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TIIVISTELMÄ

Tutkielmani käsittelee lemmikki- ja muiden eläinten merkitystä yläasteikäisten nuor-
ten elämässä. Lemmikkieläimet eivät tuomitse, riitele, eivätkä kiinnitä huomiota
ulkoisiin seikkoihin, joista murrosikäiset usein tuntevat epävarmuutta: tavoitteenani
olikin selvittää, voiko lemmikkieläimistä olla erityistä hyötyä murrosiän kuohuissa
kamppaileville nuorille. Teoreettista taustaa tutkimukselle kokosin lähinnä käyttäy-
tymistieteiden alalta. Varsinaisina tutkimusongelmina olivat: Mitä lemmikki- ja muut
eläimet merkitsevät yläasteikäisille nuorille? Minkälaiset piirteet ovat haluttuja
lemmikkieläimissä? Minkälainen rooli lemmikki- ja muilla eläimillä on yläasteikäis-
ten nuorten arjessa?

Tämän kvantitatiivisen tutkimuksen aineiston keräsin survey-tyyppisellä, myös
muutamia avoimia kysymyksiä sisältävällä kyselylomakkeella yhteensä 304:ltä
yläasteen 7.-9. –luokkaa käyvältä nuorelta keväällä 2006. Aineiston analyysissä esiin
nousi kolme vahvaa, nuorten ja lemmikkieläinten välisiä suhteita kuvaavaa kompo-
nenttia vuorovaikutus, eläinrakkaus ja sosiaalisuus, joiden avulla tutkin esimerkiksi
joidenkin taustamuuttujien vaikutusta nuorten asenteisiin lemmikkieläimiä kohtaan.
Avoimilla kysymyksillä taas koetin selvittää esimerkiksi sitä, mitä nuoret lemmik-
kieläintensä kanssa tekevät, ja minkälaisia asioita nuoret ovat lemmikki- tai muilta
eläimiltä mahdollisesti oppineet. Vastausten teemoittelu tuotti mm. käsitteet tarkoituk-
senmukainen ja päämäärätön sosiaalinen toiminta kuvaamaan nuoren ja eläimen
välistä vuorovaikutusta.

Tutkimukseni päätulokset voi tiivistää seuraaviin lauseeseisiin: Nuoret suhtautuvat
lemmikkieläimiin yleisesti ottaen varsin positiivisesti, ja pitävät niitä mieluisina seu-
ralaisina. Erityisen suosittuja ovat lajit, joiden edustajille tyypillisiä ovat sosiaalisuus,
aktiivisuus, leikkisyys, sekä taipumus osoittaa kiintymystään avoimesti. Lemmikkien-
sä kanssa nuoret tekevät kuvaustensa perusteella hyvin samanlaisia asioita kuin
kavereidensakin kanssa, mutta valintatilanteen tullen viettävät kuitenkin lähes poik-
keuksetta aikaa mielummin ihmis-, kuin eläinseurassa. Lemmikkieläintä ei pidetä
harrastuksena, vaan ennemminkin perheenjäsenenä.

Avainsanat: lemmikkieläin, nuori, murrosikä, ihminen-eläin –suhde, sosiaalinen
vuorovaikutus
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Johdanto

Suomalaiskodeissa on aina pidetty paljon eläimiä. Vuosien saatossa eläimillä on ollut

erilaisia rooleja muiden muassa työvoimana, elintarvikkeiden tuottajina ja omaisuu-

den vartijoina. Teknisen kehityksen myötä monet noista tehtävistä kotieläinten

suorittamina siirtyivät joko kokonaan historiaan tai kotitalouksilta suurempiin tuotan-

toyksiköihin; työtä elantonsa eteen tekeviä eläimiä alkoi olla yhä harvemmassa, ja

seuraeläimet, lemmikit, yleistyivät. Nykyään lähes jokaisessa kodissa on jonkinlainen

lemmikkieläin, ellei useampiakin, ja edelleen niiden rooleissa on havaittavissa

eroavaisuuksia. Yleisimpiä lienevät seuraeläimet, mutta eläimiä pidetään paljon myös

esimerkiksi tavan, statuksen tai harrastuksen vuoksi.

Ennen lemmikin hankkimista saatetaan punnita sen mukanaan tuomaa vastuuta ja

velvollisuuksia, mutta myös eläimen positiivisia vaikutuksia uuden laumansa jäseniin

ja heidän käyttäytymiseensä; vanhemmat koettavat ennakoida ulkoilutus-, ruokkimis-

ja siivousvuorojen jakautumista, lapset taas vakuuttaa vanhempansa uuden leikki-

toverin tarpeellisuudesta. Joissakin tapauksissa edetään pohdinnoissa jopa lemmikin

omistamisen terveydellisiin ja/tai kasvatuksellisiin vaikutuksiin asti. Sysäyksenä tälle

voi olla esimerkiksi vanhempien toive lapsen vastuuntunnon kasvamisesta lemmikistä

huolehtimisen myötä, tai lääkärin ehdotus eläintoverista yksinäisen arjen piristäjäksi.

Tulipa lemmikkieläin taloon sitten pitkällisen harkinnan tuloksena ja järkiperäisten

motiivien perusteella, tai täysin vahingossa, impulssihankintana, vaikuttaa se kaikkien

kyseiseen talouteen kuuluvien elämään. Lemmikin status asuinkumppaneidensa

silmissä voi vaihdella vähäisen ja merkittävän, ”koriste-esineen” ja täysivaltaiseen

perheenjäsenen, tai palvelijan ja palveltavan välillä; merkityksensä on toki myös

eläimen lajilla, koolla ja luonteenomaisella käyttäytymisellä.

Lemmikkieläimistä suosituimpia tuntuvat olevan lajit, joille ominaisia ovat sosiaa-

lisuus, leikkisyys, sekä fyysisen kontaktin salliminen ja/tai tarjoaminen. Tärkeimpiä

asioita (lemmikki)eläimen ja ihmisen välisessä suhteessa tuntuukin monille olevan

vuorovaikutus; eläin reagoi puheeseen ja kosketukseen, tunnistaa, kiintyy, hakeutuu

hellittäväksi, ikävöi erossa oltaessa. Kiintymystään pyyteettömästi tarjoava ja osoitta-

va eläin vetoaa ihmisen tunteisiin ja hyväksytyksi tulemisen tarpeeseen: tässäkö syy
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koiran luonnehtimiseen ihmisen parhaaksi ystäväksi? Luontaisesti hieman aremmat

tai pidättyväisemmät, käsittelyyn kuitenkin tottuneet tai sitä sietävät eläimet tyydyt-

tävät nekin hoivaamisen tarvetta, mutta tarjoavat ennen kaikkea mielenkiintoista

seurattavaa. Joissakin tapauksissa lemmikit ovat vain katsomista varten, pala luontoa

häkissä tai terraariossa.

Puberteetti, kuohuntavaihe, murrosikä; siirtymä lapsuudesta nuoruuteen ja edelleen

aikuisuuteen on monien muutosten aikaa, jolloin väistämättömiä kasvukipuja kokevat

murrosikäisen itsensä lisäksi usein myös tämän vanhemmat ja muu lähipiiri. Uusia

asioita, tunnetiloja ja tilanteita kohdataan toinen toisensa jälkeen; rajoja etsitään, löy-

detään ja rikotaan. Tässä herkässä vaiheessa oleville nuorille uskon lemmikkieläinten

todella voivan tarjota jotakin sellaista, mitä he eivät välttämättä muualta koe saavansa:

positiivista huomiota, kärsivällisyyttä, empaattisuutta, pyyteetöntä kiintymystä, muka-

vaa tekemistä. Lemmikkieläimet eivät myöskään tuomitse, riitele, eivätkä kiinnitä

huomiota ulkoisiin seikkoihin, joista murrosikäiset usein kantavat huolta ja tuntevat

epävarmuutta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on siis selvittää, pitääkö oletukseni

paikkansa; voiko lemmikkieläimistä todella olla erityistä hyötyä murrosiän kuohuissa?

Mitä lemmikkieläimet merkitsevät yläasteikäisille nuorille?
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1 Tutkimuksen teoreettinen tausta

Lemmikkieläinten merkitystä lapsille ja nuorille on tutkittu Suomessa toistaiseksi

melko vähän. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Isossa Britanniassa on lemmikkitutki-

muksia sen sijaan tehty vuosien varrella varsin runsaasti, kohderyhmänä tosin

niissäkin useimmiten yläasteikäisiä selvästi nuoremmat tai varttuneemmat henkilöt, ja

kiinnostuksen kohteena useammin lemmikkieläinten vaikutus omistajiensa terveyteen,

kuin näiden mielipiteet lemmikkien merkityksestä elämässään. Terveys- ja lääketietei-

lijöiden mielenkiinnon kohteena ovat lemmikkieläinten pitämisen terveyttä edistävät

vaikutukset ja eläinavusteinen terapia, etologit (eli eläinten käyttäytymisen tutkijat)

puolestaan pohtivat eläinten sopeutumista perhe-elämään, niiden kouluttamista, tai

syitä ilmenneiden käytöshäiriöiden taustalla. Sosiaalitieteilijöitä taas tuntuvat

kiinnostavan lemmikkieläinten aikaansaamat muutokset ihmisten käyttäytymisessä,

syyt ja asenteet tietynlajisen lemmikkieläimen hankkimisen takana, omistajien

lemmikkeihinsä käyttämät rahamäärät, tai lemmikin rooli perheenjäsenenä. Bonas,

McNicholas ja Collis (2001) toteavat, että lemmikkieläimiä koskevissa tutkimuksissa

harvoin tarkastellaan samanaikaisesti lemmikkien omistamisen hyviä ja huonoja

puolia, tai niiden välistä tasapainoa. Aikakausjulkaisuissa esitellään yleensä joko

lemmikkieläinten omistamisen positiivisia tai negatiivisia puolia. Ihmis- ja

eläinlääketieteelliset julkaisut puolestaan painottavat eläimistä ihmisiin tarttuvia

tauteja (eli zoonooseja), kun taas sosiaalitieteilijöillä on taipumus keskittyä julkai-

suissaan ihmis-eläin –suhteen positiivisiin puoliin ja terveydellisiin hyötyihin. (Bonas

ym. 2001, 210.)

Savishinsky (1983, 112-113) syyttää sosiaalitieteilijöitä lemmikkieläinten pitämisen

väheksymisestä, ja sen kuvaamisesta joko paimentolaiselämäntavan jatkeena, osoituk-

sena ihmisen kyvystä kehittää pakkomielteitä, tai parhaimmillaankin vain sivuhuo-

mautuksena perhe-elämästä puhuttaessa. Hänen mukaansa lemmikkieläinten pitämi-

nen on huomattavasti merkittävämpi kulttuurinen ulottuvuus kuin yleisesti uskotaan;

lemmikkieläimiä ei ole ainoastaan totutettu kotielämään (kouluttamalla niistä sisä-

siistejä ja muutenkin salonkikelpoisia), vaan ne jakavat useimmiten omistajiensa

kanssa asuintilojen lisäksi läheisyyden, jollaista ei muille ihmisen hallitsemille

eläimille suoda. Katcher (1981, 45) taas kehuu antropologien suorittaneen erinomaisia
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tutkimuksia ja tarjonneen tietoa eläinten symbolisesta tärkeydestä teollistumattomissa

yhteiskunnissa, mutta samalla harmittelee, etteivät urbaanit yhteiskunnat ja eläinten

kulttuuriset roolit niissä ole inspiroineet tutkijoita juuri lainkaan. Hän toteaa, että

ironisesti voidaan sanoa, etteivät antropologit tutkimuksillaan tohdi häiritä rikkaiden

tai edes keskituloisten yksityisyyttä, vaan kohdistavat mielenkiintonsa lähes yksin-

omaan köyhiin, avuttomiin ja kärsiviin. Onneksi lemmikkitutkimuksen tila on

parinkymmenen vuoden takaisesta hieman parantunut, ja jaksaa 2000-luvulla yhä

kiinnostaa eri aloja. Käsillä oleva tutkimus pyrkii siis osaltaan valottamaan joitakin

kysymyksiä alan tutkimuksessa mielestäni hieman laiminlyödyksi jääneen ikäryhmän

näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa lemmikkieläimet nähdään –toki lajista riippuen–

muun muassa virikkeiden tarjoajina, terveyden edistäjinä ja osana tutkittavien

sosiaalisia verkostoja. Savishinskyn (1983) vaalima teema, tunnustuksen antaminen

lemmikeille niiden tekemästä tärkeästä ”työstä”, onkin toiminut yhtenä tärkeänä

innoituksen lähteenä ja eräänlaisena ohjenuorana koko tutkimusprosessin ajan.

Itse olen kiinnostunut erityisesti yläaste-/murrosikäisten nuorten niistä näkemyksistä

ja mielipiteistä, jotka koskevat eläimiä yleensä, sekä etenkin lemmikkieläimiä ja

niiden asemaa ja merkitystä heidän elämässään. Tarkastelen yleisemmällä tasolla

lemmikkieläinten yleisyyttä (lemmikillisten määrä vs. lemmikittömien määrä, kuinka

monta lemmikkiä yhdessä perheessä), hoitovastuun jakautumista, sekä nuorten

kokemuksia lemmikkieläimen omistamisen hyvistä ja huonoista puolista. Eri

eläinlajien ja siten erilaisten lemmikkityyppien suosion selvittäminen antaa toivoakseni

osviittaa odotuksista, joita lemmikeihin kohdistetaan. Lemmikkieläinten mahdolliset

vaikutukset nuoren sosiaaliseen kanssakäymiseen ja/tai erot lemmikillisten ja

lemmikittömien nuorten sosiaalisissa verkostoissa ovat minua erityisen paljon

kiinnostavia aiheita, joista toivonkin tämän tutkimuksen myötä saavani lisätietoa.

Koska tutkimusaineisto koostuu kolmen eri luokka-asteen oppilaiden vastauksista,

tarkastelen luonnollisesti myös iän mahdollista vaikutusta siihen, minkälainen suhtau-

tuminen nuorella lemmikkieläimiä kohtaan on.

Koska eläimet ovat varsin olennainen osa luontoa, on mielestäni perusteltua hakea

tutkimukselle taustaa hieman kauempaa, ihmisen luontosuhteesta ja -arvoista asti.

Yhä useammille kaupunkilaisnuorille ainoaa todellista kosketuspintaa luontoon

edustavat nykyisin lemmikkieläimet. Kun otetaan huomioon, kuinka suurelta osin
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ihmisen luomuksia esimerkiksi pitkälle jalostetut koira- ja kissarodut ovat, tai kuinka

lajilleen epätyypillistä elämää monet eksoottisemmat lemmikit asiantuntevankin

omistajan huomassa viettävät, päästään uusien kysymysten äärelle. Edustavatko

lemmikkieläimet nykyihmiselle palasta luontoa olohuoneessa? Ovatko ne eräänlaisia

ihmisen jatkeita, uusia väyliä, jotka toteuttavat tarvettamme muokata kaikesta

ympärillä olevasta itsellemme mieleistä? Onko halu kohdella eläimiä ihmisen lailla

johtanut lemmikkien muuttumiseen enemmän ihmisen kaltaisiksi, vai ovatko

lemmikinomistajat omaksuneet suojateiltaan uusia käyttäytymismalleja? Ovatko

lemmikkieläimet uhreja, hyväksikäyttäjiä, vai ihmisen ilolla isännöimiä loisia?

Valitettavasti näihin kysymyksiin on tämän tutkimuksen puitteissa mahdotonta saada

kattavia, yksiselitteisiä vastauksia. Uskon kuitenkin, että niiden pitäminen mielessä

auttaa minua tarkastelemaan alan aiempien tutkimusten tuloksia objektiivisemmin ja

samalla ottamaan hieman etäisyyttä omasta roolistani ja statuksestani lemmi-

kinomistajana.

1.1 Ihminen ja luonto

1.1.1 Luontosuhde, luontoarvot ja –asenteet

Filosofisesta näkökulmasta arvoja voidaan pitää toiminnan tai käyttäytymisen

perusteina silloin, kun toiminnalla on joku tehtävä, tarkoitus tai päämäärä. Pietarinen

(2000, 40) toteaa, ettei toiminnan kuitenkaan tarvitse olla tietoista, jotta arvoilla olisi

siihen osuutta. Sosiaalipsykologiassa taas arvoja on perinteisesti käsitelty yksilön

suhteellisen pysyvinä ominaisuuksina, joita tämä asettaa tärkeysjärjestykseen ja

käyttää hyväkseen tehdessään valintoja. Täten ihminen siis nähdään päätöksen-

tekijänä, ja arvot valintoja ohjaavina tekijöinä tai välineinä. Arvojen katsotaan

ohjaavan ihmisen valintoja erityisesti silloin, kun tämä ajattelee arvoilla olevan

merkitystä kyseisen toiminnan kannalta. Siinä missä arvoja pidetään yksilöiden

henkilökohtaisina ominaisuuksina, jotka eivät ole kovin alttiita esimerkiksi hetkel-

lisille mielialanvaihteluille, nähdään asenteet pitkälti opittuina: asenteiden kohteet

ovat sosiaalisen maailmamme sosiaalisesti konstruoituja ilmiöitä (Helkama,

Myllyniemi & Liebkind 2001, 188). Mielenkiintoinen havainto asenteiden muodostu-

miseen liittyvistä prosesseista on esimerkiksi se, että pelkkä kohteen tai asian tuttuus
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tai sen omistaminen yleensä saa ihmisen pitämään kyseisestä kohteesta tai asiasta.

(Helkama, ym. 2001, 181-182, 188-189.)

Leena Vilkka (1996) on pohtinut ympäristöeettisiä kysymyksiä, kuten luonnon

välineellistämistä ja sen mukanaan tuomia ongelmia. Hän peräänkuuluttaa eettisiä

pelisääntöjä kaikkeen luontoon ja eläimiin liittyvään toimintaan; oli kyseessä sitten

kasvien ja eläinten käyttäminen raaka-aineena ihmisen moninaisten tarpeiden

tyydyttämiseksi, ympäristön muokkaaminen niin rakentamalla kuin karsimalla, tai

ylimalkaan mikä tahansa teko, jolla välillisesti tai välittömästi on vaikutusta meitä

ympäröivään luontoon. Kestävän kehityksen ja järkevän kuluttamisen tukeminen,

tuotantoeläinten kohteleminen elävinä olentoina (eikä materiaalina), harvinaisten

kasvi- ja eläinlajien suojeleminen, sekä uusiutuvien luonnonvarojen käyttäminen

energiantuotannossa ovat Vilkan mukaan esimerkkejä askelista oikeaan suuntaan

matkalla luonnon riistämisestä ja ympäristöongelmista kohti kaiken elollisen

arvostamista ja kunnioittamista. Joskus voi tekemättä jätetty olla yhtä merkittävää

kuin se, mitä on jo tehty:

”Elävä eläin ja soliseva puro synnyttävät monin verroin enemmän iloa

kuin pakastettu broileri ja perattu, syväaurattu oja. Lapsi luo kävyistä ja

lumesta enemmän kuin muovileluista. Aikuinen luo enemmän

luontoretkestä ja vierailusta naapurin luona, elävästä kosketuksesta

omaan elinympäristöönsä kuin tuottamisen-kuluttamisen oravanpyörään

kytkeytymisestä”(Vilkka 1996, 31).

Elinympäristömme esineellistämisen ja luonnonvarojen kerskakuluttamisen olisi

loputtava jo senkin takia, että luonnon pahoinvointi väistämättä heijastuu lopulta

takaisin ihmiseen itseensä. Asian tai esineen todellisen arvon ymmärtää vasta sen

menetettyään, näin on käynyt ja uhkaa edelleen käydä monien harvinaisten eläin- ja

kasvilajien, biotooppien ja alkuperäiskansojen kohdalla. (Vilkka 1996, 29-33). Fox

puolestaan arvelee teollisen vallankumouksen olleen käännekohta, joka muutti

ihmisen luontosuhdetta, samoin kuin asenteita eläimiä kohtaan, painottaessaan tietoa

ja tekniikkaa luonnon hyväksikäytössä ihmisen aseman edistämiseksi (Fox 1981, 28-

29). Itse olen Vilkan kanssa samaa mieltä siitä, että luonnonvarojen riistäminen on

varsin lyhytnäköistä, ja tulee jatkuessaan väistämättä aiheuttamaan vahinkoa kaikelle
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elolliselle. Sen lisäksi, että luonnon ja eläinten kohtelu kulutustavaroina on mielestäni

eettisesti ja moraalisesti arveluttavaa, tarkoittaa se myös luopumista niistä lukuisista

eduista, joita elävällä luonnolla olisi meille tarjota. Tieteellisten tutkimustulosten

ohella arkipäiväiset kokemukset ja havainnot todistavat, että luonnossa ja

luontokappaleiden parissa oleilu on ihmiselle hyväksi (ks. esim. Friedmann 1995,

Gunter 1999, Kahn 1997).

Savishinskyn (1983) käsityksen mukaan erityisesti länsimaiset ihmiset ovat

vieraantuneet luonnosta, ja käyttävät siksi lemmikkieläimiään välineinä pyrkiessään

palauttamaan ja ylläpitämään tasapainoista luontosuhdetta. Kansallispuistot ja

eläintarhat (eli yritykset säilyttää kappaleita luontoa) Savishinsky nimeää ihmisen

aikaansaamiksi kulttuurituotteiksi, eikä siten vaikuta kovin vakuuttuneelta keinoista,

joilla nykyihminen tasapainoista luontosuhdetta tavoittelee. ”Kulttuurisen tuotteista-

misen” näkökulmastaan hän näkee länsimaisten ihmisten lemmikkieläimetkin ”juuril-

taan revittyinä muukalaisina, kotiutettuina ja sopeutettuina vieraina, jotka on uudel-

leenjuurrutettu täyttämään omistajiensa tarpeita” (Mt., 128). Toisaalta Savishinsky

kuitenkin myöntää lemmikkieläinten sen ansiosta, että ovat kulttuurisia, ei-humaaneja

olentoja ja jakavat elämänsä ihmisten kanssa läheisesti, voivan toimia eräänlaisina

kulttuurin ja luonnon välittäjinä. (Savishinsky 1983, 128-129.)

Patoluodon (1989, 108) näkökulmasta lemmikkieläimet voidaan ymmärtää modernille

yhteiskunnalle välttämättöminä elementteinä. Muista eläimistä erotettuina, luonnol-

lisesta ympäristöstään kerrostaloon siirrettyinä lemmikit hänen mukaansa täydentävät

urbaanien omistajiensa emotionaalista elämää tässä atomistisessa yhteiskunnassa.

Patoluoto näkee lemmikkieläinten yleisyyden liittyvän ihmisen pyrkimykseen

tyydyttää sosiaalisia ja psykologisia tarpeitaan kaupallisin, eläimelle keinotekoisin

menettelytavoin. Hänen mielestään lemmikkieläimet toimivat siis omistajiensa

urbaanissa ja individualistisessa yhteiskunnassa mahdollisesti vajaiksi jääneiden

emootioiden, toisinaan myös puuttuvien ihmissuhteiden korvikkeina. Katcher (1981,

50, 65) näkee asian toisin. Hänen mielestään lemmikkieläimet eivät välttämättä ole

korvikkeita ihmissuhteille, vaan ne voivat tarjota sellaista yhteyttä ja tukea, joka

ihmisten välisistä suhteista saattaa tyystin puuttua. Robinson (1995, 4-5) taas sanoo

ihmisten ja lemmikkieläinten välisten suhteiden olevan verrattavissa ihmisten

keskinäisiin suhteisiin, ja voivan intensiteetiltään ja muodoiltaan vaihdella samalla
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tavoin. Hän lisää vielä, että kun useimpia kotieläimiä pidetään taloudellisista tai

käytännöllisistä syistä, on ihmisen ja lemmikkieläimen välinen suhde palkitseva jo

itsessään.

Edellä mainituista näkökulmista lähimmäksi omaa mielipidettäni osuu Katcherin

(1981) esittämä, sillä eläimen ja ihmisen välinen sosiaalinen vuorovaikutus on yleensä

sävyltään positiivista, eikä siihen liity mutkikkaita sosiaalisia pelejä, päämääriä tai

motiiveja. Lemmikin tai muun eläimen tarjoaman tuen ja kumppanuuden arvokkaim-

pia puolia on mielestäni juuri sen konstailemattomuus ja helppous: harva ihmiskump-

pani on yhtä aito, tai pystyy (saati haluaa) vuorovaikutustilanteessa antamaan huomi-

onsa niin kokonaisvaltaisesti kuin eläin. Ollessaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

eläimen kanssa ihminen voi nähdäkseni saada ja kokea hyvin pitkälti samankaltaisia

asioita ja/tai tunteita kuin ihmiskumppaninkin kanssa, mutta tuon vuorovaikutus-

suhteen laatu on tekijä, joka selkeästi erottaa ihmisen ja eläimen välisen suhteen

ihmisten keskinäisistä. Vaikka kumpikin osapuoli olisikin tyytyväinen suhteen laatuun,

ei ihmisen ja eläimen välistä suhdetta mielestäni koskaan voida pitää tasa-arvoisena.

Tasa-arvon puutteella en tarkoita eläinten tietoista alistamista tai huonoa kohtelua,

vaan sitä tosiasiaa, että lemmikkieläimet tarvitsevat ihmisen apua saadakseen edes

yksinkertaisimmat perustarpeensa (ravinto, liikunta, elintilan siisteys) tyydytetyiksi.

Samaa mieltä Robinsonin (1995) kanssa olen kuitenkin ihmis-lemmikki –suhteen

kiistattomasta palkitsevuudesta.

Nuorten suhtautuminen luonnonsuojeluun, sekä heidän arvojensa ja asenteidensa

tutkiminen ovat työllistäneet suomalaistutkijoita tasaiseen tahtiin viime vuosikymme-

nen puolestavälistä lähtien. 16-20 –vuotiaiden (n=637) ympäristöasenteita tutkineiden

Aution ja Wilskan (2003) asennetutkimuksen tuloksissa todetaan, että nuoret tuntuvat

muun ”tavallisten kansalaisten” enemmistön ohella oppineen vastaamaan ympäristö-

asenteita kartoittaviin tutkimuksiin normatiivisesti hyväksyttävällä tavalla, eli

ilmoittavat olevansa valmiita tinkimään elin- ja/tai kulutustasostaan ympäristön

hyväksi. Nuoret elävät runsaan kulutuksen ja materialismin yhteiskunnassa, jossa

toisaalta samanaikaisesti etsitään ratkaisuja ympäristöongelmiin; tästä syystä sinällään

vastakkaisina pidetyt materialismi ja ympäristömyönteisyys voivatkin näkyä nuorten

asenteissa yhtäaikaisesti, heidän kokematta sitä välttämättä lainkaan ristiriitaiseksi.

Järvinen (1995) on niin ikään kartoittanut suomalaisnuorten asennoitumista
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luonnonsuojeluun ja sen eri ulottuvuuksiin varsin laajalla tutkimusaineistolla (4937

vastaajaa, joista 80 % oli 15-17 -vuotiaita). Sekä Autio ja Wilska, että Järvinen

havaitsivat tutkimuksissaan eroja tyttöjen ja poikien ympäristöasenteissa. Vaikka

valtaosa nuorista suhtautuikin ympäristöasioihin myönteisesti, näyttivät tytöt hieman

herkemmin tiedostavan oman vastuunsa ja vaikutusmahdollisuutensa ympäristön

suojelussa, sekä olevan poikia halukkaampia vaikuttamaan valinnoillaan ympäristön

tilaan. (Naisten ja miesten välisistä eroista ympäristöasenteissa ks. myös Kellert 1996,

51-54.) On kuitenkin syytä muistaa, että myönteisetkään asenteet eivät välttämättä

välity käytännön toimiin asti. Aution ja Wilskan tutkimuksessa lähes puolet nuorista

ilmoitti, etteivät itse tee minkäänlaisia ympäristöystävällisiä kulutusvalintoja, Järvisen

tutkimuksessa taas ympäristön hyvinvointi asetettiin taloudellisen kasvun edelle,

mutta ei oman elintason kustannuksella. (Autio & Wilska 2003, 5-7, 10; Järvinen

1995, 30-31.)

Runsas vuosikymmen sitten tehdyssä selvityksessä peruskoulun yläasteen oppimateri-

aalien merkityksestä ympäristökasvatuksessa (Eloranta 1995) todetaan, että herkkyys

ympäristölle, ekologian perustiedot, tiedon saaminen ympäristöongelmista, ympäris-

tökysymysten analysointi- ja käsittelytaidot, sekä arvo- ja moraalikasvatus nähdään

ympäristökasvatuksen tärkeiksi osa-alueiksi. Näistä selkeä paikka opetusohjelmassa

löytyi ainoastaan ekologian perustietojen opiskelulle (biologian ja maantiedon kurssit),

sekä tiedon saamiselle ympäristö- ja muista luontoon liittyvistä ongelmista (biologian

ja maantiedon kirjat, mainintoja myös fysiikassa, kemiassa ja historiassa). Herkkyys

ympäristölle, ympäristökysymysten analysointi- ja käsittelytaidot, sekä arvo- ja

moraalikasvatus jäivät siis ikään kuin opetussuunnitelmasta irrallisiksi alueiksi, joiden

kuitenkin toivottiin välittyvän nuorille erityisesti joukkoviestimien, video-ohjelmien,

ja virikkeellisten keskustelujen, kokemuksen, sekä vuorovaikutuksen kautta. Äidin-

kieli ja kotitalous olivat oppiaineita, joiden sisältöihin näiden ns. irrallisten ympäristö-

kasvatuksen alueiden toivottiin sisältyvän muodossa tai toisessa. Oppikirjojen antia

ympäristökasvatukselle pidettiin selvityksen perusteella melko heikkona: niiden ei

katsottu juurikaan aktivoivan oppijoita tiedonkäsittelyyn, materiaalin kriittiseen tar-

kasteluun, tai soveltavaan toimintaan. (Eloranta 1995, 74-78.)

