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1. Johdanto

Ikääntyneisiin ja vanhuksiin liitetään monia stereotypioita ja heistä puhutaan herkästi yhtenä

joukkona (esim. Kröger ym. 2007, 11). Vanhojen, erityisesti niin sanottua neljättä ikää (Calasanti &

Slevin 2006, 2) elävien, ihmisten on todettu edustavan yksiä aikamme Toisia (Lundin 2007, 197).

Korkea ikä, vanhuus, on yhdistetty joko kokemukseen ja viisauteen tai fyysiseen ja mentaaliseen

rappeutumiseen, menetyksiin ja sairauksiin (de Beauvoir 1992 [1970], 34–57; Kirk 1995).

Vanhojen ihmisten ajatellaan suuntautuvan menneeseen, jolloin nykyisyydellä tai tulevaisuudella ei

olisi heille merkitystä (Hazan 2000, 17; ks. myös Saarenheimo 2003, 122). Käytän termejä vanhuus,

ikääntyminen, vanhus ja ikääntynyt rinnakkain. Kriittisen gerontologian mukaan erilaiset vanhuutta

koskevat kiertoilmaukset voivat paradoksaalisesti lisätä vanhuuteen kohdistuvaa syrjintää.

Vanhuuteen ja vanhuksiin liittyvien kielteisten merkitysten purkaminen eivät edellytä näistä

termeistä luopumista. (Ks. Andrews 1999, 301–302; 311; Calasanti & Slevin 2006; ks. myös Tedre

2007, 103.)

Tässä maisterintutkielmassa kyseenalaistan tällaisia vanhuusikää koskevia sterotypioita. Tarkastelen

tutkielmassa ikääntyneiden miesten arjen jäsentymistä ja merkityksiä päivätoimintaryhmän

kontekstissa. Olen haastatellut päivätoimintaryhmissä käyviä miehiä sekä havainnoinut ryhmien

toimintaa. Tutkimani päivätoimintaryhmät sijoittuvat helsinkiläiseen palvelukeskukseen.

Päivätoimintaryhmiin osallistuvat myös naiset, mutta keskityn miehiin, vaikka toiminnan

merkitykset eivät välttämättä ole sukupuolisidonnaisia. Naisten vanhenemisen kokemuksia on

tutkittu eri näkökulmista (esim. Kangas & Nikander 1999; Vakimo 2001; Arber & Ginn 1995),

mutta vasta viime vuosina laadullinen tutkimus mieheyden ja ikääntymisen suhteesta on alkanut

kiinnostaa enemmän (esim. Ojala & Pietilä 2013a; Calasanti & King 2005; Tiihonen 2007, 30–35;

Hänninen 2006; Arber ym. 2003, 1–14). Miesten osuus vanhusväestöstä on myös lisääntynyt.

Ennusteen mukaan miesten osuus yli 75-vuotiaista kasvaa ja on vuonna 2030 Suomessa jo 42

prosenttia. (Suomen virallinen tilasto 2015.) Siten vanhuusikä elämänvaiheena tulee olemaan yhä

enenevissä määrin myös miesten asia.

Ihmisten eliniän pidentyessä ja suurten ikäluokkien eläköityessä gerontologisen sosiaalityön ja

vanhuspalvelun järjestäminen on merkittävä yhteiskunnallinen kysymys, joka on ratkaistava

(Seppänen 2017, 255). Sosiaali- ja terveyspalveluja uudistettaessa ikääntyneille suunnatuissa

palveluissa tulisi huomioida ihmisten erilaiset lähtökohdat, tarpeet ja rajoitteet. Tutkielmani on



2

sidoksissa vanhuspolitiikan nykyisin vallalla olevaan pyrkimykseen, jossa korostetaan vanhusten

hoidon siirtämistä enenevästi laitoshoidosta avo-, koti- ja omaishoitoon (Anttonen & Sointu 2006,

83–85). Kotihoitoa onkin tuntuvasti lisätty: vanhusten oman toiveen lisäksi kyse on väestön

ikääntymiseen liittyvästä palvelutarpeen kasvusta ja säästöjen tavoittelusta (Andersson ym. 2004,

481). Samalla kun moni vanhuksista toivoo voivansa asua kotona mahdollisimman pitkään,

pahimmillaan kotihoito voi lisätä eristäytymistä ja vähentää sosiaalisen osallisuuden

mahdollisuuksia. Kotona asuvien vanhusten ongelmia tarkasteltaessa on yhtäältä todettu, että

sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen ja sosiaalisen tuen saanti vaikuttavat myönteisesti

hyvinvointiin ja ovat asioita, joita kotona asuvien ikääntyvien arjessa tulisi tarvittaessa tukea

(Tenkanen 2007, 187–189). Yksi tapa edistää näitä suhteita on tarjota ikääntyneille riittävästi

mielekästä toimintaa ja tukea. Tärkeää palveluiden järjestämisen kannalta on myös ymmärtää

tarpeeksi syvällisesti ikääntyneiden arkea. Toiveet ja tarpeet rakentuvat eletyn elämän mukaisesti.

Arjen merkityksellinen kokeminen jäsentyy siis pitkälti samojen asioiden varaan kuin aiemminkin.

Vanhuutta koskevissa keskusteluissa ja vanhuspalveluissa on vahvistettava ymmärrystä niistä

samankaltaisuuksista, joita kuuluu muihinkin elämänvaiheisiin. Esimerkiksi sukupuoli ja

seksuaalisuus ovat keskeisiä asioita ihmisen identiteetille myös vanhuudessa, ja toisaalta vanhuuden

kokemukset vaihtelevat yksilöllisesti. Tutkielmani tavoite on valottaa vanhuutta monimuotoisena

elämänvaiheena, joka on sidoksissa kulttuurisiin vanhuuskäsityksiin, yhteiskunnallisiin asemiin ja

yksilöllisiin kokemuksiin ja analysoida näitä seikkoja päivätoimintaryhmän kontekstissa. Pyrin

myös tuottamaan päivätoimintaryhmistä sellaista tietoa, jota voidaan hyödyntää pohdittaessa

palvelun tulevaisuutta meneillään olevassa sosiaali- ja terveyspalvelujen mittavassa uudistuksessa.
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2. Teoreettinen viitekehys ja keskeiset käsitteet

Tutkielmani teoreettinen viitekehys paikantuu gerontologiseen sosiaalityöhön, kriittiseen

gerontologiaan sekä sukupuolentutkimuksen ja miestutkimuksen kentille. Hyödynnän näitä

viitekehyksiä aineiston tulkinnassa ja aiheen taustoittamisessa, mutta sovellan niitä eri tavoin.

Koska olen kiinnostunut päivätoiminnasta osana miesten arkea, esittelen aluksi arjen käsitteen.

Tämän jälkeen käsittelen niitä kriittisen gerontologian ja gerontologisen sosiaalityön näkökulmia,

jotka ovat tutkielmassani oleellisia. Luvun lopuksi tarkastelen sukupuolta tekemisenä ja esittelen

aiheeni kannalta tärkeitä miestutkimuksen lähtökohtia.

2.1. Arki

Arjen tutkimuksella on pitkät perinteet (Felski 2000, 77–97; Jokinen 2005, 7–33; Ehn & Löfgren

1982). Arkea on vaikea käsitteellistää: sen on todettu itsestään selvyydessään pakenevan

määritelmiä ja olevan saman aikaan muun muassa pinnallinen ja syvällinen. Arkielämästä on

kuitenkin pyritty luomaan kriittinen käsite, jonka avulla voidaan ylittää sirpaloitunut ja

institutionalisoitunut todellisuus ja päästä käsiksi ihmisten tavallisiin kokemuksiin tarkastellen niitä

tietyssä yhteiskunnallis-kulttuurisessa kontekstissaan. (Felski 2000, 77–78; Jokinen 2005, 7-10.)

Yhtäältä tavat ja toisto suojelevat, mutta ne voivat toisaalta olla myös pakottavia. Arkinen toiminta

on tavallisesti toistavaa, säilyttävää ja epä-älyllistä, mutta silti yhteiskunnalliset muutokset

materialisoituvat arkisissa toiminnoissa: arkiset toimet kietoutuvat luovuuteen ja muutoksen

mahdollisuuteen. (Jokinen 2005, 11, 30; ks. myös Butler 1999.)

Kun olen kiinnostunut päivätoiminnasta osana miesten arkea, viittaan miesten arjella juuri

jokapäiväisen elämän toisteisuuteen, syklisyyteen ja tiettyyn tavanomaisuuteen. Ikääntyneiden

arkeen liittyvää toistoa ja toimintojen vakiintuneisuutta on tarkasteltu esimerkiksi elämäntapa-

käsitteen avulla. Tällöin on tarkasteltu sitä arkielämän prosessia, jossa risteytyvät olosuhteet ja

yksilön toiminnan tavoitteet. Ikääntyneiden arjen analyysissa on tuotu esiin, miten arkielämän

hyvinvointi rakentuu elämän ennustettavuuden ja oman identiteetin säilyttämisen varaan sekä

näiden tuottamaan kodintuntuun. (Ylä-Outinen 2012, 31–38.) Rita Felski (2000) on käsitteellistänyt

arkea kolmen ulottuvuuden kautta. Nämä ulottuvuuvat ovat ajallisuus, paikallisuus ja

tavanmukaisuus. Arjen ajallisuudelle ominaista on toisto. Arki ei viittaa johonkin ainutlaatuiseen ja

uniikkiin, vaan siihen mitä tapahtuu päivästä toiseen. (Felski 2000, 81–82.) Arjen paikallisuutta
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Felski avaa kodin ja kodinomaisuuden kautta: arki ei ole sijoitettavissa vain kotiin, mutta se mikä

koetaan arkisena, on jotakin sellaista joka on tuttua ja tässä mielessä kodinomaista.

Kodintunnussa ei ole kyse vain turvallisista käytännöistä, vaan kotiin ja arkeen liittyy myös

konflikteja ja neuvottelua vallasta (Felski 2000, 85, 87). Koti on tärkeä arjen käsitteellistämisessä:

se on konkreettinen paikka, mutta myös symboli. Paikkana koti on yhtäältä tarkkarajainen, mutta

toisaalta rajoilla käy jatkuva liike, ja kodintuntu muokkautuu toiminnassa ja vuorovaikutuksessa

ympäröivän maailman kanssa. (Felski 2000, 86–87.) Toisteisuus ja kodintuntu viittaavat myös

kolmanteen arjen ulottuvuuteen eli tavanmukaisuuteen ja rutiineihin. Rutiinit tuottavat arkipäivään

ennakoitavuutta ja turvallisuutta, ja ne voivat myös mahdollistaa ja vahvistaa merkityksiä, joilla

elämää jäsennetään. Toisaalta rutiinit voivat olla myös rajoittavia ja pakottavia. (Felski 2000, 89–

91; ks. myös Ylä-Outinen 2012, 31.)

Arki ei siis paikannu vain kotiin: arkea on joka puolella (kuten kodissa, töissä) vaikka kaikki ei ole

arkea (Felski 2000, 78, 85; Jokinen 2005, 10). Myös päivätoimintaryhmässä on arkisuutta: päivät

toistuvat tietyn rakenteen mukaisesti. Kohdistan katseeni kuitenkin ennen kaikkea siihen, miten

päivätoiminta sijoittuu osaksi haastattelemieni miesten jokapäiväistä elämää ja miten arki

päivätoimintaryhmissä käyvien miesten kerronnassa rakentuu.

2.2. Sosiaaligerontologia ja vanhuus sosiaalisena kategoriana

Ikääntymistä koskevien stereotypioiden mukaan vanhuus määrittyy herkästi poikkeamaksi jostakin

normaalista, aktiivisesta tavasta elää (Alftberg 2012, 14; Andrews 1999, 306–313). Asenteelliset

käsitykset vanhuudesta voivat osaltaan vaikuttaa siihen, että tähän elämänvaiheeseen sijoittuvien

sosiaalisten ongelmien pohdinta on myös sosiaalityössä ollut vähäpätöisemmässä asemassa.

Kuitenkin sosiaaliset ongelmat, kuten mielenterveysongelmat, yleinen turvattomuuden tunne,

yksinäisyys ja kaltoinkohtelu, ovat yleisiä vanhusten parissa ja vanhusväestö muodostaa yhä

suuremman ryhmän sosiaali- ja terveyshuollon asiakaskunnassa.  Sosiaalityötä tarvitaan

lievittämään näitä pulmia ja etsimään ratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa. (Tenkanen 2007;

Niemelä 2007; Ylinen & Rissanen 2007, 33, 47; Tiilikainen 2016; Uotila 2011; Seppänen 2017,

256.)

Kriittinen sosiaaligerontologia tarkastelee vanhuuden kokemuksia suhteessa rakenteisiin,

kulttuurisiin representaatioihin ja normeihin (esim. Calasanti & Slevin 2006, 1–17). Korkeaa ikää ei

ymmärretä vain kronologisena tosiseikkana, vaan se vaikuttaa oleellisella tavalla siihen, miten
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ihminen sijoittuu erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa. Ikä vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten

yksilön toimijuus hahmotetaan ja sosiaaligerontologiassa on käyty keskustelua siitä, miten

ikääntyneen ihmisen toimintakykyä voi erilaisia modaliteetteja tarkastellen hahmottaa aiempaa

laajemmin (esim. Jyrkämä 2007, 202–208). Silva Tedre (2007, 100) on tuonut esiin, miten

instituutioiden konteksteissa vanhuus perustuu puolesta tietämiselle, tekemiselle ja puhumiselle eli

auttajan toimijuudelle. Näkemys on kiinnostava suhteessa päivätoimintaryhmien kontekstiin.

Vaikka ryhmissä osa asiakkaista tarvitsee enemmän apua, lähtökohtana on vahvistaa kunkin

asiakkaan omaa toimijuutta ja henkilökunnan rooli on päivän aikana paljon muutakin kuin auttajan

rooli. Ymmärrys siitä, että ihmisten luokittelu iän perusteella on riittämätöntä, on keskeistä sekä

gerontologisessa sosiaalityössä että kriittisessä gerontologiassa (esim. Kröger ym. 2007, 11).

Vanhuksia ei yhtenäisenä ryhmänä ole olemassa paitsi silloin kun vanhuutta määritellään

kronologisen iän mukaan (Tedre 2007, 96). Vanhukset niputetaan usein yhdeksi ryhmäksi

huomioimatta esimerkiksi yhteiskuntaluokan, seksuaalisen suuntautuneisuuden, taloudellisen

tilanteen, etnisen taustan tai vaikkapa perhetilanteen merkityksiä vanhuuden kokemuksille. Se mitä

vanha ikä milloinkin merkitsee, riippuu siitä, kuka sen kokee (Ojala & Pietilä 2010, 341) ja miten

sitä eri konteksteissa jäsennetään.

2.3.Päivätoiminta gerontologisen sosiaalityön menetelmänä

Pidentyneen eliniän ja suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä väestö ikääntyy kovaa vauhtia.

Tämä merkitsee vanhuspalveluiden lisäksi myös gerontologisen sosiaalityön eli vanhussosiaalityön

tarpeen lisääntymistä. Vanhuspalvelujen ikäraja on 65 vuotta, mutta vanhuspalveluita aletaan

tavallisesti käyttää 75–80 vuoden iässä. (Seppänen 2017, 255.) Vanhuspalveluihin liittyvät erityiset

lait ovat suhteellisen tuoreita. Yksi keskeinen lähivuosien muutos oli vuonna 2013 voimaan tullut

ikääntyneiden toimintakykyä ja sosiaali- ja terveyspalveluita koskeva laki, niin sanottu

vanhuspalvelulaki. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan gerontologisen sosiaalityön lisäksi

ikääntyneiden palvelut koostuvat muun muassa ehkäisevistä palveluista (kuntoutus), laitoshoidosta,

omaishoidon tuesta ja muistisairaiden palveluista. (Seppänen 2017, 258.)

Gerontologinen sosiaalityö on vähitellen muodostunut omaksi sosiaalityön erityisalueekseen,

vaikka toisaalta vanhoista ihmisistä huolehtiminen on ollut yksi vaivais- ja köyhäinhoidon

keskeisistä tehtävistä. Kunnallinen huoltotyö rakentui pitkään laitoshoidon ympärille, ja

ensimmäiset sosiaalityön ammattikoulutuksen suorittaneet olivat kunnalliskotien johtajia. (Kröger

ym. 2007, 8; Seppänen 2017, 255.) Sosiaaligerontologinen ymmärrys on keskeistä gerontologisessa
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sosiaalityössä. On tärkeää ymmärtää, että vanheneminen on sosiaalinen ilmiö, johon liittyy

yhteiskunnallisia, kulttuurisia, sosiaalisia ja kokemuksellisia ulottuvuuksia. (Seppänen 2017, 255.)

Vielä toistaiseksi yleinen käytäntö on, että kunnissa vanhussosiaalityö on yhdistetty osaksi

aikuissosiaalityötä (Seppänen 2017, 259). Gerontologisen sosiaalityön asema on siis käytännössä

yhä paikoitellen heikko, mutta myöskään sosiaalityön erityisalueena sen jalansija ei ole ollut kovin

vahva eivätkä opiskelijat ole olleet siitä sosiaalityön erityisalana liiemmin kiinnostuneita. Näiden

seikkojen on todettu liittyvän yhtäältä siihen, että sekä sosiaalityötä että gerontologiaa on

tieteenaloina kyseenalaistettu ja toisaalta vanhuus ja vanhuusiän sosiaaliset pulmat ovat sosiaalityön

sisällä jääneet marginaaliseen asemaan. (Ylinen & Rissanen 2007, 48; Kröger ym. 2007,7–8.)

Gerontologisen sosiaalityön aseman sosiaalityön kentällä on todettu ilmentävän myös paljon

palveluja käyttävien ja huono-osaisten vanhusten heikkoa asemaa yhteiskunnassa. (Ray &

Seppänen 2014, 236, 243). Kuitenkin, kun gerontologisen sosiaalityön asema on osana

vanhuspalveluita vahvistunut, on se voimistanut asemaansa myös sosiaalityön koulutuksessa ja

tutkimuksessa (Seppänen 2017, 255).

Gerontologinen sosiaalityö perustuu ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemiseen ja hyvinvointia

edistävien olosuhteiden lisäämiseen, kuten sosiaalista tukea tarjoavien verkostojen vahvistamiseen.

Vaikka sosiaalityö usein lähtee ongelmista, keskeistä on tunnistaa myös asiakkaiden voimavarat.

(Seppänen 2017, 259–260.) Tällainen tendenssi on esillä monissa vanhustyön menetelmissä, kuten

toiminnallisessa ryhmätoiminnassa (Liikanen 2007, esim. 75). Vanhussosiaalityön tehtäviksi on

nimetty arviointityö, neuvonta ja ohjaus, palveluohjaus, selvittelytyö, kriisityö sekä asiakkaan

tukeminen ja psykososiaalinen työ (Seppänen 2017, 261). Vanhustyön ja vanhussosiaalityön

työmuodoissa esiintyy hieman päällekkäisyyttä. Niiden molempien työmuodoiksi on nimetty

esimerkiksi muistelutyö, verkostotyö, läheisneuvonpito, taiteellinen toiminta (musiikki, sanat,

kuvallinen ilmaisu), liikunnallinen toiminta, yhteisöllinen työskentely, elämäkertatyöskentely,

reflektiivinen itsearviointi, ehkäisevät kotikäynnit (Liikanen 2007, 75–85; Koskinen ym. 1998,

185–211). Gerontologisen sosiaalityön työorientaatiossa kuntouttava työote on vahvistumassa, kun

ennen vanhusten kanssa tehtävä työskentely on mielletty toimintakyvyn ylläpitämiseen tähtääväksi.

Kuntouttavan sosiaalityön tavoite on luoda, palauttaa ja ylläpitää omaehtoista selviytymistä ja

toimintakykyä, joten kuntouttavan sosiaalityön orientaatio sopii myös vanhustyöhön. Sosiaalinen

kuntoutus tähtää sosiaalisen toimintakyvyn ja selviytymisen vahvistamiseen, mikä voi helpottaa

vuorovaikutuksellisen toiminnan lisäämistä sekä elämänhallintaa. Tämän lisäksi yhteisötyön

orientaatio on keskeinen yksinäisten tai heikkoja sosiaalisia verkostoja omaavien ikääntyneiden
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vuoksi. Yhteisöllisiä työmenetelmiä ja esimerkiksi erilaista ryhmätoimintaa on kiihtyvästi kehitetty.

(Seppänen 2017, 263–264; ks. myös Koskinen ym. 1998, 72–76, 197–199.)

Vanhussosiaalityön menetelmiä on kehitetty esimerkiksi GeroMetro-hankkeessa (ks. Liikanen &

Kaisla 2007).  Tuon hankkeen tavoitteena oli tarkastella sosiaalityön menetelmien soveltuvuutta

vanhussosiaalityöhön. Taidelähtöisiä menetelmiä ja toiminnallisia ryhmiä on hyödynnetty

sosiaalityössä, ja ne pyrkivät toimintakyvyn tukemiseen ja voimaannuttamiseen. Toiminnallisessa

ryhmässä yksilö yhdistyy ympäristöönsä, mutta myös toisiin ihmisiin, jolloin ryhmätoiminta voi

tuottaa kokemuksia, jotka tukevat arjen toimintakykyä monipuolisesti. Ne voivat olla

harrastuspohjaisia, terapeuttisia tai kasvatuksellisia. Ryhmien sisällöt voivat siis koostua erilaisesta

toiminnasta muistelusta pelaamiseen ja liikunnasta kulttuuri- ja taidetoimintaan. (Liikanen 2007,

76–78; Koskinen ym. 1998, 185–188; 197–211.) Toiminnalliset ryhmät ja luovat menetelmät

mainitaan yhtenä gerontologisen sosiaalityön menetelmänä. Ne tähtäävät yksilön toimintakyvyn

tukemiseen eri tavoin ja voivat vaikuttaa myönteisesti ihmisen ajattelukykyyn ja kognitiivisiin

valmiuksiin. Niiden on todettu mahdollistavan vanhuksen piiloisten voimavarojen löytämisen sekä

tukevan kokonaisvaltaisesti vanhuksen identiteettiä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja koettua

terveyttä. (Liikanen 2007, 78; ks. myös Koskinen ym. 1998, 185–211, 237–238.)

Toiminnalliset ryhmät ovat ehkäisevää sosiaalityötä, jossa pyritään mahdollisimman varhaisessa

vaiheessa ratkomaan pulmia ja edistämään olosuhteiden myönteisyyttä. Kuuluminen ryhmään voi

vähentää yksinäisyyttä, millä voi olla moninaisia vaikutuksia yksilön arjen hyvinvoinnille ja

esimerkiksi koettuun turvallisuuden tunteeseen. (Liikanen & Kaisla 2007, 40.) Gerometro-

hankkeessa toiminnallisia ryhmiä tarkasteltiin osana lähityötä. Lähityön sosiaaliohjaus on

tarkoitettu ikääntyneille, jotka eivät ole kunnallisten palveluiden piirissä. Asiakkaina on muun

muassa yksinäisiä ja päihdeongelmaisia ikääntyneitä. (Liikanen & Kaisla 2007, 41.) Gerometron

raportissa (mts. 41) todetaan, että lähityön yksi erikoistumisala on päivätoiminta, sen koordinointi ja

yhteydenpito päivätoimintayksiköihin. Sosiaaliohjaajat pitivät erilaisia yhteisöllisiä ja syrjäytymistä

ehkäiseviä ryhmiä palvelutaloissa ja palvelukeskuksissa. Hankkeen julkaisussa tuodaan esiin, että

Helsingin sosiaaliviraston raporteissa Ikääntyneiden hyvinvointia tukeva toiminta (31.12007) ja

Monipuolinen vanhustenkeskus (31.1.2007) todetaan haluttavan lisätä sosiaaliohjaajien vetämää

ryhmätoimintaa palvelukeskuksiin (mts. 41).  On mahdollista, että edellä esitelty gerometro-

hankkeen kokeilu oli vaikuttanut päivätoiminnan käytäntöihin, kun vuonna 2013 osallistuin

ryhmien toimintaan kerätäkseni tutkimusaineistoa.
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Ikääntyneiden päivätoiminnasta on toistaiseksi melko vähän tutkimustietoa, mutta päivätoiminnan

kehittämisestä ja käytännöistä on laadittu erilaisia raportteja (esim. Hyytiälä & Peltomaa 2013;

Liikanen & Kaisla 2007). Helsingin kaupungin sosiaaliviraston selvityksessä vuodelta 2012 koskien

ikääntyneiden päivätoimintaa tuodaan esimerkiksi esiin, että lähes jokainen (98 %) asiakas oli

tyytyväinen henkilökunnalta saamaansa kohteluun (Säilä ym. 2012, 22). Viramon (1998, 81–82, 14)

päivätoiminnan vaikutusta toimintakykyyn ja terveyteen tarkastelevassa tutkimuksessa todetaan,

että ryhmämuotoinen kuntouttava toiminta tukee psyykkistä hyvinvointia eikä päivätoiminnan

kuntouttavaa merkitystä ole huomioitu riittävästi. Viramon selvityksen ja erilaisten hankeraporttien

lisäksi päivätoiminnasta on laadittu joitakin pro gradu -tutkielmia ja ammattikorkeakoulujen

opinnäytteitä (esim. Suvanto 2014).

