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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaista oppimista 
sairastumisesta aiheutunut elämänmuutos saa ihmisessä aikaan. 
Tutkimusaineistoni koostui Elämänmuutos- kirjoituskilpailuun lähetetyistä 
kirjoitelmista, joiden kirjoittajat kuvasivat elämäänsä sairastumisen myötä 
tulleiden muutosten vaikutuksia ajatteluunsa, toimintaansa ja tunteisiinsa. 
Narratiivisesti orientoituneena tutkijana lähestyin kirjoitelmia sisäisinä 
tarinoina. Tarinoissa kuvattiin niitä tilanteita, jolloin konkreettinen 
elämänmuutos ohjasi kirjoittajaa transformatiiviseen, uusia merkityksiä 
luovaan ajattelun reflektointiin. 
 
Tutkimuksessa toin esille tulkintani siitä, millaisista yksilöllisistä voimavaroista 
käsin tutkittavat oppimistaan tarkastelivat. Ayalonin (1995) määrittelemät 
selviytymisvoimavarat lähtökohtanani teemoittelin aineistoni ja etsin 
teoriaohjaavan analyysin periaattein kirjoitelmista merkitykselliseksi koetun 
oppimisen kuvauksia. Tämän jälkeen luokittelin kirjoitelmat niissä toistuvien 
aihepiirien avulla kolmenlaisiin tarinatyyppeihin. Vastatessani tarinatyyppien 
kautta tutkimuskysymyksiini teoria ja omat tulkintani yhdistyivät kirjoitelmista 
valitsemiini suoriin tekstilainauksiin. Lopuksi tein yhteenvedon erilaisista 
oppimiskuvauksista pohtien niiden taustavaikuttajia.  
 
Narratiivinen tutkimukseni toi havainnollisesti esille erilaisia aikuisen 
oppimista ohjaavia lähtökohtia sekä asennoitumisen ja ajattelun muutoksia 
sairastumisesta johtuvassa elämänmuutosprosessissa. Merkityksellisiä 
oppimiskokemuksia kuvattiin konkreettisesti, kirjoittajien omien toiminnan 
kuvausten avulla. Tutkimukseni vahvisti, että sairastumisesta johtuvan 
elämänmuutoksen läpikäyminen on jo sinällään opettavaista. Se myös vie 
paljon voimia, mikä lisää ulkopuolisen tuen tarvetta. Tietoa ja ymmärrystä 
elämänmuutoksen kokeneiden oppijoiden tukemisesta ja erilaisista oppimisen 
lähtökohdista tarvitaankin lisää, jotta heitä voitaisiin tukea aiempaa paremmin. 
  
Asiasanat: sairastuminen elämänmuutoksena, selviytymisvoimavarat, sisäinen 
tarina, aikuisen oppimisen lähtökohdat, merkitykselliset oppimiskokemukset, 
tarinallisuus 
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1 JOHDANTO 

Elämämme on kuin helminauha, jonka helmet kootaan yksi toisensa jälkeen 
erilaisista merkittävistä kokemuksista. Elämää muuttava sairastuminen 
katkaisee siihen asti kokoamamme nauhan, singoten aiemmin siistissä rivissä 
olleet helmet ympäriinsä. Alkaessaan kerätä elämäänsä uudelleen kokoon 
ihminen huomaa, että helminauhasta ei enää tulekaan entisen kaltaista; 
kovimmat iskut ovat tehneet helmiin säröjä, osa näyttää muuttaneen väriään ja 
on yhtäkkiä menettänyt viehätyksensä.   

Itsekin elämänmuutoksia kokeneena kasvatustieteilijänä ja 
aikuisten ohjaajana minua on alkanut yhä enemmän häiritä 
yhteiskunnassamme vallalla oleva terveyttä normalisoiva asennoituminen. 
Tällä tarkoitan havaintoani siitä, että koulutuksen suunnittelu, työelämän 
puitteet ja jo pelkästään jokapäiväinen ympäristömmekin suosii ikään kuin 
itsestäänselvästi terveitä, ns. ”normaaleja” ihmisiä. Aikanaan itse sairastuttuani 
ja kuntoutumaan pyrkiessäni sain kokea, miten riittämättömästi 
yhteiskuntamme on asennoitunut ohjaamaan yksittäistä ihmistä uusille urille. 
Erityisten, yksilöllisten lähtökohtien selvittämisen sijaan ihmistä tarkastellaan 
yleisten kulttuurillisten vaatimusten mukaisesti. Omalla kohdallani esimerkiksi 
arviot työelämään palaamisesta pysähtyivät mielestäni liian helposti 
diagnoosiin, jonka nähtyään muutaman lääkärin päätelmäksi tuli 
automaattisesti: ei kykene aiempaan työhönsä, suositellaan sairauseläkettä. 
Ellen olisi itse jaksanut aktiivisesti hakeutua jatkokouluttautumaan, olisi 
elämäni saattanut ohjautua aivan eri suuntaan kuin mihin olin pyrkimässä.  

Nyt jälkeenpäin ajatellen olen kiitollinen niistä voimavaroista, 
joiden löytämisen ansiosta ajatteluni muuttui ja motivoiduin opiskelemaan. 
Aikuiskouluttajana ajattelen, että elämämme varrella koottu helminauha voi 
edesauttaa oppimista, kun osataan huomioida ne lähtökohdat, joista käsin 
ihminen siihen koottujen helmien arvoa puntaroi. Kokemani sai minut 
miettimään, onko konkreettista tietoa sairastumisen vaikutuksesta oppimiseen 
saatavilla riittävästi? Onko tieto sellaisessa muodossa, että se on helposti 
hyödynnettävissä? Ja ennen kaikkea: onko tieto niillä, jotka päätöksiä tekevät?  
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Tämänhetkiseen ymmärrykseeni vedoten päättelen, että riittävää tietoa ei aina 
joko ole oikeassa muodossa saatavilla tai ymmärrys yksilöllisesti koetun 
oppimisen monista mahdollisuuksista ei ole ainakaan vielä tavoittanut kaikkia 
niitä, jotka sitä päätöstensä ja tekojensa tueksi tarvitsisivat. Tahdon siksi, pian 
työelämään palatessani, omalta osaltani koettaa muuttaa asenteita lisäämällä 
tietoa aikuisten elämänmuutoksessa oppimisen lähtökohdista. Tässä työssä 
herätän lukijan pohtimaan: Miten kukin meistä voisi ymmärtää ja tukea 
oppijaa, joka elämänmuutoksen jälkeen kokoaa uudelleen helminauhaansa? 
Miten osata tunnistaa ne piilevät kyvyt, uudet kokemuksen ”helmet”, joita 
tähän nauhaan liittäisi?  