Elorannan selvityksen valossa tuntuu hieman yllättävältä, että nuoret ovat asenteiltaan

niinkin ympäristömyönteisiä kuin Aution ja Wilskan (2003) sekä Järvisen (1995)
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tutkimuksista kävi ilmi, jos virallinen ympäristökasvatus on (ainakin ollut) niin epä-

määräisesti järjestettyä. Toisaalta nuorten asenteiden ja käytännön toimien ristiriitai-

suuden ja hienoisen epäjohdonmukaisuuden voi katsoa olevan peräisin juuri vaillinai-

sesta ja/tai epäjohdonmukaisesta ympäristökasvatuksesta. Joukkoviestimet ja video-

ohjelmat, jotka Eloranta (1995, 74) totesi oppimateriaaleista tehokkaimmiksi ja nuoria

eniten kiinnostaviksi, ja joiden kanssa nuoret varmasti ovat tekemisissä myös vapaa-

ajallaan, voivat tarjota varsin ristiriitaista tietoa katselijalle, jolta kyky lähdekritiikkiin

vielä puuttuu (tai jolla sen on vaillinainen). Murrosikäisillä nuorilla luontoarvot ja -

asenteet voivat siis monien muiden ominaisuuksien ja mielipiteiden ohella olla vasta

kehitysasteella, minkä vuoksi niihin olisi syytä niin kotona kuin koulussa myös suh-

tautua kuin keskeneräiseen prosessiin: tarjota monipuolisesti tietoa eri näkökulmista,

keskustella, kuunnella ja rohkaista nuorta kyseenalaistamaan, sekä muodostamaan

omat mielipiteensä asioista.

1.1.2 Biofilia

Kirjassaan Biophilia Edward O. Wilson (1984, 1-2) nimeää ihmisen ”sisäsyntyisen

taipumuksen kohdistaa huomionsa elämään ja eläviin prosesseihin” biofiliahypo-

teesikseen. Wilson katsoo olemassaolomme tavallaan olevan riippuvaista tästä taipu-

muksesta tutkia elollisia asioita ja samaistua niihin; hänen mukaansa biofilian

tapauksessa vaistomaisen toiminnan tukena on myös järki, sillä muiden elävien

organismien ymmärtäminen auttaa meitä pitämään niiden ohella myös itseämme

korkeammassa arvossa. Myöhemmässä tuotannossaan Wilson (1992, 378-379) on

kuvannut biofiliaa myös tiedostamattomiksi siteiksi, jotka liittävät ihmisen muuhun

elämään. Hän kertoo ihmisen kaipaavan koskemattomiin, ”luonnontilassa” oleviin

paikkoihin, koska ne tarjoavat mahdollisuuden mielenrauhan saavuttamiseen. Elämän

monimuotoisuuden väheneminen saattaa Wilsonin mielestä vaarantaa sekä ruu-

miimme että sielumme, ja edelleen aiheuttaa vahinkoa kaikille tuleville sukupolville.

Tässä Wilson on samoilla linjoilla kuin esimerkiksi Vilkka (1996), jonka ajatuksia on

käsitelty edellisessä luvussa.

Kehitysopilliset selonteot viittaavat siihen, että ihmiset ovat eläneet Itäisen Afrikan

savanneilla lähes kaksi miljoonaa vuotta. Näille savanneille tyypilliset piirteet (vesis-
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töt, ruohotasankojen keskeltä kohoavat ylängöt, matalarunkoiset puut ja pensaat, sekä

joidenkin puulajien korkealle kohoavat lehvästöt) ovat olleet elintärkeitä esi-

isillemme, sillä ne ovat esimerkiksi antaneet suojaa säältä ja saalistajilta, sekä

tarjonneet otollisen elinympäristön ravintona käytetyille kasveille ja eläimille. Samai-

set piirteet vetoavat esteettisesti myös moniin nykypäivän ihmisiin. (Kahn 1997, 1-3;

Wilson 1984, 106-110.) Siinä missä Kahn ja Wilson jäljittävät viehtymystä

tietynlaiseen luonnonmukaiseen ympäristöön kaukaa ihmiskunnan historian alku-

taipaleelta, on Paunikallio (2003) tarkastellut henkilön (tässä tapauksessa nuoren)

oman taustan vaikutusta luonnon arvossa pitämiseen. Paunikallio havaitsi luonnon

arvostamisen olevan usein maaseututaustasta juontuva arvo, jonka perusteella suuri

osa tutkimuksen maaseudulta kaupunkiin muuttaneista nuorista esimerkiksi määritteli

itsensä identiteetiltään enemmän maalaiseksi kuin kaupunkilaiseksi. Ympäristön

vaihdos maaseudun rauhasta kaupunkiin oli saanut tutkittavista valtaosan arvostamaan

ympäristön luonnonläheisyyttä, kauneutta ja rauhallisuutta aivan uudella tavalla,

vaikka niitä maalla asuttaessa pidettiin itsestäänselvyyksinä. Tässäkin tapauksessa

luontoa siis alettiin todella arvostaa vasta sitten, kun se oli jo ”menetetty”.

Tuloksiltaan Kahnin (1997) ja Wilsonin (1984) teorioita sivuavasta, mutta edelleen

omaa, lyhyempää aikajännettään noudattavasta Paunikallion (2003) tutkimuksesta

kävi ilmi, että maalla kasvaneiden henkilöiden käsitys ihanteellisesta asuinympäris-

töstä sisälsi luonnon rauhaa ja omaa tilaa, eli isoa pihaa ja linnunlaulua. Maaseudun

tärkeäksi anniksi luettiin myös luonnolliset maisemat, mahdollisuus metsässä ja

pelloilla kuljeskeluun, kukat, metsäneläimet, marjastus, kalastus, sekä muut harrasteet,

joiden pariin haastateltavien mukaan pääsee vain maaseudulla. (Mt., 26-29.) Tutki-

muksen kohderyhmänä oli ainoastaan maaseututaustaisia nuoria, joten tässä tapauk-

sessa on mahdoton tehdä johtopäätöksiä siitä, kuinka paljon lapsuuden kasvuympä-

ristö nuoruus- tai myöhemmän iän arvoihin ja mielipiteisiin todella vaikuttaa.

Kellert (1996) on määritellyt omat luontoarvonsa; kaikkiaan yhdeksän erilaista tapaa

kuvata ihmisen suhtautumista ja sopeutumista luontoon. Seuraavassa lyhyt kuvaus

kustakin arvosta, joiden Kellert ajattelee ilmentävän fysikaalisia, emotionaalisia ja

älyllisiä ulottuvuuksia ”biofiilisestä taipumuksestamme olla yhteydessä luonnon kans-

sa” (Mt., 9-26):
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• Utilitaristinen, käytännöllinen tapa:
Painottaa niitä materiaalisia hyötyjä, joita ihmiset saavat hyödyntämällä
luonnon monimuotoisuutta lukuisten tarpeidensa ja halujensa tyydyt-
tämiseksi

• Naturalistinen, luonnonmukainen tapa:
Painottaa sitä tyydytystä, jonka ihmiset saavat ollessaan tekemisissä
(villin)luonnon eri muotojen kanssa (metsästys, kalastus, eläintarhat, ym.)

• Ekologistis-tieteellinen tapa:
Painottaa luonnon biofyysisten elementtien (esim. erilaiset kaavat ja
rakenteet) systemaattista tutkimista elämän monimuotoisuuden ymmärtä-
miseksi ja mahdollisesti myös kontrolloimiseksi

• Esteettinen tapa:
Painottaa ensikädessä tunnepohjaisia reaktioita ja voimakkaan mielihyvän
kokemuksia, joita luonnon kauneus ihmisissä saa aikaan

• Symbolistinen, vertauskuvallinen tapa:
Painottaa ihmisen taipumusta käyttää luontoa kommunikaatiossa ja ajatte-
lussa (esim. kertomukset, vertauskuvat, eläinsymbolit lasten luku- ja
laskukirjoissa)

• Dominionistinen, hallitseva tapa:
Painottaa halua alistaa ja kontrolloida luontoa (mutta myös halua testata
omaa fyysistä ja psyykkistä kompetenssia ”haastamalla” villi luonto;
extreme-harrasteet, ym.)

• Humanistinen tapa:
Painottaa ihmisen taipumusta, kykyä ja halua välittää eläimistä ja luoda
läheisiä suhteita niiden kanssa (lemmikkieläimet!)

• Moralistinen tapa:
Painottaa eettisyyttä eläinten ja luonnon kohtelussa; oikeita ja vääriä
menettelytapoja ei-inhimillisen luonnon suhteen

• Negativistinen tapa:
Painottaa niitä vastenmielisyyden, pelon ja inhon tunteita, joita ihmisillä
on luontoa ja luontokappaleita kohtaan (esim. käärmeet, hämähäkit,
suurpedot, suot, luolat)

Näistä ”positiivisimmassa”, ehkä myös sosiaalisesti hyväksyttävimmässä valossa

näyttäytyvät naturalistinen, esteettinen ja humanistinen näkemys/suhtautumistapa,

joista viimeinen on tämän tutkimuksen puitteissa erityisen kiinnostava. Kiinnostavia

ovat myös Kellertin havainnot iän vaikutuksesta asenteisiin luontoa (ja eläimiä)

kohtaan; 13-17 vuoden iässä moralistiset ja ekologistiset arvot nousevat esille nuorten

ajattelussa. Teini-ikäisenä myös naturalistiset arvot ovat aiempaa enemmän pinnalla.

Tässä iässä olisikin Kellertin mukaan otollisinta painottaa opetuksessa ekologian
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monimutkaisuutta sekä ihmisen eettistä vastuuta ja velvollisuuksia luontoa kohtaan.

(Kellert 1996, 49-50; vrt. Eloranta 1995.)

Biofiliahypoteesia vastaan on luonnollisesti esitetty myös kritiikkiä. Esimerkiksi

Herzog (2002) ei pidä Wilsonin (1984; 1992) teoriaa pätevänä; hänen mielestään on

epätodennäköistä, että historiallisen ihmisen yleisellä kunnioituksella muita

elämänmuotoja kohtaan varustanut henkinen malli olisi voinut säilyä ja mukautua

meidän aikaamme. Herzogin mukaan biofiliahypoteesin todenpitävyydestä ei ole

saatu kunnollisia todisteita, eikä siitä siten hänen mielestään voida puhua kuin

pelkkänä hypoteesina. Biofilian tai –fobian sijasta Herzog ehdottaa puhumaan

viehtymyksestä tai vastenmielisyydestä tiettyjä luontokappaleita kohtaan. (Herzog

2002, 362-363.) Biofiliahypoteesin vastaanotto on tieteellisissä piireissä kuitenkin

ollut kaiken kaikkiaan varsin myönteinen, ja se on saanut useita kannattajia sekä

lisätukea useiden tutkimusten tuloksista. Laajan katsauksen biofiliaa käsittelevään ja

siihen liittyvään kirjallisuuteen tehnyt Gullone (2000) toteaa, että vaikka lisää

tutkimusta ilmiön eri ulottuvuuksien selvittämiseksi ja jo saadun tutkimustiedon

tueksi kaivataankin, on selvää, että luonnon elementtien sisällyttäminen moderniin

elämäntyyliin lisää psykologista hyvinvointiamme. (Mt. 2000, 293, 303-306, 315.)

1.1.3 Ihmis-lemmikki –suhteen historiaa

Ihmis-eläin –suhteen historiassa eläinten kesyyntyminen villeistä koti- ja seura-

eläimiksi lienee merkittävimpiä virstanpylväitä, jolle on vaikeaa, ellei mahdotonta

määrittää tarkkaa tapahtuma-aikaa tai -paikkaa. Aluksi eläimet ovat olleet ihmiselle

puhtaasti ruuan ja vaatetuksen lähteitä, sitten aputyövoimaa erilaisissa tehtävissä.

Palvelijasta palveltavaksi tai kumppaniksi eteneminen lienee tapahtunut asteittain.

Esimerkiksi koirien kohdalla olennainen käänne pelkästä eläinten ylläpitämisestä

niiden ottamiseksi osaksi perhettä on erään arvion mukaan voinut tietyillä

maantieteellisillä alueilla tapahtua hyvinkin äkillisesti, koska elinympäristöt ovat

paikallisesti muuttuneet (Messent & Serpell 1981, 11).

Lemmikkieläinten pitäminen on ikivanha ilmiö, jonka harjoittamisesta on löydetty

todisteita esimerkiksi muinaisen Egyptin seinämaalauksista. Lemmikkien omistami-
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nen on muissakin ns. sivistyneissä kulttuureissa ollut alkujaan nimenomaan ylhäisön

tapa ja etuoikeus. Eksoottisilla tai kalliilla eläimillä symboloitiin valtaa ja statusta; ne

jotka olivat kyllin vauraita ylläpitämään työtä tekemättömiä eläimiä, olivat yleensä

myös sellaisessa arvoasemassa, että saattoivat jättää huomiotta lemmikkieläinten

omistamista paheksuvat mielipiteet. Ihmisen ja lemmikkieläimen välillä vallitsevaa

läheistä, jopa rakastavaa suhdetta moraalittomana ja luonnon-vastaisena pitäviä

henkilöitä ja koulukuntia on oletettavasti ollut olemassa aivan yhtä kauan kuin eläimiä

on alettu ottaa lemmikeiksi. Esimerkiksi keskiaikaisessa Euroopassa Kristillinen

kirkko paheksui lemmikkieläinten pitämistä, koska se piti sitä pakanallisena.

Laajempaa hyväksyntää kansan keskuudessa eurooppalainen lemmikinomistajuus sai

vasta 1600-luvulla, ja keskiluokan parissa yleinen ilmiö siitä tuli vasta 1700-luvun

loppupuolella. (Robinson 1995, 3-4; Savishinsky 1983, 116-118.)

Nykyisinkin asenteet lemmikkieläimiä ja niiden pitämistä kohtaan vaihtelevat

huomattavasti eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi länsimaisten ihmisten ruoan- ja

nahantuotannossa käyttämät lehmät ovat Intiassa pyhiä eläimiä, joiden annetaan

käyskennellä vapaina. Vastaavasti Kaukoidässä taas käytetään ruokana kissoja ja

koiria, joita me länsimaiset taas vaalimme kuin intialaiset lehmiään. Arvostuksen ja

kiintymyksen kohteeksi päässeiden (tai joutuneiden) eläinten lajista riippumatta näissä

sivistyneissä yhteiskunnissa tapa pitää lemmikkieläimiä on varsin erilainen kuin

primitiivisten yhteisöiden jäsenten suhtautuminen kesyttämiinsä eläimiin, joita

pidetään joko hyödyllisinä, tai siksi, että niitä pidetään erikoisina. Kun eläimet ns.

sivistyneissä yhteiskunnissa usein inhimillistetään lähes perheenjäsenen tavoin, ovat

ne ns. primitiivisissä yhteisöissä usein lyhytaikaisia jäseniä, jotka saattavat joutua

kohtaamaan laiminlyöntejä ravinnon ja muun huolenpidon suhteen. (Robinson 1995, 4;

Savishinsky 1983, 114.) Kun verrataan satunnaisesti modernien ja primitiivisten

yhteiskuntien ”lemmikkieläintenpitotaipumuksia”, niin Savishinskyn (1983, 114)

mukaan nähdään toisinaan yhtäläisyyksiä siellä missä niitä ei ole. On siis syytä pitää

mielessä, että vaikka kesyjä eläimiä pidetään kummankinlaisissa yhteiskunnissa, on

niiden välillä huomattavia eroja niin lähtökohtien, aikomusten, tavoitteiden, kuin

asenteidenkin suhteen.

Koiran ja kissan suosiota lemmikkieläiminä selittänee osaltaan niiden helpohko

sopeutuminen ihmisen elämänrytmiin; ne ovat ihmisen lailla aktiivisimmillaan
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päiväsaikaan (kissat erityisesti iltaisin), jolloin myös valtaosalla ihmisistä on mahdol-

lisuus olla kotona ja viettää aikaa niiden kanssa. Vasta sähkövalon yleistymisen ja

siten eläimen päivärytmin keinotekoisen muuttamisen mahdollistumisen myötä on

yöaktiivisista eläimistä, kuten vaikkapa jyrsijöistä, tullut suositumpia lemmikkeinä.

Toinen syy tiettyjen eläinlajien onnistuneeseen kesyyntymiseen on niiden ”siisteys-

käyttäytymisessä”. Lihansyöjät, kuten koira ja kissa, ovat yleisesti ottaen varsin

tarkkoja paikoista, joihin tekevät tarpeensa, joten niiden kouluttaminen sisäsiisteiksi ei

ole kovinkaan vaikeaa. Pienten häkkieläinten tapauksessa taas on päädytty pitämään

niiden elintila rajattuna suurimman osan aikaa (häkit), joten niiden jätökset ovat

helposti siivottavissa. Siisteyden ohella myös fyysisillä seikoilla on varmasti ollut

vaikutusta siihen, mitkä eläinlajit ovat aikoinaan valikoituneet kesytettäviksi. Sopiva

koko (ei liian suuri tai pieni käsiteltäväksi), tarpeeksi yksinkertaiset tai helposti

toteutettavat ruokailutottumukset, sekä huonojen ominaisuuksien tai tapojen puute

muodostanevat noista kriteereistä tärkeimmät. (Messent & Serpell 1981, 16-17.)

1.2 Eläinten merkitys ihmisen hyvinvoinnille

Lemmikkieläinten pitäminen nimenomaan seuralaisina on tyypillistä länsimaisissa

yhteiskunnissa. Tällöin ihmisen ja lemmikin välille voi kehittyä kiinteä ja moni-

mutkainen suhde. (Robinson 1995.) Ihmiset ovat myös pitkään ajatelleet käsitysten

tilanteista ja henkilöistä muuttuvan, kun eläimiä on läsnä; esimerkiksi taiteilijat,

mainostajat ja tiedottajat ovat oppineet tehokkaasti käyttämään eläimiä vaikuttaakseen

mielialoihimme ja havaintoihimme. Erilaisten tutkimusten tuloksetkin vahvistavat

eläinten positiivisen vaikutuksen ihmisten mieliin ja käsityksiin. (Friedmann 1995, 39.)

Seuralainen, mielipidevaikuttaja –mitä muuta lemmikkieläimillä on tarjota?

1.2.1 Lemmikkieläinten funktio

Lemmikkieläimet eroavat Katcherin (1981, 45) mukaan luonnonvaraisista eläimistä

siinä, että kesytettyinä lemmikit asuvat kaukana luonnontilassa olevasta ympäristöstä

ja nauttivat omistajiensa tarjoamasta suojelusta, eli niiden ei tarvitse taistella
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henkiinjäämisensä puolesta. Savishinsky (1983, 113) sanoo samaista eroa mää-

ritellessään lemmikkieläinten olevan ainoita ihmisen hallitsemia ja kesyttämiä eläimiä,

jotka ovat omistajiensa kanssa tuttavallisessa ja läheisessä suhteessa. Hän toteaa

lemmikkejä –toisin kuin muita eläimiä– myös useimmiten pidettävän kotona, niille

osoitettavan hellyyttä ja kiintymystä, sekä niitä kohdeltavan erityisinä suosikki-

eläiminä.

Gunter (1999, 4-5) toteaa muiden kuin avustavien eläinten (näkö- ja kuulokoirat,

suojelijat) pitämisen olevan silkkaa ylellisyyttä, hemmottelua – jopa osoitus talou-

dellisesti etuoikeutetusta asemasta. Gunterin mukaan lemmikkieläimen valinnalla

viestitään ympäristölle monenlaisia asioita, joskus tarkoituksenmukaisesti, joskus

täysin tiedostamatta. Erityisesti eksoottisen, kalliin tai vaikeasti hallittavan ja/tai yllä-

pidettävän lemmikin omistamisen Gunter sanoo tuovan statusarvoa. Gunterin kanssa

samansuuntaisia havaintoja perusteista joita ihmiset lemmikkieläintä valitessaan

käyttävät, on tehnyt Savishinsky (1983, 120), joka sekä näkee lemmikkieläimet oivina

keinoina itsemääritykseen ja egon pönkittämiseen, että asettaa ne henkilökohtaisina

tunnusmerkkeinä samaan kastiin hius- ja vaatetustyylien kanssa.

Biologi Wilsonin (2001) kuvaus statuksen merkityksestä kaikissa monimutkaisissa

nisäkäsyhteisöissä, eli myös meidän ihmisten keskuudessa, sopii mielestäni oival-

lisesti Gunterin ja Savishinskyn päätelmien jatkoksi:

”Kun sanotaan, että ihminen yleensä etsii statusta, oli se sitten arvo,

luokka tai vauraus, tarkoitetaan suurta osaa ihmisen sosiaalisen

käyttäytymisen eri muodoista. Perinteisissä yhteisöissä yksilöiden

geneettinen kelpoisuus yleensä korreloi statuksen kanssa, mutta ei

universaalisti.” (Wilson 2001, 192).

Wilson (Mt., 192-193) jatkaa kuvaustaan korkean statuksen merkityksestä erilaisissa

yhteisöissä, ja toteaa, että statuksen ja geneettisen kelpoisuuden suhde on moderneissa

teollistuneissa valtioissa epämääräisempi kuin edellä mainituissa ns. perinteisissä

yhteisöissä, eli despoottisissa valtioissa ja heimoissa, joista hän käyttää esimerkkinä

Perun Inkoja. Ihmisen sosiaalisen käyttäytymisen erilaiset muodot on mielestäni

varsin pätevä määritelmä statukselle myös ns. modernin nykyihmisen maailmassa,
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jossa kyky menestyä itselle tärkeissä ja merkityksellisissä sosiaalisissa ympäristöissä

(antaa itsestä tietynlainen mielikuva, ilmentää kulloinkin edellytettävää statusta)

tuntuu korvanneen pelkät fyysiset ja materiaaliset ulottuvuudet geneettisen kelpoi-

suuden määritelmässä. Tämäkin näkökulma johtaa Gunterin ja Savishinskyn edellä jo

esiteltyihin näkemyksiin lemmikkieläinten käyttämisestä erilaisten ominaisuuksien

ilmentäjinä.

Patoluoto (1989, 109) esittää aiemmin mainittuja syvällisemmän, filosofisen

näkemyksen lemmikkieläinten pitämisen taustalla piilevistä motiiveistamme. Hänen

mukaansa ihmiset eivät pidä ja hanki lemmikkejä niiden hyödyllisyyden tähden, tai

saadakseen niistä jonkinlaista etua, vaan niiden itsensä vuoksi, ja koska lemmikit

edustavat jotakin ihmisen haluamaa. Patoluoto ei kuitenkaan kiellä lemmikeistä

voivan olla hyötyäkin. Albert ja Bulcroft (1988, 544) taas ovat sitä mieltä, ettei

lemmikkieläinten pitäminen käy taloudelliselta kannalta katsoen lainkaan järkeen,

sillä ne eivät etenkään kaupunkioloissa tee ylläpitonsa eteen minkäänlaista työtä. Sen

sijaan lemmikit heidän mukaansa kuluttavat huomattavia määriä sekä rahaa että aikaa,

minkä lisäksi usein vaativat omistajiltaan vaivalloisten ja nöyryyttävienkin askareiden

suorittamista. Jälkimmäisellä viitattaneen esimerkiksi lemmikin jälkien siivoamiseen

(koiran jätösten pois kerääminen ihmisvilinässä kävelykadulla, lannan luominen

hevostallilla) sekä sen ulkoisesta olemuksesta (turkinhoito, kynsien leikkuu) ja

terveydestä (ruokavalio, rokotukset), että muista tarpeista (hoitopaikan hankkiminen

oman ulkomaanmatkan ajaksi) huolehtimiseen. Monille lemmikinomistajille kaiken

tämän tekemisen epäilen tosin jo muodostuneen niin olennaiseksi osaksi arkirutiineja,

että kissatoilettia kuurattaessa tai muuta vastaavanlaista tointa suoritettaessa ei uhrata

kovin montaa ajatusta käsillä olevan työn mahdolliselle nöyryyttävyydelle tai

vastenmielisyydelle.

1.2.2 Lemmikkieläinten terveydelliset vaikutukset

Elollisen luonnon eri elementtien vaikutusta ihmisen hyvinvointiin on tutkittu varsin

laajalti niin terveyden ylläpitämisen, kuntoutuksen, sairauksien ehkäisyn ja terveyden

edistämisen, kuin myös lyhyempiaikaisten vaikutusten suhteen. Oman osansa

tutkimuksissa ovat toki saaneet myös erilaiset eläinten aiheuttamat terveysriskit
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(allergiat, tartuntataudit, pelot, ym.). Seuraavassa luodaan katsaus lemmikkieläinten

pitämisen ja/tai niiden seurassa olemisen positiivisiin lyhyt- ja pitkäaikaisiin

terveysvaikutuksiin, minkä jälkeen tarkastellaan lyhyesti lemmikkieläinten muodos-

tamia uhkia ja niiden negatiivisia terveydellisiä vaikutuksia.

Aaron Katcher, yksi lemmikkieläintutkimuksen uranuurtajista on jo neljännesvuo-

sisata sitten löytänyt ja raportoinut lemmikkieläinten seitsemästä ”tehtävästä”, joilla

ne saattavat positiivisesti vaikuttaa omistajiensa fysiologiseen terveyteen. Jotkut

näistä vaikutuksista näkyvät Katcherin mukaan välittöminä lemmikinomistajan

fyysisessä terveydentilassa, toiset taas toimivat epäsuorasti helpottaen psyykkisiä

ongelmia. Lemmikkieläimet siis vähentävät yksinäisyyttä, pitävät touhukkaana, ovat

mielellään huolenpidon kohteina, tarjoavat mielihyvää kosketuksen kautta, ovat

miellyttäviä katsella, tuovat turvaa, sekä toimivat kannustimina kuntoilulle. Näistä

kolmen ensimmäisen oletetaan vähentävän sekä masennusta että yksinäisyyden ja

sosiaalisen eristyneisyyden tunteita, kun jälkimmäisten taas arveltiin vähentävän

ahdistuneisuutta. Millä tahansa tekijällä, joka vähentää tai ehkäisee ennalta masen-

nuksen, ahdistuneisuuden ja yksinäisyyden tunteita, voidaan olettaa olevan positiivisia

vaikutuksia sen vaikutuspiirissä jatkuvasti olevan henkilön fysiologiseen terveyteen,

minkä lisäksi voitaisiin kyseisen henkilön riskin sairastua useisiin kroonisiin sairauk-

siin katsoa pienentyneen huomattavasti. (Katcher 1981, 50-65). Edellisen valossa

lemmikkieläimen pitämisen terveydelliset edut vaikuttavat sangen huomattavasti sen

mahdollisesti aiheuttamia haittoja suuremmilta. Samaa mieltä tuntuu olevan Gunter

(1999, 74), joka toteaa lemmikkien tarjoamiensa kumppanuuden, sekä varauksetto-

man hellyyden ja uskollisuuden ohella tuovan omistajiensa elämään todellisia, mitat-

tavia fysiologisia hyötyjä. Pysyvällä suhteella lemmikkieläimen (erityisesti kissojen ja

koirien kaltaisten seurallisten eläinten) kanssa voi olla ratkaisevia terveyttä edistäviä

seurauksia ja myötävaikutusta terveellisemmän elämäntavan valintaan.

Lemmikkieläinten vaikutus, fysiologinen

Koska verenpaine aiheuttaa etenkin länsimaissa sangen runsaasti terveysongelmia ja

helpon mitattavuutensa vuoksi lienee otollinen kohde kokeelliselle tutkimukselle, on

dokumentoitua tietoa milloin minkäkin seikan verenpainetta nostavista tai laskevista
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vaikutuksista tarjolla varsin runsaasti. Myös kasvi- ja eläinkunnasta on parannusta

kyseiseen vaivaan etsitty monellakin eri tavalla. Esimerkiksi Katcher, Friedmann,

Beck ja Lynch (1983, 351-353) ovat useilla kokeellisilla asetelmilla tutkineet

verenpaineen vaihtelua koehenkilöinään niin nuoria kuin vanhoja, terveitä ja

korkeasta verenpaineesta kärsiviä. Koetilanteissa vertailtiin erilaisten muuttujien,

kuten lemmikkieläimen (tai akvaarion) läsnä- ja poissaolon sekä erilaisten

rentoutumiskeinojen vaikutusta henkilöiden verenpaineeseen tilanteissa, joiden

stressaavuus vaihteli vähäisestä runsaampaan. Vertailuasetelmien aikaansaamiseksi

kussakin tutkimuksessa käytettiin kahta tai useampaa eri ryhmää, joille sama koe

suoritettiin pienin variaatioin. Kokeessa, jossa lapsikoehenkilöiden verenpainetta ja

sydämen sykenopeutta mitattiin toistuvasti erilaisissa tilanteissa, huomattiin, että

koiran läsnäolo tutkimushuoneessa alentaa verenpainetta ja sykettä riippumatta siitä,

istuuko lapsi hiljaa paikallaan (ei-stressaava tilanne), vai lukeeko hän ääneen

(stressaava tilanne). Voimakkain rauhoittava vaikutus eläimellä oli sen ollessa tutki-

mushuoneessa kokeen alkamisesta lähtien; vertailuryhmässä se tuotiin huoneeseen

vasta ensimmäisten mittausten jälkeen. Kummassakin tapauksessa koehenkilöt eivät

olleet koiran kanssa minkäänlaisessa vuorovaikutuksessa, vaan saattoivat halutessaan

ainoastaan katsella sitä.

