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Esipuhe 
 
Tämä(kin) tutkimus on syntynyt monien vaiheiden ja tapahtumien myötävaiku-
tuksella. Tutkimus on tekijälleen yksinäistä työtä, mutta työn yksinäisyydessä on 
aina myös repeämänsä ja hetket, joista myöhemmin voi olla vain kiitollinen. En-
simmäiset versiot tutkimukseni aiheesta syntyivät, kun Esko A. Revon kanssa 
mietimme maaseudun kehittämistyön vaiheita ja tulevaisuuden näkymiä Helsin-
gin yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen Seinäjoen yksikössä. 
Syntyi hanke ”Maaseudun mies selviytyjänä”, jonka aikana kävimme tärkeät 
keskustelut varsinaisen väitöskirjatyöni aloittamisesta. Hanketta rahoitti Maaseu-
tupolitiikan yhteistyöryhmä. 

Aikaisemmin olin ollut kiinnostunut aikuisopiskelijan elämästä ja työni puo-
lestakin Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Seinäjoen toimipai-
kassa pohtinut naisten ja miesten erilaisia ratkaisuja opiskelun ja arjen yhteenso-
vittamisessa. Siirtyminen aikuisopiskelijoista maaseudulla asuviin miehiin ei 
sitenkään ole kovin pitkä. Oma kiinnostukseni on edelleen arkipäivässä ja siinä, 
kuinka meistä itse kukin omalla tavallamme järjestämme elämäämme ja kuinka 
elämän eri vaiheissa teemme ratkaisuja niissä selviytymiseksi. Man´s got to 
do what man´s got to do, kuten jo Humbrey Bogart aikoinaan ajatusta tiivisti. 

Tutkimukseni aihe ja tarkoitus varmistuivat eri keskusteluissa kollegoiden 
kanssa ja lopulta Jorma Sipilä työni ohjaajana luotsasi luottavaisesti ja asiantun-
tevasti polkuani tutkimuksen maastossa eteenpäin. Siitä kiitokseni. Mikko Män-
tysaari teki tutkimukseni kannalta tärkeän siirron vetämällä minut mukaan sosi-
aalityön tutkijakoulun toimintaan. Tutkijakoulusta muodostui tutkimustyöni toi-
nen koti ja sen tutkijaryhmä on ollut minulle, varsinaiseen tutkijayhteisöön kuu-
lumattomalle, ehdoton henkireikä. Koulu on ollut mahdollisuus olla mukana so-
siaalityön tutkimuksen verkostossa, joka tarjoaa ohjausta ja tarvittavaa kriittistä 
keskustelua. Kiitokseni teille hyvät koululaiset ja ystäväni mieleen jäävästä ja 
määrätietoisesti eteenpäin vievästä matkasta. Erityisesti haluan kiittää Kirsi Juhi-
laa, Antti Karistoa ja Anneli Pohjolaa – nöyrimmät kiitokseni tuesta ja avusta. 

Matti Hyvärinen ja Jari Kuosmanen työni esitarkastajina osoittivat oivalta-
vasti ja seikkaperäisesti käsikirjoitukseni kohentamisen paikat ja antoivat eväät 
saattaa työni lopulliseen asuunsa. Suuret kiitokset! Kirjoittaminen on henkilö-
kohtainen prosessi ja matka. Tällä matkalla tukenani ovat olleet Marita Nyrhi-
nen, joka ystävällisesti on vienyt tekstiäni yhä uudestaan luettavaan muotoon ja 
kummityttöni Juuli Savola, jonka käsialaa on tiivistelmän englanninkielinen 
käännös. Kiitokseni teille. 

Tutkimustyöni ensimmäinen koti on Seinäjoella työtovereideni ja ystävieni 
luona. Tutkijan matkani on ollut kohtalaisen pitkä, monivivahteinen ja monivai-
heinen. Sen aikana olen saanut olla mukana erilaisissa työyhteisöissä ja yhteisis-
sä töissä opetuksen, tutkimuksen ja kehittämisen merkeissä. Teitä on useita, joi-
den kanssa olen kirkastanut mieltäni ja ajatuksiani aineiston keruun aikana ja 
tulkintoja kirjoittaessani. Pitkät ja vielä pidemmät keskustelut työn äärellä ja niin 
usein työpäivän jälkeen ovat olleet minulle välttämättömiä. Kannustus, tuki ja 
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kritiikki ovat tulleet enemmän kuin tarpeeseen. Haluan kiittää teitä kaikkia yhtei-
sesti ja henkilökohtaisesti – kiitos!  

Suurimman ja lämpimimmän kiitokseni ansaitsevat kymmenen miestä, joiden 
kanssa olen tutkimuksen aikana saanut keskustella elämästä. Te olette tehneet 
tutkimukseni mahdolliseksi kertomalla minulle omaa elämäänne. Keskustelut, 
tapaamiset ja matkat ovat yhä mielessäni. Toivon, että olen osannut työni aikana 
kunnioittaa niitä ja teidän tarinoitanne oikealla tavalla. Keskustelu miehistä ja 
miesten elämästä jatkuu. 

Tutkimustyö on ollut myös matka omaan mieheyteeni. Useammin kuin ker-
ran olen pysähtynyt kysymään itseltäni mitä ja miten minä olen miehenä. Olen 
käynyt läpi omat juureni ja miehen mallini ja siinä tärkeitä ovat olleet keskuste-
lut pappani Eemeli Karvalan kanssa. Vanhemmilleni Sirkka ja Arvo Jokirannalle 
haluan välittää kiitokset välittämisestä ja matkaeväistä.  

Elämän arki on kovin hyvin pitänyt kiinni matkan aikana omissa miehen pai-
koissani isänä, puolisona, ystävänä, työtoverina ja aina niissä on ollut uutta opit-
tavaa. Tärkein näistä paikoista on perhe ja koti. Riitta, Loviisa, Konsta ja Elias 
teitä on kiittäminen niin paljosta. Teidän kanssanne yhdessä tämä tutkimusmatka 
on lopulta ollut kulkemisen arvoinen.  

Taloudellisesti tutkimustyötäni ovat apurahoin tukeneet Tampereen yliopis-
ton tukisäätiö, Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahasto, Nurmon kunta ja Etelä-
Pohjanmaan liitto. Seinäjoen ammatillisen korkeakouluopetuksen kuntayhtymä 
on varmistanut käsikirjoituksen valmistumisen kirjoitusvapaan muodossa. Kiitos. 

 
 
 
Nurmossa 11.10.2003 
 
Harri Jokiranta 
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Tiivistelmä 
 
Harri Jokiranta 
Se on miehen elämää 
Maaseudulla asuvia miehiä elämäänsä kertomassa 

 
 

Tutkimuksessani kuvaan elämänkertomusten avulla maaseudulla asuvien mies-
ten elämää ja selviytymisen tapoja. Lähtökohtana on ajatus maaseudun muutok-
sesta ja sen yhteydestä miesten elämään sekä kysymykseen maskuliinisuudesta. 
Tutkimusasetelma muodostuu kolmen tutkimusalueen leikkauksena: maaseudun, 
maskuliinisuuden ja hyvinvoinnin tutkimus. Pääasiallisena aineistona on kym-
menen 35–64 vuotiaan miehen henkilökohtaiseen haastatteluun perustuvaa elä-
mänkertomusta. Haastattelutilanteessa miehet piirsivät ensin elämänviivansa, 
jonka avulla etenimme vapaamuotoisesti keskustellen. Haastattelut olen kerännyt 
syksyllä 1999. Tutkimuksen alussa jäsennän lyhyesti tilastollisen aineiston avulla 
miesten hyvinvoinnin rakennetta alueellisesti ja määrittelen haastateltavien va-
linnan. Haastateltavat miehet tulevat Pohjois-Savosta (3) ja Etelä-Pohjanmaalta 
(7). Tutkimukseen he ovat valikoituneet ns. avainhenkilöiden välityksellä sekä 
oman mielenkiintonsa ja halukkuutensa perusteella. 

Elämänkertomusten analysoinnissa olen käyttänyt kahta luentakierrosta. En-
simmäisellä kierroksella nostan aineistosta esille mitä miehet puhuvat miehestä 
ja mieheydestä. Luennassa merkityksellisiksi teemoiksi asettuvat miehestä pu-
humisen muutos, miehen paikka ja elämän perusta, ote elämään sekä mieheyden 
kuva ja sen siirtyminen seuraavalle sukupolvelle. Toisen luennan teen ns. kehys-
kertomuksen avulla. Elämänkertomuksista valitsin ensin yhden kertomuksen 
(Heikki), jonka kautta tarkastelen muita aineistona olevia elämänkertomuksia. 
Heikin elämänkertomuksen kokoan seuraaviin jaksoihin: työn arvo lapsuuden 
perintönä, tekeminen kasvamisen ja kasvattamisen ymmärryksenä, koettelemuk-
set kirkastavat arvot sekä huolenpito, vastuu ja huomaavaisuus. Haastattelun 
tukena käytetyt elämänviivat muodostavat oman aineistonsa, jonka analyysin 
kautta palaan uudestaan miesten kerrontaan elämästään. 

Tilastollinen aineisto miehen hyvinvoinnin alueellisesta rakenteesta tukee 
yleistä tutkimusten kuvaa väestön hyvinvoinnin alueellisesta jakautumisesta. 
Mitatussa hyvinvoinnissa ero on selkeä maan läntisten ja eteläisten osien eduksi. 
Hyvinvointi on vahvinta kaupunkien läheisellä maaseudulla ja ruotsinkielisissä 
osissa maata. Hyvinvoinnin kuva myös sirpaloituu siirryttäessä pienempiin aluei-
siin ja lähemmäksi kansalaista. 

Miesten elämänkertomusten analyysi tuotti ns. ankkuripaikat, joiden varassa 
miehet kertovat selviytymisestään elämänsä eri vaiheissa. Ankkuripaikat olen 
nimennyt seuraavasti: työn arvoon kasvaminen lapsuudessa, työlle oppiminen, 
ystäviin ja tulevaisuuteen luottaminen sekä elämä perheen arjessa. Maskuliini-
suuden näkökulmasta miehet tekevät kriittistä arviota menneen ajan mieheyden 
piirteisiin. Elämänkertomuksissa on mieheyden malleihin liittyen mukana hege-
monisessa asemassa olevia, jäänteenomaisia ja orastavia aineksia. Tutkimuksen 
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lopussa nostan keskusteluun mieheyden orastavien piirteiden kannalta tärkeinä 
kysymyksinä hyveiden modernisaation, arjen vastuurationaalisuuden ja kurjuus-
diskurssin murtamisen. 

 
Avainsanat: hyvinvointi, maskuliinisuus, elämänkertomus, miestutkimus 
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Abstract  
 
Harri Jokiranta 
It’s a Man’s Life 
Men in Rural Areas Narrating Their Lives 
 
 
In my study, I will describe, with the help of biographies, the lives of men living 
in the rural areas and their ways of surviving. Basis for the study is the idea of a 
change in rural areas, and its relation to men’s lives and to the question of  
masculinity. The primary material of this study includes ten biographies based 
on personal interviews of ten men, aged between 35 and 64. At the beginning of 
the interviews, the men first drew their lifelines, and with the help of them we 
continued by discussing informally. I have collected the interviews in the autumn 
of 1999. At the beginning of the study, I analyse shortly, with the help of  
statistical material, the well-being of men regionally and define the selection the 
regions of the men interviewed. The men interviewed come from Northern-Savo 
(Pohjois-Savo) (3) and South-Ostrobothnia (Etelä-Pohjanmaa) (7). Each of the 
men was selected for the study through a so called key-person and on the 
grounds of their own interest and willingness.  

I have used two rounds of reading when analysing the biographies. On the 
first round, I bring up from the material what men talk about a man and  
manhood. The change in talking about a man, his place and foundation in life, 
hold on life, and the picture of his manhood and its transition to the next  
generation came to be important themes in the reading. I do the second reading 
with the help of so called frame narrative. First I chose one narrative of the  
biographies (Heikki), through which I analyse the other biographies. I divide 
Heikki’s biography into following sections: the value of work as childhood  
heritage, doing as an understanding of growing and raising, values that clarify 
tribulations, caring responsibility and politeness. The lifelines used to support the 
interviews form a material of their own, and by their analysis, I return to men’s 
narratives of their lives.  

The statistical material of the regional structure of man’s well-being supports 
the general picture the studies on well-being have on the regional division of 
population’s well-being. In measured well-being, the difference is distinct in 
favour of western and southern parts of the country. Well-being is strongest in 
rural areas near close to towns and in the Swedish-speaking parts of the country. 
The picture of well-being also splinters when moving to smaller areas and closer 
to the subject.  

The analysis of the men’s biographies produced so called anchorages, on 
which men talk about their survival in different points of their lives. I have 
named the anchorages accordingly: understanding the value of the work in the 
childhood, learning to work, trusting one’s friends and future, and everyday  
family life. Men make critical assessments of the characteristics of manhood in 
the past. In the biographies, there are, in connection with the models of  
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manhood, both elements that are in a hegemonic position, and elements that are 
close to being relics and those that are emerging. At the end of the study, I bring 
up to the discussion the modernisation of values, the rationality of responsibility 
in everyday life, and the breaking of marginalization discourse, as important 
questions from the point of view of the emerging elements of manhood. 
 
Keywords: well-being, masculinity, biography, men’s studies 
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1. Miehen kuvan piirtyminen 

1.1. Puhetta miehestä 

Kun suomalaista miestä kuvaavissa tarinoissa on ollut yksi keskeinen teema – 
selviytymisen eetos ja kunnia (esim. Siltala 1994, Kortteinen 1992) – niin miten 
miehet uuden vuosituhannen alkaessa rakentavat elämäänsä? Minkälaisia toimin-
tatapoja miehet löytävät itselleen ja minkälaisia suuntia mieheys saa maaseudun 
muutoksessa? Tämän tutkimuksen rungon muodostavat miesten itse elämästään 
kertomat tarinat. Tarkoituksenani on keskustella miehen elämän merkityksellisis-
tä tekijöistä ja asioista. Kuten työni otsikkoon – Se on miehen elämää – olen aja-
tuksen tiivistänyt, tutkin maaseudulla asuvan miehen elämää miesten omien ker-
tomusten avulla. Näkökulmanani on selviytyminen, minkä liitän ajatukseen hy-
vinvoinnista. Tutkimuksen alussa tarkastelenkin lyhyesti miehen hyvinvointia 
sitä kuvaavina tilastoina.  

Keskustelu miehestä ja mieheyksistä elää yhteiskunnassa ja sen instituutiois-
sa eri yhteyksissä ja tarkoituksissa. Keskustelijoista riippuen näiden keskustelu-
jen ääripäinä näyttävät olevan yhtäältä pelko miehen katoamisesta, miehen mar-
ginalisoitumisesta tai syrjäytymisestä sekä toisaalta pelko tuhoavasta miehisyy-
destä ja miehen ylivallasta. Keskustelujen tarkoitusten puolestaan voi nähdä si-
joittuvan yhtäältä ainakin jonkinasteisen miesjärjestyksen rehabilitaation ja toi-
saalta patriarkaatin välttämättömän horjuttamisen välimaastoon. Miehen kuvaa 
keskusteluissa piirretään näkyviin teemoina, joita nimikoivat isän rooli ja van-
hemmuus niin perinteisissä kuin uusperheissäkin sekä saman sukupuolen pa-
risuhteissa, miehen terveys ja hyvinvointi, miehen kuvan ja paikan äärirajojen 
hämärtyminen sekä väkivalta ja alistaminen. Koska keskustelun ytimessä ovat 
sukupuoli ja sukupuolisuus, puheessa miehestä ovat mukana myös puhujan omat 
tunteet, kokemus ja käsitykset, jotka toimivat keskustelujen argumentointeina ja 
maamerkkeinä. 

Kun keskustellaan miehestä tai naisesta, on hyvä ensinnäkin muistaa suku-
puolen biologinen (sex) ja sosiaalinen (gender) ulottuvuus (ks. esim. Liljeström 
1996, 113–120). Mies ja nainen ovat fyysisiä olentoja, jonka lisäksi he saavat 
muotonsa siinä ympäristössä ja kulttuurissa, jossa he elävät (esim. Jokinen 2000, 
204–205; Perttula 1998, 389–399). Toiseksi keskusteluun miehestä liittyy näin 
aina kysymys maskuliinisuudesta ja sen tuottamisen ehdoista. Maskuliinisuus tai 
mieheys, joka kuvaa tapaa jolla miestä esitetään, ylittää biologisen välttämättö-
myyden ja liittyy miehenä olemisen yhteiskunnalliseen merkitykseen. Tässä 
merkityksessä mieheksi ei synnytä, vaan mieheksi voi kasvaa (esim. Nilsson 
1999, 32; Sipilä 1994, 20). Se miten ja minkälaisena miehenä minä elän, on sa-
malla kertaa sekä yksi vastaus että uusi kysymys miehenä olemisessa (Seagal 
1990, 123). 
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Maskuliinisuuden tuottaminen viittaa yhteiskunnalliseen käytäntöön, joka on 
alati muutoksessa. Perinteisesti mieheyden on katsottu syntyneen sukupolvien 
välisessä vuorovaikutuksessa – isältä pojalle arjen keskellä. Työ, sen luonne ja 
tekemisen sekä elämisen tavat ovat siirtäneet myös mieheyden perimmäiset sisäl-
löt aina uudelle sukupolvelle. Samalla kun työ on tekijäänsä kiittänyt, se on luo-
nut raamit ymmärrykselle, mistä tosi miehet tehdään ja antanut tavoitteet ja mää-
ritteet, joilla pojasta on pitänyt ja voinut kasvaa mies. Tänään maskuliinisuuden 
tuottaminen ei enää tapahdu samalla tavalla, koska niin sukupolvien välinen yh-
teys kuin työn sisältö ja tekemisen tapa ovat kovasti toisenlaisia. Entistä tärke-
ämpiä maskuliinisuuden tuottajina perheen arjen rinnalla ovat institutionaalinen 
sosialisaatio (mm. päivähoito, koulu ja harrastustoiminta), mielikuvat (media) 
sekä historiaan liittyvät tapahtumat ja opit (kulttuuri). Mieheyden sisällöt määrit-
tyvät toimijoiden keskusteluna sekä taiteen, kulttuurin että muodin maailmassa – 
markkinoiden piirissä. Kun puhutaan miehenä olemisesta, on olennaista tunnis-
taa näillä areenoilla käytävien keskustelujen selkeät viestit, mutta myös kätketyt 
merkitykset: Viagran ja perheen pään dilemmat ovat elävää todellisuutta. Miestä 
rakennetaan yhä sukupuolisen kyvyn, vallan ja omistamisen kehikossa. Kuiten-
kin mieheys on aikaan sidottua ja traditionaalinen maskuliinisuus, joka korostaa 
yksiselitteisemmin ruumiillisuutta, voimaa ja vallan käyttöä, on saamassa rinnal-
leen uusia tulkintoja mieheydestä. Tänään mieheyttä värittävät myös kommuni-
katiivisuus ja sensitiivisyys.  

 
Miehen ja mieheyden tarinaa 
 
Miehen tarinaa on kerrottu monin tavoin eri aikoina. Miehen merkit ja paikat 

on kirjoitettu näkyviin kansallisissa sankaritarinoissa kulttuurisina koodeina ja 
samaan aikaan ne ovat läsnä arkipäivän kohtaamisissa ja puheissa myös rivien 
välistä tavoitettavina odotuksina ja ideaaleina. Tänään niin kuin aina ennenkin 
tarinat ja niistä käytävät keskustelut nostavat esiin maskuliinisuuden ominaispiir-
teet, jotka asettavat miestä vastakkain toisten, itsensä ja elämän kanssa. Arto Jo-
kinen (2000) hakee tutkimuksessaan ”Panssaroitu maskuliinisuus” vastausta vä-
kivallan ja miehen välille kirjallisuudessa esiintyvänä kulttuurisena kertomukse-
na. Tuloksena on, että yleensä miesten väkivalta esitetään esteettisenä, ongelmat-
tomana, viihdyttävänä ja erityisesti maskuliinisena, mikä tekee väkivallasta mie-
hekkään (emt., 249). Vaikka aggressiivisuus ei ole automaattisesti vain miehen 
oikeus, kuten Hannu Säävälä (1999, 64–65) toteaa, liitetään mieheen usein ste-
reotypioita, jotka vahvistavat tulkintaa väkivaltaisuudesta osana mieheyttä. Kun 
valta ja väkivalta kulkevat käsi kädessä, niin myös, itsenäisyys, järkiperäisyys, 
aktiivisuus, älykkyys ja voimakkuus nousevat esiin miehisinä ominaisuuksina 
(esim. Hearn & Morgan 1990, 9).  

Mies on kriisissä – tuttu, vaan ei uusi teema miehen tarinassa (esim. Siltala 
1994; Tolson 1980, 13 vrt. Hoikkala 1999, 404–405; Lehtonen 1999, 76–77). 
Artikkelissaan ”Vaimoni ei ymmärrä minua …” Pasi Falk (1980) liittää miehen 
kriisikeskustelun palkkatyön ja ydinperheen muutoksiin, jolloin palkkatyöläis-
perheessä miehen paikka niin perheessä kuin työelämässä muuttui radikaalisti. 
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Kun mies menetti auktoriteettiasemaansa työn maailmassa, samaan aikaan mur-
tui hänen asemansa perheen sisäisessä työnjaossa (ks. myös Saarikangas 1993). 
Miehen näkökulmasta ensin mureni fyysisen voiman merkitys työelämässä ja sen 
jälkeen elättäjän asema perheen sisällä. Kysymys ei ole pelkästään miesherruu-
den säilyttämisestä tai miehen ylivallan murenemisesta, vaan kokonaan jostakin 
muusta – miehen toisenlaisesta suhteesta työhön ja myös perheeseen, jossa muu-
tos on enemmän kuin tasapuolisesti jaetut tiskivuorot (ks. Brittan 1989, 181–185; 
Lehtonen 1999, 87). Miehille suunnatun kirjoituskilpailun tuottamista elämän 
tarinoista Matti Hyvärinen (1994a) lukee niiden kertovan erityisesti siitä, kuinka 
ennen sotia syntyneiden sukupolvien miesten vaikeutena oli miehen sosiaalisen 
mitan täyttäminen ja kuinka myöhempien sukupolvien miesten onkin sitten ollut 
vaikeampi ylipäätään löytää ne mitat, jotka miehenä tulisi täyttää.  

Eikä muutos miehen tarinassa ole jäänyt tähän. Myös toinen suomalainen 
elämäntapa- ja elämänolosuhdemuutos, ns. suuri muutto, on jäsentänyt miehen 
paikkaa ja asemaa edelleen. Elämän muodon lähiöitymisen yksi olennainen piir-
re on ollut se, että juuri miehet ovat menettäneet asemaansa kodin piirissä (Kort-
teinen 1982). Suomalainen keskustelu miehestä onkin viimeaikoina paljolti liik-
kunut kaupunkimaisessa ympäristössä asuvan miehen elämässä. Juha Siltalan 
(1994, 9) sanoin tämän päivän muutoksessa objektiivisten mittojen sijaan on vain 
keskenään ristiriitaisia odotuksia. Vakaata tyytyväisyyttä ei voi saavuttaa, koska 
uusia vaatimuksia tulee koko ajan (ks. Hoikkala 1999, 404). Tutkimuksellisesti 
kiinnostavaa on ollut elinympäristön ja elämäntavan muutoksen merkitys. Maa-
seudulla asuva mies on miehenä sen sijaan ollut enemmän varjossa ja ollut tut-
kimuksellisesti esillä lähinnä keskusteluissa maaseudun elinkeinorakenteen ja 
kulttuurin muutoksesta (esim. Silvasti 2001). 

Ehkä puhuttelevin kuvaus maaseudun miehen paikan muutoksesta on Mikko 
Niskasen elokuvassa ”Kahdeksan surmanluotia”, jossa pientilallinen Pasi kulkee 
oman kujanjuoksunsa omin käsin pystyttämästään maailmasta nurkkaan ahdet-
tuun toivottomuuteen (ks. Toiviainen 1999, 137–172). Pasi elää pientilalla per-
heensä kanssa ja tekee valtavasti työtä. Hän kaataa metsää, kylvää, kyntää. Pasi 
on päivittäin vastatusten luonnon kanssa ja hän on vahva. Kuitenkin hänen uu-
rastuksensa tulee ajan myötä yhä turhemmaksi ja turhemmaksi. Rahaa elämiseen 
on äärettömän niukasti ja perheen on elettävä suoraan luonnosta. Tarinassa pon-
tikan keitto muodostuu pikku hiljaa harrastuksesta yhä enemmän elinkeinoksi, 
jolloin myös alkoholi ja väkivalta alkavat kietoutua Pasin elämän ympärille yhä 
tiukemmin. Pasin tie kulkee vääjäämättömästi kohti lopullista vastakkainasette-
lua oikean ja väärän, mahdollisen ja mahdottoman välillä, kuten Mikko Niskasen 
haastattelema Tauno Pasanen kertoo surmatyötä edeltävän tilanteen tunnelmas-
taan: 

”Se minnuu tek niin pahan vaikutuksen että en taho siitä selevitäkkään … että 
kun minä sillä lailla ne ajoin sieltä. Itkin sitä justiin siinä sängyn reunalla sitä 
ommaa tuhmuuttan … ettei täs muuta ku kuula päähän että sais ies joukko olla 
rauhassa. Minä siinä aikan istun ja minä hoksasin kun tul semmonen ukkolauma 
… ase on poikittain eessä … sen minä näin … minä aattelin että nyt ei ne … nyt 
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ne tappaa … minä säikäin siinä yksinkertaisesti … minä jos oisin ne sieltä mut-
kasta asti … niin ois voinna että se ois taju voina niin paljo pallautua … mutta 
minä en käsitä muuta kun sen että minä haamin niitä panoksia … eikä missään 
vaiheessa mulla ollu että minä tapan.” (Niskanen 1971) 

 
Pasin tarina on oman aikansa kuva, mutta samalla kertomus miehen paikan 

muutoksesta työn ja perheen maailmassa. Ratkaisu elokuvassa on Pasin, mutta 
ratkaisun ehdot maaseudun erään kulttuurisen vaiheen – pienviljelijäkulttuurin – 
murenemisessa (ks. Toiviainen 1999, 164–168). Pasi Falk ja Pekka Sulkunen 
(1980) tulkitsevat elokuvan taustaa osuvasti: kun pienviljelijäperheen toiminta-
malli murenee, se murenee ensimmäiseksi miehen alta. Miehen tehtävät ovat 
niitä, jotka ensin lakkaavat, kun taas perheen sisällä kotilieden ääreen sijoittuvat 
osat kestävät ja jatkuvat. ”Mies pullahtaa kirjaimellisesti tämän tuotantosuhteen 
– – ja samalla perheen – – eli koko yhteiskunnan ulkopuolelle (emt., 269).” Näin 
Pasin tarina elokuvassa ei tyhjene yleensä alkoholisoituvaan mieheen tai viinan 
kiroon. Myös Pasin väkivaltaisuus taustoittuu yhteiskunnan rakenteellisena väki-
valtana. Sakari Toiviainen (1999, 158–159) toteaakin elokuvan analyysissään, 
että Pasi on yhteiskunnan ja moraalisen lain sekä talouden rautaisen lain jälkeen 
väliinputoaja isojen isäntien ja kaupunkilaisten välissä, hän on toisen luokan 
kansalainen, jolla on jäljellä vain itsepäisyytensä ja itsetuntonsa. 

Mieheys ei elä tyhjiössä, joten myös sen muutosta on tarkasteltava suhteessa 
käynnissä oleviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin muutoksiin (Lehtonen 1999, 
74; Sipilä 1992, 22–23). Mieheys on yksi mieheen liittyvän tutkimuksen keskei-
nen käsite ja usein synonyymi maskuliinisuudelle. Hannu Säävälän (1999, 52–
53) mukaan termejä mies, maskuliinisuus ja mieheys käytetään sukupuolitutki-
muksessa vaihtelevissa merkityksissä. Mies viittaa yksiselitteisemmin yksilön 
biologisiin ominaisuuksiin ja biologiseen viitekehykseen, kun taas termit masku-
liinisuus ja mieheys ovat ongelmallisempia, ja ne ovatkin useimmissa teorioissa 
synonyymeja toisilleen. Maskuliinisuus ja mieheys kuvaavat kulttuurisia tekijöi-
tä korostavassa sukupuolitutkimuksessa miehen tapaa esittää miestä, jolloin mie-
heksi tullaan oppimalla kulttuurin tarjoamia maskuliinisia määritteitä tai rooleja. 
Kulttuurisena konstruktiona maskuliinisuus voidaankin ymmärtää myös perfor-
manssiksi, sukupuolen esittämisen tyyliksi, joka on avoin yhtälailla miehille kuin 
naisille (vrt. Jokinen 2000, 213). Tässä tutkimuksessa käytän jatkossa mieheyttä 
ja maskuliinisuutta synonyymisesti tilanneyhteyden mukaan. 

Kysymystä mieheyden edellytyksistä ja sen muutoksesta voidaan näin avata 
problematisoimalla mieheyden yhteys yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin muutok-
siin, jotka olivat näkyvillä myös jo Pasin tarinassa. Mikko Lehtonen (1999, 75–
85) erottaa mieheyden muutoksen taustalla kolme teemaa: yksilöityminen, globa-
lisoituminen ja medioituminen. Yksilöityminen on miehen identiteetin rakenteis-
tumista tilanteessa, jossa meille miehille aiemmin vankkoja asemia antaneet 
luokka, sukupuoli, seksuaalisuus, etnisyys, rotu ja kansallinen kulttuuri ovat pirs-
toutuneet. Tämä merkitsee sitä, että esimerkiksi sukupuolisuus, jota aikaisemmin 
pidettiin muodoltaan ja myös ilmiasultaan selkeänä, voidaan tänään nähdä yksi-
löllisesti muotoiltuna ja esitettävänä (ks. Sipilä 1998). Perinteiset vahvat katego-
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riat, joilla mieheys on kuvattu murtuvat ja moninaistuvat, kuten on tapahtunut 
heteroseksuaalisuudelle länsimaisen mieheyden peruskategoriana (esim. Havaste 
1998, 118–131; Siltala 1994, 466; Seagal 1990, 16). Globalisoituminen tarkoittaa 
kansallisuuksien ja kansallisvaltioiden merkityksen heikkenemistä. Mieheyden 
näkökulmasta se on merkityksellistä siksi, että modernit mieheyden mallit on 
juurrutettu miehiin pitkälle juuri kansallisuuksia ja niiden idealisoituja miehisiä 
piirteitä koskevan puheen kautta. Samalla kun globalisaatio hajottaa näitä kansal-
lisia mieheyden perustoja, se tuottaa räjähdysmäisesti uusia miehen malleja. Me-
dioitumisen teema liittyykin siihen, että tänään miehen mallit eivät ole enää pe-
räisin yksinomaan omasta elinympäristöstämme tai kansallisesta kulttuurista, 
vaan mieheyden rakentumisessa on käytettävissä laajempi kirjo identiteettiperus-
toja. Mieheyden tuottamisessa media toimii peilinä, jonka kautta neuvottelemme 
jatkuvasti siitä, keitä olemme. Kun mieheyden muutoksessa yksilöityminen antaa 
miehelle henkilökohtaisia, oman näköisiä ratkaisumahdollisuuksia mieheytensä 
rakentamisessa, globalisaatio ja media tuovat ratkaisuvaihtoehtojen joukkoon 
toisenlaisia mahdollisuuksia valittavaksi.  

Mikko Lehtonen (1999, 85–87) tiivistää tämän mieheyden muutoksen ja 
mieheyden mallien rakentumisen kirjallisuuden ja kulttuurin tutkija Raymond 
Williamsin (1988) käsitteillä siten, että mieheydessä on tänään samanaikaisesti 
läsnä sekä vallitsevia – hegemonisessa asemassa olevia – että jäänteenomaisia ja 
orastavia aineksia. Hegemoninen mieheys sisältää niitä malleja, joita suuri osa 
miehistä elää todeksi päivittäin. Se on elämän eri alueille ulottuva käytäntöjen ja 
odotusten kokonaisuus ja muodostaa useimpien miesten identiteetin perustan. 
Hegemonisessa mieheydessä yhdistyvät sekä mieheyden traditiot, sen monet 
instituutiot että välitön arkinen kokemus. Kulttuurissamme vallitseva mieheys 
onkin pitkälle sellaista, jossa mieheys on luonnolliseksi nähty normi, jotain niin 
kiistatonta ja itsestään selvää, että siitä on turha edes puhua.  

Keskustelu hegemonisesta mieheydestä tai hegemonisesta maskuliinisuudesta 
on miestutkimuksen perusteema, jolla on selitetty patriarkaatin säilymistä ja 
mieheen kohdistuvia miesherruuden paineita yhteiskunnassa vallitsevana (hege-
monisena) maskuliinisuutena (Carrigan, Connell & Lee 1985, 594; Connell 
1987, 183–186; Connell 1995). Hegemoninen maskuliinisuus on saanut keskei-
sen aseman mieheyden kuvauksessa, mutta sitä on myös kritisoitu mm. sen suh-
teen miten se ymmärtää miesten erilaisuuden miehinä suhteessa mieheyteen kult-
tuurisena konstruktiona (Sipilä 1994, 19–21, 27–29) tai miten sukupuolen ja val-
lan muodot liittyvät toisiinsa (Nordberg 2000) (ks. myös Kuosmanen 2001, 45–
46; Lehtonen 1995, 32–33). Arto Jokinen (2000, 215) määrittelee hegemonisen 
maskuliinisuuden siten, että se sekoittuu kaikkiin maskuliinisuuksiin ja että se 
erityisesti tukee patriarkaalista käsitystä miehen sukupuolesta ja seksuaalisuudes-
ta.  

”Hegemoninen maskuliinisuus tarkoittaa ensinnäkin miehiä yhteen liittävää käy-
täntöä, toiseksi tietyn maskuliinisuuden ideaalien johtavaa asemaa kulttuurisissa 
ja kolmanneksi tietyn miesluokan johtavaa ja hallitsevaa asemaa suhteessa mies-
ten enemmistöön ja naisiin.”  
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Tässä tutkimuksessa hegemoninen maskuliinisuus asettuu taustaksi sille, mi-

ten miehet tarinoissaan paikantavat itseään ympäristöönsä, kulttuuriin ja erityi-
sesti perheeseen. Tämän itsestäänselvyyden taakse katsominen ja valmiin miehen 
mallin purkaminen näkyy mm keskustelussa, jossa haastattelemani Pekka pohtii 
vallan uusjakoa miehen ja naisen välillä. Hän toteaa, että ”tää on mies on joutunu 
tietysti valtaa pois. Siinä se on menny huonompaan miehen näkökulmasta, mutta 
lasten ja naisten näkökulmasta kaikki on menny parempaan. Mutta miehen, 
meistä on tullu vähän sellaisia lepsuja.” (Pekka 44) 

Jäänteenomaiset mieheyden mallit ovat puolestaan niitä, jotka ovat kyllä 
muotoutuneet menneisyydessä, mutta jotka vaikuttavat nykyisyydessäkin. Jään-
teenomaisten mallien erityiskategoriana Lehtonen (1999, 87) mainitsee sellaiset 
arkaaiset ja jo menneisyyteen kuuluvat, vaikkakin uudelleen henkiin herätetyt 
mallit kuten Rautahannut tai isä ja poika Turkan ritari-ihanteet. Näillä malleilla 
näyttäisi olevan edelleen suuri vaikutus hegemonisen miehen mallin rakentumi-
seen, koska kansalliset mieheyden mallimme periytyvät edelleen pitkälle Saari-
järven Paavon, Sven Tuuvan tai Paavo Nurmen kaltaisilta hahmoilta. Paula Ha-
vaste (1998, 293) viittaa samaan jäänteenomaisten mallien merkitykseen tulki-
tessaan Tarzania maskuliinisen identiteetin groteskin mahtipontisiin mittasuhtei-
siin venytettynä mallina, joka on suomalaisille tutun stereotyyppisellä tavalla 
sisukas, yksinäinen, harvapuheinen mutta työteliäs mies, joka nauttii vaeltelusta 
puukko vyöllä viidakkonsa laajoissa metsissä. Hän painii viidakon petojen kans-
sa kuin karhunkaataja Kitunen Topeliuksen Maamme-kirjassa, hyökkää kiivaasti 
kuin suomalaiset venäläisvihollisiaan vastaan ja oppii mieheksi kuin Kalevalan 
Kullervo. 

Orastavat ainekset mieheyden mallissa muodostuvat siitä, että perinteiseen 
mieheyteen kohdistuvat paineet synnyttävät murtumia vanhoissa malleissa. Pe-
rinteiset mallit eivät kaikesta huolimatta kata tai käytä hyväkseen kaikkia miehe-
nä olemiseen liittyviä kokemuksia tai pyrkimyksiä ja hegemoninen, herruusase-
massa oleva maskuliinisuuskin kattaa ja selittää vain osan miesten kokemuksista. 
Vallitsevat mieheyden mallit ovatkin varsin valikoivia, ja niissä vaietaan monista 
keskeisistä miesten kokemusten puolista. Tämä vaikeneminen synnyttää tilaa ja 
myös tilausta vaihtoehtoisille mieheyden malleille. (Lehtonen 1999, 87) 

Elämästään kertovien miesten tarinoissa mieheyden mallin orastavat ainekset 
jäsentyvät erityisesti keskusteluina perheen merkityksestä ja halusta rakentaa 
omaa suhdettaan lapsiin isänä ja miehenä toisella tavalla kuin mitä oman lapsuu-
den kokemukset ovat olleet. Miesten tarinat työstä ja erityisesti työn tekemisestä 
ovat sen sijaan kuin kaikuja jäänteenomaisista mieheyden malleista vahvan työ-
keskeisyyden ja työlle omistautumisen puheena. Varsinkin maatalouden piirissä 
elävien miesten tarinoissa on jatkuvuuden ideaan liittyviä teemoja menneiden 
sukupolvien työn kunnioituksesta ja samalla siihen liittyvästä velvoitteesta tälle 
päivälle ja omalle työlle (ks. Silvasti 2001, 97–105). Samaa työssä rakentuvan 
mieheyden puhetta on niin virkamiehen, toimihenkilön kuin työläisenkin tari-
noissa. 
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Tämän tarinan suuntaa 
 
Suomalainen mieskeskustelu on usein ollut huolissaan miehen jaksamisesta 

ja varsinkin hänen terveydestään. Eri yhteyksistä on tullut hyvin tutuksi se tosi-
asia, että miehet kuolevat naisia nuorempina tai että väkivaltarikokset ovat pää-
osin miesten tekemiä. Mies elää neljän raudanlujan vanteen puristuksessa; he 
kuolevat keskimäärin kahdeksan vuotta nuorempina kuin naiset, itsemurhista 80 
% on miesten tekemiä, vangeista 97 % ja asunnottomista yli 90 % on miehiä, 
kuten Ilkka Taipale (1995) asian ilmaisee (ks. myös Peräkylä 1995, 25–27).  

Myös Ruotsissa dysfunktionaalisella miehisyydellä on jäsennetty sukupuol-
ten välisiä eroja (Kuosmanen 2001, 22–23). Raportin Hur mår man? mukaan 
miesten keski-ikä oli noussut, mutta kuolleisuuserot yhteiskuntaluokkien välillä 
olivat kasvaneet, miesten itsemurhat olivat tavallisempia miehillä kuin naisilla ja 
niitä tekivät usein miehet, joilla oli alkoholiongelmia ja jotka olivat yksinäisiä. 
Raportissa nostetaan esiin myös miesten vaikeus käsitellä henkilökohtaisia on-
gelmia ja se, että heillä oli heikompi sosiaalinen tuki kuin naisilla. Miehet käyt-
tävät usein alkoholia katalysaattorina voidakseen helpommin ilmaista tunteitaan 
ja itkeä tai purkaa pahanolon tunteensa. Suomalaisen miehen problematiikka ei 
ole sidoksissa vain tiettyyn kulttuuriin ja sosiaaliseen tilanteeseen, vaan liittyy 
yleisemmin kysymyksiin miehestä pohjoismaissa ja länsimaissa (emt., 23). 

Miehen elämän nurja puoli on synnyttänyt kuvan miehen elämän menetys-
kierteestä (Mannila 1993), jossa jengat näyttävät vetävän vääjäämättömästi alas-
päin (ks. myös J.P. Roos 1994, 26). Miehen menetyskierteessä kietoutuvat yh-
teen työn ja perheen menetys sekä terveyden ja elämän sosiaalisten yhteyksien 
romahtaminen. Kun miehellä alkaa elämä mennä huonommin, käsikirjoitus on 
valmis ja alaspäin vievän kierteen pysäyttäviä tekijöitä on tarjolla vähän. Vaikka 
Tommi Hoikkala (1996, 4; ks. myös Jokinen 1999b, 23–24) on kuvannut tätä 
näkymää kovin synkin värein kurjamieskuvan luomistyönä, jossa nostetaan esiin 
ennen kaikkea miehen tilastollinen epäonnistuminen, on sen todellisuuspohja 
puhutteleva. Tilastojen miehellä ei mene hyvin (Lindroos 1994, 8). 

Kurjamieskeskustelun rinnalle on ajan kanssa syntynyt muita keskustelutee-
moja, jotka koskettavat miehenä olemista laajemmin, myös miehen onnistumista 
ja elämisen iloa (ks. esim. Ekenstam ym. 2001). Tällaisia teemoja ovat mm. mie-
hen oikeus isyyteen ja isänä olemisen taidot, mieheksi kasvaminen muuttuvassa 
maailmassa sekä miehen paikka uuden työnjaon yhteiskunnassa. Varsinkin 
isyys- ja isätutkimus ovat Suomessa laajentuneet ja nousseet kiinnostuksen koh-
teeksi (esim. Huttunen 1999; Sinkkonen 1998; Jokinen 1998; Tigersedt 1996; ks. 
myös Åström 1990). Jari Kuosmasen (2001) tutkimuksessa Ruotsiin muuttaneis-
ta suomalaismiehistä nousee selviytymisen kulmakiveksi kulttuurisen ympäris-
tön muutoksessa joustava ja moderni miehisyys. Suhteet toisiin ihmisiin, lähei-
syys sekä tunteiden ilmaisu ja käsittely osoittautuivat miehillä hyvinvoinnin kan-
nalta keskeisiksi ja tärkeämmiksi tekijöiksi kuin työ tai muut tapahtumat, joista 
he mielellään puhuivat (emt., 166–167, 203; ks. myös Sintonen 1999). Viimei-
simpiä suomalaisia miestä ja miehenä olemista käsitteleviä tutkimuksia on puo-
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lestaan Jari Jokisen Panssaroitu Maskuliinisuus (2000), jossa hän kysyy miehen 
mahdollisuutta murtaa maskuliinisuuden ja väkivallan kytköstä suomalaisessa 
kulttuurissa. Arto Tiihonen (2002) on puolestaan tutkimuksessaan Ruumiista 
miestä, tarinasta tulkintaa keskittynyt mieheyden ja ruumiillisuuden väliseen 
suhteeseen. 

Suomalaisen miestä käsittelevän tutkimuksen alku sijoittuu 1980–luvun elä-
mäntapatutkimukseen (Jokinen 1999b, 23). Vaikka tutkimukset eivät varsinaises-
ti olleet tietoisesti miestutkimusorientoituneita, niiden teemat käsittelivät elämän 
alueita, joiden toimijat olivat lähinnä miehiä, kuten esim. asunnottomat alkoho-
listit (Taipale 1982), lähiöravintolakulttuuri (Sulkunen ym. 1985) ja lähiötutki-
mus (Kortteinen 1982). Toinen miehen tutkimukseen liittyvä kansallinen linja on 
ollut miesten omaelämäkertoihin perustuva tutkimus, jossa syntyi mm. Juha Sil-
talan (1994) suomalaisen miestutkimuksen keskeinen teos ”Miehen Kunnia” 
sekä J.P. Roosin ja Eeva Peltosen (1994) toimittama ”Miehen elämää”. Arto Jo-
kinen (1999b, 23–30) nostaa yhdeksi kansalliseksi virstanpylvääksi vuonna 1994 
ilmestyneen artikkelikokoelman ”Miestä rakennetaan - maskuliinisuuksia pure-
taan” (Sipilä & Tiihonen 1994) tietoisena pyrkimyksenä löytää kriittinen asenne 
miehiin ja maskuliinisuuksiin. Tätä teemaa jatkaa hänen toimittamansa teos 
”Mies ja muutos” luotaamalla suomalaisen kriittisen miestutkimuksen taustoitus-
ta monitieteisenä lähestymistapana miehisyyteen. Kriittisen miestutkimuksen 
yhdeksi perustehtäväksi on tullut tuottaa uusia tapoja puhua miehestä (Jokinen 
1999a, 8; ks. myös Nilsson 1999, 15). 

Kun aikaisemmin suomalaisessa miehen tutkimuksessa korostettiin enemmän 
miehen kurjuutta, jota niin koti, koulu, työpaikka kuin vanhemmatkin omalla 
toiminnallaan synnyttivät (ks. esim. Heikkinen ym. 1998; J.P. Roos & Peltonen 
1994), etsitään nyt miehelle ominaisia tapoja selviytyä elämän eri vaiheissa. 
Miehestä piirretään toisenlaisia kuvia, joissa mies voi olla yhtä aikaa kova ja 
pehmeä tai enemmän ja vähemmän onnistuva. Kuva miehestä muodostuu moni-
särmäisempänä ja siinä on yhden miehen sijaan monta miestä. Jorma Hännisen 
(1992, 26) mukaan kriittinen miestutkimus onkin osa keskustelua uudesta mie-
hestä, jossa luodaan uusia maskuliinisuuden malleja. Miehen kriisin rinnalle on 
kehkeytynyt keskustelu mieheyden konstruktiosta, johon myös tämä tutkimus 
omalla panoksellaan liittyy kirjoittamalla auki maaseudulla asuvien miesten ko-
kemusta elämästä ja siinä selviytymisestä. 

1.2. Maaseutu ja mies tutkimuksessa 

Kun maaseutua on tutkittu, se on usein määrittynyt traditionaaliseksi moderni-
saatioteorioiden näkökulmasta. Nykyaika on tällöin urbaanin, kaupungistuvan 
maailman tilaa, kun taas menneisyys ja eletty elämä sijoittuvat maaseudulle 
(Högbacka 1995, 11; vrt. Kuosmanen 2001, 195–196). Väestön vanheneminen, 
muuttoliike, työttömyys ja varsinkin ikärakenteen muutos muokkaavat kuitenkin 
voimakkaasti juuri maaseutua toisenlaiseksi asua ja elää.  
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”Suomen maaseutua on viime vuosikymmeninä totuttu pitämään toiminnoltaan 
supistuvana alueena. Muutosta ovat kuvanneet väestön ja työpaikkojen vähene-
minen, alhainen tulotaso ja paikoin korkea työttömyys. Eurooppalaisen integraa-
tion ja teknologian vaikutuksesta toiminnot keskittyvät edelleen, mikä uhkaa no-
peuttaa maaseudun väestöpohjan, palvelujen ja ympäristön heikentymistä. (Uusi-
talo 1998, 12)” 

 
Maanviljelijäväestön elämää tutkiessaan Tiina Silvasti (2001, 203–311) kri-

tisoikin ylipäätään traditionaalisen ja modernin vastakkainasettelua maaseudun 
tulkinnassa. Talonpojan ja samalla myös maaseudun elämän jäsentäminen tradi-
tionaalisena on ongelmallista, koska traditionaaliseen sisältyy elinkeinorakenteen 
ja elämäntavan kannalta myönteistä ja myös tämän päivän elämää kannattelevaa 
kokemusta ja identiteettiä. 

Joka tapauksessa perinteinen maaseutu toimintatapoineen ja elämän muotoi-
neen on yhteiskunnallisen työnjaon, elinkeinorakenteen sekä kansallisen ja kan-
sainvälisen kilpailun myötä etsinyt ja löytämässä itselleen toisenlaista elämisen 
muotoa. Utooppisena kuvana on esitetty ”Maaseudun kolmannen tien” mallia, 
jossa avainkäsitteenä on monimuotoisuus niin asumisen, työllistymisen kuin 
elämisen osalta (Katajamäki & Kaikkonen 1991).  

Hannu Katajamäki (1995, 17) on kuvannut maaseudun muutosta historiallisi-
na vaiheina menneestä maaseudun kulta-ajasta (1900–1960 luku) nykyiseen mo-
nimuotoisten toimintojen mosaiikkiin. Varsinainen maaseudun rakennemuutos 
sijoittuu 1960–1975 luvulle, jolloin koneellistuminen valtasi alaa, suuret ikäluo-
kat aikuistuivat ja maaseudun rakennepolitiikka alkoi. 1970–luvun lopun ja 
1980–luvun ajan maaseutu savutti suhteessa rakennemuutokseen torjuntavoiton, 
jossa ytimenä olivat hyvinvointipalvelujen tuottamat palvelut, uudelleen virinnyt 
aluepolitiikka, jalansijan vallannut kylätoiminta, maatilojen erikoistuminen ja 
osana keskitettyä työehtosopimusjärjestelmää ollut maataloustuloratkaisu.  

Jukka Oksan (1998, 56–57) mukaan Suomessa on toteutettu sodan jälkeen 
kolme eri tavalla maaseutuun vaikuttanutta poliittista projektia: asutuspolitiikka, 
teollisen hyvinvointivaltion projekti ja aluillaan oleva uuden maaseutupolitiikan 
projekti. Murrokset maaseudun elämänpiirissä Oksa näkee siirtymävaiheena pro-
jektista toiseen. Maaseudun talonpoikaisen talousmuodon muodonmuutos ja 
metsätyö-pienviljelyn tuhoutuminen liittyivät tämän vaihemallin mukaan siirty-
mävaiheeseen asutuspolitiikan projektista teolliseen hyvinvointivaltioon. Koko 
yhteiskunta suuntautui tällöin teolliseen kasvuun, jota hyvinvointivaltio edisti. 
Teollisen kasvun projektiin liittyi kansainvälisen kaupan vapauttaminen, tuotan-
non tehokkuuden edistäminen, suurteollisuus, suuret etujärjestöt, teollisuuspoliit-
tinen suunnittelu sekä koulutus-, työvoima- ja sosiaalipolitiikka. Myös maata-
louden rakennemuutos ja siihen sisältyvä metsätalouden rationalisointi olivat 
olennainen osa projektia. Aluepolitiikka uudistui ja hyvinvointipalveluja suun-
nattiin maaseudun poliittisen protestin (1970–luku) jälkeen myös maaseudulle. 
Hyvinvointipalvelujen rakentaminen toi maaseutujen keskuksiin palveluja ja 
työpaikkoja ja johti osittain myös väestön muuttoliikkeen tasoittumiseen 1980–
luvulla. Kylätoimikuntien perustaminen, joka oli osa tätä teollisen hyvinvointi-
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valtion maaseudun rakentamistyötä, sitoi paikallista osallistumista ja aloitteelli-
suutta mukaan talouskasvun suunnitteluun ja sen hedelmien jakamiseen. Uutta 
siirtymäkautta elettiin 1990–luvun alussa, jolloin teollisen hyvinvointivaltion 
projekti oli pakotettu muutoksiin. Välittömimmin tämä näkyi talouslamana ja 
kansainvälisen integraation luomina uusina muutospaineina. Uusi projekti oli 
alkamassa, mutta sen hahmo oli vielä epäselvä.  

Keskustelu maaseudun tulevaisuudesta, voimavaroista ja kehittämistyöstä vi-
ritti mm. tutkimusta maaseudun naisten uudesta asemasta ja roolista niin maa-
seudun kehittämistyössä kuin uuden maaseudun tulemisessakin (Högbacka 1995; 
Katajamäki & Kaikkonen 1991). Miten sitten mies, joka perinteisesti ja usein 
jopa itsestään selvästi on ollut maaseudun voimavara, jaksaa elämänsä arkipäi-
vässä lunastaa paikkansa itsensä näköisenä miehenä ja täyttää tehtävänsä maa-
seudun elämässä?  

Usein näyttää siltä, että mies sisältyy ilman suurempaa kommentointia toi-
mintamuotoihin, jotka liittyvät yleisesti kansalaisten toimintaedellytysten ja elä-
män turvaamiseen. Hieman kärjistäen mies on miehenä tullut tarpeettomaksi ja 
sulautunut yleiskansalaisuuteen. Kun miehestä on muodostunut kansalaisen pe-
ruskategoria (esim. Kimmel 1991a, 11), se on jättänyt naisen erityisyyden näky-
mättömäksi mutta varsinkin miehen erityisyyden jäsentymättömäksi ja luonut 
yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun institutionaalistuneita sukupuolettomia 
käytäntöjä. (ks. esim. Kinnunen 2001; Hearn & Morgan 1990, 7) Tämän tutki-
muksen kannalta kysymys on siitä, että me liian usein käsittelemme miehiä ikään 
kuin heillä ei olisi sukupuolta, pelkkinä julkisuuden hahmoina, joiden henkilö-
kohtainen kokemus sukupuolestaan olisi vailla merkitystä (Badinter 1993, 24). 

Agnete Wiborg (1998, 99) nostaa norjalaisessa maaseutututkimuksessa tämän 
teeman mielenkiintoisesti esille todetessaan, että sukupuolinen ulottuvuus (gen-
der perspective) maaseudun kehittämistyössä sisältää kysymyksenä myös maa-
seudun miesten aseman muutoksen, joka suoraan tai epäsuorasti vaikuttaa nai-
siin. Tämä viitannee siihen tulkintaan, että kun mies miehenä on tullut kiinnosta-
vaksi naisen kautta, niin myös maaseudun kehittämisessä mies tulee näkyväksi 
naisen aseman tarkastelun kautta (Lehto 1994, 20; ks. myös Hänninen 1992, 29).  

”Mieleeni tuli kysymys, joka oli käynyt mielessäni aikaisemminkin: Olisiko ku-
kaan aikeissa esittää aiheen ’Miehet ja maaseudun kehitys’? Epäilen, että ei, 
vaikkakin se saattaisi olla hyvä idea. Miksi ei? Miehiä ja maaseudun kehitystä 
koskevat kysymykset ovat esitetty muodoissa, tai ehkä pikemminkin naamioitu 
muotoihin, ’sivuelinkeinot maanviljelyssä’, ’Kalankasvatus’ ’Tietotekniikka’, 
’Turskanpyynnin kiintiöt’, ’Pienille ja keskikokoisille yrityksille suunnatut ta-
loudelliset toimenpiteet’, jne. Lyhyesti sanottuna aiheet, jotka liittyvät yhteis-
kunnallisiin aloihin ja alat, joita pidetään tärkeinä maaseudun kehitykselle. (Wi-
borg 1998, 97)” 

 
Yleensä tutkimuksen ”malestream” ja maskuliinisuuden ylivalta ovat naistut-

kimuksen termein asettuneet modernin yhteiskunnan toimintalogiikan perustaksi, 
jota kritisoimaan ja uudistamaan naistutkimus on toiminnallaan pyrkinyt. Jos 
aikaisempi maaseudun kehittämistyö ja -politiikka sukupuolisesti tarkasteltuna 
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on ongelmallisesti ollut miehisen valtakunnan orientoimaa, niin tämän päivän 
maailmassa tarve on pikemminkin sukupuolen tunnistavalle kuin sukupuolis-
pesifille ajattelulle (ks. Kimmel 2002). Kehittämistyön käytäntöjen kannalta on 
tällöin tärkeää ymmärtää paremmin myös se miten mies asettuu muutoksessa 
maaseudulla (ks. Lehto 1994, 23; Högbacka 1998, 138).  

Kiinnostukseni aiheeseen vahvistui keskusteluissa maaseudun tulevaisuuden 
näkymistä sekä alueellisen kehittämistoiminnan sisäisestä logiikasta ja kansalais-
ten hyvinvoinnin kysymysten näkymättömyydestä. Toimeliaisuus ja tuottavuus 
olivat avainasemassa 1990–luvun lopulla virinneessä kehittämishanketoiminnas-
sa. Takana oli kansallinen ja globaali talouden lama, josta nousuun valjastettiin 
erityisesti yrittäjyys ja yritystoiminta ja niihin liittyen osaamisrakenteiden uudis-
tus ja teknologinen innovatiivisuus. Oman erityispiirteensä toi naisyrittäjyyden ja 
naisten käyttämättä olevien voimavarojen valjastaminen varsinkin maaseudun 
kehityksen ja tulevaisuuden perustaksi (esim. Högbacka 1995). Elämään maa-
seudulla sisältyi sekä uhkakuvia että tulevaisuuden uskoa, mutta menossa oli 
kuitenkin edelleen rakennemuutos, jossa varsinkin maaseudun elinkeinorakenne 
ja siihen liittyen elämisen edellytykset tulisivat muotoutumaan uudelleen. Kes-
kustelu maaseutupolitiikasta osana Euroopan unionin toimintalogiikkaa ja kan-
sallista käytäntöä haki muotoaan (esim. Uusitalo 1998; ks. myös Silvasti 2001, 
23–36). 

Taustalla ovat näin naistutkimuksen nostamat tärkeät kysymykset, joilla eks-
plikoidaan naisen asemaa sekä maaseudun murroksessa että erityisesti maaseu-
dun kehittämistyön rakenteissa (esim. Whatmore et. al. 1994, 1–10). Toisaalta 
keskusteluissa nousi esiin teemoja, joissa miehen paikka ja mieheys tulivat nä-
kyviksi. Omat elämänvaiheeni ja arjen tapahtumat olivat myös omiaan lisäämään 
kiinnostusta oman mieheyteni perustoista (ks. Sipilä 1992, 19–20). Tutkimuksen 
teemaa ja lähtökohtia paikantaessani tutustuin miestutkimukseen, jossa koin 
henkilökohtaisesti merkittävänä sen, että siinä korostui miesten kiinnostus itses-
tään. Mies ei ole vain tutkimuksen kohde, vaan aktiivinen etsijä ja itsensä ky-
seenalaistaja (ks. esim. Brod 1991, 272–276). Näkökulmani asettui profeministi-
sen miestutkimuksen kysymyksen asetteluihin, jolloin tutkimusintressinä on 
enemmän ymmärryksen lisääminen mieheydestä ja sen rakenteesta kuin miehenä 
saavutettujen etujen ylläpitäminen ja uusintaminen (ks. Hearn 1999, 256–260; 
Hearn 1997; Sipilä 1994, 17–18; Kimmel 1995; Hänninen 1992, 29–30). Jyrki 
Pöysä (2002) kysyy tosin oikeutetusti profeministisen miestutkijan roolia ja toi-
mintamahdollisuuksia, kun miehen oma sukupuoli näyttäytyy kaiken pahan alku-
juurena. Omalla kohdallani profeministisyys on tapa lähestyä kysymyksiä mie-
heydestä. Oma sukupuolensa on niin naistutkijalla kuin miestutkijallakin teki hän 
sitten mies- tai naistutkimusta. Arto Jokisen (1999, 8) mukaan miestutkimuksen 
tehtävänä on ylipäätään pyrkiä löytämään vastauksia miehenä olemisen kysy-
myksiin, joista olennaisin on kysymys siitä, miten miehen sukupuoli tuotetaan 
(ks. myös Johansson 1998a, 11–14). Koulukuntana miestutkimuksen juuret ovat 
Yhdysvalloissa 1970–luvulla. Alun alkaen miestutkimuksella oli läheinen suhde 
erityisesti homoliikkeeseen ja antiseksistisiin miesliikkeisiin, joille oli tunnus-
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omaista vallitsevan maskuliinisuuden kritiikki. (Sipilä 1994, 17–19; Sipilä 1992, 
22–24)  

Suomalaisen mieskeskustelun piirissä on perinteisesti enemmän pohdittu 
miestä yleisesti tai miehen terveyttä erityisesti (esim. Miestä päin 1986), kun taas 
miehen arkielämän tutkimus on ollut vähäisempää eikä ylipäätään miehen koke-
musta elämässään miehenä ole pidetty kovinkaan kiinnostavana (Jokinen 1999b, 
16). Miestutkimuksen ja -keskustelun keskiöön Arto Jokinen (1998) onkin eh-
dottanut viittä teemaa (ks. myös Sipilä 1992, 23–24): 1) maskuliinisen domi-
nanssin vastustaminen ja patriarkaalisten hierarkioiden purkaminen, 2) maskulii-
nisten väkivaltainstituutioiden purkaminen, (mies)väkivaltaisten asenteiden ja 
käytöstapojen vastustaminen ja muuttaminen, 3) seksuaalisuuden ihmistä kunni-
oittavampi määrittely ja käytäntö, 4) läheisen ja läsnä olevan isyyden ja äitiyden 
korostus, 5) myönteinen machoilu eli miehisyyden positiivisten puolien koros-
taminen.  

Tässä tutkimuksessa maaseutu on miehen elämisen ympäristönä, ja tutkimuk-
sen intressinä pelkistetysti on nähdä mies toimintaympäristönsä kautta itseään 
rakentavana subjektina. Miestutkimuksen kentässä tutkimus keskittyy mieheksi 
sosiaalistumisen ja mieheyden positiivisten piirteiden kysymyksiin sekä keskus-
teluun mieheyden moninaisuudesta niin isänä kuin puolisona ja miehenä että 
maaseudun toimijana. 

Kun tutkin miesten kokemuksia ja valintoja, miesten ikä muodostuu tärkeäksi 
tekijäksi. Tutkimukseni päähenkilöitä ovat 35–64-vuotiaat miehet. Ikäryhmän 
valinnan olen tehnyt siksi, että heille on elämän eri vaiheista kertynyt kokemusta 
siitä, mitä on olla mies ja elämän arkipäivän tilanteita, joiden aikana he ovat teh-
neet henkilökohtaisia ratkaisuja siitä, miten he elämäänsä miehenä ovat eläneet 
ja haluavat elää. He ovat ratkaisseet niin oman perheen sisäisiä kysymyksiä mie-
hen ja naisen paikasta kuin suhdettaan mieheyteen osana työelämän muutoksia 
(vrt. Falk 1980). Nämä miehet ovat kiinnostava ja tärkeä ryhmä myös siksi, että 
he ovat edelleen olennainen osa sitä väestöä, joka työllään ja elämällään rakentaa 
maaseudun tulevaisuutta (vrt. Rouhiainen 2000). Maaseutu elämisen ympäristö-
nä rajautuu yleisesti käytössä olevien kuntaperustaisten maaseututyypittelyjen 
avulla (Keränen ym. 1993; Alarinta 1993), mikä mahdollistaa olemassa olevien 
tilastollisten aineistojen käytön miehen hyvinvoinnin taustoittamisessa. Kuntape-
rustainen maaseututyypittely sinänsä sisältää ongelmia (ks. esim. Rosenqvist 
1996, Hyyryläinen & Widbom 1999), mutta tässä yhteydessä olen hyväksynyt 
kunnan tarkoituksenmukaisuuden perusteella alueellisen tarkastelun perustaksi. 

Tutkimuksen lähtökohtana on ajatus, että maaseudun muutos on kouraissut 
erityisesti miesten elämisen perustoja. Ajatellaanpa vaikka perinteisestä maa- ja 
metsätaloutta, josta on sekä toimintojen rationalisointien ja teknologisen kehityk-
sen että tuotannon taloudellisten ehtojen muutosten myötä vähentynyt maaseu-
dulla juuri miesten työpaikkoja. Korvaavat työtilaisuudet ja -paikat syntyvät vas-
taavasti usein palvelualoille ja varsinkin hoiva- ja huolenpitotehtäviin tai siirty-
vät kotityön piiriin (ks. esim. Oksa 1998; Uusitalo 1998; Katajamäki & Kaikko-
nen 1991; ks. myös Rantanen 1998, Sipilä 1992, 24). Vastaavasti perinteisessä 
palkkatyössä muuttuvat nopeasti niin tehtävät ja niissä tarvittava osaaminen kuin 
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toimeentulon ehdot ja muodot. Maailma muuttuu ja myös maaseudun mies elää 
tilanteessa, jossa miehenä olemisen perinteet eivät aina auta arjen elämänratkai-
suissa (esim. Hyvärinen 1994a). Omaa lähtökohtaani voi Tiina Silvastin (2001, 
12) tapaan hyvin luonnehtia virallisen maaseudun muutosta kuvaavan tarinan 
rinnalle muodostuvaksi mieskokijan näkökulmaksi. 

 
Maaseutua 
 
Maaseudulle ei näyttäisi olevan mitään yleistä, yhtenäistä määritelmää, vaan 

ne riippuvat oleellisesti kulloinkin tarkasteltavasta ilmiöstä ja myös määrittelijäs-
tä itsestään (Praski & Katajamäki 1990, 10; Uusitalo 1994, 20–23).  

”Maaseudun määritelmät eivät ole pysyviä, tarkasteltiinpa maaseutua sitten alue-
rakenteen, maaseutuväestön, maaseudulla tapahtuvan toiminnan tai hallinnollis-
ten rajojen näkökulmasta. Yhteiskunnan kehittyessä ja muuttuessa myös maa-
seudun rajat muuttuvat. Maa- ja metsätalous ei ole maaseudulle enää yhtä lei-
mallista kuin aikaisemmin. Nykypäivän maaseudulla on paljon kaupunkimaisia 
piirteitä, eikä maaseutuväestön elämäntyyli enää välttämättä poikkea kaupunki-
maisesta. (Praski & Katajamäki 1990, 12)” 

 
Määrittelyn vaikeus muodostuu Paul Cloken (1985, 4–5) mukaan mm. siitä, 

että myös maaseutu on jatkuvan sosiaalisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen 
muutoksen alaisena. Maaseutu muuttuu osana yhteiskunnan kehitystä, jolloin sen 
rakenne muotoutuu niin maaseudun sisäisten kuin sen ulkopuolisten tekijöiden-
kin vaikutuksesta (esim. Little 1994, 11). Maaseudussa on tänään kysymys pi-
kemmin aste-erosta kuin maantieteellisten alueiden erilaisuudesta (Wiborg 1998, 
100). Riitta Högbacka (1995, 7) on ´Naisena maaseudulla´-tutkimuksessa rajan-
nut maaseudun naisen tarkoittamaan haja-asutusalueiden ja pienissä, alle 500 
hengen taajamissa asuvien naisten joukkoa, mikä vastaa maaseutupolitiikassa 
yleistä maaseudun määrittelyä.  

Kun universaalia määritelmää ei ole olemassa, maaseutua hahmottaviin mää-
ritelmiin näytetään liitettävän yleisimmin hajallaan oleva asutus, perustuotannon 
keskeinen rooli elinkeinoissa, palvelujen heikko saatavuus, konservatiiviset sosi-
aaliset ja kulttuuriset arvot, yhteisöjen suuri merkitys ja elämäntapojen riippu-
mattomuus (Alarinta 1998, 20–21). Maaseutu on muuttunut maa- ja metsätalous-
tuotannon sijaintipaikasta yhä enemmän kulutuksen kohteeksi. Tällöin maaseutu 
merkitsee ihmisille enemmänkin maisemaa, luontoympäristöä, virkistystä, kult-
tuuria, menneisyyttä ja myös tulevaisuutta. Puhuttaessa maaseudusta yhteen kie-
toutuvat mielikuvat ja muistot reaalimaailmasta ja maantieteellisestä elinympä-
ristöstä. 

Kun maaseutua lähestytään maaseutualueen tai maaseutuväestön näkökul-
masta, voidaan erottaa aluemaantieteellinen ja maaseutusosiologinen tarkastelu. 
Lisäksi maaseutua voidaan määritellä myös sen perustella, minkälainen on alu-
een asutusmuoto ja fyysinen rakenne (esim. Repo 1990). Maaseutumaantieteessä 
huomio kiinnittyy ennen kaikkea alueiden fyysiseen ja materiaaliseen rakentee-
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seen (Praski & Katajamäki 1990, 10), jolloin alueellisten tekijöiden perusteella 
tehdyt maaseudun määrittelyn perusteet johdetaan yleisimmin kolmen peruskri-
teerin kautta: rakenteelliset kriteerit (homogeeniset alueet), toiminnalliset kritee-
rit (toiminnalliset alueet) tai hallinnolliset kriteerit (hallinnolliset alueet) (Alarin-
ta 1998, 20–25). Maaseutusosiologiassa keskeistä ovat puolestaan maaseutuväes-
tö ja sen sosiaaliset ongelmat (Cloke 1985, 2).  

Maaseutu miesten elämisen ympäristönä, miehet osana maaseutuväestöä, on 
totta riippumatta siitä miten maaseutu sanallisesti määritellään. Maaseudun mää-
rittelyn oikeellisuus riippuukin Juha Alarinnan (1998, 71) mukaan siitä mihin 
määrittelyä käytetään ja mitä sen avulla halutaan saada selville.  

Elämisen ympäristönä maaseutu määrittyy tässä tutkimuksessa miesten ku-
vausten mukaisesti asumisen ja toimeentulon yhteytenä. Maaseutu on ensinnäkin 
paikka asua ja elää jota itse kunkin omat mielikuvat ja kokemukset värittävät 
henkisen ahtauden tunnusta elämisen väljyyteen. Todellisuus elää ja muuttuu, 
kuten Kari kuvaa haastattelussaan ajatustaan maaseudusta: 

”Mun oma käsitys on se, että maaseutu on kuitenkin ollu sellasta aluetta johna 
ihmiset on tavallaan pystyny niinku rentoutumaankin välillä, mutta tuntuu, että 
nykyään se on sinnekki jo tullu se hirvittävä kiire ja paine ja kyllä sen huomaa, 
että se on jopa tullu niinku maatalousväestöön. (Kari 43)” 

 
Toisaalta miehen ammatista ja toimeentulon perustasta riippuen maaseutuun 

liittyy erilaisia merkityksiä. Palkkatyöläisen tai virkamiehen maaseutu on amma-
tillisesti omanlaisensa. Maatilatalouden ja sen liitännäiselinkeinojen parissa 
työskentelevillä miehillä kyse on vahvasti ympäristöön sidotusta elinkeinon har-
joittamisesta, johon usein toimeentulon rinnalla liittyy myös mennyttä aikaa ja 
sen koettuja velvoitteita, mikä esimerkiksi Matin haastattelussa näkyy pohdinta-
na yritystoiminnan taloudellisten ja henkisten arvojen merkityksestä (ks. myös 
Silvasti 2001). 

”… vaikka mä oon hyvin kevyesti sanonu monelle että täähän on maatilayritys. 
Siinä joutuu suhtautumaan niin ku yritykseen, et jos ei yritys oo kannattava eikä 
sillä oo siihen asiahan kiinnostunutta jatkajaa, niin eihän sellaista yritystä kanna-
ta jatkaa. Mä voin ulukopuolisesti hyvin kylymästi todeta näin, mutta toisaalta 
mitä se niin ku henkisesti merkittöö …” (Matti 45) 

 
Maaseudun alueellisena määrittelyn perustana tässä tutkimuksessa on kunta-

jako. Hallinnollisesti muodostettuna aluejakona se ei ole paras mahdollinen aja-
tellen ihmisen elämän kokonaisuutta (työ, vapaa-aika, palvelut jne.), mutta se 
turvaa parhaiten tilastollisten aineistojen saatavuuden ja vertailtavuuden. Kunta-
perustaisuus mahdollistaa myös tilastotietojen tarkastelun alueellisesti suurene-
vissa kokonaisuuksissa (seutukunta, maakunta jne.). Staattista kuntaperustaista 
maaseutumäärittelyä on kritisoitu varsinkin maaseutupolitiikan toteuttamisen 
kannalta, koska se ei huomioi maaseutua kaupunkien kanssa vuorovaikutuksessa 
olevana monimuotoisena luonnon ja ihmisten muodostamana alueena. Pahimmil-
laan kuntapohjainen maaseutuluokitus voi jopa hämärtää maaseudun ja kaupun-
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gin välisen vuorovaikutuksen ja estää näkemästä maaseudun yhteiskunnallista 
merkitystä (Rosenqvist 1996, 71–77; ks. myös Hyyryläinen & Widbom 1999, 
49–60) 

”Maaseutu määritellään joskus myös kuntamuodon perusteella. Maaseuduksi 
määritellään tässä tapauksessa muut kunnat eli sellaiset kunnat, jotka eivät ole 
kaupunkeja. Kuntamuotoon perustuvan maaseutukäsitteen tekee ongelmalliseksi 
se, että nykyisin kaupunkien joukkoon kuuluu rakenteeltaan hyvin maaseutumai-
sia ja haja-asutusvaltaisia kuntia. Maaseutukuntien keskustojen piirteet ovat 
muuttuneet yhä kaupunkimaisemmiksi. Viimeaikaiset kehityssuunnat ovat mer-
kinneet maalaiskuntien ja kaupunkien välisen eron hämärtymistä.” (Katajamäki 
1995, 14) 

 
Hannu Katajamäen tavoin Mikko Valtakari (1999, 79–80) korostaa maaseu-

dun ja kaupungin välisen suhteen määrittelyssä enemmän jatkumoa, joka jäsen-
tää keskuksen ja periferian välistä suhdetta hyvinkin yleisellä tasolla jättäen eri 
alueiden toisistaan erottumisen kriteerit enemmän sopimuksenvaraisiksi. Maa-
seudun ja kaupungin välinen elävä yhteys tulee näkyviin haastattelemieni mies-
ten tarinoissa usein. Esa kuvaa tätä yhteyttä mahdollisuutena luoda omalle elä-
mäntavalleen ja elämän valinnoilleen pitävää perustaa, jossa maaseutu elämisen 
ympäristönä asettuu henkilökohtaisesti perustelluksi ratkaisuksi. Kysymys ei ole 
niinkään kuntamuodosta sinänsä vaan ympäristöön liittyvästä elämisen tavasta. 

”… ei välttämättä saata olla mittään asioo (kaupunkiin), mut tuota esimerkiksi 
syömässä käynti, jotaki pientä hankkii, kattelloo vilinätä ympärillä ja aistii sen, 
että jos joutus asummaan tuossa kerrostalokolossissa niin ei, ei elettä siellä. On 
hirmu mukava tulla tänne ja panna sauna lämmintä. Ja tuota nauttia olostaan.” 
(Esa 40) 

 
Maaseutua kuvaavat luokitukset ovat yhdyskunta- ja aluetasoisia ja edustavat 

käyttötarkoitukseltaan tutkimusta, tilastointia ja hallintoa. Kukin aluejaotus ker-
too hieman eri asioita maaseudun määrittymisestä, ja näin ollen ne täydentävät 
toisiaan (ks. Keränen ym. 1993). Maaseudulla asuvan miehen hyvinvoinnin ku-
vauksen näkökulmasta relevantteja kuntaperustaisia luokituksia ovat erityisesti 
Juha Alarinnan (1993) kuntatyypittely, jossa on kiinnitetty huomiota asutuksen 
hienosyistymiseen taajama- ja haja-asutusalueina ja Maaseutupolitiikan yhteis-
työryhmän (1996) tyypittely, jossa tulee selkeämmin esille maaseutuun liittyvä 
alueellinen perifeerisyys.  
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Taulukko 1. Kuntien jakauma maaseutuluokituksen mukaan 31.12.1997 

Kunta tyypittely N % Kum % 

Harvaan asuttu maaseutu 129 28 28 
Ydinmaaseutu 181 40 68 
Kaupunkien läheinen maaseutu 84 19 87 
Muut kaupungit 18 4 91 
Kaupunkiseutujen keskuskunnat 40 9 100 
Yhteensä 452 100  
 
Suomalaisen yhteiskunnan aluerakenteen maaseutuvaltaisuus tulee näkyväksi 

em. kuntaluokituksissa (taulukko 1), joissa eri tavoin nimetyt maaseutumaiset 
kunnat ovat määrältään n. 80–90 % kaikista kunnista. Koko väestöstä 
(31.12.1997) maaseutumaisissa kunnissa asui n. 30–40 % (liite 1). Tilastojen 
yhteydessä käytän jatkossa Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän kuntatyypitte-
lyä. 

 
Tutkimuksen asetelma 
 
Tutkimuksen rungon muodostavat miesten elämästään kertomat tarinat (vrt. 

Siimes 1994). Tarkoitukseni tutkimustyön alkuvaiheessa oli yhdistää tilastollista 
ja tarinallista lähestymistapaa miehen elämän kuvaukseen (ks. kuvio 1 s. 26). 
Yhdistävänä käsitteenä olivat hyvinvointi ja elämässä selviytyminen sekä juone-
na ajatus, jossa hyvinvointia kuvaavat tilastot voisivat viedä tarkastelun ilmiön 
äärelle luomalla kuvan hyvinvoinnin alueellisesta erilaistumisesta ja jossa vasta 
miesten tarinat omasta elämästään vievät perille keskusteluun mieste hyvinvoin-
nista ja elämästä (ks. esim. Denzin & Lincoln 1989, 8–11). Tutkimuksen tausta–
ajatuksena oli pitkään myös ymmärrys hyvinvoinnista tilan ja prosessin ulottu-
vuuksina, jolloin tila on staattista ja tilastojen kautta tavoitettavaa hyvinvointia, 
kun taas prosessi on hyvinvoinnin osalta enemmän henkilökohtaista tulkintaa ja 
mahdollista tehdä näkyväksi miesten elämänkertomusten1 avulla (ks. esim. Kui-
tunen 1983, 45; Rauhala ym. 2000, 198). Aineisto- ja menetelmäkehittelyjen 
jälkeen olin tullut ensimmäiseen määränpäähän.  

Tutkimustyön arki opetti ja ohjasi suhteuttamaan omia tavoitteita ja tekemi-
sen mahdollisuuksia realistisemmiksi. Tarkoituksenmukaisuus tutkimuksen ai-
heen näkökulmasta voitti, ja nyt on hyvä sanoa, että prosessissa kypsyy paitsi 
tutkijana myös ihmisenä, miehenä. Kahden tasavahvan aineisto- ja menetelmä-
painotteisuuden sijaan miehen elämän tarkastelu jäsentyi selkeämmin kerronnal-
lisen aineiston ja tarinallisen tutkimusotteen varassa (ks. esim. Hyvärinen 1998a, 
311-336; Lieblich ym. 1998; Hänninen 1999, 16–19; Chamberlayne et al. 2000). 
Samalla ajatus triangulaation (esim. Denzin 1978; Layder 1993; Raunio 1999; 

                                                
1 Elämänkertomuksella tarkoitan miesten haastattelutilanteessa puhumalla tuotettamaa kerto-
musta omasta elämästään (Siikala 1984, 142–143; Sintonen 1999, 172–173; ks. tarkemmin luku 
3.1.).  
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ks. myös Silverman 1993) metodologisesta hyödyntämisestä murtui. Miesten 
haastattelujen kokoamisen ja niiden analyysin menetelmälliset ratkaisut asettui-
vat paikoilleen narratiivis-elämäkerrallisen tutkimusotteen kysymyksenasettelui-
na. Narratiivisuuden ymmärrän tässä yhteydessä todellisuuden ja kokemusten 
jäsentämisenä tarinoiden ja kertomusten avulla (esim. Polkinghorne 1995, 6–7; 
Eskola ja Suoranta 1998, 22–23, 123; Hänninen 1999, 107–109).  

 

 
Kuvio 1. Tutkimuksen alustava käsitteellinen jäsennys 

Elämäkerrallinen aineisto muodostuu tutkimuksessa miesten haastatteluista. 
Tässä merkityksessä elämäkerta ei ole mikä tahansa tarina tai tarinoiden koko-
naisuus, vaan miesten kertoma kokonaisuus elämästään. Tutkimuksen aineistona 
ovat siten minulle haastattelijana miesten itsensä elämästään kertomat ja myös 
tulkitsemat tarinat, elämäntarinat (J.P. Roos 1988, 139–140; Hänninen 1999, 
142). Kun haastattelu perustuu dialogiin haastateltavan ja haastattelijan välillä, 
aineistossa on mukana sekä pidempiä miesten kerronnallisia kuvauksia elämäs-
tään (tarinoita) että lyhyempiä kommentteja ja selityksiä kulloinkin käytävän 
keskustelun mukaisesti (ks. Alasuutari 1994, 106–115). Pitkästä matkasta kuo-
riutui näin lopulta esiin käsillä oleva tutkimus, jossa päähenkilöinä ovat miehet 
ja etusijalla heidän kertomat tarinat elämästään. 

Miesten elämänympäristönä on maaseutu ja sen lisäksi kaksi maantieteellistä 
aluetta. Tilastot elävät edelleen mukana, mutta niiden merkitys on laimentunut. 
Nyt ne kehystävät elämänkertomusten maailmaa ja ennen kaikkea osoittavat 
haastatteluun valikoituvien miesten elämän ympäristöjen tilastollista erilaisuutta 
ilman, että muodostaisivat varsinaisesti omaa itsenäistä hyvinvointitutkimuksel-
lista episodiaan. 

Aluksi tutkimuksessani raportoin valmiiden tilastojen avulla miesten sosiaa-
lista ja terveydellistä hyvinvointia alueellisena ja paikallisena kysymyksenä. Ti-
lastollisessa kuvauksessa hyödynnän menetelmällisesti ns. indikaattoritarkastelua 

MITÄ ON OLLA MIES?

prosessi

Hyvinvointitilastojen
kuva miehestä

Miehen kertomus
elämästään

Miehen hyvinvointi

tila

Elämisen ympäristönä
maaseutu
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(ks. Drewnoski 1970; Johansson 1970, 24–25, 2–37; Karlson 1975, 9–10; Hyvä-
rinen ym. 1977), jossa kuvaukseen valittujen muuttujien avulla muodostan koko-
naiskuvaa hyvinvoinnin alueellisesta rakenteesta. Tehtävä on mielenkiintoinen, 
mutta myös haastava. Pirkko-Liisa Rauhalan ym. (2000, 194) mukaan 1960– ja 
1970–luvulla vallinnut sosiaali-indikaattoriliike vaimeni 1980–luvulle tultaessa, 
mutta on nyt viriämässä uudelleen, ja siihen kohdistuu myös uusia hyvinvointi-
tutkimuksen sisäisiä odotuksia. Sosiaali-indikaattoreiden tulisi kyetä sulattamaan 
osakseen myös laadullisen sosiaalitutkimuksen tulosten moninaisuutta sekä vaa-
timus paikallisen, Suomen tapauksessa kunnallisen, sosiaalisen kehityksen ana-
lyyttisesta ja joustavasta kuvaamisesta. (ks. myös Hartikainen 1981, 42–45) 

Reijo Kurkela ja Hannele Salmi (1998, 27–42; ks. myös Kinnunen 2001) tar-
kastelevat kriittisesti tilaston tuottamaa totuutta tilastollisten käsitteiden (luoki-
tusten) ja niiden kohteen välisenä suhteena. Tilastot tavoittavat kohteensa (esim. 
elämän arki) luokitusten kautta ja luokitukset puolestaan on laadittu mm. erilais-
ten tieto- ja tuotantojärjestelmistä johtuvien tarpeiden kautta. Näin tilastollinen 
kuva muodostuu toisen asteen tulkintana, ”joka perustuu tulkinnanvaraiseen syn-
teesiin arjen ja todellisuuden ilmiöistä (emt., 28).” Tässä tutkimuksessa käytetty 
tilastoaineisto kuvaa välittyneesti miehen henkilökohtaisia tapahtumia, jotka hän 
on omassa elämässään kohdannut. Hyvinvointi on tällöin näiden tapahtumien 
tilastollinen kuva eikä sen siinä merkityksessä ole tarkoituskaan sisältää subjek-
tiivista arviota hyvinvoinnista. Tulkinnat tilaston perusteella maaseudulla asuvan 
miehen hyvinvoinnista onkin tehtävä erityisen varovaisesti. 

Tutkimus liittyy keskusteluun maskuliinisuudesta aukikirjoittamalla maaseu-
dulla asuvien miesten tarinoita elämästään. Kukin tarina on omansa ja sisältää 
oman kannanottonsa mieheyteen. Tarkoituksenani on jäsentää miesten elämää ja 
hakea vastausta kysymyksiin, minkälaista on miehen elämä maaseudulla ja kuin-
ka hän rakentaa oman tapansa selviytyä elämässään. Taustalla on ajatus siitä, että 
mies harvemmin pysähtyy kysymään itseltään, mitä minä olen miehenä, vaan 
luontaisempaa on olla minä. Kulttuurissa vallitsevan mieheyden normit ovat 
usein kiistattomia ja niin itsestään selviä, että niistä ei edes tarvitse puhua. (Leh-
tonen 1999, 86; Jokinen 1999a, 7–9) Nämä mieheyden perusnormit Robert 
Brannon (1976 ks. Kimmel 1991, 280) on jäsentänyt mieskeskusteluissa usein 
käytettynä neljänä ulottuvuutena:  

(1) ”Ei Akkamaisuuksia” – vältä kaikkea käyttäytymistä, joka voidaan käsit-
tää naiselliseksi,  

(2) ”Ole Pomo” – ole vakuuttava, vahva, kilpailuhenkinen, sillä ollakseen 
’aito’ miehen pitää olla ihailtu,  

(3) ”’Ole Vanttera Tammi” – älä näytä tunteita, ole rauhallinen ja vakaan 
luotettava, ja  

(4) ”Näytä Heille” – näytä, että sinusta uhkuu rohkeus ja uhmakkuus, ’Anna 
Mennä Vain’. 
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Tutkimustehtävä 
 
Tutkimuksen päätehtävä on kuvata miesten selviytymisen tapoja heidän omi-

na kertomuksinaan elämästä. Selviytyminen sinänsä on monisäikeinen ja moni-
ulotteinen ilmiö (ks. esim. Ikonen 2000), jonka tässä yhteydessä ymmärrän elä-
mänkulun yläpitämisen prosessina elämän eri vaiheissa. Selviytyminen liittyy 
niin elämänkulun koettelemuksiin kuin onnistumisiin ja yleensä arkipäivän elä-
mäntilanteisiinkin.  

Tutkiessaan marginaalissa olemista Susanna Hyväri (2001, 75–77) pohtii sii-
nä syntyvien sankaritarinoiden yhteydessä selviytymisen ja elämänhallinnan vä-
listä suhdetta. Psykologisen ja sosiaalipsykologisen keskustelun selviytymisestä 
Hyväri paikantaa uhkiin, vaaroihin, menetyksiin ja kriiseihin, joihin ihmiset yk-
silöinä ja ryhminä ovat pyrkineet sopeutumaan. Sopeutumispyrkimyksestä seu-
raa stressireaktioita ja ahdistusta, jolloin selviytymisellä on yleensä tarkoitettu 
yksilön toimintakykyisyyttä vaikeissa elämäntilanteissa (ks. myös Frankl 1979). 
Elämänhallinta puolestaan on käsitteenä laajempi, ja siihen liittyy ajatus hallin-
nan läsnäolosta koko ajan elämässä (esim. J.P. Roos 1988, 205–209). Hallinta 
voi heiketä erityisesti kriiseissä ja syrjäyttävissä prosesseissa, mutta silti jollakin 
tavalla elämässä ”selvitään” kaiken aikaa, kuten Susanna Hyväri asian ilmaisee 
(ks. myös. Järventie 1993).  

Susanna Hyväri kiinnittääkin selviytymisen käsitteenä vuorovaikutustapah-
tumaan, jossa muutoksen kohteena ei ole vain ongelmistaan ulos pyrkivä henki-
lö, vaan koko hänen sosiaalisten suhteidensa verkostonsa. Selviytymisen ymmär-
täminen sosiaalisesti konstruoituvina elämänkulkuun liittyvinä tapahtumina yksi-
löpsykologisesti orientoituvan elämänhallinnan (coping) rinnalla avaa mahdolli-
suuden tarkastella miesten elämänkertomuksissaan tuottamaa kuvausta selviyty-
misestä elämänkulun mahdollistavina prosesseina (ks. Granfelt 1998; Antonovs-
ky 1980). Selviytymisen lukeminen miesten elämänkertomuksista tarkoittaa täl-
löin niiden rakenteiden paikantamista, joilla mies kuvaa suhdettaan sosiaaliseen 
ympäristöönsä ja toimintaansa siinä. Selviytyminen ei näin palaudu pelkästään 
sankaritarinoiden kaltaisiksi mieheyden kuvauksiksi voittaa vaikeudet, vaan se 
on enemmänkin arkipäiväisiä ratkaisuja oman elämänkulun puitteissa (vrt. Katila 
2000, 190).  

Selviytymisen kontrastina on selviytymättömyys tai ainakin sen mahdollisuus 
(ks. J.P. Roos 1988, 50). Esimerkiksi Heikin elämän kertomuksessa erityisesti 
pohdinta työtapaturman jälkeisestä elämän vaiheesta on samalla keskustelua 
mahdollisuudesta olla selviytymättä ja hyväksyä työkyvyttömyys. Vastaavasti 
Pekalla lapsuuteen sijoittuvat tarinat itsetunnon heikkoudesta ja kannustuksen 
vähyydestä näyttäytyvät mahdollisuuksien käyttämättä jäämisinä omassa elä-
mässä. Vaikka haastateltujen miesten elämän kertomukset pääosin ovat elämäs-
sään hyvin selviytyvien miesten kertomuksia, selviytyminen ja selviytymättö-
myys ovat samanaikaisesti myös heillä läsnä elämän kulun eri vaiheissa. Selviy-
tyminen kontrastoituu mahdollisuuteen olla selviytymättä. 

Kun elämän arkipäivä (ks. Kosik 1979; Smith 1987; J.P. Roos 1988, 47–51; 
Salmi 1991; vrt. Julkunen 1983, 182–185) muodostuu sekä henkilökohtaisista 
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ratkaisuista, joissa tiivistyy kunkin miehen oma elämähistoria, että erityisesti 
elämisen ympäristöstä, olen valinnut tarkastelun taustaksi kaksi erilaista histori-
alliskulttuurista ja maantieteellistä aluetta. Elämästään kertovat miehet tulevat 
Etelä-Pohjanmaalta ja Pohjois-Savosta, joita mm. Matti Sarmela (1994, 15–17) 
on kuvannut alueiden historiallisten ominaispiirteiden kautta läntisenä kyläkult-
tuurina ja itäisenä sukukulttuurina. Ajatus kahdesta maakunnasta miesten kerto-
musten taustana perustuu näin ensinnäkin näkemykseen elinympäristön merki-
tyksestä elämänkokemusten ja elämäntilanteiden muotoutumiselle sekä toiseksi 
miesten hyvinvointia koskevan tilastollisen katsauksen muodostamaan kuvaan 
hyvinvoinnin jakautumisesta alueellisesti. Tutkimuskysymyksenäni ovat ”Miten 
ja mitä maaseudun miehet kertovat elämästään ja selviytymisen tavoistaan?” 
Tutkimuksen alussa haen lisäksi vastausta kysymykseen ”Miten miehen tilastol-
linen hyvinvointi jäsentyy alueellisesti ja paikallisesti?” 

Hyvinvoinnin, alueellisuuden ja sukupuolen yhdistäminen jäsentyy kolmen 
erilaisen, mutta toisiinsa niveltyvän tutkimustradition kokonaisuutena; maaseutu-
tutkimus, hyvinvointi- / elinolosuhdetutkimus ja miestutkimus (kuvio 2) 

 

 
Kuvio 2. Tutkimuksen käsitteellisen jäsennyksen tausta  

(tutkimustraditiot) 

Traditiot muodostavat mielenkiintoisella tavalla jatkumon, joka tuo näkyviin 
pyrkimyksen hahmottaa kysymystä miehen hyvinvoinnista hyvinvointitutkimuk-
sen (1970–luku) kautta elämäntapatutkimuksesta (1980–luku) elämisen tavan 
tutkimukseen (1990–luku). Jatkumo merkitsee erityisesti tutkimuksen päähenki-
löiden aseman muutosta siten, että subjektius ja kokemuksellisuus nousevat etu-
sijalle keskustelussa hyvinvoinnista. Maaseutututkimuksen merkitys on erityises-
ti maaseudun paikantamisessa miehen elinympäristönä (ks. esim. Uusitalo 1994, 
23–26 ja 1998, 22–27; Alarinta 1998, 166–167; Valtakari 1999, 9–12.). Hyvin-
vointitutkimuksen avulla avautuu maaseudulla asuvan miehen hyvinvointi tilas-
tollisen tarkastelun traditiona. Miestutkimuksen ja tässä tapauksessa sen elämän-

 

M i e s s e l v i y t y j ä n ä 
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tarina tradition (narratiivinen tutkimusote) tehtävänä on nostaa näkyviin miehen 
erityisyys ja hyvinvoinnin henkilökohtaisuus (ks. esim. Tiihonen 1999, 110).  

Alussa tutkimusta ohjanneesta asetelmasta (ks. kuvio 1 s. 26) vahvistui lopul-
ta tutkimukseni perustaksi miehen kertomus elämästään ja tutkimuksen näkö-
kulmaksi hyvinvointiin kuvion 2 alakulmien (hyvinvointitutkimus ja miestutki-
mus) välinen suhde, jossa kerronnallisuus muodostaa tarkastelun ytimen. Kyse 
on ollut tutkimusasetelman työstämisestä siten, että tutkimusprosessissa lähtö-
kohta, tutkimusmenetelmät ja kirjoittaminen sijoittuvat keskenään oikeassa suh-
teessa toisiinsa (esim. Janesick 1998, 35–55). 

Tutkimus jatkuu miesten hyvinvoinnin kuvauksena (luku 2) ja etenee kohti 
miesten omasta elämästään kertomia tarinoita. Luvussa kolme esittelen aineisto-
na olevien tarinoiden tuottamisen tavan (miesten haastattelu) ja aineiston ana-
lyysitavan. Analyysin tulokset olen koonnut kolmeen päälukuun, joista ensim-
mäisessä (luku 4.) kokoan aineiston tarinoista yhteen ne asiat ja elementit, jotka 
ovat olleet miehille tärkeitä heidän omassa elämänkulussaan. Tavoitteena on 
jäsentää miesten itsensä puhetta miehestä ja mieheydestä. Luvussa viisi olevan 
tarkastelun pohjaksi olen valinnut Heikin kertomuksen, jonka kautta palaan ta-
kaisin muihin elämänkertomuksiin ja avaan niitä kertomuksina selviytymisen 
edellytyksistä ja perusteista.  