Keräsin tutkimusaineistoni Helsingissä sijaitsevasta palvelukeskuksesta. Sosiaali- ja terveysvirasto

yhdistyivät Helsingissä vuonna 2013, ja ikääntyneiden päivätoiminta löytyy vanhuspalveluiden alta

muiden palvelujen joukosta. Vanhussosiaalityö asettuu myös Helsingissä hallinnollisesti osaksi

aikuissosiaalityötä. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen verkkosivujen mukaan

päivätoiminta on ikääntyneille suunnattu palvelu, jossa ”edistetään ikääntyneiden henkilöiden

toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita”. Se voidaan ymmärtää kotihoidon

tukipalveluna. Toiminta pyrkii tukemaan ensisijaisesti sellaisten ikääntyneiden kotona asumista,

jotka ovat muistisairaita ja/tai omaishoidettavia. Samalla se tukee myös omaishoitajien jaksamista.

(Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto 2018). Toisessa kohtaa kaupungin sivuilla todetaan,

että päivätoiminta on tarkoitettu myös sellaisille ikääntyneille, joilla on toimintakykyä rajoittavia

somaattisia sairauksia (luettu 5.6.2018). Toiminta on asiakkaiden toimintakykyä kokonaisvaltaisesti

ylläpitävää, ja sen tavoitteena on ikääntyvän ihmisen kotona asumisen tukeminen. Omassa

aineistossani suurin osa haastattelemistani miehistä oli omaishoidettavia, mutta mukana oli myös

miehiä, jotka eivät kuuluneet kumpaankaan kategoriaan, vaan heillä oli somaattisia sairauksia. Osa

miehistä kuvaili kokevansa vaikeaa yksinäisyyttä, mitä syvensivät hankalat terveysongelmat, ja he

olivat hakeutuneet palveluun tästä syystä. Palvelukeskuksen tarjoamat päivätoimintaryhmät olivat

edellä esitellyn kaltaisia toiminnallisia ryhmiä. Ryhmien ohjelmaan kuuluu vaihtelevasti taide- ja

kulttuuritoimintaa, muistelua, keskustelua ajankohtaisista aiheista, pelailua ja liikuntaa. Tällainen

päivätoiminta tukee gerontologisen sosiaalityön tavoitetta toimintakyvyn ja sosiaalisen

aktiivisuuden ylläpitämiseksi (Liikanen 2007, 89).
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2.4.Vanhan mieheyden tutkimus ja sukupuoli tekemisenä

Ikä ja sukupuoli ovat molemmat kategorioita, joita ohjaavat kulttuurisesti jaetut normit ja käsitykset

ja jotka niveltyvät muihin kulttuurisiin kategorioihin, kuten luokkaan (ks. intersektionaalisuudesta

Brah & Phoenix 2004). Vanhuus on sosiaalisesti muokattu ikäkategoria, vanhuuspolitiikka on sen

yhteiskunnallisen kontrolloinnin ja jäsentämisen väline ja vanhustenhuolto palveluineen sen

institutionaalinen ilmentymä (Tedre 2007, 99). Vanhuus on kulttuurinen konstruktio, mutta vanha

ikä on kietoutunut materiaaliseen todellisuuteen ja ruumiillisiin kokemuksiin; fyysiset ja biologiset

muutokset vaikuttavat arkielämään. Ruumiit vanhenevat, vaikka ikääntymisen kokemukset ja

merkitykset vaihtelevat (Sandberg 2011, 46).

Vanhuutta koskevien muiden stereotypioiden ohella on kulttuurissamme vanhusten ominaisuuksina

pidetty aseksuaalisuutta ja lapsenomaisuutta; vanhukset ovat edustaneet sukupuoletonta marginaalia

(Kangas & Nikander 1999, 12). Voidaan helposti ajatella, että iän myötä sekä sukupuoli että

seksuaalisuus pääsääntöisesti menettävät merkityksensä, ja että ikääntyvät ihmiset sopeutuvat tähän

vääjäämättömänä osana elämänkulkua (esim. Connidis 2006; Hillman 2012). Kun vanhojen

ihmisten määrä kasvaa ja osa heistä on yhä parempikuntoisia, tätä päättelyä on yhä vaikeampi

ylläpitää. Sukupuolen ja seksuaalisuuden merkityksellisyys ei välttämättä katoa ihmisten

vanhetessa, ja myös vanhuspalveluinstituutiot ovat kietoutuneita sukupuolta ja seksuaalisuutta

koskeviin kulttuurisiin järjestyksiin. Kolmannen iän eli eläkkeellä olevien itsenäisesti toimeen

tulevien ihmisten seksuaalisuudesta puhutaan nykyään enemmän, mutta erityisesti neljänteen ikään

lukeutuvien ihmisten, vanhusten, seksuaalisuutta leimaa arkaluonteisuus, mikä ilmenee esimerkiksi

institutionalisoidun hoivan käytännöissä, jotka/mitkä eivät ole sensitiivisiä heteroseksuaalisten saati

sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten tarpeille (ks. esim. Everett 2008; Bauer

ym. 2007; Hajjar & Kamel 2003; Nay 2004; Reingold & Burros 2004; Roach 2004; Valtonen 2014;

Irni & Wickman 2011; Ojanen 2014; 2016). Sukupuoli-identiteetti ja seksuaalisuus eivät välttämättä

ole marginaalisia ikääntyneiden eletyssä arjessa, vaikka julkinen keskustelu käsittelee aihetta

jonkinlaisena poikkeuksena ja kulttuuriset vanhuutta käsittelevät diskurssit seikkana, joka asteittain

liukenee ihmisen elämästä.

Lähestyn sukupuolta monitahoisena sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä ja kategoriana, joka

jäsentää arkielämää ja muodostuu tapahtumien virrassa (Husu & Rolin 2005, 8; Sandberg 2011, 12–

14, 46). Seksuaalisuus on erilaisia käytäntöjä, jotka ihmiset ymmärtävät intiimeinä ja

ruumiillistuneina kokemuksina. Seksuaalisuus ei kuitenkaan ole vain yksityistä vaan saa muotonsa
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sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissaan. (Sandberg 2011, 15.) Ajatus seksuaalisuuden

sosiaalisesti rakentuneesta luonteesta viittaa siihen, että tunteet, halut ja suhteet muokkautuvat

suhteessa ympäröiviin (hetero)kulttuurisiin käsityksiin (Weeks 2003; Butler 1990). Siten se, miten

ihmiset ikäänsä, sukupuoltaan, seksuaalisia tunteitaan, halujaan ja ihmissuhteitaan tulkitsevat, on

riippuvainen kulttuurissa tarjolla olevista jäsentämisen tavoista. Erityisesti ikääntyneiden ihmisten

kohdalla seksuaalisuus mielletään lähinnä seksin harjoittamisena ja seksikäytäntöinä. Seksuaalisuus

on kuitenkin laajempi asia liittyen muun muassa intiimiyden ja hellyyden kokemuksiin;

mahdollisuuteen kokea kumppanuutta ja läheisyyttä (Sandberg 2011; Haijar & Kamel 2003).

Sukupuolikäsitykseni pohjaa Judith Butlerin performatiiviseen sukupuolen tuottamisen teoriaan,

joka on paljon sovellettu kehys humanistis-yhteiskuntatieteellisessä sukupuolta teoretisoivassa

tutkimuksessa.  Lyhyesti Butlerin teoriassa on kyse siitä, että sukupuolta tarkastellaan

genealogisena ilmiönä, joka tuotetaan erilaisissa yksittäisissä teoissa muotonsa saavissa

tietovaltarakenteissa. Hänen teoriassaan keskeisin tietovaltarakenne on heteroseksuaalinen matriisi,

joka tuottaa sukupuolet, (ensisijaisesti) heteroseksuaalit miehet ja naiset luonnollistaen nämä

ainoiksi oikeiksi sukupuoliksi ja täysivaltaisiksi subjekteiksi negaationaan homo- tai mikä tahansa

muu kuin heteroseksuaalisuus (Butler 1999, esim. 42–43). Butler esittää, että sukupuoli on

ensisijaisesti tekemistä, ei olemista (Butler 1999, 33). Sukupuoli tuotetaan yksittäisissä, toistavissa

ja varioivissa teoissa eikä sukupuoli perustu essentiaaliseen biologiseen olemukseen tai ytimeen.

Sukupuoli-identiteettiä ei ole ilman sukupuoli-ilmaisuja: sukupuoli-identiteetti tuotetaan teoissa,

joita tavallisesti pidetään sukupuolen seurauksina. Sukupuoli ei ole syy toiminnalle, vaan toiminnan

vaikutus. Butlerin mukaan sukupuoli ei ole ruumiin piirteissä, vaan kulttuurimme sukupuolittavassa

proseduurissa. Tämä ei kuitenkaan merkitse, että sukupuoli olisi irrallaan materiaalisesta ja

ruumiillisesta. Butlerin mukaan diskursiivinen ja materiaalinen ovat kietoutuneita toisiinsa.

Diskursiivinen on aina jo materiaalista ja toisinpäin. Materia ei itsessään yksin tuota merkityksiä,

joita sukupuoli sosiaalisessa elämässä saa. Sukupuoli on siis sopimuksenvarainen, tehty ja

muuttuva, se on tehtävissä yksittäisin teoin ja ilmaisuin ilman lähtökohtaista perustaa. (Butler 1999,

1–34, 12, 42–44, 171–190; Butler 1993; Pulkkinen 1998, 217.)

Kriittisessä miestutkimuksessa on keskusteltu paljon hegemonisen maskuliinisuuden teoriasta, ja

käsite on miestutkimuksen käytetyin ja kiistellyin (ks. Aalto 2016, 11; Nieminen 2013, 47–48).

Hegemonisen maskuliinisuuden käsitettä käyttävien tutkijoiden mukaan tietynlainen

maskuliinisuuden ideaali on johtavassa, normatiivisessa asemassa, ja miehet vertaavat itseään ja

toisia miehiä siihen, vaikka ideaalia on sinällään mahdoton saavuttaa (Connell & Messerschmidt
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2005, 838; Slevin & Linneman 2009, 485). Länsimaisessa kulttuurissa hegemoninen maskuliinisuus

on stereotyyppisesti yhdistetty valkoisuuteen, keskiluokkaisuuteen ja heteroseksuaalisuuteen, ja

siihen kytkettyjä odotuksia ovat valta, voima, tunteiden hallinta, itsenäisyys ja menestys (Jokinen

2000, 217; Kimmel 1990, 100; Connell 1995, 76–81). Suuri osa miehistä ei täytä tai halua täyttää

lueteltuja vaatimuksia, ja lisäksi mieskuvan moninaistuminen horjuttaa hegemonisesta

maskuliinisuudesta ammentavien ideaalityyppien voimaa. Vanhojen miesten on yhtäältä todettu

asettuvan oppositioon suhteessa hegemoniseen maskuliinisuuteen ja iän lisääntyessä miesten on yhä

vaikeampi vastata edellä luetellun kaltaisiin ihanteisiin (Hänninen 2006, 67–74; ks. myös Sandberg

2011, 21). Mieheyden, maskuliinisuuden ja hegemoniseen maskuliinisuuden käsitteet eivät ole

ongelmattomia.  Tässä tutkielmassa käytän näitä kaikkia käsitteitä. Mieheyden käsitteellä viittaan

miehenä olemisen kokemuksiin, kun maskuliinisuuden ja hegemonisen maskuliinisuuden käsite

ilmaisee erilaisia miehisyyden kriteerejä eli idealisoituja ja normatiivisia käsityksiä siitä, miten

miehen tulee toimia (ks. Ojala & Pietilä 2013b, 22).
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3. Kentän ja etnografisen tiedon rakentuminen

Tutkittava ilmiö tulee tutkimuskenttänä olevaksi tutkijan tulkinnan myötä. Etnografisessa

tutkimuksessa kenttä eli tutkimuksen todellisuus on tavoitettavissa tutkijan ja tutkittavan välisessä

suhteessa. (Coffey 1999; Davies 1999, 213.) Kenttä eli tutkijan ja tutkittavan suhde saa

konkreettisen muotonsa aineistoissa ja siitä tehtyjen tulkintojen vuorovaikutuksessa, tässä

tutkimuksessa miesten haastatteluissa ja havainnointipäiväkirjassa. Kenttä on tutkijan

kysymyksenasettelujen, aineiston konstruoinnin, tulkintojen ja etnografisen kirjoittamisen kautta

rakentuva prosessi pikemminkin kuin yksinkertainen (kartografinen) paikka tai joukko ihmisiä (ks.

Söderholm 1997, 111; ks. myös Davies 1999, 8). Tutkimus ei edusta tutkittavaa kenttää jonakin

yhtenäisenä abstraktina ilmiönä, vaan se on yksi perusteltu tulkinta siitä. Etnografista tutkimusta on

lähestytty tutkijan kertomuksena (Abu-Lughod 1993, 16); fiktiona (Eräsaari 1995, 75; Geertz 1973,

15), tarinana (Denzin 1997, xiv).

Tutkielmani on muodostettu etnografisin menetelmin. Etnografialla tarkoitan aineistonkeruun

metodia ja tieteellisen kirjoittamisen tapaa, joka rakentuu kirjoittajan ja tutkittavan kulttuuristen

käsitysten yhteisvaikutuksessa (Denzin 1997, xi). Etnografian juuret ovat antropologiassa, josta se

on levinnyt eri ihmistieteiden aloille.1 Etnografisessa tiedonmuodostuksessa haastattelujen ja

keskustelujen lisäksi havainnoinnilla on työskentelyssä keskeinen merkitys. Etnografisen aineiston

avulla voi huomata sellaisia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia yksityiskohtia sekä rakenteellisia

prosesseja, joita voisi olla vaikea tavoittaa muilla metodeilla ja jotka voivat olla hankalasti

verbalisoitavissa (ks. Gobo 2008, 4-5; Skeggs 1999, 36).

Etnografisessa tutkimuksessa kiinnostus kohdistuu sosiaalisiin järjestyksiin ja merkityksiin.

Etnografiassa pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä ja luomaan siitä perusteltu tulkinta.

Merkityksiä ymmärtävää tutkimusotetta kutsutaan hermeneuttiseksi menetelmäksi ja laajemmin

hermeneutiikaksi. Hermeneuttiseen ymmärtämiseen liittyy psykologinen vivahde, mikä tarkoittaa

tutkijan eläytymistä tutkimuskohteen ajatuksiin, tunteisiin ja motiiveihin. Lisäksi tavoite on

ymmärtää ja tulkita esimerkiksi jonkin tekijän pyrkimyksiä, kulttuurin mielekkyyttä, instituution

tavoitteita tai symbolin merkitystä. Ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä muodostuu vähitellen ja jää

aina keskeneräiseksi. (Gadamer 2004; von Wright 1970, 4–5; Niiniluoto 1999.) Tutkijan

ymmärryksen tutkittavaan kulttuuriin ajatellaan perustuvan siihen, että hän elää tutkimansa yhteisön

1Etnografian eri vaiheista 1900-luvun alkupuolen malinowskilaisesta realistis-objektiivisesta etnografiasta
poststrukturalistisiin pohdintoihin, ks. Denzin 1997, xi–15.
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parissa pidemmän aikaa ja havainnoinnin ja toimintaan osallistumisen kautta opettelee sen arkisia

järjestyksiä (Gobo 2008, 5; Lappalainen 2007, 9–11). Etnografisen tiedonmuodostuksen vahvuus on

siinä, että erityisesti juuri pidemmän kenttäjakson ja havainnoinnin avulla voidaan saada tietoa

sellaisista asioista, jotka muutoin saattaisivat jäädä näkymättömiin (Gobo 2008, 5; ks. myös Lämsä

2013, 24). Etnografinen kiinnostus kohdistuukin myös itsestäänselvyyksiin ja arkisiin

yksityiskohtiin, joiden avulla tutkija voi käsitteellistää ja ymmärtää tutkittavan kentän sosiaalisia

järjestyksiä ja merkityksiä (Lämsä 2013, 23; Ehn & Löfgren 1982.) Kuitenkin on tärkeä muistaa,

että etnografia on tutkijan analyysin ja tulkinnan tulos, se ei kuvaa tutkittavaa ilmiötä sellaisena

kuin se on, vaan sellaisena kuin se tutkijalle näyttäytyy.

3.1. Kohtaamiset päivätoimintaryhmässä ja tutkimusaineiston muodostaminen

Tutkielman aineisto on muodostettu etnografisin menetelmin tammi–huhtikuussa 2013, jolloin

havainnoin pääkaupunkiseudulla sijaitsevan monipuolisen palvelukeskuksen kahta

päivätoimintaryhmää ja haastattelin ryhmissä käyviä miehiä. Molemmat ryhmät kokoontuivat

kerran viikossa. Päivätoimintaryhmien konteksti on valikoitunut tutkielmani viitekehykseksi sen

vuoksi, että muodostin vuosina 2011–2013 tutkimusaineistoa silloiseen jatkotutkimushankkeeseeni

erilaisissa vanhuspalvelujen kohteissa, mutta päivätoimintaryhmään sijoittuva aineisto on

toistaiseksi jäänyt analysoimatta.

Havainnointi on keskeinen etnografisen tutkimuksen tekniikka, mutta koska sosiaalinen todellisuus

muodostuu jatkuvasta tapahtumien virrasta, havainnoinnin toteuttaminen edellyttää sen

ratkaisemista, miten ja mitä havainnoi (Gobo 2008, 148). Havainnoinnin ohjeistukseen on pyritty

pidempään. Havainnoinnita on ohjeistettu jäsennettäväksi suuntaamalla huomio esimerkiksi tilaan,

toimijaan, toimintaan, tunteisiin, aikakäsitykseen ja niin edelleen (esim. Spradley 1980, 76;

Grönfors 1982, 100–102).  Daviesin (1999, 196) mukaan kentälle ei tulisi saapua valmiit

jäsennykset mielessä, koska ne voivat ohjata havainnointia liiaksi. Kuitenkin havainnoinnin

johdonmukaisuuden ja systemaattisuuden näkökulmasta havainnointia olisi hyvä kyetä jakamaan ja

suuntaamaan. Gobon (2008, 162–187) mukaan havainnoinnin voi jakaa sosiaalisten rakenteiden,

puheen ja kontekstien tarkasteluun. Sosiaalisten rakenteiden havainnointi tarkoittaa sosiaalisten

konventioiden ja arkisten rituaalien havaitsemista, puheen havainnointi huomion kiinnittämistä

erityisesti puheenvuoroihin, joita perustellaan maalaisjärjellä ja kontekstien havainnointi

esimerkiksi tilan ja esineiden tarkastelua.
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Kenttäpäiväkirjassani esiintyy kaikkia näitä havainnoinnin osa-alueita, mutta havainnointi olisi

voinut olla systemaattisempaa. Yritin havainnoida kentän tapahtumia jäsentyneesti esimerkiksi

jonkin haastattelussa esiin tulleen asian mukaisesti, mutta kirjaamiani havaintoja luonnehtii

poukkoilevuus. Kiinnitin huomiota päivän aikana monenlaisiin asioihiin ja erilaisiin yksittäisiin

seikkoihin. Havainnointia taustoitti tuolloinen tutkimuskysymykseni, joka liittyi ensisijaisesti

vanhan mieheyden konstruktioihin eri palvelukonteksteissa.

Toteutin osallistuvaa havainnointia. Osallistuin keskusteluryhmiin, kahvihetkiin, avustin joskus

vähän kuntosalilla sekä pelasin bingoa ja curlingia. Vietin päivätoimintaryhmissä yhteensä 22

päivää.  Kenttäjakso olisi voinut olla pidempikin, mutta tutkimusekonomisista syistä en ollut

kentällä tuolloin kauempaa ja joinakin viikkoina en päässyt paikalle molempina päivinä.

Havainnointiaineistoa kertyi 47 liuskaa 1-rivivälillä.  Kenttäpäiväkirjaan on kirjattu havaintojen

lisäksi pohdintaa tutkimusteemoista myös yleisemmin.

Havainnoimissani päivätoimintaryhmissä ei ollut muistisairaita. Ryhmässä työskenteli tuolloin

fysioterapeutteja ja lähihoitajia. Vakinaiseen henkilökuntaan kuului neljä ohjaajaa. Lisäksi

ryhmässä oli mukana sosiaalialan harjoittelijoita. Asiakkaiden määrä ryhmissä vaihteli jonkun

verran päivän mukaan. Joskus paikalla oli vain muutama, mutta tavallisesti 10–12 asiakasta,

asiakaspaikkoja oli 12.  Helsingin kaupungin sivujen mukaan tutkimani päivätoimintaryhmät on

suunnattu yli 65-vuotiaille kaupunkilaisille, joilla on erilaisia toimintakykyä rajoittavia somaattisia

sairauksia (luettu 5.6.2018).

Kenttäjakson alkaessa esittelin itseni yhteisesti kaikille ja haastatteluista sovin päivien kuluessa.

Osaa asiakkaista pyysin haastateltaviksi henkilökunnan kehotuksesta. Osalla haastateltavia oli

vakipäivä tai kaksi, jolloin he viikoittain osallistuivat ryhmään ja osa oli varajäseniä, jotka jonkun

poissa ollessa saivat kutsun ryhmään edellisenä päivänä. Päivätoimintaryhmien tavallinen päivä

rakentuu seuraavasti:

8.30. Asiakkaat saapuvat takseilla

Aamupala

Lehden lukua

11.00. Kuntosali (osa menee kirjastoon, osa jää päivätoiminnan tiloihin)

Lounas

Jotain ohjelmaa, esimerkiksi rentoutusta musiikkia kuuntelemalla, pelailua
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Kahvi

14.30. Taksit hakevat asiakkaat kotiin

(Kenttäpäiväkirja 9.1.2013)

Päivätoiminnassa asiakkaat voivat päivän aikana käyttää esimerkiksi kampaamon palveluita, käydä

kirjastossa sekä saada toimintaterapeutin palveluja. Tässä yksikössä fysioterapeutti oli paikalla

päivittäin. Päivätoimintaryhmä kokoontuu tilassa, jossa on olohuonetyyppinen oleskelutila

sohvineen ja nojatuolineen esimerkiksi lehdenlukuhetkeä ja iltapäivän ohjelmaa varten. Tilassa on

myös vessat, oma keittiö ja sen yhteydessä kaksi ruokapöytää, joihin kaikki asiakkaat mahtuvat

ohjaajat mukaan lukien istumaan. Tämän lisäksi tilan perällä oli pienempi huone, jota saatettiin

käyttää esimerkiksi lepäämiseen. Asiakkailla oli päivittäin käytössä myös kuntosali, jonka ohjattuun

harjoitteluun suurin osa asiakkaista osallistui. Kaupungin sivuilla päivän kerrotaan sisältävän

”toimintakykyä tukevaa liikuntaa, ulkoilua, arjen askareita, keskusteluja sekä hoivaa ja

huolenpitoa” (luettu 5.6.2018).

Haastattelin kymmenen miestä, ja tutkielman aineistona käytän yhdeksää näistä haastatteluista.

Yhden haastattelun olen pudottanut aineistosta, koska nauhoite on liian epäselvä.  Haastateltavista

nuorin oli haastatteluhetkellä 73-vuotias ja vanhin 89-vuotias, suurin osa miehistä oli yli 80-

vuotiaita. Kaikki miehet olivat olleet eläkkeellä jo monia vuosia, noin 20–25 vuotta. Miehet asuivat

kotona, kuusi miehistä oli yhä naimisissa ja usealla vaimo toimi omaishoitajana. Kolme miehistä oli

eronnut tai vaimo oli kuollut. Miesten ammatit vaihtelivat linja-autonkuljettajasta sähkömieheen,

kiinteistönhoitajasta taksikuskiin ja rakennusmestarista myynti- ja toimistotyöntekijään. Miehet

olivat syntyneet Suomessa tai Karjalassa.

Toteutin haastattelut teemahaastatteluina (Alastalo 2005, 57–77; Tiittula & Ruusuvuori 2005, 11–

12). Käyttämäni haastattelu on muodoltaan puolistrukturoitu teemahaastattelu eli haastattelu

rakentuu valitsemieni teemojen ympärille. Haastattelut ovat aihepiiriltään laajahkoja. Niissä

käsitellään lapsuusmuistoja, sotakokemuksia ja työelämää, mutta myös nykyhetkessä koettuja

asioita, kuten mielipiteitä päivätoiminnasta tai arjen sujuvuudesta sekä esimerkiksi kokemusta

omasta vanhenemisesta ja suhdetta seksuaalisuuteen. Haastattelut kestivät 1-2 tuntia, ja haastattelin

jokaista miestä kerran.
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3.2.Teemoista kertomuksiin

Etnografisessa tutkimuksessa on tavallista, että tutkimus rakentuu aineistoargumentaation varaan.