Toisessa Katcherin ym. (1983) suorittamassa tutkimuksessa iäkkäämpien, kohon-

neesta verenpaineesta kärsivien, sekä terveiden, nuorehkojen koehenkilöiden

verenpaineita monitoroitiin heidän ensin lukiessaan ääneen kahden minuutin ajan,

sitten katsellessaan ensin seinää, sitten trooppisia kaloja sisältävää akvaariota

kumpiakin 20 minuutin ajan, ja lopuksi vielä lukiessaan ääneen. Kaikilla koehenki-

löillä verenpaine oli korkeimmillaan ensimmäisessä ääneenlukumittauksessa ja laski

levättäessä seinää ja/tai akvaariossa uivia kaloja katsellen; verenpainetautisilla

koehenkilöillä korkeimman ja matalimman mittaustuloksen väliset erot olivat jopa yli

25 yksikön suuruisia. Merkittävimpänä havaintona tutkijat pitivät kuitenkin sitä, että

akvaariota katsellessa myös verenpainetautisten koehenkilöiden mittaustulokset

laskivat normaalille, terveelliselle tasolle. Vaikka koehenkilöiden verenpaine jälkim-

mäisessä ääneenlukumittauksessa taas nousikin tilanteen stressaavuuden myötä, jäi se

kummallakin koeryhmällä alle lukeman, joka mitattiin aivan kokeen aluksi (ns.

normaalipaine). Kunnollinen rentoutuminen siis paransi koehenkilöiden stressinsieto-

kykyä. Samansuuntaisia tuloksia lemmikkieläimen kanssa vuorovaikutuksessa olemi-
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sen positiivisesta vaikutuksesta koehenkilön verenpaineeseen (ylä- ja alapaineiden

huomattava laskeminen) on saanut myös Jenkins (1986, 21-22), joka tarkkaili 9-58 -

vuotiaita koehenkilöitään ja suoritti mittauksia poikkeuksellisesti näiden omissa

kodeissa, joissa henkilöt olivat vuorovaikutuksessa omien lemmikkikoiriensa kanssa.

Koehenkilöiden sykenopeudessa ei Jenkinsin tutkimuksessa aiemmin mainituista

tutkimuksista poiketen kuitenkaan havaittu merkittäviä muutoksia.

Friedmann (2000, 42-46) toteaa, että lemmikkieläimen omistaminen näyttää tutkimus-

tulosten valossa olevan positiivisessa yhteydessä sydämen ja verisuoniston terveyteen,

sekä mahdollisten ongelmien ilmetessä auttavan esimerkiksi rintakivuista ja sydän-

kohtauksista toipumisessa. Vertailututkimuksissa havaittiin lemmikinomistajien toipu-

misen olevan lemmikkejä omistamattomia henkilöitä nopeampaa riippumatta

sairauden vakavuusasteesta, henkilön saaman sosiaalisen tuen määrästä, tai tämän

psykologisesta statuksesta. Friedmannin katsaus sivuaa myös erilajisten lemmikkien

vaikutusta omistajiensa terveyteen; tällä saralla kunnostautuivat koirat, vaikka kovin

merkittäviä eroja ei niiden ja muunlajisten eläinten (erityisesti kissojen) terveyttä

edistävien tai ylläpitävien ominaisuuksien välillä ollutkaan havaittu.

Lemmikkieläinten vaikutuksesta lasten kehitykseen on tehty runsaasti tutkimusta.

Aikaisimmat alan tutkimukset ovat olleet pääasiallisesti tapaustutkimuksia, joista on

hiljalleen siirrytty kyselyihin, kartoituksiin ja haastattelevaan tutkimusotteeseen.

Erilaisten tutkimusten suuresta määrästä huolimatta (ja laadusta johtuen) tulosten

takana oleviin mekanismeihin on ollut vaikea päästä käsiksi. Eräs tähän liittyvä

ongelma on vaikeus suorittaa kokeellista tutkimusta tällä alalla; eihän toki ole

soveliasta saati mahdollista tieteen nimissä pakottaa ihmisiä ottamaan, tai kieltää heitä

ottamasta lemmikkieläimiä. Tämän vuoksi kausaalisista yhteyksistä lemmikkieläinten

vaikutuksesta lasten kehitykseen on ollut vaikea esittää tuloksia. (Endenburg &

Baarda 1995, 7; Melson 2003, 36). Karkeasti tiivistäen voidaan kuitenkin todeta, että

monelta tieteenalalta on saatu tuloksia lemmikkieläinten huomattavasta positiivisesta

vaikutuksesta lasten kehityksen eri osa-alueisiin. Viitteitä lemmikkieläinten seurassa

olemisen myönteisestä vaikutuksesta pienten lasten kielen oppimiseen ja heidän

kielellisten kykyjensä kohenemiseen on saatu joistakin tutkimuksista. Condoret (1983)

esimerkiksi ehdottaa lemmikin toimiessaan sekä lapsen jokelluksen kärsivällisenä

vastaanottajana että tätä viehättävänä kielellisenä ärsykkeenä houkuttelevan lasta
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kommunikoimaan. Nimenomaan lapsen kommunikaatiokumppanin roolissa Condoret

näkee lemmikkieläinten olevan lapsen keskeisten psykologisten tarpeiden tyydyttäjiä.

Vaikuttaa siltä, että tutkimustuloksiin lemmikkieläinten positiivisista vaikutuksista

ihmisten elämänlaatuun suhtaudutaan vakavasti myös ”maallikkopiireissä”; lem-

mikkieläimet ovat yleisimpiä perheissä, joissa on nuoria lapsia, ja esimerkiksi

Yhdysvalloissa lemmikillisiä lapsiperheistä on runsaat 70 %. Lisäksi suuri osa noiden

perheiden vanhemmista ilmoittaa lemmikin hankitun nimenomaan lapsia varten.

(Melson 2003, 31.) Useat vanhemmat myöntävät lemmikkien olevan arvokkaita

välineitä lapsia kasvatettaessa. Etenkin elämän perimmäisten kysymysten, syntymän

ja kuoleman käsittelemisessä sekä niihin liittyvien asioiden selittämisessä lapsille

vanhemmat kokivat saavansa lemmikkieläimistä monenlaista apua. Useimmiten lem-

mikki tekee tai sille tapahtuu jotakin, joka helpottaa keskustelun aloittamista näistä

usein vaikeiksi koetuista aiheista. Vanhempien ja muiden perheenjäsenten suhtautu-

misella esimerkiksi lemmikkieläimen kuoleman kohdatessa on vaikutusta siihen,

kuinka lapsi yleisesti ottaen tulee suhtautumaan kuolemaan myöhemmässä elämäs-

sään. Uuden elämän syntymistä ja seksuaalikasvatusta taas voidaan käsitellä odotelta-

essa uutta pentua syntyväksi, tai seurattaessa perheessä jo olevan lemmikin tiineyttä ja

lopulta poikasten syntymää. (Endenburg & Baarda 1995, 11-12; MacDonald 1981,

198.)

Melson (2003) kummastelee sitä, että lasten kehityksen parissa työskentelevät

tieteenharjoittajat ovat laiminlyöneet tai jättäneet kokonaan huomiotta lasten ja

lemmikkieläinten väliset suhteet. Puutetta on myös tutkimuksesta, joka eheyttäisi

arvioita suhteista niin ihmisten kuin eläinten kanssa. Esimerkiksi sosiaalista

tukiverkkoa tutkittaessa on lapsia vielä 2000-luvullakin pyydetty mainitsemaan

ainoastaan ihmisiä jotka ovat heille tärkeitä, kun sitä vastoin ihmis-lemmikkieläin –

suhteen tutkimus rajoittuu pelkästään lemmikkieläimiltä saatavaan tukeen. Tämä

erottelu ihmis-ihmis ja ihmis-eläin –suhteiden tutkimuksen välillä estää tieteen-

harjoittajia selvittämästä esimerkiksi, josko lemmikin antama tuki kompensoisi tai

vahvistaisi ihmisiltä saatua tukea (tai ei liittyisi siihen lainkaan). Lapsen ja lemmikin

välistä suhdetta olisi tarkasteltava pitäen mielessä, että perhedynamiikka, erityisesti

vanhemman ja lapsen välinen suhde aina määrää sen, minkälaisiksi lapsen muut

suhteet muodostuvat. (Mt. 2003, 31-37.)
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Lemmikkieläinten vaikutus, psykologinen

Lemmikkieläinten pitämisellä ja/tai niiden seurassa olemisella on edellä käsiteltyjen

fysiologisten lisäksi myös monenlaisia psykologisia terveysvaikutuksia. Kumppanuus

on sana, joka kiteyttänee erään ihmisen merkittävimmistä perustarpeista; tarpeen

jakaa toisen elävän olennon seura, kokea toveruutta, saada tukea, olla sosiaalisessa

vuorovaikutuksessa, olla ”ei yksin”. Tuon tarpeen tyydyttämisessä lemmikki- tai

seuraeläimet, kuten niitä myös kuvaavasti kutsutaan, sattuvat olemaan omiaan.

Sattumalla tosin lienee asian kanssa sangen vähän tekemistä, ovathan nykyään

lemmikkeinä pidettävät eläimet tarkoituksellisen jalostuksen myötä kulkeneet

ominaisuuksiltaan sangen kauaksi villeistä esi-isistään. Toisaalta myös villieläinten

seuraamisella on havaittu olevan samankaltaisia psyykkisiä vaikutuksia kuin kesyjen

sukulaistensa aiheuttamat.

Lynette Hart (2000, 59) näkee seuraeläinten olevan helpoimmin saatavilla olevia

keinoja elämänlaadun parantamiseen. Hän listaa niiden tarjoamiksi hyödyiksi muiden

muassa lämpimän ja hyväksyvän kumppanuuden, varauksettoman tuen ja lohdun,

sekä usein ihmisseuralaisia paremman tavoitettavuuden. Samoilla linjoilla on myös

Gunter (1999, 77), joka toteaa lemmikkieläinten tuovan omistajiensa elämään edellä

mainittujen lisäksi myös pysyvyyttä. Lemmikkieläinten roolia ahdistuksen ja

masennuksen lievittäjinä ja/tai ehkäisijöinä olen käsitellyt tässä tutkielmassa myös

fysiologisten terveysvaikutusten yhteydessä, kulkevathan ihmisen fyysinen ja

psyykkinen hyvinvointi pitkälti käsi kädessä. Jo pelkästään asumalla omistajansa

kanssa samassa taloudessa lemmikkieläin usein torjuu yksinäisyyttä niin tehokkaasti,

ettei ahdistumista tai masentumista ja niiden seurauksena mahdollista syrjäytymistä

pääse tapahtumaan likimainkaan siinä mittakaavassa, kuin ilman tuota kontaktia olisi

uhkana. Merkittävimpiä etuja lemmikkieläinten pitämisestä saanevatkin ne henkilöt,

joilla sosiaalisten ihmiskontaktien määrä syystä tai toisesta on vähäinen tai olematon.

(Katcher 1981.)

Lemmikkieläinten omistajia tutkittaessa on käynyt ilmi, että lukuisat ihmiset

kohtelevat suojattejaan kuin ihmisiä; pitävät niitä perheenjäseninä, puhuvat niille

säännöllisesti, ja uskovat niiden osaavan tulkita tunnetilojaan. Lemmikkieläinten on

myös havaittu olevan avuksi niin korkeamman itsetunnon, kuin itsenäisyyden ja itse-
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kunnioituksen tunteiden kehittymisessä. (Cain 1983; McCulloch 1981; Savishinsky

1983.) Sanders (1993) on vienyt aiheen askelta pidemmälle tutkimuksessaan vuoro-

vaikutuksesta koiranomistajien ja heidän lemmikkiensä välillä. Sandersin mukaan

likeinen, rutiininomainen vuorovaikutus koiran kanssa saa siitä huolehtivan henkilön

suhtautumaan eläimeen ainutlaatuisena yksilönä, joka kykenee ajatteluun, empaatti-

suuteen ja vastavuoroisuuteen, sekä on tietoinen niistä rooleista ja perussäännöistä,

jotka ohjaavat sen itsensä ja sen omistajan välistä suhdetta. Omistajat näin ollen

näkevät koiriensa käytöksen niille rutiininomaisissa sosiaalisen vaihdon tilanteissa

ihmisten ja toisten koirien kanssa perustuvan tietoisiin pyrkimyksiin ja selkeisiin

päämääriin. Koirien siis oletetaan hallitsevan vähintäänkin alkeellisen kyvyn asettua

toisen asemaan, ottaa tämän rooli. Sandersin tutkimusaineisto on osittain ”autoetno-

grafinen”, eli hänen omiin kokemuksiinsa ja havaintoihinsa pohjaava. Tämän lisäksi

Sanders keräsi aineistoa havainnoimalla koiranomistajia eläinlääkäriasemalla, sekä

syvähaastattelemalla kahtakymmentäneljää koiranomistajaa näiden lemmikkien olles-

sa läsnä koko haastattelutilanteen ajan, jolloin suhdetta koiraan voitiin myös obser-

voida. (Sanders 1993, 207-209.)

Kesyjen lisäksi myös villit eläimet voivat siis saada aikaan positiivisia vaikutuksia

niiden seurassa olevan tai niitä tarkkailevan henkilön psyykessä. On olemassa useita

erilaisia terapiamuotoja (ks. esim. Beck 2000; Mallon, Ross Jr. & Ross 2000), joissa

edellä mainitun huomion inspiroimina käytetään apuna erilaisia eläimiä kotikissoista

ja –koirista aina delfiineihin. Eläinavusteisista hoitomuodoista voidaan Gunterin

(1999, 85) mukaan ammentaa runsaasti terapeuttista hyötyä, vaikkei potilaiden ja

hoitavien eläinten välille ehtisikään muodostua sidettä. Lemmikkieläimet, joiden

kanssa kiintymyssiteitä sen sijaan jaetaan, tarjoilevat henkistä hyvinvointia erään-

laisena positiivisena sivuvaikutuksena eläinseuralaisten pitämiselle.

Lemmikkieläinten omistamisella voi olla myös haitallisia vaikutuksia. Esimerkiksi

kissat, koirat ja muut ”päivittäisiä huoltotoimenpiteitä” tarvitsevat lemmikit rajoittavat

omistajiensa vapautta, voivat allergisoida, aiheuttaa melua, liata paikkoja ja olla

tottelemattomia. Lemmikeillä voi olla erilaisia käytösongelmia (aggressiot, levotto-

muus, hyperseksuaalisuus), joiden hoitamisesta voi aiheutua suuriakin kustannuksia.

Toki lemmikit kuluttavat omistajiensa rahoja jo pelkällä ”perusylläpidollakin”: ruoka,

eläinlääkärikäynnit, tarvikkeet, vakuutukset, harrastukset jne. Lemmikit voivat aiheut-
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taa vahinkoa myös puremalla, raapimalla ja jopa tartuttamalla tauteja. Vaaratilanteita

syntyy usein myös esimerkiksi liikenteessä, jos eläin hermostuu tai käyttäytyy

huonosti kulkuneuvon sisä- tai ulkopuolella. Koirien ulosteet tienvarsilla ovat

epäesteettistä ympäristöjätettä, joka useimmissa ihmisissä aiheuttaa inhoa ja vihamie-

lisyyttä huolimattomia koiranomistajia kohtaan. Kuriton lemmikki voi myös olla

vakava rasite naapurisovulle. Kaikesta tästä huolimatta lemmikit ovat investointi,

jonka lemmikinomistajat ovat valmiita tekemään ja ottamaan vastuun lemmikkiensä

aiheuttamista vahingoista, haitoista ja ongelmista. (Mugford 1981, 295, 300-307;

Serpell 1996, 14-17.)

1.3 Lemmikki- vs. ihmissuhteet

Murrosiässä nuoren suhteesta vanhempiinsa voi tulla etäisempi kuin aiemmin, usein

nuoren itsensä aloitteesta. Itsenäistyvän nuoren tarpeet kosketukselle/koskettamiselle,

sekä varauksettomalle kiintymykselle ja sen osoittamiselle eivät kuitenkaan katoa

minnekään; nimenomaan tässä epävarmuuksien leimaamassa kehitysvaiheessa posi-

tiivisen huomion saaminen on erityisen tärkeää. Jos ja kun välit muiden perheen-

jäsenten kanssa ovat ajoittain kireät, eikä vanhemman sylissä istuminen tai tämän

halaaminen enää tunnu teinistä luontevalta, saatetaan hellyyttä ja hyväksyntää hakea

muualta. Lemmikkieläinten on sanottu eroavan sisaruksista siten, että ne eivät

tuomitse, kritisoi, kilpaile lapsen (tai nuoren) kanssa, tai vaadi tätä muuttamaan

käyttäytymistään. Sitä vastoin ne ovat hyväksyviä, rakastavat ehdoitta, ja ovat aina

läsnä, sekä innokkaita osoittamaan ja vastaanottamaan hellyyttä. (Kidd & Kidd 1990;

Kidd & Kidd 1995.) Näiden ominaisuuksiensa vuoksi lemmikkieläimet ovatkin

seuralaisina varsin vaivattomia, miellyttäviä ja kiitollisia. Murrosiän koittaessa nuori

saattaa turvautua lemmikkieläimeen samalla tavoin kuin pienet lapset pehmoleluihin

tai uniriepuun. Eläimen käyttäminen tällaisena ”transitionaalisena objektina” on van-

hemmille lapsille ja nuorille sosiaalisesti hyväksyttävämpää, kuin samankaltaisen

käytöksen kohdistaminen esineeseen. Lemmikki vie voiton elottomasta esineestä

myös siinä, että vuorovaikutus eläimen kanssa tarjoaa vastavuoroisuutta kiintymyksen

ja välittämisen osoittamisessa. Myös tässä yhteydessä todetaan suhteen lemmikin ja

lapsen/nuoren välillä olevan yksinkertaisempi ja sisältävän vähemmän ristiriitoja kuin

ihmisten väliset suhteet yleensä. Koska murrosikä on itsenäistymisen ja vanhemmista
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erottautumisen aikaa, voivat lemmikit tarjota turvallisesti ja vaivihkaisesti apua

mahdollisen ”eroahdistuksen” oireisiin nuoren itsetunnon siitä kuitenkaan kärsimättä.

(Bowlby 1997; Gunter 1999; Perin 1983.)

Laitinen ja Shemeikka (2003) ovat tutkineet ja eritelleet tyttöjen ja poikien lemmikki-

eläimiin liittyviä kokemuksia, sekä lemmikkieläinten merkitystä heidän elämässään.

Aineistoa he keräsivät 12- ja 14-16 –vuotiailta, eli murrosiässä tai sen kynnyksellä

olevilta nuorilta. Tarkastelun kohteena tässä seurantatutkimuksessa olivat erityisesti

lemmikkieläinten saamisen ja menettämisen yleisyys niin maaseudulla kuin kaupun-

gissa, sekä lemmikkieläimiin liittyvien tunteiden ilmaiseminen. Aineistoa kerättiin

sekä kyselyin, että ainekirjoitustehtävien avulla. Myös vanhempien kykyä tunnistaa

lastensa lemmikkieläimiin liittyviä kokemuksia ja tunteita selvitettiin heille osoitetun

kyselyn avulla. (Laitinen & Shemeikka 2003, 61-64.)

Laitinen ja Shemeikka (2003) havaitsivat monien nuorten pitävän lemmikkieläimiään

esimerkiksi yksinäisyyden poistajina ja ystävän tai vanhemman ajoittaisina

korvikkeina, moni tyttö jopa nimesi lemmikkieläimen parhaimmaksi ystäväkseen.

Ilon ja onnen tunteiden ilmaiseminen lemmikkieläimen saamisen yhteydessä oli

tytöillä huomattavasti voimakkaampaa kuin pojilla. Pojilla mainintoja lemmikki-

eläimen saamiseen liittyvistä tunteista oli huomattavasti vähemmän kuin tytöillä.

Erityisesti 14-15 –vuotiaiden kaupunkilaispoikien oli vaikea ilmaista lemmikkieläi-

men saamiseen liittyviä tunteita. Huomionarvoista kuitenkin lienee, että runsas puolet

tytöistä (sekä kaupungissa että maalla) oli saanut jonkin lemmikkieläimen kolmen

vuoden sisällä tutkimukseen osallistumisesta, kun vastaava luku pojilla oli

huomattavasti pienempi.

Tutkimukseen vastanneiden nuorten keskuudessa yleisimpiä lemmikkieläimiä olivat

niin maaseudulla kuin kaupungissa koirat, kissat, sekä pienjyrsijät. Joidenkin

kaupunkilaisnuorten eläinkontakteihin kuuluivat myös hoitohevoset. Lemmikkieläi-

miin liittyviin ilon ja onnen tunteisiin eivät tutkimuksen mukaan vaikuttaneet eläimen

koko tai laji. Tytöt ja pojat kuvasivat lemmikkieläimen menettämistä eri tavoin.

Nuoremmilla (etenkin maaseudulla asuvilla) tytöillä lemmikin kuolema kuvattiin

usein menetyksenä, joka saattoi tuottaa suurta surua vielä vuoden tai kahdenkin päästä

tapahtuneesta. Vanhemmilla kaupunkilaistytöillä ei ollut aivan näin voimakkaita tun-
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teita lemmikkieläimen menettämisestä. Pojat, asuinpaikasta riippumatta, olivat jälleen

niukkasanaisimpia tunteita ilmaistessaan, mutta olivat toisaalta menettäneet lemmik-

kieläimiä tyttöjä harvemmin. Artikkelissa todetaankin, ettei poikien harvasanaisuutta

tule tulkita välinpitämättömyydeksi lemmikkieläimen menettämistä kohtaan. Myös

poikien kyselyvastauksissa ja aineissa oli mainintoja itkemisestä lemmikin kuoltua (9.

luokkalainen) ja esimerkiksi kukkien viemisestä paikalle, jossa lemmikki jäi auton

alle (5. luokkalainen). (Mt., 65-68.) Näiden havaintojen pohjalta päätin ottaa mahdol-

liset ikäryhmien ja sukupuolten väliset erot tarkastelun kohteeksi myös omassa

tutkimuksessani.
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2 Tutkimusongelmat

Varsinaisia tutkimusongelmia muodostui teoriataustan ja aineiston pohjalta kolme:

lemmikki- ja muiden eläinten merkitys, halutut piirteet, sekä niiden rooli. Jokainen

tutkimusongelma tarkentuu edelleen pienemmiksi ja yksityiskohtaisemmiksi kysy-

myksiksi, jotka liittyvät enimmäkseen eri ryhmien välisiin eroihin ja yhtäläisyyksiin.

Aineiston analyysissä mahdollisesti esiin nousseita, varsinaisten tutkimusongelmien

piiriin kuulumattomia havaintoja käsitellään lopuksi, ns. virallisen osuuden jälkeen.

1. Mitä lemmikki- ja muut eläimet merkitsevät yläasteikäisille nuorille?

• Minkälaisia piirteitä nuoren ja lemmikin (tai muun eläimen)

välisistä suhteista on löydettävissä?

• Eroavatko lemmikkieläinten omistajat ”ihmistyyppinä” jolla-

kin tapaa lemmikittömistä?

• Suhtaudutaanko lemmikkeihin ja luonnonvaraisiin eläimiin

eri lailla?

2. Minkälaiset piirteet ovat haluttuja lemmikkieläimissä?

• Minkälaisia lemmikkieläimiä nuorilla/heidän perheillään on?

• Vaikuttaako entisen tai nykyisen lemmikin rotu, laji, tai muu

piirre siihen, mitä piirteitä lemmikissä arvostetaan?

• Onko iällä tai sukupuolella vaikutusta siihen, minkälaisista

eläimistä pidetään?

• Onko eläinpelolla tai huonoilla kokemuksilla vaikutusta

nykyiseen suhtautumiseen eläimiä kohtaan?
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3. Minkälainen rooli lemmikki- ja muilla eläimillä on yläasteikäisten

nuorten arjessa?

• Nähdäänkö lemmikki harrastuksena muiden joukossa?

• Koetaanko lemmikistä huolehtiminen työlääksi?

• Kuinka lemmikin hoitovastuu käytännössä jakautuu?

• Minkälaisia asioita nuoret lemmikkiensä kanssa tekevät?

• Onko lemmikkien omistamisesta (tai niiden seurassa

olemisesta) hyötyä?
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3 Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Keräsin tämän kvantitatiivisen, survey-tyyppisen tutkimukseni aineiston strukturoi-

dulla kyselylomakkeella (liite 1), jossa monivalinta-taustakysymysten lisäksi oli useita

vastausvaihtoehdoiltaan Likertin viisiportaista asteikkoa noudattavia väittämiä.

Likert-asteikkoon päädyin, koska se on mielipidetiedusteluissa usein käytetty ja hy-

väksi havaittu. Asteikkotyyppisten kysymysten käyttämisen eduksi katsotaan suuren

tietomäärän saamista pieneen tilaan, heikkouksiksi taas eri vastaajien väittämille

mahdollisesti antamien erilaisten painotusten jäämistä pimentoon, sekä se, että

vastaajat saattavat pyrkiä vastauksissaan loogisuuteen, eli voivat antaa edellisten

väittämien vastausten vaikuttaa jälkimmäisiin. (Heikkilä 2004, 52-53.) Vaikka neut-

raalin vaihtoehdon (”en osaa sanoa” tai ”ei samaa eikä eri mieltä”) pois jättämistä, eli

vastaajan pakottamista ottamaan kantaa suuntaan tai toiseen joissakin menetelmä-

oppaissa suositellaankin (esim. Heikkilä 2004), päätin ottaa riskin, ja antaa vastaajien

käyttää tarvittaessa myös neutraalia vastausvaihtoehtoa. Koska tutkimuksen kohde-

ryhmän muodostavat nuoret henkilöt, joiden mielipiteet ovat jatkuvassa muutos ja/tai

kehitysprosessissa, oli mielestäni erityisen suotavaa tarjota heille myös mahdollisuus

olla ottamatta kantaa puoleen tai toiseen. Kerlingerin (1986, 459) mielestä valinnan-

vapauden rajoittaminen saattaa myös johtaa vastaajien yhteistyöhaluttomuuteen, mitä

tietenkin halusin kaikin keinoin välttää.

Käyttämäni asteikon ensimmäinen vaihtoehto on ”täysin eri mieltä”, viimeinen ”täy-

sin samaa mieltä”; näin esimerkiksi keskiarvoja laskettaessa (summamuuttujat) ha-

vainnon suuri arvo ilmaisee samanmielisyyttä väittämän kanssa, pieni taas erimieli-

syyttä. Tällainen menettely on paitsi loogista, myös helpompaa kuin päinvastaisen

numeroinnin käyttäminen (Heikkilä 2004, 54). Lomakkeessa on myös muutama avoin

kysymys vapaamuotoisemman vastaamisen mahdollistamiseksi. Useimpien avointen

kysymysten kohdalla luokittelin vastaukset uudelleen esiin nousseiden teemojen

pohjalta, minkä jälkeen koodasin ne taas numeeriseen muotoon laaja-alaisemman

analysoinnin mahdollistamiseksi.

Aineiston analyysin suoritin SPSS 13.0 for Windows –ohjelmalla. Päädyin käyttä-

mään analyysissä ns. epäparametrisia menetelmiä, sillä kohtalaisen suuresta koostaan
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(n = 304) huolimatta aineisto ei täyttänyt normaalijakautuneisuuden oletusta, joka

olisi ollut edellytyksenä parametristen menetelmien käytölle. Nummenmaan (2004,

143) mukaan epäparametrisia testejä tulisi käyttää normaalijakaumaoletuksen toteutu-

matta jäämisen lisäksi myös silloin, kun mittaukset on suoritettu järjestysasteikolla,

jollainen Likertin asteikkokin on. Epäparametrisia testejä pidetään vähemmän

voimakkaina kuin parametrisiä testejä, eli heikoimmat aineistossa esiintyvät ilmiöt

voivat epäparametrisia testejä käytettäessä jäädä havaitsematta. Tämä tyypin 2 virhe

(kutsutaan myös β-virheeksi), eli vaihtoehtoisen hypoteesin hylkääminen liian

herkästi, saattaa johtaa ns. nollatutkimuksen tekemiseen, mutta on silti pienempi paha

kuin tehdä tyypin 1 virhe (kutsutaan myös α-virheeksi), eli havaita aineistossa jokin

ilmiö, jota populaatiossa ei todellisuudessa olekaan. Epäparametriset testit perustuvat

järjestyslukujakaumien tarkastelemiseen, mistä aiheutuu informaation menettämistä,

kun mittaustulokset muutetaan vähemmän tarkalle mitta-asteikolle (vrt. havaittujen

muuttujien arvojen vertailu parametrisia testejä käytettäessä). Jakaumien muotoa

koskevista oletuksista lähes vapaita epäparametrisia menetelmiä voidaan kuitenkin

soveltaa parametrisia vastineitaan useammanlaisissa tilanteissa. (Nummenmaa 2004,

140-143, 248.)

Tutkimusaineiston analysoinnissa oli usein tarpeen vertailla keskenään eri ryhmiä,

jolloin suoritin testaukset Mann-Whitneyn U-testillä (parametrisen riippumattomien

otosten t-testin epäparametrisella vastineella), joka perustuu järjestyslukuihin (jotka

saadaan asettamalla havainnot tutkittavan muuttujan arvojen mukaiseen suuruusjär-

jestykseen), ja vertaa tutkittavan muuttujan luokkien mediaaneja toisiinsa. Näiden

järjestyslukujen perusteella ohjelma laskee testisuureen ja merkitsevyystason, joista

jälkimmäisen perusteella varsinaiset päätelmät tehdään. U-testissä nollahypoteesinä

pidetään muuttujien järjestyslukujen jakaumien samanlaisuutta, ja vaihtoehtoisena

hypoteesina siten jakaumien erilaisuutta. Jakaumat ovat erilaiset sitä todennäköi-

semmin, mitä pienempi U-testin havaittu merkitsevyystaso on. Kruskal-Wallisin H-

testiä (yksisuuntaisen varianssianalyysin epäparametrista vastinetta ja Mann-

Whitneyn U-testin yleistystä) taas käytin silloin, kun vertailtavia jakaumia oli

enemmän kuin kaksi. Kruskal-Wallisin testi siis toimii täsmälleen samoin kuin Mann-

Whitneyn U-testikin, ainoa niiden välinen ero on vertailtavien jakaumien lukumää-

rässä. Kruskal-Wallisin testin nollahypoteesina on järjestyslukujakaumien identtisyys,

vaihtoehtoisena hypoteesina taas jakaumien mediaanien poikkeaminen toisistaan; mitä
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pienempi testin havaittu merkitsevyystaso on, sitä todennäköisemmin jakaumat ovat

erilaiset. (Heikkilä 2004, 234; Nummenmaa 2004, 250, 255.)