Esittelen tässä työssä aluksi joitain oppimisteorioita, joiden avulla 
pohjustan tutkimusosiota: kuvauksia sairastumisesta johtuvan 
elämänmuutoksen vaikutuksista aikuisen oppimiskokemuksiin ja -ajatteluun. 
Pro gradu- työni painottuu kokemuksellisuuteen; elämänmuutoksesta 
oppimisen tarkasteluun. On havaittu, että aikuinen oppii hyvin monenlaisissa 
konteksteissa ja asioita moniulotteisesti prosessoiden. Aikuisoppimisen ei 
näinollen voi katsoa rajoittuvan pelkkään formaaliin, aikuiskoulutuksen piirissä 
tapahtuvaan asiatiedon oppimiseen. (mm. Antikainen & Komonen 2003; Bron 
2005.)  Opittuihin asioihin tulisi ymmärtää sisällyttää myös kaikki ne 
kokemukset, jotka ovat kertyneet esimerkiksi vapaa- ajan tai harrastusten 
ohessa erilaisissa informaaleissa oppimistilanteissa. Oppimista tapahtuu 
elämän ohessa, mukana, vuoksi. Elämä opettaa. (mm. Tuomisto 1998; Field 
2012.)  

Huolimatta siitä, että elinikäisen oppimisen ajatusta on koetettu 
saada osaksi yhteiskuntaamme, epäilen, ettei ajatusta aina ole käytännön tasolla 
omaksuttu. Toiveeni onkin, että asenteita saataisiin muutettua lisätiedon myötä. 
Tällöin sairastumista elämänmuutoksena ei kulttuurillisista lähtökohdista käsin 
enää nähtäisi niin kapea- alaisesti; esim. automaattisena ”eläketuomiona”. Sen 
sijaan uudenlaisen ajattelun lähtökohta yleistyisi, jolloin ensimmäiseksi 
alettaisiin aina etsiä yksilön voimavaroja ja hänessä piileviä kykyjä.  

Tavoitteenani tässä työssä on omalta osaltani tuoda 
tutkimuksellista lisätietoa muutamien esimerkkien avulla siitä, miten 
elämänmuutoksen mukanaan tuomia kokemuksia voisi hyödyntää omien 
voimavarojen ja oman oppimistyylin tunnistamisen kautta. 
Tutkimuskysymysteni johdattamana kerron, millaisia tarinoita erilaiset ihmiset 
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oman ajattelunsa kehittymisestä kertovat ja millaisten voimavarojen ja 
oppimisvaiheiden kautta he kuvaavat itselleen merkityksellisiä asioita. Tuon 
esille, miten kirjoittajat kuvaavat sairastumisen elämänmuutoksena 
muuttaneen oppimisensa olosuhteita ja lähtökohtia sekä millaisista 
voimavaroista käsin merkittäväksi koettua oppimista kirjoitelmissa 
tarkastellaan elämänmuutoksen aikana ja sen jälkeen.  

Valitsin narratiivisen tutkimusotteen tutkimukseni 
menetelmälliseksi suunnaksi, sillä koin sen avulla saatavan sisällyksekästä ja 
tutkimustehtävääni tukevaa informaatiota aikuisoppijasta kokonaisuutena, 
persoonallisine voimavaroineen ja vahvuuksineen. Käsittelen tässä 
tutkimuksessa yksittäisten ihmisten kertomuksia pohtien, millaista sisäistä 
tarinaa niissä kerrotaan itsestä oppijana. Tutkimukseni johdattaa lukijan 
matkalle, jonka alkaessa helminauhasta elämänmuutoksen sinkoamia helmiä 
juuri kootaan kasaan ja kirjoittaja pohtii, miten niihin nyt suhtautuisi- ja jonka 
päättyessä helmien arvoa on opittu jo punnitsemaan ja uusia helmiä kerätään 
uusista ajattelun lähtökohdista. 



2 ELÄMÄNKOKEMUKSELLINEN OPPIMISNÄKÖKULMA 

2.1 Kulttuurisidonnainen oppiminen 

Ihmisen taipumus ottaa kokonaisvaltaisesti vaikutteita ympäristöstään 
varmistaa, että olemme tavalla tai toisella jatkuvasti vuorovaikutuksessa 
toistemme kanssa. Illerisin kokoelmateoksessa Bruner kirjoittaa, miten tiiviisti 
oppiminen on sidoksissa kulttuuriin ja välittyy, kehittyy ja säilyttää 
merkityksiään monenlaisten kulttuuristen symbolien avulla. Sukupolvi toisensa 
jälkeen vaikuttaa täten kulttuurillisen identiteetin ja elämäntavan 
periytymiseen tai eteenpäin viemiseen luomalla yhteisesti tiedostettuja 
merkityksiä. (Bruner 2009, 160-161.) Opituista ja yhteisesti jaetuista 
kokemuksista muodostuvat meitä ihmisiä ympäröivän kulttuurin raamit. 
Niihin sovittelemme elämässämme eteen tulevia ja myös menneitä tapahtumia. 

