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Tutkimuksessa tarkasteltiin hyvinvointikurssille osallistuneiden voimavaroja, ja miten koetut voimavarat
näyttäytyvät suhteessa Shared Story -menetelmän resilienssikäsitykseen. Shared Story on tutkimuksen tekijän
kehittämä dialoginen ja toiminnallinen malli, joka kuvaa ihmisen resilienssin osatekijöitä.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys sijoittuu hyvinvoinnin tutkimuksen kenttään, jossa resilienssi kuvaa
ihmisen kykyä ottaa vastaan, sopeutua ja joustaa erilaisissa elämäntilanteissa ja toipua vaikeista tilanteista.
Werner & Smithin 60-luvulla alkanut resilienssitutkimus tarjoaa teoreettisen kehyksen aineiston tarkasteluun.
Yksilöön, perheeseen ja lähipiiriin ja yhteisöön liittyvät suojaavat tekijät ennustavat ilmetessään hyvää
resilienssiä elämän jatkumolla. Nykyhetken resilienssiä kuvataan ihmisyyden, jaetun ihmisyyden, hengellisen ja
henkisen sekä resurssien ulottuvuuksien kautta, joista muodostuu Shared Storyn käsitys resililienssin
osatekijöistä.
Tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus, jonka aineisto kerättiin kyselyillä ja teemahaastatteluilla. Aineisto
analysoitiin kahteen kertaan. Teoriasidonnaisen sisällönanalyysin metodein analysoitu aineisto tuotti
teoreettisen viitekehityksen mukaisia yksilöön, perheeseen ja lähipiiriin sekä yhteisöön liittyviä suojaavia
tekijöitä. Toinen aineistolähtöinen sisällönanalyysi tuotti konstruktion, Shared Storyn käsityksen resilienssistä,
jonka osatekijät ovat ihmisyys, jaettu ihmisyys, hengellinen ja henkinen ulottuvuus ja resurssit.
Tapaustutkimus voi tarjota vaihtoehtoisia selityksiä tutkitulle ilmiölle:
1. Resilienssi on geneettisten ja ympäristötekijöiden muodostama kokonaisuus, joka kehittyy elämän
jatkumolla. Hyvää resilienssiä ennustavat keskeiset suojaavat tekijät lapsuudessa ja nuoruudessa ovat: 1)
helppo temperamentti ja usko omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa asioihin, 2) vähintään yhden emotionaalisesti
vakaan aikuisen tuki ja avoimuus lapsen tarpeille ja 3) yhteisöön kuuluminen ja yhteisön tuki. Aikuisiällä työ ja
toimeentulo sekä realistiset tulevaisuudensuunnitelmat ja vakaa parisuhde ovat yhteydessä hyvään
resilienssiin.
2. Nykyhetken resilienssi on konstruktio, jonka osatekijät ovat ihmisyys, jaettu ihmisyys, hengellinen ja
henkinen ulottuvuus ja resurssit. Resilienssin osatekijöiden tunnistaminen ja harjoittaminen lisäävät
hyvinvointia.
Tutkimus tarjoaa tietoa vahvan resilienssin kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä, mistä voi olla hyötyä
vanhemmille, kasvattajille ja kaikille, joiden lähipiirissä on kasvuvaiheessa olevia lapsia ja nuoria.
Toiseksi tutkimus kuvaa ihmisen resilienssiä nykyhetkessä, mikä auttaa lukijaa tiedostamaan osatekijät, joihin
hän voi vaikuttaa parantaakseen hyvinvointiaan kokonaisvaltaisesti.

Avainsanat – Nyckelord

Resilienssi, hyvinvointi, voimavarat, arjen hengellisyys, toivo
Säilytyspaikka – Förvaringställe

Helsingin yliopiston kirjasto, Keskustakampuksen kirjasto, Teologia
Muita tietoja

SISÄLTÖ

1 Johdanto	
  .....................................................................................................................................................	
  2	
  
2 Aikaisempi tutkimus ja teoriatausta	
  ....................................................................................................	
  3	
  
2.1	
  Aikaisempi	
  tutkimus	
  .....................................................................................................................................................	
  3	
  
2.2	
  Näkökulmia	
  hyvinvointiin	
  ..........................................................................................................................................	
  6	
  
2.3	
  Resilienssi	
  eli	
  joustavuus	
  ............................................................................................................................................	
  9	
  
2.4	
  Resilienssi	
  elämän	
  jatkumolla	
  ................................................................................................................................	
  11	
  
2.5	
  Resilienssin	
  osatekijät	
  nykyhetkessä	
  ..................................................................................................................	
  14	
  
2.6	
  Resilienssin	
  teorian	
  hyödyntäminen	
  tässä	
  tutkimuksessa	
  .......................................................................	
  16	
  
3 Tutkimustehtävä ja tutkimuksen toteuttaminen	
  ............................................................................	
  16	
  
3.1	
  Tutkimustehtävä	
  ..........................................................................................................................................................	
  16	
  
3.2	
  Tutkimusmenetelmä	
  ja	
  aineiston	
  keruu	
  ............................................................................................................	
  16	
  
3.3	
  Aineiston	
  analyysi	
  .......................................................................................................................................................	
  19	
  
3.4	
  Tutkimuksen	
  luotettavuus	
  .......................................................................................................................................	
  21	
  
4 Suojaavat tekijät voimavaroina	
  .........................................................................................................	
  22	
  
4.1	
  Sosiaaliset	
  suhteet	
  voimavarana	
  ...........................................................................................................................	
  22	
  
4.2	
  Yksilölliset	
  tekijät	
  ........................................................................................................................................................	
  22	
  
4.3	
  Perheeseen	
  ja	
  lähipiiriin	
  liittyvät	
  tekijät	
  ...........................................................................................................	
  27	
  
4.4	
  Yhteisöön	
  liittyvät	
  tekijät	
  .........................................................................................................................................	
  28	
  
4.5	
  Aikuisuuden	
  toipumisen	
  paikat	
  ............................................................................................................................	
  29	
  
5	
  Shared	
  Story	
  ja	
  resilienssi	
  ................................................................................................................	
  30	
  
5.1	
  Ihmisyys	
  ...........................................................................................................................................................................	
  31	
  
5.2	
  Jaettu	
  ihmisyys	
  ..............................................................................................................................................................	
  34	
  
5.3	
  Hengellisyys	
  ja	
  henkisyys	
  .........................................................................................................................................	
  38	
  
5.4	
  Resurssit	
  ..........................................................................................................................................................................	
  41	
  
6	
  Pohdinta	
  .................................................................................................................................................	
  44	
  
7	
  Johtopäätökset	
  .....................................................................................................................................	
  54	
  
Lähteet	
  ........................................................................................................................................................	
  58	
  
Kirjallisuusluettelo	
  ...................................................................................................................................	
  59	
  

1 Johdanto
Life is not a matter
of holding good cards,
but of playing
a poor hand well.1
Teologisen tiedekunnan opiskelijahaussa kerroin olevani kiinnostunut siitä, mikä meitä ihmisiä
yhdistää etnisestä taustasta, iästä, sukupuolesta, uskonnosta tai kulttuurista huolimatta tai niiden
vuoksi. Monikulttuurista työtä tekevänä törmäsin päivittäin tilanteisiin, joissa oli helppo todeta, että
asiat eivät luista ja onnistu, koska ei ole yhteistä kieltä, on erilaiset kulttuuriset normit tai ei olla
totuttu toimimaan niin kuin Suomessa toimitaan. Edellä mainitsemani asiat ovat toki olemassa
olevia, mutta silti tuntui, että meissä ihmisissä on enemmän samaa kuin erilaista. Ihmisen ydin,
ihmisyys, ja varsinkin jokin ihmisyyden jaettu ulottuvuus tuntuivat sisältävän elementtejä, jotka
kaikki tapaamani ihmiset taustoistaan huolimatta jakoivat.
Kuvaamani tunne saman ison tarinan jakamisesta johti minut tutkimaan toivoa ja sitä, miksi
jotkut ihmiset surkeista lähtökohdista huolimatta, ja jopa kaiken menetettyään, ovat vielä
toiveikkaita ja kokevat elämän merkitykselliseksi. Samassa tilanteessa toiset puolestaan lannistuvat
ja luovuttavat. Teologian tieteenalaan saumattomasti nivoutuvan toivon alkuperän tutkiminen johti
yllättäen lääketieteen maailmaan salutogeneesin ja psykologisen resilienssin käsitteiden äärelle.
Salutogeneesi on Aaron Antonovskyn kehittämä malli, jonka mukaan terveyden alkuperä on
hallinnan tunteessa, ja se kuvaa syitä, miksi pysymme terveinä.2 Salutogeneettisellä mallilla on ollut
roolinsa kehittäessäni menetelmääni, jota tämä tutkimus sivuaa, mutta tässä työssä keskityn
kuitenkin resilienssiin eli joustavuuteen. Resilienssillä tarkoitetaan (ihmisessä tapahtuvaa)
dynaamista prosessia, joka johtaa positiiviseen sopeutumiseen ja jopa kasvuun ja kehittymiseen
merkittävien vaikeuksien keskellä ja jälkeen.3 Resilienssiä voidaan pitää myös jonkunlaisena
luonteenpiirteenä tai yksilön ominaisuutena tai se voidaan liittää ihmisen kehityskaareen, jolloin
geneettiset tekijät saavat suuren painoarvon. Resilienssi prosessina puolestaan sisältää yksilön
aktiivisen vuorovaikutuksen ympäristön kanssa, jolloin vahva resilienssi on pikemminkin
vuorovaikutuksen tulos kuin lähtökohta.4
Tässä pro gradu -työssäni tutkin, millaisia voimavaroja ihmisillä on, ja miten ne näyttäytyvät
suhteessa kehittämäni Shared Story -menetelmän5 resilienssiin. Shared Story on dialoginen ja
toiminnallinen työskentelymalli, joka kutsuu osallistujia tutkimaan itseään, resilienssiään ja sen
1
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osatekijöitä osana jaettua tarinaa. Shared Story -menetelmän resilienssin ytimessä ovat ihmisyys ja
jaettu ihmisyys, resurssit sekä henkisyys ja hengellisyys maailmankatsomuksen ja elämän
tarkoituksen taustalla. Shared Story -menetelmän resilienssi sisältää ajatuksen toivosta elämää
ylläpitävänä ja resilienssiä vahvistavana elementtinä. Tässä työssäni en kuitenkaan keskity
tutkimaan toivoa tarkemmin vaan oletan, että kokemus toivosta syntyy kun ihminen tiedostaa ja
ottaa käyttöön voimavaransa ja huomaa niiden merkityksen omassa elämässään ja suhteessa toisiin.6
Toteutin tutkimukseni pääkaupunkiseudulla yksityisen yrityksen hyvinvointikurssille
osallistuvien henkilöiden parissa. Osallistujat olivat hakeutuneet kurssille parantaakseen
hyvinvointiaan erityisesti fyysisen kunnon kohottamisen avulla. Kurssi sisälsi fyysisen harjoittelun
lisäksi henkistä valmennusta ja ravinto- ja elämäntapaneuvontaa.
Tutkimusta varten kartoitin osallistujien voimavaroja alku- ja loppukyselyjen avulla. Lisäksi
haastattelin kurssille osallistuneita saadakseni tarkempaa tietoa voimavaroista ja niiden suhteesta
Shared Story -menetelmän resilienssiin. Hyödynsin menetelmää tutkimuksessa pitämällä kurssin
aikana verkkoluentoja eli webinaareja, joissa kerroin Shared Story -menetelmän resilienssistä.
Kurssilaisilla oli myös mahdollisuus tehdä omatoimisia harjoituksia, jotka ohjeistin webinaarien
lopuksi. Verkkoluentojen kuunteleminen tai harjoitusten tekeminen ei kuitenkaan ollut
edellytyksenä kyselyihin vastaamiselle tai tutkimushaastatteluun osallistumiselle.

2 Aikaisempi tutkimus ja teoriatausta
2.1 Aikaisempi tutkimus
Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan terveys on muutakin kuin sairauden puuttumista tai
ikääntymisen tuomaa heikkoutta. Terveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen voi hyvin niin
fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin.7 Yksilöiden ja yhteisöjen terveyteen ja hyvinvointiin
liittyvää tutkimusta tehdään monien tieteenalojen parissa. Kokonaisvaltaista hyvinvointia ja
erilaisista elämäntilanteista selviytymiseen tarvittavia voimavaroja on tutkittu erityisesti
lääketieteen ja psykologian alalla runsaasti. Psykologian tutkija Marc A. Zimmermannin mukaan
tutkimus on kuitenkin keskittynyt usein riskien nimeämiseen, ja niistä seuraavien ongelmien
ratkaisemiseen sen sijaan, että pyrittäisiin löytämään strategioita, joilla ongelmia voitaisiin välttää ja
hyvinvointia lisätä.8
Terveys. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pitkittäistutkimuksessa Terveys,
toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011 tutkittiin satunnaisotoksella yli 18-vuotiaiden
6
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suomalaisten hyvinvointia useista eri näkökulmista. Tutkittavat olivat osallistuneet Terveys 2000 tutkimukseen vuonna 2000. Tulosten mukaan 1970-luvulla alkanut myönteinen kehitys tiettyjen
sairauksien kohdalla on jatkunut ja koettu terveys on parantunut. Toisaalta terveyttä ja hyvinvointia
uhkaavia tekijöitä on edelleen useita kuten esimerkiksi diabetes, tuki- ja liikuntaelinten oireiden
yleistyminen ja verenkiertoelinten sairaudet. Työikäisen väestön työuupumus on yleistä, sillä joka
neljäs kärsii oireista. Väkivallan ja kiusaamisen uhka työssä koskettaa erityisesti naisia. Ikääntyvillä
on vaikeuksia selviytyä päivittäisistä toimista ja askareista ja koulutusryhmien väliset terveys- ja
hyvinvointierot säilyvät jyrkkinä. Monet suotuisat muutokset ilmenivät selvimmin iäkkäässä ja
keski-ikäisessä väestössä. 30-44 -vuotiailla myönteisiä muutoksia havaittiin vähemmän ja havaittiin
myös kielteisiä muutoksia.9
Salutogeneesi. Hyvinvoinnin alkuperää tutkivista ja sitä selittävistä tekijöistä tunnetuin teoria
lienee Aaron Antonovskyn kehittämä malli salutogeneesistä. Salutogeneesi kuvaa ja tutkii ihmisen
terveyden alkuperää vastakohtana patogeenesille, joka tutkii sairauden syitä. Salutogeneesin
ytimessä on koherenssin eli hallinnan tunne (sense of coherence).10
Psykologinen hyvinvointi. Psykologista hyvinvointia ja koherenssitunnetta on niin ikään
tutkinut

Kari

Kähönen

ryhmäpsykoterapeuttisen

väitöskirjassaan
kuntoutusmallin

Uupumisesta
vaikutusta

hyvinvointiin,

työuupumusoireisten

jossa

tutkittiin

työntekijöiden

hyvinvointiin.11
Hyvinvointi keski-iässä. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella on professori Lea
Pulkkisen johdolla tehty hyvinvointiin liittyvää pitkittäistutkimusta vuodesta 1968 asti. Lapsesta
aikuiseksi -tutkimuksen keski-ikää koskevassa osiossa Keski-ikä elämänvaiheena tutkittavien
hyvinvointia selvitettiin erityisesti keski-ikään ja ikääntymiseen liittyvien muutosten osalta. Uudet
haastattelukysymykset koskivat muun muassa elämän tarkoituksellisuutta, henkistä merkitystä ja
elämään tyytyväisyyttä ja asioita, joita menneessä katuu. Tutkimuksessa kartoitettiin mm.
hyvinvointia työssä, fyysistä terveyttä ja psyykkistä hyvinvointia.12
Resilienssi. Wernerin ja Smithin pitkittäistutkimus Kauain lasten keskuudessa puolestaan
kuvaa yksilöllisiä ja yhteisöön liittyviä kuormitustekijöitä, joista voi muodostua hyvinvoinnin
esteitä. Werner ja Smith puhuvat hyvinvoinnin taustalla vaikuttavista suojaavista tekijöistä, joista
resilienssi muodostuu. Resilienssillä tarkoitetaan ihmisen kykyä kestää kuormitusta, sopeutua ja
saavuttaa myönteinen lopputulos vaikeuksista huolimatta. Kauain tutkimus osoittaa, että hyvinkin

9
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vaikeista oloista tulevilla on mahdollisuus selvitä ja voida hyvin vastoin kaikkea todennäköisyyttä,
mikäli elämässä on riittävästi suojaavia tekijöitä.13
Hyvinvointi ja ekologia. Yhteiskuntapoltiikan tutkija Tuuli Hirvilammi on tutkinut
väitöstutkimuksessaan hyvinvoinnin ja ekologisten kysymysten välisiä yhteyksiä. Tutkimuksessa
ekologiset kysymykset nivoutuvat hyvinvointiteorioihin ja kestävä hyvinvointi määritellään
kokonaisuudeksi, johon kuuluvat kohtuullinen elintaso, mielekäs ja vastuullinen toiminta,
merkitykselliset suhteet ja elävä läsnäolo.14
Työhyvinvointi. Työelämään liittyvästä hyvinvoinnista on tehty paljon tutkimusta. Mankan
& Mankan mukaan tutkimusta on tehty runsaat sata vuotta, mutta tutkimuksen painopiste on
muuttunut yksilöä koskevasta stressitutkimuksesta työhyvinvoinnin kehittämiseen ja myönteisten
voimavarojen korostamiseen. Ns. työkyvyn kolmiomallilla tarkoitetaan, että työntekijän terveyttä ja
toimintakykyä, työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työyhteisöä kehitetään
samanaikaisesti

ja

koordinoidusti.

Kehittäminen

edellyttää

työyhteisön

ja

työpaikan

yhteistoimintaan perustuvaa aktiivisuutta. Työterveyslaitoksella emeritus-professori Juhani
Ilmarinen on tutkinut yksilön työkykyyn vaikuttavia tekijöitä, joita ovat yksilön henkilökohtaiset
voimavarat ja itse työ ja työolot. Ilmarinen korostaa yksilön vastuuta työkykytalon huoltamisessa.15
Yrittäjien hyvinvointi. Subjektiivista hyvinvointia perheyrittäjien parissa tutkinut KaukoValli havaitsi, että kokemus hyvinvoinnista oli yrittäjien keskuudessa korkealla tasolla.
Perheyrittäjät kokivat olevansa tyytyväisiä elämään, ja että tasapaino haasteiden ja voimavarojen
sekä erilaisten roolien välillä on hyvä. Onnellisuutta lisäsi muilta saatu arvostus ja elämän
mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemukset.16
Positiivinen psykologia. Viime vuosina tutkijoiden keskuudessa on herännyt kiinnostus
tieteenalaan, joka tutkii ihmisen optimaalista toimintakykyä ja sen taustalla vaikuttavia tekijöitä,
jotka saavat yksilöt ja yhteisöt kukoistamaan.17 MacConvillen & Raen mukaan psykologian
tieteenalaan kuuluva positiivinen psykologia on eräänlainen sateenvarjo tutkimukselle, joka
keskittyy tarkastelemaan positiivisia emootioita, myönteisiä luonteenpiirteitä ja yhteisöjen
kyvykkyyttä.18 Ilona Boniwellin mukaan positiivisen psykologian tavoitteena ei ole ratkaista
ongelmia vaan tutkia ihmisen potentiaalia ja niitä tekijöitä, jotka tekevät elämästä elämisen arvoista.
Positiivisen psykologian tutkimuskenttään kuuluvat ihmisen elämän myönteiset näkökulmat;
onnellisuus, hyvinvointi ja kukoistus.19 Suomalaista positiiviseen psykologiaan nojaavaa tutkimusta
13
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on tehnyt Frank Martela, joka on tutkinut hoitajan ja hoidettavan välisiä hoivayhteyksiä
vanhainkodissa. Martela havaitsi, että läsnäolo, myötätunto ja sekä hoidettavan että hoitajan
aktiivisuus ovat tekijöitä, joiden kautta syntyy molemmille osapuolille hyvää oloa tuottavia
tilanteita.20 Tuoretta positiivisen psykologian kenttään kuuluvaa myötätuntotutkimusta ovat tehneet
Anne-Birgitta Pessin johdolla CoPassion hankkeen tutkijat, jotka selvittivät esimerkiksi
myötätunnon merkitystä työssä, myötätuntoisen kulttuurin luomisen edellytyksiä päiväkodissa ja
myötätunnon ja innovatiivisuuden yhteyttä.21
Hyvinvointi ja uskonto. Teologian alan tutkimusta hyvinvoinnin ja uskonnollisuuden
yhteyksistä on tehty Räsäsen mukaan paljon viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana.
Henkilökohtainen sisäistetty vakaumus tukee tutkimusten mukaan parhaiten hyvinvointia. Eheyden
tunteen (sense of coherence) voimistuminen on tärkein uskonnon hyvinvointia kohentava tekijä.
Myös identiteettiä tukeva uskonnollinen yhteisö on keskeinen.22 Uskonnollisuuden ja terveyden
välistä yhteyttä on tutkinut niin ikään Teinonen, joka havaitsi ikääntyneiden parissa tekemässään
väitöstutkimuksessa, että uskonnollisuus sinänsä ei edistä terveyttä, mutta se on voimavara
vastoinkäymisistä kuten sairauksista selviämisessä.23
Tutkimukseni sijoittuu hyvinvoinnin kenttään, jossa mielenkiinnon kohteena on ihmisen
kokonaisvaltainen kokemus hyvinvoinnista ja sitä tukevista voimavaroista. Tämänkaltaista
hyvinvoinnin tutkimusta liitettynä menetelmälliseen sisältöön ei ole teologian alalla tehty. Teorian
ja käytännön vuoropuhelu istuu hyvin käytännöllisen teologian luonteeseen ja uskon, että
tutkimukseni teoriaosasta lukija saa uutta tietoa voimavaroista ja resilienssistä. Tapaustutkimus
puolestaan avaa sitä todellisuutta, jossa tutkittavat elävät. Lopuksi Shared Story -menetelmän
käsitys resilienssistä ja sen osatekijöistä kuvaa inhimillisesti ja ihmisläheisesti ja hieman
kokeellisestikin sitä voima- ja vastavoimakenttää, jonka keskellä elämäämme elämme.

2.2 Näkökulmia hyvinvointiin
Bartramin & Boniwellin mukaan hyvinvointi käsitteenä tarkoittaa positiivista mielentilaa, joka tuo
laatua elämäämme. Psykologisessa kirjallisuudessa hyvinvointi yhdistetään tyytyväisyyden
tunteeseen,

sitoutuneisuuteen,

toivoon,

kiitollisuuteen,

tunteiden

tasapainoon,

elämän

tarkoituksellisuuden kokemukseen, itsearvostukseen, resilienssiin ja optimismiin. Hyvinvoinnin
tilassa ihminen tietää vahvuutensa ja haluaa kehittyä kiinnostuksen kohteidensa suunnassa, mikä
johtaa luovuuteen, leikkisyyteen ja osallisuuden kokemuksiin. Bartram & Boniwell kuvaavat

20
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hyvinvoinnin koostuvan kolmesta tekijästä: puolet yksilön hyvinvoinnista perustuu yksilön
geneettisiin ominaisuuksiin kuten temperamenttiin ja luonteeseen, olosuhteet kuten terveys ja
toimeentulo muodostavat hyvinvoinnin kokonaisuudesta kymmenen prosenttia ja loput 40% ovat
niitä asioita, joita yksilö voi elämäänsä valita kuten positiivisen ajattelutavan ja ystävällisen
käytöksen muita kohtaan, fyysisestä kunnosta huolehtimisen, kulttuuriharrastukset tai vaikkapa
omia unelmia ja tavoitteita kohti kulkemisen.24
Fahlbergin & Fahlbergin mukaan hyvinvointi käsitteenä viittaa fyysiseen terveyteen, ja on
tavallista, että sitä käytetään synonyymina henkilökohtaiselle terveydelle. Monet hyvinvoinnilla
itseään markkinoivat kirjat ja elämäntapaohjelmat keskittyvät usein lähinnä tunnistamaan ja
hoitamaan

erilaisia

terveydentiloja

tavoitteenaan

helpottaa

oireita

ja

hoitaa

ongelmia.