Tällöin aineiston tarkka analysointi on erityisen tärkeää. Analysoin haastattelut ja

havainnointiaineiston ensin temaattisen sisällönanalyysin menetelmällä (esim. Ruusuvuori ym.

2010, 9–36). Apo (2001, 28) on kuvannut tällaista empiirisen aineiston induktiivista

luokitteluprosessia ”kampaamiseksi”, jossa aineistoa järjestetään toistuvien, toisiaan täydentävien,

vastakkaisten tai eroavien merkitysrakenteiden mukaan. Näitä toistuvia merkitysrakenteita

yleistämällä saadaan nimettyä teemoja. Analyysini on aineistolähtöinen eli keskityn aineiston

luennassa siihen, miten miehet kuvasivat arkeaan, elämänhistoriaansa tai päivätoimintaan liittyviä

kokemuksia. Havainnointipäiväkirja sisältää suoremmin ryhmän toiminnan kuvausta, ja analyysissa

suhteutin tätä aineistoa haastatteluista abstrahoimiini teemoihin.  Aineistolähtöisyyden rinnalla

teemat ovat muotoutuneet myös vuoropuhelussa tutkielmani teoreettisen viitekehyksen kanssa.

Nimesin aluksi aineistosta kolme pääteemaa, jonka mukaan aineiston järjestin. Seuraavaksi jaoin

nämä teemat pienemmiksi kokonaisuuksiksi ja yhdistin eri vastaajien samaa asiaa käsittelevät

näkemykset omiksi alateemoikseen. Yksi katkelma saattoi esiintyä usean teeman kohdalla valitusta

näkökulmasta riippuen ja vasta kirjoittaessani päätin, missä kohdin kutakin katkelmaa lähemmin

käsittelen. Lopulta jaoin aineiston neljään temaattiseen kokonaisuuteen, ja analyysin pääluvut

rakentuvat näiden teemojen mukaisesti. Analyysissa käsittelen päivätoimintaa sosiaalisia suhteita ja

verkostoa tuottavana yhteisönä. Tässä yhteydessä korostuvat haastateltavien arjen kuvaukset, jotka

tuottavat peilauspintaa päivätoiminnan merkityksen tarkastelulle osana miesten arkea. Lisäksi

erittelen ryhmän toimintaa ja sen tuottamia arvostetuksi ja hyväksytyksi tulemisen tunteita.

Viimeiseksi keskityn mieheyden ja seksuaalisuuden jäsentymiseen.

Temaattisen sisällönanalyysin lisäksi hyödynnän aineiston tulkinnassa narratiivista analyysia (Hägg

2010; Gubrium & Holstein 2009). Narratiivisuus on tutkielmassa yksi aineiston luennan lähtökohta

eli tulkitsen haastattelujen ja havainnointiaineiston olevan tietyssä ajassa ja paikassa tuotettuja

kertomuksia. Ne eivät ole irrallisia niitä ympäröivistä konteksteista, kuten vuorovaikutuksesta tai

yhteiskunnallis-kulttuurisesta tilanteesta. Ne muotoutuvat kussakin hetkessä edellyttäen kertojaa ja

kuulijaa. Niissä rakennetaan kuvausta eletystä elämästä ja maailmasta, ja siten ne ovat sidoksissa

myös yhteiskunnallisiin olosuhteisiin. (Gubrium & Holstein 2009, xv-xvi, 2, 10, 30–34, 42, 53.)

Aro (1996) on analysoinut itsen narratiivista tuottamista haastattelupuheessa kysyen, miten

haastattelutilanteessa muokkautuvaa kerrontaa voi tarkastella identiteettikertomuksena. Aro

käsittelee haastattelupuhetta henkilökohtaisena kerrontana, joka on ymmärrettävissä kulttuurisesti
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tuttuja elementtejä sisältävänä identiteettikertomuksena. Vaikka kerronnan muoto on vapaampi, niin

kerronnan tapaa ja sisältöä ohjaavat kulttuurisesti tutut kaavat, jolloin identiteettikertomus

muotoutuu koherentiksi ja ymmärrettäväksi. Aro painottaa identiteettikertomusten yhteisöllisyyttä

ja variaatiota. Identiteettikertomus vastaa ensisijaisesti kysymykseen, kuka minä olen tässä

puheessa ja kuka sinä olet tässä puheessa. (Aro 1996, 301–302.) Identiteettikertomukset ovat

muuttuvia, ja ne vaihtelevat esitystilanteen ja eletyn elämän mukaisesti sekä ovat

haastattelutilanteen yhteistuote eli kuulija–kertoja-suhteen toteutumista (mts. 1996, 12, 49, 308).

Lopulta Aro (mts. 301–302, 12, 307) toteaa, että elämäkertahaastatteluista abstrahoidut

identiteettikertomukset eivät ole kenenkään kertomuksia, vaan ne ovat ”johdonmukaista abstraktiota

siitä, mistä me olemme haastateltavieni kanssa puhuneet, mitä me olemme haastatteluissa olleet ja

miten minä olen meitä tulkinnut”. Kertomusten ja narratiivisuuden tutkimuksessa on pitkään

painotettu variaaton, esitystilanteen ja muun kontekstin merkitystä kerronnan muotoutumisessa

(esim. Briggs 1988, 15; Tedlock & Mannheim 1995, 2, 13; Ben-Amos 1993, 210–215; myös

Gubrium & Holstein 2009, 81–91).

Haastattelukerronnassa esiintyy sekä suurempiin kerrontakokonaisuuksiin kuuluvia episodeja että

niin kutsuttuja pieniä kertomuksia. Narratiivisessa tutkimuksessa pieni kertomus viittaa kerrontaan,

joka on pientä joko konkreettisesti tai metaforisesti. Michael Bambergin ja Alexandra

Georgakopouloun (2008, 5) mukaan pienet kertomukset kertovat arkisista tapahtumista, äskettäin

sattuneista tai tulevista, mahdollisista tapahtumista, tai ne voivat olla vihjauksia kerrontaan,

kertomisen lykkäämistä tai kerronnasta kieltäytymistä. Ne eroavat muista omaelämäkerrallisista

aineistoista siinä, että ne eivät ole samalla tavalla reflektoituja ja tulkittuja vaan arkipäiväisessä

vuorovaikutuksessa rakentuvia (ks. Freeman 2006, 131). Gubriumin ja Holsteinin (2009, 228)

määritelmä kertomuksista lähentelee tällaista ymmärrystä todetessaan, että kertomukset ovat

jatkuvassa muutoksessa, ja ne voivat muovautua eri tavoin eri aikana. Kertomuksia yhdistää

eräänlainen sitoutuminen juonelliseen ja teemalliseen kerrontaan, koska näiden avulla tuotetaan

narratiivista todellisuutta. Kerronta kuitenkin vaihtelee kertojan ja tilanteen mukaan, ja siten

kertomisen eri muotoihin eri tilanteissa tulisi kiinnittää lisääntyvästi huomiota. Pienten kertomusten

tarkastelu mahdollistaa sirpaleisten selostusten sekä vaikeiden ja vaiettujen aiheiden analyysin ja

tulkinnan. Sovellan narratiivista analyysia ja erityisesti pienten kertomusten käsitettä aineiston

analyysissa ja tulkinnassa seuraten Gubriumin ja Holsteinin (2009, 24–25) näkemystä

narratiivisesta etnografiasta. Tällöin en analyysissa painota itsereflektiota tai ole kiinnostunut

autobiografisista kysymyksenasetteluista. En kiinnitä havainnointipäiväkirjan analyysissa huomiota

niinkään siihen, miksi olen esimerkiksi kokenut jonkin asian jollakin tavalla tai kirjoittanut jotain
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ylös. Havainnointiaineistoon liittyvät erityiskysymykset tutkimusaineistona on toki huomioitava,

mutta havainnointiaineiston analyysissa keskityn ryhmän vuorovaikutuksesta, toiminnasta ja

olosuhteista konstruoitaviin narratiiveihin, joita tulkitsen suhteessa kysymyksenasetteluuni ja

teoreettiseen viitekehykseeni.

Olen vuonna 2014 purkanut haastattelunauhat ja litteroinut ne sanatarkasti. Ainoastaan kohdat,

jotka ovat olleet tutkimuskysymysteni kannalta epäolennaisia, olen sisällysluettelomaisesti

kuvannut auki. Olen merkannut litteraatioihin pidemmät tauot tai selvät naurut, mutta muutoin en

ole litteroidessa huomioinut paralingvistisia keinoja. Mahdolliset paralingvistiset huomiot olen

merkinnyt sulkeisiin. Pidemmät poistot olen merkinnyt kahdella väliviivalla (--). Olen joskus

selvyyden vuoksi lisännyt katkelmiin sanoja, jotka olen merkinnyt hakasulkein []. Olen muokannut

haastattelunauhoille tallentunutta kielenkäyttöä siten, että olen joskus poistanut kerronnasta joitakin

yksittäisiä toistuvia täytesanoja, jos tällainen poisto on mielestäni selventänyt katkelman keskeistä

sisältöä. Kenttäpäiväkirjaani olen sitä vastoin muokannut enemmän, sillä usein päivän päätteeksi

kirjoittamani kuvaus on ollut kronologisesti sekava, siinä esiintyy lyhenteitä, se on lauseopillisesti

puutteellinen ja lauserakenteiltaan epäjohdonmukainen. Tällaisissa kohdin olen stilisoinut tekstiä

luettavampaan ja ymmärrettävämpään muotoon. Tätä tutkielmaa varten olen kuunnellut nauhoja

uudelleen sekä tarkastanut ja tarkentanut litteraatioita joissakin kohdin.

Tutkielmani lähtökohta on tutkia päivätoimintaa osana miesten arkea. Olen tarkastellut tätä

kysymystä aineistojeni valossa laajemmin kuin vain esimerkiksi suhteessa sellaisiin vastauksiin,

joissa miehet käsittelevät nimenomaisesti päivätoimintaa. Olen siis tulkinnut miesten kerrontaa

suhteutettuna tähän tutkimuskysymykseen. Koska analyysiini on vahvasti tulkinnallinen, tekstissä

on runsaasti aineistositaatteja, jotta lukija voi kattavasti arvioida tekemiäni tulkintoja.

3.3.Eettiset kysymykset

Tutkimuseettiset kysymykset ovat tärkeitä koko tutkimusprosessin ajan tutkimusluvista kentällä

olemiseen ja valmiiseen raporttiin saakka (esim. Rauhala & Virokannas 2011, 235–255). Ennen

kentälle menemistä hain tutkimusluvan sosiaali- ja terveysvirastolta ja vanhuspalvelukeskuksen

johtajalta, ja lisäksi jokainen haastattelemani henkilö on antanut kirjallisen tutkimusluvan. Lupien

lisäksi eettinen toiminta kentällä merkitsee yleisemmin sensitiivisyyttä kentällä olemisessa (ks.

esim. vanhan ihmisen kohtaamisesta haastattelutilanteessa Lumme-Sandt 2005, 125–144; Sarvimäki

2006, 9–13). Vaikka haastateltavat ja muut päivätoimintaryhmäläiset olivat ikääntyneitä, en

hahmota heidän olleen erityisen haavoittuvassa asemassa, kuten vanhusten ja muun muassa
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vammaisten ja lasten usein lähtökohtaisesti ajatellaan olevan, eikä tähän tutkimusympäristöön

liittynyt vanhustutkimukseen tavallisesti yhdistettyjä tutkimuseettisiä ongelmia (Nikander &

Zechner 2006; Sarvimäki 2006, 9–13). Päivätoimintaryhmä kontekstina on ristiriidattomampi kuin

esimerkiksi tehostetun palveluasumisen yksikkö ja ryhmäläiset olivat verrattain terveitä ja

kykenivät päättämään asioistaan sekä tuomaan näkemyksiään esille.

Olen tutkimusluvassa ja tutkimustiedotteessa luvannut käsitellä haastateltavien kerrontaa ja

havainnointiaineistoa anonyymisti ja pyrkiväni muutoinkin häivyttämään taustoja. Olen antanut

haastateltaville ja kenttäpäiväkirjassa esiintyville asiakkaille peitenimet tunnistettavuuden

häivyttämiseksi. Henkilökunta esiintyy aineistossani ohjaajan nimikkeellä. En luvannut

haastateltaville täyttä anonymiteettiä suhteessa muihin ryhmäläisiin ja ryhmän ohjaajiin, koska

ainakin tuolloin ajattelin seuraavani litteraatioissa kunkin haastateltavan tapaa puhua ja tällöin

ryhmässä saatetaan tunnistaa puhuja. Kun tutkielmani on valmis, toimitan sen sosiaali- ja

terveysvirastoon sekä päivätoimintaryhmään. Haastatteluaineisto arkistoidaan

Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, kuten tutkimusluvassa on sovittu.

Tutkimuseettisiä seikkoja tulee pohtia myös suhteessa tutkimuksen metodologiaan. Esimerkiksi

raporttia kirjoittaessa on syytä tarkastella, millaiseen teoriaan tukeutuu ja minkälaisia tulkintoja

teorian abstraktiotason avulla voi tehdä. Ryhmäläiset olivat kaikki tietoisia, että olin kiinnostunut

mieheyteen ja sukupuoleen liittyvistä kysymyksistä, mutta tästä huolimatta on kriittisesti arvioitava

myös teorioiden ja kerronnallisen menetelmän mahdollistama tapa tulkita aineistoa ja huomioida,

että tulkinnat eivät ole loukkaavia. Samaa mieltä ei tarvitse olla, mutta tutkimuksessa tulee

kunnioittaa haastateltavien näkemyksiä eikä tulkinnoista saa koitua vahinkoa tutkittaville. On

tärkeää, että tutkielman kirjoittajana eksplisiittisesti erotan omat tulkintani haastateltavien

tulkinnoista. Tämä on erityisen oleellista tässä työssä, jossa olen tulkinnut päivätoimintaa osana

miesten arkea laveammin suhteessa miesten haastattelutilanteessa tuottamaan puheeseen ja

kenttäpäiväkirjani kirjauksiin. Haastattelujen lisäksi havainnoin ryhmän toimintaa, jolloin myös

ryhmän ohjaajat esiintyvät päiväkirjassani. Tuotettua tietoa tulee arvioida myös heidän

näkökulmastaan sekä yleisemmin suhteessa päivätoiminnan asemaan osana sosiaali- ja

terveyspalveluja.

Kaikilla kirjoittamiseen ja raportointiin liittyvillä valinnoilla, kuten kuka haastateltavista pääsee

kulloinkin ääneen ja mitä sanoja milloinkin valitsen asioiden kuvaamiseen, on merkitystä

tutkimuseettisesti. Kyse on siitä, millaista tietoa tuottaa ja mistä asioista vaikenee (ks. myös
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Rauhala & Virokannas 2011). Koen tärkeäksi lisätä tietoa päivätoiminnasta, vanhuusiän

moninaisuudesta ja vanhan mieheyden rakentumisesta tässä palvelukontektissa. En ole antamassa

miehille ”ääntä”, sillä tutkimus muotoutuu tutkijan ja tutkittavan dialogisessa suhteessa eikä ole

olemassa jotakin autenttista kentän ääntä, jonka voisin tutkimuksellani ojentaa. Tutkimus on

pikemminkin tutkijan ääni, jossa tutkittavien ääni voi kuulua silloin, kun tutkija tekee selkoa siitä,

miten hän on päätynyt millaisenkin äänen kuulemaan (Saarikoski 2009, 191). Tekstiä tukevat

haastattelulainaukset ja päiväkirjaotteet kuljettavat tutkimusta ja sen tulkintoja tiettyyn suuntaan, ja

nämä ovat sidottuja tekemiini valintoihin.

Etnografisten menetelmien, erityisesti havainnoinnin, vahvuus on siinä, että ne tuottavat sellaista

yksityiskohtaista tietoa, jota muiden tutkimusmenetelmien avulla on vaikea saavuttaa. Etnografinen

tieto ilmentää yhteiskunnallisia ja sosiaalisia rakenteita sekä kulttuurisia seikkoja sitoen ne

empiirisiin ja yksittäisiin yhteyksiin. Etnografisesta aineistosta konstruoimani teemojen lähempi

tarkastelu narratiivisen analyysin kehyksessä ja teoreettiseen viitekehykseen suhteutettuna tuo

monipuolisesti esiin päivätoiminnan merkityksiä ikääntyville miehille ja tuottaa tietoa

päivätoiminnan jatkumisen tukemiseksi.

Yksi tutkimuseettinen kysymys liittyy siihen, miten vanhuutta ja vanhuuteen sijoittuvia kokemuksia

voi tutkia silloin, kun tutkija edustaa tutkittavien kanssa eri sukupolvea. Ikäero minun ja tutkittavien

välillä oli noin 50 vuotta. Sosiaaligerontologi Simon Biggs (2005, 120) on todennut, että

vanhuusiän tutkimisen hankaluus liittyy yhtäältä siihen, että tutkittavana on elämänvaihe, jota ei ole

itse kokenut ja että ihmisen on vaikea hahmottaa maailmaa muulla tavoin kuin oman ikäkategorian

perspektiivistä. Biggs (2005, 124) päättelee, että tällainen sukupolvet ylittävä tutkimus on vaikeaa

ja näennäistä, ja voi kysyä tulisiko tutkittavien ja tutkijoiden edustaa samaa sukupolvea tai tutkijalla

olla omakohtaista tietoa tutkimastaan sukupolvesta, kuten lapsuuden ja nuoruuden tutkimuksessa.

On toki tärkeä miettiä, miten tämänkaltainen sosiaalinen etäisyys ja ikäero vaikuttavat tutkittavien

kerrontaan ja minun ymmärtämisen mahdollisuuksiin. Biggs ei kuitenkaan pohdi muiden

sosiaalisten kategorioiden vaikutusta tutkimuksen mutoutumiselle. Yhtä lailla voisi kysyä, eikö

myös sukupuoli, etninen tausta, sosioekonominen asema ja niin edelleen voi rakentaa samanlaisia

ymmärtämisen esteitä. Tulisiko tällöin ajatella, että esimerkiksi työväenluokkaan kytkeytyviä

ilmiöitä voisi tutkia vain tutkija, jolla on samanlainen tausta. Voivatko keski-ikäiset enää ymmärtää

nykypäivän nuoruutta? He ovat eläneet tuon vaiheen, mutta kuten vanhuuden, myös nuoruuden

merkitykset ja sisällöt ovat jatkuvassa muutoksessa (vrt. Biggs 2005, 119).  Voi myös kysyä, onko

olemassa jokin autenttinen kokemus ja kuka sen voi saavuttaa? Nähdäkseni tärkeämpää on olla
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tietoinen näistä erilaisista sosiaalisista kategorioista ja huomioida ne analyysissa. Erot iässä ja

sukupuolessa voivat tuottaa erilaista tietoa kuin jos miehiä olisi haastatellut 60-vuotias mies. Tämä

ei kuitenkaan tarkoita, että tämän tutkielman aineisto olisi jotenkin epäluotettavaa tai epäpätevää

(ks. myös Sandberg 2011, 74). Joskus minulle tuli tunne, että sosiaalinen etäisyytemme jopa

helpotti miesten kerrontaa joistakin aiheista.

Tutkielman tulokset ovat myös suhteessa tutkielmani tavoitteisiin ja emansipatoriseen

tiedonintressiin. Emansipatorisen tutkimuksen lähtökohtana on sanottu olevan sellaisten ihmisten ja

ryhmien kokemus, jotka on suljettu ihmistieteiden vallitsevien tekstien ulkopuolelle (Denzin 1997,

55). Tutkielmani emansipatorinen vire pohjaa tavoitteeseeni lisätä ymmärrystä vanhuusiän

moninaisuudesta ja sen sisällöistä kulttuurisesti säädeltynä konstruktiona ja neuvottelunalaisena

käsitteenä omine historioineen.

Kaikki tutkimusprosessin aikana tehdyt valinnat vaikuttavat tuloksiin. Tuloksia arvioitaessa on

tärkeä pohtia esimerkiksi, miten ja millaisen aineiston pohjalta tulkinnat on tehty. Olen osallistunut

keskeisellä tavalla ilmiön tuottamiseen jo haastattelutilanteen luomisesta lähtien kysymyksistäni

puhumattakaan. Haastattelutilanteessa haastateltava ei kerro pelkästään omasta kokemuksestaan,

vaan siinä hän rakentaa yhden mahdollisen kuvauksen käsiteltävistä asioista suhteuttaen sitä ainakin

kahteen seikkaan: 1) mitä hän oletti minun haluavan kysymysteni ja muun vuorovaikutteisen

toiminnan perusteella kuulla ja 2) miten kerrottu suhteutuu laajempiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin

käsityksiin vanhuudesta ja mieheydestä. Haastattelut eivät kerro ”puhtaasti” kokemuksista, vaan ne

ovat kulttuurisesti ja tilanteisesti muokkaantunutta vuorovaikutteista kerrontaa. (Ks. Oinas 2004,

220.) Narratiivinen analyysi avaa näkökulmia ihmisten kokemuksiin (Gubrium & Holstein 2009,

19, sit. Riessman 1993), mutta haastattelu- saati havainnointiaineisto ei tarjoa suoraa pääsyä

tutkittavien kokemukseen sinänsä, vaan kokemuksia on tutkittava sosiaalisesti jaetuissa ilmaisuissa

(ks. Denzin 1997, xvi, 5).

Havainnointiaineistolle esitetty ilmeinen metodologinen kysymys on, kenen merkityksiä se kuvaa.

Voiko havainnointiaineisto tavoittaa toiminnan merkityksiä, joita havainnoitavana olevan yhteisön

toimijat sille antavat? Toiminnan havaitseminen mielekkäänä perustuu kuitenkin vuorovaikutteiseen

olemiseen kentällä, sillä tutkija ei ole tutkimuskohteen ulkopuolella. Päivätoimintaryhmää

havainnoidessani en ollut vain ulkopuolinen tutkija, vaan osallistuin myös toiminnan tuottamiseen,

jota olin tullut tutkimaan. Kun tutkija tulee kentälle, hän osallistuu ja vaikuttaa välttämättä kentän

elämään (esim. Coffey 1999). Voikin pohtia, kuinka paljon ja millä tavoin läsnäoloni ryhmässä
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muokkasi ryhmän toimintaa ja siten ohjasi muistiinpanoja ja ymmärrystäni toiminnasta.

Haastattelut eivät kuitenkaan antaneet aihetta ajatella, että ryhmän toiminta olisi läsnäoloni vuoksi

ollut jotenkin erityisen siloteltua, vaikka toki osallistumiseni on ryhmän toimintaan ja

vuorovaikutukseen jollakin tavalla vaikuttanut.

Olen pyrkinyt välttämään päivätoiminnan kuvausta liian monotonisena ja suhteuttanut yleistyksiä

asian konkreettisiin ilmentymiin aineistossa. Samalla on syytä pitää mielessä, että yksittäiset

kuvaukset eivät edusta päivätoiminnan kokonaisuutta. Etnografisen tiedon yksityiskohtaisuutta voi

pitää myös menetelmän puutteena. Mitä yksityiskohtaisempiin seikkoihin jokin tulkinta nojaa, sitä

osittaisempi se myös on (Geertz 1973, 29). Toisaalta tutkielmani kysymyksenasettelussa

etnografinen menetelmä toimii riittävän hyvin, koska päivätoiminnan merkityksiä osana miesten

arkea ja esimerkiksi vanhuutta koskevia käsityksiä voidaan havaita vain tutkimalla niitä empiirisiä

muotoja, joita se sosiaalisessa elämässä, kuten haastatteluissa ja toimintaa havainnoitaessa, saa.

Tutkielmani tulokset on siis paikannettava tähän tiettyyn kontekstiin ja yhteisöön, vaikka siitä

tekemiäni tulkintoja voidaan arvioida yleisemmin suhteessa esimerkiksi päivätoiminnan

mielekkyyteen, sosiaalisen tuen merkitykseen vanhuudessa tai vanhuusiän monimuotoisuuteen.
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4. Päivätoiminta arkea ja mieheyttä koskevan kerronnan kontekstina

Päivätoiminnassa käyvien miesten puhe tavallisesta päivästään ja arjestaan avautuu aineistossa

kiinnostavalla tavalla, koska haastattelutilanteessa yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta kerronta

sijoittuu päivätoiminnan kontekstiin, sen fyysisiin tiloihin. Suhde kotona olemiseen ja elettyyn

arkeen on yhtäältä etäisyyden päässä, vaikka toisaalta tiiviisti läsnä ja myös päivätoiminta voidaan

koeta arkisena toimintana. Arjen ja ryhmätoiminnan sisältöjen käsittelyn lisäksi on kiinnostavaa

keskittyä myös siihen, miten sukupuolta ja seksuaalisuutta koskeva kerronta ja ymmärrys jäsentyvät

tällaisessa palvelukontekstissa.