Eri aikakausina esimerkiksi työn roolin merkityksestä ihmisen 
elämän osana on ajateltu eri tavoin. 1990- luvulla työmarkkinoilla huolta 
kannettiin etenkin kansallisen yhteisöllisyyden säilymisen puolesta. Lisäksi 
pyrittiin säilyttämään kilpailukykyisyys ja joustavasti lisättävissä oleva 
työvoiman saanti. (Rinne, Mäkinen, Olkinuora & Suikkanen 2006, 17.) 
Työmarkkinoilla kasvaviin tehokkuuden vaatimuksiin etsittiin apua 
koulutuksesta, jonka arvostus lisääntyi. Elinikäisen oppimisen ajatusta 
vauhditti OECD:n vuonna 1996 julkaisema raportti ”Lifelong Learning for All”, 
jonka sanomassa korostettiin aikuisten oppimista oppilaitosten ulkopuolella. 
Sama vuosi julistettiin EU:ssa elinikäisen oppimisen vuodeksi, mikä laajensi 
keskusteluita: elinikäisen oppimisen ohella alettiin puhua myös oppivasta 
yhteiskunnasta. (Rinne 2003, 223-224.) Oppimista alettiin tarkastella jatkuvasti 
uusiutuvana ja ihmisen elämänkaaren mittaisena mahdollisuutena.  

2000- luvulla huomio kiinnitettin yleisissä keskusteluissa 
jatkuvaan, taipuisasti kulloinkin esiin tulevien tarpeiden mukaan 
muotoutuvaan koulutuspolitiikkaan. Oppiminen näyttäytyi haasteena, 
tavoitteeksi asetettiin ”kaikkinaisen oppimisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen”; toisin sanoen elinikäistä oppimista tarkasteltiin yleisesti myös 
elämänlaajuisena (Rinne ym. 2006, 17). Nyt 2010- luvulla vaikuttaa siltä, että 
aikuiskasvatuksen tutkijat ovat alati kasvavassa määrin kiinnostuneilta yhä 
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uusista oppimisen ehdoista ja mahdollistajista, esimerkiksi informaaleista 
oppimisprosesseista käsin tarkasteltuna. Näkökulmat kuitenkin vaihtelevat: 
osaa tutkijoista esimerkiksi kiinnostavat erityisesti oppimiseen osallistumisen ja 
osallistamisen teemat, toisia oppimistavat ja -edellytykset, kuten 
kokemuksellinen oppiminen tai kriittinen reflektio. (Bron 2005, 181; Field 2012.) 

Antikainen ja Komonen toteavat elämänkerrallisen ymmärryksen 
tarjoavan kapasiteettia aivan uudenlaiselle oppimiselle. (Antikainen & 
Komonen, 2003, 94.) Perinteisesti oppimisen ajateltiin näyttäytyvän muille 
ihmisen muuttuneena käytöksenä ja toimintana. Tällä hetkellä ajatellaan, että 
oppiminen on moniuloitteinen prosessi, jossa tietämys ja tunteet yhdistyvät 
pyrittäessä sisäiseen ymmärrykseen ulkoisen muutoksen sijaan. (Bron 2005, 
182.) Eri teoreetikot ovat lähestyneet oppimisen prosessia kukin omista 
lähtökohdistaan. Tässä työssä tarkastelen oppimista kokemuksiaan reflektoivan 
oppijan silmin: pohtien, millaisena elämänmuutoksen läpikäynyt ihminen omat 
oppimisen valmiutensa näkee. 

2.2 Informaali oppiminen 

Yhteiskunnan omaksumat asenteet, kuten elinikäisen oppimisen muuttuminen 
kaikkia koskevaksi tavoitteeksi, ovat mahdollistaneet sen, että myös 
”epävirallisten tai suorastaan ei- aiottujen kasvatusprosessien tiedostaminen” 
(Antikainen & Komonen, 2003, 94) nähdään aiempaa tärkeämpänä vaikuttajana 
ajattelullemme. Tällaista informaalisti tapahtuvaa oppimista kutsutaan 
arkipäiväoppimiseksi. Sille on ominaista spontaaneista, luonnollisista tilanteista 
ja tapahtumista oppiminen, joka voi olla myös oppijalle tiedostamatonta 
satunnaisoppimista. Toisaalta informaalisti voi oppia, vaikka oppiminen 
tapahtuisi suunnitellustikin: ihminen voi esimerkiksi asettaa tavoitteeksi 
hankkia uusia kokemuksia liittymällä johonkin järjestöön. (Tuomisto 1998, 32-
33; 35.) Tällöin ennalta ei voida tarkkaan tietää, millaisia nämä kokemukset 
tulevat olemaan.    

Ennen koulujärjestelmän vakiintumista suomalaiseen 
yhteiskuntaan oppiminen tapahtui pääosin arjessa: työtä tehden, leikkien tai 
muunlaisen jokapäiväisen toiminnan sivutuotteena. Kasvatus oli perheissä 
hyvin konkreettista ja sen ajateltiin jo silloin olevan elinikäinen prosessi. Yhä 
edelleen perheen katsotaan muodostavan keskeisen arkipäivän 
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oppimisympäristön kaikille jäsenilleen. (Tuomisto 1998, 43, 49.) Läheisten ja 
tuttujen toimintakontekstien parissa tapahtuu arvokasta oppimista, mutta sen 
ei yksin nähdä tuottavan riittäviä valmiuksia, jotta ihminen orientoituisi yhä 
nopeammassa tahdissa muuttuvan yhteiskunnan jäseneksi. (Tuomisto 1998, 61.)  

Informaalin oppimisen pitäisi sujua jokaiselta, sillä se on ihmisen 
sisäänrakennettu taito. Alheit toteaa, että luontainen, todellinen oppiminen 
tapahtuu sukupuolesta, yhteiskuntaluokasta, rodusta tai muista 
samankaltaisista tekijöistä riippumatta jokaisen yksilön jokapäiväisessä 
elämässä. Hän korostaa juuri informaalin oppimisen arvostuksen olevan 
avainasemassa pohdittaessa koulutuksen kysyntään liittyviä tekijöitä. (Alheit 
1998, 31-34.) Tämän päivän työmarkkinoilla on hyödyllistä omata hyvät 
valmiudet omaksua tietoa jatkuvasti muutoksessa olevasta ympäristöstä, 
samalla sopeuttaen itsensä kulloisiinkin olosuhteisiin.  