Viimesijaisena tavoitteena on saavuttaa hyvä terveyden tila. Hyvinvointi on kuitenkin laajempi
käsite, ja se sisältää paljon muutakin kuin kroonisten ja perinnöllisten sairauksien ehkäisemisen ja
akuuttien ja tarttuvien tautien hoitamisen. Hyvinvointi (wellness), kuten Fahlberg & Fahlberg sen
määrittelevät, tarkoittaa dynaamista kehon, mielen ja hengen (spirit) prosessia, jonka aikana
tapahtuu positiivista edistymistä, ja ihmisellä on mahdollisuus saavuttaa oma korkein
potentiaalinsa.25
Kokon mukaan hyvinvoinnin psyykkinen ulottuvuus voidaan jakaa subjektiiviseen,
psykologiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Subjektiivinen hyvinvointi sisältää kokemuksen
onnellisuudesta ja tyytyväisyydestä sekä koetuista myönteisistä tai kielteisistä tunteista.
Psykologinen hyvinvointi kuvaa ihmisen halua kehittää itseään ja tulla omaksi itsekseen. Ihmisen
tyytyväisyys omaan rooliinsa yhteisössään ja ympäröivään maailmaan puolestaan heijastaa
sosiaalisen hyvinvoinnin kokemuksia. Neljäs hyvinvoinnin ulottuvuus, josta kysyttiin Lapsesta
aikuiseksi -tutkimuksessa, on kokemus elämän tarkoituksellisuudesta. Yli 90% tutkittavista vastasi
kokevansa elämänsä erittäin tarkoitukselliseksi tai tarkoitukselliseksi. Kaksi prosenttia vastanneista
kertoi elämänsä olevan vailla tarkoitusta.26
Pulkkisen mukaan ihmisen persoonallisuus lapsesta lähtien luo pohjan voimavaroille, joilla
ihminen elämäänsä ohjaa. Persoonallisuuden perusta on synnynnäisessä temperamentissa, jota ohjaa
lapsuudenaikaiset kokemukset ja kasvuympäristö. Ulospäin suuntautuvuus ja sen vastakohtana
vetäytyvyys ovat läpi elämän säilyviä ominaisuuksia. Tunne-elämän tasapainoisuus tai
tasapainottomuus

sitä

vastoin

on

temperamenttipiirre,

joka

on

altis

reagoimaan

elämänkokemuksiimme. Hyvä perusta koulunkäynnille, urakehitykselle ja psykologiselle
toimintakyvylle

rakentuu

ulospäinsuuntautuneisuuden

ja

tunne-elämän

tasapainoisuuden
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yhdistelmänä. Perustaa voidaan vahvistaa kasvuoloilla, jotka tukevat lapsen kehitystä hänen
tarpeidensa mukaisesti. Riskitekijöitä eri elämänalueilla selviämiselle ovat miehillä heikko kyky
säädellä ulospäinsuuntautuneisuutta ja naisilla vetäytyvyys kytkeytyneenä ahdistuneisuuteen ja
tunne-elämän tasapainottomuuteen.27
Salutogeneettisessä mallissa puhutaan yleisistä pärjäämisvoimavaroista, jotka ilmenevät
yksilön, perheen ja yhteisön tasolla.28 Yleiset pärjäämisvoimavarat ovat alkuperältään geneettisiä,
synnynnäisiä tai psykososiaaliseen ympäristöön liittyviä. Persoonallisuuteen ja identiteettiin
liittyvät piirteet sekä yksilölliset tavat reagoida ja selviytyä erilaisista tilanteista (esim.
rationaalisuus tai joustavuus) ovat yksilöä koskevia voimavaroja. Perheen ja muun kasvuympäristön
tuki, materiaalinen ympäristö, asenneilmapiiri ja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto heijastavat
perheen ja yhteisön tason voimavaroja.29
Maailma on muuttunut. Millaiseksi? Vastaus riippuu varmaan siitä, keltä kysytään.
Hyvinvointi ei ainakaan jakaudu tasaisesti. Suomi on maailman onnellisin maa30, mutta silti YK:n
Agenda 2030 sisältää edelleen tavoitteen poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.
Edelleenkin on tekemistä siinä, että kaikilla olisi ruokaa ja puhdasta vettä ja mahdollisuus
kouluttautua, ja että naiset ja tytöt olisivat miesten ja poikien rinnalla äänivaltaisia. Kaikkialla ei ole
turvallista eikä ilmastonmuutos ole leikin asia. Agenda 2030 sisältää yhteensä 17 tavoitetta, joiden
toteuttamiseen on varattu aikaa 15 vuotta.31
Cederstömin & Spicerin mukaan erityisesti länsimaalaisille ihmisille ei enää riitä, että
pysymme hengissä, selviydymme ja sopeudumme tai koemme hallitsevamme elämäämme.
Hyvinvointitrendin myötä elämän merkityksellisyyden kokemusten ja hyvinvoinnin tavoittelusta on
tullut lähes jokaisen moraalinen velvollisuus. Ollaksemme hyviä ihmisiä meidän tulee etsiä aina
vaan uusia ja uusia keinoja hyvinvointimme parantamiseksi. Tämä johtaa Cederströmin & Spicerin
mukaan tilanteeseen, jossa elämästämme tulee harjoitus, jonka tarkoituksena on hyvinvoinnin
optimointi. Hyvinvoinnin tavoittelu näkyy kaikilla elämämme osa-alueilla, ja se koskee kaikkia.
Elämänlaadun parantamiseen tähtäävät toimenpiteet ja niissä onnistuminen eivät ole Cederströmin
& Spicerin mielestä ongelman ydin vaan huolta herättää lähinnä se, miten suhtaudumme niihin
ihmisiin, jotka eivät voi, onnistu tai halua pitää huolta itsestään ideologian mukaisesti.
Hyvinvointitrendiä noudattamattomia pidetään velttoina, laiskoina ja heidän tahdonvoimaansa
heikkona. Lisäksi hyvinvoinnin tavoitteluun vihkiytyneitä pöyristyttää tapa, jolla edellä mainitut
ihmiset nauttivat kaikesta siitä, mitä jokainen ”järkevä” ihminen vastustaa. Pahimmillaan
27
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esimerkiksi terveellisten elämätapojen noudattamatta jättäminen leimaa yksilön huonoksi sen sijaan,
että hänen tapaansa (esim. tupakointi) pidettäisiin huonona. Markkinatalouden etu ei ole
ensisijaisesti terve yksilö vaan tuottava yksilö, ja vain terve ihminen voi olla tuottava. Yhtälailla
hyvinvoinnin tavoittelu palvelee työelämää, sillä mieleltään ja keholtaan terve ihminen on
taloudellinen resurssi.32
Hyvinvointi on mitä suurimmassa määrin subjektiivinen kokemus ja sen mittaaminen on
osoittautunut

haastavaksi.

Arajärven

mukaan

hyvinvoinnin

mittarina

aiemmin

käytetty

bruttokansantuote asukasta kohti on saanut väistyä, sillä tutkimusten mukaan materiaalisten
tarpeiden tyydytyksen jälkeen väestön tyytyväisyys ja onnellisuus eivät enää parane. Kun tietty raja
materiaalisten tarpeiden osalta täyttyy, hyvinvoinnin keskeisiksi tekijöiksi nousevat ihmissuhteet,
terveys, arvostus ja arvonanto sekä yhteisön oikeudenmukaisuus. Arajärvi arveleekin, että
tulevaisuudessa hyvinvointivaltion hyvinvoinnin arviointia tehdään sosiaalista pääomaa mittaamalla
ja selittämällä.33

2.3 Resilienssi eli joustavuus
Resilienssi on useiden tieteenalojen käyttämä termi, jolla tarkoitetaan esimerkiksi palautumiskykyä,
kimmoisuutta, joustavuutta ja sietokykyä.34 Resilienssi-sanan alkuperä on latinassa, jossa resilio35
tarkoittaa ’hypätä takaisin’.36 Ihmistieteissä resilienssillä tarkoitetaan ihmisen kykyä sopeutua
muutoksiin, kestää painetta ja jatkaa eteenpäin muutosten jälkeen. Lääketieteessä resilienssi
yhdistetään useimmiten ihmisen kokemaan traumaattiseen elämäntapahtumaan ja siitä selviämisen
kykyyn.
Resilienssi muodostuu biologisista, psykologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista tekijöistä,
joiden yhteisvaikutus määrää, miten yksilö reagoi stressaaviin tilanteisiin. The American
Psychological Associationin mukaan resilienssi tarkoittaa hyvää sopeutumisprosessia vaikeuksien,
traumaattisten kokemusten, uhkien tai kovan stressin kohdatessa. Southwickin mukaan edeltävä
resilienssin määritelmä on käyttökelpoinen, mutta se ei kuvaa riittävällä tasolla resilienssin
todellista monimutkaista luonnetta.37
Wernerin & Smithin mukaan ilmiö nimeltään resilienssi tarkoittaa dynaamista prosessia, joka
johtaa sopeutumiseen vaikeiden kokemusten jälkeen. Resilienssin osatekijät eli ihmisen biologiset,
psykologiset ja sosiaaliset taustat vaikuttavat siihen, miten yksilö reagoi stressaaviin kokemuksiin.38
32
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Zolli & Healy tarkoittavat resilienssillä sekä systeemiä että ihmistä, joka kohdattuaan draamaattisen
muutoksen, jatkaa tinkimättömästi perimmäisen tehtävänsä toteuttamista.39 McCratyn mukaan
ihmisenä kasvu ja kypsyminen muokkaavat ihmisen resilienssiä.40
Resilienssistä puhuttaessa on tarpeen yksilöidä, mistä näkökulmasta resilienssin käsitettä
katsotaan. Resilienssi voidaan nähdä yhtä aikaa yksilön luonteenpiirteenä, prosessina tai
lopputuloksena, ja olisi houkuttelevaa sanoa, että resilienssiä joko on tai ei ole. Resilienssi ilmenee
kuitenkin erityisesti elämän jatkumolla ja suhteessa erilaisiin tapahtumiin elämän aikana. Toisin
sanoen ihminen voi olla hyvinkin resilientti työssään, mutta kokee henkilökohtaiseen elämäänsä
liittyvissä haasteissa epäonnistumisia. Lisäksi ihmisen resilienssi on muuttuva ilmiö ja siihen
vaikuttavat ihmisen kasvu ja kehitys sekä yksilön vuorovaikutus ympäröivän todellisuuden kanssa.
Resilienssiä vahvistavat toimenpiteet ovat niin ikään eri tavoin hyödyllisiä elämän eri vaiheissa.41
Myös McCraty näkee resilienssin ennemminkin olemisen tilana kuin luonteenpiirteenä, ja sen
vuoksi resilienssi voi muuttua ja vaihdella elämäntilanteista ja olosuhteista riippuen.42
Seuraavissa kappaleissa kuvaan kahta näkökulmaa resilienssiin, jotka ovat tämän tutkimuksen
kannalta olennaisia. Resilienssi elämän jatkumolla kuvaa yksilöön, perheeseen ja lähipiiriin ja
yhteisöön liittyviä tekijöitä, jotka muodostavat yksilön resilienssin rungon syntymästä aikuisuuteen.
Näiden suojaavien tekijöiden varassa yksilö kasvaa ja selviää lapsesta aikuiseksi vaikka
kasvuolosuhteet eivät olisi olleet optimaalit, ja elämässä olisi useampia kasvua ja kehittymistä
uhkaavia tekijöitä.43
Suojaaviin tekijöihin emme voi enää juurikaan vaikuttaa aikuisiällä, ja sen vuoksi on tarpeen
etsiä muita keinoja, joiden avulla vahvistamme kykyämme vastaanottaa, kestää ja sopeutua elämän
tarjoamiin väistämättömiin muutoksiin ja jopa traumaattisiin tapahtumiin. Toinen näkökulma
resilienssiin on tästä syystä enemmän ratkaisukeskeinen kuin raportoiva. Kappaleessa 2.5 esittelen
kaksi erilaista mallia, joilla resilienssiä kuvataan yksilön tasolla ja suhteessa ympäröivään
maailmaan. Kun ymmärrämme, millaisista asioista resilienssi koostuu, voimme itse aktiivisesti
vaikuttaa osatekijöihin, ja rakentaa hyvinvointiamme sitä kautta.
Mitä enemmän tiedämme resilienssistä ja sen osatekijöistä nykyisyydessä ja keinoista
vahvistaa niitä, sitä paremmin osaamme itse toimia, ja meitä voidaan auttaa, kun kohtaamme
elämää ja hyvinvointiamme uhkaavan kokemuksen. Kokemus voi olla traumaattinen tai pienempi
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elämänmuutos, joka sekin vaati meiltä huomiota. Ilman apua ja tukea trauma voi pahimmillaan
aiheuttaa pitkittyneitä ongelmia fyysiseen terveyteemme ja mielenterveyteemme.44

2.4 Resilienssi elämän jatkumolla
Kehityspsykologi Emmy E. Werner, joka on eräs merkittävimmistä resilienssin tutkijoista, tutki
kollegansa Ruth S. Smithin kanssa Kauailla vuonna 1955 syntyneitä lapsia yhteensä viisi kertaa
vuoden, kahden vuoden, kymmenen vuoden, 18, 32 ja 40 vuoden ikäisinä. Wernerin ja Smithin
pitkittäistutkimus Journeys from Childhood to Midlife kuvaa resilienssin kehittymistä ja
selviämisen keinoja vaikeissa oloissa elävillä lapsilla lapsuudesta aikuisuuteen saakka. Tutkittavien
kasvuolosuhteet sisälsivät huomattavia riskejä kuten ennen syntymää ja syntymän jälkeen
ilmenneitä terveyteen liittyviä ongelmia, perheongelmia ja vanhempien mielenterveysongelmia.
Lisäksi tutkittavien äidit olivat käyneet koulua korkeintaan kahdeksan vuotta. Tästä ryhmästä
Werner & Smith käyttävät termiä vulnerable but invincible. Werner ja Smith selvittivät
tutkimuksessaan niitä yksilöllisiä ja kasvuympäristöön liittyviä tekijöitä, joiden avulla tutkittavat
selättivät vaikeiden olosuhteiden tuomat riskit epäonnistua elämässään. Tutkimuksessa selvitettiin
myös erityisiä riskejä ja elämän stressitekijöitä, jotka vaikuttivat negatiivisesti pieneen osaan
tutkittavista.45
Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 210 lasta, joista 72 aikuisen havaittiin selvinneen elämästä
verrattain hyvin ottaen huomioon elämän lähtökohdat. Kellään tutkituista ei havaittu oppimiseen tai
käyttäytymiseen liittyviä pulmia lapsuudessa tai nuoruudessa. Riskiryhmään kuuluvat hoitivat
koulunsa moitteettomasti ja lukiovaiheen päätyttyä heillä oli realistisia tavoitteita ja odotuksia
elämälleen. Toisen vuosikymmenen lopulla heistä oli kehittynyt pystyviä, itsevarmoja ja välittäviä
persoonia, jotka tarttuivat elämän tarjoamiin tilaisuuksiin kehittää itseään. Aikuisikään mennessä
suurin osa niistäkin tutkittavista, joilla oli ollut ongelmia lapsuudessa ja nuoruudessa, oli saanut
elämänsä raiteilleen.46
Tutkimus osoitti, että edellä mainittuun ryhmään kuuluvilla on joitakin yhteisiä suojaavia
tekijöitä, jotka selittävät heidän selviytymistään elämässä. Suojaavat tekijät on jaettu yksilöön,
perheeseen ja yhteisöön liittyviin tekijöihin, joiden vaikutusta tutkittavien elämään tarkasteltiin
syntymästä neljäänkymmeneen ikävuoteen saakka. Suojaavia tekijöitä ovat mm. biologiset
muuttujat kuten äidin terveyteen liittyvät seikat ennen syntymää ja omaan terveyteen liittyvät
muuttujat lapsuudesta aikuisuuteen, tutkittavien psyykkiset ominaisuudet kuten temperamentti ja
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kognitiiviset taidot sekä elämän suunnittelun taidot. Lisäksi ympäristöltä saatu tuki lapsuudesta
aikuisuuteen vaikutti tutkittavien kykyyn selvitä vaikeuksista.47
Yksilöön liittyviä suojaavia tekijöitä pikkulapsivaiheessa ovat esimerkiksi myönteisiä
reaktioita hoivaajassa herättävä temperamentti, aktiivisuus ja helppohoitoisuus. Jo kaksivuotiaiden,
myöhemmin

resilienteiksi

osoittautuneiden

lasten,

kuvailtiin

olevan

luonteenpiirteiltään

tottelevaisia, hyväntuulisia, ystävällisiä, herkkiä ja sosiaalisia. Lisäksi he olivat kielellisesti ja
motorisesti edellä ikätovereitaan. Kyky auttaa itse itseään oli myös erottava tekijä verrattaessa
tutkittavia toisiinsa. Kymmenvuotiaina erot olivat näkyvissä erityisesti ongelmaratkaisutaidoissa ja
lukutaidossa. Nuoruusiässä usko tulevaisuuteen ja realistiset koulutus- ja ammattisuunnitelmat
olivat merkitseviä riskien hallinnan ja myöhemmän selviämisen kannalta. Muita nuoruudessa
havaittuja tekijöitä olivat sosiaalisissa suhteissa ilmenevä kypsyys, ja kyky ottaa käyttöön oma
osaaminen ja taidot sekä vastuullisuus, joka ilmeni tunnollisuutena ja luotettavuutena. Naiset ja
miehet, jotka onnistuivat saamaan elämänsä raiteilleen aikuisikään mennessä, pitivät elämäänsä
merkityksellisenä ja ymmärrettävänä, ja uskoivat kykyynsä selvitä vaikeuksista. Lisäksi heillä oli
hyvät itsesäätelyn taidot ja tunne, että he voivat vaikuttaa omaan kohtaloonsa. Miehillä sosiaalinen
aktiivisuus ja naisilla vihan ja tuskan tunteiden käsittely ennustivat elämässä selviytymistä.
Kokemus ympäröivän maailman hallittavuudesta, persoonallisesta kasvusta, positiivisista suhteista
toisiin,

elämän

tarkoituksesta

ja

itsensä

hyväksymisestä

olivat

merkittäviä

tekijöitä

48

menestyksellisessä siirtymässä nuoruudesta aikuisuuteen ja keski-ikään.

Aikuisia riskiryhmään kuuluvia tutkittaessa merkillepantavaa oli, että suurin osa tutkittavista,
joilla oli ollut ongelmia nuoruudessa, oli saanut elämänsä raiteilleen kolmannen vuosikymmenen
aikana ja sen loppuun mennessä. Erityisesti naiset olivat onnistuneet järjestämään elämänsä
tyydyttävällä tavalla. Useimmat tutkituista, miehet ja naiset, olivat naimisissa tai vakaissa
parisuhteissa, he kävivät töissä ja olivat tyytyväisiä ihmissuhteisiinsa. Lisäksi he olivat oman
yhteisönsä vastuullisia jäseniä.
Myönteiset muutokset ajoittuivat tutkittavien elämässä aikaan, jolloin he valmistuivat
lukiosta. Useimmat onnistuivat järjestämään elämänsä ilman ammattilaisten apua. Merkittävin
tekijä tutkittavien elämän myönteisen kehityksen taustalla oli avoimuus erilaisille vaihtoehdoille ja
mahdollisuuksille. Kouluttautuminen ja ammattitaidon hankkiminen esimerkiksi armeijan
palveluksessa, vakaa avioliitto, uskonnollinen vakaumus, toipuminen vakavasta sairaudesta tai
onnettomuudesta ja vähäisessä määrin psykoterapia olivat merkittäviä tekijöitä elämän positiivisen
suunnan löytymisessä. 49
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Perheen rakenteeseen liittyviä suojaavia tekijöitä olivat alle neljän lapsen perheet, joissa sisarusten
välillä oli vähintään kaksi vuotta ikäeroa. Äidin korkeampi ikä ja koulutustausta sekä työssäkäynti
ennustivat jälkeläisten hyvää menestystä riskitekijöistä huolimatta varsinkin poikalasten kohdalla.
Tyttäret, joiden äitien kasvatustyyliä kuvailtiin helläksi ja rakastavaksi, ja jotka olivat
vastaanottavaisia pikkulasten tarpeille, selviytyivät vaikeuksista muita paremmin. Tärkein
perheeseen liittyvä suojaava tekijä onkin, että lapsella on elämässään vähintään yksi kyvykäs ja
emotionaalisesti vakaa ihminen, joka huolehtii hänestä ja hänen tarpeistaan. Turvallisuuden tunne
perheessä 18 ikävuoteen saakka ennusti hyvää sopeutumista 40-vuotiaana. Muita suojaavia tekijöitä
perheessä oli läheiset suhteet muihin perheenjäseniin kuten sisaruksiin ja isovanhempiin.50
Temperamenttiin ja perheeseen liittyvä kiinnostava havainto on, että resilienteillä lapsilla
näytti olevan kyky hankkia ympärilleen omien vanhempien lisäksi muita läheisiä ihmisiä
huolehtimaan itsestään. Resilienttien poikien ja tyttöjen perhetaustoissa oli eroja siten, että poikien
perheissä pidettiin tärkeänä rakenteita ja sääntöjä ja perheen miespuolinen henkilö toimi
roolimallina pojille. Tyttöjen perheissä korostui itsenäisyys ja naispuolisen hoivaajan tuki. Sekä
tyttöjen että poikien perheissä uskonnollinen vakaumus tarjosi vakautta ja antoi elämälle
merkityksen.51
Yhteisöön liittyviä suojaavia tekijöitä olivat perheen ulkopuoliset aikuiset. Esimerkiksi
isovanhemmat, sedät, tädit ja naapurit tarjosivat emotionaalista tukea ja neuvoja vaikeina hetkinä.
Tärkeitä tukijoita ja positiivisia roolimalleja olivat myös opettajat, tyttö- ja poikaystävien
vanhemmat, harrastusten ohjaajat ja kirkon työntekijät. Työelämässä erityisesti naisille
työkavereiden ja esimiehen emotionaalinen tuki oli tärkeää. Kolmannen ja neljännen
vuosikymmenen aikana myös ystävien merkitys korostui.52
Vaikka resilienssin pohja rakentuu jo lapsena monien asioiden summana, Kauain tutkimus
osoittaa, että epävakaa kasvuympäristö ja ongelmat lapsuudessa ja nuoruudessa eivät välttämättä
ennusta pysyviä ja jatkuvia ongelmia aikuisiässä. Kolmenkymmenen ikävuoden jälkeen tutkittavat,
joilla oli ollut vakavia ongelmia nuoruudessa, olivat toipuneet ja saavuttaneet elämässään vakauden.
Useimmat olivat perheellisiä, naimisissa ja mukana työelämässä sekä vastuullisia jäseniä omassa
yhteisössään. Ilmiö näkyi erityisesti naisten kohdalla. Tärkeä selittävä tekijä elämän järjestymiselle
positiiviseen suuntaan oli avoimuus elämän tarjoamia mahdollisuuksia kohtaan kolmannen ja
neljännen vuosikymmenen aikana. Muita positiivisen muutoksen avaimia olivat koulutukseen
hakeutuminen, koulutuksellisten, ammatillisten ja sosiaalisten taitojen kehittäminen armeijan
palveluksessa, avioliitto pysyvän kumppanin kanssa, uskonnollisen yhteisön toimintaan
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osallistuminen ja toipuminen vakavasta sairaudesta tai onnettomuudesta. Psykoterapian rooli
toipumisessa oli osalle tärkeä.53

2.5 Resilienssin osatekijät nykyhetkessä
Vaikka suojaavat tekijät puuttuisivat lapsuudesta ja nuoruudesta, elämässä on silti vielä
mahdollisuus onnistua, sillä Wernerin & Smithin tutkimus osoittaa, että aikuisikä tarjoaa tilaisuuden
toipumiseen ja ihmisenä kasvamiseen. Aikuisiän resilienssi muodostuu aikuisena tehdyistä
valinnoista, vallitsevista olosuhteista ja siihen vaikuttaa myös oma halu kasvaa ja kehittyä ihmisenä.
Wernerin

&

Smithin

kouluttautumiseen

ja

mukaan
ammattiin

avoimuus
liittyvät

eteen

tuleville

suunnitelmat,

mahdollisuuksille,

läheiset

ihmissuhteet

realistiset
ja

oman

maailmankatsomuksen selkiinnyttäminen ja vahvistaminen sekä tarvittavan avun hankkiminen
sairauksien parantamiseksi tai oireiden lievittämiseksi ovat aikuisen ulottuvilla olevia,
kokonaisvaltaisesti elämään vaikuttavia tekijöitä.54
Nykyhetken resilienssin taustalla on McCratyn mukaan koherenssin eli hallinnan tunne, jolla
tarkoitetaan kokemusta loogisesta, kokonaisvaltaisesta ja ymmärrettävästä elämänkokonaisuudesta.
Persoonallinen koherenssi viittaa resilienssin osatekijöiden tasapainoon yksilötasolla. Sosiaalinen
koherenssi puolestaan sisältää perheen, ystävät ja kaikki yhteisölliset verkostot, joissa yksilö on
jäsenenä ja joiden kanssa hän jakaa samat kiinnostuksenkohteet ja tavoitteet. Globaalilla
koherenssilla McCraty tarkoittaa kaikkien maailman ihmisten muodostamaa kokonaisuutta, joka on
sidoksissa sekä aurinkokunnan että maapallon magneettikentän toimintaan.55
McCraty kuvaa resilienssiä neljän ulottuvuuden avulla, jotka ovat fyysinen, emotionaalinen,
mentaalinen ja sprituaalinen (kuva 1). Fyysinen resilienssi sisältää yksilön fyysisen joustavuuden,
kestävyyden

ja

vahvuuden.

