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Tiivistelmä: 

Uskontotieteen etnografinen tutkielmani tarkastelee elävien ja kuolleiden ihmisten välisiä yhteyksiä 2000-

luvun Suomessa. Työn pääkohteena on kysymys siitä, miten läheisensä menettäneet ihmiset voivat kokea 

yhteyttä kuolleeseen lähiomaiseensa oman eletyn ruumiin kokemuksensa kautta? Tarkemmin tarkastelen 

tutkielmassa tapoja, joilla yhteys vainajaan rakentuu, ilmenee ja pysyy yllä omaisten ruumiin kokemuksessa 

ja sen kautta. Työssä läheisensä menettäneen ihmisen yhteyden kokemuksesta kuolleeseen omaiseensa 

käytetään termiä vainajayhteys.  

 

Tutkielma hyödyntää teoreettisena työkalunaan ruumiinfenomenologista filosofiaa, jossa eletyllä ruumiilla 

tarkoitetaan elävää, aistivaa ja havaitsevaa kehoa niin kuin se yksilön omassa jokapäiväisessä kokemuksessa 

hahmottuu. Yhtaikaa eletty ruumis on myös yksilön maailmassa olon lähtökohta, jossa ihmisten välisyys eli 

intersubjektiivisuus sekä vuorovaikutus toisiin tapahtuvat.  

 

Monikenttäisen tutkielmani aineistona ovat kahdeksan suomalaisen lähiomaisensa menettäneen naisen 

haastattelua. Lisäksi hyödynnän työssä muistiinpanojani, joita olen kirjoittanut vierailuistani haastateltavien 

kodeissa, käynneistäni haastateltavien kuolleiden omaisten haudalla ja kuolinpaikalla. Tämän ohella tutkielma-

aineisto muodostuu havainnoinnistani Facebook-muistoryhmissä, sekä kahden haastateltavan verkossa 

kirjoittamasta omaisensa kuolemaa käsittelevästä blogista.  

 

Tutkielma osoittaa, miten aineistossa omaisensa menettäneiden ihmisten yhteys vainajaan ilmeni, rakentui 

sekä pysyi yllä heidän ruumiin kokemuksessaan. Tärkeimpänä työn huomiona oli tällöin, miten vainajaan 

tuntemasta yhteydestään kertoessaan ilmaisivat aineiston omaiset vainajan yhtaikaa elävän ja olevan olemassa 

osana omaa ruumiistaan sekä sen kokemuksia, toimintoja ja aistimuksia. Havainto vahvisti myös aineiston 

kokemusten kytköstä tutkielmassa teoreettisesti hyödynnettyyn ruumiinfenomenologiseen filosofiaan, 

kokemusten painottaessa omaisten eletyn ruumiin ja ihmisten välisyyden merkitystä heidän maailmassa 

olemisensa lähtökohtana.  

 

Ymmärrys omaisen eletyssä ruumiissa olemassa oloaan jatkavasta vainajasta tuli esiin tavassa, jolla kuolleen 

läheisen koettiin elävän osana omaisen elintoimintoja kuten verenkiertoa, hengitystä tai sydämen sykettä. 

Samalla vainajayhteys rakentui osaksi eletyn ruumiin kokemusta kun vainajan ymmärrettiin elävän jonkin 

omaisen arvokkaan, omalle olemassa ololle keskeisen kehon kohdan osana. Yhtälailla myös omaisen yhteyden 

kokemusta vainajaan ilmaisevat tunteet paikallistuivat omaisen ruumiiseen, jolloin erityisesti sydän korostui 

kehollisten ihmisten välisiä yhteyksiä ilmaisevien tunnekokemusten keskuksena.  

 

Omaiset toivat ilmi, miten heidän tässä hetkessä hahmottuvan ruumiin kokemuksensa olemista 

ohjaavat suuntaviivat olivat muodostuneet jo menneisyydessä, suhteessa vielä silloin eläneeseen 



 

 

vainajaan, suunnaten yhä tässäkin hetkessä omaisten tapaa olla maailmassa ja ymmärtää todellisuutta. 

Keskeisintä oli, miten omaisille vainajan läsnäolo ja vaikutus tässä tietyllä tavalla rakentuneessa 

ruumiillisessa todellisuudessa ei ollut kadonnut tämän kuoleman myötä.  Näin omaisten eletty, -

historiaan ja aikaan suhteessa oleva-, ruumiin kokemus välitti monenlaista tietoa vainajan jatkuvasta 

olemassaolosta siinä vielä nykyisyydessäkin. Kehon kokemuksen tuottamaa ymmärrystä yhteydestä 

vainajaan syntyi erityisesti aistihavaintojen myötä, jolloin tulkitsin työssä aistimisen olleen 

tutkielman omaisille vainajayhteyden olemassaolosta viestivä kehollisen tietämisen väline. Keskeistä 

oli, miten aistiminen yhdistyi aineistossa ihmisten välisiin suhteisiin sekä niiden ylläpitoon, jolloin 

omainen pystyi kehonsa kautta eri tavoin aistimaan vainajan läsnäoloa elämässään ja ympäristössään. 

Samalla omasta ruumiin kokemuksesta lähtöisin olevat aistielämykset kytkivät kuolleen läheisen 

entistä lujemmin omaisen kehon osaksi ja tekivät tämän olemassaolon siinä vielä selväpiirteisemmin 

koettavaksi. 
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1. JOHDANTO 

1.1 Ruumiillinen vainajayhteys 

 

Laura: Kyl mä koen, et hän on minussa, jokaisessa hengenvedossa ja hetkessä... 

et aamuni mä alotan sanomalla ”huomenta” hänelle kun mä nousen, et hän on 

kaikes mukana. 

 

Minä: Minkälainen suhde sulla on sit nyt sun tyttäreen? 

 

Laura: Läheinen on ensimmäinen, mikä mulle tulee mieleen. Ja kauheen 

turvallinen. Mä jotenkin tiedän, että hän kulkee mun rinnalla jossain muodossa 

mun koko loppuelämän. Se on aivan yllättävää, en mä oon ymmärtänyt, et suhde 

jatkuu myös kuoleman jälkeen. (hLaura.) 

 

Istumme haastateltavani Lauran hiljentyneellä työpaikalla, hänen kertoessaan suhteestaan teini-

ikäisenä kuolleeseen tyttäreensä Miiaan. Olemme haastattelun aikana keskustelleet Miian 

kuolemasta ja sen aiheuttamista muutoksista ja vaikutuksista Lauran elämässä. Laura on kertonut 

lapsen menetyksen aiheuttamista tuskan ja yksinäisyyden tunteista, sekä yhtaikaa siitä jatkuvasta 

merkityksestä, joka tytärvainajalla hänelle on. Haastatteluhetkellä Miian kuolemasta on kulunut 

neljä vuotta, mutta hänen aktiivinen roolinsa äitinsä elämässä ja arjessa ei ole kadonnut; yhteys 

tytärvainajaan on säilynyt kiinteänä osana Lauran elämää ja käsitystä itsestä.  Lauralle Miian 

olemassaolo ei ole etäinen muisto tai symbolinen mielen representaatio, vaan kaikessa hänen 

olemisessaan mukana kulkeva tosiasia. Tämä tytärvainajan jatkuva olemassaolo konkretisoituu 

Lauran oman elävän ruumiin perustavanlaatuisessa olemisen tavassa; sen ”jokaisessa 

hengenvedossa ja hetkessä”.  

       Ajatus omasta olemassaolosta ja ruumiillisesta ihmisenä olemisesta voi tiivistyä monessa 

mielessä juuri hengityksen ympärille. Samalla vaikka hengittäminen on jotain 

kyseenalaistamattomasti elävänä ihmisenä olemiseen kuuluvaa, me emme kaikki hengitä samoin 

tavoin. Hengityksemme voi olla latautunut monista psykologisista, uskonnollisista ja sosiaalisista 

merkityksistä. (McGuire 2008, 113.) Lauran kokemuksessa tässä elintärkeässä ruumiin 

toiminnassa kulkee mukana ja yhtaikaa osana Lauraa itseään toinen ihminen; hänen 

tytärvainajansa Miia.  

       Kirjoitan tässä uskontotieteen syventävässä tutkielmassa elävien ja kuolleiden ihmisten 

välisistä yhteyksistä 2000-luvun Suomessa. Tarkemmin pohdin, miten läheisensä menettäneet 

ihmiset voivat kokea yhteyttä kuolleeseen lähiomaiseensa oman eletyn ruumiin kokemuksensa 

kautta. Eletty ruumis liittyy käsitteenä fenomenologiseen filosofiaan, jossa sillä tarkoitetaan 

elävää, aistivaa ja havaitsevaa kehoa niin kuin se yksilön omassa jokapäiväisessä kokemuksessa 

hahmottuu. Eletty ruumis on subjektiivisen maailmakokemuksen ja maailmassa olemisen perusta, 

jota kautta ja jossa myös ihmisten välisyys (intersubjektiivisuus) sekä vuorovaikutus toisiin 

ihmisiin tapahtuvat. (Hotanen 2010, 134–139.)  
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       Käytän tutkielmassa läheisensä menettäneen ihmisen yhteyden kokemuksesta kuolleeseen 

omaiseensa termiä vainajayhteys. Kirjoitan työssä vainajayhteyksistä sellaisina yksilöllisinä 

eletyn ruumiin kokemuksina, joina ne ilmenevät kokijoilleen eri tavoin kehon kautta aistittuina, 

havaittuina ja kuvattuina. Yllä olevassa haastattelusitaatissa kokemus ruumiillisesta 

vainajayhteydestä tiivistyy Lauran hengitykseen. Laajemmin työssä kehon kautta koettu 

vainajayhteys voi merkitä esimerkiksi tapaa, jolla omainen kokee vainajan elävän osana itseään 

ja omaa ruumistaan, tarkemmin jäsentymätöntä fyysistä tunnetta vainajan läsnäolosta, omaan 

ihoon otettua vainajalle omistettua muistotatuointia, omaisen omaksumaa vainajalla ollutta tapaa 

kantaa itseään sekä kokemusta oman vaivan tai sairauden parantumisesta vainajan avulla. Lisäksi 

tarkastelen vainajayhteyden kokemukseen liittyviä aistihavaintoja sekä vainajan läsnäolon 

kokemuksista aiheutuvia voimakkaampia fyysisiä reaktioita kuten äkkinäistä nenäverenvuotoa tai 

kehon läpi kulkevaa lämmön tai kylmyyden tunnetta.  

       Lähestyn tutkimusaihettani etnografisin menetelmin, jolloin olen halunnut ymmärtää ja 

selittää vainajayhteyden kokemuksia kokijoiltaan välittyvistä merkityksistä käsin. 

Tutkimusasetelma on ollut etnografialle tunnuksenomaisesti avoin; työ on lähtenyt liikkeelle 

yleisemmästä kiinnostuksesta elävien ja kuolleiden välisiin yhteyksiin, josta se on tarkentunut 

keräämästäni aineistosta esiin nousseiden omaisten kokemusten kautta koskemaan näiden 

yhteyksien ruumiillisuuksia.1 Samoin osa työn etnografista lähtökohtaa on ollut pyrkimykseni 

päästä itse ruumiillisena kokijana ja havainnoitsijana ihmisten vainajayhteyden kokemusten 

ääreen ja pariin.2 Tällöin olen hahmottanut aineiston omaisten vainajayhteyksiinsä yhdistämät 

tilat ja paikat itselleni ulkopuolisena havainnoitsijana mahdollisina kulkuaukkoina heidän 

kokemustensa täsmällisempään ymmärtämiseen.  

       Tarkemmin tutkielman aineisto koostuu kahdeksan suomalaisen omaisensa menettäneen 

naisen haastatteluista, vierailuistani haastateltavien kodeissa, käynneistäni haastateltavien 

kuolleiden omaisten haudalla ja kuolinpaikalla, sekä näistä vierailuista kirjoittamistani 

muistiinpanoista. Lisäksi työn aineisto muodostuu havainnoinnistani Facebook-muistoryhmissä, 

sekä kahden haastateltavan verkossa kirjoittamasta omaisensa kuolemaa käsittelevästä blogista. 

Työn analyysiosassa käsittelen monikenttäisestäni aineistosta kerrostuvasti esiin piirtyviä 

ruumiillisia vainajayhteyden kokemuksia, joita tarkastelen teoreettisesta kirjallisuudesta 

ammennettujen näkökulmien ja käsitteiden avulla sekä ohjaamana.  

       Elävien ja kuolleiden väliset yhteydet ovat olleet viime vuosikymmeninä jatkuvasti 

kasvavan akateemisen mielenkiinnon kohteina muun muassa kulttuurintutkimuksen, 

sosiaalitieteiden, psykologian ja psykiatrian piirissä. Tutkimus on osoittanut, miten läheisen 

                                            
1 Etnografiasta luonteeltaan avoimena tutkimusprosessina esim. Hammersley & Atkinson 2007, 3 ja O’Reilly 2005, 28. 
2 Etnografiasta menetelmänä, jossa tutkija on itse ruumiillisena havainnoitsijana ja kokijana tiedon tuottamisen 

instrumentti ks. esim. Aromaa & Tiili 2014; Utriainen 2002.  
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kuoleman kokemuksessa voi olla kyse menetyksen tunteiden, loppujen ja katkosten lisäksi myös 

ihmisten välisten suhteiden kuoleman rajat ylittävistä jatkuvuuksista. Yhteydentunne vainajaan 

tunnistetaankin nykyisin tavanomaiseksi läheisensä menettäneen ihmisen kokemusmaailmaan 

kuuluvaksi ilmiöksi. Samoin on tuotu esiin, miten yhteys vainajaan ei ole vain tiettyyn suruaikaan 

rajautuva poikkeustila, vaan voi jatkua dynaamisena halki läheisensä menettäneen ihmisen koko 

loppuelämän (esim. Bennett & Bennett 2000; Day 2012; Howarth 2000, 2007; Klass & al. 1996; 

Klass & Steffen 2017; Walter 2017). 

       Vaikka elävien ja kuolleiden välinen yhteys on verrattain paljon tutkimuksessa viime 

vuosina tarkasteltu aihe, ei sen ruumiillisuuteen ole kiinnitetty laajasti huomiota. Tämä on ehkä 

yllättävää ottaen huomioon, kuinka paljon esimerkiksi kuolemaan liittyvää surua on 

tutkimuksessa kuvattu nimenomaan ruumiin kokemuksen näkökulmasta (esim. Fuchs 2018, 45–

47; Gudmundsdottir 2009; Lindemann 1944; Parkes 1970, 1972). Elävien ja kuolleiden välisten 

yhteyksien ruumiillisuuksiin liittyvä tutkimusaukko onkin tiedostettu alalla, ja tutkijoita on 

kehotettu selvittämään tarkemmin niitä mahdollisia konkreettisia keinoja, joiden avulla omaiset 

hyödyntävät omaa elävää ruumistaan vainajayhteyden lähtökohtana (Leichtentritt & al. 2016, 

739–742; Mc Carthy & al. 2014, 22–29; Reisen 2014, 84–89). 

       Löydän lisäksi perusteita opinnäytteen aiheen, ja sen yksilöiden kokemuksia kuvaavan ja 

kuuntelemaan pyrkivän näkökulman valintaan elävien ja kuolleiden välisiä yhteyksiä länsimaissa 

koko 1900-luvun ympäröineestä kulttuurisesta asenneilmastosta. Se seikka että omaisen aktiivista 

yhteydentunnetta vainajaan on viime vuosina pyritty tarkastelemaan esimerkiksi psykologisessa 

tutkimuksessa vailla erilaisia arvolatauksia ja tarvetta asettaa näitä kokemuksia yksilön 

mielenterveyden kannalta sairas-terve-janan jompaankumpaan laitaan, on ilmiönä melko uusi. 

Useat tutkijat ovat esittäneet, miten edellisellä vuosisadalla psykologiassa ja psykiatriassa vallalla 

olleet kuoleman aiheuttamaan suruun liittyvät teoriat ovat työntäneet yksilöiden kokemukset 

vainajayhteyksistä marginaaliin, ja voineet tulkita niitä erilaisten mielisairauksien oireina. Lisäksi 

on huomioitu, miten tämä sivuun asettaminen on saattanut pikemminkin johtua länsimaisen 

kulttuurin laajemmasta tämänpuoleista, rationaalista ja tieteellistä ajattelua korostavasta 

ihanteesta kuin varsinaisesta tutkimusnäytöstä vainajayhteyksien haitallisuudesta yksilön 

mielenterveydelle.  (esim. Howarth 2000, 2007; Klass & al. 1996, 3–23; Walter 1996, 8–9.) Näistä 

lähtökohdista käsin koen tärkeäksi kuvata ja tehdä enemmän tutuksi yksilöiden vainajayhteyksien 

kokemuksia yleensä, ja tuoda samalla esiin läheisensä menettäneiden ihmisten itse näille 

kokemuksilleen antamia merkityksiä ja tulkintoja.  

       Laajemmin suhteessa uskontotieteen kenttään tutkielmani aihe asettuu osaksi 

tutkimustraditiota, jossa kuolemaa ja siihen eri kulttuureissa ihmisten liittämiä kokemuksia, 

tapoja ja käsityksiä on lähestytty uskonnontutkimuksen näkökulmasta. Esimerkiksi suomalaisen 

uskontotieteen piirissä elävien ja kuolleiden väliset suhteet sekä vainajiin liittyvät uskomukset 
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ovat olleet keskeinen tutkimuskohde ja aihetta on tarkasteltu erityisesti perinteentutkimuksen 

näkökulmasta (esim. Harva 1948, 488–511; Kemppinen 1967; Pentikäinen 1990; Utriainen 1992; 

Waronen 1898). Tästä lähtökohdasta omankin työni aineistoa voisi ymmärtää esimerkkinä 2000-

luvun suomalaisesta kansanuskosta, jossa korostuvat muun muassa yksilön oma ruumiillisuus, 

kehon kokemukset sekä henkilökohtainen (usein eri tavoin terapeuttiseksikin ymmärretty) suhde 

vainajiin.3 Lisäksi koska työni tarkastelee ruumiillisia vainajayhteyksiä ja jäljittää samalla 

toistuvasti vainajan olemassaolon omaisensa eletyn ruumiin osaksi, voi tutkielman ymmärtää 

koskettavan vainajien olinsijoihin sekä tuon- ja tämänpuoleisuuden välisiin kytköksiin liittyviä 

yksilöiden kokemuksia. Ihmisten käsitykset siitä, missä olomuodossa ja ympäristöissä vainajat 

kuolemansa jälkeen ovat, yhdistyvät (esimerkiksi itse kuolemisen ohella) sellaisiin elämän 

peruskysymyksiin, joita on usein ratkottu uskonnollisen toiminnan ja ajattelun kentillä.4Tätä 

kautta myös niiden tarkastelu uskontotieteen tutkielman aiheena on selvästi perusteltua.  

 

1.1.1 Tutkimuskysymys ja työn rakenne 

 
Tarkastelen tutkielmassa kysymystä siitä, miten lähiomaisensa menettäneet ihmiset tuntevat 

yhteyttä kuolleeseen läheiseensä oman eletyn ruumiin kokemuksessaan? Tätä kysymystä 

valotetaan työn eri luvuissa hieman eri näkökulmista. Näin etnografista prosessiani tarkasteleva 

metodiluku 2 (Tutkielman etnografian kulku: Matkalla vainayhteyksiin) kertoo 

tutkimuskysymyksen esiin piirtymisestä ja tutkielman ruumiillisuuden näkökulman synnystä 

monikenttäisen aineistoni kautta. Tämän jälkeen käsittelen kysymyksen tarkempaa 

jäsentymisestä ruumiinfenomenologian näkökulmien ja käsitteiden kautta työn teorialuvussa 3 

(Työn teoria: eletty ruumis, intersubjektiivisuus ja vainajayhteys). Tutkielman analyysiluvuissa 4 

(Vainaja osana elettyä ruumista) ja 5 (Vainajayhteyden aistikokemuksia) tarkastelen eri 

aineistoistani kerrostuvasti esiin nousevia omaisten eletyn ruumiin vainajayhteyden kokemuksia. 

Kaikkiaan analyysin pääkohteena on aineiston omaisten eletyn ruumiin kokemuksissa eri tavoin 

rakentuva, olemassa oleva ja ilmenevä vainajan ja omaisen välinen katkeamaton yhteys ja kytkös. 

Etsin työn analyysiluvuissa näistä eletyn ruumiin vainajayhteyden kokemuksista toistuvia 

merkityksiä, joita tulkitsen käyttäen apunani ruumiinfenomenologista teoriaa sekä sen käsityksiä 

eletystä ruumista ja intersubjektiivisuudesta yksilön maailmassa olemisen perustana. Lopuksi 

kokoan työn tulokset ja johtopäätelmät yhteen luvussa 6.  

       Jatkan työn johdantolukua tarkastelemalla vainajayhteyksiä ympäröivää ja usein niitä eri 

tavoin marginalisoivaa kulttuuristen normien kenttää, sekä nostan esiin joitakin aineistoni 

                                            
3 Näin ymmärrettynä vainajiin liittyvät kokemukset ja käsitykset vertautuvat esimerkiksi viime vuosikymmeninä laajaa 

suosiota keränneeseen enkeliuskonnollisuuteen (esim. Utriainen 2017). Vainajista enkeleinä ja enkelinomaisina 

olentoina kansanuskon tulkintakehyksessä on kirjoittanut esimerkiksi Tony Walter 2016. 
4 Uskonnosta tällaisena elämän peruskysymyksiin tai huolenaiheisiin vastaajana esim. Ketola & al.1997, 26–29. 
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omaisten kokemuksia osana tätä ympäristöä. Esittelen aineistoni tarkemmin vasta luvussa 2, ja 

tässä kohden riittäneekin, että lukija tietää hyödyntäneeni seuraavaa alalukua kirjoittaessani 

haastatteluaineistoani sekä yhden haastateltavan verkkoon kirjoittamaa läheisensä kuolemaa 

käsittelevää blogia. 5 

 

1.2 Kokemuksien taustaolosuhteita: Marginaalinen suru, vaarallinen vainaja ja vainajayhteyksien 

stigma 

Minä: Ajattelet sä sitten, että meidän kulttuurissa tällaisia kokemuksia vainajasta 

saatetaan pitää jotenkin outoina? 

Elsa: No kaikki ne, jotka ei oo kokenut ite läheisen kuolemaa, ni kyllä pitää ihan 

huuhaana. 

Minä: Mut et sit tiedät myös ihmisiä, joilla on tällasia kokemuksia? 

Elsa: Joo on, mutta he eivät uskalla niistä puhua. (hElsa.) 

 

Lähivuosina tehdyssä elävien ja kuolleiden välisiä yhteyksiä kuvaavassa tutkimuksessa 

vainajayhteyksien kokemukset ja niille annetut merkitykset on toistuvasti esitetty sävyltään 

myönteisinä.  Yhteydentunteiden on todettu tarjoavan omaiselle merkityksellisyyttä ja lohtua 

vaikeissa elämäntilanteissa sekä antavan tunteen tärkeän itselle läheisen ihmissuhteen 

jatkuvuudesta (esim. Alasuutari 2017, 146; Nowatzki & Kalischuk 2009, 102–103; Walter 2016, 

12–13). Kuitenkin kuten yllä oleva Elsan haastattelusitaattikin osoittaa, niihin voi liittyä myös 

negatiivisempi vire. Käsitys siitä kuinka ja missä läheisen menetyksen kokemus saa näkyä sekä 

toisaalta, miten vainajaan saa tuntea tai olla tuntematta yhteyttä, ovat kulttuurisista normeista ja 

niitä luovista toimijoista tiheää aluetta. Vainajayhteyttä tunteva yksilö voi joutua 

tasapainoilemaan kokemustensa kanssa ympäröivän yhteisön ja eri instituutioiden kuten 

terveydenhuollon toimijoiden ja kristillisen kirkon asettamissa odotusten, sääntöjen ja rajoitusten 

ristipaineissa. Suhteessa tähän kulttuuriseen taustaan vainajayhteyksien ja läheisen kuolemaan 

yhdistyvien kokemusten kentän voi nähdä ympäristönä, josta piirtyvät esiin omaisten tuntemukset 

häpeästä, salailusta, tietyin tavoin suorittamisen paineesta sekä joskus myös marginaaliin 

joutumisen ja leimatuksi tulemisen pelosta. Aikaisemmassa tutkimuksessa onkin 

vainajayhteyksien saamien myönteisten merkitysten lisäksi huomioitu, miten yhteys voi olla 

edelleen omaisille myös häpeää ja sivullisuuden tunnetta aiheuttava kokemus (Valentine 2008, 

85; Winokuer & Harris 2012, 31). 

                                            
5
Käsittelen vainajayhteyksien kokemuksien marginaalisuutta jo tässä vaiheessa, sillä koen sen olevan eräänlainen työni 

alkupiste ja koko etnografista prosessiani ohjannut näihin yhteyksiin liittämäni ajatteluni esioletus. Se on vaikuttanut 

laajasti sekä työn aineiston keräämisen toteutukseen, että myös tapaan, jolla olen itse lukenut ja tulkinnut työn aihetta 

koskevaa aikaisempaa tutkimusta. Lisäksi alaluvussa esiin tuodut juuri aineiston omaisten esittämät näkökulmat 

perustelevat ja taustoittavat myös osuvasti tutkielmani aiheen-ja näkökulman valintaa, jolloin niiden esittely nimenomaan 

työn johdantoluvussa on johdonmukaista. 
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       Kulttuuriimme normit siitä, miten vainajaa pitäisi surra, muistaa ja miten tähän tulisi tuntea 

tai olla tuntematta yhteyttä ovat arvoympäristö, johon aineistoni omaiset kokemuksiaan 

peilasivat, ja jonka voidaan ajatella olevan kokemuksissa aina jollain tasolla mukana. Ajatus 

kulttuuriympäristöstä kokemusten taustaolosuhteena tulee esiin esimerkiksi haastateltavani 

Lauran blogitekstissä. Hän on tekstissään kuvannut vainajayhteyden kokemuksiaan ja niiden 

merkitystä omalle maailmankuvalleen. Kuitenkin tekstinsä lopussa Laura palaa häntä 

ympäröivään yhteisöön ja kokoaa yhteen sen tarjoamia näkökulmia elävien ja kuolleiden välisiin 

yhteyksiin, ja kirjoittaa: 

Takaraivossani on neon-värisin kirjaimin kirjoitettu kriisiterapiassa kysytty 

lause: "Onko teillä ollut aistiharhoja?". Siellä on myös ystäväni lause: "Usko 

Jumalaan, älä hairahdu mihinkään hömpötyksiin". (bLaura.) 

 

Yhteisössä vallitsevat normit eivät siis ole yksiöiden kokemuksista erillisiä ulkoisia ohjeita, vaan 

niiden osina ja taustalla (tai Lauran termein kokijansa ”takaraivossa”) vaikuttavia kokemuksen 

sisäisiä osia ja tekijöitä. 6 

       Jo lähiomaisen menetyksen kokemus voi tehdä surevien omaisten asemasta marginaalisen. 

Lähimmäisen kuolema ja siihen liittyvä suru nähdään kulttuurissamme usein yksityiseen 

elämänpiiriin kuuluvana asiana, ja saattaa jättää surevalla omaiselle kokemuksen sivuun 

joutumisesta ja yksinäisyydestä (Fuchs 2018, 48; Pulkkinen 2016, 237–238, Walter 2001, 56–58 

/ 2007, 124–25). Lisäksi kulttuurissamme suhteet tuonpuoleisiksi koettuihin toimijoihin kuten 

vainajiin voidaan mieltää marginaaliseksi ilmiöksi tai käsitellä niitä jopa mielisairauden oireina 

(Howarth 2007, 19–20; Koski & Korkeila 2017, 242–246).  Näin vainajayhteyksien kokemuksiin 

saattaa liittyä kaksoisstigman ajatus, jossa jo valmiiksi marginaalisessa asemassa olevat surevat 

omaiset kokevat asioita, jotka asettavat heidät yhä kauemmaksi ympäröivän yhteisön 

määrittämästä ”normaalista”. 

       Tarkasteltaessa elävien ja kuolleiden välisiä yhteyksiä sekä kuolemaan liittyvää surua, ovat 

psykiatrian alan tarjoamat surunselitysmallit ja -teoriat, se keskustelukumppani jota vasten ja 

joiden kanssa dialogia joutuu usein käymään. Viimeisen sadan vuoden aikana on psykiatrialla ja 

psykologialla ollut suuri rooli määriteltäessä yksilön oikeaa suhtautumista omaisen kuolemaan, 

siitä johtuvaan suruun sekä elävien ja kuolleiden välisiin yhteyksiin. Psykiatrian valta-asema 

korostui myös omassa aineistossani. Kaikki haastateltavat olivat saaneet/hakeneet apua 

mielenterveyden palveluiden piiristä läheisen kuoleman jälkeen. Apu koettiin usein tärkeänä ja 

hyödyllisenä omassa surussa, mutta toisaalta suhteessa vainajayhteyden kokemuksiin juuri 

mielenterveystyön ammattilaiset nähtiin ihmisinä, joille kokemuksista ei ”hulluksi” (hTiina) 

                                            
6 Vrt. esim. filosofi Joona Taipale (2010, 126), joka on eritellessään fenomenologi Edmund Husserlin ajattelua 

kirjoittanut, miten tavat, joilla ymmärrämme todellisuutta määräytyvät: ”yhtäältä suhteessa omiin subjektiivisiin 

kokemusmahdollisuuksiimme, toisaalta suhteessa siihen intersubjektiiviseen yhteisöön, jonka jäseniä olemme eli jonka 

normit olemme omaksuneet ja sisäistäneet”.  

 



7 

 

leimaamisen pelossa haluttu puhua. Laajemminkin puheissa tuli esiin pelko ympäröivän yhteisön 

antamasta ”hullun leimasta” (hTiina) ja sen käsitys vainajayhteyksistä esimerkiksi ”ufojuttuina” 

(hTiina) ja ”huuhaana” (hElsa). Tämä oli johtanut toisinaan omien kokemuksien ja toimien 

salailuun niin lääkäreiltä kuin omalta lähipiiriltäkin.7   

       Psykologian surunteorioihin onkin liki koko viimevuosadan kuulunut vainajayhteyksiä 

marginalisoiva tutkimuksen paradigma. Vaikka tieteenalalla on tapahtunut 1990-luvun lopussa 

laaja näkökulman muutos, voi sillä tässä yhteydessä ajatella olevan juuret tiukasti 

asenneympäristössä, jossa elävien ja kuolleiden välisiä yhteyksiä on pidetty surevalle yksilölle 

haitallisina. Melko karkeasti yleistäen voi todeta, että 1900-lukua on hallinnut ajatus surusta 

vaiheittaisena prosessina tai ratkaistavana tehtävänä, jonka päätepisteenä on surijan ja vainajan 

välisen kiintymyssuhteen katkaiseminen (esim. Bowbly 1980, Freud 2005, Parkes 1972, Raphael 

1984). Vainajasta ”irti päästäminen” on tapahtunut vaiheittaisen prosessin kautta, jonka 

päätepisteessä surija on ”mennyt elämässään eteenpäin” tai ”ratkaissut surunsa” (Howarth 2000, 

128; Walter 2007, 126).8 Toisaalta jos yksilöllä kuitenkin on ollut aktiivisia kokemuksia 

yhteydestä vainajaan, ne on ollut mahdollista tulkita harha-aistimuksina ja sairaalloisen 

pitkittyneen kaipauksen oireina (esim. Howarth 2000, 128; Klass & al. 1996, 4–6; Vickio 1999, 

161). Samalla surun vaiheteorioiden on tulkittu välittävän ihmiskuvaa, jossa ihmisyksilö halutaan 

nähdä muista riippumattomana eteenpäin määrätietoisesti ponnistavana toimintayksikkönään. 

Tätä alleviivaa vielä se seikka, että vainajayhteyden kokemukset on yhdistetty teorioiden piirissä 

muun muassa ”riippuvaisen persoonallisuuden” persoonallisuushäiriöön. (Klass & al. 1996, 16.) 

       Käsitys omaistensa menettäneiden ihmisten marginaalisesta asemasta yhteisössä tai elävien 

ja kuolleiden välisten suhteiden kontrollin tarpeesta ei ole uusi tai liity vain 1900-luvun surun 

teorioihin. Päinvastoin kulttuurintutkimuksessa on korostunut laajasti ajatus siitä, miten läheisen 

kuoleman kohdanneet ihmiset ovat halki aikakausien eri kulttuureissa nähty usein itsekin ikään 

kuin kuoleman ja elämän rajalla olevina ja heidän toimintaansa on pyritty säännöstelemään ja 

rajoittamaan monin keinoin (esim. Hertz 1960, 75–76; Pulkkinen 2016, 40–41; Utriainen 1992, 

67). Käytännössä erillään olo on voinut tarkoittaa esimerkiksi konkreettisesti surevien omaisten 

eristämistä yhteisöstä omiin koteihinsa, surijoiden merkitsemistä vaatetuksen avulla tai surijoiden 

sosiaaliseen elämän ja vuorovaikutuksen osallistumisen rajaamista (Durkheim1980, 345–346: 

Hertz 1960 37–53; Mulkay 1992, 39–42). 

                                            
7 Esimerkiksi aviomiehensä menettänyt Tiina toi esiin haastattelussa, miten oli kertonut lääkärille yhteyden tunteestaan 

miesvainajaansa ja oli kokenut lääkärin reaktion niihin holhoava ja vähättelevänä. Samoin Tiina kertoi tekevänsä 

vainajayhteyteensä liittyviä asioita ”salaa muilta”. (hTiina.) 
8Toisaalta esimerkiksi Tony Walterin (1996) mukaan 1900-luvun suruteoriat pitävät sisällään näkökulmia, 

joissa elävien ja kuolleiden välisiin yhteyksiin suhtaudutaan vähemmän arvottavasti. Kiinnostavaa onkin, että 

teorioiden näihin piirteisiin ei ole tulkintojen valtavirrassa kiinnitetty huomiota, vaan vaikutusvaltaa ovat 

saaneet juuri vainajayhteyksiä patologisoivat tulkinnat (8–9). 
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       Kuolemaan on todettu liittyvän eri kulttuureissa myös salaperäistä, saastuttavaa ja 

pelottavaa voimaa.  Suomalaisessa kansanuskossa on puhuttu kalmasta ja kalmatartunnasta, 

näkymättömästä vainajiin ja näiden ruumiisiin liittyvästä pahaa onnea ja sairautta tuottavasta 

voimasta.  (Koski 2011, 151–54.) Samoin muun muassa antropologi Robert Hertz (1960) tuo esiin 

erittäin laajasti hyödynnetyssä kuoleman sosiaalisia ulottuvuuksia käsittelevässä tutkimuksessaan 

Indonesian alkuperäisheimojen parissa, miten kuolemaan ja kuolleeseen ruumiiseen liittyi 

vaarallista ja kauhistuttavaa voimaa, jolle erityisesti vainajan omaiset olivat alttiita. (37–38.) 

Tällaisia kuolemaan liittyviä voimia onkin yritetty hallita ja pitää kurissa esimerkiksi vainajan 

ruumiin käsittelyyn, mutta myös omaisten toimintaan liittyvien kuolemanrituaalien avulla. 

Loppujen lopuksi surevia omaisia koskevissa rajoituksissa voidaan ymmärtää olevan kysymys 

myös rajanvedosta, jossa kuolema ja siihen liittyvät tuhoisat voimat on pyritty pitämään erillään 

elävien yhteisöstä.  

       Kun tarkastelen aineistoani oheiset kulttuurintutkimuksen näkökulmat mielessäni, ei niiden 

kuvamaa maailma välttämättä tunnu kovin kaukaiselta (vrt. myös esim. Pulkkinen 2016,41). 

Esimerkiksi Riina puhuu haastattelussa veljensä kuolemaan liittyvistä kokemuksista, ja etsii syitä 

ympäröivän yhteisön vaikeudelle kohdata omaisensa menettänyttä ihmistä:  

 

Et se on suututtavaa, et vaihdetaan kadun puolta ja lähetään karkuun. Onhan se 

sellasta myös, et ihmiset suljetaan pois. Ehkä siinä on just joku sellanen, et 

ihmiset jotenkin kuvittelee, että se [kuolema] tarttuu. Voiskohan siinä olla jopa 

semmosta jotain alitajuntaista pahan onnen pelkoa? Et sit se muka jotenkin 

leviää suhun, kohta sultakin kuolee joku…tai jotain tämmöistä. (hRiina.) 

 

Riina liittää läheisensä menettäneiden ihmisten yhteisöstä pois sulkemisen ”alitajuntaiseen” 

pelkoon, jossa kuolemaan yhdistyvä pahaonni voi levitä ja tarttua vainajan omaisista 

ympäristöönsä.  Hänen puheessaan korostuu ajallemme tyypillinen tapa selittää ihmisten käytöstä 

ja kokemusta psykologian ja mielen mekanismien kautta (vrt. esim. Koski & Järvenpää 2017, 

248–250), mutta toisaalta toteamus liittyy johonkin epämääräisempään kuolemassa piilevään 

”tarttuvaan” pahaan. Vaikka Riinan ajatus tuntuu olevan hänelle itselleen spekulatiivinen 

ajatusleikki, saa se kuitenkin pohtimaan, missä määrin psykologian 1900-luvun surututkimuksen 

vaiheteoriat ja erilaiset joskus kaukaisilta ja eksoottisiltakin tuntuvat kuolemaan liittyvät rituaalit 

palvelevat samaa tehtävää. Kummankin voi tulkita viime kädessä yhdistyvän rajaamisen 

käytäntöihin, joissa kuolemaan liittyvät vaaralliset voimat ja levottomat vainajat pidetään pois 

elävien maailmasta. Psykologian teorioissa uhka ei tosin rakennu, vainajiin ja kuolemaan liittyvän 

tuonpuoleisen voiman ympärille.  Sen sijaan vaara vaanii ihmisen mielen omissa sopukoissa ja 
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alitajunnan varjoalueilla, uhkakuvanaan pelko mielenterveyden järkkymisestä ja oman 

(yhteiskunnallisen) toimintakyvyn menetyksestä.9 

       Elävien ja kuolleiden välinen yhteys on kulttuurissamme selvästi ilmiö, jota halutaan 

säännöstellä ja rajata monien vaikuttajien toimesta.  Tästä näkökulmasta juuri ruumiissa koettujen 

vainajayhteyden kokemuksien, joissa vainaja saattaa hahmottua myös osana omaisen eletyn 

ruumiin kokemusta, voidaan ajatella asettuvan vasten monenlaisia kulttuurisia normeja. 