Miesten tarinat elämästä perustuvat haastatteluun, jonka juonellisuuden yllä-
pitämiseksi miehet piirsivät oman elämänviivansa. Piirretyt elämänviivat osoit-
tautuivat tutkimusprosessin aikana lopulta myös omana aineistona niin oma-
leimaiseksi ja kiinnostavaksi, että päädyin käsittelemään niitä omana kokonai-
suutenaan. Luvussa kuusi kokoan elämänviivojen kautta näkyväksi tulevaa mies-
ten kertomusta elämänkulusta ja selviytymisen rakenteesta. 
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2. Hyvinvointia tilastoissa 

Miehen hyvinvoinnin näkökulmana on tässä luvussa maantieteellinen paikalli-
suus ja asuinpaikkakunnan maaseutumaisuus. Aineistona olevat hyvinvointitilas-
tot (Tilastokeskus, KELA) on koottu vuoden 1997 lopun tilanteena, joten ne 
muodostavat poikkileikkauskuvan miehen hyvinvoinnin tilasta. Yhden vuoden 
tietojen rinnalla olisi ollut mahdollista koota myös pitkittäisaineisto, mutta kun 
tarkoituksena on taustoittaa miesten kertomusta hyvinvoinnista ja erityisesti sel-
viytymisestä, katson poikkileikkausaineiston olevan riittävä hyvinvoinnin staatti-
sen tilan kuvaukseksi.  

Vuoden 1997 lopussa 35−64-vuotiaita miehiä oli Suomessa yhteensä 
1.050.633 ja heidän osuutensa kaikista miehistä oli 42 %. Maaseutumaisissa 
kunnissa näistä miehistä asui 46 %, mikä on osuutena yhtä suuri kuin maaseutu-
maisissa kunnissa asuvien miesten osuus kaikista miehistä. Koko väestöstä 
35−64-vuotiaiden miesten osuus oli 20 %.  

 
Taulukko 2 Miesten asuinpaikka maaseutuluokituksen mukaan 

(31.12.1997) 

 miehet  
35−64 v. 

% Kum % miehet 
yhteensä 

% Kum % 

Harvaan asuttu  
maaseutu 

124 452 12 12 285 186 11 11 

Ydinmaaseutu 187 166 18 30 449 966 18 29 
Kaupunkien läheinen  
maaseutu 

173 286 16 46 411 353 17 46 

Muut kaupungit 53 833 5 51 175 941 7 53 
Kaupunkiseutujen  
keskuskunnat 

511 896 49 100 1 186 652 47 100 

Yhteensä 1 050 633 100  2 509 098 100  

 
Maaseutumaisissa kunnissa miehiä oli yleensä enemmän kuin naisia. Erityi-

sesti harvaan asutulla maaseudulla 35−64 vuotiaiden miesten osuus on naisia 
suurempi. (kuvio 3 s. 32). 
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Kuvio 3. Naisten ja miesten asuinpaikka prosentteina koko väestöstä 

maaseutuluokituksen mukaan (31.12.1997) 

Hyvinvoinnin kuvauksessa olen pitäytynyt sosiaalisen ja terveydellisen hy-
vinvoinnin ulottuvuuksissa, joita kuvaamaan muodostin summamuuttujat (indek-
sit). Summamuuttujiin valittujen muuttujien kriteerinä oli pyrkimys löytää muu-
tama ilmiöalueen riittävästi peittävä muuttuja. Toissijaisena, joskin käytännössä 
lopulta merkittävänä, muuttujien valinnan perustana olivat tilastollisen tiedon 
saatavuus ja tilastoaineiston hankinnan taloudellisuus. Sukupuoli- ja ikäryhmä-
vakioitujen kuntakohtaisten tilastotietojen hankinta osoittautui tutkimuksen aika-
na oletettua vaikeammaksi ja tilastoaineiston tuotantoon ja hyödyntämiseen liit-
tyvä kaupallistuminen ohjasi tutkimuksen tekemisen kannalta enemmänkin tar-
koituksenmukaisuuteen kuin tiukan teoreettisiin ratkaisuihin. Muuttujien valinta 
perustui aikaisempiin tilastollisiin hyvinvointitutkimuksiin ja niissä hyvinvoinnin 
kuvaukseen käytettyihin muuttujiin (esim. Siirilä ym. 1988; ks. myös Kainulai-
nen ym. 2001; Viljanen 2001; Kääriäinen 2002).  

Sosiaalisen hyvinvoinnin summamuuttujan muodostavat avioerot (eronnei-
den 35−64-vuotiaiden miesten osuus samanikäisestä miesväestöstä kunnassa), 
kunnasta pois muutto (kunnasta muuttaneiden 35−64-vuotiaiden miesten osuus 
saman ikäisestä miesväestöstä kunnassa) ja työttömyys (työttömyyspäivärahaa 
saaneiden 35−64-vuotiaiden miesten osuus saman ikäisestä miesväestöstä kun-
nassa). Terveydellinen hyvinvointi on kuvattu puolestaan sairastavuudella (sai-
rauspäivärahaa saaneiden 35−64-vuotiaiden miesten osuus saman ikäisestä mies-
väestöstä kunnassa), työkykyisyydellä (työkyvyttömyys eläkettä saavien 35–64 
vuotiaiden miesten osuus samanikäisestä miesväestöstä kunnassa) ja kuolleisuu-
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della (kuolleiden 35–64 vuotiaiden miesten osuus saman ikäisestä miesväestöstä 
kunnassa).2 

Kun muuttujat mittaavat luonteensa ja tilastointikäytännön mukaisesti hyvin-
vointiin liittyviä vajeita (ks. Rauhala ym. 2000, 193), niiden suunta on käännetty 
tulosten esittämisen yhteydessä. Kuvioiden lukemisessa nouseva suunta kuvaa 
muuttujan osoittamaa myönteistä tilannetta. Kuntia tarkasteluajankohtana oli 
yhteensä 452, mutta joistakin muuttujista oli jäänyt kuntia tilastoitumatta kunta-
tason havaintojen vähäisyyden vuoksi. Tämän vuoksi sairastavuudessa on muka-
na 447, työkykyisyydessä 445 ja työttömyydessä 434 kuntaa. Poissa olevat kun-
nat ovat pääsääntöisesti pieniä saaristokuntia, mikä aiheuttaa pientä harhaisuutta 
lähinnä ruotsinkielisten kuntien tuloksissa. Sosiaalisen hyvinvoinnin summa-
muuttujassa olevien kuntien lukumäärä 434 muodostuu kunnista, jotka ovat mu-
kana kaikissa sen muuttujissa. Terveydellisen hyvinvoinnin summamuuttujassa 
mukana olevien kuntien lukumäärä on vastaavasti 443. (ks. liite 2) 

 
Sosiaalinen ja terveydellinen hyvinvointi – alueellinen kuva 
 
Maakunnittain rakentuva kuva on yleisen, kansallisen hyvinvointia kuvaavan 

kartan mukainen. Väestön hyvinvoinnin kohtalaisen selkeä alueellinen erilaisuus 
itäisen ja läntisen Suomen välillä (esim. Rytkönen ym. 1998, 57–76) on havait-
tavissa myös 35–64 vuotiaiden miesten hyvinvoinnissa (kuvio 4 s. 34). Korke-
amman hyvinvoinnin3 tason alueet löytyvät lähinnä läntisestä Suomesta ja erityi-
sesti Pohjanmaan sekä Keski- ja Etelä-Pohjanmaan maakunnista ja vastaavasti 
matalamman hyvinvoinnin tason alueet sijoittuvat itäiseen Suomeen ja siellä 
Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon maakuntiin. Sakari Kainu-
lainen ym. (2001, 85–90) esittävät vastaavanlaisen tuloksen kuvatessaan koko 
maan väestöä psykososiaalisten ongelmien esiintymisen ja maantieteellisen alu-
een suhteen. 

 
 
 
 

                                                
2 Erityisesti sosiaalista hyvinvointia kuvaavan mittariston muodostaminen on osoittautunut 
yleisemminkin ongelmallisemmaksi kuin terveydellistä hyvinvointia kuvaavat mittaristot. Täs-
sä tutkimuksessa soisaalisen hyvinvoinnin osoittimina käytetyt avioeroisuus ja kunnasta pois-
muutto ovat valintoja, joihin on suhtauduttava kriittisesti, kuten Matti Hyvärinen huomautti esi-
tarkastuslausunnossaan. Vaikka parisuhteen pysyvyyden mittaaminen institutionaalisella avio-
liitolla sisältää arvovalinnan, on avioeroisuus kuitenkin valmiina ja saatavissa olevana tilastona 
usein käytetty. Kunnasta poismuuton osalta kysymys on erityisesti sen sisältämän informaation 
moniulotteisuudesta muuttoliikkeen työntö- ja vetotekijöiden sekä alueellisen kulttuurin suh-
teen. Muodostettu summamuuttuja toimii validiiteettiongelmistaan huolimatta käyttötarkoituk-
sessaan hyvinvoinnin alueellisen kuvan muodostajana haastatteluaineiston keruuta varten. 
 
3 Muuttujat olen luokitellut kvarttiilien mukaan, jolloin kukin muuttuja saa arvoja ykkösen ja 
nelosen välillä. Arvo neljä (4) kuvaa kunnan sijoittumista kaikkien kuntien parhaimpaan nel-
jännekseen ja vastaavasti arvo yksi (1) huonoimpaan neljännekseen. (vrt. Kainulainen ym. 
2001, 63). 
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Kuvio 4. Miesten hyvinvointia kuvaava summamuuttuja sekä sosiaalisen 
ja terveydellisen hyvinvoinnin ulottuvuudet maakunnittain 

Sosiaalisen hyvinvoinnin ulottuvuudella Päijät-Hämeen, Uudenmaan sekä 
Etelä-Savon maakunnat muodostavat matalamman hyvinvoinnin tason alueet, 
kun taas Pohjanmaan sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaa maakunnat kattavat selke-
ästi muita maakuntia korkeamman sosiaalisen hyvinvoinnin tason alueen. Ahve-
nanmaa, Uudenmaan ja Pohjanmaan maakunnat erottuvat erityisesti paremman 
terveyden alueina ja vastaavasti Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun 
maakunnat heikomman terveyden alueina. Varsinkin Pohjanmaan maakunnan 
parempi terveydellinen tilanne suhteessa naapurimaakuntiinsa (Etelä-, Keski- ja 
Pohjois-Pohjanmaa) on tilastoissa silmiinpistävä ja vastaa hyvin mm. Markku T. 
Hyypän (2002, 100–112) terveyden alueellisesta erilaistumisesta ja erityisesti 
ruotsinkielisen väestön paremmasta terveyden tilasta esittämiä tuloksia. Sosiaali-
sen ja terveydellisen ulottuvuuden ja niiden sisältämien muuttujien muodostama 
kuva maakunnittain on esitetty liitteessä 3. 

Maakuntien mukaan jäsentyvän miesten hyvinvoinnin kuvan olen koonnut 
karttaan 1 (s. 35), jossa tarkastelu on tehty kuntatasolla. Kunnan sosiaalisen ja 
terveydellisen hyvinvoinnin suhde maan keskimääräiseen tasoon nähden on il-
moitettu kartassa + ja – merkeillä. Kartassa erottuu kohtalaisen selkeästi itäisen 
ja pohjoisen vs. läntisen Suomen erilaisuus. Sekä sosiaalisen että terveydellisen 
hyvinvoinnin tasoltaan paremmat kunnat sijaitsevat valtaosin läntisessä Suomes-
sa. Tilastollisen kokonaishyvinvoinnin (sosiaalinen ja terveydellinen) huonompi-
en kuntien ketju kulkee läpi Suomen pohjoisesta etelään (vrt. Kainulainen ym. 
2001, 87)  
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Kartta 1. Miesten sosiaalinen ja terveydellinen hyvinvointi kuntata-

solla4 

Kartassa 2 (s. 36) miehen hyvinvoinnin kuva on polarisoitu muuttujien kun-
takohtaisten arvojen ylä- ja aladesiilien avulla. Korkeamman ja matalamman 
hyvinvoinnin alueet erottuvat tällöin selkeämmin. Tämä osittain kärjistettykin 
kuva kertoo hyvin miesten hyvinvoinnin alueellisesta erilaistumisesta. Erityisen 
selkeästi nousee esiin Pohjanmaan maakunnan alue paremman tilastollisen hy-
                                                

4 Ahvenanmaan tiedot puuttuvat. 
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vinvoinnin alueena, kun taas huonomman hyvinvoinnin alue näyttäisi hajautuvan 
eri puolille itäistä ja keskistä Suomea. Huonompi hyvinvointi näyttäisi myös 
hajoavan jonkin verran alueellisesti enemmän, kun taas hyvinvoinnin korkeampi 
taso näyttäisi keskittyvän alueellisesti tiiviimmin läntiseen ja lounaiseen osaan 
Suomea.  

 

 
Kartta 2. Miesten hyvinvoinnin äärialueet 

Sakari Kainulainen ym. (2001, 85–90) ovat muodostaneet hyvinvoinnin alu-
eellista erilaistumista käsitelevässä tutkimuksessaan klusterianalyysillä koko 
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maata kattavan elintason ja psykososiaalisten ongelmien perusteella kuntakluste-
rit. Tässä klusterirakenteessa ensimmäinen klusteri kuvaa alueita, joilla on kor-
kea elintaso ja vähän ongelmia. Vastaavasti viides klusteri kuvaa alueita, joilla 
on alhainen elintaso ja paljon ongelmia. Analyysi ja heidän sen perusteella muo-
dostamansa kartta osoittaa samansuuntaista rakennetta kuin edellä 35–64 vuoti-
aiden miesten hyvinvoinnin muuttujien ylä- ja aladesiilien mukaan piirretty kart-
ta (Kainulainen ym. 2001, 87).  

Kainulainen ym. (emt., 87–88) toteavatkin, että näin muodostuu maantieteel-
lisesti kolme erilaista aluetta. Ensinnäkin ovat korkean elintason ja vähäisten 
ongelmien kunnat kasvukeskusten läheisyydessä. Tässä merkityksessä erityisen 
suuren ”onnela-alueen” muodostavat pääkaupunkiseudun länsi- ja osin pohjois-
puolelle sijoittuvat kunnat samoin kuin Turun, Tampereen ja Oulun seudut, joilla 
menee taloudellisesti hyvin ja samaan aikaan psykososiaaliset ongelmat ovat 
suhteellisen vähäisiä. Toiseksi muodostuu länsirannikon tuntumassa oleva Poh-
janmaan kuntien kokonaisuus, joissa psykososiaalisia ongelmia on vähän, vaikka 
elintaso ei olekaan erityisen korkea. Kolmanneksi analyysin perusteella muodos-
tuu alhaisen elintason ja psykososiaalisten ongelmien kuntaryhmä, johon kuulu-
vat kunnat sijoittuvat useimmin Itä- ja Pohjois-Suomeen, mutta muodostavat 
myös kielekkeen Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan alueille. 

Ville Viljasen (2001, 8, 129) mukaan kulttuuri- ja luonnonmaantieteelliset 
erot näyttävät edelleen vaikuttavan maaseutualueen kehitykseen Suomessa, mikä 
näkyy myös huono-osaisuuden alueellisena rakenteena. Huono-osaisuuden alu-
eellista kehitystä 1990–luvulla tutkiessaan hän toteaa maaseudun ja kaupunkien 
välisten erojen olevan edelleen varsin selvät, joskaan maaseutu ei enää ole sellai-
nen onnela, jollaisena sitä on aikaisemmin pidetty. Erityisesti Viljanen pohtii 
kasvukeskusten merkitystä huono-osaisuuden alueellisena jäsentäjänä, ja maan-
tieteellisessä tarkastelussa hän päätyy tulkintaan, jonka mukaan:  

”Maaseutualueiden kulttuuri- ja luonnonmaantieteellisillä eroilla näyttää olevan 
edelleen jonkinlaista vaikutusta nykyhetken kehitykseen. Ydinmaaseudulla, lä-
hinnä Länsi-Suomessa on paremmat edellytykset maatalouden harjoittamiselle ja 
toisaalta etäisyydet keskuksiin ovat lyhyemmät, jolloin kaupunkien läheiset 
maaseutualueet ovat saaneet nauttia keskusten kasvuvaikutuksista. Myös Itä-
Suomen kaupunkimaiset kunnat eroavat tutkimusaineiston perusteella selvästi 
Länsi-Suomen kaupunkimaisista kunnista.” (emt., 130) 

 
Kaksi maakuntaa hyvinvoinnin koordinaatistossa 
 
Kun näkökulmaa tarkennetaan uudelleen ensin maakuntaan ja sen sisällä 

kuntatasolle, edellä muodostettu yleiskuva hajoaa sirpaleisemmaksi. Tutkimus-
alueiksi valitsemissani maakunnissa Etelä-Pohjanmaalla vallitsevan paremman 
hyvinvoinnin kuvassa on paikallisia eroja huonomman hyvinvoinnin suuntaan ja 
Pohjois-Savossa puolestaan myös paremman hyvinvoinnin kunta-alueita. Sosiaa-
lisen ja terveydellisen hyvinvoinnin suhteen sijoittuvat kunnat Etelä-
Pohjanmaalla kuvion 5 ja Pohjois-Savossa kuvion 6 mukaisesti (s. 38). 
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Kuvio 5. Miesten hyvinvointi Etelä-Pohjanmaalla 

 
Kuvio 6. Miesten hyvinvointi Pohjois-Savossa 
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Etelä-Pohjanmaalla olennaista näyttäisi olevan ensinnäkin se, että maakunnan 
kunnat ovat sosiaaliselta hyvinvoinniltaan valtaosin positiivisemmalla puolella 
maan muihin kuntiin nähden, kun taas terveydelliseltä hyvinvoinniltaan kunnat 
jakautuvat myös maan keskiarvon suhteen. Toisaalta kuntien välillä on selkeää 
hajontaa maakunnan sisällä sekä sosiaalisen että terveydellisen hyvinvoinnin 
suhteen. Sosiaalisen hyvinvoinnin osalta maakunnallisina ääripäinä ovat Lappa-
järvi parempana alueena ja Seinäjoki huonomman sosiaalisen hyvinvoinnin alu-
eena. Vastaavasti terveydellisen hyvinvoinnin osalta Lehtimäki näyttäytyy pa-
rempana alueena ja Kortesjärvi, joka tässä suhteessa erottuu selkeästi muista 
maakunnan kunnista huonompana alueena. Terveydelliseen hyvinvointiin liittyen 
myös Järviseudun seutukunta on kiinnostava. Siellä kunnat muodostavat melko 
yhtenäisen kohtalaisen hyvän sosiaalisen hyvinvoinnin alueen, mutta huonom-
man terveydellisen hyvinvoinnin alueen.  

Pohjois-Savon maakunnassa miesten sekä sosiaalinen hyvinvointi että ter-
veydellinen hyvinvointi on kohtalaisen selkeästi maan keskiarvon heikommalla 
puolella. Vain Tervon kunta sijoittuu terveydellisessä hyvinvoinnissa maan kes-
kiarvon paremmalle puolelle. Huonomman terveydellisen olosuhteen äärikuntana 
on Rautavaara. Sosiaalisen hyvinvoinnin suhteen maan keskiarvon paremmalla 
puolella ovat Vieremä, Siilinjärvi ja Kiuruvesi. Äärikuntina tällä ulottuvuudella 
ovat Vieremä myönteisen sosiaalisen hyvinvoinnin ja Rautalampi huonomman 
sosiaalisen hyvinvoinnin kuntina. 

 
Sosiaalinen ja terveydellinen hyvinvointi maaseudulla 
 
Kun miehen hyvinvoinnin kuvaa purkaa koko maan kuntakartan sijaan asuin-

paikan maaseutumaisuuden mukaan, heikkenee terveydellinen hyvinvointi 
selkeästi siirryttäessä syrjäisemmälle maaseudulle (kuvio 7 s. 40). Sosiaalisessa 
hyvinvoinnissa suotuisimmaksi alueeksi muodostui ydinmaaseutu ja heikoim-
maksi alueeksi syrjäinen maaseutu. Verrattaessa kaupunki- ja maaseutukuntia 
ero on selkeä sosiaalisessa hyvinvoinnissa yleensä maaseudun, mutta erityisesti 
ydinmaaseudun hyväksi. Terveydellisessä hyvinvoinnissa kaupunkien läheinen 
maaseutu muodostaa muita myönteisemmän alueen.  
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Kuvio 7. Miesten hyvinvointi ja kunnan maaseutumaisuus 

Harvaan asutun maaseudun kunnat muodostavat keskimäärin matalahkon so-
siaalisen ja terveydellisen hyvinvoinnin alueen. Sen sijaan sosiaalinen hyvin-
vointi ydinmaaseudun kunnissa ja terveydellinen hyvinvointi kaupunkien lähei-
sen maaseudun kunnissa poikkeavat selkeästi kuntien keskiarvon paremmalle 
puolelle. Tämän tarkastelun perusteella harvaan asuttu maaseutu kantaisi alueena 
sekä sosiaalisen että terveydellisen hyvinvoinnin ongelmia. Vastaavasti kaupun-
kien läheinen maaseutu ja myös ydinmaaseutu näyttäisivät muodostuvan hyvin-
voinnin kannalta suotuisimmiksi alueiksi. 

Sakari Kainulainen ym. (2001, 95–96) ovat koko väestön hyvinvoinnin alu-
eellista erilaistumista kuvatessaan päätyneet samankaltaiseen tulokseen kuin 
edellä 35−64-vuotiaiden miesten osalta olen esittänyt. Heidän tutkimuksessaan 
kaupunkien läheinen maaseutu muodostui hyvinvoinninalueeksi, jossa yhdistyvät 
kohtuullinen elintaso ja sen tasainen kohoaminen sekä vähäinen psykososiaalis-
ten ongelmien esiintyminen. Harvaan asuttu maaseutu näyttää sen sijaan muo-
dostavan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pussinperän, joka vaatii osakseen 
paljon huomiota (palveluja, tulonsiirtoja) mutta kasvattaa bruttokansantuotetta 
vain vähän (emt., 96). 

 
Miesten kieli hyvinvoinnin kuvassa 
 
Oman mielenkiintoisen ominaispiirteensä hyvinvoinnin kuvassa muodostavat 

maan ruotsinkieliset kunnat, joissa sekä sosiaalinen että terveydellinen hyvin-
vointi on selkeästi maan muihin kuntiin verrattuna parempaa (ks. kuvio 8 s. 41; 
vrt. kartta 2. s. 36; vrt. esim. Hyyppä 1990). Kun Markku T. Hyyppä & Juhani 
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Mäki (1997b) ovat todenneet, että varsinkin länsirannikon ruotsinkielinen väestö 
voi muun maan väestöä paremmin, niin myös 35–64-vuotiaiden miesten sosiaali-
sen ja terveydellisen hyvinvoinnin rakenne vahvistaa tätä. Kummankin ulottu-
vuuden summamuuttujan keskiarvo on koko maan keskiarvoon nähden mata-
lampi yksikielisissä kunnissa, jossa valtakielenä on suomi. Vastaavasti ruotsin-
kielisissä kunnissa (yksikielisissä) summamuuttujien keskiarvot ovat selkeästi 
kaikkien kuntien keskiarvojen yläpuolella. Erot summamuuttujien keskiarvoissa 
kunnan kielisuhteen mukaisten ryhmien välillä ovat selkeät ja suomenkielistä 
kunnista vain kaksikielisessä kuntaryhmässä, jossa valtakielenä on suomi, on 
terveydellisen hyvinvoinnin taso maan keskiarvon paremmalla puolella. 
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Kuvio 8. Miesten sosiaalinen ja terveydellinen hyvinvointi kunnan kie-
lisuhteen mukaan 

Näin muodostuvan hyvinvoinnin kuvan teoreettisena jäsentäjänä on mahdol-
lista käyttää sosiaalisen pääoman (ks. esim. Schulman & Anderson 1999; Wall 
et. al. 1998; World Bank 1998) käsitettä ja sen muotoja elämän ja erityisesti sel-
viytymisen perustassa.  

”Pohdinnat voidaan pelkistää sosiaalisen pääoman käsitteeseen, joka tarkoittaa 
yhteiskunnan (ja yhteisön) toimintasääntöjä, sääntöjä välittäviä verkostoja ja yh-
teiskunnan (yhteisön) jäsenten luottamusta sääntöjen pitävyyteen. Sosiaalisen 
pääoman määrä voi vaihdella suuresti alueesta ja väestöstä toiseen. /…/ Arve-
lemme, että sosiaalinen pääoma on ruotsinkielisen vähemmistömme hallussa.” 
(Hyyppä & Mäki 1997a, 3240) 

 
Asuinalueen maaseututyypin merkitys miehen tilastollisen hyvinvoinnin ku-

vassa näyttäisi edelleen vahvistuvan kielisuhde huomioon ottaen (ks. liite 4). 
Varsinkin suomenkielen enemmistöisissä kunnissa terveydellinen hyvinvointi 
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laskee siirryttäessä kohti harvaan asuttua maaseutua. Myös sosiaalinen hyvin-
vointi on harvaan asutulla maaseudulla suomenkielisissä kunnissa selkeästi tasol-
taan alhaisin. 

 
Miten mies on 
 
Miehen hyvinvoinnin kuvan alueellinen, maantieteellinen, tilkkutäkki on 

haastavasti hahmollaan. Alueellinen tarkastelu on vienyt hyvinvoinnin äärelle, 
mutta alueet rikkoutuvat ja kuva monipuolistuu aina siirryttäessä pienempiin 
alueryhmiin. Oletettavaa on, että hyvinvoinnin kuvasta tulee yhä mosaiikkimai-
sempi, jos tarkastelu siirtyy kunnan sisäisiin rakenteisiin kuten kyliin ja asuin-
alueille (ks. esim. Kuitunen & Siirilä 1985; Vaattovaara 1998).  

Vaikka miehen hyvinvoinnin kuva koko maan huomioon ottaen ei sinänsä ole 
yllättävä, on siitä kuitenkin mahdollista tehdä joitakin johtopäätöksiä ja tulkinto-
ja myös haastatteluaineiston kokoamisen pohjaksi. Yleisesti voidaan todeta, että 
paremmat alueet sosiaalisen ja terveydellisen hyvinvoinnin mittareilla tarkastel-
tuna sijaitsevat ennen kaikkea länsirannikolla ja eteläisessä Suomessa, kun taas 
ongelmallisemmat alueet selkeästi maan itä- ja pohjoisosissa.  

Maaseudulla asuvan miehen hyvinvointi rakentuu tilastollisena kuvana pi-
kemminkin heikommaksi terveydellisen kuin sosiaalisen hyvinvoinnin osalta. 
Lisäksi hyvinvointi kokonaisuudessaan näyttäisi olevan selvästi heikompaa siir-
ryttäessä syrjäisemmälle maaseudulle ja lännestä itään. Kolmas tärkeä huomio 
on se, että hyvinvointi jo aluetilastollisenakin ilmiönä on sirpaleinen. Kunta-
alueilla, joissa hyvinvointi näyttäisi olevan korkeampaa, on kuntatasolla tarkaste-
luna myös todellista pahoinvointia ja vastaavasti huonommillakin hyvinvoinnin 
kunta-alueilla on todellista hyvinvointia.  

Tarkempi analyysi miesten hyvinvoinnista edellyttääkin paikallisen selviy-
tymisen tapojen rakentamista toimijoista käsin, jolloin saadaan näkyväksi erilai-
sia maaseudulla asuvien miehen selviytymisen alueellisia, paikallisia ja henkilö-
kohtaisia kuvia. Siirrynkin nyt tarkentamaan maaseudun miehen elämäntilanteita 
elämätarinahaastattelujen kautta, mihin edellä kuvattu kahden maakunnan ja nii-
den hyvinvoinnin alueellisen kuvan erilaisuus ja maakuntien sisäinen ”hyvin-
vointinäkymä” antavat hyvän lähtökohdan (ks. kartta 3 s. 43). Tilastollisen hy-
vinvointitarkastelun perusteella elämäntarinoiden koontialueiksi valitsin ensin 
kaksi maakuntaa: Etelä-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo. Tämän jälkeen valitsin 
maakunnista haastattelupaikkakunniksi kaksi kuntaa. Etelä-Pohjanmaan kunnista 
toinen on ydinmaaseudun kunta ja toinen kaupunkien läheisen maaseudun kunta. 
Pohjois-Savossa vastaavasti toinen on syrjäisen maaseudun kunta ja toinen 
ydinmaaseudun kunta. Haastattelupaikkakunnat sijoittuvat näin kunnan maaseu-
tumaisuuden perusteella kolmeen eri kuntatyyppiin. Lisäksi sekä Etelä-
Pohjanmaan että Pohjois-Savon kunnat ovat kaikki eri seutukunnista. 
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Kartta 3. Miesten hyvinvoinnin alueellinen kuva ja haastattelualueet 

Elämäntarinoiden tarkoituksena on tehdä näkyväksi miesten omakohtaisten 
kertomusten kautta selviytymisen (miehisiä) tapoja ja malleja maaseudulla. Sa-
malla voidaan hahmottaa kuvaa maaseudun ja maskuliinisuuden välisestä yhtey-
destä. Haastattelujen kautta tuotettavissa miesten elämän kertomuksissa kiinnos-
tuksen kohteena on siten tarinaan sisältyvä kerronta miesten omakohtaisista ti-
lanneratkaisuista elämässään eikä niinkään tarina elämästä sinänsä. Miesten tari-
nat johdattavat keskustelemaan siitä, miten mies on ja millaiseksi hän rakentaa 
elämäänsä maaseudulla. Kuten Pirkko-Liisa Rauhala ym.(2000, 198) toteavat, 
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indikaattoriperustaisen hyvinvointitutkimuksen keskeinen anti on ollut siinä, että 
se on tuottanut näkyviin hyvinvoinnin tilassa tapahtuneen muutoksen. Sen sijaan 
niistä prosesseista, joiden kautta muutokset ovat tapahtuneet, ei tällä tarkastelulla 
voida paljoakaan sanoa. Tilastolla olen päässyt ilmiön äärelle ja lähemmäksi 
matkustan siirtymällä miesten kertomiin tarinoihin. 



 

 
45 

 
 

3. Haastattelulla tarinoita etsimässä 

3.1. Haastattelu elämänkertomuksen tuottajana 

Narratiivisuus ja dialogisuus taustana 
 

Kun etsin maaseudun miesten kokemusten kokoamiseen soveltuvaa välinettä, 
lähdin liikkeelle ajatuksesta, että työskentelytavan tulisi olla mahdollisimman 
käytännönläheinen ja miehen omaa ajattelua ja tuottamista tukeva. Olin jo aikai-
semmin tutustunut kollektiiviseen muistelutyöhön ja soveltanut sitä aikuisopiske-
lijoiden opiskeluun hakeutumisen perusteita kartoittavassa selvitystyössä. Kol-
lektiivisessa muistelutyössä, joka on ennen kaikkea naistutkimuksen (ks. esim. 
Smith 1987; Haug et. al. 1987, 163–178; Setälä & Kurki 1988; Middleton & 
Edwards 1990) piirissä kehitetty metodi, pyritään tuomaan naisten ääni tutki-
mukselliseen tiedon tuotantoon ja yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun. Taustalla 
on näkemys naisten marginalisoitumisesta tiedon tuotannosta ja tiedon irtoami-
sesta arkipäivän kokemuksista (Haug et. al. 1987, 34–36). 

Kollektiiviseen muistelutyöhön liittyy aina kertomuksen merkitys kertojalle 
itselleen (ks. myös J.P. Roos & Vilkko 1988, 164). Se on tarinoiden kirjoittamis-
ta ja keskustelua muistoista, jotka koskevat omia kokemuksia ja elämänhistoriaa 
(Simonen 1995, 7). Taustalla on näkemys todellisuuden itselle tietoiseksi teke-
misestä (itsereflektiosta) omakohtaisen kertomisen kautta. Osallistuminen tutki-
mukseen / muistelutyöhön merkitsee näin välitöntä ”hyötyä” itselle. Tutkimus-
menetelmänä kollektiivinen muistelutyö on näin samaa perhettä elämäkertojen5 
kirjoittamisen kanssa. Kollektiivinen muistelutyö ei kuitenkaan tuota varsinaises-
ti elämäkertoja, vaan pikemminkin fragmentteja elämästä, elämään liittyviä tari-
noita tietyn perspektiivin kautta. Kollektiivisen muistelutyön tuottama aineisto 
on siten enemmän spesifistä lähtökohdasta käsin purkautuvaa elämän kerrontaa. 

Kollektiivinen muistelutyö näyttäisi rikkovan hyvin ensinnäkin perinteisen 
survey–tutkimuksen strukturoidun ja tutkijaohjautuvan rakenteen nostamalla 
haastateltavan subjektina primääriksi tiedon tuottajaksi ja muokkaajaksi. Toisaal-

                                                
5 James L Peacock ja Dorothy C Holland (1993, 367–383; ks. myös J.P. Roos 1988, 140–144) 
jäsentävät elämäkertatutkimuksen kehitystä seuraavasti: 
- 1950-luvulle elämäkerrat samaistettiin elämänhistorioiksi eli elämänkulun ja -kaaren doku-

menteiksi, jolloin elämäkerrat ovat ikkunoita elämään; faktuaalinen ja subjektiivinen lähes-
tymistapa, 

- 1980-luvun taitteessa faktuaalisen ja subjektiivisen lähestymistavan rinnalle nousee kertojan 
ja kertomuksen näkökulma; formalistinen ja strukturalistinen lähestymistapa, joiden mukaan 
kertomuksen ulkopuolista todellisuutta ei ole, 

- kolmas näkökulma, joka sulkee sisäänsä molemmat edelliset, mutta jossa painopiste on pro-
sessissa eli kerrontatapahtumassa ja jolloin elämäkertojen ajatellaan sekä muokkaavan psyyk-
kisiä ja sosiaalisia tapahtumia että olevan näiden tuotetta 
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ta kollektiivisen muistelutyön ideaan sisältyvä tutkimuksen ja henkilökohtaisen 
vuorovaikutus on myös tämän tutkimuksen teeman kannalta kiinnostava. Oma-
kohtaisten selviytymistapojen esiin nostamisen voi hyvin ajatella toimivan juuri 
tutkimuksen osallistuvan henkilökohtaisena elämän perusteiden vahventamisena. 
Metodin soveltamisessa törmäsin kuitenkin käytännön realiteetteihin ja ennen 
kaikkea ajan riittämättömyyteen.  

Kun kuitenkin olin suuntautunut tutkimustehtävässä menetelmään, joka mah-
dollisimman pitkälle kunnioittaisi miehen itsensä tuottamaa ja jäsentämää tietoa 
arjen sujumisesta, vaihtoehtona haastateltavan oman äänen sisältävän tiedon 
tuottamiselle olisi ollut teemahaastattelu (ks. esim. Hirsjärvi & Hurme 2000). 
Teemahaastattelu jättää strukturoitua haastattelua paremmin haastateltavalle tilaa 
oman tarinansa tuottamiseen. Leila Simonen (1990, 102) onkin selkeästi erotta-
nut perinteisen surveyhaastattelun ja teemahaastattelun niiden taustalla olevan 
tiedon luonteen ja tiedon tuottajan subjektiuden suhteen. Survey- ja teemahaas-
tattelun välistä pohdintaa Matti Hyvärinen (1994b, 46–51) on puolestaan oivalli-
sesti jatkanut kääntämällä kritiikin teemahaastattelun sisäiseen logiikkaan (ks. 
myös Flick 1998, 104).  

”Mikäli olisin lähtenyt tekemän teemahaastatteluja opiskelijaliikkeestä, olisin 
joutunut ratkaisemaan teemat etukäteen. /…/ Jos tutkija on kiinnostunut kuule-
maan haastateltavien oman äänen tai tavoittamaan edes kohtuullisesti heidän ta-
pansa tuottaa puheellaan konstruktiota ”opiskelijaliike”, hän ei voi itse tarjota 
näitä teemoja keskustelun pohjaksi. Tutkija ei voi tarjota etukäteen omaa käsite-
karttaansa, mikäli hän on kiinnostunut toisen äänestä, toisen tavasta käsitteellis-
tää tai rakentaa retorisesti maailmaansa. Tästä näkökulmasta survey–haastattelun 
ja teemahaastattelun välillä vallitsee vain aste-ero. Vaikka siis keskustelu – tai – 
juttelu olisi saattanut olla hyvin vapautunutta ellei jopa veljellistä, ei se sinänsä 
olisi ratkaissut tilanteen hierarkkisuutta.” (Hyvärinen 1994b, 47) 

 
Kritiikkinsä kohteeksi Matti Hyvärinen poimii teemahaastatteluun sisältyvän 

tutkijaohjautuvuuteen perustuvan hierarkkisuuden ja etsii oman tutkimuksensa 
välineeksi haastattelumuotoa, jossa riittävällä varmuudella tuotettu tieto elämästä 
olisi haastateltavien itsensä muotoama. Haastattelun metodiaan hän kuvaa narra-
tivisena haastatteluna (emt., 46). Myös Pertti Alasuutari (1994) korostaa 
alkoholistimiehiä koskevassa tutkimuksessaan ihmisten vapautta tutkijan 
jäsentämästä todellisuudesta ja oikeudesta puhua omin sanoin. 

Matti Hyvärinen purkaa haastattelutilanteen haastateltava – tutkija – hierarki-
suutta siirtämällä huomion haastattelussa syntyvän elämän kerronnan struktuu-
riin, siihen miten haastattelutilanteessa ratkaistaan kerrontaan liittyvien käsittei-
den ja teemojen esiintulo. Ratkaisuna hän päätyy haastattelijan taholta haastatte-
lutilanteessa käytettäviin mahdollisimman universaaleihin käsitteisiin, jotka eivät 
suoraan liity tutkittavaan aiheeseen, vaan pikemminkin syntyvän kertomuksen 
jäsennykseen. Hyvärinen (1994b, 50–51) toteaakin yleisenä metodisääntönään 
olleen sen, että haastateltaville esitetään narratiivisia kysymyksiä (ks. Chase 
1995) ja vasta aineistolta kysytään teoreettisia kysymyksiä. Haastattelijan tehtä-
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vänä on omilla interventioillaan tukea haastateltavan kerrontaa ja haastattelun 
kertomuksellista rakentumista. 

Narratiivisen haastattelun kokonaisuuteen liittyy näin olennaisesti kertomuk-
sellisuus ja ajatus ydinepisodista, epifanista (ks. esim. esim. Denzin 1989, 17; 
McAdams 1988, 133–142; ks. myös Öberg 1997, 81–88), joka jäsentää syntyvää 
kertomusta. Elämässä kaikki tapahtumat eivät ole syntyvän tarinan kannalta sa-
manarvoisia. Epifanit jäsentävät syntyvän elämätarinan kulminaatiokohtiin, joi-
den jälkeen elämän rakenteet eivät ole enää kuten ennen. Matti Hyvärisen tulkin-
ta epifanista merkitsi haastattelussa haastattelijan interventiona kysymyksiä koe-
tuista elämän huippukohdista ja pettymyksistä. 

”Näin päädyin kysymään sekä liikkeen aikaisia ´huippukohtia´ että 
´pettymyksiä .́ Nämä olivat kysymyksiä, jotka yleensä jäsensivät haastateltavien 
työskentelyä pitkäksi aikaa. Vaikka esitin väliin jatkokysymyksiä, näihin huip-
puihin ja laskukausiin aina palattiin. Kysymykset antoivat luvan nostaa esiin 
emotionaalisesti täysin vastakkaisia kokemuksia, mutta puuttumatta lainkaan 
siihen, mihin tapahtumiin tai asioihin kokemukset liittyivät.”(Hyvärinen 1994b, 
50) 

 
Pertti Alasuutari (1986, 11) korostaa myös elämätarinahaastatteluun (unstruc-

tured life story interview) perustuvassa tutkimuksessa, että aineistosta tehtävät 
päätelmät eivät perustu yksittäisiin miesten antamiin tietoihin elämästä, vaan 
siihen kokonaisuuteen, jolla haastateltava hahmottaa elämänsä juonellisena ta-
rinana.  

”Haastattelu oli muodoltaan ´open-ended´, mutta ei ´in-depth´ – yksi haastattelu 
kesti tavallisesti vähemmän kuin 45 minuuttia. /.../ Miehitä pyydettiin kertomaan 
heidän elämätarinansa omin sanoin ja haastattelijan tehtävän oli vain kysyä joi-
takin yksityiskohtia niistä episodeista, jotka haastateltava oli itse ottanut esille.” 
(Alasuutari 1990, 73) 

 
Kerronnan juoni ja sen tuottaminen muodostuvat näin narratiivisen haastatte-

lun keskeiseksi teemaksi. Juoni on tarinan peruskategoria ja haastattelutilantees-
sa juonen ylläpitäminen olennainen metodinen kysymys. Kun Matti Hyvärinen 
käytti juonellisuuden varmistamiseen haastattelijan sanallista interventiota ker-
tomuksen tuottamisen aikana, Pertti Alasuutarin (1986, 12) ratkaisuna elämätari-
nan juonellisuuden, tarinan jäntevöittämisen ja jäsentämisen osalta oli haastatte-
lun aikana toteutettu elämänviivan piirtäminen (ks. myös Räsänen 1993, 13–17; 
Komulainen 1998, 227).  

Juonellisuuden ylläpitämisen ohella toinen olennainen kysymys haastattelus-
sa on, miten se rakentuu vuorovaikutustilanteena ja ennen kaikkea, miten haasta-
teltava asemoituu suhteessa tuotettavaan tietoon. Tutkijan intervention tapaa 
haastattelun aikana Anneli Pohjola (1994, 41–44) kuvaa dialogisuuden ajatuksel-
la (ks. esim. Linell 1998), jossa dialogisuus on pyrkimys hallita haastatteluun 
syntyvää riistosuhdetta (ks. myös Davies & Esseveld 1989, 24–30). Haastattelu 
on aina kaksisuuntainen tapahtuma, jossa myös haastateltavan tulee voida olla 
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saavana osapuolena. Dialogisuudella Pohjola nostaa esille haastateltavan aseman 
ja samalla haastattelun hyödyn, mikä haastattelutilanteen perinteisen haastatelta-
va–haastattelija–hierarkian ohella tuo näkyviin kysymyksen haastattelun tarkoi-
tuksesta henkilökohtaisena tapahtumana. Narratiivisessa haastattelussa haastatel-
tavan ja haastattelijan suhdetta tässä merkityksessä kuvaa hyvin Riitta Granfeltin 
(1992) toteamus, että haastattelija matkustaa tutkimushenkilöidensä paikkalipul-
la. 

 
Tarinoita tuottava haastattelu 
 
Ratkaisuni tutkimusaineiston hankintatavasta suuntautui näin ajatukseen me-

netelmästä, joka olisi enemmän subjektiivinen ja haastateltavan ohjattavissa. 
Kun tutkimuksen ideana on saada näkyväksi mahdollisimman autenttisia miesten 
kertomuksia heidän selviytymisestään omassa elämässä, rakensin omaa aineis-
tonkeruun ideaani Matti Hyvärisen (1994b, 40–51) hahmotteleman narratiivisen 
haastattelun pohjalta, koska se perustuu haastateltavien itse sanallisesti tuotta-
maan elämän kerrontaan. Tutkimusotteena narratiivisen tutkimuksen Vilma 
Hänninen (1999, 93) toteaakin olevan sopivan silloin, kun tutkimuksessa tarkas-
tellaan ihmistä aktiivisena, itse merkityksiä antavana toimijana ja ihmiselämän 
ilmiöitä prosessimaisina, kielellisesti tulkittuina sekä aikaan ja paikkaan sidottui-
na. Olennaista on se, että tutkija on ensisijaisesti kiinnostunut haastateltavan ää-
nestä ja hänen konstruktiostaan tutkittavan ilmiön suhteen, mikä on myös tarinal-
lisen lähestymistavan eettinen perusta (ks. myös Pohjola 1994, 40–41).  

”… tarinallisessa tutkimuksessa pyritään tuomaan esiin tutkimukseen osallistu-
vien ihmisten oma tapa antaa asioille merkityksiä. Tarinallisen tutkimuksen pii-
rissä ajatellaan, että juuri kertomukset välittävät näitä merkityksiä parhaiten. 
Analyysi on aineistolähtöistä, eli merkityksiä ei jäsennetä ennalta muotoillun 
teorian pohjalta. Periaatteena on dialogisuus ja tutkijan avoimuus aineistosta 
nouseville merkityksille.” (Hänninen 1999, 34) 

 
Menetelmällisesti tärkeää on tällöin se, että haastattelussa esille nousevat pu-

heen aiheet ja keskustelun teemat ovat haastateltavan haastattelutilanteessa 
konstruoimaa todellisuutta. Narratiivinen haastattelu lähestyy näin taustaoletuk-
siltaan kollektiivista muistelutyötä kuitenkin sillä erotuksella, että kollektiivin 
sijasta muistelun kautta syntyvien tarinoiden tuottamisen areena on haastatelta-
va–haastattelija–suhde ja kirjallisen sijasta suullinen muistelu. Dialogisuuden 
kautta narratiivisen haastattelun ja kollektiivisen muistelutyön ajatuksellinen 
yhdenmukaisuus täydentyy. Tutkimuksellisen tiedon tuottamisessa voidaan näin 
ajatella lähestyttävän tilannetta, jossa tutkijan saama tieto ja tutkimukseen osal-
listuvan henkilön välitön hyöty voisivat tasavertaistua (ks. myös Vilkko 1997, 
93–94). 

Näin jäsentyvässä narratiivis-dialogisessa haastattelussa aineisto muodostuu 
haastateltavan itsensä haastattelutilanteessa tuottamana omaa elämäänsä käsitte-
levänä kerrontana (ks. Aro 1996, 47–48). Tähän liittyen Anneli Pohjola (1994, 
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39–40) pohtii nuoren aikuisen elämänkulkuun liittyvässä tutkimuksessaan ihmi-
sen oman äänen (subjektiivisen äänen) ja kokemuksen esiintulon mahdollisuutta 
haastattelussa totuuden ja objektiivisuuden paradoksina, jossa subjektiiviselta 
odotetaan objektiivista. Paradoksia hän avaa Norman K. Denzin (1989) sekä 
Howard Schwartzin ja Jerry Jacobsin (1979) ajatusten kautta siten, että: 

”a) ihminen on ainoa mahdollinen asiantuntija oman elämänsä suhteen, eikä hä-
nen elämismaailmaansa ole mielekästä kuvata tutkijan näkökulmasta, ja että b) 
subjektit voivat olla oikeassa asioiden suhteen odottamattomilla tavoilla. Tutki-
jan luovana tehtävänä on löytää tapa ymmärtää tutkittaviaan.” (Pohjola 1994, 
40) 

 
Haastattelussa syntyvät tarinat ovat kertomusta elämästä, jota voidaan lähes-

tyä J.P. Roosin (1988, 140) määrittelemän elämäkerran mukaan siten, että kyse 
on tarinasta, ”joka perustuu henkilön omaan elämään, jossa tarinan kertova hen-
kilö esitetään subjektina ja jossa hän itse määrittelee, mitä tarinaan sisällytetään 
ja mitä ei”. Elämäkerta on erottamattomasti yhteydessä käsitykseen itsestä 
(Öberg 1997, 16; ks. myös Silvasti 2001, 61). 

Elämäkertomus suullisena puhetilanteena onkin aivan erityinen, muista itse-
ämme käsittelevistä keskusteluista tai esityksistä poikkeava puhetilanne. Haastat-
teluun perustuvassa kertomuksen tuottamisessa kertomus kerrotaan vuorovaiku-
tustilanteena, jossa voidaan erottaa kolme sisäkkäistä tasoa: uloimpana on haas-
tattelijan ja haastateltavan välinen kommunikaatio, tämän sisällä on haastatelta-
van henkilökohtainen kerronta sekä hänen itsensä käymä dialogi ja sisimpänä 
hänen elämänkertomuksensa (Aro 1996, 59). Mahdollisuus tarinoiden kertomi-
seen perustuu muistoihin ja on itse asiassa muistelemista (ks. esim. Tulving 
1985; Kosonen 1998, 29–32, 290–291, Saarenheimo 1997, 19–23, 58, 177 ja 
Nätkin 1997, 170). Tarinan tuottaminen on kertojalle itselleen tapahtuma. (ks. 
myös Vilkko 1997, 92–93) 

”Muisteleminen sekä elämäntapahtumien organisointi ja arviointi on häntä itse-
ään varten, vaikka kerrotulla, hahmon saaneella omaelämänkerralla on määrä ol-
la muitakin kokijoita: toisia, lukijoita.” (Vilkko 1995, 159) 

 
Totuuden ja objektiivisuuden näkökulma kiertyy näin takaisin haastattelun 

merkitykseen haastateltavalle. 
 
Kysymys juonesta 
 
Ratkaisin haastattelussa tuotettavien elämästä kertovien tarinoiden jäsennyk-

sen ja juonellisuuden ylläpidon elämänviivan piirtämisellä. Metodisesti elämän-
viivan taustat liittyvät lähinnä terapia- ja ryhmätyömenetelmiin, joissa viivan 
piirtäminen on toiminut mm. tutustumisharjoituksena ja ryhmän toiminnan 
vauhdittajana kuin myös terapiatyön perustana (Alasuutari 1986, 146). Elämän-
viivan kautta tulevat näkyviksi haastateltavan elämässään paikantamat kulminaa-
tiot, joiden kautta voidaan avata hänen niissä näkemänsä ja kokemansa selviyty-
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misen edellytykset. Kulminaatioita voi verrata elämäntapahtumiin, jotka ovat 
yksi keskeinen osa ihmisen elämänkulkua (esim. J.P. Roos 1988, 209; Hänninen 
1999, 72–73; Nurmi & Salmela-Aro 2000, 90).  

Haastattelun rakenne miehen piirtämänä elämänviivana ja siihen liittyvänä 
kerrontana sekä haastattelijan ja haastateltavan välisenä dialogina muodostaa 
kuvion 9 mukaisen ideaalisen ketjun. Ketju on samalla etukäteen mietitty kuvaus 
haastattelutilanteen rakenteesta ja ajankäytöstä, mutta ei haastattelun teemoista 
tai aihepiireistä.  

 

 
Kuvio 9. Tutkimuksessa käytettävän haastattelun rakenne 

Haastattelutilanteen aloitan yleisellä tutkimuksen tarkoitusta selventävällä 
keskustelulla. Sen jälkeen pyydän haastateltavaa piirtämään elämänviivansa pa-
perille, jossa on valmiina aikaa kuvaava jana ja jana on sijoitettu kuvitteelliseen 
0–asemaan. Piirtämisen ohjeena on kuvata oma elämä tähän päivään saakka si-
ten, että myönteiset vaiheet sijoittuvat 0–linjan yläpuolelle ja kielteiset vaiheet 
tämän linjan alapuolelle (ks. kuvio 10).  

 

 
Kuvio 10. Elämänviivan piirtopohja 

syksy
1999

+

-

elämänviivan piirtäminen  

tähän hetkeen saakka 

elämätarinan  
tuottaminen (narratiivisuus) 

elämän kulminaatioiden avaaminen  
selviytymisen näkökulmasta (dialogisuus) 



 

 
51 

 
 

Elämänviivan piirtämisen jälkeen siirrytään kerronnalliseen tuottamiseen, 
jossa pyydän haastateltavaa kertomaan elämänsä itse piirtämäänsä viivaa hyö-
dyntäen. Tarinan tuottamista ohjaavat kommenttini haastattelijana liittyvät ensi 
sijassa viivan muotoihin siten, että erityisesti sen ylä- ja alamäet tulevat tarinassa 
näkyviksi (vrt. esim. Silvasti 2001, 44–45). Elämätarinan kertomisen jälkeen 
varmennan tarkentavilla (narratiivisilla) kysymyksillä selviytymisen näkökul-
masta kerrotussa tarinassa (ja viivassa) esiin tulleiden elämän kulminaatioiden 
sisältöä (vrt. Alasuutari 1990, 74). Haastattelijan roolini vaihtuu tässä vaiheessa 
aktiivisemmaksi, mutta pyrin kuitenkin säilyttämään keskustelun haastateltavan 
ohjaamana ja kunnioittamaan hänen ratkaisujaan siitä, mitä elämäntapahtumia ja 
niihin liittyviä asioita hän haluaa ottaa esille. Olennaista tämän tutkimuksen me-
todisessa lähestymistavassa on se, että haastattelijan tekemät täydentävät kysy-
mykset perustuvat miehen kertomukseen ja elämänviivan siinä näkyväksi teke-
miin kulminaatioihin 

Holstein & Gubriumin (1995, 3–4, 37) kuvaama aktiivinen haastattelu sisäl-
tää edellä kuvattuun haastattelumetodiin liittyen tärkeän elementin. Heidän nä-
kemyksensä mukaan haastattelu on tilanne, joka voidaan ymmärtää uuden tiedon 
tuottamisen ja merkityksellistämisen paikaksi. Haastattelu ei tällöin ole neutraali 
tiedonhankintaväline. Haastattelutilanteessa haastattelijan tehtävänä on yhdessä 
haastateltavan kanssa toimia aktiivisena tiedon tuottajana. Karin Filander (2000, 
60–61) kuvaa aktiivisen haastattelun lähestymistapaa konventionaalista haastat-
telutilannetta, jossa tutkija on kuuntelija, vapaammaksi tiedon tuotannon tapah-
tumaksi.  

”... aktiivisessa haastattelussa lähdetään liikkeelle sosiaalisen konstruktionismin 
mukaisesta tietoteoreettisesta kannanotosta, jonka mukaan ei ole olemassa paras-
ta ja autenttisinta vastausta, jonka tutkija voisi kommenteillaan ja kysymyksil-
lään pilata tai sotkea.” (emt., 60) 

 
Haastattelijan tehtävänä on tällöin yhdessä haastateltavien kanssa toimia tul-

kinnallisesti aktiivisena tiedon rakentajana. Myös Matti Hyvärinen ym. (1998, 
16) korostavat, että olipa elämäkerta suullinen tai kirjallinen se on luonteeltaan 
refleksiivinen, jolloin kerronnan aikana toiselle kerrottaessa siihen sisältyy ta-
pahtumien ja asioiden selvittämistä itselle – keskustelua itsensä kanssa. 

Kun haastattelutilanne nähdään aktiivisena vuorovaikutustilanteena, jossa 
tuotetaan uutta tietoa elämästä ja jossa tuottamiseen osallistuvat sekä haastatelta-
va että haastattelija, aktiivisen haastattelun ideassa näyttäytyy ajatus narratiivi-
suudesta ja dialogisuudesta. Samalla siinä on kysymys myös tietoisesta tutki-
muksellisesta suhteesta, jossa tutkija on tietoisesti tai tiedostamatta aina aktiivi-
nen osapuoli (ks. myös Lincoln & Denzin 2000, 1047). Aktiivisen haastattelun 
idea vahvistaa tämän tutkimuksen metodologista ajatusta dialogisuuden merki-
tyksestä tarinan kertojalle erityisesti kulminaatioiden avaamisen yhteydessä. Kun 
tarina on merkityksellinen kertojalle, myös sen sisältämä kokemuksellinen tieto 
muodostuu todellisuutta kuvaavaksi. Kysymys on mahdollisuudesta tutkia sosi-
aalista todellisuutta tarinaa jäsentämällä. Selviytymisen ymmärtäminen liittyy 
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yksilön ja yhteisön väliseen vuorovaikutukseen, jossa kertoja toimijana määritte-
lee oman kokemuksensa kautta puhutun todellisuuden. Aineistossa selviytymi-
nen piirtyy näin näkyviin miehen itsensä tulkintana oman elämänsä kulminaa-
tioista (ks. myös Hänninen 1999, 72–73). Samalla kun miehen tulkinta puheena 
tuottaa tutkimusaineistoa, se kerrontana muodostuu hänelle itselleen oman elä-
mänsä ymmärryksenä (reflektiona). Karin Filander (2000, 48) toteaa, että sosiaa-
lisen konstruktionismin mukaan todellisuutta ja sen rakenteita tulee tutkia jatku-
vasti kielen ja puheen avulla ylläpidettävänä sosiaalisena ja kulttuurisena toimin-
tana (ks. myös Gergen 1994; Hyvärinen 1998a, 329–335). 

Narratiivisen haastattelun tuloksena syntyy kertomus, josta Anna-Leena Sii-
kala (1984, 142–143) käyttää termiä elämänkertomus (ks. myös Sintonen 1999, 
172–173). Tällä hän tekee eroa elämäntarinan käsitteeseen kirjallisesti tuotetuis-
sa omaelämäkerroissa. Elämänkertomus on tällöin haastattelutilanteessa puhu-
malla tuotettu kertomus omasta (puhujan) elämästä. Kun omaelämäkerrassa on 
kysymys kirjoittajan ja lukijan välisestä suhteesta, tuotetaan elämänkertomus 
puhujan ja kuuntelijan välisessä tapahtumassa. Fyysisesti ja sosiaalisesti läsnä 
olevana haastattelija vaikuttaa siihen mitä ja miten puhutaan, kun taas kirjoittajan 
kuvittelema sisäislukija on mukana kirjoittajan ajatuksissa kirjallisen elämänker-
tomuksen tuottamisessa. Teppo Sintosen (1999, 173) mielestä elämänkertomuk-
sen yhteydessä pitäisi pikemminkin käyttää monikkoa elämänkertomukset, koska 
elämänkertomus sisältää useita eripituisia ja erillisiä kertomuksia, jotka juonellis-
tamisen kautta tulevat merkityksellisiksi ja yhtenäisemmäksi kertomukseksi. 

Toinen olennainen ero elämänkertomuksessa on omaelämäkerran usein kro-
nologisemman jäsennyksen vaihtuminen kerrontaan, jolle kronologia ei ole vält-
tämättä tyypillinen ominaisuus.  

”Kronologia on ikään kuin omaelämäkerran oletusarvo, johon kirjoittaja pyrkii, 
kun elämänkertomuksen kohdalla taas haastattelun luonteesta johtuen kronologia 
usein rikkoutuu.” (Sintonen 1999, 173) 

 
Käytän tässä tutkimuksessa miesten haastattelussa tuottamista elämäntari-

noista termiä elämänkertomus, joka kuvaa hyvin rakennetulla metodilla tuotetun 
aineiston luonnetta omakohtaisina elämästä kertovina tarinoina. Tarinan käsite 
on tässä yhteydessä löysempi kuin esim. Teppo Sintosen (emt., 63–71), tekemä 
rajaus kertomuksen ja tarinan välillä. Miesten kertomus haastattelussa muodos-
tuu tarinoista, jotka liittyvät heidän elämänsä kokemuksiin ja ovat näin ollen 
henkilökohtaista kerrontaa elämästä. Tarinoista muodostuu kertomuksia, joista 
puolestaan rakentuu aina kunkin haastattelussa puhuvan miehen elämänkerto-
mus. Elämänkertomus on Laura Aron (1996, 51; ks. myös Hatch ja Wisniewski 
1995, 114, 124) rajauksen mukaan yksinkertaisesti kertomus elämästäni, mikä 
tämän tutkimuksen kannalta antaa mahdollisuuden lähestyä miesten kertomusta 
elämästään riittävän väljästi. 
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Kerronta ja elämä 
 
Aineiston tuottamisessa on myös muita tärkeitä kysymyksiä, joista yhtä Tep-

po Sintonen (1999, 45–50) hahmottelee tutkimuksessaan otsikolla ”Elämisen ja 
kertomisen välinen kanjoni”. Kyse on siitä, mikä on elämästä kertomisen ja ele-
tyn elämän välinen suhde. Sintonen keskustelee tekstissään, miten kertominen 
lähestyy elämää ja miten elämä lähestyy kertomusta (ks. myös Ricoeur 1991). 

”Vaikka jossakin mielessä voidaankin sanoa, että kertomukset teksteinä ja elä-
minen eivät palaudukaan toisiinsa ja niiden välillä vallitsee ylittämätön kuilu, jo-
takin yhteistä elämisellä ja narratiivisuudella täytyy kuitenkin olla.” (Sintonen 
1999, 46) 

 
Mahdollisuus ylittää Sintosen esittämä kuilu tai paremminkin rakentaa siltaa 

niiden välille on katsoa asiaa Vilma Hännisen (1999) tapaan tarinallisen kierto-
kulun käsitteellä, jossa sisäinen tarina, kerronta ja elämä liittyvät toisiinsa. Sisäi-
sessä tarinassa on kyse prosessista,  

”… jossa yksilö tulkitsee elämänsä tapahtumia sekä situaationsa tarjoamia mah-
dollisuuksia ja rajoja sosiaalisesta tarinavarannosta omaksumiensa tarinallisten 
mallien avulla. Sisäinen tarina on yleisen ja yksittäisen, symbolisen ja aineelli-
sen, kielellisen ja ei–kielellisen, julkisen ja yksityisen kohtaamisen prosessi, jos-
sa muodostuu uusia merkityksiä.” (emt., 21) 

 
Narratiivisen haastattelun tuloksena syntyvät tekstit ovat lopultakin omakoh-

taisia kertomuksia. Tarinat ovat oman elämän kokemuksista punoutuvaa kerron-
taa, joiden syntymiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten itseilmaisun, vuorovai-
kutuksen, reunaehtojen, sosiaalisen ja kulttuurin kontekstit (vrt. Juhila 1993, 
155–157; ks. myös Saarenheimo 1997, 102–103; Apo 2002, 4). Elämäkertomuk-
sen ymmärtämiselle Peter Öberg (1997, 69–73; ks. myös Hänninen 1999, 108–
109) hahmottelee kaksi teoreettista perspektiiviä: realistinen ja kertomuskeskei-
nen, konstruktiivinen perspektiivi. Realistinen perspektiivi tarkastelee elämää 
elettynä elämänä, jolloin kertomus ymmärretään läpinäkyvänä tosiasiallisten 
tapahtumien aineistona. Kertomuksen tehtävänä on vain seurata elämää tosiasi-
oina. 

”Narratiivinen kerronta on toisarvoista suhteessa ulkoiseen todellisuuteen. Elä-
mäkertomuksesta käy ilmi historia ja kulttuuri elettynä. Kuitenkin ainoastaan 
kertomuksen sisältämät tosiseikat tekevät siitä keräämisen ja analysoimisen ar-
voisen. Aineiston tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet jäävät kuitenkin käyt-
tämättä, mikäli elämäkerrallista tietoa käsitellään pelkästään edellä mainitusta 
näkökulmasta, jolloin kieli tai elämäkerrallinen teksti nähdään läpinäkyvänä vä-
likappaleena todellisuuden kuvaamisessa.” (emt., 73) 

 
Kertomuskeskeisessä, konstruktiivisessa perspektiivissä lähtökohtana on, että 

todellisuus ei ainoastaan heijastu kertomuksissa vaan sitä myös luodaan kerto-
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muksissa. Sen sijaan, että elämä ja kertoja itsessään ovat tulkinnan kohteena, 
nostetaan tarkasteluun se, kuinka elämää ja kertojaa itseään rakennetaan kerto-
muksissa. Merkittäväksi muodostuu tällöin se, että kertomus itsessään on kult-
tuurisesti muodostunut ja siinä muodossa vaikuttaa myös kertojan omiin koke-
muksiin itsestään ja ympäristöstä (Öberg 1997, 73–75). Elämä ja kertomus elä-
mästä ovat erillisiä mutta eivät toisistaan riippumattomia  

Kertomuskeskeisen perspektiivin sisällä Peter Öberg tarkastelee lähemmin 
sen kahta tulkintaa, joita hän kutsuu poststrukturaaliseksi tulkinnaksi ja retro-
spektiiviseksi reflektioksi. Poststrukturalistinen tulkinta kiteytyy ajatukseen, että 
kun realistisessa tulkinnassa elämäkertomus on pelkästään todellisuuden peili, 
niin poststrukturaalisessa tulkinnassa elämäkertomukset itsessään ovat todelli-
suutta. Retrospektiivinen reflektio puolestaan merkitsee sitä, että elämäkerto-
muksen ajatellaan muodostavan ikkunan, joskaan ei täysin läpinäkyvän, kertojan 
omaan historiaan, kulttuuriin ja myös psyykeen. Elämäkertomukset ovat luon-
teeltaan refleksiivisiä, jolloin kertoja ja päähenkilö kertomuksessa ovat samoja 
henkilöitä, ja se, kuinka hän muistaa kertomuksessa mennyttä on aina seurausta 
itse tehdystä jälkikäteistulkinnasta (ks. Juhila 1996, 186–187). Ihminen kertojana 
ei ole passiivinen suhteessa menneeseen, vaan tulkitsee jatkuvasti uudelleen, 
mitä hänen elämässä on tapahtunut suhteessa syntyvään kertomukseen (Öberg, 
75–76) 

Elämäkertomusten rakenteistumisen elämän ja kerronnan suhteen sekä ker-
tomusten tulkinnallisuuden perusteella Peter Öberg (emt., 80) erottaa tarinoiden 
ja todellisuuden välillä neljä kerrosta; 

- eletty elämä (det levda livet), joka tarkoittaa niitä tapahtumia ja prosesse-
ja, joissa henkilö on ollut mukana elämänsä aikana 

- koettu elämä (det upplevda livet), joka muodostuu mieleen (minnen) ja 
tunteisiin (känslor) jääneistä eletyn elämän jäljistä  

- kerrottu elämä (det berättade livet), joka on henkilön kertomus omasta 
elämästään, jossa kertomusta ohjaavat kulttuuriset konventiot kertojalle, 
ja sosiaalinen konteksti vastaanottajalle 

- tulkittu elämä (det lästa och tolkade livet), joka on tutkijan tulkinta kerro-
tusta elämästä. 

Kertomus elämästä ei ole siten vain tapahtuneen suora heijastus, vaan siinä 
on yksilö- ja tilannesidonnaisuuden lisäksi mukana vahva kulttuurinen sidonnai-
suus (ks. myös Vilkko 1997, 92). James L. Peacok ja Dorothy C. Holland (1993) 
erottavat elämäkertatutkimuksen historiassa kolme pääpainovaihetta; 1) elämä-
kerrat ovat ikkunoita elämään, yhtäältä kulttuurin ja toisaalta yksilön kokemus-
maailmaan tai psyykeen eli ovat faktuaalinen ja subjektiivinen ikkuna, 2) elämä-
kerta on kertojan ja kertomuksen näkökulma 3) elämäkerta on kertomistapahtu-
ma, jolloin se sekä muokkaa psyykkisiä ja sosiaalisia tapahtumia että on näiden 
tuotetta. Tässä tutkimuksessa miesten elämänkertomukset muodostuvat tiettynä 
ajankohtana taaksepäin katsotusta elämän kulusta, jota he itse tulkitsevat haastat-
telutilanteessa ja muuttavat tarinoiksi. Tulkinta on reflektio, jota mies toteuttaa 
erityisesti kerronnan aikana, mutta joka on läsnä myös hänen omassa elämässään 
joka hetki. Tulkitsemisen mahdollisuus kerronnan aikana perustuu tässä yhtey-
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dessä (narratiivinen haastattelu) aktiivisen haastattelun ajatukseen kertojan sub-
jektiivisuudesta ja kerrontatilanteen vuorovaikutuksellisuudesta (dialogisuus). 
Muodostunut aineisto on näin elämänkertomuksia, jotka eivät ole suoria kopioita 
eletystä elämästä vaan kertojansa merkityksellistämiä, tulkinnoillaan kehystämiä 
kertomuksia hänen omasta elämästään. 

 
Aineistona kertomus 
 
Kun kertomus on tuotettu, on edessä sen analyysi ja alkuperäisen aineiston 

muodon muutos. Siirtyminen puheesta tekstiin tai paremminkin haastattelusta 
kertomukseen ei ole pelkästään puhutun ylöskirjaamista joko suoraan tai litte-
rointia nauhalta, vaan se pitää sisällään koko sen sosiaalisen tapahtuman, jossa 
puhuja tuottaa tarinat kuuntelijalle. Teppo Sintosen (1999, 83) mukaan kyse on 
siitä, että jokaisella narratiivilla on kertojansa, kuulijansa tai yleisönsä, konteks-
tinsa sekä materiaalinen olomuotonsa. Haastattelutilanne on siten ensinnäkin 
ajallisesti katoava. Haastattelu tapahtuu tiettynä ajankohtana, mutta tapahtumi-
sensa jälkeen se on peruuttamattomasti ohitse. Toisaalta haastattelutilanteessa 
itse haastattelu on puhujalle ja kuuntelijalle yhteinen tilanne, johon keskustelussa 
viitataan ja kolmanneksi haastattelutilanteessa on kysymys puhujan ja kuulijan 
välisestä dialogista ja kommunikaatiosta. Näiden haastattelutilanteen ehtojen 
kautta tutkimuksessa mielenkiintoinen vaihe onkin ajallisesti katoavan diskurssin 
kiinnittyminen tekstiksi. (emt., 84–86)  

”Kysymys siitä, mitä inskriptiossa säilyy tai katoaa, on mielestäni haastatteluai-
neistoon perustuvan tutkimuksen ytimessä. Se määrittää ja antaa puitteet sille 
millaisia tulkintoja aineistosta voidaan tehdä.” (Sintonen 1999, 86) 

 
Haastattelun kautta tuotetun elämänkertomuksen kokonaisuus jäsentyy hyvin 

Laura Aron (1996, 47–48, 59) identiteettikertomuksia käsittelevässä tutkimuk-
sessa esittämällä mallilla, jonka mukaan kertomuksessa on kolme kommunikaa-
tion tasoa: haastattelu, kerronta ja kertomus (kuvio 11).  

 

 
Kuvio 11. Haastattelu–kerronta–kertomus 
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Kuviossa uloimman kehyksen muodostaa haastattelu eli tutkijan ja haastatel-
tavan välinen kommunikaatio, haastateltavan välittömät reaktiot haastattelijan 
kysymyksiin tai puheeseen. Uloimman kehyksen sisällä on haastateltavan oma-
ehtoinen kerronta, jossa haastateltava jatkaa aiheen käsittelyä ja kehittelyä ja 
sisimpänä on hänen identiteettikertomuksensa. Kertomus puolestaan on kerron-
nan tulos, jonka kertoja luo ja kuulija tulkitsee, kumpikin omista edellytyksistään 
ja maailmoistaan käsin. Malli perustuu Seymour Chatmanin (1978, 14) määritte-
lyyn kertomuksen fenomenologiasta, jonka mukaan uloimpana on keskustelun 
kehys (realm of conversation), sen sisässä on kertomuksen kehys (storyrealm) ja 
sisimpänä itse kertomus, tarina ja sen maailma (taleworld).  

Kenttätilanteena haastattelut onnistuivat hyvin ja vastasivat kokemuksenani 
yleensä tutkimushaastattelun piirteiden kuvausta (esim. Grönfors 1982). Tarinoi-
den tuottamistilanteita ja käytyjä keskusteluja jouduin kuitenkin välillä pohti-
maan kertomiseen liittyvän vuorovaikutuksen merkityksen ja laadun näkökul-
masta. Vaikka omasta elämästä kertominen tuntui miehelle tässä yhteydessä ole-
van luonnollista, joissakin tilanteissa tarinan sisältö ja merkitys miehelle itselleen 
toi haastattelutilanteeseen vivahteita, joissa haastattelijana, tarinan kuuntelijana, 
saattoi aistia hyvin omasta elämästä kertomisen merkityksen kertojalle itselleen. 
Kertomisen mahdollisuuden merkityksestä esimerkkinä seuraava lyhyt poiminta, 
joka sisältyy miehen kertomuksessa yksinäisyyden teemaan ja josta kertoessaan 
hän vertaa haastattelun luonnetta tapahtumana suhteessa omaan elämänkulkuun-
sa (ks. myös Åström 1990, 334–345). 

Pekka: ”Vaikkei nyt koskaan oo sillä lailla näin puhuttu, mitä täs nyt … ei ollen-
kaan tänne päinkään.” (Pekka 44) 

 
Haastattelutilanteissa tutkijan roolini saikin erilaisia vivahteita kertojan oman 

elämätarinan ja elämisen tilanteen mukaisesti. Kuuntelijan, yhdessä pohtijan, 
mukana eläjän ja ymmärtäjän roolit kutoutuivat yhteen haastattelijan ja ulkopuo-
lisen tarkkailijan rooleihin. Laura Aro (1996, 306) keskustelee teemasta ajatuk-
sella ´minä´ ja ´sinä´ kertomuksen tuottamisessa. Vaikka tutkimuksessa kysymys 
on ollut enemmän haastattelusta kuin kertomuksellisuudesta, on hänen pohdin-
tansa haastattelijan ja haastateltavan positioista tilanteessa tärkeä.  

”Konkreettisessa haastattelussa on kaksi osapuolta, joista toinen kysyy ja toinen 
vastaa. Asetelma on selkeä, ainakin periaatteessa. Kysyjän paikka on helpompi, 
koska hän tietää yleensä, mitä tahtoo /.../ Suhde on tässä ja kaikissa kysymys–
vastaus – haastatteluissa ´minä´ – > ´sinä ,́ jolloin kysyjä on ´minä´ ja vastaaja 
´sinä .́ Tietysti vastaajakin esiintyy itsenään, ´minänä ,́ mutta hän on kysymysten 
kohteena ensi sijassa ´sinä ,́ kysyjän kannalta t́oinen´. Lisäksi hän ei pysty pi-
tämään kysyjää ´sinänä ,́ koska tämä ei kuulu suhteeseen. Kysyjäminä ei voi täs-
tä syystä olla ´sinä .́ Näin kumpikin on ´toinen´ toiselleen. Kysyjällä on kuiten-
kin paremmat mahdollisuudet vähentää t́oisena  ́ toisen toiseutta, ja tähänhän 
haastattelussa ja tulkinnassa pyritään.” (Aro 1996, 306) 

 



 

 
57 

 
 

Rooliodotusten ja tutkijana itsensä asemoimisen kentästä esimerkkinä ohessa 
katkelma Kalevin tarinasta, jossa hän kertoo lapsuuteensa keskeisesti liittyvästä 
kokemuksesta sotalapsena Ruotsissa ja erityisesti paluusta takaisin Suomeen. 
Kertojana Kalevi on minä ja kerronnan aikana haastattelijan roolissani joudun 
uudenlaiseen tilanteeseen, jossa Kalevi vetoaa minuun ja kääntää puheensa mi-
nulle kommentoitavaksi.  

Kalevi: ”Mutta sitte kato tämä palautuminen. Kato ajattele nyt sitte, mä olin joku 
kuuden vanha, kun mä… pakattu kato tuota pois, enkä tienny mihinkä. Ja 
ruotsi oli mun kieli, skånen jotaki murreta puhun. Niin tuota niin tuu kuu-
le isosta maalaistalosta yksiöön, äiti oli yksinhuoltaja, kaupunkiin yhteen 
huoneeseen. Ni siinä kuule … ja mä puhuin ruotsia vaan. … Niin … mä 
muistan vielä kato ku tultiin. Paljon lapsia junassa, asemalle pysähty juna. 
No enhän minä sitte mitään, mä jäin istumaan kuule sinne ja muut meni 
ja mä jäin istuun vaan siellä ja joku nainen tulee sitten mua hakemaan ja 
se oli sitte äiti. Että se oli tämmönen kulttuurishokki. … ei mitään … ei 
että siinä voi sanoa, että oli aika tuota dramaattista.” (Kalevi 59) 

 
Vastaavanlaista haastattelijan roolien monikerroksisuutta kuvaa Teppo Sinto-

nen (1999, 34–35) Kanadan suomalaisia haastatellessaan seuraavasti: 

”Haastattelutilanteissa jouduin erilaisiin rooleihin tapauskohtaisesti. Osalle ta-
paamistani ihmisistä olin jonkinlainen Antti Tuuri, joka kerää aineistoa romaania 
varten. Tutkijan roolissa minua taas pidettiin nimenomaan historiankirjoittajana. 
Ihmisen omaa elämänkertomusta koskevat haastattelut sitovat tutkijaa tutkitta-
vaan ehkä enemmän kuin muun tyyppiset haastattelut. /…/ Äärimmillään tutki-
jan ja haastattelijan roolini vaihtuivat terapeutin ja kanssaeläjän rooleihin. Jois-
sakin tapauksissa kertomukset olivat niin vaikeita ja omakohtaisia, että mieleni 
teki vetäytyä teemasta ”objektiivisen” tutkijan roolin suojaan.” 

 
Ilmiasuiltaan tarinat ovat onnistuneita, tilanteet olivat mielestäni rehellisiä ja 

käydyt keskustelut menivät usein hyvinkin liki kertojan ihoa. Tutkimushaastatte-
lussa miehen oli mahdollista päästä keskustelemaan (puhumaan) oman elämänsä 
kipeistäkin paikoista ilman, että siitä muodostuu liian suuri kynnys. Yleensä 
elämästä kertominen myös koettiin tärkeäksi, joskaan siihen sopivan tilanteen 
löytäminen ei aina ole helppoa, kuten Kari pohtii haastattelussa: 

Kari: ”No ei sehän, kyllä aivan niinku mä sanonki, että sitä ei tuollasta tuu poho-
dittua. Niinku käydä läpi, niin se varmaan itte kunkin kohdalla käydä läpi. 
… Se tietysti saattaa olla tuos, että niinku vanhois asiois aina, että ne huo-
not asiat unohtuu enempi. Että ennemmin muistaa ne paremmat asiat, että 
tuolla välillä olla sellaisia, tuota huonojakin asioita.” (Kari 43) 

 
Elämästä kertomisen mieli näyttäytyy tällöin elämän koko kirjon näkyväksi 

tekemisenä. Onnistumisten ja myönteisten asioiden välissä olevat huonommat 
jaksot ovat myös tärkeitä, mutta muisti on usein armelias ja niihin liittyvät ko-
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kemukset jäävät enemmän taka-alalle. Toisaalta kerronta ja oman elämän tarkas-
telu nostavat esiin asioita, joita ei aina edes välttämättä huomaa.  

Kari: ”Että se on niinku hauska, kun tätä menöö, niin siellä alakaa niinku tule-
maan takaa päin näitä, vaikka oli jo menos kuinka pitkällä …Joo ja kaikki 
nää nyt alakaa tuntumaan, että kun tätä elämäänsä tällä lailla alakaa tarkas-
telemaan, niin sitä pitäsi tällänen tarkastelu aina sillon tällön tehdä. Että 
monta kertaahan ihiminen on, niinku aatteloo, että se vaan aatteloo, että no 
ei mun elämässäni oo tapahtunu mitään hyvää, mutta kun alakaa tarkaste-
lemaan sitä näin, niin sieltähän kyllä löytää.” (Kari 43) 

 
Omasta elämästä, joka on tuntunut tasaiselta ja jopa tapahtumattomalta, löy-

tyy myös itselle merkityksellisiä asioita ja kokemuksia. (ks. myös Åström 1990, 
333) 

3.2. Haastattelujen toteutus  

3.2.1. Haastateltavien löytäminen ja haastattelut tilanteina 

Maaseudulla asuva mies löytyy 
 

Edellä olen kuvannut, miten ajattelin ”narratiivis-dialogisen” haastattelun raken-
tuvan. Yhtä olennainen kysymys on se, keitä haastattelussa olisi mukana. Haasta-
teltavien mukaantulon muodostin kaksivaiheiseksi prosessiksi, jossa ensin mää-
rittelin haastattelupaikkakunnat etukäteen valituista maakunnista, ja sen jälkeen 
ratkaisin haastatteluun osallistuvat henkilöt. 

Etelä-Pohjanmaalta tutkimuksessa mukana olevista kunnista toinen sijoittuu 
ydinmaaseudulle ja toinen kaupunkien läheiselle maaseudulle. Pohjois-Savosta 
mukana olevat kunnat ovat puolestaan syrjäisen maaseudun ja kaupunkien lähei-
sen maaseudun kunta. Kuten sanottu, kaikki kunnat ovat eri seutukunnista. 

Miesten haastattelut, joita on tehty yhteensä kymmenen, jakautuvat alueelli-
sesti siten, että Etelä-Pohjanmaalta haastatteluihin osallistui seitsemän ja Poh-
jois-Savosta kolme miestä. Haastateltujen miesten ikärakenne vaihtelee 43 ja 64 
ikävuoden välillä. Ammateiltaan miehet sijoittuvat maaseudun elinkeinoraken-
teen mukaisesti maanviljelijöistä maaseutuyrittäjiin ja palkkatyöntekijöistä vi-
ranhaltijoihin ja toimihenkilöihin. Haastattelutilanteen hetkellä miehistä seitse-
män oli edelleen mukana työelämässä ja kolme heistä oli siirtynyt jo eläkkeelle. 
Kaikki haastateltavat olivat perheellisiä, ja ikärakenteen mukaisesti perhetilanteet 
vaihtelivat pienten lasten isistä murrosikäisten nuorten vanhempiin ja elämänti-
lanteeseen, jossa lapset olivat jo muuttaneet pysyvästi pois kotoa itsenäiseen 
elämään. Lastenlapset ja isovanhemmuus värittivät joidenkin miesten elämän 
arkea. 
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Pääsääntöisesti haastattelut tehtiin haastateltavien kotona. Kolmen miehen 
haastattelu järjestyi haastateltavan työpaikalla ja yksi kokonaan ulkopuolisessa 
tilassa. Keskustelutilanteina yhteen haastatteluun käytettiin aikaa lyhimmillään n. 
45 minuuttia ja pisimmillään n. 2 tuntia. Haastattelut nauhoitettiin ja nauhat olen 
purkanut suorasanaiseksi tekstiksi, jota kymmenestä haastattelusta kertyi yhteen-
sä n. 140 sivua. Haastatteluiden litteroinnissa olen pyrkinyt säilyttämään puheen 
kieliasun mahdollisimman autenttisena kuitenkin siten, että sidesanojen toistoa 
olen pyrkinyt välttämään. Litteroinnissa ei ole kirjoitettu ylös taukoja tai sanojen 
painotuksia. 

Haastateltavien valikoitumisen tai paremminkin mukaantulon ja löytämisen 
ratkaisin ns. avainhenkilömenetelmällä. Tämän valintaotteen kehittelyvaiheen ja 
haastateltavien löytämisen liikkeellelähdön tunnelmaa olen haastattelupäiväkir-
jassa pohdiskellut seuraavasti: 

”27.9. 
Ketkä voisivat olla haastateltavina. Vaikea kysymys, jota vasta nyt pääsen toden 
teolla pohdiskelemaan. Keskustelin asiasta (ohjaaja) kanssa ja päädyttiin ratkai-
suun, jossa halukkuus on ensisijainen tekijä. Tunnen joitakin avainhenkilöitä, 
joiden kautta ajattelen asiaa viedä eteenpäin. Kysyn heiltä tuntevatko he tällaisia 
miehiä ja kun saan nimet voin soittaa heille ja sopia haastattelusta. /…/ Ratkai-
suni näyttäisi siis olevan käyttää paikallisia avainhenkilöitä, joiden kautta löydän 
haastateltavani. Hyvärisellä ratkaisu oli sillä tavoin helpompi, että hänellä koh-
deryhmä oli rajattu liikkeen aktivisteihin, samoin Alasuutarilla porukka oli rajat-
tu alkoholin käytön suhteen. Miten rajautuu maaseudun kokenut mies? Avain-
henkilöiden kautta!?!? Etelä-Pohjanmaa on vielä helpompi avainhenkilöiden 
suhteen, koska minulla on kotikenttäetu, entäs Pohjois-Savo? Mistä löydän sopi-
vat avainhenkilöt??? Lähden liikkeelle Etelä-Pohjanmaalta, jotta pääsisin teke-
mään myös haastatteluja, mikä onkin aivan oma juttunsa. /…/ 

Löysimme silti uuden avainhenkilön, Olavin, eläkkeellä nykyisin. Soitan, mutta 
eläkeläisten kiireet vieneet matkalle – huomenna tavoitettavissa. Otin vielä yhte-
yttä Markkuun, khra, jolta löytyy heti joitakin nimiä haastateltaviksi. Hänen pe-
rustelutkin ovat hyviä, miksi juuri nämä miehet! Soitin saman tien yhdelle mie-
helle – jännittää ainakin minua – miten osaan kertoa juttuni riittävän haastavasti. 
– Puhelu oli ihan mukava. Sovimme ajankohdan hänen kotiinsa parin viikon 
päähän. Ensimmäinen haastateltava oli löytynyt! 
Nyt vasta huomaan miten tärkeää on! 
- avainhenkilön löytäminen – mikä asema hänellä on yhteisössä 
- miehille kertominen mistä olen heidän nimensä saanut – sitoutuminen ja pai-

kalliskulttuurin ymmärtäminen. /…/ 

Olli heitti vielä ihan kiinnostavan ajatuksen – pitäisikö avainhenkilön olla nai-
nen, kun haastateltava on mies. Näin olisi mahdollista välttyä miesten välisiltä 
salaisuuksilta ja jännitteiltä!! 

6.10. 
Soitin Olaville. Asiassa mukana, mutta halusi itse ottaa yhteyttä näihin miehiin – 
siis eilispäivän ratkaisu olisikin se, että avainhenkilö hoitaa ensimmäisen kon-
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taktin haastateltavan suuntaan JESSSS! Mutta mistä tiedän, millä odotuksella 
avainhenkilö asiasta kertoo?? Tämä on kuitenkin ihan hyvä kokeilu ratkaista 
pulma avainhenkilö–haastateltava–ketjussa.  

Kaksi tapaa jo käytössä: Markun miehille voin kertoa saaneeni heidän nimensä 
Markulta ja nyt Olavi hoitaa yhteydenoton itse. /.../” 

 
Rakentamani otteen mukaisesti otin ensin yhteyttä haastattelupaikkakunnilla 

asuviin henkilöihin, joiden ajattelin kohdanneen (työ)tehtävissään erilaisia mie-
hiä erilaisissa elämäntilanteissa. Tällaisina avainhenkilöinä ovat olleet kunnan-
johtajat, kunnan kulttuuri- ja liikuntatoimen työntekijät, seurakunnan työntekijät, 
sosiaalityöntekijät ja alueellisten kehittämishankkeiden työntekijät (vrt. Grönfors 
1982, 163). Avainhenkilöiden kanssa olen keskustellut tutkimuksen teemasta, 
aiheesta ja metodiikasta ja sen perusteella he ovat ”haravoineet” ympäristöään ja 
etsineet 35−64-vuotiaita kertomaan suostuvia ja kertomisesta kiinnostuneita 
miehiä. Avainhenkilöt ovat keskustelumme jälkeen olleet yhteydessä potentiaali-
siin haastateltaviin, käyneet heidän kanssaan keskustelun tutkimuksesta ja sen 
metodiikasta ja tiedustelleet heiltä kiinnostusta osallistua tutkimukseen oman 
elämätarinansa kertomisella. Tämän yhteydenoton jälkeen olen saanut avainhen-
kilöiltä haastatteluun suostumuksensa antaneiden miesten yhteystiedot, jotta olen 
voinut sopia heidän kanssaan tarkemmin haastattelun toteuttamisesta. Poikkeuk-
sena tästä menettelystä oli ensimmäinen haastateltava, johon otin yhteyttä suo-
raan avainhenkilöltä saamani tiedon perusteella. 

Kanadansuomalaisia miehiä koskevassa tutkimuksessa Teppo Sintonen 
(1999, 35–36; ks. myös Nilsson 1999, 25) kuvaa hieman samoin haastateltavien 
valikoitumista lumipallomenetelmänä, jossa tutkija itse siirtyy yhteisöön ja etsii 
henkilöitä, joilta voi tiedustella haastateltavia.  

”Aluksi kävin paikallisissa seuroissa, järjestöissä, vanhainkodeissa, kirkoissa 
jne. tutustumassa niiden toimintaan. Samalla tutustuin niiden toimihenkilöihin, 
joilta pyysin tietoja ja suosituksia mahdollisista haastateltavista. Tehdyn haastat-
telun jälkeen pyysin myös haastateltavaa kertomaan toisista mahdollisista haas-
tateltavista. Toinen tapa oli mennä erilaisiin tilaisuuksiin, jolloin oli mahdollista 
pyytää paikalla olevia ilmoittautumaan vapaaehtoisesti haastateltavaksi. Kukaan 
ei varsinaisesti kieltäytynyt haastattelusta.” (emt., 35) 

 
Vastaavasti Jari Kuosmanen (2001, 26–28) kuvaa haastateltavien löytämistä 

prosessina, jossa tutkija vieraili yksikössä, tutustui sen toimintaan ja asiakkaisiin 
ja kysyi asiakkailta halukkuutta osallistua haastatteluun. Ei–marginalisoituneiden 
haastateltavien tavoittamiseksi hän ensin yritti lehti-ilmoitusta, mikä ei tuottanut 
tulosta. Sitten suomalaisten naisten kanssa käydyissä keskusteluissa tuli vihjeitä 
miehistä, jotka voisivat olla kiinnostuneita haastattelusta. Samoin yhteys erää-
seen suomalaiseen yhdistykseen antoi tietoja kiinnostuneista miehistä, joista si-
ten löytyi myös haastateltavia. Oman tuttavapiirin kautta tutustuminen suomalai-
siin miehiin tuotti myös joitakin haastateltavia. Lopuksi artikkeli lehdessä ja sen 
yhteydessä ollut ilmoitus auttoivat löytämään loput haastateltavat. 
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Haastattelupäiväkirjan pohdinnan mukaisesti ”yhteisöön siirtymiseni” Etelä-
Pohjanmaalla oli helpompaa ja toteutui enemmän oman elämänhistoriani varas-
sa. Prosessi oli samankaltainen kuin Kuosmasen (2001) tutkimuksessa kuvattu 
toimintamalli. Pohjois-Savon osalta olen voinut vain turvautua samaan logiik-
kaan kuin Etelä-Pohjanmaalla. Avainhenkilöihin perustuva otteeni on prosessil-
taan hieman lyhyempi kuin Teppo Sintosen (1999) ja Jari Kuosmasen (2001) 
kuvaamat toimintatavat. Haastateltavien etsinnän ketju rajoittui minun, avain-
henkilön ja miehen välille, ja samalla maaseudulla asuvat miehet kohderyhmänä 
rajautui avainhenkilöiden mukaisesti.  

Kävin jokaisen haastattelun alussa keskustelun siitä, miten olin päätynyt 
haastattelemaan juuri häntä. Sitä, miten esimerkiksi Pekka löytyi haastateltavak-
si, muodostui seuraava lyhyt keskustelu. Pekka palasi tähän valikoitumiseen 
myöhemmin arvioiden avainhenkilön kriteereitä: 

Pekka:  ” Niin se Olavi (avainhenkilö) tätä suositteli. Sinä, jos saa sinutella ni ...” 

Harri:  ”Joo kyllä mä Olavin silleen oon oppinu tuntemaan ja ku tiesin, että 
(avainhenkilö)llä sitte ittellä pitkä kokemus ja elämä täällä suunnassa, että 
hän tuntee näitä ihmisiä paremmin. Että mä en rupea arvuuttelemaan, että 
enten–tenten–teelikamenten, että ketähän pyytäis, et se on parempi, että ky-
säsee ensin vaikka joltakin.”/.../ 

Pekka: ”Kyllä joo, kyllä mä sanon, että aivan muutama loppuvuosi niin se on ollu. 
En tiedä, ilimeisesti Olavi ehkä on vähän aavistelu, että ei siellä aina oo ol-
lu niinku pitäis olla. Vaikkei nyt koskaan oo sillä lailla näin puhuttu, mitä 
täs nyt – ei ollenkaan tänne päinkään. Jotta ehkä hän arveli, että tuos voi ol-
la hyvä kohde, haastattelukohde. … Että nyt ollaan vähän huonos jamas.” 
(Pekka 44) 

 
Avainhenkilöiden kommenttien perusteella haastateltavien löytäminen ja 

heiltä suostumuksen saaminen tutkimusta varten ei juuri tuottanut vaikeuksia. 
Käymieni keskustelujen perusteella heidän kokemuksensa olivat samankaltaisia 
Teppo Sintosen (1999) kertoman kanssa. Vastaanotto mahdollisten haastateltavi-
en puolelta oli ollut kiinnostunutta ja varsinkin aiheesta he olivat olleet innostu-
neita (ks. myös Kuosmanen 2001, 35). Samoin omat kokemukseni haastattelujen 
käytännön toteuttamisesta (sopiminen haastattelun ajankohdista, paikoista jne.) 
olivat hyvin myönteisiä. Kaikki ne henkilöt, joihin lopulta olin yhteydessä, myös 
suostuivat haastatteluun. 

