 2003: Theories of Social Remembering. Mainhead, Philadelphia: Open 
University Press. 
 
Määttä, Mirja & Tolonen, Tarja 2011: Johdanto. Annettu, otettu, itse tehty. Nuorten vapaa-
aika tänään. Toim. Mirja Määttä & Tarja Tolonen. Nuorisotutkimusseura & 
Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 112. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. 
 
Nurmi, Jari-Erik & Ahonen, Timo & Lyytinen, Heikki & Lyytinen, Paula & Pulkkinen, Lea & 
Ruoppila, Isto 2006: Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-Kustannus. E-kirja. Ellibs. 
 
Nykyri, Tuija 1996: Naiseuden naamiaiset. Nuoren naisen diskoruumiillisuus. Nykykulttuurin 
tutkimusyksikön julkaisuja 48. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 
 
Näre, Sari 1992: Liisa Älä! Älä! -maassa. Tyttöjen autonomian säätely. Letit liehumaan. 
Tyttökulttuuri murroksessa. Toim. Sari Näre & Jaana Lähteenmaa. Tietolipas 123. Helsinki: 
SKS. 
 
Näre, Sari 2002: Intimisoituvan kulttuurin muistijälkiä tytöissä. Tulkintoja työistä. Toim. 
Sanna Aaltonen & Päivi Honkatukia. Tietolipas 187. Helsinki: SKS. 

Näre, Sari 2005: Styylaten ja pettäen. Luottamuksen ongelma ja postindividualismi nuorten 
sukupuolikulttuurissa. Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 49. 
Helsinki: Yliopistopaino.  
 
Ojanen, Karoliina 2008: Kenttäkokemuksesta tiedoksi. Elore 2008/ vol. 15:1. 
http://www.elore.fi/arkisto/1_08/oja1_08.pdf. (3.10.2017). 
 
Ojanen, Karoliina 2011: Tyttöjen toinen koti. Etnografinen tutkimus tyttökulttuurista 
ratsastustalleilla. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1319, Tiede. Helsinki: SKS. 
 
Olsson, Pia 2007: Vain lehtohuorat viheltävät. Siveys tyttöjen kasvatuksessa. Sukupuolen 
kohtaaminen etnologiassa. Toim. Pia Olsson & Terhi Willman. Ethnos-toimite 13. Helsinki: 
Ethnos ry. 
 
Olsson, Pia 2012: Erilaista etnografiaa. Kehitysvammaiset nuoret etnografisen kenttätyön 
osallistujina. Elore 2012/vol.19:2. http://www.elore.fi/arkisto/2_12/olsson.pdf (29.3.2017). 
 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/135778/yollayhd.pdf?sequence=1
http://www.elore.fi/arkisto/2_12/olsson.pdf


101 
 

Olsson, Pia 2016: Kyselyaineistojen dialogisuus. Kirjoittamalla kerrotut. Kansatieteelliset 
kyselyt tiedon lähteinä. Toim. Pirjo Korkiakangas, Pia Olsson, Helena Ruotsala & Anna-Maria 
Åström. Ethnos-toimite 19. Helsinki: Ethnos. 
 
Paaskoski, Leena 2008: Herrana metsässä. Kansatieteellinen tutkimus metsänhoitajuudesta. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1170, Tiede. Helsinki: SKS. 
 
Pillemer, David B. 1998: Momentous Events, Vivid Memories. Cambridge, Massachusetts 
and London, England: Harvard University Press.  
 
Pink, Sarah 2009: Doing Sensory Ethnography. Los Angeles & London: SAGE. 
 
Pink, Sarah 2012: Situating Everyday Life: Practices and Places. Los Angeles & London & New 
Delhi & Singapore & Washington DC: SAGE. 
 
Ponto, Heli 2017:  Young people’s everyday lives in the city: living and experiencing daily 
places. Helsinki: Department of Geosciences and Geography. University of Helsinki. 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/199511/youngpeo.pdf?sequence=1 
(30.9.2017). 
 
Portelli, Alessandro 1997: The Battle of Valle Giulia. Oral History and the Art of Dialogue. 
Wisconsin: The University of Wisconsin Press.  
 
Portelli, Alessandro 2006: Mikä tekee muistitietotutkimuksesta erityisen? 
Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä. Toim. Outi Fingerroos, Riina Haanpää, Anne 
Heimo & Ulla-Maija Peltonen. Tietolipas 214. Helsinki: SKS. 
 