Jo jokin aika sitten tehtyjen arvioiden mukaan ihmisen oppimisesta 
jopa 75% tapahtuisi informaalisti, koulutusinstituutioiden ulkopuolella 
(Tuomisto 1998, 38). Voisi ajatella, että vastaavilla, tai jopa suuremmilla 
prosenttiluvuilla voitaisiin kuvata elämänmuutoksen läpikäyvän ihmisen 
oppimista. Useimmat kokemukset, joita hänelle elämän muuttumisen myötä 
kertyy eivät ole ennalta-arvattavissa, eikä niitä varten näin ollen voida löytää 
formaalia oppimisen kaavaa.  

2.3 Biografinen oppiminen 

Aikuiselle on kertynyt elettyjen vuosien mukana elämänkokemusta, minkä 
johdosta oppiminen saa biografisen, elämänkerrallisen luonteen. Biografisessa 
oppimisajattelussa korostetaan sosiaalisesti jaettujen kokemusten 
jälleenrakentavan yksilön ajattelua yhteistyössä aiempaan elämänhistoriaan 
kerääntyneen tiedon kanssa. (Dausien 1998, 509.) Elämäkertaansa kertoessaan 
ihminen muistelee tapahtumia elämänsä varrelta ja tämän ajatteluprosessin 
avulla antaa kokemuksilleen merkityksiä.  

Aikuisena oppimista ei nähdä muuttumattoman informaation 
keräämisenä, vaan uudet kokemukset muotoilevat alati ajatuksiamme ja 
päivittävät tietämystämme. Elämänkokemuksista oppiminen onkin sekä 
prosessiluontoista että reflektiivistä. (Dausien 1998, 509.) Bron kertoo Alheitin 
todenneen, ettei ole olemassa tietämystä, jota ei olisi välitetty ihmiseltä toiselle. 
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Jatkuvasti vaihtelevat elämäntilanteet ovat aikaansaaneet sen, että ainoan 
siirrettäväksi luokiteltavissa olevan tietämyksen on oltava biografista. (Bron 
2005, 188.)  

Jarvis nostaa ihmisen elinikäisestä oppimisesta puhuessaan esiin, 
miten merkityksellistä on, että tiedostamme elämänkulkuamme. Hän kuvaa 
oppimisemme olevan ajatuksellisesti vuorovaikutteista: ikään kuin käynnissä 
olisi elämän mittainen kokonaisvaltaisten kokemustemme ja niiden 
reflektoinnin kierre. (Jarvis 2008, 3-5.) Kokemusten keräämistä ei voida rajoittaa 
tapahtuvaksi vain mielen tasolla. Jarvisin mukaan fyysiset aistikokemuksemme, 
kaikki keholliset tuntemukset, joita keräämme; kuten näkö-, kuulo-, haju-, 
tunto- tai makukokemus; vaikuttavat meissä voimakkaasti. Aikuiselle on 
ehtinyt elämän aikana kertyä lukuisia aistikokemuksia. Vahvimmin ajattelua 
stimuloivina pidetään kaikista kokemuksista niitä, jotka tavallisuudesta 
poikkeavina tai muutoin ennalta- arvaamattomina saavat meissä aikaan 
”miksi”- kysymyksiä. (Jarvis 2008, 7.) 



3 OPITUN TIEDOSTAMINEN 

3.1 Merkityksiä luova, transformaali ajattelu 

Mezirow kuvaa aiemmin opitun ja uuden tiedon välisen suhteen tasapainon 
tavoittelun pohjaavan ihmisessä olevaan perustavanlaatuiseen tarpeeseen 
ymmärtää omia kokemuksiaan. Kriittistä reflektiota alkaa tapahtua, kun 
aiemmin hankittujen ajattelun lähtökohtien, ennakko-oletusten, merkitystä 
aletaan muokkaamaan uusiksi. (Mezirow 1995, 28-29.) Ajattelen, että tarve 
tällaiseen transformaaliin ajattelun muutokseen voi tulla esiin esimerkiksi 
sairastumisesta johtuvien muutosten vaikeuttaessa arjen käytänteitä. 
Harkitessaan ennen itsestäänselvinä pitämiään asioita muuttuneista 
lähtökohdista ihminen joutuu muuttamaan perspektiiviään. Voidakseen 
sopeutua uusiin olosuhteisiin saattaa edessä olla jopa jossain määrin 
luopuminen omista aiemmista arvoista. Kyseessä on siis merkittävä ajattelun 
muutos ja oppimiskokemus. Mezirow tähdentää, ettei kriittiseksi reflektioksi 
kutsuta toiminnan tapoja, vaan nimenomaan ajattelua, jonka avulla aikuinen 
pysähtyy reflektoimaan syitä ja seurauksia ”miksi”- kysymysten avulla 
(Mezirow 1995, 30).  

Bron kertoo Mezirowin sanoneen ymmärtämisen syntyvän siitä, 
että kokemus reflektoidaan tulkinnan avulla. Merkittäviksi koetuista 
elämänkokemuksista oppiminen edellyttää siis niiden omakohtaista 
tiedostamista. (Bron 2005.) Ulkopuolisen silmin samalta vaikuttavat 
kokemukset ovat tutkijoiden havainnoissa vaikuttaneet eri ihmisten kohdalla 
aivan eri tavoin (mm. Feldt & Mäkikangas 2009, 93-109). Selitykseksi 
elämänkokemusten yksilöllisille eroille on löydetty myös eräänlaisen 
henkilökohtaisen särön muodostuminen ihmisen kokemusmaailmaan: 
merkittäväksi muodostunut kokemus joko koetaan omaa persoonallisuutta ja 
toimintakykyä, tai muulla tavoin omia, aikaisempia näkökulmia laajentavana. 
(Aittola 1998, 64.)  