Tilastollisen merkitsevyyden määrittämisessä on käytössä monenlaisia tapoja ja

luokituksia, joista päätin valita Heikkilän (2004, 195) sekä Nummenmaan, Konttisen,

Kuusisen ja Leskisen (1997, 43) suosiman tavan. Tässä luokituksessa testitulosta

pidetään merkitsevyystasoltaan tilastollisesti erittäin merkitsevänä, jos p < .001;

tilastollisesti merkitsevänä, jos .001 < p < .01 ja tilastollisesti melkein merkitsevänä,

jos 0.01 p < .05. Suuremmat kuin .05:n p-arvot siis merkitsevät luokituksen mukaan,

että aineisto tukee nollahypoteesia, joka siis jää voimaan.

Muuttujien välisen yhteisvaihtelun eli kovarianssin tarkasteluun käytin Spearmanin

järjestyskorrelaatiokerrointa (rs), jossa korrelaation laskemiseen käytetään eri muuttu-

jien järjestyslukuja havaittujen arvojen sijaan. Järjestyskorrelaatiokerroin mittaa siis

sitä, kuinka samanlainen kahden muuttujan havaintojen järjestys on. Kuten parametri-

sen tulomomenttikorrelaatiokertoimenkin, myös järjestyskorrelaatiokertoimen arvo

vaihtelee välillä [-1 – 1]. (Nummenmaa 2004, 271.) Korrelaatiokertoimien tilastol-

lisen merkitsevyyden tulkitsemisesta Nummenmaa (Mt., 280) toteaa, että ihmisen

käyttäytymistä ja toimintaa tutkittaessa on usein hyvin hankala löytää erittäin

voimakkaita korrelaatioita ja heikotkin yhteydet saattavat usein olla mielenkiintoisia.

Yleisenä ohjeena voisikin sanoa, että alle ± .5:n suuruisten korrelaatioiden tulkitse-

misessa pitää olla varovainen. Korrelaatiokertoimen suuruuden tulkitsemisessa käytin

seuraavaa, niin ikään Nummenmaan (2004, 278) suosittamaa luokitusta:

 r = ± 1 –Muuttujien välillä on täysi lineaarinen yhteys.

 r = ± .9 –Muuttujien välillä on voimakas lineaarinen yhteys.

 r = ± .7 –Muuttujien välillä on melko voimakas lineaarinen yhteys.

 r = ± .5 –Muuttujien välillä on keskinkertainen lineaarinen yhteys.

Alle ± .5:n suuruisia korrelaatioita (r = ± .3: muuttujien välillä heikko lineaarinen

yhteys) ei siis tässä tutkimuksessa katsota merkityksellisiksi, ellei muuttujien väliselle

yhteydelle löydy tukea myös muilla keinoin. Niissä tapauksissa, joissa järjestyskorre-

laatiokerrointa ei voinut käyttää (esimerkiksi kahden laatueroasteikolla mitatun

muuttujan välisen yhteyden vertailu), käytin Pearsonin ² –yhteensopivuustestiä. ² –
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yhteensopivuustesti tutkii ns. havaittuja ja odotettuja frekvenssejä vertailemalla, ovat-

ko muuttujan arvot tasaisesti jakautuneet. Nollahypoteesina testissä on, että muuttujan

jokaisen arvon frekvenssi on sama. Epäparametrisena testinä Pearsonin ² –yhteen-

sopivuustesti ei tee oletuksia muuttujien jakaumien muodoista, mutta edellyttää

muuttujilta kategorisuutta, eli niiden olevan laatuero- tai järjestysasteikolla mitattuja.

(Heikkilä 2004, 235; Nummenmaa 2004, 288-290.) Pearsonin ² –yhteensopivuus-

testillä voidaan myös tarkastella, ovatko kaksi kategorista muuttujaa yhteydessä

toisiinsa; tällöin menettelystä käytetään nimeä ² –riippumattomuustesti. Kategoris-

ten muuttujien yhteisjakauman kuvaamiseen käytetään yleensä kontingenssitaulua,

jossa näkyy, kuinka monta muuttujan x kuhunkin luokkaan kuuluvaa havaintoa kuu-

luu mihinkin muuttujan y luokkaan. (Nummenmaa 2004, 293.)

3.1 Aineiston keruu, mittari ja luotettavuus

Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty kahden suuressa kaupungissa

(Tampere ja Vantaa) toimivan yläasteen 7., 8. ja 9. – luokkien oppilailta kevään 2006

aikana. Koska valmista mittaria ei kyseisenä ajankohtana ollut saatavilla, olen

koonnut käytetyn kyselylomakkeen itse: taustakysymyksistä suurin osa on lainattu

Keskisen (2001) harrastetutkimuksessa käytetystä lomakkeesta, varsinaisten väittä-

mien joukossa taas on joitakin Albertin ja Bulcroftin (1998) lemmikkitutkimuksessa

käytetyistä kysymyksistä mukaeltuja; loput kysymykset muotoilin itse alustavien

tutkimusongelmieni pohjalta.

Ennen varsinaisen tutkimusaineiston keräämistä testasin mittarin toimivuutta 20

henkilön koeryhmällä. Näin saadulle koeaineistolle suoritetun ”pika-analyysin” perus-

teella totesin mittarin päteväksi, kysymykset ja väittämät jokseenkin konsistenteiksi

eli yhtenäisiksi, ja lomakkeen täyttämiseen kuluvan ajan sopivaksi (n. 10 minuuttia

vastaajaa kohti). Varsinaisen aineiston luotettavuutta tarkastelin arvioimalla mittarin

reliabiliteettia Cronbachin α-kertoimella, joka mittaa nimenomaan mittarin kon-

sistenssia. Mitä suurempi α:n  arvo  on,  sitä  yhtenäisempi  mittarikin  on,  eli  sen  osiot

mittaavat samantyyppistä asiaa. Esimerkiksi Heikkilä (2004, 187) suosittaa reliabili-

teettikertoimen arvoksi yli 0,7. Käytännössä reliabiliteetti määritellään kahden riippu-
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mattoman mittauksen korrelaatioksi, jolloin luotettavassa mittauksessa korrelaatio on

lähellä ykköstä (Mt., 187). Muodostamieni kolmen summamuuttujan α–arvot oli-

vat .875, .862 ja .847 (ks. tarkemmin liite 3.), eli niitä voi sanoa varsin reliaabeleiksi.

Mittarin validiteetti tarkoittaa sen pätevyyttä mitata tarpeeksi tehokkaasti ja kattavasti

juuri sitä, mitä on tarkoitus mitata. Validiteetin voidaan jopa sanoa pohjimmiltaan

tarkoittavan vastaavuutta todellisuuden ja siitä tehtyjen havaintojen välillä. Validi-

teetin lajeja on useita, mutta tämän tutkimuksen suhteen tärkeimpinä niistä voitaneen

pitää sisäistä ja ulkoista validiteettia. Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan mittausten

vastaavuutta tutkimuksen teoriaosassa esitettyjen käsitteiden kanssa, ulkoisella taas

sitä, että myös muut tutkijat tulkitsevat kyseiset tutkimustulokset samalla tavoin.

Tämän tutkimuksen sisäisestä validiteetista olen koettanut pitää huolta valitsemalla

vastaan tulleista teoreettisista käsitteistä ns. yleisesti hyväksytyt, sekä määrittelemällä

käyttämäni käsitteet tarkoin ja mahdollisimman yksiselitteisesti. Tutkimukseni

ulkoista validiutta edistääkseni olen pyrkinyt kuvailemaan mahdollisimman selkeästi

tietyn tutkimusmenetelmän valintaan johtaneet syyt, sekä etenkin niiden tuloksista

tekemäni päätelmät. (Maxwell & Delaney 1989, 25-32; Heikkilä 2004, 186.)

Kyselylomakkeisiin nuoret vastasivat koulusta riippuen pääosin joko luokanvalvojan

tuokiolla tai opinto-ohjauksen tunnilla. Kyselyyn vastaamisen aikana luokkahuo-

neessa oli lähes joka luokan kohdalla opettaja valvomassa vastausrauhan säilymistä.

Tapauksissa, joissa valvovaa silmää ei ollut läsnä ja/tai vastausaikaa oli erityisen

runsaasti, on vastauslomakkeissa nähtävissä selviä merkkejä yhteistyön tekemisestä

vierustoverin kanssa, sekä kyselyyn vastaamisen lyömisestä lekkeriksi. Näissä tapauk-

sissa palautettujen lomakkeiden joukossa oli hieman keskimääräistä runsaammin

tahallisen väärin (esim. ympyröity jokaisen väittämän kohdalla sama vastausvaih-

toehto tai useampia) tai puutteellisesti täytettyjä lomakkeita, jotka eivät kelvanneet

analysoitaviksi. Hylättäviksi kerättyjen 325 lomakkeen joukosta päätyi kuitenkin vain

21 kappaletta, joten kyselyn vastausprosentiksi muodostui 93,5.
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3.2 Aineiston kuvailu

Kyselyyn vastasi siis kaikkiaan 325 yläasteen 7., 8. ja 9. –luokkalaista nuorta, joiden

täyttämistä lomakkeista 304 kelpuutettiin analysoitaviksi. Näiden 304 joukossa 7. –

luokkalaisia oli 106 (34,8 %), 8. –luokkalaisia 99 (32,6 %) ja 9. –luokkalaisia samoin

99 (32,6 %) kappaletta. Kaikista vastaajista poikia oli 143 (47,0 %) ja teetotal 161

(53,0 %). 7. –luokkalaisia oli tutkittavien joukossa alun alkaen hieman enemmän kuin

muita ikäryhmiä, mutta hylättyjen lomakkeiden poistaminen laski heidän lukumäärän-

sä lähelle 8. ja 9. –luokkalaisten määrää. Hylätyistä 21:stä lomakkeesta peräti 16, eli

76 % oli 7. –luokkalaisten täyttämiä. Tyttöjä ja poikia oli vastanneiden joukossa lähes

saman verran kumpiakin, mutta käyttökelvottomien lomakkeiden seulominen laski

poikien lukumäärää; hylätyistä lomakkeista poikien täyttämiä oli 18 ja tyttöjen kolme.
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Kuvio 1. Perhesuhteet (eli ne aikuiset, joiden kanssa nuori asuu)

Kuten kuviosta 1 on nähtävissä, molempien vanhempiensa kanssa asui valtaosa, eli

211 (69,4 %) vastaajista, äidin ja isäpuolen tai isän ja äitipuolen kanssa 36 (11,8 %) ja

2 (0,7 %), pelkän äidin, isän tai muun aikuisen kanssa taas vastaavasti 42 (13,8 %), 9

(3,0 %), ja 1 vastaaja (0,3 %); mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei sopinut

3:en vastaajaan (1,0 %). Valtaosa nuorista siis elää nykyäänkin molempien vanhem-

piensa kanssa, ja noin 82 % nuorista perheessä, jossa on kaksi aikuista. Sisaruksia ei

ollut lainkaan 26:lla (8,6 %), yksi 150:llä (49,3 %), ja kaksi tai enemmän 128:lla (42,1

%) vastaajalla.
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185:n nuoren (60,9 % kaikista vastanneista) kotona oli vastausajankohtana lemmikki-

eläin tai useampia, 119:n (39,1 %) vastaajan kotona niitä taas ei ollut. Lemmikki-

eläinten yleisyys Suomessa näkyy kuitenkin siinä, että vain 59:n nuoren (19,4 %

kaikista vastanneista) kotona ei ollut koskaan ollut lemmikkiä (ainakaan nuoren

elinaikana).
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Kuvio 2. Lemmikillisyystausta

Vastaushetkellä lemmikittömiä, mutta lemmikkieläimen kanssa joskus asuneita nuoria

oli tutkittavien joukossa 60 (19,7 %); näin ollen ns. lemmikkitaustaisia oli tutkittavista

huikeat 80,6 %. Lemmikillisyystaustan mahdollista vaikutusta henkilön asenteisiin ja

suhtautumiseen eläimiä kohtaan on pohdittu tarkemmin seuraavassa luvussa.

Läheisten ystävien määrää voi olla vaikea määrittää, kuten toteaa Keskinenkin (2001).

Tutkimillani nuorilla läheisiä ystäviä oli kuitenkin seuraavasti: seitsemällä nuorella

(2,3 % kaikista tutkituista) ei yhtään, 22:lla nuorella (7,2 %) yksi, 33:lla nuorella (10

%) kaksi, 138:lla nuorella (45,4 %) kolmesta viiteen, ja 63:lla nuorella (20,7 %)  kuusi

tai enemmän. 41 nuorta (13,5 %) valitsi vastausvaihtoehdon vaikea sanoa. Tulos

noudattelee melko tiiviisti Keskisen (Mt., 99) saamia tuloksia, tässä tutkimuksessa

vaihtoehto ”3-5 kpl” oli tosin selvästi suositumpi kuin Keskisen tutkimuksessa. Itsen-

sä yksinäiseksi oli viimeisten 12:n kuukauden aikana oli tuntenut joskus 163 nuorta
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(53,6 %), usein 26 nuorta (8,6 %), ja ei koskaan 115 nuorta (37,8 %), eli lähes

prosentilleen sama määrä nuoria kuin Keskisen kuusi vuotta aiemmin tekemässä

tutkimuksessa (Mt., 99-100).

Koulunkäynnistä todella paljon piti vastaushetkellä vain 14 nuorta (4,6 %), aika

paljon 121 nuorta (39,8 %), aika vähän 105 nuorta (34,5 %), ja ei ollenkaan 23 nuorta

(7,6 %). 43 nuorta (13,2 %) taas ei osannut sanoa. Omaa koulumenestystään nuoret

puolestaan arvioivat seuraavasti: kiitettävän oli valinnut 49 vastaajaa (16,1 %), hyvän

150 vastaajaa (49,3 %), tyydyttävän 86 vastaajaa (28,3 %), ja huonon 10 vastaajaa

(3,3 %). Yhdeksän vastaajaa (3 %) ei osannut sanoa. Koulupelkoa (esimerkiksi

kiusaamisen tai huonon koulumenestyksen takia) ilmoitti tuntevansa joskus 63 nuorta

(20,7 %), ja usein 13 nuorta (4,3 % kaikista vastanneista). 15 nuorta (4,9 %) ei

osannut sanoa, ja suurin osa, eli peräti 213 nuorta (70,1 %) ei tunne koulupelkoa

koskaan. Tämäkin tulos noudattaa varsin tarkoin Keskisen (Mt., 93) saamia.

Lintsaaminen ei näytä olevan ongelma tutkimillani yläasteilla: 164 nuorta (53,9 %)

ilmoitti, ettei lintsaa (edes yhtä tuntia) koskaan, ja 111 nuorta (36,5 %) ilmoitti

lintsaavansa harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Kuukausittain ilmoitti lintsaavansa

vain 19 nuorta (6,3 %), ja viikottain 9 nuorta (3 %). Luvut ovat huomattavasti

mairittelevampia kuin Keskisen saamat (Mt., 91-92), sillä hänen tutkimuksessaan ei

koskaan tai harvemmin kuin kerran kuukaudessa lintsasi 76 % yläasteikäisistä

nuorista, kun vastaava luku tässä tutkimuksessa on hieman yli 90 %. Vaikutuksensa

tähän saattaa tosin olla sillä, että suurin osa tähän tutkimukseen vastanneista palautti

täyttämänsä lomakkeen opettajalleen, ja on siten mahdollisia seuraamuksia peläten

saattanut kaunistella totuutta (vaikka lomakkeet eivät opettajien luettaviksi jääneet-

kään, kuten niiden tekstissä luvattiin).
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4 Tulokset ja niiden tarkastelu

Puhuttaessa lemmikinomistajista esimerkiksi ryhmänä tai ihmistyyppinä, on syytä

kiinnittää huomiota siihen, mitä perusteita henkilön lemmikillisyysstatuksen määritte-

lemiseen käytetään. Tämän tutkimuksen teoreettisessa osuudessa puhutaan eri yhteyk-

sissä lemmikillisistä ja lemmikittömistä henkilöistä, ja heidän välisistään eroista

esimerkiksi terveydentilan suhteen. Tarkasteltaessa lemmikkieläimen välitöntä vaiku-

tusta johonkin asiaan, on henkilön vastaushetkellä ilmoittama lemmikillisyystilanne

(hänellä joko on tai ei ole lemmikkiä) tutkimuksen kannalta olennainen. Tämä yksin-

kertainen jako lemmikillisiin ja lemmikittömiin ei kuitenkaan ole  kaikissa tapauksissa

paras mahdollinen määrittelyperuste. Useat tutkimukset (ks. esim. Kidd & Kidd 1990;

Gunter 1999) todistavat, että esimerkiksi lemmikkieläimen omistaminen lapsuudessa

vaikuttaa tapaan, jolla henkilö suhtautuu eläimiin aikuisena. Nämä seikat huomioon

ottaen päätin suorittaa tätä tutkimusongelmaa koskevat testaukset siten, että vertailuja

tehtäessä omina ryhminään ovat lemmikinomistajien lisäksi ne henkilöt, joilla on

joskus aiemmin ollut lemmikki, mutta joilla ei sellaista tutkimushetkellä ollut (eli ns.

lemmikkitaustaiset), sekä lemmikkieläintä koskaan omistamattomat henkilöt. Alkupe-

räinen kahtiajako on täten pääosin korvattu uudella ”lemmikkihistoriaan” perus-

tuvalla jaolla, jossa merkityksellisenä pidetään vallitsevan tilanteen sijasta sitä, onko

tutkittavalla koskaan elämänsä aikana ollut lemmikkieläintä.

Liitteeseen 1 (kyselylomake/koodikirja) on kunkin kysymyksen kohdalle merkitty eri

vastausvaihtoehtojen saama kannatus prosentteina, sekä väittämämuotoisille kysy-

myksille myös keskihajonnat. Kaikkien tutkittavien vastattaviksi tarkoitetuilla väittä-

millä 13-44 keskiarvot vaihtelivat välillä 2,02 – 4,29. Pienin keskiarvo oli väittämällä

44 (Vietän aikaa yleensä mieluummin lemmikin/muun eläimen kuin kavereiden

kanssa), ja suurin väittämällä 22 (Lemmikeistä on mielestäni enemmän hyötyä kuin

haittaa), jolla oli myös kaikkein pienin keskihajonta (0,98). Suurin keskihajonta (1,44)

puolestaan oli väittämällä 14 (Olen joskus mennyt tekemään tuttavuutta vieraan

koiran/ kissan/muun eläimen kanssa). Väittämien keskiarvot olivat yhtä poikkeusta

lukuun ottamatta arvojen 2 ja 4 välillä, eli kohtalaisen lähellä keskimmäistä, ns.

neutraalia vastausvaihtoehtoa. Vain jo mainitussa väittämässä 22 keskiarvo oli lähem-

pänä jompaakumpaa ääripäätä, kuin neutraalia vaihtoehtoa. Selkeä kattoefekti (M +
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Sd > 5) oli viidessä kaikille vastaajille tarkoitetussa väittämässä (väittämät 16, 21, 22,

24 ja 33), ja kaikissa paitsi yhdessä (väittämä 53) ainoastaan lemmikinomistajille

tarkoitetuista väittämistä (väittämät 51-55). Lähelle kattoefektiä tultiin myös monessa

muussa muuttujassa (väittämät 15, 18, 25, 27-29, 31, 35 ja 41). Lattiaefektejä väittä-

mistä ei sen sijaan löytynyt.

Halusin tiivistää tutkimusaineiston helposti käsiteltävään muotoon, joten päätin muo-

dostaa summamuuttujia niiden väittämien joukosta, joihin kaikki tutkittavat vastasivat

(väittämät 13-44). Jotta summamuuttujista olisi tullut mahdollisimman päteviä ja

teoreettisesti mielekkäitä, suoritin jo mainitulle osalle aineistoa pääkomponenttiana-

lyysin (ks. liite 2, muuttujien jakautuminen), jonka löytämien kolmen vahvimman

komponentin pohjalta muodostin samansisältöiset keskiarvomuuttujat; näiden

nimet ”vuorovaikutus”, ”eläinrakkaus” ja ”sosiaalisuus” saaneiden muuttujien sisältö

on esitelty taulukossa 1. Katsoin keskiarvomuuttujien olevan varsinaisia summa-

muuttujia parempi vaihtoehto siksi, että keskiarvomuuttujilla mittayksikkö säilyy

samana kuin alkuperäisilläkin muuttujilla (Nummenmaa 2004, 151), jolloin tuloksia

tulkittaessa ei saatuja pistemääriä ole tarpeen erikseen määritellä (esimerkiksi kaikkiin

väittämiin ”täysin samaa mieltä” vastanneen henkilön sum 1:n pistemääräksi tulisi

keskiarvo 5, eikä yhteenlaskettu 45). Kuten edellä jo mainitsin, reliabiliteettitestaus

(Cronbachin α) osoitti summamuuttujat reliaabeleiksi. Saadakseni kaikki vastaajat

mukaan keskiarvopistemäärien tarkasteluun (SPSS-ohjelma laskee keskiarvo- tai

summapistemäärän vain niissä tapauksissa, joissa kaikkiin yhdistelmämuuttujan

sisältämiin väittämiin on vastattu), päädyin korvaamaan eli imputoimaan muuta-

mia ”tyhjiä” vastauksia kahden viereisen arvon mediaaneilla (ks. Nummenmaa 2004,

149). Vastaamatta jätettyjä kohtia oli kutakin väittämää kohti kaiken kaikkiaan melko

vähän (17 väittämässä 1-7 puuttuvaa kussakin) ja satunnaisesti, eli ne eivät olleet

kasautuneet tietyille vastaajille; näin katsoin imputoinnin pienemmäksi pahaksi kuin

26 vastaajan eli tilastoyksikön jäämisen keskeisten analyysien ulkopuolelle. Nummen-

maa (Mt., 149) ei suosittele imputointia automaattisena ratkaisuna vastauskadon paik-

kaamiseen, mutta toteaa sen taitavasti käytettynä olevan hyödyllinen menettely.
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Taulukko 1. Keskiarvomuuttujien sisältö

Sum 1, “vuorovaikutus” Sum 2, “eläinrakkaus” Sum 3, “sosiaalisuus”

26.
En yleensä vietä mieluummin aikaa
kavereiden kuin lemmikin/muun
eläimen kanssa.

15.
Pidän eläinten katselemisesta.

13.
Juttelen joskus vieraiden ihmisten
kanssa heidän lemmikkieläimistään.

35.
Eläimet ovat kavereina mkavampia
kuin ihmiset.

22.
Lemmikeistä ei mielestäni ole
enemmän haittaa kuin hyötyä.

14.
Olen joskus mennyt tekemään
tuttavuutta vieraan koiran/ kissan/
muun eläimen kanssa.

36.
Minulla on ollut eläinystävä, joka
oli yhtä läheinen tai läheisempi kuin
perheenjäsen/ihmisystävä.

24.
Eläinten seurassa voin olla juuri
sellainen kuin olen.

17.
Eläimille on mukava jutella.

38.
Lemmikin/muun eläimen ansiosta
en ole yksinäinen.

25.
Eläimet ovat yhtä tärkeitä kuin
ihmisetkin.

18.
Jos olen huonolla tuulella,
lemmikin/muun eläimen seura saa
minut paremmalle mielelle.

39.
Lemmikki tai muu eläin on minulle
läheisempi tai yhtä läheinen kuin
perheeni.

27.
Lemmikistä/muusta eläimestä
huolehtiminen on minusta mukavaa.

19.
Lemmikin/muun eläimen ansiosta
olen tutustunut uusiin ihmisiin.

41.
Puhun joskus eläimille kuin ne
olisivat ihmisiä.

28.
Pidän eniten sellaisista elämistä,
joita voi silittää tai pitää sylissä.

20.
Juttelen kavereiden kanssa usein
lemmikeistä ja muista eläimistä.

42.
Lemmikki tai muu eläin on minulle
läheisempi kuin moni ystävistäni.

29.
Vietän mielelläni aikaa eläinten
kanssa.

23.
Minusta on mukava puhua ihmisten
kanssa lemmikeistä/muista
eläimistä.

43.
Lemmikki/muu eläin saa minut
tuntemaan itseni tärkeäksi.

30.
Luen mielelläni eläimistä kertovia
kirjoja ja/tai katson niistä kertovia
ohjelmia.

44.
Vietän aikaa yleensä mieluummin
lemmikin/muun eläimen kuin
kavereiden kanssa.

31.
Eläin voi olla ihmiselle yhtä
läheinen/läheisempi kuin ystävä/
perheenjäsen
40.
Lemmikeistä on mielestäni
enemmän hyötyä kuin haittaa.

Keskiarvomuuttujat korreloivat keskenään Nummenmaan (2004) luokituksen mukaan

vain keskinkertaisesti. Vuorovaikutus- ja eläinrakkaus –muuttujien [rs = .556, p

< .001], välinen lineaarinen yhteys oli vähäisin, vuorovaikutus- ja sosiaalisuus –muut-

tujien [rs = .579, p < .001] välinen hieman voimakkaampi, ja voimakkain lineaarinen

yhteys oli eläinrakkaus- ja sosiaalisuus –muuttujien [rs = .627, p < .001] välillä. Kovin

merkittäviä eroja keskiarvomuuttujien välisissä korrelaatioissa ei siis ollut. Lemmikin-

omistajien ja ei-omistajien mahdollisia eroavaisuuksia on tutkittu runsaasti niin suh-
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tautumistapojen kuin persoonallisuuspiirteidenkin suhteen, ja saatujen tulosten kirjo

vuosien saatossa ollut yhtä runsas. Siinä, missä jotkut tahot (mm. Cameron, Conrad,

Kirkpatrick & Bateen 1966; Cameron & Mattson 1972) ovat todenneet lemmikin-

omistajien olevan epäsosiaalisempia ja jopa psykologisesti vähemmän terveitä kuin

ei-omistajat, on toisaalla (esim. Hyde, Kurdek & Larson 1983; Joubert 1987; Paden-

Levy 1985) taas ilmoitettu lemmikinomistajien sekä ”sosialisoivan” enemmän  ja ole-

van empaattisempia kuin ei-omistajat, että olevan heitä vähemmän neuroottisia ja

eristäytyneitä. Tasapuolisuuden ja tieteellisten mittausmenetelmien kehittymisen ni-

missä on tuloksia toki saatu myös siitä, ettei lemmikkieläinten omistamisella tai

omistamattomuudella ole yhteyttä henkilön persoonallisuuspiirteisiin (mm. Johnson &

Rule 1991; St-Yves, Freeston, Jacques & Robitaille 1990). Nähtäväksi jääkin, mitä

edellä esitellyistä ”tutkimuslinjoista” tämän tutkimuksen tulokset tulevat noudatta-

maan.

4.1 Mitä lemmikki- ja muut eläimet merkitsevät yläasteikäisille

nuorille?

Ihmisen ja eläimen välistä sidettä kuvaava kirjallisuus on vahvasti keskittynyt lapsiin,

vammaisiin, vanhuksiin ja muihin ”erityisryhmiin”, joihin kuuluville henkilöille suh-

teiden lemmikkieläinten kanssa katsotaan olevan arvokkaita erityisesti kumppanuu-

den, kosketuksen, turvallisuden ja tuomitsemattoman henkisen tuen lähteinä (Netting,

Wilson & New 1987, 61). Mielestäni murrosikäisten nuorten voi katsoa tarvitsevan

lemmikkieläinten suomaa myönteistä huomiota ja kumppanuutta aivan yhtä paljon

kuin edellä lueteltuihin ryhmiin kuuluvat henkilötkin, onhan siirtymävaihe lapsesta

hiljalleen aikuiseksi varsin koetteleva, epävarmuuden sävyttämä ajanjakso ihmisen

elämässä. Lemmikkieläinten omistajat voivat parhaimmillaan kokea syvää tyydytystä

suhteissaan suojattiensa kanssa; suhteissa olentojen kanssa, joka jatkuvasti ilmentävät

rakkautta, joka ei ole riippuvaista henkilön ominaisuuksista tai edes tämän teoista

(Sanders 1993, 217-218). Mutta ovatko yläasteikäisten nuorten ja heidän lemmikki-

eläintensä väliset suhteet edellä kuvatun kaltaista auvoa, tasaista arkea, vai jotakin

muuta?
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Minkälaisia piirteitä nuoren ja lemmikin (tai muun eläimen) välisistä suhteista

on löydettävissä?

Sisältönsä perusteella muodostamani keskiarvomuuttujat (ks. taulukko 1) saivat nimet

vuorovaikutus (sum1), eläinrakkaus (sum2) ja sosiaalisuus (sum3). Vuorovaikutus –

muuttuja sisältää väittämiä, jotka koskevat toisaalta eräänlaista vastakkainasettelua

eläinten ja ihmisten välillä, toisaalta ottavat kantaa lemmikkieläinten ”ihmismäisiin”

piirteisiin. Esiin nousevia teemoja tämän muuttujan kohdalla ovat eläin kaverina ja

toisaalta ihmisen korvikkeena. Pohjimmiltaan kaikissa muuttujan sisältämissä väittä-

missä on kuitenkin kysymys eläimen ja ihmisen välisestä vuorovaikutuksesta. Eläin-

rakkaus –muuttujan sisältämissä väittämissä puolestaan otetaan kantaa lemmikkien ja

muiden eläinten ominaisuuksiin, sekä vastaajien niitä koskeviin mielipiteisiin ja

yleiseen suhtautumiseen eläimiä kohtaan. Sosiaalisuus –muuttujan sisältö taas koos-

tuu väittämistä, joita yhdistää (luonteeltaan melko spontaani) sosiaalinen toiminta.