Purra, Pia 1998: ’’Eikö se ennen vanhaan tämä homma mennyt jotenkin toisin päin’’ 
Heteroseksuaalisia kohtaamisia naisten ja miesten omaelämäkerroissa. Liikkuvat erot. 
Sukupuoli elämäkertatutkimuksessa. Toim. Matti Hyvärinen, Eeva Peltonen & Anni Vilkko. 
Tampere: Vastapaino. 
 
Puuronen, Vesa 1997: Johdatus nuorisotutkimukseen. Tampere: Vastapaino. 
 
Puuronen, Vesa 2003: Pihasakeista alakulttuureihin. Nuoruuden vuosisata. Suomalaisen 
nuorison historiaa. Toim. Sinikka Aapola & Mervi Kaarninen. Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran toimituksia 909. Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 32. 
Helsinki: SKS. 
 
Pöysä, Jyrki 2006: Matkalla kaupunkiin ja aikuisuuteen. Nuoren Joensuulaisen kirjoitettujen 
paikkakokemusten lähilukua. Paikka. Eletty, kuviteltu, kerrottu. Toim. Seppo Knuuttila, Pekka 
Laaksonen & Ulla Piela. Kalevalaseuran vuosikirja 85. Helsinki: SKS.  
 
Pöysä, Jyrki 2010: Lähiluku vaeltavana käsitteenä ja tieteidenvälisenä metodina. Vaeltavat 
metodit. Toim. Jyrki Pöysä & Helmi Järviluoma & Sinikka Vakimo. Kultaneito VIII. Joensuu: 
Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura.  
 
Pöysä, Jyrki 2015: Lähiluvun tieto: näkökulmia kirjoitetun muistelukerronnan tutkimukseen. 
Kultaneito 17. Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura 
 
Raitasalo, Kirsimarja & Huhtanen, Petri & Miekkala, Mari 2016: Nuorten päihteiden käyttö 
Suomessa 1999–2015. ESPAD-tutkimusten tulokset. Raportti 19/2015. Helsinki: Terveyden 



102 
 

ja hyvinvoinnin laitos (THL). 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129809/URN_ISBN_978-952-302-572-
1.pdf?sequence=1 (23.9.2017). 
 
Ronkainen, Suvi 1999: Ajan ja paikan merkitsemät. Subjektiviteetti, tieto ja toimijuus. 
Helsinki: Gaudeamus. 
 
Ronkainen, Suvi 1999: Subjektius, häpeä ja syyllisyys parisuhdeväkivallan elementteinä. 
Tunteiden sosiologiaa I. Elämyksiä ja läheisyyttä. Toim. Sari Näre. Tietolipas 156. Helsinki: 
SKS.  
 
Rossi, Leena-Maija 2010: Sukupuoli ja seksuaalisuus. Eroista eroihin. Käsikirja sukupuoleen. 
Toim. Tuija Saresma & Leena-Maija Rossi & Tuula Juvonen. Tampere: Vastapaino. 
 
Ruotsala, Helena 2005: Matkoja, muistoja, mielikuvia – kansatieteilijä kentällä. Polkuja 
etnologian menetelmiin. Toim. Pirjo Korkiakangas, Pia Olsson & Helena Ruotsala. Ethnos-
toimite 11. Helsinki: Ethnos ry. 
 
Saarikangas, Kirsi 2002: Merkityksellinen tila: lähiöasuminen arkkitehtuurin, asukkaiden, 
menneen ja nykyisen kohtaamisena. Eletty ja muistettu tila. Toim. Taina Syrjämaa & Janne 
Tunturi. Historiallinen arkisto 115. Helsinki: SKS. 
 
Saarikangas, Kirsi 2006: Eletyt tilat ja sukupuoli. Asukkaiden ja ympäristön kulttuurisia 
kohtaamisia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1099. Helsinki: SKS. 
 
Saarikoski, Helena 1994: Kouluajan kivoin päivä. Folkloristinen tutkimus 
penkinpainajaisperinteestä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 617. 
Helsinki: SKS. 
 
Saarikoski, Helena 2001: Mistä on huonot tytöt tehty? Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi 
 
Saarikoski, Helena 2014: Silloin tanssittiin tangoa. Tanssikansan kertomaa 1900-luvulta. 
Helsinki: Kulttuuriosuuskunta Patruuna.  
 