Emotionaalinen

resilienssi

kuvaa

yksilön

itsesäätelykykyä,

emotionaalista joustavuutta ja myönteistä asennetta elämään. Emotionaalinen resilienssi sisältää
myös sosiaalisen ulottuvuuden, jonka ytimenä on kannustavat ja toimivat ihmissuhteet. Mentaalinen
resilienssi liittyy yksilön kognitiivisiin kykyihin eli kykyyn suunnata ja ylläpitää tarkkaavaisuutta,
mielen joustavuuteen ja kykyyn yhdistellä eri näkökulmia kokonaisuudeksi. Spirituaalinen eli
hengellinen tai henkinen resilienssi liitetään tyypillisesti omiin arvoihin sitoutumiseen, intuitioon ja
kykyyn hyväksyä erilaisia maailmankatsomuksia ja uskomuksia.56

53

Werner & Smith 2005, 12.
Werner & Smith 2005, 13.
55
McCraty 2015, 89.
56
McCraty 2015, 9.
54

14

Kuva 1. Resilienssin neljä ulottuvuutta
Resilienssillä voidaan myös tarkoittaa ihmiselämän fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten ja
henkisten/hengellisten tekijöiden kokonaisuutta nykyhetkessä (kuva 2). Fyysinen osa-alue sisältää
fyysisen kehon terveyden, sairauden ja kaikki ne toimenpiteet, joiden avulla ihminen pyrkii
pysymään terveenä ja voimaan fyysisesti hyvin. Psyykkiset tekijät sisältävät mielen toimintakykyyn
liittyviä tekijöitä kuten kognitiiviset taidot ja kyvyn suunnata ja ylläpitää tarkkaavaisuutta.
Sosiaalisilla tekijöillä tarkoitetaan avoimuutta vuorovaikutukseen ja halua kuulua joukkoon ja jakaa
elämää toisten kanssa. Spirituaalinen ulottuvuus sisältää omien arvojen mukaisen elämän, kyvyn
ymmärtää toisin ajattelevia ihmisiä ja empatiakyvyn.57

Kuva 2. Resilienssin neljä osatekijää
57
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2.6 Resilienssin teorian hyödyntäminen tässä tutkimuksessa
Wernerin & Smithin käsitys resilienssistä elämän jatkumolla ohjasi tutkimukseni ensimmäistä osaa,
jossa selvitin kysely- ja haastatteluaineiston avulla, millaisia voimavaroja tutkittavilla on.
Voimavarat asettuivat luontevasti yksilöä, perhettä ja lähipiiriä ja yhteisöä koskeviin tekijöihin.58
Näistä voimavaroista kerron kappaleessa neljä.
Toisessa osassa tutkimustani analysoin kysely- ja haastatteluaineiston uudestaan, ja etsin
aineistosta materiaalia, joka avaisi resilienssiin vaikuttavia osatekijöitä nykyhetkessä.59 Minua
kiinnosti, mitä tutkittavat kertoivat omista fyysisistä voimavaroistaan ja lähipiiristään ja sen
ihmisistä. Millaisia ilmaisuja he käyttivät itsestään ja millaisen roolin hengellisyys ja henkisyys
saivat heidän elämässään? Aineiston analyysissa pidin mielessäni Shared Story -menetelmän
käsityksen resilienssistä, jonka ytimenä on ihmisyys ja jaettu ihmisyys.60

3 Tutkimustehtävä ja tutkimuksen toteuttaminen
3.1 Tutkimustehtävä
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää hyvinvointikurssin osallistujien käsityksiä omista
voimavaroistaan ja miten Shared Story -menetelmän käsitys resilienssistä sopii kuvaamaan
tutkittavien kokemusta.
Tutkimustehtävä jakaantuu seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
1. Millaisia voimavaroja ryhmäläisillä oli?
2. Miten Shared Story -menetelmän resilienssi kuvaa tutkittavien kokemusta voimavaroista?

3.2 Tutkimusmenetelmä ja aineiston keruu
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena hyvinvointiryhmässä.61 Tapaustutkimus
menetelmänä sopi valitsemani aiheen tutkimiseen, sillä tutkittavasta kokonaisuudesta ei ole
saatavilla aiempaa tutkimustietoa. Tapaustutkimukselle on myös ominaista, että tutkimus koskee
yksittäistä tapahtumaa tai kokonaisuutta, jota pyritään kuvaamaan ja selittämään sen omassa
kontekstissa.62

Tässä

tutkimuksessa

tutkittavat

osallistuivat

rajatun

ajan

kestävän

hyvinvointiryhmän toimintaan.
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Tutkimukseni avulla kuvaan tutkittavien kokemia voimavaroja ja pyrin sanoittamaan
voimavarakokonaisuuden monimuotoisuutta ja sitä kautta laajentamaan käsitystä hyvinvoinnista ja
sen

osa-alueista.

Shared

Story

-menetelmän

resilienssi

puolestaan

kokoaa

voimavarat

kokonaisuudeksi, joka ottaa huomioon ihmisen toimintakyvyn taustalla olevat erilaiset tekijät.
Toteutin tutkimukseni kaksiosaisena siten, että ensin tutkin hyvinvointiryhmän osallistujien
voimavaroja kurssin alussa ja sen jälkeen yleisemmällä tasolla peilaten löydöksiäni resilienssin
teoriaan.63 Tuloksia käsitellään luvussa neljä.
Toisessa osassa otin saman kysely- ja haastatteluaineiston tarkasteluun selvittääkseni, miten
Shared Story -menetelmän käsitys resilienssistä kuvaa tutkittavien voimavaroja. Toisin sanoen
halusin tutkia, tukeeko aineisto itse kehittämäni menetelmän käsitystä resilienssin osa-alueista.
Tuloksia käsitellään luvussa viisi.
Tapaustutkimuksen haasteena on, että tutkimus jää irralliseksi suhteessa aikaisempaan
tutkimukseen.64 Oma tutkimukseni liittyy ajankohtaiseen ilmiöön, jossa hyvinvoinnista on tullut
kaikkien tavoittelema asia, suorastaan moraalinen imperatiivi, jonka luvataan tuottavan
onnellisuutta ja terveyttä. Ihminen, joka voi hyvin, on onnellinen ja sen vuoksi hyvä ihminen ja
toisaalta ihminen, joka voi huonosti, on onneton ja siksi huono ihminen.65 Välttääksemme huonon
ihmisen leiman, keskitymme tavoittelemaan optimaalista suorituskykyä erilaisten käyttäytymiseen
liittyvien interventioiden avulla tavoitteena olla vahvoja ja resilienttejä (työntekijöitä).66 Yksi
ilmentymä optimaalisen suorituskyvyn tavoittelusta on fitness-ilmiö, jonka myötä joka toinen
laskee proteiineja ja hiilihydraatteja ja miettii eri treenimuotojen etuja ja haittoja saadakseen
täydellisen vartalon.67
Tapaustutkimuksessa tulosten edustavuus ja yleistäminen eivät ole merkittävässä roolissa.
Tavoitteena on kuitenkin, että tutkimus lisää ymmärrystä ilmiöstä vaikka tuloksia ei voidakaan
sellaisenaan pitää suurta joukkoa kuvaavana tai yleistää kaikkia vastaavia ilmiöitä koskeviksi.68
Tapaustutkimus tarjoaa usein vaihtoehtoisia selityksiä aineistolle, mikä on metodille ominaista ja
sitä voidaan pitää ansiokkaana tutkimuksen kannalta. Aineiston tarkastelu eri näkökulmista tekee
tutkimuksesta kiinnostavan, mutta on pidettävä huolta, että ehdotetuista tuloksista on riittävä näyttö.
Hyvä tapaustutkimus on raportoitu vakuuttavasti, luotettavasti, uskottavasti ja mielenkiintoisesti.69
Eriksson & Koistinen käyttävät tutkimuksen arvioinnissa Denzin ja Lincolnin käsitettä bricolage,
jonka ajattelen sopivan omaan tutkimukseeni erityisesti tutkimuksen toisen osion kohdalla.
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Bricolage tarkoittaa konstruktiota, jonka tutkija tuottaa. Käsite sisältää ajatuksen, että tutkimus voi
muovautua tutkimuksen kuluessa ja sen laatu perustuu joustavuuteen, muokkautuvuuteen ja
uteliaisuuteen, ja se on raportoitu sisältörikkaasti ja refleksiivisesti. Refleksiivisyydellä tarkoitetaan,
että tutkija tuo esille omat lähtökohtansa tutkimuksen tekemiseen ja ymmärtää niiden vaikutuksen
tutkimukseen. Tutkimus on ainutkertainen siinä mielessä, että toinen tutkija ei voi sitä sellaisenaan
toistaa.70
Bricolagen ajatus sopii omaan tutkimukseeni, koska olen itse kehittänyt Shared Storyn
käsityksen resilienssistä, johon peilaan tutkittavien kokemia voimavaroja. Käsitys sisältää paljon
aineksia omasta henkilö- ja työhistoriastani, ja se on rakentunut suurelta osin oman
maailmankatsomukseni ja käsitysteni pohjalta. Tutkimukseni avulla saan uskoakseni uutta tietoa
voimavaroista yleisesti ja siitä, miten hyvin käsitykseni resilienssistä kuvaa todellisuutta.
Tutkimus tehtiin pääkaupunkiseudulla toimivan yrityksen järjestämälle hyvinvointikurssille
osallistuneiden keskuudessa. Kurssille osallistui 20 ihmistä, jotka olivat iältään 20-50 -vuotiaita
naisia ja miehiä. Osallistujat olivat tulleet kurssille vapaaehtoisesti, ja jotkut saivat työnantajan
tukea kurssimaksuun. Muutama työnantaja tarjosi kurssin osana työpaikan työhyvinvointiin
tähtääviä toimenpiteitä. Kaikki kurssiin liittyvä toiminta oli vapaaehtoista. Hyvinvointikurssin
tavoitteena oli fyysisen kunnon ja suorituskyvyn sekä yleisen terveyden parantaminen henkistä
vahvuutta unohtamatta. Kurssi sisälsi monipuolisen fyysisen harjoittelun lisäksi luentoja ja
harjoituksia fyysiseen terveyteen ja henkiseen vahvuuteen liittyvistä aiheista.
Tutkimusaineisto koostuu osallistujien alku- ja loppukyselyjen vastauksista sekä
teemahaastattelumateriaalista. Alkukysely (liite 2) toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella, johon
tutkittavat vastasivat itsenäisesti verkossa kahden ensimmäisen kurssiviikon aikana lokakuussa
2017. Alkukyselyyn vastasi 11 kurssilaista. Alkukyselyn avulla kerättiin tietoa ryhmäläisten
tilanteesta kurssin alkaessa. Esitetyillä kysymyksillä selvitettiin ryhmäläisten voimavaroja
lähtötilanteessa ja osallistujien orientaatiota ja tavoitteita kurssille osallistumiselle. Loppukysely
(liite 3) toteutettiin niin ikään sähköisenä kyselynä, johon vastauksia kerättiin tammikuun 2018
kahden ensimmäisen viikon aikana. Loppukyselyyn vastasi kuusi osallistujaa. Loppukyselyssä
voimavaroista kysyttiin uudelleen. Lisäksi kysyttiin kurssin aikana ja jälkeen tapahtuneista
muutoksista.
Teemahaastattelut tehtiin tammikuussa 2018 ja haastateltavia oli neljä. Haastateltavat olivat
antaneet suostumuksensa haastatteluun jättämällä yhteystietonsa alku- tai loppukyselyn loppuun.
Teemahaastattelujen (liite 4) avulla selvitettiin, mitä osallistujat ajattelevat omista voimavaroistaan,
ja miten Shared Story -menetelmän käsitys resilienssin osa-alueista kuvaa tutkittavien voimavaroja.
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Haastattelutilanteessa kerroin, mitä osa-alueet ovat, koska halusin kuulla, miten haastateltavat
hahmottavat omia voimavarojaan suhteessa Shared Storyn käsitykseen resilienssistä.

3.3 Aineiston analyysi
Tutkimusotteeni on kvalitatiivinen ja tutkimusaineiston analyysi toteutettiin teoriasidonnaisen
analyysin

periaatteiden

mukaan.

Teoriasidonnaisessa

analyysissa

aineistoa

tarkastellaan

teoreettisten kytkentöjen kautta ja avulla. Aineiston käsittelyssä näkyy aiemman tiedon vaikutus,
mutta sen avulla ei kuitenkaan pyritä testaamaan tunnettua teoriaa. Aikaisemman tiedon merkitys ei
ole teoriaa testaava vaan pikemminkin uusia ajatusuria aukova. Kyseessä on abduktiivinen päättely,
jossa tutkijan ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit mallit. Abduktiiviseen
päättelyyn kuuluu, että tutkija yhdistelee aineistoa ja valmiita malleja luovasti ja yhdistelyn
tuloksena voi syntyä jotain uutta. 71
Aloitin kysely- ja haastatteluaineiston analyysin etsimällä ”mitä vaan”. Luin aineistoa
tarinoina, joita ihmiset kertovat elämästään. Mikä on ollut vaikeaa, mikä helppoa, mikä on auttanut
vaikeuksissa, mitä he ajattelevat itsestään ja millaisessa elinpiirissä elävät, mistä haaveilevat ja mitä
pelkäävät. Seuraavaksi aloin merkitä tarinoissa toistuvia elementtejä eri väreillä pitäen mielessäni
resilienssin eri osa-alueita. Erityisesti alkukyselyssä sosiaalisiin suhteisiin liittyvät voimavaratekijät
korostuivat. Lisäksi fyysiseen toimintakykyyn ja omiin psyykkisiin voimavaroihin liittyvät tekijät
tulivat mainituksi useamman kerran. Alkukyselyn perusteella henkiset ja hengelliset asiat eivät
nousseet voimavarakenttään ollenkaan. Alkukyselyn perusteella muodostin kuvion, josta näkee
yhdellä vilkaisulla, millaisia voimavaroja ihmiset tunnistavat itsellään olevan kurssin alussa. Kuvio
löytyy kappaleesta 4.1.
Aineistoa läpi käydessäni alkoi seuraavaksi muodostua käsitys, että voimavaratekijät
jakautuvat yksilöä, perhettä ja lähipiiriä ja yhteisöä koskeviin voimavaroihin, mikä muistuttaa
Werner & Smithin resilienssin teorian rakennetta. Tätä johtolankaa seuraamalla luokittelin aineiston
edellä mainittujen kolmen osa-alueen alle. Alla esimerkki yksilöä koskevan aineiston
sisällönanalyysistä, jota on ohjannut resilienssin teorian yksilöön liittyvät sisällöt. Perhettä ja
lähipiiriä sekä yhteisöä koskeva aineisto luokiteltiin samaan tapaan.
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Sisällönanalyysi
Alkuperäinen ilmaisu
H4 Mie oon aika semmonen
helppo, en vaadi paljoa enkä halua
paljoa toisilta ihmisiltä. Se on
kivempaa se vastavuoronen
yhdessäolo, et oon huomannu sen
et ku itsestä osaa antaa ja on avoin
niin semmonen jurompikin
ihminen lämpenee ja alkaa kertoa
omista asioistaan. Et mitä
enemmän antaa, sitä enemmän saa,
se on miulle tärkee juttu.
Semmonen avoimuus.
H3 Mä oon ottanu omaks
hommaks semmosen, et mä yritän
saada ihmisestä kumpuun sitä
positiivisuutta. Mä teen sen ihan
vaan olemalla avoin, sosiaalinen,
ilonen, alotan hymyilemällä.
H1 Kotoa oon oppinu, et huumori
pelastaa monta tilannetta.
Pakkohan näihin on suhtautua
huumorilla.
H1 Mä oon kyllä peruspositiivinen
ihminen, mä aina ajattelen, että
kyllä tää tästä.
H3 Mä mietin sillei, et nyt mulle
riittää, mä en tarvii lääkkeitä enkä
huumausaineita mun masennuksen
voittamiseen.

Pelkistetty ilmaisu
Olen aika helppo
ihminen enkä vaadi
muilta paljon.
Vastavuoroinen
yhdessäolo on
mukavaa ja kun antaa
itsestä ja on avoin, saa
itsekin.

Alaluokka
Helppo luonne,
avoimuus ja
vastavuoroisuus

Yläluokka
Temperamentti:
Sopuisa luonne,
helppo tulla
toimeen,
avoimuus,
iloisuus,
hyväntuulisuus

Pääluokka
Yksilöön
liittyvät
tekijät

Yritän saada luotua
Positiivisuus
positiivisuutta muihin
olemalla itse avoin,
sosiaalinen ja iloinen ja
hymyilemällä.
Kotoa olen oppinut,
että huumori auttaa.

Huumorintaju

Olen peruspositiivinen
ja uskon, että asiat
järjestyy.
Mietin, että en tarvitse
lääkkeitä enkä
huumausaineita
masennuksen
voittamiseen.

Myönteisyys

Sisukkuus

Jatkoin edelleen aineiston läpikäymistä keskittyen nyt niihin osa-alueisiin, joista ajattelin Shared
Story -menetelmän resilienssin muodostuvan. Etsin ihmisyyteen ja jaettuun ihmisyyteen sekä
fyysisiin, sosiaalisiin ja hengellisiin ja henkisiin ulottuvuuksiin liittyviä ilmaisuja.72 Luokittelin
aineiston aluksi edellä mainittujen kategorioiden alle, mutta analysoinnin edetessä ilmaisut alkoivat
järjestyä uudella tavalla ihmisyyden, jaetun ihmisyyden, resurssien ja hengellisen ja henkisen
ulottuvuuden osatekijöiden alle, jonka perusteella hahmottelin toistaiseksi viimeisimmän käsityksen
resilienssistä. Tutkimusaineiston analyysin kautta syntynyt kuva Shared Storyn resilienssistä löytyy
luvusta Pohdinta-luvusta kuusi.
Kuten edellä kuvaan olen tarkastellut tutkimukseni aineistoa kahdesta näkökulmasta. Voi
ajatella, että sama aineisto on suodatettu kahteen kertaan. Ensimmäisellä kerralla haaviin jäi
72
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Wernerin & Smithin teoriaa myötäilevä tutkimustulos suojaavista tekijöistä, joista kerron
tutkimusluvussa

neljä.73 Toinen

analyysikierros

puolestaan

tuotti

uudelleen

jäsennellyn

kokonaisuuden resilienssistä Shared Story -menetelmän näkökulmasta, jota avaan tutkimusluvussa
viisi.

3.4 Tutkimuksen luotettavuus
Tapaustutkimuksessa huolellinen raportointi on tärkeää, jotta lukija pystyy peilaamaan prosessia
saatuihin tuloksiin ja sitä kautta arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta.74 Hyvinvoinnin tutkiminen
hyvinvointiryhmässä voi muodostua luotettavuuden kannalta ongelmalliseksi esimerkiksi silloin jos
osallistujat ovat olleet ryhmän jäseniä pitkään. Tällöin on mahdollista, että heidän hyvinvointinsa
poikkeaa myönteisellä tavalla muiden hyvinvoinnista, ja saadut tuloksetkin ovat parempia kuin ne
olisivat

ei

hyvinvointiryhmään

kuuluvassa

verrokkiryhmässä.

Tässä

tutkimuksessa

hyvinvointiryhmä oli kuitenkin uusi, ja ryhmän jäsenet olivat valikoituneet ryhmän jäseniksi
satunnaisesti. Varsinkin haastatteluun osallistuneista voi perustellusti sanoa, että he olivat tavallisia
ihmisiä, eivät hyvinvoinnin ammattilaisia, ja että he edustavat harvalukuisuudestaan huolimatta
monia meistä ikänsä, sukupuolensa ja elämänhistoriansa vuoksi. Myös kyselyyn vastanneet olivat
eri ikäisiä naisia ja miehiä.
Luotettavuuden arvioinnissa on tärkeää ottaa huomioon tutkimuksen eettisyyteen ja tutkijan
asemaan liittyvät kysymykset. Tutkijayhteisön ja lukijan tulee pystyä arvioimaan tutkimuksen
reliabiliteettia ja validiteettia.75

Halusin tässä tutkimuksessani selvittää voimavaroja aiemman

teorian valossa, mutta myös ”kirjoittaa teoriaa” itse kehittämäni menetelmän taustalle ja tueksi.
Olen kuvannut aineiston analyysin vaiheet rehellisesti, ja uskon lukijan saavan sen perusteella
käsityksen Shared Story menetelmän relevanssista kuvata tutkittavien resilienssiä. Tutkimukseni ei
ole aukoton ja uuden kehittäminen on aina epävarmuuksia ja yllätyksiä täynnä. Olen kuitenkin
parhaani kykyni mukaan avannut tutkimusprosessin, jonka tuloksena syntyi ensinnäkin aiempaan
tutkimukseen nojaava käsitys resilienssin taustalla olevista suojaavista tekijöistä, ja toiseksi uusi
käsitys Shared Storyn resilienssistä.
Tutkimuksessani eettiset kysymykset liittyvät lähinnä tutkittavien anonymiteetin säilymiseen,
minkä varmistan säilyttämällä aineiston huolellisesti omassa hallussani enkä tulosten yhteydessä
julkaise tutkimukseen osallistuneiden henkilötietoja. Oma suhteeni yritykseen ja tutkittavaan
ryhmään ei sisällä hyötynäkökulmia enkä tunne tutkittavia entuudestaan. Minulla ei myöskään ole
tutkimuksen lisäksi mitään muuta intressiä suhteessa yritykseen tai tutkittavaan ryhmään.
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4 Suojaavat tekijät voimavaroina
4.1 Sosiaaliset suhteet voimavarana
Tutkimukseni aluksi tein alkukyselyn, jolla halusin selvittää yleisellä tasolla, millaiset asiat
tutkittavat kokevat tämänhetkisessä elämässä voimavaroikseen. Kyselyn perusteella muodostin
kaavion, joka kuvaa tutkittavien kokemia voimavaroja.

Henkinen/
hengellinen	
  ,	
  0	
  

Ei	
  mikään,	
  1	
   Fyysinen,	
  3	
  
Työ,	
  2	
  

Psyykkinen,	
  3	
  

Sosiaalinen,	
  18	
  

Kuvio 1. Voimavarat hyvinvointiryhmässä
Ylivoimaisesti suurin voimavaroja tuova osa-alue oli toiset ihmiset eli sosiaaliset suhteet. Ystävät,
perhe ja parisuhde olivat tärkeimpiä ihmissuhteita. Psyykkisistä voimavaroista mainittiin kokemus
oman elämän hallinnasta, uusien asioiden oppiminen ja elämässä ja omissa tavoitteissa eteneminen.
Fyysisiä voimavaroja toivat kuntoilu ja urheilu. Työ mainittiin voimavaroja tuovana tekijänä
kahdesti, mutta vastaajat eivät eritelleet tarkemmin, mitkä asiat työssä innostavat. Merkille pantavaa
on, että henkisiä ja hengellisiä voimavaroja ei mainittu kertaakaan. Yksi vastaaja koki, että hänellä
ei ole tällä hetkellä voimavaroja tuovia asioita elämässään lainkaan.

4.2 Yksilölliset tekijät
Yksilön temperamenttiin liittyvien tekijöiden on havaittu olevan vahvasti yhteydessä resilienssiin.
Kauain tutkimuksessa resilienttejä lapsia kuvattiin jo pienenä adjektiiveilla miellyttävä,
hyväntuulinen, ystävällinen ja vastaanottavainen. Resilienteillä lapsilla oli positiivinen sosiaalinen
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orientaatio, joka yhdistyi hyvään itsesäätelytaitoon ja kykyyn auttaa itseä sekä hyviin kielellisiin ja
motorisiin kykyihin.76
Tutkittavat kuvasivat itseään mm. positiivisiksi, sosiaalisiksi ja avoimiksi. Eräs haastateltava
kertoi olevansa luonteeltaan helppo ja pitävänsä avoimuutta ja vastavuoroisuutta tärkeänä:
H4 Mie oon aika semmonen helppo, en vaadi paljoa enkä halua paljoa toisilta ihmisiltä. Se on kivempaa se
vastavuoronen yhdessäolo. Oon huomannu, et mitä enemmän antaa, sitä enemmän saa. Se on miulle tärkee
juttu.77

Optimistisuus ja huumori sekä halu herättää positiivista ilmapiiriä ympärillä olivat haastatelluille
tärkeitä olemisen tapoja ja keinoja selviytyä elämän eri tilanteissa.
H3 Mä oon ottanu omaks hommaks semmosen, et mä yritän saada ihmisestä kumpuun sitä positiivisuutta.
H1 Kotoa oon oppinu, et huumori pelastaa monta tilannetta. Pakkohan näihin on suhtautua huumorilla.
K2 Olen iloinen ja aktiivinen ja ystävät luonnehtivat spontaanina hassuttelijana.

Muina temperamenttiin ja luonteeseen liittyvinä piirteitä tutkittavat mainitsivat olevansa
toiveikkaita ja sisukkaita sekä rohkeita. Toiveikkuus perustui mm. aiemmin koettuihin asioihin,
joista oli selvitty ja toisaalta ajatukseen, että huomenna asioiden täytyy olla paremmin. Toivo
koettiin myös pohjaksi kaikelle.
H4 Jos tulee uudelleen semmonen paha mieli niin älyää, että tää on ihan sama ku sillon. Että nyt tuntuu tältä, mut
sitku aikaa kuluu niin mie pystyn olen onnellinen.
H1 Se on se pohja siellä, että totta kai kaikesta selvitään, tästä mennään.
K2 Etenkin huonoina päivinä kun negatiivisia asioita tulee alkaa tulla mieleeni, niin yritän olla rohkeampi ja
miettiä asialle ratkaisua sitä kautta.