Esittelen tutkimukseen osallistuneet miehet lyhyesti seuraavassa taulukossa 
(taulukko 3) heille antamani kutsumanimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. 
Haastatteluista käyttämissäni sitaateissa ja varsinaisen tekstin sisällä olen muut-
tanut nimet, paikkakunnat sekä miehen elämään liittyviä tunnistettavia tekijöitä. 
Miehen nimi on fiktiivinen, mutta ilmoitettu ikä on todellinen haastattelun het-
kellä. 
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Taulukko 3. Tutkimuksessa elämäänsä kertovat miehet 

Esa, 40 

syrjäinen  
maaseutu 

Esa on syntymäpitäjässään työskentelevä nuorempi virka-
mies. Lapsuuden ja nuoruuden hän on elänyt maaseudulla. 
Armeijan jälkeen edessä oli opiskelu ja ammatillinen koulu-
tus toisella paikkakunnalla, josta Esa palasi töihin kotikun-
taan. Tämän jälkeen oli vuorossa avioituminen ja perheen 
perustaminen. Esa asuu perheensä kanssa lähellä kuntakes-
kusta. Perheeseen on syntynyt kaksi lasta. (haastattelu 
15.12.1999) 

Heikki, 44 

kaupungin 
läheinen  
maaseutu 

Heikki on lapsuuden ja nuoruuden kotitilalla elänyt nuorem-
pi maanviljelijä, joka nyt itse jatkaa kotitilaansa. Peruskou-
lun jälkeen hän kävi armeijan, jonka jälkeen aloitti työt ko-
din ulkopuolella huolehtien samalla myös kotitilan töistä. 
Monipolvisen työelämän jälkeen kotitila siirtyi Heikille, 
jolloin ratkaistiin myös tilan tuotantosuunta. Heikki solmi 
avioliitoon ja perusti perheen. Perheessä on kaksi lasta. 
(haastattelu 14.12.1999) 

Jaakko, 63 

kaupungin 
läheinen  
maaseutu 

Pienellä maatilalla lapsuuden ja nuoruuden elänyt Jaakko, on 
nyt jo eläkkeellä oleva toimihenkilö. Jaakon Isä kuoli hänen 
ollessa vielä lapsi. Työelämään kodin ulkopuolelle Jaakko 
siirtyi varhain, mutta asui vielä työelämän alkuaikana koto-
na. Avioliiton myötä perhe muutti kaupunkiin, josta myö-
hemmin takaisin kotiseudun kuntakeskukseen. Jaakon työ-
historia on monipolvinen rakennustyön kautta toimihenki-
löksi. Perheessä on kaksi lasta, jotka ovat siirtyneet jo omaan 
elämään. (haastattelu 29.10.1999) 

Juhani, 64 

ydinmaaseutu 

Juhani on lapsuuden maaseudulla elänyt ja nyt jo eläkkeellä 
oleva virkamies. Äidin kuoleman jälkeen Juhani asui lap-
suuden lähisukulaisten perheessä. Myöhemmin hän muutti 
kaupunkiin isän uuden perheen luo. Juhanilla on takana pitkä 
päivätyö maaseutukunnassa saman työnantajan palvelukses-
sa, jossa hän aloitti opiskelun päättymisen ja avioitumisen 
jälkeen. Perheessä on kaksi aikuista lasta, jotka ovat jo kiinni 
omassa elämässään. (haastattelu 4.11.1999) 
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Jukka, 52 

syrjäinen  
maaseutu 

Jukka on keski-ikäinen maanviljelijä, joka asuu ja vaikuttaa 
syntymäpitäjässään. Lapsuuden ja nuoruuden aika kului 
kotitilalla, josta hän armeijan jälkeen siirtyi toiselle paikka-
kunnalle töihin. Jukka avioitui uudella paikkakunnalla. 
Avioliitto purkautui ja koulutus sekä työtehtävät veivät Juk-
kaa eri puolille maata. Uuden avioliiton myötä perheeseen 
syntyi lapsi ja työelämässä oli jakso ulkomailla, minkä jäl-
keen perhe palasi jatkamaan Jukan kotitilaa. (haastattelu 
15.12.1999) 

Jussi, 62 

ydinmaaseutu 

Jussi on kotitilalla maaseutukunnassa lapsuuden ja nuoruu-
den elänyt keski-ikäinen maanviljelijä. Työelämä alkoi ra-
kennustöissä, jonka jälkeen oli vuorossa ammatillinen koulu-
tus ja siirtyminen toisen alan tehtäviin kaupunkiin. Jussi 
hoiti samalla myös kotitilaa, joka siirtyi hänelle myöhemmin 
kokonaan. Perheen perustamisen jälkeen he asettuivat Jussin 
kotitilalle. Perheessä on kaksi aikuista lasta, jotka ovat jo 
kodin ulkopuolella omassa elämässään kiinni. (haastattelu 
30.11.1999) 

Kalevi, 59 

kaupungin 
läheinen  
maaseutu 

Kalevi on kaupungissa syntynyt työntekijä, jonka varhais-
lapsuuteen liittyy jakso sotalapsena Ruotsissa. Kalevi äiti oli 
yksinhuoltaja. Kalevi sairastui vauvana polioon. Kalevi me-
netti äitinsä tapaturmaisesti nuorena. Koulun jälkeen hän 
siirtyi työelämään ja ammatilliseen koulutukseen. Avioliitto 
ja perheen perustaminen olivat edessä ja perheessä kaksi 
aikuista lasta. Kalevin elämää värittää opiskelu ja monipol-
vinen työelämä eri paikkakunnilla. Myöhemmin hän jäi työt-
tömäksi ja siirtyi varhaiseläkkeelle. (haastattelu 16.11.1999) 

Kari, 43 

ydinmaaseutu 

Maaseutupitäjässä syntynyt ja siellä lapsuuden ja nuoruuden 
ajan elänyt Kari on nuorempi toimihenkilö. Puolison opiske-
lun ja oman työelämän aloittamisen myötä perhe muutti 
suuremmalle paikkakunnalle. Perheeseen syntyi kaksi lasta 
ja myöhemmin perhe muutti uudelle paikkakunnalle pie-
nempään maaseutukuntaan. (haastattelu 5.11.1999) 

Matti, 45 

kaupungin 
läheinen  
maaseutu 

Matti on sukutilaa jatkava nuorempi maanviljelijä. Matin 
perheessä on vaimo ja kolme kotona asuvaa lasta. Matin 
lapsuus ja nuoruus kuluivat kotitilalla työtehtävissä ja myö-
hemmin myös ammatillinen koulutus on tukenut maatilan 
jatkamista. Matin vanhemmat ovat asuneet samassa pihapii-
rissä. Sukupolven vaihdoksen yhteydessä tilan tuotantosuun-
ta varmistettiin, mikä edellytti uusinvestointeja. Perhe asuu 
Matin syntymäkotikunnassa lähellä kuntakeskusta. (haastat-
telu 26.10.1999) 
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Pekka, 44 

kaupungin 
läheinen  
maaseutu 

Lapsuutensa maaseutukunnan sivukylällä elänyt Pekka on 
nuorempi virkamies. Koulunkäynnin jälkeen edessä oli ar-
meija ja ammatillinen koulutus toisella paikkakunnalla. Tä-
män jälkeen Pekka siirtyi työelämään ja hänellä on pitkä 
työsuhde saman työnantajan palveluksessa syntymäkunnas-
sa. Pekka elää avioliitossa ja perheessä on kaksi lasta. Perhe 
asuu Pekan kotikunnassa hieman syrjemmällä kuntakeskuk-
sesta. (haastattelu 25.11.1999) 

 
Haastateltavien löytämisessä pyrin kunnioittamaan kahta periaatetta: miehen 

omaa halukkuutta elämätarinan kertomiseen6 ja yleisemmin omakohtaista halua 
ilmaista itseään kertomalla (ks. Flick 1998, 103–104). Näillä kriteereillä ja 
avainhenkilöiden elämän- ja työkokemuksen perusteella haastateltaviksi löytyi 
hyvin monenlaisia maaseudun miehiä. Matille maatila on siirtynyt suoraan isältä 
ja hän on toiminut maatalousyrittäjänä koko työelämänsä ajan. Heikki, Jukka ja 
Jussi ovat olleet työuransa aikana ensin palkkatyössä kodin ulkopuolella ja myö-
hemmin siirtyneet kotitilalle maatalousyrittäjäksi. Esa, Jaakko, Juhani, Kalevi, 
Kari ja Pekka ovat puolestaan olleet koko työelämänsä ajan palkkatyössä kodin 
ulkopuolella. Ammattinsa ja työsuhdetaustansa mukaan miehet sijoittuvat näin 
sekä maatalousyrittäjiin että palkkatyösuhteessa oleviin. Maatalousyrittäjän li-
säksi miesten työelämätaustana ovat mm. rakennustyöläinen, opettaja, insinööri, 
työnjohtaja ja autonkuljettaja. Lähes kaikilla miehillä lapsuus- ja nuoruusaikaan 
sisältyy eri tavoin työtehtäviä maatalouden piirissä.  

Haastattelussa syntyvien elämäntarinoiden en oleta olevan koko maan mies-
väestöön nähden kattavia tai edustavia, vaan ainutkertaisuudessaan ja henkilö-
kohtaisuudessaan merkittäviä (ks. Bruner 1986, 11–13). Haastatteluun valikoitu-
vien miesten asuinalueen erilainen kulttuurinen tausta ja kuntatasolla mitattuna 
ilmenevä miesten sosiaalinen ja terveydellinen hyvinvoinnintila mahdollistavat 
erilaisten elämäntarinoiden syntymisen, vaikka erilaisuus sinänsä ei ole aineiston 
luonteen perusteella edes tavoiteltava (vrt. J.P. Roos 1988, 145). Teppo Sintonen 
(1999) luonnehtii yleistettävyyden ongelmaa tutkimuksessaan ”ratkaisematto-
maksi”, koska yleistettävyyden vaatimus ja aineiston riittävän yksityiskohtaisen 
tarkastelun vaatimukset eivät kohtaa (ks. myös Alasuutari 1994, 206–209). Satu-
raation (ks. esim. Bertaux & Bertaux-Wiame 1981, 187–191) sijaan hän päätyy 
aineiston ainutkertaisuuteen.  

”Määrällisten yhdenmukaisuuksien asemasta tavoitteenani on pikemminkin tar-
kastella niitä kerronnallisia strategioita, joiden kautta 1920–luvulla Kanadaan 
menneet suomalaismiehet itseään määrittelevät. Sen sijaan, että käsiteltävien 
elämäkertomusten määrän lisääminen tuottaisi parempaa tilastollista yleistettä-

                                                
6 Tiina Silvasti (2001, 41) löysi tutkimuksessaan haastateltavat maanviljelijät kirjeillä, jotka hän 
postitti Melan reksteristä tehdyn poiminnan perusteella. ”Vasta, kun viljelijät antoivat eläkelai-
tokselle luvan luovutaa yhteystietonsa, saatoin ottaa yhteyden viljelijöihin, kertoa lisää tutki-
muksesta ja sopia lisää mahdollisista haastatteluista. Tilanne vaati viljelijöiltä omaa aktiivisuut-
ta eli vastauksen yhteystietojen luovutuspyyntöön.” (kursiivi HJ) 
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vyyttä, se laajentaa erilaisten kerronnallisista strategioista tehtävien tulkintojen 
mahdollisuuksia. Näin ajateltuna yleistettävyysongelma sivuutetaan juuri päin-
vastaisella logiikalla kuin saturaatioajattelussa.” (Sintonen 1999, 175) 

 
Vastaavasti Jari Kuosmanen (2001, 29) kuvaa pyrkimystään haastateltavien 

valinnan yhteydessä siten, että ajatus tutkimuksessa ei ole ollut esittää yleistettä-
vää kuvaa tilastollisessa mielessä. Ambitiona on ollut enemmänkin toimia siten, 
että syvemmältä tasolta ymmärtää tosiasioita, olosuhteita ja prosesseja, jotka 
ovat toimineet suomalaisten miesten marginalisoitumisessa. (ks. myös emt., 38–
39). Tapa jolla haastateltavat löydetään, liittyy näin kysymykseen aineistosta 
tehtävien tulkintojen yleistettävyydestä. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on katsot-
tu olevan luonteenomaista se, että siinä ei ole tarkoitus tehdä samalla tavalla em-
piirisesti yleistettäviä päätelmiä kuin tilastollisessa tutkimuksessa. (ks. Eskola & 
Suoranta 1999, 66; Cuba & Lincoln 1996, 87; Alasuutari 1994, 206–209) Tämä 
korostaa mm. aineiston järkevää kokoamista (Sulkunen 1990, 272–273). Matti 
Virtanen (2001, 46–51) onkin pohtinut yleistettävyyden probleemaa tutkimuk-
sessaan suomalaisen yhteiskunnan sukupolvista valinnaisena edustavuutena.  

”Sekä survey että kohdennetut menetelmät eivät tällä tasolla poikkea toisistaan: 
haetaan sellaista kohderyhmän tyypillisyyttä, jollaisiksi ”olosuhteet” ovat ihmi-
set muovanneet. Edustavuuden tislaa esiin tutkija menetelmillään – on se sitten 
survey tai kohdennettu tapaustutkimus.” (emt., 48) 

 
Kun Pertti Töttö (1997, 83) tarkastelee tilastollisen ja laadullisen tutkimusot-

teen erilaisia lähtökohtia niiden pyrkimyksissä ilmentää edustavasti tutkittavana 
olevaa ilmiötä ja sen tyypillisyyttä, Matti Virtanen korostaa tilastollisen keski-
määräisyyden rinnalla laadullisen aineiston luomaa tyypillisyyttä. Tässä tutki-
muksessa maaseudun miehet ovat omalla tavallaan valinnaisen edustavuuden 
perustella löytyneitä haastateltavia ja tulosten yleistettävyys on lukijan oman 
tulkinnan siirrettävyyttä, puhuttelevaa yleistettävyyttä (Hoikkala 1993, 292). 

 
Haastattelut kotona ja muualla 
 
Haastattelutilanteen luominen tutkimuksessa on olennainen tekijä mm. ai-

neiston keruun onnistumisen kannalta (ks. esim. Eskola & Suoranta 1998, 86–
94). Haastattelutilanteet pyrinkin luomaan mahdollisimman rauhallisiksi ja tur-
vallisiksi (Grönfors 1982). Vilma Hänninen (1999, 118) korostaa narratiivisessa 
haastattelussa haastattelutilanteen luottamuksellisuutta, tasa-arvoisuutta ja intii-
miyttä erityisesti sen vuoksi, että voidaan turvata tutkijalle kerrotun tarinan yh-
denmukaisuus itselle kerrottuun tarinaan nähden. Tällöin käytössä oleva aineisto 
heijastaa parhaalla mahdollisella tavalla tutkittavan henkilön ajatuksia ja mielen 
liikkeitä.  

Kotona tehdyt haastattelut olivat tunnelmaltaan lämpimiä ja ystävällisiä. Ti-
lanteista välittyi miesten valmius keskustella omasta elämästään ja samalla halu 
panna itsensä likoon kertomisen muodossa. Kotona muiden perheen jäsenten 
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(puoliso, lapset) rooli muodosti joissakin tapauksissa tarinan kertomiselle oman 
kehyksensä. Haastattelupaikan ja ajankohdan valinnan ensisijaisena kriteerinä oli 
kuitenkin niiden sopivuus haastateltavalle itselleen (ks. Aro 1996, 48). Kolman-
sien mukana olo ja liittyminen kerrontaan ei mielestäni sinällään häirinnyt haas-
tattelua tapahtumana, vaan enemmänkin se kertoi perheen sisäisestä rakenteesta 
ja ilmapiiristä (vuorovaikutuksesta). 

Heikin haastattelu muodostikin muihin haastatteluihin verrattuna erilaisen 
kontekstin, jossa vaimo Kaija osallistuu Heikin kerrontaan sekä fyysisellä läsnä-
olollaan että kerronnallisilla kommenteillaan ja tulkinnoillaan. Esimerkkinä tästä 
on Heikin ja Kaijan välinen rakentava vuoropuhelu tilanteessa, jossa Heikki ker-
too kotitalon tulipalosta elämänvaiheessa, jossa he olivat aloittamassa yhteistä 
elämää. Heikin ja Kaijan puhe liittyvät toisiinsa ja muodostavat ketjun, jossa 
kumpikin omalla kerronnallaan tukevat Heikin aloittamaa kertomusta tulipalosta 
ja lisäävät tarinaan elementtejä työstä ja toimeentulon muodosta.  

Heikki: ”Sitten tulloo kyllä aika jyrkästi vähän alaspäin. Tiiäkkö minkä takia. … 
Palo talo. … Niin … sillon vois kyllä käyä viivan alapuolellaki aika rankas-
ti. /.../ Että, joo silleen oli semmonen jotenkin, että ei tiennä, että jatkanko 
tässä vai mitä pitää tehä silleen. /.../ Ja keittiön kaapit, ku me oltiin, että ti-
lataan sitte kuhan saahaan ikkunat ja laitetaan ja ...” 

Kaija: ”... ja miekin vielä muutin Helsingistä sillon. Myö ei oltu kihloissa eikä 
mittään, mutta mä olin niinku Helsingistä pois tulossa /.../ sen remontin ta-
kia vein tavarat tuonne, mistä mä oon kotosin, että eipähän oo sitte tiellä. 
Mutta luojan kiitos vein sinne. Kun mä olisin sinne ullakolle, niin kaikki 
olis palanu sinne yläkertaan. Mut varmasti se – 86 vuos ol semmonen, että 
ku se palo, niin heinäkuun puoleen välliin kyllä aika paljon asioita piti rat-
kaista, että varmasti meiän yhteinen …” 

Heikki: ”Se ol toukokuun yheksäs päivä, eiks ollu. (Kaija: hmm) Sillon niin se tota. 
Siinä vaiheessa oli kyllä vähä semmosta, että meillä ei ollu oikeen, /.../ … 
se oli näin, että teki mieli, että pitäsköhän lähteä muualle töihin. /.../ … Joo 
se oli siinä vaiheessa ku tuntu, että siinä ei niinkun, jos aatellaan mullikoi-
taki pittää, niin siinä pitäs hirmu kallis rakennus tehä ja /.../ ... Ja sillee sitä 
piti miettiä ...” 

Kaija: ”Ja minä yritin kaikkia muuta elinkeinoa, ku hevosia, mutta aina palas he-
vossiin.” 

Heikki: ”Se on jännä silleen ollu /.../ vähän semmosta tosiaan ihan tuurin peliä sil-
leen. Tää kävi kyllä tässä sillee, että ku palo tää, että sillon jo vähän mietin, 
että rakennankokaan ennää tänne. Sen verran kuitenkin kovvaa on ollu tiä-
läki se homma, et jos tuota. Että tekis jotaki muita ratkaisuja tahansa. Mutta 
sitte kuitenkin jostakin saapi silleen semmonen kipinä, vähäsen mietittiin ja 
kulettiin ja laskettiin.” (Heikki 44)  

 
Katkelma Heikin elämänkertomuksesta kuvaa samalla hyvin Heikin ja Kaijan 

välistä suhdetta elämänkertomuksen kokonaisuudessa: asioiden yhdessä pohti-
mista, toisen kuuntelemista ja kuulemista, keskustelua. Heikin ja Kaijan tapa 
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työstää elämäntapahtumia on omalla tavallaan temaattinen ja tasa-arvoinen tul-
kintojen, ehdotusten ja ratkaisujen kannalta. 

Työpaikalla tehdyissä haastatteluissa ”häiriötekijöitä” oli jonkin verran 
enemmän, mutta ei kuitenkaan haastattelua rikkovasti. Työpaikka tai ulkopuoli-
nen tila haastattelun paikan valintana perustui haastateltavien ajankäyttöön ja 
tavoittamiseen. Pekan elämänkertomuksen kerronnan ajankohta sijoittuu hänen 
elämänkulussaan vaiheeseen, jossa hänen oman tulkintansa mukaan tulevaisuus 
joidenkin asioiden suhteen on enemmän epävarma. ”Voi olla, että ratkaisujen 
aika on … pikku hiljaa täs. Mutta tietysti aina ajatteloo, että se käyrä lähtis tänne 
näin (ylöspäin).” (Pekka 44). Haastattelupaikan valinta ei ehkä ollut paras mah-
dollinen, vaikka se perustuikin Pekan omaan ratkaisuun.  

Pekka: ”Ehkä se tietysti lapsuudesta ehkä pitäis lähtiä tämä, jos ajatellaan tätä elä-
män kaarta nin. Se on aika merkittävä niin. Kyllä mä sanosin lapsuudesta, 
että … tämä on vähän tällaista (tarkistaa oven) … olis ehkä tietysti, mutta.” 

Harri: ”Jos tuntuu siltä, että paikka ei oo oikea, ni sit pannan heti poikki, koska 
tuota niin mä en halua sillä tavalla ollekkaan tehdä, että tulis semmonen 
olo, että on hankala kertoa.” 

Pekka: ”Joo no eihän täs nyt.” 

Harri: ”Saat ihan, tee ihan oma ratkaisu.” 

Pekka: ”Joo mennään nyt tässä, ei täs nyt mitään tuota, mitään dramaattista, eikä 
sellaista tietysti oo tapahtunu, mutta kuitenkin aina vähän, ymmärrät, että.” 

Harri: ”Joo, ja nämä on aina toimistorakennukset usein tämmöisiä.” 

Pekka: ”Ne on vähän tämmöisiä.” (Pekka 44) 
 
Haastattelijana haastattelutapahtumat (tila, haastattelun rakenne, vuorovaiku-

tus jne.) koin luonnollisina ja myös oman roolini luontevana. Haastateltavien 
osalta tilannetta voisi yleisellä tasolla hyvin kuvata odottavana ja myös jännitty-
neenä. Jännittyneisyys liittyi ennen kaikkea siihen miten mies itse ajattelee juuri 
hänen elämätarinansa olevan riittävän ”hyvä” tutkimustarkoitukseen. Haastatel-
tavat pohtivat kysymystä vakavasti sekä haastattelujen alussa että haastattelua 
lopeteltaessa, kuten seuraavaista Pekan, Jaakon ja Juhanin tarinoiden katkelmista 
käy ilmi. (vrt. Kortteinen 1992, 84) 

 
Pekka: ”Niin joo … kuten sanottu niin mä en varmaan aivan paras mahdollinen 

oo kyllä sulle tutkimus … ehkä se täs vähitellen sitte, kun on hyvä tuota 
tenttaaja ja näin, ohjaaja sanotaan … ehkä se siitä avautuu.” (Pekka 44) 

--------------- 
 
Jaakko: ”Mäkin tunnen vähän vastuuta, että saisit oikiaa aineistoa tähän.” (Jaakko 

63) 
--------------- 
 
Harri: ”… komeasti tiivistetty, kaikki ne tärkeimmät, tärkeät asiat tulee siinä … 

hienoa … kiitos sinulle … 
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Juhani: ”... tiedä mitä tästä saat, mutta … kohtelias oot ja jo ihmisiä paljon haas-
tatellut. Teidät mitä sieltä tulee, mutta tuota ni, mut kumminkin minä etu-
käteen vaan ajattelin, kun mä sille Olaville (avainhenkilö) panin hanttiin. 
Että kuule ei, mun elämäni on ollu semmonen tavallisen, hyvin yksinker-
tainen ja ei niin hirveesti laaksoa jos ei kukkulaakaan. Että mitä mä os-
saan sanoa ja kertoa, että kun mä en on mikään niin kertoja tyyppi kui-
tenkaan omasta mielestäni.” 

Harri: ”Niin tuohon vois kyllä sanoa sen, että kyllähän täs tarinaa on, että ei voi 
kyllä sanoa, että eikö olis kerrontaa, kertojatyyppiä, että tästähän syntyy 
todella minun mielestä hyvä tarina …. ” 

Juhani: ”No jos sä koet sen niin, nin silloinhan sulle on hyötyä tästä käynnistä.” 
(Juhani 64) 

 
Varovaisuudesta ja epäilyistä huolimatta kaikki haastattelut toteutuivat yhtei-

sen suunnitelman mukaan, ja pienen alkuverryttelyn jälkeen tarinoinnit etenivät 
luonnikkaasti. On kuitenkin hyvä huomata, että edellä olevat kommentit ovat 
tässä muodossa irrallaan tarinayhteydestä, jolloin niiden sisällöt eivät kokonai-
suudessaan välity lukijalle. Kun kommenttien taustalle asettaa esim. itsetunnon 
merkityksen elämänkulun juonena, perusteellisuuden ja rehellisyyden omaan 
työelämään liittyvänä tekemisen tapana, kommenttien merkitys jäsentyy osaksi 
kertojan omaa elämänasennetta elämäänsä nähden. Oman elämän tapahtumien 
vähättelyn tai epäilyn sen laajemmasta merkityksestä voikin osittain ymmärtää 
osaksi miehen kokemusta, jossa se tärkeä on jossakin muualla kuin miehen 
omassa elämässä. Tutkimusaineiston näkökulmasta tärkeää on, että kerronta on 
omakohtaista. Elämänkertomuksen tärkeimpänä kriteerinä Charlotte Linde 
(1993, 21) toteaakin olevan, että se välittää kertojan henkilökohtaisia, ei siis ylei-
siä, arviointeja itsestään tai kertomuksen tapahtumista ja että kertomus on yli-
päänsä kertomisen arvoinen ja näin toistettavissa useamman kerran. 

Kotona käytyjen keskustelujen päätteeksi juotiin kahvit ja käytiin myös pa-
lautekeskustelua haastattelutilanteesta ja tutkimuksen teemasta. Kahville siirty-
minen oli luonteva tapa päättää yhteinen keskusteluhetki ja se ikään kuin sekä 
vapautti tilanteen että antoi sille yhteisesti tulkitun päätöskohdan.  

Harri: ”Hyvä, minä varmaan tässä vaiheessa lämpimästi kiittelen sinua” 

Jaakko: ”Ei mitään, kuule käykö, että laitan kahvit tippumaan juodaanko 
kahvit.” (Jaakko 63) 

 
Näistä keskusteluista ei ole nauhoitettua aineistoa, mutta pääsääntöisesti kah-

vipöytäkeskustelu nosti esiin teemoja yleisemmin yhteiskunnan kehityksestä ja 
päivänkohtaisista kysymyksistä (esim. presidentin vaalit) sekä maaseudun ase-
man muutoksesta ja syrjäisemmällä maaseudulla elämisen ja asumisen mahdolli-
suuksista (muuttoliike, palvelujen katoaminen ja työllisyys). Mikäli puoliso oli 
kotona, hän osallistui myös aktiivisesti viimeistään tähän keskusteluun. Yhteisen 
jälkikeskustelun merkitys tutkimuksen kannalta oli ennen kaikkea siinä, että se 
antoi minulle mahdollisuuden ymmärtää syntyvää elämänkertomusta paremmin. 
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Työpaikalla tai ulkopuolisessa tilassa tehdyt haastattelut päättyivät hieman lyhy-
emmän kaavan mukaan. Tällöinkin haastattelun lopuksi juteltiin vielä hieman 
yleisistä asioista, kuten esimerkiksi Jukan kanssa talousnäkymistä ajankohtaiseen 
kunnan talousarviokeskusteluun liittyen ja sen jälkeen lähdettiin jatkamaan päi-
vän toimia. Esan haastattelu tehtiin hänen työpaikallaan koululla, koulupäivän 
aikana, ja olosuhteiden myötä haastattelu myös loppui tehdyistä haastatteluista 
ehkä kaikkein eniten miehen kerrontaa keskeyttäen. Tämänkin tapaaminen ja 
keskustelu päättyi tunnelmaltaan lämpimänä ja ennätimme vielä varsinaisen 
haastattelun päätyttyä vaihtaa muutaman sanan. 

Harri: ”No tuota niin kello käy tuossa jo 11 ja sullaki alakaa työt, taas seuraavat 
vaiheet, muutaman hälytyksen jäläkeen painaa päälle. Jos vielä yrittäisit jo-
tenkin tiivistää selviytymisen /…/” 

Esa: ”No joo, no tuota se nyt lähtee niin yksinkertaisesta jutusta minun selviy-
tymisen ainekset. /…/ Tekeminen on tärkeää. … tekeminen on tärkeää, 
niin.” 

Harri: ”Se on monta tullu kertaa, sä oot kuvannu, että rupeaa sormet syyhyymään 
jo.” 

Esa: ”Kyllä näin on. Et se tekeminen voi olla niin monenlaista, monenlaista ja 
täällä on hirveän paljon asioita, jotka mahdollistaa sen tekemisen. Sinä se 
lyhykäisyydessään. Ja monesti niinku miettii, sitä kaikkia ja varsinkin vii-
mevuosien vaihteen jäläkeen, ni oonko minä onnellinen. Ni minun täytyy 
sanoa, että erittäin. Ja tuota, että onko se tulevaisuus niin mitä tahansa, ni 
en minä usko tätä viiään minnekään.” 

”--- puhelin soi ja haastattelu päättyi siihen --- ” (Esa 40) 
 
Miesten haastattelut sujuivat ja rakentuivat ilman suurempia ongelmia. Haas-

tattelutilanteiden ”helppous” yllätti, koska olin varautunut erilaisiin vaikeuksiin 
tavoittaa haastateltavan luottamus ja saada haastattelutilanne toimimaan mahdol-
lisimman luontevasti. Jouduinkin pohtimaan onnellisuusmuurin (Kortteinen 
1982, 113; Kortteinen 1992, 42–44; J.P. Roos 1987; 1988) merkitystä ja ilmiasua 
sekä luottamuksellisen suhteen luomiseen tarvittavien ”miehisyysriittien” ole-
massaoloa. Matti Kortteinen (1992, 94–104) kuvaa tutkimuksensa haastatteluti-
lannetta pitkänä prosessina, jossa erilaisten toimintojen, kuten saunailtojen, kos-
kenlaskujen ja yhteisten ajanviettojen, kautta haastattelija ja haastateltava(t) lä-
henevät toisiaan. Omassa käytännössäni olen haastattelupäiväkirjassa 
(4.11.1999) erään haastattelumatkan jälkeen pohtinut asiaa seuraavasti: 

”Ensimmäisen kerran tuli mieleen ”salaisuusmuuri” – onkohan sittenkään kaikki 
näin tasaisen harmonista. Kahvilla istuttaessa (mies) itse ottaa asian esiin ja va-
kuuttelee, kyselee ovatko muut tohtineet kertoa elämäänsä sellaisena kuin se to-
della on. Oma tarinansa on elämänsä mukainen! Keskustelupätkä ei ole vakuut-
telua, vaan pikemminkin toteavaa – jospa se sitten onkin juuri näin ja miksei sai-
si olla! Haastattelun alussa kertoi suostumuksestaan, että empi, koska oma elä-
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mänsä on tasaisen harmoninen, ettei siinä varmaankaan ole tutkimuksellisesti 
mitään kiinnostavaa.” 

 
Oma osuutensa tilanteiden rakentumiseen lienee haastateltavien valikoitu-

misprosessilla, mikä ruokkii mahdollisesti helpompaa lähestymistä. Tässä suh-
teessa kerättyjen elämäntarinoiden syvyyttä ja oikeudellisuutta lieneekin pohdit-
tava vielä tarkemmin tarinoiden tuottamisehtojen näkökulmasta, kuten Teppo 
Sintonen (1999, 33–34) on lähestynyt asiaa: 

”Usein nimenomaan tutkijan itsensä tekemän kenttätyön on katsottu olevan teki-
jä, joka on taannut tutkimuksen ”oikeellisuuden” ja luotettavuuden. Tutkimuk-
sen aineisto ja tulokset ovat siis ”aitoja” ja ”oikeita”, koska tutkija on itse käynyt 
ne kentällä toteamassa ja dokumentoimassa. Itse kuitenkin katson, että tutkimuk-
sen ”luotettavuus” ja ”oikeudellisuus”, jotka muuten ovat hyvin suhteellisia kä-
sitteitä, eivät ensisijaisesti riipu tutkijan kentällä olosta tai – olemattomuudesta 
sinänsä. Pikemminkin kyse on aineistosta tehtävien tulkintojen järkevyydestä ja 
loogisuudesta. Lopultakin mikä tahansa aineisto on aina monitulkintainen, ja eri-
laisten tulkintojen hyödyllisyys ja käyttökelpoisuus määrittyy tutkimuksen ko-
konaisnäkökulmasta ja tavoitteesta käsin.” 

 
Itse arvioin viimeisten haastatteluiden aikana pitäytymistäni alkuperäisessä 

suunnitelmassa tehdä haastattelut yhdellä kertaa valmiiksi kertojan subjektivi-
teettia kunnioittaen. Käydyt keskustelut miesten kanssa olivat muodostuneet niin 
monipolvisiksi ja sisällöltään niin monikerroksisiksi, että pohdin vakavasti uu-
delleen haastattelun mahdollisuutta. Uusinta haastattelut jätin kuitenkin tekemät-
tä alkuperäisen yhteen haastattelukertaan perustuvan suunnitelman ja idean mu-
kaisesti. 

3.2.2. Haastattelun kulku 

Haastattelutilanne aloitettiin tavanomaisin tutustumismenoin, jolloin vaihdettiin 
päivän kuulumiset ja vähitellen lähestyttiin tutkimusteemaa. Haastateltavan lä-
hestymisen ja suhteen luomisen häneen on katsottu usein olevan onnistumisen 
kulmakivi. Varsinkin haastattelijan oman elämän ja elämäntilanteen suhteutta-
minen haasteltavan elämään voi edesauttaa haastattelun kulkua. Matti Kortteinen 
(1992, 37–38) kuvaa tätä vaihetta suhdepelinä, jossa koetellaan puolin ja toisin 
mitä voidaan kertoa. Haastattelutilanteiden aloitukset olivat erilaisia ja tutustu-
minen sekä suhteen luominen olivat tilannesidonnaisia. Olennaista näissä tapaa-
misissa on se, että minun kontaktiani mieheen on edeltänyt avainhenkilön kansa 
käyty keskustelu tutkimukseen osallistumisesta.  

Tutustumiskeskustelun jälkeen kerroin haastateltavalle tutkimuksen tarkoi-
tuksen ja kuvasin tulevan keskustelun idean (ns. intro). Seuraavassa on esimerkki 
Heikin haastattelusta, jossa olimme hänen ja Kaijan (vaimo) kanssa ensin yhdes-
sä tutustuneet tilan rakennuksiin ja Heikin työmaahan (ks. tarkemmin luku 5.1.). 
Haastattelutilanne oli näin jo alkanut ennen varsinaista elämänkertomuksen tuot-
tamista. 
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Harri: ”Joo elikkä nää on ollu tälläsii haastatteluja tai oikeastaan keskusteluja, 

jotta mulla ei tosiaan oo semmosia suoria varsinaisia kysymyksiä, et mä 
kysyisin jotakin ja sitten vastaisit. Vaan nää on enemmänkin tällaisia 
elämätarina juttuja, elikkä tuossa on niinku kertonu sitä mitä elämässä on 
tapahtunu. Ja yks mikä, jos sopii niin voiaan tehä tällainen, tai voisit tehä 
tällaisen, että pienen piirustus tehtävän antaisin sulle. … Vaikka joku le-
hen pätkä vaan ... taikka sekin riittää siihen alle. Toihan on hyvä, He-
vosurheilu, miten sattukaan, aika yllättävää tässä talossa.  

Tämmösen tuota niin mä pyytäsin sua, että jos kynän sulle tuosta. Tämä 
on tämmönen mitä kutsutaan elämänviivaks. Ja tuota nin idea tässä on 
hyvin yksinkertainen silleen, että täsä on tällainen aika, lähtöökö siitä sit-
te mistä sä itte haluat lähteä liikkeelle, lähteekö se siitä lapsuuden kodista 
vai lähteekö se siitä kun ootta naimisihin menny vai mikä on sulle sem-
monen tärkeä paikka. Saat ihan, voit ite sen kohdan mistä haluat lähteä. 
Ja tässä nyt on kuvitteellisesti tää syksy. Suurin piirtein noilla kohilla.  

Sitte täsä on tällanen, niinku ajatus siitä, että elämä on semmosta, että 
tuntuu, että se menee ihan mukavasti. Että ei oo suurempia murehia eikä 
huolia, ja kaikki sujuu ja semmonen tunnelma on korkealla ja elämä 
maistuu. Ja sitte viivan alapuolella on taas se niinku meille jokaiselle tu-
lee jossakin vaiheessa aina se, että nyt näyttää siltä ja tuntuu siltä, että 
kaikki ei oikeen mee putkeen ja tihkasee enemmän ja vähemmän. Ja ne 
sattuu meillä ite kullakin eri aikoihin. Samanlaisiahan ne ei koskaan oo, 
että jokaisella eri asiat on erilaisia. Ja tän piirustuksen tarkoituksena ois 
nyt sitten se, että kun sä lähdet tästä, nin miettisit vähä, että millä tavalla 
sun elämä on kulkenu. Ku sä lähet siitä, vaikka sitte lapsuudesta liikkeel-
le, ni lähtikö se ylähä päin ja jos se putos alahapäin niin mitä siinä tapah-
tu. Jos taas lähti kipuamahan, niin mikä sen sai sinne ylös kipuamaan, jos 
taas tipahti alaspäin niin mitä siinä tapahtu.” 

Heikki: ”Tähänkö pitäs tuota kirijottaa sitte välillä?” 

Harri: ”Ei sun tartte kirjottaa. Sä voit vaikka piirtää sen ja sitten voit laitta ittelle 
semmosia merkkejä, vaikka vuosluvun jos haluat. Niin mä yritän sitte ky-
syä sulta tarkemmin aina, että mikä siinä kohassa oli. Elikkä tämän tarko-
tus on nyt yksinkertaisesti se, että ikään kuin tälle tarinalle tulee semmo-
nen juoni, että ei tartte miettiä että mistähän seuraavaks puhuis. Kun sen 
piirtää tähän niin tietää, että toi asia se on mikä seuraavaks jutellaan.” 
(Heikki 44) 

 
Introjen rakenne oli aina samankaltainen, mutta niiden ilmiasut vaihtelevat 

kerrontatilanteen ja haastateltavan oman orientaation (aktiivisuuden) mukaan. 
Tulevaa kerrontaa ajatellen introjen aikana omassa puheessani muodostin raamit 
ajalle, jonka puitteissa keskustelua miehen elämästä olisi tarkoitus käydä. Toinen 
tärkeä havainto intron sisällöstä on miehen elämäntilanteiden nostaminen kerron-
taa jäsentäviksi tekijöiksi. Kolmas introissa oleva viesti liittyy tunteen tai pa-
remminkin tuntemisen huomioimiseen kerronnan aikana. (vrt. Åström 1990, 
332–336) 
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Haastattelun metodissa yhdistin elämänviivan piirtämisen ja kertomisen, jos-
sa elämänviivan piirtämisen tarkoituksena oli antaa kertojalle väline oman ker-
ronnan jäsentämiselle ja helpottaa kerronnan aloittamista. Kerronnan aikajänne, 
elämäntapahtumat ja kokemuksellisuus liittyvätkin lähtökohtaisesti elämänviivan 
rakenteeseen. Aineistollisesti elämänviivat oli tarkoitus alun perin jättää enem-
män marginaaliseksi suhteessa tarina-aineistoon. Aineiston kokoamisen jälkeen 
piirretyt elämänviivat alkoivat kuitenkin puhutella entistä vahvemmin myös 
omaehtoisena aineistona (ks. luku 6).  

Kaksi haastateltavaa (Jussi ja Jukka) jättivät elämänviivan piirtämättä koko-
naan. Elämänviivojen piirtämättä jättäminen perustui minun ratkaisuuni kyseisen 
haastattelun aloitushetkellä (vrt. Räsänen 1993, 14–15). Muut haastateltavat piir-
sivät viivan joko hahmoksi oman tarinansa alussa ja täydensivät sitä sitten tari-
nan edetessä tai sitten piirsivät elämänviivaa tarinoinnin aikana. Koska viivan 
piirtämisen tarkoitus oli alun perin olla vain apuväline miehen kerronnan tuke-
miseksi, en näiden kahden haastattelun kohdalla katsonut piirtämisen palvelevan 
kokonaistilannetta. Tulkintani perusta oli siis puhtaasti tilannesidonnainen enkä 
enää pyytänyt miehiä erikseen piirtämään elämänviivansa.  

Jussin haastattelun alkutilanteena oli tapaaminen hänen kotonaan. Saavuin 
paikalle sovittuna aikana työpäivän jälkeen. Jussi oli juuri lopettelemassa navet-
tatöitä, kävi pesulla ja istuimme olohuoneeseen keskustelua aloittamaan. Is-
tuimme vierekkäin pöydän äärellä, televisio oli auki ja tunnelma raskaan työpäi-
vän jälkeen raukea. Intro oli samankaltainen kuin muissakin haastatteluissa: ker-
roin, miten hänet olin haastateltavaksi löytänyt ja mikä on haastattelun tarkoitus. 
Tarinoinnin aloittamisen kytkin mahdollisuuteen aloittaa lapsuudesta, johon Jus-
si tarttui heti, ja sen jälkeen tarinointi alkoi vieden mukanaan. Pyynnölle piirtää 
elämänviivaa ei tullut enää sopivaa paikkaa, joten jatkoimme keskustelua ja tari-
nointia dialogina. 

Harri: ”Kun tää on semmonen idea täs tutkimuksessa, että tarkotus olis jollaki ta-
valla yrittää nostaa esiin miehen elämää maaseudulla. Ja varsinkin nyt täs, 
kun näit muutoksia on ollu kohtalaisesti. Erinäköstä suuntaan ja toiseen, 
mutta muutoksia kuitenki ...” 

Jussi: ”On ollu vähän liika rajuja maataloutta kohtaan ainakin (naurahtaa) ... niin 
... siinä kysytään, kysytään konstia, että niin selviytyy. ... Joo ... tietysti se 
on tilakohtaista paljo tuota, jotka on vanhoja sukutiloja ja kovat aarniomet-
sät niin, pakkohan niiden on selvitä hetken aikaa ainakin. Mutta mitenkä 
jatkossa, mistä otetaan sitä lisätuloa. Että meikäläisellä se on nyt jo loppu-
vuodet menossa, että eihän täs ny enää pääse kuinkaan käymään ...” 

Harri: ”Joo tosiaan, nin ajatus oli semmonen, kun on näitä haastatteluja teheny et-
tä, et voitas vähä niinkö lähtee liikkeelle, vähä kauempaaki, elikkä ihan sitä 
omaa elämää läpikäyden, että ...” 

Jussi: ”Joo kyllä me voidaan lähteä talvisodasta asti. Minä muistan sen ajan. Minä 
olin vasta kolmen vuoden silloin, mutta niin kuin eilisen päivän, kun (lähi-
kaupunkia) pommitettiin. ...  
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Harri: ”Sä oot jostakin tästä sitte, sun kototila ...”  

Jussi: ”Tämä on mun kototila – tämä sama paikka – sitte vedettiin niitä niin kun 
ryssänverhoja.” (Jussi 62) 

 
Oman tilanneolettamukseni perustella tein tulkinnan, jonka perusteella viivan 

piirtäminen ei sopinut tähän tilanteeseen, vaan saataisi pikemminkin rikkoa ole-
van tunnelman ja Jussin aloittaman kerronnan. Tämän vuoksi en pyytänyt Jussia 
piirtämään elämänviivaa, vaan jatkoimme tarinointia. Ehkä juuri tämän ratkaisun 
seurauksena kerronta jatkui enemmän haastattelua muistuttavana kuin Jussin 
omaehtoisena kerrontana. Oma roolini oli muihin miesten haastattelutilanteisiin 
nähden aktiivisempi ja tein enemmän Jussin kerrontaa eteenpäin vieviä suoria 
kysymyksiä. Kokonaisuudessaan Jussin elämänkertomuksessa on myös enem-
män ulkokohtaista kerrontaa. Keskustelutilanteena ja elämänkertomuksena Jus-
sin tarinointi oli lopulta hyvin kiinnostavaa ja asiaan paneutuvaa, josta omalla 
tavallaan kertoo haastattelun päättyminen vaimon kanssa yhteiseen kahvihet-
keen. Kahvin äärellä kävimme vielä kiinnostavan keskustelun presidentinvaalista 
ja siihen liittyen aluepoliittisista ratkaisuista, jotka koskivat syrjäisempien seutu-
jen elinolosuhteita. Erityisesti pinnalle nousivat terveydenhuollon palveluiden 
tuottaminen ja saatavuus sekä muuttoliike ja elämisen edellytykset kunnassa. 

Jukan kanssa tapasimme kunnantalolla, jossa hän oli asioimassa ja hoitamas-
sa luottamustehtäviinsä liittyviä asioita. Oman tulkintani mukaan hetki oli kovin 
kiireinen, ja kerrottuani tutkimuksen ajatuksen ja siihen liittyvän elämänviivan 
idean tein ratkaisun, että sujuvoittaakseni kerrontaa jätän tällä kertaa elämänvii-
van piirtämisvaiheen väliin. Jukka itsekin viittaa tarinoinnin alussa elämänvii-
vaan, mutta sen piirtäminen jää vilkkaan kerronnan jalkoihin, enkä enää tartu 
hänen ehdotukseensa. 

Jukka: ”Semmonen optimisti ja se, että … mulle tälle viivan alapuolelle nin tuota 
ni siinä varmaan ni tuloo aika vähän tavaraa, koska tuota sillonku mä … 
synnyin kuitenkin –47 ja siitä on tuota aikaa 52 vuotta. Ja tuota sillon, sen 
jälkeen mä muistan sen, kun koulua muuta käytiin.” (Jukka 52) 

 
Ratkaisuni oli kuitenkin ehkä turhan rajoittunut, sillä keskustelu Jukan kanssa 

oli todella intensiivinen eikä se kestollisesti lopultakaan eronnut lainkaan muista 
haastatteluista. Jukka tarinoi elämäänsä mielenkiintoisesti ja kaikessa rauhassa 
ajan kanssa. Jukan kertomuksessa elämänviivan piirtämättä jättäminen ei mieles-
täni näkynyt tarinoinnin etenemisessä tai sen intensiteetissä henkilökohtaisuuden 
suhteen. Tässä suhteessa elämänviivan piirtämiseen ja elämänviivaan elämän 
kuvana onkin syytä suhtautua kriittisesti (ks. luku 6). Oman tulkintani Jukan kii-
reisyydestä paljastuu haastattelun lopetuksessa, jossa lähes keskeytän Jukan tari-
nan miehen roolin muutoksesta vetoamalla hänen jo tuottamaansa monipuoliseen 
ja mielenkiintoiseen kerrontaansa. 

Jukka: ”Ja varsinkin joku hankinta … se kyllä päätettään yhessä, keskustellaan 
niin pitkälle, että molemmat sitä miettii, mutta sitte … tai jos tulloo äkki ti-
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lanne, että tartee tehä se päätelmä jostakin asiasta noppeesti niin, mä oon 
noppeemi … ja se, että tuota jos päätös tehhään ni se ei sitten saa olla sel-
lainen, että … sitä jauhetaan toinen … ” 

Harri: ”Niin sulla oli vähän sama periaate tuossa jo aikasemmin politiikan puolel-
la … päätös on päätös ja pulinat pois.” 

Jukka: ”… niin se siinä on se päätös …ei mulla oikeen muuta semmosta tuu mikä 
nostaisi miehen roolin silleen … ” 

Harri: ”Hyvä, minä kiitän jo tässä vaiheessa. Tätä kyllä kuuntelis vaikka kuinka, 
vielä mielellään enemmänkin, sulla on tosi, tosi vaiherikas ja tuota ni nin 
monipuolinen.” (Jukka 62) 

 
Kahden elämänviivan piirtämättä jättäminen tuntuu jälkikäteen arvioiden 

harmittavalta, kun analyysin edetessä elämänviiva-aineisto on muodostunut mie-
hen elämänkulkua ja selviytymistä ajatellen entistä mielenkiintoisemmaksi. 
Haastattelujen toteuttamisen aikana elämänviivan piirtäminen oli kuitenkin sel-
keästi tarkoitettu apuvälineeksi kerronnalle eikä erilliseksi aineistoksi, mikä osal-
taan selittää ratkaisujani Jussin ja Jukan haastatteluissa. Ratkaisuni viivojen piir-
tämättä jättämisestä oli siten tilannesidonnainen ja pyrki kunnioittamaan haasta-
teltavan luomaa tunnelmaa haastattelun aikana.  

Piirretyt elämänviivat (ks. liite 6) ovat kaikki muodoiltaan ja ulkoasuiltaan 
hyvin kertojansa näköisiä. Tarinoiden analyysissä elämänviivat muodostavat 
oman tutkimusaineistonsa, jota käsittelen tarkemmin elämänkertomusten analyy-
sin yhteydessä luvussa 6. (vrt. esim. Räsänen 1993). Yleisesti voidaan todeta, 
että elämänviivojen muodoista voi hyvin löytää yhdenmukaisuuden yhtäältä 
elämänkertomuksessa esiintyvien elämäntapahtumien suhteesta viivan kul-
kusuuntaan ja toisaalta syntyvän kaaren muodoista suhteessa kuljettuun matkaan. 
Omalla tavallaan mielenkiintoisia ovat viivan lopettamisen tavat ja niihin liitty-
vät miesten tulkinnat tulevaisuudesta.  

Metodisena ratkaisuna elämänviivan piirtäminen toimi alkuperäisessä tarkoi-
tuksessaan, ja se antoi tarinoiden kertomiselle jäsennyksen ja juonen, kuten seu-
raavassa eräs haastateltavista kokemustaan kuvaa 

Matti ”Tämä oli kyllä hyvä oivallus sulta tää. Niin ku ainaki ittekki oikeastaan, 
aika jännä ny ku mä oon sulle, samalla mä oon sulle selevittäny tuota niin 
mä oon sivusilimällä kattonu kokoajan tätä kaavaa. Tää on tosiaankin 
tuota niin yllättävän suuriki, jos sen varsinkin tulukittoo niin, että piirtää 
sen niin ku justiin niin ku heti ekstemporee. Sittehän voi ruveta tekeen 
sellaisia kauneusviivoja, ettei se varmaan aivan nuonkaan, mutta se en-
simmäinen viiva on taatusti se parahin viiva. Että siltä se tuntuu päällim-
mäisenä ja sitte niitä voi perata niitä nyanssia, että tuota niin. Mä vähän 
epäilen, että mä tän viivojen avulla oon kyllä selevittäny sulle sen ... 
oleellisen.” (Matti 45) 

 
Elämänviivan jäsennystä voi kuvata löysänä käsikirjoituksena, jota mies tari-

nointinsa aikana hyödynsi joko noudatelleen piirretyn viivan etenemistä tai täy-
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dentäen sitä valmiimmaksi kerronnan aikana. Haastattelun alussa piirretty yksin-
kertainen viiva elämästä ikään kuin realisoitui kerronnassa ja täydentyi hetki 
hetkeltä yksityiskohtaisemmilla kuvauksilla ja painotuksilla, värittyi omaan 
muotoonsa ja sai alati henkilökohtaisempaa painotusta. Jari Eskola ja Juha Suo-
ranta (1998) toteavat, että naisten ja miesten omaelämäkertojen poikkeavan toi-
sistaan niin rakenteellisesti kuin sisällöltään (ks. myös Vilkko 1998, 67–71; Hy-
värinen ym. 1998, 12–13; J.P. Roos 1988, 148; J.P. Roos 1987, 62–63).  

”Naisten tarinat ovat yksityiskohtaisempia ja rikkaampia sekä monipuolisempia. 
Miehet eivät sen sijaan kerro pikku detaljeja, heille riittävät linjat ja merkittävät 
tapahtumat. Parhaimmillaan miehet kertovat johdonmukaisen ja selkeä vastoin-
käymisten tai saavutusten täyttämän, tiukasti minämuotoisen tarinan, jossa mui-
den osuus rajoittuu vähäisiin sivuosiin. Sen sijaan naisten tarinoissa vilisee ihmi-
siä ja tapahtumia. Asioihin suhtaudutaan monipuolisesti ja henkilökohtaisesti, 
kun taas miesten kerronta on usein ulkokohtaisempaa.” (Eskola & Suoranta 
1998, 125) 

 
Tämän tutkimuksen aineistossa miesten elämänkertomuksissa ei varsinaisesti 

ollut pulaa sen enempää yksityiskohdista kuin kertomuksissa esiintyvistä henki-
löistäkään – usein jopa päinvastoin. Jukan elämänkertomuksessa työhistoriaan 
liittyy episodi siirtymisestä ulkomaille ja elämänvaiheesta USA:ssa. Jukan ker-
ronnassa elämäntavasta ja tapahtumista minä–muotoinen puhe siirtyy pian me–
muotoiseksi ja tapahtumia kuvaavaksi. Tapahtumien kuvauksessa Jukka asemoi 
myös itsensä niiden sisälle, jolloin kerronnasta tulee omakohtaisempaa elämän-
kulun tarkastelua. 

Jukka: ”Sitten ne kesät tosiaan meni …. käytiin biitsillä uimassa, atlantissa uimi-
nen oli mukavoo. Siihen mä totun, sillon ei ollu painoa näin paljon, niin 
tuota pysty uimaan ihan aallokossaki ja tulemaan rantaan, että kahahti. 
Mutta nyt ei uskalla sen takia, että tää kellumispinta on niin suuri, että siinä 
saattaa tulla liian pitkälle rannalle tai selekä ei kestä muuten sitä hommaa. 
Se ol sen tyyppistä. Tietysti kesällä oli juhannusjuhlat. Siellä oli suomalai-
sia. Me käytiin niihen kanssa, mutta samalla me tutustuttiin näihin eestiläi-
siin perheisiin tai niiden juhliin. Ja sitten käytiin tuota … niin juhannuksena 
käytiin. Sitten uuen vuojen ja sen tyylisiä juhlia oltiin sitten täällä Imatra 
hoolilla, mikä on nyt myyty, että nythän niillä on … estonialaisten kans siis 
yhteinen on tuo. Että sitä tullee vieläkin silleen seurattua niihen toimintaa.  

Sitten meillä oli taas, kansainvälistä kulttuuria oppi siellä muuten, niin 
meillä oli sitten (työpaikalla) siellä. Se oli (työpaikka) myös nimeltään se 
työpaikka missä mä olin niin tuota, saksalainen. Niin myö saksalaisten ta-
vat osittain opitiin. Me Thanks giving deinä syötiin kalkkunaa saksalaisten 
kanssa ja joulukinkkua syötiin taas tuota suomalaiseen tyyliin saksalaisten 
kans meijän kotona. Ja nää meni vähän silleen kivasti ristiin nää hommat 
…  

Ja tuota sitten tietysti siellä tän kielen lisäksi oppi seuraamaan sitä amerik-
kalaista elämää. Ihmiset on erilaisia siinä suhteessa, että ne on paljon välit-
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tömämpiä. Siellä pystyy juttelemaan tai siellä tuli keskusteltua ihan vento-
vieraihen kanssa. /.../ meillä tää sitten tää tehtaan omistaja oli /…/ italialais-
ta syntyperää ja tuota siinä kuitennin hän toi semmosta italialaista piirrettä. 
Että pikkujouluja ja muita kun järjestettiin, niin joskus aina vei niinku ita-
lialaiseen tuota ruokapaikkaan, että opittiin myös sitä. Ja sitten yks mihinkä 
perehyttiin, mitä tänä päivänki vaimo valamistaa Suomessa, niin tää pizza. 
Meillä oli hyvä yliopistoalueen pizzapaikka siinä vieressä, niin siinä opit-
tiin ens kerran pizzaa syömään samoin kuin tää Mc Donaldsit ja sitte oli 
Burger Kingit ja nää muut.” (Jukka 52) 

 
Kerronnan aloittaminen on valintatilanne ja sinällään merkittävä syntyvän ta-

rinan rakenteelle. Kerronnan juonellisuutta ja rakenteistumista pohtiessaan Wil-
liam Randall (1995; ks myös Kermode 1967) tosin korostaa kertomuksen lopun 
merkitystä. Kun juonellisuus tekee mahdolliseksi ymmärtää mistä kertomuksessa 
on kysymys ja tuo lukijan johonkin, on kertomuksen loppu erityisen tärkeä ja voi 
siten määritellä koko kertomusta. Lopun kautta kirjoitetaan alku ja kertomuksen 
keskikohta.  

Viivan piirtämisen ja tarinan aloittamisen ajankohdan valintaa haastateltavat 
kuvaavat itselle erityisinä tapahtumina (esim. avioliiton solmiminen), yleensä 
ikäkauden (lapsuus) tai elämän historiallisesti merkittävinä aikakausina (esim. 
sota-aika) mm. seuraavasti: 

Matti: ”Tiedä, jotenkin tuntuu, että kun ihminen naimisiin menee sillon se … 
Jotekin sellaista nuoruuden, se on tollasta, että se on niin kun suurimmat 
linjat alakaa, kun naimisiin pääsöö. Mä oon kouluni lopettanu ja naimi-
siin menny suurin piirtein samalla rytmillä. Että tavallaan niinku viimei-
sin koulu päättyny, kun mä oon sieltä koulusta valamistunu sen koulun 
päättäny ja sitten ollahan pian menty naimisiin seuraavana vuonna. Niin 
ja saman tien saatu tila myös haltuun. … Jos puhutaan yleensä miehen 
olemisesta niin sitten sitä vasta alakaa olla niin ku mies. … /…/ … Klop-
pi joo. Ja jäläkeen päin ymmärtäny että täysin vastuuton, vaikka tuota 
niin.” (Matti 45) 

--------------- 

Pekka: ”Ehkä se tietysti, lapsuudesta ehkä pitäis lähtiä tämä, jos ajatellaan tätä 
elämän kaarta niin. … Se on aika merkittävä niin. Kyllä mä sanosin lap-
suudesta, että.” (Pekka 44) 

--------------- 

Jussi: ”Joo kyllä me voidaan lähteä talvisodasta asti. Minä muistan sen ajan. Minä 
olin vasta kolmen vuoden silloin, mutta niin kuin eilisen päivän, kun (kau-
punki) pommitettiin.” 

Harri: ”Sä oot jostakin tästä sitte.” 

Jussi: ”Tämä on mun kototila – tämä sama paikka – sitte vedettiin niitä niin kun 
ryssänverhoja sanottiin lasihin, ettei tuota näe lentokoneihin valot. (nauraa) 
Ne oli rullaverhoja paperista. Tästä joo, ja se näky tuota taivaalla valoilimöt 
kaikki, ku ne pommitti (kaupunkia). Ja se on ihme, että se on jääny mun. 
Mutta ku sitä pelekäs silloin tuota, kun ymmärti, että kumminkin vaikka oli 



 

 
77 

 
 

niin pikkuinen. Mutta se on jääny lähtemättömästi mieleen. Kolmen vanaha 
silloin olin. No näitä on vanahoja asioita jotakin erikoisia on aina jääny hy-
vin mieleen.” (Jussi 62) 

 
Haastattelijan roolissa olen pyrkinyt minimoimaan oman puheeni ja halunnut 

alun intron jälkeen lähinnä pitää tarinan kertomista liikkeellä. Interventioni haas-
tattelutilanteissa ovat sidoksissa kunkin kertojan tyyliin kertoa tarinaansa: toinen 
kertoja tarvitsi enemmän kommentointia ja tukea etenemiselle kun taas toisen 
kertojan kohdalla tehtävänäni oli tarkentaa tarinan etenemisen vaiheita. Tässä 
tarkoituksessa olen tehnyt haastattelujen aikana joitakin tarkentavia kysymyksiä 
tilanteen ehdoilla. Haastattelijana minulla ei siten ollut etukäteisjäsennystä tai 
teemoitusta tarinalta edellytettävistä asioista tai aiheista, joita tulisi käsitellä, 
vaan tarinan kertoja on määrittänyt itse teemat ja aiheet sekä sen, millä intensi-
teetillä hän haluaa asioista puhua. Tarinat on lisäksi tuotettu yhden istunnon ai-
kana, jolla olen pyrkinyt varmentamaan kertojan subjektiviteetin ja kunnioituk-
sen suhteen tuotettavaa tarinaa. Seuraavassa esimerkissä on lyhyt katkelma mie-
hen kerrontaan sisältyvästä tarkennuksesta. 

Esa: ”Et niinku oon sanonu pari kertaa, et aina meillä on molemmilla semmo-
nen elämisen filosofia. Että aina on mahollista tehä ite omilla ratkaisuilla, 
vaikuttaa ja tuota elämä on aaltoliikettä. Ja sit se, että niinku parisuhteen 
merkitys, ni se korostuu erittäin paljon näissä kaikissa vaiheissa. Että ku 
se toimii, nii hyvin ku se meillä toimii, ni kyllä hirvittävistäki tilanteista 
pystyy selviämään.” 

Harri: ”Pystyy jakamaan asioita keskenään ja ottaa yhdessä vastuuta.” 

Esa: ”Kyllä, kyllä näin on. Kyllähän sitä yön hiljaisina tunteina oikeen sy-
vimmillään mietti ihan senkin, senkin voi tunnustaa, että kävi mielessä, 
että mulla on aika iso henkivakkuutus. Että jos mulle tapahtuu jotakin ni 
ees porukkaa seleviää, mut tuota ne on niitä ohimeneviä.2 

Harri: ”… joo, kyllä …” (Esa 40) 
 
Yleisenä kokemuksenani oli se, että tarinan ylläpitämisessä jouduin usein 

miettimään oman interventioni muotoa ja suuntaa. Koska tavoitteenani oli mah-
dollisimman omaehtoinen miehen kertoma tarina, pyrin haastattelijana jättäyty-
mään enemmän taka-alalle kuin kietoutumaan osaksi miehen kerrontatilannetta. 
Taka-alalla oleminen ei merkitse vetäytymistä tilanteesta, vaan aktiivisen haas-
tattelun idean mukaisesti tilan tarjoamista kertojalle oman tarinansa muotoilemi-
seen. Karin Filanderin (2000, 61) mainitseman tulkintaperspektiivin rakentumi-
nen vuorovaikutuksessa kertojan itserefleksiivisyyden näkökulmana ei tässä yh-
teydessä kuitenkaan ollut olennaista, vaan pikemminkin kysymys oli kertojan 
omaehtoisen tarinan tuottamisen mahdollistamisesta – aktiivisesta taustalla olos-
ta. Toimintatapa vastaa hyvin Teppo Sintosen (1999, 36; ks. myös Kuosmanen 
2001, 34–36) kuvaamaa tapaa: 
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”Haastattelijana pyrin puuttumaan mahdollisimman vähän puheeseen, koska ta-
voitteenani oli saada talteen suhteellisen vapaata puhetta. Osa haastateltavista 
puhui paljon, jolloin osuuteni jäi vähäiseksi; osa taas puhui vähän, jolloin esitin 
enemmän kysymyksiä ja toin ahkerammin esiin erilaisia teemoja.” 

 
Aineiston tulkinnan kannalta kertojan valintojen kunnioittaminen haastattelun 

hetkellä edellyttää herkkyyttä puhutun ja vaietun välillä. Se, mistä haastateltava 
ei puhu ei välttämättä tarkoita, että vaiettu olisi puhujalle vähemmän tärkeää. 
Tämä merkitsee sitä, että myöhemmin tarinan lukemisessa olennaista on herk-
kyys tutkijana itselleen tekemilleen luokituksille, jotka määrittävät mm. tarinan 
tulkinnan kokonaisuutta. Anni Vilkko (1997) korostaakin juuri tutkijan tekemän 
tulkinnan ja elämätarinan sisällön välistä suhdetta tutkimusprosessin keskeisenä 
tekijänä.  

”On tärkeää miettiä, lyödäänkö tutkimuksen varsin varhaisessa vaiheessa luk-
koon sen kaltaisia aineiston ryhmittelyyn liittyviä tutkijan tulkintoja, joista seu-
raa myös elämätarinan evaluatiivisen aineksen kiinnittymistä koskevia oletuksia. 
/.../ Lähempi tarkastelu saattaa osoittaa, että esimerkiksi työpainotteiselta näyttä-
vä elämätarina arvioikin elämää tasapuolisesti työn ja perheen kentässä. Samoin 
voi perhe-elämää voimakkaasti painottava elämänkertomus olla arvioinneiltaan 
sidoksissa työ–perhe – oppositioparin molempiin päihin.” (emt., 103) 

 
Esimerkiksi Heikin elämänkertomus on työn täyteisiä tarinoita, joissa niin 

oma lapsuuden perhe ja vanhemmat kuin omat lapset ja perhekin sijoittuvat pu-
heessa osaksi arjen työtä ja tulevat erityisesti näkyviin vain kysyttynä. Kerronta-
tilanteessa aistii kuitenkin selvästi läheisten, sekä vaimon/puolison että lasten, 
tärkeyden kertojan elämän eri vaiheissa. 

Harri: ”No mites tuossa ku sanoit, että sitkeys on semmonen, joka on ollu sem-
monen joka on auttanu kantamaan. Nyt ihan todella lämpimästi puhuit 
lapsista, perheestä. Onko siinä jotakin tärkeää sulle sitte, joka auttaa.” 

Heikki: ”Varmasti auttaa sillee paljon, että kyllä mä oon … On ne silleen niin jo-
tenkin tosi hyviä kaveria. Esimerkiksi niinku mulla ni tytöt ollunna. Kyllä 
ne on tosi kilttiä … ollu ja jotenkin semmosen mukavia vesseliä. Niin to-
ta, kyllä se vaikuttaa tosi paljon siihen sitkeyteen, kyllä varmasti nämä 
lapset, että sitä jaksaa vaan niien takia yrittää vielä enempi ja enempi. 
Mutta toivottavasti ne auttaa. Mutta jossain vaiheessa ne aina sitte minu-
aki tuloo … ne ku jo vähän auttaaki silleen. Että kyllä sitä semmosta sit-
keyttä vaan sitte lissää, ku näkköö, että apua saa silleen niistä. Että kyllä 
mäkin oon niitä yrittäny, niitä auttaa aika kovasti ... tyttöjäkki.” 

Kaija: ”Se pittää sanoa, että Heikki on tytöille ollu mahtava isä …” 

Heikki: ”Kyllä se niinku hyvä ois. Ehkä jo nytteki tänä päivänä, ehkä tuo kasvat-
taminen ois silleen varmasti tuolla kun … Tässä on paljon käynnä niinku 
semmosia tallityttöjä, tämmössiä, mullakki tässä niinku. Että minä oon 
antanu ihan vierahien ihmistenkin tulla tuolta (kunta) asti. Niin monta tyt-
töä semmosta ollu, aina tulleet ja.” (Heikki 44) 
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Tutkiessaan modernin miehen seksuaalista liikkumatilaa Jorma Hänninen 

(1999) pohtii seksuaalisuuden vähäisyyttä Eläköön mies –elämäkerta-aineistossa. 
Hän liittää havaintonsa Matti Hyvärisen (1994a) ja Matti Kortteisen (1992) tut-
kimuksiin, joiden mukaan miesten tarina-aineistoista näyttäisi ylipäätään puuttu-
van seksuaalisuus sukupuolten välistä suhdetta jäsentävänä tekijänä. Hänninen 
esittääkin, että  

”... epäeroottisia sävyjä saava kumppanuusteema korostuu erityisesti työväen-
luokan ihmisten parisuhteissa ja kansamiesten suhtautumisessa seksuaalisuuteen. 
Työväen- tai kansanmiehen kumppani ei ole ”seksipartneri”, vaan ”elämäntove-
ri”, jonka kanssa rakennetaan tulevaisuutta, kotia ja jaetaan ilot sekä surut. Sa-
masta tasavertaisesta ja kunnioittavasta sukupuolten välisestä suhteesta kertoo 
puhe ”meidän isännästä” ja ”meidän emännästä” tänäkin päivänä myös kaupun-
kilaisten kielessä.” (Hänninen 1999, 212–213) 

 
Myös Jari Kuosmanen (2001, 159–160) on tutkimuksessaan todennut haastat-

telemiensa miesten tarinoissa seksuaalisuuteen ja rakkauteen liittyvän puheen 
puuttumisen. Kuosmanen liittää tämän haastatteluun tilanteena ja siinä olevan 
mies–mies asetelman homososiaaliseen hierarkkiseen järjestykseen, jossa ei ha-
luta tehdä itseä haavoittuvaksi toisen silmissä. 

Toimiva parisuhde ja sen merkitys näyttäytyi haastateltujen miesten kerto-
muksissa puhuttuna ja tunnustettuna. Sen sijaan seksuaalisuus ja sukupuolielä-
män merkitys jää enemmänkin lähinnä maininnoiksi ja rivien välistä luettavaksi, 
joskin esille tullessaan tärkeäksi asiaksi, kuten Jaakon kanssa käydyn keskuste-
lun vaihe kertoo:  

Harri: ”Sellainen mikä tuossa ainakin omiin korviin kantautui, tuossa jossakin 
vaiheessa kerroitkin jo tästä avioliiton onnistumisesta ja hieman sanoit, että 
no eipä tässä taida mitään sen kummempaa olla odotettavissakaan, niin. Pa-
risuhde on varmaan ollu tärkeä myös.” 

Jaakko: ”No se on tärkeä ja sanotaan niin, että tää sukupuolielämä ja kaikki, kun ne 
on onneksi kunnossa. Se on aika iso asia. Se on, pitää niinku henkisesti ta-
sapainossa. Se on yks osa-alue ihmisen elämää se on pakko sanoa, että se 
niinku toimii. Ja ilmeisesti sen takia mustakin pidetään. Kyllä se on niitä 
tärkeitä asioita, niitä ei pidä väheksyä.” (Jaakko 63) 

 
Vastaavasti Esa jäsentää parisuhteen merkitystä tasavertaisen elämänkump-

panuuden kautta, jossa seksuaalisuus olisi ikään kuin sisäänrakennettu osaksi 
toimivaa parisuhdetta. Seksuaalisuutta ei tällöin erikseen kommentoida tai tuoda 
esille. Varsinkaan kun sitä en erikseen nosta kysymyksenä esille. 

Harri: ”Miten tuommosessa tilanteessa ja tuomosessa noinkin tekemistä täynnä 
olevassa elämässä, nin mitkä ne olis sellaisia asioita, mistä sinä ittelles löy-
dät voimas jaksaa ja minkä varassa sulla elämä sitten kulkee.” 
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Esa: ”No se on ihan selevä, että perhe on se perusta. Ja sikäli onnellisessa ase-
massa tunnen olevani, että perheen perusarvot ja perheen tilanne nin se on 
todella hyvä. Ja se on se elämän kumppani on se, se joka tuota on kaiken 
perusta.” (Esa 40) 

 
Sisällöiltään tarinat ovat kaikki erilaisia paitsi laajuudessaan (puheen määrä) 

niin myös käsiteltyjen asioiden ulottuvuuksissa (vrt. Eskola & Suoranta 1998, 
124–125). Kun tarinoita tarkastelee henkilökohtaisuuden näkökulmasta, mukaan 
mahtuu sekä hyvin omakohtaisia ja tunnustuksellisia puheenvuoroja että hieman 
enemmän ulkopuolisena tarkkailijana/kertojana tuotettua tarinointia. Erilaisia 
kertojia voi Laura Aron (1996, 288–292) tapaan hahmotella sekä kertomistapah-
tumaa jäsentäen kertojan roolin, kertojan ja haastattelijan valta-aseman ja aukto-
riteetin avulla että toisaalta kerronnan omakohtaisuuden (kerronnan intiimiys ja 
kertomuksen intiimiys) ulottuvuuksilla (emt., 65–66, 294–296). 

Kertojilla henkilökohtaisuus ja olosuhteiden kuvauksellisuus vaihtelevat ker-
ronnan etenemisen mukaan, joskin joissakin elämänkertomuksissa on kokonai-
suutena enemmän henkilökohtaisuutta kuin toisissa. Kertojien pelkistäminen 
kerronnan henkilökohtaisuus–ulkokohtaisuus-ulottuvuudelle ei kuitenkaan tee 
oikeutta elämänkertomusten sisällöille, vaan pikemminkin kyse on siitä, että ker-
toja itse vaihtelee omaa paikkaansa kertomuksen aikana tällä ulottuvuudella. 

Henkilökohtaisimmillaan kerronta liikkuu oman elämänkulun kannalta dra-
maattisissa tapahtumissa (kulminaatioissa) kuten äidin tapaturmainen kuolema 
(Kalevi 59) tai oma vakava loukkaantuminen (Heikki 44). Samoin henkilökoh-
taisuus realisoituu maatalouteen perustuvan toimeentulon edellytysten pohdin-
noissa ja sukuun perustuvan ketjun jatkumisessa (Jussi 62; Matti 45), oman am-
matinvalinnan käännekohdissa (Esa 40) tai perheen ja parisuhteen hyvinvointiin 
liittyvissä episodeissa (Pekka 44). 

Jussi: ”Se on pakosta … no kyllä se tietysti on tuo ollu, että kun kerta isä ja äitee 
… tästä on lähteny niin yrittää että saa talon pysymään kyllä se on ollu yks. 
… Niin no ei tämä ny tietysti niin maharottoman pitkän oo ollukaan 1800 
luvulla koska se isoisä on tähän tullu, kumminkin että niin on se nyt jo jon-
kun sukupolven ollu että. … Joo ei sitä rahas tuota voi mun mielestä … ol-
lenkaan. Ettei sitä rahalla sitä korvata.” (Jussi 62) 

Pekka: ”Ja tietysti mun täytyy sanoa, että mä oikeen jaksakkaa. Ja kyllä mä oon it-
tekki kyllä niinku henkisesti tällä kerran, tiiä kuinka tämä näin nyt sattu-
kaan tämmöseen huonoon aikaan, mutta näin se perhana on vaan menny ja 
täs kyllä täytyy sanoa, että selviytymiskonstit, ne on vähän kateis joskus. 
Että joskus on kyllä niin, että ei tiedä miten menee eteenpäin.” (Pekka 44) 

 
Olosuhteiden kuvauksellisuutta sisältävät tarinat, joissa elämä kuvautuu 

enemmän työhistorian ja asumisen olosuhteiden jatkumoksi (Juhani 64; Kari 43, 
Kalevi 59; Jaakko 63; Jukka 52). Omakohtaisuuden ja olosuhteiden kuvauksen 
erottaminen on kuitenkin vaikeaa, koska ulkopuoliselta vaikuttava kuvaus sisäl-
tää aina myös liitynnän kertojan omaan elämään. Kyse voisikin näin olla enem-
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män kertojan omasta tavasta ottaa etäisyyttä ja katsoa asioita laajemmassa yhtey-
dessä, kuten Juhani tekee omassa elämänkertomuksessaan pohtiessaan isän paik-
kaa perheessä ja erityisesti omaa isyyttään. 

Juhani: ”Joo kyllä tuota noin niin oli ihan hyvä kysymys tämä. Tuota niin, siinä voi 
nyt kyllä todeta, että niin näin jäläkeen päin ajateltuna silloin no ei tuu, ei 
huomannu itse. Oli vähän huono isän malli ja tuota niin omatuntoa taval-
laan kolokuttaa. Tavallaan se, että niinku mä totesin nin sitten kun tämä työ 
tuli niin sitä teki niin tunnon tarkasti ja sillä tavalla, että ku se työhän tuli 
kotiin. /.../ Tulin kotia (töistä) ja tuota noin niin, sitte kun pojat olisivat tar-
vinneet sitä isää siihen leikkikaveriksi ja myöhemmin sitten viemään har-
rastuksiin tai muuten niin. Minä, mulla oli aivan liian vähän aikaa, mä 
ikään kuin uppouduin vaan siihen työhön. /.../ että mulla jäi liian vähän ai-
kaa lapsille. Se oli ehkä kuitenkin, ehkä se ois ollu järjestely kysymys, ei se 
ois tarvinnut niin olla, mutta tuota noin niin. Niin kumminkin siinä sitte 
käytännössä niin kävi ja niinku mä sanoin, että mä … sillon itse niinku oi-
keen tajunnu, mutta näin jälkeenpäin sitte pojat ovat mua muistuttaneet sii-
tä. Tosin puolileikillään puolitosissaan. Piston sydämeen saanut ja olen sit-
ten kuunnellut näitä juttuja, että kun sä et koskaan ollu meiän kans ja sä et 
koskaan meitä vieny sinne ja ei sitä ja sitä ei päästy kokemaan ja että kun 
muut isät teki sitä ja näin ja. /.../  

Mut kuitenkin tämmösenä esimerkkinä vaan siitä, että kyllä he varmaan 
odotti, tottakai enemmän sellaista kiireetöntä isää, joka on siinä heidän 
kanssaan ja heidän harrastuksissaan ja kulukee heidän mukanaan ja täm-
möstä. Että en tiedä sitten, nythän kun ovat aikuisia niin kyllähän jäläkeen-
päin meillä on erittäin hyvät, hyvät suhteet sitten. /.../ Että ei se sillä tavalla 
oo millään lailla sitten etäistäny, vaikka sitten ovatkin kokeneet näin sitä 
mielessään, että isä ois voinu enemmän heillä tukena ja turvana ja tämmö-
senä kanssakulkijana ja kaverinaki olla. Näin minä sen ymmärrän. Niin ja 
me olemme erilaisia luonteiltamme, me suhtaudumme eri asioihin, me em-
me, mun ois tietysti pitäny arvostaa sitä, että mulla on kasvavia lapsia, joi-
den kanssa pitää enemmän olla ja jättää ne kokeet korjaamatta ja lähteä lap-
sen kanssa vähän tuonne luontoon.” (Juhani 64) 

 
Laura Aro (1996, 50) jäsentääkin elämänkertomuksen omakohtaisuutta haas-

tattelututkimuksessa eriasteisena siten, että henkilökohtaisen kerronnan ulkopuo-
lelle ei ole syytä sulkea sellaisiakaan tapauksia, joissa kerronta on ulkoista ja 
omakohtaisuus ilmenee viileän asiallisina tai raportoivina oman elämän kom-
mentteina, ts. jonkinlaisena arkipäivän kerrontana, triviaalikerrontana. 
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3.3. Kaksi luentakierrosta ja analyysikehikon  
rakentaminen  

Haastattelusta tulkintaan 
 

Elämänkertomuksen analyysin lähtökohtana ovat tekstin lukeminen ja haastatte-
lun kuuntelu. Ensimmäinen analyyttinen suhde aineistoon syntyy kuitenkin jo 
haastattelutilanteessa, jossa minä haastattelijana olen osa tapahtumaa ja läsnä-
olollani tulkitsen kertovan miehen puhetta. Asettuminen viileän objektiivisen 
kuuntelijan ja havainnoijan roolin ei ollut mahdollista, vaan jo haastattelutilan-
teessa mielessäni risteilivät ajatukset kulloinkin toteutumassa olevan yksittäisen 
kertomuksen rakenteesta ja sisällöistä. Ja mitä useampi haastattelukerta ja kerrot-
tu elämänkertomus oli takanani, sitä vahvemmin aina uuden kertomuksen raken-
ne ja sisältö alkoivat jäsentyä mielessäni suhteessa aikaisempiin kertomuksiin. 
Elämänkertomusten varanto karttui ja jäsensi tulevaa uutta haastattelua samalla 
kun aina uuden haastateltavan miehen kohtaaminen ja keskustelu jäsensivät mie-
lessäni olevaa elämänkertomusten varantoa uudelleen. Oma elämänkokemukseni 
ja -historiani olivat näin läsnä jo aineiston keruussa muokaten aineiston tulkin-
taan ja lopulta koko tutkimuksen rakenteeseen liittyviä jäsennyksiä (ks. Granfelt 
1998, 26; Vilkko 1997, 14, 27; Stanley 1995) 

Haastattelukokemuksen merkitystä ja elämäkertomusten jäsentymistä kuvas-
tavat hyvin tilanteen jälkeiset pohdintani haastattelupäiväkirjassa. Alkupuolen 
haastattelukerrat ja niiden tuottamat elämänkertomukset peilautuvat vahvemmin 
omaan esiymmärrykseeni ja teoreettiseen rakenteluun maaseudun miehen olemi-
sesta, kun taas myöhemmin tehdyt haastattelut alkavat elämänkertomuksina jä-
sentyä ajatuksissa jo haastattelun päätyttyä. Ensimmäisen haastattelun jälkeen 
ajatukseni liikkuivat yleensä odotuksissani ja haastattelun riittävyydessä elämän-
kertomusaineistona.  

26.10.1999 
”Ensimmäinen tarina nauhalla, onko elämäntarina, sellainen kun odotin. Viivan 
piirtäminen jäsensi hyvin kerrontaa, mistä haastateltavakin antoi palautetta, mut-
ta jäikö tämä kuitenkin liian pinnalliseksi? Mitä oikeastaan odotan tarinoilta?” 

 
Toisen haastattelun jälkeen (29.10.1999) olen jo valmiimpi jäsentämään mie-

hen elämänkertomusta ja nimikoimaan sitä yleisemmällä käsitteellisellä tasolla. 
Samalla teen jo tulkintaa, jonka mukaan siinä on ”kyseessä varsinainen menes-
tys- ja selviytymistarina, jonka rakenne noudattelee hyvin mm. Kortteisen eetos-
juttuja”. Samalla tulkitsen myös kerrottujen elämänkertomusten sisällöllistä 
merkitystä suhteessa omaan lähtökohtaani ja ymmärrykseeni miehen elämän 
ulottuvuuksista. ”Kerätyt kaksi tarinaa kattavat mielestäni hyvin ajattelemani 
maaseudun miehen näkymät! ”  

Kun kertomusvarannokseni on karttunut kaksi kertomusta, myös oma poh-
dintani syvenee suhteessa uuden elämänkertomuksen sisältöön. Kolmatta elä-
mänkertomusta (4.11.1999) sijoitan omaan rakentuvaan tulkintakehykseeni siten, 
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että elämänkertomuksessa puhuva mies ”tuntuisi olevan tällainen perusselviyty-
jä; vahvat elämänarvot, turvallinen lapsuus (jota korostaa vahvasti), sopuisa per-
he-elämä, hellä ja rakastava vaimo, ystävyyssuhteet tärkeitä jne.” Haastattelun 
jälkeen rohkenen jo enemmän tulkita ja suhteuttaa kerrottua uutta elämänkerto-
musta aikaisempiin elämänkertomuksiin. Mahdollisuus kuunnella haastattelua 
uudelleen jäsentää elämänkertomusta, ja tulkintani mukaan ”sen merkitys alkaa 
jotenkin sijoittua paikalleen. Tarina on onnistumisen tarina, mutta ei taloudelli-
sessa merkityksessä menestyksen tarina.” (30.11.1999) 

Viimeisen haastattelun aikaan olen muodostanut itselleni ainakin yhden tee-
man (myönteinen työkeskeisyys), jota olen pyrkinyt kuuntelemaan miehen ker-
ronnassa jo haastatteluna aikana. Lopulta päädyn kysymään itseltäni myös toisen 
haastattelukierroksen mielekkyyttä ja teen yhteenvetoa haastattelun tuottamista 
elämänkertomuksista. 

15.12.1999 
”Kyllä täältäkin myönteinen työkeskeisyys löytyy – ehkä näiden miesten kanssa 
pitäisi voida keskustella vielä toisenkin kerran??? /.../ miesten kertomuksissa 
vahvistuu mielestäni ajatus miehen selviytymisen väylänä työlle oppiminen – 
positiivinen työkeskeisyys – jonka takaa löytyy oma-aloitteisuus, itsetunto, luot-
tamus asioiden ratkeamiseen jne. Näinkös se sitten alkaa muotoutua?? ” 

 
Vaikka tekemäni haastattelut eivät kehittyneetkään samalla tavalla minun ja 

miesten väliseksi seurusteluksi, kuten Matti Kortteinen (1992) omassa tutkimuk-
sessaan aineiston koontaa mallintaa, on hänen kuvauksensa haastattelun ja tul-
kinnan yhteen kietoutumisesta myös oman tutkimukseni aineiston keruun suh-
teen valaiseva. 

”Kun tekee työtä seurustelemalla tutkittaviensa kanssa, aineistojen keruuta ja 
niiden analyysiä ei ole mahdollista erottaa toistaan erillisiksi, peräkkäisiksi vai-
heiksi. Jokaista haastattelua ja muuta tapaamista lähestyy tietty tulkinta mieles-
sään; omat kysymykset nousevat tämän tulkinnan perustalta; tulos on se, että ky-
seinen tulkinta kaatuu ja/tai täsmentyy; seuraavaa haastattelua lähestyy taas uusi 
tulkinta mielessä.” (emt., 371) 

 
Lukiessaan lukija ja kuunnelleessaan kuuntelija jäsentävät vastaanottamaansa 

ja muodostavat siitä toisenlaisia, tulkinnallisia kokonaisuuksia. Kun siirrytään 
aineiston analyysiin, nauhoitetusta ja litteroidusta elämänkertomuksesta tulee 
ensisijainen ja varsinainen kontakti aineistoon. Kertoja vaihtuu kertomukseksi ja 
haastattelija/tutkija sen lukijaksi. Laura Aro onkin erottanut haastattelutilanteen 
ja aineiston analyysin mielenkiintoisesti toistaan siten, että haastattelu tilanteena 
oli siellä silloin ja tulkinta tilanteena on täällä, jolloin ”tulkinnassa keskustelua ei 
käydä enää kasvokkain vaan tutkijan ja litteroidun haastattelun ja koodatun haas-
tateltavan välillä. Kuitenkin tulkintojen pitäisi tehdä haastateltavan maailma 
ymmärrettäväksi.” (Aro 1996, 306) 
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Luentatavan löytäminen 
 
Haastattelut tilanteina ja kohtaamisina olivat lämpimiä ja kokemuksellisesti 

minulle merkittäviä. Kertomusten äärellä voin vain olla nöyrä, sillä niin rikkaita 
ja moni-ilmeisiä ne ovat. Elämä on myös kerrottuna monipolvinen ja henkilö-
kohtaisuudessaan niin monikerroksinen, että se puhutteli minua pitkään ennen 
kuin suostui tutkimuksellisesti jäsennettäväksi ja ennen kuin itse suostuin sitä 
uudelleen kertomaan. Tarvitsin aikaa jäsentää omaa läheisyyttäni haastatteluiden 
tilanteisiin ja voidakseni katsoa syntynyttä aineistoa etäämpää. Haastattelutilan-
teiden tunnelmaan palauduin yhä uudelleen kuunnellessani nauhoja ja lukiessani 
niistä muodostuneita tekstejä; kahvin tuoksut ja välitön rupattelu keittiön pöydän 
äärellä, pakkasen narina kengän alla matkalla tallille, luminen maisema ja pime-
nevässä illassa auton valokiilat yhä kapenevalla tiellä samoin kuin lämpimät kä-
den puristukset ja keskustelut niin ajankohtaisista päivän politiikan kysymyksistä 
kuin elämän henkilökohtaisista vaiheistakin. 

Siirtyminen haastatteluiden tilanteista ja ilmapiiristä elämänkertomusten ana-
lyysiin edellytti, että löydän omakohtaisesti perustellun välineen, jonka avulla 
asemoin itseni tutkijana uudelleen kerrottuihin elämänkertomuksiin ja niiden 
litteraatioihin ja jolla avaan niitä tutkimuksellisesti uudestaan (ks. Janesick 1998, 
48–51). Kun aineisto on muodoltaan tekstiä, tavoitteeni oli muodostaa tarkoituk-
senmukaisen lukemisen tapa. Elämäntarinoiden luentaan ole juurikaan löydettä-
vissä yhtenäistä lukemisen linjaa, vaan tavat ovat vaihdelleet (Eskola & Suoranta 
1998; J.P. Roos 1998, 146–149; Hyvärinen 1994b, 53). Eräs lukemisen tapaan 
vaikuttava tekijä on ollut elämäkertojen sukupuolitulkinta, missä lukutavan prob-
lematisointi on kulkenut rinnan sukupuolesta käytävän keskustelun kanssa (Hy-
värinen ym. 1998, 14). Oman lukutapani kannalta olennaista on se, että 
elämänkertomukset on kerrottu mies–mies dialogissa. Miehet ovat kertoneet 
elämäänsä miehelle, jolloin kertomuksiin voi ajatella sisältyvän myös 
olettamuksia siitä mitä ja miten on tarkoituksenmukaista kertoa. Aineistoa 
lukiessani haastattelutilanteen ehdot muodostavat taustan, minkä päälle 
kertomuksia lukemalla muodostan tulkinnan.  

Richard Rortyn (1992, 106–109) mukaan lukemisen perustapoja on kaksi: 
metodinen ja inspiroitunut. Metodisessa lukutavassa tutkija soveltaa tekstiin 
omaksumaansa metodia siten, että hän tietää etukäteen, mitä hän on löytämässä 
aineistostaan. Inspiroituneen lukutavan mukaan tutkija sen sijaan toimii tekstin 
ehdoilla ja odottaa löytävänsä siitä jotakin uutta luentansa yhteydessä. Inspiroi-
tunutta lukutapaa, minkä sovellettuna omaksuin elämänkertomusten lukemisen 
tavakseni, voi kutsua myös ymmärtäväksi lukemiseksi, jossa lukija rikkoo ker-
tomuksen pintaa löytääkseen siinä olevat viestit tutkimuksen teeman näkökul-
masta. Anni Vilkko (1995, 163) käyttää luennastaan kuvausta empaattinen luen-
ta, mikä luennan intressinä kuvaa tekstin ymmärtämistä ulkokohtaisen jäsentelyn 
tai luokittelun sijaan.  

Se, mikä luennassa on olennaista, palautuu Matti Hyvärisen (1994, 54–55) 
mukaan elämänkertomusten kertomustyypin ja kertomuksen ydinretoriikan tun-
nistamiseen (ks. myös Hänninen 1999, 20). Tunnistaminen puolestaan on mah-
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dollista vain lukemalla ja uudestaan lukemalla tekstejä. Lukijan (tutkijan) mah-
dollisuus ymmärtää elämänkertomusten viestit ja tuottaa niistä aineistolähtöinen 
tulkinta näyttäisi näin yksinkertaisuudessaan perustuvan toistuvaan luentaan, 
jossa samalta tekstiltä kysytään eri luentakertojen aikana uusia kysymyksiä 
(Vilkko 1995, 166) ja jossa lukeminen etenee tekstistä tehtävistä välittömistä 
havainnoista niiden systemaattisempaan lähilukuun (Vilkko 1997, 102; ks. myös 
Hoikkala 1993, 37–38). Jäljempänä tekstissä käytän lukemista luennan syno-
nyyminä. 

”Omaelämänkertatekstin rikkaus ja runsaus on paitsi temaattista myös tekstuaa-
lista: eriaikaisten luentojen näkökulmasta teksti puhuttelee minua luontevasti eri 
tavoin ja useilla äänillään. /…/ Sen sijaan ero ensimmäisen ja sitä seuraavien lu-
entakertojen välillä on laadullinen: luentakertojen myötä tekstit ryhmittyvät, nyt 
tekstistä ja – mikä tärkeää – useasta tekstistä, tekstien joukosta jo tietävän luki-
jan toimesta.” (Vilkko 1995, 167) 

 
Toistuvan luennan ideassa on kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin useamman lu-

kemisen jälkeen tekstien ja lukijan välinen suhde tulee intiimimmäksi, jolloin 
lukija on enemmän sinut luettavansa kanssa. Toisaalta kyse on lukemisen tapojen 
erilaisuudesta, jolloin ensimmäinen lukeminen on enemmän yleisempää lukemis-
ta, kokonaisuuden ja eri tekstien mahdollisten yhtäläisyyksien ja erilaisuuksien 
hahmottamista. Seuraavat lukemiset ovat puolestaan systemaattisempaa lähilu-
kemista, jossa kukin teksti erikseen ja tekstit yhdessä avataan ja kootaan uudel-
leen. Vaikka Teppo Sintosen (1999) tutkimuksen alkuasetelma ja aineiston ke-
ruun tapa ovat tähän tutkimukseen verrattuna toisenlainen, hänen kuvauksensa 
kahden luennan kokonaisuudesta on myös oman luentani prosessia hyvin kuvaa-
va. Ensimmäisen luennan tarkoituksen hän näkee siten, että se jäsentää tekstin 
kokonaisuutta, josta toisen luennan kohteeksi nousevat tutkimuksen tarkoituksen 
kannalta olennaiset jaksot. Jäsennän Teppo Sintosen ajatusta kahdesta luennasta 
omaan aineiston lukutapaani siten, että se muodostuu kahdesta luentakierrokses-
ta, joissa kummassakin useampia aineiston lukemisia. 

Toistuvan lukemisen ja kahden lukukierroksen rakennetta Teppo Sintonen 
(emt., 277) syventää nostamalla esiin lukemisen suunnan. Elämänkertomusten 
lukeminen ei ole systemaattisen yksisuuntaisesti etenevää luentaa vaan pikem-
minkin edestakaisin kulkevaa kertojan ajatuksen seuraamista. 

”... niin ensimmäinen kuin toinenkin, koostui useista pirstaleisista lukemisista, 
jotka hyppelivät tekstin osista toisiin. Lukemisen pirstaleisuus johtuu jo siitä, et-
tä elämäkerrallinen haastattelu ei juurikaan noudata mitään selkeätä ajallista tai 
teemallista järjestystä. Hyppely osista toisiin oli siten eri ideoiden seuraamista ja 
niiden toimivuuden koettelua.” 

 
Omassa tavassani lukea miesten elämänkertomuksia on kaksi lukukierrosta, 

joissa kummassakin on useampia aineiston luentakertoja. Ensimmäisen kierrok-
sen aikana luen aineistoa pyrkimyksenä ymmärtää siinä olevia miesten päällim-
mäisiä viestejä. Tämän luentakierroksen aikana rakennan myös systemaattisem-
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man analyysikehikon toista lukukierrosta varten, jossa etenen aineiston yksityis-
kohtaisempaan jäsentämiseen. Analyysikehikon rakentaminen perustuu ensim-
mäisen lukukierroksen aikana aineiston sisällöstä ja rakenteesta muodostuvaan 
käsitykseen sekä kerronnallisten tekstien lukemiseen liittyvään keskusteluun. 
Toisaalta niin ensimmäisen kuin toisenkin lukukierroksen luennat teen rakenteel-
lisesti syklisinä, jolloin luennan aikana etenen aina kunkin elämänkertomuksen 
omilla ehdoilla, välillä palaten taaksepäin ja yhdistellen aikaisemmin alkaneita 
kertomuksen juonteita, sitten taas kronologisesti edeten elämänkertomuksen ko-
konaisuuden mukaisesti. (ks. Kuosmanen 2001, 37) 7  

Haastattelutilanteiden kokemus ja niissä elämänkertomuksista tehdyt tulkin-
nat olivat siellä silloin. Niiden merkitys palautuu sen hetken todellisuuteen ja 
ovat ymmärrettävissä sekä miehen oman kerrontatilanteen jäsennyksinä että mi-
nun oman asemoitumisen paikantajana. Näin haastattelutilanteiden aikaiset ko-
kemukset ovat mukana myös aineiston analyysissä ja tulkinnassa. 

Elämänkertomusten lukeminen ja kuuntelu analyysin toteuttamisena on etäi-
syyden ottamisen prosessi, jossa aineiston jäsentämisen tukena voidaan käyttää 
eri tapoja. Vilma Hänninen (1999, 33) raamittaa omia tarinoiden analyysitapo-
jaan siten, että ensinnäkin hän näkee niitä olevan useammanlaisia. Toiseksi olen-
naista niissä on se, että ne yhdessä suuntautuvat pelkistävään analyysistrategi-
aan8: 

- teemoittaminen, jossa huomio kiinnittyy tarinoiden eksplisiittiseen te-
maattisen sisältöön ja joka korostaa sitä, mitä kertojat itse haluavat kertoa 

- ydintarinan rakentaminen, jossa kukin tarina kootaan pääjuonensa ympä-
rille ja tiivistetään kuvaamaan kertojan tapaa jäsentää tapahtumia  

- tyypittely ja yhden ydintarinan esittäminen, joka tuo esille ainutkertaisten 
tarinoiden sijasta niiden yleisemmän kulttuuria jäsentävän sisällön  

- tyyppikomposition esittäminen, jossa samaan tyyppiin sijoitetuista yksit-
täistä tarinoista koostetaan (fiktiivinen) esimerkkitarina. 