Salasuo, Mikko & Tigerstedt, Christoffer 2007: Miten nuorten juomista on tutkittu 1950-
2007? Nuoret ja alkoholi. Toim. Christoffer Tigerstedt.  Nuorisotutkimusverkosto & 
Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 75. Helsinki: Alkoholi- ja huumetutkijain seura & 
Nuorisotutkimusverkosto.  

Salmi-Niklander, Kirsti 2004: Itsekasvatusta ja kapinaa. Tutkimus Karkkilan työläisnuorten 
kirjoittavasta keskusteluyhteisöstä 1910- ja 1920-luvuilla. Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran Toimituksia 967. Helsinki: SKS. 

Salmi-Niklander, Kirsti 2006: Tapahtuma, kokemus ja kerronta. Muistitietotutkimus. 
Metodologisia kysymyksiä. Toim. Outi Fingerroos, Riina Haanpää, Anne Heimo & Ulla-Maija 
Peltonen. Tietolipas 214. Helsinki: SKS. 
 
Savolainen, Ulla 2015: Muisteltu ja kirjoitettu evakkomatka. Tutkimus evakkolapsuuden 
muistelukerronnan poetiikasta. Kultaneito XV. Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain 
Seura. 
 
Semi, Jussi 2010: Sisäiset sijainnit. Tutkimus sukupolvien paikkakokemuksista. Dissertations 
in Social Sciences and Business Studies No 2. Joensuu: University of Eastern Finland. 



103 
 

http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0034-0/urn_isbn_978-952-61-0034-
0.pdf (12.2.2017). 
 
Simonen, Jenni 2013: Lähentyvätkö naisten ja miesten juomatavat? Kvalitatiivinen tutkimus 
sukupuolesta ja juomisesta. Tutkimus 113. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41056/simonen_vaitoskirja.pdf?sequenc
e=1 (1.8.2017). 
 
Suominen, Jaakko 2016: Helposti ja halvalla? Kirjoittamalla kerrotut. Kansatieteelliset 
kyselyt tiedon lähteinä. Toim. Pirjo Korkiakangas, Pia Olsson, Helena Ruotsala & Anna-Maria 
Åström. Ethnos-toimite 19. Helsinki: Ethnos. 
 
Suurpää, Leena & Lähteenmaa, Jaana 1995: Nuorten yölliset kahvit. Helsingin yö. Toim. 
Jaana Lähteenmaa & Laura Mäkelä. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus. 
 
Taavetti, Riikka 2014: ’’Seksi oli rakkauden hinta’’ - seksuaalisuus eilisen nuoruudessa. 
Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään. Toim. Kaisa 
Vehkalahti & Leena Suurpää. Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 
152, Tiede. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. 
 
Tani, Sirpa 1997: Maantiede ja kuvien todellisuudet. Tila, paikka ja maisema. Tutkimusretkiä 
uuteen maantieteeseen. Toim. Tuukka Haarni, Marko Karvinen, Hille Koskela & Sirpa Tani. 
Tampere: Vastapaino.  
 
Tani, Sirpa 2010: Hengailun maantiede ja nuorisotutkimuksen eettiset ongelmat. Kasvatus 
& Aika 2010/4, s. 51–71. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=5 
(11.3.2017). 

Tani, Sirpa 2015: Loosening/tightening spaces in the geographies of hanging out. Social & 
Cultural Geography, 2015/vol.16:2, s.125–145. 

Thorne, Barrie 1993: Gender Play: Girls and Boys in School. New Brunswick, New Jersey: 
Rutgers University Press. 
 
Tigerstedt, Christoffer & Törrönen, Jukka 2005: Muuttuvatko suomalaisten juomatavat? 
Kulttuurisen lähestymistavan jäljillä. Sosiologia 2005/vol.42:1, 35–49. 
 
Tolonen, Tarja 2001: Nuorten kulttuurit koulussa: ääni, tila ja sukupuolten arkiset 
järjestykset. Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 10. Helsinki: 
Nuorisotutkimusseura.   
 
Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009: Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja 
käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen 
ennakkoarvioinnin järjestämisestä. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 
http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/eettisetperiaatteet.pdf (10.3.2017). 
 
Törrönen, Jukka 2005: Nuorten aikuisten humalakokemukset. Analyysi juomatapojen 
dynamiikasta ravintola- ja juomispäiväkirjoissa. Yhteiskuntapolitiikka 2005/vol.70: 5, 488–
506. https://julkari.fi/bitstream/handle/10024/100577/055torronen.pdf?sequence=1 
(1.8.2017). 
 