Sisukkuus ja sinnikkyys näyttäytyivät tärkeinä luonteenpiirteinä varsinkin niiden tutkittavien
elämässä, joilla lähtökohdat elämälle olivat heikot perheestä johtuvista syistä tai itselle oli
tapahtunut jotain, joka pakotti muuttamaan elämän suunnan. Eräs tutkittava kertoi olevansa kotoisin
alueelta, jolla asuvilla nuorilla tyypillisesti ajatellaan olevan päihdeongelmia ja vaara ajautua
rikollisuuden pariin. Hän kertoi, että olisi itsekin voinut luovuttaa ja ajautua ongelmiin, mutta niin
ei käynyt, koska hän ei halunnut luovuttaa eikä heittää elämäänsä hukkaan.
H2 Elämä on sitä, mitä sä itse siitä teet. Se on tosi helppo luovuttaa. Mäkin olisin voinu sanoo, et mun isä on
kuollu ja ei oo kouluu eikä työpaikkaa, mut mä en oo koskaa vaipunu semmoseen itsesääliin.
H3 Mä mietin sillei, et nyt mulle riittää, mä en tarvii lääkkeitä enkä huumausaineita mun masennuksen
voittamiseen.
K2 Kuuntelen itseäni kun on vaikeaa ja vedän happea ja vietän oman pienen ajan. Sitten käyn ajatukset päässä
läpi ja takaisin tosi toimiin.
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Itsearvostus ja itsetuntemus ovat tärkeitä itseluottamuksen taustalla olevia tekijöitä. Itseensä
luottava ihminen tietää, mitä tahtoo, ja tekee sen pohjalta oman hyvinvointinsa kannalta tärkeitä
valintoja. Toisaalta heikko itsearvostus laskee itsetuntoa ja itseluottamusta ja vahvistaa kokemusta,
että on jotenkin huonompi kuin muut. Huonommuuden kokemus puolestaan altistaa huonoille
valinnoille.
H4 Mie oon ihan ok itsetuntija, että tiedän, mistä joku asia johtuu ja pystyn spekuloimaan, minkä takia mulla on
nyt tämmönen olo et sillonku sitä ei ollu nii ei ollu niin helppoo. Ku tietää mikä tekee onnelliseksi.
H3 Ehkä just sen masennuksen jälkeen mun oma kuva ittestäni on tosi huono. Et kaikki mitä mä teen jää vähän
alakanttiin vaik mä antaisin kaikkeni. Jotenkin tuntuu etten ihan yllä muitten tasolle missään. Se oma peilikuva,
ku mä katon itteeni nii emmä nää niit hyvii puolii. Pitää vaa uskoo, et mäkin oon jonku arvonen. Mussaki on sitä
hyvää tietenki.
K2 Olen positiivinen ja ajattelen yleensä kaikesta hyvää. Ytimeni on herkkä ja aika epävarma vaikka esim. töissä
saatan vaikuttaa erittäin itsevarmalta.

Kyky auttaa itse itseä (self-help skills) on olennainen osa elämässä selviämistä.78 Tutkittavat
kertoivat monenlaisista tavoista pitää huolta itsestä, joista osa on kulkenut mukana koko elämän ja
osa on opittu aikuisena tai niitä vasta opetellaan. Kaksi tutkittavaa kertoi opetelleensa aikuisena
ilmaisemaan tunteitaan ulospäin ja kanavoimaan niitä myönteisellä tavalla tekemällä musiikkia ja
puhumalla läheiselle ihmiselle. Jotkut tutkittavista kertoivat kirjoittavansa päiväkirjaa omien
ajatusten selventämiseksi.
H3 Mä oon ollu ihminen, joka on ollut tosi sisäänpäinkääntyny loppupeleissä. Mut sit mä opettelin pikkuhiljaa
kanavoimaan mun omii tunteita ulospäin. Mä aloin tehä musiikkia.
H2 Mul oli jokunen vuosi sitten, ku mä en osannu käsitellä mun tunteita nii sit mul on purkautunu ne aina
humalassa. Nykyään mä voin jutella mitlä musta tuntuu mun uudelle avopuolisolle.
H4 Mie oon aina kirjottanu päiväkirjaa, omien ajatusten setvimistä.

Fyysisen aktiivisuuden merkitys näkyi selkeänä tutkittavien elämässä. Kaikki pitivät liikuntaa
tärkeänä osana hyvinvointiaan. Kurjia tunteita ja tilanteita lääkittiin liikkumalla yksin tai ryhmässä.
Liikunnalla koettiin olevan vaikutusta fyysisen kunnon ja hyvinvoinnin lisäksi käsitykseen itsestä ja
omasta kehosta. Eräs tutkittavista sanoi, että mikään ei puhdista niin hyvin kuin kunnon
rääkkitreeni. Liikuntaharjoittelu tarjosi myös tilaisuuden vahvistaa itsetuntoa ja ylittää itsensä.
H2 Mä oon aina aatellu, et mä oon kauheen kömpelö ihminen niin vitsi ku vetelet siellä ja venyttelet nii et sä
ookaan. Semmosta itsensä ylittämistä, mä oon saanu siitä tosi paljon energiaa.

Kaikki tutkittavat olivat luonnollisesti kohdanneet elämässään ongelmia ja joutuneet miettimään,
miten ne ratkaistaan. Optimismi yhdistettynä joustavuuteen ja ratkaisukeskeisyyteen sekä kykyyn
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sopia asioista muuttuneessa tilanteessa olivat keskeisiä menestystekijöitä. Eräs tutkittava kertoi
rakastavansa rutiineja ja sitä, että asiat tehdään kuten on sovittu, mutta jos muutoksia on
välttämätöntä tehdä, niistä pitäisi sopia ja miettiä, miten kannattaa toimia. Luonteenpiirteistä
toiveikkuus ja sinnikkyys näyttävät liittyvän ongelmanratkaisukykyyn siten, että yksilö kokee, että
”hihojen kääriminen” auttaa ja on varmasti jotain, mitä voi vielä tehdä vaikka tuntuisi kuinka
hankalalta. Eräs kyselyyn vastannut kertoi rohkaisevansa muita hyvien valintojen tekemiseen sen
sijaan, että he valitsisivat helpoimman tien.
H1 Just se semmonen peruspositiivisuus, et eteenpäinhän täs mennään ja mitään ei oo vielä menetetty. Välillä
käy vähän syvemmällä ja sieltä sitte aika nopeesti hihat ylös, et noni, nyt ratkotaan tää, et yritetään, mitä mä voin
tehdä, jotta tämä menis eteenpäin.
K2 Kannustan läheisiäni tekemään hyviä rohkeita valintoja eikä menemään sieltä, mistä aita on matalin.

Werner & Smithin tutkimuksessa havaittiin, että resilienteillä lapsilla oli usein jokin erityinen kyky,
josta he olivat ylpeitä, ja jonka vuoksi he auttoivat mielellään muita.79 Tutkittavista eräs koki
voimakkaasti, että hänellä oli musiikin tekemisen lahja, joka oli tarkoitettu avuksi nimenomaan
niille, kenelle kukaan muu ei haluu tehdä musiikkia. Muut haastateltavat eivät maininneet erikseen
taitoja, joiden avulla he tietoisesti auttavat muita. He kertoivat kuitenkin arjen tarinoita
empatiakyvystä,

suvaitsevaisuudesta

ja

huumorintajusta,

joiden

avulla

esimerkiksi

ihmissuhdetyössä onnistuu. Yksi tutkittava kertoi innostuneena suunnitelmastaan opiskella
arkkitehdiksi.
H2 Mää haluaisin olla luova, mä haluaisin olla arkkitehti. Onha se tosi tärkee työ, että sä teet koteja toisille
ihmisille.

Korkeat odotukset tulevaisuuden suhteen ja realistiset kouluttautumis- ja ammattisuunnitelmat ovat
selittäviä tekijöitä resilienssin taustalla.80 Eräs tutkittavista kertoi olevansa ihminen, joka unelmoi
omista tavoitteistaan. Hän oli jo alkanut toteuttaa unelmiaan tekemällä musiikkia. Sen lisäksi hän
oli hakenut ja päässyt opiskelemaan haluamalleen alalle.
H3 Mä oon semmonen ihminen, joka unelmoi niistä tavotteista, mitä mä haluun tehdä.
H3 Mut mä uskon, et vaik sä et menestyiskään siinä, mitä sä teet niin sä elät 100% aidosti ittees varten ja sä
yrität ajaa elämääs just siihen suuntaan, minkä sä tiedät oikeaks.

Elämän ymmärrettävyys ja havaitut mahdollisuudet vaikuttaa tapahtumiin ovat aikuisiässä
tärkeitä.81 Elämän merkityksellisyyttä ja tarkoitusta eräs tutkittavista pohti oman vaikean
elämäntilanteensa valossa. Hän kertoi miettineensä, että mikä tämän hetken tarkoitus on
tulevaisuutta ajatellen, ja että onko sillä oikeasti mitään tarkoitusta vai onko se niin, että elämä nyt
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vaan menee näin. Hän kuitenkin toivoi, että vaikea tilanne väistyttyään olisi tehnyt perheen
jäsenistä vahvempia. Tutkittavan tarinassa kuuluu toivo, jonka synonyymina Panter-Brick pitää
resilienssiä. Tutkimuksessaan afgaaniperheiden keskuudessa Panter-Brick havaitsi, että se mikä
erottaa vaikeuksista selviävät ja niihin kompastuvat perheet, on kokemus toivosta ja siitä, että
elämällä ja erilaisilla tapahtumilla on merkityksensä. Lisäksi resilienteissä perheissä menneisyyden
vaikeuksista kyettiin muodostamaan eheä ja ymmärrettävä tarina.82
Elämän tarkoituksen pohdinta oli yhden tutkittavan mielestä yhtä vaikeaa kuin jos avaruuteen
huutelisi. Kuitenkin asiaa ääneen pohdittuaan hän kuvasi oman elämänsä merkitystä suhteessa
toisiin. Kokemus yhteydestä, jakamisesta ja ilon vastavuoroisesta tuottamisesta muodostivat elämän
tarkoituksen ytimen. Haastatelluista kahdella nuorimmalla oli selkein käsitys elämän tarkoituksesta.
Nuori nainen oli tiennyt aina haluavansa äidiksi, ja hänellä oli sen suhteen realistinen suunnitelma
nykyisen kumppanin kanssa. Musiikin tekeminen ja sen kautta auttaminen elämän tarkoituksena
toistui toisen nuoren aikuisen puheissa läpi haastattelun.
H2 Mä mietin kans, et toi something bigger, life purpose nii mä oon aina kokenu vahvasti, että mun elämän
tarkoitus on tulla äidiksi. Mun uusi kumppaniki tahtoo lapsia, mut se menee omalla painollaan.
H3 Mun omasta elämän tarkotuksesta niin mun tehtävä on musiikin kautta välittää, ne ketkä kuuntelee ja jos ne
ymmärtää yhtään niin ne osaa samaistuu.

Kaikki tutkittavat olivat mukana työelämässä. Työelämän vaativuus ei korostunut haastattelussa,
mutta työn merkitys elämän mielekkyyden kannalta tuli kyllä ilmi useammankin kerran. Hyvä työ
tekee onnelliseksi ja muutokset ovat tervetulleita, koska siitä tietää, että asiat etenee. Toisaalta
vaikka olisi vakituiset tulot ja tulisi hyvin toimeen, mutta työ ei anna mitään, niin siinä ei koeta
olevan järkeä. Ammatillinen kehittyminen tai jopa alan vaihto oli kahden tutkittavan tulevaisuuden
toiveissa. Toinen heistä oli parhaillaan tradenomikoulutuksessa työn ohessa. Arkkitehtihaaveet
olivat vielä konkretiaa vailla, mutta suunnitelma etukäteen tehtävistä asioista oli jo kehittynyt.
H2 Mun pitäis mennä kouluun, vähän piirrellä ja opiskella matikkaa vaikka avoimessa ja sit mennä vaan
pääsykokeisiin.
H4 Se on se itsensä kehittäminen, ihan kaikessa. Se on aika korkeella prioriteeteissa, ettei jumaha mihinkään.

Resilienssin taustalla vaikuttaa useita yksilöllisiä syitä, joista toiset ovat synnynnäisiä kuten
temperamentti ja toiset puolestaan taitoja, joita voi hankkia läpi elämän. Seuraavassa luvussa kerron
tarkemmin, millaisia perheeseen ja lähipiiriin liittyviä tekijöitä löytyy tutkittavien elämänhistoriasta,
ja miten ne suhteutuvat resilienssin teoriaan.
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4.3 Perheeseen ja lähipiiriin liittyvät tekijät
Positiivisen sosiaalisen orientaation yhteys resilienssiin on havaittavissa jo pikkulapsiaikana.
Helposti lähestyttävillä ja myönteisesti ympäristöön suhtautuvilla lapsilla näyttää olevan erityinen
kyky vetää puoleensa välittäviä aikuisia, mikä luonnollisesti vahvistaa ja kehittää lapsen omia
kykyjä.83
Vähintään yksi emotionaalisesti vakaa ja lapsen tarpeet huomioiva aikuinen on välttämätön
lapsen selviämiselle.84 Eräs haastatelluista kertoi perheestään, jossa vanhemmat olivat eronneet
hänen ollessaan pieni. Eron jälkeen lasten elämä järjestyi kuitenkin hyvällä tavalla niin, että lapsilla
oli mahdollisuus viettää aikaa molempien vanhempien kanssa. Perheessä oli puutetta perusasioista,
mutta ei rakkaudesta. Samassa perheessä äiti oli vahva roolimalli ja emotionaalinen tuki. Isän
kanssa opeteltiin taitoja.
H2 Meilt ei oo ikinä puuttunu sillai mitään, paitsi jotain perustarpeita sillo lapsena. Mut ikinä ei oo ollu
semmonen olo ettei olis rakastettu.
H2 Mä en oo luovuttanu ku mulla on ollu niin hieno roolimalli, mun äiti, joka on tosi rakas.

Aikuisena vakaa parisuhde, jossa puolisot kokevat olevansa toistensa läheisiä ystäviä vahvistaa
resilienssiä.85 Kokemus asioiden ja tunteiden jakamisesta ja hoivasta parisuhteessa olivat
merkittäviä tekijöitä tutkittavien elämässä. Parisuhteen vaikeuksia lievitti hyvä turvaverkko ja sen
kautta saatu positiivinen palaute. Eräs haastateltavista kertoi, ettei olisi yksin, ilman tyttöystävää,
pystynyt tekemään välttämätöntä elämänmuutosta. Läheisistä ihmissuhteista puolison lisäksi ystävät
olivat tärkeitä. Ystävyyssuhteissa korostui se, että ystävät ovat aina olemassa vaikka tekisi virheitä,
ja varsinkin silloin kun tarvitsee apua ja tukea.
H2 Parisuhteen myötä on tullu semmonen, et mun ei tarvii olla niin sanotusti hoitava osapuoli, et se on
molemminpuolista. Et joku huolehtii susta ja onki iha ok olla heikko ja vaikka vähän itkeskellä.
H4 Perhe ja ystävät on semmonen, että vaikka mokais ne on aina siellä.
H1 Kenenkään ei tarvitse selvitä yksin, et sä et oo yksin. Et välillä tarvitaan apua ja muita ihmisiä.

Wernerin & Smithin tutkimuksen mukaan resilientit tytöt tulivat perheistä, joissa tuettiin
itsenäisyyttä erityisesti perheen naispuolisen hoivaajan toimesta.86 Eräs tutkittavista kertoi olleensa
aina hyvin itsenäinen ja saaneensa äidiltä kannustusta itsenäisyyteen. Toisaalta hän koki jääneensä
vaille perheen tukea, koska äiti oli paljon työssä ja isällä oli mielenterveysongelmia. Kaikista
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haastatelluista kyseinen nuori nainen näyttäytyi kaikkein resilienteimpänä ottaen huomioon hänen
lähtökohtansa ja toisaalta elämänvaiheen, joka oli täynnä suunnitelmia ja tulevaisuuden toivoa.
Perheeseen ja lähipiiriin liittyvistä tekijöistä suurin kokonaisuus oli haastateltujen oma asenne
ja rooli perheessä ja ystävien parissa. Haastatellut näyttäytyivät sosiaalisina, ystävällisinä ja
seurallisina henkilöinä, jotka olivat mielellään avuksi muille. Toisaalta he odottivat ja saivat tukea
lähipiiriltään. Toisten seuraan hakeuduttiin mielellään, ja eräs haastatelluista kertoi, että tutustuttaa
aina kaikki toisiinsa. Elämänkokemuksia ja tunteita jaettiin avoimesti ja toisen puolesta sekä
iloittiin että tunnettiin myötätuntoa vaikeuksien keskellä. Kokemus siitä, että saa olla lähipiirissään
oma itsensä oli tärkeää. Oman hyvän olon koettiin heijastuvan lähipiiriin. Eräs haastateltava tunsi
voimakasta kiitollisuutta läheisistä ihmisistä.
H4 Pystytään jakamaan molemminpuolisia tunteita ja oppii elämästä tosi paljon kun kuuntelee muiden ihmisten
tarinoita. Tuntuu, että on saanu moninkertaisen elämänkokemuksen. Ei kaikkee tarvii ite kokea.
H2 Ku mulla on itellä hyvä olla nii mun läheisilläki on hyvä olla. Ja sit musta on myöski iloa mun ystäville ja
tukea mun perheelle.

Uskonnollisuuden

merkitys

resilienssin

taustalla

liittyy

siihen,

että

uskonnollinen

maailmankatsomus tuo perheeseen vakautta ja merkityksellisyyden kokemuksia.87 Haastatelluista
kolme kertoi elämään lapsuudenperheessä liittyneen jonkunlaista uskonnollisuutta. Yhden
tutkittavan perhe oli hyvin uskonnollinen, mutta haastateltava itse koki koko aiheen hyvin
vastenmielisenä. Toinen tutkittava kertoi olleensa seurakunnalla töissä uskomatta Jumalaan eikä
kokenut hengellisyyttä millään lailla merkittäväksi. Hän kuitenkin kertoi, että pitää kristinuskon
arvoista. Nuoruudessa koettu isän sairastuminen ja itsemurha oli sen sijaan herättänyt erään
haastateltavan kaipuun hengellisiin asioihin. Hän kertoi rukoilleensa säännöllisesti perheen puolesta
ja että isä parantuisi, mutta koska niin ei tapahtunut, hän koki suuren pettymyksen ja lopetti
rukoilemisen. Aikuisena hengellisyys tarkoitti hänelle lähinnä kirkon tarjoamaa rituaalia vihkimisen
muodossa. Toisaalta hän kertoi uskovansa, että isä on nyt jossain hyvässä paikassa.

4.4 Yhteisöön liittyvät tekijät
Yhteisöön liittyvät suojaavat tekijät resilienteillä nuorilla liittyivät ennen kaikkea emotionaaliseen
tukeen, jonka avulla he selvisivät erilaisista kriisitilanteista. Positiiviset roolimallit kuten opettajat,
naapurit, vanhemmat ja poika- tai tyttöystävät tai harrastuksen tai seurakunnan piiristä löytyneet
aikuiset tarjosivat tukea, mikä ennusti selviämistä.88
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Tutkimusaineistossa korostui, kuinka tärkeää on kuulua johonkin sosiaaliseen yhteisöön. Tutkittavat
olivat jäseninä mm. lapsuudenperheissä, omassa perheessä, parisuhteen osapuolena, ystäväpiirissä
ja työporukassa. Lisäksi kaikki kuuluivat uuteen yhteisöön, joka oli syntynyt kurssin myötä.
Yhteenkuuluvaisuus, vertaisuus ja jakaminen oli tärkeää. Eräs tutkittava pohti, että eihän elämä olisi
elämisen arvoista jos ei kuuluisi johonkin porukkaan ja voisi jakaa kaikenlaisia asioita yhteisössä.
H4 Se on semmosta, että sinne tullaan ja otetaan kaikki huomioon, semmosta yhteenkuuluvaisuuden tunnetta
haetaan tosi vahvasti.
H2 Eihä se elämä oo elämisen arvosta jos sä et kuulu mihinkää ja jaa sitä muitten ihmisten kanssa.

Fyysinen kontakti ja kommunikointi toisten kurssilaisten kanssa oli merkityksellistä vaikka ”Suomi
ei oo semmonen lentosuukkomaa.” Toisen tsemppaaminen ja se, että parhaansa yrittäminen riittää,
koettiin tärkeänä. Hyvinvointiryhmässä sai olla oma itsensä eikä kukaan arvostellut vaikka
suoritukset ei aina olleet niin hyviä. Toisaalta omien rajojen koettelu oli myös mahdollista.
K2 Oli mukava huomata, millaseen suoritukseen sitä pystyy kun kaveri tsemppaa vieressä. Toisaalta oli tervettä
huomata, mihin ei pystynyt.

Hyvinvointiryhmän valmentajat olivat saaneet erään haastateltavan elämässä todella tärkeän
roolin. Valmentajien omat henkilökohtaiset menestystarinat olivat kannustaneet tekemään
elämänmuutoksen.
H3 Ku sä kuulet niitä tarinoita ja katot niitä ihmisii niin sä tiedät et niilki on ollu varmasti rankkaa jossai
vaiheessa. Sä muistat, et niilki on jotain omii juttuja ja jos nääki ihmiset selvii nii miksen mä selviäis.

Sosiaalisen yhteisön jäsenyys koettiin tärkeänä, mutta myös jäsenyyden laadulla oli merkitystä.
Sosiaalisen yhteisön toiminnasta vastuun kantaminen ja yhteisön kehittäminen oli merkityksellistä.
H3 Ehkä tohon tulee mieleen sellanen, et haluaisin saada ihmiset ymmärtämään tän maailman tilanteen. Et onks
meillä kaikki nii hyvin, voisko olla paremmin ja voinks mä tehdä jotain?

4.5 Aikuisuuden toipumisen paikat
Tutkittavat olivat kaikki täysi-ikäisiä ja se vuoksi lapsuudessa ja nuoruudessa saadut suojaavat
tekijät olivat tutkimushetkellä olemassa tai sitten ei. Aineiston perusteella kaikilla oli ollut
lapsuudessa ja nuoruudessa yksilöä, perhettä ja lähipiiriä ja yhteisöä koskevia suojaavia tekijöitä,
mutta erityisesti eräällä haastatelluista oli lapsuudesta ja nuoruudesta kumpuavia riskejä. Hän oli
kasvanut perheessä, jossa vanhemmat olivat eronneet ja perheen sosioekonominen tausta oli matala,
lisäksi perheen toisella vanhemmalla oli ongelmia sekä alkoholin että mielenterveyden kanssa.89
Aikuisuudessa avoimuus mahdollisuuksille on selviytymisen avaintekijä. Opiskeluun ja
työhön liittyvät suunnitelmat, vakaa parisuhde ja kuuluminen uskonnolliseen yhteisöön tai armeijan
89
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palvelukseen

liittyminen

olivat

muita

resilienssiä

vahvistavia

tekijöitä.

Taloudellinen

riippumattomuus mahdollisti tulevaisuuden suunnitelmien tekemisen. Ammattilaisten avulla oli
vähäinen merkitys selviytymiseen ellei kyse ollut vakavista terveyden- tai mielenterveyden
ongelmista.90
Lapsuuden riskitekijät eivät olleet vaikuttaneet suuresti edellä mainitun tutkittavan elämään.
Nuoruudessa oli ollut vaihe, jolloin asiat olisi voineet lähteä menemään väärään suuntaan, mutta
kasvettuaan aikuiseksi tutkittava oli opiskellut ammatin, oli vakituisessa työssä sekä pärjäsi
taloudellisesti. Hän oli vakaassa parisuhteessa ja hänellä oli sekä ammatillisia että perheeseen
liittyviä suunnitelmia tulevaisuuden varalle. Muiden haastateltujen elämäntilanne oli jokseenkin
samanlainen, mutta heillä ei ollut lapsuudessa ja nuoruudessa riskitekijöitä, jotka altistavat
syrjäytymiselle ja pahoinvoinnille.

