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1. Johdanto 
Tämän tutkimuksen motivaationa on kiinnostuneisuus tarinoita ja rakkaus 

ihmisyyttä kohtaan. Keskityn tarkastelemaan kuuden asunnottomuutta kokeneen 

merkityksiä eletyn uskonnon ja elämän tarinallisuuden valossa. Merkityksen 

etsiminen ja antaminen voimistuvat silloin, kun ihmistä kohtaa menetys. Tämä 

tutkielma taas liikahti ratkaisevasti eteenpäin silloin kun haastattelin, mutta ennen 

kaikkea kuuntelin kuuden asunnottomuutta kokeneen ihmisen elämäntarinoita. 

Ihmiselle on ominaista kertoa tarinoita. Hän kertoo sitä, mikä on hänelle 

merkityksellistä. Tarina syntyy kertomalla kielen avulla. 1 Tarinat muuttuvat kerta 

toisensa jälkeen, mutta se ei tee niistä yhtään vähemmän epätosia, sillä se kuuluu 

niiden luonteeseen. Tarinat saavat usein muodon silloin kun niille on olemassa 

kuulija.2 Mitä eroa sitten on kuuntelemisella ja kuulemisella. Tätä on pohdittu 

aikaisemmin käytännön diakonia- ja sielunhoitotyössä. Tämän tutkimuksen 

kohdalla aktiivinen kuunteleminen on ollut keskeinen osa haastatteluprosessia, 

kuunnella keskittyneesti tarinankertojaa. Kuuleminen puolestaan tarkoittaa sitä, 

että olen lukenut huolellisesti ja useampaan kertaan haastateltavien tuottaman 

aineiston. Olen mietiskellyt aineistoa ja pyrkinyt ymmärtämään elämäntarinoita ja 

niiden uskonnollista ulottuvuutta sekä ihmisen elämänkulussa tapahtuvaa 

merkityksenantoa. Tulkitsen aineistoa, mutta teen sen mahdollisimman 

perustellusti ja avoimesti sekä hyödynnän sen jäsentämisessä sopivaa teoriaa. 

Tavoitteenani on ollut marginaaliin joutuneiden haastateltavien kokemuksien 

kuuluviin saattaminen ja niiden ymmärtäminen ja selittäminen.  

Teologia ja filosofia ovat perinteisesti olleet tieteenaloja, joissa on pohdittu 

elämän merkitystä. Psykologia on tuonut keskusteluun uusia sävyjä tutkimalla 

ihmisen merkityksenantoprosesseja. Siihen liittyy keskeisesti se, millaisen 

merkitysjärjestelmän ihminen on omaksunut. Tutkimalla menetyksiin liittyviä 

merkityksenantoprosesseja on mahdollista selvittää ihmisessä tapahtuvia 

muutoksia. Jos psykologia on kiinnostunut ihmisen muutoksesta ylipäätään, niin 

teologiaa ja uskontopsykologiaa yhdistää kiinnostuneisuus ihmisen 

uskonnollisesta muutoksesta. 3  Uskonnollinen muutos ei kuitenkaan tapahdu 

yksinomaan ihmisen pään sisällä, joten laajemman kontekstin huomioiminen on 

tärkeää. Käytännöllisessä teologiassa, johon tämäkin tutkielma kuuluu, on ollut 

                                                
1 Polkinghorne 1988, 155. 
2 Woodiwiss 2014, 140. 
3 Paloutzian 2014, 209, 220; Paloutzian 2013, 401. 
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pyrkimys ymmärtää nykypäivän ihmistä paremmin käymällä vuoropuhelua toisten 

tieteenalojen kanssa. Keskeisiä kumppaneita ovat muun muassa psykologia ja 

sosiologia. Käytännöllinen teologia on kiinnostunut siitä elämän todellisuudesta, 

jossa ihmiset elävät ja heidän kokemuksistansa. Käytännöllisen teologian 

tavoitteena on myös muuttava toiminta. 4 Se on myös tämän työskentelyprosessin 

tavoite, joka jatkuu tämän tutkielman loppuunsaattamisen jälkeen. 

1.1 Tutkimuksen lähtökohta ja tutkimustehtävä 
Minulla oli lähtökohtana kiinnostuneisuus elämän tarinallisuutta kohtaan, kun 

aloitin suunnitella tätä tutkielmaa. Alusta lähtien olin erityisen kiinnostunut 

tragedioista, sillä ne ovat tarinatyyppejä, joissa pahat voimat kukistavat sankarin, 

ja hänet karkotetaan yhteisöstä tai yhteiskunnasta. 5 Päädyin ajatukseen, että 

marginaaliin joutuneet ja asunnottomuutta kokeneet sopivat kohderyhmäksi. 

Tarinallisuus on aineiston lisäksi muutenkin läsnä. Se näkyy 

tutkimuskysymyksissä ja metodologiassa sekä raportoinnissa. Kuitenkaan en 

lähtenyt muodostamaan aineiston pohjalta puhtaasti identiteettitarinoita, vaikka 

sekin olisi ollut mahdollista, vaan päädyin hyödyntämään merkityksenantamiseen 

liittyvää psykologista teoriaa. Se liittyy kyllä hyvin läheisesti myös psykologiseen 

tarinan teoriaan, sillä ne molemmat tarkastelevat ihmisen kokemia menetyksiä, 

antamia merkityksiä ja ihmisen elämässä tapahtuvia muutoksia.  

Aineistossa tarinallisuus näkyy siinä, että se koostuu monenlaisista, niin 

pidemmistä kuin lyhyemmistäkin tarinoista. Ihmisellä on pyrkimys nivoa 

ajallisesti erilliset tapahtumat yhteen ja muodostaa niistä merkityksellisiä jaksoja 

ja saattaa ne tarinalliseen muotoon. Näin ollen inhimilliset kokemukset tulevat 

merkitykselliseksi tarinoiden kautta. Tarina on eräänlainen merkityksenannon 

muoto. Haastattelu taas on tilanne, jossa tarinoita kerrotaan. 6 Tarina liittyy aina 

todelliseen elämään ja todellinen elämä tarinaan, sillä inhimillinen elämä tulkitaan 

niiden avulla. Tarinaa ja elämää yhdistää se, että molemmilla on merkitys. 

Toisaalta elämän merkitys ei ole olemassa ennen tarinaa, sillä se todellistuu 

tulkittuna nimenomaan tarinoiden kautta. Näyttää siis siltä, että elämän 

merkityksellisyys vaatii sekä elämää että tarinaa ollakseen totta. 7  

 Tutkielman taustalla on tarinallisuuden lisäksi uskonnollinen ulottuvuus. 

Lähtiessäni tekemään tutkimushaastatteluja olin perehtynyt uskontososiologian 

                                                
4 Pattison & al. 2000, 7, 13, 15. 
5 Tuval-Mahiach 1998, 88. 
6 Polkinghorne 1988, 1, 36, 163. 
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eletyn uskonnon näkökulmaan. Koin kuitenkin, että se ei ollut tarkalleen ottaen 

sitä, mitä hain. Eletty uskonto- kurssin luentojen ja kurssimateriaalin perusteella 

käsitin eletyn uskonnon tutkimuksen keskittyvän niiden ihmisten tutkimiseen, 

jotka kokevat itsensä uskonnollisiksi ja kuuluvat johonkin uskonnolliseen 

instituutioon, vaikka heidän arjen uskontonsa olisikin omanlaistansa. Itse hain 

käsitettä, joka pitäisi sisällään myös spirituaalisuuden, jonka katsoin tarkoittavan 

myös hengellisyyttä ja henkisyyttä. Lisäksi katsoin, että eletty uskonto on 

ennemminkin ihmisen uskonnollisuuden kuvausta, eikä niinkään etsi selitystä 

sille, miksi ihmisen uskonnollisuus on tietynlaista. Tämän johdosta kehittelin 

mielessäni ajatusta eletystä uskosta, jonka määrittelin elämänvoimaksi, joka antaa 

yksilön elämälle tarkoituksen ja mielekkyyden. Sen pohjalta lähdin tekemään 

tutkimushaastatteluja. Sittemmin tutustuin implisiittiseen uskontoon, joka tulee 

lähelle etsimääni. Implisiittinen uskonto sisällyttää itseensä myös elettyä 

uskontoa, sillä se on arkeen ruumiillistunutta elämän merkityksellisyyttä. Tästä 

johtuen se on oikeastaan jo sisällä haastateltavien puheessa, sillä he kertovat siitä, 

mikä on heille merkityksellistä. Eletty uskonto ja tarinallisuus muodostavat siis 

teoreettisen taustan, jonka valossa tarkastelen yksilön menetyksiä ja niihin 

liittyviä merkityksiä, merkitysjärjestelmää, merkityksenantoprosesseja ja 

annettuja merkityksiä.  

 Tutkimustehtävänäni on selvittää: 

Millaisia menetyksiin liittyviä merkityksiä, merkityksenantoprosesseja ja 

annettuja merkityksiä asunnottomuutta kokenut tuo esiin, ja millainen rooli niillä 

on yksilön muuttumisessa eletyn uskonnon ja tarinallisuuden valossa.   

Tutkimuskysymyksiäni ovat:  

1. Millaisia menetyksiä ja niihin liittyviä merkityksiä haastateltava tuo esiin. 

2. Millaisia merkityksenantoprosesseja ja annettuja merkityksiä 

haastateltava kuvaa.  

3. Miten ja miksi merkitysjärjestelmä on muuttunut tai ei ole muuttunut.  

1.2 Aikaisemmat tutkimukset 
Tutkielmaprosessin alkuvaiheessa ajattelin, että tämä tutkielma on osa 

asunnottomuustutkimusta ja näin ollen liittyy tuoreeseen ja varsin vähän 

tutkittuun Asunto ensin- periaatteen mukaisesta asumisesta tehtävään 

tutkimukseen. Perehdyttyäni aikaisempiin asunnottomuustutkimuksiin oivalsin 

                                                                                                                                 
7 Widdershoven 1993, 2, 4. 
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kuitenkin, että asunnottomuuden kokemus on ennemminkin haastattelupaikkani. 

Sen sijaan tämä tutkielma liittyy niihin aikaisempiin tutkimuksiin, joissa on 

tutkittu ihmisten merkityksenantamisen prosesseja. Tutkimukset ovat 

yhdysvaltalaisen psykologi Crystal L. Parkin malliin pohjautuvia tutkimuksia 

ihmisen merkitysjärjestelmästä, ja siihen kohdistuvista tilanteen merkityksen 

aiheuttamasta ristiriidasta. Park toteaa tutkimustyön olevan vielä keskeneräistä.  

Tutkimukset ovat pääosin määrällisiä ja tehty Yhdysvalloissa. Niissä on tutkittu 

samankaltaisia menetyksiä kuin tässäkin tutkielmassa ja ne liittyvät ainakin 

yhteen merkityksenantoprosessin vaiheeseen.  

En ole löytänyt tutkimuksia, joissa olisi tutkittu asunnottomien tai 

asunnottomuutta kokeneiden menetyksiä ja niihin liittyviä 

merkityksenantoprosessien eri vaiheita. Tutkielmani kannalta traumoihin liittyvä 

tutkimus on kuitenkin tärkeää, koska asunnottomuuteen sinänsä ja muihinkin 

koettuihin menetyksiin liittyy traumaattisuus. Tämä tutkielma ei kuitenkaan 

sinänsä ole traumatutkimusta. Traumat kumpuavat menetyksen aiheuttamasta 

ristiriidasta merkitysjärjestelmän globaaleiden merkitysten ja tilanteen 

merkityksen välillä, joka siten uhkaa vallitsevaa merkitysjärjestelmää. 8 Vuonna 

2011 Jennifer Schuster & al. tutkivat asunnottomien äitien altistumista traumoille 

ja posttraumaattiselle stressihäiriölle (PTSD). Naisista lähes kaikilla oli ainakin 

yksi koettu trauma ja kolmanneksella useampi. Lisäksi usealle asunnottomuuskin 

jo sinänsä oli traumaattista. Traumoihin ja PTSD:hen liittyi välttelevän copingin 

käyttö. Kuitenkaan aktiivinen copingkaan ei välttämättä sen paremmin auttanut 

ratkaisemaan suhdetta stressinaiheuttajaan. Aiemmat traumat olivat yhteydessä 

PTSD:n vakavuuteen. Vuonna 2012 Park tutki traumatisoituneita opiskelijoita. 

Traumat altistivat PTSD:lle, koska negatiivisesti arvioitu tapahtuman merkitys 

vahingoittaa kuvaa itsestä ja maailmasta sekä vaikeuttaa päämäärän saavuttamista. 

Vuonna 2013 Park & al. tutkivat traumojen vaikutusta opiskelijoiden 

hyvinvointiin. Koettu trauma vaurioitti globaaleista uskoista erityisesti itsetuntoa 

ja globaaleja päämääriä. Ristiriidat heijastuivat masennuksena, ahdistuneisuutena, 

stressinä sekä laskivat onnellisuutta ja tyytyväisyyttä. Hyvinvointiin vaikutti usko 

itsetuntoon, hyvyyteen ja onneen sekä elämän merkityksellisyyteen. Vuonna 2015 

Michael Steger & al. tutkivat korkean stressitason olosuhteissa toimineiden 

sotaveteraanien traumatisoitumista ja sairastumista PTSD:hen. Tutkimuksessa 

selvisi, että trauman vakavuus oli yhteydessä PTSD:n ankaruuteen, joka oli 

                                                
8 Janoff-Bulman 1992, 45; Park & al.2012,69. 
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seurausta siitä, että keskeinen globaali päämäärä oli vahingoittunut. Se vaikutti 

elämän merkityksen tunteeseen negatiivisesti, ja johti merkityksen etsintää, joka 

puolestaan ylläpiti PTSD:n ankaruutta. Toisaalta se mahdollisti myös 

posttraumaattisen kasvun.  

Vaikka uskonnollista merkityksenantoa on ylipäätään tutkittu, niin 

uskonnollisuus ja spirituaalisuus käsitteellistetään usein pystysuoran ulottuvuuden 

mukaan eli uskona Jumalaan tai transsendenssiin. Tutkimus tapahtuu usein 

läntisessä kristillisessä ympäristössä. Park on vuonna 2005 tutkinut läheisensä 

menettäneiden opiskelijoiden uskonnollista merkityksenantoa. Tutkimuksen 

mukaan uskonto auttoi ymmärtämään kuolemaa tapahtumana sekä antamaan sille 

positiivista merkitystä. Kuitenkin uskonnollisuus aiheutti vahvoja ristiriitoja 

kuoleman ja globaaleiden uskojen ja päämäärien välillä erityisesti menetyksen 

alkuvaiheessa. Siihen liittyi tunkeilevia ajatuksia, välttelevää copingia ja 

masentuneisuusoireita. Kuitenkin ajan kuluessa uskonto auttoi luomaan 

merkitystä ja lisäämään hyvinvointia. Vuonna 2006 Park tutki ikääntyneiden 

ihmisten uskonnollisuutta ja siihen liittyvää merkityksenantoa menetyksille. 

Osalla tutkittavista uskonnollisuus liittyi merkityksenantoon, osalla ei. Osalla 

uskonnollisuus suojasi hyvinvointia, mutta osalla se tuli haastetuksi menetyksen 

johdosta. Park arvelee, että traumaattista menetystä voi olla vaikea integroida 

uskonnolliseen merkitysjärjestelmään. Kuitenkin kun merkityksenanto onnistuu, 

sopeutuminenkin onnistuu ja silloin menetyksestä on oppinut jotain positiivista. 

Vuonna 2017 Park tutki jälleen traumatisoituneita opiskelijoita. Hän selvitti, 

millaista vastaajien uskonnollinen hyvinvointi oli trauman jälkeen. Kiinnostuksen 

kohteena olivat opiskelijoiden käyttämät arvioinnit ja copingit. Uskoon 

perustuvassa uskonnollisessa hyvinvoinnissa keskeistä oli arviointi, että trauman 

hallintavalta on Jumalan. Käytössä oli uskonnollinen coping. Merkitykseen 

perustuvassa uskonnollisessa hyvinvoinnissa keskeistä oli se, että trauma oli 

ratkaistu ja siitä oli seurannut kasvua. Kuitenkin nähtiin myös, että Jumalalla oli 

hallintavalta. Vaikka tapahtuma olikin oikeutettu, se oli haavoittanut uskoa 

maailman reiluuteen ja uskoa siihen, että Jumalalla on hallintavalta. Positiivinen 

uudelleen tulkinta ja emotionaalinen coping auttoivat. Rauhaan perustuvassa 

uskonnollisessa hyvinvoinnissa oli edellä mainittuja piirteitä, mutta trauma oli 

vähentänyt tunnetta omasta hallintavallasta. Apuna oli ongelmakeskeinen coping 

ja positiivinen uudelleen tulkinta. 
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Uskonnollista tutkimusta on tehty myös Jumalaan kohdistuvien tunteiden 

näkökulmasta. Vuonna 2011 Julie Exline & al. tutkivat opiskelijoita, läheisensä 

menettäneitä ja syöpää sairastavia selvittääkseen, millainen yhteys menetyksillä 

on koettuun vihaan Jumalaa kohtaan. Kokemus liittyy uskonnolliseen 

kamppailuun ja emotionaaliseen stressiin. Vihaa voi kokea uskonnollinen 

ihminen, mutta myös ateisti ajatuksella, jos Jumala olisi. Viha Jumalaa kohtaan 

ilmeni silloin kun vastaaja koki, että Jumala on vastuussa menetyksestä tai koki 

Jumalan julmana tai koki itsensä uhriksi tai kun vastaajan oli vaikea löytää 

menetykselle merkitystä. Kun vastaaja koki vihaa Jumalaa kohtaan, hänen oli 

vaikeampi sopeutua menetykseen, erityisesti silloin kun siitä oli kulunut yli vuosi. 

Tähän tutkimukseen liittyy läheisesti Jennifer Wortmannin & al. tutkimus 

vuodelta 2011, jonka mukaan trauma voi johtaa uskonnolliseen kamppailuun ja 

pitkittyviin PTSD oireisiin. Uskonnolliseen kamppailuun liittyy arvio siitä, että 

Jumala on rankaiseva tai uudelleen arvio Jumalan voimasta tai ylipäätään 

uskonnollinen tyytymättömyys.  

 Tässä tutkielmassa uskonnon käsite tarkoittaa elettyä uskontoa, joka 

huomioi pystysuoran uskonnollisuuden lisäksi myös vaakasuoran uskonnollisen 

ulottuvuuden. Park koskettaa aihetta artikkelissaan vuonna 2011, jossa hän pohtii 

implisiittisen uskonnon roolia uskonnollisessa merkitysjärjestelmässä. Hän toteaa 

sen voivan auttaa itsemäärittelyssä ja luomaan elämään päämäärän ja yleistä 

merkityksellisyyttä. Kuitenkin hän epäilee, ettei se ole riittävän syvä, eikä laaja 

luomaan menetykselle merkitystä. Park viittaa implisiittisellä uskonnolla 

jalkapalloon ja luonnonsuojeluun. Park peräänkuuluttaa lisätutkimusta aiheen 

tiimoilta. Suomessa merkityksenantoprosesseihin liittyvää teologista tutkimusta 

on tehty vähän. Myöskään siihen liittyvää tutkimusta eletyn uskonnon 

näkökulmasta ei juuri ole. Suvi-Maria Saarelainen on vuonna 2017 laadulliseen 

haastattelututkimukseen pohjautuvassa väitöskirjassansa tutkinut syöpään 

sairastuneita nuoria aikuisia ja heidän kokemaansa merkityksellisyyttä sairauden 

kanssa ja siitä huolimatta. Aineiston pohjalta Saarelainen on pohtinut uskontoa 

eksistentiaalisen ja ateistisen spirituaalisuuden näkökulmasta, koska aineistossa 

elämän merkityksellisyyttä koettiin self-transsendenssin kautta. 

Määrällisiä merkityksenantoprosesseihin kohdistuvia tutkimuksia on tehty 

myös niin, että tutkija ei ole määritellyt etukäteen tietynlaista menetystä, jota hän 

tutkii, vaan tutkittava on määritellyt sen itse. Vuonna 2008 Park & al. testasivat 

merkityksenantomallia menetyksen yhteydessä. He tutkivat opiskelijoita, joiden 
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niin globaalit uskot kuin myös päämäärät vaurioituivat. Ristiriita nosti 

stressitason. Se lisäsi masennusoireita ja negatiivista tunnetilaa sekä vastaavasti 

laski positiivista tunnetilaa ja stressiin liittyvää henkistä kasvua. Tutkimuksessa 

selvisi myös, että opiskelijat käyttivät vaihtelevasti erilaisia strategioita, joilla 

yrittivät antaa menetykselle merkityksen. Tunkeilevat ajatukset toimivat 

tiedostamattomasti, kun taas tiedostetusti uskonnollinen ja emotionaalinen coping. 

Kun ristiriita väheni, niin positiivinen tunnetila kasvoi ja negatiivinen laski, 

samoin masennusoireet. Vuonna 2016 Park & al. testasivat asteikkoa, jolla tutkia 

globaaleiden merkitysten vaurioitumista menetyksissä. Tuloksen mukaan kuolema 

vaurioittaa globaaleja uskoja ja intiimin parisuhteen päättyminen globaaleja 

päämääriä. Sen mukaisesti erilainen menetys vaurioittaa eri tavoin globaaleja 

merkityksiä. Haavoittuvuus on suhteessa siihen, mikä on yksilölle 

merkityksellistä.  

Koska lähdin tekemään tätä tutkielmaa haastatteluaineiston pohjalta, niin 

haastattelemieni ihmisten kokemat menetykset ovat hyvin kirjavia. Hyödynnän 

siksi muutakin teoriaa ja tutkimusta kuin edellä mainitut. Tutkielmaani liittyvää 

aikaisempaa tutkimusta on tehty sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Tämän 

tutkielman aineistoa palvelevat parhaiten laadulliset tutkimukset, koska 

tarkasteltaessa riittävän pientä määrää tarkastelu on syvempää. Koska niitä on 

kuitenkin rajallinen määrä, eivätkä ne sijoitu Suomeen, hyödynnän menetyksiin 

liittyviä suomalaisia laadullisia tutkimuksia ja teorioita, joissa on keskiössä yhden 

tyypin menetys, kuten työttömyys ja kuolema. Ne eivät tarkastele menetystä 

merkitysjärjestelmän näkökulmasta, mutta valottavat aineistoani suomalaisessa 

yhteydessä.   

2. Teoreettinen tausta ja keskeiset käsitteet 
Tämän tutkielman teoreettisena taustana on tarinallisuus ja eletty uskonto, joka 

puolestaan liittyy uskonnollisuuteen ja spirituaalisuuteen. Keskeiset käsitteet ovat 

merkitys ja uskonnollinen merkitysjärjestelmä, merkityksenanto prosessina ja 

annetut merkitykset. Vaikka haastattelemani ihmiset asuvat haastatteluhetkellä 

Asunto ensin (Ae) -periaatteen mukaan toimivassa tuetun asumisen yksikössä, 

niin tämä tutkimus ei varsinaisesti ole asunnottomuuden tutkimusta. 9 

Ennemminkin asumisen yksikkö on paikka tavata niitä ihmisiä, joilla on 

                                                
9 ”Aune” 2016-2019 Asunnottomuuden ennaltaehkäisy- asunto ensin näkökulma 2014, 3.Ae -
periaatteen mukaan jokainen ihminen tarvitsee asunnon. Se tulee järjestää riippumatta ihmisen 
elämäntavoista. Asunto on ensisijainen lähtökohta positiiviselle muutokselle ja kuntoutumiselle.  
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asunnottomuuden kokemus. Käytännöllinen teologia kotiutuukin sinne, missä on 

kohdattavissa laajasti ihmisen elämänkirjo. 10 Paikka merkitsee tässä yhteydessä 

fyysisen tilan lisäksi myös sosiaalisia suhteita, vuorovaikutusta, elettyä elämää ja 

uskoa sekä tulevaisuuden suunnitelmia. 11  

2.1 Uskonnollisuus, spirituaalisuus ja eletty uskonto 
On esitetty, että aiemmin psykologit ja sosiologit käsittivät uskonnon 

universaaliksi, laajaksi ja monipuoliseksi käsitteeksi, joka loi monenlaisia 

mahdollisuuksia tutkia niin yksilöä kuin yhteisöjäkin. Kuitenkin 2000-luvulla 

tapahtui käänne, jonka jälkeen spirituaalisuus on korvannut käsitteenä pitkälti 

uskonnon ja uskonnollisuuden. 12 Toisaalta ne myös ymmärretään päällekkäisiksi 

käsitteiksi, jolloin niitä molempia käytetään R/S. 13 Uskonnon ja spirituaalisuuden 

välillä on kuitenkin kuultavissa myös polarisaatiota niin tutkijoiden kuin 

nykypäivän ihmistenkin puheessa. Siihen liittyen uskonto nähdään helpommin 

negatiivisin määrein. Siihen yhdistetään uskonnolliset organisaatiot, rakenteet, 

dogmit ja traditionaaliset käytännöt. Sen sijaan spirituaalisuuteen liitetään 

helpommin positiivisia määreitä. 14 Spirituaalisuuden määrittelyssä painottuukin 

kokemuksellisuuden korostaminen, henkinen kasvu, heikko autoritaarisuuden ja 

uskonnollisten totuusväittämien kannatus sekä valmius eri uskontojen väliseen 

dialogiin. 15 Edellä mainituista syistä johtuen uskonnon ja spirituaalisuuden on 

todettu olevan hankalia käsitteitä määritellä tyydyttävästi. Tästä johtuen on 

korostettu niiden määrittelyn tärkeyttä aina asiayhteydessä. 16 Tätä käsitystä on 

kuitenkin myös kritisoitu mielivaltaisena. Sen mukaan uskonnon määrittely ei voi 

olla pelkästään tutkijakohtainen tai pohjautua siihen, miten haastateltavat sen itse 

määrittelevät. 17 Psykologi Raymond Paloutzian toteaa uskonnon olevan 

kompleksinen, kulttuurinen konsepti, eikä psykologinen rakennelma. Hänen 

mielestä psykologian tulee pyrkiä ymmärtämään ennen kaikkea ihmisen 

uskonnollisia prosesseja. 18 Paloutzianin tuokin esille ajatuksen uskonnosta 

merkitysjärjestelmänä. Se on hänen mielestä erinomainen psykologien 

                                                
10 Swinton & al. 2006, 3. 
11 Vanhala 2005, 30. 
12 Pargament & al. 2013, 11. 
13 Oman 2013, 33. 
14 Zinnbauer & al. 1999, 889, 901, 902; Oman 2013, 26-28. 
15 Streib 2008, 63. The Bielefeld-Based Cross-Cultural Research on Deconversion: Quantitative 
Results, Final Report vol. 1, 2007. 
16 Spilka & al. 2003, 7-9. 
17 Paloutzian 2017, 5-6. 
18 Paloutzian 2017, 5-6. 
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aikaansaama löydös. Sen avulla on mahdollista tutkia sitä, miten ihmisen 

uskonnollisuus toimii.19  

Eletty uskonto puolestaan on käyttökelpoinen konsepti, johon kuuluu edellä 

mainittuja uskonnon ja spirituaalisuuden elementtejä. Tutkijat käsitteellistävät 

elettyä uskontoa erilaisin painotuksin. Uskontososiologisessa tutkimuksessa 

sosiologi Meredith Mc Guire käyttää kyseistä käsitettä. Hänen mukaansa sen etu 

on siinä, että sen avulla pystytään selvittämään, millaisia muotoja, ilmauksia ja 

kokemuksia uskonnollisuus saa yksilön tai ryhmän arjessa. Näin ollen yksilön 

eletty uskonto ei ole kopio institutionaalisesta uskonnosta vaan se on 

monimuotoisempaa. Se on myös muuttuvaa, valikoivaa ja sopeutuvaa. Yksilön 

uskonnollisuus näyttäytyy merkityksellisenä ja arjessa vaikuttavana ja on siksi 

keskeinen osa ihmisen elämää. Arjen usko ei väheksy myöskään ruumiillisuutta 

vaan sen kautta koettu ja ilmaistu tulee todelliseksi ja läsnä olevaksi. Mc Guire 

tuo haastateltavien mikrotarinoissa esille sen, miten esimerkiksi puutarhanhoito 

tai ihmisoikeusaktivismi on elettyä uskontoa. 20   

Myös uskontotieteellisessä lähestymistavassa teologi ja historioitsija 

Edward I. Bailey käyttää eletty uskonto käsitettä paneutuessaan pohtimaan ja 

päivittämään uskonnon sisältöä nykyajan sekulaareissa yhteiskunnissa. Hän toteaa 

uskonnon tarkoittaneen aiemmin alkuperäiskansoille pyhän tajua ja myöhemmin 

järjestäytyneissä yhteiskunnissa taas pyhän kohtaamista. Kuitenkin molemmat 

määritelmät ovat auttamatta vanhentuneita nykypäivän yhteiskunnissa ja ihmisten 

kokemuksissa. Baileyn mukaan implisiittisessä ”epäsuorassa” uskonnossa, joka 

todellistuu sekulaarissa yhteiskunnassa, on kolme merkittävää tekijää. Näitä ovat 

ihmisen sitoutuneisuus sekä uskonnon integroituminen sekulaariin sekä ihmisen 

sisäinen asenne ulkoisesti ilmaistuna. Kaksi ensiksi mainittua ulottuvuutta eli 

ihmisen psykologinen ja yksilöllinen sitoutuminen sekä uskonnon toteutuminen 

suhteissa tulevat ilmi kolmannen ulottuvuuden kautta. Baileyn mukaan tämä tekee 

implisiittisesta uskonnosta elettyä uskontoa. Baileyn mukaan mikä tahansa voi 

olla uskonnollista, muttei se tarkoita, että kaikki olisi uskonnollista. Koska 

uskonto voi olla kaikkialla, se ei siten voi olla erillään sekulaarista. 21  

Sitoutuneisuuden piirteessä Bailey ottaa huomioon yksilön psykologisen ja 

yksilöllisen kokemuksellisuuden, jonka johdosta on mahdollista tutkia yksilön 

sisäisiä tiedostamattomia ja tiedostettuja kokemuksia. Tämä on alue, jolla voidaan 

                                                
19 Paloutzian 2014, 218. 
20 Mc Guire 2008, 3-5,7, 12-13, 15, 17. 
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selittää myös transsendenttisia kokemuksia. Integroitumisen piirre puolestaan tuo 

esille sosiaalisen ulottuvuuden, jossa ihminen muodostaa niin kahden- kuin 

monenkin välisiä suhteita. Tällä alueella suhde kosmiseen on myös mahdollista. 

Bailey painottaa, että uskonto ei voi olla kuten harrastus, vaan ollakseen yksilölle 

sisäisesti merkittävää, sen tulee näyttäytyä myös ulkoisesti havaittavana. Bailey 

puhuukin tämän piirteen yhteydessä eletystä, ruumiillistuneesta uskonnosta. 22 

Myös teologi Heinz Streib on käsitteellistänyt elettyä uskontoa. Streib ottaa 

vaikutteita Ernst Troeltschiltä, joka puhuu kolmesta uskontotyypistä; 

kirkkouskonnosta, lahkouskonnosta ja mystiikasta. Streib puhuu kuitenkin uusista 

uskonnollisista liikkeistä lahkojen sijasta. Streib näkee mystiikassa sisällöllisesti 

samaa kuin nykypäivän spirituaalisuudessa, jolla useimmiten ei ole kytköstä 

institutionaalisuuteen. Streibin mukaan uskonto on terminä rikas, perinteikäs ja 

hyödyllinen, eikä sitä tule korvata spirituaalisuudella. Streib tunnistaa ja tunnustaa 

spirituaalisen etsinnän, mutta kytkee sen uskontoon, jolloin hän päätyy 

käyttämään nimitystä eletty uskonto. Se on arkipäiväistä, kadunkulkijan uskontoa. 

Streib toteaa kuitenkin spirituaalisuuden olevan nykypäivän ihmisille helpommin 

lähestyttävä ja itseen liitettävä kuin uskonto. 23 Streib on kehittänyt edelleen 

teoriaa nykypäivän uskonnosta yhdessä psykologi Ralph Hoodin kanssa. Heillä on 

samankaltainen ajatus kuin Paloutzianilla siitä, että akateemisten tutkijoiden tulee 

ansaita uskottavuus ja luoda tieteellisesti kestävää uskonnon teoriaa, niin ettei se 

jää tutkija- tai kontekstikohtaiseksi tai täysin taka-alalle. 24 

Streibin & al. uskonnon käsitteellistäminen pohjautuu vuoden 2005 

tutkimustuloksiin.25 He haluavat kuulla ja rakentaa ihmisten kokemusten pohjalta 

kontekstuaalista uskonnon käsitettä. Heidän mukaansa spirituaalisuuden 

käsitteellistämiselle ei sen sijaan ole tarvetta. Streib & al. päätyvät kolmeen 

teesiin: Itsesamaistuminen spirituaalisuuteen on uskontoa. Spirituaalisuus on osa 

uskontoa ja spirituaalisuus on yksityistynyttä, kokemuspohjaista uskontoa. 26 

Uskonnossa keskeistä on transsendenssi ja perimmäisyys sekä vertikaalisuus 

(pystysuoruus) ja horisontaalisuus (vaakasuoruus). Transsendenssi tarkoittaa 

elämisenmaailmojen (Life-World) eri alueiden ylittämistä. Se on riippuvainen 

yksilön symbolijärjestelmästä, jonka hän on luonut sosiaalisessa todellisuudessa ja 

                                                                                                                                 
21 Bailey 1997, 7-9; Bailey 2010, 884-885. 
22 Bailey 2013, 884-885. 
23 Sreib 2008, 53-55, 63. 
24 Streib & al. 2011, 434, 446; Paloutzian 2017, 5-6. 
25 The Bielefeld-Based Cross-Cultural Research on Deconversion. Quantitative Results, Final 
Report vol. 1, 2007.   
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siksi se on aina omannäköistä. Transsendenssi siis merkitsee arkipäiväisyyden 

ylittämistä. Se on kokemuksellista, eikä sitä voi jakaa luonnolliseen ja 

yliluonnolliseen, sillä elettävä elämä tapahtuu aina tietyssä elämisen 

todellisuudessa. Nämä kokemukset ovat tärkeitä, sillä niiden avulla ihminen saa 

vastauksia perimmäisiin kysymyksiinsä, sillä ne viittaavat aina perimmäiseen 

todellisuuteen. Tämä näkökulma tekee Streibin & al. mukaan uskonnosta avaran 

ja avoimen. Uskonto on symbolinen ja rituaalinen, siten sosiaalinen rakennelma 

arkipäiväisen ylittävistä kokemuksista perimmäisen huolenaiheen suhteen. 

Pystysuora ja vaakasuora näkökulma ei erottele uskontoa implisiittiseen ja 

eksplisiittiseen vastakkainasetteluun vaan ennemminkin tasapäisyyteen. 

Pystysuoraa luonnehtii ”toisen maailman” symbolit ja perimmäisen huolenaiheen 

kohdistuminen yliluonnolliseen maailmaan, taivaaseen tai Jumalaan. Vaakasuoraa 

taas tämän maailman symbolit tai määreet kuten ”kokonaisvaltainen täyteys” 

(Wholeness) tai perimmäisen huolenaiheen kohdistuminen elämisen potentiaaliin, 

ihmisyyteen, tai luontoon. 27 

Tässä tutkielmassa käsitän uskonnon elettynä uskontona, joka tarkoittaa 

niitä elementtejä, jotka ovat yksilön elämässä merkityksellisiä. Pidän tärkeänä 

kuunnella ja kuulla ihmistä, ja selvittää sen pohjalta, mitä hänelle uskonto ja 

uskonnollisuus tarkoittavat kokemuksellisesti eletyn uskonnon näkökulmasta 

tarkasteltuna. Sen selvittäminen onnistui haastatteluissa ideoimieni teemojen 

pohjalta. Eletty uskonto sisältää sekä vaakasuoran että pystysuoran ulottuvuuden 

riippuen haastateltavan kokemuksista ja uskosta. Vaikka Paloutzianin mukaan 

uskonto on merkitysjärjestelmä, pidän teologina kuitenkin tärkeänä määrittää, 

miten ymmärrän uskonnon ja uskonnollisuuden. Katson, että uskonnollinen 

merkitysjärjestelmä on osa ihmisen muutakin merkitysjärjestelmää, ja se on 

jokaisella omannäköisensä, vaikka myös kulttuurillinen. Eletty uskonto on 

ihmisen uskonnollisen merkitysjärjestelmän ilmitulo arjen tasolla, joka alkaa 

muodostua lapsuudessa. Se on toisaalta suhteellisen pysyvää mutta saattaa 

kuitenkin muuttua elämänkulussa. 

2.2 Elämän tarinallisuus 
Tässä tutkielmassa haastateltava on tarinankertoja. Hän kertoo tarinaansa nyt-

hetkessä. Kuitenkin se, mitä hän kertoo, liittyy menneeseen ja koskee myös 

tulevaa. Tarinaan liittyvät niin tapahtumat, kokemukset kuin merkityksetkin sekä 

                                                                                                                                 
26 Streib & al. 2011, 448. 
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tulkinnat. Menetykset ja niihin liittyvät merkityksenantoprosessit ja annetut 

merkitykset ovat keskeinen osa haastateltavan tarinaa ja aineiston tarinaa. Filosofi 

Guy Widdershovenin mukaan tarina ja elämä ovat toisilleen sukua. Tarina ei ole 

erillään elämästä eikä tarinan merkitys elettävästä elämästä. Elämän merkitys 

tulee näkyväksi tarinan avulla, vaikka elämällä on merkitys jo ennen tarinaa. 

Keskeinen elämää ja tarinallisuutta yhdistävä tekijä on niiden tulkinta. Elämä ja 

merkitys tulkitaan tarinoissa, siksi niillä on läheinen yhteys keskenään. Tarina on 

elämän ja merkityksen ulkoinen ilmiasu. Ihminen nähdään tulkitsevana ja 

merkityksiä luovana olentona. 28  

Kasvatustieteilijä Hannu Heikkinen toteaa tarinan olevan tapahtumien tai 

niiden kulun kuvaus, jotka voivat toteutua monin eri tavoin ja monessa eri 

järjestyksessä. Tarinat tarvitsevat tapahtumien lisäksi toimijoita eli ihmisiä sekä 

tapahtumapaikkoja. Tarinat muuttavat muotoaan sen mukaan, miten ihminen on 

vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa ja saa uusia kokemuksia. Ihminen 

rakentaa tietonsa ja identiteettinsä aiemman tietonsa ja kokemustensa mukaan. 

Ihminen nähdään aktiivisena toimijana, joka pystyy tietoiseen, tarkoitukselliseen 

ja päämäärätietoiseen toimintaan. 29 

Sosiaalipsykologi Vilma Hänninen käyttää termiä sisäinen tarina. Sisäinen 

tarina on ihmisen mielen sisäistä puhetta, jossa hän tulkitsee muun muassa omia 

kokemuksiansa ja toiveitansa vuoropuhelussa sosiaalisen ympäristön kanssa. Kyse 

on monimuotoisesta ja jatkuvasti liikkeessä olevasta prosessista, jossa pääosassa 

ovat kieli, merkitystenanto ja tulkinta. Kertomuksen kautta ihminen tekee sisäisen 

tarinansa näkyväksi toisille. Sisäinen tarina ohjaa ihmisen elettävää elämää, 

samalla se on myös elämän jäsennysprosessi. Tähän moniulotteiseen 

kokonaisuuteen kuuluvat myös ympäröivä kulttuuri ja sen tavat jäsentää 

todellisuutta tarinoiden kautta. Ihmisen sisäisen tarinan nähdään määrittelevän 

hänen identiteettinsä, siksi toiset puolet korostuvat ja toiset jäävät varjoon. 

Menetyksiä Hänninen kutsuu tarinallisiksi tyhjiöiksi ja tarinallisiksi haasteiksi, 

sillä ne kyseenalaistavat kokemuksen elämäntarinan jatkuvuudesta, arvokkuudesta 

ja merkityksellisyydestä. 30  

Psykologi Robert A. Neymarin mukaan traumaattiset tapahtumat johtavat 

oman tarinan uudelleen kirjoittamiseen, sillä vanha tarina on pirstoutunut, 

                                                                                                                                 
27 Streib & al. 2013, 139-143. 
28 Widdershoven 1993, 1-4. 
29 Heikkinen 2015, 151-152, 154,157. 
30 Hänninen 2000, 20-22, 49, 58, 143-144. 
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heikentynyt tai päättynyt. 31 Traumaattisten tapahtumien ja erilaisten menetysten 

johdosta ihminen joutuu kokemaan korkeaa stressitasoa ja surua, mutta niiden 

johdosta myös posttraumaattinen kasvu on mahdollista. Posttraumaattisen kasvun 

näkökulmasta tarina ensin luodaan, sitten se puretaan ja luodaan uudelleen. Siinä 

apuna ovat erilaiset coping-keinot, kuten merkityksenanto menetykselle. 32 

Teologi Ruard R. Ganzevoort tuo esiin käytännöllisen teologian erään 

näkökulman tarinallisuuteen. Sen mukaan ihmisen tarina liittyy tavalla tai toisella 

Jumalan tarinaan tai koskettaa sitä. Ihmisen ja Jumalan tarinat ovat keskiössä 

myös Raamatussa. Myös siltä pohjalta käytännöllisessä teologiassa on luontevaa 

tuoda esiin nykypäivän marginaalitarinoita, joista Raamatussakin kerrotaan mutta 

omina aikoina. Molemmissa yhteyksissä tarinoiden luonne on konstruoitu, eivätkä 

ne näin ollen ole autenttisia. Konstruoiminen jatkuu edelleen lukijan lukiessa, 

mutta silti tarinoilla on ajaton, erityinen merkitys. 33 Ihmisen ja Jumalan tarinan 

kosketuspinta on läsnä myös tässä tutkielmassa, mutta luonnollisesti ihmisen 

tarina edellä. 

2.3 Merkitys ja uskonnollinen merkitysjärjestelmä  
Psykologi Crystal L. Park toteaa, että merkitys on ihmisen olemassaololle 

keskeistä. 34 Merkitys tarkoittaa yleistä elämän merkityksellisyyttä. 35Merkityksen 

kokeminen on tärkeää. Ihminen kaipaa kokemusta siitä, että se, mitä hän tekee, on 

osa jotain suurempaa. Hän kaipaa myös merkityksen tuomaa suuntaa elämälleen. 

Ihmisen merkitysjärjestelmä pohjaa näille ajatuksille. Merkitysjärjestelmä voi olla 

uskonnollinen. Se luo perimmäistä motivaatiota kohti merkityksellisiä päämääriä. 
36 Eletyn uskonnon näkökulmasta merkitysjärjestelmä on aina uskonnollinen, 

vaikka siinä voi korostua joko pysty- tai vaakasuora ulottuvuus, ja on aina siksi 

ihmisen oman tarinansa näköinen. Park antaa merkitykselle kaksi erilaista 

määritelmää. Globaali merkitys tarkoittaa merkitysjärjestelmää, ihmisen uskoja ja 

päämääriä sekä yleistä merkityksellisyyden ja tarkoituksen tunnetta. Uskot 

liittyvät siihen, miten ihminen suhtautuu itseen, toisiin ja maailmaan. 37 Uskot 

ovat niitä perusoletuksia, joiden kautta ihminen tulkitsee kokemuksiansa. 