4.1 Päivätoimintaryhmä ja tavallisen arjen kuvaukset

Päivätoimintaryhmän sosiaaliset ulottuvuudet olivat miehille lähtökohtaisesti tärkeitä. Kaikilla

haastateltavilla oli perhettä: osalla oli vaimo, joka saattoi toimia miehen omaishoitajana.

Haastateltavilla oli lapsia, mutta joillakin suhteet heihin ja lapsenlapsiin olivat etäiset. Yksi saattoi

vain joskus soittaa lapselleen (esim. Pauli), kun toinen saattoi kuvata hyvinkin tiivistä

yhteydenpitoa (esim. Erkki, Leo). Kaiken kaikkiaan, oman perheen lisäksi sosiaaliset suhteet olivat

haastateltavilla vähäiset lukuun ottamatta yhtä miestä (Jussi). Suhteet läheisiin ja perhetilanne

vaikuttivat siihen, miten arkea haastattelukerronnassa kuvataan. Osa koki yksinäisyyttä, kun toisilla

oli sosiaalisia verkostoja ympärillään. Päivätoiminnan merkityksestä osana miesten arkea kertoo

jotain se, miten miehet jäsensivät arkeaan ja kuvasivat tavallista päiväänsä.

K: No tota voisiksä kertoo että millanen on sun niinku tollanen tavallinen päivä, sellanen
keskiverto?
Leo: Mul on pyrkimys semmonen meillä molemmilla että liikunta semmonen että aina
koitetaan keksiä jotain mitä lähdetään tekemään tai jos ei tekemään niin vaan käymään (--)
eilen käytiin kirpputorilla vaimon mieliks ja sitte me käydään jossakin meil on oikeen
semmonen pieni aina käydään tossa metroasema Kaisaniemi siel on tämmönen
etelävietnamilainen tai mitä nää naiset pitää ootko ehkä käyny (--) me monesti käydään ja yks
rouva tulee meiän kanssa sitte ja sit tietysti jouluna me käydään katsomassa Stockmannin ja
monen muun joulujuttuja ja samoin sitten täällä pyritään niinkun käydään jossakin
Suomenlinnassa ja katotaan siellä paikkoja ja mitä nyt keksitään. Me käytiin Porvoossa välillä
ja mut meidän liikunta on nyt menny siinä mielessä heikommaks et me myytiin auto ja
havaittiin että mä sain kyllä ajoluvan kaiken testauksen jälkeen ja vaimolla meni näkö niin
huonoks että ”mikä liikennemerkki tuol on” kun hän ajo autoo mä sitten hermostuin jo kovasti
että ”herranen aika eihän me nyt tälleen voida ajaa et me ajetaan ihmisten päälle”(naurahtaa) ja
me sit todettiin yhdessä että ”ei meist oo autoilijaks”. (--) Ne [lapset ja lapsenlapset] vie meitä
tonne kesämökille ja jos heillä ei oo tilaisuutta meitä kuljettaa ni me mennään junalla tonne ja
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siitä taksi sitte ja ajetaan mökille ja varataan ruokaa niin paljon ja sovitaan taksin kanssa sitte
että hän tulee hakemaan ja junalla taas Helsinkiin. (--) Ulkomailla on tietysti käyty niin kauan
kunnes sitte vähän terveys varotteli (--) tuli tämmönen (--) rytmihäiriö joka sitte (--) teki
semmonen lähtemisen halun että pitääkö sitten espanjalaista sairaalaa lähteä etsimään (--) kyl
se meiän koko on ollut semmosta pientä liikkeistä.

Leon kerronta arjesta alkaa kuvaillen menoja, jotka rytmittävät tavallista arkea. Kahvilakäynnin

jälkeen kerronta laajenee käsittelemään tapahtumia, jotka paikantuvat selkeämmin tiettyihin

ajankohtiin (kuten jouluun ja kesään) tai edellyttävät enemmän järjestelyjä eivätkä ole enää niin

helposti miellettävissä jokapäiväisiksi. Leon kerronnassa siis korostuu tekeminen ja eri paikoissa

käyminen, mutta menot ovat kuitenkin tietyllä tavalla erityisiä, eivät välttämättä kuulu tavalliseen

arkeen. Tätä taustaa vasten päivätoiminnan kaltaisen ryhmän voisi tulkita tarjoavan myös Leolle

viikottaisia sosiaalisen toiminnan mahdollisuuksia huolimatta siitä, että Leon kerronnassa

painottuvat sosiaaliset suhteet ja erityisesti läheinen suhde vaimoon. Kiinnostavaa Leon

kuvauksessa on hänen tapansa puhua ”meistä”, mikä tuottaa arjesta kertomuksen, joka on vahvasti

jaettua vaimon kanssa. Vaimon ja hänen välistä yhteyttä konstruoidaan tilanteessa erilaisin pienin

kertomuksin. Haastattelussa Leo esimerkiksi nimittää vaimoaan ”aarteeksi”. Lisäksi

välähdyksenomainen vuorosanoin ja huumorilla varustettu pieni kertomus siitä, miten he yhdessä

päättivät luopua autosta ja ajamisesta, on tulkittavissa tuottavan kerronnallisesti vaimon ja Leon

välille erityistä läheisyyttä.

Samanaikaisesti tulkitsen tällaisen kerronnan käsittelevän vanhuuteen liittyviä muutosten ja

luopumisen kokemusta. Leon kuvauksessa luopuminen on kuitenkin keino, jolla hän narratiivisesti

kuroo itseään ja vaimoaan yhä tiukemmin yhteen. Luopumisen rinnalla kerronnassa on vire, joka

korostaa heidän aktiivisuuttaan, ulospäinsuuntautuneisuuttaan ja jatkuvaa toimintaansa. Vaikka liike

olisi pienempää, sitä on (sairauksista huolimatta) paljon.

Haastattelukatkelmaa on kiinnostava tulkita suhteessa vanhuusiän irtaantumis- ja

aktiivisuusteorioihin. Leon kerronnassa nämä molemmat ulottuvuudet ovat mukana, vaikka

kerronnassa painottuu monenlainen aktiivisuus, meneminen ja tekeminen. Irtaantumisteoriassa

ajatellaan, että osa hyvää vanhenemista on kyky luopua. Tyytyväinen vanheneminen edellyttää

yksilön ja hänen sosiaalisen ympäristönsä molemminpuolista irtaantumista toisistaan. Irtaantuminen

on välttämätöntä, ja se on seurausta yksilön vähentyneestä vuorovaikutuksesta siinä yhteisössä,

johon hän kuuluu. Kun irtaantuminen on vapaaehtoista ja toivottua, se tuottaa tyytyväisyyttä.

(Jyrkämä 2001, 293.) Autosta luopuminen ei tässä kerronnassa kuitenkaan määrity irtaantumiseksi,
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vaan tilanne tarkoittaakin toisenlaisten keinojen miettimistä, jotta samoja asioita voi yhä tehdä,

kuten käydä mökillä. Leon kertomus ei synny tyhjiössä, vaan sen voi tulkita myös resonoivan

aktiivista ikääntymistä käsittelevien ihanteiden kanssa. Vanhuusiän aktiivisuusteoriaa on kritisoitu

niin sanotusta pakotetusta aktiivisuudesta: onko ikääntyneen oltava aktiivinen ollakseen hyväksytty

ja entä, kun siihen ei ehkä ole resursseja (esim. Mäkelä 2014, 13–16). Aktiivisen ikääntymisen

ihanne voi tuottaa kielteistä suhtautumista sellaiseen vanhuusikään, jossa ei pyritä toimintaan ja

aktiivisuuteen.  Tämä tekee ymmärrettäväksi myös sitä, miten hän oikeastaan vastaa vain lyhyesti

kysymykseeni tavallisesta päivästä ja tuo mieluummin esiin erilaisia sosiaalisia suhteita ja muita

vuoden kiertoa rytmittäviä tapahtumia.

Leon kerronnassa muodostuu esimerkki päivätoiminnan asiakkaasta, jolla on sosiaalisia suhteita.

Vaimon kanssa seurustelun lisäksi Leon kerronnasta voi kuitenkin päätellä, että muut sosiaaliset

suhteet eivät välttämättä ole jokapäiväisiä tai edes viikottaisia. Päivätoiminta mahdollistaa

laajemman sosiaalisen piirin, mutta Leon kohdalla päivätoimintaryhmässä käyminen näyttäytyy

myös vaimon omaishoitajuuden tauottamisena, vaikka Leo toki nautti toiminnasta ja piti sen

sosiaalisesta ja liikunnallisesta tarjonnasta. Hän myös haastattelussa pohti oikeutusta osallistua

ryhmän toimintaan, koska mietti, onko tarpeeksi huonokuntoinen.

Seuraavassa katkelmassa Erkki kertoo tavallisesta päivästään. Hänen vaimonsa on kuollut joitakin

vuosia sitten, mutta lapsiin ja lapsenlapsiin hänellä on tiivis suhde.

Erkki: Minä aamulla nousen ylös siinä seitsemän puol kaheksan aikaan (--) ja käyn pesulla ja
sitten ja keitän puurot, otan lääkkeeni siinä sitten ja sitten televisio auki. (--) Seuraan
nykyelämää aika tiiviisti sitten sen jälkeen katson telkkaria ja tulee hesari niitä lueskelen ja
katon mitä on ohjelmas. Sitte mä nukahdan siinä tunnin saattaa nukkua ja siinä joskus menee
pari tuntia ja (--) kotimaisii elokuva tulee niitä katottua sitten ja posti tulee joskus kahen maissa
jos jaksan minä käyn hakemassa postit ulkona on postilaatikot siellä varastojen luona. (--) Syön
sen [ruuan] ja siinä sitte taas iltapäivätorkut ottaa (--) ja sitte melkeen ilta on semmosta (--)
lueskelen. (--) lltalääkkeet otan iltapalan siinä yheksän kymmenen aikaan ja sitten (--) varttia
yli kakstoista menen nukkumaan. (--) Ja puhelin soi ja lapset soittaa ja joka päivä soittaa lapset
mulle, minäkin soitan jollekin tuttavalle.

Erkin pieni kertomus tavallisesta päivästään eroaa selvästi edellä käsitellystä Leon kuvauksesta.

Kerronnasta puuttuvat sosiaaliset suhteet ja kodin ulkopuolinen toiminta, vaikka lapsiin hän kertoo

olevansa usein yhteydessä. Tätä eroa toki selittää myös se, että Erkki keskittyy kuvaamaan tavallista

päiväänsä, jolloin arjen kulkua on koherenttia jäsentää kronologisesti juuri kuvantunlaisten

tapahtumien ja toimintojen ympärille. Se, että Erkki vastaa keskittyneesti kysymykseeni hänen
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tavallisesta päivästään tuottaa kerrontaan myös tietynlaista asioiden pelkistämistä ja erilaisten

rönsyjen ja mahdollisuuksien kertomatta jättämistä. Kertomusta vasten päivätoiminnan merkitys

sosiaalisia suhteita tarjoavana paikkana kuitenkin korostuu.

4.2. Päivätoiminnan yhteisöllisyys

Seuraavassa katkelmassa Erkki kertoo mielipiteensä päivätoiminnasta, minkä tulkitsen ilmentävän

päivätoiminnan sosiaalista ja yhteisöllistä merkitystä osana Erkin arkea. Päivätoiminta mahdollistaa

yhteisöön kuulumista ja sosiaalisten suhteiden kokemista.

Karoliina (K): Nii et sä pidät tästä [päivätoiminnasta]?
Erkki: Mä pidän suunnattomasti tästä. On kiva henkilökunta ja mukavia noi toiset ihmiset tässä
näkee toisenlaisia kivoja kavereita ihmisiä, mukavia, huumorintajuisia.

Päivätoimintaryhmiä voi lähestyä yhteisöinä, joissa jokaisella asiakkaalla on oma tilansa. Tätä

ilmensi esimerkiksi se, miten ruokapöydässä jäsenille oli muotoutunut nopeasti vakipaikat

(kenttäpäiväkirja esim. 28.2.2013). Seuraavassa päiväkirjamerkinnässä olen kuvannut

päivätoiminnan tarjoamia sosiaalisia suhteita.

Aamiaisen jälkeen mennään lehdenlukuun, siirrytään sohville. Mennessä toinen ohjaajista
auttaa Mailaa sohvalle, peruuttavat hänet rollaattorin kanssa kahden miesasiakkaan väliin.
Ohjaaja sanoo, että Maila voi keikahtaa syliin ja että oli kerran keikahtanut jonkun syliin. Tämä
herättää hymyjä. Lehdenluvussa ohjaaja kyselee uutisten perusteella ihmisten kokemuksia ja
näkemyksiä eri asioihin. Asiakkaista osa on hyvin puheliaita, naiset enemmän kuin miehet.
Yksi nainen intoutuu enemmänkin keskustelemaan Helsingin metropolipyrkimyksistä,
koulutuksesta ja muista päivän asioista. Osa nuokkuu, yksi mies myös kuorsaa juuri kun on
puhetta melatoniinin käytöstä ja tämä aiheuttaa yleistä hilpeyttä. Kun mies havahtuu, hän
toteaa, että tähän on niin mukava nukahtaa, kun kuuluu tasaista puheensorinaa. Kahden naisen
ja yhden miehen välille kehkeytyy keskustelua yhdistävistä juurista, he kaikki ovat Karjalasta.
Yksi naisista sanoo nauraen miehelle, että sinä voisit olla minun poikani ja toinen miesasiakas
vierestä kommentoi, että kun oikein alatte tutkia, niin olettekin sukua toisillenne. Syntyy
yhteistä naurua. Yhtäkkiä yksi miehistä sanoo siinä vieressäni, että nyt on kuntosaliaika.
Ohjaaja kauhistelee, että on kokonaan unohtanut, että tänään kuntosalille mennään jo varttia
aiemmin kuin tavallisesti eli 10.45. Yksi asiakas toteaa, että tämä on niin hieno paikka, että
tänne on aina pakko päästä. (Kenttäpäiväkirja 10.1.2013)

Ote ilmentää yhtä sosiaalista hetkeä päivätoimintaryhmän päivän kulussa. Vaikka osa asiakkaista

saattoi kokea lehden lukuhetken välillä hieman tylsistyttävänä (kenttäpäiväkirja esim. 7.2.2013) ja

aina keskustelua ei syntynyt samalla tavalla, useimmin toiminta johti vilkkaaseenkin

vuorovaikutukseen, jonka suuntaan asiakkaat saavat itse vaikuttaa. Lehdenluvun aikana oli myös
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mahdollista levätä tai lähteä vaikka kirjastoon. Vaikka toiminta tähtää esimerkiksi sosiaalisen

toimintakyvyn ylläpitämiseen ja tukemiseen, ryhmän toiminnasta puuttui tietynlainen pakottavuus.

Ryhmässä oli lupa levätä tai tehdä jotain muuta eivätkä ohjaajat koskaan moittineet asiakkaita,

mikäli he eivät halunneet syystä tai toisesta osallistua. Osa haastatelluista miehistä kokikin, että

henkilökunnasta oli muodostunut heille ystäviä ja vuorovaikutus oli ohjaajien ja asiakkaiden kesken

luontevaa. Tämä korostui erityisesti opiskelijoiden osallistuessa päivän työskentelyyn. Opiskelijat

eivät vielä hallinneet ohjaajien tapaa kohdata asiakkaat vertaisinaan, vaan herkästi asiakkaisiin

suhtauduttiin nimenomaan vanhuksina, joita tuli erityisesti kehua esimerkiksi siitä, että oli päättänyt

osallistua päivätoimintaan ”meidän kaikkien iloksi” (kenttäpäiväkirja esim. 18.4.2013).

Päivätoiminnassa asiakkaita ei tavallisesti huomioitu tällä tavoin, jotta he olisivat voineet tuntea

itsensä tärkeäksi ja tervetulleeksi.

Vakituinen henkilökunta muodostui osaksi asiakkaiden sosiaalista verkostoa, joillekin tiukemmin,

joillekin löyhemmin. Osa ohjaajista painotti asiakkaiden henkilökohtaisten taustojen ja

ominaisuuksien esille tuontia luoden näin paikkoja asiakkaiden narratiivisen identiteetin

tuottamiselle tässä sosiaalisessa yhteisössä ja suhteessa muihin asiakkaisiin. Seuraava esimerkki on

myös lehdenlukuhetkestä, joka laajenee keskusteluksi osanottajien työhistoriasta ja

työkokemuksista.

Sitten puhutaan työstressistä ja siitä, miten on tutkimuksissa havaittu, että työssään
stressaantuneet voivat vanhuksina huonommin. Ohjaaja kysyy kaikilta, miten nyt ajattelee,
kokiko stressiä työssä. Kaksi naisista kertoo kokeneensa stressiä tehdastöissä. Ohjaaja
mainitsee, että nykyään voi ammattinsa sillä tavalla valita, että ehkä sitä stressiä voi hallita
paremmin, vaikka toisaalta riippuu aina ihmisestä myös. Vain kaksi miehistä kertoo
kokeneensa stressiä. Paavo kertoo, että silloin kun oli ajomestarina, niin se oli todella
stressaavaa, mutta kun vaihtoi työpaikkaa ja heti ilmoitti ettei tee muuta kuin aja, niin ei ollut
enää stressiä. Pentti sanoo, että ei ollut stressiä, koska oli johtaja. Tämä naurattaa muita; niinpä
niin, Pentti osasi delegoida tehtävät muille. Ilkka sanoo, että jotkut eivät osaa antaa tehtäviä
muille ja Jussi että niin ei hänkään voinut antaa kun ei kukaan muu osannut tehdä. Ilkka sanoo
sitten, että ei muuten ollut stressiä, mutta kun palasi lomilta, niin aina vähän pelkäsi kuinka
paljon töitä oli kertynyt, kun ei ollut sijaisia. Olavi sanoo, että ei ollut stressiä ja ohjaaja siihen,
että niin sinähän teit työtä, josta pidit että se varmasti vähentää stressiä, jos tekee sellaista, mikä
on itsestä mielekästä. Olavi kertoo, että vain se oli stressaavaa, kun hän aluksi tuli ja toi uusia
toimintatapoja, kehitti toimintaa, niin työkaverit olivat aluksi vastahankaan, mutta myöhemmin
ovat tulleet kyllä kiittämään häntä uudistuksista ja heistä tuli kavereita. Keskustelu yltyy, tulee
päälle puhuntaa. Kenttäpäiväkirja 5.2.2013

Luontevan sosiaalisen vuorovaikutuksen lisäksi katkelmassa on kiinnostavaa se, miten

päivätoimintaryhmä mahdollistaa narratiivisen tilan antamista identiteetin muodostamiselle sekä

ryhmäläisten ja ohjaajien mahdollisuutta tutustua asiakkaaseen paremmin. Edellistä katkelmaa voi
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tulkita myös kiinnittäen huomiota siihen, miten miehenä olemisen kokemuksia, mieheyttä,

jäsennetään suhteessa pätevyyttä, aikaan saamista ja johtajuutta ihannoivaan maskuliinisuuteen.

Päivätoimintaryhmän sosiaalinen konteksti tarjoaa siis mahdollisuuden vuorovaikutuksessa

rakentuvaan identiteettikerrontaan, jossa voi korostaa tietynlaista maskuliinisuutta. Eletty elämä ja

esimerkiksi työidentiteetti rakentuvat osaksi nykyhetken kertomusta ja ymmärrystä itsestä, minkä

osanottajat haluavat tässä ryhmässä jakaa. Ryhmämuotoinen muistelu luo yhteyksiä toisiin ihmisiin

ja synnyttää mahdollisuuden jakaa kokemuksia. Yksilön kannalta on tärkeää, että elämässä säilyy

johonkin kuulumisen tunne. Koskisen ja kumppaneiden (1998, 185) mukaan yksilön elämän

merkitys on sidottu mahdollisuuteen osallistua yhteisöllisiin toimintoihin, joita arvostetaan.

Päiväryhmätoiminnan keskusteluhetket muistuttavat yksilökohtaista muistelutyöskentelyä, joka

nivoutuu identiteetin kerronnalliseen tuottamiseen tässä hetkessä, elämäntilanteessa ja sosiaalisessa

yhteisössä (ks. Liikanen 2007, 79). Muistelutyö on eräänlaista identiteettityötä, jossa mennyt

kietoutuu nykyiseen. Elettyä tulkitaan tuossa tietyssä hetkessä ja kerrontatilanne voi synnyttää

uudenlaisia merkityksiä. Parhaimmillaan se voi merkitä sitä, että vaikeisiin asioihin saadaan

etäisyyttä ja niiden hyväksyminen on helpompaa. Muistelu jäsentää minän ja maailman välistä

suhdetta uudelleen. (Ks. Koskinen ym. 2001, 185.)  Ryhmässä muistelutyö merkitsee myös

sosiaalisten verkostojen muodostamista.

4.3. Yksinäisyyden ja pettymyksen kertomukset päivätoiminnassa

Päivätoimintaryhmien sosiaalinen ulottuvuus näytti erityisen merkityksellisiltä sellaisten miesten

kohdalla, joiden sosiaaliset verkostot olivat heikommat. Osa haastatelluista nimesi

päivätoimintaryhmään osallistumisen tarjoavan myös mahdollisuuden ystävyyssuhteiden luomiseen

(esim. Lauri, Leo, Antti), mutta kaksi haastatelluista koki ystävystyneensä lähinnä henkilökunnan

kanssa (Erkki, Onni). Kaikki haastatellut miehet painottivat ryhmässä käymisen mielekkyyden

kytkeytyvän ryhmän toimintaan, kuten kuntosaliharjoitteluun tai vaikka vanhan harrastuksen

elvyttämiseen (esimerkiksi Pauli, Jussi, Ilkka, Lauri), mutta myös sosiaalinen puoli oli tärkeä (esim.

Erkki, Antti). Seuraavan katkelman Paavolla on tytär, joka auttaa häntä arjen asioissa, kuten

siivouksessa ja kaupassa käymisessä, mutta suunnitteilla on hakea kotiapua.

K: Joo minkä takia sä halusit tällaseen ryhmään?
Paavo: No kun minä asun yksin. Mul on kaksio missä mä asun ihan yksin siellä ni aika on
pitkä. Mul on hyvin vähän kavereita jotka siellä käy. Että mä olen yksinäinen tässä nyt on
jonkunlainen tää päivä menee täällä aina hyvin mä käyn tiistaina ja perjantaina. [Tavallisesti]
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minä oon (--) kotona minä oon melkeen kotona minä en liiku missää en tiedä monet yllyttää
että lähe sinne ja lähe sinne mutta ku minulla on jalat huonot minä en juuri paljoo pysty niillä
liikkumaa että minä en paljoo liiku. (--) [Ystäviä] on vähän mutta kyllähän ne vähän häipyy
kun mä olen tällanen jurrikka en paljoo puhu enkä paljo seurustele mutta on on niitä muutamia.
K: Miten sun elämä sitte miten sä olisit ehkä tai..tyytyväisempi?
Paavo: No miksei sen vois ku löytäis semmosen pirteän hyvän naisen mut täytys olla täytys
olla ei se mikään semmonen villi (--) mie oon vanha ihminen en minä osaa mitään toivoa ku
jos toivonkin ni ne on turhia ei ne kuitenkaan toteudu.
K: Et sä kaipaisit jotain romanttistakin, sellasta niinku seurustelusuhdetta vai..?
Paavo: En minä kuhan jotain seuraa olis tietysti se romanttinen ja hieno nainen olis kaikista
paras mutta missäs sellasta saa ei sellasta vanha ukko mistään saa minä oon kuitenkin niin aika
vaativainen se pitäis olla siisti ja hyvä (--) mutta ei niitä mä oon kotona aina enkä mä liiku
missään ei sinne kukaan tuu tarjolle (--)  ku mä olen semmonen hyvin sulkeutunu ja
yksinäinen.

Korkeassa iässä menetysten kohtaaminen on todennäköisempää ja läheisverkosto voi olla heikko

(ks. Seppänen 2017, 256). Katkelman alussa Paavo määrittelee itsensä yksinäiseksi. Yksinäisyys ja

sosiaalinen eristäytyneisyys rakentuvat kerronnassa siten, että ne ovat suoraan yhteydessä

terveyteen ja fyysisiin voimavaroihin. Huono terveys estää sosiaalista elämää. Paavo muodostaa

pientä kertomusta, jossa hän viittaa ympärillään oleviin sosiaalisiin suhteisiin, kun häntä pyydetään

lähtemään paikkoihin, mutta lopulta kuitenkin nämä verkostot jäävät tavoittamattomiin. Kärjistäen,

sosiaalinen maailma pysyy suljettuna, kun ei voi liikkua eikä tapana ole juuri puhua. Jos kerrottua

suhteuttaa vanhuusiän irtaantumisteoriaan, voi todeta, että irtaantuminen ei toimi: Paavo ei halua

jäädä sosiaalisesti paitsioon, vaan pikemminkin toivoo löytävänsä ympärilleen uusia ihmisiä ja

romanttisen suhteen (ks. myös Tiilikainen 2016, 106). Samanaikaisesti hän tekee toiveensa

mahdottomiksi perusteinaan vanhuus ja fyysiset rajoitteet, hiljaisuus ja kotona oleminen.