5 Shared Story ja resilienssi
Bricolage on käsite, joka tuli vastaan tutkimuksen varhaisessa vaiheessa kun etsin vielä sopivaa
metodia tutkimuksen toteuttamiseen. Bricolage on ranskaa ja sen suora käännös on askartelu tai teese-itse.91 Tieteellisenä terminä bricolagella tarkoitetaan prosessia, jossa improvisoidaan ratkaisuja
ongelmiin yhdistämällä mitä tahansa saatavilla olevia aineksia. Sosiaalisessa konstruktionismissa
bricolagea voidaan soveltaa sosiaalisen käyttäytymisen konstruoinnissa. Lähikäsite kollaasi
tarkoittaa esimerkiksi eri materiaaleista koottua sommitelmaa tai kirjallisuuden sitaattikokoelmaa.92
Tapaustutkimuksessa bricolage tarkoittaa konstruktiota, jonka tutkija tuottaa keräämänsä aineiston
pohjalta.93
Kehittämäni Shared Story -menetelmän käsitys resilienssistä on muotoutunut pitkän ajan
kuluessa eri teorioita osin intuitiivisesti soveltaen ja niitä työelämässä testaten. Shared Story
menetelmänä on ollut ensisijaisesti käytännönläheinen ja tarvelähtöinen. Johtolankana aineiston
toisessa analyysissa minulla oli alkuperäinen kuva Shared Storyn resilienssistä, joka löytyy liitteestä
yksi. Shared Storyn resilienssi on hioutunut valtavasti tämän tutkimusprosessin kuluessa, ja se on
saanut tuekseen teorioita hyvinvoinnista, voimavaroista ja resilienssistä.
Seuraavassa kerron, miten sovelsin bricolagen ajatusta aineiston analyysiin ja millainen
konstruktio tai kollaasi Shared Storyn resilienssistä lopulta syntyi. Tulevissa kappaleissa käytän
Shared Storyn resilienssistä lyhyempää termiä resilienssi tarkoittaen sillä kehittämäni menetelmän
käsitystä resilienssin osatekijöistä nykyhetkessä.
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5.1 Ihmisyys
Resilienssin ydin on ihmisyys, joka sisältää kaiken sen, mitä me inhimillisinä olentoina, ihmisinä
olemme. Osa ihmisyyden piirteistä on synnynnäisiä kuten temperamentti tai luonne, mutta iso osa
ydintä on jonkunlaisia olemisen tapoja ja taitoja, joita voi oppia ja harjaannuttaa. Ihmisyys sisältää
erilaisten resilienssimallien esittämiä mentaalisia ja emotionaalisia sisältöjä hieman uudella tavalla
jäsenneltynä.94
Kysyin sekä kyselyissä että haastatteluissa tutkittavilta, että millaisia ihmisiä he ajattelevat
olevansa, koska halusin kuulla, mitä asioita ihmisenä olemiseen tutkittavien mielestä liittyy. Eräs
tutkittavista kertoi, että on ollut viime aikoina erityisen kiitollinen. Kiitollisuus liittyi ennen kaikkea
siihen, että itsellä on asiat hyvin, mutta myös läheisten hyvinvointi oli tärkeää. Vaikeassa
elämäntilanteessa oleva henkilö ajatteli ääneen uskovansa, että tämän hetken tilanne vahvistaa ja on
hyödyksi tulevaisuudessa. Itsemurhaa yrittänyt nuori aikuinen oli kiitollinen, että epäonnistui
yrityksessään ja että oli tapahtuman jälkeen löytänyt elämälleen uuden suunnan ja kyennyt
tekemään muutoksen. Eräs haastateltava kertoi, että lapsuuden olosuhteet olivat vaikeat, koska oli
puutetta perusasioista ja toinen vanhempi oli vakavasti sairas. Silti haastateltava oli kiitollinen,
koska hän koki, että häneltä ei ollut puuttunut lapsena mitään ja häntä oli rakastettu.
H4 Nyt oon ollu tosi kiitollinen siitä, mitä on ja ketä on ympärillä.
H3 Mä yritin itsemurhaa ja mä ikävä kyllä epä.. tai onneksi epäonnistuin. Toi kokemus on kyllä muuttanu mua,
mut parempaan suuntaan.
H2 Meil ei oo ikinä puuttunu sillai mitää, paitsi jotai perustarpeita sillo lapsena. Mut ikinä ei oo ollu semmonen
olo ettei olis rakastettu.

Kiitollisuutta on tutkittu varsinkin positiivisen psykologian alalla runsaasti. Tutkimuksissa on
havaittu esimerkiksi, että kiitollisuuden harjoittaminen lisää kokonaisvaltaista tyytyväisyyttä
elämään ja vähentää erilaisia kuormituksesta johtuvia fyysisiä oireita. Kroonisesti sairaiden
keskuudessa tehty tutkimus osoitti, että kiitollisuusharjoituksia tehneet tutkittavat kokivat
subjektiivisen hyvinvointinsa parantuneen. ”Siunausten laskeminen” taakkojen laskemisen sijaan
on tehokas tapa kohentaa elämänlaatua. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että kiitollinen
elämänasenne on merkittävä tekijä ihmisen emotionaalisen, mentaalisen ja jopa fyysisen
hyvinvoinnin kannalta vaikka olosuhteissa ei tapahtuisi mitään merkittäviä muutoksia.95 Suomessa
onnellisuutta tutkiva italialainen Jennifer De Paola on havainnut, että kun suomalainen kohtaa
ongelmia, kuten epäonnea, murheita tai takaiskuja, hän näkee tilanteessa valittamisen sijaan
mahdollisuuden kehittää itseään.96 Kokonaisuutena sekä kyselyihin vastanneiden että haastateltujen
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elämässä näytti olevan monia kiitollisuuden aiheita, vaikka läsnä oli myös hankaluuksia ja
vaikeuksia ja jopa traumaattisia kokemuksia historiassa ja lähimenneisyydessä. Tutkittavat
suhtautuivat elämänsä tapahtumiin juuri De Paolan esittämällä tavalla: he näkivät vaikeuksissa
jotain hyvää ja mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä vaikka välillä olisi tullut lannistumistakin.
Kiitollinen asenne näkyi suhteessa itseen ja omaan kykyyn selvitä vaikeuksista, mutta myös
suhteessa läheisiin ja ammattilaisiin, joilta oli saatu tukea vaikeina aikoina.
Ihmisyyden eräs ydintekijä on myötätunto, josta tutkittavat kertoivat kun kysyin, millaisia he
ovat ihmisinä. Myötätuntoisia asioita ja tekoja kuvattiin empatian ja sympatian sekä
ymmärtäväisyyden ja suvaitsevaisuuden kautta. Avun tarpeessa olevien auttaminen koettiin
myötätuntoiseksi teoksi ja mikä parasta siitä koettiin tulevan itsellekin hyvä olo. Myötätunto toisia
kohtaan oli erään haastateltavan mielestä olennainen osa ihmisyyttä. Kyky asettua toisen asemaan ja
yritys ymmärtää toisen tilannetta olivat kyseiselle haastatellulle todella tärkeitä kasvatuksen
kulmakiviä. Sama tutkittava pohti ääneen, miten tärkeää olisi, että nuoret oppisivat
itsemyötätuntoista ajattelua tässä kilpailun ja suorittamisen maailmassa. Samalle tutkittavalle oli
kuitenkin tosi vaikeaa ajatella itseä lempeästi ja lämmöllä ja hän kertoi, että mielessä on jatkuvasti
kaikenlaista mitä pitäisi tehdä ja itsesyytöksiä kun asiat eivät tule tehdyksi. Myötätuntoista ajattelua
kuvasti myös havainto, että ei ole heikkoutta pyytää apua silloin kun ei itse selviä. Oma
haavoittuvuus ja siihen liittyvät myötätuntoiset ajatukset liittyivät erityisesti lähipiirissä koettuihin
menetyksiin tai kun itse oli kohdannut erittäin vaikean tilanteen, josta ei olisi selvinnyt ilman toisten
apua.
H4 Jos on empatiakykyä ja sympatiakykyä niin kyl sitä aina voi jotaki auttaa. Siitä saa itselle ainaki sellasen
hyvän olon.
H1 Mää sitä yritän lapsilleki toitottaa, et meit on niin moneen metroon tässä maailmassa. Ihmiset on erilaisii ja
se pitää vaan hyväksyy.
H1 Se on hirveen tärkee ominaisuus, et kykenee tuntemaan myötätuntoa toista kohtaan. Asettumaan toisen
asemaan.

Myötätunto kietoutui usein yhteen rakkauden ja autenttisuuden kanssa. Eräs kyselyyn vastannut
tutkittava kuvasi olevansa kiitollinen, myötätuntoinen ja rakastava persoona. Rakkaudesta ei
haastatteluissa juurikaan puhuttu suoraan, mutta rakastavia tekoja tutkittavat kuvasivat erityisesti
suhteessa toisiin. Kukaan ei sanonut rakastavansa itseään, mikä tulkittaisiin kulttuurissamme
helposti itserakkautena. Autenttisuutta kuvaavia ilmaisuja olivat esimerkiksi, että läheisten kanssa
saa olla semmoinen kun on ja kukaan ei arvostele. Psykiatriseen hoitoon joutunut tutkittava piti
käännekohtana hetkeä, jolloin hoitaja kohtasi ja näki hänet normaalina ihmisenä eikä hulluna ja
puhui hänelle kuin normaalille ihmiselle.
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Myötätuntotutkimus otti Suomessa suuren harppauksen vuosina 2015-2017, jolloin Helsingin
yliopiston teologisessa tiedekunnassa oli käynnissä kirkkososiologian professori Anne Birgitta
Pessin johtama Myötätunnon mullistava voima -hanke. Hankkeen tavoitteena oli synnyttää uutta,
kestävää osaamista myötätunnon johtamisen ja ylläpitämisen myötä sekä ennakoida pitkän
aikavälin muutosta työelämässä. Hankkeessa myötätunto nähtiin arvokkaana aineettomana
pääomana, jonka käyttöönotto oli vielä lapsen kengissä.97
Ihmisyyden ytimistä viimeinen, mutta ei suinkaan vähäisin on luovuus. Jos kaikki aiemmin
mainitut ytimet kiitollisuus, myötätunto, rakkaus ja autenttisuus ovat jollain tavalla temperamenttiin
ja luonteeseen liittyviä olemisen tapoja niin luovuuden voisi ajatella olevan jonkunlainen ajattelun
tai tekemisen tapa. Shared Storyn resilienssin luovuus on aktiivista, ulospäin suuntautuvaa ja uutta
luovaa. Se vaatii pohjakseen aiemmin mainitut ytimet, sillä vain kiitollinen, itseä ja muita lempeästi
ajatteleva, rakastava ja omana itsenään elävä ihminen uskaltaa olla luova ja tehdä näkyväksi jotain
sisäisestä maailmastaan ja ylittää rajojaan kokeilemalla jotain uutta. Bréne Brownin sanoin, luovuus
on ainoa lahja, jonka voimme antaa maailmalle.98
Aineistossa luovuus ilmeni monella tavalla. Jo kurssille osallistuminen oli kyselyyn ja
haastatteluihin osallistuneille luova teko, sillä useammat tutkittavat sanoivat, etteivät yhtään
tienneet mitä odottaa ja se vähän jännittikin, mutta uuden kokeminen ja uusien asioiden
kokeileminen tuntui tärkeältä. Omien rajojen ylittäminen oli kurssin parasta antia ja se, että huomasi
pystyvänsä johonkin, mitä ei ollut aiemmin tehnyt. Yksi tutkittava toteutti luovuuttaan tekemällä
musiikkia niille, joille kukaan ei tee musiikkia. Haastatteluissa kävi ilmi, että kirjoittaminen oli sekä
keino ylläpitää henkistä tasapainoa, mutta myös tapa ilmaista itseä. Yksi tutkittava kertoi lukevansa
nuorena kirjoittamiaan päiväkirjoja ystäviensä kanssa ja saavansa siitä iloa. Haastattelussa nuori
nainen sanoi suoraan haluavansa olla tulevaisuudessa luova ja päästä opiskelemaan arkkitehdiksi,
jotta saisi tehdä koteja toisille ihmisille. Luovuus näyttäytyi aineiston perusteella todellakin
kontribuutiona maailmalle. Ryhmässä osallistuminen ja jakaminen olivat luovia tekoja ja omat
lahjat haluttiin antaa toisten käyttöön musiikin ja arkkitehtuurin muodossa. Arkista luovuutta näkyi
myös elämän vaikeissa tilanteissa, joissa luovittiin parhaan taidon mukaan ja hoidettiin
asiakaspalvelutehtäviä kannustavasti ja joustavasti. Ratkaisukeskeisyys oli myös luovuuden
ilmentymä. Positiivinen asenne ja rohkeus auttoivat hankalissa tilanteissa. Aidon elämän ja oman
suunnan löytäminen oli erityisen tärkeää nuorelle aikuiselle, joka oli kokenut raskaita aikoja ja
saanut elämän suunnan muuttumaan. Ihmisenä ja ammatissa kehittyminen oli eräälle
haastateltavalle tärkeää, ettei elämä pysähdy ja jumiudu paikoilleen.
K2 Huonoina päivinä kun negatiivisia asioita alkaa tulla mieleen niin yritän olla rohkeampi ja löytää ratkaisuja
sitä kautta.
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H3 Uskon, että vaikka et menestyisikään siinä mitä sä teet niin sä elät 100% aidosti itseäsi varten ja yrität ajaa
elämää siihen suuntaan, minkä tiedät oikeaksi.
H4 Se on aika korkeella prioriteeteissa se itsensä kehittäminen, ettei jumaha mihinkään.

5.2 Jaettu ihmisyys
Jaettu ihmisyys resilienssin osatekijänä sisältää sosiaaliseen ympäristöön liittyviä tekijöitä.
Erityisesti jaettu ihmisyys kuvaa yksilön kokemusta kuulumisesta erilaisiin yhteisöihin, elämän
jakamista toisten kanssa, tuen saamista ja antamista sekä vertaisuutta. Jaettu ihmisyys on myös
myötäiloa. Jaettu ihmisyys voisi teologian käsittein ilmaistuna tarkoittaa lähimmäisenrakkautta ja
tekoja sen ilmaisemiseksi.
Hyvää elämää ja elämän merkityksellisyyttä tutkivan Frank Martelan mukaan elämän
merkitys löytyy siitä, että tekee itsensä merkitykselliseksi muille. Kun tuntee tekevänsä hyvää
muille, se vahvistaa myös omaa hyvinvointiamme. Toisin sanoen hyvä elämä on kiinni siitä, miten
lähellämme olevat ihmiset voivat.99 Tästä on kyse Shared Storyn resilienssin jaetun ihmisyyden
osatekijässä.
H2 Ku mulla on itellä hyvä olla nii mun läheisilläki on hyvä olla. Ja sit musta on myöski enemmän iloa mun
ystäville ja tukea mun perheelle.
H4 Jos on empatiakykyä ja sympatiakykyä nii kyl sitä aina voi jotaki auttaa, siitä saa itselle ainaki sellasen hyvän
olon kun menee auttamaan muita.
H3 Mä oon ottanu omaks hommaks semmosen, et mä yritän saada ihmisestä kumpuun sitä positiivisuutta. Mä
teen sen ihan vaan olemalla avoin, sosiaalinen, ilonen, alotan hymyilemällä.

Johonkin kuuluminen on ihmisen perustarve. Wernerin & Smithin resilienssitutkimuksessa
yhteisöön kuuluminen oli yksi merkittävä suojaava tekijä ja välttämätöntä ihmisen tasapainoiselle
kasvulle ja kehittymiselle.100 Myös sosiologian tutkija Bréne Brown pitää joukkoon kuulumista
ihmisen perustarpeena ja edellytyksenä hyvälle elämämme. Brownin havaintojen mukaan aito
joukkoon kuuluminen edellyttää itsensä arvokkaaksi kokemista ja kykyä olla joukossa oma
epätäydellinen itsemme.101 Kokemus kuulumisesta johonkin on jokseenkin vaikeasti selitettävä asia
ja subjektiivinen kokemus, mutta Karyn Hallin mukaan sitä voi kehittää. Kuulumisen tunteen
kehittymisessä on merkityksellistä etsiä erojen sijaan yhtäläisyyksiä lähellä olevien ihmisten kanssa:
mitä yhteistä meissä on eroista huolimatta ja mitä arvoja ja asenteita jaamme? Avoimuus erilaisille
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mahdollisuuksille ja näkökulmille sekä oman näkökulman vaihtaminen auttavat niin ikään
rakentamaan kuulumisen tunnetta.102
Tutkittavat olivat monenlaisten yhteisöjen jäseniä. Esimerkiksi läheiset ihmiset ja ystävät
muodostivat verkostoja ja työyhteisöön kuuluminen koettiin tärkeänä. Kokonaisuutena tutkittavat
eivät kyseenalaistaneet omaa kuulumistaan mainittuihin ryhmiin, mutta yksi tutkittavista kertoi
kyllä kokevansa, että ei ihan yllä muiden tasolle oikein missään, ja että omat hyvät puolet jäävät
näkemättä. Hän kertoi myös, että on aiemmin pysytellyt paljon omissa oloissaan ja masennukseen
sairastumisen myötä oli alkanut kyseenalaistamaan omaa arvoaan. Nyt tilanne oli jo parempi ja
hyvinvointiryhmään osallistuminen oli kohentanut tilannetta entisestään.
H4 Niiden ihan lähimpien merkitys on se, että kun väsyttää tai elämä tuntuu raskaalta niin niiden kanssa voi olla
just semmonen kun on.
K2 Tärkeitä keinoja selvitä arjen haasteista on ystävät, joille voin puhua ja joilta saan tukea.
H1 Meil on hirveen hyvä työyhteisö, ihan todella hyvä. Siel kahvihuoneessa niitä puidaan ja naureskellaan ja
päivitellään.
H3 Kaikki mitä mä teen jää vähän alakanttiin vaik mä antaisin kaikkeni. Jotenkin tuntuu, etten ihan yllä muiden
tasolle missään, se oma peilikuva, ku mä katon itteeni nii emmä nää niit hyvii puolii. Pitää vaa uskoo, et mäkin
oon jonkun arvonen. Mussaki on sitä hyvää tietenki.

Tutkittavien elämässä hyvinvointikurssille osallistuminen tuotti tärkeän yhteisöön kuulumisen
kokemuksen. Kurssin järjestänyt yritys kiinnittää toiminnassaan paljon huomiota siihen, että
treenaamaan tulijat kokisivat yhteyttä treenikavereihin ja yhteyttä vahvistetaan tutustumalla toisiin
henkilökohtaisesti ja treenaamalla kannustavassa ilmapiirissä. Yhteenkuuluvaisuuden tunteet
treenatessa syntyivät katsekontakteista ja pareittain harjoittelusta sekä fyysisestä kontaktista. Kaikki
haastatellut kokivat harjoittelun sosiaalisen luonteen miellyttävänä, ja että kuulumisen tunne lisäsi
intoa treenata ja ylittää itsensä. Eräs haastateltava kertoi, että ei ollut lapsena harrastanut mitään
perheen huonon taloudellisen tilanteen takia. Hän kertoi ymmärtäneensä vasta aikuisena, kuinka
tärkeitä kuulumisen kokemuksia harrastusten avulla voi saada ja kuinka paljon toisista ihmisistä saa
energiaa kun tekee kiinnostavia asioita yhdessä. Hän koki, että elämä on elämisen arvoista vasta
sitten kun kuuluu johonkin porukkaan.
H4 Mie veikkaan, et se on se, että ku sinne tullaan ja otetaan kaikki huomioon ja semmosta yhteenkuuluvuuden
tunnetta haetaan tosi vahvasti.
K1 Uskon tämmösen harjottelun sopivan minulle, koska se muistuttaa paljon joukkueurheilua. Harjoituksen on
ohjattuja ja se suoritetaan hyvän jengin kanssa.
K1 Kuulin, että salilla on niin hyvä fiilis ja kuulemma on aina ilonen kun on treenit treenattu.
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Jaettuun ihmisyyteen kuuluu jakaminen ja kannustaminen. Hyvinvointiryhmän jäsenet jakoivat
treenien aikana onnistumisia ja epäonnistumisia kannustavassa hengessä. Muutenkin tutkittavilla
tuntui olevan kannustava asenne suhteessa läheisiin ihmisiin ja yhteisöihin, joiden jäseniä he olivat.
Yhteinen treeni aloitettiin aina tarinalla, jonka tarkoituksena oli herättää motivaatio sekä
treenaamiseen että yleisemminkin parempien valintojen tekemiseen ja paremmaksi ihmiseksi
tulemiseen. Eräs haastatelluista koki, että tarinat olivat olleet hyvin puhuttelevia ja saaneet
ajattelemaan omaa elämää uusista näkökulmista. Elämän erilaisten hetkien ja tunteiden jakaminen
oli tärkeää nuorelle naiselle. Hän koki, että käymällä läpi muiden ihmisten tarinoita, omakin
elämänkokemus karttuu eikä ole välttämätöntä kokea kaikkea itse. Toinen erityisen vaikeassa
elämäntilanteessa oleva haastateltava oli saanut omaan tilanteeseensa perspektiiviä kun
ystäväpiirissä oli koettu nuoren itsemurha. Hän näki oman tilanteensa vain väliaikaisena
hankaluutena ja sen vuoksi ajatteli edelleen, että elämä on edessä ja kaikki mahdollisuudet olemassa
toisin kuin perheessä, joka oli menettänyt nuorensa.
H3 Ku sä kuulet niitä tarinoita ja katot niitä ihmisii niin sä tiedät et niilkii ihmisil on ollu varmasti rankkaa jossai
vaiheessa, nii sä mietit, et munki pitäis nyt vaan lopettaa tää homehtuminen. Sä muistat et neki on ihmisii ja
niilki on jotain omii ja jos nääki ihmiset selviin ii miksen mä selviäis siitä.
H4 Pystytään jakamaan molemminpuolisia tunteita ja oppii elämästä tosi paljon kun kuuntelee muiden ihmisten
tarinoita. Tuntuu, että on saanut moninkertaisen elämänkokemuksen. Pystytään peilaamaan toinen toistemme
tilanteita eri vuosia, kaikkea ei tarvitse itse kokea.
H1 Vaikka tää on raskasta nii meil on ystäväpiirissä perhe, heidän poikansa teki itsemurhan kolme vuotta sitten.
Et ihmisillä on juttuja ja sit on juttuja. Mun mielestä asiat pitää suhteuttaa jollain lailla.

Jakamisen ja kannustamisen vihollinen on vertailu, joka Laura Williamsin sanoin ”varastaa
onnellisuuden”. Sillä hetkellä kun vilkaiset edelläsi tai perässäsi kulkevaa, menetät kyvyn olla
onnellinen, koska olet ryhtynyt vertaamaan itseäsi jompaankumpaan.103 Jotkut tutkittavista
kertoivatkin olleensa aluksi huolissaan siitä, että ovat huonompia kuin muut, mutta ryhmän
kannustavan ilmapiirin myötä he huomasivat, että kukaan ei arvostele ja ryhmässä jokainen saa olla
sellainen kuin on. Eräs kyselyyn vastannut kertoi yllättyneensä, millaiseen suoritukseen itse pystyi
kun kaveri tsemppasi vieressä. Samainen vastaaja oli myös havainnut, missä menee oman fyysisen
kunnon rajat ja sen hän koki hyvin terveenä kokemuksena.
Alkukyselyssä ylivoimaisesti tärkeimpänä voimavarana näyttäytyi sosiaaliset suhteet ja
haastatteluaineisto vahvisti havainnon. Kaikki haastateltavat kertoivat, että läheisiltä saatu apu ja
tuki on tärkein voimavara silloin kun on vaikeaa. Tuen antaminen ja saaminen ovat jaetun
ihmisyyden kulmakiviä ja ne liittyvät erityisesti läheisiin ihmissuhteisiin. Eräs haastateltavista pohti
ääneen elämän tarkoitusta ja päätyi lopulta ajatukseen, että olemme täällä palvelemassa toinen
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toisiamme. Sama tutkittava oli saanut paljon tukea lähipiiriltään menetettyään tärkeitä ihmisiä. Hän
kertoi myös itse olevansa aktiivinen järjestämään erilaisia tapahtumia ystäväpiirissään ja piti todella
tärkeänä, että ystävät eivät unohda vaikka joskus olisi itse väsynyt eikä jaksaisi pitää yhteyttä.
Tärkeä tukipilari monelle tutkittavalle oli oma puoliso. Puolison tuella oli onnistuttu tekemään
tärkeitä elämänmuutoksia ja yksi haastateltavista oli ymmärtänyt huolehtivaisen puolison myötä,
että on sallittua olla heikko ja osoittaa tunteita. Aina ei tarvitse olla reipas ja pärjäävä. Erään
haastatteluun osallistuneen parisuhde oli hänen omien sanojensa mukaan karilla. Hän koki ettei
saanut enää tukea eikä ymmärrystä aviopuolisoltaan. Oman puolison sijaan tukea oli kuitenkin
tarjolla siskon ja ystävien taholta. Muita tuen lähteitä olivat omat vanhemmat ja vaikeaa masennusta
sairastavan nuoren aikuisen kohdalla omahoitaja, jolta tutkittava oli saanut ymmärrystä, ja joka oli
kohdellut häntä normaalina ihmisenä. Kokemus oli herättänyt hänet toimimaan oman elämänsä
järjestämiseksi.
H2 Parisuhteen myötä on tullu semmonen, et mun ei tarvii olla niin sanotusti hoitava osapuoli, et se on
molemminpuolista. Et on ihan hyvä jos joku huolehtii susta, et sun ei tarvii olla itsenäinen vahva nainen, et sä
voit kertoo jos on huono päivä ja onki ihan ok olla heikko ja vaikka vähän itkeskellä.
K1 Saan voimaa tyttöystävältä.
H3 Mul oli siel omahoitaja, joka auttoi. Se puhu mulle niinku normaalille ihmiselle eikä hullulle. Se oli iso
käännekohta, se puhu mulle suoraan.