Psykologi Ronnie Janoff-Bulmanin mukaan on olemassa kahdeksan erilaista 

                                                
31 Neimeyer 2006, 68; Neimeyer & al. 2001, 64. 
32 Neimeyer 2006, 69; Neimeyer & al. 2001, 48, 64 
33 Ganzevoort 2011, 214, 220; Ganzevoort 2014, 1, 3. 
34 Park 2013, 357. 
35 Park & al. 1997, 116. 
36 Park 2005, 711. 
37 Park & al. 1997, 115-119. 
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perusoletusta, jonka varaan ihmisen merkitysjärjestelmä on rakentunut. Näitä ovat 

oletukset maailman ja toisten ihmisten hyvyydestä sekä oikeudenmukaisuudesta, 

hallinnasta ja johdonmukaisuudesta. Lisäksi itseen liittyvät oletukset, kuten 

itsearvostus, itseohjautuvuus ja tuuri. Ihminen uskoo, että maailmassa on mieli ja 

asioilla on järki sekä hän on arvokas ja haavoittumaton. 38 Päämäärät tarkoittavat 

haluttuja asiantiloja, joita kohti ihminen suuntautuu. Ne ovat laajasti ottaen 

erilaisia tulkittuja tapahtumia, prosesseja tai lopputuloksia, jotka liittyvät toisiinsa 

ja joilla on rakenne ja sisältö. 39 On esitetty, että hyvinvointiin liittyvät päämäärät 

koskevat intiimiyttä, spirituaalisuutta, tuotteliaisuutta ja voimaa. 40 

Situationaalinen eli tilannekohtainen merkitys on yhteydessä globaaleihin 

merkityksiin, jolloin jokin tavallinen tai erityinen tapahtuma herättää ihmisessä 

tarpeen arvioida sen merkittävyys omien globaaleiden merkitysten kannalta. 41  

Psykologi Herman Westerinkin mukaan merkitysjärjestelmä tarkoittaa niitä 

ihmisen henkilökohtaisia uskoja ja teorioita, joita hänellä on itsestä, toisista 

ihmisistä ja maailmasta ylipäätään. Merkitysjärjestelmän pohjalta ihminen antaa 

merkityksiä, suunnittelee toimintaa ja asettaa tavoitteita. Merkitysjärjestelmä on 

välttämätön, jotta ihminen voi ylipäätään toimia maailmassa. Uskonnollinen 

merkitysjärjestelmä on osa ihmisen muuta merkitysjärjestelmää, ja usein 

kriisitilanteissa se suojelee, jos muu merkitysjärjestelmä on uhattuna. Tässä 

Westerink viittaa eletyn uskonnon pystysuoraan ulottuvuuteen. Westerinkin 

mukaan uskonnolliset ja eksitentiaaliset maailmankuvat ovat voimavaroja 

merkityksenantamisessa ja suhtautumisessa elämään.42 Paloutzianin mukaan 

ihminen merkitysjärjestelmänsä avulla seuraa ja havaitsee ärsykkeitä, organisoi 

käytöstänsä, käsitteellistää itseänsä ja toisia sekä ihmissuhteitansa. Hän myös 

kykenee muistelemaan ja suunnittelemaan tulevaisuutta. Paloutzian tuo esiin, että 

silloin kun merkitysjärjestelmässä tapahtuu uskon (Belief) alueella jokin 

keskeinen muutos, on kyse uskonnollisesta muutoksesta, sillä merkitysjärjestelmä 

on perusta itsemäärittelylle, elämäntarkoitukselle, tulkinnoille elämästä ja 

perimmäisestä huolenaiheesta. 43 

                                                
38 Park & al. 2013b, 9; Janoff-Bulman 1989, 120; Janoff-Bulman 1992, 5-11, 19. 
39 Austin & al. 1996, 338. 
40 Emmons 2003, 110. 
41 Park & al. 1997, 115. 
42 Westerink 2013, 11, 17. 
43 Paloutzian 2005; 333-334; Paloutzian 2017, 8-9 
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2.4 Merkityksenanto prosessina ja annettu merkitys  
Park korostaa merkityksenannon luonnetta copingina. Copingista on kehkeytynyt 

viimeisen puolivuosisadan aikana keskeinen psykologinen konsepti, josta on 

kehitetty erilaisia malleja. 44 Psykologi Richard S. Lazarus ja psykologi Susan 

Folkman korostavat, että coping on yksilön aktiivista ja jatkuvasti muuttuvaa 

kognitiivista tai käyttäytymiseen liittyvää toimintaa stressaavassa tilanteessa, jossa 

hän arvioi, etteivät hänen normaalit, rutinoituneet toimintatavat riitä kohtaamaan 

joko ulkoa- tai sisältäpäin tulevaa haastetta. Lazarus & al:n prosessinäkökulmassa 

kiinnostuksen kohteena on nimenomaan se, mitä yksilö ajattelee ja tekee tietyssä 

haasteellisessa tilanteessa. Lisäksi kiinnostavaa on se, millaisia muutoksia 

arvioinneissa, coping-ajattelussa ja -käytöksessä tapahtuu. 45 

Parkin merkityksenantomalliin sisältyy copingin kaltainen prosessi. Parkin 

mukaan ihminen tekee merkitysjärjestelmänsä pohjalta merkityksenantoa. 

Merkityksenanto pohjautuu merkitysjärjestelmän komponentteihin, joita ovat 

globaalit merkitykset. Ne tarkoittavat yksilön uskoja, päämääriä ja elämän 

merkityksen tunnetta. Ne tuovat ihmisen elämään vakautta ja hallittavuutta sekä 

yksilöllisen tavan tarkastella ja tulkita asioita. Niiden pohjalta ihminen tulkitsee 

arkipäiväisiä ja kriittisiä tapahtumia. Kun ihmistä kohtaa stressaava tilanne, niin 

hän arvioi tilanteen uhkaavuuden, tärkeyden itselle ja mahdollisuuden ratkaista 

tilanne. Merkityksenantomalli viestittää ihmiselle stressitason sen mukaisesti, 

miten stressinaiheuttaja uhkaa hänen merkitysjärjestelmänsä komponentteja. Jokin 

ihmiselle merkittävä menetys, johon hän ei voi vaikuttaa tai kykene ratkaisemaan, 

aiheuttaa stressi- ja ahdistustilan. Stressi taas käynnistää 

merkityksenantoprosessin, jossa ihminen yrittää ratkaista ristiriidan ja päästä 

eroon negatiivisista tunteista. Ihminen voi yrittää ratkaista epäsuhdan, joka on 

muodostunut tilanteen ja omien merkitysten välille.46 Ihminen käyttää erilaisia 

coping-keinoja (copingia) vähentääkseen syntynyttä ristiriitaa. Keskeisimpiä 

coping-keinoja ovat ongelmakeskeinen, sosiaalinen, emotionaalinen, 

uskonnollinen, cognitiivinen ja välttelevä coping.  47 Ne eivät kuitenkaan 

välttämättä johda merkityksenantoon. Merkityskeskeinen coping taas tarkoittaa 

menetyksen uudelleen arvioimista positiivisessa valossa niin, että ristiriita ja 

stressitaso laskevat. Sen johdosta menetys tulee johdonmukaiseksi 

                                                
44 Pargament 1997, 71. 
45 Lazarus & al. 1984, 139-143. 
46 Park 2010, 257-259. 
47 Schuster & al. 2011, 887-889; Park 2017, 298-299, 301; Janoff-Bulman 1992, 117. 
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merkitysjärjestelmän kanssa. 48 Jos tilannekohtainen merkitys horjuttaa olemassa 

olevaa merkitysjärjestelmää, niin kyseessä on trauma. Traumaan liittyy usein 

kokemus menneisyyden katoamisesta tai katkoksesta, jolloin entiset 

merkityksetkin kyseenalaistuvat. Ne koskettavat itseä useammalla ulottuvuudella. 
49 Samantyyppinen haavoittuminen on varteenotettavaa myös silloin kun läheinen 

kuolee tai häpeä aktivoituu. 50Jos turvallisuuden ja vakauden tunnetta ei pysty 

luomaan uudelleen, ja jos merkityksenanto ei onnistu, ihminen voi jäädä syvään 

ahdinkoon ja riski sairastua posttraumaattiseen stressihäiriöön (PTSD) kasvaa. 51 

Ihmistä kohdannut menetys voi olla sen merkityksestä johtuen hyvin 

haavoittava kokemus. Merkitykset voivat olla tiedostamattomia, kunnes ne 

aktivoituvat menetyksessä. Merkittävä menetys vaikuttaa itsetuntoon ja 

identiteettiin. 52 Trauma tarkoittaa äärimmäistä stressitekijää, joka 

äkillisyydessään aiheuttaa vakavaa vauriota. 53 Traumaattinen psyykkinen kriisi 

on seurausta uhkaavasta ja vaarallisesta tapahtumasta, joka kyseenalaistaa elämän 

koskemattomuuden, esimerkiksi oma tai läheisen vakava sairastuminen tai 

läheisen äkillinen kuolema. Jos traumaattisen kriisin käsittely epäonnistuu, se voi 

johtaa traumaperäiseen stressihäiriöön. Järkytystilanteeseen liittyy kuolema tai 

vakava loukkaantuminen tai niiden uhka tai läheltä piti tilanne niin, että yksilö 

kokee voimakasta pelkoa, kauhua tai avuttomuutta. Tilanteet ovat niin 

voimakkaita, että ne johtavat lähes kaikilla ahdistuneisuuteen tai psyykkiseen 

kärsimykseen. 54 Merkitysjärjestelmän näkökulmasta keskeistä on se, että yksilö 

itse arvioi ja tulkitsee tilanteen merkityksen, jolloin hän myös itse arvioi, onko 

tilanne hänelle traumaattinen kokemus. 55 Traumaattisessa stressihäiriössä on 

kolme oireiden ryhmää eli traumaattisen tapahtuman uudelleen toistuminen, 

välttämisoireilu tai turtuminen sekä kohonneesta vireystilasta johtuvat oireet.56 

Annettu merkitys viittaa merkityksenantoprosessin lopputulokseen. Se on 

muutos tai tulos ristiriidasta, jonka ihminen on onnistunut ratkaisemaan. 

Tyypillisin tulos on ajatus siitä, että tapahtumalla oli mieli. Tapahtuneen 

hyväksyntä tai syy-yhteyden näkeminen on myös lopputuote. Myös 

                                                
48 Riley & al. 2014, 589. 
49 Janoff-Bulman 1992, 45, 51-53. 
50 Wilson 2006, 411. 
51 Steger & al. 2015, 106. 
52 Henriksson & al. 2008, 279. 
53 Aldwin 2014, 211-212. 
54 Henriksson & al. 2008, 276, 279-281, 294-295. 
55 Janoff-Bulman 1992, 52. 
56 Henriksson & al. 2008, 294. 
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henkilökohtainen kasvunkokemus tai tapahtuneesta seuranneet positiiviset 

elämänmuutokset ovat keskeisiä. Merkittävä tulos on myös se, että tapahtuman 

pystyy integroimaan osaksi identiteettiänsä, omaa tarinaansa tai se aikaansaa 

positiivisen muutoksen omassa identiteetissä. Ihminen voi myös arvioida tilanteen 

uudessa valossa tai muuttaa omaa merkitysjärjestelmäänsä, omia arvojansa, 

uskojansa, päämääriänsä tai elämän merkityksellisyyden tunnetta. 57 Westerink 

lisää, että merkityksenanto on keskeistä ihmisyydessä ylipäätään, mutta se 

korostuu kriittisissä tilanteissa, joissa itsestäänselvyydet kyseenalaistuvat. 58  

3. Tutkimuksen toteuttaminen 
Laadullinen tutkimus pohjautuu sosiaaliseen konstruktivismiin. Sen mukaan ei ole 

olemassa todellista maailmaa, jonka voi havaita objektiivisesti olevaisena ”tuolla 

jossakin”. Sosiaalisessa konstruktivismissa maailma nähdään monimuotoisena, 

sosiaalisena ja avoimena todellisuutena, jossa ihmisten pitää rakentaa tieto ja 

totuus. Niitä ei voi löytää valmiina puhtaasti etsimällä. Laadullinen tutkimus 

suhtautuukin vakavasti ihmisten kokemuksiin ja on niistä erityisen kiinnostunut. 

Kuitenkin ihmisten kokemuksia tulee tulkita, jotta niitä voidaan ymmärtää ja 

tietoa ylipäätään muodostaa. Tämä liittyy puolestaan fenomenologis-

hermeneuttiseen metodiin. Laadullisessa tutkimuksessa tiedostetaan kolonialismin 

riski, ja siksi avoimella esitystavalla pyritään minimoimaan tämä mahdollisuus 

sekä vahvistamaan tutkimuksen uskottavuutta. 59  

Tämä tutkielma on syntynyt kypsyttelyn tuloksena. Keskeistä 

työskentelyprosessissa on ollut sen opetuksellinen merkitys sekä sen 

hyväksyminen, ettei tutkielmaprosessia voi etukäteen ennakoida. Takanani on 

erinäisiä ajattelu- ja reflektointiprosesseja. Tämän tutkielman kohdalla se 

tarkoittaa nimenomaan tutkimustehtävän ja teorian elämistä lähinnä siksi, että 

halusin ensin perehtyä huolellisesti aineistoon ja sen pohjalta päättää teorian 

soveltuvuus. Näin ollen myös vuoropuhelu näiden kahden välillä on elänyt, koska 

olen kokeillut erilaisten teorioiden soveltuvuutta aineistoon. Toisaalta en ole 

myöskään ”tyhjä taulu”, joten ennen aineistonkeruuta olen omaksunut teoreettista 

perustaa, kuten juuri tarinallisuus ja eletty uskonto. 60 Tutkimusprosessiin 

kuuluvien valintojen ja tulkintojen pohjalta olen pyrkinyt ratkaisemaan aineistoon 

                                                
57 Park 2010, 260-261. 
58 Westerink 2013, 9. 
59 Swinton & al. 2006, 29-35; Kiviniemi 2015, 85; Laine 2015; 32-33. 
60 Kiviniemi 2015, 74-75, 78, 82. 
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liittyviä arvoituksia, jotka nousevat tutkimustehtävästä. 61 Kuitenkin ajattelen, että 

ihminen sinänsä on ratkaisematon arvoitus. 

3.1 Tutkimusaineisto 
Koska tutkin kuuden asunnottomuutta kokeneen ihmisen laajasti ottaen 

uskonnollisia merkityksiä, en halunnut valikoida ihmisiä sen mukaan, kokivatko 

he itsensä uskonnollisiksi vai eivät, sillä ihmisten mielissä uskonnollisuus saattaa 

olla edelleenkin jotain hyvin institutionaalista. He olisivat voineet ajatella, ettei 

aiheeni koske heitä, koska he eivät koe olevansa uskonnollisia ihmisiä. Näkisin 

myös, että uskonnollisen terminologian avulla ei välttämättä saada selville 

ihmisten todellisia kokemuksia ja käsityksiä elämän merkityksestä ja 

merkityksenannosta, jotka tässä tutkielmassa liittyvät keskeisesti elettyyn 

uskontoon. Tähän liittyen myös uskontoantropologi Abby Day kertoo 

kokemuksistansa, joiden mukaan haastateltavat eivät osaa yhdistää tietynlaisia 

kokemuksia uskonnollisiksi, kuten yliluonnollisia ilmiöitä. 62 Minun kohdallani 

haastateltavat tiesivät, että olen opiskelemassa teologiaa, joten katson, että se 

lisäsi kiinnostusta osallistua mutta samalla saattoi aiheuttaa toisissa 

varauksellisuutta. Jälkeenpäin ajatellen se saattoi johtua aiemmista kielteisistä 

kokemuksista papeista tai ylipäätään auttajista tai viranomaisista.  

Kaikki haastattelemani asuvat siis Asunto ensin -periaatteen (Ae) mukaisesti 

toimivassa asumisyksikössä. Kriteerinä minulla oli, että haastateltava on kokenut 

pitkäaikaisasunnottomuutta tai se on ollut uhkana, 63 ja hän on kiinnostunut 

osallistuman haastatteluihin vapaaehtoisesti sekä kertomaan omaa 

elämäntarinaansa ja laajasti ottaen uskonnollisista merkityksistänsä. Ae -periaate 

on otettu käyttöön Suomessa vuonna 2008 valtioneuvoston päätöksellä, jonka 

pohjalta Ympäristöministeriö alkoi koordinoida pitkäaikaisasunnottomuuden 

vähentämisohjelmaa (PAAVO). Ae-periaatteella toimiva suomalainen versio 

yhdysvaltalaisesta Pathway to Housing-mallista on erityinen siinä mielessä, että 

asunnottomien asuttaminen on keskitetty suhteellisen suuriin asumisyksiköihin. 

Yhdysvalloissa asunnottomat saavat mahdollisuuksien mukaan itse valita 

asumisympäristönsä, josta heille järjestetään vuokra-asunto. Tarvittavat 

tukipalvelut viedään heidän luokseen, jotta heidän asumisensa ja integroituminen 

                                                
61 Alasuutari 1994, 35. 
62 Day 2009, 90. 
63 ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) mukaan pitkäaikaisasunnoton on henkilö, 
jonka asunnottomuus on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä sosiaalisten ja terveydellisten syiden vuoksi 
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yhteiskuntaan onnistuu. Suomessa tukipalvelut on keskitetty asumisyksiköihin. 

Ae -periaatteen keskeinen lähtökohta on usko jokaisen ihmisen kykyyn osata asua 

ja kuntoutua tarvittaessa tukitoimien avulla. Kuntoutumisprosessin lähtökohta ja 

edellytys on kuitenkin asunto. 64 Ae-periaate korostaa myös asiakkaan 

valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta, kuntoutumista, voimaantumista, 

asumisen ja palvelujen eriyttämistä sekä yhteiskuntaan integroitumista. 65 

Tutkimusprosessin käytännöllinen osuus eteni niin, että marraskuussa 2015 

soitin kahteen eri Pääkaupunkiseudulla Ae- periaatteen mukaan toimivien 

asumisyksikköjen esimiehelle. Toisen heistä tavoitin, joten sovin hänen kanssaan, 

että laitan vuoden 2016 alussa sähköpostissa lyhyen selvityksen graduaiheestani ja 

teemoista, joista olen kiinnostunut, ja hän puolestaan vie asian asumisyksikön 

yhteisöpalaveriin. Yhteisöpalaveri pidettiin tammikuun puolivälissä 2016. Tämän 

palaverin jälkeen kaksi ilmoittautui tutkimukseen mukaan, tosin toinen heistä 

perui osallistumisensa. Neljä haastateltavaa ilmoittautui yksikön työntekijöiden 

välityksellä. Eräs heistä osallistui haastatteluun puhelinsoiton jälkeen. Kolme 

muuta ilmoittautui ollessani yksikön esimiehen kanssa yhteisissä sosiaalisissa 

tiloissa, jolloin hän kysyi haastateltavia mukaan. Samassa yhteydessä esittelin 

lyhyesti tutkimuksen sisällön. Eräälle asukkaalle annoin kopion sähköpostissa 

laittamastani graduesittelystä sekä tutkimussuunnitelmastani, ja hän jäi 

miettimään osallistumistaan ennen kuin ilmoittautui mukaan. Haastattelut 

toteutuivat tammi-maaliskuun välisenä aikana vuonna 2016. Koska haastateltavia 

ilmoittautui hyvin mukaan yhdestä yksiköstä, en katsonut tarpeelliseksi ottaa enää 

yhteyttä toiseen asumisyksikköön. Koska jokainen yksilö ja hänen 

elämäntarinansa on erilainen, sain yhden asumisyksikön haastatteluista riittävän 

kirjon aineistoa. 66 Haastattelut toteutuivat asumisyksikön olohuoneessa, josta sai 

rajattua erillisen tilan haitariovella. Se oli suojaisa paikka, mutta ei äänieristetty. 

Haastattelin neljää asukasta kaksi kertaa, yhtä kerran ja yhtä kolme kertaa. 

Kahden asukkaan kohdalla eri lailla toimiminen johtui ajankäyttöön liittyvistä 

tekijöistä. Haastattelut kestivät yhteensä 13,34 tuntia, jolloin yksi haastattelu kesti 

keskimäärin 1,11 tuntia. Haastateltavat ovat iältään 47 - 64 -vuotiaita ja heidän 

ikiensä keskiarvo on 58 vuotta. Haastateltavista naisia oli kolme ja miehiä oli 

myös kolme. Sukupuolijakauma oli tasapainossa. Litteroin haastattelut 

                                                                                                                                 
yli vuoden mittaiseksi tai asunnottomuutta on esiintynyt toistuvasti viimeisen kolmen vuoden 
aikana. 
64 Perälä & al. 2016, 529; Kettunen 2013, 562-564, 566. 
65 ”Aune” 2016-2019 Asunnottomuuden ennaltaehkäisy- asunto ensin näkökulma 2014, 3. 
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sanatarkasti, sillä oivalsin, että haastateltavat eivät puhuneet mitään sellaista, millä 

ei olisi ollut merkitystä. Jopa keskeneräiset lauseet olivat kiinnostavia. Kiinnitin 

huomiota myös tunteisiin, jotka merkitsin ylös. 67 Litteroituja A4 sivuja kertyi 215 

rivivälillä 1,5. 

3.2 Tutkimusmenetelmä ja aineiston analysointi 
Tutkimusmenetelmä ja aineiston analysointi pohjautuvat fenomenologis-

hermeneuttiseen metodiin. Myös edellä mainittuun läheisesti liittyvä 

elämäntarinallinen metodi on läsnä sen holistisuuden vuoksi jo haastatteluista 

alkaen aina analysointiin ja esitystapaan asti. 68 Fenomenologian taustalla on 

käsitys ihmisestä sosiaalisena olentona, joka rakentuu vuorovaikutuksessa 

ympäröivän maailman kanssa samalla rakentaen maailmaa. Yksilön 

vuorovaikutus maailman kanssa tapahtuu nimenomaan kokemusten kautta. 

Kokemukset taas syntyvät merkityksistä, joita ihminen niille antaa. 

Fenomenologia puolestaan tarvitsee hermeneutiikkaa tulkitsemiseen. Olen 

kiinnostunut näistä kielen avulla ilmaistavista kokemuksista, joita haastateltavat 

kertovat. Tutkimusprosessin eri vaiheista riippuen minun on pitänyt kysyä ja 

kuunnella sekä ymmärtää ja tulkita tavoittaakseni lopulta mahdollisimman 

totuudenmukaisesti haastateltavien kertomia merkityksiä. 69   

Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusaineisto koostuu usein 

haastatteluista.70 Haastattelu sopi myös omaan tarkoitukseeni. Katsoin, että 

haastattelu on tilanteena intiimi, ja antaa mahdollisuuden päästä lähelle ihmistä ja 

hänen kokemisen maailmaansa. Herkkyydestä ja sosiaalisten tilanteiden 

lukutaidosta on hyötyä. 71 Päädyin käyttämään haastattelua, jossa on piirteitä niin 

teemahaastattelusta, syvähaastattelusta kuin myös tarinallisesta haastattelusta. 

Minulla oli etukäteen laaditut teemat, jotka olin esitellyt sähköpostissa 

asumisyksikön esimiehelle. Käsiteltäviä teemoja olivat: elämän tarinallisuus, 

ihmissuhteet, elämän merkityksellisyys, tulevaisuus ja toivo sekä elämän syvät 

kysymykset (Liite 1). Näitä teema-alueita lähestyin avoimin kysymyksin aina 

tilanteen mukaan. Liitteessä olleita kysymyksiä hyödynsin tarvittaessa, mutta 

pääsääntöisesti keskustelu eteni haastateltavien ehdoilla. Lisäksi käytin toisella 

haastattelukerralla kahdeksaa toteamusta, joita he kommentoivat yksitellen (Liite 

                                                                                                                                 
66 Laine 2015, 32. 
67 Eskola & al. 2001, 41-42. 
68 Mizrachi 1999, 144, 163. 
69 Laine 2015, 29-31, 33. 
70 Laine 2015, 33. 
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2). Sen tavoitteena oli tuoda tarkentavaa tietoa. Teemahaastattelu oli luonteva 

valinta, sillä siinä voi saada syvällistä tietoa suhteellisen yksinkertaisella tavalla. 

Teema-alueet on etukäteen määrätty, muttei niiden esitysjärjestystä tai laajuutta. 

Teemahaastattelu onkin yleisin tapa kerätä laadullista aineistoa. 72  

Täydensin kuitenkin teemahaastattelua syvähaastattelulla siksi, että halusin 

kartoittaa valitsemiani teemoja kahdella haastattelukerralla, jolloin minun oli 

mahdollista kuunnella ensimmäinen haastattelu ennen toista kertaa ja kysyä vielä 

asioista toisin sanoin tai eri näkökulmista. 73 Toisaalta teemahaastattelun ja 

syvähaastattelun ero voi olla hyvin minimaalinen, sillä yhden kerran 

teemahaastattelullakin voi päästä syvälle. 74 Syvähaastattelun etuja on sen 

keskustelunomaisuus, vapaamuotoisuus ja mahdollisuus muodostaa 

henkilökohtainen, luottamuksellinen suhde haastateltavaan. 75 Syvähaastattelun 

edusta kertoo se, että kysymällä useamman kysymyksen sain samasta 

elämäntilanteesta jopa kolme kuvausta. Vastaukset olivat johdonmukaisia ja 

auttoivat minua luottamaan, että olin tulkinnut ja ymmärtänyt. Saturaatioaste 

täyttyi. Myös tarinallinen menetelmä antoi haastateltaville tilaa puhua omista 

kokemuksistansa käsin luoden kertomuksia. 76 Tarinallisen haastattelun 

elementtejä minulla oli avauskysymyksessä, joka oli kaikille sama: ”Miten 

päädyit asumaan tänne?” Osa haastateltavista kertoi lyhyen tarinan, osa taas hyvin 

pitkän. Tarinasta riippuen esitin joko tarkentavia jatkokysymyksiä tai sitten 

vaihdoin aihetta. Narratiivisessa haastattelussa tavoitteena on tuottaa kertomuksia. 

Ne auttavat ymmärtämään haastateltavan menneisyyttä, sen hetkistä identiteettiä 

ja tulevaisuutta. Kertomalla saatetaan kokemukset ymmärrettävään muotoon. 

Tarinallisessa haastattelussa lähtökohtana on, että tutkija pyytää kertomuksia, 

antaa niille tilaa ja esittää sopivia kysymyksiä. On hyvä tiedostaa, että 

haastattelumenetelmästä riippumatta laadullinen haastattelu sisältää aina 

kertomuksia. 77 Ylipäätään halusin luottamusta herättävän, sensitiivisen ja 

joustavan menetelmän, joten koin, että näiden kolmen haastattelumenetelmän 

soveltaminen yhdessä olivat perusteltuja. Haastattelujen fenomenologinen luonne 

täyttyi, sillä annoin tilaa haastateltavan kokemuksille, tilanteet olivat avoimia ja 
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luontevia sekä keskustelunomaisia, vaikka pääosin tehtäväni oli kuunnella. 

Haastateltavilla oli halu ja tarvekin puhua. 78 

 Edellä on tullut jo ilmi, että aineiston analysointi liittyy fenomenologis-

hermeneuttiseen metodiin, johon katson myös tarinallisen metodin läheisesti 

kuuluvan, sillä myös siinä yksilön merkitykset ja tulkinta tapahtumista ovat 

keskiössä. 79 Ne tulevat ilmi elämäntarinan mittaisina. Aloitin aineiston 

analysoinnin ensimmäisestä haastattelukerrasta. Koska haastattelukertoja oli 

useampia, kuuntelin ensimmäisen haastattelun ennen toista haastattelua. Se antoi 

mahdollisuuden syvällisempään ja toisaalta laajempaan haastatteluaineiston 

keruuseen. 80 Kun olin saanut aineiston litteroitua kokonaan, aloin lukea sitä 

vapaamuotoisesti ja avoimesti ensin yhden henkilön haastatteluaineisto kerrallaan, 

sitten vertaillen niitä keskenään. Viittä teemaa en oikeastaan voinut hyödyntää 

analysoinnissa, sillä ne olivat niin laajoja. Elämäntarinallisuus osoittautui 

kuitenkin hyväksi kattokäsitteeksi, jonka alle sopi haastateltavien merkitykselliset 

kokemukset, niin negatiiviset kuin positiivisetkin. Tein aineistosta erittelyjen ja 

yhteenvetojen kautta erilaisia tiivistelmiä. Tässä kohdin pystyin hyödyntämään 

tarinallisen metodin holistis-sisällöllistä analyysimenetelmää. Kiinnitin huomiota 

ilmaisuihin, jotka olivat erityisiä, ne paljastivat joko ristiriitaisuuksia tai 

epäsuotuisia tai suotuisia kokemuksia. Etsin haastateltavan elämäntarinasta 

merkityksellisiä ja keskeisiä tapahtumia, ihmisiä ja muutoksia. Tällaisen 

polveilevan työskentelyn jälkeen väritin esiin tulleet teemat eri värein, jotta voisin 

vertailla niitä keskenään. 81 Analysointia auttoi Parkin psykologinen malli 

merkitysjärjestelmästä. Kiinnitin huomiota lapsuuteen, jolloin merkitysjärjestelmä 

ja uskonnollisuus muodostuvat. Kiinnitin huomiota menetyksiin ja niiden 

seurauksiin. 82 

Tämän jälkeen hyödynsin tarinallisen metodin holistis-muodollista 

analyysimenetelmää. Piirsin kunkin haastateltavan elämäntarinasta janan, johon 

sijoitin keskeisiä tapahtumia ja menetyksiä. Elämänjanoista muodostui aaltoilevia 

ja sahaaviakin. Janan avulla pystyin näkemään, millaisia lyhyt- tai pitkäkestoisia 

vaikutuksia haastateltavien kokemilla menetyksillä oli, ja millaisia 

merkityksenantoprosesseja ja merkityksenantoa siihen liittyi. Tämän pohjalta 
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pystyin päättelemään, oliko elämäntarina taantuva, vakaa vai nouseva. 83 Kun 

vertailin sekä haastateltaville keskeisiä menetyksiä, yleistä elämänkulkua ja 

merkityksellisiä eletyn uskonnon teemoja, löysin sopivan esitystavan raportointia 

varten. Päädyin tuloslukujen otsakkeisiin: 4. Kotiinpaluu ja 5. Muutos. 

Kotiinpaluutarinoita yhdisti yhteisöllisyys, sosiaalisuus sekä positiivinen, 

pystysuora ja institutionaalinen uskonnollisuus ja jumalakuvat sekä 

merkitysjärjestelmien palautuminen uhkien jälkeen uudelleen arvioinnin avulla. 

Muutostarinoita yhdisti yksilöllisyys ja autonomia sekä negatiivinen, pystysuora 

uskonnollisuus ja jumalakuvat sekä muutokset merkitysjärjestelmässä, erityisesti 

identiteetissä. Ensimmäisissä tarinoissa asunnottomuus kesti alle vuoden, toisissa 

useita vuosia. 84  Niin holistis-sisällöllinen kuin holistis-muodollinenkin 

menetelmä eivät ole vain teknisiä välineitä, vaan niihin liittyy intuitiivinen 

ymmärtäminen. Laadullisessa tutkimuksessa on keskeistä pyrkimys päästä sisälle 

haastateltavan elämis- ja kokemismaailmaan, jotta on mahdollista tuottaa rikasta 

ja syvää yksityiskohtaista tietoa. 85 

Jos vertaan ja arvioin analysointiani fenomenologis-hermeneuttisen metodin 

valossa, niin avoimuus aineistolle toteutui niin, että aluksi kuuntelin ja luin 

aineistoa vapaamuotoisesti. Taustalla minulla oli teoria elämän tarinallisuudesta ja 

eletystä uskonnosta, mutta nyt laitoin nämä ikään kuin hyllylle. Pyrin käymään 

vuoropuhelua aineiston kanssa eli keskityin kuuntelemaan sitä, mitä se haluaa 

kertoa minulle nyt kirjallisessa muodossa. Tein tulkintaa haastateltavien esiin 

tuomista kokemuksista ja tavoittelin erityisiä ja yhteisiä merkityksiä. Tulkinta 

johti myös takaisin hyllylle ottamaan aiemmat teoriat esiin ja peilaamaan niitä 

aineiston kanssa. En kokenut niitä aivan riittäviksi, joten etsin vielä uudenlaista 

ymmärrystä. Haastatteluaineisto puhui elämänuskosta laajassa merkityksessä sekä 

siitä, mikä sitä on auttanut, ja mikä on estänyt. Coping-teoriat olivat jo hyvin 

lähellä sitä, mistä aineisto puhui, mutta koin silti jotain uupuvan. Katsoin, että 

keskeistä aineistossa on sellaiset menetykset elämän varrella, joille haastateltava 

ei ole voinut mitään. Keskeistä oli myös se, mitä menetyksen jälkeen on 

tapahtunut, miten menetys on vaikuttanut haastateltavaan, mihin se on johtanut ja 

onko sille löytynyt merkitys. Myös muutos vaikutti olevan keskeinen osa 

aineistoa. Näiden pohjalta lähdin rakentamaan merkityksiä ja luomaan 

merkityskokonaisuuksia niin tarinallisen holistis-muodollisen kuin holistis-
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sisällöllisen analyysimenetelmän avulla. Kirjoittaessani tuloksia raporttiin käytin 

hyvin pitkälti haastateltavien ilmaisuja, sitten siirryin analyysiin ja lopulta 

suhteellisen kevyeen synteesiin, joka näkyy myös raportointitavassa. Tämän 

jälkeen etsin aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimustietoa, jonka laitoin 

vuoropuheluun omien tulosteni kanssa. Sikäli katson onnistuneeni, että 

osaamiseni ja ymmärrykseni ovat lisääntyneet ilmiöstä, jota olen tutkinut. Vaikka 

tutkielman lähtökohtana on marginaaliin joutuneiden kokemusten kuuleminen, 

niin Parkin teoria on kuitenkin auttanut sen jäsentämisessä ja raportoimisessa. 86 

Vaikka tutkielmani ei olekaan asunnottomuustutkimusta varsinaisesti, niin 

asunnottomuuteen johtaneet polut tulevat esille tarinoiden ja teorian myötä.  

3.3 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuus perustuu huolella punnittuihin ratkaisuihin, 

jotka raportoidaan avoimesti, aivan kuten edellä on tullut ilmi. 87 Laadullinen 

tutkimus pyrkii tuottamaan tutkittavasta ilmiöstä hienosyistä, syvällistä ja rikasta 

tietoa, siksi sen luotettavuuden arviointi ei perustu niinkään aineiston 

edustettavuuteen tai mahdollisiin vinoumiin, vaan ennemminkin siihen, että 

aineisto koostuu niistä ihmisistä, joilla on kyky ja halu jakaa kokemuksiansa 

tutkittavasta ilmiöstä haastattelijalle. 88 Katson tutkielmani onnistuneen tässä. 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää se luottamus, jota haastateltavat ovat minulle 

osoittaneet. Luottamuksen kautta he ovat avoimesti jakaneet minulle 

elämäntarinaansa ja kokemuksiansa. Tunteiden läsnäolo haastattelutilanteissa 

kertoo niin luottamuksesta kuin avoimuudestakin. Se tekee tästä tutkielmasta 

myös uskottavan. Aiheeni on merkityksellinen.  

Vietin aikaa muutenkin asumisyksikön yhteisissä tiloissa, jossa minun oli 

mahdollista keskustella vapaammin asukkaiden kanssa ja samalla havainnoida, 

miten yhteisö toimii. Havainnot, joita tein, antoivat lisää ymmärrystä 

haastatteluaineistoon. Olen myös kuvaillut ja selittänyt haastateltavien 

kokemuksia tarinallisuuden ja aikaisemman teorian valossa. Tässä yhteydessä 

olen käyttänyt sitaatteja. Sitaatit ovat joko selkeästi pienemmällä fontilla tekstin 

välissä tai sitten keskellä tekstiä kursiivin kirjaimin. Katson, että sitaatit lisäävät 

tutkielman avoimuutta ja uskottavuutta. Lisäksi lukijalla on mahdollisuus 
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arvioida, miten olen onnistunut tulkinnassa. 89 En kuitenkaan käytä keskellä 

tekstiä olevissa sitaateissa heittomerkkejä esteettisistä syistä. En myöskään 

korosta tulosluvuissa tutkijoita, joten tiedot tutkijoista löytyvät alaviitteistä. 

Tämän käytännön tarkoitus on helpottaa tekstin luettavuutta ja painottaa aineistoa. 

Teknisistä syistä johtuen alaviitteet eivät välttämättä löydy juuri kyseisen sivun 

alareunasta, mikä hankaloittaa jonkin verran seuraamista.  

Tiedostan, etten voi jakaa asunnottomuuden kokemusta, mutta myötätunnon 

ja mielikuvituksen avulla pystyn eläytymään heidän elämäntarinoihinsa. Minulla 

on persoonana ja ammattitaustani johtuen taito luoda luottamuksellinen kontakti 

ihmisiin. Paloutzian toteaa, että uskonnollisuuteen liittyviä psykologisia 

prosesseja tutkivan psykologin ei tarvitse olla uskonnollinen, eikä rasisteja 

tutkiakseen rasisti. Tämän toteamuksen perusteella minunkaan ei ole tarvinnut 

kokea asunnottomuutta voidakseni tutkia niitä, joilla tämä kokemus on. 90 Oma 

kokemattomuuteni tässä kohdin mahdollistaa kuitenkin toiseuden ja etäisyyden 

oton, vaikka toisaalta pidänkin kiinni siitä ajatuksesta, että jaan haastateltavien 

kanssa samoja yleisinhimillisiä ihmisenä olemisen tarpeita, toiveita, menetyksiä ja 

merkityksenantoja, joten yleinen ihmisyys yhdistää minua ja haastateltavia. 

Ajattelen myös, että haastatteluissa yhdessä elettävä ja koettava tarjoaa 

mahdollisuuden uuden oppimiselle molemmin puolin.91  

Luotettavuutta saattaa heikentää se, että haastatteluista on ehtinyt vierähtää 

lähes kaksi vuotta. Haastattelutilanne ei ole ajallisesti tuore. Toisaalta eletyn 

elämän näkökulmasta haastattelutapahtuma on aina menneisyyttä 

haastattelutilanteen loputtua. Siitä jää jäljelle ääninauha tiedostona ja 

haastattelupuhe litteroituna tekstinä. 92 Kuitenkin ajallinen etäisyys on ollut 

minulle tärkeää, koska olin niin vaikuttunut haastattelemistani ihmisistä ja heidän 

avoimesta jakamisestaan, että koin vaikeaksi muodostaa elävistä ihmisistä 

aineistoa, jota rupean analysoimaan. Koin sen subjektien objektivoinniksi, vaikka 

tiedostankin, että on tärkeää saada marginaaliin joutuneiden ihmisten ääni 

kuuluviin, vaikka oman tulkintani ja aiemman teorian kautta. Lisäksi aineiston 

tekstimassa hankaloitti aineiston haltuunottoa. Toisaalta taas koska tarkastelin 

aineistoa erilaisista teoreettisista näkökulmista käsin, sain siihen aina uudenlaista 

tuoreutta. Uskon sen lisäävän myös luotettavuutta. Toisaalta jos olisin päätynyt 
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johonkin teoriaan ennen haastatteluja, olisin voinut saada tarkempaa 

kokemustietoa joiltain osin. Haastattelut ovat luonteeltaan retrospektiivisiä, koska 

haastateltavat tulkitsivat mennyttä nykytilanteesta käsin. Tämä on tyypillistä 

narratiiviselle tutkimukselle, jossa luodaan merkityksiä eletylle elämälle 

tapahtumia kertomalla. 93 

Eettisyyden näkökulmasta taas on tärkeää kunnioittaa haastateltavien 

yksityisyyden suojaa tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa. Tähän liittyy empatian 

käyttö, sillä sen avulla tutkija pystyy suojelemaan henkilöiden yksityisyyttä. 

Tutkimusaiheeni on arkaluonteinen siksi, että se koskee uskonnollisuutta ja 

asunnottomuutta, siksi työskentelen mahdollisimman avoimesti ja kunnioittavasti. 

Kerroin tukiasumisyksikön työntekijöille ja haastateltaville mahdollisimman 

tarkasti etukäteen, millaisia asioita tutkin ja mihin aihepiiriin kysymykseni 

kuuluvat sekä mitä haastateltavan kohdalla tulee tapahtumaan tutkimusprosessin 

aikana. Haastateltavat olivat myös tietoisia oikeudestaan rajata, mitä haluavat 

kertoa sekä mahdollisuudesta keskeyttää haastattelu tarvittaessa. Kerroin 

haastateltaville, että tulen nauhoittamaan haastattelut ja aineiston kuunteluoikeus 

on lisäkseni vain tutkimuksen ohjaajalla. Lisäksi kerroin haastateltaville, että 

tutkimukseen suostuminen perustuu luottamukseen ja vapaaehtoisuuteen, minkä 

seurauksena he allekirjoittivat suostumuslomakkeen. 94 Tässä yhteydessä kävin 

haastateltavien kanssa läpi vielä tutkimussuunnitelmani.  

Yksityisyyden suojaamiseen liittyy myös sen huolehtiminen, ettei aineisto 

päädy vieraisiin käsiin, eikä tutkittavien henkilöiden tunnistaminen onnistu 

tutkimustekstistä. Huomioin tämän siten, että aineisto on minun hallussani ja 

käytän haastateltavista peitenimiä. En myöskään mainitse paikannimiä tai 

asumisyksikön nimeä, joten näin pystyn turvaamaan yksilön anonyymiyden 

parhaiten. 95 Tein haastattelut Pääkaupunkiseudulla, mikä on asukasmäärältään 

rikkain alue Suomessa. Myös pitkäaikaisasunnottomista 70 prosenttia asuu 

pääkaupunkiseudulla. 96 Toisaalta tein haastattelut yhdessä asumisyksikössä, joten 

on mahdollista, että haastateltavat tunnistavat toisensa tutkimustuloksista. Mutta 

koska haastatteluista on kulunut aikaa, osa asukkaista on saattanut ehtiä muuttaa 

muualle. Tutkielman tekeminen on kuitenkin prosessi, jossa tutkimuskysymykset 

ja teoria elävät niin kauan kuin ne on saatettu lopulliseen muotoon. Sivupoluille 
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joutuminenkin on inhimillisesti mahdollista. Tämän kokemuksen perusteella en 

ole aivan kaikesta osannut informoida haastateltavia etukäteen, mikä olisi ollut 

eettisesti suotavaa. 97 

3.4 Tutkijapositio 
Laadullisen tutkimuksen luonteeseen kuuluu, että tutkija tekee valintoja ja 

tulkintoja. Keskeistä on niiden tiedostaminen ja avoin esittäminen. 98 Tärkeää on 

harjoittaa kriittistä itseymmärrystä, reflektoida ja ottaa ajoittain etäisyyttä 

aiheeseen. 99 Katson toisaalta, että ammatillinen taustani hoito- ja diakoniatyössä 

ovat kartuttaneet hiljaista, intuitiivista kokemuspohjaista tietoa, joka väistämättä 

vaikuttaa tutkimusprosessissa ja tulkinnassa. Toisaalta henkilökohtaiset ja 

ammatilliset kokemukseni ovat johtaneet myös kyseenalaistavaan ja kriittiseen 

suhtautumiseen niin yhteiskuntamme palvelujärjestelmää kuin sen viranomaisia ja 

asiantuntijoitakin kohtaan. Toisaalta taas minulla on teoriaan liittyviä 

henkilökohtaisia kokemuksia. Olen joutunut kohtaamaan teologian opintojen 

aikana äkillisiä menetyksiä ja odottamattomia, vakavia sairastumisia lähipiirissäni 

sekä muunlaisia yllättäviä, arvaamattomia tapahtumia, joihin en ole osannut 

varautua etukäteen tai valita oikeanlaista soveltuvaa copingia. Kaikki menetykset 

ovat tapahtuneet lyhyellä aikavälillä yhdessä kehityskriisin kanssa, jolloin 

kertausvaikutuskin on ollut suuri. 100 Maailma näyttäytyi hetken ajan 

hallitsemattomalta. 