Ensinnäkin ne rikkovat käsitystä elävien ja kuolleiden ihmisten maailmojen ja vaikutuspiirien 

erillisyydestä. Toiseksi ruumiillinen vainajayhteyden kokemus uhmaa myös ajatusta 

ihmisruumiin rajapintojen eheydestä. Antropologi Mary Douglas (2000) on tarkastellut 

klassikkoteoriassaan kulttuurissamme tarkoin vaalittuja ihmisruumiin rajoja, käsittäen niiden 

samalla symboloivan yhteisön järjestystä ylläpitäviä kategoriarajoja. Douglasin mukaan 

ihmisruumiin rajojen valvomisen ja säätelyn kautta voidaan toisaalta pitää yllä kulttuurista 

järjestystä, sekä yhtäältä pitää loitolla niitä uhkaavia vaaratekijöitä. (182–199.) Ruumiillisia 

vainajayhteyden kokemuksia ja käsitystä vainajasta osana omaisen omaa ruumista, voi näistä 

perusteista käsin tulkita eheitä ruumiin- ja samalla kulttuurisen järjestyksen kategoriarajoja 

uhkaavina kokemuksina. Tämän näkökulman kautta myös yhteyden kokemuksiin usein lyöty 

häpeäleima ja laaja-alaisesti halki aineistoni eri yhteyksissä esiin tuleva kontrolloinnin tarve saisi 

yhdenlaisen kulttuurisen selityksensä.  

       Edelleen kiinnostavaa on, että vielä 2000-luvullakin erityisesti psykiatrista 

tutkimuskirjallisuutta lukemalla voi olla tunnistettavissa näkökanta, jossa ”terveet” 

vainajayhteydet rajautuvat symbolisiksi, abstrakteiksi, mielensisäisiksi ja ei-ruumiillisiksi 

tuntemuksiksi. Näin nimenomaan materiaalisia ja ruumiillisia ulostuloja aikaansaavat yhteyden 

kokemukset on toisinaan nimetty muuten ”terveenä” tai vähintään neutraalina pidetyn 

vainajayhteyksien ilmiökentän sisällä riskitekijöinä ”komplisoituneen surureaktion” syntymiselle 

tai ne on nähty muutoin yksilön ”surusta selviytymistä” haittaavina kokemuksina (esim. Field, 

Gao & Paderna 2005; Field & Filanosky 2010; Fuchs 2018, 52–55; Root & Exline 2013, 3–4).  

                                            
9 Vastaavasti rinnakkain on mahdollista tarkastella joitakin antropologisessa kirjallisuudessa kuvattuja kuoleman 

rituaalien merkityksien tulkintoja ja Sigmund Freudin psykoanalyyttiseen ajatteluun liittyvää surutyön käsitettä, joissa 

kummassakin kuoleman voi käsittää vapauttavan esiin jonkinlaista ihmisten välisiin suhteisiin ja ihmisyhteisöihin 

varastoitunutta energiaa. Esimerkiksi kuolemasurua väitöskirjassaan käsitellyt uskonnontutkija Mari Pulkkinen (2016) 

kirjoittaa, miten Freudin surukäsityksen mukaan omainen katkaisee siteensä ja yhteytensä vainajaan tuskallisen ja 

vaativan surutyön prosessin kautta, ja miten tässä prosessissa ”vapautunut psyykkinen energia, psykoanalyysin kielellä 

libido, voidaan tämän jälkeen sijoittaa toiseen kohteeseen”. (42–43.) Freudin mukaan ihmisellä tuntuu siis olevan 

käytössään rajallinen määrä kiintymykseen liittyvää, läheisen kuoleman yhteydessä vapautuvaa ”psyykkistä energiaa”, 

jonka ohjailusta ja uudelleen sijoittamisesta myös surutyössä näyttää olevan pitkälti kysymys. Kuoleman kautta irti 

pääsevät energiat ja elinvoima sekä niiden järjestelyn avulla tapahtuva elämän uusintaminen yhteisöissä ovat myös 

antropologisesta kirjallisuudesta tuttuja kuoleman rituaalien funktioita. Esimerkiksi Maurice Bloch ja Jonathan Parry 

(1982) kokoavat yhteen näitä erilaisia elämää uudelleen luovia kuoleman rituaaleja toimittamassaan teoksessa Death and 

regeneration of life. 
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       Kaikkiaan kokemus vainajayhteyden marginaalisesta luonteesta oli koko aineistoni 

läpäisevä teema, jonka kaikki haastateltavani tavalla tai toisella jakoivat. Huomion arvoista onkin, 

miten yhteyttä vainajaan pidettiin yllä, huolimatta yhteyksien mukanaan kantamista selkeästi 

tiedostetuista kulttuurissamme saamista negatiivisista arvolatauksista ja niiden aiheuttamista 

mahdollisista nolouden ja häpeän tunteista. Toisinaan yhteydentunteen häpeä oli johtanut 

kokemuksen salailuun ja sen muilta ihmisiltä piilottamiseen. Tästä riippumatta yhteydestä 

haluttiin pitää kiinni, eikä kukaan tuonut esiin aikomustaan katkaista sidettä kuolleeseen 

läheiseensä. Näistä lähtökohdista vainajayhteyden voi nähdä yksilölle erityisen arvokkaana 

kokemuksena, joka ainakin jossain määrin ylittää erilaiset kulttuuriset normit ja niitä vasten 

asettumisen kustannukset. Samoin tässä alaluvussa kuvattua näille kokemuksille usein 

epäsuotuisaakin kulttuurista taustaa vasten ajatus vainajayhteydestä hienovaraisena ja eräällä 

tapaa ruumiin sisään suljettuna kokemuksena tuntuu ymmärrettävältä. Ruumiissa koettu 

vainajayhteys on mahdollista pitää jatkuvasti erottumattoman lähellä omaa itseä, ja 

samanaikaisesti ulkopuolisen havaitsijan ulottumattomissa. 

 

1.3 Elävien ja kuolleiden välinen yhteys aikaisemmassa tutkimuksessa 

 
Vaikka elävien ja kuolleiden väliset suhteet ovat kulttuurintutkimuksen klassinen ja laajasti 

noteerattu aihe, voi näiden yhteyksien nähdä nousseen tutkimuksen kiinnostuksen kohteeksi 

omassa kulttuuripiirissämme juuri yksilöiden kokemuksina vasta 1900-luvun loppua lähestyessä. 

Esittelen seuraavassa tähän tutkimukseen liittyviä, työni kannalta merkityksellisimpiä 

näkökulmia. 

 

1.3.1 Jatkuvan siteen näkökulma 

 
Elävien ja kuolleiden välisiä yhteyksiä käsittelevään tutkimukseen on vaikuttanut 

viimevuosikymmeninä käänteentekevällä tavalla vuonna 1996 ilmestynyt psykologian piiristä 

ponnistava artikkelikokoelma Continuing bonds new understanding of gief, jossa sen toimittajat 

Dennis Klass, Phyllis Silverman ja Steven Nickman esittelivät jatkuvan siteen (continuing bond) 

käsitteen.10 Kirjoittajien päätavoitteena on osoittaa, että usein sen sijaan, että kuoleman 

yhteydessä omaisen yhteys vainajaan katoaisi, se voikin jatkua ja muuttaa muotoaan. Lisäksi 

yhteyden kokemus vainajaan ei välttämättä merkitse sitä, että kyseessä olisi epäterve ja 

                                            
10 Elävien ja kuolleiden välisistä yhteyksistä kirjoitti samana vuonna myös Tony Walter artikkelissaan A new model of 

grief: bereavement and biography, jossa kritisoidaan niin ikään vallalla olevia suruteorioita ja todetaan ihmisten 

välisten suhteiden usein jatkuvan myös kuoleman yli. Suruteorioista laajempaa analyysiä kirjoittanut Neil Small (2001) 

on todennut, että vuosi oli tieteenalalle merkittävä, sillä sekä Continuing bonds new understanding of grief, että 

Walterin ohessa mainittu artikkeli olivat käynnistämässä suruteorioiden paradigman muutosta, jossa alkoivat painottua 

enemmän ihmisten välisille suhteille ja omille kokemuksille perustuvat näkökulmat (33–36). 
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kokijalleen haitallinen kokemus, vaan tavanomainen läheisen kuolemaan liittyvä usein 

lohdulliseksi tulkittu tunne. (3–23.)  Samalla jatkuvien siteiden teoria painottaa, miten yksilö ei 

käy läpi ennalta määrättyä suruprosessia, vaan suru ikään kuin suodattuu yksilön läpi ja saa aikaan 

erilaisia reaktioita sekä toiminta – ja käsittelytapoja (Walter 2007, 131). 

       Klassin ja hänen kollegoidensa mukaan 1900-lukua hallinneet suruteoriat vaatimuksineen 

omaisille katkaista siteet vainajiinsa eivät tavoita ja huomioi riittävästi ihmisten välisten suhteiden 

merkitystä yksilön itsen rakentumiselle. Tällainen riippumattomuuden ihanne ei vastaa useinkaan 

ihmisten kokemusten käytäntöä, vaan olemme monin eri tavoin kiinnittyneet osaksi omia läheisiä 

ihmisiämme ja he meitä. Näin jonkun läheisen kuollessa yhteydentunne tähän ei välttämättä 

katkeakaan, vaan voi säilyä osana itseämme ja elämäämme. (Klass & al., 14–20.) Tätä kautta 

omaisen on mahdollista muodostaa vainajasta dynaaminen ”sisäinen representaatio”, jota hän voi 

ylläpitää erilaisten käytäntöjen ja ajattelumallien kautta (3-6).  

       Käytännössä jatkuvan siteen käsitteen kautta kuvataan jo sen esitelleessä 

alkuperäisteoksessa valtava määrä erilaisia ajattelun- ja toiminnantapoja, joiden kautta omaiset 

luovat suhdettaan vainajaan. Teoksessa jatkuvan siteen teorian kautta on tarkasteltu muun muassa 

vainajan muistelua, vainajalle puhumista, tarinoiden kertomista vainajasta sekä vainajan 

kohtaamista unissa. Käsitteen avulla on kuvattu myös ajatusta vainajasta omaisen identiteettiin ja 

elämänkulkuun vaikuttavana toimijana; vainajaa voidaan pitää omana roolimallina, vainajalta 

saatetaan omaksua tämän myönteiseksi koettuja luonteenpiirteitä tai toisaalta tältä voidaan pyytää 

apua ja suojelua hankalissa elämäntilanteissa. Lisäksi teoksessa käsitellään jatkuvia siteitä 

ylläpitävinä toimina esimerkiksi muistopaikkojen rakentamista vainajalle sekä tälle kuuluneiden 

tavaroiden säilyttämistä ja vaalimista. (Root & Exline 2013, 1–2.) 

       Laajemmin psykologian tutkimuksessa jatkuvien siteiden on todettu saavan aikaan erilaisia 

ruumiillisia kokemuksia. Tarkasteltavana on tavallisesti tunne vainajan läsnäolosta, ja siihen 

liittyvistä näkö-, kuulo-, tunto-, haju- ja maku aistimuksista (esim. Keen 2013; Keen & al. 2013). 

Sen sijaan että tässä tutkimuksessa olisi pohdittu esimerkiksi jatkuvien siteiden mahdollista 

ruumiillista lähtökohtaa, siis muun muassa sitä miten vainajaa voidaan kuvata osana omaa elävää 

ruumista ja sen kokemusta, kysymys jatkuvien siteiden kehollisuudesta tuntuu usein typistyvän 

oiremaisiksi luetteloiksi aistihavainnoista läsnäolokokemuksien yhteydessä (esim. Boelen & al. 

2006; Field & al. 2013). Näin näyttää siltä, että ruumiillisuuden näkökulmasta yhteys vainajaan 

on jotakin, joka ikään kuin pulpahtaa mielestä esiin yksittäisinä toisistaan irrallisina 

aistihavaintoina. Jatkuvasta siteestä puhutaankin usein nimenomaan psykologisena mielen 

mekanismina, jolloin osa tutkijoista on tulkinnut teorian vihjaavan ilmiön olevan palautettavissa 

myös enemmänkin kuvittelun kuin todellisen piiriin kuuluvaksi (Howarth 2007, 211; Valentine 

2008, 4). 
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       Ajatusta jatkuvista siteistä juuri mielensisäisinä ”aineettomina” ilmiöinä, on 

kyseenalaistettu etenkin materiaalisen kulttuurin tutkimuksen piirissä. Tieteenalalla on pohdittu 

paljon sitä, miten elävien ja kuolleiden ihmisten välinen yhteys materialisoituu erilaisten tilojen, 

esineiden ja näihin liittyvien ruumiillisten käytäntöjen ja aistimellisten kokemusten kautta. 

Lähtöpisteinä tutkimukselle tällä alalla ovat olleet esimeriksi ihmisten kodit (Jonsson & Walter 

2017, 408–409; Mathijssen 2017; Wojtkowiak & Venbrux 2010, 207–224), hautausmaat (Francis 

& al. 2005; Woodthorpe 2010) ja ruohonjuuritason muistopaikat (Maddrell 2013,512–517).  

       Uskonnontukija Brenda Mathijssen (2017) on hyödyntänyt jatkuvan siteen käsitettä 

tarkastellessaan haastattelututkimuksessaan vainajaan yhdistyviin sekä tätä symboloiviin 

esineisiin liittyviä rituaalisia käytäntöjä yksityiskodeissa Alankomaissa. Hänen mukaansa 

esimerkiksi vainajan tekemät tai tälle kuuluneet tavarat, vainajan valokuvat sekä ruumiin tuhkat 

voivat toimia vainajan identiteetin ja joskus ruumiillisenkin olemassaolon jatkeina. Mathijssen 

argumentoi, miten omainen voi tällaisia objekteja käsittelemällä ja kotinsa tilassa (ja sen 

ulkopuolelle) siirtelemällä neuvotella ja uudelleen luoda suhdettaan vainajaan. (1–5.) Näin 

esimerkiksi vainajalle kuuluneet vaatteet voivat saada omaiselle aikaan moniaistisen tunteen 

tämän fyysisestä läsnäolosta. Vaatteiden käsittely ja niihin pukeutuminen mahdollistavat 

konkreettisen sekä näkö, tunto, että hajuaistin kautta avautuvan kokemuksen vainajasta. (7–9.) 

       Hyvin samansuuntaisesti vainajan fyysisestä läsnäolosta puhuu sosiologi Christine 

Valentine (2008) haastattelututkimuksessaan Bereavement narratives: continuing bonds in 

twenty-first century, jossa hän tarkastelee läheisen menettämiseen sekä jatkuvan siteen 

kokemuksiin liittyviä narratiiveja. Myös Valentinen aineistossa tunne vainajan läsnäolosta on 

jotakin aistinvaraista ja omaisen kehon kautta avautuvaa (143–145). Valentine huomioi myös, 

miten omaiset pystyivät oman toimintansa kautta pitämään yllä sekä voimistamaan tätä tunnetta. 

Esimeriksi jokin vainajalta opittu tapa tehdä asioita, kuten esimerkiksi tyyli pedata sänky, ja 

tämän tavan toistaminen voivat toimia omaisen ruumiillisena yhdyssiteenä vainajaan. (156–158.) 

Valentine näkee myös omaisen ja vainajan yhdistävän jatkuvan siteen vastavuoroisena suhteena, 

jossa sekä omainen että vainaja voivat näyttäytyä aktiivisina toimijoina (175). Vainajan toimijuus 

tulee esiin käytännössä muun muassa tämän kykynä suojella ja lohduttaa omaista sekä 

mahdollisuutena vaikuttaa omaisen elämän tulevaisuuden suuntaan. Näin vainajan läsnäolontuntu 

saattoi ilmentyä esimerkiksi omaisen sisäisenä kokemuksena kuolleen läheisen suojelevasta 

katseesta omaisen yllä. Samalla omaiset siis saattoivat käsittää vainajan myös osaksi omaa 

kehoaan ja vainajan kuvattiin elävän haastateltavan sisällä osana tätä itseään (143–144).  

1.3.2 Erityinen, koettu ja kumma yhteys vainajaan 

 

Elävien ja kuolleiden välisiä yhteyksiä on toki tarkasteltu viime vuosina myös jatkuvan siteen 

teorian ulkopuolella. Esimerkiksi uskontososiologi Abby Day (2012) on tarkastellut 
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haastattelututkimuksessaan aihetta 2000-luvun Iso-Britanniassa. Day puhuu elävien ja kuolleiden 

välisestä yhteydestä modernina esi-isien kunnioituksena, jonka avulla yhteisössä välitetään 

tärkeäksi koettuja sosiaalisia normeja sukupolvelta toiselle. Hän käsittelee suhteiden ylläpitoa 

menneisiin sukupolviin eräänlaisena sukupuolittuneena ”suhdetyönä”, joka on kautta historian 

ollut yleensä yhteisöissä naisten tehtävä. Day on myös kiinnostunut siitä, miten kokemukset 

yhteydestä vainajaan ovat laajemmin suhteessa ihmisten käsitykseen omasta 

uskonnollisuudestaan. (169–170.) Sosiologina Daylle yhteys elävien ja kuolleiden välillä 

näyttäytyy erityislaatuisena ihmisten välisenä suhteena ja suhteellisuutena, jonka ytimessä on 

kuoleman ylittävä jatkuva yhteenkuuluvuuden side omaisen ja vainajan välillä.11 Oman 

näkökulmani kannalta Dayn havainnoissa on tärkeää myös se materiaalinen ja ruumiillinen 

näkökulma, josta käsin hän haastatteluaineistonsa vainajayhteyksiä katsoo. Yhteydet elävien ja 

kuolleiden välillä eivät jää vain abstrakteiksi tuntemuksiksi kokijoidensa mieliin vaan olivat 

hyvin konkreettisella tavalla havaittavissa heidän kaikkien aistiensa kautta. (172.) 

       Elävien ja kuolleiden välisiin suhteisiin liittyviä kokemuksia ovat tarkastelleet myös Gillian 

Bennett ja Kate Mary Bennett (2000) artikkelissaan The Presence of Death: empirical study. 

Tekstissä käsitellään laaja joukko leskinaisten miesvainajiinsa liittämiä kokemuksia alkaen 

vaikeasti määriteltävästä tunteesta siitä, että vainaja seuraa jollain tasolla omaisen elämää, 

ulottuen konkreettisempiin aistimellisiin näkö-, tunto-, kuulo-, ja hajuaistimuksiin. (139–144.) 

Kiinnostavaa on, miten Bennett ja Bennett kuvaavat läsnäolon kokemusten maailmaa laajemmin 

kokijoidensa kertomana. Esimerkiksi vainajan läsnäolontuntu ei välttämättä näytä koostuvan vain 

yhdestä vainajaan yhdistyvästä aistihavainnoista (kuten esimerkiksi ”voin haistaa hänen 

partavetensä”), vaan on paljon moniselitteisemmin rakentunut. Bennett ja Bennett kuvaavat 

esimerkiksi kokemusta, jossa leskinainen oli tuntenut miesvainajansa makaavan parin yhteisessä 

sängyssä tämän vierellä. Tämän kokemuksen voi tulkita syntyneen enemmänkin tarkemmin 

määrittelemättömästä tiedosta ja tunteesta vainajan läsnäolosta, kun yksittäisestä irrallisesta 

ruumiin tuntemuksesta. (144.) 

       Aistien ja aistimisen antropologiaa tutkinut Susanne Ådahl (2017) onkin tuonut esiin, miten 

kulttuurissamme ihmiset kokevat joskus myös ei-aineelliseen ärsykkeeseen perustuvia 

aistikokemuksia. Tällaiset kokemukset voivat hänen mukaansa perustua myös epätavallisempiin 

aistimisen muotoihin kuten ”sisäisten aistien aktivointiin ja noeettiseen tietämiseen (intuitioon)”. 

Ådahl tarkastelee näitä kokemuksia ”kumman” käsitteen avulla. (110–112.) Käsite kuvaa 

kokemuksia ja ilmiöitä, joiden tulkinta ylittää arkiymmärryksen (Honkasalo 2017, 8). Kummat 

aistikokemukset paikantuvat Ådahlin mukaan arkitodellisuuden ulkopuolelle tai sen reuna-

                                            
11 Day käyttää tällaisista ihmisten välisistä suhteista käsittä extraordinary relationality. Käsite tulee myös hyvin lähelle 

uskontososiologi Linda Woodheadin (2010) termiä super-social relation, joka puolestaan kuvaa suhteita ihmisten ja ei-

empiirisesti havaittavissa olevien toimijoiden kuten esi-isien tai jumalien välillä (131). 



14 

 

alueille, esimerkkinä näistä kokemuksista hän mainitseekin vainajiin ja näiden läsnäoloon 

liittyvät aistimukset (110–112). Tarkemmin juuri elävien ja kuolleiden välisen yhteyden 

näkökulmasta kumman käsitettä on hyödyntänyt Varpu Alasuutari (2017), tarkastellessaan 2000-

luvun suomalaisia vainajakokemuksia.  Myös Alasuutari huomioi vainajakokemusten kehollisen 

luonteen ja toteaa niihin usein liittyvän kuulo- näkö, tunto ja haju aistimuksia. Samalla Alasuutari 

esittää, miten kokemuksiin voi liittyä myös vaikeammin määriteltävissä olevia kehollisia 

tuntemuksia kuten esimerkiksi kokijan aistima intuitiivinen tunne vainajan läsnäolosta. (158–

159.) 

 

2. TUTKIELMAN ETNOGRAFIAN KULKU: MATKALLA VAINAJAYHTEYKSIIN 

 

2.1 Lähtöpisteellä: vainajayhteyksien kentälle pääsy  

 

Tutkielma on saanut alkusysäyksensä kiinnostuksestani vainajayhteyden kokemuksiin sekä 

tutkimuksen tekemisen etnografisiin lähestymistapoihin. Etnografiset menetelmät ovat 

merkinneet työssä etenkin sitä, että olen halunnut tarkastella vainajayhteyksiä osana kokijoidensa 

omia toimintaympäristöjä, sekä avata niiden merkityksiä kokijoiden omista näkökulmista käsin. 

Yhtä aikaa käsitän osaksi työn etnografista lähestymistapaa tutkimusprosessia ohjanneen -alkuun 

melko järjestymättömän- haluni päästä itse havainnoitsijana sekä kokijana näiden yhteyden 

kokemusten pariin ja ääreen. Toisin sanoen siis, olen myös halunnut käyttää itseäni, ja omia 

havaintojani tiedon tuottamisen ja hankinnan välineenä.12  

              Vainajayhteyden kokemusten lähietäisyydelle pääseminen näytti kuitenkin työn 

ensimetreillä hankalalta, sillä käsitin nämä yhteydet potentiaalisesti vaikeasti lähestyttävänä ja 

katsettani jossain määrin pakenevana näkymättömänä ilmiönä. Näkymättömyydellä tarkoitan 

vainajayhteyksiin liitettyä häpeäleimaa ja ajatusta kokemuksista, joita ei välttämättä haluta 

kulttuurissamme jakaa ulkopuolisille (vrt. luku 1.2). Lisäksi kyse on ihmisten välisistä suhteista, 

joiden toinen osapuoli todella on näkymätön tai immateriaalinen, ja siinä mielessä ilmiötä voidaan 

myös laajemmin käsitellä näkymättömänä tai ainakin vaikeasti havaittavana.  

             Vaikka tietynlainen kulttuurimme katvealueella olon tuntu yhdistyi selvästi 

vainajayhteyksien ilmiökenttään, oli materiaalisia merkkejä elävien vainajiinsa tuntemasta 

yhteydestä sekä vainajien vaikutuksesta ihmisten elämissä kuitenkin löydettävissä erilaisista 

                                            
12 Ohessa kuvaamani etnografisen lähestymistavan lähtökohdat ovat löydettävissä useista eri metodioppaissa 

hahmotelluista etnografisen tutkimuksen pääperiaatteista. Näissä etnografiaa ei useinkaan määritellä yksiselitteisesti, 

vaan sille annetaan tutkimusmetodina erilaisia pääpiirteitä, suuntaviivoja ja ”minimivaatimuksia”. Esimerkiksi sosiologi 

Karen O’Reilly (2005)  kirjoittaa: Minimally ethnography is iterative-inductive research (that evolves in design through 

the study), drawing on a family of methods, involving direct and sustained contact with human agents, within the 

context of their daily lives (and cultures), watching what happens, listening to what is said, asking questions, and 

producing a richly written account that respects the irreducibility of human experience, that acknowledges the role of 

theory as well as the researcher's own role and that views humans as part object/part subject. (2.) 
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ympäristöistä, kuten esimerkiksi hautausmailta (Francis & al. 2005; Woodthorpe 2010) ja 

spontaanisti onnettomuuspaikoille syntyneiltä vainajien muistopaikoilta (Santiano 2006).  Lisäksi 

tiesin, että koko 2000-luvun ajan verkon sosiaalisesta mediasta oli puhuttu enenevissä määrin 

elävien ja kuolleiden kohtauspaikkana, joka poikkeuksellisella tavalla nostaa tämän tavallisesti 

marginaalissa viihtyvän ilmiön esiin ja antaa sille tilan. Aikaisemmassa tutkimuksessa oli 

internetin sosiaalisesta mediasta esimeriksi kirjoitettu paikkana, jossa elävien ja kuolleiden välisiä 

yhteyksiä ei näytetty piiloteltavan tai häpeävän (esim. Gustavsson, 2011; Jakoby & Reiser, 2013). 

Varsinkin sosiaalisen median sovellus Facebook, nousi esiin tällaisena vainajayhteyksien 

ympäristönä (esim. Haverinen 2015; Irwin 2015; Kasket 2012; Maddrell 2016, 178 –180).13  

       Yhtälailla tutkimuskirjallisuudessa internet oli hahmotettu ympäristönä, jonka kautta 

tutkijalla on mahdollisuus päästä lähelle ihmisten kokemusmaailmoja. Esimerkiksi internet-

etnografi Christine Hine (2015) on todennut internetin käytön sulautuneen yhä kiinteämmäksi 

osaksi ihmisten arkea ja sen jokapäiväisiä käytäntöjä. Hänen mukaansa verkon käyttö voi olla 

tiivis osa yksilön identiteettiä, eivätkä esimerkiksi sosiaalisen median profiilit ja itsen 

rakentaminen niissä ole välttämättä irrotettavissa verkon ulkopuolisista olemisen tavoista ja 

ruumiin kokemuksista. Näin verkko ja siellä esiin tulevat käytännöt sekä niille annetut 

merkitykset voivat toimia myös väylinä ymmärtää ihmisten elämiin liittyviä ilmiöitä, 

merkitysjärjestelmiä ja ajattelutapoja laajemminkin. (41–53.) Tällaisista lähtökohdista käsin 

päätin asettaa internetin ja tarkemmin sen Facebook-ympäristön opinnäytteen lähtöpisteeksi. 

 

2.2 Facebook-muistoryhmät reittikarttana vainajayhteyksiin 

 

Ymmärtääkseni tarkemmin Facebook-ympäristöä vainajayhteyksien kenttänä, liityin ja/tai aloin 

seurata kymmentä suomalaista läheisen kuolemaa käsittelevää Facebook-ryhmää. Näistä 

yhdeksän oli vainajan omaisten toimesta perustettuja muistoryhmiä, joiden tarkoitukseksi 

määritettiin ryhmäkuvauksissa vainajan muistelu sekä omaisten mahdollisuus yhteiseen suruun. 

Lisäksi liityin vielä yhteen suurempaan yli tuhannen käyttäjän ryhmään, joka oli tarkoitettu 

laajemmin vertaistuki ja muistopaikaksi omaisensa menettäneille ihmisille.14Toisin kuin 

                                            
13 Vainajayhteyksien ruumiillisuuden kysymyksiin on tässä tutkimuksessa kuitenkin harvemmin otettu suoraan mitään 

kantaa. Tosin jotkut tutkijat ovat nähneet verkon virtuaalisen ja ”aineettoman” tilan kätevänä keinona lähestyä näitä 

”ruumiittomiksi” yhteyksiksi tulkitsemiaan ilmiöitä (esim. Hayman,& al 2018). 
14 Suurin osa havainnoimistani ryhmistä oli yksityisasetuksiltaan julkisia (paitsi kaksi suljettua ryhmää, joiden käytöstä 

tutkimusaineistona sovin ryhmissä erikseen). Julkisesti verkossa saatavilla olevan materiaalin käyttö tutkimusaineistona 

ilman erillistä sisällöntuottajan lupaa on tutkimuseettistä keskustelua herättänyt aihe. Osa tutkijoista painottaa 

tutkimusluvan kysymisen olevan eettisen ja hyvän tieteellisen käytännön mukaista myös useimpien julkisesti saatavilla 

olevien verkkosisältöjen kohdalla (esim. Turtiainen & Östman 2013; Haverinen 2015). Kuitenkin laajassa joukossa 

Facebook-muistoryhmiä koskevaa tutkimusta on käytetty yksityisasetuksiltaan julkisia ryhmiä aineistona ilman ryhmiin 

lähettyjä erillisiä lupapyyntöjä (esim. DeGroot 2012; Hayman & al. 2018; Irwin 2015; Kasket 2012;Kern & al. 

2012;Marwick & Elison 2012). Julkisen saatavuuden ohella käyttöä on perusteltu tavalla, jolla niitä on hyödynnetty 

tutkimuksessa. Esimerkiksi Elaine Kasket (2012) on tutkinut omaisten yhteyttä vainajiinsa julkisissa Facebook-ryhmissä. 
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Facebook-ympäristössä tehtävä etnografinen tutkimus usein (esim. Isomäki & al. 2013, 154–155) 

tarkoituksenani ei ollut muodostaa muistoryhmien toiminnasta ja sen jäsenten keksisestä 

vuorovaikutuksesta kokonaiskuvaa sinällään. Sen sijaan kiinnitin ryhmissä huomiota 

julkaisuihin, joissa omaiset puhuivat suoraan vainajilleen, referoivat muussa ympäristössä 

tapahtunutta vainajayhteyden kokemustaan tai toivat ylipäätään tavalla tai toisella esiin yhteyttään 

vainajiinsa. Pyrin siis ryhmissä luomaan yleiskuvaa vainajayhteyksien kentästä, saamaan kiinni 

tavoista, joilla omaiset vainajayhteyksistään ja vainajilleen puhuvat sekä jäljittämään muita 

vainajayhteyksiin liittyviä tiloja ja ympäristöjä. Havainnointini ryhmissä ei ollut 

vuorovaikutuksellista tai osallistuvaa.  Se ei tähdännyt myöskään yksittäisten ihmisten 

kokemusten ja niille annettujen merkityksien syvälliseen ymmärtämiseen. Tiesin etsiväni 

ryhmistä laajempia suuntaviivoja työlleni, ja haluavani vielä jatkossa kohdata ja haastatella 

ihmisiä kasvotusten. Näiden myöhempien kohtaamisten toivoin myös tuottavan tuota syvemmin 

yksilöiden kokemusta kuvaavaa tietoa.  

       Havainnoin muistoryhmien toimintaa intensiivisemmin noin kaksi kuukautta, jona aikana 

ryhmistä tuli myös osa päivittäistä verkon käytön rutiiniani. Pidin kirjaa huomioistani ja 

yhdistelin niitä alustavasti aikaisemman tutkimuksen näkökulmiin. Tärkeänä 

keskustelukumppaninani toimi kulttuurimaantieteilijä Avrill Maddrellin (2016) artikkeli, jonka 

mukaan kuolemaan liittyvät surun ja vainajan muistamisen kokemukset tihentyvät usein tiettyjen 

paikkojen ympärille. Olin kiinnostunut myös tavasta, jolla aikaisemmassa kuolemaan liittyvää 

surua käsittelevässä tutkimuksessa oli puhuttu ”ohuista paikoista” (thin places). Termi oli tuotu 

osaksi 2000-luvun surututkimusta esikristillisestä kelttiläisen kulttuurin tutkimuksesta, jossa sillä 

tarkoitetaan poikkeuksellisia maan päällä olevia, mystisiä alueita, joissa tämän maailman ja 

henki/jumal- maailman välinen raja on huokoinen ja läpäistävissä oleva. Nyt se oli yhdistetty 

nykykulttuurin ympäristöihin, joissa omaiset tunsivat yhteyttä vainajiinsa. (Johnsson & Walter 

2017, 408; Stritch 2016.)  

       Näiden tilallisuuden lähtökohtien kautta löysin aineiston muistoryhmistä monisyisen ja 

rikkaan vainajayhteyttä eri tavoin välittävän emotionaalisesti latautuneen ympäristön. Monet 

omaiset puhuivat ryhmissä suoraan vainajilleen; he kävivät läpi kuulumisiaan, lähettivät tälle 

terveisiä ja kertoivat tuntevansa kaipausta ja läheisyyden kaipuuta tätä kohtaan. Omaiset myös 

pyysivät suojelua ja tukea vainajilta ja toivottivat näille onnea merkkipäivinä. Kokonaisuudessaan 

                                            
Hänelle aineiston käyttöä on puoltanut se seikka, että varsinaisessa tutkimuksessa on keskitytty aineistosta nouseviin 

laajoihin teemoihin ja vuorovaikutuksen tapoihin, sen sijaan että olisi paneuduttu yksittäisten ihmisten kokemuksiin ja 

nostettu niitä esiin pitkinä aineistolainauksina. (64.) Perustelen työni kohdalla julkisten muistoryhmien käytön aineistona 

ilman erillistä tutkimuslupapyyntöä Kasketin kanssa samansuuntaisesti. Olin kiinnostunut ryhmistä juuri yleisellä tasolla 

ja käytin niitä apunani hahmotellakseni suuntaviivoja tutkielmani jatkoa varten. Lisäksi suorina lainauksina on julkista 

ryhmistä päätynyt työhöni vain yksittäisiä sanoja, kaikki pidemmät lainaukset ovat ihmisiltä joiden kanssa olin erikseen 

sopinut sisällön käytöstä työssäni. 
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muistoryhmien kirjoitusten ydinsanoma tiivistyi usein ajatukseen vainajan jatkuvasta 

olemassaolosta ja vaikutuksesta omaisten elämissä. Samalla yhteys omaisen ja vainajan välillä 

näytti olevan moninaisesti limittynyt puheeseen erilaisista paikoista niin verkossa kuin sen 

ulkopuolellakin. Näin muistoryhmät hahmottuivat ympäristöinä, joissa ryhmänjäsenten 

vainajayhteyden kokemukset ja niihin liittyvät paikat kerrostuivat toisiinsa rakentaen oman 

moniin suuntiin avautuvan dynaamisen tilansa. Näiden tilaan ja tilallisuuteen liittyvien 

havaintojen pohjalta ryhdyin myös rakentamaan omaa haastattelurunkoani, joka muotoutui 

temaattisesti muistoryhmistä nousseiden vainajayhteyden paikkojen ja näihin liittyvien 

kokemusten ympärille.  

       Aloin tässä vaiheessa myös etsiä haastateltavia, joka sekin toteutui valtaosin Facebook-

ympäristössä. Jaoin haastattelupyyntöä jäsenmäärältään suuriin (1000<) omaisen kuolemaa 

käsitteleviin suomalaisiin Facebook muisto- ja vertaistukiryhmiin, jota kautta myös suurin osa 

haastateltavista löytyi. Kaikkiaan muistoryhmät olivat työn tärkeä alkupiste ja ensikosketukseni 

vainajayhteyksien kokemusmaailmoihin. Ne ovat olleet samalla ympäristö, jota vasten olen 

voinut palata heijastamaan työn myöhemmissä vaiheissa eri ympäristöissä tekemiäni 

vainajayhteyden kokemuksiin liittyviä havaintoja. Tavallaan Facebook-muistoryhmät ovat myös 

mahdollistaneet minulle liikkumisen yleisen (muistoryhmät) ja yksittäisen (haastattelut ja 

havainnointi niissä) tiedon ja tietämisen tavan välillä.  

 

2.3 Tutkielman haastattelut: Vainajayhteyksien uusia kenttiä ja ruumiillisia alkupisteitä 

  

Ymmärsin Facebook-muistoryhmien valottaneen vainajayhteyksien ilmiötä yhdestä 

mahdollisesta näkökulmasta käsin. Selvää kuitenkin oli, että en ihmisten kokemuksia tai 

oikeastaan tarkemmin niistä muistoryhmiin tuotettua tekstiä ja muuta sisältöä sivusta seuraamalla 

voinut saavuttaa kovin syvällistä ymmärrystä esimerkiksi merkityksistä, joita he yhteyksilleen 

antoivat. Toivoin liikkuvani tällaisen tietämisen suuntaan työni haastattelujen ja niihin liittyvän 

havainnoinnin ja vuorovaikutuksen kautta. 

       Tutkielman haastatteluihin osallistui yhdeksän suomalaista iältään 23–63-vuotiasta naista. 