Vertaisuus näyttäytyy aineistossa haluna olla vuorovaikutuksessa ja kontaktissa toisten
samanlaisten (ihmisten) kanssa. Vertaisuus vie tutkimukseni alkulähteille, jossa pohdin, että mikä
meissä ihmisissä on samaa ydintä huolimatta erilaisista taustoista. Vaikka Suomi ei ole erään
haastateltavan mielestä ”lentosuukkomaa”, jolla hän tarkoitti suomalaisille tyypillistä isoa
henkilökohtaista reviiriä, niin silti fyysinen kontakti toisiin tuntui varsinkin kurssilla luontevalta.
Hoitotyötä tekevä haastateltava kertoi olevansa halaajaihminen ja huomanneensa, että kun potilasta
koskettaa vaikka vaan olkapäälle ja puhuu ystävällisesti, molemmat saavat kokemuksen
vertaisuudesta ja läheisyydestä. Edelleen toisten tarinoiden kuuleminen ja omien tarinoiden
kertominen olivat vertaisuuden tunteita herättäviä tilanteita. Myös empatia ja sympatia ja
myötätunto muita ihmisiä kohtaan olivat sanoja, joilla tutkittavat kuvasivat vertaisuuden
kokemuksiin liittyviä tilanteita. Hyvinvointiryhmässä vertaisuuden kokemus oli vahva, sillä
joukkoon kuuluminen, jakaminen ja toisten tuki yhdistettynä erittäin rasittavaan harjoitteluun, jossa
liikutaan omilla äärirajoilla, ovat omiaan herättämään vertaisuuden tunteita. Monet kyselyyn
vastanneet kertoivat hakeutuneensa kurssille, koska heillä oli käsitys, että kurssilla treenataan
toisten kanssa yhdessä ja jaetaan yhteistä kokemusta harjoittelusta ja mahdollisista muista
elämänmuutoksista.
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Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan CoPassion -hankkeessa myötätunnon rinnalle tuotiin
käsite myötäinto, jolla tarkoitetaan tunteissa ja innostuksessa mukana elämistä. Myötäinto on
myötätunnon valoisampi puoli, joka ei vain myötäelä kärsimystä vaan iloitsee onnistumisista ja
menestymisestä. Myötäinto koostuu kolmesta myötätunnolle yhteisestä elementistä eli kyvystä
huomata toisen tunnetila ja eläytyä siihen eli empatiasta ja sympatiasta ja teoista, joilla
myötäelämistä ilmaistaan. Shared Storyn resilienssissä käytän kuitenkin käsitettä myötäilo vaikka
sitä pidetään merkitykseltään suppeampana kuin myötäinto.104 Myötäilo jaetun ihmisyyden
ydintekijänä tarkoittaa yksinkertaisesti kykyä iloita toisen puolesta. Myötäilo on vilpitöntä ja
pyyteetöntä eikä sen kokijalla ole tavoitetta suhteessa ihmiseen, jonka puolesta iloa tunnetaan.
Aineistossa myötäilosta kerrottiin useimmin suhteessa omiin läheisiin. Omien läheisten koetaan
iloitsevan vilpittömästi onnistumisista. Myös huumorin voi jollain tavalla ajatella kuuluvan
myötäilon kenttään, sillä eräs haastateltava kertoi, että huumori auttaa monissa hankalissa
arkipäivän tilanteissa. Varsinkin kotoa opittu huumori ja samanlainen huumorintaju työpaikalla
tuntui olevan tärkeä voimavara haastavassa elämäntilanteessa elävälle tutkittavalle.
H4 Jos on kökkö päivä niin sitte ei kohta ookkaan ja sitte ku on ilonen niin nekin on vilpittömästi ilosia miun
puolesta.
H1 Kotoa oon oppinu, et huumori pelastaa monta tilannetta.
H1 Meil on hirveen hyvä työyhteisö, ihan todella hyvä. Siel kahvihuoneessa niitä puidaa ja naureskellaan ja
päivitellään.

5.3 Hengellisyys ja henkisyys
Shared

Storyn

resilienssissä

hengellinen

ja

henkinen

ulottuvuus

sisältää

yksilön

maailmankatsomuksen ja käsitykset elämän tarkoituksesta ja hyvästä elämästä. Maailmankatsomus
sisältää arvot ja näkemyksen siitä, mihin olemassaolomme perustuu. Elämän tarkoitus puolestaan
kuvaa niitä tekijöitä, joiden takia ihmiset ajattelevat olevansa olemassa.
Hengellisyydestä puhuminen ei ole kovin luontaista suomalaisille. Varsinkaan omasta uskosta
ei helposti kerrota ja oman maailmankatsomuksen avaaminen vaatii sekin avoimuutta ja rohkeutta.
Kyselyvastausten perusteella osasin arvella, että maailmankatsomukseen liittyvät asiat eivät nouse
itsestään esille haastatteluissa ja sen vuoksi kysyin suoraan, mitä tutkittavat ajattelivat Jumalasta ja
millainen maailmankatsomus heillä oli. Eräs haastatelluista oli juuri palannut matkoilta KaukoIdästä ja hän kertoi omista kokemuksistaan hindukulttuurin keskellä. Suhtautuminen hindujen
uskonnollisiin menoihin oli hyvin myönteinen ja avoimen kiinnostunut, mutta siitä huolimatta
tutkittava koki ettei voisi ikinä itse sanoa uskovansa tai tunnustavansa jotain tiettyä jumalaa, ei
hindujen tai kristittyjen. Hinduperinteeseen kuuluva luonnon kunnioitus ja historia olivat jääneet
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erityisesti mieleen, mutta kuten hän itse kuvasi, uskonto tai uskominen ei ole hänen kuppi teetä.105
Haastateltava oli kasvanut kristillisen kulttuurin vaikutuspiirissä ja työskennellyt nuorempana
seurakunnassa ”uskomatta päivääkään Jumalaan”. Omista arvoistaan hän kertoi, että kristillinen
arvo ”Kohtele toisia niin kuin tahtoisit itseäsi kohdeltavan” on hänelle tärkeä. Tutkittava kuvasi
omaa maailmankatsomustaan avoimeksi ja tuomitsemattomaksi. Jokainen saa olla sellainen kuin on
vaikka olisi erilainen kuin itse. Esimerkkinä tutkittava mainitsi, että suhtautuu avoimesti
homoliittoihin ja jos jonkun asian pystyy hänelle perustelemaan, hän on valmis kuuntelemaan.
H4 No uskonto ei oo ainakaan millään lailla läsnä omassa elämässä, että se henkisyys ei tuu sieltä. En ole
ehdoton ihminen mihinkään suuntaan, mulla ei oo uskonnollista vakaumusta, mutten myöskään mee potkimaan
hinduille tärkeitä uhrilahjoja vaan arvostan niitä ja katon niitä, että onpa hieno perinne ja hieno tapa ja kuuntelen
innoissani niitten uskonnollisista perinteistä.

Uskosta puhuessa käy kokemukseni mukaan hyvin usein niin, että sitä joko vastustetaan aktiivisesti
tai sitten se ei kiinnosta ollenkaan. Ensimmäinen vaihtoehto tuli esille tutkittavan kertoessa, että on
kasvanut ”uskon kurimuksessa”, joka tulee molempien vanhempien suvun puolelta. Läheisistä
ihmisistä äiti oli vielä elossa ja aktiivinen kirkossa kävijä, joka kertoi mielellään saarnoista ja halusi
muutenkin puhua uskon asioista, mutta tutkittava ei halunnut kuulla koko asiasta eikä pitänyt
uskontoa itselleen tärkeänä asiana. Toisaalta hän kertoi pohtineensa paljon elämän tarkoitusta,
mutta Jumalan roolista siinä hän ei sanonut mitään. Vaikeassa elämäntilanteessa uskolla ei
näyttänyt olevan roolia tämän haastateltavan elämässä.
H1 Meillä on geeneissä ja suvussa ollu vahvasti tällanen uskon kurimus, se tulee molemmilta puolilta. Se ei oo
ollu mulle mitenkään tärkee asia.

Ajatus jonkin suuremman olemassaolosta tuli esille kyselyssä, mutta varsinaisesti se ei tuntunut
liittyvän uskoon tai Jumalaan.
K2 Uskon, että on olemassa jotain suurempaa kuin me, mutta sinänsä hengellisyys ei ole suuressa osassa
elämääni.
K2 Kyllä jollain lailla uskon henkisiin asioihin, mutta en käytä niitä tasapainottamaan elämääni.

Yksi haastateltavista kertoi omasta lapsenuskostaan, joka liittyy erityisesti aikaan, jolloin toinen
vanhemmista oli vakavasti sairas ja tutkittava teini-ikäinen. Haluttomuus puhua asioista kenenkään
kanssa oli johtanut henkiseen väsymykseen ja silloin tutkittava oli alkanut rukoilla perheensä
puolesta. Aiemminkin perheessä oli rukoiltu iltarukous, mutta vaikea tilanne oli herättänyt
kiinnostuksen hengellisiin asioihin. Nukkumaan mennessä rukous rauhoitti ja herätti toivoa.
Rukouksessa nuori pyysi, että Jumala siunaisi ja varjelisi perhettä ja tekisi perheestä terveen ja
onnellisen. Vanhemman sairastaminen päättyi kuitenkin kuolemaan ja nuori koki, että Jumala oli
pettänyt hänet ja sen vuoksi hän lakkasi rukoilemasta. Toisaalta tutkittava kertoi puhuneensa
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Jumalalle vanhemman kuoleman jälkeen, että isän on parasta olla taivaassa vastassa kun hän itse
tulee sinne. Lisäksi tutkittava uskoi, että isä on nyt paremmassa paikassa. Uskonto ei enää aikuisena
ole ollut tutkittavalle tärkeää, mutta myöhemmin haastattelussa hän kuitenkin kertoo, että haluaa
mennä kirkossa naimisiin.
Neljäs haastatelluista ja kyselyyn vastanneet eivät maininneet uskoa tai Jumalaa sanallakaan
maailmankatsomuksesta ja elämäntarkoituksesta puhuttaessa. Haastatteluun osallistuneen mielestä
hengellinen ja henkinen ulottuvuus on silti tärkein, koska se sisältää elämän tarkoituksen ja
suunnan.
H3 Sillo kun mä masennuin, sil ei ollut mitää väliä, et mä olin hyväs kunnos, vaik mul oli kaikki niin mul oli
tunne, että mä en kuulu. Se on pahin, mitä mä voisin henkilökohtaisesti menettää, tää henkinen ja hengellinen
kohta, se tarkotus ja suunta.

Eräs tutkimukseni ydinajatuksia on ollut selvittää, mitä ihmiset kertovat ja millaisin sanoin he
kuvaavat omaa hengellisyyttään ja henkisyyttään. Osasin odottaa, että uskonto ja usko eivät nouse
voimakkaasti esille satunnaisesti valittujen tutkittavien keskuudessa. Aineiston perusteella sellaisen
päätelmän voi tehdä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että tutkittavat eivät pohtisi omaa
maailmankatsomustaan tai elämän tarkoitusta, mutta sanat, joita tässä yhteydessä käytetään eivät
tule kristillisestä perinteestä vaan omaa arvomaailmaa kuvataan maallistuneemmin termein.
Hengellisyyden ja henkisyyden ulottuvuus sisältää maailmankatsomuksen lisäksi käsityksen
elämän tarkoituksesta. Martelan mukaan elämän merkityksellisyys syntyy omasta merkityksestä
suhteessa toisiin.106 Aineistoni perusteella voin yhtyä tähän väitteeseen, sillä tutkittavat kuvasivat
elämän tarkoitusta kaikkein useimmin siitä näkökulmasta, että mitä itse merkitsee muille ja mitä
muut merkitsevät itselle. Nuori nainen pohti ääneen, ettei koe olevansa täällä turhaan tai että
muutkaan olisivat täällä turhaan, mutta hän ei oikein osannut sanoa, että mikä se syy olisi, että
olemme täällä. Toisaalta hän jatkoi, että olemme täällä toinen toisiamme varten, palvelemassa ja
etsimässä yhteyttä muihin ja jakamassa ajatuksia. Hän koki myös tehtäväkseen tuoda iloa muille.
Elämän tarkoitus oli kuitenkin sellainen asia, jota hän ei ollut paljon pohtinut ja yhtä hankalaa kuin
jos tuijottelisi avaruudesta tänne maahan.
H4 Mul ei oo semmonen olo, et mie olisin täällä turhaan tai me oltais täällä turhaan. Tai et mul ei olis syytä elää,
tietenkin uskon siihen, mut emmä pysty sanomaan, mikä se (syy) olis.

Kaksi haastateltavaa kertoi hyvin konkreettisia tarkoituksia omalle elämälleen. Musiikin tekeminen
ja sen kautta auttaminen oli hyvin selkeä päämäärä toiselle tutkittavalle. Hän oli vakuuttunut, että
musiikin kautta voi auttaa ja että oman intohimon toteuttaminen ja 100% aito elämä ovat hänen
elämänsä tarkoitus. Sama tutkittava oli ottanut omaksi tehtäväkseen positiivisuuden levittämisen
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ympärilleen ja hän koki myös, että hänen ajatusmaailmassaan oli sellaisia erityispiirteitä, joita
kannattaa tuoda esille, jotta muutkin voisivat oppia ymmärtämään tätä maailmaa paremmin.
Äidiksi tuleminen oli erään haastateltavan elämän tarkoitus. Lasten saaminen ja
kasvattaminen tuntui tärkeältä tehtävältä ja se, että saa seurata kasvua monessa sukupolvessa.
Toinen tärkeä asia oli oman luovuuden toteuttaminen ja rohkea unelmien tavoitteleminen.
Toinenkin haastateltava puhui useaan otteeseen siitä, kuinka tärkeää on kehittää itseään paremmaksi
ihmiseksi. Kyselyssä tuli myös ilmi, että monet vastaajat olivat hakeutuneet kurssille saadakseen
elämän raiteilleen, kehittääkseen itseään ja tullakseen paremmaksi ihmiseksi.
H2 Niin elämän tarkoitus, ei mulla oo tarkotus saada lapsia ku kaikki muutki saa lapsia vai onks se sitte ihan
normaali elämän jatkumo, että sä saat lapsia ja sun lapset saa lapsia ja ne saa lapsia ja sä näät sen sun elämän
kaaren monessa sukupolvessa niin on se aika käsittämätön juttu.
K1 Ehkä enemmän henkisellä puolella toivon, että saisin taas vähän enemmän rohkeutta uskaltaa lähteä
tavoittelemaan unelmiani.

Maailmankatsomus ja elämän tarkoitus ovat Shared Storyn resilienssin hengellisen ja henkisen
ulottuvuuden ydinasiat ja niiden pohtiminen ja sanoittaminen ovat käsitykseni mukaan tärkeitä
hyvinvoinnin kokonaisuudessa. Ajattelen, että se mihin uskot (alitajuisestikin), ohjaa sitä mitä teet,
ja sen vuoksi ei ole yhdentekevää, mihin uskoo. Vielä ongelmallisempaa on, jos ei edes tule
ajatelleeksi, mihin uskoo, ja mitä pitää tärkeänä. Nancy Ammermannin tutkimus amerikkalaisten
arkipäivän uskosta tarjoaa tähän mielenkiintoisen näkökulman: suuri osa amerikkalaisista kuuluu
uskonnollisiin instituutioihin, mutta vain harvat ovat lojaaleja uskonnon harjoittajia. Ammermannin
mukaan jotain muuta täytyy olla menossa eli toisin sanoen amerikkalaisten uskonnollisuus ei
niinkään näy uskonnon harjoittamisena kirkon piirissä vaan arkipäivän henkisyytenä kotona, töissä
ja harrastuksissa.107 Samankaltaiseen ajatteluun olen taipuvainen aineistoni valossa, sillä
tutkimukseeni osallistuneet ovat ehdottomasti henkisiä ihmisiä, mutta heidän henkisyytensä ei näy
uskonnollisen yhteisön jäsenyydessä tai yhteisöjen toimintaan osallistumisena vaan pienissä arjen
hetkissä ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

5.4 Resurssit
Shared Story -menetelmän resilienssin osatekijöistä resurssit sisältää ihmisen hyvinvointiin
vaikuttavia aineellisia ja aineettomia tekijöitä kuten fyysisen kunnon ja taloudellisen toimeentulon
sekä työhön tai opiskeluun tai muihin arkisiin toimiin liittyviä asioita. Resurssit -osatekijä on
tärkeää erottaa omaksi ulottuvuudekseen, sillä vaikeudet ja puutteet resurssien alueella vaikuttaa

107

Ammerman 2014, 2-3.

41

monella tavalla hyvinvointiin. Toisaalta resursseihin voimme itse vaikuttaa omilla valinnoillamme
tai ainakin tiedostaa, mistä resursseista on puutetta, ja mitä siitä aiheutuu pidemmällä aikavälillä.
Tutkittavat osallistuivat hyvinvointikurssille, jonka keskeinen tavoite oli parantaa fyysistä
kuntoa ohjatun harjoittelun ja elämäntapavalmennuksen avulla. Edellä mainitusta johtuen on
luonnollista, että aineistossa korostuu fyysiseen kuntoon liittyvät tekijät voimavaroina. Kyselyyn ja
haastatteluun osallistuneet jakoivat selkeän yhteisen tavoitteen parantaa omaa kuntoaan, mistä voi
päätellä, että kaikilla oli alkutilanteessa korjaamisen varaa omassa kunnossaan. Fyysisen kunnon
kohentumisen myötä useat vastanneet arvelivat saavansa lisää energiaa ja voimavaroja muille
elämänalueille. Liikunnalla nähtiin useita välillisiä vaikutuksia fyysisen kunnon parantumisen
lisäksi. Erityisesti naisvastaajat toivoivat säännöllisen harjoittelun tuovan muutoksia omaan
kehonkoostumukseen, ja sitä kautta kohottavan itsetuntoa ja lisäävän tyytyväisyyttä itseen.
Harjoittelun vaikutukset mielialaan olivat monen osallistujan motiivina osallistua kurssille ja
opetella uusi tapa pitää huolta itsestä. Ryhmässä harjoittelu oli myös tärkeää monille vastaajille ja
ryhmän tuen koettiin edesauttavan itsensä ylittämisiä. Eräs haastateltavista oli iloinen saatuaan
uusia ystäviä kurssin myötä. Kurssiin liittyvän elämäntapavalmennuksen myötä useat tutkittavat
olivat tehneet muutoksia ruokailutottumuksissaan ja alkaneet kiinnittää huomiota ruoan laatuun ja
määrään. Haastatteluun osallistunut nainen kertoi havainneensa, että hänen ongelmansa ei ole
liikunta tai ruoka vaan uni ja sen parantamiseen hän olikin saanut hyviä neuvoja kurssin aikana.
H3 No varmaan just toi treenaaminen on se juttu, et sitä kautta mä oon voinu käsitellä pahimmat surut ja
vastoinkäymiset ja sit ne iloset asiat on myös purkautunu.
H2 Semmosesta itsensä ylittämisestä mä oon saanu tosi paljon energiaa.
H4 Olihan se kiva huomata, et koostumusmittauksessa oli tullu pieniä positiivisia muutoksia myönteiseen
suuntaan ja se jaksaminen.
K1 Tavoitteena mulla on rautanen kunto, joka heijastuu myös mielen vireystilaan.

Fyysiseen hyvinvointiin liittyvät asiat ovat aineiston perusteella hyvin tiedostettuja. Toisin sanoen
kaikki vastanneet ymmärsivät, että puutteet fyysisessä kunnossa näkyvät useilla elämän osa-alueilla.
Toisaalta fyysiseen kuntoon vaikuttaminen on resilienssin osa-alueista helpointa, sillä fyysisen
kunnon paraneminen lähtee käyntiin hyvin pienillä enimmäkseen itsestä kiinni olevilla muutoksilla.
Tämän kurssilaiset olivat myös havainneet ja alkaneet sisällyttää pieniä arkisia tekoja päiviinsä,
joilla on vaikutusta fyysiseen hyvinvointiin. Fyysistä hyvinvointia uhkaa eniten sairaudet ja
loukkaantumiset ja muutama tutkittava kertoikin sairastuneensa kesken kurssin ja sen vuoksi
harjoittelu oli jäänyt vähemmälle. Kaikki kurssin aikana sairastuneet jatkoivat kuitenkin kurssin
loppuun tervehdyttyään ja jotkut kertoivat ottaneensa treenin viikko-ohjelmaansa pysyvästi.
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Taloudellinen toimeentulo on tärkeä hyvinvointiresurssi. Taloudellisesta niukkuudesta ja sen
kokonaisvaltaisista vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin on kirjoitettu viime aikoina paljon.108
Toimeentulo liittyy useimmiten työhön ja siitä saatavaan palkkaan. Taloudellisiin resursseihin
liittyvät asiat eivät korostu aineistossa, mutta useampi kyselyyn vastannut mainitsee kokevansa
kuormitusta taloudellisten asioiden takia. Taloudellinen epävarmuus eron jälkeen, asuntokauppariita
ja vesivahingosta seuranneet taloudelliset vaatimukset aiheuttivat kyselyyn vastanneille stressin
tunteita. Haastatelluista yksi kertoi, että tulee taloudellisesti hyvin toimeen, mutta se ei yksinään
riitä jos työn sisältö ei ole tyydyttävä.
Kyselyaineistossa työ mainittiin sekä voimavaroja tuovana että kuormittavana tekijänä.
Kaikki haastateltavat olivat työelämässä mukana, mikä toi selvästi vakautta elämään ja antoi
mahdollisuuden suunnitella tulevaisuuden opiskeluja ja perheen perustamista tai omien unelmien
toteuttamista. Kaksi haastateltavista kertoi pitävänsä työstään erittäin paljon. Toisen mielestä hyvä
työ tekee onnelliseksi. Muutokset työssä ovat tervetulleita, koska siitä tulee kokemus, että asiat
etenee johonkin suuntaan. Eräs kyselyyn vastannut puolestaan koki työnsä kuormittavana, koska
työn ja vapaa-ajan raja on hävinnyt eikä ole aikaa huolehtia itsestä.
K1 Teen työtä, jonka luonteeseen kuuluu, että olen käytännössä aina töissä. Joudun tekemään töitä joka päivä
myös toimistotyöpäivän päättymisen jälkeen sekä viikonloppuisin. Lisäksi työssäni on vuositasolla 4-6 projektia,
jotka aiheuttavat paljon ylitöitä. Näiden syklien aikana vapaa-aika ja itsestä huolehtiminen kärsii kun aikaa ei ole
urheilulle, levolle ja lähimmäisille.