 

                                                
7 Teknisesti lukemisen ja sen tulosten ylöskirjaamisen toteutin perinteisesti lukemalla litteroitua 
tekstiä ja merkitsemällä tulkinnat ja kommentit tekstipaperin marginaaliin. Analyysivaiheessa 
täydensin ja varmistin lukemista ja merkintöjen tekemistä ATLAS.ti ohjelmalla, joka on ns. 
koodausorientoitunut ohjelma (Moilanen & Roponen 1994, 8-9). Sen avulla jäsensin miesten 
elämänkertomuksia liittämällä tekstiin tarvittavat koodit paikantamaan teksteissä analyysin 
kannalta olennaiset seikat (esim. teema-aihiot, viittaukset tekstien välillä oleviin yhteyksiin 
jne.). Ohjelmistoa käytin näin enemmän sähköisenä muistilappujen asettajana kuin varsinaisena 
analyysivälineenä (ks. esim. Eskola-Suoranta 1998, 204–208; vrt. Cavén 1999, 37–41, Seppä-
nen-Järvelä 1999, 43–57). Olennaista muistilappujen liimaamisessa (koodauksessa) on se mistä 
suunnasta se tehdään, mitä Moilasen & Roposen (1994, 12) tapaan voidaan tarkastella koo-
dausparadigman deduktiivisena ja induktiivisena ulottuvuutena. Oman ratkaisuni mukaan toi-
min pitkälti aineistolähtöisesti, jolloin teoria oli analyysin apuväline ja tarjosi mahdollisuuksia 
ymmärtää miesten elämänkertomuksia (ks. esim. Granfelt 1998, 33; Silverman 1993, 27–29; 
ks.myös Strauss & Gorbin 1990). 
 
8 Jari Eskola ja Juha Suoranta (1998, 161–204) esittelevät yleensä kvalitatiivisen aineiston ana-
lyysitapoina kvantifioimisen, teemoittelun, tyypittelyn, sisällön erittelyn, keskusteluanalyysin 
ja diskursiiviset analyysitavat. 
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Vilma Hännisen analyysimuotojen kehikkoa soveltaen katselin miesten piir-
tämiä elämänviivoja, kuuntelin heidän haastattelujaan ja luin niistä litteroituja 
tekstejä ja pyrin samalla löytämään tarkoituksenmukaista tapaa itselleni jäsentää 
ja tulkita aineistoa. Oma analyysikehikkoni aineistoa pelkistävänä analyysistra-
tegiana toisen luentakierroksen tueksi alkoi näin hahmottua. 

 
Otsikointia, tyypittelyä ja teemoitusta 
 
Suhteessa selviytymisen näkökulmaan jäsensin ensiksi kutakin miehen 

elämänkertomusta pääkertomukseksi sille ominaisen keskeisen juonteen 
ympärille. Pääkertomuksen etsimisen sijoitan Vilma Hännisen ajatteluun 
ydintarinan rakentamisesta. Tarkoituksenani oli luoda pääkertomusten verkko, 
jolla voin karkeasti koota yhteen miesten elämänkertomusten moninaisuutta ja 
tiivistää niiden sisältöjää ”juonten teemakartaksi”. Halusin säilyttää kunkin 
elämänkertomuksen omaehtoisuuden, mutta samalla tiivistää sen idean. Kun 
aikaisemmin esittelin miehet kertojina, kuvasin heidän elämänkulkuaan lyhyesti 
lähinnä elämäntapahtumina ilman niiden kertomuksellista yhteyttä ja kontekstia 
(ks. taulukko 3 s. 62). Tässä luennassa sen sijaan hahmotin miesten 
elämänkulkua erillisiä elämäntapahtumia ylittävänä kertomuksena, 
pääkertomuksena, jotka sitten kunkin kertojamiehen osalta kuvasin löyhällä, 
mutta tiivistetyllä juonen teemakuvauksella. Pääkertomusluennalla rakensin 
ensimmäisen näkymän miesten elämänkertomusten viesteihin elämästä ja heidän 
selviytymisen tavoistaan. Löyhästi juonitettu elämänkertomusten verkko aukeni 
taulukon 4 (s. 88) mukaisena kokonaisuutena. Taulukossa olen esittänyt 
kertovasta miehestä nimen, hänen ikänsä kerronnan hetkellä sekä asuinpaikan 
maaseutumaisuuden asteen elämänkertomuksen kontekstiksi lukijalle. 

Vaikka taulukkomuodossa esitetty juonen teemoitus on laiha ja kevyt ilmiasu 
miesten elämänkertomusten pääkertomukselle, oli se tässä vaiheessa riittävä ku-
vaamaan miesten elämänkertomuksissaan esiin nostamaa selviytymisen moni-
naisuutta ja yhteyksiä elämäntapahtumiin (ks. Alasuutari 1994, 106–109). Elä-
mänkertomuksista nousi esiin termejä ja käsitteitä sekä ilmaisuja ja jäsennyksiä, 
joiden varassa aineiston ymmärrystäni vein eteenpäin. Juonitus oli ensisijaisesti 
keino lähestyä aineistoa ja paikantaa elämänkertomuksissa miesten kertomuksel-
lisia jäsennyksiä elämänkulustaan. Kertomukselliset jäsennykset ovat henkilö-
kohtaisia ja merkityksellistyvät kunkin miehen oman elämänkulun kautta eikä 
maaseutumaisuuden aste elämänympäristön kuvauksena juurikaan varioi teemoi-
tusta. Juonten teemoissa näkyvät perhe ja parisuhde sekä työhön sitoutuminen ja 
sukupolvien ylittävä vastuu, mitkä mieheyden näkökulmasta nostavat esiin niin 
jäänteenomaisia kuin orastavia maskuliinisuuden piirteitä. 
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Taulukko 4. Elämänkertomusten tiivistetyt juoniteemat 

Kertova mies Asuinpaikka Elämänkertomuksen juonen teemoja 

Heikki 44 kaupungin läheinen 
maaseutu 

Työ ja työhön tarttuminen, kannustus, perhe 
ja edellisten sukupolvien arvostus 

Jaakko 63 kaupungin läheinen 
maaseutu 

Perhe, vahva parisuhde ja tulevaisuuden 
usko, asioiden järjestyminen ja luottamus 

Kalevi 59 kaupungin läheinen 
maaseutu 

Vahva itsetunto, työ ja tekeminen, yrittämi-
nen ja peräänantamattomuus 

Matti 45 kaupungin läheinen 
maaseutu 

Sukupolvien ketjun velvoite, vahva parisuh-
de ja perhe sekä elämänkatsomus 

Pekka 44 kaupungin läheinen 
maaseutu 

Yksinäisyyden voima ja luontoyhteys, itse-
tunto, mureneva parisuhde 

Esa 40 syrjäinen maaseutu Luontoyhteys, perinteet, perhe-elämä ja elä-
mänusko 

Jukka 52 syrjäinen maaseutu Vaikuttamisen tahto, asioihin tarttuminen, 
perhe ja yrittäminen 

Juhani 64 ydinmaaseutu Turvallinen ja tasainen elämä, perhekeskei-
syys ja työlle omistautuminen 

Jussi 62 ydinmaaseutu Kova työ ja onnistuminen, pettymys ja epä-
oikeudenmukaisuuden kokemus 

Kari 43 ydinmaaseutu Vahva parisuhde, elämänusko, sosiaaliset 
suhteet ja elämisen ympäristön merkitys 

 
Seuraavaksi tarkastelin elämänkertomuksia mahdollisina tyyppitarinoina 

(tyypittelynä ja tyyppikompositiona) (ks. myös Hyvärinen 1994b, 54–55). Ker-
rottujen elämänkertomusten tyypittelyn voi tehdä monella tapaa. Vilma Hänni-
nen (1999, 95–96) esittelee länsimaisen tarinaperinteen mukaisena tyypittelynä 
komedian, romanssin tai sankaritarinan, tragedian ja ironian mallitarinat (ks. 
myös Gergen 1994; Murray 1989, 176–205; J.P. Roos 1988, 148–149). Kun tut-
kimukseni lähtökohtana ja haastattelujen intressinä on selviytymisen tarkastelu ja 
kertoja itse on siitä kertomassa, on varsinkin sankaritarinaan liittyvien ainesten 
löytäminen ilmeistä ja ymmärrettävää. Sankaruuteen viittaavia kerronnallisia 
rakenteita ovat esim. vakavan työtapaturman sekä asuinrakennuksen tulipalon ja 
elinkeinon hiipumisen kanssa eläminen (Heikki 44), pitkän työhistorian päätty-
minen lama-aikaan ja työttömyyden kohtaaminen eläkeikää lähestyttäessä (Kale-
vi, 59), maatilan tuotantosuunnan valinta ja vastoinkäymiset sekä EU:iin liittyvi-
en toiminnallisten rakenteiden kanssa eläminen (Matti 45; Jukka 52) sekä lyhyen 
peruskoulutuksen pohjalta työelämässä eteneminen (Jaakko 63). Näissä kerto-
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muksissa kertojamies omilla ratkaisuillaan, rohkeudellaan ja periksiantamatto-
muudellaan lannistaa häntä kohdannutta tai uhkaavaa pahaa. 

Jaakko taustoittaa elämänkertomustaan lapsuuden elämänolosuhteilla, ku-
vaamalla niitä vaatimattomiksi ja työntäyteisiksi. Siirtyminen työelämään ja an-
siotyöhön jo nuorena tapahtui koulutuksen kustannuksella. Myöhemmin työelä-
män käänteet ja muutokset ovat edellyttäneet häneltä kovaa työtä, ahkeruutta ja 
jopa uhrautumista oman ammattitaidon säilyttämiseksi ja kehittämiseksi sekä 
uusien työurien avaamiseksi. Omana yhteenvetonaan Jukka tiivistää tämän 
kamppailun seuraavasti: 

Jukka: ”Hoidettiin sitä muutaman hehtaarin tilaa ja sitte ku me kasvettiin vähän ai-
kuisemmaksi ja lähemmä rippikouluikää, niin me ruvettiin sitte tekemään 
muillekki töitä, ihmisille, naapureille, sukulaisille, meillä oli kovasti kysyn-
tää, että me saatiin vaatteita. Että pysyttiin tällä lailla. No mikä siinä sitte 
harmitti se, että koulutus jäi kokonaan. Mä oon aivan peruskoulupohjalta 
lähteny tuota kansakoulupohjalta työelämään, sillä lailla taistellu tätä leipää 
ja mielestäni onnistunu oikeen hyvin. Et se ei tänä päivänä varman onnis-
tuisikkaan niin.” (Jukka 63) 

 
Vastaavasti tragediaan liittyvien kerronnallisten ainesten paikallistamiseen 

liittyy esim. alhaisen itsetunnon kanssa painiskelu ja parisuhteen rapautumista 
kuvaava polku (Pekka 44) tai lapsuudessa sairastuminen ja äidin tapaturmainen 
menettäminen (Kalevi 59). Traagiset tarinat kertovat siitä miten elämänkulkuun 
liittyvät tapahtumat ovat muuttaneet kertojamiehen elämän perusteita ja ohjannut 
elämänkulkua. Kalevin elämänkertomuksessa merkittävä tapahtuma hänen olles-
saan 14 vuotias on äidin tapaturmainen kuolema. Kalevi kertoo tapahtumasta 
yksityiskohtaisesti, mikä vahvistaa tapahtuman merkitystä hänelle itselleen. 
Muistona Kalevi on säilyttänyt äidillä mukana olleen paperirahan: ”Mulla on 
vielä yks vanha, niitä kymppejä, paperikymppejä mitä on, mulla on se tuolla 
raamatun välis, niin tuota mikä oli palanu osittain.” Kalevin tarina äidin tapatur-
maisesta kuolemasta alkaa tilanteen paikannuksella elämänkulkuun ja tapahtu-
man kuvauksella Seuraavaksi Kalevi kuvaa tarkasti, kuinka hän on hoitanut äitiä 
sairaalassa ja miten hän lopulta sai tiedon äidin kuolemasta. Tarinan lopussa Ka-
levi vielä arvioi tapahtuman merkitystä hänelle itselleen silloisessa elämäntilan-
teessaan ja omaa toimintatapaansa sekä sen vaikutusta elämänkulun jatkolle. 

Kalevi: ”Niin ni sitte, no ehkä sitte vois hypätä vuoteen –54, ku äiti kuoli. Kuoli 
tuota niin mä olin sillon 14. Niin tuota (kaupunki) oli tämmönen, kun am-
muslataamo. /…/ Ne oli erillisiä rakennuksia niin siinä oli kaks henkeä … 
räjähdysaineet sytty räjähdysmäisesti palamaan ja tuota kaks henkeä siinä 
loukkaantu vakavasti, mutta tuota äiti niinku palo sillä lailla, että eli kaks 
vuorokautta.  

Ja mä olin sairaalas kattomassa, eli se oli muuten … paitsi kasvot ei oo. Ja 
tuota mä muistan, kun kävin sitte kattomas, että tietää mille semmonen hai-
see sitte. Niin kyllä kuulkaa kaikki käryt sitten tuota, niinku aina tuli mie-
leen ku jotakin käryä tuli, että … ja tuota sitte ku sillä oli jano, niin mä an-
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non vettä vai mitähän mä annoin, niin se tuli heti semmosena keltasena 
vaahtona ulos ja, mutta kun tajussaan oli. Kaks vuorokautta eli ja sitten tuo-
ta kuoli ja sitte siinä näinkin, että … lähinnä siinä semmonen yks kauppias, 
missä käytiin aina kaupas niin, sille oli soitettu ja tuota se tuli sitte vaan il-
lalla sitten kahden päivän päästä, muistaakseni se sattu tiistaiksi, mutta kui-
tenkin kahden päivän päästä illalla kymmenen aikana kertomaan, että joo 
että äiti on kuollu. 

Niin tuota mä vaan verrattuna nykyisiin kriisihommaan kuulkaa ni, ei ku-
kaan käyny kotona ei kukkasia, siis (työnantajalta), ei kukaan käyny ei ku-
kaan tullu kuule … itte menin pyörällä, äitin pyörällä hakemaan siiten sen 
tavaroita sieltä, mitä oli jääny sinne. Kassi ol vähän palanu. /…/ Se oli kär-
ventäny nin, kävin niitä ni. Kuule sillonkin vaan rupeevat kysymään, joo 
mitenkäs se äiti jaksaa ja siellä on lippu puolitangossa, multa siellä kun mä 
kävin tavaroita, eikä mitään muuta. Et siinä on kuule kriisien hallintaa. Et 
sen verran makso, että äitin hautajaisiin ja sitte kato, kun se oli yksinhuolta-
ja niin, sitten tuo mun enoni ku huoltajaks, nin mä olin 14 niin 16 vuoteen 
asti makso 300 niinku tänä päivänä 330 mk kuukaudessa. Se loppu siihen 
kuulkaa avustukset. Mä oli 16 tai siihen aikaan.” (Kalevi 59) 

 
Komediallisia aineksia löysin monipolvisen työhistorian kertomuksesta, joka 

vie kertojaansa eri puolille Suomea ja ulkomaille (Jukka 52) tai tarinoista, jossa 
harrastukset ja vapaa-aika kuljettavat matkalla Euroopassa (Kalevi 59). Komedi-
allisuus tarkoittaa tällöin kertomuksissa esiintyvien tapahtumien luonnetta ja 
niiden suhdetta kertojan kokemukseen ja kertomuksen rakenteeseen. Komedialli-
sesta kerronta-aineksesta ja rakenteesta erillään on kerrontatilanteen ilmapiiri ja 
tunnelma. Haastattelutilanteet olivat tapahtumina vapaita ja lämpimiä, mutta var-
sinkin Jussin ja Jukan kerrontatavassa oli hersyvää huumoria ja myös itseironista 
otetta omaan elämän kerrontaan. Näiden kertojamiesten tapa tuottaa kertomus oli 
tapahtumana tilannekomiikkaa ja luonteeltaan komediaa muistuttavaa. Jukan 
tarina vapaa-ajan vietosta on oman elämäntavan sovittamista uusiin mahdolli-
suuksiin. 

Jukka: ”No se oli hieno aika, /…/ pelattiin golfia viikonloppuisin ja iltasillakkin 
meillä oli neljä, kahdeksantoista reikää mitä siitä oli neljän km päässä vai-
jaata ei niinkään pitkän matka, mutta mutkan kautta joutu kulkee. Mut 
yleestä se vaan jomman kumman vaimo autolla sinne vähän golffikentälle. 
Myö sitte pelattiin, tunnettiin kenttä niin siihen 300 m päähän tultiin ja kii-
vettiin aijan ylitte, ku sieltä tullee aina iltasella niin yheksän aikaan pim-
meetä sillai kato. Myö tiiettiin, että kun varttia vaille yheksän aurinko las-
kee niin vielä keritään kaks reikee pelata, kun kiireesti pelataan. Myö veli-
pojan kanssa pelattiin silleen golffia. /…/ Sitten ne kesät tosiaan meni, käy-
tiin biitsillä uimassa, atlantissa uiminen oli mukavoo.” (Jukka 52) 

 
Edellä esitettyä miesten elämänkertomusten tyypittelyä taikka paremminkin 

tyyppitarinoiden jäsennystä hain aineistolähtöisenä ja ilman välttämätöntä kyt-
kentää tarjottuihin mallitarinoihin. Kaiken kaikkiaan on toki mahdollista tyypi-
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tellä tarinoita siten, että kukin elämänkertomus jäsentyisi kokonaisuutena johon-
kin ennalta kuvattuun mallitarinaan, mutta aivan hyvin voi myös todeta, että 
elämänkertomuksissa on sisään kerrottuna episodeja, jotka saman kertomuksen 
sisällä voi sijoittaa erilaisiin tarinatyyppeihin. Elämä kerrottuna ei ole vain san-
karuutta tai tragediaa, komediasta puhumattakaan, vaan sen kulussa vuorottelevat 
erilaiset vaiheet. Aineistolähtöisen lukemisen haasteena onkin kertojan tarinan 
rakenteen ja tarinassa muotonsa saavan tyypin kunnioittaminen lukijan (tutkijan) 
omien tyyppi- ja rakenneoletusten sijaan, kuten Anni Vilkko (1997, 96) on to-
dennut pohtiessaan naiselämänkertojen lukemisen yhteydessä kerronnallisten 
lajityyppien olemusta. 

”Tässä kohdin pätee hyvin se kirjallisuustieteellisen omaelämänkertatutkimuk-
sen historiaa kriittisesti tarkastelevien tutkijoiden väite, että lajityypin sopimuk-
senvaraisuus on tutkimuksessa usein muuntunut tutkijan saneluksi. Vaikka laji-
tyyppiä on sanottu lähestyttävän kertomisen ja kirjoittamisen muotona (”mode of 
telling/writing”), eri tutkimusotteista jääkin jälkikäteiskritiikin kouraan vain tut-
kijan lukemisen tapa (”mode of reading”).” 

 
Oma luennallinen tapani on eittämättä lähempänä kuitenkin ”mode of rea-

ding”-tapaa, joskaan en koe sen olleen suoranaisesti tutkijan saneluun perustuvaa 
tulkintaa, vaan pyrkimystä jäsentää miesten elämänkertomuksiin sisältyviä tyyp-
pitarinoiden muotoja. 

Elämänkertomusten lukeminen kertomustyyppeinä paljasti minulle sen, että 
kullakin elämänkertomuksella on oma viitekehyksensä, jonka puitteissa kerto-
mus toimii (elettynä elämänä). Elämänkertomuksen tyyppiä tai sen pääkertomus-
ta voi siten lähestyä uudelleen kertomuksen viitekehyksen, kontekstin kautta tai 
ehkä kyse on tällöin paremminkin elämänkertomusten purkamisesta viitekehyk-
sensä teemoihin. Kysymys on elämänkertomusten teemojen ja niiden kontekstin 
eksplikoimisesta. Muodostetun kertomustyypin (eri tarinoiden välillä tai yhden 
tarinan sisällä) ajattelen tällöin kertovan niistä keskeisistä teemakokonaisuuksis-
ta, joiden sisällä miehet kertovat selviytymiseen liittyvistä asioista. Kertoessaan 
elämästä miehet puhuvat elämänkertomuksissaan heille itselleen tärkeistä ja 
merkityksellisistä asioista. Anni Vilkko (1997, 93) toteaakin, että omaelämäker-
taan valikoituu aineksia yksilön omien tärkeyskriteerien mukaisesti, mutta vali-
kointia ohjaavat kulttuuriset elämänjäsennykset ja kerronnalliset konventiot (ks. 
myös Sintonen 1999, 195–196). 

Viitekehysajattelua hyödyntäen jäsensin kertojalähtöisesti aineistosta tyypil-
lisimpiä tutkittavan ilmiön teemakuvauksia maaseudun miehen elämästä. Tul-
kinnalliset teemat ja samalla selviytymisen näkökulmat hahmottelin kolmena, 
vielä kohtalaisen väljänä teemakategoriana. Kategorialla tarkoitan tällöin ylei-
sempää käsitettä tai ilmaisua ilmiöille (vrt. Staruss-Corbin 1990, 61). Kategorian 
alla olevia teemoja kuvaan tässä yhteydessä vain lyhyesti: 

- Myönteinen työkeskeisyys ja yrittäjyys (yrittäminen) maskuliinisuuden 
sisältönä henkilökohtaisen selviytymisen perustassa.  
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Tekeminen ja luontainen työlle oppiminen (työn kautta eläminen) 
näyttäytyvät tarinoita yhteen sitovana teemana, jossa työ ei niinkään 
merkitse pakkoa tai uhrautumista kuin enemmänkin elämisen tapaa. 
Samalla elämisen perustana korostuu terveys, mikä ensisijaisesti 
mahdollistaa työn tekemisen. 

- Uuden isän ja uuden miehen mallin omakohtainen tunnistaminen lähei-
syyteen tukeutuvana ja sosiaalista pääomaa korostavana selviytymisen 
kuvauksena 

Oman isäsuhteen pohdinta ja oman lapsuuden kokemukset avautuvat 
tarinoissa isänä olemisen roolin uudenlaiseksi paikantumiseksi, jossa 
oma suhde lapsiin, puolisoon sekä perheeseen ja läheisiin yleensä ra-
kentuu vastuullisuuden ja läheisyyden varaan.  

- Miehen mallin kulttuurisen siirtomekanismin uudelleen rakenteistuminen 
isän ja pojan välillä sukupolvien ketjuun perustuvana selviytymisstrate-
giana  

Omien lasten sekä oman ja vanhempien lapsuuden välisten elämänti-
lanteiden eron tunnistaminen näyttäytyy tarinoissa ”mieheksi kasva-
misen puitteiden” erilaisuutena, jolloin isän ja pojan välisen vuoro-
vaikutuksen muutos tulee tarinoissa näkyväksi. 

 
Ensimmäinen kategoria miehenä olemisen näkökulmasta liittyy traditioon, 

jossa korostetaan työtä elämässä selviytymisen rakenteena. Jäänteenomaisen 
maskuliinisuuden viitteet tulevat näin näkyviin työn kautta jäsentyvänä puheena. 
Kategorian alla olevina teemoina ovat yhtäältä (työn)tekeminen sinänsä ja toi-
saalta ajatus työn merkityksen ymmärryksestä oman elämänkulun kannalta olen-
naisena tekijänä. Toinen ja kolmas kategoria kuvaavat selvemmin miehenä ole-
misessa tapahtuvaa muutosta, mikä nostaa miesten kerronnasta näkyviin masku-
liinisuuden orastavia piirteitä. Uuden isän teemat suhteessa omiin lapsiin, per-
heen ja läheisten huomioiminen sekä pohdinta miehen mallin siirtymisestä suku-
polvelta toiselle muodostavat miehen muuttumiseen liittyvän kerronnan raken-
teen.  

Juonituksen, kertomusten tyypittelyn ja viitekehyksen teemoittelun kautta on 
tässä vaiheessa oman analyysikehikon rakentamista mahdollista tehdä ensim-
mäinen yhteenveto ja tiivistää orastavaa tulkintaani elämänkertomusten luennas-
tani. Yhteenveto on luonteeltaan ensisijaisesti tiivistys analyysikehikon rakenta-
mista varten. Tarinoiden otsikoinnin, tyypittelyn ja teemojen eksplikoinnin avul-
la paikansin miesten puheessa elämästä ja selviytymisestä kolme toisiinsa kiinte-
ästi liittyvää ulottuvuutta: henkilökohtainen, sosiaalinen ja kulttuurinen ulottu-
vuus (kuvio 12 s. 93). Jari Kuosmanen (2001, 208) tiivistää omassa tutkimukses-
saan vastaavalla tavalla miesten sosiaalisen karriäärin rakenteistumisen elämän-
kulussa yksilö, ryhmä ja struktuurin tasojen kokonaisuutena. 
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Kuvio 12. Selviytymisen ulottuvuuksien rakennetta 

Tämä merkitsi sitä, että selviytymisessä ei ole tarkoituksenmukaista hakea 
vain yhtä teemaa tai tyyppiä, vaan se on aina ainutkertaisia ratkaisuja, jotka reali-
soituvat ja saavat muotonsa erilaisissa elämisen ympäristöissä miehelle itselleen 
luontaisina valintoina. 

Otsikointia, tyypittelyä ja teemoittamista voi kuvata siten, että olen silloin 
ikään kuin asettanut kaikki elämänkertomukset riviin pöydälle ja lukenut niitä 
läpi katsoen niissä esiintyvää yhteistä suhteessa elämään ja selviytymiseen. Näin 
toteutettuna varsinkin teemoittelu tuottaa koko aineistoa eli erillisiä elämänker-
tomuksia yhteen sitovia tulkintoja. Tällöin tulkinta ei ehkä kuitenkaan riittävästi 
vielä tunnista erillisten tarinoiden ainutkertaisuutta, vaan se jää ideallisesti 
enemmän ikään kuin yhteisten tekijöiden löytämisen vangiksi. Samoin tyypittely 
tavallaan ”kutistaa” elämänkertomuksen kokonaisuutta formuun ja tyypittelyn 
jälkeen siitä jää vielä paljon kertomatta. 

Edellä kuvattua lukemisen tapaa voi Anni Vilkon (1997, 97–98) tapaan hah-
mottaa biografisena lukemisena, jossa elämätarinaa luetaan faktuaalisena histo-
riana ilman, että mietitään tarinan kertojaa oman elämänsä historioitsijana. Ker-
tojan tunnistaminen oman historiansa tekijänä merkitsisi puolestaan autobiogra-
fista lukutapaa, jossa Anni Vilkon (emt., 98) mukaan kyse on siitä, että se 

”tarkentaa suhtautumista kirjoittajan perspektiiviin ennen muuta siksi, että tar-
kasteltaessa omaelämänkerran kirjoittamista tekona tai tekojen sarjana hyväksy-
tään samalla lukijan subjektiivinen vastakaiku osaksi prosessia, jossa kertomuk-
set luetaan ´valmiiksi .́ Omaelämänkerran aineksia ovat yhtä lailla merkitykset, 
jotka kirjoittaja kertomukseensa tahtoo sisällyttää, kuin ne, jotka lukija sieltä 
löytää. Vuoropuhelu, jossa tutkija kirjoittajan ja lukijan merkityksenannon pro-
sessissa lukee tarinan ´valmiiksi ,́ on tutkimusprosessin tärkeä osa.” 

 

 
Henkilökohtainen taso, 

jossa näyttäytyy ennen kaikkea 
miehuuden itseymmärrys ja sel-
viytymisen henkilökohtaisten 

juonteiden arvotus ja elämänarvot 

 
Sosiaalinen (lähiyhteisön) taso, 

mikä erityisesti näyttäisi rakentuvan 
perheen ja parisuhteen ympärille ja 
jossa niiden kautta näyttäytyy tule-

vaisuuteen luottaminen 

Kulttuurin ja historian (yhteiskunnan) taso, 
missä edellisten sukupolvien työ ja  

tekemisen tapa nousevat keskeisiksi tekijöiksi 
ajankohtaisten yhteiskunnallisten ratkaisujen 

rinnalla. Kysymys on elämän muodon ja 
 oman elämän sisäkkäisyydestä 
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Kehyskertomuksen ajatus 
 
Toisena mahdollisuutena elämänkertomusten analyysissä on tarkastella läh-

tökohtaisesti yhden elämänkertomuksen kautta muita kertomuksia. Tällöin lu-
kemisen perustana on yhden miehen kertomus elämästä, jota kutsun kehysker-
tomukseksi ja jota täydennän luennallisesti muiden kertomusten avulla. Luennan 
ja tulkinnan välineenä on tällöin narratiivinen ote. Oleellista ratkaisussa on ke-
hyskertomuksen valinta ja sen suhde muihin elämänkertomuksiin. Valinnan kri-
teerinä käytin elämänkertomuksen elämänkaaren kattavuutta sekä edellä kuvattu-
jen tarinatyyppien ja yhteisten teemojen ilmenemistä elämänkertomuksessa sekä 
kerronnan omakohtaisuutta. Tämä merkitsi sitä, että tein kehyskertomuksen va-
linnan suhteuttamalla sitä muihin elämänkertomuksiin, jolloin valittu elämänker-
tomus on oma valintani aineistona olevista elämänkertomuksista eikä se siten 
sisällä oletusta yleiseksi kehykseksi potentiaaleille elämänkertomuksille tai mie-
hen elämän kuvaukselle. Lukutapa lähestyy autobiografista lukemista, jossa tari-
nan lukijana luen elämänkertomusta ”valmiimmaksi” suhteuttamalla sitä aineis-
tossa oleviin muihin elämänkertomuksiin. 

Valitsemani kehyskertomuksen (Heikki 44) jäsennys on esitetty taulukossa 5. 
Elämänkertomuksen väliotsikoinnin olen rakentanut Heikin kertomuksessaan 
tuottamien elämäntapahtumien ja niihin liittyvän selviytymisen merkityksellis-
tymisen kautta. Väliotsikoinnin tarkoituksena on jäsentää Heikin elämänkerto-
muksen rakennetta ja samalla siihen liittyviä tulkinnallisia kulminaatiokohtia, 
joilla voin paremmin ymmärtää miehen kertoman. Anni Vilkko (1997, 104–108) 
kuvaa vastaavanlaista toimintatapaa tekstin erittelynä kerrontarakenteen mukaan. 

 
Taulukko 5. Kehyskertomuksen jäsennys teemoina 

1. Työn arvo lapsuuden perintönä 
2. Tekeminen kasvamisen ja kasvattamisen ymmärryksenä 
3. Koettelemukset kirkastavat arvot – tahto ja tekemisen malli kantaa 
4. Toimeentulon turvaaminen – usko omaan osaamisen ja työn tekoon 
5. Sitkeys, työ ja riskin ottaminen 
6. Huolenpito, vastuu ja huomaavaisuus – elämä perheen keskellä 
7. Työlle oppiminen ja työn kunnioitus 

 
Olen siis lukenut tässä vaiheessa Heikin elämänkertomusta enemmän kerto-

muksena eletystä elämästä kuin puheena selviytymisestä. Ajatukseni on, että 
kertomus elämästä sisältää myös selviytymisen kokemukset ja että ne ovat pa-
remmin ymmärrettävissä, kun niitä suhteuttaa elämän kokonaisuuteen. Voisi 
ehkä puhua selviytymisen kontekstoitumisesta elämäntapahtumissa, jolloin sel-
viytyminen ei ole merkittävää sinänsä vaan ainoastaan suhteessa johonkin tapah-
tumaan ja tilanteeseen (vrt. Rauhala 1987; Nurmi & Salmela-Aro 2000, 87–88). 
Miehen selviytyminen tulee tällöin näkyväksi osana kertomusta, ja elämä itses-
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sään asettuu keskeiseksi. Kehyskertomuksen valintaa kuvaan tarkemmin luvussa 
”Heikin elämänkertomus” (5.1.) 

 
Analyysikehikko 
 
Ensimmäinen luentakierros on tehty. Edellä kuvaamieni elämänkertomusten 

lukemisten ja lukemisen pohdintojen perusteella rakensin tutkimuksen aineiston 
analyysiä jatkumona, joka muodostuu kahdesta luentokierroksesta ja niitä edel-
tävästä haastatteluprosessista (kuvio 13) Haastatteluprosessin merkitys on haas-
tateltavan itsensä sijoittaminen elämänkertomusten teemaan ja niiden kerrontaan. 
Ensimmäisen luentakierroksen aikana olen jäsentänyt aineistona olevia elämän-
kertomuksia ja varmistanut toisen luentakierroksen toimintatapani.  

 

 
Kuvio 13. Elämänkertomusten analyysikehikko 

Toinen luentakierros sisältää kaksi lukemisen tapaa, joissa ensin tarkastelen 
aineistoa teemoina ja tyyppeinä, tavoitteena lukea eri kertomuksia yhteen. Tätä 
vaihetta voi kuvata miesten elämänkertomusten yhtäläisyyksien hakemisena ja 
selviytymisen rakennusaineiden paikantamisena. Teemoittelu ja tyypittely liite-
tään kvalitatiivisen aineiston analyysissä usein toisiinsa, kuten Jari Eskola ja Ju-
ha Suoranta (1998, 182) tekevät todetessaan tyypittelyn edellyttävän jonkinlaista 
tarinajoukon jäsentämistä eli teemoittelua (ks. myös J.P. Roos 1988, 201–204). 
Luennassa kysyn aineistolta miesten kerronnassa olevia kuvauksia miehenä ole-
misesta. Tällä haen esille niitä tekijöitä, joita he itse pitävät tärkeinä miehestä 
puhuttaessa. Näistä miesten tematisoimista miehen olemiseen liittyvistä ulottu-
vuuksista muodostuu luennassa aineiston ensimmäinen tulkinta ja lukemisen 
tapa on siinä elämänkertomusten yhteen lukemista. 

Toisena luennan vaiheena on kehyskertomustarkastelu, jossa yhden elämän-
kertomuksen kautta avaan muita kertomuksia ja muodostan kuvausta miehen 
selviytymisen monimuotoisuudesta. Kehyskertomuksen käyttö mahdollistaa 
myös ajatuksen sisäisen tarinan esiin kasvattamista ja kytkee kertomisen, tarinan 
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ja eletyn elämän yhteen (ks. Hänninen 1999). Erilaiset tavat jäsentää elämänker-
tomuksia muodostavat näin ketjun ja ne täydentävät toisiaan – avaavat aina toi-
sen näkökulman miehen omalle kertomukselle. Tässä luennassa kysyn aineistolta 
selviytymisen paikkoja ja muotoja. Lähestyn tehtävääni Heikin elämänkerto-
muksen kautta eksplikoimalla siitä näkyviin hänen tematisoimiaan selviytymisen 
paikkoja ja tekijöitä elämänkulussa. Käytän Heikin elämänkertomusta kehysker-
tomuksena, jonka sisältämää kertomusta selviytymisestä lavennan toisten mies-
ten elämänkertomuksiin ja pyrin luomaan niiden avulla tulkinnan Heikin tema-
tisoimasta selviytymisen rakenteesta. Luennan muotona on tällöin yhden elä-
mänkertomuksen kautta toisiin kertomuksiin siirtyminen, jota voisi kuvata elä-
mänkertomusten erilleen lukemisena. 

Luvussa ”Miesten puhetta” (luku 4) esitän jäsennyksen, joka perustuu mies-
ten yhteiseen kuvaukseen elämänkertomusten teemoista. Ajatus selviytymisestä 
on tällöin elämänkertomusten sisällä oleva vielä eksplikoimaton, sisään kerrottu, 
juonne. Sen jälkeen luvussa ”Ei ne katkii selät työtä tekemällä” (luku 5) lähestyn 
miesten elämänkertomuksia Heikin elämänkertomuksen näkökulmasta selviyty-
misen kertomuksina. Valittua kehyskertomusta kerron itse täydemmäksi muiden 
elämänkertomusten näkymillä selviytymisestä. Luvussa ”Elämänviiva kertomuk-
sena” (luku 6) palaan vielä kerran elämänkertomusten kertomisen tapaan ja elä-
mänkertomuksen jäsentymiseen miesten haastattelussa piirtämien elämänviivo-
jen muodossa. 
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4. Miesten puhetta;  
”Huomannu sen, että onneks ei tartte.” 

4.1.  Yhteen lukeminen 

Elämänkertomusten yhtäläisyyksien luennassa tartuin siihen, mikä tutkimuksen 
teeman näkökulmasta nousee päällimmäiseksi ja ikään kuin tarjoutuu kerrottuna 
esille. Ensimmäinen havaintoni oli, että miehet piirtyivät tarinoissaan näkyviin 
omanlaisinaan aina riippuen siitä, missä yhteyksissä he asioista elämänkerto-
muksessaan keskustelevat. Erilaisuus oli ikään kuin kontekstuaalista subjektiutta, 
mikä palautti kunkin elämäkertomuksen sen omiin reunaehtoihin. Elämänkerto-
mukset eivät taivu yhteen malliin, vaan avautuvat erilaisina miehen puheenvuo-
roina elämään. Toinen minulle tärkeä havainto oli, että erilaisuudesta huolimatta 
on näkyvissä yhteistä puhetta: samankaltaisia asioita kytkeytyneenä kuitenkin 
aina kunkin kertojan omakohtaiseen elämänkulkuun. Tässä suhteessa miesten 
puhetta voisi kuvata temaattisena subjektiutena, jossa mies omassa tarinassaan 
liittyy laajempiin temaattisiin ulottuvuuksiin. 

Tätä erilaista, mutta samanaikaisesti yhteistä miesten kertomusta elämästä 
hahmotin aluksi normaalibiografista elämänkulun jäsennystä hyödyntäen. Daniel 
J Levinson (1979, 50–72) tarkastelee miehen yksilöllistä elämänstruktuuria ja 
sen rakennetta eri ikäkausien ja niihin liittyvien elämänvaiheiden ketjuna. Ta-
voitteena hänellä on pyrkimys löytää kehitysperspektiivi aikuisen miehen kehi-
tykselle (emt., 8). Näkökulma rakentuu lähinnä kehityspsykologisesta tarkaste-
lusta, mihin yhdistetään yksilöllisen elämänkulun biografiaa. Levinsonin tutki-
musryhmä jäsentää miehen elämänkulun n. 25 vuoden mittaisina osittain toisten-
sa kanssa päällekkäisinä jaksoina: 1. Lapsuus ja nuoruus (0–22 vuotta), 2. var-
hainen aikuisikä (17–45 vuotta), 3. keskimmäinen aikuisikä (40–65 vuotta), 4. 
myöhempi aikuisikä (60–> vuotta). Jakso on määrittynyt laajasti ymmärrettynä 
elämänvaiheeksi. 

”Vaikka niiden aikana toteutuu tärkeitä muutoksia, on jokaisella vaiheella sille 
määrätty ja yhteinen piirre, mikä kuvaa tapaa elää. Kun tutkimme tapaa elää si-
sällytimme siihen biologiset, psykologiset ja sosiaaliset aspektit, mutta emme 
keskittyneet johonkin niistä jonkun toisen kustannuksella.” (emt., 29) 

 
Tässä tutkimuksessa lapsuuden aikaan liittyvät tarinat sisältävät erityisesti 

miehen keskustelua siitä miten hänen oma mieskuvansa on rakentunut ja mistä 
hänelle on syntynyt se miehen malli, joka hänellä on käsityksenä miehestä. Isä 
on useimmin ensimmäinen kontakti miehisyyteen ja mallintaa miehen kokemus-
ta miehenä olemisesta, joskin miehen kontaktin syvyys isään varioi sen merkitys-
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tä. Lapsuuden tarinoissa äidin merkitys on olennainen perheen yhteen rakentaja-
na ja äiti piirtyykin näkyviin isän takaa myös miehen olemisen paikantajana. 
Varsinkin niissä miesten tarinoissa, jotka kertovat lapsuudesta sota-aikana, äiti 
luo elinympäristössä olevien miesten rinnalla perustaa kertojan elämälle ja sa-
malla myös omalle mieheyden muodostumiselle. Vastaavalla tavalla Matti Kort-
teinen toteaa tutkimuksessaan Kunnian kenttä (1992, 85), että hänen tarina-
aineistossaan äidin tehtävän kuvaus on kertojan sukupuolesta riippumatta selke-
än yhtenäinen; äiti on perheen kokoava ja koossapitävä voima. Toistuvana tee-
mana hän on muotoillut tarinoista äidin merkitystä seuraavasti:  

”Äiti pitää perhettä pystyssä sekä taloudellisesti että muuten. Hän oli ’rohkea 
ihminen’, ’työihminen’, ’on uskomatonta miten hän jaksoi’.” (emt., 87) 

 
Nuoruuden tarinat kertovat opiskelusta ja ammatillisesta suuntautumisesta 

sekä seurustelusta ja parisuhteen syntymisestä, kun taas aikuisuutta lähestyttäes-
sä vakiintuminen ja paikan löytäminen sekä vastuun ottaminen aktualisoituvat 
tarinoissa. Mies nousee tällöin puheeseen teemoina puolison ja aviomiehen roo-
lista, työn ja toimeentulon merkityksestä sekä perheen perustamisesta. Keskim-
mäinen aikuisikä tuo puheeseen mukanaan ajatukset omista lapsista ja heidän 
elämisen mahdollisuuksistaan sekä huolen ja pohdinnan alueellisesta eriarvoi-
suudesta ja tulevaisuudesta. Teemat isän roolista yleensä ja myös erityisesti hy-
västä isyydestä raamittavat vahvasti miehenä olemista. Myöhemmässä aikuisiäs-
sä, eläkeikää lähestyttäessä tai jo eläkkeelle siirryttäessä, elämänkertomukset 
täydentyvät menneen arvioinnilla ja hyvän vanhuuden pohdinnoilla. Kerronnan 
jäsentymisessä normaalibiografian kaltaisesti on merkityksensä haastattelussa 
piirretyllä elämänviivalla, jossa toisena koordinaattina on aikajana. Valtaosa elä-
mänviivan piirtäneistä miehistä aloittaa piirtämisen lapsuudesta ja eteni ikä- tai 
tapahtumakronologisesti kohti kerronnan ajankohtaa. Elämänviivan piirtämistä ja 
sen kerronnallista luonnetta tarkastelen lähemmin luvussa 6. 

Normaalibiografia on ideaalijäsennys ja samalla kronologinen malli elämän 
vaiheille. Tästä syystä se myös väistämättä säröilee elämänkulun tilanteissa, jois-
sa kertojan on uudelleen ratkaistava oman elämänsä suuntaa. Elämänkulun sä-
röistä muodostuikin luentani normaalibiografista kuvaa rikkova ja avaava hah-
motus. Daniel J Levinsonin (1979, 40–41) malli miehen elämänkulusta toisiinsa 
liittyvinä vaiheina, joissa kukin vaihe heijastuu työhön ja perheeseen, miehen 
sekä henkilökohtaisiin että yhteiskunnallisiin pyrkimyksiin ja yleisemmin hänen 
elämäänsä liittyvien suunnitelmien toteutumiseen, korostaa erityisesti keskim-
mäisen aikuisikävaiheen alkua 40 ikävuoden paikkeilla miehen elämänkulun 
kannalta merkityksellisenä. Merkityksellistä se on siksi, että siinä elämänkulun 
vaiheessa miehellä on hyvä mahdollisuus tarkastella tapahtunutta, koettua elä-
mää ja tehdä arviointia elämästään. Arvioinnin mahdollisuuden Levinson liittää 
elämänkulussa oleviin henkilökohtaisiin kulminaatiotapahtumiin – normaalibio-
grafian säröihin (ks. myös Vilkko 1998, 27; Gullestad 1993, 148). 
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”40 ikävuoden vaiheilla oleva mies on kokenut sen, miltä jonkin kohokohdan 
saavuttaminen tuntuu. Jokin erityinen tapahtuma tuo usein esiin sen, missä mies 
sillä hetkellä on, ja kuinka pitkälle hänen on mahdollista päästä. Tämä käänne-
kohta koostuu epäonnistumisesta tai menestyksestä, liikkeestä eteen tai taakse-
päin elämänpolulla. 30 ikävuoden loppupuoliskolla tai 40 ikävuoden alkutaipa-
leella voi sattua useita merkityksellisiä tapahtumia. Tällaisia tapahtumia voivat 
olla mm. yleneminen työuralla tai epäonnistuminen työssä, huolet tai ilonaiheet 
perhe-elämässä, omakohtainen sairastuminen, jonkun läheisen ihmisen sairastu-
minen tai kuolema, omissa piireissä myönteisen palautteen saaminen tai vastaa-
vasti vähättelyn kohteeksi joutuminen. Käännekohdan muodostavalla tapahtu-
malla on erityinen merkitys: Miehen kuvitelmissa tällainen tapahtuma symboli-
soi hänen nuoruusvuosiensa ponnisteluja – tärkeintä vahvistusta, jonka hän tulee 
saamaan elämänsä tässä vaiheessa – ja hän käyttää sitä mittana arvioidessaan 
mahdollisuuksiaan toteuttaa omia tavoitteitaan tulevaisuudessa.” (Levinson 
1979, 41; kursiivi HJ) 

 
Kun miesten elämänkertomuksia lukee uudelleen niissä olevien säröjen kaut-

ta, niiden omakohtaisuus ja erilaisuus nousevat paremmin näkyviin, vaikkakin 
samanaikaisesti puheessa on jälleen tunnistettavissa yhtäläisiä piirteitä. Säröt 
elämänkulussa ovat paitsi aina omakohtaisia niin myös yhteisesti tunnistuvia. 
Työkyvyn menettäminen ja työttömyyden uhka aikuisena, toimeentulon epävar-
muus, oman vanhemman kuolema lapsuudessa tai myöhemmin aikuisuudessa 
luopumisena sekä parisuhteen vahvuus tai sen toimivuuden probleemat värittävät 
ja suuntaavat miehen elämänkulkua. Miesten elämänkertomuksissa juuri säröt 
nostivat keskusteluun teemoja, jotka muodostivat uuden luennan tulkintani siitä, 
mistä miehet haastattelussa puhuvat. 

Mistä mies puhuu silloin, kun hän itse puhuu miehestä? Tutkimuksen meto-
disen ajatuksen mukaisesti tilastollinen, keskimääräinen ja teoreettinen puhe 
miehestä muuntuu elämänkertomuksissa eläväksi ja kokevaksi mieheksi, joka 
omalla puheellaan antaa sisältöä niin miehen elämänkulun menetyskierteen mo-
ninaisuudelle kuin sen murtumiselle, hegemonisen maskuliinisuuden ilmiasulle 
ja alueellisen olemisen erilaistumiselle (ks. luku 2 ja 3). Teoreettinen puhe mie-
hestä ja miehen hyvinvoinnin tilasta on nyt miesten subjektiivista puhetta itsestä, 
puhetta miehenä olemisesta, omakohtaista elämän kerrontaa. 

Miesten omakohtainen, kokemuksellinen puhe ja teoreettinen puhe eivät ole 
erillisiä, vaan pikemminkin miesten elämänkertomuksissa yleisen puheen teemat 
sekä peilautuvat yksittäisen miehen elämänkertomuksen tarinoihin että kasvavat 
niissä uusiksi teemoiksi: yleinen puhe ruokkii kokemuksellista elämän jäsentä-
mistä ja kokemuksellinen jäsennys puolestaan avaa yleisen puheen teemoja uusi-
na elämisen kysymyksinä. Elämänkertomus muodostaa kehikon, jossa keskustelu 
kokemuksellisen ja teoreettisen välillä on mahdollista. Vuoropuhelu teoreettisen 
ja omakohtaisen välillä elämänkertomuksissa jäsentyy aktiivisen haastattelun 
ideana uuden tietoisuuden tuottamisesta haastattelun aikana (ks. Hollstein & 
Gubrium 1995). Narratiivis-dialogisessa haastattelussa mies paikantaa itseään 
suhteessa omiin kokemuksiinsa ja suhteuttaa kokemustaan laajemmin sekä mie-
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hen elämään yleisemmin että oletettuun normaalibiografian luomaan kuvaan 
elämän kulusta. 

 

 
Kuvio 14. Puheen kerrokset 

Kuviossa 14 jäsennän miesten elämänkertomuksia puheena miehestä edellä 
esitetyn mukaan kahtena toisiinsa liittyvänä kehänä. Ulommaisena kehänä on 
teoreettinen puhe miehestä ja sisempi kehä muodostuu miesten puheesta miehes-
tä ja miehen puheesta itsestä. Kehien ympärille olen yhdistänyt kehikoksi tulkin-
tani miesten elämänkertomuksista neljänä ikkunana, joiden kautta miehen elämä 
maisemana minulle näyttäytyi: puhumisen muutos, miehen paikka ja elämän 
perusta, ote elämään sekä mieheyden kuvan syntyminen ja sen siirtyminen. Seu-
raavaksi avaan nämä ikkunat yhden kerrallaan ja keskustelen niistä miesten 
kanssa. 

4.2. Puhumisen muutos 

”Ei siitä oikkeen saa kiinni” 
 
Miehen määrittely ja puhuminen miehestä on muuttunut. Ennen oli helpompi 

nähdä, mitä mies on ja mistä miehen rakennusainekset muodostuvat. Miehen 
tehtävä oli myös selkeämpi, ja siten miehenä olemisen malli muodostui myös 
selväpiirteisemmäksi.  
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Jussi: ”No kyllähän tietysti sillon se oli se työnteko tuota se oli aina. Ja kyllä mun 
mielestä sillai kasvo sellainen kunnia sellaisia miehiä kohtaan, jotka teki 
jumalattomasti töitä. Ja sen näkikin jo pienenäki, että ne on vielä onnis-
tunukkin, että näköö niitä työn tuloksia, että kyllä se varmasti siihen aikaan. 
Mulla ainakin oli sellainen kuva, että töitä pitää teherä, jos meinaa pärjätä. 
Niin vielä, kun onnistuu niin sillonhan se on tuota, niin varmasti saa tyydy-
tyksen. Jokainen tehköön nyt mitä työtä hyvänsä kyllä se on tyydytys var-
maan siitä että onnistuu.” (Jussi 62) 

 
Jussin kuva mieheydestä palautuu perinteiseen miehen rooliin, jossa lähtö-

kohtana oli fyysisyyden kautta rakentuva maskuliinisuus (ks. esim. Badinter 
1993; Kuosmanen 2001, 81–83). Kovan työmiehen arvostus oli välttämätöntä 
sen ajan olosuhteissa ja samalla mies kasvoi kiinni työhön. Jari Kuosmanen 
(1998b, 271–274) kuvaa tutkimuksessaan maaseudulta Ruotsiin lähteneitä mie-
hiä ja heidän taustaansa juuri osallistumisena perheen välttämättömiin työtehtä-
viin jo lapsuudessa. Varsinkin metsätyöt olivat poikien arkipäivää, ja niiden 
kautta rakentui myös ajatus miehestä työmiehenä. ”Käsite ’työmies’ oli kun-
nianimitys, monen pojan tunnustama haluttu luonnehdinta, jonka tietyt miehet 
saattoivat saada.” (emt., 273) Myös tämän tutkimuksen aineistossa lapsuutta ku-
vaavien tarinoiden keskeinen juonne, varsinkin vanhempien miesten kokemuk-
sellisissa tarinoissa mutta myös nuoremmilla miehillä elämänkertomuksissa, on 
osallistuminen työntekoon ja se, että työ oli yleisesti fyysisesti raskasta. Työhön 
osallistuminen jo lapsena oli paitsi välttämätöntä niin usein myös pojasta itses-
tään lähtevää, kuten Heikki kertoo: 

Heikki: ”Ihan tuosta, ihan mukavaa lapsuutta. Metällä kulukee silleen aina sillon ku 
halus lähteä, että eihän sitä silleen pakotettu, mutta jotenkin se tuli kasvet-
tua siihen, että sitä vaan tehhään työtä ja työtä. Kyllähän ne joskus kouluai-
kaankin tarjosvat aina jalakapalloleiriä ja muita ois. Koulusta ehottivat aina 
… kyllä mulla tuli heti ensimmäiseksi mieleen, kun niitä leiriä tarjosivat, 
että ei kyllä, että meillä taitaa olla ens kesänä taas jossakin päin savotta tai 
joku semmonen menossa. Että kyllä se oli tosiaan niin työ ja vähän niinku 
piti hankkia kyllä sillon. Tuntu itekki, että ei ikinä niinku pyytännä vana-
hemmilta ja silleen. Aina oltiin vähän niinku työn ääressä kuitenkin.” 
(Heikki 44) 

 
Heikin kuvauksessa työnteko ja työhön osallistuminen ankkuroituvat toisaal-

ta siihen, että ”aina oltiin vähän niinku työn ääressä”, mutta samalla myös itsensä 
elättämisen vastuun ideaaliin, jossa ei ”ikinä niinku pyytännä vanahemmilta”. 
Työn tekeminen velvollisuutena ja mahdollisuutena onkin Heikin elämänkerto-
muksessa juonne, joka laventaa fyysiseen sitoutunutta maskuliinisuuden ymmär-
tämistä itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen. Fyysinen, ruumiillisesti vahva mies 
tulee ymmärretyksi tehtävissään ajankohdan elämäntapaan liittyen. Kysymys on 
siitä, että elämän olosuhteet edellyttivät osallistumista työhön, jolloin fyysisyyttä 
ja ruumiillista vahvuutta ei voi tulkita vain miehen pyrkimyksenä mieheyden 
osoittamiseksi. Tarkastellessaan ruumiillisuutta ja mieheyttä Jonas Frykman 
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(1998, 312) toteaakin, että pyrkimys kiivetä vuorelle voi olla myös jotakin muuta 
kuin itsensä karaisua ja uusien puolien löytämistä mieheydestään. 

Tänä päivänä mieheltä edellytetään myös toisenlaista miehenä olemista, sel-
laista, jossa perinteisen ruumiillisen vahvuuden ja siitä laventuneen itseellisyy-
den rinnalla kasvaa huomioon ottaminen ja vastuu toisesta. Puhuminen miehestä 
vaikeutuu, kuten Esa asian ilmaisee. 

Esa: ”Se on vaikee. Miehuus on sitä turvallisuuden luontia. Miehuus on sitä, että 
tarttuu semmosiin, tämän päivän miehuus on sitä, että tarttuu semmoseen 
työhön, joka ei välttämättä oo miehen työ. Miehuus on sitä, että joskus pit-
tää olla äärettömän kova, mutta oikeuden mukainen. Miehuus on pehmeyt-
tä. Ei siitä oikkeen saa kiinni. Se on niinku minä omalta kohaltani oon aja-
tellu, että miehuus on sitä, että tekkee joka tilanteessa parhaansa.” (Esa 40) 

 
Esa aloittaa miehen muutoksen pohtimisen elämänkertomuksessaan vastaa-

malla kysymykseeni, jossa palautan hänen kerrontaansa elämänviivan kulkuun ja 
nostan esiin mahdollisen muutoksen miehen roolissa ennen ja tänään9. Esan puhe 
on vastaus kysymykseeni ja kuvaa siten hänen kohdallaan kokemusta miehen 
kuvan muutoksesta, jossa oma aikaisemmin omaksuttu käsitys miehestä peilau-
tuu tähän päivään ja miehelle asettuviin vaateisiin. 

Esa: ”Et sikäli se miehen, miehen kuva ja miehen malli on muuttunu. Ja niinku 
tunteitten näyttäminen, aitous ylipäätään ni tuota se alakuperäinen mitä 
niinku joskus nuorena kuvitteli, minkälainen mies. Nin tuota kyllä se on 
kärsiny määrätynlaisen inflaation.” (Esa 40) 

 
Perinteisen miehen arvostuksen mureneminen, jota Esa kuvaa inflaationa, te-

kee kertomuksessa tilaa toisenlaiselle mieheydelle, jota voi Mikko Lehtosen 
(1999, 87) tapaan kuvata myös mieheyden orastavina piirteinä (ks. myös Kuos-
manen 2001). Fyysinen kovuus ei tällöin ole enää pehmeyden vastinpari, vaan ne 
ovat toisiaan täydentäviä ulottuvuuksia. Olennaista onkin miehenä olemisen ref-
lektoituminen ja tilanneherkkyys, jossa mies ”tekkee joka tilanteessa parhaansa”. 
Parhaansa tekemiseen sinänsä voi ajatella sisältyvän sisään kerrottuna myös olet-
tamuksen mieheyden sankaruudesta, jossa vain paras on riittävää. Esan oma 
elämänkertomus on oman ydinkertomuksensa mukaisesti kuitenkin enemmän 
kertomusta siitä, että hänelle riittävä on parasta ja että se mikä on riittävää arvot-
tuu läheisten, perheen kautta. 

Matin pohdiskelu mieheydestä ja miehestä lähtee myös liikkeelle määrittelyn 
vaikeudesta, kun hän vastaa kysymykseeni mieheksi kasvamisen paikoista. Tässä 
kysymys–vastaus -dialogissa miehestä puhumisen vaikeus tulee näkyväksi sano-
jen etsimisenä ja keskustelijoiden yhteisen ymmärryksen löytämisenä. Haastatte-
lijana kokemani epävarmuus, jossa ”yritän löytää, että miten ne oikeen sanois” 
siirtyy Matin vastaukseen, jossa hän kokee olevan ”yhtä vaikea, ku sun on määri-

                                                
Harri: ”Miehen rooli tai paikka tällä sinun janan välillä ni. Ootko miettiny onko siinä tapah-
tunu jotakin … toisenlaista, mitä on ollu ennen.” 
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tellä kuinka sä kysyt niin mun justiin yhtä vaikea takaasin määritellä sulle”. Mie-
heydestä puhumisen vaikeus tuotetaan näin ainakin tässä yhteydessä käydyn 
keskustelun sisällä määrittelyyn liittyvien käsitteiden ongelmallisuutena. 

Harri: ”Nyt kun oot elämän kulkua piirtäny ja noita selviytymisen paikkoja ja ta-
poja hahmotellu, jos yrittäsit miettiä nyt sit niin päin, että mikä niissä on 
erityisesti merkinny. Voiko sitä tunnistaa mieheksi kasvamisen paikkaa, 
tuntemusta siitä, että tämä on se mikä tekee minusta miestä maaseudulla. 
Nyt vähä hankalia sanoja. Mä yritän löytää, että miten ne oikeen sanois. 
Mutta ajatus kuitenkin siitä, että jotka olis juuri sellaisia jotka sä oot koke-
nu itsellesi hyviksi, toimiviksi tavoiksi ja että ne on, sanotaan niin, että ne 
on antanu sinulle mahdollisuuden kasvaa mieheksi, miehenä. Onko jotaki 
semmosta sulla?” 

Matti: ”Mitenkähän mä nyt. Mä en voi, yhtä vaikea, ku sun on määritellä kuinka 
sä kysyt niin mun justiin yhtä vaikea takaasin määritellä sulle. Koska mä-
kään, kyllä mä niin ku periaattees ymmärrän mitä sä ajat takaa, mutta mun 
on myös erittäin vaikea. Että jos kysymys ois vaan yksinkertaisesti mikä 
auttaa kasvamhan mieheksi niin.” (Matti 45) 

 
Matin puheessa mieheys alkaa määrittelyyn liittyvän käsite-episodin jälkeen 

kuoriutua esiin fyysisyyden alta vastuuna siitä, mitä on hoidettavakseen saanut ja 
samalla tekemisen arvostuksena. Mies on se, joka kykene omalla työllään vasta-
maan hänelle annettuun tehtävään ja selviytymään tehtävän mukanaan tuomista 
haasteista.  

Matti: ”Joo saa nyt oikeestaan juonesta kiinni sillä lailla, että ajattelis mitenkä 
noista asioista ajatteloo. Fyysisellä puolella se on niin heleppo sanoa, että 
mikä teköö, että mikä saa ittesä tuntemaan niin ku mieheksi. Se on niin ku 
hirviän heleppo määritellä. Niin no tietysti se, että mä tunnen itteni miehek-
si sillä lailla, että oon mielestäni teheny sellaisia ratkaisuja jokka on ollu 
onnistuneita. Sillä että tuota niin tila on kuitenkin menestyny ja on edelleen 
olemas. Mä tunnen itteni jopa mieheksi siitä, että mä saan, pystyn hoitam-
han tavallaan. Pystyn hoitamaan esimerkiksi jonkun vaikkapa nyt tilikir-
janpidon, verokirjanpidon, että mä niin ku tavallaan mull on hanskat kädes. 
Että mä tunnen olevani kapteeni tavallaan omas yritykses, että mä teen, 
pystyn tekemään sellaisia erittäin tärkeitä töitäkin ja päättämään niistä. Ja 
se saa mun tuntemaan fyysisesti ittestäni et mä oon niin ku … kunnolla täy-
tän ainakin sen, sanotaan nyt että isännän paikan.” (Matti 45) 

 
Matin mieheyden konstruktio nostaa esiin paternalistisen mieskäsityksen 

modifikaatiota, joka alkaa siitä, ”että mä tunnen olevani kapteeni tavallaan omas 
yritykses”. Kapteenimetafora Matin kertomuksessa on isännän paikkaan liittyvän 
vastuun täyttämistä maatilan hoitoon liittyvissä tehtävissä, ja isäntä puolestaan 
samastuu mieheen ja miehen rooliin maatalousyhteiskunnassa (ks. Silvasti 
2001). Onnistuminen ratkaisuissa vastuun kantamisen yhteydessä saa tuntemaan 
itsensä jopa fyysisesti mieheltä. Matin kertomuksessa mies on sitä, että on kyen-
nyt selviytymään, vaikkakin yhdessä puolison kanssa. 
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Matti: ”Mutta kyllähän niin kun, että mitä henkisellä puolella. Kyllä se varmasti 
kasvattaa kumminkin seleviytyminen nuasta, siis tällaisista asioista, missä 
on käyny niin kun alahaalla. Niin niistä seleviytyminen on ainakin yksi sel-
lainen mikä teköö sellaisen, että on jotakin. Ja jos sitte kerran on jotakin, 
niin sitten tuntoo ainakin olevansa heti, että no mä oon ainakin mies, kun 
mä oon siitä selevinny. Ehkä siinä on vähän tällaista pohojalaistakin näkö-
kantaa, että mä se oon mies, kun noista jutuista on selevitty, vaikka mä tun-
nistan senkin, että me ollaan selevitty Maijan (vaimo) kans siitä yhyres.” 
(Matti 45) 

 
Vaikeuksista selviytyminen rakentuu lopulta vaimon ja Matin välisen suhteen 

varaan, ja selviytyminen itsessään tuo tunteen ja kokemuksen miehenä olemises-
ta, jolloin ”mä se oon mies kun noista jutuista on selevitty, vaikka mä tunnistan 
senkin että me ollaan selevitty Maijan kans siitä yhyres”. Sukupuoleen liittyvä 
positio työtehtävissä rakentuu näin Matin puheessa elämänkulun vastoinkäymis-
ten kautta omakohtaisesta vahvasta minä–painotuksesta ”mä oon ainakin mies 
kun mä oon siitä selevinny” kohti tasavertaista parisuhdetta korostavaan ”että me 
ollaan selevitty” ilmaisuun. Selviytyminen tuo tunteen mieheydestä, mutta sel-
viytyminen yksin ei ole miehenä olemisen kulmakivi, vaan se että on selvitty 
yhdessä. Matin puheessa rakentuvaa miehisyyttä voisi tulkita myös siten, että 
miehen kuva ja ymmärrys miehestä muodostuu mieheyden ja naiseuden välisenä 
vuoropuheluna, jossa mies ja nainen eivät ole vastakohtia. (vrt. Lammi-Taskula 
1994, 121)  

Elämisen ympäristö, työtavat sekä toimeentulon muodot ja lähteet ovat muut-
tuneet, mikä maaseudulla on merkinnyt myös raskaan työn ja fyysisesti vaativien 
työsuoritusten monipuolistumista ja samalla perinteisen maatalouden rinnalla 
myös toisenlaisten työtehtävien ja työtilanteiden rakentumista. Näiden muutok-
sen mukana tulee kuvaan miehestä lisää uudenlaista. Jaakko, jonka elämänkulus-
sa työelämän monipolvisuus ja aina uuden polun löytäminen on ollut merkityk-
sellistä, tuottaa menneen ajan ja tämä tämän päivän miehen vaateita kuvatessaan 
miehessä esiin ulottuvuuden, joka hänelle on ollut elämänkulkunsa aikana kes-
keinen. 

Jaakko: ”Mä tiedä miten mä sitä kuvailisin. Monta kertaa miettiny, että se kasvaa 
siellä ympäristössä semmoseksi, että niin sanotaan, että tään päivän työ-
elämäs ei pärjää semmosella asenteella, joka ei pysty ryhymässä toimi-
maan. Se on huono investointi työnantajalle, että tämä on jotenkin tämä 
suomalainen mies semmonen aika pikkumainenkin jollakin tapaa.” (Jaakko 
63) 

 
Työelämän vaatimukset ja niiden kanssa luoviminen ovat osa Jaakon elä-

mänkertomuksen kantavaa juonta. Tällä perusteella hänen kuvauksensa miehenä 
olemisesta rakentuu siitä, miten hän on miehenä onnistunut selviytymään muut-
tuvien olosuhteiden mukana (ks. Kuosmanen 2001). Jaakon maininta siitä, että 
”joka ei pysty ryhymässä toimimaan”, liittyy näin enemmänkin tulkintaan muut-
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tuvien olosuhteiden merkityksestä kuin pelkästään ryhmässä olemisen ja yhdessä 
työskentelyn opittuihin taitoihin. 

Esan tematisoima miehestä kiinni ottamisen vaikeus konstruoituu näin men-
neen ja olevan miehen vuoropuheluksi, miehen oman kokemuksen paikantami-
seksi tähän päivään, jossa olennaista on toisaalta kulttuurinen muutoksen suunta 
ja toisaalta mieheyden sisällöllisen uudistumisen välttämättömyys niin perheessä 
ja parisuhteessa kuin työelämässä. Norjalainen sosiologi Øystein Gullvåg Holter 
(1994) onkin mieheyden historiaa tutkiessaan tarkastellut sen kehitystä osana 
yhteiskunnallista modernisaatioprosessia. Hän erottaa mieheyden kehityksessä 
esimodernin ajan paternalismin, jossa mies asettuu suhteessa naisiin ja lapsiin 
selkeästi dominoivaksi. Modernin ajan mieheys näyttäytyy maskuliniteettina, 
jossa keskeistä on miehen rooli perheen elättäjänä. Jälkimodernin ajan miehey-
dessä on puolestaan kyse androgyniteetistä, jolloin korostuvat kysymykset mie-
hen narsismista, puutteellisista rajoista ja vajavaisesta itsetunnosta. (ks. myös 
Kuosmanen 1998a, 237–239)  

 
Miesten puheessa miehestä puhumisen muutos merkitsee toisaalta fyysisesti 
määrittyvän miehen inflatoitumista toimintaympäristön ja elämisen ympäristön 
muuttuessa, toisaalta valmiina annetun miehen kuvan säröytyminen tuottaa mie-
heyden määrittymistä vuorovaikutuksessa ympäristöönsä – reflektoituvaa mie-
heyttä. Vastuullisuuden puheessa miehet keskustelevat siitä, että perinteiseen 
miehisyyteen liittyvän vastuun kantamisen rinnalle on tullut tarve ja kyky jakaa 
vastuuta puolison kanssa. Muutos puheessa miehestä näyttäytyy myös termino-
logisena ongelmakenttänä, jossa käyttöön valikoituvat käsitteet ja niiden perus-
teltavuus siirtyvät itsessään miehestä kiinniottamisen vaikeudeksi ja siten mie-
hestä puhumisen muutoksen kuvaksi. 

4.3. Miehen paikka ja elämän perusta 

”Meistä on tullu vähän sellaisia lepsuja” 
 
Muutos on usein vaikeaa, mutta paluuta entiseen ei juuri ole. Mies on muu-

toksessa ja paikka on uudelleen haettava. Pekka pohtiikin tätä muutosta kriitti-
sesti miehen lepsuuden ja siihen liittyen vallan menetyksen polemiikkina. 

Pekka: ”Joo että nykyään varmaan on miehetkin muuttuneet, että se miehen malli 
muuttuu. Tämä varmaan on ollut kauan täällä, niinku meidän vanhemmilla, 
mitkä heillä on ollu mallina. Se on ollu varmaan vuosisatainen lähes, mutta 
nyt on tapahtunu valtava muutos. Ainakin miehen roolis, mä en tiedä onko 
se aina menny sitte parempaa kohti. Tää on mies on joutunu tietysti valtaa 
pois. Siinä se on menny huonompaan miehen näkökulmasta, mutta lasten ja 
naisten näkökulmasta kaikki on menny parempaan. Mutta miehen, meistä 
on tullu vähän sellaisia lepsuja.” (Pekka 44) 
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Kun Pekka rakentaa miehen lepsuutta ennen kaikkea vallan menetyksenä, 

hän samalla jäsentää vallan parisuhteeseen liittyväksi, lapsiin ja naisiin kohden-
tuvaksi vallan käytöksi. Vallan menetys näyttäytyy tällöin miehen näkökulmasta 
aseman menetyksenä tai ainakin huonompaan suuntaan menemisenä. Samalla 
Pekka omassa puheessaan kuitenkin murtaa perinteistä miehen ylivaltaan ankku-
roituvaa käsitystä mieheydestä, jossa mies ja nainen asettuvat vastakohdikseen, 
ja keskeistä on alistussuhteen ylläpitäminen. Mieheltä pois oleva valta muuntuu 
naisen ja lasten kannalta parempaan suuntaan menemiseksi. Pekan argumentaati-
on tausta liittyy laajemmin keskusteluun miehen pehmenemisestä ja vahvan mie-
heyden uudesta ylösrakentamisesta (ks. esim. Bly 1992). Olennaista Pekan tari-
nassa on kuitenkin se, että hän kohdistaa lepsuuden mieheen itseensä ja siihen, 
että mies ei tartu niihin tehtäviin, joita hänellä on tehtävänä. Mies tarvitsee ku-
rinpalautusta. 

Harri: ”Että kurin palautusta tarttis vähän ittelleen ei muille.” 

Pekka: ”Niin joo nimenomaan ittelle niin kyllä.” (Pekka 44) 
 
Lepsuuden ajatusta onkin syytä avata tarkemmin miesten elämänkertomusten 

tarinoina parisuhteesta ja niissä käytävänä keskusteluna miehen paikan uudelleen 
määrittymisestä. Parisuhteen muutos elämänkertomuksissa näyttäytyy pääasiassa 
tasa-arvoisuuden tarinoina, joissa erityisesti elämänkulun kannalta keskeisiä pää-
töksiä pohditaan yhdessä puolison kanssa. Ero menneeseen, jossa mies teki rat-
kaisut ja johon ratkaisuun vaimon oli tyytyminen, näyttää selkeältä.  

Matti: ”Niin se nyt on justiin tätä perintöä, että isä on ollu itte voimakas sellainen, 
että se on niin ku halunnu teherä koko ajan. Mutta mun päätöksenteon taso 
on erilainen, että mun äitini ei ollu koskaan eres kiinnostunu siitä minkälai-
sia päätöksiä sanotaan, että esimerkiksi koneitten osalta isä teki. Mutta mä 
neuvottelen kyllä, mutta kyllä ne pitkälti mun mielihalujeni mukaan. Toki 
moon sen verran kova suustani, että ...” 

Harri: ”Sä oot hyvä neuvottelukumppani?” 

Matti: ”... niin, että kyllä mä aina yleensä tuota ni saan kuullostamaan niin uskot-
tavalta, että mä uskon ittekin hetken perästä, kun mä puhun asian puolesta 
tarpeeks vakuuttavasti. /.../ Että kun me kerran tasapäisesti tätä tilaa hoide-
taan niin että meillä lypsetään lehemätkin tasan ja meillä on yhteinen tili 
pankis, molemmilla kortti samalle tilille.” (Matti 45) 

 
Kun Matti edellä pohtii elämänkertomuksessaan omaa selviytymistapaansa, 

hän keskustelee samalla oman toimintatapansa perusteista suhteessa oman isänsä 
päätöksentekotapaan. Dialogissa haastattelijana tarjoan päätöksenteon malliksi 
neuvottelumenettelyä. Matti ei kuitenkaan sitä sellaisenaan hyväksy, vaan hän 
argumentoi omaa toimintatapaansa enemmänkin omalla asiantuntijuudellaan. 
Tasa-arvoistumisen ankkurina on ensin se, että ”lypsetään lehemätkin tasan”. 
Miehen paikan muutoksen merkiksi suhteessa päätöksentekoon ja siinä olevaan 
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vallankäyttöön muotoutuu lopulta ”kortti samalle tilille”, joka symboloi vastuun 
jakamista puolisoiden välillä ja samalla vallan tasa-arvoistumista. Jukka ilmaisee 
asioiden hoitoon liittyvää tasa-arvoistumista samoin: ”Meillä on yhteinen tilinu-
mero ja kummallakin omat pankkikortit samalla tilillä. Eikä kontrolloi toisia, 
olemista eikä menemistä.” Jukan puheessa yhteisen tilin symboliikan rinnalla on 
tärkeänä lisäyksenä luottamus, jolla yhteinen päätöksenteko laventuu myös mie-
hen ja naisen omiin ratkaisuihin ja niihin luottamiseen – kontrolloimattomuu-
teen. 

Päätöksenteon ja vallan uusjaon puhetta Jussi vahvistaa kuvauksessaan, jossa 
hän kertoo, miten isäntien ja emäntien tehtävien ja vastuiden välillä ennen ollut 
työnjako on kehittynyt miehen ja naisen välillä tasa-arvoisempaan asioiden hoi-
tamisen ja tekemisten määrittymiseen. Jussi aloittaa tarinan arvioimalla nuoruu-
den aikaisten isäntien ja emäntien työn tekemisen tapaa, jossa työn määrä ja vas-
tuu olivat eri asioita. Emäntien ”aina liikenteessä” oleminen ei ulottunut samassa 
suhteessa päätöksentekoon, vaan vallan avaimet sijoitettiin miehen haltuun. 

Jussi: ”No kyllä mulle on, jos me ajatellaan pikku poikana tuota niin kyllähän ne 
oli isäntä ku oli isäntiä siihen aikaan, että kyllä mun mielestä naisväki teki 
maataloureskin enemmän töitä ku miehet. … (naurua) ... Niin kyllä mulla 
sellainen käsitys ainakin aina jäi, että kyllä siellä emännät oli aina liiken-
teessä, isännät saatto pitää niitä vapaapäiviäki … (naurua) … Että kyllä se 
varmasti siinä mieles on muuttunu. Mutta tietysti toisaalta varmasti on 
niinku maataloureski, että kyllähän siinä se tänä päivänä on, että se vastuu 
on ny molemmilla varmasti, että samanlaanen. Että kyllä se varmasti siihen 
aikaan oli, että isännät sano, että näin teherään ja anto emännälle vähän ra-
haa, että saa kahavia ostaa. … (naurua) … Kyllä se on, kyllä me oomma 
ainakin asioita yhyres tuumannu ei siinä oo tuota määräilly kukaan. Totta 
kai se on kyllä, ei siinä tartte yksin asioita ajatella, sitä tuumata, että mitäs 
ny teherään.” (Jussi 62) 

 
Jussi rakentaa kerrontaansa komediallista ilmaisua, mikä kerrontatapana on 

hänelle luontainen, mutta jonka voi tulkita vahvistavan vastuun ja vallanjaon 
muodon sisäistä ristiriitaisuutta ja muutosta suhteessa tämän päivän arkielämään. 
Muutos on merkinnyt sitä, että ”ei siinä tartte yksin asioita ajatella, sitä tuumata, 
että mitäs ny teherään”. Miehen paikan muutos tulee näkyväksi päätöksenteko-
prosessin muutoksen myötä. Vastuun- ja vallanjaon rinnalla Jussi kommentoi 
mielenkiintoisesti mieheyden ja erityisesti hegemonisen maskuliinisuuden näkö-
kulmasta miehen ja työn välistä suhdetta. Mieheyden liittäminen maaseudulla 
jatkuvaan työntekoon murenee Jussin kommenttiin miesten vapaapäivistä ja 
emäntien jatkuvasta liikenteessä olosta työn merkeissä. 

Pekan tarinassaan tematisoima lepsuus ei näin ehkä sittenkään ole pelkästään 
miehen pehmenemistä tai pelkästään pelkoa vallan menetyksestä, vaan pikem-
minkin toisenlaisen aseman – tasavertaisuuden – ottamista arkielämän vastuisiin 
ja tehtäviin (vrt. Tigerstedt 1994). Tasavertaisuus suhteessa puolisoon niin teke-
misen ja tehtävien määrän kuin tekemisen merkityksen osaltakin toteutuu koetun 
tarkoituksenmukaisuuden rajoissa. Tarkoituksenmukaisuus merkitsee elämässä 
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tilanteita, joissa miehen ja naisen tehtävät jakautuvat miehen puheessa tehtävien 
luonteen ja niiden suorittamisen mahdollisuuksien perusteella, kuten mm. Jukka 
asian ilmaisee pohtiessaan maatalouden työnjakoa: 

Jukka: ”No se jos aatellaan maaseutua ja maataloutta ja yleensä sitä, niin työt ja-
kautuu kuitenkin silleen, että emäntä on enempi hellan ääressä ja mies on 
konehin ääressä ja hallihtoo koneet. Ja sen on hallittava tänä päivänä hir-
veen paljon. /.../ Se on tää tekniikan hallihteminen maatalouessa ja maa-
seu´ulla niin se on se mikä pittää, erottaa miehen ja naisen. Sanotaanko 
näin, että siinä tulloo se, että se pysähtyy sanotaanko naisen rooli maatalo-
ustöissä siihen karjan hoitamisseen, lypyskonneen tekemisseen ja sen os-
soon tehtä minäki, että siinä se ero on, sanotaanko näin ikkäästi.” (Jukka 
52)  

 
Miehen ja naisen roolien erilaisuus, joka tapahtuu tekniikan ja välineiden 

käytön kautta liittyy Jukan kuvauksessa maatalouteen ja sen teknistymiseen. 
Jukka rakentaa puheessaan perinteistä miehen ja naisen eroa työvälineiden ja 
työn fyysisten edellytysten kautta, vaikka hänen elämänkertomuksessaan pa-
risuhde muutoin rakentuu valtaan ja päätöksentekoon nähden tasa-arvoisena. 
Tiina Silvastin (2001, 204–210) mukaan suomalaisessa agraarikulttuurissa mie-
heyttä ja naiseutta määrittelevät ja erottavat erityisesti arki ja siihen liittyvät käsi-
tykset työnjaosta. Jukka uusintaa kuvauksessaan tätä sukupuolten välistä eron 
tekemistä juuri työtehtävien oikeutukseen ja hallintaan liittyvän tekniikan kautta 
(ks. myös Östman 2000, 201).  

Toisenlaisen merkityksen tekniikka ja välineellisyys saavat Esan kuvauksessa 
taidoista, joita hän vielä haluaa opetella ja jotka hän katsoo miehenä olemiseen 
liittyviksi. 

Esa: ”Tällä hetkellä mulla on ajatus sitä, että suvun miesten perinne pittää minun 
opetella, sen et väitän ite että oon aika kätevä käsistäni. Taipuu niin metalli 
kun puukin. Nyt tämän kevvään projektina on se, että minun isä joka lähes-
tyy –70 ikävuotta, niin saa opettaa viimeinkin mulle sen hirsiveistämisen. 
Ja omia maita ja puuta on sen verran paljon, että tämmönen puusta tekemi-
nen ja ehkä vappaa-ajan asuntoa tai ihan piharakennuksia. Ni minä halluun 
opetella nurkan salvoamisen ja myös tuota jossain vaiheessa piilukirveen 
käytön. Ihan perinteiset välineet.” (Esa 40) 

 
Esa tuottaa miehisyyttä ja samalla miehen paikkaa suvun miesten perinteen 

kautta omaksumalla niitä taitoja, jotka ovat olleet tärkeitä miehelle aikaisemmin-
kin. Tekniikka ja perinteisten miesten taitojen hallinta rakentaa miehen paikkaa 
erona naisesta, mikä Esan mukaan on ”varmasti ihan semmosta alitajuntaasta ja 
myös tietoosta, että minun täytyy miehenä hallita mehtätyöt, maatyöt.”  

Esan elämänkertomuksessa miehen ja naisen yhteinen osallistuminen työteh-
täviin ulottuu kotitöistä mm. yhteisiin polttopuiden hankkimiseksi suunnattuihin 
metsätöihin. Vaimon kanssa toteutetusta yhteisestä savotasta Esa kertoo, miten 
”tänä syksynä hakattiin yhessä vaimon kans nin semmonen sata mottia rankoja, 
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puolitoista kuukautta kulettiin mehtätöissä /.../ että sieltä maastosta sahalla kar-
simalla ja emäntä kasasi kaikki.” Yhdessä tekeminen joustaa miesten elämänker-
tomuksissa näin ollen ainakin siten, että naisen tehtävistä ei rajaudu ulos perin-
teisesti miehelle katsottuja tehtäviä. Vastapainoksi tosin varsinkin nuoremmilla 
miehillä on omakohtaisia tarinoita myös siitä, miten mies osallistuu kotitöihin ja 
lasten kasvatukseen. Esimerkiksi Juhani kuvaa omassa elämänkertomuksessaan 
oman ja poikiensa välistä isyyden eroa, jossa olennaista on miehen tuleminen 
lähemmäksi kotia ja siihen liittyviä tehtäviä:  

Juhani: ”Että tänä päivänä tämä isyys on tullut taas niinku lähemmäksi sinne niinku 
ja lapsiaki ja että tommonen asia, että isät on synnytyksestä lähtien siinä 
konkreettisesti kosketusetäisyydellä mukana ja, että sitten vanhemmat … 
kuulee kuinka lapset innokkaasti hoitaa lapsia ihan sieltä kapalovaiheesta ja 
tekevät ne kotitaloustyöt yhdessä.” (Juhani 64) 

 
Jukka laventaa elämänkertomuksessaan miehen ja naisen välistä työnjakoa 

kotitöiden ja erityisesti ruoan valmistuksen suuntaan. 

Jukka: ”Tietysti siinä on oma puoli keittiössä, että mä tykkään ruuan laittamises-
ta.”  

Harri: ”Se vähän niiku luistaa sinne päin enemmän” 

Jukka: ”Mää tykkään ruuan laittamisesta, vaikka mä teen puutöitä ja konetöitäki, 
mutta mä sitte … herkutella ni mä monta kertaa teen sille vaimolle iltasin 
… mä oon iltasyöppö sanottakkoon se, että se tekköö … mut se että tuota 
se luistaa minun käsityksen mukkaan se miehen rooli siihen.” (Jukka 52) 

 
Keittiöön ja ruokaan liittyvät naisten tehtävät ovatkin ehkä helpommin kult-

tuurisesti sijoitettavissa myös miehen tekemäksi. Ne eivät suoranaisesti riko 
miehisyyden kuvaa, kuten miehen osallistuminen karjataloustöihin, mikä etenkin 
Tiina Silvastin (2001, 204; ks. myös Siiskonen 1990) mukaan on koettu häpeälli-
seksi. 

Pohtiessaan miehen ja naisen roolia tarkemmin ja miehen mallin muutosta 
Esa tarjoaa vastaukseksi näkymän tasavertaisuuden välttämättömyydestä miehen 
ja naisen roolien sisällöllisessä uusjaossa. 

Esa: ”Et tuota se, että se miehen malli ja miehen paikka, minkälaiseen niinku 
minä jollakin tavalla sisäistin nuorena. Oli oltava taitava silleen, että piti 
osata lähes kaikki. Ja tuota olla niin sanotusti semmonen pää. Mut vuosien 
myötä mä oppinu sen ja huomannu sen, että onneks ei tartte. Onneks ei tart-
te, että ihan huoleti voi tuota, ku se toimii perheessä, että vastuu mennee 
hyvin luontevalla perinteisellä maalaisella tavalla fiftyfifty. Me on siitä 
keskusteltu hyvin monesti, hyvin hirveen hyviä öisiä keskusteluja siitä, että 
miehen rooli, naisen rooli, mitä ne on. Näitä tehhään, ei oo kuule kovinkaan 
paljon, en pysty erittelemään hommia, mitä ei tehtäs yhessä.” (Esa 40) 
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Sen rinnalla, että miesten ja naisten tehtävät koetaan tasa-arvoistuneen niiden 
sukupuolisidonnaiseen nimikointiin nähden, Esan tarinassa olennaista on koke-
mus vapautumisesta omnipotenssin ja kaiken osaavan miehen kulttuurisesta ide-
aalista. Miehelle on Esan puheessa sallittua olla osaamatta ja hän saa myös jakaa 
vastuuta. Samoin kuin Jussi vanhempana miehenä edellä päätöksen tekotapaan 
liittyen niin myös Esa nuorempana miehenä tässä yhteydessä käyttävää kuvausta 
”ei tartte” puhuessaan miehen paikan muutoksesta suhteessa perheen sisällä vas-
tuiden ja osaamisen jakautumiseen. Ulkoapäin määrittyvän traditionaalisen mie-
hen kuvauksen mukaisen ”tarttemisen” välttämättömyyden rinnalla on miehestä 
itsestään lähtevää riittävyyden tulkintaa. 

Jukalla ajatus miehen paikasta, vallan menetyksestä ja tasa-arvosta kääntyy 
hänen elämänkertomuksensa juonen mukaisesti lopulta huoleen naisten ”suu-
remmasta” edustuksellisuudesta päätöksenteossa. Pekan aloittama keskustelu 
lepsuudesta täydentyy tällöin toisenlaisella vallan ulottuvuudella, jossa mies pu-
heessaan kantaa huolta myös miehen etujen puolustamisesta. 

Jukka: ”Jos ajatellaan poliittista päättämistä ja yleensä siis asioien päättämistä, niin 
demokraattisella tasolla, niin mä näen sen, että siinä pittää olla tasa-
arvoinen naisten kanssa. Nykyään nimittäin pittää ruveta pitämään miesten 
puolia, nimittäin naiset on pitäny puolensa siinä suhteessa, että niillä on 
oma melekeen joka kohassa. Ja sitten on normaali, sanottakkoon vaikka, et-
tä keskustan naisten järjestö on, sitten taas oli aikasemmin tuottajayhdistyk-
sessä oli emäntätoimikunnat ja muut. Mutta ei oo ollu ukkotoimikuntia.” 
(Jukka 52) 

 
Jukan pohdinta edustuksellisuuden uusjaosta on mielenkiintoinen ja tärkeä 

siksi, että se purkaa ajatusta miehestä yleiskansalaisuuden perustana (ks. esim. 
Ekenstam 1998, 19–25; vrt. Wiborg 1998). Siitä huolimatta, että miesten on kat-
sottu saavan naisia helpommin äänensä kuuluviin perinteisten edustuksellisten 
järjestelmien kautta, Jukan puheessa nousee esille varsinkin edustuksellisen val-
lan uusjakoon liittyen näkymä miesten itsensä passiivisuudesta suhteessa omien 
asioiden hoitamiseen ja etujen puolustamiseen. 

 
”Ensiksi just tämä perhe-elämä” 
 
Perhe on miehelle tärkeä ja elämänkertomuksissa se avautuu useampi tasoi-

sena kokonaisuutena, jossa miehen oma lapsuuden perhe, vanhemmat ja sisaruk-
set, omat lapset ja puoliso sekä sukupolviketjussa isovanhemmat kietoutuvat 
toisiinsa. Oman perheensä merkitystä Esa tiivistää siten, että ”no se on ihan sele-
vä, että perhe on se perusta. Ja sikäli onnellisessa asemassa tunnen olevani, että 
perheen perusarvot ja perheen tilanne nin se on todella hyvä. Ja se on se elämän 
kumppani on se, joka on kaiken perusta.” Parisuhde ja sen toimivuus ovat elä-
mänkertomusten yhteistä juonta, jonka ympärille miehet rakentavat puheessa 
elämänkulkunsa käänteitä. Piirrettyjen elämänviivojen kautta parisuhteen merki-
tys hahmottuu myös selkeänä nousukautena tai viivan käänteenä nousuun, kuten 
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tulevan vaimon tapaamiseen liittyvä ajanjakso ja aika yhteiseen kotiin muuton 
jälkeen Karin elämänviivan alkuosassa (ks. kuvio 15).  

 

 
Kuvio 15. Karin elämänviiva 5.11.1999 

Perheen merkitys täydellistyy elämänkertomuksissa lasten syntymän kautta, 
joita usein kuvataan merkkipaaluina ja kohokohtina. Karin haastattelussa käym-
me keskustelua isän kuolemasta, ja sen episodin aikana Kari merkityksellistää 
perhettä sinänsä olennaiseksi tekijäksi vaikeuksien kohdatessa, mutta erityisen 
merkittäväksi hän nostaa lapset. 

Harri: ”Puhuit kuolemantapauksesta ja niiden merkityksestä. Miten sun omalla 
kohdalla, mistä ne tulee /…/ keinot on joilla sä jaksat ja menet sen tilanteen 
yli.” 

Kari: ”No en mä tiedä, kyllä mä uskon se on varmaan tuota kyllä se suurin tekijä 
on siellä kotona se perhe ja että kun on tuota omat lapset.” (Kari 43) 

 
Parisuhteen rinnalla Esa rakensi perheen merkitystä arvoihin, jotka myös liit-

tävät lapsuuden perhettä ja omaa perhettä yhteen perheen merkityksen näkökul-
masta. Kertomuksissa perhe sitoo mennyttä ja tätä päivää yhteen tulevaisuuden 
kanssa. Omalle kasvulle ja kehittymiselle lapsuuden aika on ollut peruskivenä, 
kuten Juhani mainitsee tiivistäessään selviytymistarinansa peruselementtejä: 

Juhani: ”Nin turvallinen lapsuus, jossa elämän arvot ollu kohdallaan ja saanu sem-
mosen kasvatuksen, että niillä eväillä on ollu hyvä lähteä maailmalle.” (Ju-
hani 64) 

 
Lapsuuden turvallisuus ja kasvatus ovat miehenkin eväitä maailmalle lähdet-

täessä. Turvallisuus merkitsee elämän arvoja ja kasvatus ihmissuhteita ja rajoja. 
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Jari Kuosmanen (2001, 49–51) toteaa, että juuri turvallisuus on usein näkyvä 
teema niiden miesten tarinoissa, jotka kuvaavat lapsuuttaan valoisana aikana. 
Elämän arvoissa vahvana nousee esille kodin ilmapiiri ja se, että perheessä yh-
dessä pidettiin tiettyjä asioita tärkeänä. Matti rakentaa elämänkulkunsa peruside-
an juuri ”turvallisihin mittoohin” kasvamiseen, jossa turvallisuus on sekä tulos 
että keino päästä elämässä eteenpäin ja selviytyä. 

Matti: ”Musta tuntuu, että joka tapauksessa kaiken kaikkiaan mun elämäni kum-
minkin, sanothan niin että se on rakentunu aina turvallisihin mittoohin. Ja 
sit se mun elämän rakentuminen turvallisiin mittoohin johtuu justiin näistä, 
tuota niin sanotahan, että alotus on ollu sekä henkisesti että taloudellisella 
puolella vakaa. Ja tuota se, että mulla on takana ollu kumminkin tuota hyvä 
perhe-elämä ja hyvät omat vanhemmatkin ja sieltä lähteny jo se terve tapa 
ja suhtautuminen asioihin. Ja sitte samalla isä on sellainen, joka mulle sen, 
että se on niin ku aina vähätelly, että no mitäs tuota ja jotta ei ne kaikki tä-
hän kaadu ja sellainen aika myönteinen, että elämä jatkuu.” (Matti 45) 

 
Turvallisuus jäsentyy Matin kertomuksessa ensinnäkin taloudellisen ja henki-

sen vakaudella, joista Matin elämänkertomuksessa muodostuvat hyvän perhe-
elämän reunaehdot. Näiden reunaehtojen sisällä on terve tapa suhtautua asioihin 
ja erityisesti isän merkitys asioiden ja elämän tapahtumien suhteellistamisessa. 
Turvallisten mittojen puitteissa Matti on rakentanut elämälleen logiikkaa, jossa 
keskeistä on luottamus asioiden järjestymiseen. 

Kari keskustelee elämänkertomuksessaan sunnuntain vietosta osana turvalli-
suutta. Sunnuntaina kirkonmenojen aikaan oltiin kotona, mikä antoi raamin paitsi 
sunnuntain vietolle niin myös laajemmin arkipäivän toiminnoille. 

Kari: ”Mutta kyllähän ainakin lapsuus on sillä lailla ollu turvallinen, että minä-
hän oon neljästä lapsesta nuorimmainen. Keskellä kylää oon asunu ja syn-
tyny. Ja tuota vielä yks, mikä on merkittävä täällä lapsuudessa ja miksei se 
oo nuoruudessa ja varmasti on vieläki tällä koko välillä niin on se, että oon 
syntyny ja asunu liki kirkkoa. Ja koti on ollu niinku sellainen, että lapsuu-
dessa oli se, kirkossahan käytiin aina. Ei nyt tietysti aivan joka pyhä, mutta 
se oli ainakin selekiä siellä, että sunnuntaipäivänä 10–12 välillä ei kotoa 
mihinkään menty. Että joskus muistaa sen, että se sillon nuoruudeski har-
mitti, kun oli tällainen olemas. Mutta se on kumma kuinka sitä on siihen 
tullu etäsyyttä pari-kolkytä vuotta, niin sitä kummasti alakaa arvostamaan 
sitä sellaista.” (Kari 43) 

 
Karin tarina alkaa lapsuuden turvallisuutta kuvaavalla kommentilla, joka tois-

tuu Karin elämänkertomuksessa juonensa mukaisesti elämän ratkaisuihin liitty-
vänä tekijänä esim. asuinpaikan merkityksessä lapsille. Kotitalon sijainti ”liki 
kirkkoa” ja kodin ilmapiiri rakentavat lapsuuden aikaan arkipäivän toimintata-
van, jossa myös sunnuntain vietto jäsentyy omaan muotoonsa. Tarinan lopussa 
Karin arvio sunnuntain vietosta nostaa puheeseen tulkinnan, jossa vakiintunut 
toimintatapa merkityksellistyy. Vahvojen elämänarvojen merkitys kaikkiaan on 
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haastateltujen miesten elämänkertomuksissa vahvasti esillä, missä oma merki-
tyksensä on ollut haastateltavien löytämisen prosessilla. Siinä mukana olleiden 
avainhenkilöiden (esim. seurakunnan työntekijöiden) omat elämänarvot ja nä-
kemykset ovat muokanneet myös kertojien joukkoa. Pekan elämänkertomukses-
sa lapsuudessa syntynyt ja luotu suhde uskontoon kietoutuu kiinteäksi osaksi 
hänen elämänkulkunsa tärkeitä tekijöitä. Pekka siirtyy tässä tarinassa uskonnon 
merkitykseen keskustelusta, jossa hän pohtii omaa elämänkulkuaan ja tapojaan 
vaikeuksien kohdatessa: ”ku sitähän tää nyt on ollu niitä vaikeuksiakin, ei jatku-
vasti, mutta kuitenkin … elämän on sitte sellaista … se vähän paiskoo joo.” 