Törrönen, Jukka & Härkönen, Janne 2016: Juomisen ritualistiset ja yksilölliset motiivit ja 
niiden yhteys humalaan 2000-luvun Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 2016/vol.81:2, 161–

http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/eettisetperiaatteet.pdf


104 
 

173.http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131090/yp1602_torronen.pdf?sequenc
e=1 (1.8.2017). 
 
Törrönen, Jukka & Maunu, Antti 2005: Kevyet irtiotot ja raskas sosiaalisuus. Alkoholi nuorten 
aikuisten ravintoiltaa kuvaavissa kertomuksissa. Yhteiskuntapolitiikka 2005/vol.70:3, 266–
282. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/100352/053torronen.pdf?sequence=1 
(1.8.2017). 
 
Törrönen, Jukka & Maunu, Antti 2006: Pihvin pariin punaviini, raju ryyppäys risteilyllä. 
Juomistilanteiden lajityypit ja sukupuolisidonnainen säätely päiväkirjoissa. 
Yhteiskuntapolitiikka 2006/vol. 71:5, 499–514. 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/100268/065torronen.pdf?sequence=1 
(1.8.2017). 
 
Ukkonen, Taina 2000: Menneisyyden tulkinta kertomalla. Muistelupuhe oman historian ja 
kokemuskertomusten tuottamisprosessina. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 
797. Helsinki: SKS. 
 
Vehkalahti, Kaisa 2014: Muisteltu ja kerrottu nuoruus 1920-1930-luvulla syntyneiden 
omaelämäkerrallisissa teksteissä. Kaisa Vehkalahti & Leena Suurpää (toim.) Nuoruuden 
sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään. Nuorisotutkimusverkosto 
& Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 152. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. 
 
Vehkalahti, Kaisa & Suurpää, Leena 2014: Johdanto: Nuoruus, sukupolvet ja oman elämän 
kirjoittaminen. Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja 
tänään. Toim. Kaisa Vehkalahti & Leena Suurpää. Nuorisotutkimusseura & 
Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 152, Tiede. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. 
 
Vilkko, Anni 1998: Kodiksi kutsuttu paikka. Tapausanalyysi naisen ja miehen 
omaelämäkerroista. Liikkuvat erot. Sukupuoli elämäkertatutkimuksessa. Toim. Matti 
Hyvärinen, Eeva Peltonen & Anni Vilkko. Tampere: Vastapaino. 
 
Virtanen, Timo J 2006: Keinut, kihlat ja keesit. Etnologinen katse nuorisokulttuurin 
tutkimukseen. Keinut, filmit, kerhot ja tatsat. Etnologinen katse nuorisokulttuuriin. Toim. 
Minna Heikkinen. Turun maakuntamuseon julkaisuja 11. 
 
Wyn, Johanna & White, Rob 1997: Rethinking Youth. London: Sage. 
 
Åström, Anna-Maria 2013: Helsinki-muistot etnologisen historiankirjoituksen lähtökohtana. 
Muistin kaupunki. Tulkintoja kaupungista muistin ja muistamisen paikkana. Toim. Katri Lento 
& Pia Olsson. Historiallinen arkisto 138. Helsinki: SKS. 
 
Åström, Anna-Maria & Olsson, Pia & Kivistö, Jorma 1998: Elämää kaupungissa. Muistikuvia 
asumisesta Helsingin keskustassa. Memoria 12. Helsinki: Helsingin kaupunginmuseo. 
 



 

 

LIITTEET 

LIITE 1: Taulukko kyselyyn vastanneista 

Pseudonyymi Vastauk-
sen nro 

Syntymä-
vuosi 

Sukupuoli 
n=nainen 
m= mies 

Mitä vuosia 
vastauksesi 
koskee? * 

Minkä ikäinen 
olit tuolloin?* 

Muuta 

Tiina 1 1983 n 2000 17  
Päivi 2 1965 n 1978–1982 13–17  
Anneli 3 1964 n 70–80 14–17  
Petri 4 1978 m 90–95 13–17  
Satu 5 1971 n 1985–1988 14–17  
Johanna 6 1973 n 1987–1990 13–17-vuotias  
Marika 7 1974 n 1988–1992 14–18  

Sami 8 1971 m 1985–1987 14–16 vuotta  
Maarit 9 1967 n 1980–1990 15–20 Ei lupaa tallentaa 

vastausta 
arkistoon. 