Muita aineistosta löytyviä resursseihin liittyviä tekijöitä ovat esimerkiksi matkustelu ja erilaisten
elämysten hankkiminen ja uusiin kulttuureihin tutustuminen voimavarana muutostilanteissa.
Päiväkirjan kirjoittaminen ja musiikin tekeminen toimivat niin ikään hyvinvointia vahvistavina
resursseina.
Kuten edellä on aineistoesimerkein kuvattu, Shared Storyn resilienssin osatekijä resurssit
tarkoittaa laajasti ymmärrettynä kaikkea ihmiseen ja ihmisen toimintaan liittyvää, joka tapauksesta
riippuen on voimavara- tai kuormitustekijä. Toisin sanoen huono fyysinen kunto kuormittaa, hyvä
kunto puolestaan toimii suojaavana tekijänä esimerkiksi stressiä vastaan. Mielekäs työ lisää elämän
kokonaisvaltaista mielekkyyttä, kuormittava työ aiheuttaa pahoinvointia. Kohtuullinen toimeentulo
mahdollistaa oman näköisen elämän toteuttamisen, niukkuus puolestaan rajaa mahdollisuuksia jne.
Resurssien tiedostaminen mahdollistaa niihin vaikuttamisen ja sen vuoksi resurssit ovat
ihmisyyden, jaetun ihmisyyden ja hengellisen ja henkisen ulottuvuuden rinnalla merkityksellisiä
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta.
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6 Pohdinta
Hyvinvoinnin tutkimusta tehdään monipuolisesti eri tieteissä, ja haasteena tämän tutkimuksen
toteuttamisessa oli löytää sopiva konteksti tutkimukselle. Fyysiseen, sosiaaliseen ja henkiseen
hyvinvointiin liittyvät ilmiöt koskettavat monia tieteenaloja, ja asiantuntijuus jokaisella noista
erikseen vaatii vuosien kouluttautumisen ja tutkimustyön. Myös hyvinvoinnin ja resilienssin
määrittely osoittautui haastavaksi tehtäväksi kuten lähes kaikessa tutkimuskirjallisuudessa heti
aluksi mainittiin.
Hyvinvointi itsessään on erittäin monitahoinen ilmiö, ja sen subjektiivinen ja kulttuurinen
luonne eivät edesauta täsmällisen määrittelyn tekemistä. Rohkenin kuitenkin tarttua aiheeseen
aikaisemman koulutukseni ja työkokemukseni ansiosta, ja ajattelin, että ihmistutkimus kyllä johtaa
itse itseään juuri oikeaan suuntaan. Lisäksi olin työelämässä ollessani kehittänyt ja soveltanut
menetelmää, johon itse uskoin, ja jonka toimivuuden olin saanut muutamia kertoja nähdä.
Teologina minua kiinnosti erityisesti hyvinvoinnin hengellisyyteen ja henkisyyteen liittyvä
ulottuvuus, vaikka ne eivät olleetkaan tutkimukseni keskiössä.
Tutkimukseni sijoittuminen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kenttään johti tutkimaan
voimavaroja ensin yleisemmällä tasolla ja sitten niiden suhdetta kehittämäni menetelmän
käsitykseen resilienssin osatekijöistä. Vahvimman johtolangan voimavarojen tarkasteluun tarjosi
Wernerin & Smithin pitkittäistutkimus Kauain asukkaiden parissa, joka on ohjannut suurinta osaa
löytämistäni resilienssitutkimuksista. Vuonna 1955 alkanut Kauain tutkimus poikkesi aiemmasta
käyttäytymistieteellisestä ja psykologisesta tutkimuksesta siinä, että sen avulla haluttiin selvittää
tekijöitä, jotka johtavat myönteiseen kehitykseen useista lapsuudessa ja nuoruudessa koetuista
kasvun ja kehityksen riskitekijöistä huolimatta. Perinteisesti tutkijoita oli kiinnostanut ihmisen
kasvun ja kehityksen biologiset ja psykososiaaliset riskitekijät ja interventiot niiden negatiivisten
vaikutusten minimoimiseksi.109 Kauain tutkimuksen löydökset suojaavista tekijöistä on jättänyt
jälkensä myös positiivisen psykologian kenttään, jonka fokus on nimensä mukaisesti ihmisen
elämän positiivisissa ja myönteisissä tekijöissä eli niissä, jotka tekevät elämästä elämisen arvoisen,
ja joiden avulla ihminen voi kasvaa, kehittyä ja kukoistaa.110
Tutkimusaineistoni analyysi oli aineistolähtöinen ja aluksi etsin aineistosta kaikkea ja en
mitään kuten olen aiemmin kertonut. Vaikka tarkoitukseni ei ollut testata olemassa olevaa teoriaa,
aineistoa läpikäydessäni erilaiset ilmaisut asettuivat luontevasti Wernerin & Smithin teorian
mukaisiin suojaavien tekijöiden kategorioihin ja sen vuoksi päädyin tekemään analyysin niitä
silmälläpitäen. Tutkimukseni kannalta Wernerin & Smithin resilienssitutkimuksen keskeistä antia
109
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onkin suojaavat tekijät, joiden kautta olen jäsennellyt kysely- ja haastatteluaineistoni ensimmäisen
kerran. Suojaavilla tekijöillä tarkoitetaan yksilöä, perhettä ja lähipiiriä sekä yhteisöä koskevia
seikkoja, joilla tiedetään olevan merkitystä hyvinvoinnille elämän jatkumolla.111
Tutkimukseni oli poikittaistutkimus, jolla ei ole mahdollista saada tietoa tutkittavien elämästä
pitkällä aikavälillä. En myöskään selvittänyt tutkittavien lähtökohtia elämään äidin taustoista ja
mahdollisista kehityksen uhista lähtien vaan yksinkertaisesti kysyin, millaisia voimavaroja
tutkittavilla on juuri nyt. Sen vuoksi olikin hieman yllättävää, että tutkittavien kokemat voimavarat
eivät olleet ainoastaan tähän hetkeen liittyviä vaan ne veivät ajassa kauas taakse, lapsuuteen ja
nuoruuteen sekä eteenpäin tulevaisuuden toiveisiin ja haaveisiin. Tutkittavat kertoivat
voimavaroista, jotka asettuivat luontevasti Werner & Smithin suojaavien tekijöiden alle ja käsittivät
tutkittavien koko elämänhistorian lapsuudesta tähän päivään saakka.
Ensimmäinen selitys. Haastattelemani henkilöt jakoivat jokaisesta kategoriasta löytyviä
tekijöitä. Heidän temperamenttinsa tuki vahvan resilienssin kehittymistä, he olivat saaneet kokea
lapsena ja nuorena hoivaa ja huolenpitoa vakaan aikuisen taholta, ja he kuuluivat välittävään
yhteisöön. Näiden suojaavien tekijöiden ansiosta he olivat selvinneet aikuisiksi ja pärjäsivät myös
aikuisena vaikeissa elämäntilanteissa.
Yksilöön liittyvissä tekijöissä mainittavaa on, että tutkittavat kuvasivat itseään positiivisiksi,
sosiaalisiksi ja joustaviksi. Werner & Smithin mukaan helppo temperamentti oli huomattavissa jo
yksivuotiaissa resilienteiksi osoittautuneissa pikkulapsissa. Helppo temperamentti herättää
lämpimiä tunteita lähipiirissä, mikä oli toinen tärkeä selittävä tekijä sille, että heikoista
lähtökohdista tulevat lapset selvisivät elämässään. Toisin sanoen, kiltti, ulospäin suuntautunut,
herkkä ja vastaanottavainen lapsi saa helpommin tukea lähipiiristään, millä on myönteisiä
vaikutuksia elämään kokonaisuutena. Tutkittavat osallistuivat tutkimukseen aikuisina eikä heiltä
kysytty millaisia he olivat olleet lapsina, mutta temperamenttipiirteistä ulospäin suuntautuneisuuden
ja tunne-elämän tasapainon tiedetään olevan suhteellinen pysyviä ominaisuuksia ja ennustavan
hyvää koulumenestystä, urakehitystä ja psykologista toimintakykyä.112 Näin ollen voidaan olettaa,
että haastatteluihin osallistuneet ovat olleet lapsina temperamentiltaan pitkälti samanlaisia kuin ovat
aikuisina. Merkillepantavaa on myös se, että sekä kysely- että haastatteluaineistossa korostuu
voimavarojen sosiaalinen ulottuvuus. Tutkittavilla oli perhettä, sukulaisia ja läheisiä ystäviä sekä
tukiverkkoa työpaikalla ja harrastuksissa. Kukaan tutkittavista ei puhunut yksinäisyydestä vaikka
yksinäisyyden kokemukset ovat nykypäivänä hyvin yleisiä.
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Yksilöllisistä tekijöistä vahvaa resilienssiä ennustava tekijä on usko omiin kykyihin ja siihen, että
itsellä

on

mahdollisuus

vaikuttaa

vastaantuleviin

tilanteisiin

ja

ongelmiin.

Varsinkin

haastatteluaineistosta käy ilmi, että tutkittavat olivat luottavaisia omien kykyjensä suhteen. He
kokivat, että heillä oli taitoja, joiden avulla eteen tulevat vaikeudet on voitettavissa, ja he vaikuttivat
tulevaisuuden suhteen luottavaisilta. Tulevaisuutta koskevat koulutukselliset ja ammatilliset
suunnitelmat olivat realistisia, ja heillä oli myönteisiä odotuksia tulevasta, mikä on linjassa Werner
& Smithin tutkimuksen kanssa.
Yhteisöllisyyttä korostava kurssi vetää luonnollisesti puoleensa ulospäinsuuntautuneita
ihmisiä. Joukossa oli varmasti muunkinlaisia kurssilaisia, mutta oletettavaa on, että he eivät
osallistuneet tutkimukseen. Haastateltavia voi aineiston perusteella luonnehtia temperamentiltaan
helpoiksi ja muiden seurassa viihtyviksi ihmisiksi, mikä Wernerin & Smithin mukaan ennustaa
vahvaa resilienssiä elämän jatkumolla. Kaikkien haastateltavien elämässä oli ollut haasteita, mutta
erityisen resilienttinä voi pitää nuorta naista, jonka lapsuudessa oli ollut useita riskitekijöitä muun
muassa perheen taloudellisen niukkuuden ja vanhemman sairastamisen ja itsemurhan vuoksi.
Nuoruudessa tutkittava oli ollut vaarassa ajautua väärälle raiteelle alkoholin käytön ja huonoon
seuraan joutumisen vuoksi, mutta kuten hän itse kertoi, hän ei ollut ihmistyyppiä joka antaisi periksi
tai vaipuisi itsesääliin. Hän oli myös kokenut aina olleensa rakastettu, ja nyt aikuisena elämä oli
mukavasti raiteillaan ja tulevaisuus näytti valoisalta.
Perheeseen ja lähipiiriin liittyvä tärkein vahvaa resilienssiä ennustava tekijä on vähintään yksi
emotionaalisesti vakaa aikuinen, joka näkee lapsen tarpeet ja vastaa niihin. Werner & Smithin
tutkimuksessa resilienteiksi osoittautuneilla lapsilla oli myös kyky vetää puoleensa välittäviä
aikuisia perheen ulkopuolelta. Tutkimusaineistosta ei nouse esille kokemuksia hoivan puutteesta
lapsuudessa tai nuoruudessa. Tutkittavat kertoivat kokeneensa hoivaa ja huolenpitoa lapsuudessa,
minkä voi ajatella heijastuvan aikuisuuteen luottamuksena muihin ja kykynä luoda läheisiä
ihmissuhteita. Kaikki haastatellut kertoivat lämpimistä suhteista perheeseensä ja ystäviinsä.
Toisaalta oli myös koettu eroja ja vaikeita ihmissuhteita esimerkiksi omaan äitiin, mutta niiden ei
annettu pilata koko elämää.
Perheen uskonnollinen vakaumus näyttäytyi Kauain tutkimuksessa resilienssiä vahvistavana
tekijänä. Kyselytutkimuksessa uskonnollisuus ei noussut esille, mutta haastatteluaineistossa neljästä
haastatellusta kolme kertoi jonkinlaisesta uskonnollisesta vakaumuksesta. Kukaan haastatelluista ei
kuitenkaan

pitänyt

uskoa

tai

uskonnollisuutta

tärkeänä

osana

elämäänsä

tai

voimavarakokonaisuuttaan. Henkiset asiat kuitenkin tuntuivat kiinnostavan ja joitakin myös
kristillisen taustan omaavia arvoja pidettiin tärkeinä, mutta niitä ei mielletty liittyväksi uskontoon.
Suojaavista tekijöistä kolmas on yhteisöön liittyvä, ja Kauain tutkimuksessa se näyttäytyi
kuulumisena erilaisiin ryhmiin, jotka koostuivat naapureista, vanhemmista mentoreista, puolisoiden
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vanhemmista ja aikuisista, joiden kanssa nuoret viettivät aikaansa ja saivat emotionaalista tukea ja
neuvoja vaikeina aikoina. Tutkittavat nimesivät useita yhteisöjä, joiden jäseniä he olivat ja aineiston
perusteella voi sanoa, että kaikilla oli turvaverkkoa ympärillään. Toisaalta hyvinvointikurssilta
toivottiin uusia ystävyyssuhteita, ja että kurssi toisi rohkeutta lähteä etsimään uusia yhteisöjä. Eräs
haastateltava kertoi, että ystäväporukka lapsuus- ja nuoruusajoilta pitää edelleen tiiviisti yhteyttä ja
että hän oli saanut heiltä tukea ja apua vaikeina aikoina.
Tapaustutkimuksessa tutkimustulosten yleistettävyys ei ole suuressa roolissa vaan tavoitteena
on kuvata ja selittää tiettyä ilmiötä tapausesimerkkien avulla monipuolisesti ja totuudenmukaisesti.
Werner & Smithin resilienssin teorian valossa voi sanoa, että tutkimukseen osallistuneista
resilientein oli Kontulasta lähtöisin oleva nuori nainen.113 Tutkittava oli kokenut lapsuudessa
taloudellista niukkuutta, vanhempien eron, vanhemman sairastumisen ja itsemurhan. Nuoruudessa
hän oli käyttänyt runsaasti alkoholia ja viettänyt aikaa seurassa, jossa oli päihteidenkäyttöä ja
rikollisuutta. Edellä mainituista jokainen seikka yksinäänkin altistaa pahoinvoinnille ja
syrjäytymiselle. Kuitenkin hän oli aikuiseksi kasvettuaan opiskellut ammatin, teki töitä ja oli
herännyt huomaamaan, että itsestä huolehtiminen on tärkeää ja sallittua. Hän oli hyvässä
parisuhteessa ja tulevaisuuden suhteen hyvin toiveikas. Kun kysyin haastattelussa, että miksi
hänelle ei käynyt kuten monille samoista lähtökohdista oleville lähipiirin nuorille, hän sanoi kaksi
syytä: ensinnäkin hän koki, että hänellä oli aina ollut hyvä roolimalli, oma äiti, joka oli ahkera,
myönteinen ja sisukas ja toiseksi ”koskaan ei ole ollut sellainen olo ettei olisi rakastettu.”
Tapaustutkimukselle on ominaista, että se voi tarjota tapahtumalle vaihtoehtoisia selityksiä.
Tämän mahdollisuuden käytin tarkastelemalla tutkimusaineistoa toistamiseen tavoitteena löytää
ilmaisuja, jotka voisivat kuvata Shared Storyn käsitystä resilienssin osatekijöistä. Uskoin löytäväni
ilmaisukokonaisuuksia, joiden avulla voisin luoda konstruktion tai kollaasin, joka kuvaa tutkittavien
resilienssiä.114
Shared Story -menetelmän kehittämisvaiheessa, joitakin vuosia ennen kun aloitin
tutkimukseni, käsitykseni resilienssistä nojasi kappaleessa 2.5 kuvaamiini teorioihin. Toisen
aineistoanalyysin olen kuitenkin tehnyt avoimin mielin etsien tulokulmaa, joka vahvistaisi ajan
kuluessa syntynyttä käsitystäni resilienssistä tai sitten kumoaisi sen. Sanottakoon, että
irrottautuminen Wernerin & Smithin suojaavien tekijöiden kategorioista ja aiemmasta Shared
Storyn resilienssikäsityksestä vei aikaa, mutta pikkuhiljaa aineisto alkoi hahmottua uudelleen.115
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Toinen selitys. Shared Storyn resilienssissä yksilöön, perheeseen ja lähipiiriin sekä yhteisöön
liittyvät suojaavat tekijät nivoutuvat osaksi ihmisyyttä ja jaettua ihmisyyttä. Hengellinen ja
henkinen ulottuvuus levittäytyy kaiken olemisemme ja elämisemme taustalle sisältäen
maailmankatsomuksen ja elämän tarkoituksen. Resurssit muodostavat oman osatekijänsä kuvaten
ihmisen fyysisiä, taloudellisia ja muita konkreettisia voimavaroja kuten työhön ja opiskeluun
liittyviä tekijöitä.
Tapaustutkimuksessa vaihtoehtoisten selitysten taustalle on löydettävä riittävä näyttö, mikä
edellyttää, että aineisto on analysoitu riittävän hyvin.116 Olen parhaani mukaan analysoinut
aineistoa, ja löytämieni ilmaisujen perusteella rohkenen esittää kuvan Shared Storyn resilienssistä.
Shared

Storyn

resilienssi

perustuu

ensisijaisesti

haastatteluaineistoon

ja

toissijaisesti

kyselyaineiston pidempiin vastauksiin. Seuraavassa kerron jokaisen osatekijän keskeisen sisällön
omiin ajatuksiini ja ajankohtaiseen kirjallisuuteen peilaten. Ajankohtaisen kirjallisuuden käyttö on
tässä yhteydessä perusteltua, koska kehittämäni malli on uusi ja tutkimukseni tulos, jolle olen
etsinyt tutkimuksen aikaisemmasta teoriasta poikkeavia perusteluita.

Henkisyys ja hengellisyys
Maailmakatsomus
Elämän tarkoitus

Ihmisyys
Resurssit

Jaettu ihmisyys

Kiitollisuus
Myötätunto
Rakkaus
Luovuus

Fyysiset
Taloudelliset
Konkreettiset

Kuuluminen
Jakaminen
Tuki
Vertaisuus
Myötäilo

Kuva 3. Shared Storyn resilienssi
Ihmisyyden ulottuvuudet kiitollisuus, myötätunto, rakkaus ja luovuus ovat elämän polttoainetta ja
inhimillisen

elämän

ydintekijöitä.

Kaikkien

tekijöiden

taustalla

vaikuttaa

luontainen

temperamenttimme, mutta olennaista on, että ihmisyyden ytimiä voi myös kehittää. Vaikka
luontaisesti olisimme taipuvaisia pelkäämään pahinta tai saaneet kolhuja rakkaudessa tai
menettäneet luottamuksemme, toivoa on. Brené Brownin mukaan kiitollisuuden aktiivinen
116
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harjoittaminen lisää iloa ja kokemusta yhteydestä toisiin ihmisiin.117 Myötätuntotutkimuksen
pioneeri Kristin Neff puolestaan esittää, että itseen kohdistuva myötätunto on tehokas keino hankkia
terve tunne-elämä ja kokea tyytyväisyyttä elämään.118 Myötätunto on myös yhteisöjen voimavara,
sillä myötätunto saa ihmiset voimaan kaikin tavoin paremmin. Myötätunto on paitsi henkinen myös
kehollinen kokemus, sillä se lisää oksitosiinin ja dopamiinin määrää kehossa. Erilaisten
myötätuntoa vahvistavien interventioiden on myös havaittu olevan yhteydessä vähäisempään
ahdistukseen, masennukseen ja stressiin.119
Rakkaudesta ihmisyyden ytimessä on vaikea sanoa mitään, mitä ei olisi jo sanottu ja mikä ei
kuulostaisi kliseiseltä. Brown määrittelee rakkauden yhteytenä, jota hoivaamme ja kasvatamme.
Yhteys on olemassa vain silloin kun se on olemassa kaikkien osapuolten sisällä. Lisäksi se
edellyttää, että rakastamme itse itseämme, koska voimme rakastaa toisia vain yhtä paljon kuin
rakastamme itseämme.120 Teologina lisäisin tähän vielä käsityksen rakkaudesta Jumalan lahjana,
jota ravitsee rakkauden kaksoiskäsky.121
Haastatteluissa olimme useaan kertaan ihmisyyden ytimien äärellä. Tutkittavat puhuivat
kaikista tekijöistä niiden oikeilla nimillä ja tarinoin kertoen, miten ne näkyvät heidän elämässään.
Tavallista oli, että esimerkiksi myötätuntoisia tekoja kuvattiin suhteessa toisiin, mutta myötätunto
itseä kohtaan oli vieraampaa, jotenkin ”itsekkään tuntuista” kuten eräs tutkittava kuvasi. Myös
kiitollisuus ja rakkaus näyttäytyivät erityisesti ihmissuhteissa. Luovuus oli kaikille tuttua ja
sallittua. Haastateltavat näyttäytyivät luovina persoonina ja käsitys luovuudesta oli laaja alkaen
itsensä kehittämisestä ja rohkeiden ratkaisujen tekemisestä musiikin tekemiseen. Eräs tutkittavista
kertoi, että haluaisi olla luova. Hänellä oli siis käsitys, että luovuus ei ole sisäsyntyinen ominaisuus,
joka on tai ei, vaan että luovaksi voi myös tulla.
Jaettu ihmisyys on kuulumista, jakamista, tukea ja vertaisuutta sekä myötäiloa. Jälleen kerran
luontaiset taipumuksemme ohjaavat meitä jaetun ihmisyyden polulla. Niin sanotulla helpolla
luonteella varustettujen yksilöiden on helpompi liittyä toisiin ihmisiin ja saada hyväksyntää ja
kuulumisen kokemuksia. Toisiin liittyminen taas edellyttää avoimuutta ja rohkeutta olla oma
itsensä. Joukkoon kuuluminen on Brené Brownin mukaan ihmisen synnynnäinen halu ja tavoite olla
osa jotain itseään suurempaa. Todellista joukkoon kuulumista ei kuitenkaan voi olla ilman
uskallusta näyttää maailmalle todellinen epätäydellinen itsemme.122
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Jaetun ihmisyyden ytimenä jakaminen tarkoittaa sitä, että haluamme antaa omastamme toisille oli
se sitten henkistä tai materiaalista laatua. Voimme jakaa jotain inhimillisyydestämme,
osaamisestamme tai vaikkapa materiasta, jota olemme saaneet kerättyä. Neffin mukaan
myötätunnossakin on kyse yhteydestä ja jonkin jakamisesta. Englanninkielinen myötätuntoa
kuvaava sana compassion tarkoittaa yhdessä kärsimistä eli kärsimyksen jakamista. Ihminen on
inhimillisyydessään epätäydellinen, mutta se on meille kaikille yhteistä ja sen jakamisesta syntyy
jaettu ihmisyys.123
Kun kuulumme johonkin ja haluamme jakaa omastamme, tuen antaminen ja vastaanottaminen
tulevat luonnolliseksi osaksi elämäämme. Shared Storyn resilienssissä tuki on nostettu omaksi
kohdakseen siksi, että meillä olisi mahdollisuus tarkastella sitä lähempää ja tarkemmin. Tutkittavien
tarinoissa tuki näyttäytyi useimmiten henkisenä tukena ja rinnalla kulkemisena hankalissa
tilanteissa. Haastatellut kertoivat olevansa empaattisia ja hyviä tukemaan toisia, mutta avun
vastaanottaminen tuntui olevan vaikeampaa. Kuitenkin todellinen rohkeus kuulua ja jakaa mitataan
silloin kun itse on avun tarpeessa. Tuki voi olla myös materiaalista ja konkreettista auttamista,
mutta näistä kumpikaan ei tullut haastatteluissa esille.
Koko Shared Storyn idea on ihmisyyden jaetussa tarinassa ja sen ymmärtämisessä, että
kaikesta huolimatta jaamme keskenämme saman inhimillisen ytimen ja olemme vertaisia millä
tahansa mittarilla mitattuna. Vertaisuus on yhteyttä, joka syntyy kun ymmärrämme olevamme
samaa alkuperää, ja että jaamme lopultakin samat ihmisyyden elementit -syntymän, kuoleman ja
siinä välissä elämän iloine ja suruineen.
Myötäilo jaetun ihmisyyden viimeisenä sisältönä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että meillä on
kyky iloita toisen puolesta. Myötäilo on elämistä toisten kanssa läpi ilon ja onnistumisten.
CoPassion hankkeessa myötätunnon rinnalla vaikuttaa myötäinto, jolla tarkoitetaan tunteissa ja
innostuksessa mukana elämistä.124
Myötäintoa pidetään myötäiloa laajempana käsitteenä, mutta silti Shared Storyn jaettu
ihmisyys sisältää nimenomaan ilon. Miksi? Koska se tuntuu intuitiivisesti sellaiselta, jota ei voi
pakottaa, joka ei vaadi mitään eikä synny ilman yhteyttä. Ilo tuntuu tuntuu aina hyvältä. Brené
Brown siteeraa kirjassaan Epätäydellisyyden lahjat Adela Rogers St. Johnsia, joka on sanonut, että
ilo vaikuttaa onnellisuuden seuraavalta askeleelta. Onnellisuus on ilmapiiri, jossa saa elää joskus,
jos on onnekas. Ilo taas on valo, joka täyttää uskolla, toivolla ja rakkaudella.125
Johdannossa kerroin tiestäni tämän tutkimuksen pariin. Kuinka koin työssäni, että kaikki
kohdalleni tulleet ihmiset jakoivat kanssani saman tarinan vaikka yhteistyö ei sujunut ja toiveet ja
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tavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi tuntuivat olevan valovuosien päässä toisistaan. Nyt kun
tutkimus alkaa olla näiltä osin päätöksessään, laitan ilahtuneena merkille, että jaettu tarina on totta,
ja se tulee todeksi jaetun ihmisyyden osatekijän kautta. Siinä kuinka kuulumme, jaamme ja koemme
olevamme vertaisia. Ja siinä kuinka tuemme ja autamme toisiamme ja iloitsemme yhdessä. Jaetun
ihmisyyden elementit ovat lopultakin taitoja, joita voi harjoittaa. Ensin on harjoitettava ihmisyyden
elementtejä kiitollisuutta, myötätuntoa, rakkautta ja luovuutta. Sen jälkeen voimme kokea
kuuluvamme, haluamme jakaa ja kokea vertaisuutta, antaa ja vastaanottaa tukea ja asettua
iloitsemaan lähellä olevien ihmisten rinnalle.
Resilienssin kovaa ydintä tai ehkä sittenkin sitä herkintä ja haavoittuvaisinta ovat ihmisyyden
ja jaetun ihmisyyden osatekijät, jotka ovat ensisijaisesti yksilöllisiä ja yhteisöllisiä. Kuitenkin
ihminen on myös henkinen olento, jolla on Brené Brownin mukaan tarve uskoa itseä suurempaan
voimaan sekä rakkauteen ja myötätuntoon perustuvaan yhteyteen. Henkisyys on myös tietoisuutta ja
iloa siitä, että meitä kaikkia yhdistää jokin suurempi voima.126
Resilienssin hengellisyyden ja henkisyyden osatekijän ymmärtäminen on ollut minulle aina
tärkeää, koska koen, että se on kulttuurissamme kaikkein vähiten hyödynnetty voimavara. Hieman
kärjistäen voisi sanoa, että jokainen suomalainen tietää, että hikiliikunta voi auttaa kun asiat on
solmussa, mutta aika harva turvautuu ensisijaisesti henkisiin voimavaroihinsa. Paradigma on
toisaalta muuttumassa kovaa vauhtia maailman monimuotoistumisen myötä ja henkisyys on saanut
koko ajan enemmän jalansijaa yhteiskunnassamme. Ajattelen, että silti ei ole pahitteeksi opetella
puhumaan spiritualiteetista laajemmin ilman uskonnon leimaa.
Ajatus jostakin suuremmasta voimasta näyttäytyy myös aineistossa. Kokemus siitä, että
olemassaolollamme ja kaikilla tapahtumilla on jokin merkitys, toistuu tutkittavien tarinoissa.
Hengellisyys koettiin jotenkin vieraana ja varsinkaan uskonto ei saanut vahvoja merkityksiä, mutta
henkiset arvot ja jonkinlainen arjen henkisyys olivat kuitenkin tärkeitä asioita. Nancy Tatom
Ammerman on tutkinut arjen uskonnollisuutta ja löytänyt useita tapoja ilmaista hengellisyyttä
arjessa ilman uskonnollisia instituutioita. Ammerman kutsuu näitä uskonnollisille instituutioille eilojaaleja ihmisiä hengellisiksi (spiritual), mutta ei uskonnollisiksi ihmisiksi.127
Samantapainen mielikuva jäi tutkittavista. He eivät kertoneet osallistuvansa uskonnollisiin
tapahtumiin