Useimmissa väittämien tilanteissa eläin on tuon toiminnan aiheuttaja tai myötävai-

kuttaja, mutta joissakin myös osallistuu siihen. Suurimpana erona tämän ja vuoro-

vaikutus –muuttujan välillä on nähdäkseni väittämissä esitetty eläimen ja ihmisen

välisen suhteen laatu, joka vuorovaikutus –muuttujan väittämissä näyttäytyy lähei-

sempänä ja merkityksellisempänä (eläin ns. merkitsevänä toisena, ks. esim. Haraway

2003) kuin sosiaalisuus –muuttujan väittämissä, joissa eläimellä on huomattavasti

välineellisempi rooli.

Saadakseni tarkempaa tietoa tutkittavien saamien keskiarvopistemäärien jakautu-

misesta, päätin erottaa ne viideksi luokaksi: 1 - 1,49 = 1; 1,50 - 2,49 = 2; 2,50 - 3,49 =

3; 3,50 - 4,49 = 4; 4,50 - 5 = 5. Jako ei ole aivan tasainen (ensimmäinen ja viimeinen

luokka ovat muita suppeampia), mutta tekee mielestäni riittävän eron negatiivisten,

neutraalien ja positiivisten pistemäärien välille, minkä lisäksi nostaa esiin voimak-

kaimmat kannanotot, eli ääripäiden tulokset. Myös ”neutraali” alue on tarkoituksella

jätetty suureksi, jottei eroja liian helposti nähtäisi siellä, missä niitä ei todellisuudessa

ehkä olekaan. Koska väittämien vastausvaihtoehdoissa oli mukana neutraali ”en osaa

sanoa” –vaihtoehto, katsoin järkeväksi pitäytyä alkuperäistä muistuttavassa viisipor-

taisessa luokituksessa esimerkiksi kahtiajaon sijaan. Uudelleenluokittelun avulla on

mahdollista erottaa tutkittavien joukosta erilaisia vastaajatyyppejä, kuten esimerkiksi

jokseenkin ja ei lainkaan eläinrakkaat (eli erittäin eläinkielteiset). Vuorovaikutus- ja
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sosiaalisuus –muuttujat aiheuttivat päänvaivaa siinä, kuinka niiden eri luokkia tulisi

kutsua, sillä toisin kuin eläinrakkaus –muuttujan kohdalla, näiden kahden muuttujan

sisältöjä ei ollut kovin helppo määritellä yksiselitteisesti. Lopulta päädyin seuraavan-

laisiin suuntaa-antaviin nimityksiin:

Vuorovaikutus: Eläinrakkaus: Sosiaalisuus:

1 = erittäin 1 = erittäin 1 = erittäin
ihmiskeskeinen eläinkielteinen epäsosiaalinen
2 = jokseenkin 2 = jokseenkin 2 = jokseenkin
ihmiskeskeinen eläinkielteinen epäsosiaalinen
3 = neutraali 3 = neutraali 3 = neutraali
4 = jokseenkin 4 = jokseenkin 4 = jokseenkin
eläinkeskeinen eläinrakas sosiaalinen
5 = erittäin 5 = erittäin 5 = erittäin
eläinkeskeinen eläinrakas sosiaalinen

On ensiarvoisen tärkeää pitää mielessä, että yllä oleva luokitus on tehty ainoastaan

tämän aineiston väittämien pohjalta, eikä sen ole tarkoituskaan syväluodata tutkitta-

vien persoonallisuuspiirteitä. Henkilö, jonka sosiaalisuus –muuttujan pistearvo on 1,

luokitellaan tässä tutkimuksessa raa’ankuuloisesti erittäin epäsosiaaliseksi, koska hän

sitä tämän luokituksen mukaan (ja korkeampia pistemääriä saaneisiin vastaajiin

verrattuna) on. Toisaalta kukin summamuuttuja sisältää niin monta (7 - 10) yksittäistä

väittämää, että alimman mahdollisen keskiarvopistemäärän saaminen edellyttää

kielteisen vastauksen (väittämät on pääasiallisesti esitetty positiivisessa muodossa,

jolloin vastausvaihtoehdon numeron suuruus on suoraan verrannollinen vastaajan

samanmielisyyteen väittämän kanssa) antamista lähes kaikkiin kyseisen aihepiirin

väittämiin. Tästä huolimatta olen koettanut olla antamatta luokitusten nimille liian

suurta roolia tulosten tulkinnassa.

Vuorovaikutus –muuttujan keskiarvo oli ennen luokittelua 2.45, mediaani 2.44 ja

keskihajonta .870. Luokittelu muutti näitä tunnuslukuja siten, että keskiarvona pysyi

2.45, mediaaniksi tuli 2.00 ja keskihajonnaksi .936. Vastaajista 50 (16,4 %) oli

luokituksen perusteella täysin, ja 107 (35,2 %) jokseenkin ihmiskeskeisiä, kun taas

niukka enemmistö, eli 110 vastaajaa (36,2 %) sai määritelmäkseen neutraalin.

Jokseenkin eläinkeskeisiksi luokiteltavissa oli 33 (10,9 %), ja erittäin eläinkeskeisiksi

ainoastaan 4 vastaajaa (1,3 %). Johtopäätöksenä näistä lukemista voitaneen sanoa, että
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valtaosa yläasteikäisistä nuorista pitää ystävänä ja/tai ”merkitsevänä toisena” mie-

luummin ihmistä kuin eläintä. Havainto ei ole yllättävä, vaan noudattaa esimerkiksi

Siivosen (1998) havaintoa kavereiden merkityksen korostumisesta esinuoruusikäisillä

ja sitä vanhemmilla pojilla ja tytöillä. Myös Youniss ja Smollar (1985, 96-97) ovat

tutkineet nuoruusiän ystävyyssuhteita, ja havainneet murrosikäisten mieluiten tapaa-

van ystäviään ja tekevän näiden kanssa monenlaisia asioita nimenomaan kotiensa

ulkopuolella. Suosituinta tekemistä tutkittujen nuorten keskuudessa olivat keskuste-

leminen (aina syvällisistä, itseä ja henkilökohtaista kehitystä tai esimerkiksi oman

perheen ongelmia koskevista keskusteluista kevyeen juoruiluun) ja erilaisissa paikois-

sa käyminen. Vaikka Younissin ja Smollarin tutkimus on jo yli kaksikymmentä vuotta

vanha, en usko heidän tekemiensä havaintojen juuri vanhentuneen tuossa ajassa.

Tutkimieni nuorten selvää ihmiskeskeisyyttä ne ainakin tukevat hyvin.

Eläinrakkaus –muuttujan keskiarvo ennen luokittelua oli 3.64, mediaani 3.70 ja

keskihajonta .795. Luokittelun myötä arvoista tuli seuraavanlaisia: M = 3.70, Me =

4.00 ja Sd = .856. Varsin mielenkiintoinen ja merkittävä havainto tätä muuttujaa

koskien on se, ettei yksikään vastaaja saanut sen suhteen alinta mahdollista piste-

määrää. Jokseenkin eläinkielteisiksi luokiteltavia vastaajia oli tutkittavien joukossa 28

(9,2 %), neutraaleja taas 86 (28,3 %). Jokseenkin eläinrakkaita saamansa pistemäärän

perusteella oli jopa 139 vastaajaa (45,7 %) ja erittäin eläinrakkaitakin 51 vastaajaa

(16,8 %). Näistä tuloksista voidaan abstraktimmalla tasolla löytää yhteyksiä esimer-

kiksi Wilsonin (1984) biofiliahypoteesiin (valtaosa nuorista suhtautuu eläimiin myön-

teisesti) ja Kellertin (1996) luontoarvoista erityisesti humanistiseen (kyky välittää

eläimistä ja tulla läheisiksi niiden kanssa). Konkreettisemmalla tasolla vastaajien kor-

kean ”eläinrakkausasteen” voi liittää vaikkapa Voithin (1981, 281-293) havaintoihin

siitä, että monilla lemmikkieläimillä on useita myönteisiä ominaisuuksia, jotka edistä-

vät kiintymyksen syntymistä (ja joita jalostuksen avulla pyritään korostamaan,

samalla kun epämieluisia piirteitä häivytetään). Täten jo lemmikkieläinten luontaisten

tai hieman muokattujen ominaisuuksien itsessään voisi siis katsoa ”altistavan”

eläinrakkaudelle. On myös esitetty (Paul 2001, 170), että eläinrakkautta pidettäisiin

(kenties lemmikkieläinten yleisyyden vuoksi) yleisesti sosiaalisesti hyväksyttävänä ja

jopa tavoiteltavana ominaisuutena, sillä sen katsotaan ilmentävän positiivisia persoo-

nallisuuspiirteitä.
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Keskiarvomuuttuja sosiaalisuus sai  arvoja  koko  skaalalla  1  –  5.  Sen  luokittelemat-

tomassa versiossa vastausten keskiarvo oli 2.86, mediaani 2.86 ja keskihajonta .938.

Luokittelun jälkeen keskiarvo oli edelleen 2.86, mediaani kohosi 4.00:n ja keski-

hajonnaksi tuli .974. Erittäin epäsosiaalisiksi luokituksen mukaan määriteltiin 21

vastaajaa (6,9 % kaikista tutkittavista) ja jokseenkin epäsosiaalisiksi 90 vastaajaa

(29,6 %). Neutraaliin luokituksen edellyttämän pistemäärän sai huikeat 121 (39,8 %)

vastaajaa, jokseenkin sosiaalisiksi taas luokittui 56 (18,4 %) ja erittäin sosiaalisiksi 16

(5,3 %) vastaajaa. Vastaajien pistemäärien jakautuminen eri vaihtoehtojen kesken

(niiden painottuminen enemmän epäsosiaalisuuteen kuin sosiaalisuuteen) kertoo tässä

tapauksessa mielestäni murrosiästä vaiheena, jossa keskivertonuorta ei juuri tavata

aloitteentekijänä toisilleen ventovieraiden ihmisten välisissä sosiaalisissa tilanteissa.

Ennalta arvaamattomissa tilanteissa (esimerkiksi juuri tuntemattomien lemmikinomis-

tajien puheille lyöttäytyminen) piilee itsestään epävarman murrosikäisen silmissä

mahdollisuus hämmentävän huomion tai jopa pilkan kohteeksi joutumisesta, joita

tämä luonnollisesti pyrkii välttämään etenkin, jos läsnä on nuoren ikätovereita.

(Erikson 1968, 128-129.) Lemmikkien aiheuttamat tai myötävaikuttamat sosiaaliset

tilanteet ja kohtaamiset voivat toki sujua –ja usein sujuvatkin– mutkattomasti ja/tai

miellyttävästi, onhan eläimillä taipumus helpottaa ja ”sujuvoittaa” sosiaalisia tilanteita.

Lemmikkien on myös todettu lisäävän omistajiensa sosiaalista liikkuvuutta ja hyväk-

syttävyyttä; erityisesti koiranomistajat ovat tutkimuksissa ilmoittaneet saaneensa

lemmikkiensä avulla sekä uusia tuttavia että ystäviä. (Lockwood 1983; Messent 1983.)

Eroavatko lemmikkieläinten omistajat jollakin tapaa lemmikittömistä?

Kuten sanottu, 60,9 % tutkittavista (185 nuorta) oli kyselyyn vastatessaan lemmikin-

omistajia, ja 39,1 % (119 nuorta) taas lemmikittömiä. Lemmikittömistä 19,4 %:lla (59

nuorta) ei ollut koskaan ollut lemmikkieläintä, 19,7 %:lla (60 nuorta) taas oli joskus

aiemmin ollut niitä yksi tai useampia. Taustamuuttujia yksinäisyyden kokeminen,

koulumenestys, koulumyönteisyys ja koulupelko tarkasteltaessa ei lemmikkillisyys-

taustoiltaan toisistaan eroavien nuorten jakaumista löytynyt tilastollisesti merkitseviä

eroja. Läheisten ystävien [ ² (2) = 6.388, p = .041] ja lintsaamisen määrissäkään [ ² (2)

= 8.635, p = .013] ei Kruskal-Wallisin testillä havaittu kuin tilastollisesti melkein

merkitsevät erot eri ryhmien jakaumien välillä.
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Sekä Kruskal-Wallisin testi [ ² (2) = 44.867, p < .001], että ²-riippumattomuustesti

² (8) = 47.993, p < .001] todistavat lemmikillisyystaustoiltaan (lemmikkiä koskaan

omistamattomat – lemmikkitaustaiset – lemmikinomistajat) eroavien nuorten vuoro-

vaikutus –keskiarvomuuttujan jakaumien poikkeavan toisistaan tilastollisesti erittäin

merkitsevästi.

Taulukko 2. Vuorovaikutus –muuttujan ²-testin kontingenssitaulu

Eritt.
ihmis-
keskeinen

Joks.
ihmis-
keskeinen

Neutraali Joks.
eläin-
keskeinen

Eritt.eläin-
keskeinen

Yht. /
ryhmä

% lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm

Ei koskaan
omistanut
lemmikkiä

36 21 46 27 6,3 10 1,7 1 0 0 100 59

Lemmikki-
taustainen 18 11 45 27 33,7 20 3,3 2 0 0 100 60
Lemmikin-
omistaja 10 18 29 53 43 80 16 30 2 4 100 185
Yht. /
kaikki
vastaajat

16,4 50 35,2 107 36,2 110 10,9 33 1,3 4 100 304

Yllä olevasta ²-riippumattomuustestin kontingenssitaulusta voidaan havaita, että

ryhmittäin tarkasteltuna niiden joukossa, joilla ei ole koskaan ollut lemmikkieläintä,

on eniten jokseenkin ihmiskeskeisiä (46 % kaikista lemmikkiä koskaan omistamatto-

mista), samoin on lemmikkieläimen joskus omistaneiden laita (45 %  tähän ryhmään

kuuluvista jokseenkin ihmiskeskeisiä). Lemmikinomistajista suurin osa (43 %) kuuluu

luokitukseltaan neutraaleihin, mutta seuraavaksi eniten (29 % kaikista lemmikin-

omistajista) myös heitä on jokseenkin ihmiskeskeisten joukossa. Mielenkiintoisimmat

havainnot löytyvät kuitenkin kontingenssitaulun muista sarakkeista; erittäin ihmis-

keskeisiä lemmikkiä koskaan omistamattomista nuorista on jopa 36 %, kun vastaavat

lukumäärät ovat lemmikkitaustaisilla 18 % ja lemmikinomistajilla 10 %, eli huomat-

tavasti pienempiä. Vastaavasti jokseenkin eläinkeskeisiksi luokiteltuja on lemmikkiä

koskaan omistamattomien joukossa 1,7 %, lemmikkitaustaisten joukossa 3,3 %, ja

lemmikinomistajien joukossa 16 %. Lemmikinomistajat siis ovat harvemmin ihmis-

keskeisiä ja useammin eläinkeskeisiä kuin lemmikkiä koskaan omistamattomat,
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lemmikkitaustaiset taas sijoittuvat tuloksiltaan näiden kahden ryhmän väliin. Erittäin

eläinkeskeisiä vastaajia löytyi ainoastaan lemmikinomistajien joukosta, siinäkin heitä

oli vain 2 %.

Lemmikillisyystaustoiltaan eroavien nuorten jakaumat poikkesivat toisistaan myös

eläinrakkaus –keskiarvomuuttujan suhteen, ja sekä Kruskal-Wallisin testi [ ² (2) =

47.343, p < .001], että ²-riippumattomuustesti [ ² (6) = 53.920, p < .001] osoittivat

havaitun eron tilastollisesti erittäin merkitseväksi.

Taulukko 3. Eläinrakkaus –muuttujan ²-testin kontingenssitaulu

Eritt.
eläin-
kielteinen

Joks.
eläin-
kielteinen

Neutraali Joks.
eläin-
rakas

Eritt.eläin-
rakas

Yht. /
ryhmä

% lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm

Ei koskaan
omistanut
lemmikkiä

0 0 24 14 40,6 24 32 19 3,4 2 100 59

Lemmikki-
taustainen 0 0 17 7 39 27 32 19 12 7 100 60
Lemmikin-
omistaja 0 0 4 7 18 35 55 101 23 42 100 185
Yht. /
kaikki
vastaajat

0 0 9,2 28 28,3 86 45,7 139 16,8 51 100 304

Taulukon 3 tarkastelu paljastaa, että erittäin eläinkielteisiksi luokiteltavia nuoria ei

löytynyt mistään ryhmästä. Jo aiemmin tätä summamuuttujaa tarkasteltaessa esitetty

ja pohdittu tulos tukee havaintoa eläinrakkauden ilmentämisen ja sosiaalisen

hyväksyttävyyden välisestä yhteydestä. Jokseenkin eläinkielteisiä oli lemmikkiä

koskaan omistamattomien joukossa 24 %, lemmikkitaustaisten joukossa 17 %, ja

lemmikinomistajien joukossa vain 4 %. Jokseenkin eläinrakkaiksi luokiteltavia löytyi

lemmikkiä koskaan omistamattomien sekä lemmikkitaustaisten joukosta molemmista

32 % kaikista ryhmään kuuluvista, kun lemmikinomistajilla luku oli 55 %. Erittäin

eläinrakkaita tekemäni luokituksen mukaan oli 3,4 % lemmikkiä koskaan omista-

mattomista, 12 % lemmikkitaustaisista ja 23 % lemmikinomistajista. Tulos käy yksiin

St-Yvesin, Freestonin, Jacquesin ja Robitaillen (1990) havaintojen kanssa siitä, että
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rakkaus eläimiin on vähäisintä lemmikkiä koskaan omistamattomilla, suurempaa

lemmikkitaustaisten keskuudessa, ja voimakkaimmillaan niiden joukossa, joilla par-

haillaan on lemmikkieläimiä.

Lemmikillisyystaustoiltaan erilaiset nuoret poikkesivat toisistaan myös Sosiaalisuus –

summamuuttujan jakaumiensa suhteen. Sekä Kruskal-Wallisin testi [ ² (2) = 23.220, p

< .001], että ²-riippumattomuustesti [ ² (8) = 32.396, p < .001] havaitsivat tässäkin

tapauksessa tilastollisesti erittäin merkitsevän eron eri ryhmien välillä.

Taulukko 4. Sosiaalisuus –muuttujan ²-testin kontingenssitaulu

Eritt. epä-
sosiaalinen

Joks. epä-
sosiaalinen

Neutraali Joks.
sosiaalinen

Eritt.
sosiaalinen

Yht. /
ryhmä

% lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm
Ei koskaan
omistanut
lemmikkiä

6,8 4 54 32 31,2 18 8 5 0 0 100 59

Lemmikki-
taustainen 12 7 27 16 44,3 27 15 9 1,7 1 100 60
Lemmikin-
omistaja 5,4 10 23 42 40,6 76 23 42 8 15 100 185
Yht. /
kaikki
vastaajat

7 21 29,6 90 39,8 121 18,4 56 5,2 16 100 304

Kuten taulukko 4 osoittaa, erittäin epäsosiaalisiksi tekemäni luokituksen perusteella

osoittautui 6,8 % lemmikkiä koskaan omistamattomista nuorista, 12 % lemmikki-

taustaisista ja 5,4 % lemmikinomistajista. Jokseenkin epäsosiaalisia puolestaan oli

lemmikkiä koskaan omistamattomista 54 %, lemmikkitaustaisista 27 %, ja

lemmikinomistajista 23 %. Jokseenkin sosiaalisia lemmikkiä koskaan omistamatto-

mista oli 8 %, lemmikkitaustaisista 15 %, ja lemmikinomistajista 23 % (eli saman

verran kuin jokseenkin epäsosiaalisia). Erittäin sosiaalisiksi luokiteltavia oli kaikissa

ryhmissä varsin vähän; lemmikkiä koskaan omistamattomien joukossa heitä ei ollut

yhtään, lemmikkitaustaisista vain 1,7 %, mutta lemmikinomistajista kuitenkin 8 %.

Aikaisemmat tutkimukset (esim. Hunt, Hart & Gomulkiewicz 1992; Messent 1983)

antavat lemmikkieläimille ns. sosiaalisen voitelijan roolin, eli todistavat niiden läsnä-

olon lisäävän huomattavasti todennäköisyyttä kontakteihin ohikulkijoiden kanssa
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(ulkona ja/tai julkisilla paikoilla liikuttaessa), ja näin syntyneiden vuorovaikutus-

tilanteiden myös sisältävän enemmän pitkitettyä keskustelua kuin vastaavissa ”lemmi-

kittömissä” tilanteissa (Messent 1983, 37-46; Gunter 1999, 5-6). Kuvatunlaisissa tut-

kimusasetelmissa vuorovaikutusaloitteen tekijöiksi määritellään lähes aina lemmikittä

liikkuvat vieraat ihmiset (ohikulkijat), joten ”epäsosiaalinenkin” henkilö voi joutua

spontaaneihin vuorovaikutustilanteisiin niihin sen kummemmin hakeutumatta. Lem-

mikkien kanssa liikkujat altistuvat täten eläinten luokse hakeutuvien henkilöiden

huomiolle (Robins, Sanders & Cahill 1991, 21-22), yksin liikkujat toisaalta lemmik-

kien tuttavuudenhieromisyrityksille, jotka nekin usein johtavat jonkinasteiseen sosiaa-

liseen kanssakäymiseen.

Suhtaudutaanko lemmikkeihin ja luonnonvaraisiin eläimiin eri lailla?

Tutkiessani Kruskal-Wallisin testillä lemmikillisyystaustan mahdollisia vaikutuksia

summamuuttujien ulkopuolelle jääneen väittämän 32 (Lemmikkieläimet ovat mieles-

täni tärkeämpiä kuin luonnonvaraiset eläimet) vastauksiin, havaitsin näiden kolmen

ryhmän vastausten välillä tilastollisesti merkitsevän eron [ ²  (2) = 12.536, p = .002].

Lemmikkiä koskaan omistamattomat (Me = 2) olivat väittämän kanssa keskimäärin

jokseenkin eri mieltä, sen sijaan lemmikkitaustaiset (Me = 3) ja lemmikinomistajat

(Me = 3) keskimäärin eivät ottaneet kantaa puoleen tai toiseen. Väittämän sanamuoto

voidaan käsittää joko lemmikki- ja luonnonvaraisten eläinten eriarvoistamiseksi tai

kannanotoksi niiden tasavertaisuudesta, riippuen vastaajan näkökulmasta. Lemmikki-

taustaisten ja lemmikinomistajien epäröinnin tai näennäisen mielipiteettömyyden

uskon kertovan enemmän haluttomuudesta määrittää luonnonvaraisten ja kesyjen

eläinten arvoa, kuin vaikeudesta valita näiden kahden väliltä. Luonnonvaraisten

eläinten arvona voidaan pitää niiden ainutlaatuisuutta ja monimuotoisuutta, lemmik-

kieläinten tärkeys taas määrittyy monelle nimenomaan niiden ”ihmismäisten” tai

villistä luonnosta vieraannutettujen piirteiden kautta. Lemmikkiä koskaan omistamat-

tomilla nuorilla ei ole omakohtaista kokemusta lemmikkieläinten kanssa asumisesta ja

siten tiiviin suhteen muodostamisesta niiden kanssa; ehkä siinä on syy heidän

kykyynsä suhtautua kaikkiin eläimiin tasavertaisesti? Kovin radikaaleja johtopää-

töksiä asiasta ei testituloksen tilastollisesta merkitsevyydestä huolimatta kuitenkaan

kannattane tehdä.
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Lemmikki- ja luonnonvaraiset eläimet toisistaan erottelevalla väittämällä 33 (Kaiken-

laisista eläimistä ei mielestäni voi tehdä lemmikkejä) ei myöskään ollut sijaa keskiar-

vomuuttujissa. Sen kanssa sekä lemmikinomistajat (Me = 4) että lemmikkitaustaiset

(Me = 4) olivat keskimäärin jokseenkin samaa mieltä, eli eivät katso kaikkien eläinten

soveltuvan lemmikkieläimiksi. Lemmikkiä koskaan omistamattomat (Me = 3) olivat

tämän väittämän suhteen keskimäärin päättämättömämpiä. Valitettavasti kysymyksen-

asettelu jättää jälleen tulkinnanvaraa sille, mitä kaikenlaisilla eläimillä tarkoitetaan;

eri eläinyksilöitä, eri eläinlajeja, näitä molempia, vai jotakin muuta? Koska ryhmien

välillä ei kuitenkaan Kruskal-Wallisin testin mukaan ole tilastollisesti merkitsevää

eroa [ ² (2) = 3.756, p = .153], eikä lemmikillisyysstatuksella siten mainittavaa vaiku-

tusta vastaajien mielipiteisiin, ei väittämän sanamuodon moniselitteisyydellä tässä

tapauksessa onneksi ole merkitystä.

4.2 Minkälaiset piirteet ovat haluttuja lemmikkieläimissä?

”Koirien kokonaismäärä kasvaa, sillä syntyvät ikäluokat ovat

poistuvia suurempia. Suomessa arvioidaan olevan noin 600 000

koiraa, joista noin 450 000 on puhdasrotuisia. Samalla muuttuu

koirakannan sisäinen rakenne. Tämä muutos on hidasta, mutta

jo kymmenen vuoden takaisen rekisteritilaston vertaileminen

tuoreimpaan kertoo selvästi mitä on tapahtumassa.” (Suomen

Kennelliitto 2006).

Kuten edellisestä lainauksesta käy ilmi, koirat ovat Suomessa varsin suosittuja lem-

mikkieläimiä. Seuraavaksi suosituimpia ovat kissat, joiden lukumäärää on kuitenkin

paljon vaikeampi arvioida. Koirat ja kissat ovat kautta historian olleet suosituimpia

lemmikkejä myös kaikissa ns. länsimaisissa yhteiskunnissa (ks. esim. Messent &

Serpell 1981).



50

Minkälaisia lemmikkieläimiä nuorilla/heidän perheillään on?

Kysymyksellä 12 (Onko sinulla tai perheelläsi lemmikkieläin tai useampia?) kartoitet-

tiin tutkittavien lemmikkitilannetta. Koska alkuperäisiä vastauksia olisi ollut vaikea

käsitellä (alkuperäinen kysymys analyysin kannalta huonosti aseteltu, minkä lisäksi

joillakin vastaajilla epäselviä merkintöjä eläinten lukumäärästä), luokittelin vastaukset

uudelleen siten, että jokainen vastaaja kuuluu ainoastaan yhteen seuraavista kategori-

oista. Lemmikkieläimiä ei ollut 119:n nuoren kotona (39,1 % kaikista vastanneista),

185:n (60,9 %) nuoren kotona niitä taas oli. Luku on suurempi kuin vuonna 2001

ilmestyneessä tutkimuksessa helsinkiläisnuorten vapaa-aikaan liittyvistä asioista

(Keskinen 2001); tuolloin lemmikkieläimiä oli joka toisella tutkimukseen osallistu-

neella. Seuraavasta kuviosta on nähtävissä lemmikkityyppien jakautuminen (tekemäni

luokituksen mukaan) tähän tutkimukseen osallistuneiden nuorten kesken:

muu eksoottinen

eri lajeja, muttei
kissaa tai koiraa

kissa&koira TAI
kissa ja/tai koira +
muita

koira/useampia
kissa/useampia
lintu/useampia
jyrsijä/useampia
matelija/useampia
akvaario

Kuvio 3. Eri lemmikkityyppien yleisyys tutkittavilla

Seitsemän nuoren kotona (3,8 % lemmikinomistajista) oli akvaario, ja matelija tai

useampia taas viidellä nuorella (2,7 %). Jyrsijän tai useampia omisti 16 nuorta (8,6 %),
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lintuja puolestaan oli kolmen nuoren (1,6 %) kotona. Pelkkä kissa tai useampia löytyi

29:n tutkittavan (15,7 %) kodista, ja koira tai useampia 90:stä (48,6 %) kodista. Kissa

ja koira tai kissa ja/tai koira sekä muunlajisia lemmikkejä oli 28:n nuoren (15,1 %)

kotona. Eri lajeja, muttei kissaa tai koiraa oli kolmen nuoren (1,6 %) kotona, ja muu

eksoottinen lemmikki taas neljän nuoren (2,2 %) kotona. Kissa ja/tai koira, eli ns.

sosiaalinen lemmikki löytyi siis peräti 147:n nuoren kotoa (79,5 % kaikista lemmikin-

omistajista). Keskisen (2001, 118) tutkimuksessa lemmikit olivat yleisempiä tytöillä

kuin pojilla, niin myös tässä tutkimuksessa: tytöistä lemmikinomistajia oli n. 65 %,

kun vastaava luku oli pojilla n. 57 %.

Vaikuttaako lemmikillisyystausta siihen, mitä piirteitä lemmikissä arvostetaan?

Minkälaisen lemmikkieläimen nuori valitsisi/hankkisi jos saisi itse päättää?

Kysyttäessä haluaisiko nuori saada lemmikin (kys 47, lemmikittömät) tai useampia

lemmikkejä, kuin tämän kotona vastaushetkellä oli (kys 50, lemmikinomistajat), il-

moitti 156 vastaajaa (52,3 %) ettei haluaisi, ja 148 vastaajaa (48,7 %) että haluaisi. Eri

ryhmien (lemmikkiä koskaan omistamattomat – lemmikkitaustaiset – lemmikinomis-

tajat) välillä lemmikinsaamishalukkuudessa oli Kruskal-Wallisin testin mukaan tilas-

tollisesti merkitsevä ero [ ² (2) = 11.918, p < .003]. Myös ²-riippumattomuustesti [ ²

(2) = 11.958, p < .003] vahvisti asian.

Taulukko 5. Lemmikinsaamishalukkuus ryhmittäin; ²-testin kontingenssitaulu

Ei haluaisi Haluaisi Yht. /
ryhmä

%  lkm  %  lkm  %  lkm
Ei koskaan
omistanut
lemmikkiä

53 31 47 28 100 59

Lemmikki-
taustainen 32 19 68 41 100 60
Lemmikin-
omistaja 57 106 43 79 100 185
Yht. /
kaikki
vastaajat

52,3 156 48,7 148 100 304
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Lemmikkiä koskaan omistamattomista nuorista siis 47 %:n haluaisi lemmikin, kun 53

% puolestaan ei sellaista haluaisi. Lemmikkitaustaisilla nuorilla lemmikin haluavien

määrä (68 %) on yli kaksinkertainen verrattuna niiden määrään, jotka eivät haluaisi

lemmikkiä (32 %). Lemmikinomistajista lisää eläimiä haluaisi 43 %, 57 % taas oli

tyytyväisiä vallitsevaan tilanteeseen (tai ei ainakaan halunnut lisää lemmikkejä).