- 10 1969 n 1969 12–15 Vastaus viiden 
naisen yhdessä 
kirjoittama. 

Elina 11 1980 n 1994–1999 14–18  
(Jari) 12 1971 m 1997–1998 16 tai 17 Ei lainauksia 

tutkielmassa. 

Mikko 13 1985 m 1999–2005? 13–20  
Anna 14 1985 n 90-luvun 

viimeiset 
vuodet–2006 

12–21  

Emilia 15 1987 n 2000–2004 13–17  
Timo 16 1966 m 1984–1985 17–18  
Antti 17 1978 m n. 1994–96 16–17  
Minna 18 1978 n 94–96 16  
Kristiina 19 1968 n 1984–1988 16–18  
Susanna 20 1974 n 1989–1991 14–17  
Laura 21 1985 n 1995–2003? 10–18  
Ville 22 1977 m 1990–1995 12–17  
Maria 23 1975 n 1987–1992 teini, alaikäinen  
Katja 24 1972 n 1985–1994 13–22  

 

*Tanhuhovin discon käyntivuodet ja -iät ovat vastaajien omia arvioita.  

 

 



 
 

LIITE 2: Kyselylomake 

Kerro muistosi Tanhuhovin discosta! 
Kysely Tanhuhovin discoa, siihen liittyviä muistoja ja muistelua käsittelevään kansatieteen pro gradu -
tutkielmaa varten. 

1. Kyselyn esittely ja vastaamisohjeita 

Hei ja kiitos mielenkiinnostasi! Tämä on e-kyselylomake, jonka avulla kerään vastauksia kansatieteen pro 
gra -tutkielmaa varten. Työn aiheena on Tanhuhovin disco ja siihen liittyvät muistot ja muistelu. Työn 
ohjaajana toimii professori Pia Olsson. 

Voit osallistua kirjoittamalla vapaamuotoisen kirjoitelman omista kokemuksistasi liittyen Tanhuhovin 
discoon ja siellä vietettyihin iltoihin. Lomakkeessa esitellään myöhemmin myös esimerkkikysymyksiä, 
joiden tarkoitus on helpottaa muistelua ja muistoista kirjoittamista. Vastauksien pituudella tai 
kirjoittamisasulla ei ole väliä: pääasia on että muistelet omalla tavallasi! Vastaukset käsitellään 
tutkimuksessa anonyymisti. 

Voit kirjoittaa vastauksen suoraan lomakkeen vastauskenttiin, mutta etenkin jos vastauksesi on pitkä, 
suosittelen kirjoittamaan tekstin omalla koneellasi käyttäen tekstinkäsittelyohjelmaa. Näin sinun on 
mahdollista kopioida kirjoittamasi teksti lomakkeen kenttiin myöhemmin. Tämä voi olla hyödyllistä, jos et 
jaksakaan kirjoittaa koko vastausta kerralla, tai jos esimerkiksi yhteysongelmien takia vastauksen 
lähettäminen ei heti onnistu. Muista tallentaa myös omalle koneellesi kirjoitettu teksti! Vaihtoehtoisesti 
voit myös tallentaa keskeneräisen lomakkeen ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin, lomakkeen lopussa, 
kohdassa osittainen tallennus, olevien ohjeiden mukaisesti. 

Vastauksia toivoisin palautettavaksi 15.11 mennessä. 

Antoisia muisteluhetkiä toivottaen ja etukäteen jo kaikkia kiittäen, 

Jenni Luonuankoski 

2. Vastausten arkistointi Lohjan museon arkistoon ja niiden myöhempi käyttö 

Lue alla oleva teksti tarkasti. Tutkimukseen vastaaminen tarkoittaa alla kerrottujen ehtojen 
hyväksymistä.  