Vaikka valitsin teorian aineiston pohjalta jäsentämään sitä, niin se on 

auttanut minua ymmärtämään myös omia reagointitapojani ja antamaan 

merkityksiä kohtaamilleni tapahtumille. Myös kasvu, uudenlainen voiman 

kokemus sekä merkitysjärjestelmän päivittäminen tehokkaammaksi ja arkea 

palvelevammaksi sekä realistisemmaksi tuottaa merkityksellisyyttä. Elämässä 

tulee vastaan tilanteita, jotka aiheuttavat painetta tarkastella merkitysjärjestelmän 

toimivuutta, niin arvoja, uskoja, asenteita kuin päämääriäkin. Kärsimys ei siten 

ehkä olekaan tapahtumissa per se, vaan ennemminkin aikaa vievä ymmärryksen 

saavuttaminen ja tapahtuneiden hyväksyminen. Myös merkitysjärjestelmän 

pysyvyys ja jäykkyyskin vaikuttavat prosessissa, vaikka toisaalta ne ovatkin 

mielenterveyden kulmakiviä. 101 Samalla kun olen tehnyt tätä tutkielmaa, olen 
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reflektoinut omaa elämääni. Omat kokemukseni ovat auttaneet käymään 

vuoropuhelua aineiston ja teorian kanssa. Aineistoon soveltuvien teorioiden 

etsiminen ja omaksuminen on ollut mielekästä ja opettavaista.  

4. Kotiinpaluu 
Kolmessa kotiinpaluutarinassa on keskenään samankaltaisia elementtejä. Esterin, 

Ismon ja Meritan tarinoissa on yhteistä lapsuudessa koettu yhteisöllisyys, 

kuuluminen ja ennalta-arvattavuus. Ne ovat keskeisiä tekijöitä uskonnollisuuden 

ja uskonnollisten merkitysten syntymisen kannalta ja vaikuttavat myöhemmin 

aikuisuudessa merkityksenantoprosesseissa. 102 Yhteistä on lopulta Ae -

asumisyksikköön muuttamisesta kumpuavat seuraukset, joiden kautta elämä 

palautuu ja uudistuu saaden kotiinpaluun muodon. Tarinat ovat nousevia sikäli, 

että merkitysjärjestelmään kohdistuvien uhkien jälkeen se sekä tarinan kaari 

palautuvat aina lapsuuden tasolle asti, jopa ylemmäksikin, sillä kotiinpalaajille on 

kertynyt pääomaa. 103 Asunnottomuus on kaikilla kestänyt alle vuoden. Tarinat 

ovat muutostarinoita. 104 

4.1 Lapsuuden tähtihetket 
Meritan, Esterin ja Ismon lapsuudessa sosiaaliset suhteet olivat tärkeitä. Se on 

vaikuttanut myös uskonnollisuuden luonteeseen, joka toteutuu suhteissa 

vaakasuoralla, sosiaalisella tasolla. 105 Myös lapsuuden uskonnollisesta 

instituutiosta haastateltavat tuovat esiin vain positiivisia kokemuksia, mutta 

erilaisin ja eriasteisin sitoumuksin. Merita kävi yhdessä äitinsä ja sisarensa kanssa 

evankelisluterilaisen kirkon jumalanpalveluksissa, kinkereillä ja 

seurakuntailloissa. Esterin perheen äiti puolestaan kuului ortodoksiseen 

kirkkokuntaan ja isä evankelisluterilaiseen. Äiti olisi halunnut, että perhe olisi 

kääntynyt ortodoksisuuteen, mutta se ei sopinut isälle. Äidin uskonto näkyi 

kotona. Esillä oli ikoneja ja äiti teki ristinmerkkejä. Isä oli kiinnostunut 

kirkkorakennusten historiasta ja vei perheensä usein vierailulle eri kirkkoihin. 

Ismon mummo otti hänet välillä evankelisluterilaisen kirkon jumalanpalveluksiin 

mukaan, jolloin hän sai kosketuksen institutionaaliseen uskonnollisuuteen. Siihen 

liittyy merkitys, joka ei ole Ismon muistissa tietoisena, vaan isän myöhemmin 

kertoma. Kun pappi oli saarnassaan puhunut jokapäiväisestä leivästä, oli Ismo 
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noussut seisomaan ja todennut: Kyllä meillä on leipää ja piirakkaa kyllä. Kerrottu 

tapahtuma tuntuu merkitykselliseltä edelleen. Ismon mukaan Se oli ehkä se 

vuorovaikutus niin vahva. 

Meritan uskonnollisuudelle tärkeitä puitteita loivat hänen äitinsä ja 

sisarensa, jotka ovat olleet ylipäätään hänelle merkittävimmät ihmiset. Kotona 

kuunneltiin radiosta jumalanpalvelukset ja hartausohjelmat, jolloin kaikkien piti 

olla hiljaa ja kuunnella. Äiti myös lauloi virsiä ja kansanlauluja. Merita kertoo 

edelleen osaavansa ne ulkoa. Pyhäkoulun hän halusi aloittaa neljävuotiaana. 

Meritan kertoman valossa näyttää siltä, että usko on hänelle jaettu kokemus myös 

sosiaalisella ulottuvuudella, ensin äidin ja sisaren kesken, sitten myös laajemmin 

kyläyhteisössä. 106 

 

Kansakoulun ensimmäisellä ja toisella, näillä luokilla meitä oli todella neljä tämmöistä 

tyttöä ja muutama poika, me sanottiin, että me olemme uskossa olevia. Meille oli hirveän 

tärkeä se uskontokirja ja kaikki historia ja maantiede.  (Merita) 

 

Näyttää siltä, että Meritan uskonnollisessa merkitysjärjestelmässä uskonto 

on vaikuttavaa, yhteisöllistä ja arjessa jaettavaa kokemusta. Se on myös 

kuulumista erilaisiin yhteisöihin, niin perheeseen, kyläyhteisöön mutta myös 

uskonnolliseen instituutioon, paikalliseen seurakuntaan. Emotionaalinen 

ulottuvuus näyttää toteutuvan paitsi edellä mainittujen suhteiden kautta, myös 

suhteessa Taivaan isään: Se on mun ylempi isä, se on aina ollut, se on se Taivaan 

isä. Meritan uskonnollisuus toteutuu myös henkilökohtaisena suhteena 

pystysuorasti. 107Meritan esiin tuomat muistot liittyvät lapsuuden kyläyhteisöön. 

Merita kertoo yhteisön olleen ihana, ja niinpä hän hoitikin jo lapsena naapureiden 

lapsia ja piti heille kerhoja. Sieltä näyttää myös juontavan juurensa Meritan 

sitoutuneisuus hoitotyöhön. Toisten auttaminen ja heistä huolehtiminen olivat jo 

lapsuudesta alkaen osa hänen merkitysjärjestelmänsä uskoa. 108 

Esteri puolestaan ei mainitse erikseen uskonnollisesta kasvatuksesta, muuta 

kuin sen, että hänelle oli tärkeää, että isä pakotti hänet rippikouluun. Hän ei olisi 

itse halunnut mennä. Esteri kuitenkin painottaa perheyhteyden merkitystä oman 

uskonsa lähteenä, ja se näyttäytyykin keskeisenä osana hänen uskonnollista 

merkitysjärjestelmäänsä. Perheyhteisön kautta Esteri kuuluu johonkin itselle 
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merkitykselliseen. Kuuluminen perheyhteisöön luo arkeen ennalta-arvattavuutta ja 

tuo turvan kokemista. Suhtautuminen itseen, toisiin ihmisiin ja maailmaan 

näyttäytyy valoisana nimenomaan perheyhteyden kautta.109 Myös Esterillä on 

samanlaisia kokemuksia kuin Meritallakin turvallisesta asuinympäristöstä, jossa 

kaikki tunsivat toisensa. Esterin usko itseen näyttää toteutuvan sosiaalisella 

ulottuvuudella perheyhteisössä ja yhteisissä kokemuksissa, mutta myös turvallisen 

asuinympäristön kautta. 110 Lisäksi Esteri oli lapsena useana vuonna kesälapsena 

herännäiseen herätysliikkeeseen kuuluvassa perheessä, jolloin hän kertoo 

käyneensä pyhäkoulussa ja oppineensa erilaisen elämänasenteen. 

 

Mulle on aina ollut tärkeätä tuo perhe, läheisyys, ihmiset... Nämä perheen yhteishetket, me 

pidettiin kotona esitelmiä. Se oli mukavaa aikaa. Perhe kokoontui. Ne oli tärkeitä, sitten ne 

kaikki yhteisruokailut, sienestämiset, marjastamiset, kaikki museossa käynnit, kirkossa 

käynnit…siellä (maalla) näki tavallaan erilaisen elämänasenteen… nähtiin se maalaiselämä, 

porsaat, lampaat, lehmät, käytiin lakassa ja vihtoja tekemässä. (Esteri) 

 

Kuten Merita niin Ismokin tuo esiin jo lapsuudessa alkaneen 

henkilökohtaisen sitoutuneisuuden uskontoon. Se pohjautuu omiin kokemuksiin, 

jotka vahvistavat tietoisuutta Jumalan olemassaolosta. Meritalla se liittyy yhteisön 

opetuksen ja toiminnan kautta sisäistettyyn kokemukseen Taivaan isästä. Ismolla 

se liittyy puolestaan hänen veneilykokemukseensa noin kymmenenvuotiaana, 

jolloin häntä uhkasi hukkuminen. Tapahtumassa ei ollut ketään ihmistä paikalla, 

joten hän oli itsensä varassa. Ismon kokemuksen mukaan hän kohtasi Jumalan ja 

Jumala pelasti hänet. 

 

Mä muistan hyvin. Mä pelästyin. Mä tiesin, mitä meinasi tapahtua. Se oli lähellä mun lähtö. 

Se oli korkeampi voima, joka mua piteli, että sain veneen laidasta kiinni. Se oli hirveä 

pelastus. Se tuntui, että nyt jokin otti musta kiinni, että mä en pääse painumaan tuonne 

pohjaan. (Ismo) 

 

Edellä mainittu pelastuskokemus oli Ismon kertoman mukaan ensimmäinen 

kokemus Jumalasta, joka varjelee ja suojelee. Kiinnostavaa on se, että 

transsendenttinen tietoisuus Jumalasta syntyy immanenttisen kokemuksen kautta. 

Katson sen kuvaavan sitä, että usein muodostetut ja ylläpidetyt kahtiajakoisuudet 

kuten sekulaari ja usko tai Baileyn mukaan ”erilaiset maailmat” ovat 
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ennemminkin teoreettisia rakennelmia, eivät kokemusten kautta todennettuja. 111 

Vastaavanlaisia kokemuksia Ismolla on myöhemminkin elämässään. Kokemukset 

ovat kuitenkin vahvistaneet hänen uskoansa ja luottamustansa Jumalan 

varjelukseen. Edellä mainittu tapahtuma oli vakava ja se uhkasi maailman 

ennalta-arvattavuutta, mutta toisaalta vahvisti käsitystä sen hyvyydestä ja 

jatkuvuudesta. Se kuitenkin vaati kokemuksen Jumalan väliintulosta, joka on osa 

tilanteen uskonnollista merkityksenantoa. 112 Katson kuitenkin, että tapahtuma 

vahvistaa jumalauskon lisäksi myös uskoa itseen. Ismolla on olemassa varjelija ja 

suojelija, eikä elämä ei ole näin ollen vain omassa varassa, sillä hän on ihmisenä 

osa suurempaa kokonaisuutta.113 Se on osoitus myös uskonnollisesta copingista. 

Myös lapsuusympäristön seesteisyys näyttäytyy merkittävänä. Ismo viettää paljon 

aikaa yksin luonnossa ja eläinten kanssa. Se auttoi häntä olemaan kosketuksissa 

itsen ja luonnon kanssa. 114 Kuitenkin myös uskonnollinen, sosiaalinen ulottuvuus 

on läsnä Ismon elämässä mummon kautta. Mummo hoiti häntä lapsena ja Ismo 

kertoo mummon jättäneen häneen jonkinlaisen luottamuksen itseen, ihmisiin ja 

maailmaan. Mummo hoiti häntä maaseudulla, jossa vanhemmat kuitenkin olivat 

läheisessä kartanossa töissä.  

Parkin merkitysjärjestelmässä päämäärät tarkoittavat muun muassa niitä 

normeja ja ihanteita, joilla ihmiset arvioivat käyttäytymistä ja itsetunnon perustaa. 

Ne pitävät sisällään myös pitkän aikavälin tavoitteet. 115 Katson, että siihen 

liittyvät myös ne arvot, jotka haastateltavat ovat oppineet ja sisäistäneet elämän 

ohjenuoriksi lapsuudessa. Ajattelen niiden vaikuttaneen osaltaan siihen, millainen 

merkitysjärjestelmä haastateltavilla on aikuisuudessa. Sosiaalisuus, työnteko ja 

toisten huomioiminen näyttäytyvät merkityksellisinä. Ismo kertoo työn 

merkityksestä, johon liittyy vanhempien työnteon seuraaminen vierestä ja heiltä 

oppiminen. Sosiaalisuuteen liittyi jaettu kokemus. Meritalle naapureiden lasten 

hoitamisesta ja huolehtimisesta tuli merkittäviä arvoja. Hän oppi myös, että 

pyhäpäivän erottaminen arkisesta ahertamisesta on tärkeää. Lisäksi hänelle 

korostettiin, että lapsen pitää käyttäytyä kiltisti. Meritalle opetettiin vanhempien 

kunnioittamista ja sitä, ettei toiselle saa tehdä pahaa. Esteri omaksui 

lapsuudestansa välittämisen ja huolehtimisen ja yhdessä tekemisen arvoja. Kun 

edellä mainittuja arvoja tarkastelee Baileyn uskonnon ulottuvuuksien mukaan, ne 
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toteutuessaan täyttävät uskonnon tunnusmerkit, sillä eletty uskonto näkyy arjen 

sitoutuneisuudessa ja teoissa.   

4.2 Kuoleman kosketus 
Niin Esteri, Merita kuin Ismokin ovat kohdanneet läheisen kuoleman. Esteri 

painottaa isänsä ja kaksoisveljensä kuoleman merkityksellisyyttä, Merita taas 

vanhempiensa ja muutaman läheisen ystävänsä. Ismo on menettänyt 

pikkuveljensä, äitinsä ja avovaimonsa. Kuolema on menetys, joka ravistelee 

ihmisen merkitysjärjestelmää. Tulevaisuus ei ole enää ennalta-arvattava, 

turvallinen eikä ihmisen hallinnassa. Tulevaisuus näyttäytyy erilaiselta, enää ei 

ole yhteisiä hetkiä läheisen kanssa. Kuolema tuo väistämättä muutoksen. 116 Tätä 

helpottaa merkityksen löytyminen kuolemalle, joka on usein kompleksinen 

prosessi. 117  

Esterin merkityksenantoprosessi kuolemalle on kesken mutta se on 

etenemässä. Esterin kokemuksissa painottuu niihin liittyvä traumaattisuus. 

Arvioidut negatiiviset merkitykset kuolemalle johtavat usein pitkään prosessiin, 

jossa kuolemalle etsitään merkitystä. Kuolema on menetys, jolle ei voi mitään. 118 

Esteri menetti läheisensä onnettomuuksissa. Kuolemat olivat näin ollen äkillisiä ja 

ennalta-arvaamattomia, ja siksi vaikeuttavat merkityksen antamista. 119 Isä kuoli 

tulipalossa ollessaan yksin mökillä, ja veli kaatui hoitolaitoksessa kohtalokkaasti 

tulematta tajuihinsa. Lisäksi Esteri tunsi kuolemat omituisina tuntemuksina 

omassa kehossansa samaan aikaan ajatuksella, että nyt jotain pahaa tapahtuu. Hän 

ei kuitenkaan tiennyt, mistä oli kyse, joten tuntemukset lisäsivät huolenaihetta ja 

stressitasoa sekä negatiivista tilannearviota. 

 

Se (isä) oli lähtenyt sinne mökille, mulle tuli sellainen tunne, mä en osaa sanoa, mistä se 

tuli, semmoinen pelko. Mulla tuntui jaloissa aivan kauhealta, että nyt on jotain, ja sitten äiti 

soittaakin, että jotain on tapahtunut isälle. Mä tunsin sen jotenkin kehossani, mä ajattelin, 

että hei hetkinen, nyt on jotain pahaa. (Esteri) 

 

 Kuolleet eivät olleet myöskään vanhoja, jolloin kuolemaan on vaikeampi 

suhtautua. 120 Isän kuoleman traumaattisuutta lisää se, että isän kuollessa Esteri oli 
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17-vuotias ja keskellä nuoruuden kehityskriisiä, joka vaikeuttaa 

merkityksenantoprosessia. 121 Lisäksi kuolleet, niin isä kuin velikin, olivat 

Esterille hyvin läheisiä ja merkittäviä. Isän kuolemassa Esteri menetti 

huolenpitäjän ja suojan antajan ja rakkaan ihmisen, isän. On tutkittu, että 

onnettomuus kuolin tapana uhkaa ihmiselämän pyhyyttä ja jatkuvuutta ja oikeutta 

elää. 122 Siksi sen voi ajatella vaikeuttavan merkityksenantamista. Kun isän 

kuolemasta oli kulunut vuosi, äiti päätti laittaa Esterin sisäoppilaitokseen 

työstämään surua. Esteri ajattelee jälkeenpäin, että hänen olisi pitänyt puhua 

kuolemasta heti sen sijaan, että hän jäi kantamaan sitä yksin. Lisäksi koska on 

todettu, että sosiaalisen tuen puute edesauttaa PTSD:n syntymistä, pidän 

mahdollisena, että Esterin kokema menetys johti myös hänen kohdalla 

pitkittyneeseen stressitilaan. 123 Tässä valossa sisäoppilaitos näyttäytyy 

turvallisena yhteisönä, jossa on sekä tyttöjä että poikia, aikuisia, yhdessäoloa ja 

esitelmien pitoa. Nämä seikat muistuttavat Esterin seesteistä perheyhteisöä 

lapsuudessa ennen isän kuolemaa. Esterin mukaan ajanjakso helpottikin 

menetystä. Sosiaalisten suhteiden voikin katsoa palauttaneen turvallisuuden 

tunnetta ja koulunkäynnin elämän jatkuvuutta.  

Viivästynyt sureminen voi aktivoitua monienkin vuosien ja 

vuosikymmenten jälkeen jonkin uuden menetyksen yhteydessä. Pidän 

mahdollisena, että näin tapahtui myös Esterille. Isän suruun liittyi paljon 

traumatisoivia tekijöitä, joista nuoren oli vaikea yksin selviytyä, näin ollen suru 

saattoi aktivoitua veljen menetyksessä. 124  Niin isän kuin veljenkin kuolemat 

näyttäytyvät negatiivisina. Kun päämäärät ja uskot vaurioituvat läheisen 

kuollessa, sen on todettu aiheuttavan ristiriitaa, negatiivista tunnetilaa ja 

masennusoireita.125 Näin näyttäisi olevan Esterinkin kohdalla. On todettu, että 

merkityksen etsintä on pitkä ja vaikea prosessi. 126 Haastatteluhetkellä isän 

kuolemasta on ehtinyt kulua 40 vuotta ja veljen kuolemasta vajaa vuosi. Veljen 

kuolemaan liittyy myös outoja tuntemuksia.  

 

Kun mun veli menehtyi, mä tunsin yhtäkkiä, ettei henki oikein kulkenut hyvin ja se ei ollut 

astmakohtaus. Mä kysyin mun siskolta, monen aikaan se (veli) oli kuollut, ja se oli 

täsmälleen se kellonaika, jolloin mä olin tuntenut sen poismenon tavallaan. (Esteri) 
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Veljen kuolemaa edelsi ajanjakso, jolloin veli oli ollut hoitolaitoksessa. 

Esteri oli ollut viemässä hänelle syntymäpäiväkorttia, mutta koska veli oli siirretty 

toiseen hoitopaikkaan, Esteri ei löytänyt häntä, eikä saanut toimitettua korttia 

ennen kuolemaa. Esterillä oli ollut suuri tarve toimittaa kortti perille. Tämä lisäsi 

syyllisyyttä, johon liittyi myös ajatus siitä, että hänen olisi pitänyt kuolla ensin, 

sillä hän oli sairaampi. Hän koki myös päästäneensä veljensä kuolemaan, olihan 

hän toiminut veljensä edunvalvojana, ja nyt veli oli kaatunut ja kuollut 

vammoihinsa tulematta tajuihinsa. Esterin itsesyytös näyttää kohdistuvan hänen 

persoonaansa ja toimintaansa. Se näyttää toimivan kognitiivisena copingina, joka 

kertoo tapahtuman merkityksen aiheuttaneen ristiriitaa ja ahdistusta.  Toisaalta se 

kertoo yrityksestä palauttaa oman elämän hallinta ja arvostus tilanteessa, jossa se 

on koetuksella. 127 Veljen kuoleman traumaattisuudesta kertoo hautaan 

siunaamiseen liittyvä kokemus.  

 

Mun sisko oli tosi huolissaan, mä en pystynyt viemään sitä kukkalaitetta arkulle, aivan 

vietti näin, mä en pystynyt. Myöhemmin kun käytiin haudalla, ja mun sisko luki jotain 

Raamatusta, niin mä en pystynyt sanomaan vieläkään mitään. Mulla se suruvaihe oli aivan 

kamalaa. Mä itsekin yllätyin siitä. Äidin kuolema oli paljon helpompi. Mä pystyin ottamaan 

vastaan sen, kun tämän mun kaksoisveljen kuoleman. (Esteri) 

 

Äkilliseen kuolemaan liittyy usein äkillisiä toissijaisia menetyksiä. Esterin 

esiin tuoman perusteella hän menetti kaksoisveljessään myös rakkaan ystävän, 

mutta myös sosiaalisen kuulumisen ja huolenpidon kohteen. Tämän lisäksi hän oli 

juuri menettänyt oman kodin ja jäänyt asunnottomaksi. 128 Äkillinen kuolema 

vaikuttaa näin ollen merkitysjärjestelmän päämääriin ja uskoihin. Turvallinen 

elämä oli muuttunut turvattomaksi. Ennalta-arvattava, johdonmukainen ja hyvä 

maailma muuttuikin sattumanvaraiseksi ja arvaamattomaksi. Läheisen kuoleman 

on todettu haavoittavan identiteettiä ja kyseenalaistavan hallinnan tunnetta. 129 

Muutto Ae-asumisyksikköön johti kuitenkin merkityksenantoprosessin 

aktivoitumiseen uskonnollisen kääntymiskokemuksen johdosta. 130 Esterin arvot 
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ja päämäärä muuttuivat. 131 Esteri alkoi käydä läheistensä haudoilla, vaikka 

käynnit olivat emotionaalisesti raskaita. Aiemmin Esteri vältti menemästä, sillä 

hän kertoo tulleensa surulliseksi ja masentuneeksi. Esteri on myös alkanut tehdä 

muistokansiota, johon hän kokoaa valokuvia. Hän hakee samoja piirteitä 

lapsistansa kuin edesmenneissä läheisissä on ollut. Suru tulee liikutuksen 

muodossa läsnä olevaksi haastattelutilanteessa. Näyttää siltä, että 

kääntymiskokemus on vaikuttanut positiivisesti copingiin, joka on vaihtunut 

passiivisesta aktiiviseksi sekä uudelleen arviointiin. Maailma ei olekaan enää niin 

turvaton, arvaamaton ja mielivaltainen paikka. Nyt Esterillä on valmiutta ja 

rohkeutta arvioida tilannekohtaisia merkityksiä positiivisemmin. Vihan ja 

syyllisyyden tunteet ovat vaihtuneet menetyksen ja surun tunteiksi. Ne eivät ole 

enää ylivoimaisia. 132  

Meritan kokemat läheisten kuolemat näyttäytyvät erilaisilta verrattuna 

Esterin. Merita on onnistunut antamaan merkityksiä kokemillensa menetyksille, 

joihin on ajallista etäisyyttä. Merita on menettänyt vanhempansa, mutta he 

kuolivat iäkkäinä. Iäkkäiden kuolema tuntuu luonnolliselta. 133 Merita ja hänen 

siskonsa ehtivät toimia vanhempiensa omaishoitajina useamman vuoden ajan. 

Vaikka erityisen läheisen äidin kuolinhetki oli yllätys, niin kuolema oli 

odotettavissa, sillä hän oli 82 vuotias ja sairastanut pitkään. Vaikka äiti oli 

halvaantunut, hän pysyi Meritan mukaan positiivisena ja uskoi tulevaan. Myös 

jäähyväisten jättäminen oli kaunis ja herkkä tilaisuus. Menetyksessä on auttanut 

kokemus siitä, että äiti on mulla tässä sydämessä, mukana kulkee, eihän se nyt 

ihan päivä päivältä. Näyttää siltä, että kiintymyssuhde äitiin on ollut turvallinen ja 

Merita on onnistunut jatkamaan sitä nyt kuitenkin uudessa muodossa surevan 

paikalta muistosuhteena. 134  Myös ajatus siitä, ettei kuolema ole loppu suhteelle, 

vaan suhde jatkuu, helpottaa menetystä. Siitä voi käyttää nimitystä kulttuurinen 

usko, jonka mukaan ihminen uskoo, että kuoleman jälkeen ihminen siirtyy 

parempaan paikkaan. 135 Jotenkin turvaan siihen, että hän on ollut mulle läheinen 

ja sitten mä näen hänet siellä, ihana jälleennäkeminen. 
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Merita tuo esiin, että hän on menettänyt myös omia ystäviänsä. Hän kertoo, 

että nämä menetykset eivät ole olleet helppoja. Merkityksenantoprosessissa on 

nähtävissä myös kielteisiä merkityksiä, kuten kuoleman epäreiluus. 136 

 

Mä olen kärsinyt niistä monia vuosia. Mutta jotenkin tuntuu, että mä näen ne sitten joskus. 

Juhlapyhät ovat joskus kaikkein pahimpia, silloin niitä muistaa, tulee välillä sellainen 

yksinäisyyden tunne. Jos toi ystävä olisi ollut mun kanssa läsnä, niin ehkä olisi parempi olla 

ja elää, kaikista läheisimmät ystävät on menehtynyt liian nuorina. Mutta sitten niistä 

ammentaa, että mitä hyvää ne ihmiset mulle teki, ja meillä oli hyvä olla yhdessä. Tulee 

semmoinen tunne, että he ovat nyt siellä, ja heidän on hyvä olla. (Merita) 

 

Näyttää siltä, että Merita on kuitenkin pidemmällä aikavälillä onnistunut 

luomaan positiivisia uudelleen arviointeja läheistensä kuolemille. On todettu, että 

usein uskonnolliset merkityksenannot auttavat. Merita uskoo jälleennäkemiseen 

taivaassa. Se näyttää helpottavan menetystä. Suhde ei lopulta katkeakaan 

kuolemaan. Merita on hyväksynyt menetykset ja on kiitollinen läheisistänsä ja 

yhteisistä kokemuksista. Näyttää siltä, että hän on pystynyt luomaan 

siirtymävaiheen jälkeen koherenssin menetyksen ja oman elämänsä välille. 137 

Meritaa on myös auttanut hänen päämääränsä, jonka mukaan elämään kuuluu 

luonnollisena osana syntyminen ja kuoleminen. Kuoleman tulisi kuitenkin olla 

rauhallinen ja hyvä. Merita kavahtaa ajatusta kuolla onnettomuudessa tai 

väkivaltaisesti, jolloin elämä jäisi ikään kuin kesken ja läheisten suru olisi tästä 

syystä raskaampaa. Tällaisia tuloksia on todettu myös aiemmissa tutkimuksissa, 

koska kuolin tapa on ristiriidassa päämäärän kanssa, jonka mukaan ihminen 

kuolee luonnollisen kuoleman vanhana. 138 

Ismo on kokenut myös läheistensä kuoleman. Hän on onnistunut antamaan 

niille uskonnollisen merkityksen, vaikka myös Ismolle kuolemat ovat aiheuttaneet 

ristiriitaa merkitysjärjestelmän kanssa. Ismo nostaa esiin pikkuveljensä, äitinsä ja 

avovaimonsa kuolemat. Ismo kertoo, että tieto pikkuveljen äkillisestä kuolemasta 

aiheutti sokkireaktion. Onkin todettu, että merkitysjärjestelmään kuuluu 

luonnostaan, että vanhukset kuolevat, eivät nuoret. 139Äkillinen traumaattinen 

kuolema herätti ristiriidasta johtuen negatiivisen arvioinnin tilanteen 

merkityksestä. Ismo lievensi menetyksen tuottamaa stressiä ja masennusta 
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alkoholilla. Alkoholin käytön, joka on välttelevä coping, on kuitenkin todettu 

pitkittävän negatiivista arviota tilanteesta, joka on uhannut vallitsevaa 

merkitysjärjestelmää. Alkoholin käyttö ei johda merkityksenantoon.140 Toisen 

tutkimuksen mukaan kohdatessansa menetyksen uskonnollinen ihminen kokee 

negatiivista mielialaa, sillä kuolema voi haastaa uskonnollista 

merkitysjärjestelmää. Ismon kohdalla siihen kuului usko suojelevaan ja 

varjelevaan Jumalaan. Kun aikaa kuluu, hän sopeutuu ja mieliala nousee. 

Kuitenkin uskonnollisen ihmisen on helpompi sisällyttää kuolema 

merkitysjärjestelmäänsä. 141  

 

Kyllä se oli hirveä kapina itselle, että sä saat tämmöisen tiedon, ei sitä meinaa uskoa. Mun 

täytyi soittaa poliisille, ja kyllä täällä on todettu näin. Se oli mulle kova paikka, mutta 

musta tuntuu, että mä olen päässyt kuiville. Mä olen herkkä ihminen, kyllä se vaikuttaa. Se 

masentaa. Kyllä mun täytyy myöntää, että munkin täytyi käydä välillä kaljalla ja ottaa 

välillä viinaa. (Ismo) 

 

Avovaimon kuolema oli yllättävä ja siksi traumaattinen. 142Ismo löysi 

avovaimonsa kuolleena kotoaan. Ismon mukaan avovaimo joi kaljaa suruunsa. 

Ismo kertoo, että taas kuolema yllätti ja hän jäi aivan tyhjän päälle. Myöskään 

oman äidin kuolema ei tuntunut lainkaan hyvältä, mutta surua helpotti ajatus siitä, 

että äiti oli ikääntynyt ja ehti elää pitkän ja hyvän elämän. 143 Ismon ajatukset 

kuolemasta näyttävät kuitenkin kääntyneen negatiivisuudesta positiiviseen 

uudelleen arviointiin kokemuksellisen uskonnollisuuden seurauksena. 144 Ismo 

puhuu levitaatio- eli ruumiista irtaantumiskokemuksestaan, jossa hän nousi 

muutaman kymmenen senttimetriä oman ruumiinsa yläpuolelle. Tämä kokemus 

oli merkityksellinen hänelle, ihmeellinen, mutta kuitenkin tilanteena luonnollinen 

ja levollinen. Kokemuksen merkitys ja vaikuttavuus ovat kuitenkin sen 

erityisyydessä. Sen kautta hän on saanut ymmärryksen siitä, että elämää on 

muuallakin.  

 

Kyllä mä sen tiedän, että muualla on ihan muuta. Mä uskon, että ihan varmasti on. Ei tämä 

maailma ole tässä maapallossa. Ei tämä tähän jää. En tiedä, missä kohdataan, mutta jossain 

kohdataan. (Ismo) 
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Kokemus vahvistaa kuoleman positiivista merkitystä. Se tekee niin myös 

vahvistamalla Ismon itsetuntoa, sillä hän kokee olevansa erityinen saatuaan 

osakseen yliluonnollisen kokemuksen. Se on näin ollen myös suojaava tekijä 

traumatisoitumista vastaan. 145 Tällaiset kokemukset vahvistavat myös 

pystysuoraa uskonnollisuutta. Ruumiilliset kokemukset auttavat laajentamaan 

tietoisuutta siitä, että elämä on enemmän kuin materia. Kokemus laajentaa 

näkökulmia elämään ja vähentää kuoleman pelkoa. 146 Ismo uskoo, että elämä 

jatkuu tuonpuoleisuudessa. Hän kertoo pääsevänsä sinne jo nyt rukouksen kautta. 

Uskonnollisessa merkityksenannossa rukous ja suhde Jumalaan tiivistyvät. Ismon 

kohdalla kyseessä on maaginen ja toiveikas merkityksenanto, johon kuuluu 

yhteydenpidon jatkaminen kuolleeseen. 147 Ismo kertoo rukoilevansa 

edesmenneiden läheistensä puolesta. Hän kertoo heidän auttaneen aikoinaan häntä 

ja olleen hyviä ihmisiä. Nyt hän haluaa vuorostaan tehdä heille hyvää, ja siksi 

muistaa heitä rukouksessa, että heidän olisi hyvä olla. Tämän lisäksi Ismo tuo 

ilmi, että hänen uskonnäkemykseensä vaikuttaa myös mummon luottamusta 

herättävä rooli hänen lapsuudessa. Se liittyy hänen uskonnolliseen 

merkitysjärjestelmäänsä, jossa maailma ja ihmiset ja Jumala ovat hyviä ja 

suojelevia. Myös huolenpito ja hyvän tekeminen näyttävät olevan Ismon 

päämääriä. 

4.3 Työn merkityksellisyys ja työttömyys 
Niin Meritalle kuin Ismollekin työ on erityisen merkityksellistä. Koska Esterin 

työura liittyy kotiäitiyteen, käsittelen häntä seuraavassa alaluvussa 

yksinhuoltajuuden yhteydessä. Merita ja Ismo ovat saaneet sisäistetyn mallin 

työntekoon jo lapsuudessa, jolloin se on osa merkitysjärjestelmän arvoja ja 

päämääriä sekä identiteettiä. Meritalla työ on nimenomaan sosiaali- ja hoiva-alan 

työtä. Kuten monella hoiva-alalla työskentelevällä, työ on elämäntarkoitus ja syy 

nousta ylös aamuisin. 148 Merita itse toteaa olevansa hoivaihminen. Sosiaali- ja 

hoitoalan työ on kiinteä osa Meritan identiteettiä. Se luo puitteen toteuttaa itseä ja 

tehdä sitä, mikä on itselle merkittävää. Meritan hoivatyön juuret ovat lapsuuden 

turvallisessa yhteisössä, jossa hän aloitti naapureiden lasten hoitamisen ja 

kerhojen pitämisen. Hän kertoo tehneensä myös aikuisiällä vapaaehtoistyötä 
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lasten ja nuorten parissa. Toisaalta työ ja vapaa-aika eivät kuitenkaan ole toisista 

erillisiä saarekkeita, vaan niissä molemmissa Merita ilmentää uskoansa, joka 

toteutuu auttamisena. 149 Hoitotyöntekijöitä tutkittaessa on todettu, että työ 

koetaan merkitykselliseksi, koska sen kautta on mahdollista auttaa.150 Merita on 

ehtinyt tehdä 14-vuotiaasta asti usean vuosikymmenen ajan töitä sosiaali- ja 

hoiva-alalla. Hän aloitti uransa siskonsa lapsen hoitajana ja sitten päiväkodissa. 

Työn ohessa hän sai pätevyyden niin päivähoitajaksi kuin lastenhoitajaksikin. 

Työn merkitys päämääränä tulee ilmi Meritan todetessa, että elämäntarkoitus on 

jaksaa ja niin paljon tehdä ja olla ihmisten kanssa tekemisissä, kun vaan. Merita 

on kokenut lyhytaikaista työttömyyttä, mutta palannut aina takaisin omalle alalle. 

Katson sen kertovan sisäistetystä hoitajuudesta, hoitajan identiteetistä, joka on 

merkittävä osa hänen merkitysjärjestelmäänsä. 

 

Tämmöisiä työttömyysjaksoja on ollut silloin tällöin, sitten mä olen tehnyt kaikkea muuta, 

lyhytaikaisia tämmöisiä keikkatöitä. Sitten olen aina hakenut takaisin sosiaalialalle ja aina 

on ollut niin hyvä onni, että mä olen päässyt. (Merita) 

 

Myöhemmin Merita toimi koulunkäyntiavustajana erityislapsille ja 

vanhempiensa kuoltua vanhusten hoidossa. Merita on pystynyt hyödyntämään 

työelämässä omaa kokemustansa niin äitinä kuin myös omaishoitajana.  

 

Koulunkäyntiavustajana mulla on ollut aina erityislapsia. Toisaalta mietin, että onko mua 

käytetty hyväksi, mutta se on vahvistanut mua. Olen pystynyt antamaan niille, kun 

itselläkin on ollut se oma poika. On pystynyt enemmän jakamaan niiden perheiden kanssa. 

(Merita) 

 

Meritan toteamus näyttäytyy merkityksenantona oman lapsen sairaudelle. 

lapsen erityisyydelle voi antaa positiivisia merkityksiä. Se on avannut uusia ovia 

työelämään, jossa hän on kyennyt omien kokemustensa johdosta ymmärtämään ja 

tukemaan toisia vanhempia. Tutkittaessa neurologista sairautta sairastavien lasten 

vanhempien sairaudelle antamia merkityksiä he toteavat, että heille on kehittynyt 

ymmärrystä erityislapsen elämää ja vanhemmuutta kohtaan. He ovat oppineet 

myös tiedollista ainesta sairaudesta. Se on myös avannut elämässä uusia 

mahdollisuuksia. 151 Meritan kertoman mukaan tämä on myös hänen 
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kokemuksensa. Toisaalta erityislapsen yksinhuoltajuus on leimannut Meritan 

työuraa.  

 

Koko ikä ollaan oikeastaan, mä olen aina joustanut hänen kanssaan. Aina kun hän sai 

koulupaikan, niin mä menin aina sitä mukaan, että aina on lähdettävä, haettava itsellekin 

paikka sieltä. (Merita) 

 

Merita on muuttanut lapsen koulupaikan mukaan ja etsinyt läheltä aina 

uuden työn. Hänellä ei koskaan ole ollut vakituista työtä. Tämä kertoo siitä, miten 

yksinhuoltajuus ja lapsen edun ajatteleminen ovat olleet keskeisiä päämääriä. 

Kuitenkin kokemus liittää hänet myös omaan äitiin ja auttaa hyväksymään 

tilanteen, sillä äiti jäi orvoksi kaksi vuotiaana ja asui sisaruksillansa. Olen 

samanlainen kiertolainen mun pojan kanssa.  

Viimeisin työttömyysjakso johti pitkäaikaistyöttömyyteen ja kuntouttavaan 

työtoimintaan. Työttömyys ei kuitenkaan ollut ainoa menetys, vaan 

elämänvaiheeseen liittyi muitakin menetyksiä. Merita kertoo elämän olosuhteiden 

muuttuneen. Hän menetti vanhempansa ja osan ystävistänsä, joutui leikkaukseen 

ja lopulta verenpaine nousi samalla tavalla kuin lapsen syntymän yhteydessä, 

mikä kertoo somaattisista stressioireista. 152 Leikkaus oli myös raju kokemus. 

Merita kertoo kokeneensa samanlaisen epätodellisen tunteen kuin lapsensa 

syntymän yhteydessä. Hän ei ollut varma elääkö hän enää. Samaan aikaan jo 

aikuinen lapsi muutti äitinsä luokse asumaan, koska hän oli menettänyt asuntonsa. 

Merita toteaa tilanteen johtaneen häätöön, koska vuokranmaksu jäi hoitamatta 

kahdelta kuukaudelta. Tätä ennen hän oli selvinnyt työttömyydestä tekemällä 

keikkatöitä ja palaamalla lopulta takaisin oman alansa töihin. Nyt tämän 

tavoitteen edessä oli esteitä. Merita kertoo kokeneensa lisäksi ikärasismia, ja 

siksikin yritti vielä kouluttautua lähihoitajaksi, muttei jaksanut viedä opintoja 

päätökseen. Meritan tavoite työllistyä omalla alalla vaikeutui tämän johdosta. On 

todettu, että työttömän kyky täyttää aika arvokkaalla ja tarkoituksellisella tavalla 

sekä suuntautuminen nykyhetkeen menneitä tai tulevia ruminoimatta lisää 

hyvinvointia. 153 Merita näyttää onnistuneet tässä aiemmin, mutta useiden 

päällekkäisten negatiivisesti vaikuttavien merkitysten johdosta nykyhetkeen 

keskittyminen ei enää auta ulospääsyyn eikä hyvinvointiin. 

Merkityksenantoprosessista käsin tarkasteltuna negatiivisia merkityksiä sisältäviä 
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menetyksiä kasautuu. Ne aiheuttavat ristiriitaa ja ylläpitävät korkeaa stressitasoa. 
154 Lopulta nämä kasaumat johtavatkin asunnottomuuteen.   

Myös Ismolle työ on merkityksellistä, mutta yhtä merkityksellistä on sen 

kautta tulevat työyhteisön ihmissuhteet. Ismon esiin tuoma vahvistaa ajatusta siitä, 

että päämäärät liittyvät toisiinsa ja vahvistavat toistensa vaikutusta. 155 Työn ja 

sosiaalisten suhteiden merkityksellisyys kumpuaa jo Ismon lapsuudesta, jolloin oli 

tärkeä katsoa vierestä vanhempien työskentelyä. Yhteinen, jaettu kokemus näyttää 

olevan tärkeä arvo. Työn ja sosiaalisten suhteiden merkitys tulee ilmi Ismon 

hyvän elämän kuvauksessa, mutta myös realistisuus. Tärkeä päämäärä on myös 

tasavertaisuus. 

 

Siihen varmaan liittyy työnteko ja ihmisten kanssa kanssakäyminen päivittäin, päivittäinen 

oleminen ja tekeminen. Semmoinen oikeudenmukainen, ettei ole riistoa puolin ja toisin 

kenelläkään, että ihmiset tulee, työnantaja ja työntekijä toimeen. Niinhän se olisi 

ihannehomma, mutta ei se aina niin mene.  (Ismo) 

 

Ismon työuran alku oli merkittävä, koska siihen liittyy yksi hänen elämänsä 

merkittävimmistä ihmisistä. Ismo oli 16-vuotias, kun eräs työmies kutsui hänet 

työporukkaansa mukaan. Tämän kutsun myötä hänelle kehkeytyi maalarin 

ammatti, joka oli myös sisällöllisesti inspiroivaa. Ismo kertoo olleensa tästä 

vilpittömästä teosta niin vaikuttunut, että hänkin hankki läheisillensä ja 

puolitutuille työtä omasta työpaikastansa. Ismo jäi kuitenkin työttömäksi lama-

aikaan. Työttömyys oli uhka Ismon merkitysjärjestelmän näkökulmasta mutta eri 

tavoin kuin Meritalle. Meritalla oli kokemus, että töitä löytyy, kun niitä hakee. 

Ismo kertoo, että työtä on vaikea saada, vaikka hakee. Arviot tilanteesta olivat 

erilaisia. Työttömyys johtaa myös identiteetin muutokseen, mitä Meritan kohdalla 

ei tapahdu, sillä hän on voinut harjoittaa hoitajaidentiteettiänsä myös 

vapaaehtoistyössä ja oman lapsensa huoltamisessa. Se on kestänyt myös 

väliaikaistyöt muilla työaloilla. Meritalla on ollut käytössä sopeuttavat 

selviytymiskeinot, joihin kuuluu tilanteen hyväksyntä ja positiivinen 

uudelleenarviointi sekä aktiivinen ongelmakeskeinen coping, jonka johdosta oma 

tilanne on saanut uuden merkityksen. 156 Näin ei ole kuitenkaan Ismon kohdalla, 

joka toteaa: Mä olin pitkäaikaistyötön. Hain mä töitä, mutta sitten sitä alkoi 

turhautua, ei niitä saa, vaikka hakee ja hakee. 
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Merkityksenantoprosessin näkökulmasta Ismon tekemä tilannearvio 

työttömyydestä on negatiivinen. Se on ristiriidassa keskeisten päämäärien kanssa. 