Haastateltavien joukko muodostui pitkälti heidän sukupuolensa, asuinpaikkansa ja vainajan 

kuolemasta kuluneen ajan pohjalta. Valtaosa15 haastattelupyyntöön vastanneista ihmisistä oli 

naisia ja päätin opinnäytteen rajausta helpottaakseni täsmentää työn näkökulman koskemaan juuri 

naisia ja heidän vainajayhteyden kokemuksiaan.16 Samoin haastateltavat valikoituivat käytännön 

                                            
15 Verkossa jakamaani noin kuukauden auki olleeseen haastattelupyyntöön vastasi 33 ihmistä, joista 30 oli naisia ja 3 

miehiä. 
16 Yleisesti naisten aktiivisempi reagointi haastattelupyyntööni, jossa kysyttiin tavoista muistaa ja kunnioittaa vainajaa 

oli aikaisemman tutkimuksen perusteella jossain määrin odotettavissa. Useat tutkijat ovat tuoneet esiin, miten elävien ja 

kuolleiden väliset yhteydet sekä vainajien muistaminen ja heidän muistonsa ylläpitäminen ovat kulttuurissamme (kuin 
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syistä paljolti heidän asuinpaikkansa mukaan; toivomukseni oli, että saisin haastattelut järjestettyä 

pääkaupunkiseudulla ja mahdollisuuksien mukaan haastateltavien kodeissa. Viimeisenä 

rajausehtona oli haastateltavan läheisen kuolemasta kulunut aika, jonka halusin olevan vähintään 

yhden vuoden. Koska olin kiinnostunut juuri elävien ja kuolleiden välisistä yhteyksistä, oli 

tarpeellista, että vainajan kuolema ei olisi aivan vasta tapahtunut, vaan että tämä suhde 

nimenomaan vainajan ja omaisen välisenä suhteena olisi ollut olemassa jo jonkin aikaa.17 

        Haastatteluhetkellä aineistoni omaisten vainajien kuolemista oli kulunut aikaa 2–14 vuotta. 

Vainajien joukossa oli haastateltavien lapsia (3kpl), aviomiehiä (2kpl), lapsenlapsi, läheinen 

ystävä, sisarus, äiti sekä isä. Kaksi haastateltavaa joista toinen kuolleen äiti ja toinen läheinen 

ystävä puhuivat samasta vainajasta (työssäni nimellä Miia). Vainajien kuolinikä vaihteli 

syntymättömistä lapsista vanhuksiin.  Haastateltavat kävivät läpi pääasiassa kahdenvälistä 

suhdettaan tiettyyn vainajaan, paitsi haastateltava joka oli menettänyt saman onnettomuuden 

yhteydessä sekä tyttärensä että lapsenlapsensa. Haastatteluja on pidetty: haastateltavien kotona 

(3), yliopiston kirjastolla (3) haastateltavan työpaikalla (1) ja muussa yksityisasunnossa (1). 

Tämän lisäksi yksi haastatteluista pidettiin puhelimitse. Haastatteluista äänitettiin ja litteroitiin 

kahdeksan kappaletta, yksi haastateltavan kotona järjestetty haastattelu perustuu omille 

muistiinpanoilleni.  

       Käytännössä haastattelut siis toteutuivat melko vaihtelevissa ympäristöissä, ja ne 

johdattivat minut edelleen joidenkin uusien tilojen ja aineistojen ääreen. Niiden aikana selvisi 

esimerkiksi, että kaksi haastateltavista piti verkossa läheisensä kuolemaa käsittelevää blogia, 

joiden sisältöä olen myös hyödyntänyt työssä.18 Samoin liityin yhteen haastateltavan perustamaan 

Facebook-muistoryhmään ja vierailin haastateltavan läheisen haudalla, sekä yhden vainajan 

kuolinpaikalla. Näytti siltä, että aineistoni alkoi muodostua kokonaisuutena etnografialle 

tyypillisesti monenkirjavasta joukosta kokoon keräämiäni erityyppisiä ja muotoisia havainnointi- 

haastattelu ja tekstimateriaaleja, joiden kaikkien toivoin omalla tavallaan valottavan ja tekevän 

ymmärrettävämmäksi ihmisten vainajayhteyksien kokemuksia. Esimerkiksi 

antropologit Kirsten Hastrup ja Karen Fog Olwig (1997) ovatkin tuoneet esiin, miten etnografian 

kenttä voi määräytyä rakentuvaksi pikemminkin ihmisten välisten suhteiden kuin tietyn paikan 

ympärille. Varsinainen kenttätyö voi edetä vaiheittaisena prosessina, jossa uusia paikkoja, ja 

                                            
myös laajemmin ympäri maailman) tavanomaisesti naisiin yhdistyviä käytäntöjä, ja usein myös heidän itsensä itselleen 

tärkeäksi määrittämiä toiminnan tapoja (esim. Day 2012; Hallam & al.1999; Keinänen 2014; Walter 2017, 12). 
17 Lisäksi rajaukseen vaikuttivat eettiset syyt sekä mahdollisesti (ja todennäköisesti) kuoleman kokemuksen 

haastateltavalle aiheuttama alkushokki ja järkytys. Halusin siis antaa aikaa omaisen surulle ja aivan tuoreet 

kuolintapaukset jäivät aineistosta pois. 
18 Blogit ovat julkisesti verkosta löytyviä ja anonyymisti kirjoitettuja, niiden käytöstä työssä on sovittu erikseen 

kirjoittajien kanssa. Ne muodostivat tekstitiedostoina satojen sivujen materiaalikokonaisuuden. Käytännössä luin tekstit 

läpi kertaalleen ja merkitsin samalla vainajayhteyttä kuvaavat kohdat, joihin myöhemmin analyysini aikana palasin. 

Samoin koska kyse oli jo valmiiksi sähköisestä tekstiaineistosta pystyin etsimään tekstimassasta erikseen hakusanoilla 

työlle merkityksellisiä päivityksiä. Käytin hakusanoina esimerkiksi termejä keho, läsnäolo, ruumis, vainaja, sydän, aisti, 

itku, luonto, hauta ja kokemus. 
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sijainteja sisällytetään mukaan tutkimukseen sitä mukaan kun tutkijat tulevat tietoiseksi niiden 

merkityksestä omalle tutkimusaiheelleen.(8.)19 

       Tärkeää aineiston rakentumisen kannalta oli myös käsitykseni haastatteluista 

vuorovaikutus ja havainnointilanteina. Muun muassa antropologi Sarah Pink (2015) on todennut, 

miten etnografian haastattelut voidaan ymmärtää tietyissä tiloissa ja konteksteissa yhteisesti 

haastateltavien kanssa jaettuina sosiaalisina tapahtumina. Niistä saatava tieto ei muodostu vain 

sanallisessa vuorovaikutuksessa, vaan syntyy haastattelutilanteiden ruumiillisen, materiaalisen ja 

aistinvaraisen kokemisen kautta. (73–76.) Tilanteiden ja kokemusten ruumiillinen jakaminen 

informanttien ja tutkijan välillä onkin tuotu esiin olennaisena etnografisen tiedon tuottamisen 

tapana (Aromaa & Tiili 2014, 263; Utriainen 2002, 178). Näin myöskään etnografian 

menetelmänä ei haastattelun ja osallistuvan havainnoinnin välillä ole välttämättä selkeää eroa 

(O’Reilly 2005, 74). Käytännössä tämä haastattelutilanteiden ymmärtäminen myös ruumiillisten 

ja materiaalisten havaintojen kautta tulee aineistossani hyvin esiin esimerkiksi Tiinan 

haastattelussa ja siitä kirjoittamistani muistiinpanoista: 

  

Haastattelin työtäni varten ensimmäisenä, aviomiehensä menettänyttä Tiinaa 

hänen kodissaan, jossa aiemman sähköpostikeskustelumme aikana hän on 

kertonut tuntevansa miesvainajansa Karin läsnäolon erityisen voimakkaana. 

Samalla Tiina on kertonut kotonaan olevasta itselleen tärkeästä miesvainajan 

muistopöydästä. Pari ehti viettää yhteistä elämää liki 40 vuotta, ennen Karin 

kolme vuotta sitten tapahtunutta kuolemaa. Heti haastattelun aluksi Tiina 

esittelee minulle kotiaan, ja näyttää myös makuuhuoneessaan olevan 

muistopöydän, joka on sijoitettu samaan kohtaan, jossa Karin sänky ennen oli.  

Istumme Tiinan kehotuksesta vieritysten hänen sängylleen muistopöydän 

ääreen, jalat osittain sen alle painautuneena. ”Tässä mä yleensä istun”, Tiina 

puuskahtaa ja puhkeaa itkuun.  

 

Kyynelehtien hän esittelee lähemmin pöytäänsä, siinä olevia valokuvia Karista, 

parin yhteiskuvaa, suurta enkelipatsasta, kynttilöitä sekä Karin ja Tiinan 

vierekkäin asetettuja vihkisormuksia. Samalla Tiina kertoo kodissa sattuneista 

vainajayhteyden kokemuksistaan, joissa Kari oli auttanut Tiinaa tai estänyt 

erilaisia vahinkoja tapahtumasta. Tiina oli esimerkiksi miltei kaatunut 

kylpyhuoneessaan, kun miesvainaja oli tullut ja ottanut: ”mua sillei jollain tapaa 

kiinni, ni ei, mä en kaatunut. Ni mä vaan sanoin sille, et kiitos kulta”. 

Kerratessaan minulle omia kokemuksiaan, Karin sairastumisen prosessia ja 

viimeisiä päiviä ennen tämän kuolemaa, Tiinan itku yltyy välillä 

lohduttomammaksi. Koko tilanne tuntuu fyysisesti ja emotionaalisesti tiiviiltä; 

siltä että olen melkein liian lähellä toisen, minulle vieraan ihmisen, omaa tilaa ja 

henkilökohtaisia kokemuksia. Omaakin kurkkua kuristaa ja on hankala olla 

itkemättä erilaisista tunteista tiheässä ilmapiirissä. (Tiinan haastattelu 

muistiinpanot.) 

 

                                            
19 Samoin esimerkiksi Martyn Hammersley ja Paul Atkinson kirjoittavat (2007), miten etnografia voi muodostua 

valikoimasta oikeastaan mitä tahansa aineistoja ja materiaaleja, kunhan ne vain selventävät ja avaavat tutkimuksen 

kohteena olevaa ilmiötä (3). Samasta aiheesta myös Hämeenaho & Koskinen-Koivisto (2014, 12–13). 
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Samalla tuo muistopöydän ääressä Tiinan kanssa jaettu tilanne oli työn ruumiillisuuden 

näkökulman kannalta tärkeä. Muistopöydän ääressä kylkikyljessä Tiinan kanssa istuessamme 

jaoimme kokijoina yhteisen tilan ja tilanteen, joka avautui meille myös ruumiin kokemuksemme 

kautta. Ajattelen, että maailmamme on täytynyt sinä hetkenä hahmottua ja olla havaittavissa 

huomattavasti enemmän samalta, kuin mitä ne olisivat olleet jos olisin istunut missä vain muualla, 

– edes toisella puolella samaa pöytää.  

       Havainto yhteisen tilan jakamisesta kulkuna toisen kokemukseen liittyi laajemmin koko 

aineistooni ja terävöityi vielä Tiinan haastattelun jatkuessa. Olen muistiinpanoissani huomioinut, 

miten Tiinan koko koti ja hänen eleensä henkivät miesvainajan läsnäoloa; asunnossa esillä olevat 

Karin valokuvat, kalusteissa oleva tupakanhaju (Kari poltti tupakkaa eläessään), makuuhuoneen 

muistopöytä, tietty kohta sohvalla, jossa Kari tavallisesti istui, ja johon päin Tiina aina välillä 

tästä puhuessaan viittaa, asunnossa jaloissa pyörivät koirat (”Karin koirat”), joiden Tiina kertoi 

valpastuvan erityisesti Karin haudalla, välittivät kaikki konkreettisella tavalla minullekin kokijana 

Karin läsnäoloa Tiinan elämässä. Näin Tiinan koti materiaalisena ympäristönä loi kontekstia ja 

konkretiaa hänen puheilleen ja tarkensi omaa ymmärrystäni hänen kokemuksistaan. Tämä ei 

kuitenkaan merkitse sitä, että kaikki aineistoni haastattelut olisivat olleet sävyltään läpikotaisin 

erityisen intensiivisiä ja tunnekylläisiä. Moni haastattelu hahmottui arkisena keskusteluna, johon 

ei liittynyt suuria tunteenpurkauksia tai vainajayhteyden materiaalisia ilmauksia. Haastatteluja 

pidettiin myös neutraaleissa ympäristöissä kuten yliopiston kirjastolla tai haastateltavan 

työpaikalla.      

       Kaikkiaan aineistoni kuvasi vainajayhteyksiä osana ja suhteessa lukuisaan eri paikkaan. Jo 

pelkkä Facebook-havainnointi oli piirtänyt esiin näiden yhteyksien monihaaraisen tilojen kentän, 

jota seuraamalla syntynyt haastatteluaineisto rakensi kokonaisuuteen lisää kerroksia ja uusia 

kulkusuuntia. Käsitän, että juuri tämä aineiston monikenttäisyys, haastatteluympäristöjen 

vaihtelu, omat kokemukseni osana näitä ympäristöjä sekä toisaalta haastattelujen tunnelmien 

väliset kontrastit, kirkastivat esiin tärkeän havainnon; ihmisten vainajayhteyden kokemuksissa 

jotkin samat seikat toistuivat kerrasta toiseen, tulivat ne sitten esiin muistopöydän ääressä itkien, 

Facebook-muistoryhmään kirjoitettuna tai yliopiston kirjaston neutraalissa ympäristössä arkisesti 

keskustellen. Tällöin korostui huomio siitä, miten ihmiset kuvasivat vainajayhteyksiään 

ruumiillisten kokemustensa ja olemisensa tapojen kautta.  

       Tällaisenaan tutkielman tietynlaisen vertailun ja kerrostuvuuden kautta rakentuva tapa 

tuottaa tietoa tulee lähelle fenomenologista imaginaarisen variaation metodia. Uskonnontutkija 

Terhi Utriainen (2002) kirjoittaa, miten etnografiassa tässä lähestymistavassa kiinnostuksen 

kohteena olevaa ilmiötä lähestytään erilaisista suunnista ja tulokulmista, vaihtelevissa 

ympäristöissä ja tilanteissa, pyrkimyksenä paljastaa vertailun kautta avautuvia kokemukseen 

liittyviä yleisiä rakennepiirteitä (181). Käytännössä työni kohdalla olin ryhtynyt keräämään 
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aineistoani lähtökohtanani vainajayhteyden paikat sekä tilat, joiden kautta löysin itseni 

pohtimasta omaisen elävää ruumista eräänlaisena vainajayhteyden tilana ja alustana. Huomasin, 

miten aineiston vainajayhteyksien kentät ja niihin liittyvät kokemukset ristivalottivat toisiaan 

paljastaen niiden perustasta löytyvän kaikkia aineistojani yhdistävän alkupisteen; omaisen elävän 

ruumiin vainajayhteyden kenttänä, tilana ja kokemuksen keskuksena. 

 

2.4 Tutkielman eettiset kysymykset 

 
Olen aikaisemmissa alaluvuissa käsitellyt joitakin elävien ja kuolleiden välisten aktiivisten 

yhteyksien kulttuurissamme saamia negatiivisia merkityksiä. Yhtä aikaa minua kiinnostaa, voiko 

jatkuva yhteys vainajaan saada tutkimuksessa päinvastaisen, jopa yksilön kokemuksen ihanteena 

hahmottuvan vivahteen? Kiinnostus vainajayhteyden kokemuksien yleisemmin tutkimuksessa 

saamiin erilaisiin sävyihin on tutkielmassa myös osa omien tulokulmieni kriittistä reflektiota ja 

näkökulmieni lähtökohtien näkyvämmäksi tekemisen prosessia.20 Oman ajattelun mahdollisten 

taustapuitteiden punnitsemiseminen sai lisäpontta erityisesti eräästä työn aineistonkeruun aikana 

toteutetusta haastattelusta. Järjestin työtä varten yhdeksän vainajayhteyden kokemuksia 

käsittelevää haastattelua, mutta en varsinaisessa analyysissa hyödyntänyt näistä kuin kahdeksaa.  

Tilannetta selittää avoin tutkimusasetelmani; etsiessäni työhön haastateltavia, olin kiinnostunut 

elävien ja kuolleiden välisistä yhteyksistä, mutta kuvasin niitä haastattelupyynnössä 

tutkimusstrategisista syistä yleisellä tasolla ”vainajan muistamisena”.21 

       Alkuasetelma tuotti avoimuudestaan huolimatta haastatteluaineiston, jossa kahdeksan 

ihmistä kertoi yhteyden tunteistaan vainajaan, ja yksi haastateltava mielsi tämänkaltaisen ajattelun 

itselleen kokonaan vieraana. Vaikka en pystynyt hyödyntämään haastattelua tutkielmassa 

aktiivisten vainajayhteyksien kokemusten kuvaajana, huomaan sen esiin nostamien näkökulmien 

olleen jatkuvasti työn taustalla ainakin jossain määrin vaikuttamassa ajatteluuni; Haastattelu on 

tarjonnut muistutuksen aineistoni valtavirrasta eroavista kokemisen tavoista. Samalla se on saanut 

minut ottamaan etäisyyttä työn näkökulmiin ja pohtimaan kriittisesti tapoja, joilla yritän tuottaa 

tietoa läheisen kuolemaan liittyvistä kokemuksista.  

                                            
20 Esimerkiksi etnografiaan työssään perehtyneet tutkijat Pilvi Hämeenaho ja Eerika Koskinen-Koivisto (2014, 9) 

toteavatkin, miten etnografisen kirjoittamisen yksi tärkeä päämäärä on ”tehdä tutkijan tekemät valinnat näkyviksi ja 

siten myös tieteellisesti arvioitavaksi.” 
21 Yhteyksien neutraali kuvailu oli tietoinen valinta, sillä arvelin kokemuksen väärin sanoittamalla (esimerkiksi puhumalla 

yliluonnollisuudesta, tuonpuoleisuudesta tai yhteydestä kuolleeseen) rajaavani liian uskonnollisen kielen kautta 

aineistosta ulos ihmisiä, jotka olisivat esimerkiksi uskontokriittisiä tai maailmankatsomukseltaan uskonnottomia 

Tutkimusstrategia liittyi aikaisemman tutkimuksen havaintoon siitä, miten ihmiset eivät useinkaan yhdistä 

yhteydentunnettaan kuolleeseen läheiseen uskonnolliseksi ilmiöksi, ja miten myös uskonnottomiksi ja ateisteiksi itsensä 

määrittelevillä ihmisillä saattaa usein olla tunne aktiivisesta vainajayhteydestä (esim. Day 2012, 172–173; Jonsson & 

Aronsson 2015, 47–48).  
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       Aikaisempi tutkimus on esittänyt, miten yhteiskunnallisten toimijoiden ja tieteenalojen 

kuten lääketieteen, saattohoitoliikkeen, psykologian ja kulttuurintutkimuksen parissa tuotetaan 

kuolemaan sekä elävien ja kuolleiden välisiin suhteisiin liittyviä normeja ja diskursseja (Howarth 

2000, 2007; Walter 2017). Usein normien tuottajana kritiikkiä osakseen saa moderni länsimainen 

lääketiede, jonka kuolemasuhdetta pidetään kliinisenä, vastahankaisena ja kuolemankieltävänä.22 

Tutkijat ovat kuitenkin muistuttaneet, miten arvolatautuneita näkökulmia synnyttävät myös 

kuolemaan myötämielisemmin tai oman tulkintansa mukaan ”luonnollisemmin” tai 

”alkuperäisemmin” suhtautuvat tahot. Kuolemantutkija ja sosiologi Tony Walter (2002, 4) on 

verrannut saattohoitoliikettä ja sen alalla virinnyttä tietynlaiseen kuolematietoisuuteen pyrkivää 

ajattelua uskonnollisten revitalisaatioliikkeiden ideologioihin. Kuten tällaisten uskonnollisten 

liikkeiden sisällä myös saattohoitoliikkeen piirissä voi korostua näkemys yhdenlaisesta ainoasta 

oikeasta kuolemasuhteesta. Lisäksi esimerkiksi uskonnontutkija Brenda Mathijssen (2017, 3) ja 

sosiologi Annika Jonsson (2015, 285) ovat kukin tahoillaan huomauttaneet, miten elävien ja 

kuolleiden välisiä suhteita tarkastelevassa tutkimuksessa on viime vuosina keskitytty liiaksi 

tällaisten suhteiden jatkuvuuksiin, ja unohdettu niiden katkokset ja yksilöiden kokemukset 

suhteen lopuista. Tutkimuksessa onkin varoitettu tekemästä jatkuvasta yhteydestä vainajaan uutta 

normia ja tavoiteltavaa päämäärää (Valentine 2008, 4).  

       Nämä näkökohdat esiin tuomalla tähdennän, etten työssä halua olla itse tuottamassa 

normittavaa puhetta yhteyden jatkumisesta vainajaan jonkinlaisena ideaalina tai enemmän tai 

vähemmän oikeanlaisena suhtautumisena läheisen kuolemaan. Aineistossani yhteydet elävien ja 

kuolleiden välillä näyttivät tavanomaisilta, mutta en tämän havainnon kautta luonnollisestikaan 

pyri kuvaamaan ihmisten kokemusmaailmoja yleisemmällä tasolla. Haluan myös alleviivata, että 

en ajattele jatkuvan suhteen vainajaan vievän pois lähiomaisen kuoleman aiheuttamaa kärsimystä. 

Rakastettu omainen on kaikesta huolimatta lopullisesti poissa, ainakin siinä muodossa ja 

sellaisena kuin hänet on oppinut tuntemaan. En siis kirjoittamalla jatkuvasta yhteydestä vainajaan 

halua tehdä tyhjäksi aineistostani esiin nousevia kokemuksia kuolemaan liittyvistä (usein hyvin 

ruumiillisestikin kuvatuista) kaipauksen, tuskan, surun ja ahdistuksen tunteista.  

              Tunnistan myös, että työni liikkuu erityistä eettistä huolellisuutta vaativalla alueella. 

Kirjoitan ihmisten henkilökohtaisista kokemuksista, jotka liittyvät heidän elämänsä varrella 

sattuneisiin usein traumaattisiin ja koko loppuelämän uudelleen määrittäneisiin tapahtumiin. Olen 

yrittänyt tehdä sen niin kunnioittavasti, ja toisen kokemuksia kuunnellen kuin suinkin 

mahdollista. Samalla suodattaessani näitä kokemuksia tutkimusnäkökulmani ja teoreettisten 

orientaatioiden läpi, olen myös yrittänyt parhaani mukaan antaa tilaa omaisten niille antamille 

yksilöllisille sävyille ja merkityksien vivahteille.  

                                            
22 Tätä kritiikkiä ovat esimerkiksi koonneet yhteen osana artikkeliaan The denial of death thesis: sociological critique 

and implications for palliative care (2004, 124–125) Camilia Zimmermann ja Gary Rodyn. 
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3. TYÖN TEORIA: ELETTY RUUMIS, INTERSUBJEKTIIVISUUS JA VAINAJAYHTEYS 

 

Olen edellisessä luvussa kuvannut prosessia, jonka aikana olen alkanut ymmärtää ruumiin 

kokemuksen kehystävän koko tutkimusasetelmaani.  Ensinnäkin minua on kiinnostanut se tapa, 

jolla omaiset kuvaavat vainajayhteyksiään ruumiillisina kokemuksina ja osana omaa 

ruumiillisuuttaan. Toiseksi olen myös itse ymmärtänyt ruumiillisuuden tutkimusmetodina, jonka 

tarjoaa mahdollisuuden yrittää hahmottaa toisen ihmisen ainakin osin ”näkymättömän” piiriin 

kuuluvaa vainajayhteyden kokemusmaailmaa. Nämä lähtökohdat synnyttivät joukon 

lisäkysymyksiä; Kuinka voin tarkastella teoreettisesti ja käsitteellistää aineistosta esiin nousevia 

omaisten kokemuksia ja omia havaintojani? Millaista kuvaa ne välittävät ruumiillisuudesta? 

Minkälaisten teoreettisten näkökulmien kautta ylipäätään voisin kuvata, ja ehkä myös yrittää 

ymmärtää toisen ihmisen ruumiin kokemusta?  Ryhdyin etsimään vastauksia kysymyksiini 

erilaisista ruumiillisuutta käsittelevistä teorioista. Hain niistä keskustelukumppaneita, jotka 

tarjoaisivat näkökulmia ihmisten välisten suhteiden yhteydestä yksilön ruumiillisuuteen ja 

ruumiin kokemuksiin.  

             Löysin tätä kautta teoreettiseksi alkupisteeksi työlleni ruumiinfenomenologisen 

filosofian. Kohti tätä lähtökohtaa minut johdatti joukko eri alojen tutkimuksia, joissa 

ruumiinfenomenologian tai sen käsitteistön kautta oli lähestytty kuolemaan, ruumiillisuuteen ja 

ihmisten välisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä. (esim. Fuchs 2018; Hallam & al. 1999; Harper 

& al. 2011; Lawton 2000; Nowatzki & Kalischuk 2009; Richardson 2014; Utriainen 1999). 

Aloitankin teorialukuni kuvaamalla tarkemmin ruumiinfenomenologiaa ja siihen olennaisesti 

kuuluvia eletyn ruumiin ja intersubjektiivisuuden käsitteitä. 

 

3.1 Eletty ruumis ja intersubjektiivisuus 

 

Eletty ruumis ja intersubjektiivisuus liittyvät siis käsitteinä ruumiinfenomenologiseen filosofiaan, 

jossa niiden merkitykset yhdistyvät samalla kiinteästi toisiinsa.  Ruumiinfenomenologia23 on 

eletyn kokemuksen filosofiasta kiinnostunut tieteen ala, jonka piirissä ihmisen ruumista ei 

lähestytä ulkoapäin tutkittavana objektina, vaan ruumis on yksilön kokemuksen ja maailmassa 

olemisen kautta avautuva elävä ruumissubjekti. Ihminen on kytköksissä maailmaan eletyn 

ruumiinsa kautta, jonka välittämä kokemus ”ei ole palautettavissa tiettynä hetkenä tapahtuvaan 

aistimukseen” vaan on kiinteässä suhteessa omien kokemustensa ja maailmassa olemisensa 

                                            
23 Tässä luvussa esitelty ruumiinfenomenologinen teoria perustuu pitkälti ranskalaisen filosofi Maurice Merleau-Pontyn 

ajatteluun ja siitä tehtyihin tulkintoihin. Näissä tulkinnoissa korostuu usein erityisesti hänen teoksensa Phenomenology 

of Perception (1962).  
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tapojen historiaan. (Rautaparta 1997, 129–132.) Eletty ruumis koostuu siis tämän hetkisen 

ruumiin lisäksi sitä edeltäneistä kokemusten historiallisista kerrostumista (Langer 1989, 33).  

            Eletty ruumis hahmottaa ja havaitsee ympäristöään sekä muodostaa välitöntä 

esirefleksiivistä tietoa ja merkityksiä, jotka ovat olemassa ruumiin kokemuksessa jo ennen niistä 

muodostuneita mielen representaatioita. Se muodostaa myös yksilön käytännöllisen 

intentionaalisen otteen, suunnan ja tavan olla suhteessa ja kohti maailmaa. 

Ruumiinfenomenologiassa tämä maailmassa oleminen on myös pohjimmiltaan ihmistenvälistä 

eli intersubjektiivista ”maailmassa oloa ruumissubjektina toisten ruumissubjektien keskellä”. 

(Utriainen 1999, 46.) Tieto toisista ihmisistä ja ihmisten välisyydestä on siis sisäänkirjoitettu 

kokemukseemme maailmasta. Samalla intersubjektiivinen ja ruumiillinen maailmassa oleminen 

on myös kulttuurista. Olemme yksilöinä historiamme kautta kasvaneet osaksi kohtaamaamme 

maailmaa ja sen yhteisöllisiä ja kulttuurisia viitekehyksiä.  (Pulkkinen 2010, 38.)  

       Suhteessa työni aineistoon ja lähtökohtiin maailmassa olemisen ymmärtäminen eletyn 

intersubjektiivisen ruumiin kautta koettuna voi käsitteellistää ja tehdä ymmärrettävämmäksi 

yksilöä ympäröivien ihmisten ja kulttuurin vaikutuksen tämän ruumiillisen olemisen tapoihin ja 

perusteisiin.  Tästä teoreettisesta näkökulmasta käsin on ymmärrettävää, että omat läheiset ja 

tärkeät ihmisemme kuten perheenjäsenet, sukulaiset ja ystävät voivat vaikuttaa ja näkyä ruumiin 

kokemuksessamme ja siis koko maailmassa olemisemme tavassa. Samalla kuvatunlainen suunta 

aineistoni analyysiin voi osoittaa, miten ihmisten väliset suhteet, yhteenkuuluvuus, toisiamme 

kohti oleminen ja kiintymys eivät ole vain mielensisäisiä tuntemuksia, vaan miten niillä on 

ruumiillinen lähtökohta ja perusta.  

       Näitä lähtökohtia on tuotu esiin muun muassa kuolemaan liittyvää surua tarkastelevassa 

fenomenologisessa tutkimuksessa, jossa on pyritty tarkastelemaan omaisen surukokemusta sekä 

etsitty tähän kokemukseen kuuluvia rakennetekijöitä, joita on paikannettu varsinkin yksilöiden 

ruumiin kokemuksiin (DuBose 1997; Gudmundsdottir 2009; Nowatzki & Kalischuk 2009). 

Esimerkiksi psykiatri Thomas Fuchsin (2018) mukaan kuoleman kokemus voi erityisellä tavalla 

nostaa esiin ihmisten välisten suhteiden ruumiillisen perustan.  Artikkelissaan Presence in 

absence. The ambiguous phenomenology of grief hän käsittelee läheisen kuolemaan liittyvää 

omaisen ruumiin kokemusta, jossa menetyksen aiheuttamaa tuskaa kuvataan kehossa sykkivänä 

ammottavana haavana, tunteena siitä, että omaa ruumista olisi runneltu tai kokemuksena oman 

raajan tai kehon osan puuttumisesta kokonaan. Hän tulkitsee tätä silpoutumisen tunnetta ennen 

kaikkea merkkinä ihmisten välisten suhteiden ruumiillisesta rakentumisesta; kiintymys toiseen 

ihmiseen ei ole vain mielen sisäinen olotila, vaan osa elettyä ruumiin kokemustamme.  

Menettäessämme jonkun meille läheisen ihmisen emme menetä vain tuota toista, vaan myös sen 

osan itseämme joka on moniselitteisesti kiertynyt yhteen vainajan kanssa. (45–47.)  
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            Fuchs kirjoittaa, miten läheisen kuoleman kuvaaminen oman raajan menetyksenä voi 

kertoa tuskasta, jonka ennen yhteisesti kuolleen läheisen kanssa jaetun ruumiillisen todellisuuden 

(shared intercorporeality) särkyminen ja menettäminen saavat aikaan. Ruumiillisesti jaetulla 

todellisuudelle hän tarkoittaa esimerkiksi elämänkumppanien välisiä eletyn ruumiin 

kokemuksellisiin kerroksiin painuneita vastavuoroisia kehollisia olemisen muotoja, joissa 

ihmisten välille rakentuu yhteisiä tapoja puhua, katsoa, koskettaa, tervehtiä, elehtiä ja ylipäätänsä 

olla yhdessä. (47.) Huolimatta siitä, että Fuchs on kiinnostunut laajasti nimenomaan kuoleman 

aikaan saamasta surun kokemuksesta ja puhuu enemmän kuoleman aiheuttamista katkoksista ja 

lopuista, -elävien ja kuolleiden välisten yhteyksien sijaan-, hänen artikkelissaan on kuitenkin 

työlleni hyödyllinen lähtökohta. Fuchs tuo käytännön esimerkkien kautta esiin ihmisten välisten 

suhteiden ja kiintymyksen konkreettisesti ruumiillisesti rakentuneen perustan. Kuitenkin toisin 

kuin Fuchs, joka puhuu kuoleman yhteydessä tapahtuvasta ”jaetun ruumiillisen todellisuuden 

särkymisestä”, olen työssäni kiinnostunut juuri tähän jaettuun ruumiilliseen todellisuuteen 

liittyvistä kuoleman ylittävistä jatkuvuuksista.  

              Samalla myös Fuchsin analyysin osat, joissa käsitellään vainajan läsnäolokokemuksia 

tuntuvat oman aineistoni näkökulmasta ongelmallisilta. Fuchs kuvaa näitä kokemuksia 

eräänlaisina ”ruumiinmuistin” aiheuttamina takaumina, joita leimaa kokemuksen epätodellisuus, 

järjenvastaisuus ja vainajan ”muka-” tai ”ikään-kuin-läsnäolo”. Psykiatrina Fuchs ottaa kantaa 

myös siihen, missä määrin ja miten nämä ikään-kuin-läsnäolon ilmaukset ja kokemukset voivat 

olla surijalle hyödyksi suruprosessin eteenpäin viemisessä. Hän painottaakin, että tällaiset 

kokemukset voivat olla surijalle myönteisiä ja edullisia, kunhan kokija muistaa erottaa niiden 

symbolisen ei-todellisen luonteen. (52–55; 61–62.) 

       Aineistoni vainajayhteyksien kokemusten typistäminen pelkiksi ruumiinmuistin 

aiheuttamaksi takaumiksi aliarvioisi niitä tulkintoja, joita omaiset voivat näille kokemuksilleen 

itse antaa. Aineistossani ruumiilliset vainajayhteyden kokemukset tuntuvat välittävän tämän 

hetkistä, nyt-tapahtuvaa, tunnetta vainajan yhä jatkuvasta läsnäolosta, joka on ankkuroitunut 

omaisen omaan elävään ruumiiseen. Se voi välittää ajatusta sekä menneisyydessä, että 

nykyisyydessä vainajan kanssa yhteisesti jaetusta todellisuudesta. Käännynkin seuraavaksi 

kulttuurintutkimuksenpiirissä tuotetun kirjallisuuden pariin, joka voi ehkä paremmin 

käsitteellistää ja jäsentää teoreettisesti tätä aineistosta esiin nousevaa kokemusta. 

 

3.2 Vainajayhteys eletyn ruumiin intersubjetiivisena kokemuksena 

 
Elizabeth Hallam, Jennifer Hockey ja Glennys Howarth (1999) kirjoittavat teoksessaan Beyond 

the body Death and social identity elävien ja kuolleiden välisistä yhteyksistä, käsitellessään 

aviomiestensä menettäneiden naisten kokemuksia miesvainajan läsnäolosta ja vaikutuksesta 

leskinaisten elämiin. Hallamin ja hänen kollegoidensa aineistossa miesvainajien läsnäolo ei ole 
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leskinaisille vain mielensisäinen tunne, vaan fyysisiä kokemuksia leskien kehossa aikaansaava 

tosiasia. Kirjoittajat ovat kiinnostuneita niistä periaatteista, jotka tekevät miesvainajien biologisen 

kuoleman yli ulottuvan jatkuvan olemassaolon ja toimijuuden mahdollisiksi leskinaisten 

kokemuksissa. Heidän mukaansa miesvainaja on olemassa juuri leskinaisen ja vainajan välisessä 

yhteydessä ja samalla myös osana leskinaisen itseä ja ruumista. Viime kädessä leskinaisen elävä 

ruumis siis antaa tilan vainajan olemassaololle ja yhteyden kokemukselle tähän. Kirjoittajien 

tulkinta korostaa maailmassa olemisen ja yksilön itsen rakentumisen ihmisten välistä lähtökohtaa. 

Hallamin, Hockeyn ja Howarthin mukaan kuvatunlainen käsitys ruumiillisuudesta haastaa myös 

modernin länsimaisen ruumiskäsityksen, jossa keho hahmotetaan selvärajaisena kiinteänä muista 

erillisenä yksikkönään.  (147–152.)  

       Kirjoittajien analyysi luo käsitystä ruumiillisuudesta, jossa raja itsen ja toisen välillä on 

tulkittavissa huokoisena.  Hallam & al. viittaavat filosofi Christine Battersbyn ajatteluun (1993) 

ja hänen tapaansa ymmärtää ja määrittää ruumiin rajoja. Battersby kritisoi feministisistä 

lähtökohdista käsin maskuliiniseksi tulkitsemaansa tapaa, käsittää ruumis ehytrajaisena yksilön 

tiivisti sisäänsä sulkemana ”säiliönä” ja rakentaa samalla käsitystä ruumiista, jonka rajat voivat 

hahmottua myös muutospotentiaalien ja itsen sekä toisen välisten mukautumien kautta. Hän 

toteaa tällaisten moniselitteisemmin rakentuneiden ruumiinrajojen liittyvän usein juuri naisten 

kehollisuuden tuntoon, johon esimerkiksi raskauden ja kuukautiskierron myötä voi kuulua 

kokemuksia ruumiin rajapintojen ylityksistä ja muutoksista.  (35–38.) 24  

       Kaikkiaan edellä esitetyt ruumiinfenomenologiaan kytkeytyvät analyyttiset lähtökohdat 

rakentavat työn teoreettisen ytimen, jonka mukaan yksilön ruumiin kokemus on suhteessa toisiin 

ihmisiin rakentunut. Ympärillämme olevat ihmiset vaikuttavat kehon kokemukseemme ja 

ruumiillisen olemisemme tapoihin muodostaen heidän kanssaan esimeriksi ”yhteisesti jaettuja 

ruumiillisia todellisuuksia” kuten Fuchs (2018) kirjoitti. Olennainen on myös huomio ruumiiseen 

liittyvästä ajallisuudesta, jossa ruumiin välittämät kokemukset, merkitykset ja tieto eivät 

välttämättä jäljity tiettynä hetkenä koettuun aistimukseen, vaan ovat kytköksissä ruumiin 

kokemusten historiaan (Rautaparta 1997, 129–132). Yksilön kokemus toisen ihmisen 

vaikutuksesta ja läsnäolosta eletyn ruumiin kokemuksessaan ei myöskään välttämättä lakkaa 

tämän toisen kuolemaan, vaan muodostaa kehon kokemuksessa kuoleman ylittäviä jatkuvuuksia. 

Näin kuten Hallam & al.(1999) kirjoittivat, meille läheiset ihmiset voivat hahmottua myös osana 

omaa elettyä ruumistamme ja sen kokemusta vielä kuolemansa jälkeenkin. Yhtä aikaa näissä 

kokemuksissa raja itsen ja toisen välillä voi olla ymmärrettävissä huokoisena ja läpäistävissä 

olevana. 