Vastauksia tulen käyttämään opintoihini liittyvään tutkielmaan, jonka jälkeen vastaukset luovutetaan 
Lohjan museon arkistoon. Tulevia käyttötarkoituksia voivat olla esimerkiksi tutkimukset ja näyttelyt sekä 
niihin liittyvät julkaisut. Aineiston käyttäjä sitoutuu noudattamaan arkiston käyttösääntöjä ja vastaa siitä, 
että aineistoa ei käytetä vastaajaa tai hänen omaisiaan loukkaavassa tai vahingoittavassa tarkoituksessa. 
Käyttäjä noudattaa salassapitovelvoitetta, siten että vastaajaa ei ole mahdollista tunnistaa. Aineiston 
käyttäjää velvoittaa myös henkilösuojalaki, jonka mukaisesti vastaajan nimi ei tule ilmi esimerkiksi 
lähdeviitteissä tai näyttelyn yhteydessä ilman erillistä suostumusta. Aineisto arkistoidaan 
nimellä ’’Tanhuhovi, pro gradu -työn tutkimusaineisto’’. Vastauksiin liitetään myös vastaajan nimi, mutta 
jos tutkimukseen osallistuja haluaa, voidaan vastaus tallentaa myös nimettömänä tai nimimerkillä. Voit 
kuitenkin halutessasi myös kieltää vastauksesi tallentamisen Lohjan museon arkistoon, jolloin vastauksesi 
hävitetään tutkimuskäytön jälkeen. 

HUOMIOI, että jos kirjoitat alla olevaan kenttään nimesi, myös vastauksesi tullaan tallentamaan nimellä 
arkistoon. Voit laittaa nimen kohdalle myös nimimerkin, jos et halua vastaustasi tallennettavan omalla 
nimelläsi. 
 

1. Nimi / nimimerkki: 

Valitse ruutu, jos et halua, että vastaustasi tallennetaan Lohjan museon arkistoon [  ] 

 



 
 

3. Muistelu 1 / 2 

Ennen esimerkkikysymysten lukemista, toivoisin, että aluksi muistelisit yhtä Tanhuhovilla viettämääsi iltaa. 
Mitä kaikkea siihen kuului aina valmistautumisesta kotiin pääsyyn asti 

Vastaa alle: 

[Vastauslaatikko] 

 

 

3. Muistelu 2/2  

Alla on esitelty muita teemoja ja aiheita, joita vastauksesi voi käsitellä, jos et ole niitä jo käsitellyt 
edellisessä kohdassa. Esimerkkikysymyksiä ja teemoja on paljon ja osa niistä on hyvinkin intiimejä. 
Kaikkiin kohtiin ei kuitenkaan ole pakko vastata, vaan voit valita itsellesi mieluisimmat kirjoitusaiheet. 
Voit myös vapaasti kirjoittaa näiden teemojen ulkopuolelta, kunhan kirjoituksesi koskee Tanhuhovin 
discoa. 

1. Tanhuhovin disco -illat: mitä siellä tehtiin? 

-Miksi Tanhuhovilla käytiin? Kävitkö siellä usein? Millä nimellä Tanhuhovin discoa kutsuttiin? 
-Valmistauduitko iltaan jotenkin? Miten? 
-Millä kuljit Tanhuhoville? Kenen kanssa? Mitä matkalla tapahtui? 
-Vietitkö Tanhuhovin pihalla aikaa ennen sisälle menoa? Kuinka kauan? Mitä pihalla tehtiin? Miksi siellä 
oleiltiin? 
-Entä miten iltasi kului sisällä? Missä kaikkialla siellä oltiin ja mitä tehtiin (esim. disco-puoli, stage-puoli, 
muut tilat)? Missä näistä vietit eniten aikaa ja miksi? Mikä oli sinulle illan kohokohta? 
-Millaista musiikkia Tanhuhovilla soitettiin? Mitä siitä pidit? Mitä bändejä kävit katsomassa? Onko mieleesi 
erityisesti jäänyt jokin bändi, keikka, dj tai muu tapahtuma? Mikä ja miksi? 
-Millä kuljit kotiin? Kenen kanssa? Millaisia kotimatkat olivat? 
-Liittyikö omiin Tanhuhovi iltoihisi päihteiden käyttöä (alkoholi tai huumaava aineet)? Miksi käytit tai et 
käyttänyt? Käyttivätkö muut? Mitä käytit ja kuinka paljon? Mistä hankit päihteet? Muistatko miltä 
päihtyminen (esim. humaltuminen) silloin tuntui? Seurasiko päihteiden käytöstä jotain hyvää tai toisaalta 
jotain harmia? Mitä ne olivat? 
-Muistatko ensimmäisen kokemuksesi Tanhuhovilta? Entä viimeisen? Millaisia ne olivat? 
-Koitko Tanhuhovilla ''ekoja kertoja'' eli teitkö joitain asioita Tanhuhovilla ensimmäistä kertaa elämässäsi? 
(esim. eka hidas, eka suudelma, eka känni?) Miksi ne tapahtuivat juuri Tanhuhovilla? 
-Kävitkö muissa nuorisodiscoissa tai muissa nuorison paikoissa kuin Tanhuhovilla? Erosivatko ne jotenkin 
Tanhuhovista? Miten? 