Lisäksi Ismolla ei ole mahdollisuutta hallita nykyisyyttä eikä suunnitella 

tulevaisuutta. Työttömyyden on todettukin katkaisevan jatkuvuutta, joka on 

keskeinen usko. 157 Työttömyys liittyy laajempaan ympäröivään 

yhteiskunnalliseen kulttuuriin, joka syrjäyttää ja tuottaa köyhyyttä ja heikentää 

sosiaalista asemaa ja sosiaalista varantoa.158 Työttömyys saattaa Ismon 

eriarvoiseen asemaan toisiin nähden ja on siten nöyryyttävää sekä aiheuttaa 

taloudellista huolta ja siten vaikuttaa itsearvostukseen. Vastaavia tuloksia on saatu 

aiemmin. 159 Jonkinlaisella työttömyyskorvauksella piti tulla toimeen, Ismo toteaa. 

Hän pyrki vähentämään ristiriidasta kumpuavaa stressitasoa välttelevällä 

copingilla. 160Olet varmaan kuullut, että tällaiset ihmiset, kun ne jäävät 

työttömiksi, niin ne alkavat dokailemaan, että se niin kuin helpottaa, kyllä sitä 

ehkä paremmin sietää. 

Ismolle työn mukana katosivat työpaikan sosiaaliset suhteet, mitkä liittyivät 

merkitysjärjestelmän päämäärissä toisiinsa. Onkin todettu, että työpaikan 

menetyksessä työntekijä menettää myös sosiaalisen verkostonsa, ja sen myötä 

yhteyden ja kuulumisen tunteen, ellei hänellä ole työn ulkopuolella sosiaalisia 

suhteita. 161 Ismolle työ on merkinnyt myös ajankulua ja ollut terapeuttista. 

Aikarakenteen säilyttämisen on todettua auttavan selviytymistä työttömyydestä 

huolimatta. 162 Näin ei näytä olleen Ismon kohdalla. Hänen on vaikea muistaa 

tarkalleen ajanjaksoja. Ei aina muista noita aikoja, kun tässä on tultu ja menty, 

mikä aika siellä ja tuolla. Kohtuukunnossa tässä ollaan, kun ajattelee näitä 

kaikkia menemisiä ja tulemisia. Ismo toteaa olleensa rauhaton ja vaihtaneensa 

ympäristöä. Tämä viittaisi stressiin ja siitä kumpuavaan ylivirittyneisyyteen. 

Näyttää myös siltä, että Ismo yritti vähentää stressitasoa sosiaalisen tuen avulla. 
163 Ismon kohdalla työkaverit vaihtuivat kapakkakavereiksi ja kapakka korvasi 

työpaikan, siten sosiaalinen ympäristö ja sen tarjoama tuki näyttävät kuitenkin 

jääneen yksipuoliseksi. Myös avovaimo oli työtön ja käytti alkoholia. Ismon 

kohdalla sosiaalinen tuki ei auta arvioimaan ja löytämään työttömyydelle uutta 
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merkitystä eikä kyseenalaistamaan vanhaa. 164 On kuitenkin mahdollista, että 

ajanvietto samassa tilanteessa olevien kanssa on auttanut säätelemään stressitasoa, 

koska silloin ei ole ollut tarvetta verrata itseä toisiin ja kantaa työttömän leimaa. 

Haastatteluhetkellä kapakkakavereiden tarjoaman sosiaalisen tuen merkitys on 

kuitenkin johtanut uudelleen arviointiin. Myös Ismon tuuri on kääntynyt.  

 

Mä tiedän, mitä jengiä siellä on, ne mun entiset kaverit, ne on ollut kapakkakavereita 

periaatteessa, kaljalla puhuvat paskaa, anteeksi jos sanon näin. Mutta kuitenkin mä oon 

tiedostanut, miten mä oon päässyt irti, kuin tsägällä. (Ismo) 

  

Riippumatta työttömyydestä Ismo kertoo uskonnollisuuden tuoneen hänen 

elämäänsä merkitystä. Uskonnolliset kokemukset ovat vahvistaneet hänen 

identiteettinsä eheyttä, elämän merkityksellisyyden ja tarkoituksen kokemusta 

työttömyyden aiheuttamasta ristiriidoista, stressistä ja työmarkkinapettymyksistä 

huolimatta. 165 Ismo toteaakin, että uskonto koetaan. Hän tuo esiin jaetun 

uskonnollisen kokemuksen toisen ihmisen kanssa. Tämän perusteella voi ajatella, 

että se on ollut emotionaalis-sosiaalista copingia.166 Yhdessä nämä kaksi 

onnistuvat saavuttamaan tavoitellun päämäärän, kuulua johonkin itseä 

suurempaan, vaikkei se olisikaan työpaikka. 167 Uskonnollinen kokemus näyttää 

luovan otollisen tapahtumapaikan. Lisäksi kokemuksesta johtuen Ismo voi nähdä 

itsensä positiivisessa valossa. 168 

 

On mulla yksi toinenkin kokemus, tämä kupolimainen korona, mä olen kokenut sen 

yhdessä mun kaverin kanssa. Se oli upea näky kuin kirkon kappeli se lähtee säteittäin, me 

ollaan ihan kuin siinä alla. Se on kyllä harvinaisen hieno ja ehkä niitä ei moni näe. 

Jälkeenpäin miettii, oliko mulla ja hänellä tarkoitus nähdä tämä. Ihminen tuntee itsensä 

äärettömän hiukkaseksi semmoisen tavatessaan, katselee sitä lumoissaan. (Ismo) 

4.4 Päättyneet parisuhteet ja yksinhuoltajuus 
Niin Esteri, Ismo kuin Meritakin ovat kokeneet joko yhden tai useamman avo- tai 

avioeron. Ismon ensimmäinen avoliitto päättyi työttömyyteen ja siitä kumpuaviin 

seurauksiin. Ismon mukaan ero oli jälkeenpäin ajatellen turha. Merkityksenanto 

näkyy ymmärryksenä siitä, että työttömyys ja alkoholinkäyttö aiheuttivat turhaa 

riitaa, joka johti eroon. Kolmas avoliitto päättyi eroon häädöstä johtuen, 
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avopuoliso sai asunnon toisesta asumisyksiköstä, mutta yhteys säilyi. Molemmat 

entiset avopuolisot kuolivat alkoholin liikakäytön seurauksiin myöhemmin. Ismo 

toteaa avopuolisoidensa olleen luotettavia, hyviä ihmisiä, koska he yhdessä 

huolehtivat elämisen kulut. Ismo näyttää hyväksyneen tapahtuneet. Ismo käyttää 

kognitiivista copingia, mutta ehkä myös huumoria copinginaan, koska hän vertaa 

itseänsä entisiin avovaimoihinsa. Mun täytyy alkaa raittiita etsimään, en mä muita 

saa. Ne on niin hirveitä juoppoja vissiin. Ismo toteaa itsestänsä, ettei hän ole 

alkoholisti. Lisäksi hän toteaa: Ismo, sä oot kova jätkä, kun sä pärjäät vielä. 

Omaa tahtoa se vaatii, ei tämä ole mistään muusta kiinni. 

 Meritalla on takana yksi avoero. Parisuhde oli alun alkaenkin vaikea. 

Merita kertoo kadottaneensa uskonsa parisuhteen rikkinäisyyden vuoksi. Tämä 

näyttää vahvistavan sitä, että Meritan eletty uskonto todellistuu sosiaalisissa 

suhteissa. Hän toteaa myös, että hän ei ollut enää sama ihminen kuin aiemmin. 

Parisuhde on tämän perusteella vaurioittanut Meritan itsearvostusta ja päämäärää 

hyvästä parisuhteesta. Se vaikutti myös Meritan käsitykseen itsestä ihmisenä.169 

Parisuhteen rikkoutumisen on todettu vaikuttavan itsetuntoon, mielenterveyteen ja 

ylipäätään luottamuksellisten ihmissuhteiden kehittymiseen ja ylläpitämiseen. 170 

Merita ei kerro uudesta parisuhteesta. Merita arvioi parisuhteensa merkityksen 

negatiiviseksi jo ennen eroa ja silloin se myös ylläpitää suhteen stressitasoa. 171 

Merita toteaa ajatelleensa jo yhteistä lasta odottaessaan, ettei meistä tule mitään. 

Tällä hän tarkoitti avioliiton solmimista. Kuitenkin avopuoliso jätti hänet juuri 

ennen lapsen syntymää. Tilanteen stressitasosta ja traumaattisuudesta kertoo se, 

että Meritan verenpaine nousi ja sen johdosta lapsi vammautui lievästi 

synnytyksessä. 172 Stressitasosta kertoo myös koettu epätietoisuus siitä, onko hän 

itse enää elossa. Merita ja lapsi olivat molemmat tehohoidossa. Merita pelkäsi, 

ettei lapsi selviä. Hän arveli myös, ettei itse selviäisi lapsen menetyksestä. 

Päämäärän keskeisyydestä merkitysjärjestelmässä on todettu, että mitä 

keskeisempi se on, sen uhkaavampaa sen menettäminenkin on. 173 Se voi johtaa 

PTSD:hen mutta myös posttraumaattiseen kasvuun. 174 Meritan 

merkitysjärjestelmän näkökulmasta niin äitiys kuin hoivaaminenkin ovat tärkeitä 

                                                                                                                                 
168 Janoff-Bulman 1992, 119. 
169 Park & al. 2013b, 20; Park & al. 2016, 832. 
170 Park & al. 2016, 841; Simonic 2017, 1650. 
171 Park 2006, 393. 
172 Henriksson & al. 2008, 279. 
173 Park & al. 2016, 836. 
174 Steger & al. 2015, 113. 



 45

päämääriä, siksi lapsen menetys olisi hänelle vakava uhka. Odotettu ja kannettu 

uusi elämä ei ollutkaan itsestäänselvyys. 

Vaikka hajonnut parisuhde ennen lapsen syntymää päätti lopullisesti 

päämäärän ideaaliperheestä, se samalla vahvisti sitoutumista lapseen, josta tuli 

keskeinen merkitys elämässä ja annettu merkitys parisuhteelle. Tällainen 

merkityksenanto vähentää stressioireita ja auttaa sopeutumaan tilanteeseen. 175 

Myös uskonnollisuus auttoi Meritaa ylläpitämään merkitystä kriisitilanteessa. Hän 

koki enkeleiden läsnäoloa ja alkoi rukoilla. Rukouksen avulla ihmiset ovat 

kokeneet saavansa voimaa ja tukea Jumalalta. Rakastavan ja hyväksyntää 

osoittavan jumalakokemuksen kautta turvallisuuden tunne, luottamus ja oma 

ihmisarvo ovat vahvistuneet erotilanteen vaikeudesta huolimatta. Pystysuoran 

uskonnollisuuden onkin todettu pehmentävän stressinaiheuttajan iskuja. 176 

Merkitysjärjestelmän näkökulmasta uskonnollisuus auttaa uskomaan elämän 

jatkuvuuteen ja hallintaan, vaikka negatiivinen merkitys ja ristiriita ovatkin 

olemassa. Kaikkein tärkeintä Meritalle oli, että lapsi selviytyy. 

Yksinhuoltajuudesta tuli uusi positiivinen päämäärä. Hän päätti sitoutua lapseensa 

kaikin käytössä olevin keinoin, joista uskonnollisuus näyttäytyy merkittävimpänä. 

Se toimi copingina. 177  

 

Mä luulin, ettei mun lapsi hengittänyt, ja mä olin lähellä, musta tuntui, että mulla oli 

suojelusenkeli siinä. Siinä tuli uudestaan se, että mitä mä teen, jos mä menen tästä tai mun 

poika menehtyy, niin sitten mulla kaatuu kaikki. Siinä vaiheessa tuli se, että alat vaan 

rukoilla entistä enemmän. (Merita) 

 

Traumaattisesta tilanteesta selviämiseen auttavat niin uskonnollisuuden 

rooli kuin sitoutuneisuus lapseen ja sen tuoma merkityskin. Niillä kaikilla on 

keskeinen paikka Meritan merkitysjärjestelmässä. 178 Myös emotionaalisen, 

sosiaalisen tuen on todettu olevan tärkeää, jotta ihminen selviää traumaattisesta 

kokemuksesta. 179 Synnytyssairaalassa Merita kokee saavansa tukea 

sairaalapapilta. 

Esterillä puolestaan on takana kaksi avioeroa. Ensimmäinen avioliitto 

päättyi 16 ja puolen vuoden jälkeen kahden yhteisen lapsen isästä, joka sairastui 

psykoosiin. Tilanne oli yllättävä ja vakava, ja piti stressitason korkealla. Esteri 
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muutti kahdeksi kuukaudeksi lastensa kanssa turvakotiin ennen uuden asunnon 

löytymistä. Perheyhteys oli Esterille erityisen merkityksellinen lapsuudesta 

lähtien, siksi tilanne uhkasi myös Esterin merkitysjärjestelmää. Avioliiton 

jatkaminen tuntui Esteristä mahdottomalta, vaikka ero olikin harmillista. Niin 

aviopuolison menetys kumppanina, aviostatuksen kuin naimisissa olevan 

identiteetin menettäminen olivat vaikeita. 180 Parisuhteen keskeisyydestä Esterin 

merkitysjärjestelmässä kertoo se, että he yrittivät vielä yhdessä elämistä eronkin 

jälkeen, mutta suhteen jatkaminen ei kuitenkaan enää onnistunut. Tällaiseen 

emotionaalisen avioeron vaiheeseen kuuluu irtipäästäminen yhteisestä 

päämäärästä, koska ei ole enää toivoa yhteen palaamisesta. Vaihe on 

merkityksellinen, vaikkakin koettuna kivulias.181 Pariskunnan välit olivat riitaisat 

jonkin aikaa. Sen voi katsoa liittyvän menetyksen kokemukseen, joka purkautuu 

vihana, pettymyksenä, syyllisyytenä ja häpeänä. 182 Perheyhteyden 

merkityksellisyydestä arvona ja päämääränä kertoo myös se, että Esteri ja entinen 

aviomies päätyivät sopuun ja ovat tällä hetkellä ystäviä. Anteeksianto ja sovinto 

sekä ystävyys ovat positiivisia annettuja merkityksiä päättyneestä avioliitosta. 

Niiden johdosta perheyhteys voi jatkua avioerosta huolimatta. Perheyhteys 

näyttää olleen Esterille keskeinen arvo ja päämäärä, jonka hän haluaa säilyttää. 

Näin ollen myös anteeksianto on päämäärä, joka palauttaa suhteen läheisyyden, ja 

se toteutuukin usein juuri tyydyttävissä, sitoutuneissa ja läheisissä ihmissuhteissa. 

Vaikka avioliitto ei jatkanut, niin yhteys säilyi anteeksiannon avulla. 

Anteeksiannon on todettu lisäävän hyvinvointia, mielenterveyttä, itsehyväksyntää 

ja elämän tarkoitusta.183 

 

Se vähän tavallaan harmitti se avioliitto. Meillä oli jonkin aikaa, pari vuotta, ettei meillä 

ollut puhevälejä. Viime vuosina mietittiin, että mitä mieltä on koko ajan olla 

vihamielisyyttä, vietetään kuitenkin joulu ja syntymäpäivät yhdessä. Nytkin se soittaa mulle 

melkein joka toinen päivä tänne. (Esteri) 

 

Esterin toinen avioliitto päättyi kahdeksan kuukauden tuntemisen ja kahden 

aviokuukauden jälkeen, koska mies oli Esterin mukaan väkivaltainen alkoholisti. 

Parisuhde päättyi siihen, että mies vahingoitti Esterin poikaa, kun tämä yritti estää 
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miestä tulemasta kotiin. Esteri oli kokenut avioituessaan, että hänen tehtävänsä oli 

parantaa mies alkoholismista. Hän ei kuitenkaan onnistunut, joten päämäärä jäi 

saavuttamatta. Mies ei parantunut, eikä avioliitto jatkunut. Esteri toteaa annetusta 

merkityksestään, ettei toista ihmistä voi parantaa, ellei tämä itse sitä tee. Lisäksi 

hän toteaa lasten ja oman terveyden olevan ensiarvoisen tärkeitä päämääriä, ei 

väkivaltaisen avioliiton jatkaminen. Tämä kertoo myös uusista arvoista ja 

päämääristä. Parisuhteen vahingollisuudesta kertoo se, ettei Esteri pystynyt 

käsittelemään tapahtunutta yksin. Esteri kävi psykiatrin luona keskustelemassa 

neljä vuotta ennen kuin tilanne helpottui. Esterin oireet kertovat parisuhteen 

järisyttäneen hänen merkitysjärjestelmäänsä, elämän merkityksellisyyttä, 

päämäärän mahdottomuutta kuin uskoa omaan arvoon ja itsehallintaankin. Oireet 

kertovat myös PTSD:stä. 184 

 

Mulle tuli traumoja, mä en saanut nukuttua, mulle tuli paniikkikohtauksia, mä en saanut 

niitä pois millään. Mä en yksin pärjännyt. Mun oli pakko saada tasapainoon tämä juttu. 

(Esteri) 

 

Esteri hankki miehelle lähestymiskiellon ja haastoi hänet oikeuteen. 

Maailma ja ihmiset itsessään eivät olleet osoittautuneet oikeudenmukaisiksi, siksi 

oikeudenmukaisuutta piti aikaansaada itse. Tämä kertoo Esterin turvautuneen 

ongelmakeskeiseen, aktiiviseen copingiin, vaikka hän kertoo oikeuteen 

menemisen olleen rankka paikka, kun oli niitä väkisinmakaamisyrityksiä ja muita 

väkivaltaisuuksia. Tuskallisessa prosessissa hän sai tukea pojaltansa, joka on ollut 

hänelle jo syntymästä lähtien erityisen läheinen. Tämä kertoo sosiaalisen tuen 

merkittävyydestä. 185   

Niin Esteri kuin Meritakin olivat yksinhuoltajia. Yksinhuoltajuus oli 

kuitenkin erilaista. Meritan lapsi tarvitsi erityistä huomiota, kun taas Esterin 

toinen lapsista oli tärkeä tuki äidillensä. Lisäksi Merita oli yksinhuoltaja lapsen 

syntymästä lähtien, kun taas Esteri oli siitä lähtien kun lapset olivat murrosikäisiä. 

Esterin lasten isä avusti taloudellisesti ja yhteys säilyi. Meritan lapsen isä oli 

kuvioissa mukana kymmenen vuotta, mutta suhde oli huono. Merita kertoo pojan 

tulleen luonteeltansa ja ulkonäöltänsä isäänsä. Meritan mukaan poika on myös 

kärsinyt omista sairauden piirteistänsä, vaikka myös Merita on saanut osakseen 

lapsensa kiukkua, joka on seurasta hänen tunne-elämänsä haasteista. Kuitenkin 
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kuten neurologista sairautta sairastavien lasten vanhempiin kohdistuneessa 

tutkimuksessa on todettu, niin myös Merita osaa uudelleen arvioida pojan 

sairauden positiivista puolta. Riippumatta sairaudesta hänellä on saavutuksia. 

Suurista vastoinkäymisistä johtuen myös tavanomaiset asiat näyttäytyvät 

merkittävinä. 186 

 

Hän on ensin syntynyt, ollut teholla pitkän aikaa, ja hän on kärsinyt siitä, ja käynyt 

erityiskoulut. Kuitenkin hän aina jaksaa sanoa, että hän on valmistunut ammattiin ja käynyt 

armeijan. (Merita) 

 

Merita kertoo merkityksenantoprosessistansa, jossa vuorotteli päättyneen 

parisuhteen hyväksyminen ja katkeruus siitä, että muilla näytti olevan onnellinen 

ydinperhe, mutta hänellä ei. Merita näyttää kuitenkin hyväksyneen erityislapsensa 

yksinhuoltajuuden. Lapsi toi elämään järjestyksen ja suunnan, sillä Merita eli 

lapsen ehdoilla. Toisaalta hyväksyminen ei ollut suoraviivaista ja helppoa. 

Merkityksenanto toteutuessaan syntyy usein suuren stressitason seurauksena, joka 

johtaa vähitellen hyväksymiseen. 187 Kuitenkin Merita toteaa, että se on ollut mun 

elämää ja tämä on nyt tätä elämää. Suhde aikuiseen poikaan jatkuu 

intensiivisenä. Yhteydenpito on päivittäistä. Meritan ja Esterin päämääränä on 

sitoutuneisuus äitiyteen. Molempia on auttanut koettu sosiaalinen tuki.188 Merita 

sai tukea äitinsä suvulta ja Esterille voimaa on antanut erityisesti toinen pojista.  

4.5 Kotiin asumaan 
Kutsun Esteriä, Meritaa ja Ismoa kotiinpalaajiksi, sillä muutto näyttää tuottaneen 

heille seesteisyyttä ja pysyvyyttä ja lisänneen siten itsehallinnan ja arvokkuuden 

kokemusta. Haastatteluhetkellä kaikki ovat kotiutuneet. Ismo oli positiivisesti 

yllättynyt siitä, että hänen oli mahdollista muuttaa kyseiseen asumisyksikköön. 

Ennen muuttoa Ismo ehti olla asunnottomana muutaman kuukauden. Hän asui 

kaverinsa autotallissa. Asunnottomuus johtui häädöstä, joka oli seurausta siitä, 

että Ismo oli vaatinut äänekkäästi rauhaa kerrostaloyhtiössä, jossa asui 

viinanvälittäjä. Ismon mukaan viinanvälittäjän toiminta ylläpiti levottomuutta 

ympäri vuorokauden. Ismo tuo esiin, että hänet haastettiin oikeuteen, sillä hänen 

katsottiin aiheuttavan häiriötä taloyhtiössä. Häädön myötä hän päätyi 

asunnottomaksi. Muutto Ae-asumisyksikköön oli käänteentekevä. Hän ei 
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odottanut saavansa asuntoa, eikä edes osannut sitä hakea, mutta sosiaalityöntekijä 

oli aktiivinen ja asunto järjestyi. Mä asuin aika kurjissa oloissa tuolla 

ravintoloitsijan autotallissa. Korkea stressitaso asunnottomuudesta ja negatiivinen 

arvio tilanteesta kääntyi positiiviseksi. Ismo tulkitsee merkitysjärjestelmänsä 

kautta Jumalan olevan teon takana. Asunnottomuuden kokemukselle ja 

kärsimykselle löytyy kiitollisuuden kautta annettu positiivinen uudelleen arviointi 

asunnon järjestymisen myötä. Ikään kuin jonkinlainen palkkio, oot vähän joutunut 

kärsimään. Myös hyvä tuuri näyttää palanneen. Ne kertovat uudelleen 

arvioinnista, joka palauttaa yhteyden entisen uhatuksi tulleen ja nyt uudistuneen 

merkitysjärjestelmän välille. 189  

 

Aika hyvä tsäkä käynyt, tuuri oikeasti, Jumalan lahja voi sanoa, ettei näitä niin vain satu 

tämmöisiä tuureja. Ikään kuin jonkinlainen palkkio, olet vähän joutunut kärsimään, mutta 

nyt sulla on (asunto). (Ismo) 

 

Ismo ei muuttanut merkitysjärjestelmänsä sisältöä, mutta olosuhteiden 

muuttumisen johdosta tilannearvio kääntyi positiiviseksi. 190 Merkitysjärjestelmän 

näkökulmasta muutto sekä samaan aikaan eläkkeelle jääminen johtivat 

positiiviseen arvioon maailman oikeudenmukaisuudesta ja reiluudesta, joka 

aikaisempien kokemusten johdosta kyseenalaistunut. Muutos vaikuttaa 

positiivisesti myös elämän merkityksellisyyden kokemiseen sekä identiteettiin ja 

itsearvostukseen. Eläkkeelle jääminen tarkoitti pitkäaikaistyöttömyyden 

päättymistä. Ismo kokee olevansa kuten kuka tahansa kansalainen. Hänen ei 

tarvitse kantaa pitkäaikaistyöttömän leimaa. Tunnen olevani kuten muutkin 

kansalaiset. Eläkkeelläni tulen toimeen. Työttömänä ollessa yhteiskunnallinen 

oikeudenmukaisuus ei toteutunut Ismon kokemana. Hyvä sai osakseen pahaa. Hän 

ei pystynyt hallitsemaan sitä, mitä hänelle tapahtui. Työstään innostunut maalari 

laitettiin työttömäksi, mikä puolestaan vähensi kokemusta maailman hyvyydestä 

ja oikeudenmukaisuudesta. Työeläkkeen johdosta tulot paranivat. Hän kokee 

hoitaneensa aikoinaan asiansa hyvin, ja nyt on muiden vuoro tehdä sama häntä 

kohtaan. Ismo on tyytyväinen, että pystyy itse huolehtimaan tulonsa ja menonsa, 

ja rahaa jää myös säästöön. Hänen ei tarvitse kärsiä enää köyhyydestä. Tämä on 

lisännyt hänen hallinnan tunnettansa, itsearvostustansa ja arvokkuuden 
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kokemustansa.191 Asunnon järjestyminen ja eläkeläisen identiteetti johtivat myös 

muutokseen alkoholin käytön suhteen, sillä enää ei ollut työttömyyden 

ylläpitämää korkeaa stressitasoa ja ristiriitaa tilanteen merkityksen ja omien 

päämäärien välillä. Mä oon päässyt niin hyvään jamaan, ettei mun enää tarvitse 

dokata ja polttaa röökiä. Mä olen niin kova ukko. Mulle ei maistu enää. Muutto 

johti irrottautumiseen entisestä sosiaalisesta toimintaympäristöstä, joka ylläpiti 

tietynlaista sosiaalista käyttäytymistä. Muutto näyttäytyy toimivana 

ongelmanratkaisustrategiana. 192 

Tällä hetkellä Ismon elämässä näyttää toteutuvan hyvä elämä, koska se on 

johdonmukainen hänen merkitysjärjestelmänsä kanssa. Hän osallistuu 

työtoimintaan, asuu yhteisössä ja nauttii sosiaalisista suhteista, mutta hänellä on 

silti oma koti, eikä hänellä ole taloudellisia huolia. Hän on myös samanarvoinen 

toisten kanssa. Nuoruudesta kumpuava usko maailman oikeudenmukaisuuteen ja 

hyvään tuuriin on palannut hänen elämäänsä muuton myötä. 193 Työtoiminnan hän 

kokee hyväksi terapiaksi ja huumori muiden työtoimintaan osallistuvien välillä 

tuo hyvää mieltä. Näyttää siltä, että saatavilla oleva sosiaalinen tuki on muuttunut 

positiiviseksi ympäristön muuttumisen johdosta. Se tasapainottaa Ismoa niin, että 

hän välillä uskaltaa vetäytyä yksinäisyyteen omaan asuntoonsa. 194 Mä olen jonnin 

verran välillä yksin, ja se on hyvä. Mä saan omaa syvyyttä ja oman näkemykseni. 

Se viittaa myös lapsuuden arvojen ja päämäärän palaamiseen. Silloin Ismo vietti 

aikaa yksin ja koki yhteyttä luonnon ja eläinten kanssa.  

Ismolla ei ole tavoitteena muuttaa asumisyksiköstä pois. Hän kokee 

nykyisen kotinsa olevan paras koti lapsuudenkotinsa jälkeen. Annetuista 

merkityksistä yksi tärkeimmistä on identiteettitasolla tapahtunut muutos. Ismo tuo 

esiin, että muutto ja alkoholin jättäminen ovat tuoneet levollisuutta ja 

rauhoittaneet häntä. Ismo antaa viimeaikaisille käänteentekeville tapahtumille 

uskonnollisen merkityksen. Onkin todettu, että merkitykselliset, uskonnolliset 

kokemukset johtavat vähitellen uskonnolliseen muutokseen. 195 Näin näyttää 

tapahtuvan Ismon kohdalla, kuten tarinan juonne nyt paljastaa.  
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Mulla on tapahtunut jokin muutos. Mä olen kuitenkin selviytynyt. Mulla menee herkästi 

kiittimet ristiin iltaisin. Mä olen saanut ehkä tuon sielunrauhan, todennäköisesti. Mä luotan 

Jumalaan. Mulla on aika hyvä olla tänä päivänä, oikeasti. (Ismo) 

 

Ismo toteaa olevansa kristitty ja uskovansa Jumalaan. Jumala on hänelle 

suojelus ja korkeampi voima, joka koetaan. Jumala näyttäytyy rakkaudellisena 

auttajana, joka on osoittanut olemassaolonsa ja voimansa pelastus- ja 

ihmekokemuksissa. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että elämäntilanteen seestyessä 

myös oma mieli seestyy koettavana sielunrauhana. Näin ollen 

jumalakokemukseen näyttää vaikuttavan myös sosiaalinen ympäristö. Vaikka 

Jumalalla on keskeinen merkitys Ismon uskonnollisessa merkitysjärjestelmässä, 

niin hän korostaa myös omia, positiivisia, persoonallisia voimavarojansa, jotka 

ovat auttaneet häntä selviytymään koetuissa menetyksissä. Kyseessä on 

kognitiivinen coping, jossa hän vertaa itseänsä muihin omaksi edukseen.  

 

Mä olen aika sopeutuvainen moneen tapahtumaan. Voi olla, että joku mun sijassani olisi 

joutunut vähän tiukemmalle. Mä luotan, että mä pärjään. Mä uskon, että mä en jää jumiin. 

Mä olen sen verran hyvää kamaa, että mä pysyn kasassa. Mä osaan olla vähän jyrkkäkin ja 

ilkeäkin. Mä olen semmoinen tahtohärkä, suojeleva härkä. (Ismo) 

 

Annetuista merkityksistä Ismo toteaa, että hän on menetysten johdosta 

kasvanut ihmisenä. Hän myös vertaa omia kokemuksiansa toisten fyysisen 

vammautumisen kokemuksiin, jonka johdosta hän voi todeta olevansa kuitenkin 

etuoikeutettu suhteessa heihin. Se on koettujen menetysten uudelleen arvioimista 

positiivisessa valossa. Tämä osoittaa myös Ismon sosiaalista luovuutta. 196 Hän 

toteaa olevansakin sosiaalisesti hoksaava. 

 

Alkaa laajemmin katsomaan elämän näkemyksiä, kun on tullut vähän mällejä ja muuta. 

Mutta mulle ei ole pahasti käynyt siinä mielessä, että mä, noh kyllä se henkisenkin vamma 

voi olla aika kova, niitäkin on ollut, mutta musta ruumiillinen vamma, pysyvä haitta, se on 

kova paikka kyllä. (Ismo) 

 

Muuttaessaan asumisyksikköön niin Esteri kuin Meritakin suhtautuivat 

siihen varauksellisesti. Esteri kertoo olleensa aluksi vihainen, koska hänen 

tavoitteensa asumisen suhteen olivat muualla. Meritakaan ei olisi halunnut 

muuttaa yhteisölliseen asumiseen, mutta totesi kuitenkin saaneensa kauniin kodin. 

                                                
196 Reichers & al. 2012, 352. 
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Niin Esteri kuin Meritakin muuttivat asumisyksikköön muutaman kuukauden 

asunnottomuuden jälkeen. Kuten edellä on tullut ilmi, Meritan elämässä tapahtui 

kasaumia, jotka aiheuttivat korkean stressitason ja johtivat lopulta häätöön. Elämä 

ei ollut enää hallittavissa, koska menetykset eivät olleet hallittavia. Se oli 

ristiriidassa Meritan merkitysjärjestelmän kanssa, koska Merita oli omaksunut 

uskon, jonka mukaan omilla toimilla elämää voi hallita. 197 Esteri puolestaan 

irtisanoi oman vuokra-asuntonsa julkisivuremontin vuoksi, sillä hän alkoi voida 

huonosti ja saada oireita. Hän oli aiemmin joutunut avioliittojensa ongelmista 

johtuen muuttamaan, mutta tuolloin uudet asunnot olivat järjestyneet helposti. 

Esteri ei osannut varautua, ettei tilanne ollut nyt samanlainen.  

Meritaa ja Esteriä yhdistävät menetysten kasautumat ja niiden aiheuttamat 

negatiiviset tilannearviot ja korkeat stressitasot. Merita tuo esiin, että hän kärsi 

pelkotilasta muuttaessaan. Hän oli toipumassa leikkauksesta ja käveli 

kyynärsauvan varassa. Hän myös epäili, onko hänestä asumaan yhteisössä, mutta 

tuumaili sitten, että kyllä hänestä on. Näin ollen Merita kykenee antamaan 

tilanteelle uuden positiivisen merkityksen. Esteri taas oli ahdistunut 

kaksoisveljensä äkillisestä kuolemasta. Yhteisvaikutus oli musertava. Naisten 

erona on se, että Merita päätti, ettei hän jää yksin omaan asuntoonsa, vaan aloittaa 

heti työtoiminnassa. Se kertoo aktiivisesta ongelmakeskeisestä copingista. Meritaa 

helpotti myös se, että hänen poikansa sai paikan toisesta asumisyksiköstä. Hänen 

ei tarvinnut huolehtia pojastansa. Merita kertoo turvallisuudentunteensa 

palautuneen vähitellen ja niin hän uskalsi kävellä ilman kyynärsauvaa. Esteri taas 

koki yksinäisyyttä ja eristäytyi. Hän kertoo olleensa vihainen muutosta ja 

pohtineensa veljensä kuolemaa. Hän kärsi unettomuudesta ja hänellä oli myös 

fyysisen sairauden oireita. Esterin käyttäytyminen viittaa ruminaatioon, jolloin 

stressitaso on korkea ja se puolestaan ylläpitää negatiivista ajattelua ja 

masennusoireita. Se on selviytymiskeino vaikeassa tilanteessa, jossa menetyksille 

ei vielä ole löytynyt merkitystä.198  

Meritan merkitysjärjestelmässä asunnottomuuden kokemus saa negatiivisen 

merkityksenannon. Merita itse toteaa selvinneensä kotinsa menetyksestä, ja 

saaneensa kauniin kodin, mutta silti tuo esiin, että asunnottomuus riistää ihmiseltä 

ihmisarvon. Onnellisuus taas on päinvastaista. 

 

                                                
197 Janoff-Bulman 1989, 118, 120. 
198 Nolen-Hoeksema & al. 2007 203. 
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Olla onnellinen on mulle sitä, että on hyvä terveys, rahaa ostaa ruokaa ja vaatteita ja katto 

pään päällä, että voisi olla pysyvä työpaikka ja pysyvä asunto ja hyvät ihmissuhteet. 

Mieluummin iloita kuin itkeä ja olla surullinen. Semmoinen elämänhalu, että elää rauhassa. 

(Merita) 

 

Merita tuo esiin, miten arjessa vaikuttava sosiaalinen, uskonnollinen coping 

auttaa häntä merkityksenantoprosesseissa. Aina kun mulla lähtee menemään 

huonosti, mä tapaan ihmisiä, ketkä on uskossa, ja mä pääsen eteenpäin. 

Uskonnollisuuden onkin todettu puskuroivan traumaattisissa kokemuksissa. 199 

Merita voi luottaa, että hän saa apua silloin, kun hän tarvitsee. Tämä kertoo 

sosiaalisen tuen merkityksellisyydestä. Se myös saa aikaan merkityksenantoa 

stressaavissa tilanteissa. 200 Marcua mukaillen tämänkaltainen uskonnollinen 

merkityksenanto on maagisuuden kaltainen. 201 Streibia mukaillen sitä voisi 

kuvailla mystiseksi merkityksenannoksi. 202 Muutto asumisyksikköön johti 

Meritan kristilliseen järjestöön, joka on ollut merkittävällä tavalla läsnä hänen 

elämässään lapsuudesta lähtien. Mulle usko on hirveän, se vaan tulee, koko aika 

tulee, vaikka välillä tuntuu, että se katoaa kokonaan, ja sitten se taas nostaa 

päätään, niin kuin XX:ssa se taas nosti päätään. Myös Meritan 

merkitysjärjestelmään kuuluva jumalakuva vahvistaa käsitystä jatkuvuudesta, 

hallinnasta ja siten turvasta. Lapsuudessa omaksuttu käsitys taivaan isästä pätee 

edelleen. Mikään menetys ei ole onnistunut kyseenalaistamaan sitä, mitä Jumala 

merkitsee. Hän on rakkaus, läsnä joka hetkessä, hän on armollinen, kaikkivaltias. 

Hän on semmoinen voimakas, hyväntahtoinen. Ei mun oma isä, vaan mun ylempi 

isä, on aina ollut.  

Merita kertoi hakevansa itselle vielä jotain, mikä vie hänen elämäänsä 

eteenpäin. Asunnottomuuden kokemus ja sitä edeltänyt menetysten kasauma 

näyttävät vahingoittaneen Meritan päämääriä, siksi hän tavoittelee palkallista 

työtä ja omaa asuntoa. Oltuaan jonkin aikaa työtoiminnassa hän päätyi hakemaan 

ja sai työharjoittelupaikan muistisairaiden palvelukeskuksesta. Se kertoo 

ongelmakeskeisen, aktiivisen copingin käytöstä. Asunnottomuuden 

traumaattisuudesta kertoo se, että Merita on joutunut uudelleen arvioimaan 

maailman hyväntahtoisuuden ja hallittavuuden. Kuitenkin hän toteaa olevansa 

menetysten jälkeen henkisesti vahvempi kuin aiemmin. Se kertoo kasvusta, joka 

                                                
199 Brune & al. 2002, 456; Mc Guire 1997, 32, 35. 
200 Park 2006, 394-395. 
201 Marcu 2007, 414. 
202 Streib 2008, 55. 
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ilmenee uudenlaisena suhtautumistapana stressaavassa tilanteessa. 203 

Asunnottomuustrauman vaikutuksesta kertoo kuitenkin uskonnollinen muutos, 

joka tulee ilmi sisältä päin kumpuavana rukouksena. Se on sisäinen asia, joka ei 

ole kiinni elämän olosuhteista ja sen ulkoisesta hallittavuudesta. Meritan esille 

tuomat seikat viittaavat rauhaan perustuvaan uskonnolliseen hyvinvointiin, jonka 

Merita on onnistunut saavuttamaan traumaattisten kokemustensa jälkeen. 

Keskeistä siinä on ollut ongelmakeskeisen, aktiivisen copingin ja positiivisen 

uudelleen arvioinnin käyttö. Tapahtumat ovat kuitenkin vaurioittaneet 

itsehallinnan tunnetta. 204 Vaikka Merita on luottavainen tulevaisuuden suhteen, 

tuo hän esiin samanlaista epätietoisuuden kokemista kuin lapsen syntymänkin 

yhteydessä, jota hän kuvaa: Mitä mä teen, minne mä menen. Rukous näyttää 

kuitenkin tukevan itsehallintaa ja rauhaa. 

 

Rukous jotenkin pulppuaa tuolta jostakin. Kun mä lähden tuosta portista tuonne XX:lle, 

niin mä laitan kädet ristiin ja kävelen melkein kädet ristissä tuon matkan. Mä pyydän, että 

olisi sellainen hyvä, rauhallinen päivä, vaikkei se aina ole, mutta jotenkin turvaa sillä 

tavalla. En tiedä miksi. Se ei ollut mulla ennen ollenkaan tapana. (Merita) 

 

Myös Esterillä uskonnollisuus alkoi saada uudenlaista muotoa 

asumisyksikköön muuton jälkeen. Esteri kertoo kääntymiskokemuksesta. Se 

kertoo useiden tilannekohtaisten tekijöiden vaikutuksesta. Kääntymiskokemus 

vaikutti laajasti Esterin merkitysjärjestelmään.205 Kääntymiskokemuksen voi 

nähdä copingina stressitason ollessa hyvin korkealla, siksi se vaikuttaa 

merkityksenantoprosesseihin ja annettuihin merkityksiin 206 Myös Esterin 

elämäntilanteen taustalla on traumaattisten kokemusten kasauma, joka oli johtanut 

maailman hyvyyden, ennalta-arvattavuuden ja jatkuvuuden kyseenalaistamiseen. 

Myös itsehallinta ja oma arvo ihmisenä kyseenalaistuivat näiden kokemusten 

johdosta. Näin ollen merkitysjärjestelmän vakaus ja johdonmukaisuus olivat 

tulleet uhatuksi monella tasolla. Tästä johtuen traumaattisille menetyksille oli 

tarve antaa uusia merkityksiä, jottei voimassa oleva merkitysjärjestelmä murtuisi 

kokonaan.207 Uskonnollisuus auttoi uudelleen arvioimaan tilannekohtaisia 

merkityksiä positiivisemmin.  

                                                
203 Park 2013, 372. 
204 Park 2017, 303. 
205 Mc Guire 1997, 75, 77; Paloutzian 2014, 217. 
206 Krause & al. 2017, 112. 
207 McGuire 1997, 33; Janoff-Bulman 1989, 121. 
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Kääntymiskokemukseen liittyi merkittäviä muutoksia sosiaalisessa 

ympäristössä. 208 Sosiaaliset suhteet asumisyksikössä olivat merkittäviä, niin 

työntekijöihin kuin toisiin asukkaisiinkin liittyvät. Esterin mukaan uskonnolliseen 

muutokseen vaikutti erään ohjaajan kanssa käydyt keskustelut, rukoileminen ja 

raamatunlukeminen. Keskustelut olivat emotionaalisesti merkittäviä. Hänellä oli 

lupa itkeä. Hän koki tulevansa lohdutetuksi. Aivan kuten Merita, hänkin sai 

sosiaalista tukea, jolla oli uskonnollinen ulottuvuus. Se täyttää sosiaalisen, 

uskonnollisen copingin piirteet. Tuki ei kuitenkaan edeltänyt traumoja eikä näin 

ollen toiminut puskurina, mutta auttoi hoitamaan niitä. Menetyksistä johtuvien 

traumojen vaikutukset alkoivat parantua. 209 Kohtaamiset johtivat 

merkityksenantoprosessin aktivoitumiseen. Negatiiviset merkitykset vaihtuivat 

positiivisiksi. Asunto, ihmiset ja ympäristö olivatkin hyviä asioita.  

 
Sellainen humaus kävi, ja mä aloin ajattelemaan toisella tavalla. Nämä ihmiset ovat ihan 

mukavia. Mulla on täällä asunto. Hetkinen, mitä mä täällä raivoan. Mä aloin hymyilemään 

ja aloin auttaa kaikkia ihmisiä. Se tavallaan muuttui, ennen oli kiukkuinen, eikä nähnyt 

missään asiassa mitään hyvää ja syytti kaikkia muita omista ongelmista ja nyt tapahtui 

päinvastoin. (Esteri) 

 

Esteri alkoi tutustua toisiin asukkaisiin, joiden kanssa hän alkoi viettää 

aikaa. Hän puhuu jopa toisperheestä, jota nämä ihmiset nyt merkitsevät hänelle. 

Tämä kertoo sosiaalisten, intiimien suhteiden palanneen päämääriin. 210 

Kääntymiskokemuksen on todettu vaikuttavan positiivisesti elämän yleisen 

merkityksellisyyden lisäksi myös itsearvostukseen, optimismiin ja sosiaalisiin 

suhteisiin. 211 Lisäksi näyttää siltä, että traumojen tullessa hoidetuiksi, entiset 

negatiiviset kokemukset ihmisistä parantuivat myös. Merkitysjärjestelmän 

uskojen ja päämäärien tultua menetysten johdosta uhatuiksi, niiden merkitys alkoi 

asettua ennalleen kohti sitä, mitä oli ennen menetyksiä positiivisen uudelleen 

arvioinnin johdosta. Jatkuvuus palautui. Ihmisiin voikin luottaa. Ihmiset ovat 

hyväntahtoisia ja välittäviä.  

 
Kun aikaisemmin mulla oli poissa tommoinen, ettei ollut niin läheistä juttua. Täällä on 

tullut tuo uudestaan. Siitä tulee mieleen ihan lapsuusajat. Mulle on hirveen tärkeätä, että 

mut hyväksytään ja välitetään ja sitten tavallaan ollaan kiinnostuneita mun asioista. 