tai

olevansa

aktiivisia

jäseniä

seurakunnassa

tai

muissa

järjestäytyneissä

uskonnollisissa yhteisöissä, mutta ei heitä silti voi sanoa ei-hengellisiksi. Lisätutkimusta
vaadittaisiin jos haluaisin vastata tarkemmin, millaista henkisyys ja hengellisyys sitten on tai
kuvata, miten se näkyy tutkittavien elämässä. Joka tapauksessa aineiston perusteella
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voimavarakenttään

piirtyi

henkisyyden

ja

hengellisyyden

osatekijä,

joka

sisältää

maailmankatsomuksen ja elämän tarkoituksen.
Opiskelijakollegani teki yhtä aikaa kanssani graduaan köyhyydestä työnimellä ”Siinä ei
paljon rukoukset auta kun on fyrkat loppu.” Tutkimuksesta inspiroituneena tarkastelin aineistoa
vielä kerran etsien ilmaisuja, jotka kuvaisivat elämän reunaehtoja kuten terveyttä ja sairautta,
taloudellisia seikkoja ja konkreettisia esimerkiksi työhön ja opiskeluun liittyviä tekijöitä. Uskoin,
että löytäisin jonkin konkreettisen kokonaisuuden, jolla on vaikutusta ihmisyyteen, jaettuun
ihmisyyteen ja hengellisiin ja henkisiin voimavaroihin.
Resurssit resilienssin osatekijänä sisältää ihmisen fyysisen voinnin, talouden ja työhön ja
opiskeluun liittyvät tekijät. Miksi resurssit on sitten oma erillinen kokonaisuutensa johtuu siitä, että
olen aika varma, että jos ihminen kamppailee sairauden kanssa tai kärsii köyhyydestä tai
työttömyydestä myös muissa osatekijöissä on haasteita ja tasapaino kärsii. Omiin resursseihinsa voi
kuitenkin ainakin osin vaikuttaa itse tai pyytää apua muilta, joten tuleen ei tarvitse jäädä
makaamaan. Toisaalta resurssit osatekijä sisältää asioita, jotka eivät suoranaisesti korreloi
onnellisuuden kanssa, joten liikaa siihen ei kannata kiinnittää huomiota.
Aineistossa fyysisen terveyden kohentamisen kautta saavutettava hyvinvointi luonnollisesti
korostuu, koska tutkittavat osallistuivat kurssille, jonka tavoitteena oli kunnon kohottaminen.
Kaikki haastellut näkivät kuitenkin hyvän fyysisen kunnon myös välinearvona, joka tuottaa
energiaa, terveyttä ja tyytyväisyyttä elämään. Taloudellisista asioista nykyhetkessä ei puhuttu,
mutta lapsuuden taloudellinen niukkuus kävi ilmi yhdessä haastattelussa, mistä oli ollut
seurauksena vähäiset joukkoon kuulumisen ja onnistumisen kokemukset. Aikuisena taloudellinen
tilanne oli korjaantunut ja nuorella naisella oli mahdollisuus harrastaa asioita, joiden avulla hän sai
kokemuksia kuulumisesta ja onnistumisista.
Kaikki tutkittavat olivat mukana työelämässä. Työn kuormittavuus nousi esille varsinkin
kyselyaineistossa, mutta kukaan tutkittava ei kertonut työttömyydestä. Työ tai jokin muu mielekäs
tekeminen on kuitenkin hyvinvoinnin kannalta niin tärkeää, että se täytyy sisällyttää resurssit
osatekijän osaksi.
Mitä tästä kaikesta sitten seuraa? Elämä on arvaamatonta ja voimme koska tahansa menettää
terveytemme, rahamme tai läheisemme. Kun tunnistamme resilienssimme osatekijät, voimme
vaikuttaa niihin. Useimmista arjen hankaluuksista selviämme fokusoimalla voimavaramme hetkeksi
vaikka sairauden intensiiviseen hoitoon tai säästämiseen tai ihmissuhteen hankalan tilanteen
aktiiviseen selvittämiseen. Voimme toimia itse tai pyytää apua. Äärimmäiset menetykset ovat
onneksi aika harvinaisia, mutta silloinkin, kun ymmärrämme voimavarakenttämme koko
laajuudessaan,

voimme

ottaa

käyttöön

osatekijöitä,

jotka

ovat

vieraampia

tai

vielä

hyödyntämättömiä.
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Päätän pohdintani toivoa täynnä olevan rohkean naisen tarinaan, jonka vuoksi kiinnostuin
hengellisyyden ulottuvuudesta resilienssin osatekijänä, ja joka sai minut ajattelemaan, että
hengellisyys ja sen kautta heräävä toivo on kulttuurissamme heikosti hyödynnetty voimavara.
Tapasin kerran muualta muuttaneen naisen, joka oli käytännössä menettänyt kaiken paitsi
henkensä. Nainen kertoi olevansa äiti ilman lapsia, mikä kuulosti niin surulliselta ja
sietämättömältä, että kyyneleet tulivat silmiini. Nainen ei kuitenkaan kuulostanut epätoivoiselta
vaan toiveikkaalta, sillä hän uskoi, että Jumalan on täytynyt rakastaa hänen lapsiaan erityisen
paljon, koska oli ottanut lapset luokseen turvaan. Lisäksi hän koki, että Jumalalla täytyy olla hänen
varalleen jokin tärkeä suunnitelma jäljellä, koska hän oli vielä elossa.
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7 Johtopäätökset
Tutkimukseni Tapaustutkimus hyvinvointiryhmän voimavaroista ja käsityksiä Shared Storyn
resilienssistä vastaa kysymyksiin, millaisia voimavaroja hyvinvointiryhmän jäsenet ajattelevat
itsellään olevan, ja miten kehittämäni menetelmän, Shared Storyn, käsitys resilienssistä kuvaa
tutkittavien voimavaroja.
Tutkimuksen alkuvaiheessa vietin paljon aikaa aiemman tutkimuksen kentän haravoinnissa ja
törmäsin toistuvasti käsitykseen, että resilienssi ilmiönä on vaikeasti määriteltävä, muuttuva ja
kontekstiin sidottu. Resilienssitutkimusta tehdään monilla tieteenaloilla, ja jokaisella tieteenalalla
on oma käsityksensä siitä, mitä se on. Yhteinen käsitys kaikille on, että resilienssi tarkoittaa
joustavuutta ja kykyä taipua ja palautua, mutta ei katketa. Eriäviä näkemyksiä puolestaan esitetään
esimerkiksi siitä, onko resilienssi synnynnäinen ominaisuus tai luonteenpiirre vai joukko opittuja
taitoja tai vaikkapa asennetekijöitä.
Tutkimukseni selkänojana on toiminut Wernerin & Smithin yli 40 vuotta kestäneen
resilienssitutkimuksen tulokset, joiden perusteella Werner & Smith esittävät, että resilienssi syntyy
yksilön geneettisten ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksena, ja siihen vaikuttavat sekä
riskitekijät että niiden vastavoimana suojaavat tekijät. Tässä tutkimuksessa keskityin tutkimaan
suojaavia tekijöitä eli voimavaroja, joiden varassa tutkittavat kokevat elämässään elävänsä.
Toteutin

tutkimuksen

hyvinvointikurssille

kvalitatiivisena

osallistuneiden

tapaustutkimuksena

keskuudessa.

Tutkimusaineisto

yksityisen
koostuu

yrityksen
kurssille

osallistuneiden kysely- ja teemahaastatteluvastauksista. Tapaustutkimuksen erityispiirre on, että se
voi tarjota vaihtoehtoisia selityksiä tutkittavalle ilmiölle. Tämän mahdollisuuden käytin
analysoimalla tutkimusaineiston kahdesti.
Ensimmäisellä analyysikerralla tarkastelin aineistoa teoriasidonnaisen sisällönanalyysin eli
abduktiivisen päättelyn avulla. Teoriasidonnaisen analyysin avulla vastaan ensimmäiseen
tutkimuskysymykseeni Millaisia voimavaroja tutkittavilla oli? Wernerin & Smithin tutkimus ja
oman aineistoni voimavaroja kuvaava analyysi tarjoavat näkökulman niihin tekijöihin, joilla
voimme vanhempina, kasvattajina ja yhteisön aikuisina vaikuttaa ympärillämme oleviin
kasvuikäisiin lapsiin ja nuoriin, jotta heidän resilienssinsä kehittyisi ja vahvistuisi. Analyysi avaa
myös tekijöitä, jotka ovat yhteydessä aikuisiän hyvään resilienssiin.
Aineiston toinen analyysi oli periaatteiltaan aineistolähtöistä, jonka pohjalta muodostin
käsitykseni Shared Story -menetelmän resilienssistä, ja jonka avulla vastaan toiseen
tutkimuskysymykseeni, miten Shared Storyn käsitys resilienssistä kuvaa tutkittavien kokemusta
voimavaroistaan? Shared Story -menetelmän resilienssi avaa niitä nykyhetken tekijöitä, joihin
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hyvinvointimme perustuu. Resilienssin osatekijät

ovat ulottuvillamme joka hetki, ja voimme

vaikuttaa niihin omalla toiminnallamme.
Omat

tutkimustulokseni

myötäilevät

tutkimukseni

taustateoriaa.

Tutkittavistani

resilienteinpänä voi pitää nuorta naista, jonka lapsuudessa ja nuoruudessa oli useita riskitekijöitä.
Äidin matala koulutustaso ja perheen sosioekonominen tausta, vanhempien avioero ja toisen
vanhemman vakava sairastuminen ja itsemurha sekä päihteidenkäyttö ja koettu tuen puute lapsuusja nuoruusiässä ovat kaikki tekijöitä, jotka esiintyvät tutkittavan tarinassa, ja joiden yhteyden
resilienssiin Werner & Smith havaitsivat. Toisaalta saman nuoren naisen elämässä oli useita
suojaavia tekijöitä. Hän on temperamentiltaan helppo eli myönteinen, aktiivinen ja sosiaalinen.
Äidin pitkät työpäivät opettivat itsenäiseksi ja kehittivät ongelmanratkaisukykyä. Äiti oli myös
tärkeä roolimalli ja emotionaalisesti vakaa ja avoin tutkittavan tarpeille. Muita suojaavia tekijöitä
lapsuus- ja nuoruusiässä olivat esimerkiksi käsitys, että omalla toiminnalla voi vaikuttaa asioihin ja
sinnikäs asenne, että ei luovuta vaikka olisi vaikeaa. Nuoren naisen lähipiirissä oli lapsuus- ja
nuoruusiässä joitain muitakin aikuisia, esimerkiksi koulukuraattori, jotka huolehtivat ja välittivät.
Vapaa-aikaa hän vietti ystävien seurassa. Perhe ei ollut uskonnollinen, jonka tiedetään tuovan
vakautta elämään, mutta tutkittavalla oli kuitenkin jonkunlainen lapsuudenusko, joka auttoi
ylläpitämään toivoa kun perheen tilanne oli erityisen vaikea isän sairastamisen vuoksi. Nuorena
aikuisena tutkittava oli päässyt opiskelemaan, saanut ammatin ja työtä, ja hänellä oli ammatillisia
suunnitelmia tulevaisuuden varalle. Tuore parisuhde toi elämään vakautta, ja suunnitelmat perheen
perustamisesta olivat jo vireillä, minkä vuoksi tupakanpoltto oli jäänyt. Tutkittava kertoi myös
ymmärtäneensä, että on hyväksyttävää puhua omista tunteista ja ottaa vastaan toisten tukea ja apua.
Tunteista puhumisen opettelun myötä alkoholin käyttö oli jäänyt joitakin vuosia sitten kokonaan ja
nyt hän halusi fiksata itsensä kuntoon. Resilienssin kehittyminen elämän jatkumolla perustuu
useisiin tekijöihin, mutta erityisen merkityksellisenä nuori nainen piti sitä, että perheen kokemasta
materiaalisesta puutteesta ja muista vaikeuksista huolimatta hänellä ei ollut koskaan ollut sellainen
olo ettei olisi rakastettu.
Suojaavat tekijät kuvaavat resilienssin kehittymisen taustalla olevia tekijöitä elämän
jatkumolla lapsuudesta aikuisuuteen saakka. Entä sitten jos lapsuus ja nuoruus ovat olleet täynnä
riskitekijöitä ja vain vähän suojaavia tekijöitä? Onko peli silloin pelattu ja häviö ja onneton elämä
ovat vääjäämätön kohtalo vai voiko asioille tehdä jotain?
Toisen tutkimuskysymykseni avulla halusin selvittää nykyhetken koettuja voimavaroja ja
niiden suhdetta Shared Story -menetelmän resilienssin osatekijöihin. Nykyhetken resilienssi sisältää
neljä osatekijää, joista kaikkiin voimme ainakin osittain vaikuttaa. Ihmisyys, jaettu ihmisyys,
henkisyys ja hengellisyys sekä resurssit ovat inhimillisen elämän ulottuvuuksia, joiden
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tiedostamisen ja harjoittamisen kautta voimme sekä paikata lapsuudessa ja nuoruudessa kehittyneen
resilienssin puutteita sekä tavoitella kokonaisvaltaista hyvinvointia aikuisiällä ja ikääntyessämme.
Runo, jolla aloitan tutkimukseni alkaa, on Wernerin & Smithin kirjasta Journeys from
Childhood to Midlife. Tutkijat kuvaavat siinä resilienssiä Robert Louis Stevensonin sanoin:
Life is not a matter of holding good cards,
but of playing poor hand well.128

Tutkimukseni lopputulemana muotoilen runon uudelleen seuraavasti:
Life is not a matter of holding good cards,
but of playing present hand well.
Elämässä ei ole kyse siitä, saitko aikanaan hyvät kortit
vaan siitä, miten pelaat tämänhetkisillä korteilla.

Korjaukseni tuo runoon toivon ulottuvuuden, sillä siitä resilienssissä on kyse. Jos saitkin alun perin
huonot kortit, se ei tarkoita, että olet tuomittu pelaamaan koko elämäsi huonoilla korteilla. Elämä
jakaa aina uudet kortit ja vain se merkitsee, miten pelaat niillä tästä eteenpäin.
Laadullisen tutkimuksen tärkein ratkaisu on mielestäni päätös, miten aineisto tullaan
keräämään. Itse ajattelin saavani tarpeeksi aineistoa alku- ja loppukyselyillä, jotka sisälsivät
avoimia kysymyksiä, ja selkeät ohjeet kirjoittaa kuvailevasti ja ajatuksen virran viemänä. Huomasin
kuitenkin hyvin pian muutamia seikkoja, joiden vuoksi tekisin toisenlaisen ratkaisun aineiston
keruun suhteen jos nyt lähtisin tekemään kvalitatiivista tutkimusta.
Ensinnäkin, itsenäiseen vastaamiseen soveltuvan kyselyn tekeminen on haastavaa. Koska
tutkittaville ei ole mahdollista kertoa tutkimukseen liittyviä taustatekijöitä kovinkaan tarkasti,
kysymyksenasettelussa pitää olla todella täsmällinen, että saa vastauksen siihen mitä kysyy.
Toiseksi, aikaan ja paikkaan sitomaton sähköinen vastaaminen aiheuttaa tutkijalle melkoisen
muistuttelurumban tutkittavien suuntaan eikä edes pienellä palkinnolla motivoiminen saa kaikkia
tutkittavia vastaamaan. Kolmanneksi, laadullisessa tutkimuksessa aineiston pitää olla kuvailevaa ja
ennemmin rönsyilevää kuin toteavaa. Kyselyyn vastaaminen harvoin tuottaa kovin rikasta aineistoa.
Kirjoituspyyntö voisi olla tehokkaampi tapa jos ei halua haastatella tutkittavia.
Tutkimukseni itsekritiikki kohdistuu näin ollen aineiston keruuseen, jonka aloitin kyselyillä,
mutta päädyin kuitenkin tekemään teemahaastatteluja. Olen kuitenkin hyödyntänyt kaikkea
keräämääni aineistoa läpi tutkimuksen eikä kyselyvastauksetkaan menneet hukkaan. Itse asiassa
nimenomaan alkukyselyaineistosta nousi esiin mielenkiintoinen seikka, joka ei näkynyt
haastatteluaineistossa. Alkukyselyssä kukaan vastanneista ei maininnut hengellisyyttä tai
henkisyyttä voimavaranaan. Kappaleen 4.1 kuvio näyttää, että hengelliset ja henkiset voimavarat
mainittiin alkukyselyssä nolla kertaa. Haastatteluissa sitä vastoin hengelliset ja henkiset ilmaukset
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toistuivat. Tulkitsen alkukyselyn tulosta niin, että ihmiset eivät vaan tunnista kaikkia
voimavarojensa osatekijöitä tai niitä ei osata nimetä.
Tutkimuksen tekemisen polttoainetta on ollut (teologiksi valmistumisen lisäksi) haluni tehdä
Shared Story -menetelmän taustalla vaikuttava teoria näkyväksi, ja kehittää menetelmääni sen
pohjalta ja suuntaisesti tai sitten lähteä aivan eri suuntaan. Jatkotutkimusta aiheesta tekisin
kehittämistutkimuksena tai interventiotutkimuksena harjoittamalla Shared Storyn resilienssin
osatekijöitä ohjatusti erilaisten yhteisöjen kanssa. Haluaisin tutkia, millaisia vaikutuksia sillä on,
että ihmiset tulevat tietoiseksi ja harjoittavat oman resilienssinsä osatekijöitä.
Kehittämäni menetelmä on hyvin käytännönläheinen ja jokainen osatekijä sisältää erilaisia
toiminnallisia harjoitteita. Menetelmän sisältämät työkalut ovat toistaiseksi omassa hallussani,
mutta toivon, että voisin tulevaisuudessa jatkaa menetelmän toimivuuden testaamista, tarkentaa sen
taustalla olevaa teoriaa ja kirjoittaa jonkunlaisen käsikirjan tai oppaan, jonka avulla ammattilaiset
voisivat soveltaa Shared Story -menetelmää resilienssin vahvistamisessa erilaisissa yhteisöissä.
Lopuksi vielä muutama sana hyvinvoinnista ja arjen hengellisyydestä sen taustatekijänä.
Hyvinvointi on paitsi subjektiivinen kokemus myös kulttuurinen konstruktio. Länsimaissa
hyvinvointi on tyypillisesti lähtöisin fyysisestä olemuksestamme ja keskittyy hyvinvointia lisäävän
käytöksen vahvistamiseen. Itämaiset kulttuurit sitä vastoin korostavat hyvinvoinnin henkistä laatua
ja hyvinvointia vahvistetaan tietoisuuden vahvistamisella.129
Arjen hengellisyydestä kirjoittava kirkkoherra ja vuoden pappi 2017, Juha Tanska, on
havainnut, että asiassa on kuitenkin tapahtumassa muutos. Uskonnolliset instituutiot ja yhteisöt
menettävät länsimaissa jäseniä, mutta samalla on voimistunut tarve pysähtyä ja havainnoida arkea
pintaa syvemmältä. Tanskan mielestä fyysisestä kunnosta huolehtiminen on arkipäivää useimmille,
mutta mielen- ja sielunrauhan hoitaminen helposti unohtuu. Tanska ajattelee, että aine ja henki ovat
jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään, ja se näkyy esimerkiksi siinä, että fyysisesti hauras
ihminen voi olla hengessään vahva ja jaksaa hyvin eteenpäin. Sitä vastoin sielun lamaantuessa
lääkkeetkään eivät auta.130
Resilienssin ydin on ihmisyys tai sielu. Kiitollisuus, myötätunto, rakkaus ja luovuus ovat
hyvinvoinnin ja arjen hengellisyyden elementtejä, joiden harjoittaminen ei vaadi uskonnollista
vakaumusta. Riittää, että ymmärrämme niiden olevan olemassaolon merkityksen elämällemme,
koska olemme kaikki osa suurta tarinaa, jaettua tarinaa.

129
130

Fahlberg & Fahlberg 1997, 11.
Von Hertzen 2018.
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Liite 1.
Shared Story© -menetelmä
Shared Story on toiminnallinen menetelmä, joka perustuu resilienssin teoriaan. Menetelmässä resilienssi
piirtyy yhdistelmänä voimavaroja, joiden tiedostamisen ja harjoittamisen kautta ihminen voi vahvistaa omaa
resilienssiään.
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Liite 2. Alkukysely

17.11.2017

Hyvinvoinnin perusteet -kurssi syksy 2017

Hyvinvoinnin perusteet kurssi syksy 2017
Tutkimuskysely
Tiina Laine
Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta
Kysely on luottamuksellinen eikä vastauksia tai yhteystietoja tulla käyttämään missään muussa
tarkoituksessa.
*Pakollinen

1. Valitse sukupuoli *
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Nainen
Mies
Muu
2. Valitse ikä *
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
2025
2530
3035
3540
4045
4550
Yli 50 vuotta
3. Kahdeksan viikon Hyvinvoinnin perusteet kurssi on juuri alkanut hallussa!? Kuvaile syitä,
miksi osallistut kurssille? *

4. Millaisiin asioihin toivot muutoksia? *

https://docs.google.com/forms/d/16v7iDkXd9Z0oInfVtXwfFmaws8cBBtGK1mWNinsm90o/edit

1/2
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Hyvinvoinnin perusteet -kurssi syksy 2017

5. Mikä tai mitkä asiat elämässäsi antavat sinulle tällä hetkellä voimaa? *

6. Mikä tai mitkä asiat ovat elämässäsi tällä hetkellä erityisen kuormittavia tai vaikeita? *

7. Kuvaile itseäsi kahdeksan viikon kuluttua. Miltä näytät, mitä tunnet, miten aiot jatkaa
eteenpäin? *

8. Voisinko haastatella sinua haasteen päätyttyä?
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Ilman muuta! Laitan yhteystietoni alle.
Ei tällä kertaa.
9. Yhteystiedot haastattelua varten (nimi, puhelin,
sähköposti)

Palvelun tarjoaa

https://docs.google.com/forms/d/16v7iDkXd9Z0oInfVtXwfFmaws8cBBtGK1mWNinsm90o/edit

2/2
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Liite 3. Loppukysely

Hyvinvoinnin perusteet kurssi syksy 2017
loppukysely
Tutkimuskysely
Tiina Laine
Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta
Kysely on luottamuksellinen eikä vastauksia tai yhteystietoja tulla käyttämään missään muussa
tarkoituksessa.
Kyselyyn vastaaminen vie n. 15 minuttia. Vastausaikaa on pe 19.1. asti.
Kyselyn lopusta löydät ohjeen, miten saat pienen yllätyksen kiitoksena vastaamisesta :).
*Pakollinen

1. Valitse sukupuoli *
Merkitse vain yksi soikio.
Nainen
Mies
Muu
2. Valitse ikä *
Merkitse vain yksi soikio.
2025
2530
3035
3540
4045
4550
Yli 50 vuotta
Siirry kysymykseen 3.

Hyvinvoinnin peruskurssi syksyllä 2017
3. Osallistuit kahdeksan viikkoa kestävälle TWF Helsingin "Hyvinvoinnin perusteet" kurssille
lokamarraskuussa 2017. Kuvaile vapaasti ajatuksiasi kurssin aikana ja sen päätyttyä. Voit
miettiä esim. seuraavia asioita: Mitä tavoitteita sinulla oli ja saavutitko ne? Missä onnistuit
erityisesti? Mikä meni ihan pieleen? Mitä jäi hampaankoloon? Ajatuksenvirta on juuri oikea
tapa vastata tähän kysymykseen lämmin kiitos ääneenajattelusta <3! *
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4. Millaisia hyvinvointiisi liittyviä käytännöllisiä muutoksia teit elämääsi KURSSIN aikana
(esim. fyysiset, henkiset, sosiaaliset)? *

5. Mitkä KURSSIN aikana tekemäsi muutokset ovat asettuneet osaksi arkeasi? *

6. Mitkä KURSSILLA oppimasi asiat aiot ottaa osaksi arkeasi mahdollisimman pian? *

Palvelun tarjoaa

Liite 4: Teemahaastattelurunko
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Voimavarat

1. Millaisia voimavaroja sinulla on elämässä?
2. Mikä tai mitkä osa-alueista ovat vahvoja?
3. Mikä tai mitkä osa-alueista ovat heikkoja?
4. Miten vahvistat eri osa-alueita silloin kun on tavallista?
5. Mikä sinua auttaa kun asiat ei suju?
Muutos

1. Millaisia konkreettisia asioita teit kurssin aikana oman hyvinvoinnin eteen?
2. Mitä teet edelleen eri tavalla kuin ennen kurssia?
3. Millaisia muutoksia aiot vielä ottaa arkeesi eli mitä kohti olet menossa?
Shared Story ja resilienssi
1. Millaisia asioita liität Shared Storyn kuvaaman resilienssin eri osa-alueisiin?
2. Mikä osa-alue on tällä hetkellä vahva ja miten huolehdit, että niin on jatkossakin?
3. Mikä osa-alue on heikko ja miten voisit vahvistaa sitä?
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