                                            
24 Battersby täsmentää vielä myöhemmin tekstissään, ettei ajattele käsityksen ruumiin soljuvarajaisuudesta olevan 

jonkinlainen naiseuteen olemuksellisesti liittyvä normi tai ideaali, vaan haluaa kirjoituksellaan tuoda pikemminkin 

esiin, miten myös toisenlaisia tapoja ymmärtää ruumiillisuutta ja sen rakentumista voi ylipäätään olla olemassa. 
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4.  VAINAJA OSANA ELETTYÄ RUUMISTA 

  

4.1 Hän on minussa  

 
Olin jo aivan työn alkuasetelmista lähtien ymmärtänyt vainajayhteydet monipaikkaisina 

kokemuksina, joiden ilmeneminen ei rajautunut vain esimerkiksi hautausmaan aitojen 

sisäpuolelle. Esiymmärrykseni pohjalta olin kuitenkin kiinnostunut yhteyksistä melko tiukasti 

suhteessa tiettyihin paikkoihin. Vastoin odotuksiani aineistossa vainajayhteyksien kokemuksien 

kuvaukset, olivat paljon vaikeammin istutettavissa täsmällisiin tilallisuuksien kehyksiin, jäykkiin 

kategoriarajoihin tai määritelmiin.  

       Tutkimusasetelmani paikkalähtöisyys osoittautui työlle hyödylliseksi lähtökohdaksi 

ainakin kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin kuten olen jo työn metodiluvussa kirjoittanut, 

syvensivät näille paikoille tekemäni vierailut sekä niissä toteutunut havainnointi ymmärrystäni 

vainajayhteyksistä tehdessään minulle materiaalisuudellaan näkyvämmäksi tätä ilmiökenttää 

ylipäätään. Toiseksi kun esiymmärrykseni vainajayhteyksistä tiettyihin tiloihin liittyvänä sekä 

niistä nousevana ilmiönä törmäsi yhteen haastattelutilanteissa omaisten varsinaisten kokemusten 

ja käsitysten kanssa se paljasti esiin jotain olennaista. Kertoessaan miten eivät tunteneet jotain 

paikkaa (kuten verkon muistoryhmää, vainajan kanssa tämän elämän aikana jaettua yhteistä kotia 

tai läheisensä hautaa) vainajayhteydelleen välttämättömäksi tekijäksi tai ympäristöksi, omaiset 

määrittivät samalla vainajayhteyden ennen muuta itsensä ja eletyn elämänsä osaksi. Ulkoisia 

yhteydenpaikkoja ei tarvittu, sillä yhteyden koettiin elävän joka tapauksessa omassa itsessä 

(”minussa”).  

       Aineistosta voimakkaasti esiin noussut kokemus ”minussa olevasta” vainajayhteydestä, ei 

tarkoittanut sitä, että siinä esiintyneet itsen ulkopuoliset yhteydenpaikat olisivat olleet omaisille 

merkityksettömiä. Paikkojen arvoa kuvatiin usein tärkeänä, mutta samaan aikaan suhde niihin 

hahmottui muutoksille alttiina ja uudelleen määriteltävissä olevana.25Olenkin kirjoittanut jo 

aikaisemmin, miten esimerkiksi aviomiehensä menettänyt Tiina koki oman kotinsa ja erityisesti 

siellä olevan miehensä muistopöydän tärkeäksi vainajayhteytensä alustaksi.  Kuitenkin Tiina 

kertoi haastattelun yhteydessä halustaan pikkuhiljaa ajan kuluessa purkaa pöytänsä, ja totesi 

miten: ”jossain vaiheessa mä varmaan nostan kaikki tavarat paikoilleen.” Samoin Tiina kertoi 

tulevaisuudessa edessä olevasta, ja aluksi hänelle huolta aiheuttaneesta kodin vaihdosta. Tiinan 

muuttoon liittämä epävarmuus yhdistyi pelkoon siitä, menettäisikö hän kodin vaihdon myötä 

                                            
25 Kokemukset itseen paikantuvasta vainajasta ovat yhdistettävissä myös aikaisemman tutkimuksen havaintoon siitä, 

miten käsitykset vainajien olinpaikoista mukailevat sen kulttuurin elämäntapaa, jossa ne tulevat esiin (esim. Siikala 1992, 

108). 2000-luvun Suomessa ihmiset elävät maantieteellisesti varsin liikkuvaa elämää (esim. Aro 2007, 373–378), jolloin 

vainajayhteyden hellittämätön kiinnittäminen hautapaikkaan ei ole sen kestävyyden kannalta välttämättä kovin kauas 

kantoinen ratkaisu.  
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myös yhteydentunteen miesvainajaansa. Huolet olivat viime aikoina helpottaneet, Tiinan 

ymmärrettyä miehensä seuraavan tätä mukanaan myös uuteen asuntoon: ”kyllä Kari mukaan 

tulee, ihan samalla tavalla ku se ois tullut muutenkin.” (hTiina.) 

       Havainto yksilön ulkopuolisten yhteydenpaikkojen tietynlaisesta väliaikaisesta luonteesta 

leimaa koko aineistoani ja tulee esiin niin ikään tavassa, jolla moni haastateltava kertoi verkon 

muistoryhmien merkityksen haalenneen heille ajan kuluessa. Muistoryhmän sulkeminen tai sieltä 

eroaminen eivät tuntuneet vieraalta ajatukselta, ja osa piti sitä myös todennäköisenä 

lähitulevaisuutensa suuntana. Yhteydenpaikkojen merkityksien heikentyminen ei tarkoittanut 

vainajayhteyden voimakkuuden vähenemistä sinänsä. Pikemminkin ajan kuluessa saattoi näyttää 

siltä, että yhteys juurrutettiin vielä syvemmin osaksi nimenomaan omaa itseä, -ei jotain ulkoista 

paikkaa. Esimerkiksi Laura kuvasi yhteyden tytärvainajaansa olleen erityisen vahva perheen 

kesämökillä ensimmäiset vuodet tyttärensä kuoleman jälkeen. Samalla mökiltä lähteminen oli 

ollut toistuvasti vaikeaa: 

Mul oli vuos sit vielä niin, et mä itkin joka kerta, ku me lähettiin mökiltä. Koska 

mul oli sellanen tunne, et mä jouduin ikään kuin sanomaan hyvästit. Ku se 

läsnäolontuntu on siel niin voimakas. (hLaura.) 

 

Laura toi esiin haastattelussa myös, miten hän oli muutaman vuoden ajan kuoleman tapauksen 

jälkeen kokenut tyttärensä läsnäolon olevan kiinnittynyt nykyistä voimakkaammin erilaisiin 

paikkoihin. Samalla näistä irrottautuminen tai erossa oleminen oli tuntunut työläältä, sillä Lauran 

kokemuksessa eronteko oli merkinnyt omasta kuolleesta lapsesta etääntymistä. Laura kertoikin 

haastattelussa olleensa noihin aikoihin vielä ”muutosvaiheessa”, kuvaten ilmauksella 

vainajayhteytensä uudistumisprosessia. Sen päätepisteessä hän oli ymmärtänyt, miten yhteys 

kuolleeseen tyttäreen on koettavissa joidenkin ulkoisten paikkojen sijaan juuri oman itsen ja 

eteenpäin kulkevan elämän osana. (hLaura.)26 

       Käytännössä joka ikinen haastateltava päätyi tavalla tai toisella toteamamaan, miten 

yhteyden kokemus vainajaan ei ole riippuvainen ulkoisista paikoista, vaan kumpuaa ja on 

olemassa omaisessa itsessään. Esimerkiksi aviomiehensä menettänyt Johanna totesi, kuinka 

”pitää miestä mukana” arjessaan ja miten: 

 

…se yhteys voi olla ihan vaik tiskatessa tai ihan mis tahansa. Se on se minun 

ajatus, et se ei oo sidottu mihinkää paikkaan. (hJohanna.) 

 

Keskeistä on, miten tällaisten vainajayhteyden tietynlaisten paikattomuuden kokemusten kautta 

haastatteluissa päädyttiin toteamaan miten itseasiassa -ei vain vainajaan tunnettu yhteys-, vaan 

                                            
26 Tulkitsen, että Laura tarkoitti tässä kohden vainajayhteyttään nimenomaan myös ruumiin kokemuksen kautta 

avautuvaksi, sillä hän päätyi ”muutosvaiheensa” määrittelyn lopuksi toteamaan (jo tämän tutkielman nimessä esiin 

tulleen ilmauksen mukaisesti) tyttären olevan mukana jokaisessa ”hengenvedossaan ja hetkessään” (hLaura). 
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myös itse vainaja ”elää minussa” / ”elää mussa”, ”on minussa”, on mukana tai kulkee mukana 

”tuol takaraivossa” ja ”mielessä”.27  

       Kaikkiaan siis aineistossa erilaiset vainajayhteyden paikat saattoivat näyttäytyä 

toissijaisilta tai merkityksettömiltä, koska viime kädessä omainen itsessään oli se paikka tai tila, 

josta vainaja ei häviäisi ja katoaisi pois. Tämän havainnoin tekeminen oli itselleni yksi työn 

perustavanlaatuisimmista oivalluksista, joka viitoitti ajattelemaan omaista itseään tämän 

yhteyden lähtökohtana. Tässä kohden itselleni keskeinen niin ikään oli aineistosta tehty (ja työn 

teorialuvussa esitettyjen ruumiinfenomenologian näkökulmien kautta jäsentyneemmäksi 

hahmottunut) havainto siitä, miten kertoessaan vainajayhteytensä olevan kytkeytynyt omaan 

itseensä, omaiset kuvasivat omaa olemassaoloaan vahvasti sekä ruumiillisuuden että ihmisten 

välisten suhteiden kautta rakentuneena. ”Minussa oleva” vainajayhteys oli selvästi olemassa 

toisiin suhteessa olevassa ja suuntautuneessa yksilössä, joka oli myös kehollinen kokija, tekijä, 

aistija ja havaitsija. Käytännössä kun omaiset kuvasivat vainajayhteyksiään, he kertoivat samalla 

tavalla tai toisella omasta eletyn ruumiin kokemuksestaan, jonka osaksi vainajan olemassaolo 

puolestaan eri tavoin liitettiin. Kuolleen läheisen koettiin näin jatkavan elämäänsä esimerkiksi 

omaisen hengityksen, sydämen sykkeen sekä omien kehon eleiden, ilmaisutyylien tai olemisen 

tapojen osina.  

       Nähdäkseni vainajayhteyden kokemukset, joissa oma ihmisenä oleminen, eletyn ruumiin 

kokemus ja ihmistenvälisyys yhdistyvät vaikeaselkoisellakin tavalla toisiinsa, heijastavat suoraan 

ruumiinfenomenologian perusajatuksia, joiden mukaan yksilö on maailmassa ja muodostunut 

”minuksi” kehollisena ihmisenä oman ruumiillisen maailmaan ja toisiin ihmisiin kytkeytymisensä 

kautta (esim. Hotanen 2010, 134–139; Utriainen 1999, 44–49). Ryhdyinkin tässä vaiheessa 

tutkielman paikkalähtöisyyden ja tilallisuuden kehyksen kautta pohtimaan omaista eräänlaisena 

orgaanisena tilana, jonka eletyn ruumiin aistikokemuksissa sekä perustoiminnoissa niin vainajaan 

tunnettu yhteys kuin vainajan olemassaolokin saavat jatkuvuutensa.28 Pohdin tämän lisäksi, miten 

omaisen eteenpäin kulkeva eletty ja kehollisesti koettu elämä sekä siihen liittyvät arjen 

ruumiillisesti toteutetut käytännöt, olemisen tavat sekä aistihavainnot saattoivat tarjota ehkä 

laajemmankin tilan vainajan olemassaolon pysyvyydelle ja vaikutus mahdollisuuksille.  

       Tärkeä oivallus oli niin ikään, miten halki aineiston toistuva omaisten käsitys ”minussa 

elävästä” tai ”minussa olevasta” vainajasta havainnollistaa erityisen selkeäpiirteisesti 

                                            
27 Ohessa olevat lyhyet lainaukset ovat haastatteluaineistossani Marian, Riinan, Helin, Lauran, Johannan ja Saaran 

esittämiä. Samankaltaiset ilmaukset kertautuivat haastattelujen aikana hieman eri tavoin toistettuna kaikkien kahdeksan 

haastateltavan omaisen sanomana. Tärkeää onkin lisäksi, miten nämä haastatteluissa esiin tulleet määrittelyt saivat 

minut kiinnittämään huomiota myös tapoihin, joilla verkon muistoryhmissä vainajista ja näihin tunnetusta yhteydestä 

puhuttiin. Näin palattuani haastattelujen jälkeen ja niiden aikana selaamaan verkon muistoryhmien sisältöä, tajusin 

samalla, kuinka yleistä myös niissä puhe vainajasta osana omaista itseään olikaan.  
28 Tähän ajatukseen sain erityisen paljon tukea työn teorialuvussa esitellystä Hallamin, Hockeyn ja Howarthin (1999, 

150–151) tekstistä, jossa he puhuvat leskinaisten yhteyden kokemuksista miesvainajiinsa hyvin samansuuntaisesti 

rakentuneena. 
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ruumiinfenomenologian käsitystä yksilön olemassaolon intersubjektiivisesta rakentumisesta. 

Omainen kuvaa toista ihmistä, siis omaa kuollutta läheistään, kirjaimellisesti itsensä osana. 

Samalla olennaista on, miten ilmaus piirtää esiin kokemuksen itsen ja toisen ihmisen välisen rajan 

huokoisuudesta. Kun vainaja on olemassa osana omaista, eivät nämä kaksi välttämättä 

ihmisyksilöinä näyttäydy toisistaan tarkkarajaisesti erillisinä yksikköinä, vaan heidän 

olemassaolonsa voi tulkita ilmenevän jossain määrin päällekkäisenä ja toisiinsa limittyneenä.

        Merkityksellistä on myös, miten aineistossa vainaja ja tähän koettu yhteys ei ollut 

selvästikään ilmaantunut osaksi omaisten ruumiin kokemusta tyhjästä. Vainajayhteyden 

kokemukset olivat kiinteässä suhteessa omaisen ja vainajan menneisyydessä yhteisesti 

kehollisestikin jakamaan historiaan ja arkeen. Samalla vainajan ja omaisen välisen suhteen 

kuvattiin olleen vainajan yhä eläessä monella tapaa erityinen ja poikkeuksellisen läheinen. Usea 

haastateltava korostikin, miten kuolema ei yksinkertaisesti pystynyt viemään pois heiltä vainajan 

kanssa vielä tämän eläessä yhteiseksi rakentunutta tapaa olla maailmassa ja ymmärtää 

todellisuutta. Tästä katkeamattomuudesta kertoo usein juuri omaisen ruumiin kokemus ja 

esimerkiksi tapa, jolla monet omaiset ymmärsivät vainajan olevan usein yhä siellä missä tämä oli 

eläessäänkin ollut: osana omaisen kehollisestikin rakentuneita arjen käytäntöjä ja rutiineja. 

       Esimerkiksi isänsä pitkälti yli 10 vuotta sitten menettäneelle (ja tähän edelleen vahvaa 

yhteyttä tuntevalle) Marialle isävainaja: ”elää koko ajan mukana päivittäisessä toiminnassa, et ei 

se sieltä minnekään katoa” (hMaria).  Marian kokemus yhteydestä isävainajaan liittyi suoraan 

näiden kahden yhteisesti jakamaan historiaan ja arkeen. Hän kytki isävainajansa läsnäolon 

elämässään (aikaisemmin isänkin kanssa jaettuihin ja tähän yhdistyviin) jokapäiväisiin toimiin, 

joiden tässä hetkessä toistaminen tuntui rakentavan Marialle myös isävainajan yhä jatkuvaa, nyt 

tapahtuvaa olemassaoloa: 

 

…me tehtiin niin paljon erilaisia asioita yhdessä, ni sen takia ihan tavallisessakin 

arjessa voi se olla [vainajan läsnäolo]. Et hän oli sellanen auttavainen isä. Teki 

myös ruokaa ja jopa pesi myös pyykkiäkin. Et hän ei ollut mikään tällainen 

perinteinen mies. (hMaria.) 

 

Samaa ajatusta yhteiseksi rakentuneen todellisuuden särkymättömyydestä välitti myös Marian 

tapa jutella toisinaan isävainajalleen. Työn teoreettisesta näkökulmasta kiinnostavia ovatkin ne 

selitykset, jotka Maria itse antoi tämän keskusteluväylän olemassaolon mahdollisuudelle 

ylipäätään. Puhuimme Marian kanssa haastattelun aikana tapauksesta, jossa hän oli pian isän 

kuoleman jälkeen purkanut tälle huoliaan ääneen ensimmäisiä kertoja: 

 

Minä: Luulet sä, et hän kuuli sit sen? 

 

Maria: Joo kyllä hän kuuli. Hän varmaan ties sen jo ennen kuin mä olin ees 

kertonut. Et on voinut aistia sellasia asioita. Niinku monesti läheiset ihmiset voi 
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aistii, vaikka et sä ois heille mitään kertonutkaan. Et sulla ois joku asia vaikeeta, 

et he on jo aistinut sen sinussa. Et joo hei minä olen huomannut jo. (hMaria.) 

 

Maria kertoo, miten toisilleen läheiset ihmiset voivat olla virittyneitä aistimaan toistensa tunteita 

ja kokemuksia. Yhteys yksilöä ympäröiviin läheisiin ihmisiin saattaa olla muodostunut niin 

likeiseksi, etteivät asiat ymmärretyksi tullakseen välttämättä tarvitse edes sanallista muotoa. Ne 

ovat koettavissa tai Marian sanoin ”aistittavissa” ei-verbaalisella tasolla. Hahmotan tässä kohden 

aistimisen nimenomaan ruumiillisena kokemisen ja tietämisen tapana, jolloin siis Marian 

kokemuksessa ihmisten välinen yhteys on olemassa myös ruumiin kautta koettuna. Oleellista niin 

ikään on, miten Marialle isän kuolema ei ole purkanut tätä kahden välistä yhteyttä: 

aineistoesimerkissä isävainaja kuuli hänen ongelmansa, mutta aivan kuten tämän eläessäänkin 

todennäköisesti tiesi ne jo ennen kuin ne saivat ääneen lausuttua muotoa. Maria toikin 

haastattelussa vielä monta kertaa esiin, miten vainajayhteys ei vaadi omaiselta yllä pysyäkseen 

ääneen lausuttuja sanoja tai muita ulospäin näkyviä tekoja tai rituaaleja. Omaisessa itsessään 

oleva, sisäisesti tunnettu vahva kokemus ja varmuus vainajan läsnäolosta omaisen elämässä (ja 

tässä itsessään) riittää. Näin Maria totesi vielä, miten juttelee isälleen nykyisin pääosin mielessään 

sillä: ”ei mun tarvi enää sanoa sitä ääneen” (hMaria).  

       Samansuuntaisesti vainajayhteytensä rakentumisesta kertoi esimerkiksi Tiina. Puhuimme 

haastattelun aikana hänen toiminnastaan Facebook-muistoryhmissä, jolloin Tiina vastasi tavalla 

joka alleviivaa yhteiseksi miehensä kanssa vuosien saatossa rakentuneen todellisuuden merkitystä 

vainajaan koetulle yhteydelle: 

 

Minä: Miten sit ku kirjotat tonne ryhmään noita tervehdyksiä ja kuulumisia, ni 

aatteletko, että sun mies voin ne kuulla? 

 

Tiina: Mä en tiedä. Monta kertaa itsestäni on tuntunut siltä, että ihan ku se tietäis 

jopa mun ajatukset. Me oltiin niin pitkään yhessä, ni tavallaan se toinen tiesi sun 

ajatukset ihan sanomattakin. (hTiina.) 

 

Tiinan vastauksessa korostuu jälleen kahden ihmisen välinen katkeamaton yhteys, mutta yhtä 

aikaa myös aineistolleni tyypillinen vainajayhteyden ulkoisiin paikkoihin liittyvä ei-

ehdottomuuden luonne. Tiina on kirjoittanut Facebook-muistoryhmään miehelleen tervehdyksiä 

ja omia kuulumisiaan. Loppujen lopuksi kuitenkin näyttää siltä, ettei hän itsekään ajattele 

tarvitsevansa muistoryhmää vainajayhteytensä väyläksi, sillä toisinaan Tiinasta tuntuu siltä, että 

miesvainaja on joka tapauksessa jo ennalta tiennyt Tiinan ajatukset.  
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4.2 Eletyssä, biologisessa kehossa 

 

Ymmärrys juuri ruumiillisesti olemassa olevasta vainajayhteydestä saa tukea aineiston 

kokemuksista, joissa omaiset liittävät vainajan sekä tähän tunnetun yhteyden jonkin koko elämää 

rytmittävän kehon perustoiminnon osaksi. Samalla vainajayhteyttä ei kuvata vain yleisellä tasolla 

”minussa olevana”, vaan yhteyden ruumiillisuus konkretisoituu sen tarkentuessa osaksi jotain 

tiettyä kehonkohtaan ja sen toimintoja. Vainajaa ja tätä kautta myös tähän tunnettua yhteyttä 

kuvataan työn eri aineistoissa esimerkiksi osana omaisen sydäntä, rinta-alaa, silmiä, selkärankaa- 

ja ydintä, aivoja, takaraivoa, käsiä, ihoa sekä vielä syvemmälle kehon pinnan alle kurkottaen, jopa 

mikroskooppisella tasolla pureutuen, omia soluja ja geenejä. Näiden elimien ja kehonkohtien 

toiminnoissa puolestaan vainajayhteyttä koetaan muun muassa osana omaisen hengitystä, 

sydämen sykettä ja sen pumppaamaa verenkiertoa.29 

       Läheisen kuolemaan liittyvien kokemusten heijastuminen ja esilletulo omaisen kehon 

kokemuksissa ja sen perustoiminnoissa on tutkimuksessa verrattain usein esitetty havainto. 

Esimerkiksi uskonnontutkija Mari Pulkkinen (2016) kirjoittaa väitöskirjassaan, miten läheisensä 

menettäneet ihmiset kuvaavat kuoleman liittyvän surun tuntuvan ja olevan koettavissa omissa 

elintoiminnoissa ja niiden hankaluudessa. Pulkkisen aineistossa omaiset kokivat erilaisia oireita 

ja muutoksia hengityksessään, unen laadussaan ja unissaan ylipäätään sekä sydämen 

toiminnassaan. (154–155.) Tämän ohella suomalaisen neurotieteen piiristä nousevassa tunteiden 

kehollisuutta kartoittavassa tutkimuksessa (Nummenmaa & al. 2013) 30  on havaittu, miten ihmiset 

mieltävät erilaisten tunnekokemusten (niin kuin surun ja rakkauden) olevan lähtöisin tai enemmän 

koettavissa tietyissä kehonkohdissaan kuten juuri omassa rinta-alassa. Samassa tutkimuksessa 

tuodaan niin ikään esiin, miten tämä tunteiden kehollisuus ilmenee tavassa, jolla puhumme 

tunteistamme tietynlaisten kehollisten ilmausten -kuten vaikkapa toteamuksen särkyneestä 

sydämestä- kautta. (646.)  

       Ruumiinfenomenologiaa laajasti työssään käsitellyt tutkija Michael Jackson (1983, 131–

132) onkin kirjoittanut, miten usein yksilöiden puheilmaisussa kehoon liittyvät metaforat eivät 

itseasiassa ole vain kielikuvia, vaan voivat ilmentää ja tehdä näkyväksi subjektin kokemusta 

maailmassa olemisesta nimenomaan ruumiillisesti rakentuneena. Näin suhteessa aineistoni 

omaisten käsityksiin, sekä näihin aikaisemman tutkimuksen näkökulmiin ymmärrän, että omaisen 

kuvaus esimerkiksi oman hengityksen osana kulkevasta vainajasta ei ole vain runollinen 

                                            
29 Ohessa oleviin aineistoesimerkkeihin on hyödynnetty työn aineiston haastatteluja, blogeja sekä muistoryhmiä. 
30 Nummenmaan ja tämän kollegoiden tutkimuksessa koehenkilöt (~701) saivat sijoittaa tutkijoiden valitsemien 

ärsykkeiden (kuten eri tunteita heijastavien kasvonilmeiden kuvien, tarinoiden ja elokuvien) herättämiä omia 

tunnekokemuksiaan ihmiskehoa esittävälle siluettikuvalle. Koehenkilöt värittivät kuvan kehonkohtia, joiden toiminnan 

he kokivat voimistuvan tai vähenevän suhteessa tiettyyn omaan tunteeseen. Tutkijat loivat aineistosta kerrostuvasti esiin 

nousevien havaintojen kautta ”kehon tunnekarttoja”, joissa osoitetaan eri tunteiden toistuva kokeminen eri 

kehonkohdissa.   
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kielikuva, vaan voi välittää konkreettista elettyä kehollista kokemusta ruumiillisesti rakentuneesta 

yhteydestä vainajaan.  

       Aineistossani kaikkein keskeisimmät ihmiskehoa ylläpitävät elintoiminnot ovatkin 

ruumiintoimintoja ja aluetta, joissa yhteysvainajaan voi olla koettavissa. Esimerkiksi poikansa 

menettänyt nainen kirjoittaa Facebook-muistoryhmässä poikavainajalleen, kertoen ensin laajasti 

tätä kohtaan tuntemastaan kaipauksesta ja yhteydestä. Tekstinsä lopuksi kirjoittaja päätyy vielä 

toteamaan poikansa olevan itsessään ”virtaava oma sydänvereni.” (ryhmä1.) Vainajayhteys 

tuntuu näin olevan kirjoittajalle osa nimenomaan hänen toimivaa, siis verta pumppaavaa, 

elimellistä ja lihallista kehoaan, jonka elintoimintojen osaksi myös poikavainajan olemassaolo 

paikantuu. Samalla voi ymmärtää, että kirjoittajalle omat kehontoiminnot eivät ole vain 

mekaanisia biologisia prosesseja, vaan niihin liittyy oman eletyn kokemuksen kautta avautuva 

merkitys; kirjoittajan voi tulkita mieltävän oman verenkiertonsa kahden ihmisen välisen 

yhteenkuuluvuuden kokemisen keskukseksi.  Yhtä aikaa kirjoituksen kautta vainajayhteyden 

kehollisuudesta muodostuu sangen läpikotainen ja dynaaminen kuva; vainaja ymmärretään osaksi 

koko oman ruumiin halki kulkevia, sen joka sopukkaan yltäviä, jatkuvassa liikkeessä olevia 

vitaalisia elintoimintoja. Tämän lisäksi kokemus kertoo jotakin oleellista kahden ihmisen välisistä 

rajapinnoista. Kun äiti kirjoittaa verenkierrostaan paikkana, jossa poikavainaja jatkaa olemistaan, 

voi äidin tulkita niin ikään kokemuksessaan jakavan verenkiertonsa poikansa kanssa. 

Ajattelenkin, että tässä aineistoesimerkissä itsen ja toisen välinen raja on ymmärrettävissä, -ei 

vain huokoisena-, vaan jo perustavalla tavalla läpäistynä.  

       Edelleen äidin kirjoituksen poikavainajasta omana sydänverenään voi liittää ajatukseen, 

siitä miten sosiaaliset suhteet ovat olemassa ihmisiä yhdistävän kehoon sisäänrakennetun 

kytköksen kautta. Äidin kirjoitusta on mahdollista tulkita tavalla, joka alleviivaa äitiä ja poikaa 

yhdistävää lihallista alkuperää, siis näiden kahden biologista samuutta ja heidän jakamaansa 

verisukulaisuutta. Vainajan ja omaisen välisen biologisestikin kehossa rakentuneen yhteyden 

korostaminen on aineistossani laajemminkin tyypillinen keino kertoa vainajayhteyksistään juuri 

sukulaisvainajistaan puhuville omaisille. Esimerkiksi vahvaa yhteyttä kuolleeseen isäänsä tunteva 

Maria, kertoi haastattelussa yhteydentunteen kumpuavan ja vaikuttavan omassa jokapäiväisessä 

elämässään osin myös isän ja tyttären jakamien geenien kautta: 

 

Mä itse muistutan paljon mun isääni ja mä oon geneettisesti osa isääni. Et sen 

ymmärtäminenkin jo, et se on niinku päivittäistä, päivittäisellä tasolla jo. 

(hMaria.) 

 

Maria siis kertoo vainajayhteydestään ruumiillisuutensa kautta, ja puhuu samalla omasta 

kehostaan varsin anatomisestikin tarkalla tavalla. Ymmärrän, että tämänkaltainen omaan 

biologiaan ulottuva kokemus vainajaan tunnetusta kehollisesta yhteydestä alleviivaa yhteyden 

tämänpuoleiseen ja materiaaliseen maailmaan kuulumista. Kysymyksessä ei tässä kohden näytä 
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olevan tuonpuoleinen henkimaailman ilmiö, vaan selvästi myös omaisen lihassa ja veressä 

olemassa oleva, omiin soluihin asti koodattu tosiasia. 

       Niin ikään isän ja tyttären välisestä sidoksesta kirjoittaa Facebook-muistoryhmässä nainen, 

joka liittää vainajayhteytensä omaan hengitykseensä. Kirjoittaja kertoo, miten on aina ajattelut 

olleensa ”yhtä isäni kanssa”. Nyt isän kuoleman (tekstissä ”isän viimeisen hengenvedon”) jälkeen 

tytär tuo esiin, miten kokee hengittävänsä nykyisin itse ”meidän molempien puolesta”. 

(ryhmä11.) Kirjoittaja siis korostaa tekstissään halki elämänsä tuntemaansa lujaa sidettä isäänsä, 

mutta esittää myös, miten isän biologisen kuoleman jälkeen tämän ja tyttären välinen side on 

koettavissa uudessa fyysisessä ilmenemismuodossa, siis osana tyttären omaa hengitystä. 

Tekstissä toistuu jo aiemmin esiin noussut ajatus omaisen oman tärkeän elintoiminnon 

jakamisesta yhteisesti vainajan kanssa. Samalla kuitenkin sen ilmaisutyyli ja erityisesti puhe isän 

”puolesta” hengittämisestä, saa pohtimaan voivatko kokemukset vainajasta osana oman kehon 

perustoimintoja liittyä ajatukseen vainajaa kohtaan toteutuvasta hoivasta, tämän tarpeiden 

täyttämisestä, ehkäpä myös jonkinlaisesta velvollisuudentunnosta?  

       Ymmärränkin tekstin kautta, että tytär kokee isänsä puolesta hengittäessään antavansa 

biologisesti kuolleelle, siis ”viimeisen hengenvetonsa vetäneelle”, isälleen juuri sen mitä tältä 

puuttuu; hengittävän ja elossa olevan kehon. Kokemus voi varmasti olla tyttärelle lohtua tuova ja 

tarjoaa kenties niin ikään tunteen omasta toimijuuden mahdollisuudesta suhteessa kuoleman 

elämää hävittävään voimaan. Se korostaa myös tyttären omaa aktiivista tekemistä ja 

osallistumista vainajayhteyden ylläpidolle, ja mukailee samalla laajemmin aineistossani usein 

toistuvia kuvauksia, jotka kertovat omaisen esimerkiksi itse ”kantavan” tai ”kuljettavan” (esim. 

hLaura, hMaria, ryhmä1) vainajaa elämänsä ja kehollisuutensa osana. Yhtä lailla merkityksellistä 

onkin, miten tämänsuuntaiset omaisten keholliset vainajayhteyden kokemukset paljastavat jotain 

olennaista omaisten ymmärryksestä vainajista olentoina. Kuolleet läheiset eivät selvästi ole vain 

tuonpuoleisia ei-materiaalisia olentoja, vaan että heillä näyttää olevan hyvin konkreettisia 

materiaalisia tarpeita, kuten halu hengittää.  

       Kaikkiaan siis aineistossani vainajasta sekä näin myös vainajayhteydestä puhutaan osana 

omaisen melko anatomisestikin yksityiskohtaisesti kuvattua kehoa. Tässä alaluvussa esitetyt 

omaisten kokemukset saavatkin pohtimaan myös laajemmin kysymystä siitä, miksi 

vainajayhteyksistä puhutaan ylipäätään usein juuri omien ruumiin kokemusten ja toimintojen 

kautta? Pohjimmiltaan ymmärrän tutkielmassa ihmisenä olemisen ja siihen liittyvät erilaiset 

kokemukset ruumiillisesti rakentuneena, jolloin myös vainajayhteys näyttäytyy itsestään selvästi 

kehollisena kokemuksena. Kuitenkin pohdin yhtaikaa voiko läheisen menetyksen kokemuksen 

usein hyvin äärimmäiseksi kuvattu kuormittavuus erityisellä tavalla piirtää esiin ehkä muuten 

omaisten oman olemassaolon taustaolosuhteisiin jäävät peruselintoiminnot kuten vaikkapa juuri 

hengityksen ja sydämen sykkeen. Esimerkiksi verkon muistoryhmissä näytti siltä, että läheisen 
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menetyksen jälkeen omaisen elämä saattoi ikään kuin pienentyä näiden kehontoimintojen 

ympärille. Ryhmissä omaiset kuvasivat esimerkiksi ”ihan vaan hengittelyä” ja ylipäätään 

”olemista” erityisen vaikeiden läheisen kuoleman kauheuden täyttämien päivien läpiviemisen 

päätehtäväkseen (esim. ryhmä1). Tuntuisi niin ikään luontevalta, että läheisen menetyksen 

kokemus voisi herkistää ihmisen havainnoimaan omaa ruumiillista olemistaan sekä saada yksilön 

ikään kuin kääntymään itseensä päin ja ehkä myös alleviivaten virittää esiin kokemuksen omasta 

ruumiillisuudesta, jonka osaksi vainajakin usein paikallistetaan.  

 

4.3 Aina sydämessäni 

 
Aineistossa omaisen sydän on ylivoimaisesti useimmiten esiin nouseva kehonkohta, jonka osana 

ja toiminnan kautta aktiivisesta vainajayhteydestä kerrotaan. Ilmaus jossa vainajan kuvataan 

olevan ”aina sydämessäni” on lukuisine eri variaatioineen jatkuvasti toistuva omaisten tapa kertoa 

katkeamattomasta yhteydestä kuolleeseen läheiseen. Samalla toteamuksen ympärille tiivistyy 

työni kannalta olennaisia käsityksiä: se kuvaa vainajaa osana elävää ruumista ja asettaa eletyn 

ruumiin vainajayhteyden keskukseksi.  

       Sydämen merkityksistä kulttuurintutkimuksen näkökulmasta on kirjoittanut esimeriksi 

Marja-Liisa Honkasalo (2008) Pohjois-Karjalaisten sydänsairauksien yhteisöllisiä ja kulttuurisia 

merkityksiä käsittelevässä etnografiassaan Reikä sydämessä.  Honkasalo toteaa sydämen olevan 

”kulttuurisista kielikuvista tiheää” aluetta, joka myös yhdistyy voimakkaasti ihmisten välisiin 

suhteisiin. Kun hänen etnografiansa informantit puhuvat sydämestään, he puhuvat samalla 

suhteestaan toisiin ihmisiin. (171.) Samoin uskontososiologi Meredith McGuire (1990, 289) on 

tuonut esiin, miten symboli- ja strukturalistisen antropologian piirissä tiettyjä sisäelimiä on 

tulkittu eräänlaisina kognitiivisina kaavoina tai karttoina, jotka kuvaavat yksilön tärkeitä 

sosiaalisia suhteita.  

        Oman työni kohdalla toteamus omasta sydämestä vainajan olinsijana toistui aineistonkeruun 

alkumetreillä esimerkiksi Facebook-muistoryhmissä niin usein, etten osannut edes kiinnittää 

siihen huomiota, vaan sokeuduin lauseen tutulle fraasinomaisuudelle. Jotkin haastattelutilanteet 

vaikuttivatkin tämän näkökulman esiin piirtymiseen erityisen voimakkaasti, ja havainnollistavat 

samalla, miten arvokasta ihmisten kasvokkainen kohtaaminen tutkielman tulokulmien 

kehkeytymiselle lopulta oli. Esimerkiksi tyttärensä menettänyt Laura kirjaimellisesti osoitti minut 

kädellään katsomaan omaa kehoaan ja sen merkitystä vainajayhteydelleen. Kun puhuimme 

Lauran kanssa hautapaikan merkityksestä vainajaan tunnettuun yhteyteen, hän totesi: 

 

Mä oon välillä ihan pahoillani sellasten äitien puolesta, jotka pakkomielteen 

omaisesti vuodesta toiseen käy siellä haudalla. Jotenkin ku se mun oma kokemus 

on niin voimakas, et ku ei se laps oo siellä! Ne käy palvomas jotain kivipaasii. 
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Mä ymmärrän, et ei he käy sen kivipaaden takii, vaan et täällähän se laps on! 

[painaa rintaansa kämmenellään] (hLaura.) 

 

Lauran käden omaan sydämeen ja ruumiiseen viittaava ele oli näkökulman määrittäjänä tärkeä, 

sillä se välitti ajatusta tytärvainajasta osana äidin itseä, sisintä ja sydäntä. Tässäkin kohden tosin 

olennaista on, miten käsitys vainajayhteydestä oman sydämen osana suodattuu esiin suhteessa 

Lauran käsitykseen siitä missä hän ei ajatellut tytärvainajansa olevan. Laura kuvaa hautoja 

vainajayhteydelleen merkityksettöminä ulkokohtaisesti hahmottuvina ”palvottavina” 

”kivipaaseina”, joiden kivinen elottomuus on tulkittavissa hänen kokemuksessaan asettuvan 

vasten yksilön omassa itsessä, sykkivässä sydämessä ja eletyssä elämässä koettua yhteyttä. Laura 

on myös käsitellyt aihetta blogissaan useaan kertaan. Hän pohtii kulttuurimme vaatimusta 

”päästää irti” vainajasta ja kirjoittaa: 

 

Törmään aika ajoin ajatukseen, että kuolleesta lapsesta pitäisi päästää irti. En 

ymmärrä koko ajatusta, en lainkaan. Minä kannan lastani aina sydämessäni. 

(bMaria.) 

 

Lauran omaan sisimpään, itsen ytimeen osoittava käsi siis ohjasi minut myös ajattelemaan 

omaisen sydäntä eräänlaisena hautapaikkana ja vainajayhteyden välineenä laajemminkin. 