Semmoinen kun on ollut välillä katkolla. (Esteri) 

                                                
208 Mc Guire 1997, 75; Paloutzian 2014; 217, 221. 
209 Krause & al. 2017, 112; Marcu 2007, 414; Paloutzian 2014, 222-223. 
210 Emmons 2003, 110-111. 
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Myös Esterin identiteetti alkoi muuttua. Kääntymiskokemuksen onkin 

todettu vaikuttavan identiteettiin. 212 Esteri alkoi suuntautua itsekeskeisyydestä 

kohti toisia ihmisiä, huomioimaan toisia. Tärkeää oli olla hyödyllinen, avulias 

toisia kohtaan. 213 Se kertoo muutoksesta päämäärässä ja elämän 

merkityksellisyydessä. Myös Esterin itsehallinta näyttää vahvistuneen. Enää ei 

tarvitse olla hallitsemattoman maailman vietävissä. Elämään voi itse vaikuttaa, ja 

omilla teoilla siitä voi tehdä paremman myös toisille.   

 
Mulla on tullut semmoinen kauhea auttamisenhalu.  Aina kun tekee jonkin pienenkin eleen, 

aukaisee toiselle vaikka oven, tulee sellainen hyvänolon tunne. Ei sen tarvitse olla iso asia. 

Et huomaa vaikka, että on painava kassi ja auttaa kantamaan. Yritän joka päivä miettiä, 

mitä hyvää mä voisin tänä päivänä tehdä. (Esteri) 

 

Esterin kohdalla näyttää siltä, että ihmisten taholta tullut hyväksyntä ja 

huolenpito sekä lupa surra avasivat tilaa myös jumalakokemukselle. Esterin 

mukaan Jumala on hyvyys, anteeksianto, oikeudenmukaisuus ja ei tuomitseva. 

Esterin uskonnollinen merkitysjärjestelmä alkoi muuttua myös institutionaalisella 

tasolla. Evankelisluterilainen kirkko näytti etäiseltä ja tyhjältä, siksi Esteri otti 

yhteyttä ortodoksipappiin ja alkoi käydä ortodoksisessa jumalanpalveluksessa. 

Hän mieltyi sen tunnelmaan, symboliikkaan ja rituaaleihin. Yhteisö näytti 

intiimimmältä ja välittävämmältä kuin evankelisluterilainen kirkko. On tutkittu, 

että ortodoksisen liturgian yhteisöllinen luonne on seurakuntalaisille tärkeää. Se 

välittää kokemuksen, jossa ollaan yhtä toisten kanssa. Liturgian lisäksi kirkko 

ympäristönä välittää pyhän kokemusta eri aistien kautta. 214 Uskonnollinen 

sitoutuminen ja kuuluminen näyttäisivät olevan keskeistä myös Esterille, mutta 

myös ortodoksisen kirkon kokonaisvaltaisuus, joka huomioi sekä ihmisen mielen 

ja ruumiin. 215 On myös mahdollista, että Esteri haluaa vahvistaa uhattuna olleen 

merkitysjärjestelmänsä johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden kuulumalla yhteisöön, 

joka on hänen arvojensa ja päämääriensä mukainen. Esteri kertoo 

jumalanpalveluksissa käyntien rauhoittavan mielentilaa. Se näyttää siten tukevan 

hänen kokonaisvaltaista eheyttänsä. 216 Onkin tutkittu, että sosiaalisten suhteiden 
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intiimiys, spiritualiteetti ja hyödyllisyys ovat keskeisiä päämääriä, jotka 

toteutuessaan vahvistavat ihmisen hyvinvointia. 217 Näin näyttäisi olevan myös 

Esterin kohdalla. Esteri miettii siirtymistä ortodoksiseen kirkkokuntaan. On 

esitetty, että ihminen haluaa usein symbolin kääntymiskokemukselle. Esterin 

kohdalla äidin suvun ortodoksisten juurien löytäminen näyttäisi symboloivan 

muutosta, mutta samalla se näyttäytyy myös kotiinpaluuna äidin juurille. 218 

 
Mutta mun pitää etsiä aina tavallaan se oma, kun mä en vielä tehnyt lopullista päätöstä, 

mutta kumminkin mä olen alkanut opetella niitä ortodoksi, miten pitää olla ja menetellä 

siellä kirkossa. Kyllä mä olen vakaasti päättänyt sen, mutta mä haluan kumminkin tietää 

vielä enemmän. Sitten kun mun äidin puolet sukua on ortodokseja. (Esteri)  

5. Muutos 
Tässä tulosluvussa pääosassa on Kallen, Raakelin ja Samin tarinat. Kallen tarina 

eroaa kahdesta muusta siksi, että se on taantuva. Raakelin ja Samin tarinat ovat 

nousevia. Raakelin tarina on yllättävänkin vakaa, Kallen ja Samin tarinoissa on 

enemmän sahaavuutta. 219 Yhteisiä elementtejä on koettu väkivalta, joka on ollut 

luonteeltaan joko henkistä, hengellistä, rakenteellista tai seksuaalista. Kokemukset 

ovat peräisin uskonnollisista yhteisöistä. Tästä johtuen institutionaalisella 

uskonnollisuudella on negatiivinen merkitys, joka heijastuu jumalakuvaan. Myös 

koettu epäoikeudenmukaisuus ja oman koskemattomuuden ja itsehallinnan 

uhatuksi tuleminen sekulaareissa yhteyksissä heijastuvat negatiiviseen 

merkityksenantoon niin maailmasta, ihmisistä kuin Jumalastakin. Menetykset ovat 

uhanneet itsearvostusta ja identiteettiä. Asunnottomuus on kaikilla kestänyt useita 

vuosia. Tarinat ovat muutostarinoita. 220 Raakelin ja Samin tarinat päättyvät 

kasvuun.  

5.1 Lapsuuden valot ja varjot 
Kuten aiemmassa tulosluvussa, aloitan tämänkin tarkastelemalla Samin, Raakelin 

ja Kallen lapsuutta. Aikaisemmin on jo tullut esille se, että lapsuudessa 

uskonnollisuus alkaa muodostua ja uskonnollisia merkityksiä aletaan luoda 

läheisissä ihmissuhteissa ja niissä yhteisöissä, joissa vartutaan. 221 Myös 

merkitysjärjestelmään ylipäätään kuuluvat mallit ja oletukset alkavat muodostua 
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220 Hänninen 2000, 147; Muutostarinassa identiteetti muuttuu.  
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tuolloin. Merkitysjärjestelmä on luonteeltaan suhteellisen pysyvä. 222 Sami 

kastettiin lapsena katolisen kirkon jäseneksi Latinalaisessa Amerikassa. Hänen 

äitinsä oli katolilainen. Kalle puolestaan kuului evankelisluterilaiseen kirkkoon ja 

vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen, josta käytän jatkossa nimitystä liike. 

Raakel tuo esiin, että evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluminen tarkoitti hänelle 

ennemminkin jäsenyyttä, sillä hänen lapsuutensa ei ollut erityisen uskonnollinen. 

Lapsuudessa Samilla uskonnollisuuteen liittyy positiivisia kokemuksia. Ne 

tapahtuvat sosiaalisella kahdenvälisellä tasolla. 223 Katolilainen pappi toimi Samin 

musiikin opettajana. Hänen ansiostaan Sami oppi soittamaan ja laulamaan. 

Viisivuotiaasta lähtien Sami asui maassa, jossa vallitsi sotilasdiktatuuri. Se loi 

kurjuutta ja turvattomuutta. Merkitysjärjestelmän näkökulmasta epävakaa ja 

arvaamaton ympäristö vaurioitti uskoa elämän ennalta-arvattavuuteen ja 

johdonmukaisuuteen sekä hallintaan. 224 Näissä olosuhteissa suhde äitiin ja 

yhteinen rukous on merkittävää. Rukous oli mahdollista kaikkialla. Rukous oli 

keino ylläpitää hallintavaltaa omassa elämässä. 225 Sami kertoo äitinsä olleen 

vapaamielinen katolilainen, jonka uskonnollisuus näkyi arjessa.   

 

Oli hyvin tärkeä rukoilla mun äidin kanssa ja uskoa Jumalaan ja johonkin isompaan, ja 

tarve uskoa, että tämä on väliaikaista tämä nykyelämä, ja sitten seuraavassa elämässä kaikki 

menee hyvin ja me kaikki olemme paratiisissa. Koska silloin lapsena oli kurjaa elää vähällä 

rahalla ja se ongelmallinen tilanne oli siinä ympärillä. (Sami) 

 

Yhteinen rukous näyttää integroineen sen hetkisen tilanteen lohduttomuuden 

ja tuonpuoleisuuden lohdun, ja lisänneen toivoa. Näyttää siltä, että rukous loi 

merkitystä olosuhteista huolimatta. Vaikka rukous näyttää tuoneen turvaa ja 

luoneen uskoa parempaan tulevaisuuteen tämän elämän jälkeen, niin se ei näytä 

lisäävän luottamusta tähän maailmaan ja uskoa sen hyvyyteen.  

Merkitysjärjestelmän päämäärien näkökulmasta tarkasteltuna sotilasdiktatuuri loi 

tilanteen, jonka johdosta oli mahdotonta suunnitella tulevaisuutta, sillä sen luoma 

uhka ja epävarmuus olivat niin todellisia. Rukous oli yritys ratkaista tilanne, jolle 

ei voinut mitään. 226 Yhteinen rukous äidin kanssa oli myös kanava kosmiseen, 

Jumalaan, vaikka se oli myös kahdenvälinen yhdessä jaettu kokemus. 227 

                                                
222 Janoff-Bulman 1992, 17. 
223 Bailey 2010, 272-273. 
224 Park & al. 2013b, 9. 
225 Park 2010, 258. 
226 Park 2005, 718; Park 2010, 258. 
227 Bailey 2013, 885. 



 59

 Raakel on haastateltavista ainoa, joka toteaa, ettei hänen lapsuutensa ollut 

uskonnollinen. Tulkitsen hänen kuitenkin tarkoittavan eksplisiittistä 

uskonnollisuutta. Kuitenkin sosiaalisesta näkökulmasta katsottuna hän kuului 

äitinsä sukuun, ja hän kertookin vahvojen sukujuuriensa olevan edelleen äitiensä 

synnyinmailla. Kun Raakel oli kolmikuinen, hänen äitinsä lähti muualle töihin, 

siksi hän asui siitä lähtien mummonsa kanssa. Raakel kertoo jo lapsena 

heränneensä mummonsa vierestä ja tarkistaneensa, hengittääkö mummo. 

Lapsuuteen kuului myös nitrojen hakeminen mummolle keskellä yötä. Katson, 

että lapsuudesta juontaa juurensa Raakelin myöhemminkin esiin tuoma 

sitoutuneisuuden piirre. Se tarkoittaa hänen kohdallansa psykologista tietoisuutta, 

joka suuntautuu häneen itseensä mutta myös sukupolvien ketjuun, jolloin siihen 

kuuluu myös sosiaalinen ulottuvuus. 228 Seuraava sitaatti kertoo Raakelin 

lapsuuden luonteesta sekä ominaisuudesta ja opitusta kyvystä pärjätä.  

 

Mummo sitten kuoli, niin silloinhan vietiin arkku saunaan. Mun täti ja sen mies oli 

jossakin. Se oli talvea, aivan pimeätä, ei ollut edes katuvaloja.  Tulin naapurikunnan 

puistohiihdoista, olinko 11 tai 12. Kävelin sitten siellä pimeässä ja huomasin, että saunan 

ovi oli auki, niin mun oli pakko mennä sinne saunaan, missä mummon arkku oli, ja laittaa 

ovi lukkoon, ja yksin olin siellä, en minkään keskellä.  

 

Raakelin merkitysjärjestelmässä näyttää kehittyneen lapsena usko itseen ja 

äitinsä puolen sukuun. Hänen asennoitumisensa maailmaan näyttäytyy jo tuolloin 

positiivisena. Omalla toiminnalla voi vaikuttaa ja saada aikaan muutosta. Näyttää 

siltä, että intensiivinen huomio vaikutusten mittavuuteen näyttää alkaneen 

Raakelin kohdalla jo lapsena. Kaikesta on mahdollista selvitä. 229  

Kallen kohdalla uskonnollisuudella oli tärkeä rooli lapsuudessa omaksutussa 

merkitysjärjestelmässä, mutta se ei ollut vaikutukseltaan yksinomaan positiivista, 

sillä kuuluminen liikkeeseen toi siihen negatiivista sävyä. Kalle oli saanut kodin 

kolme kuukautisena iäkkään pariskunnan luota, sillä Kallen biologinen isä oli 

joutunut vankilaan, ja äidillä oli vuoden ikäinen sisar hoidettavana. Kalle kokee 

lapsuuden uskonnollisuuden olleen kotona kuitenkin seesteistä. Kasvattiäiti luki 

ääneen Raamattua. Myös aamu- ja iltahartaudet kuunneltiin radiosta. Lapsuuden 

perheessä syntyvä positiivinen uskonnollisuus näyttää kytkeytyvän sosiaalisiin 

suhteisiin, jolloin eletyssä uskonnossakin on nähtävissä vaakasuora, sosiaalinen 

                                                
228 Bailey 2013, 884-885. 
229 Bailey 2013, 884-885; Park & al. 1997, 116-117. 
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ulottuvuus. 230 Kalle tuo esiin useasti sen, miten hänellä oli onnellinen lapsuus, 

sillä häntä rakastettiin. Hän luo lämpimiä merkityksiä muistoista, joissa hän istuu 

kasvattiäidin kanssa pihakeinussa ja veneessä kalassa kasvatti-isänsä kanssa. 

Kallen lapsuudenkoti näyttäytyy paikkana, jonka johdosta hänen on helppo uskoa 

ihmisen ja Jumalan hyvyyteen ja huolenpitoon. Näin ollen myös eletyn uskonnon 

pystysuora ulottuvuus on läsnä Kallen lapsuudessa. 231 Kallen kertoo saaneensa 

rakkautta kasvattivanhempien taholta. Lapsena hänen oli helppo uskoa myös 

rakastavaan Jumalaan. Jumalakuva taas näyttää olevan johdonmukainen suhteessa 

niihin läheisiin ihmisiin, joiden kanssa hän eli. 232  

Arvot liittyvät päämääriin, sillä päämäärät kumpuavat arvoista. 233 Raakel 

kertoo työn merkityksestä lapsuudessa opittuna arvona ja päämääränä ja elämän 

merkityksenä. Hän toteaa pussittaneensa jauhoja kauppiassukunsa kaupassa 

kymmenen vuotiaasta lähtien, ja leimanneensa postissa kirjekuoria tätinsä kanssa. 

Raakel toteaakin: Meillä päin arvostettiin sitä työntekoa, mutta iloisia ihmisiä 

oltiin silti. Hän kertoo omaksuneensa äidiltänsä huolehtimisen, työnteon ja 

asioiden hoitamisen jämptiyden merkityksen. Myös oikeudenmukaisuuden 

toteuttaminen on tärkeää. Sami puolestaan tuo esiin, että hän arvosti 

vanhempiensa kasvatustapaa. Hän toteaa: Ne oli kyllä semmoisia avoimia 

tyyppejä, ne molemmat olivat edistyksellisiä. Kalle taas oppi lapsuutensa 

kasvattivanhemmilta, että työ on merkityksellistä. Siitä tuli keskeinen osa Kallen 

merkitysjärjestelmän arvoja ja päämääriä sekä yleistä elämän merkitystä. Työ oli 

kova sana. Työ se on, joka elättää ja työ se tekijäänsä neuvoo. Työteliäs piti olla. 

Kalle kertoo olevansa puusepän kasvattipoika ja rautasepän biologinen poika. 

Nämä miehet olivat hänen esimerkkejänsä ja heistä hän otti mallin. Tämän lisäksi 

Kalle toteaa, että häntä yritettiin kasvattaa kristillisessä hengessä, jonka 

mukaisesti korostettiin toisen kunnioittamista, kiltteyttä ja pyhäpäivän 

pyhittämistä lepopäiväksi. Ne olivat lapsuudessa opittuja merkitysjärjestelmään 

kuuluvia arvoja. 

5.2 Alas painaminen 
Niin Kalle, Sami kuin Raakelkin kertovat uskonyhteisössä kokemastansa 

vallankäytöstä nuorella iällä. Se näyttää siten haastavan lapsuuden elettyä 

uskontoa. Samin kokemus on Latinalaisen Amerikan katolilaisesta kirkosta.  

                                                
230 Bailey 2010, 272-273. 
231 Bailey 2010, 272. 
232 Rizzuto 1979, 8, 10. 
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Raakelin ja Kallen kokemukset taas ovat vanhoillislestadiolaisesta 

herätysliikkeestä. Kalle kuului liikkeeseen yhdessä kasvattivanhempiensa kanssa. 

Negatiiviseksi arvioidut kokemukset liikkeessä aiheuttivat ristiriidan 

lapsuudenkodissa omaksuttujen merkitysten kanssa. Pysyvyys, seesteisyys, 

huolenpito ja itsen rakastettavuus olivat keskeisiä merkityksiä. Kuitenkin liikkeen 

opetukset ja käytännöt haastoivat merkitysjärjestelmää. Kallen mukaan liike oli 

ulkokultainen ja alisti uskonnollisen kasvatuksen varjolla. Kallen oli pakko käydä 

viikoittain seuroissa.  

 

Lestadiolaiselle lapselle tolkuttamalla tolkutetaan sitä sun omaatuntoa. Se tekee sitä ja se 

tekee tätä eli siinä saadaan lapselle tekemällä tehty syyllisyyden tunto. En oikein tiedä mitä 

hyötyä siitä on… Tuo se sille lapselle pelkoja, herran tähden sentään, totta kai! (Kalle) 

 

Lisäksi Kalle kritisoi liikettä siitä, että se pyrkii hallitsemaan jäsentensä 

elämää pakottaen, ohjaillen ja vieden vapauden tehdä itse valintoja. Kalle tuo 

esiin, että kasvattivanhemmat olivat avarakatseisempia. He katsoivat naapurissa 

televisiosta hiihtokilpailuja ja kotimaisia elokuvia sekä kävivät markkinoilla. He 

eivät alistuneet liikkeen harjoittamalle hallinnalle, vaan pitivät kiinni 

vapaudestaan määritellä itse oman toimintansa rajat. Perheyhteisö on päämäärä 

sekä elämän merkityksellisyys sinänsä, joka luo hyvinvointia, mitä liike taas 

kyseenalaistaa toiminnallaan. 234 Kalle näyttääkin kärsineen yhteisössä niin 

rakenteellisesta, henkisestä kuin hengellisestä väkivallasta. 235 Ristiriidat 

aiheuttivat korkean stressitason, siksi voidaankin puhua tilanteen 

traumaattisuudesta Kallen kokemana. Se uhkasi hänen vapauttansa ja 

itsehallintaansa ja sitä kautta identiteetin eheyttä ja itsearvostusta, ja aiheutti 

negatiivista tunnetilaa. 236 Nuorena aikuisena Kalle erosi liikkeestä. 

 

Mullehan tuli siinä kapinamieli. Etteihän tämä näin voi olla. Ettei se Jumala varmaankaan 

ole sitä tarkoittanut, että mä voin paukuttaa poskeani ja tehdä syntiä, sen kun mä kerkeän. ja 

mä menen seuroihin, nousen seisomaan ja pyydän syntejäni anteeksi ja maallikkosaarnaaja 

                                                                                                                                 
233 Austin & al. 1996, 341; Park 2013, 363. 
234 Emmons 2003, 110. 
235 Hurtig 2013, 137; Rakenteellinen väkivalta ei ole tietyn tekijän yksittäiseen ihmiseen 
kohdistamaa, vaan elämää muovaavien normien, käytäntöjen ja olosuhteiden tuottamaa 
haavoittuvuutta, mahdollisuuksien rajautumista ja oikeuksien kaventumista. 151; Henkinen 
väkivalta murtaa tunnetta omasta arvosta ja oikeuksista. 152; Hengellisessä väkivallassa on kyse 
siitä, että yhteisön uskoon ja uskonnollisiin tulkintoihin liittyviä merkityksiä ja asemia 
hyödyntämällä pyritään vaikuttamaan jäsenten ajatteluun ja toimintaan. 
236 Park 2008, 987. 
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tai pappi, mikä sattuu olemaan, hän sanoo, että Jeesuksen nimessä ja veressä sinun syntisi 

ovat anteeksiannetut. Etteihän tämä nyt näin voi mennä. (Kalle) 

 
 
Eroaminen liikkeestä tapahtui luontevasti, koska Kallen kasvattiäiti joutui 

vanhainkotiin, eikä enää pystynyt käymään seuroissa, myöskään kasvatti-isä enää 

osallistunut. Kallen mukaan kasvatti-isä totesi uskovansa edelleen, muttei 

minkään lahkon kautta. Se antoi vapauden myös Kallelle. Eroaminen liikkeestä on 

yritys palauttaa hallittavuus, johdonmukaisuus ja itsearvostus takaisin 

merkitysjärjestelmään sekä maailman hyvyys. Eroamalla hän pääsee 

negatiivisesta merkityksestä tai lopputuotteesta ikään kuin eroon. 237 Myöhemmin 

Kalle erosi kirkosta ja kertoo olevansa liberaali kaikkien uskontojen suhteen. Sen 

voi nähdä kertovan uskonnolle annetusta ambivalenttisesta merkityksestä, 

ristiriitaisuudesta, joka vallitsi lapsuuden kodin ja uskonnollisen yhteisön välillä. 

Hän ei halua olla puolesta eikä vastaan. 238 Herätysliikkeen jättämä jälki näkyy 

kuitenkin siinä, että haastattelutilanteessa Kallelle nousee pintaan edelleen vihan 

tunteita, kun keskustelemme eletyn uskonnon pystysuorasta ja vaakasuorasta 

ulottuvuudesta. Se kertoo negatiivisen tunnetilan vaikuttavan edelleen, mikä 

kertoo, että stressitaso on edelleen korkea. Hän toteaakin nuorena aikuisena 

saarnamittansa täyttyneen. Näyttäisi siltä, että hän on turvautunut välttelevään 

selviytymiskeinoon lapsuuden liikkeen väkivaltakokemusten suhteen sosiaalisen 

tuen puutteesta ja ambivalenttisesta tilanteesta johtuen. 239 

Merkityksenantoprosessi on näin ollen vielä kesken eikä annettua merkitystä 

lapsuuden kokemuksille liikkeen parissa ole löytynyt.  

Raakelin kokemus juontaa lapsuuden kotipaikkakunnalle, jossa hän kävi 

rippikoulun 14 vuotiaana. Raakel meni vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen 

kaksiviikkoiseen rippikouluun yhdessä liikkeeseen kuuluvan ystävänsä kanssa. 

Hän ajatteli selviävänsä nopeammin kaksiviikkoisesta rippikoulusta kuin 

päivärippikoulusta. Raakelin kokemuksissa on samankaltaisuutta Kallen kanssa 

siinä, että he molemmat toteavat herätysliikkeen opetuksen ja käytännön olleen 

manipuloivaa, julmaa ja armotonta. Koska Raakel oli rippikoululaisista ainoa, 

joka ei kuulunut liikkeeseen, hän kertoo saaneensa erityistä negatiivista huomiota 

osakseen. Raakelin kokemana viesti oli se, että hän ja hänen perheensä on 

vääränlainen ja huono. Se kertoo koetusta henkisestä väkivallasta, joka mursi 

                                                
237 Janoff-Bulman 1989, 117-120.  
238 Emmons & al. 1988, 1041. 
239 Emmons & al. 1995, 955. 
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hänen arvoansa ja oikeuksiansa. 240 Se uhkasi myös pärjäävän ja osaavan 

identiteettiä. 

 
Mä olen käynyt lestadiolaisen rippikoulun, joka oli mun ensimmäinen koetinkivi, mä olin 

ainoa ei-lestadiolainen siinä rippikoulussa, lähdin ainoana ei-lestadiolaisena, kaksi viikkoa 

sisäoppilaitoksessa. Pappi haukkui joka ilta mun perheen ja mut iltasaarnassa...suurin 

piirtein, että susta ei ole mihinkään. (Raakel) 

 

Raakel itse arvelee, että hän saattoi nuorena olla tarpeeksi vahva, niin ettei 

tapahtuma vaikuttanut syvästi. Kuitenkin hänen käydessä kotiseudulla kokemus 

on alkanut palautua mieleen ja hän on alkanut pohtia tietoisesti tapahtumaa. 

Tapahtuman arvioiminen negatiivisesti näkyy siinä, että Raakel tunnistaa tämän 

kokemuksen olevan ikään kuin takaraivossa, ja hän pitää sitä ensimmäisenä 

koetinkivenään ja selviytymisenään. Raakelin sanavalintojen perusteella tilanne 

näyttäisi olleen traumaattinen. Se kertoo tilanteen merkityksen olleen ristiriidassa 

Raakelin merkitysjärjestelmän kanssa. Se vaurioitti hänen itsearvostustansa ja 

itsemääräämisoikeuttansa sekä itsen ja oman suvun koskemattomuutta. 241 

Kuitenkaan Raakelilla ei ollut enää tarvetta olla tekemisissä liikkeen kanssa, joten 

hän pystyi painamaan kokemuksen alas. Sen voi katsoa olleen välttelevä 

selviytymiskeino suhteessa traumaattiseen tapahtumaan, mutta ylläpitää silti 

stressitasoa. 242 Ikään kuin merkityksenantonaan Raakel toteaa: Kyllä siitä jäi 

hirveän negatiivinen olo. Raakel on lukenut vanhoillislestadiolaisuuteen 

kuuluneiden ja liikkeestä lähteneiden kertomuksia. Vertaistarinoiden lukeminen 

kertoo kognitiivisesta copingista, joka edesauttaa merkityksenantoprosessia.  

Samin väkivallan kokemus liittyy katolilaiseen pappiin, jonka kanssa Sami 

luki nuorena Raamattua. 15-vuotiaana Sami suunnitteli kirkollista uraa ja halusi 

oppia tuntemaan enemmän Raamattua. Raamatunlukeminen papin kanssa päätyi 

kuitenkin seksuaaliseen ahdisteluun. Sami oli kokenut kaksi vuotta aiemmin 

kolme päivää kestäneen lähes kuolemaan johtaneen kidutuksen. Se on 

negatiivisesti vaikuttava kokemus seksuaalisen ahdistelun taustalla, joka uhkasi 

Samin merkitysjärjestelmää. Sami kääntyi kirkon puoleen etsimään sieltä turvaa, 

vakautta ja vastauksia. Uskonto voi auttaa tekemään positiivisemman arvion 

tilanteen merkityksestä. 243 Samille siihen liittyi raamatunlukeminen papin kanssa. 

                                                
240 Hurtig 2013, 151. 
241 Steger & al. 2015, 105-106; Park & al. 1997, 116. 
242 Schuster & al. 2011, 899. 
243 Park 2005b, 305. 
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Papin seksuaalinen väkivaltateko oli kuitenkin negatiivisella tavalla 

käänteentekevä. Luotettavana pidetty pappi petti luottamuksen. Hänen 

käytöksensä oli nöyryyttävää ja häpäisevää. 244 Kirkko oli luonut turvaa ja 

vakautta ennalta-arvaamattoman ympäristön keskellä. Mutta nyt Sami joutui 

luopumaan kirkosta suojanlähteenä. Negatiivinen arvio vaikutti Samin 

päämääriin, sillä hän luopui haaveestaan pappeuteen ja omistautumisesta kirkolle. 

Päämäärän vaurioitumisen on todettu altistavan traumatisoitumiselle. 245  

Sami koki mielekkääksi osallistua vielä kirkon vapautuksen teologian 

pohjalta toimivaan köyhien auttamistyöhön. Tämä kertoo kirkon 

merkityksellisyydestä, mutta myös merkityksenantoprosessin alkamisesta ja 

merkitysjärjestelmän muutoksesta. Kun Sami koki vapautuksen teologian 

poliittisen ja toiminnallisen luonteen muuttuvan, hän kertoo jättäneensä kirkon 

taakseen kokonaan. Negatiivinen merkityksenanto papin väkivaltateolle ei näin 

ollen ollut enää mitenkään soviteltavissa Samin merkitysjärjestelmään, koska 

kirkon vapautuksen teologiakaan ei enää keskittynyt auttamaan köyhiä. Se 

vahvisti lopullisesti Samin käsityksen epäuskottavasta kirkosta, jonka opetus oli 

ristiriidassa sen tekojen kanssa.  246 Kirkollisuus päättyi päämääränä.  

 
Olin siinä mukana, kunnes se alkoi tulla liian katoliseksi ja semmoiseksi voi joo! Mun 

kavereita ammuttaan, ihmiset tarvitsevat ruokaa ja …apua, joo istutaan täällä ja rukoillaan, 

jos ne tarvitsevat ruokaa ja tällaisia konkreettisia juttuja, niin ei rukoilla, mennään 

tekemään asioita, mutta rukoileminen ei paljon auta silloin, kun ihmisen on nälkä ja eikä 

ole kattoa pään päällä. (Sami) 

 

Rukous, joka lapsuudessa antoi lohtua ja toivoa, ja jolla oli rooli 

merkitysjärjestelmässä ympäristön epävakauden hallitsemiseksi, näyttää nyt 

saaneen negatiivisen arvioinnin. Se ei enää tuottanut merkityksellisyyttä. Onkin 

todettu, että ihmisen kohdatessa trauman, hänen on vaikea enää pitää yllä entistä 

uskonnollista merkitysjärjestelmäänsä, koska se ei ole osoittautunut toimivaksi. 247 

Näyttää myös siltä, että Sami on havahtunut siihen, että ihminen voi omalla 

toiminnallaan saada muutosta aikaan, siksi passiivisuuteen ja voimattomuuteen ei 

ole lupaa, jota taas lapsuuden rukous näyttää edustaneen. Se ei ollut suojellut 

kidutukselta eikä hyväksikäytöltä. Näin ollen se näyttäytyy passiiviselta 

                                                
244 Janoff-Bulman 1992, 78-79. 
245 Steger & al. 2015, 113; Herman 1992, 52. 
246 Park 2010, 261. 
247 Harris & al. 2013, 143. 
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selviytymiskeinolta, joka ei toimi arjessa. Samin kohdalla se ei näin ollen täytä 

uskottavan ja lohtua ja merkityksellisyyttä tuovan merkitysjärjestelmän mittaa. 248  

Samin kohdalla alkoi eksistentiaalinen kriisi, merkityksen etsintä, joka 

liittyy merkityksenantoprosessiin. Sen on todettu ylläpitävän korkeaa stressitilaa, 

koska negatiivisesti arvioidut tapahtumat pysyvät tietoisessa mielessä. Lisäksi 

Samin kohdalla usko maailman ja ihmisten hyvyyteen oli vaurioitunut ja myös 

usko itseen ja omiin mahdollisuuksiinsa saavuttaa uudelleen arvostettuja 

päämääriä. Kun tilanteelle ei löydy nopeasti merkitystä, sopeutuminen on 

negatiivista ja johtaa usein PTSD:n kaltaisiin oireisiin, kuten Samillakin näyttää 

käyvän. Toisaalta Samin PTSD oireet kertovat tapahtumien vakavuudesta hänen 

merkitysjärjestelmällensä, mutta siitä kertoo myös merkityksen etsintä. Samille 

näyttää olevan tärkeää rakentaa vaurioitunut uskonnollinen merkitysjärjestelmä 

uudelleen. 249 

 

Sitten alkoi sellainen hirveä janoa löytää jotain, mikä mulle sopisi, sellainen hirveä tarve, 

että mä tarvitsen jotain isompaa. Mä tarvitse johonkin, mihin uskoa. Mä olin niin 

eksyksissä siinä mun omassa elämässäni. En saanut ymmärrettyä, miten joku Jumala olisi 

voinut antaa tapahtua sen, mikä tapahtui. Just tämmöisiä isoja kysymyksiä. (Sami) 

 

Niin Sami, Raakel kuin Kallekin pohtivat jumalakysymystä, joka on 

seurausta menetyksistä ja traumatisoitumisesta. Ne vaikuttivat päämääriin 

uskonnollisella alueella. Negatiivisesti arvioidut tilannekohtaiset merkitykset eivät 

ole auttaneet synnyttämään turvallista ja luottamuksellista suhdetta 

institutionaaliseen uskontoon eivätkä siten myöskään Jumalaan. 250 Samin 

traumaattisissa kokemuksissa keskeinen kysymys on edelleen se, miten joku 

Jumala olisi voinut antaa tapahtua sen, mikä mulle tapahtui. Samin merkityksissä 

näyttää kuuluvan epävakaan ympäristön ja kirkon, mutta myös katolisen papin ja 

kiduttajien vaikutus. 251 

 
En voi ymmärtää yliluonnollista kaikkeutta! Mä vieläkin kieltäydyn siitä, että siellä on joku 

niin hegemoninen, itseriittoinen, itsekeskeinen narsisti, joka haluaa tehdä itsestä kuvan ja 

rupeaa heittämään ne sinne: kärsikää! Eikä se ole vain narsisti vaan 

monipersoonallisuushäiriöinen. (viittaa kirkon opetukseen kolminaisuudesta) (Sami) 

                                                
248 Bailey 2010, 272-273; Park & al. 1997, 116-117; Park 2013, 359; Janoff-Bulman 2006, 87. 
249 Steger & al. 2015, 105-106, 110; Herman 1992, 51-52. 
250 Emmons 2003, 110; Spirituaalisuus on hyvinvointiin vaikuttava päämäärä, jonka avulla 
ihminen ylittää itsensä. Siihen liittyy myös päämäärä syventää suhdetta Jumalaan. 
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Näyttää siltä, että vihantunne Jumalaa kohtaan johtuu jumalakuvasta, jonka 

mukaan Jumala on julma. Julma Jumala on tehnyt hänestä uhrin. Sitä vastaan hän 

kapinoi. Tällainen Jumala on vastuussa kidutuskokemuksesta, eikä Sami ole 

kyennyt luomaan sille merkitystä. 252 Samin mukaan Jumalan olisi pitänyt olla 

suojaamassa kolme päivää aikaisemmin, ettei mun olisi tarvinnut käydä sitä 

paskaa läpi ollenkaan. Samin kokemukset näyttävät saaneen hänet epäilemään 

Jumalan valtaa ja voimaa. Jumalaan kytkeytyvän ja traumaan liittyvän 

negatiivisen tilannearvion on todettu pitkittävän ja ylläpitävän myös PTSD:n 

oireita. Uskonnollinen kamppailu voi olla osa huonosti sopeuttavia niin 

kognitiivisia kuin emotionaalisiakin arvioita tapahtuman syistä ja seurauksista. 

Siihen liittyy myös kysymys kaikkivaltiaasta Jumalasta, joka ei jostain syystä ole 

suojellut tai varjellut.253 Näin on mahdollisesti myös Samin kohdalla. 

Raakelin mukaan rippikoulukokemus, oman kahdeksan vuotiaan lapsen 

kuolema sekä myöhemmät muut elämän koettelemukset ovat herättäneet hänet 

pohtimaan Jumalaa. Raakelin on ollut vaikea ymmärtää, miksi hänelle on annettu 

paljon koettelemuksia, mikä on ollut Jumalan tarkoitus, ja miksi Jumala ei ole 

auttanut silloin, kun hän olisi tarvinnut apua. 254 Kysymykset liittyvät merkityksen 

etsintään. Raakel olisi toivonut, että Jumala olisi lähettänyt hänelle ihmisen 

avuksi. Tosin hän myöntää, että avun vastaanottaminen olisi ollut hänen 

kaltaiselleen omavoimaiselle ihmiselle vaikeaa. Raakelin kertoman valossa 

näyttää siltä, että avutta jääminen ihmisten taholta kyseenalaistaa myös Jumalan 

kyvyn tai halun auttaa. Hän olisi parhaiten ottanut vastaan Jumalan, jolla olisi 

ollut ikään kuin ihmisen kasvot. 

 

Se olisi lähettänyt minulle jonkun avun jotakin kautta, vaikka jonkun ihmisen tuomana, että 

mitä se sitten olisikin, vaikka mä en ehkä olisi sitä ottanut helposti vastaan, mutta sellaista 

yritystä ei ole mistään suunnalta tullut. (Raakel) 

 

                                                                                                                                 
251 Rizzuto 1979, 6-11; Jumalakuva alkaa syntyä noin viisivuotiaana kypsymisen, läheisten 
ihmisten ja ympäristön vaikutuksesta, mutta siihen vaikuttavat myös muut myöhemmät 
kokemukset merkittävistä ihmisistä. 
252 Exline & al. 2011, 129; Kettunen 2010, 338-344. 
253 Wortmann & al. 2011, 447, 450. 
254 Exline 2011, 143-144; Ganzevoort 2008, 23-24; Traumaattiset tapahtumat saavat ihmisen 
uudelleen määrittelemään identiteettinsä ja pohtimaan, millainen olisin ilman tätä kokemusta. 
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Raakelin Jumala näyttäytyy kokemuksellisesti vaikenevalta. 255 Jumalaankin 

liittyy epäluottamuksen, välinpitämättömyyden ja etäisyyden piirteitä, koska myös 

kokemukset ihmisistä kytkeytyvät helposti omaksutuksi jumalakuvaksi. 256 Raakel 

tuo esiin, ettei hän ole pyytämisestään huolimatta saanut ihmisiltä apua, silloin 

kun hän olisi tarvinnut. Lapsen kuolema on herättänyt myös vihantunteita Jumalaa 

kohtaan. 257 On todettu, että kokemukset Jumala poissaolosta herättävät vihan 

tunteita. Viha kumpuaa siitä, että poissaoleva Jumala kieltää läheisyyden ja 

rakkauden, jota ihminen elämäntilanteessaan kaipaisi. 258 Raakelin kokemana 

Jumala ei ole auttanut häntä. Hänen on pitänyt turvautua itseen. Se on oma voima 

tai sitten se tulee se voima jostakin, että jostainhan sen täytyy tulla. Jumalaan 

liittyvä merkityksenantoprosessi näyttää olevan kesken, mutta se etenee. 

Negatiivinen arviointi kuitenkin ylläpitää stressitasoa. Raakel miettii tällä hetkellä 

kysymystä, onko hän ollut niin oppimaton, että häntä on pitänyt opettaa niin 

kovasti. Sen voi nähdä kuitenkin kertovan kasvaneesta nöyryydestä, joka liittyy 

posttraumaattiseen kasvuun. 259 

Kalle liittää Jumalaan sekä positiivisia että negatiivisia merkityksiä. 

Jumalakuva näyttää ambivalenttiselta, aivan kuten Kallen suhde uskontoonkin on 

hänen kokemustensa johdosta. Edelliseen liittyen Kalle ei erityisemmin halua 

kertoa, kuka Jumala on hänelle. Sen taustalla voi nähdä liikkeen vaikutuksen, joka 

määritteli tarkasti Jumalan ja ihmiselle soveliaan elämäntavan. Kallen stressitaso 

vaikuttaa edelleen korkealta hänen todetessaan. Noh, jospa minä sanoisin sen 

omalta kohdalta näin, että minä olen sovussa itseni ja herrani kanssa sen 

paremmin selittämättä, kuka se herra on ja missä se asuu. Kuitenkin Kalle kertoo 

uskovansa varjelukseen, sillä jos ihmisellä ei jonkunnäköistä varjelusta olisi, niin 

minä en olisi enää hengissä. En tiedä, olenko sitten oikeassa. Minä ainakin uskon, 

että jokuhan se on olemassa. 

Merkityksenannon on todettu vaikeutuvan silloin kun ihminen kokee vihaa 

Jumala kohtaan. Vihantunteita myös ilmenee enemmän niillä, jotka ovat 

irtaantuneet uskontokunnasta. Nämä tulokset näyttäisivät sopivan myös Kalleen. 

                                                
255 Kettunen 2010, 344-348. 
256 Kettunen 2010, 318. 
257 Koskela 2011, 185-186; On tavanomaista, että vanhemmat kokevat kielteisiä tunteita Jumalaa 
kohtaan, kun ovat menettäneet lapsensa. Heillä on käsitys, että Jumala olisi voinut estää 
tapahtuneen. He tuovat esiin vihan, suuttumuksen, pettymyksen, epäluottamuksen, katkeruuden, 
kapinoinnin, syytöksen ja kriittisyyden tunteita, koska he pitävät Jumalaa vastuullisena.  
258 Exline & al. 2011, 144; Kettunen 2010, 184, 194. 
259 Wilson 2006, 409. 
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260 Miten sen nyt sitten sanoittaisi, sanotaanko näin, että ketä Jumala rakastaa, 

niin sitä se kurittaa, niin minua sen täytyy vissiin rakastaa ihan erityisen paljon.  

Kallen kokemukset näyttävät kertovan myös voimattomuuden tunteesta. Varsin 

todennäköisesti myös lukuisat muut menetykset yhdessä näyttävät ylläpitävän 

sitä. 261 Kallella ei ole mahdollisuutta hallita tapahtumia, jotka näyttävät ikään 

kuin vain tapahtuvan. Kiltti ei saa osakseen kiltteyttä Kallen lapsuuden uskon 

mukaisesti. 262 Ennemminkin Jumalalla on hallintavalta suhteessa ihmisiin ja 

tapahtumiin. Ihminen on sen edessä voimaton. 

 
Kyllä Raamatussa selvitetään, että miksi hän antaa kaiken tämän tapahtua. Sieltä se selitys 

löytyy, että miksi se Jumala antaa tapahtua, mutta ilmeisesti, jos hän on se maan ja taivaan 

Herra niin kuin siellä kirjassa sanotaan, niin eihän sille mahda mitään. (Kalle) 

5.3 Kuoleman ja elämän korjuu 
Kuolema on koskettanut eri tavoin niin Raakelia, Kallea kuin Samiakin. Raakel 

kertoo kasvunpaikkansa alkaneen oman lapsensa kuolemasta. Lapsen 

sairaalassaoloaika, taloudellinen lama sekä lopulta lapsen kuolema uhmasivat 

Raakelin merkitysjärjestelmää. Elämä ei ollut hallittavissa, vaikka hän koki 

olevansa pystyvä nainen. Elämä ei ollut myöskään oikeudenmukaista vaan 

ennemminkin epäjohdonmukaista. Silti Raakel kertoo toimineensa täysillä, jotta 

hän olisi saanut oman ja lastensa elämän sujumaan. Kuitenkin tilanne päätyi 

lapsen kuolemaan. Lapsen kuoleman on todettu olevan yksi raskaimmista 

kokemuksista. Kuolema horjuttaa merkitysjärjestelmää kauttaaltaan, niin arvoja, 

uskoja kuin päämääriäkin sekä yleistä elämän merkityksellisyyden kokemusta. 

Lapsen kuolema ei tunnu mahtuvan elämän yleisiin lainalaisuuksiin, jonka 

mukaan vanhempi kuolee ennen lasta. 263 Myös Raakel toteaa: Kyllä se on se niin 

väärin, niin väärin, että parhaimmasta päästä täältä lähdetään.  

Ennen kuolemaa lapsi sairasti kolme kuukautta. Raakel vei kahdeksan 

vuotiaan lapsensa pitkittyneen flunssan vuoksi sairaalaan. Lapsella oli 

keuhkovaltimoahtauma, mutta hän ei tarvinnut siihen lääkitystä. Lapsi kuoli 

kuitenkin keuhkoputkentulehduksesta johtuviin komplikaatioihin.  

 

Näin jälkikäteen ajateltuna mun olisi pitänyt viedä hänet suoraan Lastenklinikalle, mutta ei 

se flunssan takia tule heti ensimmäisenä mieleen. Mutta XX:ssa pidettiin yli kaksi viikkoa. 

                                                
260 Exline & al. 2011, 129, 135. 
261 Currier & al. 2009, 183. 
262 Janoff-Bulman 1992, 9-10. 
263 Matthews & al. 2003-2004, 115, 129. 
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Se oli virhepaikka, mutta XX:ssa olisi pitänyt ymmärtää, kun on sydänpotilaasta kysymys, 

niin siellä pidetään vaan, siinä oli se hoitovirhe. Mutta en mä tiedä, olisiko se auttanut, eikä 

sitä varmaan kukaan tiedä. (Raakel) 

 

Raakel toteaa kuitenkin, ettei kukaan lääkäreistäkään tiennyt, miten 

vahingollinen keuhkoputkentulehdus voi olla keuhkoahtaumaa sairastavalle 

lapselle. Näyttää siltä, että Raakel on omaksunut uskon, jonka mukaan elämään 

kuuluu sattumukset. Se kertoo hyväksynnästä ja realismista. Ihminen ei kykene 

kaikkea hallitsemaan. Se kertoo myös kasvusta. Raakel kykeni valmistautumaan 

lapsen kuolemaan, koska hoito oli ajoittain kriittistä, muun muassa hänen 

sydämensä käynnistettiin uudelleen ja lopulta häntä pidettiin nukutuksessa teho-

osastolla. Raakel koki tuon ajanjakson saattohoitona. Toisaalta tapahtunut on 

herättänyt syyllisyyden tunteen siitä, olisiko hänen pitänyt tehdä asioita toisin. 