Malinen näkee särön välttämättömänä aikuisen oppimisen 
vaiheena. Särökokemuksessa aikuinen suistuu hänen mukaansa hetkeksi 
varmoina pitämiltään raiteilta, mistä syntyy kokonaisvaltainen epävarmuuden 
tunne. (Malinen & Laine 2009, 139.) Malinen kuvaa särön käsitteen avautuneen 
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hänelle hänen perehtyessään tunnettuihin teoreetikoihin (Kolb, Mezirow ja 
Schön) -ja näiden kuvatessa yllätyksellisiä ja muuttuvia elementtejä sisältäviä 
kokemuksellisia oppimistilanteita. Särötilanteeseen joutuessaan ihminen 
pakotetaan kritisoimaan sisintään, kokemaan jotain perustavanlaatuista, 
sellaista, mikä vaikuttaa pysyvästi toimintatapoihin, arvoihin ja ajatusmalleihin. 
(Malinen & Laine 2009, 140.) 

Bron sanoo Mezirowin näkemyksen osoittavan, että 
transformatiivisen oppimisen motiiveiksi voidaan löytää halu päteä (perform) ja 
halu ymmärtää (understand). (Bron 2005, 182.) Päteäkseen aikuinen suuntaa 
kiinnostuksensa tehtävien suorittamiseen niin, että testaa oletuksiaan pyrkien 
kontrolloimaan ja vaikuttamaan ympäristöönsä, jolloin Mezirow kutsuu 
oppimista instrumentaaliseksi (instrumental). Ymmärrykseen tähtäävä aikuinen 
taas oppii vuorovaikutteisilla (communicative) tavoilla. Tämä perustuu sen 
kaiken tulkitsemiseen, mitä koemme: tarkoituksena on löytää ajatuksistamme 
paikka  tuntemattomillekin asioille ja ilmiöille. (Bron 2005, 182-183; Merriam, 
Gaffarella & Baumgartner 2007, 189-216.) Mezirow ajattelee edelleen, että 
vuorovaikutteisuuteen pohjaavan oppimistavan kautta aikuinen saa 
mahdollisuuden tulla sosiaalisen yhteisön jäseneksi, oppia toimimaan siinä ja 
kokea tulevansa ymmärretyksi elämänsä konteksteissa. (Bron 2005, 183.) 

Merriam ym. korostavat aikuisen oppimisen tapahtuvan ”in an 
experience” (Merriam ym. 2007, 192) -oman käännökseni mukaan: kokemuksen 
aikana, kokiessamme jotain. Oppimiskokemus nähdään tällöin välittömästi, 
fyysisesti ja emotionaalisesti tapahtuvana. Merriam ym. yhdistävät 
kokemuksellisesti oppimiseen esimerkiksi mielikuvat, joita vastaanotamme 
tiettyjen konkreettisten toimintojen tai tekojen yhteydessä. He kertovat 
tutkimuksista, joissa monesti tiedostamattomat, sosiaalisen kulttuurin 
tuottamat asenteet ovat vaikuttaneet siihen, miten omia ja muiden kokemuksia 
tulkitaan. (Merriam ym. 2007, 192-193.) Artikkelissa viitataan mm. Tisdellin 
(2005c) havaintoon, jonka mukaan ns. kulttuurillisesti kuviteltavissa oleva 
tietämys (engl. cultural imagination) pitää sisällään yhdistelmän erilaisia 
tiedonlähteitä, kuten asioille yhteisesti omaksuttuja symbolisia merkityksiä. 
Tisdellin kerrotaan esimerkiksi kuvanneen musiikin, runouden tai taiteen 
herättävän meissä monenlaisia tiedostettavia tai tiedostamattomia kokemuksia, 
joihin voi liittyä esimerkiksi hengellisiä piirteitä. (Merriam ym. 2007, 206.)  
Merriam ym. muistuttavat  hengellisen tietoisuuden kautta oppimisen 
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sisältävän syvällisesti kokemukselliseksi luokiteltavaa merkitysten antoa. He 
toteavat, että hengellisistä kokemuksista oppimista onkin perusteltua tutkia 
silloin, kun tahdotaan selvittää aikuisten merkityksellisiä oppimiskokemuksia 
kokonaisvaltaisella tasolla. (Merriam ym. 2007, 206-207.)    

3.2 Merkittävät oppimiskokemukset aiemmissa tutkimuksissa 

Ihminen määrittelee lopulta itse sen, mikä juuri hänelle on todellista ja 
merkitsevää. Kujala käyttää ikääntymistutkija Tapio Kirsin (2006, 2) kertomaa 
tositarinaa esimerkkinä tilanteesta, jossa se, mitä me itse kukin todellisuudella 
ymmärrämme, osoittautuu vahvasti tilanneriippuvaiseksi. Tarinassa erään 
itsensä nuorekkaaksi tuntevan henkilön ja hänestä kirjatun 
väestönrekisteritiedon välillä biologisen ja henkilön itsensä kokeman iän suuri 
keskinäinen ero aikaansai räikeän todellisuusristiriidan. Esimerkkinsä avulla 
Kujala haluaa demonstroida, miten tärkeää on ymmärtää, että asioille annetut 
merkitykset ovat jatkuvaa neuvottelua yksilön omien kokemusten ja sosiaalisen 
ympäristön vuorovaikutuksessa. (Kujala, 2007, 13.)  

Aittola kuvaa merkittävien oppimiskokemusten näyttäytyvän 
monesti elämää reflektoivan kertomuksen käännekohtina; ne avautuvat 
ihmiselle hänen havaitessaan antavansa uudenlaisia merkityksiä sille, miten ja 
miksi jotkin asiat liittyivät toisiinsa ja mitä siitä on seurannut. (Aittola 1998, 65.) 
Aittola viittaa artikkelissaan Antikaisen ym. (1996) tutkimusprojektiin 
elämänhistoriakertomuksista, joissa merkittäviksi elämäntapahtumiksi 
osoittautuivat usein muutosta vaatineet, toisinaan myös identiteettiä tai omaa 
perspektiiviä laajentaneet tapahtumat.  