Pekka: ”Niin tässä nyt ollaan siinä ydin asiassa, minkä takia tätä tutkimusta teh-
dään, vissiin, tultiin siihen vasta. Että mä en niinku tuohon oikeen osaa, tie-
dä onko sulla sitte jotakin tullu mieleen, että nämä kaksi mulla on ainakin 
niinku millä mä oon päässy aina eteenpäin.” (Pekka 44) 

 
Pekka aloittaa tarinan palaamalla takaisin tutkimuksen tarkoitukseen – mie-

hen selviytymisen tapoihin – josta olimme keskustelleet haastattelun alussa. Hän 
tekee välitilinpäätöksen elämänkertomuksestaan ja rakentaa sen perusteella omaa 
toimintatapaansa vaikeuksien kohdatessa kahteen tärkeään tekijään: lapsuuden 
äitisuhteeseen ja luontoon. Hän pohtii selviytymistään siten, ”että nämä kaksi 
mulla on ainakin niinku millä mä oon päässy aina niinku eteenpäin.” Kolmante-
na tärkeänä elämässä selviytymiseen liittyvän toimintatapana hän muotoilee ru-
kouksen. 

Pekka: ”Ja kyllä siinä tietysti on selevä rukouski, kyllä tämäkin on vielä mukana. 
Että se on tuonne ja raamattu on yksi. Mulla on yöpöydän laatikos, siinä 
päällä raamattu jatkuvasti. Että se on kyllä sellainen tekijä, et jollakin taval-
la, kun raamattuakin lukee, niinku sanotaan, että Jumalan sana ei tyhjänä 
palaa, että joka siihen ottaa, niin sillä on joku vaikutus. Mä oon sen huo-
mannu. Ja sitte jos elät Jumalan sanan mukaan, niin se menee aika kivasti 
se sun elämäs, jos vaan pystyt siihen, mä oon sen huomannu. Mutta siinäpä 
se on, ei tahdo pystyä. Niin pystyppä siihen, että ei tee syntiä täällä mieles 
ja sanoissa, että ei pahoita ketään, että ei vaikeuta jonkun elämää, et ajattele 
pahasti, et panettele ketään, ohan näitä nyt milijoonia, tuhansia tapoja rik-
koa.” (Pekka 44) 

 
Puheessa uskonnosta miesten tarinoissa näyttää olevan keskeistä kysymys 

selkeästä arvopohjasta sekä luottamuksen ja turvallisuuden hakemisesta. Jukka 
puolestaan paikantaa elämänarvoissaan tärkeäksi yhteiskunnallisen vaikuttami-
sen ja siihen liittyen oman aatteellisen sitoutuneisuuden. Taustalla on omakoh-
tainen näkemys vaikuttamisen mahdollisuudesta ja siihen liittyen vastuun otta-
misesta.  

Jukka: ”Pärjäsin suhteellisen hyvästi, oli hyvät kaverit, mä olin siihen aikaan en-
simmäisenä, miellä oli oppilastoimikunta, mä olin sen puheenjohtajana.” 

Harri: ”Sä oot alottanu heti sieltä tämmösen aktiivi …” 
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Jukka: ”Aktiivitoiminnan ja sitte tuota sen jäläkeen, kun kävin keskikoulun niin 
tuota läksin armeijaan. /.../ Poliittiseen toimintaan mä läksin just, tavallaan 
tulloo tähän sammaan. Nimittäin se on ollu mulle semmonen mun vaimolle 
myös, että me on oltu molemmat aktiivisesti mukana. /.../ Siis se että minä 
oon ollu kokouksissa ja menny paljon, se ei perustu siihen, vaan me on mo-
lemmat. Että se on ollu ihan se meijän se tapa, että molemmat on.. Niin no 
politiikkaan mä läksin silleen mukaan. /.../ Mutta siinä mää sanon, että an-
taapahan poliittinen elämä tämä toiminta se on väli, se samalla irrottaa 
omasta sillä lailla ja se toimii toisaalta niinku harrastuksena. Mutta toisaalta 
se ku on tottunu siihen, että on tekemisissä mukana ollu.” (Jukka 52) 

 
Kouluaikaan alkanut aktiivisuus yhteisten asioiden hoidossa on kantanut läpi 

Jukan elämän eri vaiheiden. Haastattelun ajankohtana Jukan aktiivisuus todentuu 
sekä maatalouden etujärjestötyössä että kunnallis- ja puoluepolitiikassa. Aktii-
visuden merkitystä Jukka kuvaa sillä, että siinä on yhtä aika kysymys ”ottamises-
ta ja antamisesta”, sillä vaikka toiminta vie aikaa ja voimia, se samalla antaa 
etäisyyttä ja vaihtelua arkityöhön. Oma merkityksensä on myös sillä, että se on 
ollut sekä Jukan että vaimon tapa toimia ja elää.  

Turvallisuuden rinnalla lapsuuden aikaan liittyvä tärkeä tekijä miesten elä-
mänkertomuksissa on kannustus ja tukeminen. Korostaessaan työn tekemisen 
merkitystä varsinkin Heikki liittää siihen samalla kannustamisen tehtävien suo-
rittamisessa. Hän liittää tekemästä kieltämisen edellisen sukupolven kokemuk-
seen raskaasta elämästä ja haluun tasoittaa omien lastensa elämää. Kannustuksen 
merkitys on kuitenkin siinä, että vain tukemalla lasta ja nuorta hänellä on mah-
dollisuus luoda omakohtainen suhde tekemiseen ja työhön, jotka ovat elämisen 
perusta. 

Heikki: ”Ehkä ei, liian paljon … jotkut ainakin sannoo silleen, että ei, että ei saa te-
hä. Kielletään liian paljon silleen tekemästä silleen, että ei olla kannusta-
massa yhtään. Eikä sitte ihmiselle tule semmosta oma-aloitteisuutta ja, kyl-
lä niinku kannustaa pittää. /.../ varmasti ne jotka sillon joutu tekemään niin-
ku silleen niinku sovan jäläkeenkin näitä, ne jotka oli ihan sillon, että ne 
joutu toen eteen, sota-aikaankin aikuisen ihmisen työt. Ne ihmiset kun kas-
vatti lapsiaan sitten, niin ne oli varmasti kyllä minun mielestä semmosia 
ihmisiä, että tuota ne hirveen paljon niinku rupesivat sitä, että ei heiän lap-
set, ei tarvi olla niin tiukilla. Ne ei antanu mittää oikeen tehä. Silleen ne 
kielsi tosi kovaan että ei, että ei, että ei, että he tekee ite.” (Heikki 44) 

 
Heikki palaa omaan lapsuutensa ja kannustukseen ja sen merkitykseen kuva-

tessaan isän auttamista metsätöissä, joissa olennaista oli se, että ”ei sitä niinku 
pakotettu, mutta ku tiesi, että se isä on siellä, niin sitä mäntiin sinne jeleppoo-
maan, niinku silleen.” Auttaminen liittyy tekemisen kunnioitukseen ja työlle op-
pimiseen, joka Heikin elämäkertomuksessa on kantava teema. Tekemään oppi-
minen mahdollistuu Heikin kertomuksessa siten, että lapset tulevat luontevasti 
mukaan työtehtäviin, ja samalla heitä kannustetaan siihen. ”Jos ois kieltännä, että 
et tule tänne, niin se ois varmasti riittännä, se ois voinna käyäkki silleen siinä, 
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että jos se ois sen sanonu, että et tule, että sinä. Niin se ois huono homma, mutta 
jos se ei sanonna mittään, tai jottain sano, että tule tänne ja neuvo. Ja eiku aatto 
etteenpäin siinä silleen niin se varmasti niiku kannustaa sitä homma.” Isän anta-
ma kannustus työtehtävissä on samalla isän näkyväksi tekemistä Heikin elämän-
kertomuksessa. Kannustuksen rakentumisessa yhteinen työ ja työtehtävät on ai-
kaansa sidonnainen konteksti, jonka murtumiseen isän ja pojan välisen vuoro-
vaikutuksen ja yhteydenpidon palaan lähemmin luvussa 5.3. 

Kun Heikki rakentaa kannustuksen merkitystä työlle oppimisesta, puhuu 
Pekka kannustuksesta laajemmin vahvan itsetunnon kasvamisena ja erityisesti 
kannustuksen puutteesta ja sen vaikutuksesta. Ensimmäisen kerran Pekka viittaa 
kannustukseen kertoessaan lapsuudestaan ja kotinsa ilmapiiristä sekä erityisesti 
isänsä roolista. Siinä yhteydessä Pekan kokemuksessa keskeistä on ollut se, että 
isä katsoi tarkkaan rajat, joissa toimittiin ja silloin myös kerrottiin ”mitä sai tehdä 
ja tietysti vielä enempi mitä ei saa tehdä.” Toisen kerran ja suorasanaisemmin 
Pekka keskustelee kannustuksen puutteesta koulunkäynnin yhteydessä.  

Pekka: ”Ja se oli vielä sitte, jotta meillä, ku mulla on työläisperhe, koti niin tuota 
siellä ei ehkä niinku osata kannustaa, ei anneta koulusivistykselle ja oppiar-
voille sitä tuota arvoa, mikä pitäis olla. Mä luulen näin, että siis tuu sitä 
kannustusta sillä lailla sille opintielle. Kannustus on vaan siihen hyvään 
ihmisyyteen, että teistä tuloo kunnon ihmisiä. Se on niinku ykkösasia. Se 
on ykköspointti. Sitä on myöhemmin huomannu, että se on vaan tärkiä tä-
mä koulupuoli ja tuntuu, että mitä enempi on niiku oppisivistystä vanhem-
milla, niin ne satsaa sitte ja ujuttaa tämän lapseen, että iliman muuta te oot-
te ylioppilaita. Se on aivan seleviö asia. Ja siitä sitte mennään eteenpäin. 
Mutta mulla se ei oo. Jos ois ollu siinäki koti vähän toisenlainen niin eihän 
siinä varmaan ois ollu yhtään mitään, iliman muuta oisin kirjottanu ylioppi-
laaksi.” (Pekka 44) 

 
Kouluttautumisen arvostus ja siihen kannustaminen ovat Pekan puheessa sen 

keskeinen sisältö. Siihen teeman hän palaa elämänkertomuksensa aikana kuva-
tessaan elämänkulkunsa vaiheita nuoruudessa niin ammatillisen koulutuksen 
hankkimisessa kuin armeijan ja työelämään aikana. Kokemus kannustuksen 
puuttumisesta on itsetunnon kannalta merkittävää ja Pekka onkin kulkenut elä-
määnsä läpi hakien usein yksin ratkaisuja elämänkulun käänteille ja jättänyt 
myös tekemättä valintoja, jotka olisivat ehkä edellyttäneet enemmän ponnistusta, 
kuten hän asian ilmaisee: ”Että se ei oo niiku yritys haluta, se taisteluhenki puut-
tuu.”  

 
Miehen paikka rekonstruoituu erityisesti perheen sisällä olevasta päätöksenteon 
tavasta ja vastuiden jakautumisesta käytävässä keskustelussa. Paikka määrittyy 
muutoksena, jossa päätöksenteon prosessi miesten omassa perheessä on tänään 
tasa-arvoisempaa kuin oman lapsuuden perheessä tai kulttuurisesti lapsuuden 
aikaan sijoittuvassa perhekäsityksessä. Paikan muutos on suhteen ottamista val-
lan käyttöön. Toisella tavalla kuin ennen vallan käyttöä jäsentää puolestaan ”tart-
temisen” puhe, jossa tulee näkyviin miehen mahdollisuus valloittaa omaa elämää 
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omnipotenssiin ankkuroituvan miehyden sijasta. Miehen paikka erona naisen 
paikkaan rakentuu elämänkertomuksissa lähinnä työtehtävien ja niihin liittyen 
erityisesti tekniikan hallinnassa. Parisuhde ja lapset, perhe yleisesti, on miehelle 
tärkeä, mutta erityisesti perheeseen liittyy puhe kannustuksesta ja turvallisuudes-
ta, joiden varassa mies voi rakentaa tulevaisuutta ja itse määritellä paikkaansa 
niin isänä ja miehenä suhteessa perheeseen kuin suhteessa omaan elämänkul-
kuunsa miehenä ja suhteessa naiseen.  

4.4. Ote elämään 

”Kun vaan yrittää niin” 
 
Se, että yrittäminen saa yleensä suomalaisen miehen elämän kuvauksessa jär-

kähtämättömän paikkansa, ei liene kovinkaan yllättävää. Mutta mistä haastatte-
lemani miehet yrittämisestä puhuessaan lopultakin keskustelevat? Lyhyesti ku-
vattuna puhe yrittämisestä on näillä miehillä tarinaa otteesta elämään. Elämänti-
lanteissa selviytyminen, elämässä eteenpäin pääseminen edellyttää, että periksi ei 
voi antaa. Oma halu ja päättäväisyys ovat vastoinkäymisessä merkittäviä voima-
varoja. 

Jaakko: ”Suomalainen mies se on aika jääräpäinen, ei usko helposti. Kyllä mäkin 
oon sitä, kyllä mäkin oon aika jääräpäinen. Mä oon aika tuota niin varmasti 
vähän liian itsekäs kans. Mutta täll sisulla ja tällä kovalla tahdon voimalla, 
kyllä sillä vaan, kun oikeen yrittää niin. Mä oon aina sanonu ja pojalleki 
sanon, kun se meni opiskelemaan atk:ta ja sano, että kyllä hän on niin pi-
halla, että en tiedä tuleeko tästä mitään. Mä sanon, että äläs puhu mitään, 
että kun vaan yrittää niin aina se aurinko paistaa risukasaan. Kyllä siellä, 
kyllä se jossakin vaiheessa tuo tulosta kun oikeen yrittää … ei anna periksi, 
ei saa antaa. Kyllä se niin vaan on.” (Jaakko 63) 

 
Jaakon tarinassa kuvastuu samaa moraalisesti latautunutta kerrontaa, kuin 

Matti Kortteisen (1992) kuvaama selviytymisen eetos, jossa on kolme perusosaa: 
on kovaa, yrittää selvitä ja selvittyään on ylpeä siitä. ”Erityisen suuria tällaiset 
lataukset ovat sellaisissa tilanteissa, joissa haastateltavat kertovat vaikeuksistaan 
ja niiden voittamisesta. Tarinat välittävät voimakasta ylpeyttä, kunniantuntoa, 
usein suoranaista itsekehua. (emt., 43)” Miesten yrittämistä kuvaavissa tarinoissa 
avautuu elämään myös toisenlaisen otteen näkökulma. Jaakon edellä tematisoima 
yrittäminen periksiantamattomuutena saa rinnalleen miehen suhtautumisen työ-
hön sinänsä. Kysymys on siitä, että työlle on ruvettava, jos aikoo elämässä sel-
viytyä. Matti Kortteinen (emt., 73–75) keskustelee tutkimuksessaan Väinö Lin-
nan tuotannon kautta sotasukupolvesta ja heidän elämäntapaansa liittyvästä elä-
mäntavasta. Esille nousee tällöin erityisesti itsensä uhraaminen. Työlle ryhtymi-
sen ja itsensä uhraamisen välillä on kuitenkin ero. 
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Varsinkin Heikki avaa keskustelua työn merkityksestä niin itselle kuin ai-
kuisten vastuuna opettaa työntekoa lapsille useissa kohdissa elämänkertomus-
taan. Työlle opettamisen ja oppimisen tarinoiden merkitys hänelle itselleen tema-
tisoituu tekemisen kunnioituksena, omalla aktiivisuudella ja vastuullisuudella 
selviytyä elämässä, mikä toistuu useissa muissakin miesten elämänkertomuksis-
sa. 

Heikki: ”Ja moni kyllä niinku nyt mullekkin sanonna, jos minä tallitöissä vaikka 
velipojan poikaakin oon pitäny tuolla, että oppisivat tekemään työtä. Se sit-
te, kun pääs vakituiseen työpaikkaan sano, että oli hyvä kyllä, että oli tiällä 
opetellu sitä työn tekkoo. Et se niinku tajus iteki. Että minä sanon, että mi-
nä voin jotakin vähän maksaakki, jos tai jotaki että korvata jotenki, jos saat 
jottain aikaan. Mutta minä en maksa, jos ei tapahu mittään. Sitte ku se älys 
sen, että se vaikka siivos jotaki tallin käytävää itestään, että minun ei tar-
vinna käskeä, niin minä korvasin sen sille jollakin tappaa. Sit se älysi, että 
se työpaikassakin. Se pärjää hyvin ja sai vakituisen työpaikan. Niin nyt, 
kun sai vakituisen työpaikan niin se kiitteli silleen sitä.” (Heikki 44) 

 
Työlle oppiminen on Heikin kertomuksessa hänen omien vanhempien lapsiin 

suhtautumisen tapaa. Hänen lapsuudessaan sekä isä että äiti ovat omalla taval-
laan olleet tukemassa työn tekemisen ymmärrystä. Varsinkin äidin rooliin, joka 
on ollut keskeinen, miehet palaavat kertomuksissaan usein. Äiti on ollut puheis-
saan työn arvon ja samalla työn tekemisen moraalin siirtäjä, kun taas isä liittyy 
siihen enemmänkin samastumisena työtä tehdessä, kuten Heikki asiaa kertoo: 
”Ku tiesi, että se isä on siellä, niin sitä mäntiin sinne jeleppoomaan, niinku sil-
leen.” 

Heikki: ”Moni, kaikki ne on kyllä työelämään seleviytynneet. Mutta kyllä minä sa-
non, että niinku mummoo minä kyllä arvostan, niinku äitiä siinä suhteessa, 
se niitä opetti kanssa työntekkoon silleen samalla. Silleen ei se pakottanu, 
niinku minuakaan pakottanu, mutta vähän kuitenkin silleen anto ymmärtää, 
että sitä sais työtäki tehä.” (Heikki 44) 

 
Tekemisen kunnioitus on enemmän kuin työkeskeisyys, jossa työ nykyajan 

terminologialla samaistuu helposti rasitteeksi, kaiken ajan ja voiman imeväksi 
mustaksi aukoksi. Negatiivisessa työkeskeisyydessä kysymys on palkkatyöläi-
syyden dilemmasta, mikä Mikko Räsäsen (1998, 121) mukaan varsinkin miehillä 
on tarkoittanut liiallista keskittymistä ja rajoittumista vain yhdelle elämän alueel-
le. Haastateltujen miesten elämänkertomuksissa tekemisen merkitys on laajempi, 
jolloin sitä voisi kuvata positiivisena työkeskeisyytenä. Tämä tulee hyvin näky-
viin Kalevin tarinassa omasta työttömyyden ajastaan, joka episodina pitkän päi-
vätyön jälkeen oli koettelemus hänelle itselleen (ks. esim. Kortteinen ja Tuomi-
koski 1988), mutta jossa tekeminen muotoutuu arkea koossa pitäväksi. Tekemis-
tä Kalevi löytää mm. niin siivouksesta, ruoan laitosta ja yleensä kodista huoleh-
timisesta kuin varsinaisista omista harrastuksista tai naapurin koiran ulkoilutta-
misesta. 
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Kalevi: ”Ni sit kelaamaa, että mitä siellä olikaan ja niin se tuntu vähän oudolta, ku 
jäi sitte työttömäks, et sitte ei ollukkaa, että jollaki lailla helepotus, ku ei ol-
lu. Mut sitte oli aamullai vähä niinku tyhjä rukkanen. Että tuntu tosiaan, et-
tä heitti syrjään. Että tuota eihän siinä mittään, että tämä on nyt tämä tilanne 
ja mä katon vaan tämän. Nyt mä saan sitte vähän harrastella. /.../ Että sitte 
vaan tämmösiä harrastuksia. On tässä kaiken näköistä hommaa on sitte tul-
lu, että sitte on aatellu monta kertaa, että mitenkä sitä töihin kerennykkää. 
Sitte mä oon täällä siivonnu, tottakai ku vaimo ol sitte töissä ni, mä siivosin 
täällä aina ja ol hyvä siivota ja laiton ruokaa. Tykkään laittaa ruokaa. Ja 
niin tuota, nehän vitsailiki aina vaimolle, että sä saat mennä niin valamiseen 
kun tulet kotia, että tottakai se pitää. Mä tein nää kotihommat, mut site ku 
vaimoki jäi eläkkeelle ni mä oon ruvennu, monta kertaa, että mee ny jo-
honki, että mä saan siivota rauhassa. Mutta eihän siitä, mä leikillä, mutta 
kuitenkin, että tottu niin.” (Kalevi 59) 

 
Kalevin kertomuksessa työn merkityksessä korostuu enemmän se, että on mi-

tä tekee kuin se mitä tekee. Mikko Räsänen (1993, 115–124) on tutkimuksessaan 
toimeentulotukiasiakasmiesten syrjäytymisestä pohtinut maskuliinisuutta mies-
ten jäädessä palkkatyöläisyyden ulkopuolelle. Näiden miesten selviytymisstrate-
giassa hän erottaa epäsovinnaisen ja sovinnaisen regressiivisen maskuliinisuden. 
Tulkinnassaan epäsovinnaisten miesten toimintatavasta Räsänen korostaa sitä, 
että he asettavat myös palkkatyölle laatuvaatimuksia, ”koska tärkeää ei ole palk-
katyön mukanaan tuoma yhteiskunnallinen sukupuolen status vaan mielekäs työ. 
” (emt., 117). Myös Kalevin kertomuksessa työn mielekkyys löytyy työstä itses-
tään. Mieheyden rakentumisen näkökulmasta työn tekemisen merkitys sinänsä 
vahvistuu eivätkä perinteisesti naisten töinä pidetyt työt ja tehtävät murenna hä-
nen itsetuntoaan. Positiivisen työkeskeisyyden kautta tarkentuu näin myös Jari 
Kuosmasen (2001, 82) ajatus työstä. Hän laventaa työtä miehen identiteetin ra-
kennusaineesta miehen attribuutiksi, jolloin työstä tulee uudelleen miehen mitta. 
Tämän tutkimuksen aineistona olevien miesten elämänkertomuksissa työ ei kui-
tenkaan vain identifioi tai attributoi miestä, vaan työ tekemisenä on itsessään 
miehen otetta elämään. 

 
”Aina pärjää, kun vaan on terves ja pystyy” 
 
Miesten elämänkertomuksissa ote elämään näyttäytyy selkeästi myös niissä 

elämäntilanteissa, joissa normaali elämänkulku asettuu uudelleen arvioitavaksi. 
Voidaan puhua myös dramaattisista elämänkulun käänteistä, joissa mies arvioi 
omaa elämäänsä uudelleen ja asettaa sille tavoitteita omista lähtökohdistaan. 
Terveys on miehille arvokas. Se on tekemisen mahdollisuus ja sen säilyminen 
keskeinen jaksamisen voimavara. ”Se oli silleen, että sillon hankinkin tietysti 
hyvästi ja se kannusti vaan ku oli terveyttä, silleen pysty tekemään kunnolla töi-
tä, niin sitä jakso.” Heikki korostaakin elämänkertomuksessaan terveyttä selviy-
tymisen perustana taloudellisen ohella. Terveys ja talous liittyvät toisiinsa sillä 
hyvä terveys kannusti ja ”niin sitä jakso”. 
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Terveyden yleispätevästä elämänarvosta kertoo myös Juhanin arvio eletystä 
elämästä ja erityisesti odotuksesta tulevaisuuteen. Juhanilla on alkanut ”kolmas 
ikä” eläkevuosien merkeissä, ja hän tekee haastattelussa yhteenvetoa menneestä 
ja suuntaa katsettaan tulevaisuuteen. 

Juhani: ”Että tuota nyt sitte vaan täytyy toivoa, että terveyttä riittäis, elikkä ei tässä 
mitään muuta murhetta olekkaan, kun toivoa vaan, että niin vaimolla kun it-
telläkin niin ois vielä mahdollisimman paljon terveitä, sillä tavalla terveitä 
vuosia, että ei tämä elämän laatu kovin paljon kärsis siitä. Tietysti tämän 
ikäsellä ihimisellä alakaa olla jos jonkinlaisia vaivoja ja sairastumisen riski 
kasvaa. Mutta että kuitenkin tällä hetkellä yritetään olla hyvin valoisalla 
mielellä. Ja kun taaksepäin ajattelee tätä koko työikää ja aikuisikää, joka oli 
tällainen 40 vuotta sen opiskelun jäläkeen, niin kyllä sitä täytyy olla hyvin, 
hyvin onnellinen ja sillä tavalla, kun tietää, että kanssaihmisillä monilla on 
niin monenlaisia vaikeuksia ja ongelmia.” (Juhani 64) 

 
Kun terveys pettää, kuten Heikille kävi tapaturmaisesti erään kesäloman al-

kaessa, on edessä uusi arviointi tulevaisuudesta ja erityisesti siitä, miten elämään 
otetaan uudestaan kiinni. Terveyden menetys on Heikille keskeinen tapahtuma ja 
hän kuvaa sitä elämänkertomuksessaan tarkasti. 

Heikki: ”Sattu semmonen tosiaan, että mä jäin täällä kotona, niin toista päivää olin 
kesälomalla, niin jäin murrosakseliin. Siinä ruukkimyllyä pyörittelin ja sil-
lon tarttu. Silleen että viimestä lapioa viskasin tuohon ruukkimyllyyn ja sii-
nä on murrosakseli semmonen /…/ Ja se tarttu kiinni semmonen rautatappi 
siinä haalariin, kun minä oikasin selekee ja huokasin vähän, että niinku 
kohta loppuu, että vähän niinku helepottaa. Yksinään valoin tuossa kellarin 
lattioita, valoin noi rappuset ja lattioita valoin sillon. Ja se tuota nappas 
kiinni silleen ja sillon tuntu, että nyt kyllä oli minun viimenen hetki tämä 
kyllä. Että tästä ei pelasta ennää mikkää, että se otti sillä lailla sen kyllä että 
jotenkin. Mutta se joku tuli semmonen ihme asia siinä, että pelasti. Minulla 
oli virman haalarit piällä ja ne ol tosi lujaa kangasta. Silleen punomaan ru-
pes tiukemmalle ja tiukemmalle rutisti joka kohasta.” (Heikki 44) 

 
Tapahtuma sijoittuu elämänkulun vaiheeseen, jossa Heikki on armeijan jäl-

keen aloittanut työn teon ja elämä ”eikun parani vaan kun sai olla niinku töissä. 
Muualla olin ja tietysti jatkon tässä sitä työhommaa.” Tapaturma käänsi nousu-
johteisen elämänkulun alamäkeen, mikä näkyy piirretyssä elämänviivassa ja 
Heikin kommenttina elämänkulustaan. Tapahtuman merkitystä kuvastaa hyvin 
se, että kertoessaan Heikki pohtii myös jakson pituutta. 

Heikki: ”Se oli semmonen vähän kovempi paikka kyllä. Että siinä puottiin vähän 
aikaa kyllä kolome kuukautta sanotaan, että niin oltiin kyllä vähän jotenkin 
vähän mieli maassa silleen. /…/ Sairaalan ikkunasta kahto niin kyllä niin 
teki mieli olla ennen siellä, jatkaa sitä työtä, ku näki aina ku työmaan autot 
ajeli moottoriteitä tai jotaki siinä näki silleen.” (Heikki 44) 
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Terveyden merkitys henkilökohtaisena voimavarana korostuu myös Juhanilla 
pitkän työelämäuransa arvioinnissa, kun hän toteaa, että ”mulla esimerkiksi hen-
kilökohtaisesti ei ole ollu mitään vakavia sairauksia koskaan. Että tuota siis sel-
laisia, jotka olisivat todellakin voineet sitten masentaa tai katkeroittaa elämä jol-
lakin lailla.” Terveyden säilyminen liittyy lähes itseisarvollisena elämisen ja 
toimeentulon mahdollisuuteen, ja terveys tukee niitä luomalla edellytykset elä-
mälle, kuten Jussi osuvasti kuvaa: 

Jussi: ”Sehän on tärkein asia mitä, ei sitä korvata rahalla, vaikkahan kuinka paljon 
rahaa, jos terveys menöö niin sillä ei oo mitään merkitystä. Aina pärjää, 
kun vaan on terves ja pystyy niin ei tuu hätää minä oon sen ainakin nähä-
ny.” (Jussi 62) 

 
Mikä sitten terveydessä näyttäisi olevan olennaista? Niin Heikin kuin monen 

muunkin miehen elämänkertomuksessa terveyden menetys johtaa työnteon es-
tymiseen. Terveydellä on merkityksensä siinä, että se ensinnäkin mahdollistaa 
työnteon. Ajatuksena on silloin se, että kun ”on terves ja pystyy”. Toiseksi ter-
veyteen liittyvä merkitys on siinä, että sen puuttuminen katkeroittaa elämää. Sai-
rastuminen ulottuu fyysisen ohitse elämän kokemiseen ja otteeseen elämästä. 
Hieman karrikoiden voisi ajatella, että ensin tulee terveys, sitten perhe, työ ja 
tekeminen ja sitten raha. 

Juhani: ”Täs nyt ajattelee, että niin mikä niinku mulla tässä nyt on sellainen mistä 
koostu tällainen aika onnellinen aikuiselämän jakso. Niin kyllä se muodos-
tuu, ensiks tulee tämä terveys siten tulee sellainen onnellinen hyvä perhe-
elämä. Siinä se on ilman muuta tärkeä asia. Ja sitten, sitten on ollu sellainen 
työ, jossa on viihtyny, ollu hyvä työyhteisö, hyvät työkaverit.” (Juhani 64) 

 
Terveyden menettäminen edellyttää uutta otetta elämään. Heikin elämänker-

tomuksessa tapaturman kanssa eläminen ja siitä selviytyminen nostaa jälleen 
esiin tekemisen ja työn. Heikki itse perustelee nopeaa työnteon aloittamista ja 
liikettä sairaalasta saaduilla ohjeilla ja neuvoilla, mutta pian hän on jo itse valin-
nut linjakseen työn tekemisen. 

Heikki: ”Sitte sitä vähä kerrasta vaan toivuttiin, että viikon ku mä olin sairaalassa ja 
kolomen kuukauen päästä olin jo taas töissä ihan päivälleen ihan silleen. 
Läksin kesken sairaslomankin kyllä töihin, ku aina vaihtu lääkäri ja aina oli 
uus lääkäri, jolle piti kertoa se asia. Ku ne sano, mittee sulle on tapahtunu, 
ku hirvee litania oli siinä sitä, ku ei tienny mitä siinä lukkee. No minä sitte 
sanon, että ku eivät kuntoutukseen eikä minnekkään kukkaan osanneet käs-
keä, niin minä sanon, että laittakkee terveen paperit, että minä otan riskin, 
että minä lähen töihin.” (Heikki 44) 

 
Heikin ratkaisu oli rationaalinen suhteessa terveydenhoitojärjestelmän toimi-

vuuteen. Oman vastuun ottaminen ja ratkaisun tekeminen olivat hänen valintan-
sa. Työn rinnalla kulkee kova elämän halu. ”Jotenkin kuitenkin ku tunti että ei oo 
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särykyny, että ei muuta ku kovalla silleen, että kova elämän halu oli tietysti sil-
leen kans. /…/ Aatto semmonen asenne siinä silleen, että pääsin vaan ja jatka-
maan.” Heikin tarinassa mieheyden näkökulmasta mielenkiintoista on myös nä-
kymä ruumiillisen vahvuuden merkityksestä. Fyysisen toimintakyvyn menettä-
minen ja siihen liittyen heikkous, passivoituminen ja toisista riippuvaisuus on 
katsottu olevan miehen identiteetin kannalta olennaista (ks. esim. Jackson 1990). 
Se, että Heikki tarttuu tapaturman jälkeen nopeasti työhön, voidaan näin lukea 
hegemonisen maskuliinisuuden ylläpitämän vahvuuden ja ruumiillisen työn 
muodostaman miehen kuvan mukaisena toimintamallina sen ohella, että Heikin 
työkeskeinen elämänkertomus ja työn tekemisen merkitys elämänkulussa itses-
sään edellyttää työkuntoisuutta. 

Kalevin kertomus lapsena polioon sairastumisesta poikkeaa siitä kertomuk-
sesta, jonka mukaan terveys menetettiin tapaturmaisesti. Sairaus kulkee elämässä 
mukana ja on säätelemässä ja määrittelemässä valintoja ja ratkaisuja. Sairastumi-
nen lapsena ja siihen liittyvä terveyden menetys kääntyvät kuitenkin Kalevin 
oman tulkinnan mukaan elämässä vahvuudeksi. 

Kalevi: ”Mä oon ainakin niin tyytyväinen, että ei oo. Siis tuolleen sanotaan niinkun 
sairautta ja sairautta, mihkä tämä nyt, mutta se, että heikkous voi olla vah-
vuus.” (Kalevi 59) 

 
Kalevin elämänkertomuksessa heikkouden vahvuus on omanlaisensa selviy-

tymisen näkökulma. Hänen elämänkulun käänteensä kietoutuvat usein sairauden 
kanssa elämisen eri vaiheiden ympärille, kuten siirtyminen sodan alettua ensin 
hoitoon ja sitten sotalapseksi Ruotsiin. Sotalapsena vietetty aika muodostaakin 
Kalevin elämänkertomuksessa vaiheen, johon hän palaa usein kerrontansa aika-
na. 

Kalevi: ”Ja kato sitte sairastuin ja sitte tuota sota-aika, niin mähän jouduin sitten 
muitten lapsien mukana Tukholmaan hoitoon. No siinä tietysti alako tuota, 
ehkä niinku nousu. Mä en tiedä sitte tuota miten kauan olin siellä, mutta 
ehkä jonkun kuukauden. Niin siitä tuota mä joudun sotalapseks, mä oli so-
talapsena sitte tuolla Skånen rajoilla niin tuota se oli mun paras lapsuuteni 
siellä Ruotsissa.” (Kalevi 59) 

 
Ruotsista paluun jälkeen Kalevi asettui elämään äidin luona ja edessä oli kou-

lunkäynti, siirtyminen työelämään ja ammatillisen koulutuksen aloittaminen. 
Polion jättämä vamma merkitsi hakeutumista invalidien ammattikouluun. Sa-
maan aikaan ammatin hankkimisen kanssa liittyi myös tulevan vaimon kohtaa-
minen. 

Kalevi: ”Ei muuta ku sitte asiapoikana olin ja kansakoulun kävin. /.../ Kato ku mul-
la oli tämä polio, että muuten kato toimii, mutta että se on jääny vähän hei-
kommaks vaan tää oikea jalaka. Niin joku sano, että kuulin, mä en muista 
keltä, niin kuulin, että invalideille on ammattikoulua, että ne tota ammattiin 
kouluttaa. /.../ No mää, kato ku ne oli autoliikkeessä, ni mä tietysti sanon 
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joo asiahan on selevä, että mä meen sitte sinne Järvenpäähän autoasentaja-
puolelle ja niin tuota vuonna –57.” 

Harri: ”Sillon alkoi sitten seuraava kouluvaihe.” 

Kalevi: ”Niin on ja se on aivan tuota kivaa aikaa se ja tuota siellähän mä oon sitten 
tavannut hänet.” (Kalevi 59) 

 
Kalevin elämänkertomuksessa lapsena sairastetun polion seurauksena tullut 

vamma näyttäytyy lähinnä kuntoutuksen tarinoina, joissa koko perhe on myö-
hemmin ollut mukana ja työttömyyden aikana eläkeasioiden järjestelyistä. Haas-
tattelun ajankohtana Kalevi on juuri siirtynyt yksilölliselle varhaiseläkkeelle, ja 
edessä on uusi elämänjakso.  

Harri: ”Nyt sinä oot sitte yksilöllisellä?” 

Kalevi: ”Nii nyt oon, joo syksyltä asti tulemaan. Ja nyt täähän sitte liittyy tietysti, 
nyt tuota semmonen elämän vaihe menossa. Että kato ku mä oon, vuonna – 
73 eka kertaa oltu vähän tuolla etelän maissa, niin me yleensä talavisin sitte 
oltu. Kato ku mä tykkään uimisesta ja auringosta niin oltu Kanarialla. Siis 
talavella, ei me kesää, kesä on hieno, sitä mä en vaihda, Suomessa on hieno 
kesä sato tai paisto. Niin tuota, nii nyt mulla on, ku tuo eläkehomma meni 
niin meillä on, tammikuussa menoliput Espanjaan. 

Harri: ”Mutta ei tulolippuja.” 

Kalevi: ”Niin koska se on auki, että me ollaan tässä vaiheessa.” (Kalevi 59) 
 
Kalevin kuvaama heikkoudessa olevan vahvuus palautuu tarinoissa otteeksi 

elämästä ja sen tapahtumista. Olisi mielestäni väärin tulkita Kalevin kertomusta 
vaikeuksien kautta kasvamisena. Eläminen terveyden menetyksen ja vamman 
kanssa on pikemminkin vaikeuksista huolimatta niiden kanssa kasvamista ja 
elämistä, eikä fyysinen vajavuus näyttäydy mieheyden menetyksenä (vrt. Con-
nell 1995 54–55; ks. myös Lahti 1994). Kuntoutuskin saa lisämerkityksen lasten 
kasvatuksessa erilaisuuden näkemisenä ja kokemisena, kun on ”lasten kans siellä 
pyöritty, että lapset on sitte aina nähny näitä invaliideja muita, että niin joo sitä, 
että ne ei sillai katto pitkään. Että ne on oppinu niinku senkin puolen näkemään 
tässä.” Kalevin elämänkertomuksessa esille nousee rohkeus tarttua elämässä 
eteen tuleviin tapahtumiin ja hakeutua elämän eri tilanteissa kanssakäymiseen 
toisten kanssa. Suhteessa mieheyteen ruumiillista vahvuutta olennaisempaa on 
asenne elämään ja ote elämäntapahtumista. 

 
”Luonto merkittee jotain, että mulle se on ollu aika vahava tekijä” 
 
Nykyisestä asuinpaikastaan tai työtehtävästään riippumatta haastatellut mie-

het ovat kaikki tavalla tai toisella kasvaneet kiinni luontoon. Luonto on ollut lap-
suudessa elinympäristönä ja varsinkin maataloudessa toimivilla aikuisuudessa 
toimeentulon lähteenä. Suhde maahan ja luontoon onkin usein lähtökohtaisesti 
elannon hankkimista. Luontoyhteys näyttäytyy maanviljelyksen parissa toimivi-
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en kertojamiesten luonnollisena elementtinä, sillä työ liittää heidät ympäristöön-
sä. Kun varsinkin viljelijöillä suhde maahan ja ylipäätään luontoon perustuu tuot-
tamisen periaatteelle, niin myös heidän luontosuhdettaan määrittää vahvasti hei-
dän suhteensa työhön (Silvasti 2001, 221; ks. myös Katila 2000, 209). Matin 
elämänkertomuksessa luonto on työympäristö, joka argumentoituu näkyväksi 
puheessa työstä ja toimeentulon ehdoista: ”Niin se on tietysti koska tietyt asiat 
on vaikka koneita on tullu. Tiettyjä asioita on sellaisia jokka koskaan ei oo muut-
tunu niin ku maataloures, elikkä edelleenkin niin luonto ja luoja se joka kasvun 
antaa”. Vastaavasti Heikillä luontoa koskettavat maininnat liittyvät ympäristön 
antamiin mahdollisuuksiin elinkeinon monipuolistamiselle, kuten Kaija kom-
mentoi haastattelun aikana perheen toimeentulon mahdollisuuksista käytävää 
keskustelua: 

Kaija: ”Nyt yks mikä on niinkun mitä minä nyt oon yrittäny ku pajunköyttä syöt-
tää, niin on se tämmönen vankkurijuttu ja elämysmatkailu tavallaan. /.../ 
Siihen ois niinkun maastoa ja paikkoja, mutta sitte toisaalta tuolla puolella 
mennee (hevoset) tai on menny tänä vuonna sen verran hyvin, ettei oikeesti 
muutakaan. Mutta että kokoajan pittää olla vähän niinku sitte muitakin 
vaihtoehtoja.” (Heikki 44) 

 
Kasvaminen kiinni luontoon on Esan elämänkertomuksessa merkittävä tekijä. 

Luonto on hänellä sekä lapsuudessa perheen toimeentuloon liittyvä ympäristö 
että myöhemmin lähes itseisarvollinen asumisen ympäristö: ”Luonto merkittee 
hirvittävän paljon. Se on tietysti kulunut sanonta, mutta tuota, mut kyllähän se on 
sitä. /.../ siitä ei pääse mihinkään, kun asutaan. Meillä on tuota talo tuota järveen 
viettävän pellon reunassa, siinä on 16 nuorta hiehoo kesäsin siinä ympäristössä, 
et sitte maanviljelystalo on ihan siinä naapurissa.” Vaikka Esan oma työ ei tällä 
hetkellä suoranaisesti liity elämiseen luonnosta, luonto on silti läsnä koko ajan 
hänen kertomuksessaan. Esa rakentaakin kertomuksessa itseään osana luontoa 
siellä elämistä ja siellä selviytymistä. 

Esa: ”Tiedän menneestä polvesta, paikkakuntalaisena ja paikkakunnalla elävänä 
niin tuota, minä tunnen olevani vain yks lenkki niitten miesten, niitten su-
kupolvien ketjussa, jota on ollu ennen minua ja jotka tullee olemaan jäläk-
kee. Tää on minun paikka ja pikkunen hetki ajassa mitattuna, minun elinai-
ka toimia omalla paikalla tässä ketjussa. Minä tiiän sen, että mitä on ollu 
elämä joskus sata vuotta taaksepäin, kun on lähetty jonnekkin puronvar-
sinityille heinän tekkoon. On pistetty varrasleipä purroon pehenemmään, 
siitä on syöty, hörpätty vettä päälle, pyyetty järvestä kallaa. On ollu hyviä 
aikoja, nytkin on erittäin hyvä aika ja heleppo siihen verrattuna, ei oo lei-
västä puutetta. Et tämmönen tietämys siitä, että minä oon yks lenkki ja luot-
tamus siihen, että tämä lenkki ei petä, että tää pitää oman paikkasa. Ja kova 
halu siihen. Sitten mitä tuossa äsken kuvasin. uonto, kaikki ympärillä oleva, 
sydänjuuria myöten kiinni oleminen tähän seutuun, ni se antaa semmosen, 
semmosen perustan.” (Esa 40) 
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Esa tiivistää edellä sen, mikä on luettavissa miesten elämänkertomuksista eri 
sanoin ja äänenpainoin. Miehen suhde luontoon kertoo sen, että ensinnäkin hän 
itse on vain yksi, mutta tärkeä lenkki sukupolvien ketjussa, joka tuo omat vel-
voitteensa omalle elämälle ja ketjun jatkamiselle. Toiseksi, vaikka hänellä nyt on 
välillä vaikeaa ja raskastakin, niin kunnioitus menneitä sukupolvia kohtaan nou-
see siitä, että silloin elinolot olivat vielä kovempia ja kolmanneksi luonto merkit-
see ihmisen kasvamista kiinni ympäristöönsä. 

Asumisen ja elämäntavan näkökulmasta Kari tarkastelee luontoa mahdolli-
suutena elää hyvää elämää. Ympäristö on tärkeä niin lapsille kuin hänelle itsel-
leenkin, ja kun asuinpaikka on ”mäntyses mäen rintees ja parisataa metriä on 
siihen [nimi]järven rantaan matkaa, niin ei sitä oikeastaan niinku kaipaakkaa 
muuta. Niin siinä se on kaikki.” Vaikka Karin luontokuvaus on muodoltaan hy-
vinkin maisemallinen, se ei elämänkertomuksessa tyhjene pelkäksi maaseutu-
maiseman ylistyslauluksi, vaan konstruoituu elämäntavallisena ja kasvatukselli-
sena ympäristönä (ks. Silvasti 2001, 237–244). 

Kari: ”Mutta kyllä sen on niinku huomannu sillä lailla, että ku meillä on tuota lä-
hipiiris sellainen perhe, jotka asuu selevästi kaupungis ja se on kaupunki-
laisia ja elää niinku kaupunkilaisittain. Niin siinä on selekiä ero sillä lailla, 
että kun ne joskus käy meillä ja tuloo siihen. Kun me asutaan niin, että on 
mäntymettä ympärillä, niin se on uskomatonta kuinka paljon ne kaupunki-
laislapset nauttii ja kuinka paljon ne löytää sieltä luonnosta. Se kyllä se 
ympäristö, kasvuympäristö tuolla maaseudulla niin ei se varmasti lapselle 
kyllä huono oo. Ja sitten sekin, että mikä meilläkin on siinä, että on pienet 
koulut, ettei oo niin valtavan isoja niin se on jollakin lailla niinku turvalli-
sempaa ja muuta.” (Kari 43) 

 
Erityisesti Kari nostaa esille sen kuinka merkittävä ympäristö on lapsille ja 

rakentaa kuvauksensa kaupunkimaisen elinympäristön ja maaseudun välisestä 
erosta ja merkityksestä. Tiina Silvasti (2001, 238) tarkastelee tutkimuksessaan 
maaseudun merkityksellistämisen erilaisia intressejä. Kaupunkilaistuneille ihmi-
sille maaseutu näyttäytyy pääasiallisesti virkistäytymisen sekä kiireestä ja stres-
sistä vapautumisen areenana, jolloin keskeistä on voimavarojen uusiminen ja 
terveellisen elämäntavan liittäminen maaseutuun sen maisemallisena konstruk-
tiona. Karin puheessa maaseutu merkityksellistyy hyvänä kasvatuksellisena ym-
päristönä. Tarinan lopussa maaseudun kulttuurinen ympäristö ja sen turvallisuus 
vahvistuvat.  

Elämisen ja asumisen ympäristönä luonto ja ennen kaikkea sen tuntemus ja 
tunnistaminen näyttäytyvät muuttuvassa ajassa myös haasteena. Esa päätyy ker-
tomaan erätaidoista osana luontoyhteyttä keskustelussa, joka lähtee liikkeelle 
koulun roolista elämän arvojen ja elämisen tavan tuottajana. Miehestä käytävän 
keskustelun yhteydessä Esa kritisoi koulujärjestelmää ja sitä, kuinka opettajat 
ovat sukupuolettomia10 ja kuinka se heijastuu lasten kasvamiseen. ”Et tämmönen 

                                                
10 ”Se on jokkaisen, tai niinku koululaitoksen tämmönen kokonaisongelma on justiinsa se, et 
opettaja arkailee. Mies opettaja arkailee olla mies ja miehekäs.” (Esa 40) 
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niinkun, kyllä pitäs hyväksyä ja tuota luua semmosia järjestelmiä jossa poika sais 
olla poika ja tyttö sais olla tyttö nykyistä enemmän.” Järjestelmien luominen on 
sinänsä haaste koululaitokselle institutionaalisena sukupuolta tuottavana areena-
na, mutta samalla se laventuu haasteeksi maaseudulla elämisen tavassa. 

Esa: ”Se on haaste ja se on yks semmonen haaste yhteiskunnan kannaltakkii. 
Minusta hirvittävän tärkee haaste, että saaha ja varsinkin niinku miespuoli-
sena, ku minä ajattelen esimerkiksi maanpuolustukselliselta kannalta tai 
näin, niin on häviämässä erätaidot. Et meitä esimerkiks, ajatellaan tässä 
niinku omalla paikkakunnalla, niin meitä jotka tunnettaan maastollisesti 
esimerkiks tää oma alue suunnilleen niinku omat taskusa. Niin joskus huo-
lettaa ja tuolla metsästäjäpiireissä on puhuttu siitä, että mitenkä aktivoijaan 
nuoria harrastukseen, aktivoijaan nuoria metsästäjien ja erämiesten toimin-
taan, että ei häviä tämmönen paikallistuntemus. Kun ajatellaan jotakin ti-
lannetta, jossa ehkä viidentoista vuojen päästä on joku maastoon hukkunu, 
sitä etsitään niin miten polokastaan semmonen tuota määrä, no ne on lähin-
nä miehiä, jotka kaivaa sen esille, pystyvät etenemään, tulevat toimeen sii-
nä kelissä ku kelissä.” (Esa 40) 

 
Esa argumentoi luontosuhdetta erätaitojen kautta ensiksikin maanpuolustuk-

sellisena kysymyksenä, johon hän ankkuroi miehen. Toiseksi mies ja luonto liit-
tyvät toisiinsa luonnossa selviytymisenä, sillä ”no ne on lähinnä miehiä, jotka 
kaivaa sen esille, pystyvät etenemään, tulevat toimeen siinä kelissä ku kelissä”. 
Esan kuvauksessa voi näin nähdä jäänteenomaisen mieheyden tunnusmerkkejä 
vahvasta luontosuhteesta ja luonnon tarjoamiin haasteisiin vastaamisesta. Olen-
naista kuitenkin on se, että Esa sijoittaa sukupuolten erilaisuuden tunnistamista ja 
hyväksymistä tähän päivään ja rakentaa mieheyttä vastuullisuutena ympäristöstä 
ja läheisistä.  

Pekan suhde luontoon on kerronnallisesti toisenlainen. Hän kuvaa luontoa 
toiminnallisuuden ja tekemisen sijaan itselleen merkityksellisenä voiman lähtee-
nä, jossa on mahdollista koota itseään ja ajatuksiaan. Varsinkin lapsuudessa 
luonnon merkitys on ollut Pekalla suuri: 

Pekka: ”Se oli joo ja kyllä se oli ehkä täs tuos kansakouluaikana edelleen se yksi-
näisyys ja tuo luonto. Se oli, jollakin tapaa mä oon niiku sieltä saanu voi-
maa, metsästä, pelloista tuosta rakentamattomasta luonnosta. Se on ollu 
kyllä sellainen voiman lähe. Ja ehkä siinä on ollu jo lapsena, nuorenaki on 
jollakin tapaa ollu tämä, että mä luulen, että mulla on niinku yhteys tuonne 
Jumalaan. /.../. Ettei mulla oikeen sellaisia kavereita, ystäviä, kuinka niitä 
sanotaan, ei mulla kyllä siinä varhaisnuoruudessa, ei oikeastansa ollu. Sel-
laisia mille ois voinu niinku puhua ja uskoutua. Sellasta mulla ei oo ollu 
koskaan. Että se oli varmaan tämä jumalasuhde, joka on siinä ollu tämä yks 
tekijä ja sitte tämä luonto. Että sillon oli nämä.” (Pekka 44) 

 
Luonto tematisoituu Pekan elämänkertomuksessa paikkana, jossa hän voi olla 

enemmän itsensä kanssa, voi olla kuin kirkossa, mutta yksin. Luonnon merkityk-
sen hän kiteyttää siten, että ”on päässy, kun on vaikeaa niin on päässy taas 
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eteenpäin”. Samansuuntaisesti myös Esa avaa itselleen merkitystä, kun hän ker-
too moottorikelkkailuharrastuksestaan vaimon kanssa: ”Seikkailtiin tuolla ympä-
ri saloja. Tultiin sitten aamupäivänä jollahin aikaan saunaan ja nukkumaan. Siel-
tä löytyy se, se mun poveri.” 

 
Elämänkertomuksissa miesten puhe luonnosta on monitasoista ja eksplikoi-

tuu kunkin omaan elämänkulkuun liittyvänä. Temaattisesti luontopuhe jäsentyy 
ensinnäkin konstruoituneena toimeentulon, työn ja tekemisen välttämättömäksi 
ympäristöksi, jossa ovat mukana niin maantieteellinen paikallisuus kuin suku-
polvet ja myös elämän arvot. Toisaalta luonto on asumisen ja elämisen maise-
mana kulttuurishistoriallinen toimintaympäristö. Kolmas luontopuheen ulottu-
vuus on luonto kokemuksellisena omaa elämää koossapitävänä voimana, oma-
kohtaisen voimistumisen ja pysähtymisen ”tyyssijana”. Luontopuheen temaattis-
ta jäsennystä lävistää lisäksi pragmaattisuus ja ideaalisuus. Luonto on samanai-
kaisesti läsnä käytännöllisesti, kosketeltavana todellisuutena ja mielikuvana, 
ymmärryksenä olemisen paikasta. 

 
”Toimeentulon takia niin piti kaikkia tehedä muutakin hommaa” 
 
”… niin kyllä, että mulla oli vähän liian leveä se työputki siinä, vaikka siinä 

ei ollu niinku sillä tavalla, ei ollu huolta toimeentulostaan ja viran menetykses-
tä.” Näin tiivistää Juhani oman työ- ja uraputkensa keskeiset tekijät. Elämänker-
tomuksessaan Juhani palaakin usein siihen, että hänellä työn tekeminen ikään 
kuin karkasi käsistä ja riisti aikaa perheeltä ja erityisesti lapsilta. Elämässä pär-
jääminen Juhanin kohdalla rakentuu työlle omistautumisena, moitteettomana ja 
jopa kunnianhimoisena tehtävien hoitamisena, jossa on enemmänkin kysymys 
tekemisen tavasta kuin taloudellisesta hyödystä. 

Talous ja toimeentulo ovat myös elämänasennekysymys. Esa kuvaa omaa 
asennettaan, tai elämänfilosofiaa, kuten hän sitä kutsuu, siten, että ”aina on ma-
hollista ite omilla ratkaisuilla vaikuttaa ja elämä on aaltoliikettä” Sitä suurempaa 
aaltoa ei vielä ole Esan mukaan tullut, vaikka välillä on ollut kovinkin tiukkaa 
elää kansantalouden yleisten aaltoliikkeiden mukaan. Miesten puhuminen elä-
mänkertomuksissa toimeentulosta ja taloudellisesta pärjäämisestä rakentaa talo-
utta elämänkulun vakauttajana ja ylläpitäjänä. Vaikeuksien kohdatessa Esa ko-
rostaa luottamusta tulevaisuuteen ja parisuhteen merkitystä oman elämänfilosofi-
ansa mukaisesti. 

Esa: ”Ja sit se, että niinku parisuhteen merkitys, ni se korostuu erittäin paljon ja 
näissä kaikissa vaiheissa, että se että ku se toimii, ni hyvin ku se meillä 
toimii ni, kyllä hirvittävistäki tilanteista pystyy selviämään.” 

Harri: ”Pystyy jakamaan asioita keskenään ja ottaa yhdessä vastuuta.” 

Esa: ”Kyllä, kyllä näin on. Kyllähän sitä yön hiljaisina tunteina oikeen syvim-
millään mietti ihan senkin, senkin voi tunnustaa, että kävi mielessä, että 
mulla on aika iso henkivakkuutus, että jos mulle tapahtuu jotakin, ni ees 
porukka seleviää, mut tuota ne on niitä ohimeneviä. … joo kyllä … Että 
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uskosin, että aika lailla saman tyyppisiä ajatuksia ihmisillä, joilla vaikeeta 
on hetkittäin, niin käy varmaan.” (Esa 40) 

 
Esan puheessa parisuhteen merkitystä täydentävänä on miehen vastuullisuus 

perheen toimeentulosta elämänkulun eri tilanteissa. Kansantalouden laskukaute-
na vastuullisuus konkretisoitui siihen, että ”mulla on aika iso henkivakkuutus, 
että jos mulle tapahtuu jotakin, ni ees porukka seleviää”. Esa konstruoi puhees-
saan miehenä olemiseen liittyvää elättäjävastuuta ja sen lunastamista (ks. esim. 
Julkunen 1990), mikä osaltaan uusintaa hegemonisen maskuliinisuuden ylläpi-
tämää mieheyttä, mutta samalla yhdessä tasavertaisuuden ja parisuhteen koros-
tamisen kanssa rakentaa vastuurationaalista mieheyttä suhteessa perheeseen. 

Jussi tematisoi puheessaan talouden merkitystä vastuullisuutena sekä omista 
ratkaisuista että ratkaisujen suhdetta sukupolvien väliseen ketjuun. 

Jussi: ”No kyllähän se tietysti varmasti on … sanotaan että kun on velekaa teheny 
niin on …. pitää kans asiasa hoitaa. /.../ Se on pakosta … no kyllä se tietysti 
on tuo ollu, että kun kerta isä ja äitee … tästä on lähteny niin yrittää, että 
saa talon pysymään, kyllä se on ollu yks.” (Jussi 62) 

 
Jussin puheessa rakentuva ymmärrys talouden merkityksestä sukupolviulot-

tuvuutena on erityisesti maatilaan ja sen hoitoon liittyvää puhetta. Velvollisuus 
säilyttää saatu tila asuttuna ja taloudellisesti toimivana yksikkönä on relevantti 
paitsi suhteessa oman perheen toimeentuloon niin myös otetun tehtävään liittyvä 
velvollisuus. Matti korostaa elämänkertomuksensa juonen mukaisesti juuri ta-
louden historiallista ulottuvuutta samalla, kun hän toteaa, että ”raha niin ku sitä 
sanotaan ettei se tee onnelliseksi, mutta sen puute tekee onnettomaksi.” 

Matti: ”Niin se on kans vähän sellainen henkinen velevoite, että kuinka rupeaa 
asumaan tilaa, ettei tuota tärvele sitä kaikkea perintöä. Että siinä on sellai-
nen orotuksen painekin suhteellisen suuri sitte ja ihan niin ku sisaria myöte. 
Kyllähän sisaretki no, kun ne lähtöö tilalta ne olettaa, että ne saa tulla hyvin 
voivalle, elävälle tilalle kumminkin joka kerta kun ne tänne tuloo. Ettei 
siellä ruveta häsläämään jotakin aivan käsittämättömiä asioita lampaita ja 
viinaa.” (Matti 45) 

 
Maatilan vastuullisen vetäjän rooli suomalaisessa yhteiskunnassa kuuluu 

yleensä miehelle (Sireni 2000). Erityisesti Matin elämänkertomuksessa jatku-
vuuden teema nostaa esiin kysymyksen mieheyden sisällöstä. Jatkuvuuden yllä-
pitäminen ja vetovastuullisuus ovat miehen liittyviä odotuksia, jotka tulee täyt-
tää. 

Miesten elämänkertomuksissa vastuullisuus toimeentulosta ja sen järjestämi-
sestä on sisään kirjoitettu teema. Heikki rakentaa elämänkertomuksensa juonen 
käänteet paljolti juuri toimeentuloon liittyvien elämäntapahtumien kautta, jossa 
puhe toimeentulosta lomittuu tekemisen puheeseen. Tekeminen sisältää toimeen-
tulon varmistamisen, mutta toimentulo taloudellisen pärjäämisen tai rahallisen 
voiton hyveenä ei haastateltujen miesten elämänkertomuksissa muodostu toimin-
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taa tai tekemisen ratkaisuja määrääväksi tekijäksi: ”Silleen se lämmittää köyhän 
miehen, joka työllä tekkee joka markan niin se lämmittää kovasti.” Olennaista on 
sen sijaan omalla työllä pärjääminen ja se, että varmistaa itse omilla ratkaisuil-
laan paikkaansa työelämässä. Jaakko kertoo omasta työn tekemisen tavastaan 
seuraavasti: ”Se, että mun menestymiseen ja pärjäämiseen on vaikuttanu se, että 
mä oon niin hirveän kunnianhimoinen ja kova yrittämään ja teen sit työn niin 
hyvin, kun oon osannu ja pystyny ja vielä vähän paremminkin. Niin sillai mä oon 
pärjänny. ” (Jaakko 63) 

 
Miehen ote elämään rakentuu elämänkertomuksissa puheena työstä sekä toi-
meentulon että pärjäämisen areenana, terveydestä tekemisen perustana, suhteesta 
luontoon sekä elättämisen vastuullisuudesta. Työ jäsentyy ennen kaikkea tekemi-
senä ja tematisoituu miesten puheessa työlle oppimisena ja yrittämisenä. Olen-
naista on tekeminen elämisen tapana ja, että siinä mies omilla ratkaisuillaan on 
vastuussa pärjäämisestään. Puhe työstä ja sen merkityksestä rakentaa samalla 
sukupolvien ketjua, jossa riippumatta työtehtävästä keskeistä on kunnioitus edel-
lisen sukupolven työlle vaikeuksien voittamisessa. Tämän päivän vaikeudet suh-
teutuvat aikaisempiin kovan työn edellyttämiin elämäntilanteisiin. Tekemisen 
korostamiseen liittyvä toinen ulottuvuus on elättämisen vastuullisuuden ekspli-
koituminen pärjäämisen puheena. Terveys on miesten elämänkertomuksissa nä-
kyvillä itsestään selvyytenä ja tematisoituu jälleen suhteessa tekemisen mahdol-
lisuuteen. Terveys ja sen säilyminen ovat tekemisen välttämätön ehto. Miesten 
elämänkertomuksissa suhde luontoon rakentuu puheena luonnon merkityksellis-
tymisestä toimeentulon ympäristönä, kulttuurishistoriallisena elämisen ympäris-
tönä ja omakohtaisena itsensä rakentamisen elementtinä. 

4.5. Mieheyden kuva ja sen siirtyminen 

”Kerkiäkkö tulla mun kans irrottaa säilörehua” 
 
Väkevyydessään voimakas kuvaus miehen mallin syntymisestä ja sen välit-

tymisestä seuraavalle sukupolvelle on tarina isän kanssa ojanpiennarta kävele-
västä nuoresta pojasta, joka sarkaa kulkiessaan rakentaa itselleen käsitystä mie-
hestä ja miehenä olemisesta. Menneen sukupolven perinnön siirtäminen ja jat-
kaminen näyttäytyy selkeimmin juuri maatalousyrittäjämiesten elämänkertomuk-
sissa. Tiina Silvasti (2001, 97–98) on tutkimuksessaan Talonpojan elämä kuvan-
nut välittymiseen ja syntymiseen liittyvää taustaa sukutilan jatkajaksi kasvami-
sena, jossa ”sukutilan jatkuvuuden tavoittelu on keskeisin talonpoikaista elämän-
tapaa jäsentävistä ja järjestävistä skripteistä.” (emt., 97 ks. myös Katila 2000, 
205–210) Silvastin tutkimuksessa jatkuvuuden ideaali rakentuu kolmesta vai-
heesta: tilan siirtyminen edelliseltä sukupolvelta nykyiselle sukupolvelle, tilan 
jatkuminen juuri nyt ja tilan mahdollinen siirtyminen seuraavalle sukupolvelle. 
Matin elämänkertomuksessa nämä kolme vaihetta ovat myös hyvin näkyvissä ja 
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ne limittyvät toisiinsa. Merkittävää Matin tarinassa on lapsuuden luonteva työpe-
rustainen yhteys, jossa isä ja poika elävät samaa yhteen sovitettua todellisuutta 
samalla hetkellä, ja työn merkitys jäsentyy heidän yhteisenä kokemuksenaan. 

Matti: ”Elikä ne terveiset kiertää ny vähän kyllä erilailla. Et ne ei oo ihan niin, että 
se olis vähän eri juttu et jos Juha (poika) joka aamu tuota nousis. Mä tuon 
ikäisenä, koska mä paloittain kävin koulua, että kun mä sain pakolliset kou-
lukuviot päähän niin sitte mulla oli tuo kansanopisto välis ja sitte taas pari 
vuotta väliä ja sitte pariksi vuodeksi kouluun. Ja armeija siinä välis. Niin 
mä nyt kuitenkin joka päivä, että oli pitkiä aikoja siis, että kuljettiin isän 
kans teheren kahdestaan kokoajan töitä, ihan 15 vuotiaasta lähtien. Onhan 
se ny aivan selevä, että isä pystyi ne välittämään ne terveiset ja tyylin elää 
ja asua niin mulle aivan erilaihin, kun minä poijalleni joka tulee tuolta täy-
sin koulumaailman ympyröistä vanhana poikanaki vielä. Tuota niin et sillä 
on kokoajan tämä toinen kontrasti ja niin kun toinen elämä. Mutta mä elin 
tiiviisti ennen kaiken sen mitä tuota ympäriltäni sain ja mitä isäni kans 
puuhattihin niin kaiken sen mä tietysti imin itteeni.”(Matti 45) 

 
Matin oman pojan kohdalla vastaava miehen mallin syntymä ja sen siirtymän 

mahdollisuus on kännykkäkontaktiin perustuva sopimus yhteisestä työsuorituk-
sesta. Työtehtävä tapahtumana on edelleen kontaktipinta, mutta ojanpiennar yh-
teyden synnyttäjänä on vaihtunut telemaattiseen yhteyteen ja työtehtävät yhdessä 
olemisen ja kokemisen mahdollisuudesta jaettuun työsuoritukseen. Isän ja pojan 
kontaktipinta välillistyy ja välineellistyy.  

Matti: ”Se onkin aika mielenkiintoinen asia, että mitä voi siirtää lapsellensa ja mi-
tä se vois ehkä ajatella sitten tosiaan, että on saanu omalta isältänsä. On 
saanu jotaki sellaisia mallia ja sellaisia. Niin sitte, jos vois selekeästi tun-
nistaa ne malliksi niin sitte vois kuvitella, että no seuraavaksi ajatella, että 
no oonko mä siirtämään niitä omille. Monasti mä tuota niin oon traktorilla 
itte pellolla. Mä soitan kännykällä Juhan (poika) kännykhän ja kysyn, että 
keriäk sä tulla pellolle tänä päivänä, kerkiäkkö tulla mun kans irrottaa säilö-
rehua, mä kysyn siltä puhelimes, kun se on tuolla koulun tai että tunnit on 
päättymässä. Mä niin voin soittaa ja kysyä, että tulooko. Niin siinä ei oo to-
dellakaan sitä samojen jalan jäläkien seuraamista. Tai kun että mä oon kul-
jeskellu, tosiaan pitkin päivää tehty yhteisiä töitä, että se on se tuota niin 
mallin siirtäminenkin vähän toisella tasolla, että se ei oon niin tosiaankaan. 
Varmasti olisi niin, että se minkä mä isältäni oon … niin se ei sitte varmasti 
kulukisi ollenkaan viestinä eteenpäin siitä. … Se on niin syvältä luotaava 
asia tuo.” (Matti 45) 

 
Claes Ekenstamin (1998, 33–34) mukaan useissa modernin ajan miehen di-

lemmaa käsittelevissä julkaisuissa onkin oletettu juuri teollistuneen yhteiskunnan  

merkinneen miehen historiassa merkittävää vaihetta myös isä ja poika -suhteen 
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muodostumiselle11. Matin tarina työn kautta rakentuvasta yhteydestä isän ja po-
jan välillä omassa lapsuudessa vastaa hyvin Thomas Johanssonin (1998b, 325; 
ks. myös Siltala 1994, 77–84) kuvaamaa aikaansa sitoutunutta työkalujen kautta 
materialisoituvaa miehen identiteettiä ja kokemusta miehisestä yhteydestä. 

”1920– ja 1930–luvun isistä tulee selkeitä pojilleen vasta siinä vaiheessa, kun he 
kytkevät omat identiteettivaatimuksensa jonkinlaiseen työhönsä liittyvän materi-
aaliseen toimintaan. Ne pojat, joilla on mahdollisuus isänsä kohtaamiseen ja läs-
näoloon yhteisen työn ja käytännön ongelmien ratkomista koskevien keskustelu-
jen parissa, voivat tällä tavoin kokea miehistä yhteenkuuluvuutta. Sellaisten 
miesten tilanne on huonompi, jotka etsivät identiteettiään muualta toivoen voi-
vansa kehittää toisenlaisen miehisen yhteyden – kommunikatiivisen yhteyden, 
joka perustuu toiveeseen molemminpuolisesta tuntemisesta sekä henkilökohtais-
ten ja intiimien asioiden tutkimisesta.”  

 
Matin tarinassa oman kiinnostavan juonensa muodostaa myös kouluaika ja 

sen sijoittuminen toisaalta Matin ja toisaalta hänen poikansa elämään. Matin 
nuoruudessa opiskelu ja työ kotitilalla limittyivät toisiinsa ja muodostivat samal-
la elämäntapaan sosiaalistumisen perusrakenteen. Koulun merkitys korostuu toi-
sella tavalla Matin puhuessa oman poikansa koulunkäynnistä.  

 
”Kyllä se varmaan tietysti on tuota se isän esimerkki sitte kuitenkin” 
 
Työn kautta välittyvä kuva miehestä ja pojan liittyminen miehiseen maail-

maan työn ja sen välineiden kautta on tässä tutkimuksessa kuvausta haastateltu-
jen miesten omasta lapsuudesta 1940–1960 luvuilla. Miesten omien poikien ti-
lanne on jo monelta osin toinen ja isältä pojalle siirtymä tulee näkyviin enem-
mänkin miesten isän roolia pohdiskelevissa tarinoissa, joissa miehet arvioivat 
omaa tapaansa olla isänä ja muodostavat samalla käsitystään isänä olemisesta 
(ks. Åström 1990).  

Elämänkertomuksissa on esillä erilaisia variaatioita miesten omasta ”mies-
lapsuuden” tarinasta. Matin tarinan rinnalla toisenlainen tarina miehen mallin 
rakentumiselle on ympäristö, jossa miehiset kontaktit muodostuvat vieraista 
miehistä (ks. myös Kuosmanen 1998b, 276–278). Oman isän sairastuminen tai 
kuolema kertojan lapsuudessa, sota-aika ja siihen liittyvä isän poissaolo tai äidin 
yksinhuoltajuus ovat pojan elämisen ympäristöjä, joissa suhde mieheyteen raken-
tuu kokemuksellisesti toisella tavalla12 (ks. myös Siltala 1994, 85–87). Tällöin-
kin olennaista ovat suhteet miehiin, vieraisiin tai sukulaisiin ja suhteiden tunne-

                                                
11 Jouko Huttunen (1997, 23–31) kuvaa elävästi kahta erilaista isään liittyvää mieskokemusta 
piirtäessään näkyviin kuvaa omasta isästään ja kaverinsa Markun isästä. Kuvauksessa realisoi-
tuu omalla tavallaan myös työn ja toisaalta yhdessä tekemisen merkitys. 
 
12Arths Brittanin (1989, 27) mukaan ei ole varsinaisesti evidenssiä siitä, että poikien, joilla on 
isä ja poikien, joilla ei ole isää välillä olisi suurtakaan eroavaisuutta. Tämä merkitsee sitä, että 
kun sanomme, että poika tarvitsee isää, saatamme toistaa vain yleistä mielipidettä ja ideologiaa, 
emmekä puhu todellisuudesta. 



 

 
131 

 
 

taso (ks. esim. Huttunen 1990). Jaakon tarinassa miehen mallin syntyminen ra-
kentuu toimeentulon järjestämisen muotona sota-ajan olosuhteissa. 

Jaakko: ”Äitin veljien mukana mä paljon kuljin, sillä mä olin mummolas paljon 
tuota lapsena sitte. Miehet oli sodas, äitin veljet, siellä oli jotaki päivämie-
hiä ja niiden mukana mä olin paljon kesäaikoja sitte siellä ku siellä oli iso 
talo ja siellä oli enemmän leipää. Niin ilmeisesti mun pantiin sinne sitte 
syömään kesäajaksi, vahvistumaan ja siellä mä ilmeisesti kans vahvistuin. 
Se oli varmaan hyvää koulua sekin. Se oli semmosta, että mun piti saada, 
osallistua kaikkeen ja ajaa hevosilla ja ne päivämiehet jotku oli vähän ilkei-
täki ja mä en aina onnistunu ja siinä jotenkin sisu kasvoo.” (Jaakko 63) 

 
Jaakon kertomus päivämiehen apulaisena olemisesta sisältää ajatuksen fyysi-

sestä vahvistumisesta, mutta myös miehiltä tulevan palautteen omasta työn te-
kemisen tavasta. Oma halu päästä tekemään kommentoituu miesten kautta ja 
vahvistaa ”hyvänä kouluna” omaa käsitystä itsestä (ks. Siltala 1994, 78). 

Kolmas lapsuuden ja nuoruuden elämisen ympäristö on tilanne, jossa pojan 
suhde omaan isään jää etäisemmäksi. Isän merkitys elämänkertomuksissa on 
yleisesti ottaen selkeä, ja miehet viittaavat elämänkertomuksissaan usein isään. 
Oman isäsuhteen mahdollista etäisyyttä pyritään korjaamaan omien poikien tai 
ylipäätään omien lasten kanssa, kuten Pekka kuvaa pohtiessaan suhdettaan 
omaan isäänsä ja nyt isänä suhdetta poikiinsa.  

Pekka: ”Kyllä se varmaan tietysti on se isän esimerkki sitte kuitenkin, vaikka isä 
nyt se nyt vaan oli, että ei se puuttunu, auktoriteettina oli. Että kyllähän se 
tietysti on sitä mallioppimista ja sitä, että kyllähän se isä tietysti on siinä ai-
ka vahvas roolis. Mutta varmaan on niinkin, jotta monella on paljon vah-
vemmin isä, kun mulla on ollu. Että mä oikeen ossaa tuohon kyllä vastata, 
että mistä sitte on tukea tullu ja todella tää miehen rooli sitte. Mistä sitte on 
tullu, koska meillähän oli isän kanssa välit aika etäiset itte asiassa, mä en 
sillä lailla, se suhde ei ollu se mikä sen olis pitäny olla ja mihinkä mä oon 
nyt omien poikien kans pyrkiny. Mutta kuitenkin, vaikka se suhde nyt oli 
mikä oli, niin kyllähän siitä tietysti jonkinlainen malli tulee kuitenkin.” 
(Pekka 44) 

 
Pekan tarina on vastaus keskusteluun siitä, mistä miehen rooli muodostuu. 

Episodi alkaa kuvauksella hänen ja isän välisestä suhteesta, jossa isä edustaa 
enemmän auktoritatiivista osapuolta ja jossa suhdetta värittää tunne-etäisyys. 
Pekka muotoilee isän ja pojan suhteen mallioppimiseksi, jossa miehen kuva vä-
littyy pojalle. Suhteen merkitystä vahvistaa Pekan arvio siitä, että hän on pyrki-
nyt omien poikiensa kohdalla toimimaan toisella tavalla kuin oma isä suhteessa 
häneen. Hieman myöhemmin keskustelussa Pekka palaa isän ja pojan välisen 
suhteen merkitykseen ja rakentaa isänä suhdettaan omiin poikiinsa uudelleen. 

Pekka: ”Ja se tulee vähän nyt niinkun mieleen joskus täällä oma lapsuus, jotta ru-
peanko mä toimimaan sitte samalla tavalla, kun isäni on toiminu loppujen 
lopuksi. Vaikka päämäärä on ollu joku muu ja niin pyrkimys ollu muuttaa 
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sitä suhdetta. Mä luulen, että tämä on ollu, kuinka kauas taaksepäin saadaan 
mennäkkään nin tämä sama systeemi täs suvus varmaan. Että se isä on ollu 
kyllä mitä oma isä on kertonu omasta isästään, niin sama tyyli se ollu, hy-
vin ankaraa on ollu mun isän isä. Että sama se vähä nyt oli sitte minun koh-
ta vähä sama tyyli. Sitä mä oon yrittäny niinku saada väljemmäksi.” (Pekka 
44) 

 
Muutoksen argumentoinnin keskeinen teema on sukuun liittyvä isän ja pojan 

välinen toimintamalli ja muutoksen strategiana sen murtaminen lisäämällä suh-
teeseen väljyyttä. Pekka kuvaakin tavoitettaan siten, että ”mulla on oikeastansa 
ollu poijille sellanen johtotähti, tällänen niinkun vapaus”. Pekka palaa elämän-
kertomuksessaan uudelleen lapsuuden ja sen kokemusten merkitykseen, mikä 
hänen oman arviointinsa mukaan muutoksen toteuttamisessa helposti uusiutuu ja 
luo omat reunaehtonsa (ks. myös Kuosmanen 2001, 161; Siltala 1994, 88–91). 

Pekka: ”Mutta huomaan vain, että tämä lapsuus, tiukka rajoihin, se on selevä, että 
rajat, aika tiukat rajat, kyllä se vaikuttaa täällä. Jotta niinku tavallaan menee 
lähemmäksi isää, mitä enempi tulee ikävuosia. Täältä nousee joo ja samat 
opit sanotaan nyt niin, että huomaan, että mullakin on sitä tuolla kotona, et-
tä … ei oikeen se suhde oo se mikä mä olisin halunnu.” (Pekka 44) 

 
Pekan tarina tiivistää monen miehen kertomusta isänä olemisen vaikeudesta 

ja paikan hakemisesta menneen ja tämän päivän isän roolin välillä (vrt. Huttunen 
1999). Silloin kun puhe siirtyy isyyteen, haastatelluilla miehillä on pääsääntöi-
sesti päällimmäisenä murhe siitä, että he eivät ole tai ole olleet riittäviä isänä. 
Isänä olemisesta nousee esiin ajan puute ja oman isäkokemuksen siirtäminen 
isyyden sisällöksi uudistumisen halusta huolimatta. Isäkeskustelun sisällä variaa-
tiota on jonkin verran kerronnan elämäntilanteen mukaan siten, että kun van-
hemmat miehet katsovat taaksepäin, nousevat pinnalle tekemättä jättämiset ja 
puutteet isänä olemisessa. Nuoremmat miehet sen sijaan kuvaavat realistisemmin 
isänä olemisen tätä päivää ja suhteuttavat mahdollisuuksiaan siihen. Joka tapauk-
sessa yhteistä miesten elämänkertomuksille on se, miten ratkaista isänä oleminen 
niin, että lapset olisivat keskeisemmässä asemassa heidän oman elämänsä sisällä. 

Tutkiessaan miesten kertomuksia isistään Thomas Johansson (1998b) toteaa, 
että ne ovat usein täynnä kaipuuta ja tuskaa siitä, kuinka miehet eivät oikeastaan 
koskaan ole oppineet oikein tuntemaan miehistä esikuvaansa. Näissä kertomuk-
sissa läheisyys ja intiimi luottamus liittyvät äitiin, kun taas isät ovat poissaolevia, 
autoritäärisiä tai jopa suorastaan sortaja. Johanssonin mukaan 40– ja 50–
lukulaisten miesten omaelämänkerroissa puhuvat miehet, ”jotka ovat pettyneitä 
isiinsä mitä suurimmassa määrin ja haluavat kehittää itselleen identiteettiä isänä, 
joka poikkeaa selkeästi heidän omien isiensä esikuvasta.” (emt., 318; ks. myös 
Holter & Aarseth 1994) Keskustelusta voikin jäsentää näkyviin Jouko Huttusen 
(1999, 171–172) kuvaamaa perinteisen isyyden murtumaa, jossa miehet hakevat 
isänä olemisessa oikeutusta myös enemmän hoivaavaan isyyteen (ks. myös Åst-
röm 1990; Kimmel 2002). 
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Pettymys isään saa toisenlaisen ulottuvuuden, kun Kari pohtii suhdettaan 
isäänsä ja isänä olemista oman isänsä kuoleman jälkeen menetettynä mahdolli-
suutena.  

Kari: ”Nin tuota täs vaihees tuli niinku sellainen jotenkin, että mä en oo niinku 
tarpeeksi isäni eteen teheny ja tarpeeksi en oo sen kans ollu ja vieny sitä 
tuota pilikille ja muuta. Että kyllä sellainen tietynlainen hätä tuli siinä vai-
heessa ja kyllä mä vielä niinku isän kans. Se suhude ollu vähän sellanen, et-
tä mä niinku itte mä niinku, ajatteloo, että jos mulla ois poika niin tuota mä 
en niinku antaisi asian mennä sillä lailla, kun se on meidän kohdalla men-
ny. Ei se, en mä niinku tietenkään isääni siitä syytä sillä lailla, koska hänel-
lä oli ne omat hommansa ja muuta ja tietysti ihimiset on niin paljon erin-
moisia. Mutta että täs vaihees tuli selevästi sellainen että, miksen mä oo 
isäni kans enempi ollu tekemis.” (Kari 43) 

 
Karin tarinassa suhde omaan isään näyttäytyy näin enemmänkin kysymykse-

nä tekemättömästä kuin varsinaisesti isän poissaolemisena tai pettymyksenä hä-
neen. Thomas Johanssonin (1998b) mukaan poissaolevan isän kuvaan liittyy 
usein tietty jäsennys, jossa kertoja liittää ensimmäiseksi isään kaiken negatiivi-
sen. ”Kun miehiä hieman patistaa, voivat he kuitenkin usein muistaa positiivisia 
ominaisuuksia ja piirteitä isissään.” (emt., 322–323) Tavalla tai toisella proble-
matisoituvasta isäkuvasta ei siten ole syytä tehdä tulkintaa laajemmin kertojan 
lapsuudessa vallitsevasta isämallista, koska kyse voi olla lähinnä stereotyyppi-
sestä ymmärryksestä isäkuvan muutoksen suunnasta tai muutoksen tarpeesta. 

”Suuremmista miesten isäkuvaa koskevista tutkimuksista käy ilmi, että useim-
mat miehet haluavat kehittää sellaisen isyyden ja miehuuden, joka eroaa merkit-
tävästi siitä identiteetistä, jota heidän omat isänsä edustavat. Kysymys kuuluu-
kin, antavatko nämä kertomukset ja kuvitelmat ”perinteisistä isistä” meille oi-
keudenmukaisen kuvan niistä isyyden muodoista, jotka luotiin 1900–luvun alus-
sa ja lopussa. Historialliset tutkimukset ovat osoittaneet, että ”uusi mies” ei ehkä 
olekaan niin ainutlaatuinen ja ajanhengen mukainen kuin halutaan uskoa, vaan 
muidenkin aikakausien miehillä saattoi olla läheinen ja intiimi suhde lapsiinsa.” 
(Johansson 1998b, 319) 

 
Suhteessa omiin vanhempiinsa miesten elämänkertomuksissa useimmin tär-

keimmän rooliin saa äiti. Suhde isään nousee esille lähinnä silloin, kun miehet 
puhuvat omasta suhteestaan omiin lapsiinsa oman isäsuhteensa kautta, kun taas 
suhde äitiin näyttäytyy tavallaan enemmän itseisarvollisena peruselementtinä 
oman lapsuuden perheen kokemuksissa. Äidissä kiteytyvät hyvä ja tärkeä lähei-
syys sekä huolenpito. 

Jaakko: ”Kyllä se oli jotenkin se oli. En tiedä miten tätä kuvailis, välittäminen toi-
sista, äitin huolehtiminen. Mä pidän sen hyvin tärkeänä asiana, että äiti 
huolehtii. Äiti on ollu hyvä ihiminen se on huolehtinu ja vaikka sitä työtä 
piti tehedä, mutta ja sitä piti kunnioittaa. Se huolenpito se on kyllä, se on 
pakko sanoa, se on yksi kans semmonen asia, joka kannattaa mainita, toi-
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sista huolehtiminen. Että ihiminen olis semmonen, että se kasvais ehejäksi, 
eikä jää rikkinäiseksi. Elämän arvot ne nyt semmosia asioita, elämän ar-
vot.” (Jaakko 63) 

 
Jaakon kuvauksessa äidin merkitystä korostaa se, että äidistä puhuessaan hän 

jatkaa kuvaustaan yleensä toisista huolehtimisena ja elämänarvojen merkitykse-
nä. Näin äiti käsitteellistyy henkilökohtaisena huolenpitäjänä ja yleisemmin nai-
seuden edustajana sekä naiseuteen liittyvänä välittämisenä ja huolehtimisena että 
elämänarvollisesti ihmisyyteen liittyvänä ”ehejäksi” kasvamisen tavoitteena. Isä 
jää kertovilla miehillä siten vähemmille maininnoille ja usein puheesta poissa-
olevana paitsi silloin, kun mies puheessaan tekee arviota oman isäsuhteensa toi-
mimattomuudesta tai kun miehen oleminen liittyy tilan jatkamiseen. Tilan jat-
kamiseen liittyvässä puheessa isässä tiivistetään sukupolvi ja sen ketjun lenkki, 
kuten Matti kertoo omasta lapsuudestaan: 

Matti: ”Nimenomaan joo se ei oikeesta mulla oo ollu koskaan vaihtoehtona, mä 
oon ollu ainut poika ja tuota mä oon syntyny kuitenkin siihen aikaan jolloin 
oletettiin et iliman muuta /…/ sitä paitsi mä olin viisi vuotias jo kun mä sa-
noin isälleni, isä sitä on aina naureskellen muistanu, kun mä oon kysyny 
siltä, että annaks site nämä kaikki mulle. Sen vehkeitä kattelu että annak sä 
nämä kaikki mulle.” (Matti 45) 

 
Leo Nyqvist (2001, 33) toteaa parisuhteeseen liittyvää väkivaltaa käsittele-

vässä tutkimuksessaan, että laajemminkin pohjoismaisissa tutkimuksissa miesten 
kertomukset suhteesta omaan isään välittävät varsin yhdensuuntaista kuvaa. Isä 
on useassa tapauksessa ollut autoritäärinen ja jäänyt ihmisenä etäiseksi. Kertoji-
en kaipaama myönteinen emotionaalinen suhde on usein puuttunut (ks. Holter & 
Aarshet 1994; Siltala 1994; Johansson 1998b). Tässä tutkimuksessa miesten pu-
hetta omasta isästä voisi kuvata siten, että isällä on pääsääntöisesti kolme ”roo-
lia”: näkymätön, ongelmaisen suhteen kantaja tai työssä ja tekemisessä kiinni 
oleva. Äidin rooleissa puolestaan korostuvat vahva näkyvillä oleminen sekä 
emotionaalinen ja sosiaalinen tukija (vrt. Siltala 1994, 6–70).  

Isän vähäisempi näkyminen miesten puheessa arkipäivään liittyen ei välttä-
mättä tarkoita isän roolin sulkeistumista elämänkokemuksissa. Kysymys saattaa 
olla enemmänkin elämänkulkuun ja ajankohtaan liittyvästä kulttuurisesta raken-
teesta, jossa isän paikka perheessä rakentui enemmän työ- ja elättäjäkeskeisesti, 
kuten Juhani kertoessaan omaa kokemustaan työn ja isänä olemisen suhteesta 
(ks. s. 81). Tästä antavat viitteitä myös miesten elämänkertomuksissaan esiin 
nostamat tarinat suhteesta isään työn kautta, jolloin miehen omassa lapsuudessa 
isä kontekstoituu usein yleensä työhön liittyvänä ja erityisesti yhteisissä työteh-
tävissä ja tekemisessä. 

Matti: ”Oli niin mielettömän lujalla, kun käytännös voi sanoa. No isän kanssa teh-
tiin ja kirvesmies kävi aivan muutamia päiviä tekemäs. Mutta me lähes ka-
harestaan työstettin tää navetta. Samaan aikaan vanhas navetas hirvittävän 
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isoa tai siihen tiloohin isoa karjamäärä tehtiin, niin meillä oli älyttömästi 
töitä tuos ja se tuntuu sitte kans se.” (Matti 45) 

 
Matin kertomus taustoittuu maatilaan ja sen ylläpitämiseen liittyvään työhön 

sekä tilan jatkamiseen. Isän ja pojan välinen työperustainen suhde on siten arki-
päivän toimintamallina mahdollinen ja luonteva. Olennaista on kuitenkin se, että 
Matti rakentaa isää näkyväksi juuri työhön liittyvien tarinoiden kautta – isä on 
olemassa erityisesti silloin, kun kysymys on työstä ja tekemisestä. 

Øystein Gullvåg Holterin & Helene Aarsethin (1994) mukaan miehet perheen 
vuorovaikutustilanteissa noudattavat usein ns. poissaoloperiaatetta, jossa vaike-
neminen edustaa kiinnekohtaa ja tunteet kaaosta. Tällöin viileä etäisyys, jossa 
saattaa olla mukana mitään sanomatonta pinnallista ystävyyttä, leimaa usein isän 
ja pojan suhdetta. Tällaista suhdetason latenttia luonnetta kuvaa se, ettei heidän 
haastattelemiensa miesten haastatteluissa isää lähestytty tunnetasolla, soiteltu 
päivittäin, mikä on heidän mukaansa taas tyypillistä naisten keskinäisessä suhde-
työskentelyssä.  

Tässä tutkimuksessa kertojamiesten yhteydenpito omiin lapsiin rakentuu 
elämänkertomuksissa kulloisenkin elämäntilanteen ehdoilla. Juhani kuvaa suh-
detta poikiinsa lämpimäksi ja välittömäksi, vaikka samalla hän kantaa mieles-
sään murhetta siitä, että ei ole osannut tarpeeksi olla poikiensa tekemisissä isänä 
mukana. 

Juhani: ”Nythän, kun ovat aikuisia niin kyllähän jäläkeenpäin meillä on erittäin hy-
vät, hyvät suhteet sitten. /…/ Ja että tämmöstä leikin laskua ja huumorinpi-
toa meillä hyvin paljon ja hyvät, erinomaiset suhteet tänne kotiin niinku 
nytkin poika soitti, että hyvin menee. Joka hetki eletään niissä ajatuksissa, 
että mitä nyt siellä heillä tapahtuu ja miten. Näin on ja että niin ja isäinpäi-
vänä ja äitien päivänä niin kyllä he kiireitten keskellä myös kotiin hakeutuu 
ja tällä tavalla. Että ei se sillä tavalla oo millään lailla sitten etäistäny, vaik-
ka sitten ovatkin kokeneet näin sitä mielessään, että isä ois voinu enemmän 
heillä tukena ja turvana ja tämmösenä kanssakulkijana ja kaverinaki olla. 
Näin minä sen ymmärrän.” (Juhani 64) 

 
Yleisemminkin miesten yhteydenpito omiin lapsiin tulee elämänkertomuksis-

sa näkyväksi sekä tunnesuhteisiin perustuvana yhteydenpitona että työsuhteisena 
avun antamisena tarvittaessa. Jaakko liittää yhteydenpidon lapsiin ensinnäkin 
isänä olemisen tapaan, jossa hän Juhanin tavoin ensin arvioi oman tapansa ollen 
liiankin etäinen ja ehkä joustamatonkin, mutta päätyy siihen, että ”kyllä meillä 
on hyvät suhteet ja kyllä vaikka minkälainen asia hänellä on pojallaki, niin se 
soittaa. On sille aika tärkeä kumminkin tämä isä.” Myöhemmin omaa tilannet-
taan eläkeläisenä pohtiessaan suhteet lapsiin nousevat esille tekemiseen sitoutu-
neisuutena, jossa omaan olemiseen sisältyy mahdollisuus olla tukemassa lasten 
elämää. 

Jaakko: ”Että ei mun oo kyllä tullu yhtään aika pitkäksi. Mä oon lenkkeilly ja pyö-
räilly ja paljon käyn tuolla ja sillä Liisalla (tytär) on sulhanen siellä ja se on 
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kihiliossa. Niillä on semmonen iso nurmikenttä, että menöö neljä tuntia sen 
leikkaamiseen. Kävin kesän leikkaamassa niiden nurmikentät ja vieläkin 
mä huolehdin ja aika tärkiä tuntuu olevan. Jopa soittaa, että ootko sä tulos-
sa. On joo ja sitten niillä on siellä sellanen talo, missä ne asuu tilapäisesti, 
niin siellä keväällä, kesällä maalaamas niille ja laittamas, kaikkea tämmös-
tä.” (Jaakko 63) 

 
Miesten suhdetta omiin lapsiinsa voi kuvata huolehtivaisuutena ja vastuulli-

suutena. Lapset ovat tärkeitä, ja varsinkin varttuneemmat miehet kantavat elä-
mänkertomuksissaan huolta ja murhetta siitä, että he ovat oman aikuisuutensa 
aikana antaneet lapsille liian vähän aikaa ja huomiota. Nuoremmilla miehillä 
lapset ovat kerronnassa mukana arkipäivän kuvauksissa ja lasten ikäkauteen liit-
tyen osana elämisen järjestymisen keskustelua, kuten Kari kuvatessaan asumisen 
ratkaisua suhteessa tyttären koulunkäynnin aloittamiseen: ”oikeestaan siinä mie-
lessä ratkaisu sitten tehtiinkin, että kun meillähän Tiina meni sitte tuota kouluun 
ekaluokalle, niin se niinku katottiin että se on joko tai joko se alottaa oman kou-
lunsa siellä tai sitte.” Lissie Åström (1990, 292–296) toteaakin, että isästä on 
tulossa etäisyyttä ottavan työnjohtajaisän, läsnä olevamman sunnuntai-isän ja 
leikkisän vapaa-aikaisän jälkeen lapsen arjessa luonnollisesti mukana oleva isä. 

Jussi muistelee elämänkertomuksessaan lapsuuttaan ja erityisesti lasten ja 
vanhempien miesten välistä suhdetta. Vaikka Jussin tarina ei suoranaisesti liity 
oman isän ja hänen väliseen suhteeseen, se antaa kuitenkin kuvan aikuisten mies-
ten ja poikien välisestä vuorovaikutuksesta, jossa omana elementtinä on myös 
välittäminen ja läheisyyden haku. Episodi lähtee keskustelusta, jossa Jussi taus-
toittaa toimintatapaa maaseudun elämäntavan muutoksella. Jussin lapsuudessa 
naapurissa käynnit olivat iltaisin tavanomaisia ajanviettotapoja. Tällöin myös 
pojat hakeutuivat vanhempien miesten pariin kuuntelemaan tarinoita ja juttuja. 