Raakel toteaa: Ainahan sitä syyllistää itsensä. Traumaattisten kokemusten 

seurauksena, johon lapsen kuolemakin kuuluu, itsesyytökset ovat tavallisia. 

Omaan toimintaan liittyvät itsesyytökset kuitenkin suojaavat itsetuntoa, toisin 

kuin itsesyytökset, jotka kohdistuvat omaan persoonaan. 264 Toisaalta tilanteen 

merkitys oli ristiriidassa sen Raakelin uskon kanssa, että hän äitinä pystyy 

huolehtimaan ja suojelemaan lapsensa elämää. Näyttää siltä, että toimintaan 

liittyvä itsesyytös ja itsetunnon suojaus ei pysty täysin vaimentamaan sitä 

avuttomuutta, jota äiti lapsensa kuolinvuoteella joutuu kokemaan. 265 Tämän 

perusteella näyttää siltä, että lapsen kuolemaan liittyvät itsesyytökset kohdistuvat 

myös omaan persoonaan.  

 

Oliko se viikkoa ennen kuolemaa, kun lapsi kysyi yhtäkkiä, että ”äiti, kuolenko minä?” 

Mitä sä siihen vastaat. Mä mietin vähän aikaa, että et, jos se on minusta kiinni, niin ei 

missään tapauksessa, sut parannetaan täällä, niin mä mietin, että mähän annoin lupauksen ja 

sitten mä petin sen lupauksen. (Raakel)  

 

Raakel kertoo ajanjakson olleen vaikea. Raakel toteaa olevansa persoona, 

joka käsittelee tapahtumat ajattelulla oman päänsä sisällä, niin myös lapsensa 

kuolemankin. Raakel kertoo lapsen kuoleman käsittelyyn menneen vuosia ja 

edelleen kuolema tulee välillä mieleen. Raakelin pohtiminen liittyy ruminaatioon, 

jonka on todettu ylläpitävän stressitasoa, ja joka voi pitkittyessään johtaa tunne-

                                                
264 Janoff-Bulman & al. 1997, 96. 
265 Janoff-Bulman 1992, 127-128. 
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elämän häiriöön. 266 Pohdinta on kuitenkin johtanut merkityksenantoon, kuten 

hyödyn (benefit finding) sekä mielekkyyden löytämiseen (sense making) 

menetykselle. Raakel toteaakin olevansa motivoitunut työstämään menetykset, 

koska hän haluaa mennä elämässä eteenpäin. Tämä kertoo aktiivisesta, 

kognitiivisesta copingista, joka johtaa merkityksenantoon. Raakelin kertoman 

perusteella menetyksestä on koitunut hänelle ja kuolleen lapsen sisaruksille 

hyötyä. Hän toteaa kahden poikansa olevan fiksumpia tapahtuneen johdosta ja 

päässeen elämässä hyvin eteenpäin. Myös tytär, joka ei koskaan tavannut 

veljeään, käy usein veljensä haudalla. Raakel arvelee, että tytär on tapahtuneen 

johdosta herkempi ja soveliaampi sosiaalialalle, jota hän nyt opiskelee. Raakel 

kokee lapsen kuoleman kyseenalaistaneen lopulta hyvällä tavalla hänen 

merkitysjärjestelmäänsä. Raakel kertoo lastensa olevan hänelle kaikkein 

tärkeimpiä. Ennen hän kertoo juosseensa oravanpyörässä, mutta nyt hänellä on 

eri tavalla aikaa vaalia suhteita jo aikuistuneisiin lapsiinsa. Usein menetysten 

jälkeen merkitykselliset asiat kirkastuvat yksilön elämässä. Ne liittyvät usein juuri 

perhesuhteisiin, mutta myös työhön. 267 Toisaalta hän on löytänyt myös lapsen 

kahdeksan vuotta kestäneelle elämälle merkityksen. Lapsi auttoi häntä kasvuun, 

joka on Raakelille tärkeä päämäärä. 

 

Kun mä tuota lapsen kuolemaa ajattelen, niin mä olen miettinyt sitä, että oliko senkin 

tehtävä kasvattaa mua jollain tavalla. Panna taas uusiksi kaikkia malleja, että oliko hänellä 

se tehtävä tässä elämässä. (Raakel) 

 

Kalle puolestaan on menettänyt nuorena aikuisena kasvattivanhempansa, 

jotka kuolivat peräkkäisinä vuosina. Kallen entinen vaimo, mutta edelleen 

merkityksellinen ystävä, kuoli aggressiiviseen syöpään 30 vuotta myöhemmin. 

Haastatteluhetkellä syvä liikutus, suru, ikävä ja kaipaus ovat läsnä, kun Kalle 

puhuu läheistensä kuolemista. Kallen kasvattiäidin kuolemaa edelsi kahdeksan 

vuoden ajanjakso vanhainkodissa. Sitä ennen kasvattiäiti oli toipumassa 

influenssasta ja odotti kotiin pääsyä sairaalasta. Kuitenkin jokin muutos tapahtui, 

niin että hän kadotti liikuntakykynsä ja joutui vanhainkotiin. Tapaus näyttää 

olleen hämmentävä ja sen merkitys on jäänyt avoimeksi. Kuitenkin huolta pitävä 

aikuinen vetäytyi Kallen arjesta, kun hän oli hieman toisella kymmenellä. Kalle 

                                                
266 McLaughlin & al. 2011, 191-192. 
267 Wilson 2006, 409. 
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kuitenkin toteaa pärjänneensä kasvatti-isänsä kanssa. Kasvatti-isältä löytyi 

myöhemmin syöpäkasvain, johon hän menehtyi.  

 

Silloin mä kävin vanhainkodissa pappaa (kasvatti-isä) katsomassa, ja oltiin kovia kumpikin 

kalastamaan, ja mä sanoin papalle, että lähdetään kesällä ongelle. Ukko sanoi, että kyllä sä 

varmaan saat mennä yksin sinne ongelle. Sitten kun tieto papan kuolemasta tuli, mä muistin 

papan sanat. Kummankin kuolema oli kova (liikuttuu). (Kalle) 

 

Kasvattivanhempiensa kuolemien jälkeen Kalle kertoo saaneensa tukea 

tyttöystävältänsä ja kihlatultansa. Tästä Kalle on kiitollinen. Hän ei jäänyt 

surussaan yksin. No siinä kävi taas niin, että oli olkapää, jota vasten nojata ja 

itkeä. Sosiaalinen tuki näyttää olleen hänelle tärkeä selviytymiskeino. 268 Kallen 

entinen vaimo sairasti syöpää kahdeksan vuotta ennen kuin se uusiutui, jolloin 

sairautta ei pystytty enää hoitamaan. Kalle oli kokenut vahvaa yhteenkuuluvuutta 

vaimoonsa, sillä tämä oli kasvanut herännäisessä herätysliikkeessä, ja kokenut 

samanlaista henkistä painostamista uskonyhteisössä. Avioliitto kesti virallisesti 

viisi vuotta. 

 

Niitä ilon vuosia jatkui sitten niin pitkään, kunnes huomattiin, että olin pelkällä 

kansakoulupohjalla ja hän oli kuuden ällän ylioppilas. Hän saattoi silloin tällöin muistuttaa, 

että hän tietää, koska hän on lukenut, ja sitten hissun kissun ajauduttiin erilleen. (Kalle) 

 

Yhteys palasi kuitenkin myöhemmin ja he viettivät aikaa yhdessä. Se oli 

semmoinen kolmas kova paikka se ex-muijan kuolema, että sitä ajattelee joskus, 

että miksi (liikuttuu). Kalle ei ole löytänyt merkitystä entisen vaimonsa 

kuolemalle. Onkin todettu, että kuolema pitkän, vakavan sairauden jälkeen 

vaikeuttaa läheisten sopeutumista ja merkityksenantoa. 269 Entisen vaimon syövän 

uusiminen ja vakavuus tulivat yllätyksenä, siksi se oli negatiivinen uhka elämän 

ennustettavuudelle, hallinnalle ja ymmärrettävyydelle. 270 Myös ystävyys 

päämääränä katkesi kuolemaan. Kun läheinen kuolee, itsetunto tulee uhatuksi ja 

se vaikuttaa hyvinvointiin. 271 Kallen ja hänen tyttärensä välillä vallitsee erilaiset 

näkemykset siitä, miten kuolleeseen läheiseen tulisi suhtautua.    

 

                                                
268 Poijula 2002, 15, 19. 
269 Poijula 2002, 79. 
270 Park 2005, 710. 
271 Park 2013b, 20. 
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Tytär sanoi, että sun täytyy päästää irti. Mä sanoin, että joskus, että mä kerron sulle, kun mä 

olen päästänyt irti. Mutta minun mielestä, eihän minun tarvitse päästää siitä, miksi, en mä 

ainakaan näe syytä…koska minä ainakin omasta mielestäni kunnioitan häntä muistamalla 

häntä. En tiedä, olenko oikeassa, mutta mulla on ainakin semmoinen mielipide siitä. (Kalle) 

 

Todennäköisesti Kallen tytär tarkoittaa isänsä ruminaatiota menetyksen 

ympärillä. Näyttää myös siltä, että itse sureminen on estynyt ja sen johdosta myös 

merkityksenanto menetykselle. 272 Menetysten ruminaatioon liittyy usein 

lisääntynyt stressi, ahdistuneisuus ja masentuneisuus. Kun yksilöä tyydyttävää 

merkityksenantoa ei tapahdu, stressitaso pysyy korkealla.273 Toisaalta on myös 

todettu, että kiintymyssuhde kuolleeseen rakkaaseen ylläpidetään symbolisesti 

rituaalein ja elämällä heidän perintönsä todeksi. Koska yhteisiä arvoja ja 

päämääriä ei voida enää yhdessä toteuttaa, niitä tulisikin arvioida kriittisesti. 

Surevalla on lupa löytää sellaiset uudet arvot ja päämäärät, jotka hän arvelee, että 

edesmenneetkin hyväksyvät, mutta ne eivät enää sido häntä liiaksi menneeseen. 
274 Kallen kohdalla tämä tarkoittaa työtä, perhettä, kristillisyyttä ja kunniallisuutta 

sekä osaavan, tekevän ja työteliään miehen identiteettiä. Merkitysjärjestelmän 

näkökulmasta muistosuhteille tulee luoda uusi merkitys. Se haastaa samalla myös 

laajemmin tarkastelemaan merkitysjärjestelmän uskoja, arvoja ja päämääriä. 275  

Entisen vaimonsa kuolemaan Kalle liittää edelleen miksi-kysymyksen. 

Kalle toteaakin olevansa yksin. Ilman tukea sureminen on vaikeaa. 276 Näyttää 

myös siltä, että koska Kalle on jäänyt yksin ilman sosiaalista tukea muissa 

myöhemmissä menetyksissä, joten hän kaipaisi tukea ja lohdutusta näiltä 

edesmenneiltä rakkailta. Mahdollisesti myös siksi hän ruminoi heidän muistoansa. 

On mahdollista, että Kallen nyt esiin tulevan surun ja kaipauksen suuruuteen 

vaikuttavat lähivuosina tapahtuneet muut menetykset, jotka ovat muuttaneet 

hänen merkitysjärjestelmäänsä negatiiviseen suuntaan. Ne heijastuvat näin ollen 

myös surukokemuksen syvyyteen. 277 Kalle kertoo muistavansa entisen vaimonsa 

lisäksi kasvattivanhempiensa kuolemat ja muutenkin heidät päivittäin. Kalle 

kertoo miettivänsä myös sitä, miten paljon hän menetti kasvattivanhempiensa 

poislähdössä. Hän toteaa kuitenkin olevansa realisti siinä mielessä, että on 

asioita, joille ei vain voi mitään. Kallen toteamus kuulostaa eräänlaiselta 

                                                
272 Matthews & al. 2003-2004, 132. 
273 Park 2010, 262; Currier & al. 2009, 190; Currier & al.2006, 420; McLaughlin & al.2010, 191. 
274 Emmons & al. 1998, 176. 
275 Matthews & al. 2003-2004, 118. 
276 Poijula 2002, 15. 
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merkityksenannolta. Siinä on kuultavissa kuitenkin kaksi puolta. Ensinnäkin 

realistisuus siinä mielessä, että kuolema ei ole ihmisen hallittavissa, joten sille ei 

voi mitään, siksi se pitää hyväksyä. Silti läheisen kuolemalle ei ole löytynyt 

henkilökohtaisella tasolla mielekästä merkitystä. 278 

Samin kokemus kuolemasta on erilainen kuin Kallen ja Raakelin, sillä hän 

itse lähes kuoli 13 vuotiaana kidutuksen seurauksena. Päämäärä elää tuli uhatuksi, 

koska henki lähes riistettiin. Samin kotimaassa oli kiellettyä kokoontua yhteen ja 

osoittaa mieltä. Sami kuitenkin otettiin kiinni, kun hän oli maalaamassa muraaleja 

toisten nuorten kanssa. Ne olivat poliittisia mielenilmaisuja, joiden johdosta 

nuoret kokoontuivat yhteen. Sami kertoo uskoneensa muiden nuorten tavoin 

siihen, että maailmasta voi tehdä paremman paikan, sikäli kidutus aiheutti 

ristiriidan todellisuuden sekä idealistisen uskon vaikuttamismahdollisuuden 

välillä. 279 Kidutuksen ajan Sami kertoo olleensa sidottuna. Hän sai sähköshokkeja 

ja häntä poltettiin tupakanfilttereillä. Kolmen päivän jälkeen kiduttajat heittivät 

Samin roska-astiaan, sillä he luulivat hänen kuolleen. Kuitenkin kaatopaikalta 

kartonkeja keräämään tullut nainen pelasti Samin. 

 

Mut heitettiin kuolleena roskiin… Tämä (koditon) nainen sanoi mulle, kun mä heräsin ja 

rupesin kuuntelemaan ja ymmärtämään, että ”Mä melkein jätin sut sinne, koska mä en 

kuullut sun sydäntä, vaikka mä laitoin korvan. Riekaleina, koko poika vaatteet revitty ja ne 

haavat auki, kaikenlaista paskaa tuli niistä haavoista.” Se oli kyllä, niin kuin mä olisin tullut 

takaisin eloon jostain. 

 

 Sami kertoo fyysiseen toipumiseensa menneen kolme tai neljä kuukautta. 

Kuitenkin kidutuksesta seurasi painajaisia, takaumia, aikuismaista kyynisyyttä, 

hullujen juttujen tekoa ja seurustelua vanhempien naisten kanssa. Sami kertoo 

muuttuneensa myös aggressiivisemmaksi. Erilaisilla hetkellisillä elämyksillä hän 

yritti vaientaa kidutuksen aiheuttamaa tuskaa ja uhkaa. Samin kokemus sekä 

vastaavat väkivaltakokemukset ylipäätään tekevät ihmisen tietoiseksi omasta 

haavoittuvuudesta ja särkyneisyydestä. 280 Traumatisoitumisen murrosiässä on 

todettu olevan vahingollista, koska ikävaihe on tärkeä myöhemmän kehityksen 

                                                                                                                                 
277 Currier & al. 2009, 191-192. 
278 Davis & al. 2001, 733; Tutkimushaastattelussa eräs haastateltava toteaa: ”The sense of his 
death is that there is no sense. Those things just happen.” 
279 Janoff-Bulman 1992, 7, 19-20. 
280 Janoff-Bulman 1992, 19, 59, 61. 
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kannalta. 281 Kidutuksen uhreista yli puolet sairastuu PTSD:hen ja näin näyttää 

käyneen myös Samille. 282 Merkitysjärjestelmä on haavoittuvainen nuoruudessa, 

jolloin sitä vielä muokataan. Samin merkitysjärjestelmään kohdistui laajasti 

uhkaa, ja kidutuksesta näytti seuraavan epäjärjestyksessä oleva 

merkitysjärjestelmä. 283 Kidutuksenkaltaiset, kuolemaa hipovat kokemukset 

uhkaavat jatkuvuutta ja rikkovat eheyden. Niiden mielivaltaisuus myös vaikeuttaa 

niiden merkityksen löytämistä. 284 

Sami arvioi tapahtuman negatiiviseksi. Hän kertoo kokemuksen 

aiheuttaneen hänessä syvää vihaa ja halun kostaa kaksin verroin. Sami kertoo 

uskosta, jonka mukaan hänen olisi pitänyt kuolla tuolloin. Monet 

traumatisoituneet kertovat osan itsestään kuolleen väkivallan kohteeksi 

jouduttuaan, mutta myös toiveesta, että olisivat tuolloin kuolleet. Toisaalta petetty 

luottamus aiheuttaa kokemuksen kuulumisesta enemmän kuolemalle kuin 

elämälle. 285 Toisaalta myös äärimmäiset, nöyryyttävät kokemukset aiheuttavat 

”sielunmurhan” tai ”sielunkuoleman”. Ihminen ei enää elää, hän yrittää selvitä. 

Yhteys menneeseen katkeaa sekä yhteys itseen, siihen kuka on ollut aiemmin. 286 

Sami toteaa trauman jälkeisen elämän merkinneen ylimääräistä aikaa, joka teki 

mahdolliseksi katsoa, mitä elämä tuo tullessaan ilman, että hän näki vaivaa sen 

eteen. Hän kertoo menneensä aina sieltä, missä aita oli matalin.  

Sami kertoo paranemisensa alkaneen noin viisi vuotta sitten, mutta 

erityisesti puolitoista vuotta sitten. Olen alkanut heräämään ja parantumaan. 

Sami kertoo käyneensä kidutustukiryhmässä. Hän on opetellut puhumaan 

tapahtumasta auttajille. Mä olin aika tuppisuu mun koko elämän. Se on just tämä 

mun kulttuuri, ettei mies itke, mies ei puhu ongelmista, mies on hiljaa, kärsii ja 

menee eteenpäin. Musiikin avulla Sami löysi nirvanan kaltaisen, transsinomaisen 

tilan itsestä, jolloin traumoihin liittyvät tunteet alkoivat tulla ulos. Samankaltainen 

kokemus toistui, nyt päihteittä ja tiedostetussa tilassa, kun hän keskusteli 

psykologin kanssa. Se oli muutosta edistävää.  

 

Kun ensimmäistä kertaa istuin psykologin kanssa keskustelemassa, epäilin ensimmäiset 

viisi minuuttia, että minkälainen tyyppi tämä on. Se on kyllä täysin tuntematon ihminen ja 

                                                
281 Maercker 1999, 35-36; Traumatisoituminen nuorena altistaa PTSD oireille, ja siihen liittyy 
biopsykososiaalisia seurauksia. 
282 Henriksson & al. 2008, 298. 
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jos en halua, niin mun ei tarvitse sitä ikinä nähdä. Mä sitten tulen ja heitän kaikki sille. Se 

oli vähän semmoinen sama asia, (nirvanan kaltainen tila musiikin avulla) mutta 

ajattelematta, se ei ollut tietoinen päätös. Se vaan tapahtui. (Sami) 

 

Sami kertoo edelleen kärsivänsä ajoittain takaumista, mutta tietävänsä, 

mistä ne tulevat ja osaavansa niitä jonkin verran käsitellä. Tutkimustuloksen 

mukaan myös takaumat vievät merkityksenantoprosessia eteenpäin. Kuitenkin ne 

kertovat siitä, että trauma on vaurioittanut itsehallintaa ja lisännyt uskoa, että 

muilla on hallintavalta. 287 Sami toteaakin: Erityisesti itseäni yritän voimistaa. 

Näyttää siltä, että meditaation kautta Sami lisää juuri itsehallintaa. Sami kertoo 

meditaation lisänneen hänen mielenrauhaansa ja rauhallisuuttansa. Aikaisemmin 

hän pyrki vaihtamaan ympäristöä, kun stressitaso nousi korkeaksi. 288 Nyt sitä 

tarvetta ei enää ole. Samin mukaan meditaatio merkitsee matkustamista itsen 

sisälle. Silloin ei tarvitse ajatella, eikä reagoida. Silloin kun on itsensä kanssa 

sisäisesti duunissa, voi paremmin. Samin kertomassa näkyy se, miten 

mindfulnessin avulla negatiivisesti arvioidun trauman vaikutus tyrehtyy. Sen 

sijaan on tilaa nykyhetkelle, jossa Sami on läsnä itsensä ytimessä. Tämän johdosta 

traumassa pirstoutunut identiteetti eheytyy ja jatkuvuus palautuu. Sen johdosta 

löytyy myös merkitys. 289 Mä oon onnellinen siksi, että mä voin olla oma itseni. 

Samin kokemus tulee lähelle tutkimustulosta, jonka mukaan mindfulness auttaa 

säätelemään tunnetiloja vähentämällä reaktiivisuutta ja lisäämällä hyväksymistä. 

On myös todettu, että tätä kautta mindfulness vaikuttaa positiivisesti 

masennusoireisiin. 290 Sami toteaakin, että on tärkeä hyväksyä se, mitä itselle on 

tapahtunut, ja tehdä siitä paras mahdollinen. Tämä kertoo selviytymisen 

päättyneen ja päämäärien uusista aluista. Silti merkityksenanto itse kidutukselle 

on edelleen negatiivinen. Kuitenkin Sami näyttää onnistuneen nivomaan trauman 

ja sen seurannaiset osaksi omaa identiteettiä, jolloin hän voi arvioida sen nyt 

uudelleen positiivisesta merkityksestä käsin. 291 Se on tehnyt musta sen, kuka mä 

olen.  

5.4 Elämän sattumukset 
Elämän sattumukset koskettavat niin Raakelia kuin Kalleakin. Raakelilla ne 

kulminoituvat lama ajan tapahtumiin ja Kallella yrityksen konkurssiin. Kallen 
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merkitysjärjestelmä joutui kauttaaltaan uhatuiksi hänen pienyrityksensä 

konkurssin myötä viisi vuotta sitten. Kallella ehti olla yhden miehen pienyritys 15 

vuotta. Kalle olisi halunnut maksaa hyvin menneeltä vuodelta kertyneen 5 500 

euron lisäveron jo kerran myönnetyllä yrittäjälainalla, josta hän oli ehtinyt nostaa 

kolmanneksen. Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan myöntänyt tuota jatkolainaa.   

  

Kolmen viikon päästä tuli kaunis kirje, että voi voi, teidän alallanne varsinkin on huonot 

suhdanteet, ettei tämä oikein ole hyvä, ettei me valitettavasti voida myöntää tätä jo kerran 

myönnettyä lainaerää. Mä olin pikkuisen katkera siitä. (Kalle) 

 

Tapahtunut ei ollut soviteltavissa Kallen vallitsevaan merkitysjärjestelmään, 

vaan aiheutti negatiivisen arvion tilanteen merkityksestä, josta katkeruus kertoo. 

Tapahtunut oli traumaattinen kokemus. 292 Identiteettiin ja itsearvostukseen 

merkittävästi vaikuttanut konkurssi katkaisi myös Kallen päämäärät, niin 

yrittäjyyden, varallisuuden, työnteon kuin perheenkin. Kallen itsestään selvinä 

pitämänsä asiat kyseenalaistuivat. 293 Kalle ehti olla työelämässä yhteensä 40 

vuotta. Kallen työura alkoi pienkonekorjaamolta 15 -vuotiaana. Kalle oli siellä 

korjaamassa omaa mopoa, kun korjaamon omistaja huomasi hänen taitonsa ja 

tarjosi hänelle töitä. Kalle uskookin hyvään tuuriin, jolloin konkurssi ja sen 

seurannaiset eivät olleet soviteltavissa siihen.  

 

Mulla on ollut yleensä siinä mielessä hyvä tuuri, että pienkonekorjaamollekin pääsin, sillä 

konstilla, että ostin siinä mopon osia ja laitoin niitä siinä, niin ukko kysyi, että ”onko sulla 

töitä?” ”No ei ole.” ”No tule aamulla tänne.” (Kalle) 

 

Kallelle työ on ollut hänen merkitysjärjestelmänsä peruspilari ja keskeinen 

osa elämän merkityksellisyyttä. On todettu, että työnmenetyksen vahingollisuus 

kohdistuu nimenomaan vähän koulutusta omaaviin, sillä heidän mahdollisuus 

työllistyä on heikompi. Se altistaa kynnystä masennusoireille. Lisäksi 

työttömyydestä johtuen elämän hallittavuus laskee ja tunne siitä, että voi 

kontrolloida omaa elämää. 294 Työn merkityksellisyys kumpuaa myös lapsuuden 

kodin perinnöstä. Siihen liittyvät keskeisesti ne rakkaat läheiset, joiden kautta työ 

arvona ja päämääränä on hänelle siirtynyt.  
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(Työ on) kaikki. Elikkä mulle korostettiin sitä työn merkitystä silloin siellä, koska he olivat 

sen ikäisiä ihmisiä. Mummo ja pappa (kasvattivanhemmat) ne molemmat sanoivat, että työ 

se on joka elättää, ja työ se tekijäänsä neuvoo. (Kalle) 

 

Kalle oli omaksunut kyvykkään, yritteliään ja osaavan työmiehen 

identiteetin. Kalle on ylpeä siitä, että on rautasepän poika ja puusepän 

kasvattipoika. Kalle kertoo, että hänellä on aina ollut halu tehdä käsillään. Hän on 

myös kunnianhimoinen siinä mielessä, että jos joku on jonkun härvelin ennen 

minua tehnyt, niin kyllä minä osaan sen korjata. Kalle myös vertaa omaa 

taitavuuttansa niihin, jotka eivät osaa tai suostu opettelemaan. Sen voi nähdä 

ylläpitävän hänen identiteettiänsä ja itsearvostustansa. Se on parannusyritys 

haavoitetulle identiteetille. 295Mutta nykypäivänä tämä uusavuttomuus on ihan 

älytöntä. Näyttää siltä, että Kallen itsetunto ja itsearvostus perustuvat pitkälti 

ammatilliseen osaamiseen, kyvykkyyteen ja ahkeruuteen. Konkurssi johti 

negatiiviseen tilannearvioon, koska se haavoitti keskeisesti omaa identiteettiä ja 

aiheutti negatiivisia tunteita. Kallen merkitysjärjestelmän näkökulmasta näyttää 

myös siltä, että vakuutusyhtiön päätös häpäisi Kallen identiteetin ja päämäärät, 

jotka nivoutuivat yhteen. Hän ei pystynyt ylläpitämään niitä päämääriä ja arvoja, 

joita kasvattivanhemmat olivat opettaneet, ja hän oli omaksunut. 296 Toisin kuin 

Raakel, Kalle ei mainitse alkaneensa puolustaa asiaansa, vaan hän ikään kuin 

alistui kohtaloonsa. Työmailta hän kertoo oppineensa periaatteen, että sen 

suurempi vika, mitä isompi leka, jos joku osa on lujasti kiinni, niin kyllä se sieltä 

irti lähtee, mutta on ihan turha lähteä särkemään paikkoja. Periaate saattaa liittyä 

myös lapsuudessa omaksuttuun seesteisyyden ihanteeseen. Toisaalta se voi kertoa 

myös välttelevästä copingista, jolloin tapahtunutta on vaikea integroida omaan 

merkitysjärjestelmäänsä, omaan identiteettiin. Se puolestaan ylläpitää korkeaa 

stressitasoa. On todettu, että merkitysten antamiseen liittyy keskeisesti aktiivisuus 

ja luovuus, näin ollen niitä ei peritä, vaan ne tulisi muokata tai muuntaa omaan 

arkeen sopivaksi. 297 Toisaalta on mahdollista, että Kalle on yrittänyt, mutta 

epäonnistunut todetessaan moni yrittää onnistumatta. 

Vaikka Kallen oireilu kertoo traumatisoitumisesta, niin hän itse toteaa, ettei 

mulle paljon shokkeja ole tullut. Se näyttää kertovan itsesuojelusta, tarpeesta 
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ylläpitää identiteettiä vahvasta ja vastoinkäymisiä kestävästä miehestä, joka 

selviää ihan hyvin. 298 Kuitenkin se näyttäisi kertovan myös siitä, että menetykset 

ovat uhanneet Kallen ydintä itseä, sikäli sillä on liittymäkohtaa myös häpeään. On 

mahdollista, että menetykset aktivoivat aiempia hylkäämisen kokemuksia. 299 

Näin ollen häpeän ja häpäisyn kokemus saattaa johtaa avuttomuuteen, 

epätoivoisuuteen ja passiivisuuteen. 300 Mutta myös oman haavoittuneisuuden ja 

särkyneisyyden kieltämiseen. 301Kallella on kuitenkin tarve säilyttää minäkuvansa 

samanlaisena kuin aiemmin, jotta hän selviää.302 Ei ainakaan kukaan ole saanut 

minua muutettua mihinkään. Se on ollut niin kauan tämä sama kuin minä muistan.   

Konkurssin aikoihin Kalle kertoo alkaneensa juoda. Kalle kertoo ottaneensa 

viinaa lähinnä avuksi unettomuuteen. Sitten kun mä olin siinä selvin päin pari 

kolme viikkoa, niin univaikeudet tulivat taas. Kaikki mahdollinen asia tulee 

mieleen eli niin sanotusti filmi rupeaa kelaamaan. Kallen oireet viittaavat PTSD:n 

ja siihen liittyvään masennukseen. PTSD:n kehään kuuluu ylivirittyneisyyden ja 

turtumuksen vaihtelu, jota monet lääkitsevät alkoholilla. Näin ollen niin PTSD 

kuin juominenkin näyttävät kumpuavan samasta stressitekijästä eli konkurssista ja 

sen seurauksista. 303 On osoitettu, että mitä vakavampi menetys on yksilön 

näkökulmasta, sitä vakavampaa sen traumaattisuus on. Kun maailma ei näyttäydy 

oman merkitysjärjestelmän mukaiselta, eikä oma päämäärä voi enää toteutua, 

ristiriita kasvaa, kuten myös riski PTSD:n kaltaisiin oireisiin. 304 Ruminaation on 

puolestaan todettu ylläpitävän masennusta. Ruminaatio tarkoittaa passiivista ja 

kokonaisvaltaista negatiivista ajattelutapaa suhteessa stressinaiheuttajaan. 305 

Ruminaation johdosta Kalle ei kykene antamaan työlle tai työttömyydelle uutta 

merkitystä, eikä muuttamaan merkitysjärjestelmäänsä. Ruminaation on todettu 

olevan epäsopeuttava coping. Ruminaatiosta kehkeytyy myös tapa ajatella ja 

toimia, koska päämäärä tehdä työtä on vaurioitunut. 306 Ruminaation on todettu 

altistavan myös juomiselle. 307 

Kallen kasvattivanhempien opettamiin arvoihin kuuluivat työteliäisyyden 

lisäksi kristillisyys ja perhe. Avopuolison lähtö 28 yhteisen vuoden jälkeen johti 
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yhteisen päämäärän katkeamiseen. Kallella ei ollut enää perheen tukea, mitä 

hänellä oli ollut aikaisempien menetysten yhteydessä. On todettu, että läheiset 

ihmissuhteet ja traumatisoituneen kyky ottaa lohdutusta ja tukea vastaan suojaa 

stressitilan kroonistumiselta.308 Kalle kertoo olleensa katkera avopuolison 

lähdöstä. Kalle arvioi lähdön negatiivisena, kuten myös aiemman avioeronsa. 

Maailma on heitellyt. On pari eroa takana, mutta minkä minä sille voin. En minä 

ole vängällä yhtään naista tuonut, enkä vängällä pitänyt. Autonomian arvo 

näyttää olevan Kallelle merkityksellinen ja se koskee myös puolisoita. Toisaalta 

eroihin liittyy Kallen kokemana voimattomuus samalla tavoin kuin kuolemaankin. 

On asioita, joille ei voi mitään. Se on eräänlainen merkityksenanto päättyneille 

suhteille, mutta se ei auta sopeutumaan. 309 Seuraavassa sitaatissa on kuultavissa 

tilanteelle annettu negatiivinen merkitys, jonka taustalla näyttäisi vaikuttavan 

ruminaatio. 

 

Hän sitten siinä vaiheessa, kun selvisi, että rahantulo loppui, ymmärsi viisaana naisena 

lähteä kävelemään. Minä kysyin tyttäreltäni, kun viimeksi tavattiin, että no, kuinka monta 

ulkomaanreissua olette tehneet nykyään per vuosi. Sanoi, ettei yhtään. Silloin kun mun 

kanssa asuivat, niin tehtiin parhaana vuonna yhteensä neljä. Mutta se on hänen valinta. 

(Kalle) 

 

Kallen maailmasta näyttää tulleen pahantahtoinen ja sattumanvarainen 

paikka. 310 Myös ihmiset käyttäytyvät sen mukaisesti. Olen moneen ihmiseen 

luottanut elämäni aikana, mutta se luottamus on petetty. Minusta niitä 

luottamuksen pettäjiä on vähän liikaa, en voi sillekään mitään, niitä vaan on. 

Näyttää siltä, että negatiivinen merkityksenanto vaikeuttaa positiivista uudelleen 

arviointia.  

Raakel puolestaan kertoo elämänsä käännekohdan sijoittuvan 1990-luvun 

lama-aikaan, jolloin Raakel jäi kolmen lapsen yksinhuoltajaksi. Ajanjaksoon 

liittyy menetysten kasaumia. Lasten isä muutti ulkomaille, joten Raakel oli 

käytännöllisesti katsoen täysin yksinhuoltaja, sillä hänen sukunsa asui kaukana. 

Raakel ei mainitse, että avioero sinällään olisi ollut merkittävä menetys. Mun 

entinen mies, mulla ei ole hänestä mitään pahaa sanottavaa, hänenkin kanssa 

meillä oli yhteinen firma. Kun me erottiin, hän lähti etelään tekemään 

asuntokauppoja. Raakel kertoo äitinsä huolehtineen aikoinaan viisilapsisen 
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perheen, joten hänellä on usko naisen ja äidin pystyvyyteen ja kykenevyyteen. 

Raakel kertoo olleensa työkeskeinen ja tehneensä paljon töitä ja tienanneensa 

hyvin. Hän osti tilavan asunnon perheelleen. Työn voi nähdä olleen hänelle tärkeä 

arvo ja päämäärä, samoin vastuullisuus ja asioiden hoitaminen hyvin ja oikein. 

Hän oli omaksunut nämä arvot ja päämäärät lapsuudessa. Niiden taustalla voi 

nähdä ajatuksen siitä, että omalla toiminnalla elämää voi hallita, jolloin ihminen 

näyttäytyy pystyvältä ja maailma johdonmukaiselta ja ennustettavalta.311 

Kuitenkin Raakelin keskimmäinen lapsi sairastui ja joutui sairaalaan useaksi 

kuukaudeksi.  

 

Mä olin iltakahdeksaan töissä, siitä ajoin Lastenklinikalle, vanhempi hoiti nuorempaa, taas 

kotiin, aamulla töihin, taas sama rumba. Kolme kuukautta kesti, enkä mä saanut mistään 

apua. Se meni semmoisessa sumussa. Se oli aikamoinen käännekohta. (Raakel) 

 

Elämäntilanteen muututtua Raakel ei pystynyt tekemään enää yhtä paljon 

töitä. Odottamatta hänen kahdeksan vuotias lapsensa kuoli, jolloin Raakel jäi 

sairaslomalle kahdeksi kuukaudeksi. Ansiotulot tippuivat. Raakel joutui myymään 

asuntonsa. Koska oli lama-aika, hän joutui myymään sen tappiolla. Mä hain itse 

velkasaneerauspaperit, en mä siinäkään käyttänyt asianajajaa, ennen kuin hän 

tarkisti ne paperit. Raakel näyttää toimivan itsenäisen, osaavan ja aikaansaavan 

identiteettinsä mukaisesti. Sen johdosta hän myös saavuttaa päämäärän. Raakelille 

on tyypillistä käyttää aktiivista, ongelmakeskeistä copingia. Hän toteaa olleensa 

aina yllättävä sopeutuja. Hän ajattelee huomista, eikä jää paikoilleen istumaan. 

Raakel pääsi velkasaneeraukseen, mutta oma asunto päämääränä raukesi.  

 

Mä en pystynytkään tekemään enää yhtä paljon töitä, että mä sitä 5 000 pystyin pankille 

maksamaan, ja mä jouduin myymään sen, ja koska oli lama-aika, jos mä maksoin siitä 

asunnosta 650 000, niin mä sain siitä 450 000. Ja pankki käyttäytyi silloin, niin kuin 

jokainen tietää, törkeästi, mä menetin sen 250 000, mutta mulle jäi vielä velkaa 250 000 eli 

mä hävisin 500 000, se vaan hävisi tuhka tuuleen. (Raakel 

 

Vaikka Raakel pääsi velkasaneeraukseen, hän kuitenkin menetti omat 

varansa, jotka hän oli sijoittanut asuntoon. Maailma ei näyttänyt enää 

hyväntahtoista ja reilua puoltaan. Ennemminkin se kohteli työteliästä ja 

tunnollista lainanmaksajaa epäoikeudenmukaisesti. Merkityksellisessä 
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maailmassa tapahtumien seurausten tulisi olla järkeviä tai edes ymmärrettäviä 

yksilön näkökulmasta, mutta näin ei enää ollut Raakelin kokemana. 312 Tilanteen 

merkitys on negatiivinen suhteessa Raakelin merkitysjärjestelmään. Aktiivisen 

copingin avulla Raakel pystyy integroimaan tapahtuneen merkitysjärjestelmäänsä 

ja antamaan sille merkityksen. 313 Merkityksenanto tilanteelle on kuitenkin 

negatiivinen. Viranomaistahoihin on syntynyt epäluottamus koetun 

epäoikeudenmukaisuuden johdosta. He eivät toimineet oikein ja hyvin. 

5.5 Asunnottomuus jatkumona 
Asunnottomuus on merkityksellinen kokemus niin Raakelille, Samille kuin 

Kallellekin, mutta eri tavoin. Kallen ja Samin kohdalla asunnottomuus liittyy 

selkeästi merkitysjärjestelmän murroksen seurauksiin. Raakelin kohdalla 

asunnottomuus on ennemminkin sattumusten tulos, mutta se on uhannut myös 

vallinnutta merkitysjärjestelmää. Raakelin mukaan asunnottomuus on jatkumoa 

1990-luvun laman kokemuksista ja oman lapsen kuolemasta, jotka jo nekin 

ravistelivat hänen merkitysjärjestelmäänsä. Tapahtumilla on liittymäkohtansa 

myös hänen persoonallisuutensa ja identiteettiinsä. Hän sanoo olevansa ihminen, 

joka hakee elämäänsä tietoisesti muutosta. Näyttää siltä, että muutos on Raakelin 

keskeinen päämäärä. Raakelilla on usko siihen, että tekevä ihminen pärjää ja voi 

vaikuttaa ja hallita omaa elämäänsä. Kuitenkin niin velkasaneeraukseen 

joutuminen ja samassa yhteydessä lapsen kuolema kuin myös asunnottomaksi 

joutuminen aiheuttivat ristiriitaa nimenomaan tämän uskon kanssa. Raakel päätti 

kouluttautua uuteen ammattiin lähihoitajaksi toimittuaan 15 vuotta kampaamoalan 

yrittäjänä. Vaikka hän teki opiskeluajan keikkatyötä, hänen ansiotulonsa tippuivat. 

Samaan aikaan lapset muuttivat omilleen, jolloin perheen käytössä ollut vuokra-

asunto tuli liian isoksi ja kalliiksi yksinpidettäväksi. Tämän johdosta Raakel otti 

yhteyttä vuokranantajaansa ja pyysi asunnonvaihtoa pienempään. Ongelmaksi 

muodostui kuitenkin väliraha. Raakel varasi ajan sosiaalitoimistoon, mutta siellä 

sovittua aikaa siirrettiin kolme kertaa. Koska Raakel ei olut aiemmin asioinut 

siellä, hän ei tiennyt, että olisi tarvinnut akuuttiajan. Näin hänelle alkoi kertyä 

vuokravelkaa. Sen johdosta hän joutui muuttamaan entisen aviomiehensä luokse.  

Kaupunki maksoi myöhemmin vuokravelan, koska tunnusti olevansa 

tilanteessa vastuullinen. Raakel toteaa, ettei hän itse voinut tilanteelle mitään. 

Tämän voi nähdä helpottaneen Raakelin suhtautumista, sillä tilanteeseen ei liity 
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itsesyytöksiä. 314 Se, mikä aiheutti tilanteen merkityksen ja Raakelin 

merkitysjärjestelmän välillä ristiriidan ja stressitason nousemisen, oli kokemus 

sosiaalityöntekijän ennakkoluulosta häntä kohtaan. Raakel kertoo oppineensa 

äidiltään, ettei ketään saa kohdella väärin. Raakelin kertoman mukaan 

sosiaalityöntekijä poissulki hänen ihmisyytensä, ja sen sijaan luokitteli hänet 

ryhmään ”asunnottomat päihdeongelmaiset”. 315 Se aiheutti kohonneen 

stressitason, mutta myös aktiivisen, ongelmakeskeisen copingin käytön.  

 

Mä satuin väärän ihmisen kanssa. Se ei ollut ihminen ihmiselle. Se katsoi sieltä papereista, 

että munhan täytyy olla alkoholin vuoksi, maksamattomien vuokrien vuoksi asunnoton. Se 

ei edes halunnut kuulla, minkä takia mä olin siinä tilanteessa. Se oli rankka kokemus. Mä 

sanoin hänelle, että jos tässä olisi joku muu kuin minä, sä olisit nujertanut sen jo ensi 

käynnillä, sanoin sen suoraan hänelle. Pikkuhiljaa hänen asenteensa muuttui. Täällä on 

hyvin paljon asenteellisuutta, mitä mä inhoan yli kaiken. (Raakel) 

 

Raakel ei ollut tottunut pyytämään apua, koska hänellä oli yritteliään ja 

yksin pärjäävän ja itse asiansa hoitavan ihmisen identiteetti. Siksi jo 

avunpyytämiseen sinänsä liittyy negatiivinen arviointi, sillä se aiheutti ristiriidan 

suhteessa omaan merkitysjärjestelmään, omaan identiteettiin. Sen pohjalta sekä 

henkilökohtaisen oikeudenmukaisuuden vaateen vuoksi ennakkoluuloinen kohtelu 

aiheutti kumulatiivisen negatiivisen arvioinnin negatiiviseksi koettuun 

tilanteeseen, joka oli ristiriidassa hänen merkitysjärjestelmänsä kanssa. Raakelin 

merkitysjärjestelmässä on edelleen epäluottamus viranomaisia kohtaan. 