Vastaa alle kohta 1: 
[ Vastauslaatikko ] 

2. Kohtaamisia Tanhuhovilla 

-Menitkö Tanhuhoville yksin vai yhdessä jonkun kanssa? 
-Tutustuitko siellä uusiin ihmisiin? Miten tutustuminen tapahtui? Entä koitko ihastumisen tunteita? Onko 
tutustuminen tai ihastuminen johtanut pidempiin suhteisiin (esim. kaveri tai seurustelu)? Muistatko jonkin 
kohtaamisen erityisen hyvin? Kuvaile tarkemmin. 
-Teitkö koskaan mitään sukupuolielämään tai seksuaalisuuteen liittyvää? (esim. koskettelu, pussailu, 
yhdyntä)? Miten ja missä se tapahtui ja miltä se tuntui? 



 
 

-Tapasitko ulkopaikkakuntalaisia? Miten heihin suhtauduttiin? 
-Oliko paikalla ''jengejä'' tai muita ryhmittymiä? Millaisia? 
-Syntyikö Tanhuhovilla riitaa, tappeluita tai muita konflikteja? Olitko itse osallisena vai katsojana? Kenen 
välillä? Mistä riitaa tuli? Entä nuorten ja paikalla olleiden aikuisten kesken? 
-Millaisia aikuisten (esim. työntekijät, Kartsa, tanssilavan puolella olleet aikuiset) ja nuorten kohtaamiset 
muuten Tanhuhovilla olivat? Vai tapahtuiko kohtaamisia lainkaan? Miten nuoret suhtautuivat aikuisiin? 
Entä aikuiset nuoriin? 
-Miten muut aikuiset (esim. omat vanhempasi) suhtautuivat Tanhuhovin discoon ja siellä käymiseen? 
Päästivätkö he sinut sinne mielellään? Jos eivät niin miksi? Menitkö sinne koskaan ilman lupaa? Miten se 
onnistui? 

Vastaa alle kohta 2:  
[ Vastauslaatikko ] 

3. Ihana, kamala Tanhuhovi 

-Mikä Tanhuhovilla oli parasta? Miksi? Entä mikä ei ollut niin mieluisaa? Miksi? Paras muistosi 
Tanhuhovilta? Entä huonoin? 
-Hävettääkö tai nolottaako sinua jokin Tanhuhovilla sinulle tapahtunut asia? Mikä ja miksi? 
-Mitä ajattelet nyt Tanhuhovin discossa vietetystä ajasta? Millainen merkitys Tanhuhovin discolla on sinulle 
ollut? 
-Tuleeko mieleesi jotain muuta Tanhuhovin discoon liittyvää josta haluaisit kertoa? Kerro vapaasti! 

Vastaa alle kohta 3: 
[ Vastauslaatikko ] 

 
 
5. Vastaajan taustatiedot 
 
Muistelun ajankohtaan liittyvät taustatiedot: 
 
1. Mitä vuosia vastauksesi koskee?  
2. Minkä ikäinen olit tuolloin? 
3. Silloinen asuinpaikka (jos asuit Lohjalla, kerro myös tarkemmin missä päin Lohjaa): 
 
Vastaa vielä omiin taustatietoihisi: 
 
1. Sukupuoli 

[  ] Nainen 
[  ] Mies 

2. Syntymävuosi: 
3. Nykyinen asuinpaikkakunta: 
4. Ammatti:  
 
 
6. Anna palautetta! 
Voit halutessasi kirjoittaa alle palautetta kyselystä: 
 
[ Vastauslaatikko ] 



 
 

 
Osittainen tallennus 
[  ] Tahdon tallentaa täyttämäni tiedot ja jatkaa myöhemmin linkistä, joka lähetetään antamaani 
osoitteeseen. 
Sähköpostiosoite: 
Tietojen lähetys 
[Tallenna] 
 
Kiitos osallistumisestasi! Jos sinulla on kysymyksiä aiheeseen liittyen voit olla yhteydessä minuun 
sähköpostitse jenni.luonuankoski@helsinki.fi 
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