Jussi: ”Mutta eihän tänä päivänä, kun ei paljon naapuriis käyräkkään, pitää olla 
tärkiää asiaa, että tuota niin sinne lähetään käymään. Ja silloon tuota istut-
tiin illoinkin, ei ollu televisioita, niin sillon oli aikaa käyrä naapuris. Ja jäi 
aina mieleen, kun oli vanhat miehet sitten tuossa, niin sitte poijan mäläkkiä 
siellä istu ja nehän näitä kummitusjuttuja tarkootuksella tietysti aina jutteli-
vat. Tuostakin nyt on kilometri tuohon kylään niin, niin piti syksylläkin 
pimees pelijätä ja tulla kotia sieltä (naurua) … niitä piti kuunnella kummin-
kin niitä kummitusjuttuja.” (Jussi 62) 

 
Seuraavaksi esiin nousee tarkemmin iltatarinointien tarkoitus, jonka Jussi 

paikantaa vanhempien miesten nuoremmille kertomien tarinoiden opetukseen. 
Jussin käsitys kulttuuristen rakenteiden ja niihin liittyen työn tekemisen mallien 
siirtymisestä tarinoinnin kautta on selkeä. Kerran kuultu jää mieleen ja palautuu 
työn äärellä. 

Jussi: ”Mutta minä oon sen kyllä ymmärtäny, että halus vanhemmat tuota siinä 
tenavia kumminkin kasvattaa, ettei se ollut niiltä mitään ilikeyttä. Siinä 
kumminkin jotakin tuota niin sai sellaista elämän kokemusta tai miksikä si-
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tä vois sanoa niin, että kyllä se niillä opetus tarkoitus. Sen käsityksen mä 
oon, sitä monta kertaa ajatellu. Ihan joka päiväkin saattaa tulla niitä vanho-
ja asioita tällaisia mieleen, että niin mitä ne sillä oikeen tarkootti, mutta niin 
kyllähän se oli tarkoitus niillä opettaa nuorempia.” 

Harri: ”Niin joo sehän on just niinku kulttuuri ja semmoset tavat siirtyy kertomal-
la.” 

Jussi: ”Kyllä justiin näin joo ja kyllähän ne aina jää tuollaiset, kun näistä parahi-
ten mieleen. Ei tartte kuulla, kun kerran hyviä juttuja niin muistaa lopun 
elämänsä.” (Jussi 62) 

 
Episodin lopussa Jussi palaa tarinoiden kerrontatilanteeseen arvioiden sen 

merkitystä tapahtumana, jossa olennaista on tunnelma ja yhdessä oleminen. 

Harri: ”Sillon oli varmaan kertojiaki.” 

Jussi: ”Oli joo kun ne istu tuoskin taloos /…/ jo kolomannes poloves siinä isäntä-
nä, takka oli ja siihen tuli kolome niitä ainakin oli, aina kolome vanhaa 
isäntää naapuriista ja piippu suupielessä, kun ne niitä siinä koputteli ja ko-
pisteli perät takkahan ja kyllähän niitä tuli illan mittaan monta juttua.” 

Harri: ”Joo se on ollu varmaan kyllä aivan omanlaisensa semmosen kertomisen 
tunnelma.” 

Jussi: ”Oli se aivan toista kun, tätä televisioa kattoo. (naurua)” 

Harri: ”Ei siinä ... joo ... ja niinku sanoitki täsä, että naapureita paljon harvemmin 
enää tänään.” 

Jussi: ”Kyllä se on niin hulluks menny maaseurullakin, että niin kyllä pitää olla 
oikeen asiaa ennekö lähäretään käymäs. Ja se on kyllä virhettä.” (Jussi 62) 

 
Jussin tarinaa voisi tulkita siten, että vanhempien miesten tarinoinnissa, vaik-

ka se oli luonteeltaan viihteellistä, oli mukana myös kulttuurin siirtäminen. Iltai-
sin naapurissa istuminen ja tarinointi muodostivat ainakin tässä tapauksessa Jus-
sin lapsuudessa maaseudulla rakenteen, jossa vanhemman miehen ja nuoremman 
pojan välillä oli mahdollista välittyä mieheydestä myös läheisyyden ja välittämi-
sen tunnetta. Jussi viittaakin lopussa kyläilyperinteen rapautumiseen: ”Ja se on 
kyllä virhettä”. Kyläilyperinteen murtuminen yhdistettynä mm. luonnollisen työ-
yhteyden välillistymiseen isän ja pojan välisessä vuorovaikutuksessa merkitsee 
varsinkin maaseudulla toisenlaista mallintumista myös mieheyden rakentumises-
sa. 

Miehen suhteessa omaan isäänsä liittyy elämänkertomuksissa tarinoita ensin-
näkin siitä mitä isä–poika -suhde on merkinnyt miehelle hänen oman elämänsä 
näkökulmasta. Isänä oleminen problematisoituu. Suhde omaan isään ja siinä ra-
kentunut tapa nähdä mies ja jäsentää mieheys ovat oman elämän kannalta mer-
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kittäviä. Samalla miehet elämänkertomuksissaan pohtivat myös sitä, miten tämä 
heidän suhteensa omaan isäänsä näyttäytyy suhteena omiin lapsiin13.  

Toinen miehen olemisen kannalta tärkeä elämänkertomusten sisältö liittyy 
siihen miten mies paikantaa itseään sukupolvien ketjussa. Sukupolvi tarkoittaa 
tällöin ensisijaisesti ”tietyn suvun vanhemmista ja lapsista koostuvan etenevän 
ketjun erillisiä lenkkejä” (Virtanen 2001, 19). Karl Mannheimiin (1952) viitaten 
Matti Virtanen (2001, 19–22) jatkaa sukupolven käsitteen analyysiä ylitse yhden 
suvun yhteiskunnan tasolle. Kyse on tällöin yhteiskuntarakenteeseen liittyvästä 
kerrostumasta, jossa ihmisten suhteet toisiinsa eivät muodostu vanhempi–lapsi 
jatkumolle, vaan ne ovat ikään perustuvia ihmisten elämänkaaren vaiheisiin liit-
tyviä jakoja. Sukupolvet syntyvät tällöin yhteiskuntatason samanikäisistä ikäpol-
vista, mutta eivät kuitenkaan automaattisesti, ”vaan vasta kun kätilönä on voi-
makas yhdistävä avainkokemus.” (emt., 20) Olennaista on tällöin se, että oman 
sukunsa tradition ohella ihmisistä tulee lenkkejä yhteiskunnallisten traditioiden 
ketjussa. Karl Mannheim erottaa sukupolven ymmärtämisessä kolme tasoa: sa-
manikäisten ikäpolvi, kokemuksellinen sukupolvi ja mobilisoitunut sukupolvi. 
Samanikäisyys merkitsee lähinnä samanaikaisuutta (ikäkohorttia), joka puitteissa 
kasvetaan, aikuistutaan ja vanhennutaan. Kokemuksellisuus lisää samanaikaisuu-
teen yhteisen avainkokemuksen kuten sota, suuri muutto, lama jne. jotka muo-
vaavat kunkin sukupolven makuja, mieltymyksiä ja käyttäytymistä luoden pol-
vea yhdistävää habitusta. Kolmas sukupolveen liittyvä kerros, mobilisaatio, 
muodostaa edellisten päälle rakenteen, jossa ”tavalla tai toisella tietoisesti orga-
nisoidutaan ajamaan ja edistämään hyväksi koettua tavoitetta tai elämäntapaa.” 
(emt., 24) 

Isänä olemisen erityispiirteenä Matin elämänkertomuksessa tulee näkyviin 
maatalouteen ja erityisesti tilan jatkamiseen liittyvä sukupolvien ketju. Matin 
tarinassa isäksi tuleminen on enemmän kuin biologinen, psykologinen tai sosiaa-
linen isyys. Kysymys on tavallaan historiallisesta isyydestä, jossa maatilan siir-
tyminen seuraavalle sukupolvelle muodostaa oman vaateensa (ks. myös Huttu-
nen 1999). Miehenä olemisessa toteutuu tällöin sekä vastuullisuus lapsista kuin 
myös kamppailu elinkelpoisen tilan ylläpitämisestä. 

Matti: ”Joo elikkä tuota niin tuos tämä on sellaista aika voi sanoa, että tämän ajan 
tressaavina oli sitte se, että opetella olemaan perheen isä. Ja opetella siihen 
vastuuseen, että huomaskin että kun kaikki vastuu on itellä, niin sitte se niin 
ku että minkälaisella otteella kiinni asioihin. Ja sit siinä tietysti painaa heti 
sellainen asia, että mäkin tuun tuollaisen sukutilan päälle tänne isännäksi ja 
että mä oon kuudes isäntä suoraan täs paikas ja sitte meillä on vuodesta –12 
lähtien niin kun tuo sukuviiri katolla. /…/ Mä oon tässä kuudes. Tosiaan 
(nimi) tuli tähä ja raivas tähä tilan ja pisti sukunimensä (nimi) tämän taloon 
nimeksi. Että täs ei edes vävyt pääsy vetämähän välistä, että täs on ihan täl-

                                                
13 Carl Martin Allwood (1985) erottaa biologisen, psykologisena ja sosiaalisen isyyden. Biolo-
ginen isyys määrittää isän munasolun hedelmöittäjänä ja psykologinen isyys korostaa isän mer-
kitystä lapsen minuuden ja sukupuolisen identiteetin kehittymiessä. Sosiaalinen isyys puoles-
taan ankkuroi isää elinikäiseen vastuuseen lapsesta. Jouko Huttunen (1999, 169–175) puoles-
taan erottelee isyyden tasoina kulttuurisen, yhteiskunnallisen ja perheiden isyyden. 
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lainen isäntien ketju suoraan isältä pojalle. Niin se on kans vähän sellainen 
henkinen velevoite, että kuinka rupeaa asumaan tilaa, ettei tuota tavalla tär-
vele sitä kaikkea perintöä sitä kaikkea.” (Matti 45) 

 
 

Kuva mieheydestä ja miehenä olemisesta syntyy elämänkertomuksissa suhteesta 
työhön ja esikuviin. Erityisen merkittävänä miesten puheessa on suhde omaan 
isäänsä. Lapsuuteen sijoittuva kokemus yhteisestä työn tekemisestä isän kanssa 
kontrastoituu suhteena omiin lapsiin isänä olemisessa työn ulkopuolella. Suku-
polviin sijoittuva mieheyden siirtyminen elää puheessa mennen sukupolven ar-
vostuksena kovasta työstä ja elämänolosuhteista, joihin verrattuna kertojan oman 
elämän tilanteet näyttäytyvät helpompina. Hyvän isän teemassa haastatellut mie-
het rakentavat käsitystään isästä sekä kontrastina suhteessa omaan isäänsä että 
ideaaliin lasten kanssa aikaa vietävästä ja arjessa yhdessä toimivasta uudesta 
isästä. 

4.6. Mistä miehet puhuivat 

Toinen aineiston lukukierros on nyt valmiina. Sen aikana lähestyin miesten omaa 
puhetta miehestä heidän elämänkertomuksissaan esille nostamina teemoina. 
Teemoitus on aineistolähtöisyydessäänkin lukutavallinen kysymys ja siinä näky-
väksi tulevat teemat heijastavat myös lukijan omia käsityksiä ja arvostuksia. Toi-
saalta erilliset teemat ovat elämänkertomuksissa toisiinsa juonellisesti kietoutu-
neita, jolloin niiden eriyttäminen omiksi kokonaisuuksiksi tekee aina myös väki-
valtaa kunkin kertojan omalle intressille. Teemoittainen lähestyminen on lukemi-
sen tapa, jossa olen kysynyt aineistolta miesten omia jäsennyksiä miehestä pu-
humisessa. Olen avannut teemat kuviossa 16 (s. 140) siten kuin aikaisemmin 
lukemisen tavan yhteydessä hahmottelin (kuvio 14 s. 100). Myönteisen työkes-
keisyyden ajatus, jonka syntymistä olen kuvannut haastattelun ja siihen liittyvän 
aineistoon tutustumisen yhteydessä, on ollut alkuoletuksellisesti mukana jo tä-
män luentakierroksen alkaessa ja vahvistunut miesten kertomusten myötä. Se 
jäsentyi luennan aikana yrittämisen ja työlle oppimisen juonteena osaksi teemaa 
”Ote elämään”. Tässä teemassa ovat mukana myös terveyteen, luontoon ja toi-
meentuloon liittyvä puhe omina juonteinaan. Elämänkertomuksista avautui lisäk-
si kolme teemakokonaisuutta: puhumisen muutos, miehen paikka ja elämän pe-
rusta sekä mieheyden kuvan syntyminen ja sen siirtyminen. 
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Kuvio 16. Miesten puhe miehestä 

Elämänkertomusten luennassa ensimmäinen tuntumani miesten puheeseen 
oli, että ylipäätään on muuttunut se, miten miestä voi kuvata. Puheen muutos 
rakentui elämänkertomuksissa menneen ja olevan miehen välisen jännitteen tun-
nistamisena, mutta samalla haastattelussa itsessään tuotettuna puhumisen vaikeu-
tena keskusteluun tulevien miestä kuvaavien käsitteiden suhteen. Haastateltujen 
miesten elämänkertomuksissa miehen määrittyminen rakentui perinteisen fyysi-
seen ankkuroituvan mieskuvan merkityksen murenemisesta ja vuorovaikutteisen 
miehen esiin piirtymisestä. Miehen paikkaan liittyvässä puheessa tuotetaan pää-
töksentekoon ja vastuun ottamiseen liittyvä näkemys tasa-arvoistumisen välttä-
mättömyydestä naisen ja miehen välillä perheessä sekä ”tarttemisen” puheena 
omnipotenttisen mieheyden kyseenalaistuminen. Perhe on miehelle tärkeä, mikä 
tulee esille sekä puheessa lapsuuden perheestä että omasta perheestä. Oman lap-
suuden perheen keskeisinä merkityksinä puheessa ovat suhteet vanhempiin ja 
siihen liittyen isän ja äidin roolin erilaisuudet. Kannustus ja turvallisuus ovat ne 
kaksi keskeistä lapsuuden ajan elementtiä, joiden kautta miehet elämänkerto-
muksissaan jäsentävät myös omaa elämässä selviytymistään niin lapsena kuin 
aikuisena.  

Teemassa Miehen ote elämään jäsennän miesten elämänkertomusten puhetta 
ensiksi työkeskeisyyden näkökulmana, jossa miehen konstruoituminen suhteessa 
tekemiseen muodostuu yrittämisen ja työlle oppimisen käsityksistä ja tekemisen 
merkityksellistymisestä elämänkulkua koossapitävänä juonteena. Toiseksi olen 
sisällyttänyt tähän teemaan terveyteen liittyvän puheen, mikä elämänkertomuk-
sissa rakentuu lähes itsestäänselvyytenä, mutta samalla aina suhteessa tekemisen 
mahdollisuuteen. Terveys merkityksellistyykin puheessa menettämisen paikkoi-
na tai arviointina tulevaisuudesta. Kolmas otteeseen liittyvä ulottuvuus on luon-
to, joka on miesten puheessa esillä sekä konkreettisena toimintaympäristönä että 
ideaalisena sukupolvien työhön liittyvänä kuvana. Suhde luontoon on haastatel-
luille miehelle merkityksellinen sekä toimeentulon edellytyksenä että omakohtai-
sena itsensä kokoamisen ja voimistumisen mahdollistajana. Kun miesten elä-
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mänkertomukset ovat rakenteeltaan pääsääntöisesti toimintaan ja tekemisen si-
toutuvia, on puhe toimentulosta ja taloudesta työhön liittyvän puheen sisällä. 
Toimeentulo osana elämänkulkua on neljäs miehen otetta elämään jäsentävän 
teeman ulottuvuus. Talous ja siihen liittyvä pärjääminen näyttäytyvät elämänker-
tomuksissa enemmän keinoina kuin päämäärinä. Taloudellinen pärjääminen on 
perheen tasolla elättämisen vastuun kantamista, mutta sukupolvien ketjussa myös 
saadun luottamuksen täyttämistä. Viimeisenä miesten puhetta jäsentävänä tee-
mana olen tarkastellut puhetta siitä, miten miehen kuvan syntyminen ja sen siir-
tyminen toiselle sukupolvelle näyttäytyy elämänkertomuksissa. Luontaiseen työ-
yhteyteen perustuvan miehen kuvan rakentumisen ja siirtymisen mekanismin 
rapautuminen nostavat esiin niin virallisten sosialisaatiojärjestelmien roolia kuin 
perheen merkitystä. Erityisen voimakkaana tässä suhteessa on miehen ja hänen 
isänsä sekä miehen ja hänen omien lastensa välinen suhde. Hyvän isän tai pa-
remminkin isyyden puhe merkitsee oman isänä olemisen tavan suhteuttamista 
omaan lapsuuteen, jolloin puheeseen kietoutuvat uudelleen kannustus ja turvalli-
suus. 

Teemojen ohella miesten puhetta voi hahmottaa mieheyteen liittyvänä kes-
kusteluna. Työkeskeisyys, terveys, luonto ja toimeentulo hakevat taustaansa sekä 
hegemonisen maskuliinisuuden että mieheyden jäänteenomaisista piirteistä. 
Olennaista kuitenkin on se, että miehet asettavat tarinoissaan nämä miehen otetta 
elämään kuvaavat asiat haastamaan perinteistä mieheyden mallia. Perinteiset 
mallit, kun eivät kata heidän mielestään tämän päivän mieheydelle asettuvia odo-
tuksia ja vaatimuksia (Lehtonen 1999, 87). Mieheyden orastavat ulottuvuudet 
tulevat näkyviin kun keskustelut siirtyvät miehen paikan ja elämisen perustan 
teemaan. Esa tiivistää omaa kokemustaan toteamalla, että ”onneks ei tartte”. Se, 
mitä ei tartte, liittyy hänen nuoruudessa tekemäänsä tulkintaan siitä millainen 
miehen pitäisi olla ja erityisesti miehen rooliin päätöksenteossa perheessä. Mies-
keskeisyyden rinnalla on nyt tasavertaisuus vaimon kanssa niin päätöksenteossa 
kuin vastuun kantamisessa. Miehestä puhumisen muutos on jännitettä perinteisen 
mieheyden ja mieheyden orastavien piirteiden välillä (vrt. Hyvärinen 1994a) 
jolloin kyseenalaiseksi asettuvat miehenä olemisen perustelut (ks. Kimmel 
2002). Mikko Lehtosen (1999, 75–85) esittämät mieheyden muutoksen taustalla 
olevat yksilöitymisen, globalisoitumisen ja medioitumisen teemat näkyvät mies-
ten puheessa erityisesti pohdintoina miehen kuvan ja mallin siirtymisestä. Perin-
teinen työperustainen mieheyden siirtomalli miesten kokemusmaailmassa osana 
maaseutuyhteisöjä on murtunut ja entistä vahvemmin tämä tehtävä siirtyy julki-
sen ja perheen ulkopuolisten toimijoiden piiriin.  

Se miten miehet puhuvat miehestä näyttäisi olevan juuri perinteisen miehey-
den, hegemonisen maskuliinisuuden, murtamista ja mieheyden orastavien piir-
teiden esiin nostamista. 
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5. Kehyskertomus;  
”Ei ne katkii selät työtä tekemällä.” 

5.1. Heikin elämänkertomus 

Saavuin Heikin kotiin sopimuksen mukaisesti illalla. Hän oli vielä työn touhussa 
hevostallilla. Tapaamisemme alkoi tutustumalla Heikin elämäntyöhön hevosten 
parissa. Toinen Heikin elämäntyö ja sen tunnelma avautuivat, kun istuimme tu-
van pöydän äärellä keskustelua aloittamaan; perhe (lapset ja vaimo) ja arjen tou-
hut limittyivät luontevasti illan hämärtymiseen. Kertomuksen ja kerrontatilan-
teen samankaltaisuus rakentuvat työn ja tekemisen sekä perheen ja yhdessäolon 
väliseen myönteiseen jännitteeseen. Heikki kertoo elämästään samoin kuin elää 
elämäänsä perheen keskellä työn äärellä. Elämänkertomus ja sen kerrontatilanne 
ovatkin kovin samankaltaisia. Heikin elämänkertomusta kuvasin aineiston esitte-
lyn yhteydessä seuraavasti:  

Heikki on lapsuuden ja nuoruuden kotitilalla elänyt nuorempi maanviljelijä, joka 
nyt itse jatkaa kotitilaansa. Peruskoulun jälkeen hän kävi armeijan, jonka jälkeen 
aloitti työt kodin ulkopuolella huolehtien samalla myös kotitilan töistä. Moni-
polvisen työelämän jälkeen kotitila siirtyi Heikille, jolloin ratkaistiin myös tilan 
tuotantosuunta. Heikki solmi avioliitoon ja perusti perheen. Perheessä on kaksi 
lasta. 

 
Miksi valitsin juuri Heikin elämänkertomuksen tutkimuksen näkökulmasta 

miehen elämistä ja selviytymisen rakenteistumista kuvaavaksi kehyskertomuk-
seksi (vrt. Vilkko 1998, 31–32)? Ensinnäkin Heikin elämänkertomus on raken-
teeltaan kokonainen sillä tavoin, että se kattaa elämänkulun normaalibiografisen 
mallin mukaisesti eri vaiheet lapsuudesta nuoruuden kautta aikuisuuden tähän 
päivään, ja toisaalta se on elämänkulkuun sisältyvien asioiden ja tapahtumien 
jäsennyksen ja esittämisen suhteen tiheää kerrontaa. Tiheällä kerronnalla tarkoi-
tan tässä yhteydessä elämäntapahtumien seikkaperäistä kuvausta ja kuvauksen 
merkitystä kertojalle (vrt. esim. Sintonen 1999, 91; Denzin 1989, 84, 91). Matti 
Hyvärinen (1998b, 153) liittää tiheän kerronnan ideaan odotusten ja tapahtumien 
kausaalisuuden, jolloin kerronnan tiheys lavenee tapahtumien ja kuvausten mää-
ristä niiden merkityksiin kertojalle. Kuvailun määrä kerronnassa ei näin ole ti-
heyden ainoa kriteeri. Vähemmänkin kuvailua sisältävä kerronta on tiheää, kun 
siihen liittyy kertomuksen merkitys kertojalle (emt., 170–171), kuten esimerkiksi 
Heikin ja Kaijan vuoropuhelu kotitilan tulipaloa käsitelevässä episodissa (ks. s. 
66). Kalevin kuvauksessa äidin tapaturmaisesta kuolemasta (ks. s. 89–90) puo-
lestaan myös tapahtuman merkitys on kerronnassakin käsin kosketeltavissa läsnä 
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samoin kuin Heikin työtapaturmaa kuvaava jakso elämänkertomuksessaan (ks. s. 
119 ja 162). 

Heikki käyttääkin mielestäni kerrontatilannetta omalla tavallaan oman elä-
mänsä näkyväksi tekemisenä, jolloin haastattelussa myös toteutui ehkä tekemis-
täni haastatteluista selkeimmin aktiivisen haastattelun idea (Holstein & Gubrium 
1995), ja samalla Heikki kerronnassaan tukeutuu luontevasti elämänviivaansa.  

Elämänviivan piirtämisen Heikki aloittaa haastattelun alussa ja tekee sen 
valmiiksi kerrontansa aikana. Elämänviiva kuvastaa hyvin haastattelussa synty-
vän elämänkertomuksen sisäistä logiikkaa ja tukee muodoillaan myös sen tun-
nelmaa. Heikin piirtämä viiva on lapsuudesta kerronta-ajankohtaan perusmuo-
doltaan nouseva. Lisäksi elämänviivan laskuvaiheita seuraa aina selkeä nousu, 
joka kertoo Heikin optimistisesta elämänasenteesta. Elämänkulkuun liittyvät 
selkeät kulminaatiot puolestaan tuovat esiin eletyn elämän ja sen moni-
ilmeisyyden ja vivahteikkuuden niin kerronnassa kuin piirretyssä elämänviivas-
sa. Kulminaatioiden ajalliseen sijoittumiseen (kuvio 17) olen jälkikäteen rekonst-
ruoinut Heikin elämänkertomuksen tekstistä vuosiluvut ja ikävaiheet. Kulminaa-
tioiden sisällölliset tapahtumat (ks. tarkemmin liite 5) ja merkitykset sekä niihin 
liittyvät elämänkulun vaiheet jäsentävät tämän luvun rakennetta ja analyysin 
perustaa. Heikin elämänviiva ja elämänkertomus ovat kokonaisuus, jossa elä-
mänviivan tehtävänä on kehystää kerrontaa (ks. Räsänen 1993, 13–17). 

 
 

 
Kuvio 17. Heikin elämänviiva 4.12.1999 

Elämänviivan selkeät notkahdukset liittyvät henkilökohtaisiin takaiskuihin. 
Ensimmäinen varsinainen lasku 1970–luvun lopulla kertoo tapaturmasta, kun 
Heikki on 22–vuotias. Tapaturman jälkeen Heikki jää sairaslomalle ja rakentaa 
uudelleen otettaan elämään. Toinen lasku alkaa 1980–luvun puolivälissä talou-
dellisen epävarmuuden myötä ja syvenee tulipaloon kotitilalla elämänvaiheessa, 
jossa Heikki ja Kaija ovat aloittamassa yhteistä elämää samassa taloudessa. 
Kolmas elämänviivassa erottuva lasku taustoittuu toimeentulon epävarmuudella 
1990–luvun puolivälin yhteiskunnallisen makrotalouden laskun ja sen myötä 

 

tapaturma tulipalo lama 

puoliso lapset talous 

15 20 25 30 35 40 ikä 
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Heikin harjoittaman elinkeinon suunnan ja muodon uudelleen miettimisellä. 
Elämänviivan huippukohdista ensimmäinen sijoittuu tulevan puolison kohtaami-
seen ja yhteisen elämän aloittamiseen. Toinen huippukohta muodostuu toimeen-
tulon vakiintumiseen vaikeuksien jälkeen ja samaan aikaan sijoittuvaan lasten 
syntymään. Kolmas ja samalla korkein huippu on näkyvissä haastattelun ajan-
kohdassa, jolloin elämä tilalla ja aikaisemmin tehdyt ratkaisut ovat vakiintuneet, 
ja tulevaisuus näyttää myös talouden kannalta valoisalta. Heikin elämänkerto-
muksessa on omalla tavallaan samaa vastoinkäymisten sarjaa ja niistä selviyty-
mistä ja silti syvää tyytyväisyyttä elämään, kuin J.P. Roosin (1987, 86–90) ku-
vaaman Matti Korpisen omaelämäkerrassa, miesten ikäerosta ja elämänhistorias-
ta huolimatta. Vaikka Korpinen on Roosin valinta kuvaamaan sotasukupolven 
miesten omaelämäkertoja, on Heikillä maaseudulla asuvana ”lähiösukupolven” 
miehenä elämänkertomuksessaan ja elämänviivassaan jotakin samaa periksian-
tamattomuutta, elämänuskon syvyyttä ja elämän arkipäivän onnea kuin Matti 
Korpisella. Vastoinkäymisistä ja elämänkulun kovuudesta huolimatta kumpikin 
kertovat pitävänsä itseään onnellisempana kuin useat muut aikalaisensa. 

Oma merkityksensä Heikin elämänkertomuksen valinnalle kehyskertomuk-
seksi on myös sillä, että oma valmiuteni ja kypsyyteni olla läsnä Heikin kerronta-
tilanteessa oli viimeisessä haastattelussa toisenlainen kuin haastattelujeni alku-
puolella olevissa tilanteissa. Myös Heikin ikä ja hänen elämäntilanteensa olivat 
omaa elämänvaihettani kovin lähellä. Ehkä juuri siksi Heikin elämänkertomus 
muodostui minulle sekä kerrontatapahtumana läheiseksi että kertomuksena jä-
sentyneeksi.14 Heikin kerrontatilanteen ominaispiirteenä on lisäksi vaimon (Kai-
ja) läsnäolo ja se, miten hän tulee mukaan kerrontatilanteeseen. Välillä haastatte-
lu muodostuikin hersyväksi yhteiskeskusteluksi, jossa Kaijan kommentit säestä-
vät Heikin puhetta ja Heikki omilla puheenvuoroillaan luovii eteenpäin pitäen 
kiinni oman kerrontansa kurssista. Haastattelun loppupuolella meidän kolmen 
välillä sukeutui yksi tällainen keskustelu Heikin lapsuuden ajasta ja sen erilai-
suudesta verrattuna tähän päivään.  

Seuraavassa keskustelukatkelmassa Heikki on juuri kertonut, kuinka hän ar-
vostaa niiden ihmisten työtä, jotka aikanaan ovat luoneet elämisen mahdollisuu-
det seudulla ja kuinka paljon helpommalla hän itse nyt pääsee, vaikka aivan ny-
kyajassakin on kyllä riittävästi haastetta jo pelkästään elämänviivan kertomien 
tapahtumien perusteella.  

Heikki: ”Mut kyllä niinku silleen, vaikka nykyaikana ku on vehkeetä. Se on silleen, 
kyllähän se kovvaa työtä nyttenkin on, mut kyllä mä semmoseen ihmiseen, 
jotka tänne synkkään mehtään on nämä joskus lähtennä tulemaan. Ajatel-
laan, ei ollu, laina hevosekki ku niillä on ollu vielä silleen, että onko ne 
saanna otettua silleen … Niin kyllä mä niitä ihmisiä, jotka on tehnä ja rai-
vanna tämän silleen, että kyllä niillä kova tahto on jotaki ollu tehä. Ei sitä 

                                                
14 Anni Vilkko (1997, 73–84) korostaa omaelämäkerrallisen tekstin ja sen lukijan välille synty-
vää omaelämäkerrallista sopimusta, jossa ovat mukana niin tuotanto- kuin tulkintaehdot. Luki-
jan on voitava asettua kirjoittajan tilanteeseen voidakseen ymmärtää tekstin merkitykstä. Tilan-
teeseen asettumisen hän kuvaa osallisuutena yhteiseen merkitysmaailmaan. (ks. myös emt., 
121–122) 
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kyllä tänä päivänä näe, sanotaan, että jos tuossa 40 hehtaaria jotka … ja 
maksat sitte ku jaksat aina, niin ei varmasti oo kestään kyllä lähtemään sii-
he.” (Heikki 44) 

 
Kerronta kääntyy tämän jälkeen entiseen elämäntapaan ja sen aikaiseen tur-

vallisuuteen sekä varsinkin Heikin äidin tapaan tehdä työnsä ja ylläpitää sekä 
kodin ilmapiiriä että perheen hyvinvointia. Episodin alussa Heikin kanssa käy-
mässämme vuoropuhelussa tarjoan turvallisuutta kuvaamaan Heikin kokemusta 
lapsuuden ajan ilmapiiristä, jonka Heikki hyväksyykin. Vuoropuhelu tiivistyy 
Kaijan lyhyeen kommenttiin Heikin kuvauksesta, jossa lapsuuden ajan turvalli-
suudessa taloudellinen menestyminen ei ollut niin olennainen tekijä. 

Heikki: ”Se oli semmosta jotenkin mukavaaki, aika paljon oli työtä, mutta stressiä 
ei tunnettu silleen. Sillon maitolaiturilla isännät … ja työt tuli siitä huoli-
matta tehtyä.” 

Harri: ”Aika luontevaa.” 

Heikki: ”Oli oli. … Ei tullu ikinä niinku paniikkia kyllä sen muistan, että ei tullu 
paniikkia. Se oli ehkä silleen ihmisen parasta aikoo ellää. Minä oon monta 
kertaa sanonukki, että se oli semmosta hyvvää aikaa. Tässä, vaikka se ei ol-
lu silleen, että rahhaa ois ollu ja semmosta sille, mutta silleen toimeen tul-
tiin. Mutta se oli semmosta tasasta ja hyvvää ja siellä oli niinku semmonen 
lupsakkata jotenkin ehkä.” 

Harri:  ”Siinä mielessä ehkä turvallistakin.” 

Heikki: ”Ja se kai se teki vielä turvallisemman, minua huvitti vielä just tämä aika, 
että yksissäkkää hautajaisissa en käyny esmerkiksi tässä välissä. Silleen jo-
tenkin tuntu, että mitenkä voipi olla mulla vaan hyvin kaikki asiat.” 

Kaija: ” … teilläkkää ei sitä rahhaa ollu …” 

Heikki ”Ei silleen eikä myö niinku kukkaa ei meillä ollu sitä vaillakkaa. Ei ne 
kukkaa sanonu, että sitä tarvitsis niinku ahnehtien säästää. Ei varmasti ja ku 
iso suku oli niin kaappalaskuun niin meni kyllä … ja varmasti oli jokkaisel-
le, 28 henkeäki oli aina viikonloppuna samassa ruokapöyässä. Ja varmasti 
saivat kaikki syyä napasa tääteen kyllä sillon. Aina oli sitte, mistä se äitiki 
niinku loihtiki sen ruuan niin kaaheen määrän. Että ne on niinku jotenkin 
semmosia ammattilaisia oli siihen homman. Mut kaikilla oli hyvä mieli ja 
hyvä olo. Varmasti niillä ei ollu semmonen paha mieli kellään. Se on sil-
leen jotenkin jännää aikaa ja hyvvää aikaa sillee varmasti.” (Heikki 44) 

 
Heikki vastaa Kaijan kommenttiin rahasta ja siihen liittyvän hyvinvoinnin ta-

voittelusta siirtämällä keskustelun äidin ylläpitämään perheen talouteen, jossa 
keskeistä on saada ruoka riittämään kaikille. Ruokailun järjestäminen on väline 
hyvän olon tuottamiseen, mikä puolestaan näyttäytyy äidin roolin keskeisenä 
tekijänä. Meidän kolmen vuoropuhelu rakentaa näin näkyväksi Heikin elämän-
kertomukseen sisältyvää kuvausta äidin roolista ja sen merkityksestä Heikin 



 
146 
 
 

omalle elämäntavalle. Äitiin sijoittuu hyvä olo ja huolehtiminen siitä, että se vä-
littyy kaikille lapsille. Vahvistan tulkintaa omalla kommentillani ja liitän äidin 
tavan tehdä työtä ideaaliin, joka tänä päivänä ei enää olisi mahdollista. Keskuste-
lun lopulla vielä ankkuroin äidin elämäntapaa työkeskeiseen ymmärrykseen toi-
mintatavasta, jossa työ ja sen tekeminen itsessään ovat voiman ja jaksamisen 
lähteenä. 

Harri: ”Se on varmasti paljon semmosta, mitä on menetetty, jota me ei enää pysty-
tä ylläpitämään.” 

Kaija: ”Semmonen jännä kulttuuri johon mä tulin, vaikka mä oon maatilalta koto-
si, mutta sitten isä ja äiti niinku asu kauempana, että ei meillä ollu sitä. Mut 
ku mä tänne tulin, niin siis mehän saatiin tosi harvon olla kahelleen täällä, 
että tuota täällä oli aina niinku.” 

Heikki: ”Aika iso suku ku on paljon noita niin.” 

Kaija: ”… ja kymmenestä sisaruksesta yks on sentään (paikkakunta) asti uskaltan-
na, muut asu (paikkakunta) ja (paikkakunta) ja sitten ku niillä on 1–4 lasta 
ja ne tuli niinku kottiisa tänne niin, se oli melekonen kulttuurishokki ma-
holliselle miniälle.” 

Heikki: ”Mutta se oli niinku just äitiki oli sen tyylinen vielä, että jos ei esmerkiksi 
vaikka sunnuntaiaamuna alakkaan aatoja näkyy kymmenen aikaan, niin se 
oli vähän kippee oikeestaan, ku ei tule kettään passattavia ja laitettavia … 
se oikeen tykkäs kun saa laittaa ja silleen.” 

Kaija: ”Siis mä en käsitä millä matematiikalla sitä sillon jakso siis ku tuntuu, että 
ei nyt ennee jaksa.” 

Heikki ”Se jotenkin antoki äitillekki voimia se ku se sai passata ja jakso kai sen ta-
kia ku se sai passata sitä.” 

Harri: ”Niin se työstä tuli se voima.” 

Heikki ”… joo niin teki varmasti.” (Heikki 44) 
 
Katkelman lopussa Heikki liittää äidin tavan huolehtia muista yleisempään 

ajankohdan työn tekemisen malliin ja samalla siihen, kuinka tärkeää hänelle it-
selleen on työ ja sen tekemään oppiminen. Juuri näin rakentuva ymmärrys työstä 
ja sen tekemisen merkityksestä selviytymisen perustana on Heikin elämänkerto-
muksesta esiin punoutuvaa perusjuonnetta ja hänen tuottamaansa näkymää elä-
mästä, johon hän palaa elämänkertomuksensa aikana useasti. Edellä oleva kes-
kustelu osoittaa myös sen, miten oma elämänkokemukseni ja toisaalta useamman 
haastattelun kautta rakentuva tulkintakehys siirtyvät haastattelutilanteeseen. Sitä 
miten paljon tämä on lopulta ohjannut Heikin kerrontaa, on tässä yhteydessä vai-
keaa arvioida. Olennaista on se, että haastattelumetodiin sisällyttämäni ajatus 
haastateltavalähtöisestä tilanteen ohjautuvuudesta lavenee tässä yhteydessä vah-
vempaan osallistumiseeni keskustelussa. Tuloksena on vuorovaikutuksellisempi 
kerronta, jossa Heikki kuvaa tarkemmin elämänsä tapahtumia. 
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Heikin kotitilan tuotantosuunta on tilan jatkamiseen liittyvien ratkaisujen 
myötä erikoistunut ja hänen omaan työhistoriaansa tilan jatkajana sisältyykin 
erilaisia työtehtäviä ja -vaiheita niin omalla kotitilalla kuin sen ulkopuolella. 
Maatalousyrittäjyyteen liittyvät omat ominaispiirteensä, jotka jäsentävät Heikin 
elämänkertomusta suhteessa esim. maaseudulla asuvan virkamiehen tai toisen 
palveluksessa olevan ammattimiehen kertomukseen.  

Tiina Silvasti (2001) on tutkimuksessaan ”Talonpojan elämä” jäsentänyt 
suomalaisen viljelijän elämisen tapaa siihen liittyvänä kolmena vahvana ulottu-
vuutena, skriptinä, kuten hän niitä nimittää. 

”Tavoitellessani suomalaisen viljelijän elämisen tapaa löysin aineistosta kolme 
sitä vahvasti jäsentävää skriptiä: sukutilan jatkuvuuden ideaali, sukupuolisidon-
naisen työnjaon malli ja produktionistisen tuotantofilosofian välittämä suhde 
luontoon ja ympäristöön.” (emt., 288) 

 
Näin muodostunutta elämäntapaa hän nimittää traditionaaliseksi talonpoikai-

seksi elämäntavaksi, jossa vahvimpana juonteena on sukutilan jatkamisen ideaali 
(emt., 87). Vaikka Heikkiä ei tilan tuotantosuunnan perusteella ole mahdollista 
liittää viljelijään tai edes edustamaan viljelijäväestöä, on hänen elämänkertomuk-
sessaan mukana samoja elämisen tapaan liittyviä elementtejä kuin Silvastin ku-
vaamassa viljelijän elämäntavassa. Heikin elämänkertomuksessa ne vain modifi-
oituvat ja kietoutuvat elämänkulkuun toisenlaisina kerronnallisina rakenteina. 
Esimerkiksi puhe tilan jatkamisesta on myös Heikin elämänkertomuksessa mu-
kana, mutta se liittyy enemmänkin rationaaliseen toimeentulon mahdollisuuksien 
pohdintaan. Sukutilan jatkaminen ja siihen liittyvä kulttuurinen (traditionaalinen 
talonpoikainen) juonne tulevat näkyviksi Heikin puheessa lapsuuden ajasta ja 
erityisesti puheessa menneen sukupolven elämäntyöhön liittyvästä arvostuksesta 
ja arvioinnista.  

Suhde luontoon on Heikin elämänkertomuksessa puolestaan vahva työhön 
liittyvä jäsennys, jossa ei niinkään arvoteta luontoa sinänsä, vaan luonto tulee 
näkyväksi enemmän toiminnan kontekstina kuin produktionistisena tuotantofilo-
sofiana. Työ ja tekeminen liittyvät luontoon, ja luonto itsessään luo puitteet ja 
mahdollisuuden niin työlle kuin tekemiselle ja elämälle yleensäkin. Varsinkin 
kertomuksensa loppupuolella Heikki jäsentää suhdettaan luontoon tässä merki-
tyksessä tilan perustoimintaan liittyvien oheistuotteiden (mm. matkailu) ehtona 
ja mahdollisuutena. Sukupuolisidonnainen työnjako on Heikin elämänkertomuk-
sessa mukana niin lapsuuden ajan kuvauksissa äidin työtehtävistä ja elämänta-
vasta kuin vaimon työtehtäviin liittyvässä puheessa. Heikin lapsuudessa äidin ja 
isän välinen työnjako näytti selkeältä miehen ja naisen välisinä vastuualueina, 
joissa äiti liittyi huolenpitoon ja hoivaan, kun taas isän toiminta rakentui kodin 
ulkopuolelle ja toimeentuloon.  

Hannele Forsberg (1995, 48) kuvaa tätä siten, että stereotypiat julkisesta ja 
yksityisestä paikantavat naisen, perhe-elämän sekä lastenhoidon yksityisen alu-
eelle. Julkiseen taas ajatellaan kuuluvan mies, työ sekä politiikka, jolloin naiset 
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ja miehet asettuvat toisilleen vastakkaisiksi ja toisensa poissulkeviksi kategori-
oiksi.  

Haastattelun hetkellä Heikin vaimo on työssä kodin ulkopuolella ja Heikin 
työ puolestaan toteutuu paljolti kodin pihapiirissä, mikä osaltaan on merkinnyt 
myös Heikin vastuun siirtymistä kodin sisälle mm. lastenhoitoon liittyvinä tehtä-
vinä. Tässä suhteessa muutos elämänkertomuksen kaaressa merkitsee Heikin 
perheen, kodin ja työn rakentumista suhteessa toisiinsa toisella tavalla kuin hä-
nen lapsuudessaan. Näin myös miehen ja naisen väliset roolit konstruoivat mie-
heyttä, miehenä olemista uudella tavalla. Huolenpito ja perheen arjen vastuut 
rakentuvat miehen rooliin elämäntilanteessa, jossa miehen ja naisen työtehtävät 
muotoutuvat julkisen ja yksityisen välillä traditionaalisesta jaosta poiketen – ste-
reotyyppinen miehen ja naisen vastakkainasettelu säröilee. 

Rakenteeltaan ehyenä ja sisällöltään tiheänä kerrontana Heikin elämänkerto-
mus tarjoaa hyvän kehyksen muiden miesten elämänkertomusten uudelleen lu-
kemiselle ja niiden elämäntapahtumien jäsentämiselle osana miehen elämän ku-
vausta. 

5.2. Työn arvo lapsuuden perintönä 

”Aika huoletonta silleen, vaikka työtä oli kyllä koko ajan varmasti.” 
 

Lapsuuden ja nuoruuden aika on Heikillä ollut oman kuvauksen mukaan 15 ikä-
vuoteen saakka ”/.../ semmosta aika, aika hyvvää ja tasasta kuitenkin. Ihan tuos-
ta, ihan mukavaa lapsuutta.” Elämänkulkuun liittyvät kiinteästi kokemukset tur-
vallisuudesta ja tasaisuudesta, minkä perustana Heikki pitää perheen kohtuullista 
toimeentuloa ja vanhempien terveyttä (ks. J.P. Roos 1988, 27). Erityisesti Heikki 
mainitsee sen, että tähän ajanjaksoon liittyen ”se huvitti vielä oikeen silleen, että 
esimerkiksi multa ei kuollu esimerkiksi yhtään ukkia ei mummoa eikä mittään.”  

 

 
Kuvio 18. Tasainen lapsuus ja nuoruus 
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Heikin toteamus lapsuuden ajasta, johon ei liity kokemusta läheisen kuole-
masta, muuttuu toisenlaiseksi niissä elämänkertomuksissa, joissa kuvataan lähei-
sen menetystä. Kalevin elämänkertomuksessa äidin menetys tapaturmaisen kuo-
leman seurauksena kääntää nuoren pojan nousuun lähteneen elämänkulun jyrk-
kään laskuun samoin kuin Matin elämänkertomuksen alussa nuoren miehen elä-
mänkulku murtuu menetyksen tarinaksi äidin odottamattoman kuoleman myötä.  

Matti: ”Se on traumaattisena kokemuksena ensimmäisenä jotenkin, kun ei ollu 
kun mummuansa saatellut ja paapan joskus nuorena, niin tuntuu ettei niin 
kun siihen kuolemiseen ollu todellista otetta ennen kun vasta silloon.” 
(Matti 45) 

 
Heikin perhe on muuttanut paikkakunnalle vuonna 1947 pika-asutustilalle ja 

vaikka tilan sijainti oli syrjäinen, muodostui siitä kymmenen sisaruksen voimin 
vilkas paikka. Vanhempien ja aikaisemman sukupolven työn arvostus ja kunnioi-
tus nousevat ensimmäisen kerran esille Heikin elämänkertomuksessa juuri kotiti-
lan perustamiseen liittyvien olosuhteisen kuvauksessa: 

Heikki: ”Ne on tehneet tiukan työn, jotka tänne on lähteneet, tulleet synkkään kor-
peen ja mättäältä mättäälle syytäneet tavaroita tuolla, kun tulleet tänne, lie-
jussa rämpineet hevosilla ja sillee. Jos tänne on korpeen raivanna oman 
paikan, niin kyllä minä arvostan niitä todella kovasti. Ja sitten tietysti, kun 
ties sen tilanteen, mikä on ollunna niillä, niin ei sitä silleen ihan helepolla 
aivan menettääkää silleen.” (Heikki 44) 

 
Toinen Heikin elämänkertomuksessa lapsuuden tasaisuutta ja turvallisuutta 

taustoittava tekijä on kokemus ajan hengestä ja siihen liittyvästä kiireettömyy-
destä. Vaikka tekemistä oli paljon ja työn tulosten aikaan saaminen oli kovan 
takana, oli kodin ja elämisen ilmapiiri silti Heikin kokemuksessa rauhallinen ja 
vakaa. 

Heikki: ”Niitä pittää vielä … se on ollunna tosi raskasta niille silleen, mutta ehkä 
sillon jotenkin oli ajattelutyyli vielä toisenlaista ja ne osas silleen kuitenkin, 
ne ei ehkä ressiä vielä sillon tuntenna eikä. Se oli ihan ne kun joskus 60 – 
luvun alus minäki ku kävin koulua tuossa ja kahto silleen näitä ihmisiä. Sen 
takia kai se oliki niin tasasta tässä tämä. Se oli semmosta jotenkin muka-
vaaki. Aika paljon oli työtä, mutta stressiä ei tunnettu silleen. Sillon maito-
laiturilla isännät … ja työt tuli siitä huolimatta tehtyä. Ne jutteli sillon tosi 
paljon ja se oli niinku, minun lapsuus se oli vähän tätä, kun miettii. Sitä 
koulua käätiin ja työtä tehtiin silleen, mutta se oli tasasta aikaa se aika.” 
(Heikki 44) 

 
Olennaista Heikin lapsuudessa on suhde työhön ja työn tekemiseen, jota 

Heikki itse kuvaa luontaisena kiinni kasvamisena tekemiseen. Kun Heikki kuvaa 
lapsuuttaan mukavana aikana elämässä, hän liittää siihen tiukan tarkennuksen: 
”... metällä kulukee silleen aina sillon ku halus lähteä, että eihän sitä silleen pa-
kotettu, mutta jotenkin se tuli kasvettua siihen, että sitä vaan tehhään työtä ja 
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työtä ….” Tarkennus liittyy työntekoon. Työhön kiinni kasvaminen onkin Hei-
killä lapsuuden kuvassaan elämisen malli, lähes itsestäänselvyys, jota ”mettällä 
kulukeminen” kuvaa nuoren pojan arkipäivänä. Työn tekemisen itsestäänselvyys 
ja työhön kiinni kasvaminen näkyvät Heikin kerronnassa myös siten, että hänellä 
ei elämänkertomuksessaan ole varsinaisesti kuvausta leikeistä tai leikkimisestä 
pojan kokemuksena. 

Heikki: ”Ei meillä niinku silleen ollunna semmosia, että jotakin että muistus mie-
leen jotaki, että olis leikkimässä. Kyllä sitä oltiin vanahempien mukana 
töissä ja sitte kun mä olin nuorin, sen verran nuori vielä, että ne muut oli 
töissä, niin mä olin tietenkin matkassa aina … todella semmosta, oikeastaan 
niin kauan, kun muistan. Silleen heti oli silleen semmosissa työjutuissa aina 
mukana.” (Heikki 44) 

 
Heikin elämänkertomuksen rakenteelle ja juonelle ominaisesti leikki käsit-

teenä palaa puheeseen vaiheessa, jossa Heikki kuvaa hevosten hoitamista nuorten 
kasvatuksellisena elementtinä. Todellisen tekemisen merkitystä Heikki hakee 
analogiana varsan opettamisesta työlle, jossa ”varsa jos pannan tuolleen, että 
jotku lelut pannan jäläkeen ja se lähtöö opettamaan. Se ei taho oppia mittään, 
mutta kun pannoo töihin niin se oppii, elikkä reki se on joka varsan neuvoo.” 
Leikkiminen samaistuu enemmäkin kevyeen työn tekoon ja jopa ajan tuhlauk-
seen, kun taas vastuu ja vastus ikään kuin vastakohtana leikille opettavat työhön 
ja elämään. Niin oppii varsakin ”ku se saa ponnistella tuolla ja tehä vähän töitä, 
niin se lopettaaki sen leikkimisen, se ruppee niinku toimimaan.” 

Eivät leikkiminen tai lelut ole kuitenkaan kokonaan miesten elämänkerto-
muksista poissa. Jussin elämänkertomuksessa on katkelma poikien leikkikaluista, 
jotka ajan hengen mukaan valmistettiin itse.  

Jussi: ”Kyllä sitä piti, eihän sillon leikkikaluja. Minäkin muistan, kun sitä tuli poi-
jat niin kun tänäkin päivänä autoista ja traktoreista kiinnostunu. Me teimmä 
itte sellaisen lykättävän ja vuorotellen sitte lykättiin toistamma sillä. Tuota, 
puusta pyörät ja niin sitte oikeen ratti tehtiin, että pyörät kääntyy ja sitten 
tuota niin vaihdekeppi ja tuota niin ahtaaseen rakoon tehtiin keppi että se 
narisi. Siihen aikaan, kun ei ollu synkronisoidut vaihteet.” (Jussi 62) 

 
Jussin tarina liittyy kokonaisuuteen, jossa hän pohtii tarkemmin leikkimisen 

ja leikkikalujen merkitystä työhön oppimisessa ja vertaa tämän päivän tilannetta 
omaan lapsuuteensa. Suurin ero ja samalla murhe Jussille on lasten oman ajatte-
lun ja työpanoksen eriytyminen leikkikalujen valmistuksesta. Leikkimisestä on 
siten tänään tullut enemmän valmiiden tuotteiden käyttöä, kun taas hänen lap-
suudessaan käyttöä edelsi tekeminen leikkikalujen valmistuksena: tarkoituksen ja 
valmistuksen liitto. Se, että leikkikaluja oli itse valmistettava, kasvatti Jussin 
mielestä lasta, sillä ”sitä piti itte käyttää päätäsä, että kuinkas mä mitäkin vehettä 
teen, niin kyllä moon sitä mieltä että se oli sitä parahinta käytännön koulua sel-
laanen.” 
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Lapsuus näyttäytyy erimuotoisista tarinoista huolimatta tasaisena miesten 
elämänkertomuksissa. Eri elämänkohtaloiden variaatioiden (sota-aika ja pelot, 
sotalapsi ja yksin jääminen, äidin tai isän kuolema) mukanaan tuomat kokemuk-
set värittävät lapsuuden ajan muistoa turvallisuudesta, mistä miehet puhuvat 
myöhemmin oman elämänkulkunsa kantavana tekijänä. Kalevi muistelee sota-
lapsena oloaan Ruotsissa ja siellä mamman ja papan antamaa kasvatusta lämmöl-
lä. Aika Ruotsissa onkin Kalevin mukaan ollut hänen parasta lapsuuttaan, ja huo-
lenpidon yhtenä symbolina siitä ajasta jäi myös tapa asetella vaatteet huolellisesti 
riisumisen jälkeen. 

Kalevi: ”Se oli vähän semmosta uskonnollista, no uskonto ja uskonto. Mutta kui-
tenkin, että anto hyvän kasvatuksen, että kun mä tulin kotiakkin niin riisun 
niin vaatteet. Kuule laiton aina ne, kerto jälestä päin, että niin oli opettanu 
kaikki kuulkaa laittamaan, että tuota järjestelmällisesti.” (Kalevi 59) 

 
Turvallisuus ja tasaisuus avautuvat usein elämänarvoina ja kasvatuksellisena 

kokemuksena. Usealla haastatellulla miehellä lapsuudessa uskonto ja sen merki-
tys on muistossa oleva tärkeä tekijä. Merkityksenä uskonnollisuus on sekä myön-
teisesti elämänkulkua raamittavaa että myös ”ahdistavaa” kokemusta rajautunei-
suudesta. Ehkä olennaista elämän arvoissa onkin niihin sisältyvä vastuullisuuden 
ja luottamuksen sekä tekemiseen liittyvän hyvyyden korostuminen, jotka miehil-
lä kantavat läpi elämän. Pekka kiteyttää tunnetasolla rakkauden ja turvallisuuden 
merkityksen seuraavasti: ”Nämä kaks asiaa kun on kunnossa – turva ja rakkaus – 
että mä oon niinku tällä periaatteella sitte omia lapsia vieny eteenpäin”. Pekan 
lapsuuden kokemuksissa kodin rajoittavan ilmapiirin ja erityisesti isäsuhteen 
autoritaarisuus ovatkin vahvistaneet vapauden ja välittämisen arvoa suhteessa 
hänen omiin lapsiinsa.  

Omasta kouluajastaan ja koulunkäynnistä Heikki ei elämänkertomuksessaan 
juurikaan puhu, vaan ne nousevat puheeseen silloin, kun Heikki kertoo hevostal-
lilla käyvien nuorten elämästä ja opiskelun merkityksestä heille sekä omasta roo-
listaan nuorten tukena. Omaan lapsuuteensa liittyvänä mainintana on koulun ja 
työn tekemisen rinnakkaisuus. 

Heikki: ”Kyllähän ne joskus kouluaikaankin tarjosvat aina jalakapalloleiriä ja muita 
ois, että. Koulusta ehottivat aina, että kyllä … kyllä mulla tuli heti ensim-
mäiseksi mieleen, kun niitä leiriä tarjosivat, että ei kyllä, että meillä taitaa 
olla enskesänä taas jossakin päin savotta tai joku semmonen menossa. Että 
kyllä se oli tosiaan niin työ ja vähän niinku piti hankkia kyllä sillon. Tuntu 
itekki, että ei niinku ikinä pyytännä vanahemmilta ja silleen. Aina oltiin vä-
hän niinku työn ääressä kuitenkin.”(Heikki 44) 

 
Heikin maininta siitä, että ”piti hankkia kyllä sillon” liittyy vanhempien elä-

mäntilanteen muutokseen ja Heikin omaan vastuuseen niin omasta kuin perheen 
toimeentulosta. Joka tapauksessa Heikin kertomuksessa koulu ja työ limittyvät 
toisiinsa ja muodostavat elämäntapaan liittyvää tekemisen ja elämisen mallia. 
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Koulu ja työn tekeminen eivät sinänsä ole toistensa vastakohtia, vaan ne pikem-
minkin rakentavat yhdessä elämää täydemmäksi. Olennaista työssä ja työn teke-
misessä ovat omaehtoisuus sekä velvollisuus ja vastuuntunto. Vuodenajasta riip-
pumatta koulupäivän jälkeen edessä oli työ kotitilalla kodin ulkopuolella vietet-
tävän vapaa-ajan sijasta.  

Heikki: ”Kyllä minä muistan sen, että kun tuli koulustakkin, niin ei tarvinna miettiä 
kyllä mitähän työtä tekemään. Se oli kaarapellolle piti lähteä niittämään ka-
roo koulun jälkeen, seivästämmään, haravoimaan tai puimaan ja sitte ku 
puninnit tehtiin niin sitte alako jo muut työt. Se oli rankamehtään joutu 
koulun jäläkeen silleen. Että ei sitä niinku pakotettu, mutta ku tiesi, että se 
isä on siellä, niin sitä mäntiin sinne jeleppoomaan, niinku silleen. Jos ois 
kieltännä, että et tule tänne, niin se ois varmasti riittännä, se ois voina 
käyäkki silleen siinä, että jos se ois sen sanonu, että et tule, että sinä, niin se 
ois huono homma. Mutta jos se ei sanonna mittään, tai jottain sano, että tule 
tänne ja neuvo ja eiku aatto etteenpäin siinä silleen, niin se varmasti niiku 
kannustaa sitä hommaa. Nyt aina kielletään, että et ota sitä kassaraa kät-
teen. Sitä ei piä erehtyä tekemään.” (Heikki 44) 

 
Heikki ei palaa koulutuksensa puutteeseen, vaan hänen elämänratkaisunsa 

ovat luontevasti rakentuneet osana kotitilan vaiheita ja omaehtoista itsestä huo-
lehtimista. Jaakko sen sijaan nostaa omassa elämänkertomuksessaan esille koulu-
tuksen merkityksen ja varsinkin sen puuttumisen. Hänen elämäntilanteensa on 
ollut toisenlainen, kun kotitila ei voinut muodostua sellaisenaan elämisen ratkai-
sujen pohjaksi. Hänen oli suuntauduttava työelämään kodin ulkopuolelle. 

Jaakko: ”No mikä siinä sitte harmitti se, että koulutus jäi kokonaan. Mä oon aivan 
peruskoulupohjalta lähteny, tuota kansakoulupohjalta työelämään, sillä lail-
la taistellu tätä leipää ja mielestäni onnistunu oikeen hyvin. Et se ei tänä 
päivänä varmaan onnistuisikkaan niin.” (Jaakko 63) 

 
Jaakko onkin oman peruskoulutuksensa puuttumisen ja sen vajavuuden täy-

dentänyt työelämän aikana aina kulloinkin tarvittavalla kouluttautumisella. Jaak-
ko on omalla tavallaan hyvä esimerkki silloin jo orastavan koulutusyhteiskunnan 
rakenteistumisesta, jossa oma aktiivisuus ja pyrkimys ovat keskeisiä tekijöitä. 
Jaakko toteaakin, ”että jos en mä oisi tämmönen, niin mä en oisi tällä koulutuk-
sella päässy elämässä tällä lailla eteenpäin”. Koulutuksen ja kouluttautumisen 
merkitys selviytymisessä on tunnistettu ja koulutuksen puuttumisen tai vajavuu-
den on voinut korvata kovalla yrittämisellä ja työhön tarttumisella. 

Haastattelemillani nuoremmilla miehillä (Kari, Esa) koulun ja työelämän li-
mittyminen lapsuudessa ja varhaisnuoruudessa kääntyy enemmän koulun käyn-
nin korostumiseen, ja työelämään siirtyminen tapahtuu selkeämmin ammatilli-
sesti orientoituneen koulutuksen jälkeen. Esan työt ja opiskelu limittyvät selke-
ämmin lukion jälkeen alkaneiden opintojen yhteyteen, vaikkakin ensimmäiset 
varsinaiset työelämäkokemukset liittyvät jo lukioaikaan kesätyön merkeissä. 
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Esa: ”16–vuotiaana olin ensimmäisen kerran kesän, koko kesän töissä. Tai-
misavotoilla ja sitte metsähommissa. Sillosen firman leivissä ja se oli va-
kio, että ku koulu loppuu ni minä olin seuraavana päivänä töissä ja sitte työt 
lopetin edellisenä päivänä, kun seuraavan päivänä alako koulu. Ja OKL:n 
aikana myös, toukokuun puolivälistä syyskuun puolivälliin. Et ihan järki-
ään. Minä rahotin opintoni sillä tavalla. Ja sitte lisäks nin OKLn aikana 
kaks ja puoli vuotta ajoin Sanomia kuntiin.” (Esa 40) 

 
Lapsuuden merkitys muodostuu miesten elämänkertomuksissa kaiken kaikki-

aan selkeäksi kokonaisuudeksi. Heikin tavoin miehet kertovat pääsääntöisesti 
lapsuudestaan myönteisesti. Lapsuuden kokemuksien aikaiset säröt liittyvät sen 
sijaan yleisemmin ihmissuhteisiin ja erityisesti ennen kaikkea isäsuhteeseen. 
Henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin merkitykseen verrattuna on materiaaliseen 
hyvinvointiin liittyvä puhe määrällisesti elämänkertomuksissa vähäisempää. 
Jaakko kertoo lapsuuden aikaan liittyvästä puutteesta lyhyesti, mutta sen enem-
pää sitä dramatisoimatta: 

Jaakko: ”Minkälaisesta paikasta mä oon kotoisin? Hyvin vaatimaton tila ja isä on 
kuollu, ku ollu 9 vuotias. Meitä oli kolme poikaa ja vanhempi veli oli sitte 
kolmas, mä oon niitten kaksospuoli. Mä oon ollu 9 vuotias se (isä) on kuol-
lu ja se on sota-aikaa ollu. Muistan ne aijjat, kun meilläkin leivottiin niitä 
näkkileipiä tehtiin ja vietiin rintamalle. Muistan jotakin aina, muistan sel-
laista kun iltaisella piti vetää pimeet verhot päälle ja rahaa ei ollu. Elämä oli 
aika köyhää. Ja tuota, mulla oli kyllä hyvä äiti se huolehti meistä ja me teh-
tiin sitä työtä pienestä pojasta asti. Hoidettiin sitä muutaman hehtaarin tilaa 
ja sitte ku me kasvettiin vähän aikuisemmaksi ja lähemmä rippikouluikää, 
niin me ruvettiin sitte käymään jo sitte tekemään muillekki töitä, ihmisille, 
naapureille, sukulaisille, meillä oli kovasti kysyntää, että me saatiin vaattei-
ta. Että pysyttiin tällä lailla.” (Jaakko 63) 

 
Elämänkertomuksissaan miehet eivät niinkään valita puutetta, vaan nostavat 

sen esiin enemmänkin tosiasiana, jonka edessä oli ryhdyttävä tekoihin. Työn 
tekemisen arvo ja merkitys ovat olosuhteiden voittamisessa ja elämän edellytys-
ten luomisessa. Selviytymisen rakenteena kiinnittyminen työhön ja työn tekemi-
seen heijastuu myöhempiin elämänvaiheisiin otteena elämään. Varsinkin van-
hemmilla miehillä (Jaakko 63, Juhani 64, Jussi 62) on lapsuudessa selkeä suhde 
työhön ja se tulee esille vahvasti elämänkertomuksissa. Tämän voi liittää ajatuk-
seen ennen sotia syntyneiden muodostaman sukupolven orientaatiosta (ks. esim. 
J.P. Roos 1988, 26–30). Toisaalta lapsuutensa selkeästi maalaisyhteisössä ja 
maatalouden parissa viettäneiden miesten suhde työhön ja työn tekemiseen on 
kiinteä.  

Tiina Silvasti (2001, 97–105) keskustelee viljelijäväestön primaarisosiaalis-
tumisesta, jonka taustalla on ajatus kasvamisesta kiinni tilaan ja sen jatkamiseen. 
Tämän tutkimuksen aineiston puitteissa ajatusta voisi laventaa maatalouden pa-
rissa ja maatalousyhteisöissä varttuneiden miesten luontaiseen työsosialisaatioon, 
jossa ympäristö ja siihen liittyvä työ ja tekeminen tarjoutuvat miehille lapsuudes-



 
154 
 
 

sa toisaalta itsestäänselvyytenä, mutta toisaalta myös välttämättömyytenä hank-
kia perheelle toimeentulo ja kulttuurisena tekemisen hyveen rakenteena. 

Sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta miesten elämänkertomuksissa kes-
keiseksi nousee perheen ja lähiyhteisön kiinteys ja elämänarvojen merkitys. Bio-
logisten vanhempien muodostaman ydinperheen rinnalla sosiaalinen turvallisuus 
voidaan tuottaa ratkaisuilla, joissa keskeisiä ovat joko suvun jäsenet tai vallitse-
van erityistilanteen mukaan ”väliaikaiset” vanhemmat. Juhani kuvaa kertomuk-
sessaan kasvamista isovanhempiensa ja sukulaistensa luona seuraavasti: 

Juhani: ”Niin joo, kyllä tää niinku kuvaa tällaista niinkun lapsuuden aikaa, sano-
taan nyt tuota sellaista kaksiykmmentä ensimmäistä vuotta. Vaikka mulla 
nyt tuota ensimmäinen traaginen vaihe oli tuolla elämän alussa, josta en itse 
varsinaisesti tiedäkkään, että äiti kuoli, kun olin kymmenen päivän vanha. 
Se on jääny vaan sellaisen toisilta kerrottujen tietojen joukkoon, että saanu 
kuulla. Mutta tuota mulla oli tosiaan niinku tää tämönen tasanen hyvä lap-
suus siinä mielessä, että mä sain sitte, kun isä oli kymmenen vuotta leske-
nä, niin mä tuota noin niin olin isovanhempien ja tädin hoivissa. Oon 
(paikkakunta) kotoisin ja lähellä siinä ihan mahtavassa maalaiskylässä, jos-
sa elettiin maatalousyhteiskunnassa, niin siellä tuota noin olin, ja sain hy-
vän kasvatuksen semmosen osittain varmasti uskonnollisenkin ja semmosia 
hyviä elämän arvoja sai ammentaa siitä yhteisöstä missä sain olla 10 en-
simmäistä ikävuotta. Ja siitä jäi sellainen oikeen hyvä, varmaan hyvä pohja, 
sitten niinkun myöhempääki elämää varten.” (Juhani 64/) 

 
Perheen ja lähiyhteisön merkitys muodostuu sekä ihmissuhteista että arvoista. 

Turvallisuus ja luottamus tulevaisuuteen rakentavat selviytymisen mahdollisuut-
ta myöhemmässä elämässä, mikä näkyy miesten piirtämien elämänviivojen 
suunnassa. Erilaisine vaiheineen ja heilahteluineen viivat ovat pääsääntöisesti 
alussa ja lopussa nousevia niillä miehillä, joilla lapsuuteen liittyvät sosiaalisen 
ympäristön ja ihmissuhteiden kokemukset ovat myönteisiä. 

Äidin ja isän roolit ovat lapsuudessa miesten elämänkertomuksissa eri lailla 
rakentuvia. Myönteiset ja ongelmattomat kokemukset liittyvät yleisesti äitiin, ja 
äiti nouseekin esiin turvallisuuden ja lämmön rakentajana. Äiti myös esiintyy 
elämänkertomuksissa näkyviin puhuttuna ja kommentoituna, kuten Heikki ker-
too äidin roolista suhteessa työlle oppimiseen: ”Niinku mummoo minä kyllä 
arvostan, niinku äitiä siinä suhteessa, se niinku niitä opetti kanssa työntekkoon 
silleen samalla.” Jaakko, jonka oma isä kuoli hänen ollessaan alle 10–vuotias 
paikantaa äitiin omassa elämänkertomuksessaan ensi sijassa huolehtimisen: 
”huolehtiminen mä pidän sen hyvin tärkeänä asiana, että äiti huolehtii. Äiti on 
ollu hyvä ihiminen se on huolehtinu ja, vaikka sitä työtä piti tehedä sitä piti kun-
nioittaa.” Myöhemmin elämänkertomuksessaan Jaakko palaa äidin rooliin, kun 
keskustelemme isän mallista ja isänä olemisesta. 

Jaakko: ”Mä en tiedä mua pikkusen nolottaa mitenkä mä kuvailisin sitä suomalaista 
miestä. Se isä hahmo on multa niin kateissa.”  
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Harri: ”Kun ajattelet omia lapsiasi ja itseäsi isänä. Mikä sinulle on siinä ollu tär-
keätä. Mistä se on, mistä se isä on tullut.” /.../ 

Jaakko: ”No mun on pakko sanoa se, että kyllä meillä on isä ollu vähän niinkun äiti 
oli mulle, että se oli aika vaativa. Mä oon ilmeisesti ollu vähän liiankin vaa-
tiva. Mutta en mä tiedä onko se, onko se pahasta. Kyllä mä oon ollu, mua 
on joskus vaimokin sanonu, että sä oot vähän liiankin ankara. Periytyykö se 
sieltä vai.” (Jaakko 63) 

 
Äiti ja äidin tapa suhtautua asioihin ovat läsnä siinä, miten Jaakko puhuu it-

sestään isänä. Äiti ei Jaakolla ole varsinaisesti isän malli. Olennaista on se, että 
suhteessa omiin lapsiinsa hän paikantaa erityisesti auktoriteetin merkityksen ja 
ankaruuden isän roolissa samankaltaisena kuin ne ovat olleet hänen äitinsä toi-
minnassa Jaakon ollessa lapsi. 

Kun äiti näkyy selkeästi omassa paikannetussa positiossaan elämänkerto-
muksissa, on pojan suhde isään kerronnallisesti moniulotteisempi. Ensinnäkin 
puhe isästä on useammin rivien välistä luettavaa silloin, kun siihen ei liity selke-
ää ongelmallisuutta. Mutta silloin kun miehen suhde omaan isäänsä on jossakin 
suhteessa epätyydyttävä, puhe isästä on myös kertomuksellisesti selkeästi esillä. 
Toiseksi isä merkityksellistyy miesten puheessa erityisesti tulevaisuuteen vaikut-
tavana silloin, kun lapsuudessa koettuun isäsuhteeseen liittyy etäisyyttä ja tunne-
tasolla epätyydyttävyyttä. 

Heikillä suhde isään määrittyy puheessa työstä ja omasta vastuusta auttaa 
perheen toimeentuloa työn tekemisen kautta. Samalla Heikki rakentaa omaa otet-
taan elämään. Nuoruuteen liittyvässä tarinassa Heikki kertoo metsätöihin liittyen 
omasta tavastaan tehdä työtä, jossa suhde isään rakentuu luontevana mainintana 
isän mukana olemisesta (ks. esim. Siltala 1994, 78). 

Heikki: ”Että piti niinkun saaha jotaki näkyvää enempi aikaan. Silleen se vois pik-
kusen lähteä niinkun näin. Vaikka se oli tietysti jotenkin, jotkut tietysti voi 
pitää raskaanakin työtä, mutta jos se on mielekästä niin kyllä sitä jaksaa 
ihminen silleen tehä. Ihan vaan oli ja siinä vaikka aatella, että mä jotaki tein 
mehtätöitä ja silleen oltiin raktorinkin kanssa viimme… isäkin oli mukana 
ja sitte ite tein moottorisahan kans hommia.” (Heikki 43) 

 
Pekan lapsuuteen liittyy keskeisesti suhde isään, jota hän pohtii useissa koh-

dissa elämänkertomustaan. Isä konstruoituu Pekan puheessa elämää rajoittavana, 
mikä on merkinnyt omassa elämänkulussa tavoitteiden saavuttamattomuutta. 

Pekka: ”Lapsuudesta niin tuota. Ehkä hallitti oma isä aika pitkästi. Oli aika tuota 
sanosko … aika semmonen tarkka, pedantti. Vähän ankarakin suoraan sa-
nottuna. Katto niinku tarkat ne säännöt aina. Kerrottiin mitä tehdään joo ai-
ka … mitä sai tehdä ja tietysti vielä enempi mitä ei saa tehdä. Ja mun mie-
lestä aina tuntu, että se on vähän niinku omaa elämää vähän niinku tuota … 
Ja lapsuudessa se on mun mielestä, se on sellanen aika voimakas pointti, et-
tä jos ois ollu vähän niinku väljempää ja rennompaa se meininki siellä lap-
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suuskodissa. Vähän niinku tuntuu, että ehkä ois päässy vähän pitemmälle 
täs maailmassa. Määrätyillä alueilla, osa-alueilla.” (Pekka 44) 

 
Selviytymisen näkökulmasta lapsuuden keskusteluissa tematisoituu sosiaalis-

tuminen työhön ja ennen kaikkea työn tekemiseen. Osallistuminen perheen ja 
kodin toimintoihin on ollut sekä välttämätöntä että itsestä lähtevää. Koulunkäyn-
tiin liittyvät tarinat kertovat myös enemmän omaehtoisuuden merkityksestä ja 
vastuullisuudesta kuin sinänsä koulutuksen merkityksestä tulevalle elämälle. 

 
Tarinoissa pohditaan erilaisia lapsuuksia (suhde isään/äitiin) ja niiden merkitystä 
elämälle myöhemmin. Kantavana ulottuvuutena näyttää olevan ensinnäkin tur-
vallisuuden kokemuksen ilmapiiri ja toisaalta (työn) tekemisen ja tekemiseen 
oppimisen kietoutuminen osaksi lapsuuden arkea. Erityisen tärkeää on miehen ja 
hänen isänsä välinen suhde. Kun äiti elämänkertomuksissa piirtyy näkyviin sel-
keänä lämmön, rakkauden ja tuen kuvana, liittyy suhteessa isään ristiriitaisuuk-
sia. Poikaa kannustava ja pojan ratkaisuja tukeva isä on merkityksellinen miehen 
myöhempien elämänkokemusten kannalta. Isän vetäytyminen ja etäinen suhde 
poikaan näkyy miesten elämänkertomuksissa epävarmuutena omassa isän roolis-
sa. 

5.3. Tekeminen kasvamisen ja kasvattamisen ymmärryk-
senä 

”Kielletään liian paljon silleen tekemästä, että ei olla kannustamassa yh-
tään”. 
 

Heikin elämänkertomuksen ensimmäinen selkeä nousu sijoittuu 15 ikävuoden 
tienoille. Nousu taustoittuu siten, että silloin Heikki kokee olevansa siirtymässä 
jo enemmän omillaan toimeen tulevaksi. 

Heikki: ”15 minä tuota pääsin, sitte rupesin jotenkin tuota sitte vois vähä nousta 
ylöskin päin. Silleen että jotenkin kun tunti, että pystyy ite elättämään ihte-
sä. Ja siinä sitte koulu oli ohi. Se kyllä tuntu, että ei ennää … niin silleen, 
että silleen minä en niin paljon siinä vaiheessa en tykännä jotenkin koulusta 
ja tuota lukemisesta ja semmosesta. Että piti niinkun saaha jotaki näkyvää 
enempi aikaan. Silleen se vois pikkusen lähteä niinkun näin.” (Heikki 44) 
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Kuvio 19. Toimeen omillaan; elämänkulun ensimmäinen nousu 

Omillaan toimeen tulemisen yhteydessä Heikki kommentoi myös koulun-
käyntiä, jonka hän ei enää kokenut olevan omalta kannaltaan kiinnostavaa. Suun-
ta olikin siinä vaiheessa jo selkeästi enemmän kohti työelämää, jota Heikki itse 
perustelee sillä, että oli tarve saada aikaan näkyvää. Näkyvän aikaan saamiseen 
Heikki palaa elämänkertomuksessaan myöhemminkin, kun hän kuvaa ajatustaan 
nuorten elämäntilanteesta ja mahdollisuudesta pysyä erossa elämänkulun laita-
puolen ilmiöistä. 

Heikki: ”Että näkyvää saisivat aikaan. Se kannustaa varmasti kanssa kyllä ihimisä 
etteenpäin. Samahan se on, jos vaikka tuolla kyntää vaikka päivän raktoril-
laki … minä kyllä … kynnän yöllä … ettei päivän valon aikaan monta ker-
taa kerkiä kyntää, niin tuota kyllä se niinku tuo huomaa, että jumalite saa 
jotaki aikaan, että se on mustaa tullu hirveästi. Silleen et kyllä se niinku 
semmonenkin. Mutta jos ei anneta semmosta jotaki tehä, ni eihän se ny 
mistä ne saapi sellaisen mielenkiinnon.” (Heikki 44) 

 
Toinen tärkeä seikka elämänkulun nousussa oli vanhempien elämäntilanteen 

muutos, jolloin Heikki omalla ratkaisullaan tuki perheen toimeentuloa ja otti 
vastuun omasta olemisestaan ja elämisestään. 

Heikki: ”Mut sitte tietysti, ku rupesvat sairastelemaan (vanhemmat) ja mä tuota yri-
tin käyä savotassa silleen. Ihan iteki kävin 15–vuotiaana tekemässä tuolla ja 
jotenkin tuntu, että pärjää, vaikka metsurina tai jonakin semmosena. Se tuli 
aina, ukko vaan tuli pyytämään, että oiskohan täällä ketään joutavia miehiä 
tekemään. Ja se oli lähellä semmosia isoja mehtiä ja niistä kävi vaan hank-
kimassa itelleen siitä jotaki eteenpäin.” (Heikki 44) 

 
Olosuhteiden mukaisesti työn tekeminen suuntautui aluksi metsätöihin, mikä 

oli kotitilan toimintaedellytyksiin ja ympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin 
nähden luontaista. Heikin kertomus osallistumisesta metsätöihin jo nuorena liit-
tyy aikakauden ja asuinpaikan kulttuurisiin rakenteisiin ja elämäntapaan ja tulee 
näkyviin muidenkin miesten elämänkertomuksissa. Jukka kertoo työn merkeissä 
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kuluneesta omasta nuoruudestaan kommentoimalla yleistä kulttuurista tapaa 
nuorten poikien metsätöihin osallistumisesta seuraavasti: 

Jukka: ”Tietysti kesät olin aina ahkerasti maatilalla töissä. Sillon ku en ollu kou-
lussa ja opin työn teon pienestä pitäen. Metsätöitä en oon tehny silleen ku 
sanotaan moni kertoo, että hän on alottanu metsätöistä 14 vuotiaana. Kyllä 
mä … mutta en minä tarvinnu sitä tehä sillä lailla koska meillä oli pieni 
maapaikka. Siinä riitti sillon, ku isä oli töissä, ni tuota näitä peltotöitä sitte 
me pojat tehtiin ja.” (Jukka 52) 

 
Jukka painottaa omassa puheessaan sitä, että ”opin työn teon pienestä pitä-

en”. Se, mitä työt kulloinkin ovat olleet, vaihtelee miesten elämänkertomuksissa 
paikallisten olosuhteiden ja mahdollisuuksien rajoissa. Jussin nuoruus on kulke-
nut työn merkeissä etelän sikalasta takaisin omalle paikkakunnalle kankaan ku-
dontaan. 

Jussi: ”No joo siinä oli, minähän tuota 15 vuotiaana jo lähärin tuota maailmalle 
niin ku etelään sikalaan. Siellä olin talaven tuota ja siellä täytin 16 ja sen 
jälkeen sitten no se oli koulun jäläkeen tuota niin kansakoulusta pääsin eikä 
oikein töitä ollu niin nuorille, niin kankahia kurottiin talavet.” (Jussi 62) 

 
Vastaavasti Kalevi kertoo työn kautta nuoruudestaan, jolloin hän toimi eri-

laisten aputöiden tekijänä. 

Kalevi: ”Ei muuta ku sitte asiapoikana olin ja kansakoulun kävin joo. /…/ Ja sitte 
menin vaan tsuppariks, kun tuonne yhteen tuota mun täti tunti yhen kauppi-
aan. Mä olin siellä tuota hetkinen, niin joo hetkinen, olin mä vuoden. Mut 
sitte olin asiapoikana tuommosessa autoliikkeessä.” (Kalevi 59) 

 
Heikin tavoin miesten kerronnassa olennaista on se, että jo nuoresta saakka 

pojat ovat olleet mukana arjen töissä ja näin oppineet sekä tekemään työtä että 
kokemaan työn tekemisen merkityksen. Tekemisen mieli on kiinnittymistä yh-
teiskuntaan ja lähiyhteisöön ja niissä oman paikkansa lunastamisesta. Samalla se 
mahdollistaa sekä itsensä toteuttamisen että selviytymisen myöhemmin elämän 
eri vaiheissa. Työkeskeisyys avautuu näin tekemisenä, jonka vastakohtana on 
tekemättömyys. Erityisen merkityksen tekeminen saa maatalouden parissa elä-
neiden miesten kohdalla, joilla työ on luontaisesti läsnä lapsesta alkaen. Mutta 
varsinkin vanhemmat miehet kokevat yleisesti, että työn tekeminen on kiinteä 
osa lapsuuden ja nuoruuden ajan elämänkokemusta.  

Jaakko kuvaa työn tekemisen merkitystä sekä elämisen ehtoihin liittyvänä 
välttämättömyytenä että tärkeänä oppina tulevaisuutta varten, mikä Jaakon ker-
ronnassa saa sisun ja yrittämisen muodon. Lähtökohtiaan lapsuuden kodissa 
Jaakko kuvaa vaatimattomiksi ja työhön tartuttiin pienestä pitäen. Vaikka elämän 
olosuhteet olivat puutteelliset, ote työn tekemiseen ja työn merkitykseen on juur-
tunut Jaakon elämäntapaan osana turvallista lapsuutta. 
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Jaakko: ”Sitä työtä tehtiin, sitä tehtiin lujasti ja mä aina oon hyvillään ollu siitä niin 
jälkikäteen, että kun sieltä sai voimaa ja sen peruskunnon ja sen sisun ja sen 
yrittämisen. Se oli terveellä pohjalla se elämä kuitenkin, vaikka se ei ollu 
(elintasolta korkeaa), ei oo mikkää huonot muistot siitä ajasta.” (Jaakko 63) 

 
Heikin elämänkertomuksessa lapsuuden ajan jälkeen alkaneessa nousussa ja 

vakiintumisessa on kaksi elämäntapahtumiin liittyvää kiinnekohtaa: ajokortin 
ajaminen ja armeija-aika. Ajokortti liittyy mahdollisuuteen laajentaa erityisesti 
työn tekemisen repertuaaria sisällöllisesti ja maantieteellisesti. Liikkuminen oli 
helpompaa. 

Heikki: ”No se oli tosiaan se ajokortti oli yks semmonen, et se kyllä vähän nosti 
vielä lissää sitte. – 73 oli se. … Kyllä … Se vähän nousee siinäkin silleen 
loppujen lopuks. Armeija tuli tietysti tuossa – 75 oli armeija. Se on ollu 
mulle niinku helepoin paikka elämässä, mitä mulla on ollu niin armeija. /.../ 
– 75 menin armeijaan ja – 76 tulin pois ja se jatku kyllä, mä menin sitte jo 
vähän töihin taas sitte silleen. Aika tasasta sitten taas oli. Silleen voi olla, 
että tässä – 76 voes nousta vieläkin pikkusen kuitenkin tämä. Eikun parani 
vaan kun sai olla niinku töissä. Muualla olin ja tietysti jatkon tässä sitä työ-
hommaa.” (Heikki 44) 

 
Armeija-ajan Heikki kertoo olleen helpointa elämässä (vrt. Siltala 1994, 104–

108). Toimintaan liittyvät hierarkiset suhteet ja käskytyksen kulttuuri tai fyysi-
nen rasite eivät juurikaan Heikkiä haitanneet eikä armeijasta muodostu hänelle 
mieheyden tyyssijaa (esim. Jokinen 2000, 133–134, 184–197). Hän toteaakin, 
”että nautin siellä olosta sillon, että nautin toki siviiliin lähöstäkkin”. 

Heikki: ”Sielä hermot lepäs täysin. Siellä on semmosen, joka sillai niinku määkin 
olin hyvässä kunnossa, kun menin, niin et siellä ei ollu mittään hättää mis-
sään vaiheessa. Siellä käsketään silleen niin, että saunaan ja joka kohtaan, 
että siellä ei tarvi ajatella ite niinku mitään. Se oli tosi hyvä paikka.” (Heik-
ki 44) 

 
Se, mikä armeija-ajasta näyttäisi tekevän silti tärkeän vaiheen Heikin elä-

mänkertomuksessa, on siihen liittyvä omaehtoinen taloudellinen toimeliaisuus, 
jolla hän rahoittaa elämäänsä. ”Kyllä … armeijan kävin niin en pyytännä kyllä 
keltään”, Heikki kuvaa tilannetta. Itsenäisyyteen ja itsenäistymiseen viittaava ”en 
pyytännä kyllä keltään” toistuu Heikin kerronnassa aika ajoin, ja sen voikin aja-
tella kiteyttävän erään hänen elämässä selviytymistä kuvaavan ja määrittelevän 
premissin – vastuu itsestä. Toimeentulon rahoittaminen armeija-aikana liittyy 
kaupantekoon. Sen yhteydessä Heikki ensimmäisen kerran mainitsee hevoset ja 
niihin liittyvän elämäntavan. 

Heikki: ”Armeijan aikana vaihon autoja ja tein silleen ja mä pärjäsin, vaikka kyllä 
autokaupalla tai jollaki silleen sielläkin armeijassa. /.../ Se oli semmosta, et-
tä kuitenkin silleen niilläki vähän bisnestä jotaki teki kuitenkin. Semmosta 
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bisnestä, semmone kauppaki tietysti verissäki kaikilla hevosmiehillä vah-
vasti … elättää itteäsä … kauppamielessä kuitenki silleen.” (Heikki 44) 

 
Keskustelu nuoruudesta ja lapsuuden elämänmenosta aloittaa Heikin elämän-

kertomuksessa juonteen, johon hän palaa myöhemmin useampaan otteeseen. 
Metsätöiden raskautta kuvatessaan Heikki pohtii tulevaisuutta, työn tekemistä ja 
työmiehiä. Heikin luonnehdinta ”aika huonoja työmiehiä” kertoo tässä yhteydes-
sä paitsi työn fyysisestä vaativuudesta niin myös työn tekemisen välttämättö-
myydestä. Fyysisen vaativuuden osalta Heikin toteamusta voidaan palauttaa re-
konstruktioksi hegemonisen maskuliinisuuden ruumiillisuuden ja voiman koros-
tumisesta miehen olemisessa. 

Heikki: ”Kyllähän se niinkun raskastahan se on, kun aatellaan metrin kinos on lunta 
ja lähetään tuonne, ku ajatellaan kuitenniin sitä ei tänä päivänäkään niin ei 
moni poika varamasti lähe mielellään. Ja sanotaan tuos on vielä sinun lei-
päs. Se on ihan varmaa, että se ei tule tuotani, kyllä mä oon sen kyllä kah-
tonu, että kukahan 20 vuojen piästä tekköö vielä työt tiällä Suomessa. Mä 
… tai sitte en tunne kyllä kaikkia ihmisiä, joka tullee niin kyllä minä katon, 
että ne on aika huonoja työmiehiä, mutta voi olla, että pärjää. … Voin olla 
sata rosenttiakin väärässä, mutta.” (Heikki 44) 

 
Kerronnan tämä vaihe liittää kuitenkin Heikin kommentin enemmän työn te-

kemiseen elämisen perusteemana. Kuten jo aikaisemmin olen todennut, Heikin 
haastattelu oli viimeisimpiä tekemiäni haastatteluja ja niin muodoin kertomusva-
rantoni, ja sen takia ymmärrykseni tutkimuksen kannalta tärkeistä teemoista oli 
jo muotoutunut. Haastattelutilanteessa jatkan Heikin avaamaa työn tekemistä 
korostavaa keskustelua tarkentavalla kysymyksellä työn tekemisen mallista:  

Harri: ”Onko se semmonen asia, minkä niinku sanoit, että oot huomannu, et mikä 
on aika tavalla erilailla tänä päivänä, kun oli silloin sun omassa nuoruudes-
sa. Että työn tekemisen malli ja se tapa millä työtä tehtiin.” (Heikki 44) 

 
Heikki vastaa kysymykseeni kuvaamalla sitä, miten hän on ymmärtänyt 

mennen sukupolven työn tekemisen tavan ja sen vaikutuksen vanhempien haluun 
pitää nuoret työn ääressä. Keskeisenä argumentaation teemana on työstä kieltä-
minen, jota Heikki kuvaa vanhempien näkökulmasta niin, että raskasta työtä piti 
välttää ja oli oikein yrittää päästä helpommalla. 

Heikki: ”Kielletään liian paljon silleen tekemästä, että ei olla kannustamassa yh-
tään. Eikä sitte ihmiselle tule semmosta oma-aloitteisuutta ja kyllä niinku 
kannustaa pittää. Ei ne katkii selät työtä tekemällä, mutta ehkä jos tuota 
hirveen paljon ollaan tekemättä niin saattaa olla, että on huonompi selekä-
siä silleen.. En minä moittis, ne (vanhemmat) pelekää sitä, että ne katkii. 
Varmasti ne, jotka sillon joutu tekemään silleen niinku sovan jäläkeenkin 
näitä, ne jotka oli ihan sillon, että ne joutu toen eteen, sota-aikaankin aikui-
sen ihmisen työt. Ne ihmiset, kun kasvatti lapsiaan sitten niin ne oli var-
masti kyllä minun mielestä semmosia ihmisiä, että tuota ne hirveen paljon 
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niinku rupesivat sitä, että ei heiän lapset ei tarvi olla niin tiukilla. Ne ei an-
tanu mittää oikeen tehä. Silleen ne kielsi tosi kovaan että ei, että ei, että ei, 
että he tekee ite. Monetki silleen jää, että meilläkin täs justiin mitä vana-
hempia sisaruksia on, no minä oon seuranna /.../ kyllä hirveetä kielsi lapsia, 
että ne ei saa tehä.” (Heikki 44) 

 
Tämän jälkeen Heikki kääntää kolikon toisen puolen ja nostaa esiin kannus-

tuksen työhön oppimisen edellytyksenä. Heikin elämänkertomuksessa kannustus 
ja selän katkeaminen muodostuvatkin käsikkäin käyväksi teemaksi, jossa fyysi-
nen katkeaminen laventuu tekemättömyydeksi. 

Oman elämänkokemuksensa ja tämän päivän nuorten elämäntilanteen kautta 
Heikki konstruoi kannustamisen oman elämänsä kannalta kantavana selviytymi-
sen teemana. Kannustamiseen hän liittää erityisesti oma-aloitteisuuden, joka on 
keskeistä sille, että myöhemmin voi selviytyä myös työelämässä. 

Heikki palaa uudelleen kannustamiseen ja oma-aloitteisuuteen elämänkerto-
muksen episodissa, jossa hän kuvailee TET-vaiheen opiskelijoita hevostilallaan. 
Nuorten tuleminen ja oleminen tilalla hevosia hoitamassa onkin muodostunut 
lähes omaksi toimintamuodokseen Heikin elämänpiirissä. Varsinkin nuoret tytöt 
viihtyvät hyvin tilalla, mutta Heikki liittää olemisen aina työn tekemisen. Hevos-
ten hoitamiseen liittyvä tekeminen perustuu Heikin omaan työn ja elämisen väli-
seen suhteeseen, jossa tekeminen on erityisesti oma-aloitteista työhön tarttumis-
ta. 

Heikki: ”Ne on halunna opetella tätä hevosen hoitoa ja silleen ne on ollunna. En oo 
kettään silleen suoralta käeltä kieltännä, että ei saa tulla. Minä oon antanu, 
että ehottomasti, jos vain teettä töitä. Että minä en tiellä itekkää en kahtele 
kyllä, että minä tien aina jottain, että jos vaan joku ossoo tehä jottain ja je-
lepata niin tuota, kyllä saa olla.” (Heikki 44) 

 
 

Edellisessä luvussa alkanut kannustaminen ja oma-aloitteisuus täydentyvät näin 
jatkuvan tekemisen idealla. Näistä elementeistä muodostuukin Heikin elämän-
kertomukseen tietynlainen kasvamisen ja myös kasvatuksen ydinlanka, joka 
määrittelee myös hänen itsensä kannalta selviämisen perusedellytyksen. Kasva-
minen ja sosiaalistuminen työn tekemiseen näyttäytyvät vastuun ottamisena ja 
luottamuksen merkityksen korostamisena samoin kuin itsenäisenä ja oma-
aloitteisena paikan ottamisena. Usein kritiikkinä tälle päivälle Heikin elämän 
kertomuksessa nousee esiin juuri liian valmis maailma ja puolesta tekeminen. 
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5.4. Koettelemukset kirkastavat arvot  
– tahto ja tekemisen malli kantaa 

”Että kova elämän halu oli tietysti silleen kans /.../ että eiku ajetaan vaan 
hevosia ja ruvettiin” 
 

Heikin elämänkertomuksessa on kolme kerronnallisesti selkeää vastoinkäymisen 
episodia, joista kaksi ensimmäistä ovat enemmän henkilökohtaisia ja fyysisiä. 
Näistä työtapaturma sijoittuu elämänkulussa ensimmäisen nousun jälkeiseen 
vaiheeseen ja avaa (puheessa) tapahtumana näkymän erityisesti terveyteen ja sen 
menettämiseen (ks. s. 119).  

Tapaturma murtaa Heikin elämänkulussa alkanutta työhön liittyvää toimeen-
tulon vakiintumista, mutta samalla Heikin tarina dramaattisuudessaan ilmentää 
hyvin hänen elämäntapaansa liittyvää vastuullisuutta suhteessa vanhempiin.  