Suhteessa tällaiseen kerrontaan päivätoimintaryhmän kaltainen palvelu, johon sisältyvät taksikyydit

kodista toimintaan ja iltapäivällä takaisin kotiin, näyttäytyy erittäin tärkeänä. Kuten Paavo toteaa:

”tää päivä menee täällä aina hyvin”.

Paavon romanttisia suhteita käsittelevässä kerronnassa ilmenevä ristivetoisuus on kiinnostava

suhteessa ikääntymistä ja seksuaalisuutta käsitteleviin diskursseihin. Kerrontaa voi lähestyä

vanhuusiän seksuaalisuutta käsitteleviä toiveita ja jännitteitä kuvaavava pienenä kertomuksena.

Kulttuuriset käsitykset ja konventiot tulevat esille kerronnan viitteenomaisuudessa ja tietyssä

sirpaleisuudessa sekä siinä, millaisia asioita Paavo kokee tarpeen perustella ja millaisia ei (ks.

pienen kertomuksen määritelmästä Bamberg & Georgakopoulou 2008). Hän tuottaa

itsestäänselvyytenä, että ”vanha ukko” ei voi löytää hyvää romanttista suhdetta. Sandberg (2011,

18) on tutkimuksessaan analysoinut, miten vanhan miehen seksuaalisuutta jäsennetään kahden
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diskurssin varaan, joiden välissä miehet joutuvat tasapainoilemaan. Vanhoja miehiä koskevat

puhetavat, joissa vanhuusikä määritellään aseksuaalisena vaiheena tai korostetaan seksuaalisuuden

terveydellisiä puolia. Toiseksi vanhat miehet voidaan nähdä yliseksuaalisina ja yhdyntäkeskeisinä,

”likaisina vanhoina ukkoina”. Paavo toteaa ensin, että hyvää suhdetta vanha mies ei voi saada,

mutta kunhan jotain seuraa saisi. Sitten hän asemoi itsensä vaativaksi mieheksi, joka haluaa hienon

ja hyvän naisen. Mukana kulkee kuitenkin haaveen toivottomuus: ”vanha ukko” ei voi asettaa

suuria vaatimuksia. Katkelma tuottaa ja ilmentää kulttuurisia käsityksiä vanhojen miesten

seksuaalis-romanttisesta houkuttelemattomuudesta. Kerronta tuo esiin, miten seksuaalisuuden ja

sukupuolen merkityksiä tuotetaan ja jäsennetään nykyhetkessä. Paavon pieni kertomus on tiukasti

sidoksissa kulttuurisiin vanhuusiän seksuaalisuutta ja mieheyttä koskeviin käsityksiin. Paavon

henkilökohtaista toivetta ympäröivät kulttuuriset ja yhteiskunnalliset ikä- ja sukupuolijärjestykset,

jotka yhdessä tuottavat kerrontaan toivottomuuden vivahteen. On myös huomioitava, miten

haastattelutilanne vaikuttaa tällaisen kerronnan muotoutumiseen. Tutkijan läsnäolo voi myös

tihentää kulttuuristen jäsennysten voimaa, jos haastateltava kokee, että hänen tulee tällaisessa

vuorovaikutuksessa suhteuttaa kerrontaansa kulttuurisiin käsityksiin toisella tavalla kuin

mahdollisesti jossain toisessa kontekstissa.

Myös seuraava katkelma ilmentää yksinäisyyden kokemusta, johon suhteessa päivätoimintaryhmän

kaltainen palvelu tarjoaa sosiaalisena yhteisönä poikkeavan hetken, jossa pääsee irtaantumaan

normaalin päivän kulusta.

K: Miten sun nykyinen jokapäiväinen elämä sujuu?
Pauli: Siinä tän kepin kans toikkaroi edestakasin kaks huonetta ja keittokomero kuudesta
aamulla iltaan viiden aikaan alkaa nukuttaa jo armottomasti mut yritän nykyään pakottaa itteni
yheksään asti olemaan hereillä ja sitten menen sänkyyn ja nousen yleensä yhentoist aikaan
illalla ylös kun en saa unta nukut väsyttää mutta ei tuu uni ei tuu kuuntelin tänä aamun
telkkarista itämaista zen uskontoa ja totesin että jaa-a tuon ku oppis: olla ajattelematta yhtään
mitään. Se vois auttaa unen saamiseen mutta ku mä menen sänkyyn ni sillon alkaa yleinen
kaaos tääl yläkopassa et kaikki mitä 80 vuoden sisällä on tapatunut ni se kaikkii pyörii päässä.
K: Onko sulla mahdollista tai tapaatko sä ihmisiä tai ystäviä niinkun?
Pauli: En en.
K: Tai onkse sul semmost niinku juttukaveria tai?
Pauli: Ei.

Paulin kerronnassa kaikuu yksinäisyys, kun hän kuvailee, miten viettää aikaa kaksiossaan kävellen.

Arjen tavanomaisuus ja toisteisuus voivat ludoa turvallisuutta, mutta Paulin kerronnassa ilmenee

arjen pakottavuus (ks. Jokinen 2005, 30). Päivät kuluvat samanlaisina eikä päivien sisältöön kykene

vaikuttamaan kuten toivoisi. Kun jokapäiväinen yksinäisyys yhdistyy levottomuuteen suhteessa
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elettyyn elämään, Paulin tilanne näyttäytyy ahtaana ja ahdistavana.  Hän ei yksin voi huimauksen

vuoksi lähteä asunnostaan eikä pääse pakoon mielensä liikkeitä. Ikääntyneiden hyvinvointia

tarkastelevissa tutkimuksissa on todettu sairauksien ja sosiaalisten ulottuvuuksien kietoutuvan

toisiinsa vahvasti (Seppänen 2017, 259). Pauli oli kokenut elämässään erilaisia vaikeuksia,

pettymyksiä ja epäonnistumisia sekä työ- että perhe-elämässä, ja suhteet lapsiin olivat etäiset

fyysisesti ja/tai henkisesti. Haastatteluhetkellä hän oli turhautunut heikkenevään terveydentilaansa,

mikä aiheutti hänessä huomattavaa ärtymystä. Pauli koki, että tilanne paranisi, jos hän tervehtyisi.

Hän toi haastattelun aikana toistuvasti esiin myös sen, miten hänen uniongelmansa ovat yhteydessä

eletyn elämän kokemuksiin. Vaikka Pauli ei sanonut asiaa suoraan, tulkitsin, että hän katui joitakin

asioita. Jos ihmisen on vaikea hyväksyä elettyä elämää, voi jäädä syyllisyyden ja häpeän

kierteeseen hautomaan erilaisia tapahtumia, mikä voi tuottaa epätoivoa (Koskinen ym. 1998, 186).

Pauli kuvaa eletyn elämän kokemuksia ”kaaoksena”, jolloin asioihin oli vaikea saada otetta ja

hyväksyä tapahtuneita. Kuvaus tuo esiin, miten Pauli joutuu painimaan asioiden kanssa yksin,

jolloin päivätoiminnan ryhmän sosiaaliset suhteet voivat auttaa tuomaan katkoksia ja etäisyyttä

tällaisiin kokemuksiin ja tuntemuksiin. Päivätoiminnassa käyminen ei yksin näitä ongelmia

poistane, mutta ryhmässä käyminen voi suojella Paulin toimintakykyä ja mielenterveyttä. Tulkitsen,

että haastattelun aikana Pauli kertoi epäsuorasti masennuksestaan ja mielenterveysongelmistaan.

Seuraavaa katkelmaa edeltää keskustelu hänen huimauksensa hoidosta.

Pauli: Tässä iässä sen voisin sanoo se on yks hailee kuoli tai elää.
K: Niin siis
Pauli: (--) Mun tyttäreni myi sen [auton] pois ni mä totesin mitä minäkään täällä enää teen kun
mulla ei oo enää autookaan. Se oli kai alitajunnassa mulla en tiedä (--) sitte mä erään eräänä
iltana ni mä olin ottanut niitä [unilääkkeitä] pari kappaletta ja mua ei mä en saanu unesta kiinni
ja täällä kulki taas kaiken maailman ajatuksia yläkerrassa ni muistan mä olin polvillani
sohvassa ja karistin niitä Tenoxia kouraan ja totesin enköhän mä nyt nuku perkele. (--) Muuta
muistakkaan mun tuolla sairaalassa lääkärin tuota viittas vaan ”tämän viette sitten psykoon”
mietin psykoon hetkinen se oli Hesperiaan ja niil oli semmonen käsitys et mä halusin tappaa
itseni mut joka saatto olla totta mutta ei tarvitse olla totta. Ei, mä halusin nukkua kaikki pois
mielestä ja sit siel psykolla mä tulin entistä varmemmaks et kaikki lääkärit on yhtä hulluja ku
ne potilaatki ihan samanlaisia kusipäitä.
K: Et saanu mitään apua sieltä?
Pauli: Ei, en kerrassaan mitään.

Kerronnallisessa analyysissa voidaan tarkastella kertomusten kokoonpanoa. Kertomuksen eri

osioiden suhteet voivat valottaa kerronnan kokonaismerkitystä. (Ks. Gubrium & Holstein 2009, 69,

79). Paulin katkelmassa on erotettavissa kolme kertomuskokonaisuutta. Ensimmäinen kertomus

käsittelee autosta luopumista, toinen unilääkkeiden liiallista ottamista ja kolmas tapahtumia

sairaalassa, kun Pauli kokee tulevansa ulkoapäin määritellyksi ja lopulta jäävänsä ilman apua.
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Ongelmien ja ahdistuksen käsittelyä ympäröivät kertomukset yhtäältä autosta luopumisesta ja

toisaalta lääkäreiden epäpätevyydestä ja avutta jäämisestä. Kertomus on yhtäältä jäsentynyt, ja siinä

rakennetaan selvä juoni ja syy-yhteydet eri asioiden välille. Samalla se jää kuitenkin sirpaleiseksi ja

epäselväksi, ja on tulkittavissa pienenä kertomuksena, jossa kerronta kustakin tapahtumasta on

lopulta verrattain suppeaa. Kun näitä kertomuksia tarkastelee yhdessä, tulkitsen niiden merkitysten

kiinnittyvän elämän mielekkyyden kyseenalaistamiseen ja täysivaltaisen subjektiuden kokemuksen

heikkenemiseen. Kertomuksia yhdistävän juonen voi pelkistää siten, että autosta luopuminen johtaa

elämän mielekkyyden kyseenalaistamiseen ja lopulta institutionaaliseen ohittamiseen. Kysymys on

täysivaltaisen subjektiuden kokemuksen loittonemisesta tässä yhteiskunnallisessa kontekstissa.

Pauli ei ole enää pätevä ajamaan autoa eikä häneen suhtauduta sairaalan instituutiossa vakavasti ja

kohtaavasti, vaan hänen toimintansa nimetään ulkoapäin tavoilla, joihin Paulin on vaikea

yksiselitteisesti myöntyä. Hänelle kyse oli siitä, että hän halusi nukkua uuvuttavat ajatuksensa pois.

Kerronnassa kaikuvat yksilöllisen ja yhteiskunnallisen ohittamisen ja yksinäisyyden kokemukset.

Ymmärrän auton yhtenä keskeisenä Paulin kerronnan symbolina. Symboli on sosiaalisesti sovittu

merkityksen kiinnittäminen johonkin muotoon (Saarikoski 1994, 19). Yhteisöllisesti voimakkaita

symboleita on nimitetty ydinmetaforiksi. Niihin tiivistyy kulttuurista tietoa, ja se voi olla ”avain”

yhteisön järjestysten ymmärtämiseen. (Ortner 1973, 1341–1344). Auto ei ehkä yhteiskunnallisesti

ole ydinmetaforaan verrattavissa oleva symboli, mutta siihen voi kiinnittyä tärkeitä merkityksiä

esimerkiksi täysi-ikäisyydestä ja tietynlaisesta täysivaltaisen aikuisen kansalaisen asemasta. Autolla

ajaminen ja ajokortin jatkoon liittyvät seikat olivat aiheita, joissa keskusteltiin joskus myös

päivätoimintaryhmässä (kenttäpäiväkirja 5.2.2013, esimerkiksi Erkin ja Leon haastattelut). Autosta

luopuminen yhdistyy siihen, miten vanhetessa voi joutua luopumaan sellaisista asioista, joilla on

ollut tehtävä pätevän ja täysivaltaisen subjektiuden määrittämisessä. Ajokortin saaminen ja autolla

ajaminen viittaavat täysivaltaisuuteen, mutta myös liikkumisvapauteen (ks. myös Schwanen ym.

2012).  Autosta luopuminen ilmentää tai näyttäytyy muutoksen mahdottomuutena: nyt on

hyväksyttävä oma tilanne sellaisena kuin se on. Auto voi myös olla tapa ilmentää maskuliinisuutta,

jolloin myös mieheyden kokemusta täytyy järjestellä tällaisessa tilanteessa uudelleen.

Kertomuksesta onkin luettavissa tähän menetykseen liittyvää uhoon kietoutuvaa hallinnan

pyrkimystä, minkä voi tulkita maskuliinisuuden tuottamisena.

Paulin kerronnassa välittyy monitasoinen yksinäisyyden kokemus. Perhe-elämän lisäksi hän kokee

jäävänsä ulkopuoliseksi myös instituutioissa, joissa hänen puolestaan sanoitetaan? hänen

tekemisiään ja joissa hän lopulta jää ilman apua. Samanaikaisesti kun Pauli kertoo, hän myös
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kieltäytyy kertomasta yksityiskohtia, avaamasta ja selittämästä. Itse en tuossa tilanteessa kehdannut

kysyä asiasta lisää, koska koin että saattaisin loukata häntä yrittämällä kysyä enemmän näin

vaikeasta aiheesta. Kun tällaista kerrontaa lähestyy pieninä kertomuksina, se mahdollistaa

sirpaleisten selostusten sekä vaikeiden ja vaiettujen aiheiden analyysin ja tulkinnan. Tulkintani

mukaan katkelma sirpaleisuudessaan ilmentää Paulin vaikeaa elämäntilannetta ja hänen

ongelmiaan, joista hän voi kokea, että on sopivampaa lopulta vaieta. Haastattelun aikana yritin

esimerkiksi puhua masennuksesta ja sen mahdollisesta yhteydestä huimaukseen, mutta Pauli totesi

minulle, että ”se [masennus] on sellainen trendisana että ku joku menee päin persettä niin se on

masentunu”.  Pauli painotti, että hänen asiansa ratkeaisivat, jos hänen huimauksensa paranisi.

Toisaalta hän toi esiin, että häntä vaivaavat monet asiat menneisyydestä, minkä vuoksi hänellä on

univaikeuksia.  Haastattelun aikana minulle tuli tunne, että Pauli yhtäältä halusi keskustella näistä

hänelle vaikeista asioista, mutta toisaalta hänen oli vaikea antaa asiassa periksi ja nähdä myös muita

ulottuvuuksia omalle huonovointisuudelleen kuin huimauksen. Voi olla, että tällainen pidättyminen

oli yhteydessä siihen, että vanhuusiän mielenterveysongelmat ovat yhä leimaavia ja voivat aiheuttaa

jopa syrjintää, jolloin niiden myöntäminen voisi tuottaa ikääntyneelle sosiaalisen turvattomuuden ja

avuttomuuden tunteita (ks. Tenkanen 2007, 185).

Haastattelutilanteen vuorovaikutuksessa rakentuu kertomus, jossa autosta luopumisen kokemus

yhdistyy lohduttomuuteen suhteessa elettyyn elämään ja selvittämättömiksi koettuihin asioihin,

joita ei kykene hallitsemaan ja jotka pitävät valveilla. Nämä kokemukset kietoutuvat täysivaltaisen

subjektiuden kokemuksen heikkenemiseen. Päivätoimintaryhmien keskustelutilanteissa Pauli usein

kertoi kokemuksistaan. Ryhmän voi ajatella tarjoavan hänelle yhden kanavan asioiden käsittelyyn,

vaikka siellä ei kovin henkilökohtaisia asioita minun kuullen yhteisesti keskusteltu. Kuitenkin

esimerkiksi ruumiillisesta kurituksesta käytiin keskustelua, ja ryhmäläiset kertoivat, olivatko itse

joutuneet lapsena ruumiillisen kurituksen tai muun väkivallan ja kiusaamisen uhriksi

(kenttäpäiväkirja 5.2.2103). Päivätoimintaryhmä tarjosi joka tapauksessa kaikille asiakkaille

eräänlaista reflektiopintaa moniin nykyhetken asioihin ja eletyn elämän kokemuksiin.

Seuraava lyhyt katkelma tiivistää päivätoimintaryhmän sosiaalisen merkityksen:

Onni lähtee jo pöydästä pois, ja muutkin alkavat siirtyä lehdenlukuun. Kun ohjaaja lähtee, Jussi
seuraa häntä pyörätuolilla ja leikkisästi yritti ajaa päin. Aapo oli jo siirtynyt ruokapöydästä
nojatuoliin:
Ohjaaja: Aapo, huomenta, sua mä en tervehtinytkään vielä.
Ohjaaja tarttuu Aapoa kädestä ja Aapo vaikuttaa ilahtuneelta, innoissaan puristaa ohjaajan kättä
ja hymyilee. (--). Lehdenluvun jälkeen siirrytään kuntosalille. Leo ja Onni lähtevät
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käsikynkkää kuntosalia kohti, Leoa hymyilyttää. Leo oli kaiketi enemmän niin kuin tukena,
kysyi Onnin selkävaivoista ja kun Onni pääsi aulaan polkulaitteelle, hän kiittää Leoa avusta.
Kenttäpäiväkirja 28.2.2013.

Päiväryhmätoiminnan tuottama yhteisö on tärkeä. Asiakkaat solmivat suhteita keskenään, mutta

myös henkilökunnan kanssa. Asiakkaat saattoivat keskustella heitä yhdistävistä asioista, kuten

käyttämiensä lääkkeiden määristä ja hinnoista sekä korkojen tuotoista (kenttäpäiväkirja esim.

10.1.2013). Päivätoimintaryhmissä vallitsi eräänlainen kiireettömyys ja jokaista asiakasta pyrittiin

huomioimaan. Yhteisyys muodostuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, jossa ryhmäidentiteetti

rakentuu toiminnan tuloksena ja seurauksena voi olla toiminnallinen yhteisö. Yhteisyys voi olla

myös yhteenkuuluvuuden tunnetta, jonka tuloksena muodostuu ryhmäidentiteettiä vahvistavaa

yhteisyyttä. Nämä liittyvät usein toisiinsa, vaikka yhteenkuuluvuuden tunteen lisääminen ei

välttämättä edellytä konkreettista vuorovaikutusta. (Lehtonen 1990 15–17, 23–24.)

Päivätoimintaryhmissä yhteisyys rakentui näiden molempien ulottuvuuksien kautta. Seuraavaksi

siirryn käsittelemään päivätoiminnan merkitystä tarkastelemalla ryhmien ohjattua toimintaa.

4.4. Ryhmän toiminta ja miesten rytmi

Kaikilla haastattelmillani miehillä oli jokin tai joitakin sairauksia, ja yhtä lukuun ottamatta he saivat

sairauksiin myös lääkityksiä. Miehet olivat kuitenkin verrattain hyväkuntoisia eivätkä esimerkiksi

kärsineet muistisairauksista. Sairaudet kuitenkin rajoittivat miesten arkea ja liikkumista. Tällaisessa

tilanteessa mahdollisuus osallistua päivätoimintaan näyttäytyy tärkeänä.

K: Minkä takia sä hakeuduit tämmöseen päivätoimintaan?
Jussi: (--) Melkein lääkärin määräyksestä että täytyy niinku jotaki virikettä ettei jää niinku
seisomaan paikalleen niinku joku liikennemerkki et se säilyy siinä mihin se on asetettu että.

Jussin perustelut päivätoiminnassa käymiselle tiivistävät hyvin päivätoiminnan tavoitteet.

Päivätoiminta pyrkii tuomaan kokonaisvaltaista liikettä asiakkaan elämään tilanteessa, jossa

somaattiset sairaudet tai yksinäisyys rajoittavat arkea. Päivätoimintaryhmien päivän aikataulu oli

yhtäältä strukturoitu, mutta toisaalta joskus päivien aikana improvisoitiin, kun osa asiakkaista halusi

tehdä muuta kuin toiset. Toiminta oli monimuotoista, mutta päivään sisältyivät aina ruokailut,

lehdenluku ja kuntosali. Osalle nimenomaan liikkeelle pääseminen ja liikkuminen muodostuivat

tärkeäksi osaksi päivätoiminnassa käymisen mieltä.

K: Millainen tota on sun niinkun sellanen tavallinen päivä nykyään?
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Onni: Aamulla mä mä nukun aamulla jopa puol yhdekssään saakka oon sängyssä kun
kodinhoitaja tulee sit mä meen kattoo telkkaria sit kahentoist aikaan syödään jotain kahvii
juodaan voileipää taas (--) istutaan siellä katellaan ikkunast tai ollaan jos tulee jotain telkkarist
katellaan se on tämmöstä kato ei mitään mä en yksin pääse mä en voi lähtee sinne kävelee
liukkaalle pihalle ja yhtä huono kävelemään me joudutaan olee sisällä niin kesällä päästään
parveekkeelle. (--) Sit mä tulin tänne käyn täällä kerran viikossa. Kyllä tää on jonkunlaista
terapiaa.
K: Mitäs sä tykkäät tästä päivätoiminnasta?
Onni: Kyllä tää menee ihan mukavasti ja just see ku mä makaan liikaa ja kaik paikat on ni saa
vähän tuota ohjattua liikuntaa ne antaa hyviä neuvoja ihan, mutta ku sä meet kotiin ni neuvot
unohtuu.

K: No mitä sä tykkäät tästä toiminnasta?
Jussi: No ihan tykkään se katkasee niinku silleen sen ykstoikkosen ette koko ajan sitä samaa ja
tääl on ain kavereita ja muuta [keskustelua päivätoiminnan toimintavaihtoehdoista]. (--)
[päivätoiminta]Se niinku katkasee sitä rytmiä ja ettei vaan istu ja tuijottele varpaitaan.

Onni toi muualla haastattelussa esiin, miten huonosti kotihoito heidän kohdallaan toimii ja kuinka

hoitajaa joutuu odottamaan joskus tuntejakin. Kotona olemista ja kotitoimia sitoo siis myös

kotihoidon odottelu.  Onnin ja Jussin kerronnassa toistuu seikkoja, jotka ovat tulleet esille jo

edellisessä luvussa. Päivätoiminnassa käyminen tuo arkeen tavallisesta poikkeavaa sisältöä (myös

esim. Ilkka ja Antti kuvaavat toiminnan tuovan vaihtelua arkeen) sekä konkreettista että symbolista

liikettä, joka tukee toimintakykyä. On todettu, että ikääntyneiden liikkumisen vaikeutuminen johtaa

siihen, että elämä muuttuu kotikeskeisemmäksi ja sosiaaliset kontaktit vähenevät (Tenkanen 2007,

188). Jos arki on eri tavoin rajatumpaa, on päivätoiminnan sosiaalisella, psyykkisellä ja fyysisellä

toiminnalla tärkeä merkitys esimerkiksi yksinäisyyden ehkäisemisessä ja kunnon ylläpitämisessä.

Erkki: Tää kerhotoiminta on sellanen erittäin positiivinen asia ei tartte aina (--) lapsillaki on
aina jotaki omia menoja eikä nekään kerkee käydä (--) tulee niinku laiskaks ku kotona yksin ja
talvi varsinki kun on liikkuminen vaikeeta se tekee semmosen saamattomaks ja minä oon aina
ollu semmonen pitäis saada aikaan mutta tuntee ittensä kun yksin on kattoo televisiota lukee
jotain lehtee siinä tuntuu harmittaa se niinku oma laiskuus.  (--) Kun pääsin tänne mul on ihan
toisenlainen ku on vähän joka paikka kipee täällä pääsee toisten kanssa kontaktiin ja sit on toi
kuntosali tossa (--).  Mul on huomattavasti kunto parantunu ja mieli parantunu ja lapsetki
huomaa sen et sä oot ihan toinen ihminen et tämmönen homma on tämä.