Velkasaneeraus ja siihen liittyvät tapahtumat olivat jo haavoittaneet luottamusta 

ihmisten arvostavaan ja oikeudenmukaiseen kohteluun. Tältä osin annettu 

merkitys on negatiivinen. 316 

 

Mä en luota noihin sosiaaliohjaajiin enkä auttajiin eli se meni täysin pieleen. Silloin mä 

pyysin apua, mutta en saanut. Se oli niin epäammattimaista, vielä nyt jälkeenpäinkin 

ajateltuna. (Raakel) 

 

                                                                                                                                 
313 Salo 2009, 50. 
314 Janoff-Bulman & al. 1997, 96. 
315 Reichers & al. 2012, 347; Ennakkoluuloisuus viittaa sosiaaliseen kategorisointiin “me” versus 
“ne”, jolloin ”me” olemme ”noiden” yläpuolella; Janoff-Bulman 1992, 148-149; Apua hakemaan 
tullut leimataan hänen tuottaman informaation takia, koska se uhkaa auttajien illusorista maailmaa. 
He eivät halua olla osallistua traagiseen maailmaan. 
316 Park 2008, 989. 
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Tapahtuma on vaikuttanut siihen, että Raakel ajattelee sattumusten 

tapahtuvan ja kuuluvan elämään. Mä satuin vain väärän ihmisen kanssa, se ei 

ollut ihminen ihmiselle. Toisaalta myös negatiivinen tuuri on todellisuutta. Se oli 

mun tuuri, että mä jouduin ihmisen kanssa, jolla ei ole minkään näköistä kykyä 

toimia siinä tehtävässä. Raakel kertoo sanovansa asioista suoraan. Sen voi nähdä 

toimivan copingina tilanteessa, johon liittyy negatiivinen merkitys. Jos ihminen 

käyttäytyy epäoikeudenmukaisesti, Raakel kertoo palauttavansa vastuun takaisin 

tälle ihmiselle. Raakel sanoo, että epäoikeudenmukaisuus synnyttää hänessä 

vahvan ihmisen niin, että hän kyseenalaistaa jopa ihmisen ammattitaidon. Sen voi 

nähdä liittyvän siihen, että Raakel kykenee kääntämään kohonneen stressitilansa 

voimaksi ja toiminnaksi epäoikeudenmukaisuutta kohtaan. Hän näkee piirteensä 

kumpuavan omista sukujuuristansa. Äidin sukuun, sukupolvien ketjuun 

kuuluminen onkin keskeinen osa hänen identiteettiänsä. 

Oltuaan jo pidemmän ajan asunnottomana, Raakelia pyydettiin 

osallistumaan asunnottomille tarkoitettuun ryhmään, jossa hän kertoo vihdoin 

tulleensa ihmisenä nähdyksi ja kuulluksi. Siellä hän sai konkreettista neuvoa ja 

ohjausta asunnonhakuun. Tiedonsaanti tuki hänen identiteettinsä eheyttä, jonka 

mukaan hän on kykenevä hoitamaan itse asiansa. 317 Hän käy edelleen 

asunnottomien ryhmässä luennoimassa ja kertomassa omaa tarinaansa uusille 

ryhmäläisille ja sosiaalialan opiskelijoille. Hänen ydinviestinsä tuleville 

sosiaalityöntekijöille on: Lähtekää siitä ihmisestä. Vuorovaikutus, sosiaalinen 

vaikuttaminen ryhmässä on merkityksenanto hänen asunnottomuudelleen. 

Asunnottomuuden kokemukseen liittyy näin ollen merkityksellisyys, 318 koska se 

on johtanut tilanteeseen, jossa hän pystyy auttamaan toisia asunnottomia sekä 

vaikuttamaan ennakkoluulojen lieventymiseen asunnottomia kohtaan. Raakel 

kertoo olevansa Ae-aktivisti, josta on kehkeytynyt uusi päämäärä. Sosiaalisen 

vaikuttamisen taustalla on muutos omassa identiteetissä. Hän täyttää 

pitkäaikaisasunnottoman kriteerit, mutta saa kertoa oman uniikin 

asunnottomuustarinansa.  

Asunnottomuuden kestettyä viisi ja puoli vuotta sosiaalityöntekijä otti 

Raakeliin yhteyttä ja kertoi asunnon järjestymisestä. Raakelille ei annettu 

päätäntävaltaa asumisen suhteen, eikä tietoa siitä, mitä Ae periaate tarkoittaa ja 

millaista asuminen on tuetussa asumisen yksikössä. Tiedonanto liittyy Raakelin 

                                                
317 Reynolds & al. 2010, 467, 471-472. 
318 Park & al. 1997, 116. 
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kohdalla oikeudenmukaisuuden ja reiluuden arvoihin, sillä niiden mukaisesti se, 

jolla on tietoa, jakaa sitä sille, joilla sitä ei vielä ole. Tiedonsaanti ja mahdollisuus 

osallistua itseään koskeviin päätöksiin olisivat yhdenmukaisia Raakelin arvojen ja 

identiteetin kanssa. Nyt asunnottoman ja sosiaalityöntekijän välille näyttää tulleen 

jälleen ero arvoissa ja päämäärässä. 319 Tapa, jolla sosiaalityöntekijä toimi aiheutti 

ristiriidan ja negatiivisen arvioinnin tilanteen merkityksestä. Vaikka muutto ei 

ollut ongelmatonta, niin tilanteen merkityksen uudelleenarviointi positiiviseksi on 

kuitenkin johtanut merkityksenantoon. 320 Hän sai tietoa Ae- periaatteesta 

asiantuntijalta, jonka luennolle hän meni. Raakel on löytänyt paikkansa yhteisöstä, 

jossa voi hyödyntää elämänkokemustansa. Ohjaajat ovat oppineet arvostamaan 

hänen näkemyksiänsä. Näin ollen asunnottomuudelle voi antaa positiivisen 

uudelleen arvioinnin ja merkityksen. 321 Yrittäjästä yhteisön jäseneksi tiimityöhön, 

se ei olekaan ihan helppoa. Mä oon tottunut hoitamaan asiat itse. Mutta sitten mä 

löysin oman roolini täällä ja se on pitkälti tuollaista auttavaa. Uuden päämäärän 

löytäminen ja sen toteuttaminen näyttävät tarvinneen juuri ne menetykset ja 

kamppailut, joihin hän on joutunut. Siihen on liittynyt myös oman rajallisuuden ja 

haavoittuvuuden tiedostaminen, mikä kuuluu posttraumaattiseen kasvuun. 322 

 

Niin kuin mun poika sanoi puheessaan: ”Sä oot äiti voimakas persoona, sä olet välillä 

nostanut lapset seinälle kuvainnollisesti. Mutta sä olet taistelija, selviytyjä.” Niin silloin 

mulla tuli kyllä kyyneleet silmiin. Se oli kyllä aivan…Mun ei pitänyt itkeä. (Raakel) 

 

Asunnottomuus ja muut menetykset ovat myös auttaneet Raakelia 

arvioimaan rehellisesti omia uskoja sekä omaa identiteettiä. Maailma ei ole 

ihmisen hallittavissa. Sattumuksia voi tapahtua kenelle tahansa, myös hänelle. 

Pahoja asioita tapahtuu hyville ihmisille. 323 Raakel kertoo opettelevansa elämän 

keskeneräisyyttä ja epätäydellisyyttä. Siinä häntä auttaa puutarhanhoito. Se luo 

harmoniaa integroiden myös Raakelin persoonallisuuden eri puolia mutta nyt 

minän keskuksesta käsin. Edellä mainittu kertoo posttraumaattisesta kasvusta. 324 

 

Puutarhanhoidossakin huomaa, ettei mikään ole koskaan valmista, koska mä olen kuitenkin 

aika kriittinen ihminen. Se opettaa mulle ehkä keskeneräisyyttä. Mä en voi olla varma, 

                                                
319 Reynolds & al. 2010, 472. 
320 Park & al. 1997, 116-117. 
321 Park 2008, 972; Park 2005, 710. 
322 Wilson 2006, 408, 410. 
323 Janoff-Bulman 2006, 85. 
324 Wilson 2006, 416. 
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onko lopputulos hyvä, kasvaako se vai ei. Se tavallaan rauhoittaa. Mä olen oppinut siinä 

vähän semmoista, etten mä olekaan niin täydellinen. Mun täytyy välillä rauhoittua. Se 

opettaa sitä keskeneräisyyttä, niin kuin elämäkin on. (Raakel) 

 

Menetykset ja niihin liittyvät merkityksenantoprosessit ja annetut 

merkitykset ovat muuttaneet Raakelin päämääriä ja käsitystä itsestä ja ihmisistä 

ylipäätään. Hänen ei tarvitse olla ainoastaan vahva, vaan hänen on lupa olla myös 

herkkä. Menetysten avulla hänestä on kasvanut realisti suhteessa itseen, toisiin 

ihmisiin ja maailmaan. Raakel on oppinut myös nöyryyttä. Vaikka hän tavoittelee 

kasvua ja henkistä kehitystä, hän myöntää, ettei ole helppo tietääkään hirveän 

paljon. Nöyryyteen liittyy rehellisyys ja armollisuus itseä ja toisia kohtaan. 

Identiteetin tasolla tapahtuneet muutokset kertovat posttraumaattisesta kasvusta. 

325 

 

Mä olen aina ollut vähän kaikkivoipa ihminen mielestäni. Mun pitää kaikki asiat hoitaa, ja 

niin mä olen hoitanutkin, mutta nyt mä vaan osaan myös olla, ettei mun tarvitse kaikkea. 

Ehkä mä annan armoa siinä mielessä itselleni, ja virheitäkin saa tehdä, vaikka niitäkin mä 

olen tehnyt, paljonkin. (Raakel) 

 

Kallen asunnottomuus on seurausta hänen pienyrityksensä konkurssista. 

Häätöön päätynyt tapahtumaketju aiheutti Kallessa katkeruutta. Sosiaalitoimi oli 

maksanut Kallen vuokrarästit, mutta silti Kalle päätyi asunnottomaksi.  

 

Hän järjesti semmoisen homman, ilmeisesti en ollut muistanut tarpeeksi hiuksia kehua 

aamulla tavatessamme, että sossu oli maksanut mun vuokrarästit yhdeksäs päivä kuudetta 

kuuta, käräjät oli kuudestoista päivä kuudetta kuuta ja nimismiehelle muistettiin 

ilmoittavasta yhdeksästoista päivä kuudetta kuuta. Silloin oli nimismiehen kautta lähtenyt 

häätöprosessi jo liikkeelle, jota nyt ei sitten saatukaan enää poikki. Taas oltiin katkeria. 

(Kalle) 

 

Häädön jälkeen Kalle asui muutaman viikon pakettiautossansa ja 

kavereidensa luona ennen kuin hänelle osoitettiin kuukaudeksi paikka eräästä 

asuntolasta. Sen jälkeen Kalle muutti väliaikaiseen asumiseen kahdeksi vuodeksi. 

Sieltä hän sai myös häädön. Sinne lähti semmoinen puolituttu pariskunta mukaan 

ja lasti mukaan viinaa. No, siinä kävi sillä lailla, että minä olin se, joka lensi 

sieltä pihalle. Näkemys puoltaa käsitystä maailman epäreiluudesta. Kallen 
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asunnottomuuden ja siihen liittyvän elämäntavan puolestaan voi nähdä kertovan 

merkitysjärjestelmän murtumisesta. Se, mihin hän on uskonut ja luottanut, ei 

pädekään enää. Siihen saattaa liittyä myös häpeä, joka ikään kuin vieraannuttaa 

Kallen itsen keskuksesta ja hän alkaa toimia häpeästä käsin. Silloin myös 

moraalinen toimijuus heikkenee. 326 Kalle näyttää kadottavan alkuperäisen 

traumaattisen kokemuksen johdosta henkilökohtaisen merkityksen tunteen, ja sen 

mukana järjestyksen. Epäjärjestyksessä oleva maailma sisäistyy myös omaan 

identiteettiin. Se näkyy elämäntavassa ylipäätään mutta myös sosiaalisten 

suhteiden tasolla. 327 Siitä kertoo se, että Kalle on haastettu oikeuteen. Hänet 

todettiin kuitenkin syyttömäksi. En minä voi sille mitään, jos joku kännissä 

kaatuu, niin eihän se minun syy ole. Hän kertoo myös kahdesta kohtuuläheisestä 

naisystävästä, jotka riistivät hengen itseltään. Kalle muistelee asuneensa puolesta 

vuodesta vuoteen eräässä vastaanottokodissa ennen kuin hänelle tarjottiin paikka 

nykyisestä asumisyksiköstä, jossa hän on ehtinyt asua noin kaksi vuotta.  

Kallen merkitysjärjestelmään kuulunut päämäärä tehdä töitä tuntuu 

karkaavan velkavankeuden myötä ja hänen on vaikea asettaa tulevaisuudelle 

uudenlaisia päämääriä. Vaikka hän tekisi töitä, hänellä ei ole oikeutta 

ansaitsemiinsa ansiotuloihin. Mahdollisuus ja tunne itsehallinnasta sekä 

autonomiasta näyttävät kadonneen. 

 

Kyllä mä nyt kaivureita ajan ja maanrakennushommia oon tehnyt 1970-luvun puolesta asti, 

kaikki semmoinen on kiinnostanut. Ei mulla oo mitään muuta kuin kiipeän kaivuriin ja 

lähden tekemään hommia. Ei mun enää kannata, kun ulosottomies vie kaikki. (Kalle) 

 

Näkemys maailmasta on kääntynyt vallitsevan ristiriidan johdosta 

negatiiviseksi. Se kertoo merkityksellisen maailman muuttuneen 

merkityksettömäksi. Tämä tulee ilmi muutoksessa Kallen käyttäytymisessä 

verrattuna entiseen.  

 

Ennenhän mulla oli päiväkalenterit, missä oli, iso pino yrittäjäajan kalentereita, kyllä siellä 

on tunnin tarkkuudella minun elämä yleensä ylhäällä, ja aamuisin jopa lämpötila merkattu, 

mikä oli pihalla (nauraen). (Kalle) 

 

Koska Kalle ei ole muuttanut merkitysjärjestelmäänsä tai luonut 

vallitsevalle tilanteelle uusia, positiivisia merkityksiä, Kalle pitää kiinni 
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aiemmasta identiteetistänsä, jonka mukaan hän on asiansa hyvin hoitava yrittäjä. 

Hän on myös sitä mieltä, ettei hän tarvitse asumisyksikön ohjaajien apua, sillä 

hänellä on viidentoista vuoden yrittäjähistoria takana, joten hänen tulee osata 

hoitaa asiansa. Sen voi nähdä keinona suojella omaa itseä ja identiteetin eheyttä, 

joka on tullut menetyksien johdosta uhatuksi. 328 Kuitenkin vuokrarästejä kertyy 

edelleen ja epäselvyyksiä sosiaalitoimiston kanssa. Hän myös kertoo 

sosiaalitoimiston maksaneen hiljattain kolmen kuukauden vuokrarästit. 

 

Nytkin pitäisi mennä selvittelemään, kun ne ovat nyt taas, mä en tiedä, kuka on sotkenut 

hommia, sossu vai mikä, siellä on vähän umpisolmussa kaikennäköistä, ja mä oon niitä nyt 

menossa selvittelemään. (Kalle) 

 

Kalle tunnustaa kuitenkin identiteettinsä muuttuneen negatiiviseen suuntaan. 

Mä en voi sille mitään, jos maailma on tehnyt minusta kovan, kylmän ja kyynisen, 

niin kuin se on tehnyt. Maailma näyttää olevan pahantahtoinen ja vihamielinen. 

Koettu sosiaalisen tuen puute näyttää ylläpitävän oireilua. Se taas heijastuu Kallen 

käytöksen vieraantuneisuudessa, sekasortoisuudessa ja avuttomuudessa, mikä taas 

kertoo tilanteen traumaattisuudesta. 329 Kalle toteaa olevansa välillä ympäri 

ämpäri päissään. Edelleen jatkuva juominen tuo ongelmia Kallen elämään, sillä 

hän toteaa lähtönsä asumisyksiköstä olleen lähellä. 330 Hän myös tuo esiin, että 

krapulat ovat pahentuneita ja pitkittyneitä, joten juominen tulisi lopettaa. Pisin 

raittiusjakso on kestänyt viisi kuukautta, mutta keskeytyi koettuihin 

vastoinkäymisiin. PTSD oireilu näyttää ylläpitävän korkeaa stressitasoa, jonka 

johdosta normaalin ahdistuksen käsitteleminen on vaikeaa. Merkitysjärjestelmään 

kuuluva negatiivisuus ylläpitää stressitasoa, jolloin jokainen uusi negatiivinen 

arvio tilanteen merkityksestä altistaa Kallen juomaan.331  

Kuitenkin Kalle toteaa olevansa kiitollinen siitä, että hänellä on asunto, ettei 

tarvitse tuolla ympäri kyliä ihmetellä missä on. Koti merkitsee kuitenkin 

ensisijaisesti sitä, että on katto pään päällä. Merkitysjärjestelmän muuttuminen 

                                                                                                                                 
327 McGuire 1997, 33. 
328 Janoff-Bulman 1992, 56, 63-64, 122. 
329 Matsakis 2004, 12; Ganzevoort 2008, 20. 
330 ”Aune” 2016-2019, 3; Perälä & Jurvansuu 2016, 529-530; Kettunen 2013, 568; Asunto ensin-
periaatteetta vastaan sotii ajatus siitä, että asukas joutuu lähtemään pois asumisyksiköstä. Ae-
periaate on suunniteltu nimenomaan niitä varten, joiden asumistaidot ovat heikentyneet. Ae-
periaatteen mukaan asumispalvelujen riittävällä tuella asukas kykenee asumaan ja kuntoutumaan. 
Asumisyksiköt ovat kuitenkin profiloituneet ja tekevät asukasvalintaa. 
331 Matsakis 2004, 13. 
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negatiiviseen uskoon maailmasta ja itsestä sekä päämäärän näköalattomuus 

näkyvät myös siinä, miten hän suhtautui kotiin ennen ja suhtautuu kotiin nykyään. 

 

Aikoinaan se on merkinnyt paljonkin. Se asia ainakin mulle oli semmoinen I´m a Winner, 

I`m a Winner, kun mä sain perustettua sen oman kodin, ja se kun sä sait tuotua sen lapsen 

sinne. Kotihan on tärkeä, yksi tärkein instanssi maailmassa, vaikka se nyt tässä, kun 

yksinäisenä miehenä on ja ihmettelee ja muistelee sitä elettyä elämää. (Kalle) 

 

Negatiivinen merkitysjärjestelmä heijastuu myös siihen, että Kallella ei ole 

asumisen suhteen tulevaisuuden tavoitteita. Hän ei ole muodostanut uusia 

positiivisia päämääriä. Hän toteaa, että seuraava asuinpaikka on hautapaikka. 

Kallen toteamuksissa kuultaakin menetyksistä kumpuava merkityksettömyys ja 

voimattomuus. Ennen hänellä oli selkeä päämäärä; pienyritys, työ, ansiotulo, 

asema ja perhe. Maailma oli ennustettavaa, pysyvää ja johdonmukaista. 

Identiteettitasolla hän pystyi luottamaan itseensä, omaan osaamiseensa, hyvään 

tuuriin. Menetykset ovat kuitenkin raskaalla tavalla kyseenalaistaneet entisiä 

uskoja, päämääriä ja elämän merkityksellisyyttä. Kalle toteaa itsekin 

elämänarvojensa ja päämääränsä muuttuneen negatiiviseen suuntaan. Näyttää 

siltä, että hänen on vaikea rakentaa uudelleen murtunutta merkitysjärjestelmäänsä, 

siksi hän pitää vielä kiinni vanhasta. Se kertoo myös siitä, ettei hän ole toipunut 

traumaattisista kokemuksista. 332 

 

Mullakin on elämänarvot tässä muutaman viime vuoden aikana vähän repsahtaneet 

(nauraen). Se olisi minusta pyhää, että saisi itsensä pidettyä kasassa, joka mulla on kyllä 

ollut taito tähän asti. (Kalle) 

 

Samin asunnottomuus näyttää kumpuavan lapsuuden poliittisesta 

ympäristöstä ja tapahtumista siellä. Sami puhuu kadulla elämisestä. Toisaalta 

Sami kutsuu itseänsä maailmankansalaiseksi, jolloin vierivä kivi ei sammaloidu. 

Myös vapaus näyttää olevan keskeinen arvo ja päämäärä, jonka kidutus oli 

riistänyt. Samin mukaan rajat ovat aivan turhia. Toisaalta on mahdollista, että 

vapaus ja ympäristön vaihtaminen ovat copingkeinoja, joiden avulla Sami säätelee 

ristiriidoista nousevaa stressiä. Näin ollen asunnottomuudella on liittymäkohtia 

myös traumatisoitumiseen ja PTSD:hen.333 
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Kadulla sä oot vapaampi. Sä saat olla, mitä sä haluat olla. On vähemmän rajoja. Sulla ei ole 

vastuuta sun elämästä ollenkaan. Sä olet kadulla, sulta ei odoteta yhtään mitään, helppoa. 

Se houkuttelee aika lailla. (Sami) 

 

Sami toteaa asunnottomuutensa olleen alun perin vapaaehtoista, siksi hän 

arvioi sen positiiviseksi. Trauman näkökulmasta on kuitenkin mahdollista, että 

traumatisoituminen kadulla on pitänyt Samin kiinni trauman alkuperäisessä 

tapahtumapaikassa. On myös mahdollista, että ottamalla katu ikään kuin haltuun, 

ja olemalla sen herra, Sami pystyi hallitsemaan traumatisoitumiseen kuuluvaa 

pelkoa ja kauhua. Traumaan kuuluva ”taistele tai pakene” reaktiomalli sekä 

valppaus ja ylivirittyneisyys todentuivat kadulla. Trauman on todettu myös 

rikkovan ihmisen itsesuojelumekanismin, jolloin hän saattaa olla voimaton 

puolustautumaan traumapaikan ja- tilanteiden uusiutumista vastaan. Usein myös 

traumatisoitunut voi kokea perusturvallisen elämän vaaralliselta ja vastaavasti 

vaarallisen elämän turvalliselta. 334 Näin on mahdollisesti myös Samin kohdalla. 

 

Se vapaus houkutteli ja se katu. Katu on kuin vaikea rakastajatar, mitä enemmän opit 

elämään sen kanssa, niin sen vaikeampi sieltä on lähteä pois. Se imee sua aika lailla se katu. 

(Sami) 

  

Kadulla eläminen tarkoitti Samille katulaulamista, matkustelua paikasta 

toiseen ja kavereiden luona majailua. Sami itse toteaa hänellä olleen kuitenkin 

aina paikka, mihin palata. Katulaulaminen piti Samin kuitenkin kiinni kadussa. 

Toisaalta Sami kutsuu laulamista ja soittamista henkireiäkseen. Sen voi nähdä 

toimineen myös copingina suhteessa traumaattisiin menetyksiin, joille hänen oli 

vaikea antaa merkitys. Samia kannusti positiivinen palaute, jota hän ihmisiltä sai. 

Se nosti hänen itsetuntoansa ja itsearvostustansa, jotka olivat vaurioituneet 

traumaattisten kokemusten seurauksena. Toisten ihmiset osoittama hyväksyntä oli 

tärkeää. 335 

 

Mulla oli hirveän paljon jengiä ympärillä ja ne tykkäsivät siitä, mitä mä tein. Semmoinen 

fiilis, kun sä näet sen yleisön ja sä saat ne taputukset, ja sä tunnet, että sä oot hyväksytty. 

Mä kaipasin aika paljon sitä hyväksyntää, koska mä olin jo hylkiö, kidutettu. (Sami)  

 

                                                
334 Herman 1992, 33-37. 
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Kadulla elämiseen kuului myös päihteidenkäyttö, jonka voi nähdä olevan 

välttelevä coping merkitysjärjestelmään kohdistuneiden uhkien johdosta. 336 

Laulamiseen yhdistyvän päihteidenkäytön voi taas nähdä olevan yritys integroida 

traumaan liittyvät tunnekokemukset osaksi itseä. Se on näin ollen yritys palauttaa 

takaisin identiteetin eheys ja merkitysjärjestelmän johdonmukaisuus. Päihteiden 

avulla oli mahdollisuus päästä transsin kaltaiseen olotilaan, jossa muu maailma 

katosi, jolloin läsnä oli vain itse ja erilaiset tunnetilat. Se tapahtui tahtomatta. 

Muuttunut tajunnantila ei kuitenkaan auttanut integroimaan traumaa osaksi itseä 

ja lisäämään eheyttä ja johdonmukaisuutta. 337 

 

Sitten mä rupesin laulamaan ja pilvessä rupesi tulla kaikenlaista. Mä en edes avannut 

silmiä. Mä lauloin kolme tuntia aika ison repertuaarin, kaikki, mitä mulla oli sisällä, kaikki 

mitä mua oli painanut. Pilvessä oli helpompi ottaa omat fiilikset esiin, tunteet esiin. Mä 

tajusin sen jälkeen, että mulla oli tullut itkuja, nauruja ja vaikka mitä. (Sami) 

 

Samin asunnottomuus kärjistyi useampaan toisiinsa liittyvään tapahtumaan. 

Kärjistymiset johtivat kuitenkin myös muutokseen ja posttraumaattiseen kasvuun. 

Sami kertoo paranemisensa alkaneen viisi vuotta sitten. Samoihin aikoihin Sami 

erosi lopullisesti toisesta avovaimostansa ja kolmen yhteisen lapsen äidistä 

kahden avoeron jälkeen. Suhde avovaimoon näyttäytyy ennalta-arvaamattomalta, 

se ei näytä tukeneen Samin itsearvostusta ja itseohjautuvuutta. Sami kertoo 

avovaimonsa olleen mustasukkainen ja vaativa. Kuitenkin kodin ja lasten 

jättäminen oli vaikeaa. Ne olivat hänelle keskeisiä arvoja ja päämääriä ja yleistä 

elämän merkityksellisyyttä. Kuitenkin oma päätös lähteä kertoo aktiivisesta 

copingista ja näin ollen merkityksenantoprosessinkin aktivoitumisesta. Sami alkoi 

vastustaa vallankäyttöä ja jätti ympäristön, joka teki sen mahdolliseksi. 338  

 

Mutta siihen jäi mun koti, mun lapset, mun sydän ja kaikki ja todennäköisesti mä olin niin 

pahassa jamassa ja niin masentunut, ettei ollut tärkeää, eikä ensimmäinen prioriteetti 

hankkia kämppää ollenkaan. Ensimmäinen prioriteetti oli jatkaa duunintekoa ja ryypätä… 

Ei mitään muuta. (ääni vaimenee) (Sami) 

 

Sami oli avovaimon toiveesta jättänyt muusikon työt ja teki töitä 

baarimikkona. Hän haki masennukseensa apua työterveydenhuollosta. Hän 
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kuitenkin koki, ettei tullut kuulluksi, vaan alkoi itse hoitaa masennusta 

irtisanoutumalla töistä ja lähtemällä etelään. Sami näyttää yrittäneen ratkaista 

nousseen stressitasonsa vaihtamalla ympäristöä, samoin kuin nuorena kidutuksen 

jälkeen, jolloin hän kiersi koko Latinalaisen Amerikan. Mä mietin, oisko mulla 

kanttia ottaa kitara, passi ja reppu ja lähteä, niin kuin silloin 14 vuotiaana. 

Katulaulaminen etelässä päättyi kuitenkin vangitsemiseen. Hänen työkaverinsa 

syyttivät häntä työpaikan ryöstöstä. Tilanteen hoitotapa oli erityisen nöyryyttävä 

Samin kokemana. 

 

Mä istuin siellä kaksitoista päivää vankilassa ja sitten ne toivat mut tänne (hiljaisuus). 

Sitten alkoi tämä rumba (hiljaa). Mä en saanut ottaa kehenkään yhteyttä kuin mun 

asianajajaan (hiljaisuus). Sitten mulle selvisi, mitä oli tapahtunut ja miksi mut otettiin 

kiinni. Jos joku olisi soittanut, mä olisin tullut. Jos joku olisi laittanut tekstiviestin, mä 

olisin tullut. Ei olisi tarvinnut laittaa eurooppalaista hakua. Mä olen kuitenkin asunut 

Suomessa 23 vuotta, mulla on perhe täällä. En mä yhtäkkiä näin vain häviäisi. Ei ne ole 

mitään uskonut. (Sami) 

 

Sami toteaa valittaneensa tuomiosta kerran, muttei halunnut enää pitkittää 

käsittelyprosessia. Sami kertoo kärsineensä elämänsä täydellisestä pysähtymisestä 

yli kaksi vuotta. Siksi se on uhannut vapautta arvona ja päämääränä. Tuomion 

hyväksymiseen meni aikaa, mutta Samia auttoi ajatus siitä, että hän voi maksaa 

jotain vanhaa, sellaista, mitä hän on tehnyt, mutta mistä hän ei ole jäänyt kiinni. 

Tästä seurasi oivallus, että hänen ei tarvitse enää taistella, eikä todistella, kuka on 

oikeassa ja kuka väärässä, vaan hän menee suorittamaan vankeusrangaistuksen, 

joka hänelle on määrätty. Sami on onnistunut muuttamaan alun perin 

negatiivisesti arvioidut tapahtumat positiivisiksi. Se on osoitus posttraumaattisesta 

kasvusta. On todettu, että muutos on perustavaa laatua oleva silloin kun ihminen 

onnistuu uudelleen orientoitumaan elämässänsä ja asettamaan uusia, punnittuja 

päämääriä. 339 Näin näyttää olevan Samin kohdalla. Ennen raha oli tärkeä 

päämäärä, jonka johdosta hän teki paljon töitä. Sami kertoo onnistuneensa 

baarimikkona, sillä hän oli hyvä kuuntelemaan, ja ihmiset joivat puhuessaan 

ongelmistansa. Koska Sami ajattelee alkoholin käytön rikkovan ihmisen sisintä, 

hän ei halua olla sellaisessa mukana. Oikein tekeminen, kuten laskujen maksu ja 

oma hyvinvointi ovat uusia, tärkeitä päämääriä. Sami kokee tärkeäksi 

tulevaisuuden ja sen, mikä häntä odottaa ja mitä hän voi rakentaa. Mitä enemmän 
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mä tunnen omaa itseäni ja uskon itseeni, sitä helpompi on mennä eteenpäin ja 

kehittyä ihmisenä. Sami toteaa hänellä kestäneen pitkään päästä tähän pisteeseen, 

missä hän nyt on. Tämä kertoo merkitysjärjestelmän eheytymisestä. Sami on 

onnistunut rakentamaan yhteyden entisen ja nykyisyyden välille sekä asettamaan 

uusia, merkityksellisiä päämääriä. Sami kertoo kuitenkin pelänneensä, että hän 

tuomion jälkeen palaa takaisin vanhaan.  

 

Mä en halunnut mennä takaisin siihen Samiin, joka teki kaikenlaisia pahoja juttuja, mä oon 

hyväksynyt, mä tykkään itsestäni nyt, mitä mä olen saavuttanut ja mitä mä olen saanut 

itsestäni irti. Mutta sitten mä tajusin, että ainoa, joka voi antaa luvan siihen pelkoon, olen 

minä itse. (Sami) 

 

Kuitenkin uuden, positiivisen arvioinnin tilanteen merkityksestä voi nähdä 

perustuvan siihen, että Sami on voittanut traumatisoitumisesta kummunneen pelon 

maailman merkityksettömyydestä. Sen sijaan hän on löytänyt oman itsensä arvon 

ja hallintavallan sekä elämän merkityksen, joita häneltä ei voi enää riistää ihmiset 

eikä sattumanvarainen maailma. 340 Sami on myös iloinen siitä, että vankeuden 

jälkeen hänellä on oma koti odottamassa, eikä hänen tarvitse joutua vankilasta 

kadulle. Se tukee hänen itsearvostustansa ja uskoaan itseen, ihmisyyteen ja 

maailmaan. Hän on kuitenkin omaksunut uuden uskon: Ihminen kestää tiettyyn 

pisteeseen, kaikella on hintansa, kaikilla on heikkoutensa. Merkityksenantona hän 

toteaa, ettei voi kokemustensa jälkeen luottaa ihmisiin, vaikka haluaisikin. 

Vankilasta vapautumisen näkökulmasta Sami uudelleen arvioi, mutta nyt 

negatiivisesti, asunnottomuuden ja kadun. Vankeus ei voi kuitenkaan riistää hänen 

sisäistä vapauttansa, mutta asunto voi tukea sitä. 

 

Oikeasti mä pääsen takaisin omaan kotiin (naurua). Se on isoin asia, että mä en pääse 

takaisin kadulle, kun mä pääsen omaan kotiin (innostuen). (Sami) 

  

Samin itsehoitoyritys masennukseen ei onnistunut, mutta Sami alkoi saada 

apua, kun hän näytti lääkärille voivansa olla ilman päihteitä ja siitä huolimatta 

masennusoireet jatkuivat. Masennusoireet näyttävät ylläpitäneen negatiivista 

merkitysjärjestelmää, joka vaikutti uskoon itsestä ja maailmasta negatiivisesti. 

Kun Sami sai apua, hän pystyi arvioimaan tapahtumia ja itseä positiivisemmin. 

Masennuksen aikana mä en uskonut itsestäni yhtään mitään, että mä pääsisin 
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yhtään mihinkään. Se, että saa uudelleen uskon omaan itseen ja omiin 

mahdollisuuksiin. 

Samin mukaan hänen masennuksen takana on pettymys omaan itseen ja 

omaan elämään. Hän kertoo alisuorittaneensa elämää, suostunut olemaan uhri, 

jolle tapahtuu asioita. Näyttää siltä, että hänen menetti traumoissa itsehallinnan 

tunteensa ja itseohjautuvuutensa. 341 Sami myöntää säälineensä itseään. Perkele 

kun elämä on niin paha minulle. Nyt hän on oivaltanut, että oma elämä on se, 

mitä sinä itse teet siitä. Se pitää itse järjestää, kehittää. Se ei ole abstrakti juttu. 

Samin kokema kasvu on samansuuntaista kuin niillä haastatelluilla, jotka ovat 

kokeneet kasvua lapsuuden seksuaalisen hyväksikäytön jälkeen. He sanovat 

olevansa nyt vahvempia ja omaavansa selviytymiskykyjä. He ovat motivoituneita 

rakentamaan sisäisen maailmansa uudeksi, koska ovat oppineet arvostamaan 

itseänsä. Oma elämä tuntuu merkitykselliseltä. Heillä on tavoitteena luoda elämä, 

jossa on tarkoitus. Lisäksi he haluavat olla parempia ihmisiä ja auttaa toisia. 

Vaikka he voivat nähdä syy-seuraus suhteen sille, mitä heille tapahtui, niin miksi 

se tapahtui, on edelleen vaikea kysymys. 342 Sami kertoo suhtautuvansa 

positiivisesti tulevaisuuteen. Vaikka mä olen heittänyt elämästäni pois melkein 50 

vuotta, mulla on vielä aikaa tehdä kaikenlaista. Samin ajattelussa on tapahtunut 

muutos. Muutos kertoo posttraumaattisesta kasvusta. Hänestä on tullut selviytyjä, 

jolloin uhriuteen ei ole tarvetta. Omaan elämään voi vaikuttaa. Sami näkee 

edessään uusia mahdollisuuksia ja hänellä on halu luoda uusia päämääriä. 343   

Samin päihteidenkäytössä tapahtui myös muutos. Hän ei jättänyt päihteitä 

ainoastaan saadakseen apua masennusoireisiinsa, vaan hän huomasi itse olevansa 

juodessaan aggressiivinen. Näyttää siltä, että tämä on myös osoitus moraaliseen 

toimijuuteen heräämisestä, jonka PTSD oireet ja häpeä kätkivät. 344 Myös Samin 

coping-keinot muuttuivat välttelevästä aktiivisiksi. Hän pystyy arviomaan 

menetykset ja niiden seuraamukset positiivisemmin, ja antamaan niille uuden 

merkityksen. 345 Hänessä on myös uudenlaista energiaa ja voimaa.346 Sami toteaa 

juomisen lopettamispäätöksen olleen paras päätös, mitä hän on tehnyt. Sami myös 

huomasi, että hänellä on syvempiä juttuja, vanhoja ongelmia joita ei ole käsitelty 
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oikein tai loppuun. Nyt Samilla on kuitenkin uusia keinoja selviytyä näistä 

ongelmista.  

 

Alkoholismi on yksi asia, mikä rikkoo sen sisäisen kodin, sen sisäisen rauhan, sen sisäisen 

itsearvostuksen, ja vaikka miljoona kertaa voin yrittää saada sut lopettamaan viinanjuonnin, 

ja saada sut raittiiksi, mutta jos sä et itse ole päättänyt lopettaa, jos sä et itse ole valmis 

alkaa rakentaa sun sisäistä kotia, niin ei kukaan voi tehdä sitä sun puolesta. Se tarve tai idea 

syntyy omasta itsestä. Ei kukaan voi vahvistaa semmoista, mitä ei ole olemassa. (Sami) 

 

Lopettamispäätös kurjisti Samin elämää, sillä hän tietoisesti päätti, ettei ole 

enää tekemisissä alkoholin käyttäjien kanssa. Siitä seurasi, ettei hänellä enää ollut 

kavereita eikä yöpymispaikkoja. Sami kertoo olleensa hyvin yksin ja siksi 

menneensä pyytämään apua vastaanottokeskuksesta. Sami toteaa 

sosiaalityöntekijän olleen ystävällinen. Se on tajunnut, että mulla on oikeasti hätä, 

että mä tällä hetkellä kärsin. Samin toteamus näyttää puoltavan tutkimustulosta, 

jonka mukaan posttraumaattiseen kasvuun kuuluu korkea stressitaso, sillä kasvu 

on jatkuvaa liikettä. Se nostaa pintaan tarpeen tehdä uudelleen arviointeja ja luoda 

uusia merkityksiä. Se on merkitysjärjestelmän rakentamista ja uudistamista. 

Posttraumaattista kasvua on edeltänyt trauma, johon tulee sopeutua. 347 Sami on 

asunut Ae-asumisyksikössä pari kuukautta. Hän toteaa muuton asumisyksikköön 

olleen kuin lottovoitto. Huolimatta kadun nurjasta ja väkivaltaisesta piirteestä, 

Sami pystyy siellä koetut tapahtumat nivomaan identiteettiinsä ja tarinaansa. 

Kokemusten kautta hän on oppinut tärkeitä asioita, jotka tekevät hänestä 

kokonaisen ihmisen. Samin ei tarvitse hävetä sitä, mitä hänelle on tehty tai hän on 

tehnyt muille. Realistinen näkemys osoittaa viisautta, jota voi oppia vain kivun ja 

tuskan kautta. 348 Sami uudelleen arvioi kadun realistisesti. 

 

Kadulla eläminen ei ole ruusuista, kaunista elämää. Se ei ole ylpeilemisen aihe, vaan 

ylpeilemisen aihe on se, että pääsee sieltä pois, että selviää, vaikka kuinka huonossa 

kunnossa. Mä oon kyllä hyvin ylpeä, että mä oon sitä elämää elänyt, ja mä oon ylpeä, että 

mä yritän sieltä pois, kun se tekee minusta sen, mikä mä oon nyt. Kaikki ne jutut, mitä mä 

oon oppinut siellä. (Sami) 

6. Johtopäätökset 
Haastattelupaikkana oli pääkaupunkiseudulla sijaitseva Asunto-ensin tuetun 

asumisen yksikkö, jossa on vuokrayksiöitä pitkäaikaisasunnottomia tai 
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asunnottomuuden pitkittymisen uhan alla olevia varten. Haastattelin kolmea 

keski-ikäistä miestä ja kolmea naista keskimäärin kaksi kertaa kuukauden sisällä. 

Tutkielmassa selvitin, millaisia menetyksiä haastateltavat olivat kokeneet 

elämänsä varrella, ja millaisia merkityksenantoprosesseja ja annettuja merkityksiä 

niihin liittyy, ja millaisia muutoksia niistä on seurannut. Heidän kokemansa 

menetykset koskivat läheisen kuolemaa, omaa läheltä piti kuolemaa, seksuaalista 

hyväksikäyttöä, omaa väkivallan kokemusta, velkasaneerausta, työttömyyttä, 

oman yrityksen konkurssia, avo- ja avioeroa ja asunnottomuutta. Haastateltavat 

arvioivat menetykset traumaattisiksi. Menetyksistä oli aikaa enimmillään joko 

useampi vuosikymmen ja vähimmillään vain muutama kuukausi. Aiemmissa 

tutkimuksissa, jotka ovat määrällisiä, menetys on tapahtunut joko kuuden 

kuukauden sisällä ennen tutkimukseen vastaamista 349 tai vuoden sisällä 350 tai 

viiden suoden sisällä 351 tai tapahtunut jossain vaiheessa elämää. 352  

Aikaisemmissa tutkimuksissa menetys taas on tarkoittanut läheisen kuolemaa, 353 

sosiaalista konfliktia, 354 sairautta, 355 onnettomuutta, 356 akateemista stressiä, 357 

seksuaalista hyväksikäyttöä, 358 taloudellista huolta, 359 yksinäisyyttä, 360 

sotataistelua,361 luonnononnettomuutta, 362 väkivaltaa 363 tai asunnottomuutta. 364 

Osaan tutkimuksista liittyy seurantatutkimus vuoden kuluttua. Edellisen 

perusteella voi todeta, että niin aiemmissa kuin tässäkin tutkielmassa menetykset 

ovat moninaisia ja samassa tutkimuksessakin erilaisia. Myös menetyksistä kulunut 

aika vaihtelee. Edellä mainittu tukee sitä ajatusta, ettei menetyksen tyyppi ole 

keskeinen, vaan olennaista on se, että menetys on yksilön näkökulmasta 
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merkityksellinen. Myös yksilö on se, joka määrittelee, onko kyseessä trauma, 

koska hän osaa arvioida menetyksen merkityksen itsensä kannalta. 365  

Kun ihmistä kohtaa menetys, niin silloin tilanteen arvioinnin merkittävyys 

korostuu. Park on todennut, että ihminen arvioi tilanteen uhkaavuuden, tärkeyden 

itselle ja mahdollisuuden ratkaista tilanne, ja toimii sen pohjalta. 366 Tämä näyttää 

pitävän paikkansa. Kun aineiston naiset arvioivat tilanteen merkitykselliseksi 

itselle, vaikka haasteelliseksikin, he ottivat käyttöönsä aktiivisen, 

ongelmakeskeisen copingin. Esterille perheyhteys ja läheisyys olivat 

merkityksellisiä päämääriä. Niiden tultua uhatuksi väkivaltaisen aviopuolison 

johdosta, hän erosi tästä toisesta aviomiehestänsä ja haastoi hänet oikeuteen. Mies 

sai tuomion. Mies oli fyysisesti satuttanut hänen poikaansa. Se sai Esterin 

havahtumaan. Esteri sai sosiaalista, emotionaalis-välineellistä tukea pojaltansa 

oikeusprosessissa ja myöhemmin psykiatrilta, koska ristiriita oli aiheuttanut 

kohonneen stressitason. Oireet olivat PTSD:n kaltaisia. Esteri kertoo, että 

tilanteen käsittelyyn meni neljä vuotta. Aikaisemmassa tutkimuksessa niin 

perheen tuen kuin auttajienkin avun on todettu olevan tärkeitä sopeutumisen 

kannalta, koska ne ovat auttaneet palauttamaan henkilökohtaisen voiman. 367 

Meritalle sosiaali- ja hoiva-alan työt ovat tärkeä päämäärä. Jouduttuaan 

työttömäksi, hän uskoi aina, että työtä saa, kun hakee. Tämä oli positiivinen 

tilanteen merkityksen arviointi. Tehtyään välillä työtä muualla kuin sosiaali- ja 

hoiva-alalla, hän onnekseen kertoo voineensa aina palata takaisin omalle alallensa. 

Tämä kertoo aktiivisen, ongelmakeskeisen copingin käytöstä. Meritan kohdalla 

annettu merkitys päättyneelle avoliitolle oli lapsi, joka jo sinänsä oli 

merkityksellinen asia hoivaajaidentiteetin omaavalle Meritalle. Äitiydestä ja 

yksinhuoltajuudesta tuli keskeinen päämäärä, vaikka parisuhde päättyi. Kuitenkin 

kun Meritan elinolosuhteet vaikeutuivat ja menetyksiä kasautui, hän ei enää 

kyennyt ratkaisemaan niitä aktiivisella copingilla. Se johti asunnottomuuteen, 

vaikka Merita yritti neuvotella vuokranantajansa kanssa. Sen epäonnistuttua hän 

haki apua vastaanottokeskuksesta. Meritan kokemus tulee lähelle tutkimustulosta, 

jonka mukaan asunnottomat äidit kärsivät usein monista traumaattisista 

kokemuksista, joista asunnottomuus on yksi. He turvautuvat välttelevään 

copingiin. Tutkimuksessa on todettu, ettei aktiivinenkaan coping olisi auttanut 

muuttamaan heidän tilannettansa, siksi coping tehokkuus määräytyy 
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tilannekohtaisesti.368 Näyttää siltä kuitenkin, että avun hakeminen oli 

varteenotettava vaihtoehto Meritan kohdalla. 