Antikainen ja Komonen tarkastelivat tutkimuksessaan 
elämänkertomuksista löytyneitä erilaisia merkittäviä oppimiskokemuksia. He 
havaitsivat kaikkien haastateltaviensa kertomuksista löytyneen vähintäänkin 
yhden merkittäväksi luonnehtimansa oppimiskokemuksen. Merkittäviksi 
oppimiskokemuksiksi Antikaisen tutkimusaineistosta (1991; 1996) määritettiin 
sellaiset elämänkokemukset, joiden kertomuksen perusteella voitiin katsoa 
ohjanneen haastateltavan elämänkulkua ja muuttaneen tai vahvistaneen hänen 
identiteettiään. (Antikainen & Komonen 2003, 105.)  

Merikivi analysoi omaa tutkimustaan samankaltaisista 
lähtökohdista. Hän nimesi kertojille tapahtuneiksi merkittäviksi 
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oppimiskokemuksiksi ne elämää muuttaneet asiat, joiden kautta kertoja 
määritteli itseään suhteessa oppimaansa. Esimerkiksi eräs haastateltavista 
määritteli oppimiskokemuksiaan perhekeskeisyyden näkökulmasta: perhe- 
elämän kriisit ja oppimisen paikat olivat kasvattaneet häntä uuteen rooliin 
elämässään. (Merikivi 2003, 86.)   

Tutkimusten perusteella vaikuttaisi siltä, että merkittäviksi 
luokitellut kokemukset koetaan kovin yksilöllisesti. Opetus- ja ohjaustilanteissa 
näyttäisi tästä syystä olevan erityisen kiinnostavaa pyrkiä tiedostamaan juuri 
jokaisen yksittäisen ihmisen voimavarat ja potentiaaliset uuden oppimisen 
lähtökohdat. Tarkasteltaessa oppimista kokemuksista käsin voidaan löytää 
vielä tiedostamattomiakin mahdollisuuksia, joita hyödyntää yksilöllisen 
oppimisen tukemisessa.  

3.3 Tunteet, arvot ja asenteet merkitysten luojina 

Länsimainen maailmamme on muuttunut vahvasti yksilöllistymistä, 
subjektiivisuutta korostavaksi. Aiemmin selkeiden sosiaalisten identiteettien tai 
ajattelumallien uusintaminen on vähentynyt esim. joidenkin sukupuoleen tai 
rotuun liittyvien, aiemmin yleisten odotusten muututtua epäselvemmiksi. 
(Antikainen & Komonen, 2003, 91.) Bron toteaa, miten tunne, että olemme itse 
vastuussa elämämme muokkaamisesta voi toisaalta auttaa meitä pääsemään yli 
kriiseistä- toisaalta väistämätön vastuun tunne voi saattaa meidät kriisiin. (Bron 
2005, 188.) Jos esimerkiksi pidetään yllä epärealistista illuusiota siitä, että elämä 
on kokonaan omissa käsissä, itsestä riippumattomat elämänmuutokset 
saatetaan kokea melkoisina järkytyksinä. 

Kulttuuri, jossa elämme vaikuttaakin suuresti siihen, millaisia 
asennoitumisen malleja meille tarjotaan elämänmuutosten varalle. Joissain 
kulttuureissa elämänmuutokset, niin positiiviset kuin negatiivisiksikin koetut, 
eletään kollektiivisesti, eikä ketään jätetä yksin. Suomessa sen sijaan tuntuu yhä 
vallitsevan jonkinlainen ”korvenraivaajaihanne” (Ruishalme & Saaristo 2007, 
94). Toisin sanoen apua ei pyydetä, koska ajatellaan, että yksin on 
selviydyttävä. Toisaalta apua ei myöskään hevin kehdata tarjota, ettei toinen 
vain kuvittelisi antavansa muille sellaista vaikutelmaa, ettei pärjäisi yksin. 
Kriisien kohdatessa purraan hammasta ja kestetään, yksin, ajatellen perinteisen 
sananlaskun mukaisesti: Aika parantaa haavat. Toisinaan toisten antama tuki 
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kuitenkin nopeuttaisi selviytymistä ja edistäisi toipumisen etenemistä. 
(Palosaari 2007, 74.)  

Yksilöllisen asennoitumisen merkitys korostuu juuri äkillisen 
elämänmuutoksen sattuessa. Silloin ihminen ei heti koe pystyvänsä 
yhdistämään omaa kokemuspohjaansa siihen akuuttiin elämäntilanteeseen, 
jossa äkkiä huomaa elävänsä. Tästä aiheutuu turvattomuuden tunnetta: elämä 
ei ole enää omissa käsissä, ei tiedetä, miten jatkaa eteenpäin. Eri vaihtoehtojen 
välissä sukkuloinnin haasteellisuutta lisää mm. Mezirowin (1996a, 28) näkemys 
siitä, että keskeisin ihmisen tarpeista on tarve ymmärtää omaa kokemustaan- ts. 
itseään. (Merikivi 2003, 17.) Puolimatkan mukaan ihmisen pohtiessa elämänsä 
tarkoitusta tai tarkoituksettomuutta olisi hänen keskityttävä omien henkisten 
tunteidensa herättämiin merkityksiin- siihen, mikä hänelle on arvokasta ja 
minkä varaan hän elämänsä voisi perustaa. Omat tunteensa tunnistava ottaa 
vastuuta omasta elämästään ja tietää totuuden itsestään. (Puolimatka 2011, 238, 
246.)  