Päivätoimintaryhmissä käyminen voi edesauttaa asiakkaan fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä

sosiaalista toimintakykyä. Erkin kohdalla päivätoimintaryhmään osallistuminen määräytyy

eräänlaiseksi vedenjakajaksi: aikaan, jonka jälkeen on voinut paremmin. Päivätoiminnan myötä

Erkistä on tullut ”toinen ihminen”, ja hän kokee voivansa monin tavoin paremmin kuin aiemmin.

Samalla tämän muutoksen voi tulkita tuoneen Erkin lähemmäksi aiempaa itseään, joka on halunnut

saada aikaan asioita. Narratiivisen itsen tuottamisen näkökulmasta päivätoiminta näyttäytyy
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katkelmassa tasapainottavan Erkin kokemusta itsestään ja siten muodostavan tärkeän osan arjen

kokemusten rakentumista. Erkin tavoin monet haastattelemistani miehistä toivat esille

kuntosalitoiminnan mielekkyyden osana päivän toimintaa. Ryhmän ilmapiiriin kuului myös se, että

kuntosalitoimintaan ei ollut pakollista osallistua tai harjoittelua saattoi rytmittää oman mielen

mukaan. Esimerkiksi yksi miehistä totesi minulle, että on liikkumisensa liikkunut ja kertoi, miten

ennen kävi joka päivä 10 kilometrin lenkillä eikä siksi halua enää osallistua (kenttäpäiväkirja

31.1.2013). Tällaiselle valinnalle oli ryhmässä tilaa.

Rauno polkee kuntopyörää. Seuraava on tulossa, Raunon pitäisi siirtyä, ei halua kävellä ilman
rollaattoria. Ohjaaja ottaa Raunolta rollaattorin ja tämä istuutuu alas penkille. Siitä hänen
pitäisi harjoitella nousuja. Hän nousee kerran, sen jälkeen ei enää halua. Ohjaaja kysyy, onko
huono päivä. Rauno sanoo, että tänään ei onnistu mikään. Ohjaaja sanoo siihen, että ei se aina
suju. Kenttäpäiväkirja 10.1.2013

Johannesta en näe salilla lainkaan. Samaten Voitto ja Pertti jäävät tahoilleen lukemaan, kuten
aiempinakin päivinä. Kun lähdemme salilta, huomaan että Johannes on juomassa kahvilassa
kaljaa. Kenttäpäiväkirja 18.4.2013, ks. myös 14.2.2013.

Päivätoiminta voidaan mieltää kotihoidon tukipalveluksi ja sen tavoitteena on tukea iäkkään

ihmisen fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä. Molemmissa edellisissä katkelmissa

päivätoiminnasta rakentuu käsitys, joka tukee ikääntyneiden toimintakykyä ensisijaisesti siitä

näkökulmasta, että asiakkaat voivat itse päättää, millä tavoin osallistuvat ryhmän toimintaan ja

esimerkiksi kuntosaliharjoitukseen vai jättäytyvätkö ulkopuolelle. Päiväkirjamerkinnöissä rakentuu

pieniä kertomuksia nimenomaan arjen vuorovaikutuksessa. Ohjaajan ja Raunon vuorovaikutuksen

kuvauksessa päivätoiminta näyttäytyy hyväksyvänä ja myötätuntoa tarjoavana tilana. Raunoa ei

yritetä houkutella tekemään harjoituksia lisää eikä häntä millään tavoin syyllistetä siitä, että hän ei

jaksa tehdä. Myös Jussi tuo haastattelussa esiin, miten kuntosalitoiminta on mukavaa, koska voi

tehdä ”sen minkä pystyy ja mitä ei pysty, sitä ei tee”.

Tehdessäni havainnointia ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon osastoilla kohtasin sellaisia

liikuntahetkiä, joissa asukkaita arvosteltiin, jos he eivät halunneet tai jaksaneet osallistua eivätkä he

välttämättä voineet päättää, kuinka kauan tekevät harjoituksia. Tämä aiheutti asukkaissa

turhautumista. Hyvää tarkoittavista tavoitteista huolimatta vaikutukset saattavat olla päinvastaiset,

kun harjoitukseen yhdistyy ihmisen kokemus siitä, että hän ei saa päättää itseään koskevista asioista

tai siitä, millä tavoin osallistuu (Ojanen 2014; 2016).

Päivätoimintaryhmän toimintatapoihin kuului se, että kukin asiakas sai itse määrätä tällaisista

asioista, vaikka joskus heitä saatettiin yrittää suostutella mukaan. Lähtökohta on kuitenkin, että
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ihmiset päättävät itse. Toiminta vaikutti siis useimmiten vastaavan asiakkaiden odotuksia ja

tarpeita, ja mikäli jokin toiminta koettiin sellaiseksi, että siihen ei halunnut osallistua, siitä saattoi

jättäytyä pois. Asiakkaita kohdeltiin kokonaisina ihmisinä, autonomisina subjekteina. Tämä on

tulkintani mukaan tärkeä osa päivätoiminnan mielekkyyttä.  Toimintaa voisi luonnehtia

onnistuneeksi vanhustyöksi, jossa asiakkaita lähestytään ihmisinä, jotka ovat eläneet kauan, mutta

joiden nykyhetken kokemusta ei redusoida vain suhteessa menneeseen ja jossa ihmisten

itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan (ks. onnistuneesta vanhustyöstä Saarenheimo 2003, 121–122).

Päivätoiminnassa saatettiin pyytää asiakkaita tuomaan ryhmään heille tärkeitä valokuvia ja esineitä,

joista sitten käytiin ryhmässä keskustelua (kenttäpäiväkirja esim. 31.1.2013, 18.4.2013). Asiakkaat

toivat esimerkiksi valokuvia myös spontaanisti. Ryhmän toiminnassa huomioitiin asiakkaiden

menneisyys, johon yhteisössä haluttiin tutustua asiakkaan toiveiden mukaisesti ja keskustella

muistoista nykyhetkessä ja tarjoten reflektiopintaa. Kerran keskustelua käytiin esimerkiksi

kesälomien vietosta, jolloin asiakkaat saivat kertoa heille tyypillisistä lomanviettotavoista ja samalla

tuottaa ja vahvistaa identiteettiään ryhmässä (kenttäpäiväkirja 18.4.2013). Ammatillisen minän

lisäksi voitiin keskustella harrastuksista ja itselle tärkeistä asioista Näen, että tämäntyyppinen

muistelutyöskentely antaa asiakkaille mahdollisuuden itsen narratiiviseen tuottamiseen ja

vahvistamiseen ryhmässä, jossa ollaan toisille suhteellisen vieraita. Muistelutyyppinen työskentely

ei siis kiinnittänyt asiakkaita vain menneeseen, vaan pikemminkin sillä tuettiin nykyhetken

identiteettiä, kuten jo edellisessä luvussa toin esiin.

Yleisesti ottaen haastateltavat olivat tyytyväisiä päivätoimintaan, vaikka joitakin kehittämisideoita

miehet saattoivat haastatteluissa esittää, esimerkiksi Ilkka toivoi lisää retkiä ohjelmaan. Jo

nykyisellään toimintaa kuitenkin pyrittiin varioimaan ja antamaan asiakkaille myös vaihtoehtoja.

Seuraavissa katkelmissa kenttäpäiväkirjasta ja Leon haastattelusta tulee esiin päivien monipuolinen

ohjelma.

Lounaan jälkeen kaikki kokoontuvat taas sohvaryhmälle. Ohjaaja kertoo päivän
mahdollisuuksista: voi mennä laulamaan toiseen ryhmään, jäädä pelaamaan bingoa tai mennä
ulos. Ohjaaja kyselee melkein kaikilta, mitä kukin haluaisi tehdä. Rauno on ainoa joka haluaa
mennä ulos ja Pauli ainoa, joka haluaa laulamaan. Muut haluavat pelata bingoa. Voitto sanoo,
että minä haluan ulos, jota ohjaaja täydentää, ”niin, mutta et mun kanssa. Tiesin, niin en
viitsinyt edes kysyä”. Tämän jälkeen seuraa noin 20 minuuttia klassista musiikkia rentoutuksen
hengessä, osa näyttää nuokkuvan, osa on välillä silmät kiinni. (--) Rentoutuksen jälkeen
kiertävät Paulin tuomat esineet. Opiskelija osallistuu ja kertoo, että kaupungilla on esimerkiksi
sellainen arkku, ohjaaja korjaa: matkalaukku, ja opiskelija jatkaa: jossa on kaikkea vanhaa,
johon ohjaaja kommentoi, että joo, se on ollut täällä meillä joskus. Esineiden jälkeen seuraa
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ulkoilua, bingoa ja laulua. Kukin menee omaan aktiviteettiinsa. Yksi ohjaajista vie Raunon
ulos. Menen mukaan pelaamaan bingoa. Bingossa Voitto voittaa aluksi monta erää ja iloitsee
omasta menestymisestään ja leikkimielisesti kommentoi muiden peliä. Istun Leon ja Ilonan
välissä, pöydän päässä. Yhteensä meitä on pelaamassa yhdeksän. (--) Pelatessa x-bingoa,
ohjaaja sanoo Voitolle, että älä siihen laita, kun tämä meinaa laittaa muihin kuin lävistäviin
suoriin. Voitto vastaa kiukkuisesti: no, kyllä mä nyt sen tiedän, heristää nyrkkiä leikillään ja
toteaa perkele. Ohjaaja kommentoi kaikkien peliä, ottaa kaikki huomioon. (--) Takseja
odotellessa Ilona toteaa että on ollut kiva päivä, tarpeeksi tekemistä.  Kenttäpäiväkirja
18.4.2013

Leo: No se on tietysti tässä kivaa vaikka me ollaan tässä vanhaa ja sairasta niinku me kaikki
ollaan
(--) nää ihmiset on tässä hirveen mukavia ja ottavat meidät kaikki huomioon. (--) Siin on
tommosta toimintaa koko ajan et siin ei oo niinku kuollutta hetkee että aina on joku tarkotus
siinä johonkin ja sitku se on vaan yks päivä viikossa ni se on omanlaisensa että jos näin ois
koko ajan viikko ni sit vois ruveta kysymään et eiks vois jotain muutaki tehdä että kyllä tälleen
pelataan ja tutkitaan päivän lehtiä ja käydään jumppaamassa ja sitten näiden ihmisten kanssa
jutellaan heillä on oma historiansa kellä mitäkin. (--) En ainakaa oo tuntenu että tää niinku
seisoo tää kaikki vaan seisovassa vedessä.

Katkelmissa rakentuu kertomus päivätoimintaryhmän tavallisesta päivästä. Sille on ominaista

luonteva ja myönteinen kaikki huomioiva vuorovaikutus sekä monenlainen toiminta ja tekeminen

joka näin kerran tai kaksi viikossa koettuna tuottaa kaivantunlaista vaihtelua.

Päivätoimintaryhmässä käyminen voi tuottaa erilaisen kokemuksen toiminnan

tarkoituksellisuudesta, kun ympärillä tapahtuu jatkuvasti, ryhmässä voi tehdä eri asioita ja olla

sosiaalisessa kanssakäymisessä eritaustaisten ihmisten kanssa. Henkilökunta ei suhtaudu

asiakkaisiin yhdenlaisena joukkona ja samanlaisena massana, mikä on tyypillinen vanhoja ihmisiä

koskeva stereotypia (esim. Kröger ym. 2007, 11), vaan pikemminkin toimintaa rakennetaan ja

ohjataan yksilölähtöisesti siinä määrin kuin se on mahdollista ja mielekästä. Ohjaajat huomioivat

myös sen, että ihmisiä kiinnostavat eri asiat eivätkä vanhat ihmiset ole kiinnostuneita ainoastaan

menneestä. Ikä vaikuttaa sosiaaliseen asemaan ja muokkaa ihmisen sosiaalista paikantumista, mutta

se on lopulta vain yksi sosiaalista asemaa määrittävä kategoria. Tulkintani mukaan tämäntyyppiset

seikat ovat tärkeitä siinä, millaisiksi palvelun tuottamat merkitykset asiakkaille muotoutuvat.

Päivätoiminnan tavallisen päivän voisi sanoa vastustavan vanhuusikään liitettyjä kielteisiä

stereotypioita. Päivätoiminnan valossa vanhuutta ei tarvitse ajatella ensisijaisesti fyysisenä ja

psyykkisenä raihnautumisena, menetyksinä ja sairauksina eikä vanhojen ihmisten ajatella

suuntautuvan vain menneeseen, myös nykyisyys ja tuleva asettuvat toiminnan valossa

merkityksellisiksi (ks. de Beauvoir 1992 [1970], 34–57; Hazan 2000, 17; Saarenheimo 2003, 122).

Tämä ei merkitse, etteikö myös esimerkiksi sairauksia ja fyysisiä vaivoja huomioitaisi toiminnassa.
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Kuntosaliharjoittelun ohella päivässä on tilaa rentoutumiselle, levolle ja esimerkiksi

lehdenlukuhetkille. Toiminnan pyrkimys on vahvistaa toimintakykyä ja tukea kotona selviytymistä,

mutta henkilökunnan vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa välittyy se, että esimerkiksi fyysiset

rajoitteet eivät ole ainoita saati välttämättä keskeisimpiä seikkoja asiakkaille ja heidän

toimintakyvyn tukemiselleen. Yhtä oleellisena näyttäytyvät sosiaaliset suhteet ja psyykkinen

tukeminen, kun asiakas saa kokonaisvaltaista tukea. Kuten Leo yllä tuo esiin, heidät kohdataan

”mukavasti” ja huomioiden, vaikka he edustavat ”vanhaa ja sairasta”.  Seuraavaksi siirryn

tarkastelemaan päivätoimintaryhmän merkityksiä tulkiten haastatteluissa ja kenttäpäiväkirjassa

ilmeneviä tunteita liittyen vuorovaikutukseen ja kohtaamisiin päivätoiminnassa.

4.5.Nähdyksi tuleminen ja arvostavat kohtaamiset

Kerran kuulin yhden ohjaajan toteavan asiakkalle, että he pyrkivät toiminnassa siihen, että kaikilla

on ryhmässä ”turvallinen olo” (10.1.2013). Käydessäni läpi aineistoa ja kuunnellessani

haastatteluita aloin kiinnittää huomiota siihen, miten monet haastateltavat eri tavoin toivat esiin

myönteisiä tunteita koskien päivätoimintaryhmien vuorovaikutusta. Teema nivoutuu osaksi

sosiaalisia suhteita, mutta samalla haluan tarkastella sitä erikseen, koska näen sen olevan tärkeä osa

päivätoimintaryhmän merkityksen muodostumista.

Henkilökunnan ja asiakkaiden välillä esiintyi usein huumoria. Huumori muodostui yhteisössä

tavaksi, jolla osoitettiin sosiaalista läheisyyttä (ks. Muikku-Werner 2015, 309–326). Ohjaajat

vitsailivat usein asiakkaiden kanssa, mistä on kenttäpäiväkirjassani useita merkintöjä

(kenttäpäiväkirja esim. 10.1.2013, 31.1.2013, 5.3.2013, 7.3.2013, 12.3.2013, 18.4.2013, 22.4.2013).

Ohjaaja nauraa pöydässä kun kaatoi maidot aiemmin lattialle: leikkimielellä syyttää Onnia,
joka tönäisi häntä. Onnia ja Anttia naurattaa, Leo on myös mukana jutussa ja kuvailee, miten
hänelle aina meinaa katua kaikki, mutta sitten ei kaadukaan. Ohjaaja sanoo siihen, että ota vaan
ihan rennosti ja ala kaataa kaikenlaista. Kenttäpäiväkirja 7.2.2013.

Kaksi ohjaajaa keskustelee kesälomasuunnitelmista. Yksi asiakas toteaa siihen muka
surkutellen, että meillä eläkeläisillä ei ole lainkaan lomaa. Toinen ohjaajista yhtyy tähän vitsiin
ja alkaa päivitellä eläkeläisraukkoja, jotka koskaan eivät pääse lomalle tai saa pitää
pekkaspäiviä. Keskustelu kääntyy siihen, milloin kullakin on ollut viimeksi kesäloma. Taimi
sanoo, että 12 vuotta sitten, mikä tuntuu aika lähellä olevalta. Annilla on enemmän aikaa,
samoin Voitolla, joka vastaa, että vuonna 1985. Ohjaaja kysyy, mitäs lomalla teit, muistatko.
Kenttäpäiväkirja18.4.2013
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Kun rentoutushetki on alkamassa, Antti tulee paikalle ja yrittää laittaa laukkuaan ylähyllylle,
yksi ohjaajista on siinä ja kysyy, autanko, johon Antti sanoo, että auta nyt, kun olet pidempi.
Tämä saa aikaan nauruja ja kommentteja muilta, koska tosi asiassa ohjaaja on aika lyhyt ja
Antti hyvin pitkä, mutta hänellä on liikkumisen kanssa ongelmia. Kenttäpäiväkirja 23.4.2013

Edellä olevissa katkelmissa piirtyy esiin se, miten henkilökunta ja asiakkaat voivat huumorin avulla

luoda sosiaalista yhteyttä ja asettua ikään kuin samanlaiseen positioon, samanveroisiksi.

Kokemuksista tehdään yhteisiä. Ensimmäisessä esimerkissä maidon kaatumisen episodi laajenee

pieneksi kertomukseksi, joka tuottaa tuohon hetkeen erityistä sosiaalista tiiviyttä. Ohjaaja asettuu

tilanteessa samaan asemaan asiakkaiden kanssa, ja vielä lopuksi hieman absurdiuteen taittavan

huumorin avulla kutsuu leikkimielisesti Leoa toimimaan samoin kuin hän itse. Lomakeskusteluun

liittyvä vitsailu johdatti kerrontaan, jossa alettiin muistella kesälomia ja siten taas mahdollistetaan

asiakkaille identiteetin rakentamisen paikkoja ryhmässä. Vaikka ohjaajat ja asiakkaat ovat

erilaisessa asemassa, ohjaajat saattoivat helposti asettua ylläkuvatunkaltaisiin keskusteluihin ja

myös asiakkaat kommentoivat heidän keskustelujaan ja ottivat niihin osaa sekä olivat aloitteellisia

huumorin suhteen. Samanveroisuus ja tasa-arvoisuus vuorovaikutuksessa tuottivat arvostavia

kohtaamisia ja nähdyksi tulemista.

Tulkitsen nähdyksi tulemisen kokemuksen ilmenevän myös esimerkiksi siinä, miten asiakas saattoi

tuoda spontaanisti valokuviaan esiteltäviksi henkilökunnalle ja muille ryhmäläisille. Eräs asiakas toi

esimerkiksi kuvia kotitalostaan, vaimostaan ja lapsistaan (kenttäpäiväkirja esim. 10.1.2013,

7.2.2013). Päivätoimintaryhmässä itselle tärkeitä asioita oli mahdollista jakaa. Yksi asiakkaista

halusi osallistua erilaisiin askareisiin, hän saattoi viedä ruokakärryt pois, hakea erilaisia tarvittavia

tavaroita ja niin edelleen. Tämä asiakas ei juuri istunut esimerkiksi lehdenlukuhetkessä muiden

kanssa, vaan hän toimi taustalla ja osallistui sieltä keskusteluun. Myös tällaisen toiminnan

mahdollistamisen voi nähdä tuottavan arvostavaa kohtaamista. Ohjaajat ottavat avun ja

aktiivisuuden vastaan eikä asiakasta yritetä asettaa liian tiukasti asiakkaan passiivisempaan

asemaan. Asiakkaiden ei tavallisesti odoteta osallistuvan päivätoiminnan arkea ylläpitäviin

tehtäviin, kuten kattaukseen ja astioiden hakuun (kenttäpäiväkirja esim. 5.2.2013, 5.3.2013).

Päivätoimintaryhmän vuorovaikutusta leimasi sosiaalinen turvallisuus ja asiakkaiden identiteettiä

pyrittiin eri tavoin tukemaan, kuten antamalla tunnustusta esimerkiksi ammatillisesta osaamisesta

(kenttäpäiväkirja 5.3.2013).

Arvostusta ja tunnustusta voitiin antaa myös muilla tavoin, esimerkiksi paljon kuntosalilla käynyttä

miestä kehotettiin perehdyttämään myös henkilökuntaa kuntoiluun (kenttäpäiväkirja 10.1.2013) ja
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yhtä asiakasta, Lauria, kannustettiin elvyttämään piirtämistä ja maalamista koskeva taitonsa. Lauri

oli sotainvalidi ja hän kärsi muiden sairauksien lisäksi jatkuvista sotaan liittyvistä painajaisista,

jotka olivat lisääntyneet vanhetessa. Hän oli katkera suomalaiselle yhteiskunnalle, koska koki, ettei

ole saanut riittävästi kuntoutusta eikä hänen panostaan sodassa ollut arvostettu. Hän sanoi

menettäneensä parhaat vuotensa rintamalla ja jos olisi kohtalonsa aavistanut, olisi jäänyt

käpykaartiin. Hän oli sitä mieltä, että ei enää voinut maalata tai piirtää, mutta

päivätoimintaryhmässä asia muuttui.

K: Mitäs sä tykkäät tästä päivätoiminnasta?
Lauri: Tämä on minusta aika hyvä aika hyvä ja kiva olla ja mukavat toimet taikka siis nuo
yleens nuo meiän askartelut ja muu (--) nyt pitäis opettaa tota yhtä toimintaterapeuttia
maalaamaan ku mie oon joskus maalannu tauluja ni nii häntä pitäis kuulemma opettaa (--) se
on mult on kaikki jäänyt noi piirustushommat ja muut pois.
K: Et et enää piirrä?
Lauri: En enää piirrä tai maalaile tai mittään mutta lupasin tolle terapeutille näyttää että miten
se tapahtuu.

Tämäntyyppinen asiakkaan taitojen hyödyntäminen ja eräänlaisen asiantuntijan aseman tarjoaminen

voivat mahdollisesti tuottaa Laurille sellaista arvostuksen tunnetta, joka voi parhaimmillaan

lievittää hänen sotakokemuksista kumpuavaa katkeruuttaan. Hän sai opettaa muita ryhmäläisiä ja

olla asiantuntijan asemassa suhteessa heihin. Näistä maalauksista tehtiin pieni näyttely, joka

pystytettiin palvelukeskuksen käytävälle ja tällöin Lauri nimitti häntä auttanutta ohjaajaa hänen

”assistentikseen” ja oli selvästi hyvillään ja ylpeä näyttelystä, jossa suurin osa maalauksista oli

hänen: hän pystyikin piirtämään ja maalamaan (kenttäpäiväkirja 23.4.2013). Tällaiset toiminnat

mahdollisesti helpottivat Laurin identiteettikertomuksen laajentamista tässä ryhmässä. Repivien

sotakokemusten lisäksi hän saattoi sisällyttää siihen nyt taiteellisuutta ja tähän liittyvää

asiantuntijuutta. Yksilölähtöisesti suunniteltu, mutta sosiaalisesti ryhmässä toteutettava

päivätoiminta voi siis parhaimmillaan auttaa asiakasta konstruoimaan identiteettiään tavalla, joka

voi lievittää kielteisiä ja toimintakykyä rajoittavia itseä koskevia identiteettijäsennyksiä. Laurille

muodostui mahdollisuus tuottaa ryhmässä vaihtoehtoista tai moninaisempaa itseä koskevaa

kerrontaa, kun sotakokemusten, painajaisten ja katkeruuden rinnalle nousi muuta. Tällaista tilaa voi

tarkastella tapana tuottaa asiakkaille arvostavia kohtaamisia ja kokonaisena nähdyksi tulemisen

kokemusta. Vaikka sosiaalityö usein lähtee ongelmista, keskeistä on tunnistaa myös asiakkaiden

voimavarat (Seppänen 2017, 260; myös esim. Koskinen ym. 1998, 68–72).
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Tavallisesti päivätoiminnassa asiakkaisiin ei suhtauduttu stereotyyppisesti tai vähätellen, mutta

seuraava katkelma päiväkirjasta tuo esiin joitakin vanhoihin ihmisiin liittyviä olettamuksia, jotka

vaikeuttavat ryhmän vuorovaikutusta. Ohjaajana toimi opiskelija.