Heikki: Ja se veti joka kohan niin tiukille ku olla ja taitaa ja joka kohasta tuli veri 
tällee ja pää aukes, ku se vetovarsi hakkas päälle, kun mä pyörin sen ympä-
rillä monta kiekkaa. Ja mä olin kokoajan tajuissa ja sitte mä olin ihan var-
ma, että niinku en pelastu. Siinä koko ajan, kun olin tajuissa sitte, pikkusen 
vaan niinku yritin, että ojennan ihteä ja oikasen. Sillon se pyörähtää, niin se 
sama pelastiki, ja se viskasi sit minut mänemään siitä. Se neljä metriä vei 
tuossa ilimassa ja istun hiekassa siinä ja katoin tälleen näin. Ja näin, ku 
vaatteet meni siellä akselin päällä rullalle ja kenkiä viskeli tallin seinään. 
Sillon katoin vielä, että vielä oon elossa. Silleen katoin, kun verta tulee joka 
puolelta ihan kauheasti. Sitten tuota yritin, että lähen pakkoon. Lähen, että 
vanahemmat ei kestä kuitenkaan nähä sitä tilannetta. Että semmosessa kun-
nossa, eikä niinkun kerkiä saaha apuakkaan, että varamasti niinkun en pe-
lastu, että verenhukka on niin kova. Ja yritin lähteä niinkun pakkoon siitä 
sillee, että kukkaan ei näkis sitä ennee ja tuota siinä vaiheessa huomasin sil-
lon, kun rupesin nousemaan, että lihakset tippuu sieltä jaloista. Silleen, että 
en päässy. Sitte kuitenkin kokkeilin, että huuan apua, että täällä kuulivat si-
sällä. Ja isäki just se käveli tänne sisälle. /…/ Ne ikkunasta kahtoneet, että 
nyt on tota jotaki sattuna ja ne tuli ulos ja apua niinku kuulivat huutavan. 
Äiti soitti ambulanssin samassa siinä, kun näki sen tilanteen ja se isä tuli 
tuonne. Ja isä tarttu kiinni ja sano vaan, että oot sinä nyt kyllä kunnossa. Et-
tä sitä, että niinku pesuliin /…/ Ei muuta kun pesuhuoneesta tulivat ambu-
lanssimiehet sitte hakemaan tota ja ne luulleet olivatki, että jälestäpäin ker-
to vielä tuttu kaveri, että tuota ei sinne tarvihte kiirettä pitää.” (Heikki 44) 

 
Tulipalossa on puolestaan kysymys elämäntapahtumien sarjasta, joka alkaa 

kotitilan itselle ostamisen ja puolison tapaamisen nostamasta elämänvaiheista ja 
siirtyy toimentulon epävarmuudesta asuinrakennuksen tulipaloon. Kolmas elä-
mänkulkuun sisältyvä koettelemus liittyy yhteiskunnalliseen makrotalouden 
murrokseen toimintaympäristön muutoksena (lama). Tämän episodin alkuun 
sijoittuu lasten syntymä, mikä on nostanut elämänkulkua elämänviivan visu-
alisoinnin perusteella siihen asti kerrottuna korkeimmalle tasolleen. Tulipalo 
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koettelemuksena vie elämänviivan koko elämänkertomuksen alhaisimmalle ta-
solle. 

 

 
Kuvio 20. Koettelemukset elämänkulussa 

Työtapaturman yhteydessä Heikin puhe selviytymisestä rakentuu tekemiselle 
ja sille, että loukkaantumiselle ei saa antaa periksi, vaan on itse vastattava kun-
toutumisesta ja noustava kiinni elämään. Kerronnallisesti Heikki kuvaa tämän 
siten, että ”jotenkin kuitenkin ku tunti että ei oo särykyny sitä, että ei muuta ku 
kovalla silleen, että kova elämän halu oli tietysti silleen kans. Liikettä piti saada 
heti.” Selviytymisen ankkuriksi muodostuu kova elämän halu, mikä realisoituu 
tekemisenä. 

Heikki: ”Tietysti kotona … tein ja minä muistan kyllä tuolla … tosi pitkän kau-
rasaran nin niitin yksinään sillon sairasloman loppuvaiheessa. Se oli sillon 
tosi raskasta niittee niin terveenkin, mutta ne kyllä sen tunti, se kyllä niin-
kun vähän niinkun aattookki, kun teki. Mutta jos sitä jääpi sängyn pohjalle 
nin … varmasti en olis tätä, eläkepaperit olisin suoanna … kyllä se ois sil-
lee ollu, olin kyllä sen verran huonossa kunnossa.” (Heikki 44) 

 
Tulipaloon liittyvässä episodissa itse tapahtuman Heikki määrittelee merkit-

täväksi, mistä kertoo myös tapahtuman seikkaperäinen ja yksityiskohtainen ku-
vaus sekä Kaijan vahva rooli keskustelun aikana. Tapahtumana se vie elämän-
kulkua ”rankasti” viivan alapuolelle. Episodi alkaa Heikin puheella toimeentulon 
järjestymisestä ja yhteisen elämän aloittamisesta tulevan vaimon kanssa. Heikki 
pohtii kotitilan säilyttämistä ja tilan tuotantosuunnan varmistamista sekä työnte-
on jatkamista tilan ulkopuolella, jossa ratkaisuna on lopulta keskittyminen kotiti-
lan kehittämiseen. 

Heikki: ”Mä kuitenkin otin siinä sitte lopputilin, kun eihän sitä jaksa kahta työtä 
tehhä ja ei ollu täälä kettään muita ku minä yksinään. /.../ 

Kaija: ”Mutta että tiukalla budjetillahan sinä elit, mutta sinulla oli metässä kuiten-
kin puuta, että ei sillä tavalla niinku.” 
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Heikki: ”/.../ enhän minä tietysti ois ottanna sitä lopputiliä kyllä se on selevä, että 
jos minä oisin tota tuntenna /.../ Mutta kun mä olin sanu vähän säästöön sii-
nä ja aattelin, että kokkeilen tuossa ja kotipaikkaki teki mieli pittää sillee, 
että kiinnosti tässäki kehittää sillon jottain./.../” 

Kaija: ”Se oli semmosta vaihetta, että sitä mietitiin niin paljon, että mittee sitä 
isona tehhään, että niin tuota sillon alettiin puhua maaseutuelinkeinoista ja 
…” (Heikki 44) 

 
Yhteisen elämän aloittaminen ja toimeentulon rakentaminen kotitilan varaan 

murtuu tulipaloon, mikä Heikin elämänkulussa merkitsee uuden otteen rakenta-
mista tulevaisuuteen. Heikki kommentoi tulipalon merkitystä sillä, että sen jäl-
keen ”ei tiennä, että jatkanko tässä vai mitä pitää tehä silleen”. 

Heikki ”Sitten tulloo kyllä aika jyrkästi vähän alaspäin. Tiiäkkö minkä takia. … 
Palo talo! … Niin … sillon vois kyllä käyä viivan alapuolellaki kyllä aika 
rankasti. Silleen se vois olla että veinkö vähän liian pitkälti tuohon. Että, 
joo silleen tuota oli semmonen jotenkin semmonen aika sitte, että tuota ei 
tiennä, että jatkanko tässä vai mitä pitää tehä silleen. Teetätin uuen uunin ja 
remonttia teetätettiin yläkertaan teetätettiin jonkun verran ja oltiin ikkunat 
tilattu tähän talloon alakertaan niinkun uuet. Ja kettiön kaapit ku me oltiin, 
että tilataan sitte kuhan saahaan ikkunat ja laitetaan ja ... 

Kaija: ”... ja miekin vielä muutin Helsingistä sillon, myö ei oltu kihloissa eikä mit-
tään, mutta mä olin niinku Helsingistä pois tulossa, et mä olin (paikkakun-
ta) töissä ja tuota /.../ Mut se on varmasti se –86 vuos ol semmonen, että sil-
lon kyllä ku se toukokuussa palo, niin heinäkuun puoleen välliin kyllä aika 
paljon asioita piti ratkaista.” (Heikki 44) 

 
Heikki kuvaa tulipalon tapahtumana eritellen tarkasti sen vaiheita ja omaa 

toimintaa palon aikana. Episodissa tapahtuman kuvauksen jälkeen Heikki arvioi 
sen merkitystä elämälleen ja rakentaa puheessaan selviytymistä luottamuksena 
tulevaisuuteen ja omaan aktiivisuuteen sekä vastuuseen. Tapahtuman merkitystä 
Heikki korostaa vielä siten, että piirtäessään elämänviivaansa hän vahventaa ta-
pahtuma-ajan viivaa: ”... tämä voi olla aika paksuki viiva kyllä”. 

Heikki: ”Mutta kyllä siitä lähettiin sitten nousemaan kyllä sitte. Ei silleen ihan jyr-
kästikään silleen. Jotenkin tämä on katkastu kyllä aika voimakkaasti tämä 
voi olla aika paksuki viiva kyllä jos ajatellan. Se kyllä pysähtyy niin paljon 
kuitenkin ihminen siinä silleen, että mitä sinä nyt jatkat. Vaikka kyllä siellä 
silleen kyti kuitenkin pohjimmillaan semmonen, että kyllä minä niinkun, 
mulla oli vähän niikun semmonen tuntu, että minä niinkun pääsisin millon 
tahtoo. … Niin sinne ei … semmosta ikinä semmosta tunnetta, että tuota 
ettenkö mä sais töitä. Kyllä niinku semmonen tunne oli kokoajan ehkä 
niinkun taloudellisesti silleenkään tule tiukkoja. Jättää vaikka tämän, että 
antaa vähän aikoo olla tämän maapaikan, että ei tätä silleen kehitä eikä mit-
tään. Että lähtee vaan muuhun työhön ja hankkii taas vähän aikaa ja kahtoo 
sitte uudestaan.” (Heikki 44) 
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Heikin puheessa tulipalon jälkeisestä elämänkulusta korostuu omakohtainen 
ote ratkaisujen tekemiseen ja näkemys siitä, että tekevälle löytyy kyllä toimeen-
tuloa. Oman aktiivisuuden merkitystä Heikki korostaa kuvaamalla työmarkki-
noiden toimivuutta sillä, että ”kyllä sitä aika monelle ois vieläki kyl töitä jos on 
mänössä silleen hakemassa sitä työtä, mutta ei ne tule kottiin kyllä.” Heikin ku-
vaus siitä, että ”jos on mänössä”, liittyy hänen elämänkertomuksensa juoneen 
työlle oppimisen välttämättömyydestä ja oman aktiivisuuden merkityksestä. 

Koettelemus on elämänkulussa tapahtuma, jonka suhteen mies joutuu arvi-
oimaan uudelleen omaa elämäänsä ja siihen liittyvä ratkaisuja. Kun Heikki 
omassa elämän kertomuksessaan ankkuroi aikuisemmalla iällä koettelemuksiin 
liittyvää selviytymistä omaan työhön, ovat Kalevin elämänkertomuksessa (lap-
sena) polioon sairastuminen ja äidin tapaturmainen kuolema lapsuuteen sijoittu-
via elämänkulun koettelemuksia, joista on selviydyttävä. Polioon sairastumisen 
mukanaan tuoman selviytymisen tavan Kalevi rakentaa elämänkertomuksessaan 
myönteisestä elämän asenteesta ja asioihin tarttumisesta. Kysymys on vaikeuksi-
en kanssa elämisestä.  

Myös Esan elämänkertomuksessa kansantalouden laskusuhdanteen notkah-
dusta kuvaavan episodin aikana näyttäytyy myönteinen ote elämään selviytymi-
sen tapana elämänkulun koettelemuksissa. Myönteisyys on elämänfilosofiaa, 
jossa olennaista on ajatus mahdollisuudesta omilla ratkaisuillaan vaikuttaa elä-
mänkulkuun. 

Esa: ”Et tuota koko ajan niinku näinäkin pahoina, hankalina vuosina, jolloin 
oma tallous oli ja kelläpä se ei hetkittäin oo. Kun investoi ja ottaa lainaa, 
niin vekselivetosena joutuu pyörittämmään. Niin siitä huolimatta koko ajan 
tiiettiin, molemmat meistä tiesi, että tuota paremmat aijat on eessä. Et jos-
sahin vaiheessa noustaan. Ja se kyllä se on se luott…. Usko tai se on luottaa 
siihen. Elämänfilosofiasta on kiinni hyvin paljon, että jos on se asennoitu-
minen tämmönen, että tästä ei tuu, eikä tuu olemaan mitään muuta kuin 
huono ja huonoa ja huonoa. Niin tuota onneks ei oo semmosta perusviret-
tä.” (Esa 40) 

 
Elämänfilosofian merkitystä selviytymisen taustana Esa vahvistaa liittämällä 

siihen parisuhteen ja sen toimivuuden merkityksen. Selviytyminen on mahdollis-
ta jakamalla tilanteen kokemusta ja tulevaisuuden uskoa puolison kanssa. Pa-
risuhteen merkitys ja koettelemuksissa yhdessä selviytymisen malli näkyvät 
näissä miesten elämänkertomuksissa vahvasti, mikä ainakin osittain murtaa pe-
rinteistä hegemoniseen maskuliinisuuteen ankkuroituvaa yksin selviytymisen 
välttämättömyyttä.  

Matti kuvaa elämänkertomuksessaan ystävien ja tuttavapiirin merkitystä ko-
ettelemusten aikana. Episodi alkaa haastattelun kahvitauon jälkeisellä tulevai-
suutta käsittelevällä keskustelulla, jossa pyydän Mattia piirtämään elämänviivaa 
eteenpäin:  
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Harri: ”Elikkä me päästiin nyt toi tarina sillä tavalla loppuhun. /.../ ni sähän voisit 
vaikka hahmotella, kun sä tuossa jo vähän meinasit vetääkki viiva tonne 
päin. Niin mitä sä ajattelet tästä eteenpäin tapahtuvan.” (Matti 45) 

 
Tämän jälkeen Matti kertoo elämään liittyvistä epävarmuuden odotuksista 

suhteessa EU:iin liittyviin asioihin sekä omassa perheessä lasten tulevaisuuteen. 
Yhteenvetona on tulevaisuuteen suuntautuvan elämänviivan asettuminen lähelle 
0–tasoa, jossa ylöspäin vetävinä ovat optimistinen ajattelutapa ja odotus fyysisen 
rasituksen helpottumisesta elämässä. Vastapainona alaspäin ovat vetämässä puo-
lestaan toimentulon ja elinkeinon epävarmuustekijät sekä elämänkulkuun liitty-
vät menetykset, joiden yhteydessä Matti palaa äidin poismenon aikaan. Äidin 
kuolema onkin Matin elämänkertomuksen eräs keskeisimpiä selviytymiseen liit-
tyviä tapahtumia, ja hän palaa siihen tarinansa eri kohdissa. 

Matti: ”Minkäänlaisen tulevaisuuden käyrän sitä haluaisi oikeistansa ittelensä piir-
tää. Mä tierän, että rakentaminen se ei ainakaan tuu onneks olemaan … tätä 
fyysisen raistuksen viivaa niin mä en edes toivo, että se kävis enää tuolla 
viivan alapuolella. /…/ mutta mitenkä tunteet kehittyy tai ja siis mitenkä toi 
mielialaviiva tai tuo henkisen puolen viiva kulukoo niin … Tietysti toivois, 
että se ois tuolla, mutta tuota siihen vaikuttaa sitte kauhian monet asiat, 
niinku siihen nyt vaikutti tämä tällainen tapaus mikä tuossa on merkitty, äi-
rin poismeno. /…/ Mieliala mulla on kyllä tietysti, jos ajatteloo, että se on 
sellainen tunne kumminkin, että on niin paljon epävarmuustekijöitä. Mä en 
ainakaan uskaltaisi lähteä piirtämään sitä en ylähä enkä alaha päin. Toisaal-
ta mä, sitä pitää alempana se, että me mennään eurooppalaisten komennos-
sa. Sitte periaatteessa sitä pitää yläpuolella se, että mä oon luonteeltani 
kumminkin perusoptimistinen ja kaks voimaa vetää sitä tohon keskelle.” 
(Matti 45) 

 
Tulevaisuuden hahmottamisessa Matti jäsentää edelleen elämää kahden vii-

van summana: henkisenä ja tunteiden maailmana sekä fyysisenä rasituksen ja 
työn maailmana. Tulevaisuuden kautta siirrymme keskustelemaan siitä, miten 
hän on elämänkulkuun liittyvissä koettelemuksissa selviytynyt. Matti tarttuu pu-
heessaan siihen, miten kysymyksessäni vahvistan olettamusta hänen optimisesta 
elämänasenteestaan ja määritteleekin sen ensimmäiseksi lääkkeeksi selviytymi-
sessään. 

Harri: ”Kun palataan vähän tänne taaksepäin. Nin ku siinä on tällaista nousua, 
laskua ja heilahtelua, niin mitkä sinun mielestä sinulle on ollu semmosia 
tärkeitä asioita, joiden sanotaanko et joiden varassa tällaiset heilahtelut pys-
tyy läpikäymään. /.../ Sanotaan et sä et oo perusmasentuja ollekkaan, vaan 
oot pikemminkin tämmönen perusoptimisti nin.” 

Matti: ”Siinä on jo ensimmäinen lääke seleviytymiseen se optimistinen näkökanta 
asioille. Niin se on se ensimmäinen lääke ja se on ehkä tärkeinkin voimava-
ra, että pitää olla, pitäis pystyä ajattelemaan asiat valoisasti.” (Matti 45) 
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Elämänasenteen ankkuroituminen selviytymisen perustaksi on Matin elä-
mänkertomuksen perusjuonne, jonka ympärille hän rakentaa tarinaansa aina uu-
delleen. Optimistinen ote elämään on mahdollisuutta tarttua oman elämänkulun 
tapahtumiin luottavaisesti. Elämänasenteen rinnalle selviytymisen ankkurina 
Matti rakentaa puheessaan ystävien merkityksen. Kun hegemonisen maskuliini-
suuden mieskuva kattaa vain osan mieheyteen sisältyvistä piirteistä (Lehtonen 
1999, 87), tarjoaa Matin selviytymiseen liittämät heterososiaaliset ystävyysra-
kenteet näkymän vaihtoehtoiselle, orastavalle mieheydelle. 

Matti: ”Sanotaan, että yks joka koskoo tietysti Maijaakin (vaimo) on se, että meil-
lä molemmilla on sellainen mittaamaton voimavara mikä on tietysti huo-
mattavalla määrillä ihmisiä, elikkä meillä on valtava laaja ystäväpiiri. Ja 
niitä on ollu ihan aluusta lähtien. Meillä on heti tuota niin sekä maanviljeli-
jä perheestä, että sitte myöskin mikä on erittäin suurena plussana, niin ih-
misiä jokka ei oo maatalouren kans minkäälaisis tekemisis. Ja tuota niin 
näiren ihmisten kans me ollaan sitten, käyrähän läpi näitä tähän astisen 
elämän näitä asioita. Niin täski voi sanoa, että vaikka tää mielialakäyrä käy 
täällä niin kyllä ystävien oli site vastaavasti yhtä jyrkkä tuolla yläpuolella. 
Että se on niin.” 

Harri: ”Tavallaan se pelivara sitte lähinnä.” 

Matti: ”Niin, että se on ja tosiaan ja niitä on sellaisia, niin kun tosissaan voi sanoa 
uskottuja ihmisiä, jokka tietää, että jos niiden kans jutteloo niin ei niihin 
juttuihin törmää kylällä. Elikkä todellisia ystäviä, kaveriaki on sitte tietysti 
paljo, mutta ne on taas erilaisia. Et ystävä, ystävä tosiaan oikeen niin vaha-
vennettuna niin et meillä on tosiaan ihan perheitä.” (Matti 45) 

 
Läheisyys ja ihmissuhteet ovat Matin selviytymisen kertomuksen keskeisintä 

juonta. Ystävät muodostavat parisuhteen ympärille turvaverkon, jonka varassa 
elämänkulkuun liittyvät koettelemukset on mahdollista ottaa vastaan ja käydä 
läpi. Parisuhteen merkitys, joka miesten elämänkertomuksissa saa selviytymisen 
yhteydessä merkittävän roolin, on myös yksi Matin selviytymisen ankkureista. 
Parisuhteen luonne on korostunut myös Matin elämänkertomuksessa kerronnalli-
sesti vuorovaikutussuhteena ja emotionaalisena yhdessä elämisen ja kokemisen 
tukipilarina. 

Matti: ”Sit voimavara on myös tietysti meillä tää niin ku Maijan ja mun perhesuh-
de, joka meillä on niin ku keskenänsä, että meillä välit toimii, että me pys-
tytään keskustelemaan asioista. Et vaikeallaki hetkellä niin rankkojakin asi-
oita me pystytään yhdes läpikäymähän kumminkin, että meillä ei oo sellai-
sia pimeitä alueita mistä ei puhuta yhtään mitään, vaan meillä käydään ve-
laat ja kaikki. Meillä on harrastuksetki yhteisiä. Sekin tuota on niin ku mer-
kittävää sitten, että oikeestansa ei oo sellaisia asioita mihinä me lähretään 
vetämään eri suuntiin.” (Matti 45) 

 
Miehet kuvaavat parisuhteen merkitystä pääsääntöisesti luottamuksellisena ja 

avoimena keskustelufoorumina puolisoiden kesken. Rakkaus ja seksuaalisuus 
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selviytymisen voimavarana miesten parisuhdepuheessa jäävät lähes maininnoitta 
ja esiintyessäänkin ne muotoillaan häveliäästi. Seksuaalisuus ja rakkaus elämän-
kulussa näyttäytyvät voimakkaimmin silloin, kun niiden luonnetta ja olemassa-
oloa haetaan kohdennettuna elämäkertomuksen kirjoittamisena (esim. Haavio-
Mannila & J.P. Roos 1998), joskin suomalaisten miesten seksuaalielämäkerrois-
sa rakkaus on silloinkin harvoin käytetty termi (Kontula & Haavio-Mannila 
1995). Tämän tutkimuksen miesten elämänkertomuksissa parisuhde selviytymi-
sen rakenteena näyttäisikin olevan kerronnallisesti kohtalaisen konventionaali-
nen. Miehen ja naisen välinen kanssakäyminen tuottaa tasapainoista vuorovaiku-
tusta ja henkistä läheisyyttä, mikä lujana yhdyssiteenä uusintaa perheen keskeistä 
merkitystä elämässä. Intohimo tai fyysinen läheisyys eivät merkityksinä yllä ker-
rontaan. Suhteen merkitystä kuvataan tarinoissa yhteisinä arvoina ja samansuun-
taisina päämäärinä sekä mahdollisuutena keskustella elämän kulkuun liittyvistä 
vaikeistakin asioista.  

Kerrontatilanteessa tämä kertojien valinta tulee ymmärretyksi siten, että haas-
tattelussa en erityisesti suunnannut keskustelua ja kerrontaa omilla väliintuloilla-
ni parisuhteen sisältöön tai sen merkitykseen kertojalle, vaan miehet ovat itse 
määritelleet kerrontansa syvyyden. Parisuhteen avaaminen ulkopuoliselle kuun-
telijalle ei siten näytä kuuluvan näiden miesten kulttuurisesti määrittyvään tar-
koituksenmukaiseen kerrontaan, vaikka haastatteluiden alussa usein miehet poh-
tivat sitä, onko heidän tarinansa riittävä tutkimuksen aineistoksi. Parisuhde ker-
rotaankin miesten elämänkertomuksissa pääsääntöisesti onnistuneena ja toimiva-
na ja niin muodoin myös voimavaroja tuottavana ja selviytymistä tukevana. Vain 
yksi mies kuvaa elämänkertomuksessaan parisuhteen ongelmia tarkemmin sekä 
oman elämänkulkunsa kannalta haasteellisena ja selviytymisen kannalta voima-
varoja enemmän koettelevana kuin niitä tuottavana. Seksuaalisuuden syrjäytymi-
sen kerronnasta voi tulkita myös siten, että näille miehille mieheyden osoittami-
sena seksuaalisuus on jotakin muuta kuin hegemonisen maskuliinisuuden ylläpi-
tämä mieheyteen liittyvän seksuaalisen korostaminen. Seksuaalisuus ja sukupuo-
lielämä asettuvat luonnolliseksi osaksi parisuhdetta ja mieheyttä, kuten Jaakko 
kertoo kuvatessaan parisuhteen toimivuutta: ”Se on yks osa-alue ihmisen elämää 
se on pakko sanoa, että se niinku toimii. Ja ilmeisesti sen takia mustakin pide-
tään.” (ks. s. 79-80). 

Kun Matti tuo edellä selviytymisen kannalta olennaisena voimavarana esille 
ystävät ja kuvaa samalla tarkemmin kaveruuden ja ystävyyden välistä eroa, ker-
too hänen tarinansa ystävyyden rakentumista heterososiaalisena ja erityisesti 
perheiden välisenä vuorovaikutuksena. Haastateltujen miesten elämänkertomuk-
sissa homososiaaliset ryhmät ja ystävyyssuhteet jäävät yleisemminkin lähes 
puuttumaan tarinoista (vrt. Kuosmanen 2001, 199–203) ja kuvaukset oman per-
heen ulkopuolisista viiteryhmistä palautuvat tuttavaperheisiin ja harrastustoimin-
taan. Karin elämänkertomuksessa uudelle paikkakunnalle muuton myötä yhtei-
söön integroitumiseen liittyvät mm. lentopallo ja kuorolaulu. Mieskuoron merki-
tystä Kari tuottaa puheessaan kuvaamalla sitä myös merkityksellisenä tilanteena 
miesten yhdessä olemiselle. 
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Kari: ”Se oli hauskaa, että me muutettiin tuota, me muutettiin elokuun puoles vä-
lis. No mä olin siellä varmaan ollu kun kuukauden verran, niin jotkut kave-
rit jo tuli kyselemään, että tuukko heidän lentopalloporukkaan, että kun he 
tarttoo passaria porukkaan, että sinähän oot pelannu. Ja niin mä kävin siinä 
lentopalloharjoituksis ja appiukko oli jo sillon mieskuoros mukana niin ne 
rupes puhumaan, että joo, että tuu mieskuoroon mukaan, että siellä tarvi-
taan laulajia. /.../ Mutta tuntuu, että se on niinku yks sellanen tuota joku 
mieskuoroki, ku se on niinku miehistä koostuva, niin se on varmasti tuolla 
maaseutupaikkakunnilla mihinä sellainen toimii, niin se on niinku monille 
yks sellanen, sellanen paikka. Toki se on niinku sellanen, että eihän meillä-
kään mieskuoros niin mun mielestä siellä ei vakavia taideta puhua oikeen 
koskaan, että se on paremmin kulukoo siellä huulenheittopuolella, vaikka 
saattas olla sielläkin, että joskus jollakin vois olla hyvinkin tarvetta puhua 
vakavemmistakin asioista. Mutta eihän tietysti noin isos porukas, ku joku 
mieskuoro on, niin eihän pohojalainen mies ny, ku ei se nyt pienemmäs po-
rukaskaan taharo puhua … niin ei se tuota nyt ainakaan tuollases rupea pu-
humaan.” (Kari 43) 

 
Mieskuoro ja lentopallo muodostavat Karin elämänkulussa ne homososiaali-

set miesten ryhmät, joihin liittyy paitsi toiminnallista yhdessäoloa niin myös 
mahdollisuutta elämäntilanteiden käsittelylle. Haastateltujen miesten elämänker-
tomuksissa kaveriporukat liittyvätkin useimmin juuri harrastustoimintaan ja ovat 
siinä merkityksessä tavoitteellisia toimintaryhmiä. Elämänkertomuksissa ei 
esiinny kuvauksia pelkästään vapaaseen ajanviettoon suuntautuvista ryhmistä tai 
toiminnoista (miesten kaveri- ja ystävyysporukat), vaan pääpaino on työllä ja 
siihen liittyvillä ihmissuhteilla, joita täydentävät harrastustoiminnassa syntyneet 
ryhmät ja ihmissuhteet. Harrastustoiminta merkityksellistyy tällöin tavoitteelli-
sena toimintana oman itsen kehittämiseksi ja oman kiinnostuksen mukaisen ai-
heen ympärillä olevana toimintana.  

Juhanin elämänkertomus on vahvasti perhe- ja työkeskeinen, mihin haastatte-
lun aikana keskustelussa haen ”ulospäin” suuntautuvaa aktiviteettia kysymällä 
ystävien ja tuttavien merkitystä hänen elämänkulussaan. 

Harri: ”Tuo perhe-elämä tuli tuossa todella voimakkaasti ja selkeästi jo esille ja 
nyt nuo harrastustoiminnatkin olleet tärkeitä. Millä tavalla sä näät sun 
omassa elämässä, olet kokenut ystävien, tuttavien merkityksen, mitä se on 
tarkoittanut …” 

Juhani: No tuo harrastustoiminta. Kyllähän siinäkin niinku kuorotoiminnan kautta, 
niin tuleehan siinä hyviä tuttuja ja ystäviäkin. Samoin tietysti työsuhteen 
kautta on tullu. Työtoverit on hyvin läheisiäkin. Että ne on ollu ihan hyviä 
asioita, että on voinu olla tekemisissä harrastuksen kautta sitten tuota toisiin 
ihmisiin. Liikuntahan on mulla toinen sellainen josta mä olen, sillä tavalla 
harrastanu kuitenkin noin kuntoilu tasolla toki. /.../ Tämä liikuntahan on 
semmosta aika paljon yksin puurtamista, että tuota ei siinä nyt voi sanoa, 
että sillai olis ollu kovin suurta merkitystä, että kyllä se lähinnä täällä mu-
siikkiharrastusten ja siten näitten luottamustehtäväharrastusten kautta niitä 
ystäviä, tuttuja ja ihmissuhteita on syntynyt.” (Juhani 64) 
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Puheessaan Juhani rakentaa harrastustoiminnan ja työn kautta syntyvät ystä-

vyyssuhteet sinänsä tärkeiksi. Näin muodostuvat ihmissuhteet merkityksellisty-
vät kuitenkin enemmän tuttavuuksina, ja ne liittyvät aina kyseiseen toimintaan. 
Harrastustoiminta näyttäisikin sisältävän enemmän yhdessäoloa ja vertaisryhmä-
toimintaa15, kun taas henkilökohtaiset ystävyyssuhteet ja erityisesti perheiden 
väliset ystävyyssuhteet ja niistä syntyvät verkostot ovat selviytymisen kannalta 
merkittävämpiä. Keskustelu yleensä harrastustoiminnan ja työn kautta syntyvien 
ihmissuhteiden merkityksestä palautuu Juhanin haastattelussa uudelleen ja tar-
kemmin varsinaisiin ystävyyssuhteisiin ja niiden merkitykseen elämänkulun ko-
ettelemuksissa. 

Harri: ”Mites ihan sitte kun niitä on synty ni ajattelin sitäkin, että kun perhe-
elämän tuommonen harmonisuus on sulla tuossa hyvin vahvasti ihan täältä 
lapsuudesta ja sitten oman perheen muodostumisen kautta tullu, niin mikä 
merkitys näillä ystävillä, tuttavilla on sinulle ollut?” 

Juhani: ”Niillä on ollu hyvin semmonen positiivinen merkitys, että se että kun 
huomaa, että on ystäviä. On läheisempiä ystäviä, on vähän tämmösiä, että 
nyt voi sanoa ystäviä tai tuttavia, mutta kuitenkin ihan mukavia. On sellai-
sia perhetuttuja ja tällä tavalla niin. Kyllä ne on antanu elämälle semmosta 
myönteisyyttä, että se pohjavire nousee sinne myönteiselle puolelle sitä 
keskiviivaa muutenkin. Että heidän kanssaan, no kyllä se on rikastuttanu 
elämää juuri tämä ihmissuhteet ja heidän kanssaan oleminen, toimiminen ja 
tapaaminen ja kuinka sitä nyt sitte osais kuvata. Eräänlaista itseluottamusta 
sekin on luonu, kun on heidän kanssaan ollu ja nämä yhteydet on sitte säi-
lyny ja huomannu, että tuota oikeastaan huonoja ihmissuhteita en oo siis 
kokenu sillä tavalla, että se tämmönen myönteinen asia itselle. Ja nostanu 
sitä mielialaa tottakai. Ja sitte joskus tietysti aina tulee jotaki vastoinkäymi-
siä, erilaisia joka paikassa, niin kyllä ne on ne ihmissuhteet. Ne on ollu 
semmosia tukevia, tukiverkkoa tavallaan, josta on sitte saanu apua ja neu-
voa ja joskus lohdutustaki ja sillä tavalla. Että kun on jotaki, jos vaikka nyt 
sanotaan, että yleensä on terveys, mutta tuleehan niitä notkahduksia niissä-
kin aina joskus siten, jos ei itselle niin perheen jäsenille ja näin. Niin kyllä 
semmonen tietty tuki sitte varsinkin tämmösten lähimpien ystävien kans, 
niin oon kokenu sen semmosena kannattavana ja eteenpäin kuljettavana 
voimana.” (Juhani 64) 

 
Juhanin tarinassa ystävyyssuhteiden muodostaminen ja synnyttäminen on 

samalla myös osoitus omasta ihmissuhteiden rakentamisen onnistumisesta ja on 

                                                
15 Kalevin elämänkertomuksessa vertaisryhmien merkitys on ollut suuri sekä hänen oman elä-
mänkulkuunsa liittyvän sairauden ja kuntoutuksen kannalta että koko perheen sosiaalisena op-
pimisympäristönä. ”Siis tuolleen sanotaan niinkun sairautta ja sairautta, mihkä tämä nyt, mutta 
se, että heikkous voi olla vahvuus. Meillä ol polioyhdistykseen, niin tuota sitte synty semmosia 
kuntokursseja kesäsin. Niin me oltiin lasten kans kato, ku hänelläki (puoliso) on polio. /.../ Me 
… onni ja onni, mutta kuitenkin, että kumpiki ollaan polioita ni me ollaan kumpiki sitte näis 
kuntokursseilla ja meillä on lapset ollu mukana. /.../ Että ne on oppinu niinku senki puolen nä-
kemään tässä.” (Kalevi 59) 
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siten omiaan lisäämään myös itseluottamusta. Elämänkulun koettelemusten var-
sinainen turvaverkko rakentuu Juhanin elämänkertomuksessa perheen, työn ja 
ystävien muodostamina solmuina, mikä näin muotoiltuna ottaa etäisyyttä hege-
monisen maskuliinisuuden ylläpitämään mieskuvaan. 

Heikin elämänkertomuksessa mielenkiintoista elämänkulun koettelemuksissa 
selviytymisen suhteen on se, että hänen kerrontansa pitäytyy tiiviisti perheen 
merkityksessä sekä työssä ja tekemisessä selviytymisen väylänä. Työtapaturman 
yhteydessä keskeistä on se, miten Heikki rakentaa kertomuksessaan tapahtuman 
kuvausta sen vaikutuksena vanhempiinsa ja miten tapaturman jälkeen kuntoutu-
minen ja elämän jatkaminen tiivistyvät elämänhaluun sekä työhön ja liikkumi-
seen. 

Heikki: ”Sitten tuota yritin, että lähen pakkoon lähen, että vanahemmat ei kestä kui-
tenkaan nähä sitä tilannetta, että semmosessa kunnossa eikä niinkun kerkiä 
saaha apuakkaan, että varamasti niinkun en pelastu, että verenhukka on niin 
kova ja yritin lähteä niinkun pakkoon siitä sillee, että kukkaan ei näkis sitä 
ennee.” (Heikki 44) 

 
Vastaavasti tulipalon ja taloudellisen laman yhteydessä selviytyminen raken-

tuu Heikin kertomuksessa perheen ja nyt erityisesti parisuhteen luomaan asioiden 
käsittelymahdollisuuteen ja jälleen siihen, miten itse tartutaan toimeen ja työhön. 
Työhön, perheeseen ja parisuhteeseen liittyvä selviytymisrakenne laajenee mui-
den haastateltujen miesten elämänkertomuksissa ystävyyssuhteisiin ja erityisesti 
heterososiaalisiin ystäväperheiden verkostoihin. 

 
Sosiaalinen pääoma – selviytymisen tulkki? 
 
Miesten elämänkertomuksissa lähiyhteisöjen merkitys selviytymisen raken-

teena jäsentyy sosiaalisen pääoman käsitteenä (ks. esim. Hjerppe 1997; Wall et. 
al. 1998; Woolcock 1998; Kajanoja 2000). Sosiaalisen pääoman historiaa laa-
jemmin ovat eritelleet mm. Alejandro Portes (1998), Martti Siisiäinen (1999), 
Kaj Ilmonen (2000) sekä Michael Woolcock (2000, 30–44). Kiinnostus sosiaali-
seen pääomaan ilmiönä ja käsitteenä on 1990–luvulla kasvanut, kun on haettu 
ratkaisuja sekä yhteisöjen toimivuuteen että valtioiden ja alueiden välisen kehi-
tyserojen ymmärtämiseen. Esimerkiksi Maailman pankki (World Bank 1998) on 
käynnistänyt laajan ohjelman, jonka tarkoituksena on löytää tapoja helpottaa 
sosiaalisen pääoman määrittelyä ja mittaamista sekä kehittää välineitä sosiaalisen 
pääoman seuraamiseen, sosiaalisen pääoman laajuuden ja vaikutusten arvioimi-
seen. Kysymys on ollut talouden ja sosiaalisen välisen vuorovaikutuksen mallin-
tamisesta sekä käytännön toimenpiteiden ja kehittämistoimintojen kokoamisesta 
jatkuvan kehityksen perustaksi. (Grootaert 1998, i) Sosiaalisen pääoman ja talo-
uskasvun välistä yhteyttä William Easterly (1998) hahmottelee karrikoiden kehi-
tyksenä, jossa ekonomistit 1950− ja 1960−luvuilla ajattelivat taloudellisen kehi-
tyksen olevan yksiselitteisesti riippuvaista infrastruktuuriin ja teknologiaan teh-
tävistä investoinneista (fyysinen pääoma). Tämän jälkeen huomio siirtyi 1970− 
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ja 1980−luvuilla koulutuksen ja terveyden merkitykseen (inhimillinen pääoma) 
talouskasvun perustana, kun taas 1990−luvulle tultaessa vastausta on haettu yh-
teisöjen ja instituutioiden toiminnasta (sosiaalinen pääoma).  

Sosiaalisen pääoman käsitteen taustalla mainitaan useimmin Robert Puttna-
min (1993), James Colmanin (1988) ja Francis Fucuyaman (1995) nimet (Hyyry-
läinen & Kangaspunta 1999, 13–17; Woolcok 2000, 38–39; Hyyppä 2002, 48–
50). Pierre Bourdieu (1986) puolestaan liitetään sosiaalisen pääoman keskuste-
luun pääoman materiaalisen ja immateriaalisen luonteen problematisoinnin kaut-
ta (esim. Hansson 2001, 33–34). Michael Woolcock (2000, 38; ks. myös Putnam 
2000, 19–20) liittää sosiaalisen pääoman historiallisen taustan Lyda J. Hanifanin 
(1916) esittämään ajatukseen, jossa sosiaalinen pääoma viittaa 

”niihin kouraantuntuviin sisältöihin, jotka merkitsevät eniten ihmisten jokapäi-
väisessä elämässä: nimittäin hyvään tahtoon, veljeyteen, sympatiaan ja sosiaali-
seen kanssakäymiseen yksilöiden ja perheiden keskuudessa, jotka muodostavat 
sosiaalisen yksikön …Jos yksilölle syntyy kontakti naapurinsa kanssa ja heille 
muiden naapureiden kanssa, kertyy sosiaalista pääomaa, joka voi välittömästi 
tyydyttää yksilön sosiaalisia tarpeita ja joka voi tuottaa sosiaalisia mahdollisuuk-
sia elinolojen olennaiseen parantamiseen koko yhteisössä” 

 
Ongelmallisinta sosiaalisen pääoman käsitteessä näyttäisikin olevan juuri 

pääoman ymmärtäminen sosiaalisen yhteydessä. Sosiaalinen pääoma on ”imma-
teriaalista” pääomaa, mikä vie tulkintaa pääoman ei–ekonomistiseen suuntaan. 
Kaiken kaikkiaan sosiaalinen pääoma näyttäisi merkitsevän jotakin sellaista im-
materiaalista, jolla yksilö voi tehdä elämästään totta ja joka tässä merkityksessä 
samalla kumuloituu yhteisön voimavaraksi. Sosiaalisen pääoman voi ajatella 
ilmentävän yksilön tasolla elämänkulun resurssia. Yhteisön tasolla sosiaalinen 
pääoma merkitsee samalla yhteisön jäsenten käytettävissä olevaa voimavaraa, 
joka muodostuu yhteisön jäsenten yhteisestä toiminnasta. (esim. Hyyppä 2002, 
113–136; Keurulainen 1998)  

Miesten elämänkertomuksissa lähiyhteisö (suku, naapurit, työtoverit sekä va-
paa-aikaan liittyvät ryhmät) on selviytymisen näkökulmasta resurssi, joka toistuu 
useissa elämän kulminaatiokohdissa. Kyse on sosiaalisen verkoston rakentumi-
sesta ja toiminnasta – sosiaalisesta pääomasta (Hansson 2001, 33; Woolock 
2000, 32–33). Sosiaalinen pääoma jäsentyykin näin ajatuksena, jossa suvun, ys-
tävien ja työtovereiden kautta muodostuu voimavara, jota voidaan käyttää apuna 
elämänkulkuun liittyvissä vaikeuksissa, mutta josta voidaan nauttia myös sinänsä 
(Woolcock 2000, 27). Tässä merkityksessä sosiaalisen pääoman tulkintani on 
kapea (horisontaalisten suhteiden verkosto), kuten Christian Grootaert (1998, 2) 
asian ilmaisee.  

Turvautuminen lähiyhteisöön miesten elämänkertomuksissa realisoituu eri-
tyisesti perheen sisäisenä vaimon ja miehen välisenä vuorovaikutuksena, mutta 
myös naapurusto ja ystävät sekä työtoverit tulevat näkyviin potentiaalisina, var-
sinaisina sosiaalisen verkoston solmuina. Perheen ulkopuoliset suhteet luovat 
tunnetta turvallisuudesta ja yhteenkuuluvuudesta samalla kun ne ovat tärkeitä 
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viihtymisen ja yhteisyyden luojia. Niiden käyttöä elämänkulun vastoinkäymisis-
sä kuvataan kuitenkin vähemmän. Matin elämänkertomuksessa naapurusto ja 
erityisesti samanlaisessa elämäntilanteessa olevat perheet muodostavat sosiaali-
sen verkoston, jossa on sekä mahdollista jakaa omia kokemuksia että nauttia yh-
dessäolosta. 

Matti: ”Ja voiko sen parempaa jalustaa ollakkaan, kun hyvä perhe ja hyvät kaverit. 
Et sitte se kestää senkin, että taloudellisesti joskus on niin kun paljon tiu-
kempaa, kun on kuvitellu koskaan olevankaan ja … se on kyllä tosiaan sel-
lainen asia. Ja justiin niin ku vielä tuost kaveriipiristä, että on huomannu 
sen, että se loppuviimeks taitaakin olla niitä kaikista suurempi rikkauksia. 
Ja vanhemmiten nyt kun me ruvettu juhlimaan näitä keskenämme näitä nel-
jäkymppispäiviä niistä on tullu sellasiaki juhulia, että ne alakaa jo ohitta-
maa monen 50 vuotis juhulan. … Ja ollaan niin ku huomattu, tunnustettu se 
keskenäsäki, että tää meidän suhude, ku tää poruka on vielä tällaista niin 
sanotusti pohodiskelevaa porukkaa, että siellä ku ollahan koolla niin ei siel-
lä jutellakkaa välttämättömistä mistään eilisen päivän ja huomisen päivän 
säätiloosta, vaan siellä tosiaankin läpi käyrähän vaikka kuinka syvältä asi-
oita.” (Matti 45) 

 
Mieheyden rakentumisen näkökulmasta miesten elämänkertomuksissa sosi-

aaliseen pääomaan liittyvät tarinat horisontaalisten suhteiden verkostoista ovat 
Matin kuvauksen tapaan pääsääntöisesti heterososiaalisia verkostoja. Ainoastaan 
Karin aikaisemmin esillä olleet kuvaukset mieskuorotoiminnasta ja lentopallo-
harrastuksesta ja Kalevin elämänkertomuksessa viittaukset työn yhteydessä ol-
leeseen harrastuspiiriin ja miesten yhteisiin urheiluharrastuksiin ovat selkeämmin 
homososiaalisia miesten verkostoja.  

Kalevi: ”Ja meillä oli sitte kaiken näköisiä, ku se autokerho, tämmönen harrastus-
piiri, ni se tuotani mä tykkäsin taas tuota, kato ku oli puulakki homma ni, 
mehän pelattiin talavisin lentopalloa ja jalakapalloa puulakissa” (Kalevi 59) 

 
Karin ja Kalevin elämänkertomuksissa nämä ryhmät ovat henkilökohtaisia, 

elämän arjessa olevia mahdollisuuksia ylläpitää omaa jaksamista ja integroitu-
mista yhteisöön. Haastatelluista miehistä Jukka omalla poleemisella tavallaan tuo 
elämänkertomuksessaan näkyviin miesryhmän merkitystä myös enemmän mie-
hen kannalta pohtiessaan ukkotoimikuntien tarvetta miesten aseman turvaajana 
sukupuolten välisessä tasa-arvokeskustelussa (ks. s. 110). 

Toinen sosiaaliseen pääomaan liittyvä ominaisuus, joka miesten elämänker-
tomuksissa tulee esille, on luottamus. Erityisesti miehet kertovat luottamuksesta 
tulevaisuuteen, mikä muodoltaan on elämänuskoa ja erityisesti arvoihin sitoutu-
vaa. Elämänkulussa arvot näyttävät rakentuvan paitsi perinteen varaan niin myös 
omakohtaisten koettelemusten sisältä. Päällimmäisenä on kuva halusta olla ja 
elää, joka yhdessä lapsuuden muistojen kanssa kantaa vaikeinakin aikoina. Sel-
viytymisen rakenteessa vaikeuksien voittaminen on kaksisuuntaista: toisaalta ne 
edellyttävät halua selviytyä, mutta samalla ne lujittavat halua ja kykyä selviytyä 
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(vrt. Kortteinen 1992, 42–50). Isän ja äidin erilaiset merkitykset ja koetut erilai-
set läheisyydet palaavat tarinoihin takaumina ja värittävät kerrottua elämää. Mat-
ti kuvaa isän merkitystä selviytymisen rakentajana sitten, että isä on ollut tapah-
tumien suhteuttaja ja siten luonut luottamusta tulevaisuuteen ja asioiden järjes-
tymiseen. 

 
Tämän tutkimuksen tausta-ajatuksen mukaan maaseudun miehen selviytyminen 
on kiinteä osa maaseudun kehittämistyötä, jossa talouden perusrakenteiden rin-
nalla entistä tärkeämpänä ulottuvuutena on ei–aineellisten tekijöiden karttuminen 
ja niiden merkityksen ymmärtäminen niin henkilökohtaisena kuin alueellisesti 
kumuloituvana voimavarana (sosiaalisena pääomana). Miesten elämänkertomuk-
sissa erityisesti horisontaaliset heterososiaaliset verkostot ja luottamus ovat tär-
keitä selviytymisen resursseja. Sosiaalisten verkostojen rooli miesten elämänker-
tomuksissa on tässä aineistossa ymmärrettävää myös siksi, että miesten valikoi-
tuminen haastateltaviksi perustui verkostoihin. Joka tapauksessa verkostojen 
merkitys on selkeä heidän selviytymisen tavoissaan. 

 

5.5. Huolenpito, vastuu ja huomaavaisuus  
– elämää perheen keskellä 

”että sitä jaksaa vaan niien takia yrittää vielä enempi ja enempi” 
 
Huolenpitoon liittyvä tarina Heikin elämänkertomuksessa alkaa lapsuudesta 

ja äidin roolista perheessä. Äiti oli se, joka yhtäältä piti yllä työn tekemiseen liit-
tyvää moraalista puhetta ja toisaalta kietoi perheen yhteen saman pöydän äärelle. 
Äidin huolenpidossa oli sekä välittämisen ilmapiirin tuottamista että käytännön 
raskasta työtä arkipäivän askareiden ja tehtävien parissa.  

Heikki: ”Niinku mummoo minä kyllä arvostan, niinku äitiä siinä suhteessa, se niin-
ku niitä opetti kanssa työntekkoon silleen samalla /.../ mistä se äitiki niinku 
loihtiki sen ruuan niin kaaheen määrän. Että ne on niinku jotenkin sem-
mosia ammattilaisia oli siihen homman. Mut kaikilla oli hyvä mieli ja hyvä 
olo. Varmasti niillä ei ollu semmonen paha mieli kellään.” (Heikki 44) 

 
Lapsuudenajan elämänkokemukset perheestä ja perheen merkityksestä kul-

minoituvat miesten elämänkertomuksissa usein kuvauksiin äidistä ja hänen toi-
mintatavoistaan. Perhe on tärkeä ja suhde vanhempiin keskeinen hyvän lapsuu-
den kuvauksissa. Oman ominaispiirteensä hyvän lapsuuden kuvaan tuovat kom-
mentit siitä, mikä merkitys lapsuudella on ollut ”elämäntapojen” oppimisessa. 
Suhde työn tekemiseen on osa lapsuuden hyviä kokemuksia, mutta vähintään 
yhtä olennaista on lämpö ja välittämisen tunne. 
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Kuvio 21. Parisuhde ja perhe – elämänkulun nousuina 

Tulevan vaimon kohtaaminen on Heikin piirtämässä elämänviivassa ensim-
mäinen selkeä huippukohta. Samaan ajanjaksoon sisältyvät taloudellinen onnis-
tuminen ravihevosten parissa ja hieman aikaisemmin tehty ratkaisu kotitilan 
omiin nimiin ostamisesta. Heikin piirtämässä elämänviivassa ja elämänkerto-
muksessa on tapaturman jälkeen tasaisempi aika, joka kääntyy ja tavoittaa en-
simmäisen huippunsa taloudellisen menestymisen myötä. Heikin elämäntyönä 
ollut ravihevosten kasvattaminen ja koulutus tuottavat lopulta tulosta, ja elämä 
alkaa hymyillä. Kuten miesten elämänkertomuksissa yleisemminkin elämänkul-
ku usein jäsentyy työelämän kautta, niin myös Heikin elämänkulku paljolti mää-
rittyy hevosten parissa tehdyn työn mukaisesti. 

Heikki: ”Jos aatellaan tuo oli – 80 tuota tuo – 82. Ja sitte – 83 emännän löysin niin 
sitä vois jatkua vähä vielä korkeammlle. Kaikki tuntuu vaan, että eiku hy-
västi silleen männee, vaikka vähän semmonen riskialalla olin.” (Heikki 44) 

 
Heikki sijoittaa ”emännän löytymisen” tapahtumaksi, joka ikään kuin kruu-

naa elämänkulun huipun sillä hetkellä. Elämänkertomuksensa juonen mukaisesti 
hän kertoo emännän löytämisen sisään keskelle työtä ja siinä onnistumista, jol-
loin ”kaikki tuntuu vaan, että eiku hyvästi silleen männee”. Miesten elämänker-
tomuksissa tulevan puolison tapaaminen on yksi kertomusten merkittäviä kohtia, 
kuten Esan kuvaus hänen elämänkulkunsa ehdottomasta nousukohdasta osoittaa: 
”No sillon tietysti mennään hirveen paljon tänne ylöspäin. Nimittäin tuota – 83 
vuona tapasin yhen /…/ ja –84 kevväällä sitte mentiin naimissiin.” Avioliitto 
nostaa Esan elämänkulun piirretyssä elämänviivassakin aivan uudelle tasolle, 
jota lasten syntymät nostavat vielä hieman myöhemmin ylöspäin. 

Vaikka Matti ei suoranaisesti kerro siitä miten hän tulevan vaimonsa kohtasi, 
on naimisiinmeno hänen elämänkertomuksessaan keskeinen vaihe.  

Matti: ”Tiedä, jotenkin tuntuu, että kun ihminen naimisiin menee sillon se … jo-
tekin sellaista nuoruuden se on tollasta, että se on niin kun suurimmat linjat 
alkakaa kun naimisiin pääsöö.” (Matti 45) 
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Itse asiassa Matti päätyi aloittamaan oman kertomuksensa siitä kohtaa elä-
mänkulkuaan, kun he Maijan kanssa ovat solmineet avioliiton. Perusteluna Ma-
tilla oli selkeästi se, että miehenä oleminen alkaa vasta siitä, ”kun naimisiin pää-
söö”. Matin tarinassa naimisiin pääsemisessä suurin muutos elämänkululle on 
vastuuttoman ajan päättyminen. Tuolloin miehenä olemiseen kietoutuu vahva 
ymmärrys vastuusta ja vastuun ottamisesta omasta toiminnasta ja erityisesti per-
heen elämisen edellytyksistä ja Matin elämänkertomuksessa erityisesti vielä vas-
tuusta yli sukupolvien kantavasta elämäntehtävästä tilan jatkajana. Kari täyden-
tää tulevan puolisonsa kohtaamisen merkitystä jopa lievästi dramatisoiden tapah-
tumana, joka käänsi hänen elämänkulkunsa. Selviytymisen näkökulmasta Karin 
tarina on mielenkiintoisella tavalla poikkeus. Siinä selviytyminen ei suoraan liity 
mieheen itseensä tai vanhempien kautta tulevaan elämäntapaan tai elämänasen-
teeseen, vaan erityisesti naisen merkitykseen.  

Kari: ”Se on menny meleko tasaisesti. No kyllä se on tietysti se armeijan aika on 
siinä mieles merkittävää, että puolesvälis armeijaa olles, nyt tuloo tuota ens 
vuoden alus 24 vuotta, kun nykyisen vaimoni tapaisin. Että se on tietysi ol-
lu sellainen joka, pannanpas tuota .. niin … tuonne yo –kirjoitus, … niin 
Liisa hän on nimeltään. Niin ni se on varmaan ollu sellainen plus merkki-
nen tapahtuma. Mä uskon se ollu kaikkineenkin mun koko elämän kannalta 
iso merkitys sillä. Että tämä ehkä nyt niinku kuvaaki tietyllä lailla sitä tämä 
yo – kirjotus ja notkahdus, että siitä ehkä näköö sen, että mä oon niinku ai-
na elämässäni niin – en mä nyt vois kuvailla ihteäni niinku laiskaksi, mutta 
sellainen vähän tihkiän oloonen. Niin Liisalla on niinku isoo merkitys sii-
hen, että jos en mä hänenlaistaan vaimoa olisi tavannu, niin se vois olla, et-
tä mä olisin tuota ollu tihkiä, tuollainen laiskan häntä koko elämäni ajan.” 
(Kari 43) 

 
Heikin tavoin vähäeleinen, mutta sisällöllisesti ei suinkaan vähämerkityksi-

nen, kerronta tulevan vaimon tapaamisesta ja avioitumisesta on Jukan tarina. 
Jukka mainitsee avioitumisen ja lapsen syntymän osana elämänkulkunsa vaihet-
ta, jolla on jatkossa keskeinen merkitys. Oman työhistoriansa kautta Jukalla on 
mahdollisuus muuttaa ulkomaille ammattimiehenä. Jukka toteaakin, että  

Jukka: ”Sitten minä olin avioitunut tässä uuestaan ja sitte meille synty poika ja se 
oli vaijaan vuoden ikänen sillon, kun ens kerran oli tää mahollisuus. Siinä 
oli semmonen epätietosuus niinku tänä päivänäki sosiaaliturvasta ja mitä se 
vaikuttaa. Tietysti se on muuttunu siitä lähtien, mutta myö ei uskallettu läh-
teä sen vaijaan vuoden ikäsen pojan kanssa sinne.” (Jukka 52) 

 
Pohdinta perheen elämisen ehdoista ja tulevaisuuden riskeistä johtaa siihen, 

että muutto siirtyy kunnes ”sitten seuraavan keväällä tarjoutu tilaisuus lähteä 
uuestaan. Ja sitte myö lähettiin – 76.” Niin Jukan kuin Heikinkin avioitumista ja 
perheen perustamista käsittelevät tarinat ovat kiinteä osa elämänvaiheen kerron-
taa ja ne ovat ymmärrettävissä osana toimeentulon ja elämänmuodon rakentumi-
sen kertomusta. Samoin Jussilla elämänkertomuksessa puoliso asettuu kerron-
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taan osana toimeentulon kuvausta ja Jussin haltuun siirtyneen tilan kehittämistä. 
”Ja sitte tuota niin emännyys tahto, kun se oli täs kiertävänä karjakkona, niin se 
rupes vähän tahtomaan että jos laitettais joku lehemä ja no siitä se sitte lähti …” 

Miesten elämänkertomuksissa ei juurikaan kuvata tulevan puolison ja elä-
mänkumppanin kohtaamista kuvata selkeän romanttisin kerronnallisin ottein. 
Pikemminkin kuvaukset ovat arkeen ja elämänkulkuun liittyviä toteamuksia, 
kuten Juhanilla hänen kuvatessaan tulevan vaimonsa kohtaamista ja avioitumisen 
edellytystä.  

Juhani: ” –59 viiva –61 oli opiskeluvuodet. Ja siellä mä sitte tapasin tämän tulevan 
aviosiippanikin. Ja tuota noin niin se kaks vuotta oli ihan riittävän hyvä tu-
tumisaika sitte ja hyvän pohjan. Ja ehkä tämä täs nyt sitte kuvaa sitä onnel-
lista ja hyvää aikaa, että tutustuttiin ja mentiin avioliittoon.” (Juhani 64) 

 
Oma lukunsa Juhanin kuvaukseen tuo historian ajankohta ja siihen liittyvät 

kulttuuriset säännöt seurustelusta ja yhdessäolosta, ”koska eihän sillon sopinu 
tulla, muuta ku avioparina … sellaisen aikana kun – 60 luvun alussa paikkakun-
nalla, niin sitähän ois pitkään katsottu, että mitä susiparia nuo on.” Avioitumisen 
ja parisuhteen merkitystä onkin haettava miehen kerronnassa niistä kohdista, 
joissa hän kuvaa elämässä selviytymisensä perusteita. Juhani palaa parisuhteen 
merkityksen kertomuksessaan silloin, kun hän kuvaa, miten hän on työelämässä 
jaksanut olla ja toimia. Tällöin ”rakastava hellä hyvä vaimo on tärkeä.” 

Heikin elämänkertomuksessa toinen elämänkulun huippujakso sijoittuu vai-
heeseen, jota edeltää tilan tuotantosuunnan vahvistaminen, uudet rakentamiset ja 
investoinnit tulipalon jälkeen. Tilan jatkamiseen päätyneiden ratkaisujen jälkeen 
elämänkulku nousee Heikin kertoman mukaan pikkuhiljaa, joskin elämänviivas-
sa nousu on kohtalaisen jyrkkä. Nousun laella Heikki kertoo onnistumisista ravi-
en ja hevosten hoidon puolella siten, että ”ei ihan mittää semmosta huippuja kui-
tenkaan tullu, mut kuitenkin silleen hyvän toimeentulo silleen voi saahan noista, 
ku oli sen verran paljon vieraita hevosia.” Taustalla on yhteiskunnan makrota-
louden nousukausi, huuma, joka välittyi myös perheen ylläpitämän hevostilan 
toimintaan ja toimeentulon saamiseen. ”Se oli jäläkeenpäin ihan hullua aikaa”, 
kuten Kaija jakson tiivistääkin. Elämänkertomuksensa työjäsenteisyyttä noudat-
taen Heikki etenee kerronnassa kuvaten toimeentulon ansaitsemista ja työn te-
kemistä, missä vaimon kommentin kautta sivutaan ensimmäisen lapsen synty-
mää. 

Kaija: ”Mutta eikös se Mari (tytär) syntynnä – 92, että kyllä se jottain vaikutti” 

Heikki: ”Niin siinä tietysti oliki just siinä vaiheessa sitä silleen, että tuota pientä 
semmosta. Se oli kyllä isän tyttö kyllä ja tosi mukavia tyttöjä molemmat ol-
leet koko ajan silleen. Siinä vähän mennöö, mut sitten jos aatellaan tätä ta-
loudellista tilannetta kyllä tuli huono aika tuota silleen.” (Heikki 44) 

 
Perhe palaa Heikin kertomukseen uudelleen, kun olemme edenneet haastatte-

lussa lähemmäksi nykypäivää ja keskustelemme isän merkityksestä Heikin elä-
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mässä ja hänelle miehen kuvan syntymisessä. Vaikka kysymyksessäni tarjoan 
Heikille isän kanssa tehtyä yhteistä työtä jäsennykseksi miehen mitalle, Heikki 
siirtyy kuvaamaan perusluonnettaan ja nostaa esille huolehtivaisuuden ja perhe-
elämän merkityksen. 

Harri: ”Mites tuossa sä jonkin verran tuosta isästä jo kerroitkin. Mistä sinulle on 
tämmönen miehen malli, miehen mitta rakentunu. Minkälainen, mitä se pi-
tää sisällään. Onko se isän kanssa tehdystä yhteisestä työstä tai kokemuk-
sesta.” 

Heikki: ”Kyllä kai se tietysti isästäki tietysti silleen tuli mallia sillon, mutta kyllä 
mä nyt ehkä … perusluonteeltani ehkä tämmönen just, että silleen, oonko 
mä nyt huolehtivinen kans sitte. Haluan niinku omista lapsistakki huolehtia 
tosi hyvin ja nämä on tosi tärkeitä. Mutta en tiiä sitte, että mistä minä nyt 
oon sen mallin siihen saanu, mutta ehkä jotenki perusluonne on itellä sil-
leen. Oon jotenki semmonen huolehtivainen ja vähän semmosta perhe-
elämää haluan ellää.” (Heikki 44) 

 
Episodin seuraava siirto on kysymykseni, jolla pyrin pysäyttämään Heikin 

kerrontaa perheeseen ja lapsiin ja avaamaan sen kautta Heikin aikaisemmin esille 
nostamaa sitkeyden ajatusta. Tuloksena on Heikin kuvaus omista lapsista ja hä-
nen suhteestaan lapsiin ja lasten merkityksestä elämälle yleisesti, mutta ennen 
kaikkea hänelle itselleen otteena elämään – selviytymisen perustana16. 

Harri: ”No mites tuossa ku sanoit, että sitkeys on semmonen, joka on ollu sem-
monen, joka on auttanu kantamaan. Nyt ihan todella lämpimästi puhuit lap-
sista, perheestä. Onko siinä jotakin tärkeää sulle sitte, joka auttaa.” 

Heikki: ”Varmasti auttaa sillee paljon, että kyllä mä oon … on ne silleen niin joten-
kin tosi hyviä kaveria esimerkiksi niinku mulla ni ollu tytöt ollunna kyllä 
ne on tosi kilttiä … ollu ja jotenkin semmosen mukavia vesseliä, niin tota 
kyllä se auttaa tosi paljon siihen sitkeyteen, kyllä varmasti nämä lapset, että 
sitä jaksaa vaan niien takia yrittää vielä enempi ja enempi.” 

Kaija: ”Se pittää sanoa, että Heikki on tytöille ollu mahtava isä.” 

Heikki: ”Kyllä se niinku hyvä ois ehkä jo nytteki tänä päivänä ehkä tuo kasvattami-
nen ois silleen varmasti tuolla kun … tässä on paljon käynnä niinku sem-
mosia tallityttöjä, tämmössiä, mullakki tässä niinku.” (Heikki 44) 

 
Kaijan liittyminen keskusteluun ja luonnehdinta Heikistä isänä on kiitos ja 

tunnustus mutta samalla avaus Heikille puheeseen ”tallitytöistä” ja heidän kanssa 
tehtävästä yhteistyöstä. Kun Heikin aikaisempi kerronta on ollut vahvasti sidok-
sissa hänen omaan työhönsä ja työn tekemisen merkityksen kuvaamiseen lähes 
sukupolvien välisenä historiallisena sitoumuksena, vaihtuu kerronta omien lasten 

                                                
16 Matti kertoo omassa elämänkertomuksessaan lapsen syntymän merkityksestä elämänkulun 
vaikeina hetkinä ankkuroiden sen muutoin raskaan elämänvaiheen aikana elämänkulkua nosta-
vaksi: ”Niin kyllä, että me oltais käyty paljo syvemmällä vielä tämän asian kans. Että töitten 
puolesta oli helepompaa, mutta elämä oli niin ku silloon ja…” (Matti 45) 
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merkityksen kuvauksen kautta yleisemmin nuoriin ja vanhempien vastuuseen. 
Kerronnan teema (työ ja työhön tarttuminen ks. taulukko 5 s. 89), jota Heikki on 
kertomuksessaan pitänyt yllä suhteessa omaan lapsuuteensa, jatkuu modifioituen 
vastuuna tallilla käyvistä nuorista. Kertomus omista lapsista ja sen laventuminen 
tarinaksi tallitytöistä sisältää näin selviytymisen näkökulmasta kaksi ulottuvuut-
ta. Toisaalta kyse on läheisyyden ja sosiaalisten suhteiden merkityksestä Heikille 
itselleen jaksamisena ja motivaationa. Toisaalta kyse on mahdollisuudesta olla 
mukana lasten kasvamisessa kiinni kulttuurista oma-aloitteisuutta ja itsevastuuta 
korostavaan tekemisen malliin, mikä on heille selviytymisen väline tulevaisuutta 
ajatellen. Heikki jatkaa sukupolvisitoumustaan opettamalla seuraavalle sukupol-
velle työlle oppimista. Omien lastensa kautta Heikin ratkaisuista saama palaute 
on välitöntä yhdessä olemiseen perustuvaa vuorovaikutusta. Vieraiden nuorten 
palaute Heikin toiminnallisista ratkaisuista korostaa luottamussuhteiden synty-
mistä, mikä näkyy vaimonkin kertoman mukaan siten, että ”ku todistukset saivat 
niin ne tulivat heti ensimmäiseks tänne ja näyttämään.” (Heikki 44) 

Perheen merkitys näyttäytyy miesten elämänkertomuksissa varioituneena 
elämänkulun suhteen. Nuoremmat miehet, joilla omat lapset ovat kotona, kerto-
vat yhdessä olemisen tarinoita. Esan elämänkertomuksessa hänen ja hänen per-
heensä elämäntapaan sisältyy tietty spontaanius tekemisten valinnassa.  

Esa: ”Mut tuota se, että tämmösen työn ja päivän päätteeksi, meillä on, me mo-
lemmat perheen aikuiset ollaan semmosia, että saatettaan päättää, että hei, 
kello on vartin yli neljä, mitä tehhään tännään. Joko emäntä tai minä esi-
merkiksi, ihan yhtenä esimerkkinä saatettaan heittää ajatus, että hei lähet-
täänkö käväsemmään (kaupunki). … ei välttämätä saata olla mittään asioo, 
mut tuota esimerkiksi syömässä käynti, jotaki pientä hankkii, kattelloo vi-
linätä ympärillä ja aistii sen, että jos joutus asummaan tuossa kerrostaloko-
lossissa niin ei, ei eletä siellä.” (Esa 40) 

 
Esan elämänkertomuksen juonen mukaisesti tekeminen liittyy paljolti myös 

luontoon ja ympäristöön. Luonnossa seikkailu tai ”mehtätöiden” teko yhdessä 
vaimon kanssa ovat parisuhteen hoitamista ja omien voimien kartuttamista. 

Esa: ”Lauantai-iltapäivänä kun vaimo työt lopetti, tai loppu, että ei ollu ennää 
asiakkaita sille päivälle, ni buukattiin tytöt tuohon minun vanahempien 
luokse ja lähettiin kelekoilla mylleemään tuonne. Sillon oli vappaampi liik-
kua täällä. Seikkailtiin tuolla ympäri saloja. Tultiin sitten aamupäivänä jol-
lahin aikaan saunaan ja nukkumaan. Sieltä löytyy se mun poweri.” (Esa 40) 

 
Esan yhdessä tekemisen tarinaa myötäillen Kari kertoo lasten kanssa yhdessä 

olemisen merkityksestä, jossa ”jos tätä ajatellaan niinku perheen kokonaisuuden 
kannalta niin se oli niinku hienoa aikaa, vaikka meillä oli tytöt oli pieniä niin me 
tehtiin reissua ja muuta yhdessä.” Aika ja lasten kanssa tekeminen kääntyvät 
yhteiseksi hyväksi, perheen hyväksi. Miesten elämänkertomuksissa perheen vah-
va asema nousee näkyviin erilaisina painotuksina. Kun nuoremmat miehet ku-
vaavat lasten ja perheen kanssa olemista, niin vanhemmat miehet muistelevat 
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aikaa lasten ollessa pieniä ja siinä yhteydessä pohtivat usein käyttämättä jäänyttä 
yhteistä aikaa ja sitä mikä jäi tekemättä (ks. Åström 1990, 299). Varsinkin Juhani 
käy elämänkertomuksessaan arvioiden läpi aikaa, jolloin lapset olivat pieniä ja 
hän itse valitsi työlle omistautumisen. 

Juhani: ”Tulin kotia ja tuota noin niin, sitte kun pojat olisivat tarvinneet sitä isää 
siihen leikkikaveriksi ja myöhemmin sitten viemään harrastuksiin tai muu-
ten niin. Minä, mulla oli aivan liian vähän aikaa, mä ikään kuin uppouduin 
vaan siihen työhön.” (Juhani 64) 

 
Hyvän isän teema, jota jo edellä olen kuvannut isän ja pojan suhteen yhtey-

dessä, kietoutuu selviytymisen näkökulmasta nyt toisaalta oman perheen ja työn 
väliseen ajankäyttöön ja toisaalta miehen omaan arvioon itsestä isänä, miehenä. 
Pyrkimys oman isän mallin negatiivisten piirteiden katkaisemiseen ja myöntei-
semmän, arvostavamman suhteen luomiseen lapsiin, on elämänkertomuksissa 
kulkevaa kerrontaa. Haastateltujen miesten elämänkertomusten lukeminen Hei-
kin kuvaaman lasten merkityksen kautta avaa miehen selviytymisdiskurssin tässä 
yhteydessä kaksisuuntaisena: se miten hyvin täyttää isän paikan lisää itsearvon-
tuntoa ja kertoo selviytymisestä ja toisaalta lapset ja perhe sinänsä ovat resurssi 
ja voiman lähde elämässä selviytymiselle (miehenä). Juhani tiivistää tämän siten, 
että ”jos sä saat sen kiitoksen osotuksen vaimolta tai lapsilta ni kohottaahan se 
miehistä itsetuntoa, että oon tässä nyt kuitenkin aviopuolisona ja isänä ... onnis-
tunut.” 

 
Elämä on monikerroksinen ja monisyinen mosaiikki, jossa läheisten merkitys on 
kiistaton. Oman lapsuuden kokemusten ja omien lasten lapsuuden arjen välinen 
suhde nostaa esiin huolenpidon merkityksen. Vastuun kantaminen ja ottaminen 
ovat miehen arkipäivää – lapset ovat kiihoke ja kiitos. Parisuhteen toimivuus, 
omat vanhemmat ja ystävät ovat toisiaan täydentävä verkko elämän karikoissa. 

5.6. Selviytymisen kertomusta 

Elämänkertomusten elämässä selviytymisen logiikkaa taustoittaa hyvin Matti 
Kortteisen (1992, 42–50) ajatus selviytymisen eetoksesta, jossa elämä on kovaa 
– siinä yrittää selviytyä – ja kun on selviytynyt, on ylpeä siitä. Vaikka elämä 
näissä maaseudun miesten elämänkertomuksissa on ollut kovaa ja edelleenkin on 
kovaa, ei se kuitenkaan tarkoita sitä, että elämän sinänsä olisi oltava kovaa tai 
että tavoiteltavaan elämään liittyisi kovuus. Elämän kovuudesta puhuminen liit-
tyy pikemminkin tarinoihin, jotka kertovat työn tekemisestä, miehen suhteesta 
työhön ja erityisesti omaan vastuuseen selviytyä elämässä työn kautta. Kun ha-
kee ylpeyttä selviytymisestä, sen löytää parhaiten miesten elämänkertomuksiin 
sisään kirjoitetusta työhön sitoutumisesta: se, mitä tehdään, tehdään kunnolla ja 
hyvin – tekemisen jäljestä voi olla ylpeä. 
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Elämänkertomuksissa olevia selviytymisen prosesseja olen koonnut ankkuri-
paikoiksi, jotka olen nimennyt seuraavasti: työn arvoon kasvaminen lapsuudessa, 
työlle oppiminen tekemisen mielenä, ystäviin ja tulevaisuuteen luottaminen sekä 
eläminen perheen arjessa (kuvio 22; vrt. Heiskanen 1996, 108–109; Katila 2000, 
190–200). Ankkuripaikat ovat luonteeltaan elämän arkipäivässä selviytymisen 
henkilökohtaista voimavaraa, jolloin niiden voi ajatella sijoittuvan spiraalina 
elämänvaiheiden ja elämänkulun tapahtumien ympärille (vrt. Ikonen 2000, 57–
68).  

 

 
Kuvio 22. Selviytymisen ankkuripaikat 

Selviytymisen spiraalissa ankkuripaikat ovat vuorovaikutuksellisessa suh-
teessa toisiinsa, jolloin niiden sijainti ja järjestys elävät kunkin miehen oman 
elämän puitteissa. Ne eivät ole toisiaan korvaavia tai toisiaan poissulkevia, vaan 
pikemminkin sisäkkäin rakentuvia, jolloin ne vahvistavat kokemuksellisesti toi-
siaan. Ankkuripaikkojen keskinäisten suhteiden runko muotoutuu kuitenkin elä-
mänkulun kronologian varassa siten, että oma lapsuus muodostaa tarttumapin-
nan, jonka päälle liimautuvat elämänvaiheet ja -tilanteet työn ja tekemisen sekä 
parisuhteen ja perheen että elämän koettelemusten muodossa. Selviytymisen 
näkökulmasta näistä ankkuripaikoista kuhunkin sisältyy tekijöitä, joista mies 
elämänkertomuksessaan ”kutoo” omaa selviytymisen tapaansa. Kun ankkuripai-
kat rakentuvat elämänkulussa, ne antavat tilaa myös omakohtaisille ratkaisuille 
ja valinnoille elämän tilanteiden luomissa puitteissa. Ankkuripaikat merkityksel-
listyvät elämänkulun vaiheissa aina kulloisenkin elämäntilanteen ehdoilla. Sel-
viytymisestä tulee tällöin henkilökohtainen valintojen ja ratkaisujen kompositio, 
jolle puitteita luovat sekä reaalitodellisuus tässä ja nyt että elämänkulun historial-
lisuus.  

Selviytymisen omakohtaisia ratkaisuja on mahdollista koota myös yleisem-
min kuvauksina keinovalikoimien ulottuvuuksista. Tällaisia ovat esim. uskomuk-
set ja arvot, tunteet, sosiaalinen vuorovaikutus, mielikuvitus, tietämys ja keholli-
suus (Ayalon 1995, 25). Toisaalta selviytymistä voidaan ymmärtää myös tyylei-
nä kuten ongelmanratkaisuun suuntautuminen ja tunteisiin, oman tilan lievittämi-
seen, suuntautuminen (Monat & Lazarus 1991). Miesten elämänkertomuksista 
piirtyvät henkilökohtaiset keino- ja tyylikompositiot ovat mielenkiintoisia ja tär-
keitä tutkimuksen aiheita, joiden suunnasta miesten elämänkertomusten lukemi-
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nen tuottaisi oman tutkimuksensa, kuten esimerkiksi Tuula Heiskanen (1996, 
92–114)on tehnyt. Tässä yhteydessä siihen ei ole mahdollista ryhtyä. 

Sen lisäksi, että selviytymisen ankkuripaikat muodostavat voimavaraspiraalin 
elämänkulun ympärille, ne piirtävät miesten elämänkertomuksista näkyviin kult-
tuurista rakennetta, jossa miehen elämä ja oleminen jäsentyvät usein lähes jään-
nöksettömästi työn historialliseen merkitykseen. Tekeminen ja työnteko muo-
vaavat yleisellä tasolla miehen selviytymisen kaarta, jossa olennaista on työhön 
sitoutuminen ja jopa itsensä työn kautta uhraaminen. Varsinkin maatalouden 
piirissä elävien miesten elämänkertomuksissa miesten työtehtävät rakentuvat 
edelleen perinteisen agraarikulttuurin rakenteen mukaisesti (ks. esim. Silvasti 
2001, 204–210; Peltonen 1999, 46–49). Tarinat maa- ja metsätöistä, karjanhoi-
dosta ja maatilan toiminnan kannalta välttämättömästä rakentamisesta värittävät 
selviytymisen näkökulmasta elämänkertomusta työn tekemiseen sitoutumisena, 
jossa työn täyteinen arki näyttäytyy myös elämän muiden osa-alueiden uhrautu-
misena työn teolle. Kun näiden miesten elämänkertomuksista huomioi lisäksi 
historian merkityksen mm. tilan jatkamisena, määrittää agraarinen työn rakenne 
miehen paikkaa työkeskeisesti elämän arjessa ja tarjoaa hänelle selviytymisen 
perustaksi kovan työn tekemisen mallin.  

Laajemminkin miesten elämänkertomuksissa työn arvoon kasvamisen ja työl-
le oppimisen ankkuripaikoista voi lukea mieheyden ja naiseuden määrittymistä 
arjen työnjaon prestiisirakenteessa (Löfgren 1999, 125–127). Arto Jokinen 
(2000, 212) kuvaa juuri tähän rakenteeseen liittyen uhrautumisen logiikkaa myös 
miesten ja naisten välisenä erona. Vaikka suomalaisille miehille ja naisille työ on 
se kulttuurinen muoto, jonka avulla ihmisarvo hankitaan, on näissä työtä kuvaa-
vissa tarinoissa erojakin. Naisten kertomuksia leimaa loputon toisten eteen uh-
rautuminen ja miesten kertomuksia kova riskinotto oman terveyden kustannuk-
sella. Molempien tarinoissa edellytetään uhria, ja tuloksena on selviytyminen ja 
palkintona kunnia. Tuloksen tai palkinnon saavuttamisessa ei kuitenkaan kysytä, 
mitä järkeä on uhrautua selviytyäkseen. Kun naiset uhrautuvat toisten eteen, ko-
kevat miehet, että heidän on uhrauduttava osoittaakseen yksilöllinen autonomi-
ansa, joka on miehen kunnian edellytys. 

Selviytymisen logiikka on miesten elämänkertomuksissa usein työkeskeistä 
ja korostaa elämän rakentamista omin voimin. Siltä osin kuin se liittyy työn ku-
vauksiin, voi miehenä selviytymistä lukea kulttuurisena mieheyden käsikirjoi-
tuksena (ks. Kessler & McKenna 1978), jossa uusinnetaan käsitystä siitä, mitä on 
olla mies. Työ on väline selviytyä elämän arkipäivässä, mutta samalla työn ker-
tomuksissa on sisään kirjoitettuna kova työn tekeminen ja työhön sitoutuminen 
arvona sinänsä. Tämä tulee esiin mm. Kalevin kertomassa talvipakkaseen sijoit-
tuvan yöllisen autonkorjauskeikan tarinassa. 

Kalevi: ”Ja sitte mäkin muistan yhden homman, kun illalla mä menin kuskiin, tuota 
syöttöpumpun vaihto. /…/ Siel ol kuorma-auto pihalla, se ol simahtanu tai 
vedetty sinne ja todettu, että syöttöpumppu on, vika siinä. /…/ Ni yks asen-
taja, se asuu tuossa kylällä, sillä on vielä nii oma raktorikorjaamo. Nii ni oli 
kyllä, se oli talavea, kylymä viima kävi sieltä lakialta ja tuota se istu vaan 
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siellä lokasuojalla, taskulamppu siinä, näin se vaan kuule teki ja mä en 
meinannu tarjeta, kun mä ootin pikkuautossa. No ootin, mitä mä läksin siitä 
mihinkään, niin mä en meinannu siellä tarjeta. Niin tämä vaan vähän puhal-
teli ja yhtä mittaa vaihto sen syöttöpumpun siinä. Et kyllä mä siinä katon, 
että voi hemmetti. Että ei kyllä ei tänä päivänä kuulkaas pannaan niin, ei 
kuulkaa sanotaan, että ei tuu mitään. Et kyllä ne ol semmosia jässiköitä 
kuulkaa. Siellä ol monta kuulkaa justiin tämmösiä, jotka paino niska limas-
sa sitä hommaa. Että ei tänä päivänä tuu kuuloonkaan, että aamuks mootto-
riremontti.” (Kalevi 59) 

 

Kalevi kertoo tarinan esimiestehtävän positiosta käsin, enemmän tilanteen 
havainnoijana kuin aktiivisena toimijana. Tarinassa mieheyden rakenne piirtyy 
historiallisena muutoksena, jossa työn tekemiseen sitoutuminen ja siinä merki-
tyksessä myös uhrautuminen ovat menneen ajan ”jässiköiden” toimintatapoja ja 
suhdetta työhön. Kalevin tulkinta mieheyden ja työn välisen suhteen muutokses-
ta on samankaltainen kuin useissa muissakin elämänkertomuksissa, joissa arvioi-
daan tämän päivän nuorten elämäntapaa ja sitoutumista työhön. Aikaisemmin 
miehen suhdetta työhön ja työn tekemiseen värittivät vahva sitoutuminen ja 
omistautuminen työlle, mikä kuvastaa mieheyden jäänteenomaisia piirteitä (Leh-
tonen 1999, 87; Havaste 1998, 293). Elämänkertomuksissa vielä omaakin työn 
tekemisen tapaa useimmin kuvataan kovana työn tekemisenä ja myös ylpeytenä 
hyvin tehdystä työstä. Nuoremman sukupolven suhdetta työhön sen sijaan kuva-
taan epävarmemmin äänenpainoin ja kuvaukseen sisältyvässä suhteuttamisessa 
nuorten suhde työhön kuvautuu löysempänä (vrt. Tuohinen 1990) Erilaisten 
mieheyksien samanaikaisuus tulee hyvin näkyviin Kalevin kuvauksessa, kun hän 
asemoi itseään tilanteen seuraajaksi ja hyväksyy itselleen miehenä toisenlaisen 
roolin pakkasessa työtään tekevän jässikkä–miehen rinnalla. 

Mielenkiintoista ja tärkeää on kuitenkin perheen ja erityisesti sosiaalisten 
suhteiden merkityksellistyminen miesten selviytymisen ankkureina. Vaikka elä-
mänkertomuksissa korostuvat työlle oppiminen ja yrittäminen, niissä on mukana 
vahvaa kertomusta sosiaaliseen liittyvän henkilökohtaisesta merkityksestä. Tätä 
voisi ainakin varovasti tulkita särönä perinteisen hegemonisen maskuliinisuuden 
ylläpitämään kuvaan miehen selviytymisestä fyysiseen voimaan ja alistamiseen 
perustuvan vallan kompositiona (esim. Jokinen 2000). Maskuliinisuuden jään-
teenomaisten ja hegemonisten sisältöjen rinnalla on orastavia mieheyden ainek-
sia, jotka laventavat mieheyden ymmärrystä (Lehtonen 1999, 87) ja samalla sel-
viytymiseen liittyvää puhetta. Henkilökohtaisessa kerronnassa varsinkin parisuh-
de ja sen toimivuus muodostavat olennaisen tekijän arjessa selviytymisen raken-
teena (vrt. Katila 2000, 190–200), kuten Karin elämänkertomuksessa hänen poh-
tiessaan puolisoiden välistä puhumisen merkitystä. 

Kari: ”Kyllä se perinteisesti taitaa olla niinku suomalaisella miehellä yleensäkki 
se, että kyllä mulla ittelläki se kävi. No moon huomannu, että tahtoo olla, 
että monta kertaa jokku työasiat tai muut jos vähän rassaa, että on tekemät-
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tömiä töitä ja muita tällaisia niin ei niistä oikeen heleposti ala niinku puhe-
lemaan, edes omalle vaimolleen, jolle mun mielestä niistä vois aivan puhua. 
Mutta monta kertaa niinku ajatteloo vaan niin, että no ei tämä oo nyt vält-
tämättä hänen asiansa, että tämä on mun asiani, että kyllä mun täytyy tämä 
viedä. Mutta sehän se varmaan onkin maaseudulla yleensäkkin, että siellä 
ei välttämättä niinku noista asioista puhuta ja se, että mulla on ainaki se kä-
sitys, että siellä katotaan niinku tietyllä lailla heikoksi sellainen ihminen, 
joka alakaa omista murheistaan puhumaan. Tavallaan katotaan, ettei se pys-
ty niitä itte hoitamaa, että nyt täytyy hakia apua muualta. Mutta ne 
pahimmillaan ajaa sitte, nehän ajaa jopa joskus niin itsetuhoon.” (Kari 43) 

 
Toimiva parisuhde merkitsee tasavertaistuvaa miehen ja naisen välistä arjen 

asioiden hoitoa ja vastuuta sekä päätöksentekoa, mutta myös kahdenkeskistä 
keskusteluyhteyttä ja mahdollisuutta arkipäivän asioiden ja niissä tehtävien rat-
kaisujen pohdintaan (vrt. Löfgren 1999, 161; Lehto 1994, 22). Seksuaalisuus ei 
sitä vastoin näissä elämänkertomuksissa muodostu juurikaan parisuhteen toimi-
vuutta kuvaavaksi tekijäksi muutoin kuin ehkä aavistuksina ajatuksista, jotka 
sitten tulevat näkyviksi piirrettyjen elämänviivojen selkeinä nousuina puolison 
kohtaamisen, avioliiton solmimisen ja lasten syntymän vaiheissa.  

Juhani tiivistää oman elämänkertomuksensa lopussa elämänkokemuksiaan 
tavalla, joka jäsentää ankkuripaikkojen kuvausta ja niiden merkitystä myös ylei-
semmällä tasolla. 

Juhani: ”Joo kyllähän niitä tuosta tulikin jo selville, mutta esimerkiksi ny nin tur-
vallinen lapsuus, jossa elämän arvot ollu kohdallaan ja saanu semmosen 
kasvatuksen, että niillä eväillä on ollu hyvä lähteä maailmalle. Sitten toise-
na tuo, että niinku sanottiin elämässä ei ole ollu mitään raskaita koettele-
muksia, että elämä on kuljettanu silleen aika rauhallisesti eteenpäin. Terve-
ys on säilyny ihan saa sanoa hyvänä koko ajan. Sitte tällainen turvallinen 
hyvä perhe-elämä, jossa ei ole ollu kismoja. Lapsista voi sanoa, että on ollu 
hyvät lapset, että monillahan tänä päivänä on lapsista murhetta nin tänä 
päivän on näitä monenlaisia oheiskasvattajia jotka vievät pois perhepiiristä. 
/…/ Että rakastava hellä hyvä vaimo on tärkeä ja hyvä työyhteisö, työhön 
on ollu aina hyvä mennä. /…/ ja sitten muutamat tämmöset tosi läheiset 
hyvät ystävät, jotka ovat sitte olleet tukemassa ja auttamassa, jos joskus jo-
taki murhetta elämässä ollu. Ja usko ja luottamus tuonne korkeimman joh-
datukseen, ni on se tausta, siellä lapsuudesta saakka ollu. Ei voi välttyä siltä 
ajatukselta, että ei tällaista hyvää, harmonista elämänkuvaa oikeen muuten 
syntyisi. Tai ainakin minä koen sen niin.” (Juhani 64) 

 
Vahvasti omanlaistaan Juhanin kuvauksessa on elämänkulun myönteisyys, 

jossa ei juuri ole ollut raskaita koettelemuksia. Niiden puuttuminen elämänker-
tomuksesta ei kuitenkaan tarkoita arkipäivän vaikeuksien puuttumista, vaan kyse 
on pikemminkin siitä, miten juuri hän on kokenut elämänkulun eri vaiheet. Dra-
maattisten vastoinkäymisten ja niistä rakentuvien sankaritarinoiden sijaan Juha-
nin selviytymisen kuvaus korostaa arkipäivän elämäntilanteita, niiden kohtaa-
mista ja niissä toimimista – elämän arkipäivässä selviytymisen rakennetta. 
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6. Elämänviiva ja kertomus 
”Paljonko mitäkin asiaa arvostaa.” 

Elämänviivaa piirtämässä 
 

Elämänviivan piirrättäminen miehillä haastattelun alussa oli metodinen ratkaisu, 
jolla pyrin turvaamaan miehelle itselleen oikeuden jäsentää oman elämänkerto-
muksensa ja antaa sille omakohtainen käsikirjoitus ennen kuin tarkemmin py-
sähdymme elämän tapahtumien äärelle. Kun tarjosin viivan piirtämistä, miehet 
ottivat sen vastaan sitä suuremmin kyseenalaistamatta siitä huolimatta, että kai-
kille piirtäminen oli uusi kokemus (vrt. Räsänen 1993). Viivan piirtämisen oh-
jeistus haastattelujen alussa oli sisällöltään samankaltainen, mutta piirtäminen 
toteutuksena kunkin miehen ja haastattelutilanteen näköinen. Teknisesti mies 
toteutti tehtävän joko piirtämällä elämänviivansa valmiiksi hahmoksi haastatte-
lun alussa tai siten hän piirsi kerrontansa aikana elämänviivaansa eteenpäin. 
Alussa hahmoteltu elämänviiva pääsääntöisesti eli ja kehittyi haastattelun aikana, 
kun taas kerronnan aikana piirtyvä elämänviiva asettui kerronnan tapahtumiin 
nähden paikalleen samanaikaisesti. 

Viivan piirtämisen ajankohtaa tärkeämpi näytti lopulta olevan pohjaksi tarjot-
tu jäsennys elämänkulusta vaakasuorana etenevän ajan ja pystysuorana jäsenty-
vien myönteisten ja kielteisten kokemusten kehikkona. Elämänviiva jäsensi ja 
tuki miehen kerrontaa suhteessa hänen elämäntapahtumiinsa, mutta varsinainen 
omakohtainen jäsennys, jota elämänviivan piirtämisellä tavoittelin, toteutuikin 
enemmän antamani jäsennyskehikon mukaisena kuvana. Miehet pyrkivät kerto-
maan elämäänsä kronologisesti etenevänä kokonaisuutena ja arvottamaan elä-
mäntapahtumia niiden merkityksen mukaisesti positiivisina ja negatiivisina ko-
kemuksina. Näin tavoite haastateltavasta ohjautuvaan ainutkertaiseen jäsennyk-
seen ja kerrontaan ainakin kerronnan rakenteen osalta osittain murtui. Haastatte-
lijana antamani käsitys yleisestä elämänkulun rakenteesta ohjasi tapahtumaa. 
Elämänviivan mallin valinta oli minun ratkaisuni, jonka tarkoitus oli helpottaa 
viivan piirtämistä. Samalla siinä näyttäytyi oma tapani jäsentää aikaa lineaarises-
ti etenevänä, mikä vahvistui, kun kerronnan aikana kävimme keskustelua aikaja-
nan asteikosta (ks. esim. Julkunen 1985, 297–299). Usein piirtäminen nimittäin 
aloitettiin jakamalla ensin aikajana suhteellisesti samanpituisiin osiin ja sijoitta-
malla sen jälkeen osia kuvaavat vuosiluvut paikoilleen. Aika jäsentyy lineaarise-
na ja luonteeltaan jatkuvana sitä on mahdollista jakaa pienempiin osiin (Julkunen 
1983, 179).  

Jaakko: ”Joo, eli voisko kuvitella, että vähän täältä viivan alapuolelta on lähäretty 
… joo. Jos tähän nyt sitte laitettais vaikka vuosikymmenet näin. Olisko sii-
nä järkeä. Elikkä laitettais –60, –70, –80. Olisko se niin … niin se on –90 
luku, ei se oo nyt tullee vuosi 2000. … –60, –70, –80, ei se nyt ihan … 
päästään tästä alakuun.” (Jaakko 63) 
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Toinen piirtämisen yhteydessä ilmennyt mielenkiintoinen keskustelun aihe ja 

kysymys liittyi siihen, minkälainen elämänviivan piirrettynä pitäisi olla. Tämä 
tuli esiin haastattelun aikana miesten kommenteissa, kun keskusteltiin viivan 
muodosta. Juhanin kanssa kävimme haastattelun alussa keskustelun, jossa hän 
hakee vastaavuutta omalle sydänfilmilleen muiden miesten tavasta piirtää elä-
mänviivaansa. 

Juhani: ”Joo (piirtää) niin tuota vähän kumiaki tuota.” 

Harri: ”Joo niin se usein meneekin juuri tuolla tavalla, että sitä ensin hahmottelee 
ja sitten huomaakin, että hei tuossa kohdassa.” 

Juhani: ”Onkos niillä ollu yleensä sellaista kuvaa, että se niinku tuo muistuttaa sy-
dänfilmiä, et se hypähtelee tolla lailla. (piirtää) No ehkä tuolla lailla vois 
kuvata sitä. Kyllä siinä on niitä tiettyjä kohokohtia on ollu.” (Juhani 64) 

 
Samalla kun Juhani pohdiskelee piirtämänsä elämänviivan muotoa ja hakee 

ikään kuin varmistusta oman kertomuksensa ”oikeellisuudelle”, hän kommentoi 
piirtämisen tapaa ja viivan muodon valintaa suhteessa omaan elämänkulkuunsa. 
Juhanin pohdinnassa on kaksi elämänviivan piirtämisen metodiin liittyvää tär-
keätä ajatusta: ensinnäkin painiskelu omakohtaiseen tuottamisen ja viiteryhmän 
välillä ja toiseksi elämänviivan muodon kulttuurinen sidonnaisuus ja hyväksyttä-
vyys elämänkulun kuvana. 

Elämänviiva nostaa keskusteluun tavan hahmottaa elämää. Anni Vilkko 
(2000, 78–80) on jäsentänyt elämänkulun metaforat elämän strukturointiperiaat-
teina kolmeen ulottuvuuteen, jotka kietoutuvat elämän ajan käsitteellisen hahmo-
tuksen ympärille: syklisen kaaren perspektiivi elettyyn elämään, elämän ajan 
jatkumo ja erillisten tapahtumien kooste (ks. myös Julkunen 1983, 178–182; 
Tuomi 2000, 14–16).  

”Konstruktioiden päämääränä on luoda käsitteellisesti yhtenäisyyttä johonkin 
epäyhtenäiseen ja hajanaiseen, muodostaa kokonaisuutta jostakin, joka on erilli-
sistä osista koostuvaa ja vaikeasti tavoitettavaa. Kukin käsite muuntaa elämää 
kielelliseksi ilmaisuksi omalla tavallaan.” (Vilkko 1997, 138) 

 
Käytettyyn viiva-analogiaan kertomusta jäsentävänä elementtinä on siten 

syytä suhtautua kriittisesti. Haastattelutilanteen introssa annoin miehelle tehtä-
väksi vain piirtää viivan elämästä. Viivan muotoon sinänsä en ottanut kantaa, 
vaan jätin valinnan miehen itsensä tehtäväksi. Kaikki piirretyt viivat ovat kuiten-
kin lopulta suunnaltaan eteneviä ja muodoltaan viivoja, joten miesten tulkinta 
viivan muodosta lienee mahdollista tehdä assosiaationa elämänkulkuun kronolo-
giana. Viivan etenemistavat sen sijaan ovat erilaisia. Osa viivoista etenee suora-
linjaisemmin ja osa on lyhyelläkin aikavälillä vaihtelevaa ja lähes paikallaan 
sahaavaa. Elämänkaari terminä on miesten puheessa kyllä läsnä, kuten Jaakko 
asian ilmaisee pohtiessaan viivan piirtämistä suhteessa omaan elämäänsä, mutta 
piirrettynä elämänviivoissa ei varsinaisesti ole yhtään kaarta. Aika on piirretyissä 
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elämänviivoissa jatkuvaa ja eteenpäin työntyvää – lineaarista (ks. Julkunen 1985, 
299) 

Jaakko: ”Mun elämä on ollu aika nousujohteista. Että mitenkä nyt kuvailisin, että 
mä en oo ihan semmonen suomalainen, käytetään sanaa perusjuntti, vaan 
jotain siltä väliltä. Että mä en oo semmonen kapakassaistuja tyyppi enkä 
tupakka hampais kapakas ja mä en harrasta sellaista. Että mitenkähän mä 
tätä viivaa nyt lähtisin vetämään.” 