Merriam, Caffarella ja Baumgartner tähdentävät oman osaamisen 
tiedostamisen merkityksellisyyttä pohdittaessa aikuisen itsetuntemusta ja 
suhtautumista omaan oppimiseensa. He kirjoittavat toivovansa, että oppiessaan 
arvostamaan omia kykyjään uusien asioiden omaksujina aikuiset alkaisivat 
myös uskoa itseensä oppivina yksilöinä ja rohkaistuisivat näin vastaamaan 
elämän muassaan tuomiin haasteisiin. (Merriam, Caffarella & Baumgartner 
2007, 28.) Havainnollistaakseen näkemystään he kuvaavat omien 
tutkimusesimerkkiensä avulla, kuinka aikuiset aluksi vähättelivät itseään 
oppijoina, koska eivät kokeneet olleensa ns. lukuihmisiä tai osallistuneensa 
mihinkään järjestettyyn oppimistilanteeseen. Vasta kun tutkimukseen 
kuuluvissa haastatteluissa käytiin läpi niitä elämässä eteen tulleita tilanteita, 
joissa aikuiset olivat joutuneet opettelemaan uutta, saattoivat he muuttaa 
käsitystään omista kyvyistään sekä siitä, mitä kaikkea oppiminen oikeastaan 
pitääkään sisällään. (Merriam ym. 2007, 27-28.)  

Kun ihminen ei kykene tunnistamaan tunteitaan, hän kärsii 
epätoivosta (Puolimatka 2011, 246). Torjuttaessa kielteisiä tunteita käytetään 
energiaa, jota voisi hyödyntää rakentavammin, esimerkiksi uuden oppimiseen. 
Puolimatka jatkaa, että ihminen määrittelee kokemaansa onnellisuutta 
arvioidessaan elämänsä mielekkyyttä. Ellei ihminen koe tunteidensa tasolla 
edistävänsä elämäänsä tärkeimpinä pitämiensä arvojen mukaiseen suuntaan, 
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hän ei tunne saavuttavansa sitä ihannekuvaa, millainen pohjimmiltaan haluaisi 
olla. (Puolimatka 2011, 345.) Omien arvojensa tiedostaminen ja tunteidensa 
kanssa tasapainoon pääseminen näyttävät siis olevan edellytyksinä sille, että 
ihminen voisi kokea elämänsä merkitykselliseksi ja itsensä onnelliseksi.   



4 SAIRASTUMINEN ELÄMÄNMUUTOKSENA 

4.1 Terveyden ja sairauden määritelmät 

Maailman terveysjärjestö, WHO, määrittelee terveyden seuraavasti: ” Health is a 
state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 
disease or infirmity” (http://www.who.int/about/definition/en/print.html.). 
Tässä WHO:n terveyden määritelmässä mielestäni huomionarvoista on se, että 
siinä todella korostetaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kokemuksen 
merkitystä eikä suinkaan ainoastaan tietyn sairauden tai vamman puuttumista. 

Suomen Mielenterveysseuran määritelmissä kerrotaan 
mielenterveyteen liitettävän yksilöllisten kokemusten-, sosiaalisen tuen ja 
vuorovaikutussuhteiden-, yhteiskunnallisten rakenteiden ja resurssien- sekä 
kulttuurissa vallitsevien arvojen vaikutukset yksilön voimavaroihin. 
(Ruishalme ja Saaristo 2007, 85.) Toisaalta Ruishalme ja Saaristo muistuttavat, 
että mielenterveyden mittareiksi voidaan kutsua myös niitä voimavaroja, joita 
ihmisellä on varastossa erilaisten elämäntapahtumien tai vaikeiden tilanteiden 
varalle. Vaikeiden kokemusten läpi käyminen tukee mielenterveyttä, samoin 
rohkeus hakea apua sitä tarvitessaan. (Ruishalme & Saaristo 2007, 9.) 
Korkalainen ja Kokko toteavat artikkelissaan Keyesin (2005) tutkimukseen 
viitaten, että kaiken kaikkiaan psyykkistä hyvinvointia voidaan lyhyesti kuvata 
mielenterveyden ongelmien puuttumisena. (Korkalainen & Kokko, 2008.) 

Terveyttä ja sairautta määriteltäessä taustalla näyttäisi käytännössä 
toisinaan piilottelevan oletus, jonka mukaan ihmisen elämänkulun odotettu 
suunta olisi terveenä pysyminen. Somerkivi kuvaa tätä seuraavasti: 
”Vammaisuuden totalitarisointiin liittyy läheisesti täydellisen terveyden 
harhakuva: ihmistä pidetään joko normaalina eli terveenä tai epänormaalina eli 
vajavaisena.” (Somerkivi  2000, 49). Hän jatkaa lainaten Tuomaista ym. (1999), 
jotka kutsuvat tällaista ajattelua medikalisoinnin synnyttämäksi kollektiiviseksi 
terveysharhaksi (Somerkivi  2000, 49).  

Monessa tilanteessa terveyden merkitystä korostetaan varmasti 
ihan syystäkin. Sairaana tai vammautuneena yksilö ei ehkä esimerkiksi pysty 
kaikkeen siihen, mitä tietyt työtehtävät häneltä vaatisivat. Tämä ei silti 
mielestäni saisi toimia tekosyynä yllämainitun kollektiivisen terveysharha- 
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ajattelun (Somerkivi  2000, 49) uusintamiselle. Koen, että sairastumisen ei pitäisi 
leimata ihmistä terveiden näkökulmasta epänormaaliksi ja yhteyskunnallisesti 
vajavaiseksi, koska tällaisen ajattelun seurauksena saatetaan jättää huomiotta 
sekä ihmisen itsensä, että yhteiskunnan näkökulmasta tarkastellen ehkä 
arvokkaitakin kykyjä ja taitoja. 

4.2 Kriisiprosessin vaiheet 

Sairastuminen elämänmuutoksena keikauttaa arvot ja tärkeysjärjestyksen 
elämässä uuteen uskoon. Alkuvaiheessa tietoisuus sairastumisesta tuo usein 
muassaan syvää ahdistusta. Tunteet saattavat pelottaa yhtä paljon kuin itse 
sairastuminen. Sanotaankin että terve ihminen kokee sairastuttuaan tai 
vammauduttuaan katastrofitilanteissa tyypillisesti havaittuja reaktioita: 
voimakkaita mielialan muutoksia, henkistä haavoittuvuutta, suojattomuutta. 
(Ruishalme & Saaristo 2007, 41-42.)  