Ennen aamupalaa on puhetta lukemisharrastuksesta, piiriä vetää opiskelija. Keijo sanoo, että
hän piti kirjasta Keitä kerran olimme, jää miettimään kirjan tarkkaa nimeä. Harjoittelija toteaa
siihen, että Keijo voisi tuoda sen ja voitaisi katsoa siitä kuvia yhdessä. Keijo toteaa, että ei se
ole mikään kuvakirja. Harjoittelija toistaa, että voitaisi katsoa kuvia ja Keijo siihen, että ei siinä
ole kuvia, se on romaani. Harjoittelija ei sano enää mitään. Kun siirrytään aamupalalle, kysyn
Keijolta tarkoittiko hän Westöön teosta Missä kuljimme kerran. Keijo sanoo, että nyt kun
sanot, niin muistan etunimenkin Kjell. Keijon mielestä olisi joskus hyvä lukea kirjaa
lehdenluvun sijaan. Kenttäpäiväkirja 22.4.2013

Lapsenomaisuutta on pidetty kulttuurissamme vanhusten ominaisuutena (ks. Ojala & Pietilä 2010,

342; Kangas & Nikander 1999, 12). Lapsellistava suhtautuminen on osa vanhuksiin kohdistettua

toiseuttamista, joka pahimmillaan mahdollistaa välinpitämättömyyttä ja hoitolaitoksissa jopa

hoitamatta jättämistä (esim. Magnússon 1996, 54–55; Sormunen ym. 2007; Hockey & James 1993;

Michaelov 2017; Kröger ym. 2007, 11). Esimerkki ilmentää, miten harjoittelijalla on vaikeuksia

hahmottaa Keijon lukuintoa ja hän olettaa vanhojen ihmisten olevan kiinnostuneita ensisijaisesti

selkokirjoista tai kuvien katselusta. On myös kiinnostavaa, että harjoittelija ohittaa Keijon

täsmennyksen siitä, että hän tarkoittaa romaania. Toisille asiakkaille lukeminen oli tullut vaikeaksi,

mutta näin ei ollut kaikkien kohdalla. Tilanne ilmentää stereotypiaa, jossa vanhoja ihmisiä voidaan

herkästi lapsellistaa ja kohdella siten, että he eivät enää ymmärrä mitä maailmassa tapahtuu ja

todellisuus on heille kaikinpuolin toisenlainen. Tavallisesti tällaista en päivätoiminnassa havainnut.

Suurin osa haastatelluista miehistä koki yhteiskunnan tasolla suhtautumisen vanhuksiin ja

vanhuuteen olevan kielteistä, vaikka osa näki tilanteen kehittyneen parempaan suuntaan (Onni,

Jussi). Esimerkiksi saatettiin tuoda esille se, miten vanhuksille suunnattuihin palveluihin ei osoiteta

riittävästi rahoitusta (Onni) tai miten nuoret sukupolvet syyllistävät eläkeläisiä heidän tulevaisuuden

taloudellisesta horjuttamisesta (Erkki). Tällaiseen yhteiskunnalliseen ilmapiirin

päivätoimintaryhmän kaltaiset sosiaaliset tilat tarjoavat toisenlaisia kokemuksia. Kaikkein

suorimmin tilannetta kuvaa Antti:

K: No miten sun mielestä meidän yhteiskunnassa suhtaudutaan [vanhuuteen]?
Antti: Siis yhteiskunnan kannaltahan hyvä olis kun kaikki kuolis pois kun siirtyy eläkkeelle
että se siitä (--).
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Antin kriittistä ja sarkastista toteamusta voi lähestyä pienenä kertomuksena, joka kietoutuu

vanhuutta koskeviin ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin ja kulttuurisiin kertomuksiin

koskien Suomen väestönkehitystä. Kertomus kiinnittyy viitteenomaisesti sitä ympäröiviin

kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vanhuutta, vanhuspalveluita ja eläkkeitä koskeviin keskusteluihin

ja diskursseihin. Antti ei tässä tilanteessa avannut asiaa enempää ja siirtyi seuraavaan aiheeseen.

Suomalaisissa keskusteluissa alati kasvava vanheneva väestö näyttäytyy lähinnä taloudellisena

taakkana ja hoivaongelmana ja nämä sävyt värittävät myös vanhusten palveluista käytävää

keskustelua (ks. Ojala & Pietilä 2010, 339; Jyrkämä 2001, 267; ks. myös Kröger ym. 2007, 9).

Simone de Beauvoir (1992 [1970], 12–13) totesi jo vuonna 1970, miten talouden perustuessa

hyötyyn, koko sivilisaatiomme alistetaan sille. Kun ihminen ei ole enää tuottava, sen voi heittää

pois. Nämä vanhuuskäsitykset ja ajankohtaiset keskustelut vanhuksista ja vanhuspalvelujen

järjestämisestä kaikuvat Antin kerronnassa ja antavat kertomukselle kontekstin. Yksi lause ojentuu

kertomukseksi asettuessa osaksi yhteiskunnallista ja kulttuurista ikääntymisen diskurssia.

K: Miten yhteiskunnassa suhtaudutaan vanhenemiseen ja vanhuksiin?
Ilkka: Nii-in sekä että. Kyllä vois tietysti ajatella niin että niitä van tämänikäsiä niin vois
nuorempi polvi kunnioittaa enemmänkin mutta mutta sitte vasta ku he tulee itse siihen samaan
ikään ni sitte se saattas onnistuu että tota en vois itsekkään sanoo et mä olisin vanhoja ihmisiä
ajatellut että olisin silloin ajatellut sillä tavalla ku tänä päivänä mutta se saattaa olla
sivistyksestä tai mistä on kiinni sitte se vanhojen ihmisten kunnioitus.

Sosiaaligerontologi Simon Biggs on todennut, että vanhuuden tutkiminen on hankalaa, koska

tavallisesti tutkija ei ole vielä itse kokenut sitä, jolloin tilanteeseen voi olla vaikea eläytyä ja

ymmärtää tuota elämänvaihetta (Biggs 2005, 120–124). Ilkka tuo esille tämän asian suhteessa

vanhuuden yhteiskunnalliseen asemaan: vanhuutta ei voi nuorempana ymmärtää. Näitä näkemyksiä

vasten päivätoimintaryhmä tarjoaa sukupolvien väliselle kohtaamiselle toisenlaisen tilan, koska

vuorovaikutus rakentui eräänlaiselle samanarvoisuudelle ja samalle viivalle asettumiselle.

Asiakkaita toki lähestytään asiakkaina esimerkiksi tarjoamalla apua, suunnittelemalla toiminnan

tavoitteita, mutta samalla työskentelyssä huomioidaan asiakkaat kokonaisina ihmisinä, joilla on

elämässä muutakin kuin se, että he elävät vanhuusikää. Toiminnassa oli tavallista, että etsittiin

erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä, joita voitiin jakaa ja jotka olivat yhteisiä. Voisi sanoa, että

päivätoimintaryhmässä vakituisen henkilökunnan vuorovaikutustavoista syntyi vaikutelma, että ei

kieltäydytä näkemästä itseä vanhassa ihmisessä, vaan ymmärretään, miten vanhuus kuuluu ”meille,

me olemme se” (de Beauvoir 1992[1970], 11). Tulkintani mukaan päivätoimintaryhmän merkitys

rakentuu monen tekijän varaan. Toiminnan ja vaihtelun lisäksi on kyse sosiaalisista suhteista ja

arvostuksesta sekä nähdyksi tulemisen kokemuksesta.
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4.6.Mieheyden ja seksuaalisuuden jäsentyminen kerronnassa ja päivätoiminnassa

Haastatteluissa keskustelimme miesten kanssa siitä, miten he jäsensivät mieheyttään ja

seksuaalisuuttaan nykyisessä elämäntilanteessaan. Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä asioita

tuli esiin päiväryhmän toiminnassa. Näen, että nämä asiat ovat tärkeitä, kun pohditaan

päivätoiminnan merkitystä osana miesten arkea. Vanha ikä on sidoksissa ruumiillisiin kokemuksiin,

samalla vanhuuden merkitykset ovat kulttuurisesti rakentuvia ja kokemukset ikääntymisestä

vaihtelevat (ks. Sandberg 2011, 4). Vanhojen miesten sukupuoli-identiteetin ja seksuaalisuuden

humanistis-yhteiskunnallinen tutkimus on ollut suhteellisen vähäistä, vaikka muutoin vanhuuteen ja

mieheyteen keskittynyt tutkimus on lisääntynyt (esim. Calasanti & King 2005; Ojala & Pietilä

2013a). Vanhat ihmiset ovat edustaneet ihmistieteissä sukupuoletonta marginaalia (Ojala & Pietilä

2010, 336), mutta tutkimuksissa on kuitenkin tuotu esiin, että sukupuoli-identiteetti ja seksuaalisuus

ovat miehille merkityksellisiä heidän maskuliinisen identiteettinsä kannalta (esim. Meadows &

Davidson 2006; Sandberg 2011; Twigg 2003; Ojanen 2016). Sukupuoli on kulttuurinen ilmiö, joka

tuotetaan erilaisissa teoissa. Sukupuoli on sidoksissa materiaaliseen, mutta sen merkitykset eivät

perustu esseentiaaliseen biologiseen olemukseen (Butler 1999, 42–44, 171–190). Sukupuoli on siis

historiallinen ja kulttuurinen, materiaalis-diskursiivinen, sopimuksenvarainen konstruktio.

Sukupuoli on yksi keskeinen ihmisen sosiaalista paikkaa merkitsevä kategoria eikä sukupuolen

merkityksellisyys pääty vanhetessa. Päivätoimintaryhmät eivät ole irrallaan sukupuolta koskevista

kulttuurisista järjestyksistä.  Esitän aluksi lyhyesti, miten miehet haastatteluissa lähestyivät tätä

tematiikkaa pohtiessaan vastauksia kysymyksiin, kuinka ikääntyminen on vaikuttanut mieheyteen ja

millainen merkitys seksuaalisuudella on heille heidän arjessaan. Tarkastelen ensin näitä

kysymyksiä, jotta voin analysoida sukupuolen ja seksuaalisuuden merkitystä päivätoiminnan

arjessa.

K: Onko teillä paljon tämmöstä fyysistä läheisyyttä?
Ilkka: No ei oo paljon ei oo paljon nyt tämänikäsenä mut joskus hyvin harvoin (--).
K: Mutta tota seksi ja seksuaalisuus on osa elämää?
Ilkka: On. Kai se vielä juu miehillä ainakin voisi luulla ettei siitä koskaan kokonaan eroon
pääse.

Ilkka esittää yllä, että seksuaalisuudesta ei koskaan pääse eroon, vaikka sen merkitykset suhteessa

nuoruuteen muuttuvatkin. Elämä sukupuolitettuna subjektina on merkityksellistä myös

vanhuudessa, vaikka seksuaalisuuden yhdenlainen toteuttaminen voi estyä tai muuttua. Muutokset



45

eivät välttämättä merkitse sitä, että nämä asiat eivät olisi tärkeitä. Seuraavassa katkelmassa Jussi

vastaa kysymykseeni siitä, millaista läheisyyttä heillä parisuhteessaan on.

Jussi: Emmä mikää pölkky oo et kyllä mullaki on tunteet siinä suhteessa vielä että vierekkäin
nukutaan ja on tietysti et ei ihan pölkky oo vielä että vielä jonku verran osaaki. (--) Tietysti ikä
tekee sen että ei nyt ihan olla semmosia että sanotaan et hep.

Seksuaalisuus jäsentyy kertomuksessa läheisyyden ja intiimiyden tarpeeksi, mutta myös

suorituskeskeiseksi toiminnaksi, kun Jussi toteaa, että seksuaalisten tunteiden lisäksi hän hallitsee

yhä seksikäytännöt. Ikä on kuitenkin muokannut seksuaalisuuden kokemusta, mutta ei poistanut sen

tarvetta. Jussin vastauksen voi ajatella ilmentävän hegemonisen maskuliinisuuden valtajärjestyksiin

sidottua käsitystä heteroseksuaalisuudesta, jossa seksiä tarkastellaan yhdyntäkeskeisesti ja suhteessa

miehen kykeneväisyyteen (ks. Sandberg 2011, 116, 195–201). Vaikka hegemoninen maskuliinisuus

on hyvin kiistelty käsite ja mieheyttä määrittävät nykyisin moninaisemmat normit ja ihanteet kuin

aiemmin, voi esimerkiksi tätä katkelmaa vasten ajatella, että yhdyntäkeskeinen

(hetero)seksuaalisuus on melko voimakas osa maskuliinisuuden normistoa. Kun hegemonista

maskuliinisuutta lähestytään mieheyttä koskevana ideaalina, on ymmärrettävää, että miehet voivat

esimerkiksi ylläkuvatunkaltaisesti jäsentää seksuaalisuuttaan suhteessa siihen (ks. myös Sandberg

2011, 21).

K: Koetko sä nykyään olevasi seksuaalinen?
Erkki: Kyllä mä siis tietenki. Jos voimat ja halut ois olemassa vielä, ajatus pyörii vielä, ajatus
pyörii vielä ei siinä mitään, mutta fysiikka kun on mitä on. ( --) Mut kyllä ihan mielellään
katon tommosta vähän niinkun emmä ihan silkkaa pornoo (--) ja muistelen vähän menneitä.

Erkille seksuaalisuus on itsestään selvästi läsnä. Se on mukana elämässä sekä nykyhetken

kiinnostuksena että tästä avautuvan muistelun kautta. Seksuaalisuuden merkityksellisyys ei ole

sidottu fyysisiin muutoksiin. Keskustellessamme ikääntymisen vaikutuksesta mieheyteen jotkut

haastateltavat korostivat erityisesti seksuaalisuuden merkityksen vähenemistä (esimerkiksi Antti,

Lauri).  Myös Leo kertoi, että ei koe olevansa enää seksuaalinen, mutta kuvaili kuitenkin, miten he

voivat halailla vaimon kanssa ja osoittaa sillä tavoin läheisyyttä (myös Lauri). Sandbergin (2011,

146) tutkimuksessa vanhat miehet painottivat vanhuusiän seksin olevan ennen kaikkea läheisyyttä

eikä seksikäytäntöjä kuten nuoruudessa. Seksuaalisuus voidaan ymmärtää laajemmin liittyen

intiimiyden ja hellyyden kokemuksiin; mahdollisuuteen kokea kumppanuutta ja läheisyyttä (Haijar

& Kamel 2003). Paavo ja Onni toivoivat vielä kokevansa jonkinlaista romantiikkaa ja Pauli fyysistä

läheisyyttä, vaikka samalla näitä asioita pidettiin epätodennäköisinä, mikä kietoo toiveet osaksi
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vanhuusiän seksuaalisuutta koskevia kulttuurisia käsityksiä. Yksi vivahde miesten kerronnassa oli

eräänlainen ristiveto. Yhtäältä miehet tuovat esiin, että eivät ole seksuaalisia ja toisaalta toteavat

näiden asioiden yhä heitä kiinnostavan. Alla Lauri on todennut minulle, että seksuaalisuus ei ole

enää osa häntä, mutta jatkaa sitten:

Lauri: No kyllä me aina halaillaan ja semmossii. Kyllä silmällä tietysti katsoo mutta ei muulla
(nauraa) niinhän sano yks mies että sukupuolivirvoitusta on kun katsoo yli tien (--) naista ni se
on sukupuolivirvoitusta.

Katkelmassa rakentuu kertomus, jossa seksuaalisuus herkästi mielletään seksikäytännöiksi eikä

muunlaiseksi läheisyydeksi, jolloin sitä jäsennetään ylläkuvatun kaltaisesti eikä aseteta

seksuaalisuutta osaksi omaa arkea. Voi myös ajatella, että Laurin kerrontaa jäsentävät vanhan

miehen seksuaalisuutta koskevat kahtiajakoiset diskurssit ja tarve varmistaa etäisyys ”likaisen

vanhan miehen” rooliin (ks. Sandberg 2011, 18).  Tätä kerronnan vivahdetta voi ymmärtää siis

suhteessa luutuneisiin käsityksiin siitä, mikä seksuaalisuuden asema vanhuudessa on. Vielä 1900-

luvun alussa sekä moraaliset että lääketieteelliset auktoriteetit pitivät aseksuaalisuutta vanhuusiän

yhtenä hyveenä (Marshall 2006, 345–346; Marshall & Katz 2006, 75–97). Tilanne on muuttunut,

mutta tällaiset käsitykset voivat jossain määrin elää ihmisten jäsentäessä kokemuksiaan ja

suhdettaan ympäröivään kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Yhteiskunnallis-kulttuuriset käsitykset ja

oletukset vanhuusiän seksuaalisuudesta tulevat todellisiksi arkisissa, ruumiillisissa käytännöissä ja

tässä näitä asioita kuvaavassa kerronnassa (ks. Jokinen 2005, 12).

Tämä sama ristiveto tuli esiin myös silloin, kun haastateltava oli ensin todennut esimerkiksi, että ei

koe seksuaalisuuden olevan osa itseä, mutta ilmaisi muissa yhteyksissä seksuaalisesti sävyttynyttä

kiinnostusta. Haastattelun lopussa minulla oli tapana kysyä haastateltavalta, haluaako hän kysyä

minulta jotakin.

Paavo: No kun sinä olet rengastettu ni en minä halua mitään sitte vois olla jos sinä et olis
rengastettu ni sitte saattaisin jotaki haluta tietää.

Onni: Jos mä oisin kakskyt vuotta nuorempi voisin heti kysyy oleksä naimisissa?
K: Joo olen naimisissa vastaan nyt siit huolimat vaik et [kysynyt] joo, olen joo naimisissa, en
oo pitkään ollu.
Onni: Mä aattelin, et jos pitkään elää, ni jotain toivoo taas (naurua).

Tulkitsen, että tällaisten kommenttien merkitys liittyi ensisijaisesti siihen, että miehet halusivat

tuottaa itseään pätevineä (hetero)seksuaalisina subjekteina huolimatta iästään, sairauksistaan tai
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sosiaalisesta asemastaan saati siitä, että miehet olivat juuri haastatteluissa sijoittaneet

seksuaalisuuden heille kuulumattomaksi tai saavuttamattomaksi asiaksi (ks. myös Ojanen 2015).

Ennen kaikkea kyse oli mieheyden tekemisestä ja tietynlaisen maskuliinisuuden ihanteen

pönkittämisestä.

Seksuaaliset tunteet ovat läsnä, vaikka niiden ilmaiseminen ei välttämättä tapahdu samoin kuin

aiemmin. Haastatteluaineistossani seksuaalisuus ja intiimiys ovat tärkeitä asioita lähes kaikille

miehille, mutta heidän suhtautumisensa niihin vaihtelee, samoin kuin se, mitä asioita he ajattelevat

seksuaalisuuteen kuuluviksi ja miten he kokevat niiden toteuttamisen mahdolliseksi omalla

kohdallaan. Seksuaalisuus ei pääty toimintakyvyn alenemiseen, vaan se koetaan tärkeänä osana

elämää. Sukupuoli ja seksuaalisuus ovat keskeisiä asioita identiteetin kannalta myös vanhuudessa,

tarkastelen nyt, miten näitä asioita tuotettiin ja huomioitiin päivätoiminnan arjessa.

Aamupalan jälkeen asiakkaat ohjataan sohville. (--) Ohjaaja sanoo Pentille, että siirrytkö
vähän, että Alma ei mahdu. Pentti sanoo ensin, että en siirry, naureskelee. Sitten siirtyy ja
sanoo Almalle, että kyllä mä tiedän, että sä musta tykkäät, mutta en mä tiennyt että sä noin
paljon tykkäät. Kenttäpäiväkirja 7.2.2013.

Asiakkaat saattoivat viitata eri tavoin miesten ja naisten väliseen romanttisesti tai seksuaalisesti

sävyttyneeseen kiinnostukseen (kenttäpäiväkirja myös esim. 31.1.2013, 7.2.2013, 18.4.2013).

Kerran esimerkiksi esitellessäni tutkimusta ja todetessani, että olen erittäin kiinnostunut tässä juuri

miehistä, vastasi yksi miesasiakas olevansa erittäin kiinnostunut naisista (kenttäpäiväkirja

31.1.2013). Myös ohjaajat osallistuivat joskus tällaisten suhteiden konstruointiin, kuten seuraavissa

katkelmissa tulee ilmi.

Vilma tulee kuntosalille ja menee rentoutushuoneen ovelle. Toteaa, että Aapo onkin siellä
vielä. Joku ohjaajista kysyy: haluaisitko mennä Aapon viereen? Hän esittää kysymyksen
kahdesti. Vilma sanoo kipakasti, että en mene miesten viereen, ohjaajia hymyilyttää.
Kenttäpäiväkirja 10.1.2013.

Lähdemme ohjaajan ja Jussin kanssa kohti haastattelua, ohjaaja on tulossa aukaisemaan oven.
Jussi sanoo, että ei ole koskaan naisten perässä juossut, mutta ”nyt juokset kahden perässä”,
ohjaaja toteaa ja Jussi hymähtää mielestäni hyväntuulisesti, ei pahoita mieltään.
Kenttäpäiväkirja 7.3.2013.

Ohjaajat saattoivat huomioida asiakkaat sukupuolitettuina ja (hetero)seksuaalisina subjekteina,

joiden kiinnostusta ohjaa binaarinen sukupuolijärjestys. Vanhusten palveluita ja erityisesti

tehostettua palveluasumista koskevissa tutkimuksissa on todettu, että hoitokäytännöt voivat olla
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vahvasti heteronormatiivisia. Asukkaiden oletetaan lähtökohtaisesti olevan heteroseksuaalisia ja

hoitajat ilmaisevat erilaisia hetero-oletuksia kommunikoidessaan asukkaiden kanssa (esim. Röndahl

2005; Röndahl ym. 2006; Irni & Wickman 2011; Rautasalo 2008; Valtonen 2014; Ojanen 2016).

Myös asiakkaat viittasivat tällaisissa keskusteluissa ainoastaan heteroseksuaalisiin suhteisiin.

Ensimmäisessä katkelmassa ohjaaja puhuttelee naista, mutta kysymyksessä Aapo asettuu kuitenkin

sellaiseksi mieheksi, jonka viereen voisi olla mukava mennä. Rentoutushuoneessa oli yksi sänky,

joka nähdäkseni oli tarkoitettu yhdelle asiakkaalle kerrallaan. Toiminta vahvisti binaarista

sukupuoliajattelua ja oli melko heteronormatiivista2. Heteronormatiivisuus viittaa oletukseen, että

kahden vastakkaisen sukupuolen välilla vallitsee luonnollinen halu ja vetovoima (Irni & Wickman

2011, 40). Näissä esimerkeissä heteroseksuaaliseen kiinnostukseen tehdyt viittaukset poikkeavat

vanhuusikää koskevista stereotypioista, sillä niiden avulla ohjaajat ja asiakkaat tuottavat sosiaalista

identiteettiään ryhmässä myös sukupuolitettuina subjekteina. Toisessa katkelmassa ohjaajan

viittausta naisten perässä juoksemiseen voi tulkita tapana huomioida ja vahvistaa Jussin

maskuliinisuutta ja pätevyyttä heteroseksuaalisesti suuntautuneena miehenä. Hegemoninen

maskuliinisuus on stereotyyppisesti yhdistetty muun muassa juuri heteroseksuaalisuuteen (Jokinen

2000, 217; Kimmel 1990, 100), ja vaikka kyse on vain ideaalista, vaikuttaa siltä, että joltain osin

näitä normatiivisia odotuksia käytetään vuorovaikutuksessa jäsennettäessä sukupuolta ja

seksuaalisuutta päivätoimintaryhmän kontekstissa.

Useimmiten keskusteluissa viittauksia heteroseksuaalisesti sävyttyneeseen kiinnostukseen ja

mieheyden normeihin tuotettiin kuitenkin melko viattomasti, mutta yhtenä päivänä asiakkaat

viittasivat suoremmin seksiin eri yhteyksissä. Alla on yksi esimerkki tuosta päivästä.

Keijolla on käsi kipeänä. Hänelle asetetaan pöytä, jossa hänen pitäisi venyttää halvaantunutta
kättään pitkin pöytää. Jussi seuraa tilannetta vierestä, kun Keijo ponnistelee ja ähisee, harjoitus
aiheuttaa kipua. (--) Jussi menee pöydän ääreen ja alkaa kirittää  Keijoa. Hän laittaa sormen
pöydälle ja sanoo, että tänne asti et ainakaan pysty. Keijo alkaa yrittää ja nyt hän saa käden
sinne. Ohjaaja sanoo siinä minulle, että hienoa tsemppausta. Yksin, ohjaajan ohjeistamana
Keijo ei saanut kättä juuri minnekään, mutta Jussin yllyttämänä huomattavasti paremmin.
Ohjaaja seuraa tilannetta vierestä. Sitten Jussi sanoo ohjaajalle, että piirrä siihen joku rivo kuva
ja samalla näyttää kädellä, miten käsi liikkuisi eteenpäin ja taaksepäin, naurahtelee. Tulkitsen,
että hän matkii kädellään yhdyntää, jossa käsi olisi penis. Ohjaaja ohittaa Jussin jutun, on kuin

2 Heteroseksuaalisen matriisin käsitettä edeltävät Monique Wittigin ja Adrienne Richin käsitteet ”heteroseksuaalinen
sopimus” ja ”pakkoheteroseksuaalisuus”. Näiden käsitteiden mukaan ruumiit tulevat ymmärrettäviksi ainoastaan
pysyvän sukupuolen (sex) saadessa ilmaisunsa sosiaalisessa sukupuolessa (gender) (maskuliininen ilmaisee miestä,
feminiininen naista). Heteroseksuaalisen matriisin käsite kuvaa tällaisia tietovaltarakenteita, jotka luonnollistavat ja
rajaavat olemassa oleviksi ainoastaan kaksi tietynlaista ruumiin muodon, seksuaalisen halun ja sosiaalisen roolin
yhdistävää tyyppiä: (heteroseksuaalisen) miehen ja naisen.(Butler 1999, esim. 194, ks. myös Pulkkinen 2000, 51.)
Nykyisin tällaisesta ilmiöstä käytetään tavallisesti heteronormatiivisuuden käsitettä.
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ei kuulisikaan, lähtee vierestä pois. Jussi jatkaa harjoitusta Keijon kanssa. Kenttäpäiväkirja
18.4.2013.