Raakelille oikeudenmukaisuus on tärkeä usko ja sen toteutuminen tärkeä 

arvo ja päämäärä. Jos usko on uhattuna, niin hän tarttuu aktiiviseen, 

ongelmakeskeiseen copingiin. Lama-aikaan pankkikriisin ja lapsen kuoleman 

yhteydessä Raakel joutui myymään asuntonsa alihintaan, koska hän ei pystynyt 

ylläpitämään tulotasoansa. Hän hakeutui myös velkasaneeraukseen. Velkaa ei 

jäänyt, mutta hän menetti säästönsä ja asuntonsa. Hän toimi samalla tavalla myös 

myöhemmin, kun vuokra-asunto uhkasi olla liian iso ja kallis yksipidettäväksi 

lasten muutettua omillensa. Tulotaso oli laskenut, koska Raakel opiskeli. 

Kuitenkin sosiaalitoimistossa aikaa siirrettiin useamman kerran, jolloin Raakel 

joutui jättämään kotinsa, koska ei kyennyt opiskelijana maksamaan vuokraa. 

Kaupunki maksoi vuokravelan myöhemmin, koska tunnusti olevansa tilanteessa 

vastuullinen. Raakel myös tarttui aktiivisesti tilanteeseen, jossa sosiaalityöntekijä 

leimasi hänet ”asunnottomaksi päihdeongelmaiseksi”. Raakel kertoo tulevansa 

vahvaksi ihmiseksi silloin, kun kohtaa epäoikeudenmukaisuutta. Hän kertoo 

saavansa muutosta aikaan.  

Ismo, Esteri ja Merita käyttivät uskonnollista copingia. kun he arvioivat 

tilanteen haasteelliseksi tai uhkaavaksi. Meritan kohdalla jätetyksi tuleminen 

aivan synnytyksen kynnyksellä aiheutti fyysisiä oireita, jotka käynnistivät 

synnytyksen ennenaikaisesti. Koska he molemmat olivat aluksi tehohoidossa, 

Merita arvioi tilanteen uhkaavaksi ja se johti uskonnollisen copingin käyttöön. 

Kokemus enkeleiden läsnäolosta ja rukoileminen sekä sosiaalinen tuki 

sairaalapapilta auttoivat. Läheisten kuoleman hyväksymisessä Ismoa ja Meritaa 

on auttanut positiivinen jumalakuva ja uskonnollinen coping, joilla on yhteys 

itsetuntoon. Ismo kertoo aluksi olleensa läheistensä kuolemista masentunut, siksi 

hän joi kaljaa ja otti viinaa. Tämä viittaisi tutkimustulokseen, jossa uskonnollinen 

ihminen kokee heti kuoleman jälkeen ristiriitaa tilanteen merkityksen ja 

merkitysjärjestelmän välillä. Siitä seuraa oireita, kuten masennusta sekä 

vältteleviä ja tunkeilevia ajatuksia. Kuitenkin myöhemmin uudelleen arviointi 

auttaa antamaan tilanteelle positiivisen merkityksen. Silloin oireet lieventyvät ja 

hyvinvointi lisääntyy. 369 Niin Ismoa kuin Meritaakin auttoi merkityksenannossa 

usko siihen, ettei elämä pääty kuolemaan. Merita ja Ismo uskovat tapaavansa 
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läheisensä uudelleen. Ismo vaalii suhdetta heihin rukouksen avulla, sillä hän 

haluaa tehdä heille hyvää. Siihen liittyy myös kiitollisuus läheisten elämästä, 

samoin kuin Meritalla. Ismon kohdalla uskonnolliset kokemukset ovat 

vahvistaneet uskoa elämään ja uskoa varjelevaan ja suojelevaan Jumalaan sekä 

uskoa itseen. Myös Meritan kohdalla usko rakastavaan, läsnä olevaan, 

kaikkivaltiaaseen Jumalaan, vahvistaa itsetuntoa, rauhaa ja luottamusta. Myös 

muissa aiemmissa tutkimuksissa uskonnollisten merkitysten on todettu 

vähentävän merkitysten välistä ristiriitaa ja auttavan merkityksenannossa. 370 

Esterillä taas toistuvat traumaattiset kokemukset, jotka kohdistuivat 

perheyhteyteen, kuten avioerot ja isän ja veljen kuolema, aiheuttivat negatiivista 

tunnetilaa, ruminaatiota ja siksi vaikuttivat stressitasoon ja siten myös surun ja 

vihan syvyyteen. Tämä olisi yhdenmukainen aiempien tutkimusten kanssa.371 

Toisissa tutkimustuloksissa on todettu stressinaiheuttajan haavoittavuuden olevan 

yhteneväinen sen mukaan, miten se uhkaa ihmisen uskoja tai päämääriä. Esterillä 

kuolemat uhkasivat molempia. Se uhkasi uskoa omaan arvoon, joka todentui 

intiimeiden ihmissuhteiden kautta. Sen johdosta toteutui myös yhdessäolon ja 

kuulumisen päämäärä. 372 Esterin näytti olevan mahdotonta nähdä tilanteessa 

merkityksellisyyttä, mikä puolestaan viittaisi tutkimustulokseen, jonka mukaan 

vaikeus löytää merkitystä voi johtaa uskonnolliseen muutokseen. 373 

Kääntymiskokemus muutti Esterin tunnetilan positiivisemmaksi ja 

uskonnollisemmaksi. Se sai hänet käymään läheistensä haudoilla ja tekemään 

muistokansiota. Tämä kertoo ongelmakeskeisen copingin aktivoitumisesta 

uskonnollisen kääntymiskokemuksen myötä. Toiveikkuus ja kiitollisuus näyttävät 

olevan uusia voimavaroja, joilla suhtautua menetyksiin. Kääntymiskokemus 

näyttää muuttaneen ajattelua ja lisänneen aktiivisuutta.  

Kalle, Raakel ja Sami eivät kerro käyttäneet uskonnollista copingia. Tosin 

lapsuudessa ja nuoruudessa Sami ja Kalle ovat turvautuneet uskontoon. Kallea, 

Samia ja Raakelia yhdistää negatiivisiksi ja uhkaaviksi arvioidut kokemukset. 

jotka liittyvät uskonnolliseen auktoriteettiin tai yhteisöön. He ovat kokeneet joko 

henkistä, hengellistä, rakenteellista tai seksuaalista väkivaltaa. Tapahtumien 

aikaan he olivat nuoria. Menetykset uhkasivat koskemattomuutta herkässä 
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kehitysvaiheessa, jonka johdosta merkityksenanto vaikeutuu entisestään. 374 He 

jäivät kantamaan seurauksia yksin. Sami tuo esiin, että niin kidutus kuin papin 

seksuaalinen hyväksikäyttökin saivat hänet etsimään Jumalaa, ja lapsen kuolema 

taas sai Raakelin pohtimaan Jumalaa. Ne kertovat eksistentiaalisesta kriisistä ja 

etsinnästä. 375Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että jos traumaattisille 

tapahtumille ei löydy merkitystä, niin vihan tunne Jumalaa kohtaan kasvaa. 376 

Tulos näyttää sopivan aineistoon, sillä merkityksettä jääneet traumaattiset 

kokemukset näkyvät korkeana stressitasona, koska kaikkivaltiaan jumalakuvan ja 

omien kokemusten välillä on ristiriita. Koetut menetykset aiheuttavat pohdintaa ja 

vihantunnetta siksi, ettei Jumala näytä puuttuneen tapahtumien kulkuun. Miksi 

Jumala salli? on edelleen ajankohtainen kysymys kaikkien kohdalla. 

Aikaisemmassa tutkimuksessa on samansuuntainen löydös. Kun kohtaa vakavan 

menetyksen, joka kohdistuu omaan ruumiiseen, on vaikea sovittaa yhteen omaa 

kärsimystä ja kaikkivaltiasta Jumalaa. Se herättää väistämättä kysymyksen Miksi? 

Ristiriita ja siitä aiheutuva stressi on niin suuri, että on helpompi unohtaa Jumala 

kokonaan. 377  

Kalle on omaksunut raamatunlauseen ”Ketä Jumala rakastaa, niin sitä hän 

kurittaa.” Sen mukaisesti Kalle toteaa Jumalan rakastavan häntä erityisen paljon. 

Kallen käsitys Jumalasta näyttää ambivalenttiselta. Raakel puolestaan kyselee, 

että onko hän ollut niin oppimaton, että häntä on pitänyt opettaa niin paljon. Se 

kertoo merkitysantoprosessin etenemisestä. Samin mukaan Jumala on sadisti, 

narsisti ja monipersoonallisuushäiriöinen. Se näyttää puolestaan kertovan Samin 

kokemasta syvästä kärsimyksestä ja väkivallantekijöiden julmuudesta. 378 Viha 

Jumalaa kohtaan voi kummuta siitä, että Jumala, jonka ajatellaan omaavan 

hallintavallan, kieltää avun, läheisyyden ja rakkauden. Käsitys julmasta Jumalasta 

puolestaan tekee ihmisestä uhrin ja käsitys Jumalan hallintavallasta herättää 

miksi-kysymyksiä. 379 Tulokset näyttävät sopivan aineistoon tältä osin. Aihetta on 

lähestytty myös spirituaalisen kamppailun näkökulmasta. Negatiivinen 

tilannearvio traumasta voi johtaa PTSD oireisiin ja negatiiviset uskonnolliset 

arviot PTSD oireista saattavat ylläpitää niitä. 380 Tämä näyttää sopivan niin 
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Kalleen kuin Samiinkin, joille uskonnollisuus oli tärkeää lapsuudessa 

nimenomaan sen tuoman turvan ja hallinnan kokemuksissa. Lapsuuden rakastavaa 

Jumalaa on vaikea sovittaa yhteen traagisten menetysten kanssa. Seurauksena voi 

olla uskon menetys. 381  

Aineiston miehet näyttävät ristiriitatilanteessa turvautuvan välttelevään 

copingiin. Siihen kuuluu usein ongelman kieltäminen, passiivisuus, juominen ja 

itsesyytökset. 382 Tosin Ismo ja Kalle eivät ilmaise avoimesti itsesyytöksiä. 

Ismolla ja Kallella välttelevän copingin käyttö juontuu työttömyydestä. Niin 

Ismon kuin Kallenkin kohdalla työ ei ole itsenäinen päämäärä vaan se on 

kytköksissä toisiinkin päämääriin. Tämä on yhdenmukainen tulos teorian kanssa. 
383 Se tekee työttömyydestä siksi uhkaavaa. He arvioivat työttömyyden 

negatiivisesti ja reagoivat siihen passiivisesti. Ismo toteaa, ettei työtä saa, vaikka 

hakee. Ismolla työhön liittyi työyhteisön merkityksellisyys sosiaalisen kuulumisen 

ja jakamisen kautta. Hän oli sisäistynyt sen jo lapsuudessa ja nuoruudessa. Siihen 

liittyi myös tasa-arvoisuus työnantajan ja työntekijöiden välillä. Kalle puolestaan 

oli sisäistänyt lapsuudessa työn arvona, johon liittyi työteliään ja osaavan 

työntekijän identiteetti, kunniallisuus ja perheen elättäminen päämääränä. Ismon 

kohdalla stressitason suuruudesta kertoo ylivirittyneisyys. Hän omaksui 

sosiaalisen, tasa-arvoisen yhteisön kapakasta. Kuitenkin työttömyyden uhkasta 

huolimatta Ismo kokee identiteettitasolla vahvistusta uskonnollisista 

kokemuksista. Niiden on todettu johtavan vähitellen uskonnolliseen muutokseen. 
384 Kallella työn menetys johtui oman yrityksen konkurssista. Yhdessä muiden 

menetysten kanssa stressitaso nousi korkeaksi. Lisäksi kyvyttömyys antaa niille 

merkityksiä johti PTSD oireisiin. Oireet ovat kroonistuneet. 385 Aikaisemmissa 

tutkimuksissa on todettu, että mitä keskeisempi päämäärä on, sitä vahvemmin sen 

vaurioitumisella on yhteys traumojen syvyyteen ja PTSD oireiden ankaruuteen. se 

vaurioittaa myös elämän merkityksen tunnetta. 386 Lisäksi on todettu, että 

traumojen kasautuminen ja PTSD oireilu lisäävät välttelevän copingin käyttöä ja 

ne puolestaan ylläpitävät korkeaa stressitasoa ja vaikuttavat uusien menetysten 

arviointeihin. 387 Tämä tutkimustulos näyttää sopivan erityisesti Kalleen.   
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Myös Sami näyttää turvautuneen välttelevään copingiin. 13 vuotiaana koettu 

kidutuskokemus ja papin hyväksikäyttö 14 vuotiaana olivat traumaattisia 

kokemuksia. Ne uhkasivat Samin merkitysjärjestelmää kauttaaltaan, myös itse 

elämää. Entinen tarina näyttää katkenneen ja identiteetti pirstaloituneen. 388 On 

todettu, että nuorena koettu trauma altistaa PTSD oireille ja myös oireiden 

kroonistumiselle, jolloin se näkyy elämänkulussa biososiaalisella tasolla. 

Keskeisiä oireita ovat tunkeilevat ajatukset ja välttely, mutta erityisesti 

ylivirittyneisyys. 389 Traumat myös kumuloituvat, kuten asunnottomien äitiin 

kohdistuneessa tutkimuksessa on todettu. 390 Pitkittynyt ja kroonistunut PTSD 

näyttävät toteutuneen Samin elämässä. Musiikista tuli tärkeä coping, jonka 

johdosta hän sai arvostusta ja rahaa. Työstä ja rahasta tuli kurjuuden ja köyhyyden 

jälkeen tärkeä päämäärä. Myös päihteidenkäytöstä tuli coping. Aikaisempien 

tutkimusten mukaan heikko itsetunto vähentää hyvinvointia, samoin 

merkityksettömyyden tunne. 391 Sami näyttää kärsineen molemmista 

traumatisoitumisen ja PTSD:n johdosta, joihin molempiin kuuluu myös 

negatiivinen minäkuva. 392 

Tutkimustehtäväni päämääränä oli selvittää haastattelemieni ihmisten 

muuttumista Parkin teorian avulla. Merkityksenantoprosessit, muutokset 

merkitysjärjestelmässä ja positiivinen tai negatiivinen uudelleenarviointi kertovat 

näistä muutoksista. Tutkimustehtävän näkökulmasta merkityskeskeisen coping on 

avain tuloksiin. Haastattelemani ihmiset käyttävät merkityskeskeistä copingia, 

mutta eri määrin ja sisällöin. Esterin kohdalla uskonnollinen kääntymiskokemus 

synnytti auttamishalun, mikä on uusi päämäärä. Myös epäonnistunut toinen 

avioliitto vaikutti muutoksiin arvoissa ja päämäärissä. Tärkeää ei ollut avioliiton 

jatkaminen, vaan oma ja lasten terveys. Annettuna merkityksenä syntyi oivallus, 

ettei alkoholistia voi parantaa, ellei hän tee sitä itse. Myös suhde ensimmäiseen 

aviopuolisoon on palautunut anteeksiannon ja sovinnon avulla. Sen johdosta 

perheyhteys, joka on tärkeä arvo ja päämäärä, on palautunut. Näyttää myös siltä, 

että uskonnollinen kääntyminen on auttanut luomaan positiivisia 

uudelleenarviointeja niin itsestä, ihmisistä kuin maailmastakin. Se on 

yhteneväinen aikaisemman tutkimustuloksen kanssa, jossa on todettu, että 

uskonnollisuus pehmittää stressiaiheuttajan iskuja, koska ihminen näkee oman 
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ehdottoman rakastettavuutensa ja arvonsa riippumatta siitä, miten on tullut 

kohdelluksi tai mitä on tapahtunut. 393 Myös siirtyminen ortodoksisen 

kirkkokunnan jäseneksi on muuttunut päämäärä. Esterin kohdalla annettu 

merkitys on hyväksyntä, samoin positiivinen uudelleenarviointi ja muuttuneet 

päämäärät. Kuitenkin uudelleenarviointien kautta hän voi ylläpitää vanhaa 

merkitysjärjestelmäänsä, joka traumaattisten kokemusten johdosta tuli uhatuksi. 

Raakel kertoo oman lapsensa kuolemaan sopeutumiseen kuluneen aikaa ja 

edelleen hän ajattelee lastansa. Se on yhdenmukainen tutkimustulosten kanssa, 

joissa todetaan, että oman lapsen kuolema on kuolemista raskain. Sen 

hyväksyminen on vaikeaa, pitkäkestoista ja muuttaa vanhemman identiteettiä ja 

merkityksiä. 394 Kuitenkin merkityksen löytäminen kuolemalle auttaa toipumaan. 

Sitä helpottaa, jos lapsen kuolema on luonnollinen ja siihen ehtii valmistautua 

sekä hyödyntää kuolemaan liittyviä uskonnollisia merkityksiä 395 Raakelia auttoi 

kognitiivinen coping, jolloin hän tietoisesti työsti menetystä. 396 Hän luki 

vertaistarinoita, mutta mietti myös Jumalaa. Hän halusi mennä elämässä 

eteenpäin. Se oli tärkeä päämäärä. Raakelin toteamuksissa kuultaa mielekkyyden 

(making-sense) ja hyödyn löytäminen (benefit finding). Ne molemmat auttavat 

soputumaan menetykseen. 397 Mutta ovat myös annettuja merkityksiä. Raakel 

toteaa lastensa olevan fiksumpia ja herkempiä tapahtuneen johdosta. He ovat 

myös löytäneet itselle sopivat ammatit. Silti itsesyytös on jäänyt, kysymys, 

olisinko voinut tehdä jotain toisin. Toisaalta Raakel kertoo lapsensa onnistuneen 

järisyttämään lopulta hyvällä tavalla hänen merkitysjärjestelmäänsä. Muutoksesta 

tuli keskeinen päämäärä. Se tulee lähelle tutkimisen ja ymmärryksen etsimisen 

päämäärää, johon teoriassa viitataan, ja jota Raakel näyttää käyttävän mennäkseen 

eteenpäin. 398  

Raakel liittää myös muihin menetyksiin, velkasaneeraukseen ja 

asunnottomuuteen annettuja merkityksiä. Annettu merkitys on, että hän voi 

opettaa kohdallensa tulevia ihmisiä, jotka eivät ymmärrä kohdella ihmisiä 

oikeudenmukaisesti. Kyseessä on sosiaalinen vaikuttaminen arvona ja 

päämääränä. Ae-asumisyksikössä Raakel kykenee hyödyntämään oppimaansa ja 

kokemaansa, sillä hän on siellä toisten asukkaiden ja ohjaajienkin tukena. Hänestä 
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on kehkeytynyt Ae-aktivisti, jota hän ei voisi olla ilman kokemuksiansa. Edelliset 

viittaavat syy-seuraussuhteiden ymmärtämiseen.399 Annettu merkitys on myös se, 

että elämässä tapahtuu sattumuksia ja huonoa tuuria, mutta myös se, ettei auttajiin 

ja viranomaisiin voi luottaa. Ne ovat negatiivisia annettuja merkityksiä. 

Tutkimuksessa on kuitenkin todettu, että negatiivinenkin merkityksenanto voi 

vähentää ristiriitaa ja helpottaa sopeutumista. 400 Tämä löydös näyttää sopivan 

Raakeliin. Raakelin kohdalla voi nähdä kasvua. Hän myöntää olevansa kova, 

mutta myös herkkä, mutta kokemustensa myötä ennen kaikkea realisti. Myös 

nöyryyttä on kuultavissa, kun hän toteaa olleensa ennen kaikkivoipainen, mutta 

nyt voi myöntää olevansa epätäydellinen ja erehtyväinen. Myös päämäärät ovat 

muuttuneet. Työnteko ei ole enää tärkeää, vaan intiimit perhesuhteet ja oma 

hyvinvointi ja jatkuva kasvu. Ne ovat stressijälkeisen kasvun mukaisia 

ominaisuuksia. 401 Raakelin annetuissa merkityksissä on kuultavissa syy-seuraus-

suhteiden ymmärtäminen, positiivinen uudelleen arviointi, hyväksyntä, uudet 

päämäärät ja uskot sekä muutokset elämässä ja identiteetissä. 402 

Meritan annettuihin merkityksiin liittyy uskonnollisuus. Se on auttanut 

häntä hyväksymään kohtaamansa menetykset. Menetyksiin liittyy kiitollisuus 

koetusta. Merita toteaa, että elämässä on ollut hyvää ja huonoa, mutta se on silti 

ollut hänen elämäänsä. Tämä viittaa stressinjälkeiseen kasvuun. 403 Meritan 

uskonnollisuus on syventynyt. Siihen liittyy rauhaa tuova sisäinen rukous. 

Kuitenkin menetykset ovat haastaneet uskoa itsehallintaan. Uusi usko on se, ettei 

elämää voi hallita. Siihen liittyy oman haavoittuvuutena tiedostaminen. 

Hyväksyntä on keskeisin annettu merkitys. 404 

Uskonnollinen muutos on Ismon antama positiivinen merkitys negatiivisesti 

arvioimillensa tapahtumille. Hän arvelee saaneensa sielunrauhan. Muutto Ae-

asumisyksikköön johti merkitysten positiiviseen uudelleen arvioimiseen, jotka 

ovat osoituksia stressinjälkeisestä kasvusta. 405 Ismon mukaan asunto oli Jumalan 

hänelle kärsimyksistä maksama palkkio. Myös eläkkeelle jääminen, tulotason 

nousu ja työttömyyden päättyminen vahvistivat identiteettiä, joka oli tullut 

uhatuksi työttömyyden johdosta. Juomiselle ei ollut enää tarvetta. Ismo näyttää 
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arvioineensa työttömyyden erityisen uhkaavaksi todetessaan, ettei hän ollut 

alkoholisti. Alkoholinkäyttö näyttää siten olleen työttömyydestä kumpuava 

coping. Myös sosiaalinen verkosto muuttui ja se sai hänet arvioimaan 

negatiivisesti aikaisemmat kapakkakaverinsa. Hyvä tuuri näyttää palanneen. Kun 

vaurioitunut identiteetti palautuu positiiviseksi, niin myös maailma näyttää taas 

hyväntahtoiselta. Ismo arvioi vahvistuneensa menetyksistä. Ismon kohdalla kyse 

positiivisesta elämänmuutoksesta ja muutoksesta identiteettitasolla.406 

Positiivisten uudelleen arviointien kautta on mahdollista ylläpitää entistä 

merkitysjärjestelmää. 

Kalle on haastatelluista ainoa, jonka merkitysjärjestelmä on muuttunut 

negatiiviseksi. Se koskee häntä itseänsä, mutta myös toisia ihmisiä ja maailmaa. 

Muutos pohjautuu negatiiviselle uudelleen arvioinnille. Näyttää siltä, että koska 

Kalle ei ole muuttanut haavoittuneita päämääriänsä, niin usko itsestä, toisista 

ihmisistä ja maailmasta muuttuvat negatiiviseksi. Kallen mukaan maailma on 

tehnyt hänestä kylmän, kovan ja kyynisen. Hän toteaa myös, ettei ihmisiin voi 

luottaa. Kalle näyttää edelleen kärsivän kroonistuneesta PTSD.stä, johon liittyy 

negatiivinen tunnetila ja masentuneisuus, jota ruminaatio ylläpitää. 407 Toisaalta 

merkitysjärjestelmän muuttaminen on vaikeaa, koska pysyvyys ja samanlaisuus 

ovat keskeisiä päämääriä. Positiivinen udelleenarviointi on vaikeaa negatiivisesta 

tunnetilasta käsin. Kalle on haastatelluista ainoa, joka vielä esittää läheisen 

kuolemalle kysymyksen ”Miksi?”. Kallen eräänlainen merkityksenanto 

kuolemalle on sen hyväksyminen, että kuolemalle ei voi mitään, koska se vain 

tapahtuu (making-sense). Se ei silti auta häntä sopeutumaan. 408 Uusi päämäärä on 

pitää itsensä kasassa. 

Samin kohdalla muutos alkoi viisi vuotta sitten, jolloin hän irrottautui 

avosuhteesta. Myöhemmin hän irtisanoutui työpaikastansa, lopetti juomisen ja 

haki masennukseensa apua sekä alkoi puhua ongelmistansa. Samista tuli uhrin 

sijasta selviytyjä. Hän huomasi, että hänellä oli menneisyydessä asioita, joita piti 

selvittää. Tämän voi nähdä oman haavoittuvuuden myöntämisenä. Sami oli sitä 

mieltä, että hänen täytyi itse tehdä muutos. Siihen liittyy tosiasioiden 

hyväksyminen 409 Vältteleminen ja valehteleminen ei auttanut enää. Sami alkoi 

meditoida, joka on palauttanut itsehyväksyntää ja rauhallisuutta. Aikaisemmassa 

                                                
406 Park 2010, 261. 
407 Nolen-Hoeksema 2004, 107; Park 2008, 987; Schuster & al. 2011, 898. 
408 Davis & al. 1998, 561. 
409 Ganzevoort 2008, 23; Wilson 2006, 408. 
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tutkimuksessa mindfulnessin on todettu lisäävän itsehyväksyntää ja tunteiden 

säätelyä sekä lieventävän masennusoireita. 410 Meditaatio on tukenut identiteetin 

eheyttä ja jatkuvuutta. Sami kertoo osaavansa käsitellä takaumia, jotka myös 

vievät merkityksenantoa eteenpäin, kuten tutkimuksessa on todettu. 411Myös 

moraalinen toimijuus on aktivoitunut. Samille on tullut tärkeäksi tehdä asioita 

oikein, kuten maksaa laskuja ja vaihtaa ammattia. Hänen uusi päämääränsä on 

oma hyvinvointi sekä kasvu ja kehitys ihmisenä sekä kouluttautua niin, että se 

tukee hänen muusikon uraansa. Sami toteaa olevansa onnellinen siksi, että hän voi 

olla oma itsensä. Hän myös hyväksyy menneisyytensä, sillä se on tehnyt hänestä 

sen, kuka hän on, ja hän oppinut pitämään itsestänsä. Samin muutos kertoo 

identiteettitasaolla tapahtuneesta muutoksesta, jolloin hän näkee negatiiviset 

tapahtumat katalysaattoreina hyvään sekä kykenee asettamaan perustavaa-laatua 

olevia uusia päämääriä. 412 Annettu merkitys on hyväksyntä, positiivinen 

uudelleenarviointi, elämänmuutokset, muuttunut identiteetti. Uusi usko on uskoa 

ihmiseen. Kuitenkin kaiken kokemansa jälkeen uuden uskon mukaan ihmisiin ei 

voi kuitenkaan luottaa. Se on negatiivinen merkityksenanto. 

7. Pohdinta 
Haastatteluaineistoni on rikas ja runsas, siksi kiinnostava, mutta kuitenkin sitä on 

pitänyt työstää, pohtia, eritellä ja lajitella. Toisaalta elämän tarinallisuus ja Parkin 

teoria helpottivat analysointia, tulkintaa ja raportointia. Tämä tutkielma eroaa 

kuitenkin Parkin merkityksenantomallitutkimuksista siinä, että ne ovat määrällisiä 

ja tämä on laadullinen. Tiedonhankintatavat eroavat toisistansa ja vastaajajoukko 

on määrällisissä tutkimuksissa huomattavasti suurempi kuin tässä. Parkin 

tutkimuskissa vastaajat ovat useimmin nuoria opiskelijoita. Ne pohjautuvat myös 

kehitettyihin mittareihin, ennalta muodostettuihin hypoteeseihin ja 

kyselykaavakkeisiin, joita yritetään kehittää tutkimuksen avulla eteenpäin. Tieto, 

jota määrällinen tutkimus tuottaa on erityyppistä kuin laadullinen. Niillä on ikään 

kuin erilainen kielensä, joten se vaikuttaa vuoropuheluun. Myös analysointi 

tapahtuu eri tavoin. Tässä tutkielmassa käytin hermeneuttis-fenomenologista 

metodia ja tarinallisen metodin holistis-sisällöllistä ja holistis-muodollista 

metodia. Tavoitteena oli kuunnella ja kuulla aineistoa, sen merkityksiä ja 

tulkintoja, mutta myös löytää sille sopiva teoria, jonka avulla jatkaa tulkintaa. 

                                                
410 Jimenez & al. 2010, 648. 
411 Park 2008, 988. 
412 Park 2013, 371. 



 106 

Aineiston ja tutkielman laajuudesta ja suhteellisen laajasta tutkimustehtävästä 

johtuen jouduin jättämään kuvausta vähemmälle ja nostamaan teorian painoarvoa, 

jotta pystyin selittämään ja ymmärtämään aineistoa suurin piirtein tehtävänannon 

mukaisissa raameissa. Analysoinnin ja tulkinnan mittavuus on todellista. Tässä 

työssä tulkitsijoita on jo nyt ollut ainakin seitsemän ja jokainen lukija sen jälkeen.  

Parkin merkityksenantomalli toimi kuitenkin aineiston jäsentäjänä. Toisaalta 

malli on keskeneräinen ja tulokset hyvin sirpaleisia ja suppeita. Minun piti etsiä 

myös muuta teoriaa ja tutkimusta, jotta pystyin tulkitsemaan aineistoa. 

Pyrkimyksenäni oli ymmärtää haastateltavan ajattelua ja toimintaa sekä selittää 

sitä. Olen halunnut pitää työskentelytavassani kiinni holistisesta näkökulmasta 

ihmiseen, jolloin olen pyrkinyt ymmärtämään, miten kokonainen ihminen toimii. 

Jouduin kuitenkin poistamaan raportista 50 sivua.  Sen puolesta aineiston 

rajaaminen eri tavalla olisi puoltavissa. Olin lisäksi kiinnostunut muutoksesta, 

jonka kuvaukseen ja selittämiseen pääsin Parkin teorian avulla. Toisaalta Park 

toteaa tutkimusartikkeleidensa lopussa, että saavutettu tulos on viitteellinen ja 

tutkimusta pitää jatkaa edelleen. Kuitenkin aineiston pohjalta olen joutunut 

tekemään tulkintoja, ja olen nöyrä sen suhteen, miten olen onnistunut. Lisäksi 

keräsin aineiston ennen kuin olin tutustunut Parkin teoriaan, joten se vaikuttaa 

tutkimustulokseen. Jos teoria olisi ollut minulle tuttu aiemmin, olisin voinut 

hyödyntää muun muassa valmiita mittareita ja malleja. Niiden avulla olisin voinut 

tehdä kyselylomakkeen, ja sen lisäksi haastatella. Olisin saanut täsmällisemmän ja 

syvemmän aineiston, joka olisi kenties käynyt paremmin vuoropuhelua teorian 

kanssa. Se olisi helpottanut ja selkeyttänyt työskentelyäni. Tämä seikka varmasti 

vaikuttaa tuloksiin. Toisaalta haastatteluaineistoni koostuu nyt nimenomaan siitä, 

mikä oli haastateltaville merkityksellistä. Sikäli se on rehellistä ja tulee 

yllättävänkin lähelle Parkin merkityksenantomallia. Uskon, että Parkin malli on 

hyvä apuväline, jota voi hyödyntää myös käytännön diakonia- ja 

sielunhoitotyössä.  

Kiinnostavaa olisi haastatella uudelleen samoja henkilöitä, jolloin kyseessä 

olisi laadullinen pitkittäistutkimus. Näkökulmaa voisi tarkistaa. Kuitenkin 

traumatisoituminen ja tunne-elämän säätely, kuten juuri ruminaatio, näyttäisivät 

kiinnostavilta teemoilta. Ruminaatiosta puhutaan epäsopeuttavana keinona silloin, 

kun se ylläpitää koettua ristiriitaa, mutta sopeuttavana, jos sen avulla onnistuu 

luomaan uuden päämäärän. Myös edellä mainituista aiheista löytyy tutkimuksia ja 

teoreettista pohdintaa. Myös toiminnallinen tutkimus voisi olla mielekäs 
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jatkotutkimus. Saattaisi olla mahdollista mennä asumisyksikköön, 

vastaanottokeskukseen ja vähitellen kontaktien kautta kadulle havainnoimaan ja 

haastattelemaan asunnottomia. Vastaavantyyppistä tutkimusta voisi tehdä ilman 

Parkin mallia, jolloin keskittyisi tarinallisuuteen ja sen keskeisiin käsitteisiin. 

Toisaalta tulokset kertovat, että myös pahuus on todellistunut traumoissa ihmisten 

välisyyden kautta, jolloin sekin olisi varsin kiinnostava teologinen lähestymistapa 

uskonnollisiin merkityksiin. Aineiston perusteella asunnottomuutta kokeneet 

osaavat tarkastella asioita kriittisesti ja stressinjälkeisen kasvun näkökulmasta, 

siksi jatkotutkimus olisi perusteltavissa.  

Parkin merkityksenantomallin filosofian etu on, että haastateltava saa itse 

määrittää merkityksellisen menetyksen tai arvioida sen traumaattisuuden. Sen voi 

perustella teoriasta käsin, mutta katson, että se vahvistaa yksilön itsearvostusta, 

itsehallintaa ja itseohjautuvuutta, jotka usein haavoittuvat menetyksissä. Toisaalta 

kun tutkitaan samassa tutkimuksessa akateemista stressiä tai läheisen kuolemaa tai 

kidutuskokemusta, niin on mahdollista tehdä vertailua, millä tavalla trauman 

vakavauus vaikuttaa merkityksenantoprosessiin ja annettuihin merkityksiin vai 

vaikuttaako ja miten sen voi selittää. Lisäksi on mahdollista selvittää, millä tavalla 

uskot, päämäärät ja elämän merkityksen tunne tai identiteetti ovat muuttuneet, 

miten vakava traumaattinen kokemus on ollut, ja onko siitä seurannut PTSD:tä. 

Toisaalta kun tapahtumasta kuluu aikaa, sen autenttisuus haalenee. Toisaalta taas 

retrospektiivisesti tavoitetaan merkityksenantoprosesseja ja annettuja merkityksiä 

laajemmin sekä sen pohjalta stressinjälkeistä kasvua. Toisaalta 

haastattelutilanteessa tapahtuu kohtaaminen, joka on aina aktuaalinen. 

Tarinallisuuden johdosta minun oli mahdollista selvittää kuuden 

asunnottomuutta kokeneen menetyksiä ja merkityksiä pitkällä aikavälillä. 

Tarinallisuuden avulla oli myös mahdollista tavoittaa sitä, miten haastateltava 

kokee menetykset jälkeenpäin ja sitä, miten ne asettuvat hänen elämäntarinaansa 

hänen näkökulmastansa. Toisaalta menetykset voivat kohdata ihmistä kasaumina, 

jolloin on mahdotonta tutkia tiettyä menetystä ja sen vaikutusta irrallaan muista 

menetyksistä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on tutkittu usein yhtä menetystä ja 

merkityksenantoprosessin osaa. Tarinallisuuden avulla on mahdollista tutkia koko 

prosessia, sillä merkityksenantoprosessi voi kestää useita vuosia tai 

vuosikymmeniä. Tarinallisuuden kautta oli myös mahdollista selvittää, miksi 

merkityksenantoa ei tapahdu.  
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Eletyn uskonnon johdosta taas oli mahdollista peilata lapsuudessa 

syntynyttä ja aikuisuudessa muokattua eletyn uskonnon mukaista 

merkitysjärjestelmää ja siihen kohdistuneita uhkia. Eletty uskonto kehittyy 

lapsuudessa, jolloin ylipäätään merkitysjärjestelmä alkaa muodostua ja vakiintua. 

Eletyn uskonnon näkökulmasta tarkasteltuna näyttää siltä, että merkitysjärjestelmä 

on aina uskonnollinen. Siinä vain painottuu ihmisestä riippuen vaakasuora tai 

pystysuora uskonnollinen ulottuvuus. Mutta aineisto myös kuvaa sitä, millaista 

pystysuora uskonnollisuus voi olla, ja mikä sen luonnetta selittää. Myös 

pystysuora ja vaakasuora uskonnollisuus vaikuttavat toisiinsa. Väkivalta ihmisten 

taholta vaikuttaa myös pystysuoraan uskonnollisuuteen, jumalakuvaan. Ei siis ole 

olemassa erillisiä elämisen maailmoja (Life-World). Kiinnostavaa oli huomata se, 

miten menetyksissä keskeisemmin tulivat uhatuksi nimenomaan ihmisen eletty 

uskonto. Se on ihmisen kannalta sitä hänen merkityksellistä aluettansa, joka 

kumpuaa osin ympäristön vaikutuksesta mutta kuitenkin myös sisimmäisyydestä. 

Sen juuret ovat lapsuudessa ja pysyvyydessä, turvallisuudessa ja 

yhteisöllisyydessä. Siksi siihen kohdistuvat uhat ja loukkaukset tai 

koskemattomuuteen kajoaminen, vaikuttavat aina identiteettitasolla. 

Uskonnollisen merkityksen antaminen traumalle näyttää olevan keskeistä 

sopeutumisen kannalta. Parkin arviointi, että implisiittinen uskonto ei kykene 

kriittisessä tilanteessa luomaan merkitystä, pitää aineiston perusteella osin 

paikkansa. Näyttää siltä, että väkivaltakokemus uskonnollisessa yhteisössä ja 

muut menetykset yhdessä aiheuttavat ristiriidan oman kokemuksen ja 

jumalakuvan välillä. Ennen kuin menetyksille kykenee antamaan merkityksen, 

stressitaso pysyy korkealla negatiivisen tunnetilan ja merkityksettömyyden 

tunteen johdosta.  

Koska olen haastatellut kuutta asunnottomuutta kokenutta, tulokset eivät ole 

yleistettäviä. Vaikka aineisto on runsas, se ei kuitenkaan sisällä kenenkään 

ihmisen todellisuutta tai totuutta sinänsä. Myös siksi se on rajallinen. Olen 

edennyt sen pohjalta, mitä haastateltavat kertoivat minulle, ja siitä aineisto 

koostuu. Tiedostan myös oman rajallisuuteni tulkitsijana. Kuitenkin tarinoissa on 

keskenään samankaltaisuutta, vaikkakin erilaisuutta, siksi myös vertaileminen on 

mahdollista. Käytännön näkökulmasta erilaiset tarinat toimivat peileinä, joiden 

kautta voi miettiä myös oman merkitysjärjestelmänsä komponentteja, ja ehkä 

niiden kautta peilata jotain omaa merkityksellistä menetystä. Edellä mainitun ja 

omien kokemusteni perusteella en ole niin vakuuttunut, että nämä tarinat ovat 
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marginaalitarinoita, vaan ennemminkin kenties ”kenen tahansa tarinoita”, siksi 

niillä on yleisempääkin käyttöarvoa nimenomaan henkilökohtaisen mutta myös 

yhteiskunnallisen ja teologisen tiedostamisen ja oppimisen näkökulmasta. 

Kuluneen prosessin aikana olen miettinyt sitä, mikä tekee tästä tutkielmasta 

teologisen. Ajattelen, että niin tieteen kuin myös teologiankin päämäärä on tuottaa 

tietoa, joka on relevanttia tämän ajan ihmisille ja maailmalle. Niiden tehtävä on 

havahduttaa ja herätellä ajattelemaan, parhaimmillaan myös toimimaan. 

Erityisesti teologian tehtävänä on palvella ihmistä, niin että oikeudenmukaisuus, 

samanvertaisuus ja myötätunto lisääntyvät ja toisten sortaminen vähenee. 

Ajattelen, että se on inkarnoitunutta evankeliumia, jota nimenomaan 

käytännöllinen teologia koskettaa. On myös tärkeä kuulla ja katsoa ihmistä: ”Ecce 

homo”, mutta myös nähdä laajemmin, katsoa rakenteita, jotka tuottavat 

eriarvoistumista. Tässä tehtävässä katson onnistuneeni. Sitaattien ja aineiston 

kuvauksen avulla on nähtävissä eriarvoistamisen ja sortamisen prosesseja, jotka 

ovat osuneet haastateltaviin ja uhanneet heidän vallitsevia merkityksiä. 

Käyttämieni teorioiden mukaan ennen menetyksiä ja traumaattisia 

kokemuksia, ihminen saattaa elää ”onnelassa”, jossa hänellä on illuusio siitä, että 

hän voi järjestää oman elämänsä uskojensa ja päämääriensä mukaan. Kuitenkin 

hänen maailmansa on kapea maailma, yhden ihmisen näköinen maailma, johon ei 

välttämättä ole soviteltavissa ulkoapäin tuleva muutos, joka ei ole hänen 

maailmansa näköinen. Tämä tutkielma havainnollisti sitä, millaisilla keinoilla 

ihminen selviää silloin, kun menetys ei ole oman maailman mukainen tai 

hallittava, vaan ennemminkin mielivaltainen. Tämä tutkielma näytti myös sen, 

miten ihminen voi asettaa uusia päämääriä tai arvioida merkityksiä uudesta 

näkökulmasta, ja millainen potentiaali ihmisessä on kasvaa traumojen jälkeen. 
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Liite 1 
 
Gradun teemat ja haastattelukysymykset: 
 
Elämän tarinallisuus 
Kuka sinä olet? Miten sinusta on tullut se ihminen, joka olet tänään? Millainen 
elämä sinulla on ollut? Mitä elämässäsi on tapahtunut? Mitkä ovat elämäsi 
keskeisiä käännekohtia? Millaista arkesi on tänään? Mitä AE-asuminen merkitsee 
sinulle? 
 
Ihmissuhteet 
Millaisia ihmisiä elämässäsi on ollut? Ketkä ovat olleet ja ovat sinulle tärkeitä 
ihmisiä? Ketkä sinuun ovat vaikuttaneet ja miksi? Mitä olet oppinut heidän 
kauttaan itsestäsi, ihmisenä olemisesta sekä ihmisistä ja elämästä yleensä? 
Millaisessa seurassa koet olevasi voimakas tai voimaton? Miten ylläpidät ja hoidat 
ihmissuhteitasi? Millaisia ihmisiä arvostat? Millaisia ihmisiä pelkäät? 
 
Elämän merkityksellisyys 
Mikä elämässä on arvokasta, tärkeää ja merkityksellistä? Mitä on hyvä elämä? 
Mitä on olla onnellinen? Mikä elämässä on koskematonta, luovuttamatonta, hyvää 
ja kaunista? Millaista on ihmisarvoinen elämä? Miten syyllisyys, häpeä ja pelko 
ovat vaikuttaneet elämässäsi? 
 
Tulevaisuus ja toivo 
Mitä odotat tulevaisuudelta? Millaisia tarpeita, tavoitteita, haaveita sinulla on nyt 
ja tulevaisuutta ajatellen? Mihin pyrit? Mitä toivot? Mitä ikävöit tai kaipaat? 
 
Elämän syvät kysymykset 
Mihin/Keneen uskot, luotat ja turvaat? Millaisia elämän syviä kysymyksiä pohdit 
tällä hetkellä? Mitä ajattelet kuolemasta/itsetuhoisuudesta? Millaista suru on? 
Minkä vuoksi elät? Mikä elämässä on pyhää? Mitä ajattelet, että tapahtuu 
kuoleman jälkeen? Millainen sinun jumalasi on? Mitä uskonnollisuus merkitsee 
sinulle? Onko sinulla uskonnollisia (mystisiä kokemuksia), jos, niin millaisia? 
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Liite 2 
 
Koska olen ihminen, olen Jumalan kuva. 
 
Ruumiini on Pyhän Hengen temppeli. 
 
Minulle Jumala on rakkaus. 
 
Olen osa jotain suurempaa. 
 
Pyhä on läsnä arjessani. 
 
Sisäinen kotini seuraa minua, minne ikinä menenkin. 
 
Minulle usko on ovi tuonpuoleisuuteen. 
 
Kärsimys on tehnyt minusta paremman ihmisen. 

 