Myöhemmin aineistonkeräämistä jatkaessani huomasin Lauran viitanneen blogissaan itsekin 

tähän sydämeen hautaamisen ajatukseen lainaten lehdestä lukemaansa muistovärssyä, todeten 

kirjoituksessaan tuolloin yksinkertaisesti: ”Kuolleiden hauta on elävien sydämissä” (bMaria). En 

ollut kuitenkaan kiinnostanut vainajan hautaamisesta omaan sydämeen ainoastaan paikoilleen 

jähmettyneenä muistojen säilömisenä tai korukielisenä metaforana. Sen sijaan olin kiinnostunut 

tavoista, joilla omaiset kokivat oman sydämensä olevan elävän, päivittäisessä elämässään 

moninaisesti vaikuttavan sekä sitä rytmittävän vainajayhteytensä kehollinen keskus. 

       Kaikkiaan työssäni vainajayhteyden kokemus tiivistyykin usein oman, monin tavoin 

elävän, toimivan, tuntevan ja kokevan sydämen ympärille. Samalla aineistossa sydämestä 

puhumalla voitiin välittää merkityksiä ja käsityksiä omaisen itsestä, vainajan itsestä ja toisaalta 

myös näiden kahden välisestä ruumiillisesta yhteydestä ja limittymisestä. Tavallisimmillaan 

ajatusta vainajasta osana omaista itseään kuvattiin toteamalla vainajan yksinkertaisesti ”elävän 

sydämessäni” (hHeli) niin kuin teki haastattelun yhteydessä esimerkiksi Heli puhuessaan 

kuolleesta äidistään. Samalla näissä kuvauksissa voitiin painottaa ajatusta vainajan ja omaisen 

sydämien yhteisestä alkuperästä. Esimerkiksi kuolleesta äidistään Facebook-muistoryhmässä 

kirjoittava nainen kutsuikin äitinsä sydäntä ”oman sydämensä kodiksi” (ryhmä7). Facebook-
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muistoryhmissä vainajan todettiin myös ”kulkevan aina mukana sydämessä”, ”olevan ikuisesti 

sydämessä” tai tällä olevan ”paikka sydämessä”.31 

    Kiinnostavan vertailukumppanin omaisten kokemukselle omassa sydämessä elävästä 

vainajasta ja tähän koetusta sydämenyhteydestä voi löytää neurotieteen parista, jossa 

ihmistenkeskistä ruumiillisuutta on tutkittu konkreettisesti kehontoimintoja mittaamalla. 

Tutkimuksessa on tarkasteltu ihmisten välisen kosketuksen vaikutuksia näiden elintoimintoihin 

ja huomattu, miten kaksi toisilleen läheistä ihmistä voivat ikään kuin tahdistua yhteen: 

käytännössä on mahdollista, että heidän sydämenlyöntinsä ja esimerkiksi aivosähkökäyränsä 

synkronoituvat toisiinsa. Tutkijoiden mukaan ilmiö hämärtää myös rajaa itsen ja toisen välillä. 

(Goldstein & al, 2018.)  Vaikka tämä havainto toisiimme tahdistumisesta kumpuaa neurotieteen 

piiristä, mukailee se kiinnostavalla tavalla oman työni ruumiinfenomenologisia näkökulmia, 

joiden mukaan meitä ympäröivät ihmiset rakentavat voimakkaasti omaa ruumiin kokemustamme 

ja ovat koettavissa niin ikään sen osina.32 

       Neurotieteen havainto toisiimme tahdistumisesta saa huomioimaan myös, miten omaisten 

kokemus yhteydestä vainajaan tulee esiin myös vaikutuksina juuri sydämen toiminnassa. Tätä 

ajatusta tukevat ne tavat, joilla omaiset kuvasivat vainajayhteytensä saavan aikaan fyysisiä 

muutoksia ja reaktioita heidän sydämessään ja sydänalassaan. Facebook-muistoryhmissä 

kirjoitetaankin, miten oma sydän voi esimerkiksi ”sykähtää” vainajan valokuvaa katsellessa. 

Samoin vainajan läsnäolo voi saada ”lämmön leviämään sydämeen”. Oma intensiivinen 

vainajayhteyden kokemus voi niin ikään ”ottaa sydämestä”, saada sen ”hakkaamaan rinnassa” tai 

”melkein pysähtymään”. Yhtä aikaa yhteys vainajaan tai tämän läsnäolo saattoivat tuntua myös 

lämpimänä tai rauhallisena tunteena omassa ”rinta-alassa”.  

       Kaikkiaan puhe sydämestä on laajemminkin kulttuurillemme ominaista, sillä sydän 

ymmärretään erityisen arvokkaana kehonkohtana, johon yksilön minuus tunteineen33 ainakin 

arkipuheessa usein paikallistetaan (Honkasalo 2008, 88–91). Tutkielmani kohdalla tämä yksilön 

minuuden sydämeen paikantuminen näkyi esimerkiksi tavassa, jolla muistoryhmissä vainajan 

ominaisuuksia saatettiin kuvata juuri hänen sydämestään puhumalla ja luonnehtimalla vainajaa 

(siis tämän sydäntä), esimerkiksi ”kultaisena”, ”suurena” tai ”lämpimänä”. Samalla itse 

                                            
31Tässä alaluvussa seuraavaksi esitetyt yksittäiset sydämeen liittyvät ilmaukset on koottu työn aineiston Facebook- 

muistoryhmistä. Useat niistä toistuivat hyvin samankaltaisina ja merkityksiltään päällekkäisinä aineiston ryhmissä. 

Haluan kappaleessa ennen kaikkea koota lukijalle yhteen muistoryhmien sydämeen liittyviä ilmauksia ja kokemuksia 

sekä tuoda esiin niiden yleisyyden sen sijaan, että keskittyisin yksittäisten kirjoitusten sävyjen ja taustakontekstien 

analysointiin. En ole tämän vuoksi myöskään eritellyt yksittäisten ilmauksien lähteitä tekstiin erikseen. 
32 Yhtä aikaa ajatus toisiimme tahdistumisesta on liitettävissä hyvin kirjaimellisellakin tavalla aineistooni, kun sen 

Facebook-muistoryhmässä läheisensä menettänyt nainen oli tatuoinut pätkän vainajan sydänkäyrää ihoonsa (ryhmä1). 

Vainajan sydänkäyrää kuvaavat muistotatuoinnit tuntuivat olevan muutoinkin verrattain yleisiä, ja niistä on helppo 

löytää esimerkkejä verkon kuvapalveluista esimerkiksi hakusanalla ”heartbeat memorial tattoo”. 
33 Mielikuvia ihmisten itsen fyysistä paikastumista kehossa on tutkittu esimerkiksi psykologian piirissä, esim. 

Limanowski & Heiko (2011) ja Starmans (2012). Sydämen ohella muun muassa silmät ovat toinen sellainen alue, johon 

käsitys yksilön itsen olinsijasta voi tarkentua. Sivuan silmien merkitystä tästä näkökulmasta vielä työn luvussa 5.3. 
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kuolemisesta voitiin puhua sydämen ”sammumisena”, ”kylmenemisenä”, ”hiljenemisenä” ja 

”nukahtamisena”. Onkin mahdollista ajatella, että juuri Suomessa (jossa verenkiertoelinten 

sairaudet ovat edelleen yleisimpien kuolinsyiden kärkipaikalla34) käsitykset ihmisen olemuksen, 

elinvoiman ja itseyden sydämeen paikantumisesta tuntuvat erityisen osuvilta. Tällöin kun verkon 

muistoryhmissä vainajan kuolemaa kuvattiin esimerkiksi ”sydämen sammumisena” tai todettiin 

miten vainajan ”sydän ei enää jaksanut elää”, oli usein kyse varsin konkreettisista ilmauksista, 

joilla viitattiin vainajan sydänperäiseen kuolinsyyhyn.  

       Yksilön itsen ja tunteiden sydämeen tiivistyminen näkyi työn aineistossa myös tavassa, 

jolla omaisen ”sydämen itku” tuntui kuvaavan jotakin perinpohjaista ihmisen perusolemuksesta 

nousevaa itkua.  Verkon muistoryhmissä omaisten kokemuksissa oma sydän saattoi vainajaan 

tunnetun yhteyden tai kaipauksen takia myös esimerkiksi ”huutaa”, ”tuntea”, ”rakastaa”, ”soittaa” 

ja ”laulaa”. Se myös ”tulvi rakkautta”, ”paloi” ja ”näki”.  Nämä sydämen toimintaa ilmaisevat 

verbit tuovat esiin erityisen voimakkaasti omaisten kokemuksen tunteidensa (ja samalla myös 

vainajantunnetun yhteyden) ruumiillisuudesta, ankkuroidessaan tunnekokemukset 

moninkertaisesti osaksi heidän kehoaan. Tällä tunteiden kehoon kiinnittymisellä tarkoitan 

ensinnäkin tapaa, jolla vainajaan liittyvistä tunteista puhutaan sydämen siis omaisen kehossa 

konkreettisesti jatkuvasti sykkivän ja verta pumppaavan sisäelimen kautta ja osina. Toiseksi 

aineiston sydämeen yhdistyvät verbit voi ymmärtää myös korostetusti juuri ruumiillista toimintaa 

ja tuntemuksia kuvaavina sekä niitä tiivistävinä ilmauksina, kun omaisen sydän esimerkiksi 

huutaa, näkee tai palaa tunnekokemusten vallassa.  

       Aineiston muistoryhmissä omaiset myös kokivat sydämensä paikkana, joka ”säilöö”, 

”tallettaa” eikä ”koskaan unohda” vainajaa eikä muistoja tästä. Sydämen pitkämuistisuudesta 

kertookin esimerkiksi tapa, jolla läheisensä menettänyt omainen kirjotti muistoryhmässä kuvan 

vainajasta olevan hänen mielessään jo hämärtynyt, mutta omassa sydämessä tämä kuva oli vielä 

vuosienkin jälkeen yhä ”kirkas”.  Omaisten sydämissä oli myös vielä enemmän syvällä ja piilossa 

olevia ”sopukoita”, ”juuria” ja ”pohjia”, joita myöten ja joissa asti yhteyttä vainajaan voi tuntea.  

Sydäntä kuvattiinkin vielä tämän lisäksi paikkana, johon kokemuksen yhteydestä vainajaan voi 

”kätkeä”. Sydämen luonnehtiminen tällaisena piilopaikkana saa kiinnostavan lisävivahteen, kun 

sen asettaa tulkittavaksi osaksi kulttuurimme asenneilmapiiriä, jossa vainajayhteyden 

kokemuksilla on usein yksilölle potentiaalisesti häpeää tuottavia vaikutuksia. Vainajayhteyden 

sijoittaminen osaksi juuri omaa sydäntä voikin kenties tarjota omaiselle turvallisen tavan tuntea 

yhteyttä vainajaan, yhteydentunteen pysyessä yksilön niin halutessa piilossa ympäröivän 

kulttuurin ja ihmisten huomiolta.  

       Aineistossa omaisen sydän myös ”tiesi”, ”tunsi” tai ”ymmärsi” omaisen ja vainajan välisen 

suhteen olevan katkeamaton jollain tapaa syvällisemmällä ja kyseenalaistamattomammalla 

                                            
34 Esim. Vala 2014. 
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tavalla kuin esimerkiksi yksilön omat ajatukset, jotka saattoivat olla ristiriitaisia suhteessa 

vainajayhteyden kokemuksiin. Esimerkiksi Heli kertoi haastattelussa tuntevansa äitivainajansa 

voimakkaan läsnäolon elämässään, mutta oli kuitenkin samalla osittain epäillyt tunteen 

todenperäisyyttä. Omassa haastattelussa läpikäymässään pohdinnassa hän kuitenkin päätyi 

ymmärtämään äitinsä todella olevan läsnä elämässään ja totesi: ”kyllä sydän sen tietää”(hHeli). 

Tämänkaltaiset kokemukset sydämen intuitiivisesta tiedosta ovat yhdistettävissä teoreettisesti 

eletyn ruumiin esireflektiiviseen tapaan ymmärtää maailmaa ja ympäristöään.  Käsitän sydämen 

tiedon vainajan jatkuvasta olemassaolosta ja vaikutuksesta omaisen elämässä ja itsessä olevan 

olemassa nimenomaan osana omaisen ruumiin kokemusta. Samalla tämä ruumiin kokemuksesta 

kumpuava tieto ja varmuus yhteydestä vainajaan tuntuvat myös tietämisen tapana ohittavan 

esimerkiksi sitä vasten joskus asettuvan tietoisen järkeilyn. Toisin sanoen siis tulkitsen, että 

omaisen eletty ruumis, jonka olemisen tapaan ihmisten välisyys ja yhteys jo kuolleeseen läheiseen 

on voimakkaasti kuulunut ja kuuluu, rakentaa näissä kokemuksissa suoraan, ennen ajattelua 

muodostuvaa eletyn ruumiin kokemuksellisista kerroksista nousevaa tietoa kuolleen läheisen 

jatkuvasta vaikutuksesta omaisen elämässä ja itsessä.  

       Toisaalta merkityksellistä on, miten aineistossa omaisen sydän on myös se paikka, jossa 

läheisen kuolema ja sen aiheuttama tuska erityisesti tuntuivat. Siirrynkin seuraavassa alaluvussa 

pohtimaan tarkemmin kysymystä siitä, miten tämä kokemus omasta sydämen kivusta on 

yhdistettävissä paradoksaalisestikin aineiston omaisten aktiiviseen vainajayhteyden tunteeseen.  

 

4.4 Tyhjä kohta minussa 

 

Tiina: Se elämä on niinku tavallaan rikki. Et sydämest on puolikas haudattu, et 

sun täytyy pärjää puolikkaalla. (hTiina.) 

 

Oheisessa aineistoesimerkissä Tiina puhuu haastattelussa aviomiehensä menettämisestä, ja kuvaa 

miehensä kuolemaa oman itsensä, elämänsä ja sydämensä särkymisenä.35 Sitaatti liittyy Tiinan 

laajemminkin haastattelussa korostamaan kokemukseen, jossa hänelle pariskunnan likeisesti 

yhdessä viettämien vuosikymmenten jälkeen oma elämä hahmottui voimakkaasti aviomiehen 

kanssa yhteiseksi rakentuneena ja tämän kanssa jaetusti olemassa olevana. Samalla sitaatti 

osoittaa, miten Tiinalle eletyn elämän yhdessä aviomiehen kanssa jakaminen, tuntuu merkitsevän 

myös oman ja miehen sydämien yhteenliittymistä, jolloin miehen kuoltua puolikas hänen omasta 

sydämestäänkin on poissa. Tiinan kuvauksessa esiin tuleva ajatus siitä, miten läheisen kuolema 

                                            
35 Tunne sydämen särkymisestä voi olla omaiselle myös hyvin konkreettinen kokemus. Lääketiede tuntee ”särkyneen 

sydämen syndrooman” tarkoittaen sillä stressin laukaisemaa sydänhalvausta (stress induced cardiomyopathy), joka 

liitetään usein juuri läheisen kuoleman kokemukseen. Syndrooma on huomattavasti yleisempi naisten kuin miesten 

keskuudessa. (Lindroos & al. 2003.) Suomessa tapauksia todetaan vuosittain noin 200 (Parkkonen & Sinisalo 2013, 

1468). 
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uhkaa sosiaalisten suhteiden kautta rakentunutta yksilöä ja tämän (fyysisenkin) minän eheyttä, 

toistuu aineistossani niin ikään esimerkiksi ystävänsä menettäneen Saaran kirjoittaessa 

blogitekstissään ystävänsä kuolemasta juuri Saaran oman minuuden särkymisenä: ”Parhaan 

ystävän itsemurha aiheutti minuuteni repeytymiseen”(bSaara). 

        Tämänkaltainen kokemus on kuolemasurua käsittelevässä kirjallisuudessa verrattain usein 

toistettu, ja esimerkiksi sosiologit Norbert Elias (1985, 39) ja Peter Marris (1974, 33), ovat kukin 

tahoillaan esittäneet, miten omaisen menetykseen liittyvä suru ja kriisi syntyvät ennen kaikkea 

kokemuksesta, jossa surija tuntee menettäneensä itsensä tai osan siitä.36 Samoin tämä läheisen 

kuolemasta johtuva tyhjyyden tunne on paikannettu juuri omaisen elävään ruumiiseen (Fuchs 

2018). Koska olen työssäni kiinnostunut ruumiillisesti koetuista vainajayhteyden kokemuksista, 

pohdinkin voiko omaisen kokemus läheisen menetykseen liittyvästä usein fyysiseenkin minään 

yhdistyvästä särkymisestä ja tyhjyydestä liittyä ristiriitaisesti juuri vainajaan koettuun keholliseen 

yhteyteen? Käsittelen seuraavaksi tätä kysymystä, hyödyntäen elävien ja kuolleiden välisessä 

tutkimuksessakin käytettyä ajatusta poissaolon kokemuksen kautta paradoksaalisesti esiin 

piirtyvästä läsnäolon tunteesta (absence-presence) (esim. Bleyen 2010; Hallam & Hockey 2001; 

Hockey & al. 2010; Maddrell 2013; Meyer & Woodthorpe 2008).  

       Elävien ja kuolleiden välistä yhteyttä käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa läsnä-ja 

poissaolo eivät useinkaan näyttäydy toisiaan poissulkevina määreinä, vaan yhteys vainajaan voi 

päinvastoin olla moniselitteisesti niiden kummankin läpäisemää. Esimerkiksi Klass & al. (1996) 

tarkastelevat kuolleeseen läheiseen liittyviä aktiivisia yhteyden kokemuksia, mutta viittaavat 

niissä vainajaan termillä ”poissaoleva toinen” (20, 350). Klass kollegoineen tuntuu siis 

käsittelevän elävien ja kuolleiden välistä yhteyttä kuin siihen olisi pohjimmiltaan sisäänkirjoitettu 

mahdollisuus läsnä-ja poissaolon yhtäaikaiselle esiin tulolle ja yhteen kiertymiselle. 

Hienosyisemmin tähän läsnä-ja poissaolon väliseen dynamiikkaan pureutuvat esimeriksi 

Elizabeth Hallam ja Jenny Hockey (2001) teoksessaan Death, Memory and Material Culture. 

Hallam ja Hockey pohtivat elävien ja kuolleiden välisten yhteyksien kytkeytymisestä 

materiaalisen kulttuurin objekteihin sekä ympäristöihin, ja käsittelevät näin tehdessään omaisten 

kokemuksia kuolleen läheisen poissaolon kautta rakentuvasta läsnäolontunteesta.  

       Hallamin ja Hockeyn mukaan kuolleeseen läheiseen vielä tämän eläessä vahvasti 

yhdistyneet esineet ja ympäristöt, voivat tämän kuoleman jälkeen toisaalta alleviivata omaisille 

läheisen poissaoloa, mutta toisaalta herättää voimakkaan kokemuksen tämän läsnäolosta. Tällöin 

kuolleen läheisen näkymättömyys, tai ei-oleminen suhteessa näihin esineisiin ja ympäristöihin 

voi olla tekijä, joka saa aikaan paradoksaalisen kokemuksen tämän läsnäolosta. (18–19,50, 84- 

                                            
36 Marris tiivistää: the fundamental crisis of bereavement arises, not from loss of others, but the loss of self. 



41 

 

85.)37 Aineistossani tämänkaltaista tuntemusta selventävätkin osuvasti muun muassa omaisten 

kokemukset, joissa vainajan läsnäolon kerrotaan tiivistyvän esimerkiksi tyhjään tuoliin perheen 

joulupöydässä tai autioon paikkaan olohuoneen sohvalla (esim. hTiina). Tällaisissa aineiston 

kokemuksissa tunteet vainajan läsnä-ja poissaolosta näyttävät olevan erottamattomasti toisiinsa 

yhdistyneitä, jolloin niiden voi käsittää olevan olemassa tuntemuksina toinen toistensa 

synnyttäminä. Suhteessa työn lähtökohtiin, erityisen hyödyllistä Hallamin ja Hockeyn 

näkökulmissa onkin heidän tapansa käsitellä läsnä-ja poissaolon välistä suhdetta eräänlaisena 

kahden suuntaisena liikkeenä: kumpikin näyttää olevan jatkuvasti potentiaalinen tuottamaan 

toista. Toisin sanoen siis kokemus poissaolosta ja tyhjyydestä voi saada aikaan myös kokemuksen 

läsnäolosta. 

       Kun Hallam ja Hockey kirjoittavat poissaolon kautta syntyvästä läsnäolosta, rakentavat he 

teoretisointinsa vainajaan yhdistyvien materiaalisten objektien ja ympäristöjen varaan. Käsitän, 

että työn tulkintakehyksessä läheisensä menettäneen ihmisen oma eletty ruumis ja sen 

kokemukset vainajan jättämästä tyhjyydestä ovat yhtälailla kytkettävissä Hallamin ja Hockeyn 

kuvaamaan poissaolosta syntyvän läsnäolon ideaan. Aineistossa läheisen menetys ei 

paikannukaan vaillinaisuuden kokemuksena vain omaisen sydämeen, vaan se on tunnettavissa 

laajemmin esimerkiksi ruumiissa huutavana tyhjänä kohtana, vuotavana haavana tai ammottavana 

aukkona (esim. hLaura, bLaura, bSaara). Samoin verkon muistoryhmissä lapsensa menettäneet 

vanhemmat kuvasivat tunnettaan ”tyhjästä sylistä” ja lasta ennen kannatelleista nyt autioista 

käsivarsista (ryhmä1). Tämänkaltaiset kokemukset voivat kertoa ihmisten välisten siteiden ja 

sosiaalisten suhteiden ruumiillisesta rakentumisesta; läheisen kuolema huomataan varsin 

konkreettisesti omassa kehossa tämän jälkensä jättämänä poissaolon tunteena. Lisäksi on tärkeää 

huomioida, että Hallamin ja Hockeyn ajattelun mukaisesti omaisten keholliset tyhjyyden ja 

vaillinaisuuden tuntemukset voivat potentiaalisesti tuottaa vainajan läsnäolon kokemuksia.  

       Esimerkiksi Laura kertoi haastattelussa, miten yhdisti pian tyttärensä kuoleman jälkeen 

kokemansa tuskan tunteen tyttären läsnäoloon omassa elämässään: 

 

Se alkuajan tuska, ni se edustaa häntä se tuska. Ja sit ku mä alotin tosi tiiviin 

psykoterapian, ja sit ku se tuska alkaa vähenemään, siis se tuska ja ahdistus ni 

mulle tuli hirvee hätä. Mulle tuli sellanen tunne että mä etäännyn lapsestani. 

Koska se tuska oli niin pitkään edustanut häntä. (hLaura.) 

 

Lauran kokemus saa vastakaikua aineiston Facebook-muistoryhmistä, joissa vainajan läsnäoloa 

kuvattiin toisinaan katkeran suloisin sanankääntein. Esimerkiksi sisaruksensa menettänyt nainen 

                                            
37 Käsitettä täsmennetään kirjassa viitaten taidehistorijoitsija Juliet Ashin (1996, 219) artikkeliin Memory and objects. 

Siinä Ash pohtii poissa -ja läsnäolon tunteen välisiä risteäviä ja toisiaan läpäiseviä merkityksiä hyödyntäen 

lähtökohtanaan omia kokemuksiaan miesvainajansa vaatetuksen käsittelyn ja katselun hänessä herättämistä tunteista. Ash 

pohtii, miten miesvainajan solmioiden tuntu, tekstuuri ja ulkonäkö voivat toisaalta yhtäaikaisesti herättää kokemuksen 

miehen läsnäolosta ja toisaalta alleviivata tämän poissaoloa.   
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kirjoitti ryhmässä, miten vainajan läsnäolo on eräänlaista omassa surussa ja kärsimyksessä olevaa 

ristiriitaiselta tuntuvaa ”energiaa” (ryhmä2). Näissä aineiston kokemuksissa vainajayhteys liittyi 

likeisesti läheisen kuoleman aikaan saamiin vaikeisiin tunteisiin, tai Lauran sanoin nämä hankalat 

tunteet saattoivat ”edustaa” vainajaa.  Käsitän tässä kohden tuskan, ahdistuksen, kärsimyksen, 

tyhjyyden ja surun ruumiillisina kokemuksina, jolloin vainajayhteys on ymmärrettävissä osana 

omaisten kehollista olemista juuri näiden tunteiden kautta koettuna.38 

       Vielä näitä kokemuksia yksityiskohtaisemmin läheisen kuoleman omaisen ruumiiseen 

jälkeensä jättämästä tyhjyyden ja särkymisen tunteesta kertoivat aineistoesimerkit, joissa läheisen 

kuoleman kerrottiin aiheuttaneen omaan kehoon tunteen sen yhden raajan tai osan irti 

leikkaantumisesta. Samalla läheisen poismeno oli voinut saada koko omaisen kokemuksen 

omasta fyysisyydestään hahmottumaan epämääräisenä ja häilyvänä.  Esimerkiksi poikansa 

menettänyt äiti kirjoitti Facebook-muistoryhmässä, miten lapsen kuoleman jälkeen hänen 

kehollinen olemisensa ei tullut enää vuosienkaan jälkeen takaisin ”entiseksi”, vaan lapsen 

kuolema jätti pysyvän tunteen siitä, miten yksi sen ”jäsen olisi amputoitu” (ryhmä1). Niin ikään 

ihmiset kuvasivat miten läheisen menetys tuntui kuin ”kropassani ei olisi toista puolta” tai sen 

”vasen käsi ja vasen [osa] rintakehä[stä]” puuttuisivat (ryhmä1). 

       Samoin Laura kirjoitti blogissaan, miten pian lapsensa kuoleman jälkeen:  

  

…en saanut pitää pysyvästi tunnetta fyysisestä minästä. Ensimmäisen puolen 

vuoden aikana jouduin usein tarkistamaan, että minulla oikeasti on kaikki raajat 

tallella, kaksi kättä ja kaksi jalkaa.  Ajattelen tämän tunteen johtuneen siitä, että 

lapsen kuolema aiheutti jatkuvasti tunteen, että minusta puuttui osa. Se oli hyvin 

fyysinen tunne. (bLaura.) 

 

Oheiset aineistoesimerkit kuvaavat ihmisten (tässä kohden myös erityisesti äidin ja lapsen) välistä 

ruumiillisesti rakentunutta yhteyttä. Samalla erityisesti Lauran teksti tuo esiin itsen ja toisen 

välisen rajan häilyvyyden; tekstissä lapsi hahmottuu äidin eletyn ruumiin osaksi, jolloin lapsen 

kuolema rikkoo äidin kokemusta omasta ruumiillisesta kokonaisuudestaan.39 Kirjoitus painottaa 

lisäksi eletyn ruumiin kokemuksen merkitystä yksilön maailman hahmottamiselle. Kuten Laura 

itsekin toteaa, ei hänen epämääräisessä tilassa tasapainotteleva ruumiin kokemuksensa vastaa 

                                            
38 Pohdinkin voiko joidenkin omaisten kokemuksissa vainajayhteyden ylläpito vaatia hakeutumista ja itsen tietoista 

altistamista näille omille vaikeille tunteille? Voiko vainajan valokuvien katselu, tämän tavaroiden käsittely tai tietyn 

vainajaan yhdistyvän musiikin kuuntelu saada aikaan yhteydelle tarpeellisen kehollisesti koetun tyhjyyden, surun, 

ahdistuksen tai tuskan tunteen, jonka kautta yhteydentunne vainajaan avautuu? Tätä näkökulmaa puoltaisi esimerkiksi 

kautta aineistoni toistuva omaisten kokemus siitä, miten vainajan koetaan olevan läsnä omassa itkussa ja sen aikana. 

Samoin muistotatuoinnit voisi liittää tähän näkökulmaan, jossa yhteys vainajaan muodostuisi osin omien koettelemuksien 

tai kivun kokemuksien kautta. Palaan käsittelemään tätä kysymystä lähemmin vielä työn luvussa 5.4.  
39 Kokemus vertautuu jo tämän alaluvun alussa esiin tuomaani Tiinan haastattelusitaattiin, jossa hän kertoi haudanneensa 

miehensä mukana myös puolet omasta sydämestään.  
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objektiivista todellisuuden tilaa, jossa kaikki Lauran raajat ovat tallella ja toimivat niin kuin niiden 

kuuluu. Ristiriita ei näytä kuitenkaan vievän pois Lauran omaa todella koettua kehollista 

hajanaisuuden tunnetta, joiden välittämiin kokemuksiin Laura tuntuisi olevan ensisijaisesti 

kiinnittynyt. Laura painottaakin vielä tekstinsä lopuksi, miten ei kirjoita vain vertauskuvin, vaan 

korostaa kokemuksensa "fyysisyyttä"; siis tähän maailmaan kuuluvaa ja konkreettista.  

       Aineistoesimerkit saavat ajattelemaan omaisen ja vainajan välisen fyysisen siteen 

aikaansaamia merkityksiä ja vaikutuksia yksilöiden elämissä laajemminkin. Pohdinkin voiko 

omaisen läheisen kuolemaan liittyvän fyysisen särkymisen tunteen tulkita kertovan 

kokemuksesta, jossa omainen tuntee eletyn ruumiinsa olevan jossain määrin sidoksissa vainajan 

jo kuolleen ruumiin läpikäymään hajoamisen ja katoamisen prosessiin? Toisin sanoen siis pohdin, 

voiko vainajan fyysisen olemisen lakkaaminen, saada omaisenkin eletyn kehollisen olemisen 

hahmottumaan vaillinaisena ja eräällä tavalla hajallaan olevana?  

       Ajatusta tällä tavoin ruumiillisesti rakentuneesta yhteyden tunteesta vainajaan olisikin 

houkuttelevaa peilata ilmiöön, joka suru – ja lääketieteellisessä kirjallisuudessa tunnetaan nimellä 

leskivaikutus. Termillä viitataan tapauksiin, joissa elämänkumppaninsa menettäneen lesken oma 

fyysinen terveys alkaa oireilla voimakkaasti puolison kuoleman jälkeen. Äärimmillään oireilu voi 

johtaa jopa surevan omaan kuolemaan. Lääketieteellisessä kirjallisuudessa ilmiötä on selitetty 

surun elimistössä aiheuttamalla stressillä ja kriisillä sekä esimerkiksi vastustuskyvyn laskulla. 

(esim. Kristiansen & al. 2017; Vable & al. 2015.) Tutkielman näkökulmasta olisi kuitenkin 

mielenkiintoista tietää, miten kumppaninsa menettäneet lesket itse selittävät ja sanoittavat 

ruumiillista oireiluaan ja millä tavoin he yhdistävät sen puolisonsa kuolemaan? Kokevatko surijat 

kenties olevansa jonkinlaisessa fyysisessä yhteydessä menehtyneeseen rakkaaseensa?40 

Ylipäätään haluan huomioida, miten ilmiön tarkastelussa tutkielman näkökulmien kannalta 

hyödyllistä on sen kyky osoittaa sosiaalisten suhteiden hyvin suorat vaikutukset yksilöiden kehon 

kokemukseen ja tässä kohden erityisesti heidän fyysiseen terveydentilaansa. 

 

4.5 Minun ihossani kiinni: Saaran muistotatuointi 

 

Verkon muistoryhmissä muistotatuoinnit ja näistä jaetut valokuvat olivat yleinen omaisten tapa 

kuvata jatkuvaa yhteyttä vainajaan. Sekä aikaisempi tutkimus, että oma aineistoni osoittavatkin, 

että muistotatuoinnit ovat suosittu ja jatkuvasti yleistyvä omaisten kehollinen tapa pitää yllä 

                                            
40 Näkökulma omaisten olemisen ja aseman kytkeytymisestä tavalla tai toiselle vainajan jäänteiden häviämisen tilaan on 

kulttuurintutkimuksessa aikaisemminkin esiin tuotu. Esiin on nostettu esimerkiksi ajatus siitä, miten omaisten 

sosiaalinen asema yhteisössä liittyy kiinteästi vainajan ruumiin läpikäymään hajoamisen prosessiin sekä siihen 

yhdistyvään epäpuhtauteen, ja selittää tätä kautta osaltaan omaisten marginaalista asemaa yhteisössä. (esim. Hertz 1960, 

39–41)   
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suhdetta vainajaan.41 Tutkimuskirjallisuudessa muistotatuointeja, on käsitelty esimerkiksi uusina 

ruohonjuuritason tapoina kunnioittaa vainajaa (Cann 2014, 49–80) sekä suruun liittyvänä 

ruumiillistuneena tarinankerrontana (Letherby & Davidson 2015). Tutkimuksessa on käsitelty 

myös tatuointia surevan omaisen keinona rakentaa vainaja osaksi itseään. Esiin on tuotu muun 

muassa tatuointitekniikka, jossa vainajan krematoidun ruumiin tuhkaa sekoitetaan 

tatuointimusteen sekaan, jolloin vainaja tulee hyvin konkreettisella tavalla osaksi omaisen elävää 

ruumista (Heessels & al.  2012, 468–479; Visser & Parrott 2014, 29). 

       Yleisiä motiiveja muistotatuoinneissa ovat ihmisten välisiin suhteisiin sekä kuolemaan ja 

tuonpuoleiseen liitetyt kuvat. Aineistossani toistuivatkin esimerkiksi tulkinnat sydänsymbolista, 

jolloin tavallisimmillaan vainajan nimi tai nimikirjaimet oli kehystetty sydämellä. Vastaavasti 

sydämeen oli kehystetty myös vainajan ja omaisen nimi tai vainajan syntymä- ja 

kuolinpäivä.42Samoin yleisiä elementtejä tatuoinneissa olivat kyyhkyset, muut pikkulinnut, 

perhoset, ristit, enkelit, pilvet, kukat, siivet, höyhenet, avaimet, tiimalasit, lyhdyt ja kellot. 

Tatuoinneissa voi olla myös erilaisia muistotekstejä (nämäkin huomattavan usein viittaavat 

omaisen ja vainajan väliseen ”sydämen yhteyteen”), kasvokuvia vainajasta, tai erityisesti 

lapsivainajien kohdalla käden ja jalan jälkiä ja painaumia vanhempiensa iholla.43 

       Ihmisihon pintaa on kuvattu yksilön itsen ja toisen väliseksi kohtauspaikaksi ja risteämäksi, 

jossa samalla myös ihmisruumiin sisä-ja ulkopinta kohtaavat (Roth 2006, 184). Antropologi 

Alfred Gellille (1993) tatuoiminen on ”sisäpuolisen ulkopuoliseksi tekemistä, joka yhtaikaa 

merkitsee ulkopuolisen sisäpuolistamista (39)”.  Tatuoiminen voi jo itsessään välittää ajatusta 

huokoisista ruumiinrajoista, sillä se on tapahtuma, jossa jotain ruumiin ulkopuolista otetaan 

osaksi itseä ja oman ihonhuokosia. Tatuointi ihon pintaan hakattuna musteena ja paikkana 

kehossa liittyy laajemminkin kysymykseen ihmisruumiin rajoista. Voidaan kysyä, ovatko 

tatuoinnit esimerkiksi hiuksien ja kynsien ohella osa ihmisruumista sinällään (Polhemus 1978, 

28)? Tatuoinneissa kiinnostavaa itselleni vainajayhteyden kannalta onkin ajatus niistä toisaalta 

paikkana kehossa, jonka kautta välitetään oman identiteetin ja itsen ydintekijöiksi koettuja asioita 

(Barron 2017, xi) toisaalta fyysisenä rajapaikkana sekä risteämis- ja kohtauspisteenä itsen ja 

toisen välillä. Syvennyn seuraavaksi omaan aineistooni ja erityisesti Saaran kokemukseen 

tatuoinnistaan vainajayhteyden kannalta.  

                                            
41 Kattava yleisesitys muistotatuoinneista: The Tattoo Project. Commemorative tattoos, Visual Culture and the Digital 

Archive (Davidson, 2017) Lisäksi muistotatuointien suosiosta kertoo jotakin esimerkiksi, se että verkon 

kuvanjakopalveluista kuten Instagramista ja Pinterestistä löytyy avainsanalla ”memorial tattoo” ja ”muistotatuointi” 

kymmeniä tuhansia hakutuloksia. 
42 Toisaalta muistoryhmissä jaetut kuvat muistotatuoinneista keräsivät aina alleen myös kommentteja, joissa ihmiset 

kertoivat tatuointien olevan heille tarpeettomia, sillä vainaja elää joka tapauksessa aina ”heidän 

sydämissään”(esim.ryhmä1). 
43Tässä kappaleessa esitetyt tatuointimotiivit on kerätty erityisesti aineistoni suuresta yli tuhannen jäsenen 

muistoryhmästä. Halutessaan hyvän yleiskuvan muistotauointien kuvamaailmasta saa Googlen kuvahaun kautta 

esimerkiksi hakusanoilla ”memorial tattoo” tai muistotatuointi. 
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       Saaran tatuointi on suuri hänen selkäänsä pitkin kulkeva lyhtypylväs. Saaran ystävä Miia 

on tehnyt itsemurhan vajaa vuosi tatuoinnin ottoa aiemmin44.  Haastattelun aikoihin Saaran 

tatuointi oli hänen ensimmäinen ja ainoa tatuointinsa. Saara on itse kirjoittanut blogiinsa ihollaan 

olevasta kuvasta seuraavasti: 

 

Tatuointi on minun. Se on minun ihossani kiinni, kunnes kuolen. Sillä merkitsen 

oman kehoni, olen sen itseeni valinnut. Kukaan ei voi ottaa sitä pois, en edes 

minä. Näin kukaan ei voi koskaan väittää, ettei menettämääni ystävyyttä ollut. 

Minä en voi unohtaa, miten paljon olen oppinut, ja miten hyviä kysymyksiä olen 

alkanut esittää. Saan pitää parhaan ystäväni lähelläni niin pitkään, kuin olisin 

halunnutkin. Ikuisesti. (bSaara.)  

 

Saara tarkentaa vielä myöhemmin tekstissään: ”Minun lyhtypylvääni, niin kutsuin parasta 

ystävääni (bSaara).” 

       Saaran tekstissä tatuointi on merkki hänen ja kuolleen ystävän välisen suhteen 

katkeamattomuudesta, joka välittää myös suoraan kokemusta kuolleesta ystävästä, ”hänen 

lyhtypylväästään”, osana Saaraa itseään. Tatuoinnissa korostuvat Saaran oma toimijuus, kontrolli 

ja päätäntävalta, jotka ulottuvat yli Miian biologisen kuoleman suhteelle aiheuttaman katkoksen. 