Vaikka kyselylomakkeessa tiedusteltiin myös mahdollisten uusien lemmikkien lajia ja

perustelua kyseiselle valinnalle, ei suurin osa vastaajista ollut asiaa juuri kommen-

toinut. Tässä kuitenkin esimerkkejä annetuista vastauksista:

• Lemmikittömät vastaajat:

”Koira koska ne ovat lojaaleja”(8. lk poika, ei aiempia lemmikkejä)

”Joku kiva pieni jyrsijä. Ne on söpöjä.”(7. lk tyttö, kotona ollut aiemmin kissa ja hiiriä)

”Koiran, koska siitä on paljon apua”(7. lk poika, ei aiempia lemmikkejä)

”Skotlanninpaimenkoira. Ymmärtäväisiä.”(7. lk poika, kotona ollut aiemmin koira)

”Koira, Doobermanni. Se olisi hyvä lenkkitoveri.”(9. lk poika, ei aiempia lemmikkejä)

”Koiran haluisin. Vois aina leikkiä.”(9. lk tyttö, ei aiempia lemmikkejä)

”Kissa, koska ne ovat seurallisia ja ihania”(9. lk tyttö, kotona aiemmin kaloja ja gerbiileitä)

Vastaushetkellä lemmikittömien nuorten keskuudessa halutuin lemmikkieläin oli koira,

joka mainittiin 41 kertaa. Kissa sai 18 mainintaa, jyrsijät kaksi, ja hevonen, kalat, lin-

nut, matelijat, minisiili, fretti ja minipossu jokainen yhden maininnan. Kaikki lemmi-

kinsaantihalukkuutensa ilmaisseet vastaajat eivät siis olleet maininneet haluamansa

lemmikin lajia, ja vastauksensa tarkemmin määritelleet saattoivat mainita useamman

kuin yhden eläinlajin, joten edellä mainitut luvut ovat ainoastaan suuntaa-antavia.

• Lemmikilliset vastaajat:

”Koira, Viljakäärme, uusi akvaario. Koiraa voisi kouluttaa, käärme olisi uusi

juttu.”(7. lk tyttö, kotona kolme akvaariota)

”Kissa, rakastan kissoja. Älykkäitä ja rauhallisia.”(9. lk tyttö, kotona kissa)

”Marsun, koska edellisistä jäi sellanen olo et pakko saada uudet.”(8. lk tyttö, kotona

koira ja kissa)
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”Undulaatteja, koska ne ovat hyviä seurustelukumppaneita”(8. lk tyttö, kotona koira,

hamsteri ja kaloja)

”Lisko = Matelijat ovat mahtavia!”(7. lk poika, kotona koira)

”Kääpiöluppakorvakani, koska koiramme on liian iso sylissä pidettäväksi”(7. lk

tyttö, kotona koira)

”1 koira. Koirat ovat suosikki eläimiäni ja olen ’opiskellut’ niitä 2 vuotiaasta

saakka. Enkä olisi enää niin yksinäinen ja pääsisin harrastamaan kaikenlaista.”(7. lk

tyttö, kotona kissa)

Koira oli halutuin myös lemmikinomistajien keskuudessa: se mainittiin 42 kertaa.

Kissat puolestaan saivat 19 mainintaa, jyrsijät 11, hevoset yhdeksän ja matelijat kuusi.

Minisiilin mainitsi kolme vastaajaa, samoin kalat (tai akvaarion), ja linnun yksi vas-

taaja. Myöskään lemmikinomistajista läheskään kaikki lisää lemmikkejä haluavat eivät

olleet maininneet lajia. Noin neljäsosa niistä vastaajista (sekä lemmikillisistä että lem-

mikittömistä), jotka ilmoittivat haluavansa lemmikin/lisää lemmikkejä ja olivat tar-

kentaneet vastaustaan, mainitsi jonkin tietyn rodun tai lajin. Ollilan (1989, 64) mukaan

monet ihmiset kokevat lemmikkieläimensä persoonina, ja juuri tämän ”persoonuuden”

pohjalta ihmiset ja eläimet voivat luoda vuorovaikutussuhteita; edellä esitellyis-

sä ”toive-eläinlistoissa” on mielestäni hyviä esimerkkejä personoimisen ulottumisesta

yksilötason yli koskemaan koko eläinlajia tai rotua. Suurin osa vastaustaan tarkenta-

neista nuorista kuitenkin puhui eläimistä yleisemmällä tasolla, esimerkiksi ”vain”

kissoina ja koirina.

Tytöt olivat yleisesti poikia monisanaisempia ja aktiivisempia tarkentamaan vastauk-

siaan, mikä olikin aikaisempien tutkimustulosten valossa odotettua (tyttöjen ja poikien

erilaisista vastaustyyleistä ks. esim. Laitinen & Shemeikka 2003). Ne pojat, jotka syitä

lemmikin haluamiseen olivat maininneet, toivat kuitenkin esiin hyvin samankaltaisia

syitä kuin tyttövastaajatkin. Lemmikkiä koskaan omistamattomien, lemmikkitaustais-

ten ja lemmikinomistajien vastaukset eivät sisällöllisesti juurikaan eronneet toisistaan;

kaikissa ryhmissä oli esimerkiksi vastauksia, joissa toive-eläimen ”työnkuva” oli jo

valmiiksi mietitty (esimerkiksi leikki- tai lenkkikaveri, koulutettava, seuralainen).
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Onko iällä tai sukupuolella vaikutusta siihen, minkälaisista eläimistä pidetään?

Tutkiessani iän tai sukupuolen mahdollisia vaikutuksia siihen, minkälaisista eläimistä

nuoret pitävät, päätin ensin tarkastella eri vastausvaihtoehtojen saamaa kannatusta

väittämän 28 (Pidän eniten sellaisista eläimistä, joita voi silittää tai pitää sylissä)

suhteen.  Täysin  eri  mieltä  väittämän  kanssa  oli  9  nuorta  (3  %  kaikista  vastanneista),

jokseenkin eri mieltä 30 nuorta (9,9%), ja neutraalilla kannalla 61 nuorta (20,1 %).

Jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa oli 109 nuorta (35,9 %), ja täysin samaa

mieltä 95 nuorta (31,3 %). Silitettävät ja/tai sylissä pidettävät eläimet siis olivat

nuorten keskuudessa selvästi suositumpia kuin muunlaiset. Kruskal-Wallisin testin mu-

kaan iällä (luokka-aste) on kuitenkin erittäin merkitsevä ero [ ² (2) = 19.547, p < .001]

siinä, miten väittämään vastattiin. ²-riippumattomuustestin [ ² (8) = 27.189, p = .001]

kontingenssitaulu (ks. liite 4) kertoo 7. ja 8. –luokkalaisten vastausten olevan hyvinkin

samalla tavoin jakautuneita (täysin eri mieltä n. 3 %, jokseenkin eri mieltä n. 7 %, ei

samaa eikä eri mieltä n. 20 %,  jokseenkin samaa mieltä n. 30 %, täysin samaa mieltä n.

40 %), kun 9. –luokkalaisten vastaukset taas erosivat muista vaihtoehtojen jokseenkin

eri mieltä (16 %) ja täysin samaa mieltä (13 %) kohdalla. Vanhimpien tutkittavien

joukossa eläimen silittämisen tai sylissä pitämisen tärkeydestä ei siis oltu aivan niin

yksimielisiä kuin nuorempien keskuudessa, vaikka 9. –luokkalaistenkin enemmistö (42

%) oli väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä.

Sukupuolen ja samaisen väittämän 28 vastausten väliltä löytyi Mann-Whitneyn U-

testin perusteella melkein merkitsevä ero [U = 9855.500, p = .024], kun taas ²-

riippumattomuustesti [ ² (4) = 7.502, p = .112] ei tilastollisesti merkitsevää eroa

löytänyt. Kontingenssitaulun (liite 5.) tarkastelu paljastaa, että vaikka tyttöjen ja poiki-

en vastauskohtaiset erot eivät luokkien kokoeron (poikia 143, tyttöjä 161) vuoksi

vaikuta kovinkaan suurilta, niitä silti on; pojista 59 %:n ollessa väittämän kanssa

jokseenkin  tai  täysin  samaa  mieltä,  tytöistä  sitä  oli  74  %,  eli  15  %  poikia  enemmän.

Mahdollisuus lemmikin koskettamiseen tai sylissä pitämiseen näyttää siis olevan

hieman tärkeämpää tytöille kuin pojille. Siivosen (1998, 89) mukaan tytöillä onkin

tässä elämänvaiheessa merkityksellistä löytää esimerkiksi kaverisuhteistaan läheisyyttä,

kun pojat taas pitävät tärkeinä pätemistä ja suosiota suuremmissa joukoissa, sekä

toiminnallisuutta.
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Onko eläinpelolla tai huonoilla kokemuksilla vaikutusta nykyiseen

suhtautumiseen eläimiä kohtaan?

Väittämään 16 (Minulla ei ole huonoja kokemuksia eläimistä) tutkittavat vastasivat

seuraavasti;  täysin eri mieltä oli 17 nuorta (5,6 %), jokseenkin eri mieltä 39 nuorta

(12,8 %), ja neutraalilla kannalla 34 nuorta (11,2 % kaikista vastanneista, n = 303).

Jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa oli puolestaan 72 vastaajaa (23,7 %), ja

täysin  samaa  mieltä  141  vastaajaa  (46,4  %).  Väittämän 21  (En pelkää  mitään  tiettyä

eläintä tai eläinlajia/lajeja) kanssa taas täysin eri mieltä oli 29 nuorta (9,5 % kaikista

vastanneista, n = 300) ja jokseenkin eri mieltä 50 nuorta (16,4 %). 47 vastaajaa (15,5

%) ei ottanut kantaa puoleen tai toiseen,  kun väittämän kanssa jokseenkin samaa

mieltä oli 57 vastaajaa (18,8 %) ja täysin samaa mieltä 117 vastaajaa (38,5 %).

Suurimmalla osalla tutkittavista nuorista ei siis ollut huonoja kokemuksia eläimistä,

eivätkä he myöskään pelänneet tiettyjä elämiä tai eläinlajeja. Väittämien 16 [rs = .286,

p < .001] ja 21 [rs = .027, p < .001] korrelaatiot eläinrakkaus-keskiarvomuuttujan

kanssa jäivät melko alhaisiksi, eikä väittämien keskenkään hieman yllättäen [rs = .367,

p < .001] ollut Nummenmaan (2004, 278) luokituksen mukaan kuin heikko lineaari-

nen yhteys. Bowd (1984) on todennut nuorempien lasten usein pelkäävän eläimiä van-

hempia lapsia enemmän, ja että lemmikinomistajat hyvien eläinkokemustensa vuoksi

usein pelkäävät eläimiä ei-omistajia harvemmin.

4.3 Minkälainen rooli lemmikki- ja muilla eläimillä on

yläasteikäisten nuorten arjessa?

Yläasteikäisten nuorten vapaa-aika täyttyy varsin monenlaisista aktiviteeteista.

Keskinen (2001, 64-66) on tehnyt jaottelun luoviin harrastuksiin, lukemisharrastuk-

siin, tietokoneharrastuksiin ja liikuntaharrastuksiin, joiden lisäksi hän mainitsee

nuorten tekevän päivittäin ja viikottain paljon muitakin asioita aina lehtien lukemi-

sesta seurapelien pelaamiseen ja retkeilyyn. Keskisen luokitukseen kuuluvat asiat

olivat suosituimpia myös tähän tutkimukseen osallistuneiden nuorten keskuudessa;

päädyin itse kuitenkin tekemään hieman toisenlaisen luokittelun, josta seuraavassa

tarkemmin.
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Nähdäänkö lemmikki harrastuksena muiden joukossa?

Harrastuskysymys (kysymys 12; Mitä harrastat?) oli kyselylomakkeessa monivalinta-

muodossa siten, että vastaajaa pyydettiin merkitsemään lomakkeeseen kaikki harras-

tuksensa annettujen esimerkkien joukosta (ks. liite 1) ja tarvittaessa kirjoittamaan

tarkennus viivalle vaihtoehdon viereen. Myös listalta löytymättömille harrastuksille oli

oma kohtansa. Koska suuri osa vastaajista ei ollut tarkentanut valintojaan, ja koska

jotkut vaihtoehdoista olivat moniselitteisempiä kuin toiset (lukeminen on harrastuksena

yksiselitteinen, musiikin harrastaminen taas voi tarkoittaa esimerkiksi jonkin instru-

mentin soittamista, musiikin kuuntelua, tai jotakin muuta), päädyin luokittelemaan

tämänkin muuttujan uudelleen. Luokitteluperusteena käytin sitä, onko lajin harrasta-

minen ns. virallista (eli  tiettyyn  paikkaan,  seuraan  tai  aikaan  sidottua),  vai  voiko  sen

tehdä itsenäisesti (joko yksin tai muiden kanssa, mutta itse päättäen ajasta, paikasta

ym.). Edelliseen kategoriaan lukeutuvat esimerkiksi joukkueurheilu, soitto- ja laulutun-

nit, partio sekä erilaiset kerhot, jälkimmäiseen taas vaikkapa lukeminen, musiikin

kuuntelu, piirtely ja tietokonepelien pelaaminen. Koska tämän tutkimuksen pääasial-

linen kiinnostuksen kohde ovat lemmikkieläimet, on eläimiin liittyvät harrastukset

esitetty taulukossa 6 omissa lokeroissaan.

Taulukko 6. Harrastukset

Harrastustyyppi lkm      poika     % lkm tyttö %

ei mikään 17 5,6 11 3,6
”virallinen” (tai useampia) 32 10,5 27 8,9
itsenäisesti toteutettava (tai
useampia) 33 10,8 26 8,6
sekä ”virallinen”että ”itsenäinen”
(tai useampia) 60 19,8 73 24,0
eläin mainittu harrastuksen
yhteydessä 1 0,3 24 7,9
Yhteensä
(% / kaikki vastaajat, n = 304) 143 47,0 161 53,0

Tutkimukseeni osallistuneet nuoret ovat vapaa-ajallaan varsin aktiivisia, sillä jopa 71

%:lla heistä oli luokitukseni mukaan virallisia harrastuksia, ja lähes 20 %:lla itsenäisiä
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harrastuksia. Vain 28 vastaajaa (9,2 % kaikista vastanneista) ilmoitti, ettei harrasta mi-

tään. Toisaalta jotkut nuorista eivät välttämättä ole mieltäneet esimerkiksi musiikin-

kuuntelua tai tietokonepelien pelaamista ”oikeiksi” harrastuksiksi (kuten itse olen luo-

kituksessani nuorten vastausten perusteella tehnyt), joten todellisuudessa harrastuk-

settomien nuorten lukumäärä saattaa olla pienempikin.

Eläinharrastuksen mainitsi ainoastaan 25 nuorta, eli noin 8 % kaikista vastaajista.

Yleisin eläimeen liittyvä harrastus oli ratsastus, jonka mainitsi 20 vastaajaa (kaikki

tyttöjä). Ratsastuksen ohella viralliseksi eläinharrastukseksi laskin myös agilityn, jonka

mainitsi yksi vastaaja. Epävirallisia eläinharrastuksia edusti vastausten perusteella

ainoastaan koiran kanssa ulkoilu, jota ilmoitti harrastavansa myös ainoa lemmikki-

eläimen harrastusten yhteydessä maininnut poika. Yleisesti ottaen lemmikkieläintä ei

siis nähty harrastuksena muiden joukossa.

Eläinharrastukset painottuivat vahvasti tyttövastaajiin, mikä ei ole kovin yllättävää,

onhan suosituin ns. virallisista eläinharrastuksista –ratsastus– jo vuosikymmenten ajan

ollut hyvin vahvasti nais- ja tyttövaltainen. Tyttöjen tallikulttuurin on sanottu olevan

osa tyttöjen itselleen muodostamaa ”omaa aluetta”, jonka puitteissa esimerkiksi käyvät

läpi sekä kulttuuriseen naiseuteen, että puberteettiin liittyviä lapsuuden ja aikuisuuden

välisiä ristipaineita. Tytön ja hevosen suhde kehittyy ajan myötä faniudesta vastuulli-

suuteen, etäisestä ihailusta syviin ystävyyden ja molemminpuolisen välittämisen tun-

teisiin. Kokeneemmalle, vastuuntuntoiselle hevosenhoitajalle myös tunne omasta

korvaamattomuudesta hoitohevoselle on tärkeä ja mieluisa. (Tolonen 1992, 135, 150-

153.) Ratsastus oli myös tyttöjen toiseksi yleisin toiveharrastus Keskisen (2001, 67-68)

tutkimuksessa.

Muita virallisiksi luettavia eläinharrastuksia voisivat jo mainitun agilityn lisäksi olla

esimerkiksi lemmikin käyttäminen näyttelyissä, sekä erilaisiin koulutusryhmiin osallis-

tuminen lemmikin kanssa. Myös metsästys voitaneen katsoa eläinharrastukseksi silloin,

kun mukana kuljetetaan esimerkiksi ajamaan tai noutamaan koulutettua koiraa. Useim-

mille kaupunkilaisnuorille metsällä käyminen ei kuitenkaan ole tuttua. Muitakaan

edellä mainituista eläinharrastuksista eivät nuoret tässä yhteydessä maininneet. Ns.

epävirallisia eläinharrastajia oli tutkittavien joukossa kysymyksen 12 perusteella

ainoastaan neljä, vaikka suuri osa lemmikinomistajista ilmoitti toisaalla (kys 56) esi-
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merkiksi ulkoilevansa lemmikin kanssa (49,7 % lemmikinomistajista)  päivittäin tai

viikottain. Kouluttamisen tai ”temputtamisen” mainitsi 5 lemmikinomistajaa (2,7 %),

näyttelyissä käyttämisen puolestaan vain yksi vastaaja (0,5 % kaikista lemmikillisistä).

Eläin ihmisen korvikkeena?

Kuten jo keskiarvomuuttujien tarkastelun yhteydessä kävi ilmi, yläasteikäiset nuoret

viettävät aikaa mieluummin keskenään, kuin kotona lemmikkieläinten kanssa. Tutki-

musaineiston silmämääräinen tarkastelu ja ²-riippumattomuustestin kontingenssitaulu

(ks. liite 5) paljastivat hieman yllättäen, että itsensä viimeisten 12:n kuukauden aikana

usein yksinäisiksi tunteneista 26:sta nuoresta (8,5 % kaikista tutkittavista) vain yksi

ilmoitti viettävänsä aikaa mieluummin lemmikin tai muun eläimen, kuin kavereidensa

kanssa (väittämä 26). Kysymyksenasettelun muutos painottamaan lemmikkiä/muuta

eläintä kavereiden kustannuksella (väittämä 44) aiheutti sen, ettei yksikään ”yksi-

näinen” ilmoittanut olevansa väitteen kanssa (jokseenkin tai täysin) samaa mieltä.

Usein itsensä yksinäisiksi tunteneilla ei joko ollut lemmikkiä lainkaan (yhdeksällä

26:sta), tai oli lemmikkinä jyrsijä (seitsemällä 26:sta) tai koira (niin ikään 7/26).

Lopuilla kolmella tähän ryhmään kuuluvalla oli jokin muu lemmikki. Yksinäisten

henkilöiden turvautumisesta eläimiin on saatu paljon erilaisia tutkimustuloksia, samoin

kuin lemmikittömien ja lemmikinomistajien, sekä edelleen eri lemmikkityyppien

omistajien välisistä eroista (ks. esim. Johnson & Rule 1991; Kidd & Kidd 1980; St-

Yves, Freeston, Jacques & Robitaille 1990). On myös todettu, ettei eläimen hankki-

minen suinkaan aina voi korvata puuttuvia sosiaalisia kontakteja, vaikka niiden

ylläpitämistä ja lisääntymistä pidetäänkin yhtenä lemmikkieläimistä koituvana hyötynä

(Cain 1983; Messent 1983; Robins, Sanders & Cahill 1991). Tässä tutkimuksessa

tutkittavilta ei kuitenkaan kartoitettu varsinaisia persoonallisuuspiirteitä, eikä sosiaa-

lisista kontakteista tiedusteltu kuin läheisten ystävien määrää (mikä sekin voi merkitä

eri ihmisille eri asioita), joten en katso juurikaan voivani ottaa noihin tuloksiin kantaa

omien tutkittavieni näkökulmasta.

Väittämän 26 (En yleensä vietä mieluummin aikaa kavereiden kuin lemmikin/muun

eläimen kanssa) kanssa nuoret olivat keskimäärin eri mieltä; sama väittämä eri sana-

muodolla (väittämä 44; Vietän aikaa yleensä mieluummin lemmikin/muun eläimen
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kuin kavereiden kanssa) antoi samansuuntaisen tuloksen. ”Eläin ihmisen korvikkee-

na” –teemaan sopi myös väittämä 42 (Lemmikki tai muu eläin on minulle läheisempi

kuin moni ystävistäni), jonka kanssa nuoret niin ikään olivat enimmäkseen eri mieltä.

Taulukkoon 7 on koottu eri vastausvaihtoehtojen saama kannatus näissä kolmessa väit-

tämässä.

Taulukko 7. Vastausvaihtoehtojen saama kannatus; väittämät 26, 42 ja 44

26: En yleensä vietä
mieluummin aikaa
kavereiden kuin
lemmikin/muun eläimen
kanssa

42: Lemmikki tai muu
eläin on minulle
läheisempi kuin moni
ystävistäni

44: Vietän aikaa
yleensä mieluummin
lemmikin/
muun eläimen kuin
kavereiden kanssa

% lkm % lkm % lkm

Täysin
eri mieltä 32,2 98 29,9 91 37,2 113
Jokseenkin
eri mieltä 26,4 80 24,7 75 31,6 96
En osaa
sanoa 32,6 99 29,9 91 24,3 74
Jokseenkin
samaa mieltä 4,9 15 8,6 26 5,3 16
Täysin
samaa mieltä 3,9 12 6,9 21 1,6 5

Yhteensä 100 304 100 304 100 304

Väittämät 26 (En yleensä vietä mieluummin aikaa kavereiden kuin lemmikin/muun

eläimen kanssa), 42 (Lemmikki tai muu eläin on minulle läheisempi kuin moni ystävis-

täni) ja 44 (Vietän aikaa yleensä mieluummin lemmikin/muun eläimen kuin kavereiden

kanssa) korreloivat yksinäisyyden kokemisen (kysymys 6) tai läheisten ystävien mää-

rän (kysymys 5) kanssa hyvin heikosti.

Onko lemmikkien omistamisesta (tai niiden seurassa olemisesta) hyötyä?

Lemmikkieläinten omistamisen mahdollisia hyötyjä koetin kartoittaa esimerkiksi

kysymyksellä 45 (Onko lemmikki/muu eläin opettanut sinulle jotakin, mitä et ilman
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sitä olisi oppinut?). Valitettavasti vain kysymys oli joko muotoiltu huonosti, tai ei

muuten inspiroinut vastaamaan; peräti 121  nuorta (39,8 % kaikista tutkittavista) oli

jättänyt kokonaan vastaamatta kysymykseen, ja 138 nuoren (45,4 %) vastaus oli ”ei

ole”, ”en tiedä” tai ”en osaa sanoa”. Vitsivastauksia ja muita epäasiallisia oli kuiten-

kin vain 8 kappaletta (2,6 %). Jotakin teknistä oli eläimeltä oppinut 8 nuorta (2,6 %),

ja jotakin sosiaalisuuteen tai tunteisiin liittyvää puolestaan 29 nuorta (9,5 %); tähän

kategoriaan kuuluvat vastaukset saattoivat sisältää myös edelliseen luokkaan sopivia

asioita. Seuraavassa muutamia esimerkkejä kahteen jälkimmäiseen kategoriaan kuu-

luviksi luokittelemistani vastauksista:

• Jotakin teknistä:

”Liikunnallisuutta.”(9. lk tyttö, kotona koira)

”Yleistä eläimen, pääasiassa hevosen, käsittelyä ja hoitoa”(8. lk tyttö, kotona koira ja

marsu)

”Ratsastuksessa hevonen opettaa. Lemmikit on opettanut tuntemaan eläimiä

paremmin esim. tavat, ruoka yms. yms.”(7. lk tyttö, lemmikkitaustainen)

”Luulin että en oikein tykkää käydä kävelyllä esim. metsässä, mutta koiran kanssa

se on ihanaa!”(8. lk tyttö, kotona koira)

• Jotakin sosiaalisuuteen tai tunteisiin liittyvää:

”Koira opetti miltä tuntui menettää rakkaimpansa”(9. lk tyttö, lemmikkitaustainen)

”Pienistä asioista voi tulla iloiseksi, kaiken ei tarvitse maksaa mitään.”(7. lk tyttö,

kotona marsu ja koira)

”Rauhaa, olemista, kärsivällisyyttä.”(7. lk poika, kotona kaksi kissaa)

”On. Ymmärtämään kuinka tärkeää on että on joku joka välittää.”(9. lk tyttö, kotona

kaksi koiraa)

”Välittämistä, vastuuta, huolenpitoa.”(7. lk tyttö, lemmikkiä koskaan omistamaton)

”Vastuuta… ”(7. lk poika, kotona koira)

Niin sanotuissa teknisissä asioissa lähes yhtä yleisiä olivat eläinten käyttäytymiseen ja

hoitoon liittyvät seikat, sekä niiden avulla opitut taidot tai tottumukset. Sosiaa-
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lisuuteen ja/tai tunteisiin liittyvät asiat olivat enimmäkseen positiivisia, kuten kärsi-

vällisyyden, vastuullisuuden, välittämisen ja huolehtimisen oppiminen (jotka toistui-

vat vastauksissa ehdottomasti useimmin), mutta joukkoon mahtui myös kipeitä

kokemuksia esimerkiksi lemmikin menettämisestä. Kuten loogista onkin, lemmikin-

omistajat ja lemmikkitaustaiset kokivat vastausten perusteella oppineensa eläimiltä

jotakin useammin kuin lemmikkiä koskaan omistamattomat. Tämänkin kysymyksen

kohdalla on silti syytä ottaa huomioon alhainen vastausprosentti; informatiivisten

vastausten (kategoriat ”jotakin teknistä” ja ”jotakin sosiaalisuuteen tai tunteisiin liitty-

vää”) osalta se jäi vain hieman yli kahteentoista.

Peräti 72,4 % lemmikinomistajista (134 vastaajaa) oli väittämän 55 (Elämäni ei olisi

mukavampaa, jos minulla ei olisi lemmikkieläintä) perusteella täysin sitä mieltä, ettei

heidän elämänsä olisi mukavampaa ilman lemmikkieläintä; 27 vastaajaa (14,6 %) taas

oli jokseenkin sitä mieltä. Neutraalilla kannalla väittämän suhteen oli 21 vastaajaa

(11,5 %), ja vain yhteensä kolme vastaajaa oli jokseenkin (kaksi vastaajaa; 1 %) tai

täysin (yksi vastaaja; 0,5 %) sitä mieltä, että heidän elämänsä olisi mukavampaa

ilman lemmikkieläintä. Eläinrakkaus-summamuuttujan kanssa väittämällä on keskin-

kertainen lineaarinen yhteys [rs = .408, p < .001], mikä onkin aivan loogista; eläin-

rakkaille nuorille lemmikkieläimen omistaminen on tietysti mieluisaa, ja tekee näin

ollen elämän myös mukavammaksi.

Lemmikkien omistamisen (tai niiden seurassa olemisen) mahdollista hyödyllisyyttä

voidaan tarkastella myös väittämän 18 (Jos olen huonolla tuulella, lemmikin/muun

eläimen seura saa minut paremmalle mielelle) kautta. Lemmikinomistajista väittämän

kanssa täysin eri mieltä oli 11 (6 %), ja jokseenkin eri mieltä 13 (7 %). 33 lemmikin-

omistajaa (17 %) ei ottanut kantaa puoleen tai toiseen, kun taas väittämän kanssa

jokseenkin samaa mieltä oli 58 (31 %), ja täysin samaa mieltä 70 (39 %). Koska

kaikista tutkimukseen osallistuneista nuorista lähes 60 % oli jokseenkin tai täysin sitä

mieltä, että lemmikin tai muun eläimen seura saa paremmalle mielelle (ks. liite 5), voi

eläimistä mielestäni katsoa olevan nuorille hyötyä myös tällä saralla. Useat tutki-

mukset (esim. Gunter 1999; Sanders 1993; Siegel 1993) vahvistavat lemmikkieläi-

men omistamisesta aiheutuvan psykologisia etuja, ja todistavat lemmikkieläimillä

olevan tärkeä emotionaalinen, psykologinen ja sosiaalinen merkitys ihmisille. Lem-

mikit luovat mielekkyyttä omistajiensa elämään vaatimalla päivittäistä huolenpitoa ja
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huomiota. Ne saattavat lievittää ahdistusta ja masennusta, ja niiden leikkisyyden on

todettu piristävän mielialaa. Eläimet voivat myös toimia korvikkeina muille perheen-

jäsenille. (Albert & Bulcroft 1988; McCulloch 1981.)

Kuinka lemmikin hoitovastuu käytännössä jakautuu?