Harri: ”Senhän voi kyllä vetää ihan, kun kerroit.” 

Jaakko: ”Joo eli kyllä tekis mieli sanoa, että aika alhaalta sitä on lähdetty. Ja jos mä 
nyt paan, täytyy nyt vähän miettiä, että ei tämä nyt aivan. Ja jos se nyt me-
nis tuota viivaa pitkin ja tällöin se on alakanu sitte, me ollaan aina vain, mä 
en nyt tiedä sitte tää on niinku keskiverto semmosta, eikö niin. Niin kyllä 
mää niinku vedän pikkasen tänne näin. En tiedä menikö pilalle. Tämmönen 
elämänkaari mulla. /…/ joo kyllä tää on pikkasen, mää niinku huomasin, et-
tä tää on pikkasen suoraviivainen, että mutta kuitenkin tämmönen nousu-
johteinen.” (Jaakko 63) 

 
Tavalla tai toisella ”sydänfilimiä” muistuttavan kulmikkaan ja nopeiden vaih-

telujen viivan rinnalla oli elämänviiva, jossa miehet hakevat elämänkulun jäsen-
nystä enemmän vapaalla kädellä piirrettynä loivempien mutkien viivana. Matti 
kuvaa viivan muodon suhdetta elettyyn elämään mielialalla, jolloin sydänkäyrä 
on yksi vaihtoehto. 

Matti: ”Mä uskon että nuin yhtäkkiä piirtäen niin Se nyt on tietysti että paljonko 
mitäkin asiaa arvostaa, että siitä voi tehedä ihan sydänkäyränkin. Niin joo 
sitte se, että millä asenteella ja millä ajatuksella lähädet piirtämään, niin täs-
tä viivasta voi tulla oikeastaan erinmoinen.” (Matti 45) 

 
Juhanin pohdinnassa ”sydänfilimistä” näkyy myös piirtämiseen liittyvä tuot-

tamisen elementti. Piirrettyä elämänviivaa hahmotellaan ja korjaillaan vähitellen 
valmiimmaksi. Näyttäisikin siltä, että mitä enemmän miehen elämänkulkua avat-
tiin yhdessä keskustelulla, sitä suuremmaksi kävi tarve muuttaa piirretyn viivan 
linjaa.  

Matti: ”Samalla mä oon sulle selevittäny, niin mä oon sivusilimällä kattonu koko 
ajan tätä kaavaa. Tää on tosiaankin tuota niin yllättävän suuriki, jos sen 
varsinkin tulukittoo niin, että piirtää sen justiin niin ku heti ekstemporee. 
Sittehän voi ruveta tekeen sellaisia kauneusviivoja, ettei se varmaan aivan 
nuonkaan. Mutta se ensimmäinen viiva on taatusti se parahin viiva. Että sil-
tä se tuntuu päällimmäisenä ja sitte niitä voi perata niitä nyanssia. Että mä 
vähän epäilen, mä tän viivojen avulla oon kyllä selevittäny sulle sen … 
oleellisen.” (Matti 45) 

 
Kyse ei kuitenkaan ollut piirretyn viivan korjaamisesta vaan pikemminkin 

muistelun ja piirretyn viivan vastaavuudesta. Viivan piirtäminen oli selkeästi 
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Matilla apuväline, jonka avulla kertominen oli mahdollista. Hänellä viivan muo-
to on hahmotelma, jonka nyansseja hän voi kerronnan aikana hioa. 

 
Elämänviiva kertomuksena 
 
Miksi elämänviivat ovat kiinnostavia? Tutkimuksen narratiivis-dialogisen 

haastattelun ideassa elämänviivan merkitys oli tukea miehen kerrontaa hänen 
elämästään. Viivan piirtämisellä tavoiteltiin miehen itsensä tekemää kerronnan 
löysää käsikirjoitusta. Samalla se on haastattelijalle väline paikantaa kerronnassa 
elämänkulun kulminaatioita tai käännekohtia (Hyvärinen 1998b, 162), joihin 
tarvittaessa voisi palauttaa miehen kerrontaa. Tässä tarkoituksessa elämänviivan 
käyttö onnistui hyvin, mutta samalla sen merkitys kasvoi kerrontaa tukevan väli-
neen roolista aineiston analyysin aikana omaksi kerronnalliseksi aineistoksi.  

Elämänviivoja aineistona voi lähestyä ensinnäkin omana kerronnallisena 
muotonaan, jossa henkilön tapa tuottaa tarinaa on enemmän visuaalinen kuin 
sanallinen. Kysymys on tällöin ensisijaisesti ilmaisumuodosta ja sen edellyttä-
mästä analyysitavasta. Toinen tapa elämänviivan tulkintaan on tarkastella sitä 
kerrotun elämänkertomuksen jäsentäjänä, jolloin lähtökohtana on kerrottu tarina, 
jota elämänviiva kehystää ja osoittaa elämänkulun käänteitä. Pidän lähtökoh-
tanani ennemminkin tapaa, jolla elämänviivaa käsitellään kuin kertomusta sinän-
sä, analysoidessani seuraavassa elämänviiva-aineistoa tarkemmin (vrt. Räsänen 
1993, 13–17). Moni-ilmeisyydestään huolimatta elämänviiva on kertomuksen 
monitasoisuuteen verrattuna tiivistys. Aika ja paikka ulottuvuuksina on vielä 
mahdollista hyvinkin sijoittaa viivan muotoihin, mutta esimerkiksi elämänkoke-
muksen ja elämän tapahtumien takaumat ja muistelu syklisenä prosessina jäävät 
viivassa tavoittamatta. Näin viiva on myös yksinkertaistus moniulotteisesta ja -
tasoisesta ilmiökentästä. 

Miesten haastattelun aikana piirtämiä elämänviivojen muotoja voidaan avata 
Kenneth Gergenin (1994, 193–197; ks. myös Jokinen 2000, 133) esittämien ker-
tomusten alkeismuotojen (Rudimentary Forms of Narrative) avulla. Narratiivin 
alkeismuotoina Gergen erottaa stabiilin, progressiivisen ja regressiivisen kerron-
nan. Kyseessä on kertomuksen, narratiivin, sisäisen rakenteen jäsennys, joka 
kuvaa kokonaiskertomuksen etenemisen perusmuotoja suhteessa kertomuksen 
sisällölliseen rakenteeseen (ks. kuvio 23 s. 190).  
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Kuvio 23. Kertomuksen alkeismuodot (Gergen 1994, 196) 

Stabiili (N1 ja N2) kerronta yhdistää kertomuksessa tapahtumat niin, että yksi-
lön elämänkulku pääasiallisesti on tarinan päättyessä muuttumaton suhteessa 
alkutilanteen arvioon. Elämä kulkee tällöin arvioitavalla ulottuvuudella tasaises-
ti, joko positiivisessa tai negatiivisessa tasossa. Progressiivinen (N3) kerronta sen 
sijaan sitoo tapahtumia yhteen siten, että elämänkulun suunta on selkeästi ko-
hoava alun negatiivisesta tasosta lopun positiiviseen tasoon ja regressiivinen (N4) 
kerronta puolestaan liikkuu arvioitavalla ulottuvuudella positiivisesta tasosta 
alaspäin. (Gergen 1994, 195–196) 

Tässä aineistossa miesten piirtämät elämänviivat etenevät heidän oman mää-
rittelynsä mukaisesti heidän itse valitsemastaan lähtökohdasta haastattelun ajan-
kohtaan (syksy 1999) saakka. Elämänviivaan he ovat näin sisällyttäneet oman 
arvionsa mukaan heille merkitykselliset tapahtumat ja käänteet ja arvioineet nii-
den merkitystä elämälleen, jolloin niitä voidaan pitää heidän itsensä luomina 
oman elämänkertomuksensa muodon tulkkeina (ks. liite 6.). Muodot vaihtelevat 
ensinnäkin selkeästä linjaviivasta kaareviin tai kulmikkaampiin viivamuotoihin. 
Toisaalta viivoissa muotojen siirtymien intensiteetti vaihtelee piirtäjän kerronta-
käsikirjoitukseen sisältyvän aikajänteen ja kerronnan tapahtumaherkkyyden mu-
kaisesti. 

Kun elämänviivoja suhteuttaa Kenneth Gergenin esittämiin kertomuksen ra-
kenteen alkeistyyppeihin, ne voi piirretyn viivan alku- ja loppukohdan tasoeron 
perusteella sijoittaa progressiivisten (Jaakko 63, Kalevi 59, Juhani 64, Kari 43, 
Esa 40 ja Heikki 44) ja regressiivisten (Matti 45 ja Pekka 44) kertomusten ryh-
mään. Ongelmalliseksi ryhmittelyn tekee kuitenkin se, että jokaisen elämänvii-
van sisällä voi helposti havaita sekä stabiileja, progressiivisia että regressiivisiä 
jaksoja, joita tässä merkityksessä voidaan kuvata elämänkulun sekvensseinä. 
Elämänviivat ja niihin liittyvät elämänkertomukset muodostavatkin jokainen 
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omanlaisensa kokonaisuuden, jossa elämäntapahtumat punoutuvat yhteen mies-
ten omien arvioiden mukaan nousevasti ja laskevasti etenevinä sekvensseinä, 
jotka rytmittävät niin piirrettyä elämänviivaa kuin elämänkertomusta. Sekvens-
sillä tarkoitan elämänviivassa olevia pienempiä jaksoja (nousujen ja laskujen 
vaihtelua). 

Sekvenssien näkökulma muodostuu Simo Mannilan (1993, 38–41) työhisto-
riaa ja syrjäytymistä käsittelevän tutkimuksen ideasta. Yksilöllinen elämänkulku 
nähdään yhteiskunnallistuvan sosiaalisen rakenteen tasolla urana tai positioiden 
sekvensseinä ja yksilöllis–eksistentiaalisella tasolla se ilmenee biografisena per-
spektiivinä, joka pohjautuu elämänkulun tapahtumiin ja kehityskulkuihin. Anneli 
Pohjola (1994, 20–21) korostaa elämänkulun prosessimaisuutta sen sijaan, että 
elämä jäsennettäisiin peräkkäisten vaiheiden sarjana (life course). Sekvenssit 
elämänviivassa näkyvinä muotoina merkityksellistyvät elämänkertomuksessa, 
jolloin elämänviivassa ei ole kysymys pelkästään nousevista tai laskevista sek-
vensseistä, vaan aina niiden suhteesta kertojan elämänkertomuksen kokonaisuu-
teen. Taustatekijöinä ovat tällöin ensinnäkin ikä, joka asettaa yksilön elämänku-
lun historiallisen ajan yhteyteen ja näin määrittää kulloinkin meneillään olevan 
elämänvaiheen. J.P. Roosin (1985; ks. myös J.P. Roos 1988, 25–30; Virtanen 
2001) käyttämä sukupolven käsite jäsentää tässä merkityksessä elämänkulun 
suurempiin sykleihin, joiden rakenteet merkityksellistyvät ihmisen elämän aika-
na. Toinen elämänkulun keskeinen taustatekijä ja elämänkulkua määrittävä tekijä 
on sukupuoli.  

”Monet iän ja sukupuolen vaikutukset elämänkulkuun ja sen siirtymävaiheisiin 
on yhteiskunnassa normitettu laein ja säännöksin, mikä näkyy mm. koulutusta, 
avioitumista, lastenhoitoa ja siihen liittyviä tukia, asevelvollisuutta ja eläkkeelle 
siirtymistä koskevassa oikeusnormistossa. Tämä on osa elämäntapahtumien 
ajoittamisen ja sukupuolispesifisyyden normaalibiografista määrittämistä.” 
(emt., 38–39) 

 
Elämänviivojen tarkastelun lähtökohtana onkin se, että ne osoittavat sekvens-

sien suunnan vaihtokohtina eli kulminaatioina elämänkulun muuttumisen paik-
koja ja visualisoituna niiden ajallisia sijoittumisia miehen elämänkertomuksessa 
(vrt. Räsänen 1993, 13–14). Elämänviivassa nousevan sekvenssin päätöskohdas-
sa on elämäntapahtuma, jossa saavutetaan jotakin tärkeää tai tullaan tilanteeseen, 
joka miehen oman arvioinnin mukaan on hänen elämänkululleen merkittävän 
myönteistä. Yleisimmin tällaisia ovat puolison kohtaaminen ja parisuhteen muo-
dostuminen, lasten syntymät, opiskelun päättyminen, tervehtyminen työkuntoi-
seksi, talouden koheneminen ja työtilanteen vakiintuminen. Laskevan sekvenssin 
päätekohdasta löytyvät puolestaan erilaiset menetykset ja vastoinkäymiset, kuten 
läheisen kuolema, terveyden menetys ja työttömyys. Kokonaiskertomuksen visu-
aalinen muoto elämänviivana määrittyykin näin ollen sen perusteella, missä koh-
taa omaa elämäänsä mies kertomisensa hetkellä on, jolloin elämänviiva kerto-
muksen kokonaisuudessa on suhteutettava kertojan elämänvaiheeseen. Vastaa-
vasti viivan tulkinnassa osana elämän kokonaisuutta on huomioitava kertojan 
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oma ratkaisu kunkin sekvenssin sisäisestä logiikasta, jolloin esim. Matin kerto-
muksessa laskevan sekvenssin sisällä on myös nostavia elementtejä. Kysymys on 
elämänkulun todellistumisesta suhteessa ympäristöönsä (Pohjola 1994, 21). 

Matti: ”Voi olla tietysti jotkut tapahtumat, tää on nyt tietysti väärin se, että mä su-
kellan alah täs vaiheessa, kun meille syntyi viimeisin lapsi. Että kyllä sekin 
on aina sellainen, että se ei tuota niin. Niin joo, tuo oli mikä mua tuota niin, 
oli just tuo katovuosi ja taas –87 ja saman aikaisesti tuota niin meillä täs 
navetas oli aika rajusti vastoinkäymisiä. Ja mä niinku todella kaduin, että 
mä oon ikään navettaa tehenykkään ja kadun tuotantosuuntaa, kadun kaik-
kea mahadollista niin se tietysti meni vähän. /…/ No sovitaan niin, että kun 
meille syntyi se lapsi, niin se ei sen takia menny alemman. Jos olis ollu se 
vielä, että sitäkään ei olisi ollu, se olisi käyny vielä alempana.” (Matti 45) 

 
Elämänviivojen kokonaisuuden muotoja kuvaan tästä eteenpäin kehittyvinä 

(progressiiviset), taantuvina (regressiiviset) ja tasaisina (stabiilit) viivoina. Kuvi-
oissa 25 ja 26 on esitetty tarkemmin kaksi erilaista tapaa käyttää elämänviivaa 
oman kerrontansa tukena ja näkökulmana elämänkertomukseen. Kahden viivan 
malli oli yhden miehen ratkaisu ja yhden viivan käyttö muiden miesten ratkaisu 
elämänviivan piirtämiselle. 

Yhden viivan elämänviivassa (ks. kuvio 24 s. 193) tapahtumat jäsentävät 
elämänkulkua ja antavat tarinalle kronologisesti etenevän juonen: lapsuus, kou-
luaika armeija, opiskelu, parisuhteen syntyminen, perheen perustaminen, työ-
elämä jne. Kronologisuutta vahvistavat usein näkyviin merkityt vuosiluvut. Yh-
den viivan mallissa tapahtumat ja niihin liittyvät tunteet kutoutuvat yhdeksi ko-
konaisuudeksi, jota vasta kerronta purkaa näkyväksi. Kronologisuus merkitsee 
tässä yhteydessä myös lineaarisuutta ajan suhteen, mitä on pidetty miesten ker-
tomusten eräänä ominaispiirteenä (ks. esim. Julkunen 1985; Vilkko 1997, 124). 
Mallin kuvaukseen olen poiminut Esan elämänkertomuksesta osia osoittamaan 
vuosilukujen elämäntapahtumia jäsentävää luonnetta. 

Esa: ”Joo no tuota, tuota tuohon vois tietysti pistää vuosluvun 1959. Tai en minä 
tietysti muista siitä syntymästä. Eiköhän se sillon, jos niinku itteään ajattel-
lee, niin se varhaislapsuuden aika niin jonnekki tuonne. /…/ Oon leuhkinu 
näille nykysille nuorille ja lapsille, että minä muista sen Elviksen, mutta ai-
ka huonosti. No tuota jos tätä, –66 syksyllä tietysti ensimmäinen merkki-
paalu, jos sitä ajatellaan näin niin oli koulunkäynnin aloittaminen. /…/ Että 
peruskouluvaihe päättyy tuolla –73 ja no sitte, eiku hetkinen eihän se –73 
päättynyt missään nimessä vaan myöhemmin –76. /…/ Nimittäin tuota –83 
vuona tapasin yhen (nimi). Ja –84 kevväällä sitte mentiin naimissiin. /…/ 
Mutta tuota siten tässä 1998 tienoilla. Oikeestaan nämä viimeset vuojet niin 
tuota, minä piirtäsin tämän viivan tänne ylöspäin ja näyttää, että omasta tai 
itestä käsin arvioijen niin suunta on semmonen, että liikutaan tuon viivan 
tuolla ihan reilusti paremmalla puolella.” (Esa, 40) 
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Kuvio 24. Vuosilukuihin ja tapahtumiin perustuva yhden viivan malli elä-

mänkertomuksen jäsennyksenä (Esa 15.12.1999) 

Tarinoiden kertominen haastattelutilanteissa etenee kertojan ehdoilla alkaen 
tarinoiden lähtöpisteestä, joka on yleensä lapsuus ja siihen liittyvät kokemukset. 
Lapsuudesta edetään kouluajan ja nuoruuden kautta aikuisuuteen perhe- ja työ-
elämän tuomien käänteiden mukaisesti (vrt. Levinson 1979, 29–50). Tarinoiden 
rakennetta voisi luonnehtia siten, että tuotetut elämänkertomukset ovat muodol-
taan enemmän (aika)kronologisia kuin tapahtumajäsenteisiä, mikä varsinkin 
vuosilukujen kautta jäsentyvässä elämänviivassa on hyvin näkyvissä (ks. Vilkko 
2000, 78–80; Sintonen 1999, 173). Anni Vilkko (1997, 102) liittää havainnon 
tarinoiden kronologisuudesta elämänkertojen lukemisen tapaan siten, että esim. 
juuri tarinan elämän vaiheittainen eteneminen (aikakronologisuus) paljastuu 
yleensä lukijalle tarinoiden välittömänä havaintona. Välittömien havaintojen 
lukeminen ei kuitenkaan riitä, vaan tarinoiden lukemisessa on edettävä lähilu-
kuun, mikä mahdollistaa elämäntapahtumiin perustuvan analyyttisemman tarkas-
telun. 

Kahden viivan piirtämistä käyttänyt Matti (kuvio 25 s. 194) halusi erottaa 
elämänviivassaan työn (katkoviiva) ja siihen liittyvät tapahtumat tunne-elämän 
kulkua kuvaavasta viivasta. Ajatus kahdesta viivasta on mielestäni oivallinen 
ratkaisu siksi, että merkittävissä elämänkokemuksissa tilanteeseen liittyvä fyysi-
nen rasite, tunne-elämän resurssit sekä kokemukset ovat usein toisiaan tukevia. 
Fyysisesti raskaamman vaiheen läpivieminen on mahdollista, kun elämän koko-
naisuudessa on ”joustoa” tunne-elämän kautta ylläpidettävään jaksamiseen. Vas-
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taavasti työ tarjoaa elämälle jatkuvuutta myös sellaisina aikoina, jolloin tunne-
elämän osalta elämän kulku on heikommalla. 

Matti: ”Kun rakentaminen on yhtä aikaa sellaista, että mennähän alahaalta siis 
että on niin ku mieli sekä alahalla että ylähäällä yhtä aikaa. Se uupumus 
painaa sitä mieltä alaha ja toisaalta rakentamisessa on aina sellaista syn-
tymisen toivorikasta ajatusta, että nyt tapahtuu jotakin, kun mä teen nyt 
näin. Että tuota se on niin kun molempia yhtä aikaa, että taisteloo sen uu-
pumuksen kans.” (Matti, 45) 

 
Vaikka Matin piirtämässä kahden viivan elämänviivassa on samaa aikakrono-

logisuutta kuin edellä esitetyssä yhden viivan elämänviivassakin, tuo tunteiden ja 
työn erottaminen visuaalisena ratkaisuna elämänviivan rakenteeseen uusia ulot-
tuvuuksia ja rikkoo myös suhdetta aikaan ja paikkaan. Samaan hetkeen sijoittuu 
erilaisia tapahtumia ja kokemuksia. Narratiivin perusmuotojen mukaisesti Matin 
piirtämä elämänviiva sisältää lähinnä tragedian aineksia, mutta kerronnallisesti 
se on kuitenkin hyvin myönteinen ja elämänuskoinen kertomus, mikä tulee nä-
kyviin juuri tunteiden ja työn viivojen vuoropuheluna. 

 

 
Kuvio 25. Kahden viivan malli elämänkertomuksen jäsentäjänä  

(Matti 26.10.1999) 

Kahden viivan malli on siten omalla tavallaan kiteytys elämänkulun kokonai-
suudesta, jossa elämän eri osa-alueet muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuu-
den. Työn ja tunne-elämän viivan piirtämistä elämänviivan kuvana Matti perus-
telee seuraavasti: 
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Matti: ”Sanotaan että tässä on vuos –80 ja tuossa vuosi –90. Teen vielä täl-
laisia apuviivoja jokka on ollu elämässä sellaisia. (piirtää) Kuinkahan 
korkealta mä alotin sillon, kun mä naimisiin menin. Se on ainakin, 
että mun elämää on sävyttänyt hirvittävästi rakentamiset ja mä yritän 
niin kun ensin miettiä jo sitä, että minkälaisia ne ollu mun elämälle 
ittesänsä. /…/ Mä piirrän kaks viivaa tähän täs vaiheessa, että tuota 
niin ehkä tuo rakentaminen oli vähän tuollaasta. Sitte tuota tossa se 
putos. Sanotaan nyt näin, että se meni … välillä aika sanotaan, että se 
kävi tuolla alahaallakin /…/ Mä oon luonteeltani aika optimistinen 
ihminen kuitenkin. Mä oon aika perusmyönteinen, etten mä kauhian, 
ainakaan vielä tarvinnu missään masennuksen syövereis pyörähtää, 
mutta mä kuitenkin piirrän sen apuviivankin ittelleni. Mä piirrän sen 
nyt, vaikka sen nuan, koska se on, se käy tuolla, rakentaminen nuan 
ja mä piirrän tän itte asiassa sellaisena ... tätä vois sanoa melekeen, 
että tämä on tällainen … tämä ehkä symbolisoi enempi sitä työtä mi-
tenkä mä teen. Oon elämässäni teheny töitä … tää on työn viivaa. 
/…/ Ja sitte tämä tunteitten, tunteitten niin se on taas sitte. Tuota se 
näin ja täs tuli vielä enempi ja sitte se käy tuolla.” (Matti 45). 

 

Matin ratkaisu kahden viivan piirtämisestä on mielenkiintoinen myös siksi, 
että perinteisesti miesten maailman hahmottamistapaa on kuvattu yksiselittei-
semmin työkeskeisenä ajatteluna, jossa tunne-elämän osuus on merkitykseltään 
elämän jäsentäjänä marginaalisempi.  

Elämänviivojen muotojen perusteella miesten elämänkertomukset ovat pää-
sääntöisesti myönteisiä (ks. liite 6). Positiivisten jaksojen osuus elämänviivojen 
kokonaispituuksista on selkeästi suurempi kuin negatiivisten. Ainoastaan Jaakon 
elämänviivan alusta puolet on piirrettäessä jäänyt negatiiviselle puolelle. Jaakko 
itse määrittelee elämänsä nousujohteiseksi, mikä on helposti nähtävissä myös 
elämänviivan muodosta. Hän sijoittaa siirtymisen elämänkokemusten positiivi-
selle puolelle hän sijoittaa elämänvaiheeseen, jossa erityisesti työelämän osalta 
taloudellinen pärjääminen alkoi, ja myös perhe-elämä oli tasapainoista.  

Jaakko: ”Mä olin, sivutoimisesti hoidin kolme vuotta tään päätoimen lisäksi. Eli 
mulla oli kaksi työtä. Mä tein iltaisin ja viikonloppuisin tätä hoidin. Alotin 
– 76 vuonna sen ja tein sitä kolme vuotta. Kahta työtä päällekkäin. Siitä se 
nousu alkoi. Sanotaan niin taloudellisesti ja menestyminen ja kaikki. Eli sii-
tä mä oon sitä viivaa ny ja kyllä mä koen sen niin, että vaikka mäkin oon 
lähteny tuolta ilman koulutusta niin kyllä mä lopuksi pistäisin itteni vähän 
tonne. Kyllä mä edelleenkin oon, että ei se, että ne tämmöset sitä jää, että 
pitää niin kovin muistella niitä vuosia, että tällainen nousujohteinen se on. 
/…/ Kyllähän tietysti peruslähtökohta on se mitä täältä – se sisu kasvanu, 
että ei ollu mitään vastoinkäymisiä. Perhe oli kasassa, lapset kävi koulua, 
saatiin olla terveitä, ei ollu huolia.” (Jaakko 63) 

 
Jaakon elämänviiva jäsentääkin elämänkertomusta, jossa ehkä selkeimmin 

tiivistyy vaatimattomista oloista kovalla työllä ja sisukkuudella rakennettu elä-
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mänkulku. Elämänviivassa laskut ovat maltillisia, suunta on koko ajan nouseva 
ja positiivisen osuuden tavoittaminen perustuu omaan työhön: ”Mä oon aivan 
peruskoulupohjalta lähteny, tuota kansakoulupohjalta työelämään, sillä lailla 
taistellu tätä leipää ja mielestäni onnistunu oikeen hyvin.” (Jaakko 63) Jaakon 
elämänviivan kanssa rakenteellisesti samankaltaisia ovat Kalevin, Juhanin ja 
Karin elämänviivat. Niiden alku on joko kokemusten negatiivisella puolella tai 
läheltä nollatasoa ja ne etenevät notkahduksista huolimatta elämän kokemusten 
positiivisella puolella nousujohteisina elämänviivan piirtämisen ajankohtaan 
saakka. Kun Jaakon elämänkulussa siirtyminen pysyvästi positiiviselle jaksolle 
sijoittuu 40 ikävuoden tienoille, niin Kalevin, Juhanin ja Karin elämänviivassa 
siirtymä sijoittuu vastaavasti kouluikään. Jaakkoa, Kalevia ja Juhania yhdistävät 
elämänviivan muodon lisäksi ikä ja se, että heillä elämänkertomuksissa vaatimat-
tomista oloista omalla työllä ja sisukkuudella on saavutettu se mihin nyt voidaan 
olla tyytyväisiä. Nämä elämänkertomukset ovatkin osa sitä suomalaisen yhteis-
kunnan keskeistä menestystarinaa, joka usein yhdistää sodan jälkeisen jälleenra-
kentamisen sukupolvea (J.P. Roos 1987, 55). Karin nousujohteinen elämänker-
tomus rakentuu sitä vastoin vähemmän työn ympärille ja siinä ovat kerronnalli-
sesti enemmän esillä perhe sekä erityisesti asuminen ja elinympäristö. 

Kehittyvistä elämänviivoista, joissa pääosa viivasta on elämänkokemusten 
positiivisella puolella, mutta elämänkulun aikana käydään myös negatiivisella 
puolella, Esan ja Heikin elämänviivat ovat muodoltaan samankaltaiset ja muo-
dostavat edellisten rinnalle toisen ryhmän. Kumpikin aloittaa elämänviivansa 
piirtämisen lapsuudesta ja siihen liittyen läheltä nollatasoa. Nousujohteisen elä-
mänviivan nousut liittyvät puolison tapaamiseen, avioliittoon ja lasten synty-
mään sekä työelämän onnistuneisiin kokemuksiin ja taloudelliseen hyvinvointiin. 
Lyhyeen negatiiviseen jaksoon, joka kummallakin sijoittuu 30–40 ikävuoteen, 
elämänviivan vie toimeentulon heikkeneminen (taloudellinen epävarmuus ja 
lama-aika) ja henkilökohtainen vastoinkäyminen (asunnon tulipalo ja vanhempi-
en avioero). Esa ja Heikki ovat syntyneet 1950–luvulla, samoin kuin Kari, ja 
elämänkertomuksen rakenteen sekä elämänviivan muodon osalta he muodosta-
vatkin yhteisen ryhmän, vaikkakaan Karin elämänviivassa ei sen alun jälkeen ole 
käännettä negatiiviseen elämänkokemukseen.  

Elämänviivan positiivisten ja negatiivisten jaksojen mukaisesti kolmannen 
ryhmän muodostavat Matti ja Pekka. Heidän elämänviivansa on ensinnäkin taan-
tuva ja toiseksi heidän elämänviivoissaan on useampia poikkeamia negatiiviselle 
tasolle. Varsinkin Pekan elämänviiva, joka alkuosaltaan kulkee korkealla positii-
visena, poikkeaa terävästi, mutta kuitenkin lyhyinä jaksoina negatiivisten koke-
musten puolelle. Se on voimakkaimmin taantuva elämänviiva ja tässä suhteessa 
erilaisin piirretyistä elämänviivoista. Matin elämänviiva työn ja tunteitten viivan 
ratkaisuna on puolestaan taantuvasta linjastaan huolimatta positiiviseen odotuk-
seen päättyvä ja erityisesti kerronnassa myönteinen. Lisäksi Matin piirtämä elä-
mänviiva poikkeaa muista siinä, että sen lähtökohtana on avioliiton solmiminen, 
mikä ajankohtana kaikissa elämänviivoissa nostaa piirretyn viivan korkealle. 
Matille se oli itsestään selvä aloitusajankohta ja siten viivan lähtötasokin mää-
räytyi korkealle: ”Elikkä mää kyllä mää nyt sanoisin, että ainakin kun me naimi-
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siin lähärettiin, me lähärettiin korkialta, jos tämä on nyt korkia sun mielestä.” 
Matti päätyy elämänkertomuksessaan odotukseen, jossa työ ei enää muodostuisi 
elämänkulussa niin rasittavaksi kuin aikaisemmin, ja viiva päätyy positiiviselle 
puolelle. Tunteissaan hän jää lopussa nollaviivan tasolle johtuen siitä, että EU 
”on teheny sitte sellaisen sanotaan, että oikeestansa sellaisen suhteellisen tuollai-
sen tasapaksun olon mulle ainakin, että tuota niin se ei aiheuttanu mitään trau-
maattista, mutta se on vieny multa pikkuusen sellaista pontta.” 

Olen sijoittanut positiivisten ja negatiivisten jaksojen perusteella miesten piir-
tämät elämänviivat kolmeen kategoriaan: lineaarisesti kehittyvät, vaihtelevasti 
kehittyvät ja vaihtelevasti taantuvat. Kenneth Gergen (1994, 196–197) on jäsen-
tänyt narratiivien alkeismuotoja edelleen neljään kertomustyyppiin. Traagisessa 
(Tragic) narratiivissa kertomus putoaa nopeasti alun progressiivisesta lähtökoh-
dasta regressiiviseksi. Vastakohtana tragedialle on kertomuksen muodon perus-
teella komedia–romanssi (Comedy-Romance), jossa regressiivistä narratiivia 
seuraa progressiivinen narratiivi. Jos narratiivin progressiivisen alun jälkeen ker-
ronnassa seuraa stabiili narratiivi, on kyseessä ”loppu hyvin kaikki hyvin –
kertomus” (Happily-ever-after). Neljäntenä muotona on sitten ”menestystarina” 
(Heroic Saga), joka koostuu progressiivisten ja regressiivisten narratiivien sarjas-
ta. (ks. myös Gergen & Gergen 1983)  

Lineaarisesti kehittyvät, vaihtelevasti kehittyvät ja vaihtelevasti taantuvat 
elämänviivat asettuvat Kenneth Gergenin (1994) narratiivien tarkempaan tyypit-
telyyn siten, että lineaarisesti kehittyvät elämänviivat muistuttavat kertomuksena 
”loppu hyvin kaikki hyvin -kertomusta”, kun taas vaihtelevasti kehittyvissä elä-
mänviivoissa on samaa kerronnallista ajatusta kuin on ”menestystarinassa”. Vas-
taavasti vaihtelevasti taantuvat elämänviivat sisältävät narratiivien tyypittelyssä 
rakenteellisesti ja myös sisällöllisesti enemmän tragedian piirteitä. 

Kun edellä esittämääni kolmen kategorian jakoa tarkentaa miehen ikäryhmäl-
lä, muodostavat vanhemman ikäluokan miesten elämänviivat oman ryhmänsä, 
kun taas nuorempien miesten piirtämät elämänviivat jakautuvat kolmeen ryh-
mään (taulukko 6 s. 197).  

Vanhempien miesten elämänviivat ovat lineaarisesti nousevia ja kertovat si-
ten tyytyväisyydestä omaan elämään, kun he arvioivat sitä tästä päivästä taakse-
päin katsottuna. Nuorempien miesten elämänviivoissa sen sijaan näkyy selvem-
min piirtämisen ajankohta, jolloin viivojen muodoissa on mukana myönteisyyttä, 
sankaritarinaa ja tragediaa. (vrt. Gergen 1994, 199–201; ks. myös Kuosmanen 
2001, 205–207.) 
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Taulukko 6. Elämäviivat ja ikäluokka 

 Elämänviivan muoto 
 Kehittyvät Taantuvat 

Ikäluokka lineaarinen1 vaihteleva2 lineaarinen vaihteleva 

Nuorempi Kari, 43 Esa, 40 
Heikki, 44 

 Matti, 44 
Pekka, 44 

Vanhempi Jaakko, 63 
Kalevi, 59 
Juhani, 64 

   

1 elämänviivan lähtökohdan negatiivisen poikkeaman jälkeen viiva jatkaa positiivisena 
2 elämänviiva vaihtelee lähtökohdan jälkeen negatiivisen ja positiivisen välillä 

 
Negatiivisten ja positiivisten jaksojen lukumäärien perusteella miesten piir-

tämät elämänviivat ovat valtaosaltaan myönteisiä. Ainoastaan Pekalla on muita 
viivoja enemmän negatiiviseen sijoittuvia piikkejä, mutta enemmistö hänenkin 
elämänviivansa jaksoista on selkeästi positiivisella puolella. Nuorempien mies-
ten elämänviivoissa negatiivisia jaksoja on enemmän kuin vanhempien miesten 
viivoissa. Jaakon elämänviiva on tässä suhteessa poikkeavin, sillä viiva jakautuu 
siinä kahteen osaan siten, että alusta noin puoleen väliin viiva kulkee negatiivi-
sella ja sen jälkeen positiivisella puolella. 

Riippumatta viivan muodosta vanhempien miesten elämänkertomukset ovat 
työkeskeisempiä, ja työ kuvautuu selvitettävänä haasteena ja välineenä parem-
paan elämään. Nuorempien miesten elämänkertomuksissa työ on edelleen läsnä, 
mutta sen merkitys on enemmän elämistä ylläpitävää ja sisällöltään mielekästä 
tekemistä. Heillä suhde työn tekemiseen yleensä ja varsinkin menneen sukupol-
ven tekemään työhön on kunnioittava. Näillä miehillä työ ei näin ollen häviä 
elämänkertomuksen sisällöstä sukupolven vaihtuessa, vaan pikemminkin työn 
ymmärtäminen ja suhde siihen muuttuu sukupolviryhmien välillä (vrt. J.P. Roos 
1987, 57). Matti Kortteisen (1992, 59–62) työn kunniaa jäsentävistä aprioritee-
teista varsinkin kolmas, jossa keskeistä on se, mitä työssä selviytymisellä saavut-
taa, kuvaa hyvin vanhempien miesten lineaarisesti kehittyviä elämänviivoja. 
Niissä lähtökohtana ovat heikot olosuhteet, mutta omalla työllä saavutetaan 
alkutilanteeseen verrattuna jotakin enemmän mutta saavuttamisesta voidaan olla 
myös ylpeitä. Nuorempien miesten työkytkentää on taas vaikeampi jäsentää sen 
enempää saavuttamisena kuin ulkopuolisen kovan maailman uhkana omalle 
miehisyydelle tai eksistentiaalisena yksinäisyytenä, jossa vain minä itse voin olla 
kaikkea vastaan. Kyse voisi olla enemmänkin kunniasta, joka liittyy työn teke-
miseen arvona sinänsä, oli työ sitten raskasta tai ei.  

Varsinkin Heikki, jonka elämänkertomuksessa työlle oppiminen muodostuu 
kantavaksi teemaksi, rakentaa työn tekemisestä kunniakysymyksen ja elämässä 
selviytymisen perustan. Vastaavanlainen työn tekemiseen punoutuva kunnian 
juoni löytyy myös Matin ja Esan elämänkertomuksista. Kun näistä kolmesta 
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miehestä Heikki ja Matti ovat maatalousyrittäjiä ja Esa virkamiesammatistaan 
huolimatta elämäntavaltaan hyvinkin agraarinen, on taustoitus työn tekemisen 
kunnioitukseen mahdollista jäsentää Tiina Silvastin (2001, 97–105) tapaan pri-
maarisosialisaationa tilan jatkajaksi tai ainakin sosialisaationa ylläpitää omalla 
työllään elämisensä edellytyksiä. Tulkintani mukaan kyseessä on pikemminkin 
työkeskeisen elämäntavan modifikaatio, jossa työn tekeminen ei ole haaste eikä 
kunnian lunastamista, vaan väylä toteuttaa omaa elämää. Moraalinen aspekti 
syntyy työn tekemisestä hyväksyttynä toimintatapana ja vastuun ottamisena it-
sestä ja läheisistä. 

Käännekohdissa elämänviivaa laskevia tapahtumia ovat erityisesti kuoleman 
kautta tapahtuneet menetykset. Läheisen kuolema kääntää viivan jyrkkään las-
kuun riippumatta siitä, sijoittuuko menetys lapsuuteen vai elämän myöhempään 
ajankohtaan. Vastaavasti tasaisen lapsuudenajan viivan taustalla on se, että ei 
ollut kokemuksia läheisten menetyksestä, kuten esim. Heikin kuvaus lapsuudes-
taan osoittaa. 

Toinen laskevien sekvenssien ryhmä ovat toimeentuloon ja henkilökohtaisiin 
koettelemuksiin liittyvät tapahtumat. Makrotalouden vaihtelu näkyy elämänvii-
voissa 1990–luvun alkupuolelle sijoittuvina laskuina, joiden syvyys riippuu mie-
hen elämäntilanteesta. Lama-ajan notkahdus näkyy syvimpänä Esan elämänvii-
vassa, joka putoaa elämänkokemusten negatiiviselle puolelle. Laskevan sekvens-
sin taustana on taloudellisen tilanteen epävakaus, mutta myös samaan ajankoh-
taan sijoittuva omien vanhempien avioero, joka ”näihin aikoihin hyvin, hyvin 
monia mutkia aiheutti.” 

Esa: ”Perhe oli hankkinut tai olttiin hankittu oma talo, asunto, ja tuota het niinku 
seuraavana vuonna sitte tulotaso romahti oikeen perusteellisesti ja sitte oli 
tämmöstä viivan alapuolella käyntiä tuota /…/ mutta sitte tuota hiljalleen 
mehän hissau´uttiin vähän ylöspäin ja elämä palasi silleen normaaliin uo-
miinsa.” (Esa 40) 

 
Kalevin ja Heikin elämänviivoissa vastaavan ajankohdan lasku on myös sel-

västi näkyvissä, mutta heidän viivansa taso säilyy edelleen elämänkokemusten 
positiivisella puolella, vaikkakin tapahtuman merkitys Kaleville on suuri, koska 
hän siinä vaiheessa joutuu työttömäksi pitkän työhistoriansa jälkeen.  

Kalevi: ”Siellähän on nyt vaihtu ajan mittaan millon tuli tietokoneet ja kaikki, mut-
ta kuitenkin, että siellä sitten olin kaksikymmentäkaksi vuotta ja sitten vii-
mein –91 tuota niin kato ku jatkuvasti, no lama ja lama, mutta kauitenkin 
vähennettiin väkeä. Sitte tuli vaan munkin vuoro, että poistettiin vuonna –
91. Sitte jäin työttömäks ja tuota sitte, no mä jäin siihen päivärahalle ja tuo-
ta eihän sitte kun yli 50 tietää, että tuota ei siinä nyt kovin suuret, mutta 
tuota en mä nyt sitte niin vakavasti ottanu, kato ku mulla ei ollu velekaa-
kaa.” (Kalevi 59) 

 
Kalevin elämänviivassa lama-ajan ja työttömäksi jäämisen laskua seuraa 

nousu, joka päätyy piirtämisen ajankohtaan tultaessa hänen elämänviivansa kor-
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keimpaan kohtaan. Laskujen jälkeen seuraava loivempi tai jyrkempi nousu onkin 
tyypillistä miesten elämänviivoissa niiden pääosin kehittyvän muodon mukaises-
ti. Myönteiset käännökset rytmittyvät yleisemmin perheen elinkaaren mukaisesti. 
Nämä tapahtumat ovat usein myös jyrkimpien nousujen taustana, kuten Juhanil-
la, jonka kohdalla avioliitto ja lasten syntymät erottuvat piikkeinä muutoin tasai-
sesti nousevassa viivan muodossa.  

Perheen merkityksestä miehen elämänkertomukselle saa hyvän kuvan myös 
Esan elämänviivasta, jossa muutoin lähellä nollalinjaa kulkeva viiva jännittyy 
kaarelle puolison tapaamisesta lasten syntymään saakka, mutta sukeltaa alas la-
ma-ajan vaikeuksissa. Piirtämisen ajankohtana alkavan uuden kaaren taustana 
ovat puolestaan työelämän uudet haasteet ja talouden vakiintuminen. Edellisten 
kaltainen ”perhekaari” näkyy myös Heikin elämänviivassa, jossa sen hetkeksi 
katkaisee henkilökohtainen katastrofi asuinrakennuksen tulipalon muodossa ja 
Matin elämänviivassa, jossa avioliiton solmiminen on lakipisteenä ja sitä seuraa-
vat kaarena lasten syntymät, minkä jälkeen viivan kaari on laskeva. Pekan hy-
vinkin vaihtelevassa elämänviivassa opiskeluajan ja omaan taloon muuttamisen 
nousujen välillä on myös selkeä perhekaari avioliiton solmimisen ja lasten syn-
tymän muodossa. 

Karin menetykset läheisten kuoleman muodossa muokkaavat muutoin lineaa-
risesti kehittyvää elämänviivaa. Hänelle perhekaaren jälkeen rakentuu uusi jakso, 
jossa elämänkertomuksessa keskeistä on uudelle asuinpaikalle muuttaminen, 
talon rakentaminen ja ennen kaikkea elämisen ympäristö. Rakentamiseen ja 
asumiseen liittyvät tapahtumat ovatkin miesten elämänkertomuksissa mukana 
omina tarinoinaan, mutta piirretyissä elämänviivoissa ne useimmin limittyvät 
muihin tapahtumiin. Selkeimmin rakentaminen erottuu Matin elämänviivassa, 
jossa hän piirtäessään työn ja tunne-elämän viivat erilleen kuvaa hyvin rakenta-
misen fyysistä raskautta työn viivan negatiiviseen ulottuvina kaarina, jolla vasta-
painona ovat samaan aikaan tunne-elämän viivan positiiviseen ulottuvat kaaret. 
Pekalla asunnon remontointiin liittyvä aika piirtyy laskuna, mutta remontin val-
mistuminen nostaa viivaan oman positiivisen kaarensa. Jaakon ja Kalevin oman 
asunnon rakentaminen limittyy puolestaan työelämän vaiheisiin, mikä näkyy 
heidän elämänviivoissa nousevina jaksoina. 

Taloudellinen pärjääminen nousujen kuvauksina on varsinkin vanhempien 
miesten elämänkertomuksissa vahvasti esillä (Jaakko ja Kalevi). Myös nuorem-
mat miehet kuvaavat elämänviivansa nousuvaiheita työelämän myönteisillä muu-
toksilla ja siihen liittyen myös talouden kohenemisella, joskin heillä taloudelli-
nen pärjääminen tulee näkyvämmäksi vasta lama-aikaa kuvaavissa tarinoissa. 
Niissä on jyrkkä pudotus ja sitä seuraava nousu (Esa ja Heikki) (vrt. J.P. Roos 
1987, 56–57). 

Vaikka piirretyt elämänviivat ovat yhtä ainutkertaisia ja omakohtaisia mies-
ten oman elämänsä jäsennyksiä kuin kerrotut elämänkertomukset, on niiden 
muotojen lisäksi mahdollista havaita joitakin yhteisiä rakenteellisia piirteitä. En-
sinnäkin elämänviivojen positiiviset ja negatiiviset kulminaatiot piirtyvät kovin 
samankaltaisesti näkyviin, jolloin yksinkertaistettuna: 
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- tulevan aviopuolison kohtaami-
nen, avioliitto ja lasten syntymät 
piirtävät selkeät positiiviset hui-
put elämänviivaan 

- läheisen kuolema piirtää näkyvän 
negatiivisen aallonpohjan elä-
mänviivaan 

- toimeentulo ja taloudellinen pär-
jääminen pitää elämänviivan 
nousua yllä 

- taloudelliset vaikeudet ja toi-
meentulon epävakaus laskevat 
elämänviivan tasoa 

 
Toiseksi positiivisia sekvenssejä on enemmän kuin negatiivisia, mikä elä-

mänviivojen mukaan tulkittuna antaa mahdollisuuden ymmärtää miesten elä-
mänkertomukset myönteisinä. Miehet muodostavat toisenlaisen kertojajoukon 
kuin ns. kurjuusdiskurssissa miesten elämässä epäonnistumisia ja elämänkulun 
kurjistumista kuvaavat kertomukset. Haastatteluajankohdasta eteenpäin suuntau-
tuvaa aikaa kuvattaessa varsinaista epäilyä tulevaisuuden suhteen oli Matin ja 
Pekan elämänkertomuksissa, joista Pekka pohtii elämänkulkunsa suuntaa pa-
risuhteen näkökulmasta vakavin äänenpainoin, siten että ”voi jopa panna tähän 
kysymysmerkin.” Matin osalta tulevaisuuden pohdinta ankkuroituu erityisesti 
tuleviin ratkaisuihin EU:n suhteen ja siihen liittyen maatalouden toimintaedelly-
tyksiin. Samalla lasten ammatinvalinta ja tilan jatkumiseen liittyvät kysymykset 
liittyvät Matin kertomuksessa tulevaisuuden pohdintaan: 

Matti: ”Ja eihän niistä tiedä mitä ne tulevaisuudessa teköö, mutta senkin asian 
kans on joutunu ajattelemaan ja valamistautumahan, että tuota voi olla että 
tuohon ei välttämättä jatkajankaan nimeä.” (Matti 45)” 

 
Miesten elämänkertomuksissaan esillä pitämä perheen ja erityisesti lasten 

rooli vahvistuu pohdittaessa elämänviivan jatkumista tulevaisuuteen. Kun edellä 
perhe ja elämä perheen kanssa asettuivat selviytymisen kannalta yhdeksi keskei-
seksi ankkuripaikaksi, on lasten tulevaisuus samalla tavoin elämänviivan suun-
nan kannalta olennainen tekijä 

Juhani: ”No kun rauhassa saa, et mahdollisimman terveenä elää ja että lapsilla on 
elämässään hyvin. Kyllähän sitä nyt sit tässä vaiheessa ni ajattelee sitäkin ja 
elää sitte sitä kautta. Että nin jos lapsilla tulee vastoinkäymisiä, niin se 
merkitsee myöskin surua ja murhetta tottakai täällä meillä. Että sitte se te-
kee niitä laskuja aivan samalla lailla heidän elämässään, heidän elämänsä 
kautta kuin on tehny, on sitten omassa elämässä. Mä koen sillä tavalla, että 
se on notkahduksia ja stressiä ja tuota murhetta sitte näin.” (Juhani 64) 

 
Kolmanneksi elämänviivan vaiheet rytmittyvät miesten elämänkulun mukai-

sesti samankaltaisina vaiheina; tasaisen lapsuuden jälkeen tulee nuoruusvaihe 
koulutuksen merkeissä ja sitä seuraa perheen perustaminen ja työelämään siirty-
minen. Vaikka elämänviivansa piirtäneet miehet edustavat kahta ikäluokkaa, voi 
elämänviivojen rakenteesta ensin hahmottaa lapsuuden ja nuoruusajan sekvens-
sit, jotka lähtötasoltaan poikkeavat toisistaan, mutta jotka muodoltaan ovat 
useimmin tasaisia tai nousevia. Sen jälkeen on ensimmäinen varsinainen nousu 
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työelämään siirtymisenä ja/tai perheen perustamisena, jota puolestaan seuraa 
sekvenssinä tasaisempi tai nousuja ja laskuja sisältävä työelämän jakso. Elämän-
viivan laskevat sekvenssit ovat puolestaan joko henkilökohtaisiin menetyksiin 
(läheisen kuolema, työtapaturma, tulipalo) liittyviä tai makrotalouden (lama) 
vaiheeseen ankkuroituvia. 
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7. Orastavaa? 

Elämänkertomukset ovat olleet aineistona rikas ja elävä näkökulma maaseudulla 
asuvan miehen elämään. Tutkimuksen päätehtävänä oli kuvata miesten selviyty-
misen tapoja heidän omina kertomuksinaan. Elämästään kertovat miehet ovat 
kotoisin Etelä-Pohjanmaalta ja Pohjois-Savosta. Kaksi maakuntaa kertomusten 
taustana perustuu näkemykseen elinympäristön merkityksestä elämänkokemus-
ten ja elämäntilanteiden muotoutumiselle. Tutkimuskysymyksenä olivat ”Mitä ja 
miten maaseudun miehet kertovat elämästään ja selviytymisen tavoistaan?” Li-
säksi hain vastausta kysymykseen ”Miten miehen tilastollinen hyvinvointi jäsen-
tyy alueellisesti ja paikallisesti?”  

Tilastollisen hyvinvointitarkastelun avulla oli tarkoitus päästä ilmiön, maa-
seudun miehen hyvinvoinnin, äärelle. Tähän sisältyi implisiittisenä ajatus siitä, 
että tilastoihin tarttuva hyvinvoinnin kuvaus sirpaloituu siirryttäessä kuvaustasol-
la kohti yksittäistä miestä. Tulos hyvinvoinnin kuvan mosaiikista ei ole uusi eikä 
ennen kuulumaton, mutta varsinkin hyvinvointi-indikaattorikeskustelun näkö-
kulmasta mielestäni tärkeä. Kuten Pirkko-Liisa Rauhala ym. (2000, 203) totea-
vat, indikaattoritiedon ja muiden tietovarantojen yhdistäminen ja laventaminen 
laadulliseen lähestymistapaan on todellinen haaste hyvinvoinnin kuvaukselle. 
Tutkimuksen on päästävä lähemmäksi arkista elämisen tasoa. Kysymys on täl-
löin sekä menetelmällisestä aineiston hankintaan ja analyysiin liittyvästä ajatte-
lusta että hyvinvoinnin teoreettisesta ymmärryksestä. Kun hyvinvointitiedon 
merkitys yhteiskunnassa kasvaa, on luotava tiedontuotannon rakenteita, jotka 
mahdollistavat hyvinvointiperustaisen ohjauksen paremmin niin paikallisessa 
kuin alueellisessa päätöksenteossa. 

Tilastollisesti tarkasteltuna kuva miehen hyvinvoinnin alueellisesta raken-
teesta on samansuuntainen yleisen kansallisen hyvinvointitutkimuksen tulosten 
kanssa. Tutkimuksessa käytetyillä mittareilla hyvinvoinnista piirtyi näkyviin 
ensinnäkin karrikoiden läntisen ja itäisen sekä pohjoisen ja eteläisen alueellisesti 
erilaiset todellisuudet. Toinen tulos liittyy asuinalueen maaseutumaisuuden mer-
kitykseen. Miesten hyvinvoinnin kannalta siirtyminen kaupunkien läheiseltä 
maaseudulta syvemmän maaseudun suuntaan tai kaupunkimaiseen asuinympäris-
töön heikentää tilastoilla mitattua hyvinvointia. Hyvinvoinnin alueellisen raken-
teen yhteydessä näyttäisi edelleen vahvistuvan myös kulttuurinen ulottuvuus: 
miesten hyvinvointi lisääntyy siirryttäessä ruotsinkieliselle alueelle (esim. Hyyp-
pä 1990).  

Hyvinvoinnin kuvan mosaiikkimaisuus tarkoittaa sitä, että kun tarkastelun 
taustaksi valitaan hallinnolliset alueet (esim. maakunta tai seutukunta), kunkin 
alueen sisällä hyvinvointi eriytyy siirryttäessä pienempään alueyksikköön. Tässä 
tutkimuksessa käytetyt aineistot eivät mahdollistaneet kuntaa tarkemman paikka-
tietokannan käyttöä. Oletettavaa on, että mosaiikit olisivat edelleen hienojakoi-
sempia, kun tarkastelu siirtyisi kylä- tai asuinaluetasolle (ks. esim. Vaattovaara 
1998) ja lähemmäksi yksilöä. Mikä merkitys näin muodostuvalla tiedolla hyvin-
voinnin jakautumisesta sitten olisi, onkin oma tarinansa. Olennaisinta lienee kui-
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tenkin se, että tilastollinen tarkastelu hyvinvoinnin jakautumisesta on tavoittanut 
lähinnä hyvinvoinnin tilan erot ja myös muutokset ajan suhteen, mutta niiden 
taustat ja merkitys ovat jääneet vielä avoimiksi (ks. Rauhala ym. 2000, 198). 

Miehet ovat kertoneet elämästään miehinä – se lienee selviö. He ovat myös 
kertoneet elämästään miehelle. Kun nostan miesten kertomuksista esiin selviy-
tymiseen liittyviä rakenteita, ovatko ne selviytymisen peruspilareina erityisesti 
miehisiä siksi, että ne on rekonstruoitu miesten välisessä dialogissa? Olisivatko 
rekonstruktiot toisenlaisia, jos kuuntelijana, haastattelijana ja tulkitsijana olisi 
ollut nainen? Ehkä tarkoituksenmukaisempaa on ymmärtää miesten tarinoita 
maaseudulla asuvien miesten elämästä kertovina näkökulmina sitomatta niitä 
yksiselitteisesti vain sukupuolisuuteen, mieheyteen.  

Yksi esiin nouseva teema haastateltujen miesten elämänkertomuksista on 
miehestä puhumisen muutos. Miesten tarinoiden olennainen sisältö liittyy siihen, 
millaisena miestä kuvataan suhteessa siihen, miten miehestä on puhuttu ennen. 
Tämä näkyy muun muassa miehen mallien moninaistumisena siirryttäessä elä-
mänkertomuksissa tähän päivään. Miehenä olemiseen sisältyy tänään arjen vas-
tuunjaon tasapuolisuutta puolison kanssa enemmän kuin aikaisemmin ja myös 
isänä olemisen jäsennystä, jossa erityisesti aika ja läheisyys ovat merkittäviä. 
Kuvaamisen muutos antaa mahdollisuuden nähdä myös merkkejä hegemonisen 
maskuliinisuuden taustan murtumisesta (ks. Kuosmanen 2001, 208), kun miehet 
itse jäsentävät miehenä olemista uudella tavalla. Tämä on mahdollista ainakin 
sillä varauksella, että haastateltujen miesten tarinoissa on erilaisia tapoja ymmär-
tää mieheyttä ja sen erilaisia tunnusmerkkejä. Samankaltaista puhetta miehen 
kuvan muutoksesta on niissä elämänkertomusten teemoissa, jotka liittyvät mie-
hen paikan määrittymiseen perheessä ja työelämässä, elämän perustan rakentee-
seen työn ja perheen välillä ja miehen kuvan siirtymiseen sukupolvelta toiselle. 

Mikko Lehtosen (1999) käsitteitä hyödyntäen miesten elämänkertomuksissa 
on orastavia miehisyyksien aineksia ja sen rinnalla muutokseen liittyen puhetta 
vallitsevan hegemonisen miehisyyden aineksista. Näyttäisikin siltä, että haastel-
tavat miehet tekevät tai ainakin haluavat tehdä elämänkertomuksissaan eroa 
menneeseen ja hakevat muutosta oman miehisyytensä suhteen. Vaikka liike on 
hidasta, on sekin liikettä, ja myös miehet voivat muuttua (Sipilä 1994, 31; Segal 
1990, xiii). 

Selviytymisen näkökulmasta miehet kertovat monista erilaisista asioista ja 
tekijöistä, jotka liittyvät heidän omaan elämäntilanteeseensa. Selviytymisen omi-
naispiirteet ovatkin siten ymmärrettävissä vain osana kunkin kertojan omakoh-
taista kerrontaa ja elämän kulkua, eikä miesten elämänkertomuksia ole syytä 
lukea yleisenä miehisenä selviytymisen kaavana. Paikantaessani Heikin elämän-
kertomuksen kautta selviytymistä tarkemmin päädyin seuraaviin tärkeisiin tee-
moihin:  

- työn arvon ymmärtäminen ja työlle oppiminen 
- suhteet läheisiin ihmisiin ja varsinkin isään 
- tulevaisuuteen luottaminen sekä 
- perhe. 



 
204 
 
 

Työllä on vankkumaton paikka miesten selviytymisen perustassa, kuten sillä 
on paikkansa myös yleensä suomalaisten identiteetin perustassa (Lehtonen 1995, 
34–35; Ylöstalo 1986). Näissä miesten elämänkertomuksissa suhde työhön on 
kuitenkin moninaisempi kuin pelkästään traditionaalinen työlle omistautuminen 
tai työkeskeisyys. Työ ja varsinkin palkkatyö on suomalaisessa yhteiskunnassa 
niin yhteiskuntaan liittymisen kuin elämässä selviytymisen taloudellinen perus-
ehto. Miesten elämänkertomuksissa olennaista on työn merkityksen ymmärrys, 
jossa työn rooli on enemmän kuin pelkästään elannon turvaaminen tai taloudel-
listen tavoitteiden saavuttaminen. Kun aineistossa olevat miehet ovat sekä (maa-
talous)yrittäjiä (neljä miestä) että palkkatyösuhteessa (viisi miestä), elämänker-
tomusten perusteella voisikin puhua myös myönteisestä työkeskeisyydestä mies-
ten suhteena työhön. Pohjois-Savossa asuvien miesten puheessa (esim. Heikki) 
myönteinen työkeskeisyys tematisoituu työlle oppimiseksi. Etelä-Pohjanmaalla 
(esim. Kalevi) asuvat miehet kuvaavat sitä yrittämisenä. Yrittäminen ja työlle 
oppiminen on nähtävissä kulttuurisesti värittyneinä synonyymeinä työn ja sen 
tekemisen merkitykselle, jossa korostuu vastuu itsestä ja läheisistä (vrt. Siltala 
1994). Vaikka Kalevi on ollut palkkatyössä kodin ulkopuolella ja Heikki puoles-
taan nykyisin maatalousyrittäjä, työkeskeisyys rakentuu heidän puheessaan sa-
mankaltaisena. Tämä voisi merkitä sitä, että maaseudulla asuvalla miehellä yli-
päätään elämän perusrakenteena työ ja sen tekeminen ovat merkittäviä. 

Perhe selviytymisen taustana liittää yhteen sekä parisuhteen että erityisesti 
tunteet ja läheisyyden. Yleisemminkin miesten elämänkertomuksissa mielenkiin-
toista oli se, että työstä puhumisen rinnalla miehet siirtyvät mielellään puhumaan 
perheestä ja sen merkityksestä heille. Turvautuminen toisiin ihmisiin ja perheen 
tarjoama läheisyys ovatkin selviytymisen kertomusten toinen keskeinen juonne 
(vrt. Kuosmanen 2001, 166–167) edellä kuvatun myönteisen työkeskeisyyden 
lisäksi.  

Perheen merkityksessä miehelle on kolme sisäkkäin rakentuvaa ulottuvuutta: 
suhde omaan isään, suhde omiin lapsiin ja parisuhde. Kaksi ensimmäistä temati-
soituu isyyden uudelleen rakenteistumisena, jossa miehet hakevat isänä olemisel-
le suuntaa oman isän mallin rinnalla. Jouko Huttusen (1999, 171) muotoilema 
perinteinen isyys, joka ei ole tarjonnut miehelle hoivaavaa vanhemmuutta, on 
haastateltujen miesten elämänkertomuksissa murtumassa. Kun varsinkin nuo-
remmat miehet kuvaavat puheessaan isää, joka toimii ja elää lastensa kanssa, niin 
vanhempien miesten tarinoissa kokemuksen kautta pohditaan toisintekemisen 
paikkoja silloin, kun omat lapset olivat vielä pieniä. Varsinkin Jaakko ja Juhani 
muotoilevat omissa elämänkertomuksissaan näkyviin muutoksen, jossa he itse 
pienten lasten isänä ja heidän poikansa isinä tänään edustavat erilaisia isyyksiä 
(ks. myös Åström 1990, 292–299). Moderni perhe-elämä, jossa isä osallistuu 
niin lastenhoitoon kuin lasten harrastustoimintaan, kuvaa näiden maaseudulla 
asuvien miesten arkea. Muutos on pyrkimystä poissaolevasta ja etäisestä isästä 
läsnä olevan isän suuntaan. Toinen omaan isään liittyvää tärkeä näkökulma mies-
ten elämänkertomuksissa on se, miten haastatellut miehet kertovat yhteistä tari-
naa isän merkityksestä miehen itsetunnolle. Kysymys on siitä, että varsinkin 
oman isän pojalleen antama kannustus ja luottamus luovat miehen elämässä sel-
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viytymisen kannalta keskeisen ankkuripaikan (vrt. Brittan 1989, 27). Oma isä 
merkityksellistyy kahdessa suunnassa: merkitys miehen isän roolin muodostumi-
selle ja merkitys itsetunnon rakentajana.  

Miesten keskustelu parisuhteesta korostaa elämänkertomuksissa erityisesti 
parisuhteen merkitystä tasavertaisena miehen ja naisen, aviopuolisoiden, keskus-
telufoorumina. Tarinat parisuhteen seksuaalisuudesta ja seksuaalisesta jännittees-
tä jäävät muutamaan mainintaan ja enemmän jätetään kertomatta. Näin ainakin 
olen tulkinnut miesten elämäkertomuksia (vrt. Hänninen 1999, 121; Hyvärinen 
1994b, 46). Toisaalta yhteen tapaamiseen perustuva haastattelu ei ole paras mah-
dollinen tilanne sukupuolielämän tarinoille (vrt. Kortteinen 1992). Lapsista ja 
perheestä puhuminen on myös kulttuurisesti hyväksytty ja odotettu tapa kertoa 
elämästä. Joka tapauksessa elämänkertomukset vahvistavat toimivan parisuhteen 
merkitystä selviytymisen näkökulmasta, jolloin se tarkoittaa asioiden ja tapahtu-
mien jakamista, luottamusta ja päätöksenteon tasavertaisuutta sekä tilaa puhua 
elämän tärkeistä asioista (vrt. Kuosmanen 2001, 199). 

Tilastojen perusteella hyvinvoinnin alueellisessa kuvassa parhaimmat alueet 
sijoittuivat länteen ja lounaaseen, mitä on tulkittu myös sosiaalisen pääoman 
alueellisen jakautuman avulla (Hyyppä & Mäki 1997b). Miesten elämänkerto-
muksissa sosiaalisen pääoman merkitys näyttäytyy sekä tarinoissa yhteisöllisyy-
den merkityksestä asuinympäristöön asettumisessa (esim. harrastustoiminta) että 
erityisesti selviytymisen tarinoissa voimavarana elämänkulun jatkumiselle. Elä-
mänkertomusten perusteella ei kuitenkaan voi tehdä tulkintaa sosiaalisen pää-
oman alueellisesta rakenteesta tai yhteydestä hyvinvointiin, vaikka tämän tutki-
muksen tilastollisen tarkastelun ja aikaisempien tutkimuksen perusteella se voisi 
olla perusteltua. Sosiaaliseen pääomaan liittyvät elementit (mm. yhteisöllisyys, 
vuorovaikutuksellisuus ja luottamus) ovat läsnä miesten elämänkertomuksissa ja 
yhteisöllisyyden merkitys muotoutuu kunkin henkilökohtaisessa elämänkulussa. 
Karin elämänkertomuksessa yhteisöllisyydellä (harrastustoiminta, kyläyhteisö) 
on selkeä myönteinen merkitys, kun taas Pekka tuo omassa elämänkertomukses-
saan esiin myös yhteisöllisyyden omaa elämää rajoittavan ja jopa tukahduttavan 
vaikutuksen.  

Oman mielenkiintoisen ulottuvuutensa sosiaalisen pääoman rakenteessa 
muodostaa sukupolvien historiaan liittyvä yhteisöllisyys. Heikillä elämänkulun 
vaikeuksissa sosiaalisen pääoman voi nähdä olevan paljolti omaan elämänasen-
teeseen sisältyvää tulevaisuuden uskoa, mutta erityisesti sukupolvien historiasta 
nousevaa omaan työhön ja elämään kohdistuvaa vaatimusta. Matti, joka Heikin 
tapaan on maatalousyrittäjä, rakentaa sosiaalista pääomaansa ja yhteisöllisyyttä 
myös maatilan historiasta, mutta samalla rekonstruoi tämän päivän yhteisölli-
syyttä ystäviin liittyvänä oman elämän tukirakenteena. Maatalousyrittäjistä Ma-
tin ja Heikin lisäksi Jussin elämänkertomuksessa on historia yhteisöllisyyden 
kannalta tärkeä. Vastaavasti palkkatyössä olevista vain Esan elämänkertomuk-
sessa on selkeästi mukana menneen sukupolven työhön liittyvää kerrontaa (liite 
7). 

Miehistä Kalevi, Jaakko ja Juhani rakentavat elämänkertomuksissaan selviy-
tymisen taustaksi yhteisöllisyyttä ystäväpiirin ja harrastustoiminnan kautta. Ju-
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kan elämänkertomuksessa yhteisöllisyydellä on erityinen rakenteensa luottamus-
henkilötoiminnassa. Vaikka he ovat haastatelluista vanhimpia miehiä ja eläneet 
lapsuudessaan myös maatalousyhteisössä, menneen sukupolven työ ei heillä ai-
nakaan tässä aineistossa nouse näkyväksi. Ammatillisen taustan lisäksi niitä 
miehiä, joiden sukupolvihistoria on heikommin mukana elämänkertomuksissa, 
yhdistää se, että he ovat elämänkulkunsa perusteella kaupunkilaisempia ja ovat 
muuttaneet elämänsä aikana asuinpaikkaa useamman kerran. Sukupolvihistoria, 
jolla tarkoitan menneiden sukupolvien työn tunnistamista ja kunnioitusta, näyt-
täisikin liittyvän yleensä maaseutuun mutta erityisesti maatalousyhteisöön (vrt. 
Silvasti 2001). 

Miesten elämä maaseudulla on moninaista, ja hyvinvoinnin rakenteet vaihte-
levat. Kunkin elämänkertomuksen taustalla on oma erityinen historiansa, josta 
mies on muokannut omaa tapaansa elää. Mieheyden näkökulmasta elämänker-
tomuksissa on kyse moninaisuudesta ja muutoksesta – orastavien mieheyksien 
näkymistä. Työssä ja työstä rakentuva mies on yhä vahvasti läsnä. Samaan ai-
kaan elämänkertomuksissa orastaa keskustelu mieheydestä, jossa tärkeän areenan 
muodostavat ainakin puheen tasolla ihmissuhteet, isänä oleminen ja tasa-
arvoinen parisuhde. Tutkimukseni alussa kysyin, miten mies rakentaa tänään 
omaa olemistaan selviytymisen eetoksen ja kunnian varjossa. Haastattelemani 
miehet ovat kukin tehneet omat ratkaisunsa ja valintansa. Oma tulkintani on, että 
orastava moderni ja joustava mieheys (ks. Kuosmanen 2001, 166–167, 203) ta-
sapainoilee miehen lepsuuden kanssa hakiessaan paikkaansa fyysisen mieheyden 
rinnalla. 

Se, miten haastattelemani miehet kertovat elämästään, tarjoaa peilin stereo-
tyyppisille kovuuden ja surkeuden miehenkuville. Mieheys ei ole heille lähtö-
kohtaisesti ongelma tai rasite, mutta he eivät ole mieheytensä tarkastelussa 
myöskään kritiikittömiä. Omat ratkaisut ja valinnat ovat suurennuslasin alla ku-
ten esimerkiksi Pekan elämänkertomuksessa, jossa hän pohtii omaa mieheytensä 
matkaa lapsuudesta aikuisuuteen. Pekka pysähtyy vakavasti miettimään, miksi 
oman isän ja menneen ajan mieheyteen liittyvät, sellaisenaan pois joutavat piir-
teet näyttävät edelleen palavaan hänen omaan toimintatapaansa isänä ja miehenä. 
Miehet ovat pysähtyneet kysymään itseltään, mitä minä olen miehenä (Jokinen 
1999a, 7). Mikko Lehtosen (1999, 86) tavoin vahvistuu ajatus siitä, että jään-
teenomaiset, hegemoniset ja orastavat maskuliinisuuden ainekset ovat miesten 
elämänkertomuksissa läsnä samanaikaisesti. Siksi helposti yleistävien hegemoni-
suus- ja väkivaltakeskustelujen (ks. Pöysä 2002, 2–3) tai usein maaseutuun liit-
tyvien marginalisoitumis- ja syrjäyttämiskeskustelujen rinnalla on hyvä nähdä 
myös mieheyden positiivisia puolia. Tässä tutkimuksessa muodostuneisiin mie-
hen kuviin vaikuttaa toki se, miten miehet aineistoon valikoituivat. Haastatellut 
miehet ovat mukana oman halunsa ja heidät tuntevien avainhenkilöiden tekemien 
esitysten perusteella, jolloin aineiston vinous on mahdollisesti ja rakenteeltaan 
toisenlainen kuin esimerkiksi kirjoituskilpailujen aineistossa (ks. Tuohinen 1996, 
79). Kertomisen intresseinä eivät tällöin ensisijaisesti ole elämänkulun ongelmat 
tai sopiva aika kirjoittamiselle. Esa, Heikki, Jaakko, Juhani, Jukka, Jussi Kalevi, 
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Kari, Matti ja Pekka kertovat kukin omanlaisensa ja siinä merkityksessä edusta-
van kuvan miehestä. Miehestä on tässäkin mielessä moneksi. 

Koontina esitän seuraavat kolme näkökulmaa mieheyden mallien orastavista 
aineksista haastattelemieni miesten elämänkertomuksissa. Samalla ne muodosta-
vat vaihtoehtoisten maskuliinisuuksien tutkimukselle ja tulkinnalle (vrt. esim. 
Jokinen 1998; Pöysä 2003, 3) mielestäni mielenkiintoiset ja tärkeät teemat. 

Hyveiden modernisaatio Mieheyden hyveinä on perinteisesti pidetty rohke-
utta, sisukkuutta ja menestystä, voimakkuutta ja päättäväisyyttä sekä vahvaa he-
teroseksuaalisuutta (esim. Brannon 1997; Hearn & Morgan 1990; Jokinen 2000). 
Suomalaisen miehen hyveet liittyvät erityisesti ankaraan työntekoon ja vahvuu-
teen taistella heikkouksia ja kovia oloja vastaan (Lehtonen 1995, 34–35). Uuden 
ajan mieheen puolestaan liitetään usein hyveitä, jotka kuvaavat toisella tavalla 
miehen suhdetta lapsiin ja puolisoon. Keskustelu miehen kuvan pehmenemisestä 
on tuonut mukanaan tasa-arvoisuuden, hoivan ja tunteiden ilmaisemisen sekä 
erityisesti pohdinnan isän roolista ja isänä olemisen uusista sisällöistä (esim. 
Huttunen 1999, 185–192). Elämänkertomuksissaan haastatellut miehet tuottavat 
näkyviin perinteisiä mieheyden hyveitä. Miehet suhtautuvat niihin hyväksyvästi 
ja kunnioittavasti, mutta samalla peilaavat niitä kriittisesti tämän päivän arjen 
vaatimuksiin, mikä tuottaa toisenlaisia kuvia miehestä – miehenä olemisesta. 
Kalevin pohdinta ”jässiköistä”, perinteisistä työmiehistä, talvipakkasella tien 
päällä autoa korjaamassa tai Heikin kunnioittava puhe isovanhempien (miesten) 
sitkeydestä ja rohkeudesta luoda elämäänsä uusille asuinsijoille samoin kuin Jaa-
kon tarinat yrittämisestä ja periksiantamattomuudesta ja Esan pohdinta luonnossa 
selviytymisen ja vaikeissa olosuhteissa toimimisen vaatimuksista nostavat näky-
viin voiman, rohkeuden, työlle omistautumisen ja vastuullisuuden.  

Näissä miesten elämänkertomuksissa miehet voi olla kaikkea tätä ilman, että 
siitä muodostuu heille taakka. Ehkä myös haastateltavien miesten tutkimukseen 
valikoitumisen tapa tuottaakin kuvia ahkerista, järkevistä, kunnollisista ja luotet-
tavista miehistä. Perinteiset miehen hyveet elävät miesten elämänkertomuksissa 
ja he lunastavat niillä paikkaansa niin maaseudun muutoksessa kuin perheen ja 
oman ammatillisen toimintansa puitteissa. Keskusteltaessa maskuliinisuuden 
orastavista aineksista joudummekin väistämättä kasvokkain hyveiden kanssa ja 
ratkaisemaan niihin liittyvät kysymykset vallasta, vastuusta ja tasa-arvosta (ks. 
Kimmel 2002, 9–10).  

Arjen vastuurationaalinen ylläpito Vastuurationaliteetti on perinteisesti lii-
tetty naisten tapaan jäsentää maailmaa ja toimia suhteessa ympäristöönsä. Vas-
tuurationaalisuus ankkuroituu erityisesti ajatuksiin hoiva- ja reproduktiovastuus-
ta, jotka luontaisesti liittyy naiseen ja naiseuteen. Samalla vastuurationaalinen 
toiminta ja elämäntapa ideana asettuvat usein vastinpariksi miehiseksi kuvatulle 
teknisrationaaliselle toiminnalle. (esim. Anttonen 1997, 132; Graham 1983, 13–
30; ks. myös Åström 1990, 14–16). Miesten elämänkertomuksissa arjen vastuul-
lisuus näyttäytyy toimeentuloon liittyvänä huolena, asuinympäristön merkitykse-
nä lasten kasvulle ja perheen viihtyvyydelle, puolisoiden välisen työnjaon ja vas-
tuunjaon pohdintoina sekä tulevaisuuden odotuksiin ja näkymiin liittyvinä ky-
symyksinä. Vastuu läheisistä (lapset, puoliso, vanhemmat) on vahvasti mukana 



 
208 
 
 

miesten elämänkertomuksissa, joskaan sitä ei kerrota hoivan toteuttamisen ter-
minologialla (ks. Katila 2000, 215). Samoin kuin olen jäsentänyt työkeskeisyyttä 
miesten elämänkertomuksissa osaksi maskuliinisuutta niin myös vastuullisuuden 
voi ajatella laventuvan maskuliinisuuteen liittyen vastuurationaliteetin hoiva- ja 
reproduktioulottuvuuksia täydentävänä arjen vastuullisuutena.  

Kun Matti ratkaisee elämänviivansa aloituskohdaksi avioliiton solmimisen, 
hänen perustelunsa on, että sitä ennen mies on vielä ”kloppi”. Vakavasti otettavat 
asiat miehen elämään tulevat hänen mielestään vasta parisuhteen vakiintumisen 
ja perheen perustamisen myötä, mitkä näkyvätkin miesten elämänkertomuksissa 
ja myös piirretyissä elämänviivoissa merkittävinä ajankohtina. Lissie Åström 
(1990, 15) kysyy isyyttä käsittelevässä tutkimuksessaan, voiko mieheyteen liittyä 
ominaisuuksia, jotka ilmaisevat taipumusta hoivaavuuteen (omsorgsbenägenhet) 
ja inhimilliseen sympatiaan (medmänslighet). Elämänkertomuksissaan nämä 
miehet ottavat etäisyyttä auktoritatiiviseen isyyteen ja hakevat omaa toimintata-
paansa lasten kanssa arjessa mukana olevasta isyydestä (vrt. emt., 292–299). 
Juhani muistelee nyt isoisänä aikaa, jolloin omat pojat olisivat tarvinneet häntä 
harrastustensa parissa. Toisaalla Pekka tekee pesäeroa omaan isäsuhteeseensa 
liittyneen rajoittavuuden ja omien poikien kanssa tasavertaisemman isänä olemi-
sen tavan välillä. Läheisyys ja erityisesti mukaan ottaminen värittävät miesten 
puheessa tavoiteltavaa isän roolia.  

Heikin elämänkertomuksessa nuoruuteen liittyy vahvana myös vanhempien 
tukeminen arjen töissä ja perheen elämän varmistaminen omalla toiminnalla. 
Toisaalla Kari ja Pekka hakevat ratkaisua asumisen ja elämän käytännön järjeste-
lyistä perheen hyvinvoinnille ja Jukka toteuttaa perheen sisällä työtehtävien ja 
päätösvallan vastuullista jakoa. Arjen vastuurationaalisuus näyttäisi näin ainakin 
orastavasti liittyvän mieheyteen laajemmin kuin pelkästään parisuhteen ja lasten 
mukanaan tuomina vaateina (vrt. Johansson 1994, 159). Voisikin ajatella, että 
maskuliinisuuden orastavien piirteiden yksi koetinkivi on ratkaista suhde lapsiin 
ja huolenpitoon osana mieheyttä ja se mitä tässä merkityksessä arkiset toiminnot 
– vastuun ottaminen arjessa – merkitsevät mieheydelle. Kysymys on siitä miten 
sovitetaan yhteen työelämä ja perheen arki (Kimmel 2002, 7–9). 

Kurjuusdiskurssin murtaminen Keskustelu miehestä on lähtökohdiltaan 
liittynyt usein miehen kurjuuteen. Mies on näkyvissä niin terveyden kuin elä-
mäntapojensa ja -arvojensa epäonnistumisina, mistä kertoo neljän raudanlujan 
vanteen puristus; miehet kuolevat keskimäärin kahdeksan vuotta nuorempina 
kuin naiset, itsemurhista valtaosa on miesten tekemiä, samoin valtaosa vangeista 
ja asunnottomista on miehiä (Taipale 1995; ks. myös Peräkylä 1995, 25–27). 
Toinen kurjamieskuvan ilmenemismuoto on mieheyteen liittyvä vallan ja väki-
vallan problematiikka. Elämänkertomuksissaan haastatellut miehet eivät juuri-
kaan uusinna kurjuuskeskustelua, vaan kertovat elämästään sekä vaikeuksien että 
onnistumisten ketjuna. Miehet eivät jää surkuttelemaan elämän kovilla koke-
muksilla eivätkä rakenna niistä omaa kuvaansa. Elämässä on ollut myös erityisen 
vaikeita vaiheita kuten Pekan lapsuuden yksinäisyys, Heikin onnettomuudet tai 
Kalevin sairastuminen ja vammautuminen lapsena. Menetyskierteen ainekset 
ovat olleet olemassa, mutta miehet ovat löytäneet ratkaisuja, joilla elämänkulun 
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suuntaa on pidetty ylhäällä. Ratkaisut löytyvät sekä miehen omista voimavarois-
ta (hyveistä) että erityisesti läheisistä ihmistä (puoliso, lapset) ja ystävistä. Mas-
kuliinisuuden orastavien ainesten osalta kysymykset liittyvät siihen, millä toi-
mintatavoilla miehet ylittävät kurjamieskuvan voimaa (Hoikkala 1996, 4) ja voi-
vat luoda itsensä näköistä mieheyttä.  
 
 
Miehet suuntautuvat elämässään Lissie Åströmin (1990, 12–13) ajatusta mukail-
len sekä perheestä ulos omien tavoitteidensa mukaisesti ja itsenäisyyttä tavoitel-
len (den centrifugla) että erityisesti perheeseen ja muiden kanssa yhteiseen toi-
mintaan ja tavoitteisiin (den centripetala). Åströmin tutkimuksen tuloksena oli, 
että miehen ja naisen elämismaailmat (livsvärldar) ovat lähentyneet toisiaan, 
mikä ei kuitenkaan tarkoita, että maailmat olisivat tai että niiden tulisi olla sa-
manlaisia. Vastakkaisuuden sijaan erilaisuus on voimavara ja antaa tilaa niin 
miehelle kuin naiselle oman maailmansa luomiseen (emt., 305–307). Tämä tut-
kimus tuo säröä hegemonisen maskuliinisuuden mieskuvaan. Ehkä selkeimmin 
se näkyy siinä, että haastatellut miehet hakevat ja jo rakentavat mieheyttään 
omaehtoisena mutta tasavertaisempana suhteessa naiseen, refleksiivisenä suh-
teessa vallitseviin mieheyden malleihin ja kriittisenä suhteessa aikaan, jota ele-
tään. Sekin on miehen elämää. 
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Liite 1. Väestöosuudet 
 
 
 
Taulukko 7. Väestöosuudet kahdessa kuntatyypittelyssä 31.12.1997 

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 1996 Count % Cum % 

Harvaan asuttu maaseutu 562 119 11 11 
Ydinmaaseutu 902 963 18 28 
Kaupunkien läheinen maaseutu 825 216 16 44 
Muut kaupungit 362 903 7 52 
Kaupunkiseutujen keskuskunnat 2 494 148 48 100 
Yhteensä 5 147 349 100  

    

Alarinta Juha 1993 Sum %  

Ydinmaaseudun haja-asutuskunnat 504 059 10 10 
Ydinmaaseudun taajamakunnat 653 586 13 22 
Kaupunkiseutujen haja-asutuskunnat 487 267 9 32 
Kaupunkiseutujen taajamakunnat 760 928 15 47 
Kaupunkimaiset kunnat 2 741 509 53 100 
Yhteensä 5 147 349 100  
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Liite 2. Hyvinvoinnin muuttujat 
 
 
 
Taulukko 8.  Hyvinvoinnin muuttujat 

 N Minimum Maximum 

avioerot 452 -3,04 3,01 
poismuutto 452 -6,18 2,25 
työttömyys 434 -3,36 2,22 
sosiaalinen hyvinvointi 434 -2,53 3,17 
    
sairastavuus 447 -4,08 2,60 
työkykyisyys 445 -4,03 2,33 
kuolleisuus 452 -4,42 1,82 
terveydellinen hyvinvointi 443 -3,90 2,58 
 
Std. Deviation = 1,00 
Variance = 1,00 
Mean = 0,00 
Std. Error = 0,05 
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Liite 3 Sosiaalinen ja terveydellinen ulottuvuus 
 
 
 

 
Kuvio 26. Miesten sosiaalinen hyvinvointi ja sen muuttujat maa-

kunnittain 

Sosiaalisen ulottuvuuden osalta Pohjanmaan maakuntien alue erottuu 
selkeästi alhaisen avioeroisuuden ja poismuuton alueena. Työttömyys huo-
nontaa Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien tilannetta suhteessa Poh-
janmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueeseen. Sosiaalisen hyvin-
voinnin huonommassa päässä puolestaan erottuvat kaksi selkeää alueellista 
ryhmää; korkean työttömyyden alue, johon kuuluvat Etelä- ja Pohjois-
Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Etelä-Karjalan maakunnat sekä 
korkeamman avioeroisuuden ja poismuuton alue, jossa ovat Uudenmaan, 
Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat. 
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Kuvio 27. Miesten terveydellinen hyvinvointi ja sen muuttujat 

maakunnittain 

 
Terveydellisen ulottuvuuden osalta työkykyisyys, eli työkyvyttömyys-

eläkettä saavien osuus näyttäisi, olevan merkittävä tekijä. Alueellisesti tä-
män suhteen erottuvat selkeästi Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun 
maakuntien alueet. Seuraavassa ryhmässä ovat Etelä-Savon, Pohjois-
Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakunnat. Paremman terveyden alueella 
puolestaan Ahvenanmaan, Pohjanmaan ja Uudenmaan maakunnat sijoittuvat 
omaksi ryhmäkseen. Seuraavina tässä suhteessa ovat Varsinais-Suomen, 
Hämeen ja Itä-Uudenmaan maakuntien alueet. Yleistä sairastavuutta kuvaa-
va muuttuja (sairauspäivärahaa saaneiden osuus), näyttäisi olevan sen sijaan 
kohtalaisen samankaltainen eri maakuntien alueilla ja sen kokonaistilannett 
ääripäissä hieman jopa yhdenmukaistava. 
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Liite 4.  Sosiaalinen ja terveydellinen hyvinvointi kunnan kielisuhteen 
   mukaan  

 
 
 

 
Kuvio 28. Miehen hyvinvointi kunnan maaseutumaisuuden mukaan 

suomenkielisissä kunnissa (n=409) 

 
 

 
Kuvio 29. Miehen hyvinvointi kunnan maaseutumaisuuden mukaan 

ruotsinkielisissä kunnissa (n=43) 
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Liite 6. Kertovat miehet 
 
 
 

  
Esitetty elämänviiva on karrikoitu. Olen poistanut viivalle piirretyt 
tapahtumat ja merkinnyt vuosikymmenet aikajanalle. Elämänvii-
van tarkoitus on kehystää lyhyttä henkilökuvausta ja visualisoida 
elämänkertomusten sekvenssien moninaisuutta. 
 

 
Esa, 40 
 
syrjäinen  
maaseutu 

 
Esa on syntymäpitäjässään työskentelevä nuorempi virkamies. 
Lapsuuden ja nuoruuden hän on elänyt maaseudulla. Armeijan 
jälkeen edessä oli opiskelu ja ammatillinen koulutus toisella paik-
kakunnalla, josta Esa palasi töihin kotikuntaan. Tämän jälkeen oli 
vuorossa avioituminen ja perheen perustaminen. Esa asuu perheen-
sä kanssa lähellä kuntakeskusta. Perheeseen on syntynyt kaksi 
lasta. (haastattelu 15.12.1999) 
 

 

1980 1990 19991980
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Heikki, 44  
 
kaupungin  
läheinen maa-
seutu 

 
Heikki on lapsuuden ja nuoruuden kotitilalla elänyt nuorempi 
maanviljelijä, joka nyt itse jatkaa kotitilaansa. Peruskoulun jälkeen 
hän kävi armeijan, jonka jälkeen aloitti työt kodin ulkopuolella 
huolehtien samalla myös kotitilan töistä. Monipolvisen työelämän 
jälkeen kotitila siirtyi Heikille, jolloin ratkaistiin myös tilan tuotan-
tosuunta. Heikki solmi avioliitoon ja perusti perhien. Perheessä on 
kaksi lasta. (haastattelu 14.12.1999) 
 

 
 
Jaakko, 63  
 
kaupungi  
läheinen maa-
seutu 

 
Pienellä maatilalla lapsuuden ja nuoruuden elänyt Jaakko, on nyt 
jo eläkkeellä oleva toimihenkilö. Jaakon Isä kuoli hänen ollessa 
vielä lapsi. Työelämään kodin ulkopuolelle Jaakko siirtyi varhain, 
mutta asui vielä työelämän alkuaikana kotona. Avioliiton myötä 
perhe muutti kaupunkiin, josta myöhemmin takaisin kotiseudun 
kuntakeskukseen. Jaakon työhistoria on monipolvinen rakennus-
työn kautta toimihenkilöksi. Perheessä on kaksi lasta, jotka ovat 
siirtyneet jo omaan elämään. (haastattelu 29.10.1999) 
 

 

1970 1980 1990 1999

1970 1980 1990 19991960
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Juhani, 64  
 
ydin-maaseutu 

 
Juhani on lapsuuden maaseudulla elänyt ja nyt jo eläkkeellä oleva 
virkamies. Äidin kuoleman jälkeen Juhani asui lapsuuden lä-
hisukulaisten perheessä. Myöhemmin hän muutti kaupunkiin isän 
uuden perheen luo. Juhanilla on takana pitkä päivätyö maaseutu-
kunnassa saman työnantajan palveluksessa, jossa hän aloitti opis-
kelun päättymisen ja avioitumisen jälkeen. Perheessä on kaksi 
aikuista lasta, jotka ovat jo kiinni omassa elämässään. (haastattelu 
4.11.1999) 
 

 

 
Jukka, 52  
 
syrjäinen  
maaseutu 

 
Jukka on keski-ikäinen maanviljelijä, joka asuu ja vaikuttaa syn-
tymäpitäjässään. Lapsuuden ja nuoruuden aika kului kotitilalla, 
josta hän armeijan jälkeen siirtyi toiselle paikkakunnalle töihin. 
Jukka avioitui uudella paikkakunnalla. Avioliitto purkautui ja kou-
lutus sekä työtehtävät veivät Jukkaa eri puolille maata. Uuden 
avioliiton myötä perheeseen syntyi lapsi ja työelämässä oli jakso 
ulkomailla, minkä jälkeen perhe palasi jatkamaan Jukan kotitilaa. 
(haastattelu 15.12.1999)) 
 

 
Jussi, 62  
 
ydin-maaseutu 

 
Jussi on kotitilalla maaseutukunnassa lapsuuden ja nuoruuden 
elänyt keski-ikäinen maanviljelijä. Työelämä alkoi rakennustöissä, 
jonka jälkeen oli vuorossa ammatillinen koulutus ja siirtyminen 
toisen alan tehtäviin kaupunkiin. Jussi hoiti samalla myös kotitilaa, 
joka siirtyi hänelle myöhemmin kokonaan. Perheen perustamisen 
jälkeen he asettuivat Jussin kotitilalle. Perheessä on kaksi aikuista 
lasta, jotka ovat jo kodin ulkopuolella omassa elämässään kiinni. 
(haastattelu 30.11.1999) 
 

1999
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Kalevi, 59  
 
kaupungin  
läheinen maa-
seutu 

 
Kalevi on kaupungissa syntynyt työntekijä, jonka varhaislapsuu-
teen liittyy jakso sotalapsena Ruotsissa. Kalevi äiti oli yksinhuolta-
ja. Kalevi sairastui vauvana polioon. Kalevi menetti äitinsä tapa-
turmaisesti nuorena. Koulun jälkeen hän siirtyi työelämään ja am-
matilliseen koulutukseen. Avioliitto ja perheen perustaminen olivat 
edessä ja perheessä kaksi aikuista lasta. Kalevin elämää värittää 
opiskelu ja monipolvinen työelämä eri paikkakunnilla. Myöhem-
min hän jäi työttömäksi ja siirtyi varhaiseläkkeelle. (haastattelu 
16.11.1999) 
 

 

 
Kari, 43  
 
ydin-maaseutu 

 
Maaseutupitäjässä syntynyt ja siellä lapsuuden ja nuoruuden ajan 
elänyt Kari on nuorempi toimihenkilö. Puolison opiskelun ja oman 
työelämän aloittamisen myötä perhe muutti suuremmalle paikka-
kunnalle. Perheeseen syntyi kaksi lasta ja myöhemmin perhe 
muutti uudelle paikkakunnalle pienempään maaseutukuntaan. 
(haastattelu 5.11.1999) 
 

 

1960 1970 1980 1990 1999

1980 1990 1999
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Matti, 45  
 
kaupungin  
läheinen maa-
seutu 

 
Matti on sukutilaa jatkava nuorempi maanviljelijä. Matin perhees-
sä on vaimo ja kolme kotona asuvaa lasta. Matin lapsuus ja nuo-
ruus kuluivat kotitilalla työtehtävissä ja myöhemmin myös amma-
tillinen koulutus on tukenut maatilan jatkamista. Matin vanhemmat 
ovat asuneet samassa pihapiirissä. Sukupolven vaihdoksen yhtey-
dessä tilan tuotantosuunta varmistettiin, mikä edellytti uusinves-
tointeja. Perhe asuu Matin syntymäkotikunnassa lähellä kuntakes-
kusta. (haastattelu 26.10.1999) 
 

 

 
Pekka, 44  
 
kaupungin  
läheinen maa-
seutu 

 
Lapsuutensa maaseutukunnan sivukylällä elänyt Pekka on nuo-
rempi virkamies. Koulunkäynnin jälkeen edessä oli armeija ja 
ammatillinen koulutus toisella paikkakunnalla. Tämän jälkeen 
Pekka siirtyi työelämään ja hänellä on pitkä työsuhde saman työn-
antajan palveluksessa syntymäkunnassa. Pekka elää avioliitossa ja 
perheessä on kaksi lasta. Perhe asuu Pekan kotikunnassa hieman 
syrjemmällä kuntakeskuksesta. (haastattelu 25.11.1999) 
 

 

 
 

1980 1990 19991980

19751965 1985 1995 1999
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Liite 7. Sukupolvihistoria  
 
 
 
Taulukko 9.  Sukupolvihistoria elämänkertomuksissa 

 Maatalousyrittäjä Palkkatyössä oleva 
 Sukupolvihistoria elämänkertomuksessa 

Ikäluokka + - + - 

Nuorempi Matti, 
Heikki 

 Esa Kari, 
Pekka 

Vanhempi Jussi Jukka  Jaakko, 
Juhani, 
Kalevi 
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