Saara voi sanojensa mukaa pitää tatuointinsa kautta ystävänsä lähellään ”ikuisesti”. Tätä 

läsnäoloa ei kukaan, edes Saara itse voi viedä enää pois. Läheisyys Miiaan on myös kehollista, 

iholla olevaa sekä Saaran itse itseensä valitsemaa. Näin voi ajatella, että Saara on tatuointimusteen 

kautta – siis jotakin itsensä ulkopuolista ihoonsa hakkaamalla- tietoisesti sitonut jo ruumiin 

kokemuksessaan olemassa olevan kuolleen ystävänsä läsnäolon voimakkaammin elävän kehonsa 

osaksi. Yhtä aikaa Saara on tatuoinnillaan myös muuttanut sisällään olemassa olevan (muutoin 

ehkä näkymättömäksi jäävän) vainajayhteyden kokemuksensa mahdolliseksi nähdä 

ulkopuolisellekin katsojalle.  

       Tutkielman teoreettisen perustan mukaan, vaikutamme toistemme ruumiilliseen tapaan olla 

jatkuvasti jo elämämme aikana. Tämä ajatus mukailee myös Saaran tatuoinnilleen antamia 

merkityksiä, kun hänelle selvästi oleellista näyttää olevan, miten kuollut ystävä toisaalta on 

vaikuttanut ja toisaalta yhä vaikuttaa hänen tapaansa käsittää ja kantaa itseään. Saara kirjoittaa: 

 

Paras ystäväni jaksoi aina muistuttaa minua ryhdistä. Aina. Hän myös piti minua 

pystyssä sellaisina aikoina, kun en muuten olisi pystyssä pysynyt. Tatuointi 

selässäni muistuttaa minua näistä asioista. Lyhtypylvään täytyy olla sen 

kokoinen, että se voi kannatella minua kun elämässä myrskyää. Pieni tihrustus 

ei vain olisi riittänyt…Tatuointini muistuttaa valosta, jota paras ystäväni kantoi 

sisällään, ja valosta, jota minä kannan sisälläni: elämän liekistä. Kun minä en 

jaksa loistaa, tatuointini tekee sen puolestani. Lyhtypylväs on tiennäyttäjä, valo 

pimeydessä. (bSaara.) 

                                            
44 Miia on ainut työni vainaja, jonka kahta eri omaista (hänen äitiään Lauraa ja ystäväänsä Saaraa) haastattelin työtäni 

varten. 
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Miian kuoleman jälkeen Saaran ajattelussa korostuu vielä erityisesti oma kokemus ystävän 

ryhdikkäästä tavasta kantaa itseään. Tämä ystävän suoraselkäisyys on vaikuttanut myös siihen, 

että Saara on ottanut tatuointinsa kulkemaan juuri selkäänsä pitkin. Se onkin myös muistutus ja 

merkki Saaralle Miian tavasta olla ja ehkä samalla mahdollisuus ottaa tuo Miian tapa kantaa 

itseään omaksensa.  

       Käsitän myös, että ”suoraselkäisyys” ei välttämättä viittaa vain konkreettiseen Miian 

ruumiin asentoon, vaan voi tarkoittaa myös Miian tapaa suhtautua elämään ylipäätään 

pelkäämättömästi ja rohkeasti. Kun puhumme haastattelussa siitä, onko Miiassa luonteenpiirteitä, 

joita hän haluaisi siirtää itseensä, Saara sanoo: 

 

On, että Miia oli sellanen häpeilemätön...Ja tota mä olin aina ehkä enemmän se 

sellanen kympintyttö. Ja sit Miia oli sellainen rebel. Ja me vedettiin toisiamme. 

Mä vedin sitä peruskoulusta läpi, ja se veti mua kaikkiin seikkailuihin. (hSaara.) 

 

Saara on tatuointinsa kautta myös tehnyt tietoisen valinnan päästää kuollut ystävänsä iholleen, ja 

konkreettisesti ottanut hänen ryhdikkään pelkäämättömän tapansa olla omakseen. Tulkitsen, että 

Miia ei vain ”vetänyt” Saaraa menneisyydessä, vaan suuntaa yhä tämän elämän kulkua. 

Lyhtypylväs tänä suunnannäyttäjänä ja valontuojana hahmottuu samanaikaisesti hyvin 

käytännöllisenä muistutuksena ”hyvästä ryhdistä”, mutta toisaalta se on myös ihon pintaan 

hakattu kannatin ja tuki, joka perustuu näiden kahden ihmisen välisen suhteen kestävyydelle. 

Kuollut ystävä kuvataan sekä suojelijana että toivotun oman elämänliekin ylläpitäjänä.  Toisaalta 

ehkä myös sinä tekijänä joka estää Saaraa itseään kadottomasta haluaan elää, ja toistamasta 

vaikeimpinakaan aikoina ystävän valintaa lopettaa oma elämänsä. Tatuoinnin sijainti ihon 

pinnassa, ihmiskehoa ja sen sisäosia suojaavassa ja sitä kauttaaltaan ympäröivässä elimessä 

alleviivaa vielä tätä kokemusta Miian tarjoamasta suojelusta. Samalla tatuoinnin paikan 

tarkemmin juuri selässä voi ymmärtää tuovan lisää kerroksia tähän merkityksien kudelmaan; 

käsitänkin että lyhtypylvään sijainti Saaran selässä viittaa selkäytimeen paikkana, josta kumpuava 

tieto on jotakin kyseenalaistamatonta ja kokijalleen itsestään selvää. Saara kirjoittaakin 

tekstissään vielä, miten tatuoinnin on oltava suuri, sillä tämän kaiken merkityksellisyyden esiin 

tuomiseen ja kannatteluun ei ”pieni tihrustus olisi riittänyt” (bSaara).  

       Saaran teksti rakentaa kuvaa tatuoinnista paikkana, jossa kohtaavat menneisyys, tämä hetki 

ja tulevaisuus. Tästä tatuointien ajallisesta, muutosvoimaisesta ja tulevaisuuteen suuntaavasta 

ulottuvuudesta on kirjoittanut muun muassa tatuointeja ruumiinfenomenologian näkökulmasta 

tarkastellut Rachel Falkenstern (2012). Hänelle tatuointi on konkreettinen esillä oleva fyysinen 

yhteyskohta menneisyyden ja nykyisyyden välillä.  Tatuointi on myös keino kontrolloida 

tulevaisuutta. (105–106.) Aineistossani Saara on tatuointinsa kautta itse aktiivisesti ottanut 

ystävänsä paitsi osaksi itseään myös oman tulevaisuutensa suuntaa. Hän itse korostaakin, että 
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kuva on hänessä hänen omaan kuolemaansa asti. Samalla kuollut ystävä hahmottuu toimijana, 

joka edelleen saa aikaan konkreettisia muutoksia Saaran ruumiissa ja hänen suhteessaan 

tulevaisuuteen ja elämään ylipäätään.  Näin vainaja vaikuttaa yhä koko Saaran tapaan kantaa 

itseään ja olla olemassa.  

       Liitän muistotatuoinnit myös aineistoni omaisten kokemukseen haudalla käynnin 

vaikeudesta tai varsinaisen hautapaikan puuttumisesta. Esimerkiksi Saaran kohdalla puhumme 

haastattelun aikana hänen ystävänsä hautaustavasta ja ilmenee että ystävä on tuhkattu, ja tuhkat 

on siroteltu mereen. Saara kertoo omasta suhteestaan perinteiseen arkkuhautaukseen ja sitä 

kohtaan tuntemastaan vieraudesta: 

 

Et meille kaikille tuli niin semmonen fiilis, et ei oo mitään järkeä lyödä jotain 

kiveä yhteen paikkaan. Ku se ei kuvaa sitä ihmistä ollenkaan. Et se on sit jossain, 

johonkin lukittuna.  Et ”tässä lepää”, mut ku ei se siis lepää. (hSaara.) 

                    

Yhdistän tässä kohden muistotatuoinnit luvussa 4.3 esitettyyn ajatukseen vainajien hautaamisesta 

omaan itseensä. Saara ei koe, että perinteinen hautaustapa olisi soveltunut hänen ystävälleen tai 

kuvannut tätä ihmisenä. Kun Saara puhuu haastattelun aikana ystävästään, esiin piirtyy kuva 

sosiaalisesta, liikkuvaisesta, ennakkoluulottomasta ja energisestä ihmisestä; ”sosiaalisesta 

perhosesta”, niin kuin Saara itse sanoo (hSaara). Tätä luonnetta ei olisi ystävän hautakiveen 

”lukitseminen” kuvannut laisinkaan. Saaran puheessa ystävän tuhkaus ja tuhkien sirottelu on näin 

taannut ajatuksen ystävän vapaasta liikkuvuudesta ja vaikutuksesta omassa sosiaalisessa 

piirissään kuoleman jälkeenkin. Samaan aikaan voi kuitenkin tulkita (erityisesti Saaran 

painottaessa tatuointinsa pysyvyyttä ja ikuisuutta omalla ihollaan), että Saara on kuitenkin 

tatuoinnillaan ainakin jossain määrin nimenomaan halunnut ”lukita” ystävänsä itsensä ja 

ruumiinsa osaksi. 

        Palaan vielä lopuksi Saaran omaan tekstiin tatuoinnistaan. Hän painotti, miten tatuoinnin 

ottaminen oli hänen oma valintansa, jolla hän myös halusi ”merkitä” itsensä. Kiinnostavaa onkin, 

miten laajemmin historiallisesti tatuoinnit ovat kuuluneet yhteiskunnan marginaaliryhmien (kuten 

vankien tai jengien) tapaan välittää merkityksiä ja yhteisön sisäistä yhteenkuuluvuutta (Atkinson 

2017, 36). Käsitän, että tästä näkökulmasta läheisen ihmisen menettäneet tatuoidut omaiset voivat 

muodostaa yhden tällaisen yhteiskunnan rajaa-alueelle asettuvan ryhmän, jossa kuolemaan 

potentiaalisesti liittyvä stigma on otettu kirjaimellisesti (usein terapeuttisellakin tavalla) leimaksi 

omalle iholle.  

       Saaran kohdalla tätä asemaa vainajan omaisena voisi tulkita erityisen marginaaliseksi, sillä 

hän ei vainajan varsinaiseen lähiperheeseen kuuluvana ole välttämättä kulttuurissamme oikeutettu 

”varsinaisen surijan” asemaan (Doka 2008, 229–231). Samoin Saaran ystävä on tehnyt 

itsemurhan, joka käsitetään kuolintavan yleisyydestä huolimatta poikkeuksellisen stigmaavaksi 



48 

 

ja ”pahaksi” kuolemaksi (esim. Bloch & Parry 1982, 16). Saaran asemaa voisi siis tulkita jollain 

tapaa marginaaliseksi marginaalin sisässä. Samalla Saaran itsensä tatuoimisen voi käsittää myös 

ruumiillisen tekemisen kautta toteutettuna oman toimijuuden haltuunottona, yli kulttuuristen 

normien (kuten sen kenelle suru kuuluu ja miten sitä saa osoittaa) sekä kuoleman sosiaalisia 

suhteita katkovan tuhovoiman. 

 
5. VAINAJAYHTEYDEN AISTIKOKEMUKSIA  

 

5.1 Aistiva eletty ruumis ja vainajan läsnäolo 

 

Tutkielman analyysivaiheen ensimetreillä huomio tarkastelun alla olevan aineiston 

aistikylläisyydestä oli yksi siitä ehdottomasti selkeimmin esiin piirtyneitä huomioita. Suhteessa 

aikaisempaan tutkimukseen huomio oman, -ihmisten välisiä suhteita kuvaamaan pyrkivän-, 

aineistoni voimakkaasta aistimellisuudesta ei ollut yllättävää sinällään. Jo työn ruumiin 

fenomenologinen perusta korostaa tapaa, jolla maailma (myös nimenomaan intersubjektiivisesti 

koettuna ja olemassa olevana) avautuu yksilölle eletyn ruumiin havainto- ja aistikokemusten 

kautta (Utriainen1999, 48). Samoin eri tieteenalojen ja erityisesti antropologian piirissä on 

monessa yhteydessä esitetty, miten kehon aistikokemukset liittyvät kiinteästi ihmisten välisiin 

suhteisiin ja voivat myös rakentaa sekä ylläpitää niitä (esim. Chau 2008; Durkheim 1980, 352; 

Howes 2003, 56; Hsu 2008,433–444;Ådahl 2017,129).  

       Huomio aineiston omaisten kokemusten aistimellisuudesta liittyi varsinkin 

poikkeuksellisen voimakkaisiin vainajayhteyden kokemuksiin, joita kuvattiin toistuvasti erityisen 

aistirikkaina elämyksinä. Niin näissä kokemuksissa, kuin myös aineistossa yleisemmin, 

aistiminen liittyi kiinteästi ihmisten välisiin suhteisiin ja niiden ylläpitoon, jolloin omaisen keho 

pystyi esimerkiksi eri tavoin ”tuntemaan” ja ”aistimaan” toisen ihmisen, siis kuolleen läheisensä 

läsnäoloa. Käytännössä omaiset kertoivat muun muassa tunteneensa vainajan kosketuksen, 

aistineensa kehossaan vainajan läsnäoloon yhdistämänsä rauhan ja tyyneyden tunteen tai muutoin 

aistinvaraisesti muun muassa erilaisia tuoksuja tuntemalla kyenneensä kokemaan yhtyettä 

vainajaan. Toisaalta oman kehon altistuminen ja joskus myös tietoinen virittäminen 

aistikokemuksille kuten liikuttavan musiikin kuuntelulle ja sen aikaan saamalla itkulle, luonnossa 

oleskelulle, tietyn ruoan syömiselle ja kehon rentouttamiselle esimerkiksi joogassa tai saunassa 

näytti selvästi saavan aikaan voimakkaan yhteyden kokemuksen kuolleeseen läheiseen.45 

       Lisäksi (kuten olen jo työn aikaisempaa tutkimusta esittelevässä luvussa kirjoittanut) kuvaa 

elävien ja kuolleiden ihmisten välisiä suhteita kartoittava tutkimus usein juuri kehon 

aistielämyksiä. Esimerkiksi suomalaisten ”kummia” aistikokemuksia kirjeaineiston kautta 

                                            
45 Palaan kuvaamaan näitä kokemuksia aineistoesimerkkien kautta vielä tarkemmin työn seuraavissa alaluvuissa. 
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tarkasteleva antropologi Susanne Ådahl (2018, 141) tähdentää aistimisen merkitystä elävien ja 

kuolleiden ihmisten välisten suhteiden ylläpidossa todeten, miten aistejaan seuraava yksilö voi 

muodostaa ”yhteyden itsensä ja toiseen maailmaan kuuluvien toisten, esimerkiksi vainajien 

välille”. Ådahlin käyttämä subjektin toiminnan esiin tuova ilmaus, jossa kummien 

(vainaja)kokemusten äärellä yksilö ”seuraa aistejaan”, saa pohtimaan omaisen omaa roolia ja 

mahdollisuutta vaikuttaa vainajayhteyden aistimisen ja olemassaolon prosessiin. Yksilöiden 

mahdollisuuksiin vahvistaa tietoisesti sosiaalisia suhteitaan kytkemällä ne yhteen aistielämysten 

kanssa on ottanut kantaa antropologi Elisabeth Hsu (2008). Hänen mukaansa ihmiset voivat 

tarkoituksenmukaisesti ladata tiettyjä sosiaalisia tilanteita aistielämyksin, tehdäkseen niihin 

liittyvän ihmisten välisyyden itselleen enemmän todelliseksi (441) ja siis ehkä myös koettavissa 

olevaksi. 46 

       Vaikka Hsu ei kirjoita elävien ja kuolleiden ihmisten välisistä suhteista, hänen huomionsa 

siitä, miten sosiaalisten suhteiden aistielämyksiin yhdistäminen materialisoi sosiaalisuutta ja voi 

tehdä siitä yksilölle enemmän todellista, on työlleni hyödyllinen. Toisin kuin Susanne Ådahl, joka 

kirjoitti vainajista ”toiseen maailmaan kuuluvina toisina” ymmärränkin työssä, (sen aineiston 

omaisten käsityksiä mukaillen) vainajien kuuluvan samaan, yhteisesti omaisten kanssa jaettuun 

todellisuuteen. Käsitys vainajien tämänpuoleisuudesta ja ”todellisuudesta” tulee ilmi ja koetuksi 

esimerkiksi juuri omaisten kehossa tuntemien vainajien läsnäolosta kertovien aistielämysten 

kautta.  

        

5.2 Vainajayhteys ja kosketus 

 
Aineiston haastatteluissa kuten myös sen Facebook-muistoryhmissä omaiset kuvasivat vainajan 

läsnäolon heissä aikaan saamia kehollisia aistimuksia varsin yksityiskohtaisesti. Kuvauksissa 

korostui toistuvasti tuntoaistin merkitys ja erityisesti kokemukset, joissa omainen kertoi 

tunteneensa vainajan kosketuksen kehossaan.47 Koskettamisen teema liittyi kiinteästi koko 

aineistooni, ja voi kertoa ennen kaikkea ruumiiden välisyyden merkityksellisyydestä ihmisten 

välisille suhteille ja yhteenkuuluvuudelle ylipäätään. Kun omaiset puhuivat yhteydestä 

vainajiinsa, he puhuivat usein myös koskettamisesta, joka oli selvästi ollut ja oli yhä monille 

omaisille keino tuntea yhteyttä kuolleeseen läheiseen. 

       Omaisten vainajan koskettamaksi tulemisen kokemukset saattoivat tapahtua hyvin arkisissa 

tilanteissa ja yhtäkkisesti. Esimerkiksi Elsa kertoi haastattelussa tunteneensa kuolleen 

lapsenlapsensa leikkisän kosketuksen kesken automatkan: 

                                            
46 Lisäksi suhteessa omaan aineistooni Hsun ajatus sosiaalisten tilanteiden tietoisesta aistielämyksin lataamisesta vihjaa 

mahdollisuudesta, jossa läheisensä menettänyt ihminen voisi ehkä itse tarkoituksenmukaisesti tuottaa (esimerkiksi 

aistikylläisiin ympäristöihin hakeutumalla) itselleen eletyn ruumiin aistielämyksiä, jotka voimistavat tai saavat aikaan 

vainajan läsnäolon tunteen ja yhteyden kokemuksen tähän. Palaan tarkemmin tähän ajatukseen vielä työn alaluvussa 5.4 
47 Vainajan kosketuksesta myös Ådahl 2017, 142–143. 
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Me ajettiin autoo, ja ihan ku joku ois vetänyt mua kokoajan ponnarista. Ja mä 

koitin, ettei se oo niinku missään kiinni…ja sit mä sanoinkin, et Liisa [kuollut 

lapsi] kiusaa mummoa, et se vetää mua kokoajan ponnarista ja sitä kesti jonkin 

aikaa. (hElsa.) 

 

Samankaltaisesti Facebook-muistoryhmässä useampi lapsensa menettänyt vanhempi kirjoitti, 

miten heistä tuntui toisinaan siltä, kuin vainaja ”kutittelisi” heidän ihoaan (ryhmä1). 

Lapsivainajien tavasta kiusoitella (ja tässä kohden myös välillisesti koskettaa) kertoo niin ikään 

Elsan kokemus, jossa vainajat olivat saaneet syksyiset puut karistamaan lehtensä hänen 

niskaansa: 

Et oli syksy ja ei kauheesti tuullut. Ja mä olin koiran kanssa ulkona, ja yks puu 

pudotti niinku kaikki lehtensä mun niskaani. Mut mä en siihen kiinnittänyt 

huomiota, koska se voi sattuu. Mut kun kaks seuraavaakin pudotti ne lehdet mun 

niskaan, ni sit mä taas sanoin, et tytöt kiusaa. (hElsa.) 

 

Näissä aineistoesimerkeissä lapsivainajat tuntuvat koskettavan ja toimivan lapsille ominaisella, 

läheisilleen jo ehkä tutulla, leikkisällä ja ilkikurisella tavalla. Samalla omaisten kokemukset 

osoittavat, miten lasten tietynlainen kehollinen tapa ilmaista itseään, ei ole kadonnut, vaan 

vainajat voivat tunnuksenomaisen kosketuksensa tyylin kautta edelleen välittää läsnäoloaan 

omaisille. Näin esimeriksi Elsa toi esiin haastattelussa, miten tämänkaltaiset kokemukset myös 

todensivat ja pitivät yllä hänen yhteyttään vainajiin. Hänelle nämä ”sattumukset” olivat vainajien 

sanaton keino viestiä omaa läsnäoloaan Elsan elämässä. Elsa kertoikin todenneensa heti yhden 

tällaisen tapauksen jälkeen ääneen itselleen ja vainajille: ”no niin te ootte läsnä”. (hElsa.) Vaikka 

Elsa toi haastattelun aikana useasti esiin kokevansa vainajiensa olevan tavalla tai toisella mukana 

elämässään jatkuvasti, olivat nämä hänen kokemansa sattumukset ja niihin liittyvät aistielämykset 

samalla Elsalle hetkiä, jolloin hänen yhteytensä vainajiin oli tihentynyt erityisen likeiseksi.  

       Laajemmin aineistossa vainajan kosketus sai aikaan omaisen kehossa hyvin monenlaisia 

tuntemuksia, jotka liittyivät usein ihon tai vielä syvemmälle koko kehon pinnan alle ulottuviin 

lämpötilan vaihteluihin. Esimerkiksi Laura kirjoitti blogissaan, miten yhdistää toisinaan 

tyttärensä läsnäolon hänet valtaavaan ”luihin asti” menevään kylmyyden tunteeseen. Toisaalta 

Laura kuvasi tytärvainajansa läsnäolon olleen koettavissa myös eräänlaisena viileänä 

tuulahduksena: ”Kerran olen tuntenut tämän kylmän henkäyksen kasvoillani, koin että hiukset 

liikahtivat sen voimasta.” (bLaura.) 

       Vainajayhteyden kokemuksen aikaan saamat kehon lämpötilan vaihtelut olivat myös 

Facebook-muistoryhmien omaisille tuttuja. Niissä kirjoitettiinkin, miten vainajan kosketus on 

muun muassa: ”lämmin ja hento”, se saa aikaan ”kylmät väreet iholla”, tuntuu ”lämpönä jalkani 

ympärillä” ja on aistittavissa kuin ”hetken viileä tuulahdus”. Nämä tuntemukset olivat jättäneet 

omaisessa toisinaan jälkeensä ”lämpimän” ja eri tavoin hyväksi ja tyyneksi kuvatun tunteen. 
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(ryhmä1.) Kosketetuksi tulon kokemukset eivät näin päättyneetkään itse kosketuksen tunteen 

lakatessa tai olleet paikannettavissa vain siihen, vaan ne olivat saattaneet jäädä vaikuttamaan ja 

viipyilemään omaiseen ruumiin kokemukseen pidemmäksikin aikaa.48 Samankaltaisesta eletyn 

ruumiin kokemuksen ajallisuudesta kertoi myös aineistoesimerkki, jossa vainajan läsnäolo 

paikantui tiettyyn kehonkohtaan ja tuntuu siinä lämmöntunteena; Muistoryhmässä lapsensa 

menettänyt äiti kirjoitti, miten pystyi yhä tuntemaan syliinsä kuolleen lapsensa läsnäolon 

lämmöntunteena samassa kohdassa, missä lasta oli kuolemaansa edeltäneen hoitojakson aikana 

pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti tuuditettu. Äidillä oli myös lapsen kuoleman jälkeen tapana laskea 

kätensä kohdan päälle, ja puhua samalla lapselleen. (ryhmä1.)  

       Vainajan kosketus välittää aineistossa painokkaasti myös kahden ihmisen välistä 

yhteenkuuluvuutta, toisesta välittämistä, intiimiyttä ja huolenpitoa. Muistoryhmissä kirjoitettiin, 

miten vainaja esimerkiksi ”silitti poskea”, ”laski käden olalle” ja ”antoi voimahalin ja suukon” 

omaiselle(ryhmä1). Omaiset myös kuvasivat usein tunteneensa erilaisia hentoja vainajan 

kosketuksen ”hipaisuja”. Esimerkiksi Laura kirjoitti blogissaan, miten hän ymmärsi näiden 

hipaisujen olevan tytärvainajansa hellävaraisen periksi antamaton tapa yrittää välittää läsnäoloaan 

äidilleen: 

 

…tunsin joka ilta juuri ennen nukahtamistani hipaisun ohimollani, joskus nenän 

sivulla. Eräänä iltana tunsin kolme hipaisua ja nauroin mielessäni: ”joo, joo, 

uskon jo!” (bLaura.) 

 

Toisaalta osa omaisista kertoi, miten oli itse pystynyt esimerkiksi koskettamaan tai syleilemään 

vainajan fyysisestä läsnäolosta syntyvää lämpöä ja energiaa. Näitä kosketuksen kokemuksia 

kuvattiin tapahtuneen niin valveilla kuin unissakin. Kummassakin yhteydessä tärkeäksi nousi 

omaisten käsitys, jossa kysymyksessä ei mielletty olevan ”vain uni” tai toiveikkaan mielen harha-

aistimus, sen sijaan vainajan painotettiin todella olevan läsnä näissä kosketuksen kokemuksissa. 

Esimeriksi Tiina kertoi haastattelun yhteydessä unistaan, joissa oli kohdannut miesvainajansa, ja 

tuntenut tämän kosketuksen: 

 

Tiina: …unissa mä oon nähnyt Karin kaks kertaa. 

Minä: Juttelitteks te siinä? 

Tiina: Se paijas ja lohdutti mua, ja mä sanoin mun pojalle, et siinä unessa oli isä. 

Et se oli ihan varmasti isä. (hTiina.) 

 

Kysyin itse Tiinalta nimenomaan hänen keskustelustaan vainajan kanssa, mutta hänen 

vastauksensa, jossa mies vainaja ”lohduttaa ja paijaa” Tiinaa, painottaa juttelua ja sanojen 

                                            
48 Tästä kosketuksen katoamattomuudesta voi tulkita kertovan myös verkon muistoryhmissä esille tulleet lapsiensa 

menettäneiden vanhempien muistotatuoinnit, jotka kuvasivat kuolleen lapsen käden- tai jalan jälkiä vanhempansa 

iholla. 
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merkitystä enemmän miesvainajan ja Tiinan välistä fyysistä yhteyttä ja kosketusta. Näin fyysinen 

läheisyys ja kosketus tuntuvat olevan pariskunnalle sanoja tehokkaampi keino olla 

vuorovaikutuksessa ja välittää keskistä yhteenkuuluvuutta. 

       Tiinan vastaus tuo esiin laajemminkin aineistossa toistuvan vainajan kosketuksen tärkeän 

ulottuvuuden: sen lohduttavan, rauhoittavan, suojelevan ja usein myös parantavan voiman.49 

Tiina tähdensikin miesvainajansa kosketukseen yhdistyvää vaikutusta voimakkaasti läpi 

haastattelun. Hän kertoi esimerkiksi tapauksesta, jossa oli itkenyt turhautuneena miehensä kuvalle 

juuri rikkoutunutta perheen pesukonetta ja huutanut tälle kiroillen: ”Sano nyt sinäkin jotain!”. 

Tiina jatkoi, miten silloin:  

 

…jollain tapaa tiiät sä, ne kyyneleet se sai kuivattuu pois. Ja sit mä menin ihan 

rauhallisena siiihen, et maltti tuli takaisin. (hTiina.) 

 

Tiinan miesvainajan kyky vaikuttaa fyysisesti läheisiinsä, ei tullut esiin vain tavassa, jolla tämä 

oli rauhoittanut Tiinan omaa oloa. Sen sijaan Tiina kertoi, miten hänen perheessään miesvainajan 

käsitettiinkin parantaneen esimerkiksi myös pariskunnan pojan sairaalahoitoakin vaatineen 

jalkavaivan: 

 

Et silloin esimerkiksi ku meijän poika joutu sairaalaan mä sanoin Karille, et sä 

oot ainoo joka sitä nyt pystyy auttamaan, et tee jotain! Ja sit meijän pojal alko se 

jalka paranemaan, ja se pääsi sitten kotiin. (hTiina.) 

 

Vainajan läsnäolon ja kosketuksen terapeuttinen voima tuli esiin erityisesti aineistoni 

vainajayhteyden kokemuksessa, jonka aikana tyttärensä menettänyt Laura tunsi tytärvainajansa 

auttaneen häntä purkamaan oman kuolintapansa äidissään aiheuttamia vaikeita ja ahdistavia 

tunteita. Lauran tytär oli tehnyt itsemurhan hirttäytymällä yöllä urheilukentän laidalla, ja 

erityisesti ajatukset kuolintavan ”rujoudesta, ”karuudesta” sekä mahdollisesta kivuliaisuudesta 

olivat helpottaneet huomattavasti Lauran läpikäymän vainajayhteyden kokemuksen myötä 

(hLaura). Ymmärrän Lauran kokemuksen olleen työlle monesta näkökulmasta hyvin 

merkityksellinen (sen yhdistyessä voimakkaasti esimerkiksi juuri vainajan kosketukseen, ja 

                                            
49 Ylipäätään ajatus avun- ja suojeluksen pyytämisestä vainajilta oli hyvin olennaisesti aineistooni liittyvä teema. Muun 

muassa Elsa kertoi pyytäneensä tytärvainajansa suojelua perheen toisen lapsen lähdettyä matkoille, yksinkertaisesti 

vainajaan vedoten: ”pidä huolta” (hElsa). Samoin miehensä menettänyt Johanna kertoi kysyneensä miesvainajansa apua 

silloin tällöin aivan tavanomaisissa arkensa käytännön ongelmatilanteissa. Johannan avunpyynnöt olivat myös liittyneet 

ainakin välillisesti juuri miehen kosketukseen, jolloin miesvainaja oli auttanut Johannaa esimerkiksi pariskunnan 

kesämökin puunraivaustöissä. Näin miesvainaja oli hänen mukaansa käynyt kaatamassa perheen mökillä vaarallisessa 

paikassa romahtamaisillaan olleen suuren kuusen, kun tämä ei enää Johannan mukaan ”jaksanut enää kuunnella sitä 

meijän narinaa.” (hJohanna.) 
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kuolinpaikkaan, jossa itsekin vierailin useita kertoja työtä kirjoittaessani50) ja haluankin pysähtyä 

seuraavaksi tarkastelemaan kokemusta lähemmin omassa erillisessä alaluvussaan.  

 

5. 3 Käsi kädessä: Laura ja Miian kuolinyön vuosipäivä 

 

Laura: Siitä Miian kosketuksesta tai läsnäolosta, ni mul on yks sellanen 

kokemus, et mä koen seisseeni käsi kädessä Miian kanssa. 

 

Laura: Et ku sä kysyit aikasemmin, et oonks mä pyytänyt jotain, ni mä muistan, 

kyllä mä olen joo. Ja se oli hirveen voimakas merkki, et mä kohtasin sen 

kuolintavan silloin ekaa kertaa…tänä kuolinyönä, mä koin ihan hirveen suuren 

vapautuksen. (hLaura.) 

 

Laura kertoi haastattelussa suhteestaan avunpyytämiseen vainajalta sekä myös yleisemmin 

vainajan läsnäolosta ja kosketuksesta elämässään, kun hän johtui puhumaan erityisen 

intensiivisestä ja vaikutuksiltaan kauaskantoisesta vainajayhteyden kokemuksestaan. Laura oli 

käynyt kokemuksen läpi illan ja yön aikana kodissaan, tasan vuosi tyttärensä Miian kuolemasta. 

Lauran muu perhe oli ollut poissa paikalta, ja hän oli valvonut yön makuuhuoneessaan kynttilää 

polttaen, samalla tytärvainajansa poikkeuksellisen voimakkaan läsnäolon luonaan tuntien. Yön 

aikana hän oli myös palannut mielikuvissaan tyttärensä kuolinyön tapahtumiin, jolloin hän oli 

alkanut elää uudelleen tyttärensä kanssa ja osin myös hänen kauttaan tämän viimeisiä elintunteja. 

Laura painotti, miten kokemus oli lopulta suurilta osin ”vapauttanut” hänet tyttären kuolintavan 

aiheuttamista tuskan tunteista.  

       Laura kuvasi koko illan ja yön tuntua monella tapaa arkimaailmastaan poikkeavana. Sitä 

eivät koskeneet tavanomainen ajallisuus tai tilallisuus vaan pikemminkin näiden poissaolo: 

 

Mä tiesin hyvin tarkkaan ne kellonajat siit Miian viimesestä elinvuorokaudesta. 

Mä aloin sit kuolinpäivänä, silloin illalla elää uudelleen sitä Miian viimestä 

vuorokautta. Mä en nukkunu koko yönä, mul palo se kynttilä, ja se oli sitä aikaa 

vielä, ku aika oli, sil oli erilainen ja täysin uusi merkitys. Elikkä se ei tuntunut 

siltä, aika ei kulunut, eikä sitä ollut. Mä olin jossain ihan omassa ulottuvuudessa 

                                            
50Miian kuolinpaikka sijaitsee välittömässä kotini läheisyydessä ja vierailin siellä työtä kirjoittaessani useita kertoja.  

Halusin itse tutustua paikkaan, sillä se oli kummallekin aineiston Miian omaiselle (Lauralle ja Saaralle) hyvin 

merkityksellinen tila. Paikka ilmaisikin myös ulkopuoliselle havainnoitsijalle tätä merkityksellisyyttä ja omaisten Miiaan 

tunteman yhteyden jatkuvuutta. Näin kenttää reunustavalle aidalle kohtaan, jossa Miia oli hirttäytynyt, oli esimerkiksi 

kiinnitetty muistolausein kaiverretun ”rakkauslukko”, jollaisen pariskunnat jättävät sillankaiteeseen kestävän rakkautensa 

symboliksi. Paikalle oli tuotu siellä käydessäni toisinaan myös kynttilöitä. Ylipäätään kuolinpaikalla, omilla vierailuillani 

siellä ja paikan sijainnilla kotini ja arkisen elämänpiirini välittömässä läheisyydessä oli myös itselleni iso merkitys oman 

käsitykseni rakentumisessa suhteessa joihinkin aineistoni Miiaa koskeviin vainajayhteyden kokemuksiin. Muun muassa 

Lauran kuvaukset paikan rujoudesta avautuivat minulle ymmärrettäväksi aivan eri tavalla pystyessäni itse kokemaan 

paikan kolkkouden tai toisaalta esimerkiksi koskemaan itse aitaa ja betoniseinää, joiden äärellä Miia oli elämänsä 

päättänyt. Tässä mielessä voisi ymmärtää, miten tässäkin luvussa toistamani ajatus aistielämysten kyvystä materialisoida 

sosiaalisia suhteita ja tehdä ne kenties enemmän koettavissa olevaksi toteutui ainakin jossain määrin myös työni 

metodologisten valintojen lähtökohdissa, kun näin vainajayhteyksiin liittyvät paikat minulle mahdollisina kulkuaukkoina 

omaisten (ihmisten välisistä suhteista) kertoviin kokemuksiin.  
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tai maailmassa, ja hetkihetkeltä elin uudelleen Miian kanssa sen vuorokauden. 

(hLaura.) 

 
 

Kokemuksen tärkeimmäksi jäsentäjäksi nouseekin kahden ihmisen välinen suhde ja sidos: yön 

kuluessa yhä tiiviimmäksi vahvistuva tyttären ja äidin keskinen yhteys. Yhteyden 

voimakkuudessa tapahtuva muutos tulee esiin muun muassa tavassa, jolla Laura kuvaa ensin 

yleisemmällä tasolla käyneensä Miian kanssa läpi -ikään kuin sivusta katsoen- tämän viimeisen 

elinillan tapahtumia. Laura kertoi seuranneensa, miten Miia oli kohdannut ystäviään, viettänyt 

aikaa heidän kanssaan syöden ja juoden sekä siirtynyt illan aikana tapahtumapaikasta toiseen. 

51Yön tuntien edetessä sekä tapahtumapaikan vaihtuessa urheilukentäksi, jossa tytär lopulta tappoi 

itsensä, Lauran kokemuksen kuvaus tarkentuu käsittelemään entistä voimakkaammin tyttären ja 

äidin välistä kehollisestikin ilmaistua ja olemassa olevaa yhteyttä.  

       Näin Lauran haastattelupuheessa toistuivat ilmaukset yhdessä olemisesta, toisesta kiinni 

pitämisestä, läsnäolosta ja kosketuksesta. Koskettaminen ja sen kautta aistittavissa oleva tyttären 

läsnäolo tiivistyy erityisesti aivan kokemuksen lopun ratkaiseviin hetkiin, kun Laura kertoi 

seisseensä käsikkäin pian kuolevan tyttärensä kanssa:  

 

…ja sitten kun tultiin siihen ihan niihin viimeisiin minuutteihin. Ni silloin mä 

koin, et me seistiin käsi kädessä. (hLaura.) 

 

Samalla juuri ennen Miian kuolinhetkeä, äidin tarvitessa tyttärensä tukea ja lohdutusta kaikkein 

eniten, Laura kuvasi miten: 

 

…sanoin Miialle, et nyt mä tarviin sun apua, et mennään tää läpi yhessä…et mä 

kohtasin sen kuolintavan silloin ekaa kertaa Miian kanssa ja Miian silmin. 

(hLaura.) 