Kysymykseen 49 (Kenen vastuulle kotonasi olevasta lemmikkieläimestä tai -eläimistä

huolehtiminen kuuluu?) annettujen vastausten perusteella valtaosa (129 kpl; 69,7 %)

tutkittujen nuorten perheistä huolehtii lemmikkieläimistään yhdessä. Kokonaan

nuoren itsensä vastuulla lemmikki oli ainoastaan 9:ssä tapauksessa (4,9 % kaikista

lemmikinomistajista), nuoren ja jonkun muun perheenjäsenen vastuulla taas 39:ssä

tapauksessa (21,1 %). Ne vastaajat, jotka olivat tarkentaneet vastauksiaan, mainitsivat

useimmiten toiseksi lemmikistä huolehtijaksi sisaruksen, mutta myös jompikumpi

vanhemmista oli melko yleinen vastaus. 8 nuorta (4,3 %) ilmoitti lemmikin tai lem-

mikkien olevan muiden kuin itsensä vastuulla. Taulukossa 8 on nähtävissä kahden

muun vain lemmikinomistajille esitetyn väittämän eri vastausvaihtoehtojen saama

kannatus.

Taulukko 8. Vastausvaihtoehtojen saama kannatus; väittämät 51 ja 53

51: Olen saanut itse
vaikuttaa siihen,
minkälainen
lemmikki/lemmikkejä
meillä kotona on

53: Lemmikistä
huolehtiminen ei yleensä
kyllästytä minua

% lkm % lkm

Täysin
eri mieltä 7,6 14 8,6 16
Jokseenkin
eri mieltä 7,6 14 22,7 42
En osaa
sanoa 13,5 24 30,3 56
Jokseenkin
samaa mieltä 21,6 40 16,8 31
Täysin
samaa mieltä 49,7 92 21,6 40

Yhteensä 100 185 100 185
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Väittämien 51 (Olen saanut itse vaikuttaa siihen, minkälainen lemmikki/lemmikkejä

meillä kotona on) ja 53 (Lemmikistä huolehtiminen ei yleensä kyllästytä minua)

kanssa lemmikinomistajanuoret olivat keskimäärin enemmän samaa kuin eri mieltä,

eli olivat saaneet vaikuttaa kotonaan olevien lemmikkien valintaan, eivätkä yleensä

kokeneet niistä huolehtimista kyllästyttäväksi. Väittämät eivät korreloineet keskenään

[rs = -.058, p = .430], vaikka olisi voinut olettaa, että itse valitun lemmikin hoitaminen

kyllästyttäisi harvemmin kuin sellaisen, jonka valitsemiseen nuori ei ole saanut itse

vaikuttaa (esim. sisaruksen valitsema/omistama lemmikki). Toisaalta väittämä on jo

sanamuodoltaan varsin lievä; on vaikea kuvitella asiaa, jonka tekeminen ei

kyllästyttäisi edes joskus. Pääosin muiden perheenjäsenten kanssa jaettu hoitovastuu

tuntuu kuitenkin pitävän huolta siitä, ettei lemmikkieläimistä huolehtiminen käy

nuorille liian tylsäksi; niukka enemmistö vastaajista ilmoitti, ettei lemmikistä huoleh-

timinen enimmäkseen kyllästytä heitä.

Minkälaisia asioita nuoret lemmikkiensä kanssa tekevät?

”Minkälaisia asioita teet lemmikin kanssa päivittäin/viikottain?” kuului kyselylomak-

keen viimeinen kysymys (kys 56) lemmikinomistajanuorille. Tällä avoimella kysy-

myksellä halusin koettaa selvittää sekä sitä, miten lemmikkieläimet nuorten elämässä

konkreettisesti näkyvät, että tavan, jolla nuoret kuvaavat lemmikkiensä kanssa viettä-

määnsä aikaa. Valmiiden vastausvaihtoehtojen antaminen olisi saattanut helpottaa ky-

symykseen vastaamista, mutta myös uskoakseni voinut ”tasapäistää” vastauksia. Jaoin

annetut vastaukset viiteen eri luokkaan, joista kolme informatiivisinta kuvaa lemmikin

kanssa tehtyjä asioita skaalalla perustarpeista huolehtiminen –tarkoituksen-mukainen

sosiaalinen toiminta – päämäärätön sosiaalinen toiminta. Ajatuksena tässä jaossa oli

koettaa selvittää ja tarkentaa lemmikkieläinten roolia nuorten arjessa.

Kuten muidenkin avointen kysymysten, oli tutkittavien vastausinto myös tämän

kohdalla hieman laimeampi kuin monivalintaväittämien: 185:stä lemmikinomistajasta

25 eli 13,5 % oli joko antanut epäselvän tai –asiallisen vastauksen, tai ei ollut vastan-

nut kysymykseen ollenkaan. Vain kolme vastaajaa (1,6 %) ilmoitti ettei tee lemmikin

kanssa päivittäin tai viikottain yhtään mitään; tähän kategoriaan kuuluu luultavimmin

myös osa tyhjistä vastauksista. Ainoastaan lemmikin perustarpeista huolehtimiseen
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(esimerkiksi ruokkiminen, ulkoiluttaminen ja puhtaanapito) liittyviä asioita mainitsi

vastauksessaan 40 nuorta, eli 21,6 % kaikista lemmikinomistajista. Kaksi jälkim-

mäistä luokkaa on rakennettu siten, että kumpikin niistä saattoi sisältää myös edeltä-

vään (viimeinen kahteen edeltävään) luokkaan kuuluvia asioita, mutta sitä ei edelly-

tetty. Viimeiseen luokkaan kuuluvat vastaukset siis edustivat mielestäni kaikkein

monitasoisimmaksi kuvattua (ehkä jopa ihmisten väliseen verrattavissa olevaa) suh-

detta lemmikin ja nuoren välillä.

Tarkoituksenmukaiseen sosiaaliseen toimintaan, johon sopivat 57:n nuoren (30,8 %

kaikista lemmikinomistajista) kuvaukset, kuuluivat luokitukseni mukaan esimerkiksi

leikkiminen ja ”riehuminen”. Leikkimisen katsoin tarkoituksenmukaiseksi toiminnaksi

sen tähden, että monet eläimet ovat luonnostaan aktiivisia ja sosiaalisia, minkä vuoksi

vaativat terveinä –ja poissa pahanteosta– pysyäkseen korvikkeita kaikelle sille

luonteenomaiselle toiminnalle (esimerkiksi jahtaaminen ja vaaniminen), jota niiden ei

vankeudessa tarvitse tehdä. Vastuulliset omistajat tarjoavat lemmikeilleen näitä ”kor-

vikevirikkeitä” juuri esimerkiksi leikkimällä niiden kanssa. Tarkoituksenmukainen

voidaan tässä yhteydessä katsoa myös helpommin määriteltäväksi kuin seuraavaan

luokkaan kuuluvaksi luettu toiminta. Päämäärätön sosiaalinen toiminta erosi luokit-

uksessani tarkoituksenmukaisesta siinä, että edellisessä usein painottuivat erityisesti

koskettaminen, oleilu ja rento yhdessäolo lemmikin kanssa. Kiintymyksen- ja

hellyydenosoitukset olivat myös vahvasti läsnä tähän luokkaan sopivassa toiminnassa.

Päämäärätöntä sosiaalista toimintaa lemmikkiensä kanssa päivittäin tai viikottain siis

harjoitti kuvauksensa mukaan 60 nuorta, eli 32,4 % kaikista lemmikinomistajista.

Seuraavassa muutamia esimerkkejä kolmeen viimeiseen luokkaan kuuluvista vas-

tauksista:

• Perustarpeista huolehtiminen:

”Juoksutan lattialla, syötän.”(7. lk tyttö , kotona kaksi marsua)

”Päästän kävelylle lattialle.”(7. lk poika , kotona kilpikonna)

”Ulkoilutan, syötän jne.”(8. lk poika, kotona kissa ja koira)

”Lenkitän, ruokin, harjaan.”(8. lk tyttö, kotona koira)

”Kylvetän.”(9. lk poika, kotona lintu)

”Juoksutan ja ruokin.”(9. lk tyttö, kotona kissa)
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• Tarkoituksenmukainen sosiaalinen toiminta:

”Leikin heidän kanssa.”(7. lk poika, kotona kaksi kissaa)

”Lenkitän, leikin ja kaikkea.”(7. lk poika, kotona kaksi koiraa)

”Lenkitän, leikin, opetan temppuja, pesen hampaat...”(8. lk tyttö, kotona koira)

”Leikin!”(8. lk poika, kotona kissa)

”Leikin ja riehun.”(9. lk poika, kotona koira)

”Ruokin, putsaan hiekkalaatikon, leikin sen kanssa.”(9. lk tyttö, kotona kissa)

• Päämäärätön sosiaalinen toiminta:

”Leikin, hellin, puhun ja annan sen tuntea että se todella on tärkeä!”(7. lk tyttö,

kotona kissa)

”Juttelen, oleskelen ja hoidan muutenkin.”(7. lk poika, kotona koira)

”Vien lenkille, löhöilen, katon TV:tä sen kanssa.”(8. lk poika, kotona koira)

”Ne nukkuu mun vieressä, silittelen, puhun niille.”(8. lk tyttö, kotona koira ja kissa)

”Lenkkeilen, nukun, puhun, leikin.”(9. lk tyttö, kotona koira)

”Nukun.”(9. lk poika, kotona kissa)

Lemmikin lajista toki riippuu paljon; esimerkiksi akvaariokalojen tai matelijoiden

kanssa ei voi tehdä samanlaisia asioita kuin aktiivisen ja ihmisläheisen lemmikin,

kuten vaikkapa kissan tai koiran kanssa. Jotkut lemmikit ovatkin puhtaasti tark-

kailemista ja ihailua varten, kun jotkut toiset taas ovat nimensä mukaisesti seura-

eläimiä. Nuoret tuntuvat tekevän lemmikkiensä kanssa melko paljon sellaisia asioita,

joita oletettavasti tekevät (tai haluaisivat tehdä) kavereidensakin kanssa. Erityisesti

päämäärättömän sosiaalisen toiminnan kategoriaan luokiteltavissa oleva tekeminen,

kuten oleskelu ja juttelu muodostavat varmasti olennaisimman osan myös nuorten ja

heidän ihmiskavereidensa välisestä kanssakäymisestä. Leikkiminen ja koskettelu taas

eivät ole murrosikäisille kaverisuhteessa oleville nuorille enää kovin yleistä tai ”sal-

littua” toimintaa, joten lemmikkieläimet tarjoavat heille tilaisuuden toteuttaa näitä

tarpeitaan turvallisesti, eli ns. yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Savishinskyn (1983)

mukaan lemmikkien ominaisuus pysyä ikuisina lapsina, viattomina ja riippuvaisina,

korostaa niiden lapsenomaista identiteettiä; ne edustavat myös sitä lasta, joka me

itsekin joskus olimme. Eikö siis voitaisi myös ajatella, että lemmikkieläimen myötä,
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tai sen kanssa, nuori voi turvallisesti jatkaa omaa lapsuuttaan, joka nykyisin tuntuu

jäävän luvattoman lyhyeksi?

Oli mielenkiintoista huomata, että toisin kuin Laitisen ja Shemeikan (2003) tutki-

muksen perusteella odotin, poikien ja tyttöjen vastaukset eivät poikenneet toisistaan

kovinkaan paljoa. Kahden ensimmäisen kategorian, eli lemmikin perustarpeista huo-

lehtimisen ja tarkoituksellisen sosiaalisen toiminnan suhteen tyttöjen ja poikien vas-

taukset ovat jakautuneet hyvinkin tasaisesti. Päämäärättömäksi sosiaaliseksi toimin-

naksi laskettavan käyttäytymisenkin pojat mainitsivat melko usein; 80:stä lemmikin-

omistajapojasta 17 (21 %) mainitsi jotakin tähän kategoriaan sopivaa. Tytöt olivat

tässä suhteessa joko auliimpia kuvailemaan, tai aktiivisempia osallistumaan lemmik-

kiensä kanssa päämäärättömään sosiaaliseen toimintaan: heistä 41 %:n (43:n 104:stä)

vastaukset luokiteltiin tähän kategoriaan kuuluviksi. Pojat siis tekevät lemmikki-

eläintensä kanssa oletettavasti aivan samoja asioita kuin tytötkin, mutta eivät suoraan

juuri puhu esimerkiksi hellyydenosoituksista, mikä taas sopii hyvin Laitisen ja

Shemeikan (2003) saamiin tuloksiin ja toteamukseen tyttöjen ja poikien erilaisista

puhetavoista. Tyttöjen (etenkin nuorempien) kuvaukset lemmikin kanssa vietetystä

ajasta puolestaan olivat toisinaan hyvinkin avomielisiä ja sanavalinnoiltaan ”pehmei-

tä”; hoitamisesta ja hellimisestä puhuttiin tyttöjen vastauksissa varsin usein.
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5 Diskussio

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli siis selvittää lemmikkieläinten merkitystä yläaste-

ikäisten nuorten elämässä. Tämän ensisijaisen tutkimusongelman lisäksi pyrin myös

kartoittamaan lemmikkieläinten halutuimpia piirteitä, sekä niiden roolia tutkittavieni

arjessa. Jo tutkimusaineistosta pääkomponenttianalyysin pohjalta muodostamieni kol-

men keskiarvomuuttujan nimet (vuorovaikutus, eläinrakkaus ja sosiaalisuus) antoivat

viitteitä tuloksista, joihin päädyin analysoituani aineistoa syvällisemmin ja yksityis-

kohtaisemmin: nuoret suhtautuvat lemmikkieläimiin yleisesti ottaen varsin positiivi-

sesti, ja pitävät niitä mieluisina seuralaisina. Erityisen suosittuja ovat lajit, joiden

edustajille tyypillisiä ovat sosiaalisuus, aktiivisuus, leikkisyys, sekä taipumus osoittaa

kiintymystään avoimesti. Eläinten kanssa nuoret tekevät kuvaustensa perusteella

hyvin samanlaisia asioita kuin kavereidensakin kanssa, mutta valintatilanteen tullen

viettävät kuitenkin lähes poikkeuksetta aikaa mieluummin ihmis-, kuin eläinseurassa.

Seuraavassa tarkastellaan ensin murrosikää elämänvaiheena (ja tämän vaiheen luomia

puitteita nuoren ja lemmikin väliselle suhteelle), minkä jälkeen pohditaan (osin

muiden tutkimusten valossa) vielä lemmikkieläinten merkitystä ja roolia murrosikäis-

ten elämässä, sekä niitä eri ryhmien (esim. lemmikinomistajat ja ei-omistajat) välisiä

eroja ja yhtäläisyyksiä, joita aineiston analyysissä nousi esiin.

5.1 Murrosikä elämänvaiheena

Jokainen nuori käy murrosiän psyykkiset ja fyysiset muutokset läpi omassa, yksi-

löllisessä aikataulussaan, mutta keskimäärin ne tapahtuvat 9 ja 18 ikävuoden välillä.

Koska peruskoulun yläasteen suorittaminen sijoittuu ajallisesti edellä mainitun ikä-

haarukan keskivaiheille, voidaan yläasteikäiset mielestäni katsoa murrosiän aktiivi-

simmassa vaiheessa oleviksi. Olenkin monessa yhteydessä käyttänyt sanoja ”yläaste-

ikäinen” ja ”murrosikäinen” toistensa synonyymeinä. Rönkä, Poikkeus ja Viheräkoski

(2002) ovat tutkineet siirtymää ala-asteelta yläasteelle nuorten näkökulmasta, sekä

heidän kehitystään yläasteen kahden ensimmäisen vuoden aikana. Tarkastelun koh-

teina olivat erityisesti muutokset nuoressa ja tämän suhteissa vanhempiinsa ja ikäto-
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vereihinsa edettäessä yläasteen ensimmäiseltä luokalta toiselle. Kyselyn keskeisiksi

teemoiksi nostettiin hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet nuoren itsensä arvioimina.

Rönkä ym. (2002) havaitsivat, että uuteen kouluun siirtymisen mukanaan tuomat

hämmennyksen, innostuksen, jännittämisen ja jopa pelon tunteet tasaantuvat ensim-

mäisen vuoden jälkeen elämänmuutosten lukumäärän vähentymisen ja yläasteella

olemiseen tottumisen seurauksina. Tästä oli esimerkkinä koulussa viihtyminen;

tutkimuksen seitsemäsluokkalaisista koulussa vähintään ”hyvin” viihtyi 45 %, kun

vastaava luku kahdeksannella luokalla oli kymmenen prosenttiyksikköä korkeampi.

(Mt., 95-96.) Tähän tutkimukseen osallistuneista nuorista koulunkäynnistä ilmoitti

pitävänsä ”todella-” tai ”aika paljon” yhteensä hieman alle 45 %, eli tulos on lähes

identtinen  Röngän ym.  saaman kanssa.  Hieman hälyttävä  huomio  sen  sijaan  oli,  että

koulupelkoa esimerkiksi kiusaamisen tai huonon koulumenestyksen takia ilmoitti

tuntevansa ”joskus” (20,7 %) tai ”usein” (4,3 %) yhteensä jopa 25 % nuorista. Kuten

monessa muussakin tapauksessa, suhtaudun myös tässä tietyllä varauksella saamaani

tulokseen: koulupeloksi määritellyt tuntemukset eroavat voimakkuusasteiltaan eri

yksilöiden kesken mitä luultavimmin hyvinkin paljon, ja tässäkin tapauksessa ongel-

mia aiheutti kysymyksen sanamuoto. Uskoakseni ja toivoakseni pelko –sanan korvaa-

minen vaikkapa sanalla jännitys olisi tuottanut melko samanlaisen tuloksen.

Muutamat tutkijat (esim. Fox 1981; Robin, Bensel, Quigley & Anderson 1983) ovat

esittäneet, että Lemmikkieläinten liiallinen ”ihmismäistäminen” (niiden oletetaan tun-

tevan ja ymmärtävän ihmisten lailla) voi aiheuttaa sen, että hakeutumista ihmisten

välisiin sosiaalisiin suhteisiin ei enää pidetäkään tarpeellisena, ja että monille ihmisille

on helpompaa ylläpitää suhdetta eläimeen kuin ihmiseen, koska ihmisten ennakko-

odotukset ja –asenteet voivat olla esteenä sosiaaliselle kanssakäymiselle. Tämän

havainnon pohjalta lemmikkieläinten uskotaan voivan olla tärkeitä erityisesti nuorille,

sillä kiintymyksen ja seuran lähteinä, sekä vastuullisuuden opettajina niiden uskotaan

voivan tasoittaa siirtymää lapsuudesta nuoruuden kautta varhaisaikuisuuteen. (Fox

1981, 33-38; Robin, ym. 1983, 436-443.) Tämän tutkimuksen tulokset antavat hieman

toisenlaisen kuvan murrosikäisten nuorten ja lemmikkieläinten välisistä suhteista:

lemmikkieläimet ovat nuorille kyllä tärkeitä, mutta jäivät useimmiten seuralaisina

tässä ikävaiheessa erityisen merkityksellisten vertais- ja ystävyyssuhteiden (ks. esim.

Rasku-Puttonen, Keskinen & Takala 1998, 240-241) varjoon: enemmistö nuorista

ilmoitti, että viettää aikaa mieluummin kavereidensa kuin lemmikki- tai muun eläimen



69

kanssa, ja ettei pidä lemmikkiä (tai muuta eläintä) itselleen ihmisystäviä läheisempänä.

Mielenkiintoista on kuitenkin se, että ”toivelemmikkinsä” lajin ilmoittaneista nuorista

(lemmikkieläimen/-eläimiä halusi 52,3 % kaikista vastaajista) valtaosa halusi

nimenomaan sellaisen eläimen, jonka ominaisuuksiin kuuluvat sosiaalisuus ja leikki-

syys: koirat ja kissat saivat kolme neljäsosaa kaikkiaan 162:sta maininnasta. Toive-

lemmikkien piirteitä ovat nuorten vastausten perusteella esimerkiksi lojaalius, ymmär-

täväisyys, seurallisuus ja älykkyys –piirteitä, joita oletan nuorten toivovan ja/tai

edellyttävän myös ihmisystäviltään.

Joidenkin tutkimusten (mm. Bowlby 1997; Perin 1983) mukaan nuori saattaa murros-

iän koittaessa turvautua lemmikkieläimeen samalla tavoin kuin pienet lapset pehmo-

leluihin tai uniriepuun, ja eläimen käyttämistä tällaisena ”transitionaalisena objektina”

pidetään vanhemmille lapsille ja nuorille sosiaalisesti hyväksyttävämpänä kuin sa-

mankaltaisen käytöksen kohdistamista esineeseen. Tutkijoiden mukaan lemmikki vie

voiton elottomasta esineestä myös siinä, että vuorovaikutus eläimen kanssa tarjoaa

vastavuoroisuutta kiintymyksen ja välittämisen osoittamisessa. Lemmikin ja lapsen/

nuoren välisen suhteen todetaan myös olevan yksinkertaisempi ja sisältävän vähem-

män ristiriitoja kuin ihmisten väliset suhteet yleensä. Koska murrosikä on itsenäisty-

misen ja vanhemmista erottautumisen aikaa, voivat lemmikit tarjota turvallisesti ja

vaivihkaisesti apua mahdollisen ”eroahdistuksen” oireisiin nuoren itsetunnon siitä

kuitenkaan kärsimättä. (Bowlby 1997; Gunter 1999; Perin 1983.) Tutkimani nuoret

pitivät ehdottomasti eniten sellaisista eläimistä, joita voi silittää tai pitää sylissä, mikä

mielestäni sopii myös edellä esiteltyihin tutkimustuloksiin. Lemmikinomistajien ku-

vaukset eläinystäviensä kanssa viettämästään ajasta tukevat edelleen Bowlbyn ja

muiden aihetta tutkineiden havaintoja, sillä valtaosassa niistä mainittiin eläimen

kanssa puuhailu, ”oleskelu”, ja/tai sen koskettaminen.

5.2 Lemmikkieläinten merkitys ja rooli

Macdonaldin (1981, 205) mukaan ihmisen ja lemmikkieläimen välisessä suhteessa on

monia samoja piirteitä kuin tärkeissä siteissä ihmisten välillä (esimerkiksi äiti-lapsi –

suhde); Savishinsky (1983, 123) puolestaan näkee länsimaisten lasten lemmikkieläi-
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met välineinä, jotka tehostavat lasten psykologista kehitystä, parantavat heidän

sosiaalisia taitojaan, sekä opettavat vastuuta ja perusasioita biologiasta: syntymästä,

elämästä ja kuolemasta. Lisäksi lemmikit voivat joissakin tapauksissa korvata poissa-

olevat vanhemmat ja sisarukset, sekä tarjota lapsille mahdollisuuden käydä läpi niin

fantasioita ja konflikteja, kuin ilmaista tunteita ja unelmia. Tähän tutkimukseen osal-

listuneet nuoret kertoivat oppineensa lemmikkieläimiltä sekä teknisiä taitoja ja tietoja,

että vastuuta, välittämistä ja kärsivällisyyttä. Useissa vastauksissa painottuivat sosiaa-

lisuuteen ja tunteisiin liittyvät seikat, joista Macdonald ja Savishinskykin kirjoittivat.

Koiranomistajien vastauksissa toistui erityisesti liikunnallisuuden oppiminen, joten

joidenkin lemmikkien voi katsoa edistävän myös terveellisten elämäntapojen omak-

sumista.

Fox (1981) on jakanut ihminen-lemmikkieläin –suhteen neljään kategoriaan, jotka

tosin usein esiintyvät myös yhdistelminä erilaisista tarpeista, motiiveista, arvoista ja

asenteista. Objektisuuntautuneessa suhteessa lemmikkieläin hankitaan eläimestä riip-

pumattomista syistä (esimerkiksi koiranpentu lapselle uudeksi leikkikaluksi, tai

arvokas ja/tai harvinainen eläin aikuisen statusesineeksi). Ominaista objektisuuntau-

tuneelle ihminen-lemmikkieläin –suhteelle on lisäksi se, että eläimiin heijastetaan

ihmisenkaltaisia piirteitä. Riistävässä ja utilitaristisessa suhteessa puolestaan eläintä

käytetään, koulutetaan ja manipuloidaan epäinhimillisesti ja epäeettisesti pelkästään

ihmisen hyödyn vuoksi. Tähän kategoriaan sisältyy eläinten käyttö lääketieteellisistä

tutkimuksista aina ruuan tuotantoon. Eläinten omistamisen utilitaristiset syyt (kuten

metsästys, tottelevaisuuskoulutus, näyttely- ja jalostustoiminta) vaihtelevat eri astei-

sina tässä kategoriassa. Lemmikkieläimen pitäminen ns. ”opettavaisena kokemuk-

sena” kuuluu myös tähän luokkaan, jos oppimiseen ei sisälly empatiaa eläintä kohtaan.

(Mt., 30-31.) Tässä tutkimuksessa kaksi edellistä kategoriaa eivät juuri näkyneet:

nuorten kuvaukset toivelemmikeistä ja syyt niiden hankkimiselle ja/tai haluamiselle

sisälsivät nimen omaan kuvauksia asioista, joita nuori ja lemmikki voisivat tehdä

yhdessä. Moni vastaaja mainitsi myös eläinrakkautensa lemmikin haluamisen syyksi

(esim. ”rakastan kissoja” tai ”Matelijat ovat mahtavia!”).

Foxin (Mt.) luokittelun tarveriippuvaisella tasolla lemmikkieläin nähdään tarpeiden ja

riippuvuuksien tyydytyksen lähteenä, eli se voi täyttää esimerkiksi turvallisuuden,

itsetehostuksen tai hoivaamisen tarpeen, sekä toimia yhdyssiteenä luontoon. Tarve-
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riippuvuussuhteessa lemmikki koetaan sitä tärkeämpänä, mitä syvempi ihmisen emo-

tionaalinen tarve on, ja se lieneekin yleisin syy lemmikin hankkimiseen. Toteuttavas-

sa suhteessa lemmikkieläin nähdään kunnioitettavana, merkittävänä yksilönä, jonka

sisäinen arvo hyväksytään sen itsensä takia: tällöin ihmisen käsitys lemmikkieläi-

mestä muuttuu riippuvaisesta itsetoteuttavaan, vähemmän itsekeskeiseen suuntaan.

(Mt., 32-33.) Tutkimieni nuorten vastaukset erilaisiin kysymyksiin ja väittämiin antoi-

vat viitteitä siitä, että tarveriippuvainen suhde lienee yleisin murrosikäisten ja heidän

lemmikkiensä välillä. Runsas 60 % kaikista tutkittavista luokittui vastaustensa perus-

teella ”jokseenkin” tai ”erittäin” eläinrakkaiksi, ja noin puolet nuorista haluaisi saada

lemmikin tai lisää lemmikkejä (lemmikin/useampia jo omistavat). Kuten edellisessä

kappaleessa jo totesin, nuoret kuvasivat toivelemmikeistään kertomisen yhteydessä

myös asioita, joita lemmikin kanssa tekisivät. Suuressa osassa vastauksia nuori myös

mainitsi jonkin oman tarpeensa, jota toivelemmikki voisi auttaa täyttämään: ”Koiran

haluisin. Vois aina leikkiä”; ”Kääpiöluppakorvakani, koska koiramme on liian iso

sylissä pidettäväksi”; ”Koira, Doobermanni. Se olisi hyvä lenkkitoveri”; ”… Enkä olisi

enää niin yksinäinen ja pääsisin harrastamaan kaikenlaista”. Nuorten joukossa oli

myös niitä, joiden kuvaukset lemmikin kanssa vietetystä ajasta tai eläimeltä opituista

asioista ilmensivät piirteitä Foxin termein toteuttavasta suhteesta lemmikin kanssa

(esim. ”leikin, hellin, puhun ja annan sen tuntea että se todella on tärkeä!”; ”Koira

opetti miltä tuntui menettää rakkaimpansa”). Erään nuoren vastaus eläimeltä opituista

asioista taas todistaa lemmikin voivan olla yhdysside luontoon monellakin ta-

paa: ”Luulin etten oikein tykkää käydä kävelyllä esim. metsässä, mutta koiran kanssa

se on ihanaa!”. Lemmikkieläimillä voi siis olla monenlaisia merkityksiä ja rooleja

murrosikäisten nuorten elämässä –samoin kuin nuorilla niille monenlaisia odotuksia.

5.3 Eroja ja yhtäläisyyksiä

Tutkittaessa ihmisten vuorovaikutusta lemmikkiensä kanssa, on havaittu, ettei miesten

ja naisten välillä ole eroa siinä, kuinka usein ja paljon, tai miten lemmikkiä koske-

tettiin. Esimerkiksi koirien koskettelu, silittäminen ja hellä juttelu niille ovat etenkin

miehille  ns.  sosiaalisesti  hyväksyttyjä  tapoja,  joilla  hellyyttä  voidaan  osoittaa  ja  vas-

taanottaa silloin, kun tunteiden avoin ilmaiseminen halutaan pitää piilossa (Katcher
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1981, 59-60). Saamieni tulosten mukaan on vaikea tehdä luotettavia päätelmiä tyttö-

jen ja poikien välisistä eroista tavoissa koskettaa lemmikkejään; koska esimerkiksi

lemmikin kanssa tehtäviä asioita tiedustelevan kysymyksen vastausprosentti oli melko

huono, saatoin tehdä sen tuloksista vain suuntaa-antavia tulkintoja. Tyttö- ja poika-

vastaajat mainitsivat päämäärättömän sosiaalisen toiminnan (esim. ”Ne nukkuu mun

vieressä, silittelen, puhun niille”; ”… löhöilen, katon TV:tä sen kanssa”; ”Juttelen,

oleskelen ja hoidan muutenkin") –johon usein liittyi lemmikin koskettaminen– lähes

yhtä usein, eli ainakaan kotioloissa pojat näyttäisivät osoittavan lemmikeilleen hel-

lyyttä siinä missä tytötkin. Lemmikin ominaispiirteinä ”kosketettavuus ja/tai sylissä

pidettävyys” (väittämä 28) olivat Mann-Whitneyn U-testin perusteella kuitenkin hie-

man tärkeämpiä tytöille kuin pojille.