Asiakkaiden on päivätoimintaryhmässä luvallista tuoda sukupuoltaan ja seksuaalisuuttaan myös

tällä tavoin esiin, mutta ohjaajilta tilanne ei saanut vastakaikua, toisaalta sitä ei kielletty tai

moitittukaan. Yhteisön normeja tuotetaan ja testataan vuorovaikutuksessa. Ohjaajan hiljaisuus

osoittaa tällaisen seksuaalisuuden esittämisen kuuluvan toisiin konteksteihin. Päivätoimintaryhmä

näyttäytyy paikkana, jossa on mahdollista kertoa seksuaalisesta kiinnostuksestaan ja haluistaan,

mutta tässä viittaukset ylittävät hyväksytyn rajan. Tällaiseen seksuaalisuuden esittämiseen ohjaajien

voi olla vaikeampaa suhtautua ja samalla he voivat ikään kuin suojella yhteisöä ja asiakasta

päivätoimintaryhmän jäsenenä rajatessaan näin suorat seksuaalisuuden viittaukset ryhmän

vuorovaikutuksen ulkopuolelle. Vaikka asiakkailla on aktiivisen toimijan asema, ohjaajat kuitenkin

kontrolloivat ryhmän toimintaa tai ainakin pyrkivät näin tekemään. Tätä kenttäpäiväkirjaan tehtyä

merkintää on kiinnostava suhteuttaa myös Mary Douglasin ruumisteoreettiseen näkökulmaan (1999,

87; 2000[1966], 183). Kulttuuriset järjestykset ja merkitykset perustuvat asioiden ja ihmisten

luokitteluun, erotteluun ja rajaamiseen. Douglasin mukaan ruumis symboloi yhteisöä, jolloin

ruumiin pinta ilmaisee yksilön suhdetta yhteisöön ja toimii yhteisöllisenä rajana. Douglasin mukaan

yhteisöllistä järjestystä ylläpidetään ruumiin avulla eli ruumista koskevat säännöt, neuvottelut ja

normit uusintavat yhteisön järjestystä. Yllä neuvotellaan yhdestä yhteisöä koskettavasta säännöstä.

Jussin viittaus seksiaktiin ja yhdyntään ei saa tukea.

Ryhmien päiväohjelmaan kuulunut kuntosaliharjoittelu on päivätoiminnassa yksi mieheyden

tuottamisen paikkana. Päivän aikana kuntosalilla käyminen näyttäytyi toimintana, jonka avulla

miehet tuottivat mieheyttä kiinnittyen tietyntyyppisiin hegemonisen maskuliinisuuden ideaaleihin

huolimatta miesten sairauksista tai muista harjoittelua hidastavista vaivoista.

K: Okei okei no mitäs sä tykkäät tästä toiminnasta?
Pauli: (--) Kuntosaliin mua kylläki yritettiin mä oon niin huonossa kunnossa mä oon aivan rätti
sen jälkeen. (--) Sitte että ku ku siellä sanotaan että tehkää kymmenen kertaa joku liike ja sitten
levätkää ja sitte kymmenen kertaa ni minä oon perkule painan sen kolkytäkerta yhtä soittoo ei
täs nyt vielä lopeteta kun on kerran alkuun päästy kun mä tarkemmin mietin ni mä oon ollut
sellanen koko elämäni että mennään eikä meinata. (--) Sitte tein sen kans sitte aina sen
maksimin mä olin suorastaan kipee seuraavana päivänä, jalat.

Antti, Leo ja Jussi tekevät vuorotellen liikkeitä sellaisissa laitteissa, joissa painoja on niin paljon

että harjoittelu näyttää vaikealta. Joka kerta, kun ohjaajat kysyvät, että eihän ole liikaa painoa, niin

miehet vastaavat, että ei ole. (kenttäpäiväkirja 18.4.2013)
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Paulin katkelmassa rakentuu kertomus, jossa maskuliinisuus määrittyy voimakkaana,

periksiantamattomana ja määrätietoisena. ”Perkule” vahvistaa tällaisen maskuliinisuuden

tuottamista ja sitoo sitä eräänlaiseen stereotyyppiseen, perimaskuliiniseen mieheyteen. Perkele on

kirosana, jota on käytetty kuvaamaan ongelmien kohtaamiseen liittyvää asennetta: ongelmat

voitetaan päättäväisyydellä ja suoralla toiminnalla (vrt. Jokinen 2000, 30). Kuntosalilla käyminen

luo päivätoimintaryhmän kontekstissa yhden tärkeän areenan sukupuolen tuottamiselle tässä

sosiaalisessa ympäristössä. Pauli rakentaa maskuliinisuuttaan tehden eroa muihin. Hän ei lepää,

kuten (mahdollisesti) muut ryhmäläiset. Paulin tapa tuottaa maskuliinisuuden normeja toistuu

kenttäpäiväkirjassani myös joidenkin muiden miesten kohdalla, kuten kenttäpäiväkirjankin

katkelma ilmentää. Lisäksi osa miehistä halusi esimerkiksi niin paljon painoja, että heidän oli

vaikea tehdä liikkeitä ilman että kädet tärisivät tai he halusivat mennä laitteisiin, jotka olivat heille

melkein mahdottomia (kenttäpäiväkirja 10.1.2013; 31.1.2013; 5.2.2013; 18.4.2013).  Yksi

ohjaajista totesi minulle heti kentällä oloni aluksi (kenttäpäiväkirja 9.1.2013), että kuntosalilla

miehet voivat näyttää olevansa vahvoja ja voimakkaita. Kuntosaliharjoittelu muodostui tilaksi, jossa

miehet saattoivat tuottaa mieheyttään korostamalla edellä kuvatun kaltaisesti sukupuoleen ja

seksuaalisuuteen kytkeytyviä asioita.

Toiseksi kiinnostavaa päivätoiminnan merkityksiä ajatellen on myös se, miten Pauli laajentaa

kuvaamansa käyttäytymisen koskemaan häntä yleisemminkin. Hän on muuallakin elämässä

toiminut samojen periaatteiden mukaan. Mieheyden kokemusta jäsennetään kertomuksen kautta.

Päivätoimintaryhmä tarjoaa erilaisia itsen tuottamisen paikkoja sekä mahdollisuuden rakentaa näitä

käsityksiä sosiaalisesti, muihin yhdistyen ja erottuen. Tässä kuntosalilla käynti mahdollistaa

erityisen itseä koskevan kerronnan, mikä ilmenee sekä kenttäpäiväkirjan toiminnan kuvauksissa että

haastatteluaineistossa. Aroa (1996) mukaillen tällaisissa pienissä vuorovaikutuksessa rakentuvissa

kertomuksissa voi tulkita muodostuvan identiteettikertomusta, joka on alati muuttuva: ne varioivat

ja muuntuvat kerrontahetken, kuulijoiden ja kertojan tilanteen mukaan, mutta niitä yhdistävät tietyt

jaetut normit ja piirteet, jotka tekevät niistä ymmärrettäviä. Butlerin teoriassa sukupuoli

konstruoituu samankaltaisesti kuin Arolla identiteetti. Sukupuoli voidaan suorittaa ymmärrettävästi,

koska variaatiosta huolimatta on olemassa kulttuurisesti vakiintunut diskursiivisten eleiden joukko,

joka on toistettavissa (Butler 2004, 1–10). Identiteettikertomuksen ja sukupuolen voi tulkita

saavansa muotonsa sitä konstruoivissa erilaisissa teoissa, kuten haastattelukerronnassa tai

päivätoimintaryhmän toiminnassa.  Sukupuoli ja identiteetti tulevat näin olemassa oleviksi

sosiaalisina kategorioina toiminnan ja kerronnan kautta. Tulkitsen osan päivätoiminnan
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merkityksellisyydestä juontuvan siitä, että myös sukupuoli-identiteetti ja seksuaalisuus

huomioidaan toiminnassa eikä vanhuusikään tai vanhoihin ihmisiin suhtauduta ajatellen, että nämä

asiat eivät olisi myös tässä ikäryhmässä identiteetin kannalta tärkeitä. Ne edelleen jäsentävät

asiakkaiden arkea.
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5. Yhteenveto

Olen tutkielmassa peilannut päivätoiminnan merkityksiä suhteessa miesten arkeen ja jokapäiväistä

elämää koskevaan kerrontaan. Olen ollut kiinnostunut päivätoiminnan sisällöistä ja merkityksistä,

mutta myös yleisemmin siitä, miten miehet narratiivisesti tuottavat kuvauksia arjestaan tässä

palvelukontekstissa ja minkälainen merkitys päivätoiminnalla on suhteessa näihin narratiiveihin.

Olen siis tulkinnut päivätoiminnan merkityksiä osana miesten arkea melko laveasti. Näin olen

yrittänyt ymmärtää ja osoittaa päivätoiminnan mielekkyyttä suhteuttamalla sitä laajemmin

haastattelemieni miesten kuvauksiin arjestaan. Näen, että tällainen analyysitapa mahdollisti

monipuolisen käsityksen mudoostamista päivätoiminnan merkityksistä osana miesten arkea, mutta

toisaalta se lisäsi analyysin tulkinnallisuutta. Olen tästä syystä nojannut argumentaatiossani

runsaasti aineistokatkelmiin, jotta lukija voi arvioida tekemiäni tulkintoja. Ongelmallista aineiston

analyysissa on kuitenkin ollut se, että aineisto on muodostettu vuonna 2013 sukupuoleen ja

seksuaalisuuteen kiinnittyvien kysymyksenasettelujen ohjaamana. Tämä on vaikuttanut siihen, että

päivätoiminnasta sinänsä ei haastatteluissa lopulta ollut paljon puhetta. Kenttäpäiväkirjani on

osittain paikannut näitä puutteita, mutta aineiston muodostamisen tilanne on huomioitava tämän

tutkimuksen tuloksia arvioitaessa.

Päivätoiminnan merkitykset osana miesten arkea ja jokapäiväistä elämää näyttäytyvät moninaisina.

Päivätoiminta tarjosi taukoa tavalliseen arkeen ja mahdollisti toisenlaista sosiaalista kanssakäymistä

kuin mitä miehet tavallisen päivän ja arjen osalta kuvasivat. Päivätoimintaryhmät tarjoavat miehille

sosiaalisia suhteita ja verkostoa, mikä voi olla erityisen tärkeää silloin, jos miehen läheisverkosto on

(eri syistä) puutteellinen. Päivätoiminta myös katkoi hetkellisesti yksinäisyyden kokemusta ja

saattoi myös muodostua paikaksi, jossa voi käsitellä elämässä koettuja erilaisia pettymyksiä.

Päivätoiminta luo miehille tilan, jossa voi narratiivisesti tuottaa kertomusta itsestään, elämästään ja

suhteesta toisiin ja omaan asemaan yhteiskunnassa. Se tuotti narratiivista tilaa, jossa voi kritisoida

esimerkiksi vanhusten tai sotainvalidien yhteiskunnallista asemaa tai tuottaa itseä koskevaa

vaihtoehtoista kerrontaa. Tulkitsen aineistossani päivätoiminnan rakentuvan paikaksi, jossa

käsitellään monia miesten arjen kannalta tärkeitä asioita ja jossa jokapäiväistä elämää voidaan

arvioida. Päivätoiminnan merkitys osana miesten arkea kiinnittyy sen tarjoaman toiminnan ja

sosiaalisten ulottuvuuksien lisäksi siihen, että ryhmässä voi eri tavoin reflektoida elettyä ja tulevaa

elämää. Vanhuus elämänvaiheena ei ollut toiminnan lähtökohta.
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Päivätoiminnan tavoitteena on tukea ikääntyneiden kotona asumista. Sen tarkoitus on ylläpitää

asiakkaiden fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä ja tarjota mahdollisille omaishoitajille

taukoa arjen rutiineihin. Haastattelemani miehet saattoivat kokea itsensä yksinäiseksi, jolloin

päivätoimintaryhmän tarjoama sosiaalinen tila toi heille toisenlaisia kokemuksia. Sosiaalisia

suhteita muodostettiin toisiin ryhmäläisiin ja ryhmän ohjaajiin. Vuorovaikutus ohjaajien ja ryhmän

jäsenten välillä näyttäytyi luontevana. Ryhmissä vallitsi kiireetön ilmapiiri, jossa kohtaamisille oli

tilaa ja aikaa. Sosiaalisen ulottuvuuden lisäksi ryhmän tarjoama ohjelma ja toiminta olivat miehille

tärkeitä. Päivätoiminnan hahmotettiin tuovan omaan elämään liikettä ja rytmiä sekä välttävän

”seisovia vesiä”. Ohjelmaa saatettiin räätälöidä yksilökohtaisesti ja päivien aikana saattoi myös

tehdä valintoja erilaisten aktiviteettien välillä. Lähtökohtaisesti osallistujia kuunneltiin päivän

aikana, ja toiminta vastasikin useimmiten miesten odotuksia. Ryhmään osallistuvia kohdeltiin

autonomisina ihmisinä, jotka voivat päättää itseä koskevista asioista esimerkiksi juuri siten, että

eivät osallistu johonkin toimintaan tai päättävät itse, mitä haluavat tehdä.

Toiminta koettiin myönteisenä. Tämä kiinnittyi siihen, että ohjaajat lähestyivät ryhmäläisiä

itsenäisinä yksilöinä ja olivat kiinnostuneita heidän menneisyydestään yhtä lailla kuin

nykyisyydestä ja tämän hetken kokemuksista. Päivätoimintaryhmässä painottui ryhmän jäsenten

näkeminen kokonaisina historian omaavina ihmisinä yksilöllisine taustoineen, lähtökohtineen ja

mieltymyksineen. Vanhuksille suunnattuna palveluna päivätoiminta näyttäytyi kohtaavana ja

vuorovaikutuksellisena, sillä ryhmäläisiä ei ensisijaisesti luokiteltu vanhoiksi kiinnittyen vanhuutta

koskeviin kielteisiin ja vähätteleviin stereotypioihin, vaan ymmärrys kaikkien ihmisten yhteisistä ja

jaetuista kokemuksista välittyi ryhmän toiminnassa, henkilökunnan toimissa ja tavoissa, joilla he

olivat vuorovaikutuksessa miesten ja naisten kanssa. Tällainen toimintatapa sopii hyvin myös siihen

tutkimuksissa ja omassakin aineistossani ilmenevään seikkaan, että ihmiset eivät koe itseään

vanhoiksi, jolloin toimintaa voidaan suunnitella ja toteuttaa muistakin kuin ikään sidotuista

olettamista ja lähtökohdista (ks. Jyrkämä 2001, 283; Andrews 1999). Aineistossani miehet tulivat

nähdyksi irtaantuen vanhuutta koskevista kulttuurisista kielteisistä stereotypioista. Vuorovaikutus

ryhmässä oli tasaveroista ja samanlaisuutta korostavaa: ryhmissä esimerkiksi käytettiin paljon

huumoria, mikä tiivisti kunkin päivän ryhmän yhteisöä ja vahvisti sosiaalista yhteyttä. Vaikka

asiakkailla ja ohjaajilla on ryhmätoiminnassa erilainen asema, positioissa oli liikkumavaraa eikä

toiminta ollut hierarkkista.

Ryhmäläisten kokonaisvaltainen huomioiminen sisältää myös sen, että päivätoiminnassa voidaan

viitata sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Päivätoiminnan käytännöissä myöskään näitä aspekteja
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osana vanhuusikää ei vähätelty, vaan ne voitiin huomioida toiminnassa. Tämä on tärkeää, koska

seksuaalisuus ja sukupuoli-identiteetti ovat arkipäiväisiä ja merkityksellisiä asioita myös

ikääntyneiden miesten elämässä, kuten haastatteluissa tuli esiin. Ikääntyessä ruumiillisuus ja

seksuaalisuus muotoutuvat usein toisin kuin ennen, mutta haastattelemieni miesten kerronnassa ne

voivat säilyä myös merkityksellisinä identiteettiä jäsentävinä tekijöinä, mikä voi ilmetä erilaisin

tavoin. Osa haastateltavista tuo asian esille viittauksenomaisesti, kun toinen toivoo löytävänsä vielä

romanttisen rakkauden.

Päivätoiminnan mielekkyys ja erityisen tärkeä asema osana vanhuspalveluita palautuu sen

tuottamaan vanhuuskäsitykseen ja ymmärrykseen ikääntyneiden elämästä ja identiteetistä.

Tutkimissani päivätoimintaryhmissä ryhmäläisiä ja vanhuutta elämänvaiheena lähestyttiin

monipuolisesti ja stereotypioista irtaantuen. Toiminta huomioi vanhuuden fysiologiset, sosiaaliset ja

psyykkiset muutokset, mutta samalla tarjoaa tilan, jossa ikääntynyttä ihmistä lähestytään

yksilökohtaisesti, autonomisena ja kokonaisena subjektina ja jossa myös toimintaan osallistuva voi

itse muovata ja jäsentää identiteettikertomustaan erilaisista, mahdollisesti uusista, näkökulmista.

Päivätoimintaryhmän merkityksellisyys on siis kietoutunut myös sen mahdollistamiin

identiteettikerronnan paikkoihin. Ryhmänä toiminta tarjoaa lisäksi sosiaalisen tilan ja johonkin

kuulumisen tunteen. Tällainen johonkin kuuluminen voi lieventää mahdollista yhteiskunnallisen tai

muun marginaalisuuden kokemusta. Päivätoiminnan kaltaisten toiminnallisten ryhmien on todettu

mahdollistavan vanhuksen voimavarojen lisäämisen sekä vanhuksen identiteetin, sosiaalisen

yhteenkuuluvuuden ja koetun terveyden vahvistuvan (Liikanen 2007, 78; ks. myös Koskinen ym.

1998, 185–211, 237–238).  Tutkielmani vahvistaa näitä tuloksia: päivätoiminta voi tukea ihmisen

sosiaalisia, fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja.

Sosiaalityötä tarvitaan helpottamaan ikääntyneiden ongelmia (Kröger ym. 2007, 13). Liikasen

(2007, 78, 89) mukaan päivätoiminnan ja muiden toiminnallisten ryhmien kehittäminen palvelee

vanhussosiaalityön tavoitteita eli vanhuksen toimintakyvyn ja sosiaalisen aktiivisuuden

ylläpitämistä.  Myös Viramo (1998, 81–82, 14) tuo tutkimuksessaan esille, että päivätoiminnan

kuntouttavaa merkitystä toimintakyvyn ja psyykkisen hyvinvoinnin kannalta ei ole huomioitu

riittävästi. Päivätoiminta voi lievittää vanhusten sosiaalisia ongelmia, kuten yksinäisyyttä ja

turvattomuuden tunnetta. Niemelän (2007) mukaan vanhuusiän sosiaalinen turvallisuus on

sidoksissa sosiaalisiin suhteisiin. Vanhuksille ei ole tarjolla paljon sosiaalisia tukijärjestelmiä ja jos

omat luonnolliset verkostot puuttuvat, voisi gerontologinen sosiaalityö tarjota tukea

elämänvaiheessa, jossa voidaan joutua taistelemaan oman autonomian puolesta sekä painitaan yksin
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asumiseen liittyvien kysymysten ja yksinäisyyden kanssa. Vanhussosiaalityössä joudutaan

enenevästi miettimään, miten ratkaista esimerkiksi yksinäisyyden aiheuttamia ongelmia ja kuinka

tukea ikääntyneitä saamaan mielekästä sisältöä elämäänsä sekä miten tavoittaa palveluja tarvitsevat

asiakkaat. (Niemelä 2007, 177–179; Tenkanen 2007, 187–189.)

On tärkeää, että päivätoiminnan merkitys ikääntyneen arjessa ymmärretään ja toiminta osana

vanhuspalveluita jatkuu. On myös huolehdittava siitä, että palvelu olisi saatavilla mahdollisimman

monille ja myös sellaisille asiakkaille, jotka eivät välttämättä ole erityisen sairaita. Päivätoiminnan

kaltaisia palveluja voi olla vaikea saada, vaikka se olisi merkityksellistä vanhusten toimintakyvyn

tukemisen kannalta. Päivätoiminta on onnistunutta vanhustyötä: asiakkaita lähestytään kokonaisina

ihmisinä tarjoten monipuolista ja yksilöllistä tukea, toiminta tarjoaa vertaisryhmän ja sosiaalisen

tilan sekä mahdollisille omaishoitajille tauon. Tutkielmani perusteella näyttää siltä, että

päivätoiminta pyrkii tukemaan tyytyväisyyttä ikääntymiseen ja vanhuuteen elämänvaiheena

yhdistäen irtaantumisteorian ja aktiivisuusteorian näkökulmia. Tutkimani päivätoimintaryhmissä

korostuivat nämä vanhuuteen liittyvät molemmat puolet: jos jostakin on päästettävä irti, voi

tilannetta merkityksellistää hedelmällisellä tavalla tai saada tilalle jotakin muuta.

On todettu, että väestön elinajan pidentyessä yksi keskeisin kysymys on se, millä tavoin

organisoidaan vanhojen ihmisten tarvitsema apu (Kröger ym. 2007, 9). Suomalaisissa

keskusteluissa vanhukset näyttäytyvät usein taloudellisena taakkana ja ongelmana ja nämä sävyt

värittävät vanhusten palveluista käytävää keskustelua (ks. Ojala & Pietilä 2010, 339; Jyrkämä 2001,

267). Palvelujen sisältöjen suunnittelussa ja niitä koskevassa päätöksenteossa olisi hyvä arvioida

sitä, millaiseen vanhuuskäsitykseen ja ymmärrykseen ikääntyneiden ihmisten arjesta päätöksenteko

perustuu. Tarvitsemme päivätoimintaryhmiä myös niille vanhuksille, jotka ovat fyysisesti ja

psyykkisesti melko hyvässä kunnossa, mutta joiden sosiaaliset verkostot ovat esimerkiksi

heikentyneet. Jos vanhuus määrittyy toiseudeksi, on vanhuksille suunnattujen palveluiden

karsiminen ja yhdenmukaistaminen helpompaa. Mutta jos vanhuus ”olemme me”, ohjaa se

päätöksentekoa ja ymmärrystä palveluiden vaadittavasta sisällöstä tavalla, jossa huomioidaan

palveluiden sosiaaliset ulottuvuudet ja yhteiskunnallinen vastuu.
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Liite 1 Haastattelurunko

Suostumuslomakkeen läpikäynti, taustat (nimi, ikä, synnyinpaikka, kotipaikka)

Elämänkaari

Lapsuus (asuinpaikka perhe, koulut, kaverit)

Koulutus ja työelämä

Aikuisuuden perhe

Harrastukset

Kasvun paikat

Elämäntilanne

Tavallinen arki ja tavallinen päivä

Läheiset ihmiset

Omaishoitajuus

Kodin ulkopuoliset sosiaaliset suhteet, yhteiskunnallinen toiminta

Palveluiden käyttö (kotihoito, ryhmätoiminta, muut)

Ilot, surut, huolenaiheet

Päivätoiminta

Milloin ja miksi

Mitä tehdään

Tyytyväisyys toimintaan

Toiminnan luomat sosiaaliset suhteet

Mistä pitää/ei pidä erityisesti

Mitä merkitsee

Ikääntyminen, vanhuus ja mieheys

Suhde vanhenemiseen

Miten vanheneminen vaikuttanut elämään (fyysinen, sosiaalinen, psyykkinen)
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Käsitys itsestä

Suhde menneeseen

Suhde tulevaan

Vanhenemisen hyödyt/haitat

Suhtautuminen nyky-yhteiskuntaan

Yhteiskunnallinen suhtautuminen vanhuksiin ja vanhuuteen elämänvaiheena

Mieheys ja maskuliinisuus

Mieheys vanhuudessa, miehenä eläminen vanhuusvaiheessa

Millainen mies itse on

Mieheyden normit ja suhde niihin

Avun vastaanottaminen ja mieheyden kokemus

Vanheneminen ja intiimiyden kokemukset

Parisuhdetilanne ja parisuhteen tilanne

Suhde läheisyyteen ja seksuaalisuuteen

Lopuksi

Jäikö jotakin kysymättä

Mitä haluaisit minulta kysyä?