 
Miian kuolinhetkellä Laura ei enää kuvaa kokevansa yön tapahtumia vain tyttärensä ”kanssa”, 

vaan myös tämän ”silmin”, jolloin tulkitsen äidin ja tyttären ruumiiden ja itseyden rajojen 

hahmottuvan erityisen voimakkaasti päällekkäisinä ja toisiinsa kerrostuneina. Käsitän niin ikään 

oleellisena sen seikan, että tyttären kuolinyön ydinhetket avautuvat Lauralle koettavaksi juuri 

tyttären silmien kautta. Kulttuurissamme silmät ovat ainakin arkipuheessa ”sielun ikkunoina” 

juuri yksi niistä kehon kohdista, johon yksilön itse paikantuu (esim. Limanowski & Heiko 

                                            
51 Lauran kokemus, jossa hän omaisena uudelleen elää itsemurhan tehneen läheisensä viimeiset elinhetket ei ole 

kuolemasurua käsittelevälle kirjallisuudelle tuntematon. Sosiaalitieteilijä Caroline Simone (2010) on käsitellyt 

artikkelissaan Memorialising the suicide victim: ”Walking the walk” vanhemman itsemurhan kohtaamaan joutuneiden 

lasten kokemuksia, joissa he ovat vuosikymmeniä vanhempansa kuoleman jälkeen käyneet läpi ja osin toisintaneet 

tämän viimeiset elinhetket suorittamalla kävelyretken äitiensä ja isiensä itsemurhapaikoille. Artikkelissa esiin tuodut 

omaisten kokemukset vainajan voimakkaasta läsnäolosta näiden aistikylläisten matkojen aikana mukailevat 

silmiinpistävän ilmeisellä tavalla työni aineiston Lauran esiin tuomia tyttärensä kuolinyön vuosipäivän tapahtumia. 
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2011;Starmans 2012).52 Lauran kokemuksen, jossa äiti ja tytär jakavat yhteisen katseen tyttären 

kuolinyön merkityksellisimpiin hetkiin, voi tulkita välittävän erityisen painokkaasti ajatusta äidin 

ja tyttären välisestä ruumiillisesta yhteen liittymisestä. Näin siis tutkielman tulokulmista Lauran 

kokemuksessa merkille pantavaa onkin, miten se alleviivaa äidin ja tyttären välistä jatkuvaa 

kehollisesti koettua yhteyttä, myös sellaisella tavalla joka tuo esiin mahdollisuuden äidin ja 

tyttären olemassaolon jatkuvuuden päällekkäisyydestä. 

       Samalla Lauran kokemus on yhdistettävissä Maurice Merleau-Pontyn (1962) kirjoituksiin 

subjektin kyvystä vaikuttaa ruumiin tilaansa kehollisen jäljittelyn kautta.  Merleau-Ponty tuo 

esiin, miten esimerkiksi nukkumaan menevä ihminen unessa oloa imitoivien kehon liikkeidensä 

ja toimintojensa (kuten nukkuvan asentoon mukautuminen sekä syvään hengittäminen) kautta 

kutsuu unta luokseen ja saa tämän viimein vaipumaan uneen. Unen tulessa, se siis asettuu sille 

kehollisen imitaation kautta rakennettuihin uomiinsa. (189–190.) Merleau-Ponty vertaa 

nukahtamista myös antiikin Kreikan Dionysos-kultin palvojiin, jotka pyrkivät herättämään 

jumalansa läsnäolon esittämällä ja toistamalla tapahtumia tämän elämän varrelta; jumala tulee 

todeksi ja on läsnä palvojalle silloin kun uskonnonharjoittaja ei voi enää tehdä eroa itsensä ja 

esittämänsä roolin välillä, vaan nämä kaksi ovat kokonaan yhteen sulautuneita (189). Tätä kautta 

Merleau-Pontyn käsityksiä mukaillen voi tulkita juuri Lauran harjoittaman tytärvainajan toimien 

jäljittelyn olleen osaltaan kutsumassa tai ehkä vielä tarkemmin ilmaistuna nostamassa esille tai 

antamassa tilaa hänessä jo olemassa olleelle vainajan läsnäolon ja yhteyden tunteelle. 

       Laura jatkoi kokemuksen kuvausta painottaen sen tyyntä ja rauhallista, tyttären läsnäolon 

ja kosketuksen kautta syntyvää turvantuntua ja terapeuttista voimaa:  

 

Ja mä koin, että mä selviydyin siitä kohtaamisesta, just sen takii, et se piti mua 

kädestä kiinni, ja oli siinä mun kanssa. Ni [olin] hirveen rauhallisena, et mä 

pikkasen itkeskelin sen yön aikana, mutta tota se ei ollu ahdistavaa, eikä tuskasta, 

vaan mulla oli sellanen rauhallinen olo. Mä tiesin, et Miia pitää musta 

kiinni.(hLaura.) 
 

Laura myös uskalsi käydä läpi yön vaikeimman kohdan -tyttärensä kuolinhetken- vain koska tytär 

oli mukana äitinsä kanssa tästä kiinni pitäen:  

 

Sit ku tuli sit aamuyöllä se hetki ku Miia oli laittanut jo huivin kaulaan, ja 

kiivennyt aidan yli, ja tuli se hetki,et Miia irrotti niinku kädet aidasta, ni mä olin 

ihan varma siitä, et siin vaiheessa Miian sielu lähti. Elikkä vain pelkkä keho, 

tämä vaan [viittaa omaan ruumiseensa] joka siin on roikkunut. Ja se oli ihan 

käänteentekevää mulle jotenkin, tää et mä kävin sen läpi. Ja mul alko sen jälkeen 

ihan merkitävis määrin vähenee se kuolintavan merkitys. (hLaura.) 

                                            
52 Yksilön itsen fyysinen paikantuminen juuri silmiin, näkyy myös esimerkiksi sairaanhoidon ammattilaisten vaikeudessa 

löytää elinluovuttajia silmien sarveiskalvoille, sillä ne koetaan usein kehon ”arvokkaimpina” osina (Haddow 2005, 103). 
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Kokemuksen kautta Laura oivalsi myös, miten yön aikana hän ei oikeastaan seurannut tyttärensä 

-vaan ainoastaan tämän- biologisen ruumiin kuolemaa. Samalla Lauran pystyessä kohtaamaan 

tyttärensä elävän kehon pois hiipumisen ristiriitaisestikin juuri tytärvainajaan koetun yhteyden 

avulla, selvää on, että tyttären olemassa- ja läsnäolo eivät olleet kadonneet Lauran elämästä 

minnekään.  

       Tämän lisäksi kokemusta voi hahmottaa tapahtumaketjuna, joka auttaa Lauraa 

irrottautumaan tyttären kuolleesta ruumista ja sen läpikäymistä kärsimyksistä; kokemus tähdentää 

äidille tyttären hengettömän ruumiin merkityksettömyyttä ja toisarvoisuutta, sen osoittaessa, 

miten tyttären olemassaolo ei lopulta palaudu tai kuulu yksinomaan vain tämän biologiseen 

kehoon. Toisin sanoen ymmärrän kokemuksen painoarvon olevan lähtöisin ainakin osin siitä 

seikasta, että yöntapahtumat näyttivät entistä selvemmin Lauralle tähän itseensä paikallistuvan 

tytärvainajan läsnä- ja olemassa olon, joiden ääreen hänen voi viime kädessä ymmärtää tyttärensä 

kuolinyön vuosipäivänä makuuhuoneensa rauhassa asettuneen. Yhtä aikaa käsitän tämän itsestä 

löytyvän yhteyden tulleen myös kirkkaammin esiin ja koettavissa olevaksi, yön tapahtumien 

korostaessa tyttären kuolleen ruumiin merkityksettömyyttä ja siitä irtautumista. Näistä perusteista 

Lauran kokemuksen voi tulkita myös ikään kuin ohjanneen tai siirtäneen tyttären olemassaoloa 

tyttären kuolleesta ruumiista äitinsä osaksi. 53 

       Samalla oleellista on, kuinka Laura pystyy tuntemaan tämän voimakkaan yhteyden 

tyttäreensä juuri itsessään, tyhjän kotinsa makuuhuoneen hiljaisessa hämäryydessä yksin 

unettomana maaten. Ymmärrän, että Lauraa ympäröivä intiimi, muusta maailmasta erillinen tila 

on voinut osaltaan auttaa häntä virittäytymään näiden itsessään olemassa olevien tunteiden 

äärelle. Tässä mielessä näen myös tärkeänä, miten ajoittain melkein unenkaltaisena kuvatun 

kokemuksen tapahtumaympäristönä toimii juuri Lauran makuuhuone. Laura toikin haastattelun 

aikana esiin, miten tyttären kuoleman jälkeen unista oli tullut hänelle merkityksellisiä, ja miten 

hän toivoi kohtaavansa tyttärensä juuri unissaan.54 Näin hahmotan makuuhuoneen 

tapahtumaympäristönä ikään kuin kutsuneen Lauran vainajayhteyden kokemusta esiin. Yhtä 

aikaa sinne yksin kynttilän valoon makaamaan asettuneen tyttärensä kuolinyön tapahtumiin 

vahvasti eläytyneen Lauran voi tulkita olleen omalla toiminnallaan houkuttamassa voimakasta 

vainajayhteyden kokemusta esiin. 

                                            
53 Tässä mielessä Lauran kokemuksen merkityksien voi tulkita mukailevan antropologisessa kirjallisuudessa usein 

esitettyjä kuolemanrituaalien klassisimpia funktioita, joissa niiden tarkoitukseksi tunnistetaan vainajan (ruumiin ja 

sielun) siirtäminen uuteen kuoleman jälkeiseen sijoituspaikkaansa (esim. Metcalf & Huntington 2010, 79–85); siis 

Lauran tapauksessa entistä painokkaammin hänen itsensä osaksi.  
54 Laura kirjoittaa aiheesta blogissaan ja toteaa esimerkiksi seuraavasti: ”Unet muuttuivat minulle sanomattoman 

tärkeiksi lapseni kuoltua.” Samalla hän kirjoittaa myös näiden unien fyysisyydestä: ”Sitten olen nähnyt unia, joissa 

lapseni läsnäolo on merkittävä, unessa on hyvin vahva fyysisen kohtaamisen tuntu, toisen läsnäolo on 

käsikosketeltava.” (bLaura.) 
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       Kaikkiaan Lauran kokemus, jota elämyksellisyys ja aistikylläisyys voimakkaasti 

rakentavat, nostaa jälleen kerran esiin yleisemmän huomion siitä, miten (esimerkiksi 

aistirikkaissa ympäristöissä koetut) aistikokemukset voivat liittyä kiinteästi vainajaan yhteyden 

tuntemiseen, tähän eläytymiseen tai tämän puoleen suuntautumiseen. Siirrynkin tämä huomio 

mielessäni tutkielman analyysin viimeiseen alalukuun, jossa jatkan vainajayhteyden 

aistikokemusten tarkastelua.  Olen tässä viimeisessä työn osassa vielä enemmän keskittynyt 

vainajayhteyden kokemuksiin, joissa omaisen itsensä voi tulkita tavalla tai toisella nostattaneen 

vainajayhteyden kokemuksia esiin esimerkiksi herkistämällä ruumistaan erilaisille 

aistielämyksille. 

 

5.4 Sosiaaliset aistit ja vainajayhteyden kokemukselle herkistyvä eletty ruumis  

 

Tiina: Yleensä silloin ku mä haluan tuntea sitä läheisyyttä, ni se on meidän 

mökillä. Mä istuin siellä viime kesänä aamulla neljän aikaan laiturilla, ja toi 

[miesvainajan] valokuva oli siinä laiturilla, siinä pöydällä Ja mä juttelin sille 

kokoajan ja me katottiin yhessä ku aurinko nousi. Ja mä sanoin sille, et muistat 

sä ku me aina käytiin onkii silloin näihin aikoihin. (hTiina.) 

 

Tässä haastattelussa esiin tuomassaan intensiivisessä vainajayhteyden kokemuksessa Tiina oli 

tuntenut viettäneensä kesäaamun sarastuksen ensihetket miesvainajansa kanssa kahden perheen 

mökkirannan laiturilla istuen. Kokemusta ympäröi monella tapaa erityinen, aistielämyksin 

latautunut arjesta poikkeava tila ja tilanne, jonka osaksi tai vietäväksi hänen voi ajatella 

asettuneen. Tiina istuu aamuyöllä, pimeän ja sarastuksen taitekohdassa miehensä kehystetyn 

valokuvan kanssa, veden äärellä55, luonnon rauhan keskellä miesvainajalleen puhellen ja 

menneitä muistellen.  

       Tiinan kuvaama ympäristö ja siinä vietetty vuorokauden hetki tunnelmineen on varmasti 

monelle suomalaiselle omista kokemuksista tuttu. Tilanteeseen on liitettävissä sitä kehystävää 

luonnon tilaa (tyyntä vedenpintaa, sen päällä lipuvaa usvaa, koko tuokion tarjoamaa rauhaa, 

vähäeleistä aistikylläisyyttä ja kulttuurissamme tiuhaan toistettua estetiikkaa) mukaileva 

levollisuuden tunne. Luonnon vaikutuksia ihmisten hyvinvoinnille tutkineet Anja Yli-Viikari 

sekä Taina Lilja (2016) ovatkin painottaneet luonnon läheisyyden yksilöä potentiaalisesti 

rauhoittavaa voimaa, ja tuoneet esiin, miten luonto voi elämyksellisenä aistiympäristönä tarjota 

yksilölle mahdollisuuden ”käydä läpi ja päästää näkyville omia sisäisiä tuntojaan.” Luonnon 

käyttövoima tällaisena paikkana voi ilmetä heidän mukaansa erityisesti elämäntilanteissa, joissa 

ihmisillä on ”tarve kääntyä sisäänpäin selvittämään omia ajatuksia ja tunteitaan.” Yhtä aikaa 

                                            
55 Veden äärellä koetut ja veteen liittyvät vainajayhteyden kokemukset olivat aineistossani verrattain yleisiä. 

Kiinnostavaa onkin, miten esimerkiksi vanhassa suomalaisessa kuoleman kulttuurissa vesi on nähty elävien ja 

kuolleiden maailmoja yhdistävänä (toisaalta myös erossa pitävänä) elementtinä (esim. Pentikäinen 1990, 31–37, 82).  
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luonnon rauhoittava vaikutus yhdistyy nimenomaan ruumiin tilaan ja kokemukseen, jolloin 

luonnon läheisyyden on todettu laskevan esimerkiksi sydämen sykettä, verenpainetta sekä 

lihasjännitystä ja vähentävän elimistön stressihormonien määrää.  Tämän lisäksi Yli-Viikari ja 

Lilja ovat esittäneet, miten luonto ympäristönä nostaa esiin sekä tuottaa ruumiin kokemuksia. 

(73–77.)  

       Tiinan vainajayhteyden kokemuksen ympäristön voi siis käsittää tuottavan erilasia ruumiin 

kokemuksia, herkistävän häntä niille sekä tekevän oman ruumiillisuuden enemmän läsnä ja 

aistittavissa olevaksi. Toisin sanoen ymmärrän, että Tiinaa ympäröivät olosuhteet on viritetty tai 

virittyneet oikeanlaisiksi, jolloin ne herkistävät Tiinaa aistimaan ja nostamaan esiin hänen omassa 

ruumiin kokemuksessaan elävän miesvainajan olemassaolon ja tähän tunnetun yhteyden. Tärkeää 

on myös, miten Tiinan kokemus suhteutuu ja asettuu rinnan miesvainajan kanssa juuri 

pariskunnan kesämökillä yhteisesti jakamaan aisti-ja elämyshistoriaan.  Kuten aineistolainaus 

osoittaa, Tiina kertoi haastattelussa, miten oli yhteyden kokemuksensa aikana muistellut ääneen 

miesvainajalleen pariskunnan menneisyydessä jakamia, jo koettuja vastaavanlaisia vuorokauden 

hetkiä ja tunnelmia.  

       Antropologi Elisabeth Hsu (2008) onkin huomioinut, miten ihmistenvälisyys kiinnittyy ja 

materialisoituu ruumiin kokemukseemme aistien sekä aistielämysten kautta; sosiaalisuus on 

erottamattomasti myös aistimellista. Yksilöiden välinen vuorovaikutus ei ole vain sanoja ja 

mielessä tuotettuja merkitysrakenteita, vaan kommunikointi ja kanssakäyminen ovat yhteisesti 

joidenkin tilanteiden äärellä koettuja tunteita sekä fyysisesti ilmeneviä sekä jaettuja aistimuksia. 

(438–439.)56Käsitän, että omaisten tässä hetkessä kokemat aistimellisesti rikkaat vainajayhteyden 

kokemukset ovat lähtöisin ja suhteessa omaisen ja vainajan menneisyydessä jakamaan 

keholliseen aistikokemusten historiaan. Tässä historiassa omainen ja vainaja ovat voineet jakaa 

erilaisissa tilanteissa päällekkäisiä, samankaltaisia ja yhteneviä aistielämyksiä, joissa heidän 

ruumiin kokemuksensa ovat mukailleet toisiaan.  Aistiminen ja aistikokemukset ovat olleet 

rakentamassa näin omaisen ja kuolleen läheisen välistä sidosta ja yhteenkuuluvuutta, jolloin niillä 

on edelleen tässä hetkessä kyky tehdä tuo kytkös omaiselle koettavissa olevaksi.  

       Periaate on liitettävästi ruumiinfenomenologisen filosofian käsitykseen siitä, miten eletyn 

ruumiin ajallisuus ei subjektin kokemuksissa välttämättä mukaile objektiivisen ajan järjestystä, 

eikä palaudu ainoastaan tiettynä hetkenä tunnettuun aistimukseen. Sen sijaan ”ruumiissa on 

menneisyys, jonka se tuo jokaiseen uuteen tilanteeseen ja luo siten tulevaisuuden yleisen 

hahmon.” (Rautaparta 1997, 132.) Näistä perusteista ymmärrettävältä tuntuu, että omien aistien 

herättäminen ja herkistäminen (esimerkiksi juuri aistirikkaissa ympäristöissä) vielä toisen 

                                            
56 Täsmällisemmin Hsu kirjoittaa:The materiality of sociality resides also in our bodies, odors and movements, vision, 

hearing and speech, sensations of heat or pain, the taste of what we eat and drink and tactile interaction. A sense of 

belonging arises from joint experiences of real stuff, such as the sweat from dancing or from gardening. (438–439.) 
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kuoleman jälkeenkin voi nostaa tämän yhteenkuuluvuuden kokemuksen erityisen kirkkaana esiin.  

Näin käsitän, että omainen voi asettua ja hakeutua tietynlaisten aistielämysten äärelle toistamaan 

sekä imitoimaan jo kehossa läpikäymiään kuolleen läheisen läsnäoloon vielä tämän eläessä 

liittyneitä kokemuksia, ja rakentaa näin jäljittelyn kautta yhteyden kokemukselle otolliset uomat. 

Huomioitava on kuitenkin taas, miten aineiston omaisten kokemuksissa kysymys ei ole vain 

aistimellisista ja aistinvaraisista muistoista tai menneisyyden kokemuksiin eläytymisestä, vaan 

aistikokemuksissa todentuvista merkeistä vainajan jatkuvasta läsnä- ja olemassaolosta omaisen 

elämässä.  

       Tiinan kesämökillänsä läpikäymän vainajayhteyden kokemuksen voikin ymmärtää 

liittävän miesvainajan osaksi sekä Tiinan elämän nykyhetkeä, että toisaalta myös hänen 

tulevaisuutensa suuntaa. Merkityksellistä on, miten Tiina katsoo miesvainajansa kanssa yhdessä 

juuri auringonnousua ja uuden päivän alkua, jolloin Tiinan kokemus on tulkittavissa hänelle 

merkkinä miesvainajan jatkuvasta vaikutuksesta ja läsnäolosta osana Tiinan tuleviakin päiviä. 

Yhtä aikaa Tiinan jakaessa kokemuksessaan päivänkajon ensi hetket miesvainajan kanssa, hänen 

voi ymmärtää yllä esitetyn ajattelun mukaisesti yhä edelleen lujittavan ja rakentavan yhteyttä 

miesvainajaansa yhteisten aistikokemusten äärellä.  

       Aineistossa aistikokemusten sosiaalisuudesta (tai sosiaalisuuden materialisoitumisesta 

aistikokemuksissa) kertovat myös lukuisat omaisten vainajayhteyden kokemukset, jotka  

tiivistyvät tiettyjen haju ja maku-elämysten ympärille. Facebook-muistoryhmissä omaiset 

kertoivat vainajan läsnäolon liittyvän muun muassa tupakan (ryhmä11), tutun deodorantin 

(ryhmä1) ja kahvin tuoksuihin (ryhmä11). Suoremmin juuri vainajan kanssa menneisyydessä 

yhdessä jaettujen aistikokemusten kyvystä herättää tämän läsnäolo eloon nykyhetkessäkin kertoo 

esimerkiksi isänsä menettäneen haastateltavan Marian suhde lipeäkalan syömiseen. Lipeäkala oli 

ollut ruokalaji, josta Marian perheen piirissä vain isä ja tytär olivat pitäneet ja jonka yhdessä 

syöminen oli ollut myös näitä kahta yhdistävä tapa. Maria kertoi, miten lipeäkalan syöminen tuo 

yhä isän kuoleman jälkeenkin muistot isästä mieleen, sekä samalla isän läsnäolon Marialle 

koettavissa olevaksi. (hMaria.) Ymmärränkin tämän tietyn ruokalajin syömisen ja siihen liittyvien 

aistielämysten tarjoavan Marialle edelleen tässä hetkessäkin mahdollisuuden rakentaa ja ylläpitää 

yhteyttä kuolleeseen isäänsä.  

       Toisaalta kiinnostavaa on, miten tämänkaltaiset hajuihin ja makuihin kytkeytyvät 

vainajayhteyden kokemukset voi liittää kysymykseen ruumiin rajapinnoista sekä niiden 

eheydestä. Syöminen onkin ymmärrettävissä toimintona, jossa nautitut ruoka-aineet otetaan 

konkreettisesti osaksi omaa ruumista ja sen sisäpuolta. Näin syömiseen kytkeytyvä 

vainajayhteyden kokemus yhdistyy automaattisesti ajatukseen kehon rajapintojen läpäisyistä. 

Myös tuoksuihin ja hajuihin liittyviä yhteyden kokemuksia voi tulkita samasta suunnasta. 

Esimerkiksi Laura kertoi blogissaan merentuoksuun kytkeytyvästä vainajakokemuksesta, jossa 
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yksittäisestä tuoksusta ja siihen liittyvistä aistielimistä liikkeelle lähtenyt yhteydentunne tuntui 

lopulta täyttävän laaja-alaisesti koko tämän ruumiin tilan. Laura itse kirjoitti kokemuksestaan 

seuraavasti: 

 

Kerran taas lähdin töistä pois kesken päivän, olin hyvin tuskainen ja itkuinen. 

Nousin taksista ja kotipihalla tuoksui meri. Suolainen meri ja merilevä. Vedin 

tuota tuoksua sisääni yhä uudelleen ja uudelleen, se jatkui kotiovelle asti. 

Asumme seudulla, jossa merta ei ole lähimaillakaan.(bLaura.) 

 

Olennaista on tässä kohden tietää, miten Lauran ja tyttären välinen yhteys oli tyttären vielä elossa 

ollessa rakentunut suhteessa mereen ja siihen liittyviin elämyksiin. Laura kirjoitti blogissaan 

esimerkiksi, kuinka perhe oli käynyt usein yhdessä purjehtimassa ja miten juuri tytär oli 

rakastanut merta ja purjehtimista lapsuudestaan saakka. Äidille tyttären mereen yhdistyminen 

jatkui voimakkaasti tämän kuoleman jälkeenkin, kun tyttären tuhkat oli karisteltu mereen57 ja 

äidin tyttärestään näkemät unet olivat usein sidoksissa siihen. Lisäksi tyttären kuoleman jälkeen 

Laura oli viettänyt paljon aikaa meren rannalla kävellen sekä tytärvainajaansa ajatellen. (hLaura, 

bLaura.) Käsitänkin, että näiden kävelyidensä aikana äiti hakeutui meren ääreen, toisaalta 

kokemaan uusia ja toisaalta vahvistamaan jo olemassa olevia, tyttäreen yhdistyviä meren tunnun 

ja tuoksun aistielämyksiä, jotka voimistivat hänessä itsessään elävää tyttären läsnäolon 

kokemusta. Saman tulkinnan voi esittää laajempaan ihmisjoukkoa koskien myös tytärvainajan 

kerran vuodessa järjestetyistä muistojuhlista, joiden aikana tämän lähipiiri oli kerääntynyt yhteen 

juuri meren rannalle häntä muistamaan (hLaura). 

       Lauran yhteyden kokemuksessa meren tuoksu ja siihen liittyvä tyttären läsnäolo olivat 

kuitenkin yllättäneet hänet omalla kotipihalla kaukana meren rannasta, päivänä jona hän oli ”taas 

kerran” joutunut lähtemään lapsen kuoleman aiheuttaman surun ja tuskaisuutensa vuoksi kesken 

vuoron pois töistä.  Ymmärrän tämän merentuoksun täyteisen yhteyden kokemuksen nousseen 

esiin Lauran kokiessa poikkeuksellisen voimakasta etäisyyttä ja tyhjyyttä suhteessa tyttärensä 

olemassaoloon tai läsnäoloon elämässään. Kiehtovaa työn näkökulmille onkin Lauran kuvaus, 

jossa hän kertoo yhteyden kokemuksen alettua ”vetäneensä” tyttärensä olemuksen ”meren 

tuoksua sisäänsä” yhä uudelleen. Teksti välittää mielikuvaa, jossa Laura tuntuu aistinvaraisesti 

hengitysilmansa kautta melkein ahmivan tyttärensä läsnäoloa takaisin itseensä ja itsensä osaksi. 

Aineistoesimerkki on näin tulkittavissa eräänlaisena Lauran täydentymisen kokemuksena, jossa 

tytärvainajan läsnäolo palaa tai tulee taas selvemmin koettavissa olevaksi aistielämyksien kautta 

hänen ruumiin kokemuksessaan sitä edeltäneen tyhjyyden ja siitä kumpuavan tuskan jälkeen. 

       Lauran kokemus liittyy laajemmin aineistossa toistuvaan piirteeseen, jossa tavallista 

voimakkaammat vainajayhteyden kokemukset tulevat esiin tilanteissa, joissa omaisen ruumiin 

                                            
57 Tämä tuhkien juuri mereen karistelu oli ollut myös tyttären vielä tämän eläessä esittämä toive (hLaura). 
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voi käsittää olevan normaalista poikkeavassa herkkyyden tilassa kuten uupunut, itkevä, tuskainen, 

unen ja valveen rajamailla tai rentoutunut (esimerkiksi luonnon keskellä, erilaisten musiikki 

elämysten äärellä, saunassa ja urheillessaan). Tätä ajatusta ruumiin poikkeuksellisesta 

vastaanottavaisuudesta vainajayhteydelle tietyissä tilanteissa havainnollistaa myös toinen Lauran 

haastattelussa kuvaama tapaus, jossa perin juurin tämän ruumiin kokemusta ravisuttava 

vainajayhteyden tunne, oli vallannut hänet kesken joogatunnin: 

 

…ni mä olin joogassa. Yritin käydä. Ni siin tuli sellanen tunne, ku mä makasin, 

ja yht’äkkiä tuli se kylmyys. Ja mä näin sieluni silmin hänet [tytärvainajan] 

makaamassa siin mun vieressä. Ja mulle tuli ihan hirvee itku, koska oli niin 

voimakas se tunne, et hän makas siin mun vieressä. Ja mul alko valuu veri 

nenästä, eikä mul ikinä valu verta nenästä, mut sitä tuli ihan sellasena 

suihkuna.(hLaura.) 

  

Oheinen vainajayhteyden tunne, joka saa lopulta esimerkiksi jopa Lauran nenän ”suihkuamaan 

verta” erottuu intensiivisyydellään aineistoni valtavirrasta. Ajattelenkin, että erityisesti 

yhteydentunteen ruumiin eritteet – veri ja kyyneleet- tekevät todeksi, materialisoivat ja 

kiinnittävät tyttären läsnäoloa kokemuksessa poikkeuksellisen voimakkaasti osaksi Lauran 

todellisuutta.  Samalla pohtiessani kokemuksen epätavallista intensiteettiä huomioni kiinnittyy 

erityisesti siihen ympäristöön ja keholliseen toimintaan, jonka parissa Lauran kokemus tapahtui. 

Olennaista on, miten yhteydentunne nousi esiin juuri ruumiillisen harjoitteen aikana, joka 

keskittyy muun muassa harjoittajansa hengitykseen, ruumiin rentoutumiseen ja ylipäätään 

yhteyden löytymiseen omaan kehoon.58 Onkin nähdäkseni mahdollista, että jooga harjoittajansa 

ruumiin kokemuksen tunnusteluun syventyvänä tekniikkana, herkisti Lauraa aistimaan kehossaan 

jo elävää tyttären läsnäoloa erityisen vahvasti ja saattoi näin osaltaan olla aiheuttamassa Lauralle 

kokemuksesta aiheutuneita intensiivisiä fyysisiä reaktioita. 

       Ylipäätään laajemminkin aineistossa moni haastateltava korosti vainajayhteyden 

kokemuksiaan edeltänyttä ja sitä leimannutta omaa ”herkkää” tilaa, joka yhdistyi aistielämyksiin. 

Esimerkiksi Maria kertoi musiikkikonsertissa kokemastaan voimakkaasta yhteyden tunteesta 

isävainajaansa, ja totesi, miten hänelle tuli konsertin aikana ”semmonen hyvin herkkä tunne” ja 

kuvasi, miten hänelle vainajayhteyden kokemukset olivat usein laajemminkin ”tämmösiä herkkiä 

hetkiä.” (hMaria.) Myös Tiina kertoi vainajakokemuksesta, joka yhdistyi musiikkiin, Tiinan 

omaan herkkään ja itkuiseen tilaan sekä toisaalta hänen kotiinsa aistiympäristönä:  

 

Ja sit yhen kerran ku mä istuin tossa sohvalla, ja itkin siinä, ni toi meidän koira 

Pyry on tätä itkuu kattonut. Ku mä rupeen itkemään ni Pyry istuu siihen mun 

                                            
58 Joogasta tämänkaltaisena harjoitteena esim. Impett 2006. 
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jalkojen eteen, ja sit se tuijottaa mua ihan suoraan.59 Mä vaan sitä, et mun 

mielestä Kari on aina läsnä silloin ku mä itken, se on silloin jollain tapaa mun 

lähellä, et se aina laulo mulle sitä, siis mun miehellä oli hirve lauluääni, se laulo 

niinku kollikissa maaliskuussa. Mut laulo mulle aina sitä Romanssia, ja silloin 

ku Kari siunattiin, ni Karin yhtenä lauluna oli Romanssi. (hTiina.) 

 

Tiinan kokemuksessa itku ja miesvainajan läsnäolo kumpuavat ja ovat sidoksissa musiikkiin ja 

kaihoisaan rakkauslauluun, jonka Tiina otti haastattelun aikana puheeksi useampaankin otteeseen. 

Yhteys itkun ja musiikin välillä on selkeä, sillä Tiina ryhtyy puhumaan kappaleesta liki samaan 

hengenvetoon ja saman lauserakenteen sisällä, kun on juuri kertonut minulle itkustaan sekä sen 

esiin tuomasta miehensä läsnäolosta. Samalla Tiina kuvaa, kuinka lauluun liittyy pariskunnan 

yhteisiä muistoja, kun mies oli vielä elossa ollessaan esittänyt kappaletta Tiinalle, ja miten sama 

laulu oli ollut niin ikään yksi ”Karin lauluista” tämän hautajaisissa. Vaikka Tiina ei kuvaamassaan 

yhteyden kokemuksessa varsinaisesti suoraan kuunnellut tätä kappaletta, tuntuu se silti olleen 

vainajayhteyden tunteen aikana kirkkaasti hänen mielessään, ja saaneen Tiinassa aikaan liikutusta 

ja miehen läsnäolon tunnetta. Tulkitsenkin taas, että tietynlainen aistielämys, tällä kertaa haikea 

pariskunnan yhteiseen historiaan liittyvä rakkauslaulu ja sen kuuntelu tai vain ajattelu ovat Tiinan 

kokemuksessa luomassa yhteydentunnetta vainajaan.  

        Kiinnostavaa tosin yhtä lailla on, kuinka Tiina korostaa haastattelusitaatissa 

miesvainajaansa tunnetun yhteyden olevan hänelle olemassa poikkeuksellisen voimakkaasti aina 

juuri oman itkun aikana. Tätä kautta musiikin merkityksen voi tulkita kokemuksessa liittyvän 

ennen kaikkea siihen seikkaan, että musiikkiin eläytyminen ja sen ajattelu saavat Tiinan 

kyynelehtimään. Tiina kertoikin haastattelussa myös esimerkiksi kyynelehtivänsä usein miehensä 

valokuvan äärellä, miesvainajan läsnäolon yhtä aikaa voimakkaasti luonaan tuntien (hTiina). 

Tämänkaltaiset aineistoesimerkit herättävät kysymyksen siitä, voiko itkulla ja itkemisellä 

nimenomaan ruumiillisena toimintona ja herkkyyden tilana olla kenties kyky saada omaisessa 

aikaan myös vahvaa yhteydentunnetta kuolleeseen läheiseensä?  

       Näkökulmia jotka tukevat ajatusta itkusta eläviä ja kuolleita ihmisiä yhdistävänä 

ruumiillisena toimintana, on verrattain helppo löytää näitä yhteyksiä koskevasta 

tutkimuskirjallisuudesta. Esimerkiksi karjalaista itkuvirsiperinteestä tehtyä tutkimusta 

tarkastellessaan uskonnontutkija Terhi Utriainen (1998, 181) kirjoittaa, miten tässä tutkimuksessa 

itkuvirsien -toisin sanoen rituaalisen itkemisen- on usein ymmärretty olevan ”yhteisön tärkein 

keino ylläpitää yhteyttä vainajiinsa”. Utriaisen mukaan ihmisten välisyys liittyykin kaikkiaan 

voimakkaasti rituaaliseen itkemiseen ja tuntuu myös avaavan itkijöitä sille, niin pitkälle että 

                                            
59

Tiinan kokemus rakentuu selkeästi myös suhteessa hänen kotiinsa aistiympäristönä, jolloin tärkeäksi nousee esimerkiksi 

sen tapahtuminen sohvalla, johon Tiina voimakkaasti miesvainajansa läsnäolon liitti. Yhtä lailla tärkeää on myös, miten 

Tiinan tunteet ja huonon mielialan huomaa ensimmäisenä miesvainajan koira, joka kokemuksen aikana tuijottaa Tiinaa 

intensiivisesti, ja tuntuu olevan näin osaltaan välittämässä miehen läsnäoloa Tiinalle. 
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kuolemaa käsittelevien itkujen esittämisen on ymmärretty uhkaavan myös itkijöitä itseään: 

vainajien on voitu ajatella liian itkemisen seurauksena palaavan Tuonelasta ja syövän surijansa 

(Utriaisen 188 mukaan Samuli Paulaharju SKS 14410).  

      Utriainen myös tarkastelee sekä tähdentää eri näkökulmista laaja-alaisesti itkuvirsiperinteen 

ruumiillisuutta, ja kuvaa, miten siihen liittyy muun muassa itkijän huojuvia ja vavahtelevia kehon 

liikkeitä sekä toisaalta myös voimakasta itkijöiden välistä fyysistä vuorovaikutusta. Vaikka 

Utriaisen käsittelemän rituaalisen itkemisen, (jossa itkeminen on tavanomaisesti julkista, 

ryhmässä toteutettua ja enemmän tai vähemmän tiettyä kaavaa mukailevaa), voi väittää eroavan 

monessa mielessä aiemmin esitetystä Tiinan itkukokemuksesta, ymmärrän yhtä kaikki, että 

itkuvirsiperinteessä itku, itkemisen ruumiillisuus sekä elävien ja kuolleiden ihmisten välinen 

yhteys liittyvät kiinteästi toisiinsa, ja voivat näin olla rituaalisen itkemisen kokemusta 

kokonaisuutena rakentavina tekijöinä myös synnyttämässä toinen toisiaan. 

      Toisaalta käsitykseen itkusta eläviä ja kuolleita yhdistävänä ruumiillisena toimintona voi 

ymmärtää ottavan kantaa myös tutkijoiden, jotka ovat pohtineet kuolemanrituaalien 

kehollisuuteen perustuvaa vaikutusmekaniikkaa. Esiin nousevat erityisesti sosiologi Émile 

Durkheimin (1980) klassiset kirjoitukset Australian aboriginaalien toteemiseremonioiden 

yhteisöllisyydestä ja kehollisuudesta, sekä myöhemmässä tutkimuksessa tehdyt tulkinnat näistä 

näkökulmista. Esimerkiksi sosiologi Jack Barbalet (2004, 350) kirjoittaa, miten Durkheimin 

käsittelemien surun ja sovittamisen rituaalien aikana, juuri rituaaliin osallistuvien ihmisten kehon 

liikkeet- ja eleet sekä heidän tapansa pahoinpidellä ja satuttaa itseään niiden aikana (esimerkiksi 

vainajan mielessä muistamisen ja ajattelun sijaan), houkuttaa rituaalien tunne-elämykset esiin.60 

       Barbaletin painottaa mielenkiintoisella tavalla ruumiin kokemusten ja keholla tekemisen 

vaikutuksia ihmisten tunteisiin, jolloin kehon altistaminen tietynlaisille tuskallisillekin ruumiin 

tiloille voi olla tietoisen ajattelun sijaan luomassa rituaaleihin liittyviä tunteita. Kun suhteutan 

edellä esiteltyjä ajatuksia aineistooni, ymmärrän, että myös omaisen itkua voi tulkita 

ruumiillisena toimintana, joka houkuttaa vainajayhteyden tunnetta esiin. Tällöin voi olla myös 

mahdollista, että omainen kykenee käyttämään omaa itkua myös enemmän tai vähemmän 

tietoisena välineenä tuntea yhteyttä kuolleeseen läheiseensä. Näin myös itkun aikaan saaminen 

esimerkiksi tiettyjä itselle emotionaalisesti latautuneita lauluja kuuntelemalla tai vainajan 

valokuvaa katselemalla voi toimia vainajayhteyttä esiin nostattamaan pyrkivänä toimintana. 

 

 

                                            
60 Durkheimin ajatteluun liittyvää ruumiillisuutta on painottanut moni muukin tutkija ks. esim. Hsu 2008, 439; Mellor 

2008, 590–592.  
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6. YHTEENVETO JA JATKOKYSYMYKSIÄ 

 

Työni alkupontimena on ollut haluni ymmärtää ja saada tietoa elävien ja kuolleiden ihmisten 

välisistä yhteyksistä 2000-luvun Suomessa. Mielenkiintoni on keskittynyt läheisensä 

menettäneiden yksilöiden vainajayhteyteen eli yhteyden kokemukseen kuolleeseen omaiseensa. 