Quigley, Vogel ja Anderson (1983, 266-275) ovat verranneet lemmikinomistajien ja

niitä omistamattomien käsityksiä ja asenteita lemmikkieläimiä kohtaan. Heidän ha-

vaintojensa mukaan näiden kahden ryhmän välillä oli paljon samankaltaisuuksia;

esimerkiksi kummassakin ryhmässä tärkeimpänä etuna lemmikkieläinten omistami-

sessa pidettiin eläimen tuomaa seuraa, ja haittana lemmikistä koituvaa vastuuta. Toi-

saalta ne, joilla lemmikkejä ei ollut, korostivat useammin käytännöllisiä, vähemmän

emotionaalisia etuja (kuten suojelu ja urheilu), kun taas lemmikinomistajat näyttivät

olevan herkempiä suhteessaan lemmikkieläimiin korostaen rakkautta, hellyyttä, mieli-

hyvää ja kauneutta, joita lemmikit heille suovat. Quigleyn ym. saamat tulokset

viittaavat siihen, että ryhmänä lemmikinomistajat näkevät suhteen lemmikkeihin posi-

tiivisemmin ja emotionaalisemmin kuin ne, jotka eivät omista lemmikkejä. Eläin-

rakkaus-muuttujan arvot erosivat tutkimillani nuorilla heidän taistojensa mukaan siten,

että vähiten eläinrakkaita olivat lemmikkiä koskaan omistamattomat, ja eniten eläin-

rakkaita lemmikinomistajat; lemmikkitaustaisten nuorten arvot sijoittuivat kahden

edellä mainitun ryhmän väliin, tosin hieman lähemmäksi lemmikinomistajien saamia.

Tämän havainnon perusteella voidaankin todeta, että lemmikkieläimen omistami-

nen ”aiheuttaa” ja ylläpitää eläinrakkautta, mutta positiivinen vaikutuksensa on myös

aikaisemmilla lemmikkikokemuksilla (ks. myös St-Yves, ym. 1990). Kääntäen voi-

daan toki myös ajatella, että lemmikkieläimiä hankkivat nimenomaan eläinrakkaim-

mat henkilöt; tutkimani nuoret tosin lienevät tässä suhteessa vielä vahvasti vanhem-

piensa päätöksistä riippuvaisia.
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Eräiden havaintojen (Salmon & Salmon 1983) mukaan lemmikkieläimet näyttävät

olevan tärkeämpiä sellaisten ihmisten elämässä, joilta puuttuu perinteinen perhe-

verkosto, ja etteivät ihmisen ja lemmikkieläimen väliset suhteet selvästi eroa ihmisten

välisistä suhteista. Saman näkökulman mukaan ihmissuhteet saattavat nyky-yhteis-

kunnassamme olla riittämättömiä ja epätyydyttäviä –puute, jota kompensoidaan lem-

mikkieläinten avulla. Lemmikkieläinten uskotaan tyydyttävän seuran, ystävyyden,

rakkauden, hellyyden, kosketuksen ja leikkisyyden tarpeita, ja ne auttavat ilmaise-

maan tunteita estoitta. Nämä seikat näyttävät olevan jollain tapaa kiellettyjä yhteis-

kunnassamme, koska ihmisten on vaikea näyttää todellisia tunteitaan. Lisäksi lemmik-

kieläinten katsotaan olevan tärkeitä, koska niiltä saa ehdotonta rakkautta, eivätkä ne

tuomitse tai kritisoi. (Mt. 1983, 264.) Mielestäni edellä esitetyt ajatukset lemmikki-

eläinten luonteesta ihmisten perustavanlaatuisiin tarpeisiin vastaajina ja jopa ihmis-

suhteiden ”täydentäjinä” ovat varsin päteviä vielä nykyäänkin, runsaat 20 vuotta nii-

den esittämisen jälkeen. Tämän tutkimuksen tulosten ja omien havaintojeni ja koke-

musteni perusteella uskon, että kaikille ihmisille (ei ainoastaan niille, joiden sosiaa-

linen verkosto on ”puutteellinen”) voi olla hyötyä lemmikkieläimistä. Sen lisäksi, että

tarjoavat erilaisia fysiologisia ja psykologisia etuja, eläimet voivat opettaa meille

monenlaista: ”Välittämistä, vastuuta ja huolenpitoa” ja ”Pienistä asioista voi tulla iloi-

seksi, kaiken ei tarvitse maksaa mitään” (lainaukset 7. –luokkalaisilta tytöiltä).
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6 Lopuksi

Tätä tutkimusta tehdessäni havaitsin, että ihmisten asenteiden tutkiminen voi olla

melko haasteellista; tutkittava asia tai ilmiö voi saada eri henkilöiden mielissä hyvin-

kin erilaisia merkityksiä –joskus abstraktejakin. Asennetutkimuksessa erityisen tärke-

ässä asemassa on käytetty mittari: esitettyjen väittämien ja/tai kysymysten muotoilulla,

samoin kuin annetuilla vastausvaihtoehdoilla on suora vaikutus siihen, kuinka totuu-

denmukaisina tutkittavien asenteet ja mielipiteet saadaan taltioitua. Jos kysymykset on

aseteltu huonosti, voi vertailukelpoisten (pätevien) tulosten saaminen olla vaikeaa,

ellei mahdotonta. Kysymyksenasettelun asenteellisuus puolestaan voi vääristää saatu-

ja tuloksia, jos tutkittavat vastaavat tavalla, jota uskovat heiltä odotettavan. Itselläni

oli etenkin alussa hieman vaikeuksia saada kootuksi toimiva ja haluttuihin asioihin

keskittyvää mittari, mikä toi lisätyötä myös tutkimusaineiston analyysiin (törmäsin

esimerkiksi käsitteiden määrittely- ja monimerkityksisyysongelmiin, joita käsittelin

tutkimustulosten yhteydessä). Avoimiin kysymyksiin tutkittavani taas vastasivat mel-

ko kitsaasti: ehkä asia olisi ollut korjattavissa kysymysten uudelleenmuotoilulla? Toi-

saalta olen hyvin tyytyväinen siihen, että sain tekemälläni lomakkeella paljon

arvokasta tietoa; kolmen pätevää keskiarvomuuttujaa jo todistavat, että onnistuin

hahmottelemaan ainakin ääriviivoja murrosikäisten nuorten ja lemmikkieläinten

välisille suhteille.

Vaikka olin varautunut suurehkoon määrään neutraaleja vastauksia (eli ns. ei-

kannanottoja), oli silti harmillista todeta vastausvaihtoehdon ”en osaa sanoa” saaneen

tasaisesti suurehkon kannatuksen. Toki vaikeuden ottaa kantaa voi myös käsittää

merkkinä asian selkiytymättömyydestä tutkittavalle, mikä sekin antaa informaatiota

tutkittavasta ilmiöstä. Jos saisin tilaisuuden kerätä tutkimusaineiston uudestaan, kiin-

nittäisin vieläkin enemmän huomiota mittarin valintaan ja/tai koostamiseen: avoimet

kysymykset (joita mielestäni on hyvä olla mukana myös kvantitatiivisessa tutkimuk-

sessa) voisi olla järkevää siirtää kyselylomakkeen alkuosaan, jolloin niihin ehkä

jaksettaisiin vastata useammin. Joissakin tapauksissa valmiiden vastausvaihtoehtojen

tarjoaminen ei-väittämämuotoisiin kysymyksiin voisi myös olla järkevää; toisaalta

uskon tämän käytännön myös voivan jonkin verran ”tasapäistää” vastauksia, ja myös

altistaa liioittelulle ja/tai vähättelylle. Vastakkainasettelut (tässä tutkimuksessa esim.
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lemmikki vs. kaverit) eivät myöskään vaikuttaneet kovinkaan tehokkaalta tavalta

kerätä tietoa, joten välttäisin sellaisten käyttöä mahdollisuuksien mukaan. Kiinnit-

täisin myös enemmän huomiota sen suunnitteluun, missä muodossa annetut vasta-

ukset on helpointa koodata ja/tai analysoida; vastausten luokittelu voi olla työlästä,

vaikkakin sen myötä syntyneistä kategorioista voikin tulla ”aidompia” kuin valmiiksi

mietityistä. Kyselylomakkeen arvo- ja sukupuolineutraalius (tai epäneutraalius) ovat

seikkoja, joita jäin myös pohtimaan: olisiko aineistoni normaalijakautumattomuus

voinut johtua esimerkiksi siitä, etten osannut muotoilla kyselylomaketta tarpeeksi

neutraaliksi, vaan annoin omien asenteideni ja odotusteni paistaa läpi? Entä johtuiko

tyttöjen suurempi vastausinto (avoimien kysymysten kohdalla) luonnollisista suku-

puolten välisistä eroista, vai olivatko kysymykseni mahdollisesti muodoltaan tyttöjen

helpompia ymmärtää?

Aihepiirinä lemmikkieläinten merkitys yläasteikäisille nuorille on varsin laaja, ja ana-

lyysin edetessä mieleeni tulikin useita mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Erityisen

kiinnostavaa olisi mielestäni selvittää tarkemmin nuorten lemmikkiensä kanssa viettä-

män ajan määrää ja laatua; esimerkiksi erään avoimen kysymyksen vastausten

uudelleenluokittelun pohjalta syntyneet käsitteet ”tarkoituksenmukainen” ja ”päämää-

rätön” sosiaalinen toiminta (joista olen hyvin ylpeä!) avasivat mielenkiintoisia näkö-

aloja nuorten ja heidän lemmikkiensä väliseen vuorovaikutukseen. Lemmikkieläimen

hankkimiseen johtaneita syitä, joita tässä tutkimuksessa ei kartoitettu, olisi myös

mielenkiintoista selvittää; niiden kautta voisi saada uudenlaisia näkökulmia lemmik-

kieläimen funktioon ja rooliin omistajansa elämässä. Mielestäni aihepiiriä voisi olla

hedelmällistä tutkia myös laadullisin menetelmin, jolloin olisi mahdollista päästä

yksityiskohtaisemmin käsiksi nuoren ja lemmikin välisen suhteen taustalla ja/tai

sisällä oleviin rakenteisiin.
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Liite 1. Kyselylomake/koodikirja (vastausvaihtoehdon jälkeen suluissa vaihtoehdon valinneiden lukumäärä ja %-osuus)

K-kirjain väittämän numeron edessä tarkoittaa, että väittämä on tarkastelua varten käännetty.

Anniina Aro / Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Pro Gradu –tutkielma:
Lemmikkieläinten merkitys yläasteikäisille nuorille

Vastaa ympyröimällä sopivimman vastausvaihtoehdon numero ja täydennä tarvittaessa vastaustasi kysymysten perässä
oleville viivoille. Seuraa annettuja ohjeita ja vastaa (rehellisesti!) kaikkiin kysymyksiin, ellei toisin mainita. Vastaukset
käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä näytetä esim. opettajillesi. Kiitos vastauksistasi!J J J

1. Sukupuoli: 1) poika (143; 47%) 2) tyttö (161; 53%)

2. Millä luokalla olet? 1) 7. luokalla (106; 34,9%) 2) 8. luokalla (99; 32,6%) 3) 9. luokalla (99; 32,6%)

3. Perheeseesi kuuluvat aikuiset (ne, joiden kanssa asut): 1) äiti ja isä (211; 69,4%) 2) äiti ja isäpuoli (36; 11,8%)

3) isä ja äitipuoli (2; 0,7%) 4) äiti (42; 13,8%) 5) isä (9; 3%) 6) muu aikuinen (1; 0,3%) 7) ei mikään em. (3; 1%)

4. Onko sinulla sisaruksia? 1) ei ole (26; 8,6%) 2) on, 1 kpl (150; 49,3%) 3) on, 2 kpl tai enemmän (128; 42,1%)

5. Kuinka monta läheistä ystävää sinulla on tällä hetkellä? 1) ei yhtään (7; 2,3%) 2) 1 kpl (22; 7,2%) 3) 2 kpl (33;

10%) 4) 3-5 kpl (138; 45,4%) 5) 6 kpl tai enemmän (63; 20,7%) 6) vaikea sanoa (41; 13,5%)

6. Kuinka usein olet tuntenut itsesi yksinäiseksi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?

1) en koskaan (115; 37,8%) 2) joskus (163; 53,6%) 3) usein (26; 8,6%)

7. Mitä pidät koulunkäynnistä tällä hetkellä? 1) todella paljon (14; 4,6%) 2) aika paljon (121; 39,8%) 3) aika

vähän (105; 34,5%) 4) en ollenkaan (23; 7,6%) 5) en osaa sanoa (9; 3%)

8. Millaiseksi arvioit oman koulumenestyksesi tällä hetkellä? 1) kiitettävä (49; 16,1%) 2) hyvä (150; 49,3%) 3)

tyydyttävä (86; 28,3%) 4) huono (10; 3,3%) 5) en osaa sanoa (9; 3%)

9. Kuinka usein tunnet koulupelkoa (esim. kiusaamisen tai huonon koulumenestyksen takia)?

1) en koskaan (213; 70,1%) 2) joskus (63; 20,7%) 3) usein (13; 4,3%) 4) en osaa sanoa (15; 4,9%)

10. Kuinka usein lintsaat koulusta (vaikka vain yhden tunnin)? 1) en koskaan (164; 53,9%) 2) harvemmin kuin

kerran kuukaudessa (111; 36,5%) 3) kuukausittain (19; 6,3%) 4) viikottain (9; 3%)

11. Mitä harrastat? Voit valita useita vaihtoehtoja. 1) en mitään 2) lukemista

3) urheilua _________________________________________________________________________(laji?)

4) järjestötoimintaa (esim. partio) ______________________________________________________(mitä?)

5) musiikkia (esim. pianonsoitto, kuoro) _________________________________________________(mitä?)

6) kuvataiteita (esim. piirtäminen)_______________________________________________________(mitä?)

7) jotain muuta (esim. jokin kerho)______________________________________________________(mitä?)

12. Onko sinulla tai perheelläsi lemmikkieläin (tai useampia)? 1) ei ole 2) on (Kirjoita viivalle laji ja

lukumäärä.) _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Suurin osa seuraavista kysymyksistä on esitetty väittämien muodossa (esim. Pidän eläinten katselemisesta); niihin
vastatessasi ympyröi kysymyksen perässä olevista numeroista se, joka parhaiten kuvaa mielipidettäsi esitettyyn
väitteeseen. Vastausvaihtoehdot ovat jokaisen väittämän kohdalla samat:

1 = täysin eri mieltä
2 = jokseenkin eri mieltä
3 = en osaa sanoa
4 = jokseenkin samaa mieltä
5 = täysin samaa mieltä

13. Juttelen joskus vieraiden ihmisten kanssa 1 2 3 4 5 (M=2,54; sd=1,30)

 heidän lemmikkieläimistään.

14. Olen joskus mennyt tekemään tuttavuutta 1 2 3 4 5 (M=2,81; sd=1,44)

 vieraan koiran/kissan/muun eläimen kanssa.

15. Pidän eläinten katselemisesta. 1 2 3 4 5 (M=3,58; sd=1,22)

K 16. Minulla on huonoja kokemuksia eläimistä. 1 2 3 4 5 (M=3,93; sd=1,26)

17. Eläimille on mukava jutella. 1 2 3 4 5 (M=3,35; sd=1,33)

18. Jos olen huonolla tuulella, lemmikin/muun 1 2 3 4 5 (M=3,59; sd=1,26)

 elämen seura saa minut paremmalle mielelle.

19. Lemmikin/muun eläimen ansiosta olen 1 2 3 4 5 (M=2,48; sd=1,32)

tutustunut uusiin ihmisiin.

20. Juttelen kavereiden kanssa usein 1 2 3 4 5 ( M=2,40; sd=1,21)

lemmikeistä ja muista eläimistä.

K 21. Pelkään jotakin tiettyä eläintä tai 1 2 3 4 5 (M=3,61; sd=1,39)

eläinlajia/lajeja.

K 22. Lemmikeistä on mielestäni enemmän haittaa 1 2 3 4 5 (M=4,29; sd=0,98)

kuin hyötyä.

23. Minusta on mukava puhua ihmisten 1 2 3 4 5 (M=2,86; sd=1,23)

 kanssa lemmikeistä/muista eläimistä.

24. Eläinten seurassa voin olla juuri sellainen 1 2 3 4 5 (M=3,78; sd=1,27)

kuin olen.

25. Eläimet ovat yhtä tärkeitä kuin ihmisetkin. 1 2 3 4 5 (M=3,68; sd=1,23)

K 26. Vietän aikaa yleensä mieluummin kavereiden 1 2 3 4 5 (M=2,22; sd=1,08)

 kuin lemmikin/muun eläimen kanssa.

27. Lemmikistä/muusta eläimestä huolehtiminen 1 2 3 4 5 (M=3,58; sd=1,19)

on minusta mukavaa.
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täysin joks. en joks. täysin
eri eri osaa samaa samaa
mieltä mieltä sanoa mieltä mieltä

28. Pidän eniten sellaisista eläimistä, joita voi 1 2 3 4 5 (M=3,83; sd=1,07)

 silittää tai pitää sylissä.

29. Vietän mielelläni aikaa eläinten kanssa. 1 2 3 4 5 (M=3,72; sd=1,13)

30. Luen mielelläni eläimistä kertovia kirjoja 1 2 3 4 5 (M=2,67; sd=1,27)

ja/tai katson niistä kertovia ohjelmia.

31. Eläin voi olla ihmiselle yhtä läheinen tai 1 2 3 4 5 (M=3,76; sd=1,16)

 läheisempi kuin ystävä/perheenjäsen.

32. Lemmikkieläimet ovat mielestäni tärkeämpiä 1 2 3 4 5 (M=2,59; sd=1,16)

 kuin luonnonvaraiset eläimet.

K 33. Kaikenlaisista eläimistä voi mielestäni 1 2 3 4 5 (M=3,80; sd=1,23)

 tehdä lemmikkejä.

K 34. Minusta on mukavampaa katsella eläimiä 1 2 3 4 5 (M=3,54; sd=0,99)

 kuin koskea niihin.

35. Eläimet ovat kavereina mukavampia 1 2 3 4 5 (M=2,41; sd=1,13)

 kuin ihmiset.

36. Minulla on ollut eläinystävä, joka oli yhtä lähei- 1 2 3 4 5 (M=2,35; sd=1,38)

nen tai läheisempi kuin perheenjäsen/ihmisystävä.

K 37. Lemmikeistä on paljon huolta ja vaivaa. 1 2 3 4 5 (M=3,26; sd=1,16)

38. Lemmikin/muun eläimen ansiosta en ole 1 2 3 4 5 (M=2,65; sd=1,29)

yksinäinen.

39. Lemmikki tai muu eläin on minulle lähei- 1 2 3 4 5 (M=2,49; sd=1,38)

sempi tai yhtä läheinen kuin perheeni.

40. Lemmikeistä on mielestäni enemmän 1 2 3 4 5 (M=3,49; sd=1,34)

 hyötyä kuin haittaa.

41. Puhun joskus eläimille kuin ne olisivat ihmisiä. 1 2 3 4 5 (M=2,90; sd=1,35)

42. Lemmikki tai muu eläin on minulle läheisem- 1 2 3 4 5 (M=2,38; sd=1,19)

pi kuin moni ystävistäni.

43. Lemmikki/muu eläin saa minut tuntemaan 1 2 3 4 5 (M=2,62; sd=1,23)

itseni tärkeäksi.

44. Vietän aikaa yleensä mieluummin lemmikin/ 1 2 3 4 5 (M=2,02; sd=0,99)

muun eläimen kuin kavereiden kanssa.
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45. Onko lemmikki/muu eläin opettanut sinulle jotakin, mitä et ilman sitä olisi ehkä oppinut? Jos on, mitä?

_______________________________________________________________________________________

HUOM! Kysymyksiin 46. - 48. vastaavat vain ne, joiden kotona ei ole lemmikkieläimiä tällä hetkellä.

46. Onko sinulla/perheelläsi joskus ollut lemmikkieläin (tai useampia)? 1) ei ole ollut 2) on ollut

________________________________________________________________________(Laji ja lukumäärä?)

47. Haluaisitko saada lemmikkieläimen? 1) en 2) kyllä ___________________________________________

___________________________________________________(Kirjoita laji ja miksi juuri sellainen/sellaisia?)

48. Oletko säännöllisesti tekemisissä jonkun muun omistaman eläimen kanssa (esim. naapurin tai sukulaisen

lemmikki)? 1) en ole 2) olen_________________________________________________________________

___________________________________________________________ (Mikä eläin/eläimet, kuka omistaa?)

HUOM! Kysymyksiin/väittämiin 49- 56. vastaavat vain ne, joiden kotona on tällä hetkellä lemmikki tai

useampia.

49. Kenen vastuulle kotonasi olevasta lemmikkieläimestä (tai -eläimistä) huolehtiminen kuuluu? 1) koko

perhe huolehtii yhdessä 2) kokonaan minun vastuullani 3) minun ja _____________________ (Kenen?)

vastuulla  4) muiden kuin minun vastuullani _________________________________(Kenen?)

50. Haluaisitko saada useampia lemmikkejä kuin kotonasi tällä hetkellä on? 1) en haluaisi 2) haluaisin

________________________________________________________________________________________

_____________________________________( Kirjoita viivalle laji ja miksi haluaisit juuri sellaisen/sellaisia?)
täysin joks. en joks. täysin
eri eri osaa samaa samaa
mieltä mieltä sanoa mieltä mieltä

51. Olen saanut itse vaikuttaa siihen, minkä- 1 2 3 4 5 (M=3,98; sd=1,28)

lainen lemmikki/lemmikkejä meillä kotona on.

K 52. Joskus toivon, ettei minulla/perheelläni 1 2 3 4 5 (M=4,17; sd=1,21)

olisikaan lemmikkiä.

K 53. Lemmikistä huolehtiminen kyllästyttää 1 2 3 4 5 (M=3,20; sd=1,26)

minua joskus.

54. Olisin surullinen, jos joutuisin luopumaan 1 2 3 4 5 (M=4,61; sd=0,83)

lemmikistä.

K 55. Elämäni olisi mukavampaa, jos minulla 1 2 3 4 5 (M=4,57; sd=0,78)

ei olisi lemmikkiä.

56. Minkälaisia asioita teet lemmikin kanssa päivittäin/viikottain? __________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Liite 2. Pääkomponenttianalyysin tulos

Component
1 2 3 4 5 6 7

Kys 29. ,786
Kys 18. ,772
Kys 43. ,749
Kys 27. ,742 ,364
Kys 23. ,741
Kys 17. ,717
Kys 41. ,708
Kys 39. ,665 -,311
Kys 42. ,663 -,391
Kys 15. ,653
Kys 25. ,635
Kys 36. ,611
Kys 20. ,602 -,362
Kys 35. ,601 -,348
Kys 30. ,598
Kys 44. ,589 -,507
Kys 14. ,583 ,338
Kys 19. ,581 -,301 ,339
Kys 24. ,574
Kys 38. ,566 -,356
Kys 26. ,529
Kys 40. ,521
Kys 13. ,497 -,434
Kys 22. ,443 ,491
Kys 34. ,399 ,316 ,333
Kys 37. ,368 ,361
Kys 32. ,542 -,353 -,414
Kys 16. ,364 ,620 -,327
Kys 21. ,605 ,301 -,437
Kys 28. ,427 ,383 -,429
Kys 31. ,528 -,550
Kys 33. -,328 ,554

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a  7 components extracted.
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Liite 3. Keskiarvomuuttujien reliabiliteettitestauksen tulos

sum3: (alpha= .847)
Item-Total Statistics

17,49 33,490 ,527 ,303 ,837

17,21 32,060 ,555 ,324 ,834

16,68 32,113 ,616 ,488 ,824

16,44 32,207 ,651 ,505 ,819

17,54 32,591 ,582 ,359 ,829

17,63 32,898 ,633 ,431 ,822

17,16 32,163 ,681 ,491 ,815

13.Juttelen joskus
vieraiden ihmisten
kanssa heidän
lemmikkieläimistään.
14.Olen joskus mennyt
tekemään tuttavuutta
vieraan
koiran/kissan/muun
eläimen kanssa.
17.Eläimille on mukava
jutella.
18.Jos olen huonolla
tuulella, lemmikin/muun
elämen seura saa minut
paremmalle mielelle.
19.Lemmikin/muun
eläimen ansiosta olen
tutustunut uusiin ihmisiin.
20.Juttelen kavereiden
kanssa usein
lemmikeistä ja muista
eläimistä.
23.Minusta on mukava
puhua ihmisten kanssa
lemmikeistä/muista
eläimistä.

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

sum2: (alpha= .862)
Item-Total Statistics

32,81 51,234 ,600 ,411 ,846

32,10 55,164 ,487 ,299 ,855

32,60 51,615 ,545 ,331 ,851

32,70 50,447 ,644 ,448 ,843

32,80 48,976 ,769 ,607 ,832

32,56 54,421 ,483 ,278 ,856

32,66 50,120 ,740 ,582 ,835

33,72 53,134 ,456 ,365 ,859

32,62 53,031 ,524 ,308 ,853

32,89 51,713 ,503 ,324 ,856

15.Pidän eläinten
katselemisesta.
22.Lemmikeistä ei
mielestäni ole enemmän
haittaa kuin hyötyä.
24.Eläinten seurassa voin
olla juuri sellainen kuin
olen.
25.Eläimet ovat yhtä
tärkeitä kuin ihmisetkin.
27.Lemmikistä/muusta
eläimestä huolehtiminen
on minusta mukavaa.
28.Pidän eniten
sellaisista eläimistä, joita
voi silittää tai pitää
sylissä.
29.Vietän mielelläni aikaa
eläinten kanssa.
30.Luen mielelläni
eläimistä kertovia kirjoja
ja/tai katson niistä
kertovia ohjelmia.
31.Eläin voi olla ihmiselle
yhtä läheinen tai
läheisempi kuin
ystävä/perheenjäsen.
40.Lemmikeistä on
mielestäni enemmän
hyötyä kuin haittaa.

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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sum1: (alpha= .875)
Item-Total Statistics

19,82 52,384 ,501 ,276 ,871

19,63 50,684 ,584 ,359 ,864

19,69 48,163 ,590 ,376 ,865

19,39 49,588 ,558 ,371 ,867

19,55 46,047 ,713 ,534 ,852

19,14 48,764 ,571 ,372 ,866

19,67 47,898 ,729 ,579 ,852

19,42 48,338 ,675 ,484 ,856

20,02 51,223 ,647 ,516 ,861

26.En yleensä vietä
mieluummin aikaa
kavereiden kuin
lemmikin/muun eläimen
kanssa.
35.Eläimet ovat
kavereina mukavampia
kuin ihmiset.
36.Minulla on ollut
eläinystävä, joka oli yhtä
läheinen tai läheisempi
kuin
perheenjäsen/ihmisystä
vä.
38.Lemmikin/muun
eläimen ansiosta en ole
yksinäinen.
39.Lemmikki tai muu
eläin on minulle
läheisempi tai yhtä
läheinen kuin perheeni.
41.Puhun joskus
eläimille kuin ne olisivat
ihmisiä.
42.Lemmikki tai muu
eläin on minulle
läheisempi kuin moni
ystävistäni.
43.Lemmikki/muu eläin
saa minut tuntemaan
itseni tärkeäksi.
44.Vietän aikaa yleensä
mieluummin
lemmikin/muun eläimen
kuin kavereiden kanssa.

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Liite 4. ²-riippumattomuustestin kontingenssitauluja; väittämä 28

Luokka * 28.Pidän eniten sellaisista eläimistä, joita voi silittää tai pitää sylissä.

28.Pidän eniten sellaisista eläimistä, joita voi silittää tai pitää sylissä. Total

täysin eri mieltä
jokseenkin eri

mieltä
en osaa
sanoa

jokseenkin
samaa mieltä

täysin samaa
mieltä

Luokka 7.luokka 4 9 17 34 42 106
8.luokka 3 5 18 33 40 99
9.luokka 2 16 26 42 13 99

Total 9 30 61 109 95 304

Sukupuoli * 28.Pidän eniten sellaisista eläimistä, joita voi silittää tai pitää sylissä.

28.Pidän eniten sellaisista eläimistä, joita voi silittää tai pitää sylissä. Total
täysin eri

mieltä
jokseenkin eri

mieltä
en osaa
sanoa

jokseenkin
samaa mieltä

täysin samaa
mieltä

Sukupuoli poika 6 17 35 45 40 143
tyttö 3 13 26 64 55 161

Total 9 30 61 109 95 304
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Liite 5. ²-riippumattomuustestin kontingenssitaulu; väittämä 26

26.En yleensä vietä mieluummin aikaa kavereiden kuin lemmikin/muun eläimen kanssa. * Kuinka
usein olet tuntenut itsesi yksinäiseksi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?

Kuinka usein olet tuntenut itsesi
yksinäiseksi viimeksi kuluneiden 12

kuukauden aikana?

en koskaan joskus usein Total
täysin eri mieltä 45 50 3 98
jokseenkin eri mieltä 28 37 15 80
en osaa sanoa 30 62 7 99
jokseenkin samaa mieltä 6 9 0 15

26.En yleensä vietä
mieluummin aikaa
kavereiden kuin
lemmikin/muun
eläimen kanssa.

täysin samaa mieltä 6 5 1 12
Total 115 163 26 304

Liite 6. Väittämän 18 eri vastausvaihtoehtojen saama kannatus lemmikillisyystaustan
mukaan

18.Jos olen huonolla tuulella, lemmikin/muun elämen seura saa minut paremmalle mielelle. *
lemmikillisyystausta Crosstabulation

Lemmikillisyystausta Total

ei ole koskaan ollut
lemmikkiä

on joskus ollut
lemmikki

on lemmikki
nyt

täysin eri mieltä Count 13 5 11 29
44,8% 17,2% 37,9% 100,0%

jokseenkin eri
mieltä

Count 9 7 13 29

31,0% 24,1% 44,8% 100,0%
en osaa sanoa Count 13 24 33 70

18,6% 34,3% 47,1% 100,0%
jokseenkin samaa

mieltä
Count 15 14 58 87

17,2% 16,1% 66,7% 100,0%
täysin samaa mieltä Count 9 10 70 89

10,1% 11,2% 78,7% 100,0%
Total Count 59 60 185 304

19,4% 19,7% 60,9% 100,0%