Tutkielman tekoprosessin varrella tämä alkuun melko lavea tiedon haluni täsmentyi etnografisin 

menetelmin koostamani aineiston johdattamana kysymykseen siitä, miten aineiston omaiset 

tuntevat yhteyttä vainajaan eletyn ruumiin kokemuksessaan? Työn keskipisteessä olivat aineiston 

omaisten vainajayhteyksien kokemusten tuottamat kysymykset ihmisten keskisten yhteyksien ja 

yksilön ruumiin kokemuksen välisistä kytköksistä. Jäsensin näitä kytköksiä tarkemmin 

analyysissäni ja tarkastelin erityisesti tapoja, joilla vainajayhteys rakentui, ilmeni ja pysyi yllä 

omaisten ruumiin kokemuksessa ja sen kautta. Pohdin samalla halki analyysin, miten eletyn 

ruumiin kokemuksessa olemassaolonsa ja ilmentymänsä saava vainaayhteys on suhteessa ja 

mukailee työn ruumiinfenomenologisen teorian ymmärrystä yksilön maailmassa olemisesta 

tietyllä tavalla ruumiillisesti ja suhteessa toisiin ihmisiin rakentuneena.  

       Tutkielman tuloksiin keskeisimmin vaikuttanut aineistosta tekemäni yksittäinen havainto 

oli, miten vainajaan tuntemasta yhteydestään kertoessaan (tai sitä eri tavoin minulle esimerkiksi 

elein välittäessään), ilmaisivat aineiston omaiset vainajan yhtaikaa elävän ja olevan olemassa 

osana omaa ruumiistaan sekä sen kokemuksia, toimintoja ja aistimuksia. Koko työn analyysi lähti 

liikkeelle tästä huomiosta, jonka muodostamalle -omaisen vainajayhteyden tämän ruumiin 

kokemukseen lujasti sitovalle ja sen osaksi rakentavalle- pohjalle jatkossa tutkielman muutkin 

näkökulmat muodostuivat. Havainnon kautta vahvistui myös keräämäni aineiston kokemusten 

kytkös tutkielmassa teoreettisesti hyödynnettyyn ruumiinfenomenologiseen filosofiaan, 

kokemusten painottaessa omaisten eletyn ruumiin ja ihmisten välisyyden merkitystä heidän 

maailmassa olemisensa perustavanlaisena lähtökohtana.  

       Ymmärrys omaisen eletyssä ruumiissa olemassa olevasta vainajasta tuli esiin tavassa, jolla 

vainajayhteydestä kerrottiin omaan lihaan ja kudoksiin rakentuneena kahden ihmisen välisenä 

fyysisenä kytköksenä. Tämänkaltainen kokemus vainajayhteyden muotoutumisesta korostui 

erityisesti sukulaissuhteistaan kertoville omaisille, jolloin ruumiillinen kytkös kuolleeseen 

läheiseen oli sisäsyntyinen omaisen biologiassa (muun muassa sen soluissa, geeneissä, perimässä 

ja veressä) olemassa olevaksi hahmotettu tosiasia. Samalla tähän vainajayhteyttä sisällään 

kantavaan anatomiseen kehoon liittyi selvästi eletyn kokemuksen kautta avautuva ulottuvuus, kun 

aineistossa esimerkiksi oma verenkierto oli koettavissa ihmisten välisen yhteenkuuluvuuden 

perustana.  

         Eletyn ruumiin osaksi rakentuneesta elimellisestä yhteydestä vainajaan kertoivat myös 

aineistossa laajasti toistuvat kokemukset, joissa vainajan ymmärrettiin elävän jonkin ruumiin 
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vitaalisen, sen koko olemista halkovan elintoiminnon kuten hengityksen tai sen toimintaa 

ylläpitävän ja rytmittävän kehonkohdan niin kuin sydämen osana. Tällaiset ruumiin toiminnot- ja 

kohdat ilmaisivat toiminnassaan yhteyttä vainajaan, kun kuolleen läheisen läsnäolo oli koettavissa 

esimerkiksi omina kiihtyvinä sydämen lyönteinä tai rinta-alaan leviävänä lämmöntunteena. 

Samalla omainen saattoi ymmärtää pitävänsä tietoisesti yllä yhteyttä vainajaan elimellisen (mutta 

yhtä aikaa eletyn kehonsa) kautta, kun hän koki esimerkiksi kantavansa vainajaa mukanaan 

sydämensä tai hengityksensä osana. Vainajayhteyden tunne kytkeytyi omaisten elimistöön myös 

toista reittiä; tällöin omaisen yhteyden kokemusta vainajaan ilmaisevat tunteet paikallistuivat 

omaan ruumiiseen. Erityisesti sydän korostui kehollisten ihmisten välisiä yhteyksiä ilmaisevien 

tunnekokemusten keskuksena, kun se esimerkiksi paloi kuollutta läheistä kohtaan tunnetusta 

rakkaudesta tai kaipauksesta. 

        Aineistossa kokemusta itsessä olemassa olevasta vainajasta merkittiin ja tuotiin esiin oman 

kehon välityksellä, kun omaiset olivat ottaneet ihoonsa vainajaan koettua yhteyttä ilmaisevia 

tatuointeja. Tatuoinneille annetuissa merkityksissä itse tatuoiminenkin käsitettiin tekniikkana, 

jolla jo omaisen kehossa olemassa olevaa ymmärrystä vainajan läsnäolosta siinä sidottiin tai 

lukittiin entistä voimakkaammin ruumiin osaksi. Tatuoinnilla ilmaistiin niin ikään halua tuoda 

oman ruumiillisen olemisen osaksi vainajalla olleita tapoja kantaa itseään ja ymmärtää maailmaa. 

Samalla tatuoinnista kerrottiin oman vainajayhteyden merkityksien moniulotteisena 

kiinnekohtana, jolla ilmaistiin esimerkiksi omaa ymmärrystä vainajan tarjoamasta suojelusta 

omassa elämässä. 

       Yhteistä ruumiin kohdille, joihin vainajan olemassaolo ja tähän tunnettu yhteys kiteytyivät, 

oli omaisten (ja usein laajemminkin kulttuurimme) ymmärrys niiden arvokkuudesta ja 

keskeisyydestä yksilön omalle olemassaololle. Ne olivat myös alueita, johon omaisen käsitys 

omasta minuudestaan tiivistyi. Kokemukset juuri tällaisen kehon kohdan tai toiminnon 

jakamisesta kuolleen läheisen kanssa välittivät voimakkaasti omaisen ymmärrystä oman ja 

vainajan olemassaolon toisiinsa kytkeytymisestä. Ne toivat samalla esiin tutkielmassa tehdyn 

olennaisen ja sen tuloksia yleisemminkin koskevaan päätelmään; aineistossa yksilölle oma 

olemassaolo (josta kerrottiin juuri oman ruumiillisuuden kautta) oli voimakkaasti suhteessa 

toisiin rakentunut, jolloin myöskään omaa ruumista ei käsitetty tiukkarajaisena, muut ihmiset sen 

olemisen tavoista ulos rajaavana, suljettuna kokonaisuutena. Tämä huomio ruumiin rajojen 

huokoisuudesta on tutkimuskysymykseeni vastatessani olennainen; Aineiston kehossa 

ilmenevien vainajayhteyden kokemusten perustana toimiva omaisten käsitys, jossa kuollut 

läheinen elää eri tavoin heidän ruumiissaan, tulee mahdolliseksi vain suhteessa tähän 

soljuvarajaiseen kokemukseen omasta kehosta. 

      Eletyn ruumiin kokemuksessa ilmenevä yhteys vainajaan ja sen sisällään pitämä ymmärrys 

huokoisista ruumiin rajoista tulivat aineistossa esiin myös tavalla, jolla läheisen kuolema oli 
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jättänyt jälkeensä omaisensa kehoon tunteen sen fyysisen eheyden särkymisestä, tyhjyydestä ja 

vaillinaisuudesta. Nämä tuskallisiksikin kuvatut oman itsen rikkinäisyyden kokemukset osoittivat 

toisaalta, miten ihmistenvälisyys ja kuollut läheinen oli rakentunut kouriintuntuvasti osaksi 

omaisen elettyä ruumiista ja nyt (ainakin ajoittaisella) poissaolollaan vaaransivat sen kokemusta 

kokonaisuudestaan. Toisaalta aineistoni osoitti, miten kokemukset liittyivät ristiriitaisestikin juuri 

yhteyden tunteeseen vainajaan, kun tällainen tuskan kokemus saattoi olla kiinnepiste, joka edusti 

omaiselle vainajan läsnäoloa omassa itsessään ja elämässään. Selitin analyysissä tätä poissaolon 

kykyä virittää esiin läsnäolon tunteita tukeutumalla tutkimuskirjallisuudessa käytettyyn läsnäolo-

poissaolon-käsitteeseen. Siinä läsnä- ja poissaolon kokemukset muodostavat dynaamisen 

vastaparin, joilla on jatkuvasti kyky tehdä toinen toisensa tunnettavissa olevaksi. Tätä kautta 

vainajan poissaolon aiheuttamalla tyhjyydellä oli siis potentiaalinen kyky synnyttää kokemus 

tämän läsnäolosta omaisen kehossa.  

        Vaikka toisinaan yhteyden vainajan koettiin olleen olemassa omassa kehossa siihen 

sisäsyntyisesti esimerkiksi perimän kautta rakentuneena, näytti se useimmiten muodostuneen 

osaksi omaisen elettyä ruumiista pikkuhiljaa yhteisesti vainajan kanssa vielä tämän eläessä jaetun 

kehollisen historian kautta. Tätä reittiä tutkielmassa merkityksellisiksi nousivat omaisten kehon 

kokemukset jatkuvuuksista menneisyyden, tämän hetken ja tulevaisuuden välillä. Omaiset toivat 

laajasti ilmi, miten heidän tässä hetkessä hahmottuvan ruumiin kokemuksensa olemista ohjaavat 

suuntaviivat olivat muodostuneet jo menneisyydessä, suhteessa vielä silloin eläneeseen vainajaan, 

suunnaten yhä tässäkin hetkessä omaisten tapaa olla maailmassa ja ymmärtää todellisuutta. 

Omaisen ja vainajan menneisyydessä jakama elämä käsitettiin aineistossa vastavuoroisena 

yhteisen olemisen, tekemisen, arjen käytäntöjen, toista kohti olemisen sekä mukailun, keskisen 

vuorovaikutuksen, yhtenevien ilmaisutyylien ja jaettujen aistielämysten eri tavoin läpäisemänä. 

Keskeisintä oli, miten omaisille vainajan läsnäolo ja vaikutus tässä tietyllä tavalla rakentuneessa 

ruumiillisessa todellisuudessa ei ollut kadonnut tämän kuoleman myötä.  Näin omaisten eletty, -

historiaan ja aikaan suhteessa oleva-, ruumiin kokemus välitti monenlaista tietoa vainajan 

jatkuvasta olemassaolosta siinä vielä nykyisyydessäkin. Tämä ruumiin tieto oli omaisille usein 

omasta vainajayhteydestä ensisijaisesti ymmärrystä välittävä tietolähde, jonka havaintoihin 

(toistuvasti vasten tietoistakin päättelyä) kiinnityttiin. Omaisille tässä vainajan jatkuvassa 

olemassaolossa ei kysymys ollut vain muistoista tai menneisyyden tapahtumien kaiuista ruumiin 

kokemuksessa, vaan vainajan todella, ajankohtaisesti tunnettavissa olevasta läsnäolosta heidän 

kehollisessa todellisuudessaan.  

       Vainajayhteyttä tunnettiin siis aineistossa keskeisesti eletyn ruumin välittämän tiedon ja 

merkityksien kautta. Kehon kokemuksen tuottamaa ymmärrystä yhteydestä vainajaan syntyi 

erityisesti aistihavaintojen myötä, jolloin tulkitsin aistimisen olleen tutkielman omaisille 

vainajayhteyden olemassaolosta viestivä kehollisen tietämisen väline. Keskeistä oli, miten 
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aistiminen yhdistyi aineistossa ihmisten välisiin suhteisiin sekä niiden ylläpitoon, jolloin omainen 

pystyi esimerkiksi eri tavoin aistimaan vainajan läsnäoloa elämässään ja ympäristössään. Vaikka 

aineiston vainajayhteyden aistikokemusten kirjo oli laaja, ja yksittäiset yhteyden kokemukset 

rakentuivat toistuvasti moniaistisesti, hahmottui tuntoaisti kuitenkin aineistossa erityisen 

merkittävänä eletyn ruumiin vainajayhteyden aistiväylänä. Vainajan läsnäoloa omaisille 

ilmaisivatkin useimmiten tuntoaistiin ja tarkemmin koskettamisen ja kosketetuksi tulemisen 

kokemukset. Tyypillisimmillään omainen oli voinut tuntea vainajan eri merkityksin latautuneen 

kosketuksen kehossaan, jolloin kuolleen läheisen kosketus oli voinut olla esimeriksi parantava, 

suojeleva, lohduttava tai kiusoitteleva. Omaisten vainajayhteyden kokemusten tiivis 

kosketukseen kytkeytyminen alleviivasi tutkielmani ymmärrystä yksilöiden yhteenkuuluvuuden 

ja ihmisten välisyyden ruumiillisesta rakentumista, kun kosketus ohitti usein vainajan ja omaisen 

välisen vuorovaikutuksen keinona esimerkiksi sanallisen ilmaisun. 

       Aineiston vainajayhteyden aistihavainnoissa oleellista oli, miten ne todensivat ja 

vahvistivat omaisille yhteyden kokemusta kuolleeseen läheiseen. Aistihavainnot (kuten 

esimerkiksi vainajan läsnäoloon kytkeytyvät tuoksut tai muut yhteyden konkreettisesti 

aikaansaamat kehonreaktiot) näyttivät materiaalisuudelleen vainajan kuuluvan omaista 

ympäröivään vainajan kanssa yhteisesti jaettuun tämänpuoleiseen todellisuuteen. Samalla omasta 

ruumiin kokemuksesta lähtöisin olevat aistielämykset kytkivät kuolleen läheisen entistä lujemmin 

omaisen kehon osaksi ja tekivät tämän olemassaolon siinä vielä selväpiirteisemmin koettavaksi. 

Yhtaikaa omaiset kertoivatkin tunteneensa poikkeuksellisen vahvaa yhteyttä kuolleeseen 

läheiseen aistirikkaissa ympäristöissä ja/tai erilaisten aistielämysten äärellä.  Ymmärsin, että 

nämä elämykset ja ympäristöt olivat tuottaneet omaisille kehon kokemuksia, herkistäneet heitä 

omalle ruumiillisuudelleen ja tehneet näin omat ruumiin kokemukset enemmän läsnä – ja 

koettavissa oleviksi. Omaista ympäröivät olosuhteet olivat siis saattaneet virittyä tai niitä oli 

saatettu omaisen toimesta tietoisesti virittää vainajayhteydelle otolliseen suuntaan, jolloin ne 

altistivat ja johdattivat omaisen aistimaan ja nostamaan esiin omassa ruumiin kokemuksessaan 

elävän vainajan sekä tähän tunnetun yhteyden.   

         Olen kirjoittanut tässä tutkielmassa ihmisten välisten suhteiden ruumiillisuudesta, jolloin 

olen yrittänyt aineistoni kautta osoittaa, miten ihmisten välisyys, keskinäiset suhteemme sekä 

toisiamme kohtaan tuntema yhteys ovat olemassa, rakentuvat ja tulevat esiin eri tavoin yksilöiden 

ruumiin kokemuksessa. Tällöin tutkielmassa -paradoksaalisestikin- kuolema ja elävän ruumiin 

katoaminen muodostivat taustan, jota vasten tämä huomio sosiaalisten suhteiden kehollisuudesta 

tuntui tulevan erityisen selvästi havaittavissa olevaksi.61 Tämän ajatuskulun virittämä ristiriita 

                                            
61

 Huomio siitä, miten kuolema ja siihen kytkeytyvät ilmiöt voivat tehdä ihmiselämän tavallisesti näkymättömät 

perusrakenteet näkyväksi, on tiuhaan kuolemaa käsittelevässä tutkimuksessa toistettu (esim. Metcalf & Huntington 2010, 

25). 
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herättää jatkokysymyksen vainajan kuolleen ruumiin merkityksistä omaisten vainajayhteyden 

kokemukselle. Aineistossa huomion voi kiinnittääkin siihen seikkaan, miten omaisten aktiivissa 

vainajayhteyden kokemuksissa menehtyneen läheisen kuollut ruumis tuntuu melkein loistavan 

poissaolollaan. Työssä vallitseva onkin omaisten näkemys, jossa vainajan elotonta ruumista ja 

sen jäänteitä (kuten tuhkia) sekä näihin kytkeytyviä tiloja pidettiin vainajayhteyden kokemuksen 

kannalta merkityksettöminä ja niitä kohtaan saatettiin tuntea syvääkin vierautta.  

       Kuolleen ruumiin merkityksettömyyttä korosti rakentamansa vastakohdan kautta myös 

omaisten kokemus, jossa aktiivista vainajayhteyttä tunnettiin omaisen eletyssä, usein erityisen 

painokkaasti elossa olevassa, aistielämyksiin uppoutuneessa ja elinvoimaisessa kehossa. Vaikka 

omaiset puhuivat omasta olemisestaan voimakkaasti ruumiillisuutensa kautta rakentuneena, 

tuntui kuolleen läheisen ruumis ja sen jälkeensä jättämät jäänteet menettävän merkityksensä 

tämän olemassaolon olinsijana pian biologisen kuoleman tapahduttua. Tarkempaa pohdintaa 

ansaitsikin kysymys siitä, minkälaisten prosessien kautta omaiset irrottavat ymmärryksensä 

vainajan ruumiista tämän minuuden keskuksena ja luopuvat tai päästävät irti läheisen ruumiista 

kohtaan tuntemasta kiintymyksestä? Samoin kiinnostavaa olisi tietää kumpuaako tämä kuolleen 

ruumiin merkityksettömyys esiin olosuhteiden pakosta (esimerkiksi hautaustavoissamme viime 

vuosisadan aikana tapahtuneiden muutoksien vuoksi), ja minkälaisessa roolissa esimerkiksi 

polttohautaus on ruumiin hävittämisen tekniikkana tällöin suhteessa omaisten kokemuksiin? 

62Toisaalta pohtia voi niin ikään, kertooko kuolleen ruumiin vähäinen merkitys ehkä vain 

omaisten (ja kulttuurimme) syvästä vaikeudesta kohdata kuollutta ruumista ja sen 

katoavaisuutta?63 

       Haluan lisäksi huomioida, miten ymmärrän tutkielmani aiheen, sen tutkimusasetelman ja 

jossain määrin työn teoreettisten orientaatioidenkin kiertäneen jatkuvasti kysymystä elävien ja 

kuolleiden välisen yhteyden ja sukupuolen suhteesta, -tähän näkökulmaan kuitenkaan koskaan 

tarkemmin syventymättä.64 Sukupuolen näkökulma ulosrajautuminen on ollut opinnäytteen 

                                            
62Tuhkauksesta on tullut hallitseva hautaustapa Suomessa arkkuhautauksen sijaan (https://shk.fi/tilastot.html). Vainajan 

jäännöksiä ei useinkaan lasketa tiettyyn juuri yksittäiselle vainajalle tarkoitettuun kohtaan hautausmaalla, vaan ne 

karistellaan joko hautausmaiden yleisille muistolehtoalueille tai muualle luontoon. Käytännön myötä ei varsinaista 

hautapaikkaa sen perinteisessä mielessä välttämättä ole olemassa. Toisaalta vaikka vainajan uurnalle olisikin varattu oma 

tilansa hautausmaalta, on tutkimuksessa todettu, miten polttohautaus on historian saatossa eri kulttuureissa käsitetty 

erityisen tehokkaana keinona irrottaa vainajan sielu tai itseys tämän ruumiin jäänteistä (Siikala 1992, 114). Polttohautaus 

voisikin kuolleen ruumiin käsittelytapana siis tätä(kin) kautta olla mahdollistamassa omaisten käsitystä, jossa vainajan 

olinsijan käsitetään olevan jossain muualla kuin tämän ruumiin jäänteiden sijoituspaikassa.  
63Kuolleen ruumiin merkityksellisyyden vähyyteen saattoi toisaalta vaikuttaa esimerkiksi aineiston vainajien kuolemasta 

kulunut pitkähkö (lyhimmilläänkin kaksi vuotta) aika. Aikaisempi tutkimus onkin puolestaan osoittanut, että omaisten 

suhde vainajan kuolleeseen ruumiiseen on mielletty likeisimmäksi pian vainajan kuoleman jälkeen (esim. Koski 2011, 

94–97).    
64 Tarkoitan työn aiheen sukupuoleen kytkeytymisellä, sitä miten aikaisemmassa tutkimuksessa elävien ja kuolleiden 

välinen yhteys on osoitettu useammin juuri naisten kuin miesten kokemusmaailmaan kuuluvaksi ilmiöksi (esim. Walter 

2017, 12 ). Omankin tutkielmani tulokset alkoivat jo hyvin varhaisessa vaiheessa todentamaan tätä havaintoa, kun 

esimerkiksi sen kuolleiden muistamista käsittelevään haastattelupyyntöön vastasi liki yksinomaan naisia. Samoin työssä 

usein käsitelty näkökulma, jossa yksilön ruumiin rajat voivat hahmottua huokoisina on liitetty juuri naisten 

https://shk.fi/tilastot.html
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pituuden rajallisuuden ja siinä käytettyjen tulokulmien koossa pitämisen kannalta tietoinen 

valinta. Koska työn aihe ja siinä esitetyt näkökulmat näyttävät kuitenkin niin monesta suunnasta 

olevan yhteydessä juuri naisiin, heidän kokemuksiinsa ja käytäntöihinsä, näenkin että sukupuolen 

näkökulman mukaan tuominen analyysin välineeksi suhteessa vainajayhteyksiin, voisi terävöittää 

ymmärrystä niistä kokemuksina ja nostaa esiin myös uusia merkityksien vivahteita. Tätä kautta 

lähemmän tarkastelun alle voisi nostaa esimerkiksi huomion siitä, miten olen tässäkin työssä 

vainajayhteyksistä kirjoittaessani käsitellyt huomattavan usein nimenomaan äidin ja lapsen 

ruumiillisesti rakentunutta sidettä. Näin kysyä voisi muun muassa, missä suhteessa omaisten 

toistama kokemus vainajan oman itsen mukana ”kantamisesta” on tähän lähtökohtaan? Toisaalta 

vainajayhteyden kokemuksia voisi myös tarkastella juuri naisille tyypillisenä uushenkisen 

uskonnon ilmiökenttänä, jossa korostuvat esimerkiksi henkilökohtaiset kokemukset, 

ruumiillisuus, ihmisten väliset suhteet, terapeuttisuus ja elämyksellisyys. 

       Olen myös esittänyt, miten kehossa koettu vainajayhteys ja sen saamat merkitykset 

kytkeytyvät usein kulttuurissamme (niin yksilöiden kokemusten kuin tutkimuskirjallisuudenkin) 

kautta eri tavoin lääketieteen, psykiatrian, psykologian ja hoitotieteen alaan. Kytkös ei ole 

yllättävä sinällään, sillä oma tutkielmanikin osoittaa selvästi, että vainajayhteyden ruumiillisella 

kokemuksella voi olla suoria vaikutuksia yksilöiden käsitykseen omasta hyvinvoinnistaan ja tätä 

kautta terveydentilastaan. Läheisen ihmisen menetys voi aikaan saada omaisessa esimerkiksi 

voimakkaita ja vaikeaksi koettuja tunteita oman itsen fyysisestä särkymisestä ja tyhjyydestä. 

Samalla kuitenkin nämä tunteet saattoivat liittyä omaisille likeisesti tunteeseen vainajan 

läsnäolosta, jolloin niistä luopumistakin voitiin kuvata haastavana. Vainajayhteyden kokemusten 

suhde yksilön hyvinvointiin tulee esiin aineistossa toisestakin suunnasta, kun yhteyden 

kokemukset vainajaan näyttäytyivät omaisille usein terapeuttisina, lohdullisina ja rauhoittavina 

elämyksinä. Huomion arvoista tutkielmassa suhteessa yksilöiden oman hyvinvoinnin 

kokemukseen onkin niin ikään se tapa, jolla omaiset pystyivät toisinaan tietoisesti virittämään 

itsestään (esimerkiksi tiettyjen aistielämysten ääreen hakeutumalla) näitä rauhoittavia 

yhteydentunteita esiin. 

       Tämän kaltaisilla kulttuurintutkimuksen piiristä ponnistavilla huomioilla voisi 

todennäköisesti olla annettavaa esimerkiksi hoitotieteen ja psykiatrian alalla tehtävälle 

kuolemasurua ja kuolemaan liittyviä yksilöiden kokemuksia tarkastelevalle tutkimukselle. Viime 

vuosikymmeninä näiden alojen piirissä käytännön terapiatyössä ovatkin esimerkiksi 

syömishäiriöiden, masennuksen ja posttraumaattisen stressireaktion hoidossa yleistyneet erilaiset 

                                            
kehonkokemuksiin. Lisäksi aineistossa esiin nousevat kokemukset, jotka tuntuivat kertovan jonkinlaisesta vainajia 

kohtaan koetusta hoivan tarpeesta, on myös helppo liittää tähän sukupuolen näkökulmaan (vrt. esim. Keinänen 2014). 

Analyysini onkin läpikotaisin täynnä vastaavanlaisia sukupuolen näkökulmasta hedelmällisiä tarkastelun 

kiinnittymiskohtia, kun esimerkiksi siinä korostuvasta tuntoaistista on kirjoitettu aistimisenantropologian piirissä 

(kiistellystikin) nimenomaan ”naisten aistina” (esim. Classen 2005, 203–206). 
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ruumiintekniikoita sekä kehotietoisuutta hyödyntävät menetelmät (esim. Battino 2007; Ogden 

2006; Totton 2003). Näistä lähtökohdista esimerkiksi hoitotieteen ja kulttuurintutkimuksen 

välisen dialogin kautta tuotettu uusi tieto eletyn ruumiin vainajayhteyden kokemuksien 

ilmiökentästä, tuntuisi erityisen tarpeelliselta ja osuvalta tulevaisuudessa toteutetun tutkimustyön 

suunnalta. Samalla tämän eri alojen välillä vastavuoroisesti tuotetun ymmärryksen kautta olisi 

ehkä mahdollista purkaa vainajayhteyden kokemusten edelleen kulttuurissamme saamia kielteisiä 

omaisissa häpeän ja salailun tunteita aiheuttavia merkityksiä. 
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LÄHTEET 

 
TUTKIMUSAINEISTO 

Haastattelut 

Kahdeksan elävien ja kuolleiden välisiä yhteyksiä käsittelevää haastattelua ja haastatteluista tehdyistä 

havainnoista kirjoitetut muistiinpanot. Haastattelut toteutettiin Helsingissä aikavälillä helmikuu 2016 – 

huhtikuu 2016. Seitsemän haastattelua äänitettiin ja litteroitiin, yksi haastattelu perustuu tutkielman kirjoittajan 

omille muistiinpanoille. Haastatteluäänitteet ja litteroitu haastattelumateriaali ovat tekijän hallussa. Lisäksi 

aineistona käytettiin haastateltavien vainajien haudalle ja kuolinpaikalle tehtyjä vierailuja, ja niistä kirjoitettuja 

muistiinpanoja. 

Haastateltavat 

Tiina 58v. menettänyt aviomiehensä, työssä haastatteluun viitataan koodilla hTiina 

Saara 23 v. menettänyt ystävänsä, työssä haastatteluin viitataan koodilla hSaara 

Johanna 63v. menettänyt aviomiehensä, työssä haastatteluun viitataan koodilla hJohanna 

Riina 30v. menettänyt veljensä, työssä haastatteluun viitataan koodilla hRiina 

Maria 52 v. menettänyt isänsä, työssä haastatteluun viitataan koodilla hMaria 

Laura ~45v. menettänyt tyttärensä, työssä haastatteluun viitataan koodilla hLaura 

Heli 42 v. menettänyt äitinsä, työssä haastatteluun viitataan koodilla hHeli 

Elsa 58v. menettänyt lapsensa ja lapsen lapsensa, työssä haastettelu koodilla hElsa 

Facebook-muistoryhmät 11 kappalaetta 

Aineistona käytettiin Facebook-muistoryhmissä suoritettu havainnointia sekä havaintomuistiinpanoja. 

Havainnointia ja muistiinpanoja tehtiin intensiivisemmin syksyllä 2015 noin kahden kuukauden jakson ajan. 

Ryhmiin on tosin myös palattu jatkuvasti tutkielman kirjoittamisen prosessin aikana. 

Julkiset ryhmät 8 kappaletta 

ryhmä1 vertais- ja muistoryhmä omaisensa menettäneille ihmisille (<1000 jäsentä) 

ryhmä2 (300 jäsentä)  

ryhmä3 (63 jäsentä) 

ryhmä4 (48 jäsentä)  

ryhmä5 (133 jäsentä)  

ryhmä6 (96 jäsentä) 

ryhmä7 (84 jäsentä) 

ryhmä8 (122 jäsentä 

Suljetut ryhmät 3 kappaletta 

ryhmä9 (47 jäsentä) ryhmä10 (431 jäsentä) ryhmä11 (30 jäsentä)  

Blogit 

Haastateltavan (Saara) ystävän kuolemaa käsittelevä blogi, viittaan työssä blogiin koodilla bSaara 

Haastateltavan (Laura) tyttären kuolemaa käsittelevä blogi, viittaan työssä blogiin koodilla bLaura 
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LIITE 1: Haastatteluaiheet ja kysymykset 

 

Haastattelut noudattivat tilanteen mukaan varioiden seuraavaa vainajayhteyden paikkojen ympärille 

rakennettua runkoa:  

verkkoympäristö, koti ja hautapaikka.  Olen tässä jakanut vainajan ja omaisen välisen suhteen sekä 

vainajayhteyden omiksi teemoikseen, vaikka käytännössä niistä puhuttiin eri muistamisen paikkojen lomissa 

ja yhteydessä. 

 

Vainajayhteys ja Facebook-muistoryhmät 

 

Miten kuvailisit Facebook-muistoryhmää? 

Mikä ryhmässä on sinulle erityisen tärkeää? 

Mitä tavallisesti teet muistoryhmässä? 

Minkälainen voisi olla tyypillinen päivitykseksi Facebook-muistoryhmässä? 

Onko sinulla erityisiä hetkiä, jolloin menet ryhmään tai jaat sinne sisältöä? 

Kun kirjoitat tai jaat sisältöä muistoryhmään, kenelle sen teet? 

Voiko vainaja saada viestin ryhmän kautta? 

Onko vainaja läsnä muistoryhmässä? Onko vainajan muistoryhmänne jäsen? 

Oletko lähettänyt vainajalle yksityisviestin Facebookissa tämän kuoleman jälkeen?   

Mihin ajattelet, että viesti menee? 

Onko sinulla tiettyä kokemusta tai tapahtumaa, joka olisi jäänyt ryhmästä erityisesti mieleen? 

Luuletko, että ryhmä voi lakata olemasta joskus tulevaisuudessa? 

Eroaako muistoryhmässä vainajanmuistelu esimerkiksi kotona tai haudalla muistelusta? 

Oletko käsitellyt omaisen kuolemaa muualla internetissä? 

Onko vainajasta puhuminen/ kuoleman käsittely verkossa helpompaa kuin kasvotusten/muuten elämässä? 

 

Vainajayhteys ja koti 

 

Miten vainaja näkyy kodissasi? 

Onko vainaja läsnä kotonasi? 

Onko vainajan kuva esillä kotonasi? 

Miten kuva on esillä? Onko siinä kynttilöitä/kukka yms.? 

Onko sinulla tallessa jotain vainajalle kuulunutta erityisen tärkeää tavaraa? 

 

Vainajayhteys ja hautapaikka 

 

Miten vainaja on haudattu? 

Käytkö hautapaikalla? 

Mitä teet haudalla? 

Mikä merkitys haudalla sinulle on? 

Kenen kanssa käyt haudalla tavallisesti? Yksin/perheen kanssa/ystävien kanssa. 

Jutteletko vainajalle haudalla? 

Oletko vienyt sinne jotain muistoesinettä vainajalle? 

Luuletko, että hautaustapa (esimerkiksi se että vainaja on tuhkattu, eikä ”varsinaista” hautapaikkaa ole) on 

vaikuttanut vainajan muisteluusi tai siihen miten tunnet yhteyttä vainajaan? 

 

Suhde vainajaan  

 

Miten vainaja näkyy elämässäsi tällä hetkellä? 

Minkälainen suhde sinulla on tällä hetkellä vainajaan? 

Voiko suhde vainajaan muuttua / kehittyä tämän kuoleman jälkeenkin? 

Ajatteletko, että vainajalla on luonteenpiirteitä/arvoja, joita haluaisit toteuttaa elämässäsi? 

Voisitko ajatella, että vainaja olisi sinulle jossain asioissa esikuva? 
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Vainajan läsnäolo/vainajayhteys 

 

Puhutko tai jutteletko vainajalle ääneen tai mielessäsi? 

Oletko kirjoittanut vainajalle? 

Minkälaisia asioita sinulla on tapana puhua/kirjoittaa? 

Oletko saanut vastausta? 

Oletko ottanut vainajaan yhteyttä muilla tavoilla? 

Voiko ihminen pitää yhteyttä vainajaan kuoleman jälkeenkin? 

Oletko pyytänyt vainajalta apua tai suojelua? 

Onko pyyntöösi vastattu? 

Onko sinulla kokemusta, jossa tunsit, että vainaja on sinua läsnä? 

Mitä ajattelet kokemastasi läsnäolosta/yhteydestä? Mitä se on? 

Miltä läsnäolo/yhteys tuntuu? Tuntuuko se kehossa jollain tavalla? 

Mistä läsnäolon/yhteyden tietää?  

Voiko vainajan kosketuksen tuntea? 

Jos haluat tuntea yhteyttä vainajaan, voitko itse tehdä jotain sen saavuttamiseksi? 

Oletko nähnyt unia vainajasta? 

Mitä vainaja teki? Puhuitteko unessa? 

Mikä merkitys unilla on ollut sinulle? 

Onko vainajan läsnäolo tuntunut koskaan ahdistavalta/pelottavalta/ei-toivotulta? 

Onko yhteydentunne vainajaan voimakkaampi jonain aikoina? 

Onko yhteydentunne vainajaan voimakkaampi jossain paikoissa? 

Tarvitseeko yhteydentunteeseen jonkun tietyn paikan? 

Onko jokin vainajan muistamiseen liittyvä paikka sinulle erityisen tärkeä? Miksi? 

 

Vainajayhteys, suru ja kulttuuri 

 

Onko sinun mielestäsi meidän kulttuurissamme, enemmän tai vähemmän oikeanlaisia tapoja surra tai muistaa 

vainajaa? 

Voiko yhteyden tunteesta vainajaan puhua avoimesti kulttuurissamme? 

Oletko puhunut yhteyden kokemuksistasi perheen/ystävien yms. kanssa? 

Valtaosa haastattelupyyntööni vastanneista oli naisia, mistä luulet, että tämä voisi johtua? 

 

Uskonnollisuus ja kuoleman jälkeinen olemassaolo 

 

Voiko ihminen jollain tapaa olla olemassa kuoleman jälkeenkin? 

Miten kuvailisit omaa uskonnollisuuttasi? 

Ajatteletko, että liittyvätkö vainajan muistamisesi tavat käsityksiisi uskonnosta? 

 

Lopuksi  

Miksi halusit osallistua haastatteluun? 

Onko sinulla vielä jotain, jota haluaisit kertoa aiheeseen liittyen? 
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LlIITE 2 Haastattelupyyntö 

 

Haastateltavia etsitään surua ja muistamista Facebook-ympäristössä käsittelevään tutkimukseen 

 

Onko läheisesi menehtynyt, ja oletko muistanut tai surrut häntä Facebook ympäristössä? Kuulutko esimerkiksi 

Facebook-muistoryhmään tai oletko muistellut vainajaa tämän kuoleman jälkeen hänen omassa Facebook-

profiilissaan? Tai onko Facebook tarjonnut sinulle kenties muunlaisen väylän käsitellä omaisen menetystä? 

 

Olen Helsingin yliopiston Maailman kulttuurien laitoksen opiskelija, ja kirjoitan gradua erilaisista kuolemaan 

liittyvistä suremisen ja muistamisen tavoista Suomessa. Etsin nyt haastateltavia, joilla on kokemusta vainajan 

muistamisesta Facebook-ympäristössä. Olen kiinnostunut kaikenlaisesta muistamiseen ja suruun liittyvästä 

toiminnasta Facebookissa. Toimintasi ei ole tarvinnut olla erityisen aktiivista, vaan riittää, että toiminnalla on 

ollut sinulle itsellesi merkitystä.  Kaikki aiheesta saamani tieto on minulle arvokasta. 

 

Haastattelut voidaan toteuttaa kasvotusten pääkaupunkiseudulla, myös haastattelu Facebook-chatissä on 

mahdollinen. Haastattelu kestää noin 1-2 tuntia. Kerättyä tietoa käsitellään luottamuksellisesti eikä 

osallistujien nimiä tule ilmi missään yhteydessä. Lisäksi myös muut mahdolliset tiedot, joilla yksittäiset 

ihmiset olisivat tunnistettavissa, häivytetään. Jätä yhteystietosi linkin takaa löytyvään kaavakkeeseen, niin otan 

yhteyttä! Jos sinulla heräsi jotain kysyttävää graduuni liittyen voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse: 

inkeri.kajo@helsinki.fi 

linkki kaavakkeeseen: 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/68617/lomake.html 

 

Ystävällisin terveisin: 

Inkeri Kajo 

inkeri.kajo@helsinki.fi 

mailto:inkeri.kajo@helsinki.fi
mailto:inkeri.kajo@helsinki.fi