Vakavasta sairastumisesta tai vammautumisesta seuraakin 
väistämättä jonkinlainen kriisi. Elämänmuutoksesta johtuva kriisiprosessi 
etenee aina tietyn kaavan mukaan. S ̌okkivaiheessa ihminen pyrkii suojaamaan 
mieltään asioilta, joita ei pysty vielä käsittelemään. Vähitellen, kun tapahtunut 
kaikessa laajuudessaan hiipii tietoisuuteen, seuraa reaktio- ja käsittelyvaiheita. 
Tunteet voivat tulla esille voimakkaastikin ja jo kertaalleen käsitelty 
kriisiprosessin vaihe saattaa eteen tulevien tilanteiden myötä aktivoitua 
uudelleen. (Ruishalme & Saaristo 2007, 64- 66) Prosessoinnin aiheuttaneen 
särökokemuksen tärkeä tehtävä on havahduttaa, pakottaa muuttamaan 
aikaisempia käsityksiä. (Malinen & Laine 2009.) Sairastumisen tai 
vammautumisen alkuvaiheiden aikana sǒkki ja käytännön haasteisiin 
vastaaminen vievät yksinkertaisesti niin paljon energiaa, ettei opittua yleensä 
jakseta alkaa reflektoimaaan. Šokki myös estää aivoja omaksumasta liian paljon 
uutta tietoa: ylimääräinen informaatio ikään kuin sulattuu pois. (Ruishalme & 
Saaristo 2007, 16; 67.) 

Bron kuvaa elämänsä mullistuksissa olevan yksilön ajattelua 
analyyttisella termillä floating, jota voisi suomeksi kuvata sanoilla ajelehtiva, 
paikasta toiseen siirtyvä. (Bron 2005, 189.) Tässä ajelehtivuuden tilassa henkilö 
kokee Bronin mukaan olevansa epävarmuuden vallassa. Suomalaisen sanonnan 
mukaisesti: olo on ikään kuin ”lastulla lainehilla”. Bron kuvaa, miten mikään 
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ratkaisumalli ei tällöin tunnu ihmisestä niin vakuuttavalta, että sitä kannattaisi 
kokeilla. Samaan aikaan aiemmat toimintatavatkaan eivät enää ole toimivia, 
joten edessä on pakkotilanne: on luotava itselleen uusi identiteetti ja tapa elää. 
(Bron 2005, 189.) Oheisen kuvion avulla havainnollistan tätä Bronin teoriaa. 
Tuon ”liikennevaloperiaatteella” esille, millainen prosessi on Bronin mukaan 
käytävä läpi ennen kuin ihminen on henkisesti valmis hyväksymään 
uudenlaisen elämäntilanteen. Hyväksyntä on edellytys sille, että ihminen on 
kykenevä reflektoimaan kokemaansa (Ruishalme & Saaristo 2007, 16; 67).  

 
Kuvio 1: Elämänmuutosprosessi 
 
Elämänmuutoksen alkuvaiheessa ihminen on tienristeyksessä, jossa mikään 
näkyvissä olevista teistä ei tunnu oikealta. 
PYSÄHDYS: Turvattomuuden tunne valtaa mielen: käsitetään, että ei ole 
paluuta entiseen. 
VALMISTAUTUMINEN: Havaitaan, että ollaan kriisissä. Huomataan, että 
jotain on tehtävä, jotta pääsisi eteenpäin. 
ETENEMINEN: Päätetään, miten tästä jatketaan ja toimitaan päätöksen 
mukaan. (vrt. Bron 2005, 189-190.) 

Fyysinen terveytemme on aina sidoksissa psyykkiseen 
hyvinvointiin. Tunteet voivat toisinaan paljastua ihmisestä fyysisten oireiden 
myötä. Ruishalme ja Saaristo kuvaavat traumaattisesta tapahtumasta tai 
elämänkriisistä seuranneiksi oireiksi esimerkiksi vastustuskyvyn 
heikkenemistä, päänsärkyä, ruokahaluttomuutta, lihasjännitystä tai väsymystä. 
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(Ruishalme & Saaristo 2007, 68.) Fyysiset reaktiot rakentuvat ja tulevat usein 
esiin tahdostamme riippumatta, omien lainalaisuuksiensa vuoksi. Kaikki 
ihmiset toimivat siksi hätätilanteissa samojen kaavojen mukaan- aivot antavat 
kehollemme tietyt käskyt, joiden mukaan alamme toimia automaattisesti. 
Kriisin kokemuksen laukaisemia mekanismeja nimitetään psykobiologisiksi ja 
niiden katsotaan olevan ”eräänlainen luonnon rakentama henkivakuutus” 
(Palosaari 2007, 53). 

Kehomme ja mielemme yhteisreaktioilla on perustavanlaatuinen 
tarkoitus: suojella meitä ja pitää meidät elossa. Luontaisten, selviytymistä 
tukevien henkisten ominaisuuksien katsotaan rakentuvan jo lapsuudessa: 
luottamus elämään syntyy turvallisuuden tunnetta tukevien kokemusten 
kautta. Lapsuudessa opittu ajatusmalli on suhteellisen pysyvä ja toistuu uusissa 
ihmissuhteissa ja tilanteissa. Hyvää sopeutumiskykyä edistäviksi piirteiksi ovat 
osoittautuneet esimerkiksi minäpätevyyden tunne, (hyvä) itsetunto, 
ongelmanratkaisutaidot, myönteisten ihmissuhteiden, uskon tai hengellisyyden 
omaaminen sekä huumorintajuisuus. (Poijula 2009, 140.)  

Passiivinen ongelmiin takertuminen ja niiden ”märehtiminen” on 
koettu hedelmättömäksi selviytymistavaksi, sillä se ei auta pääsemään 
vaikeuksista eroon. Sen sijaan aktiivisesti ongelmaan tarttuvien 
selviytymiskeinojen käyttö on huomattu tehokkaaksi, koska ne johtavat 
muutosta edistävään ja ohjaavaan toimintaan. (Poijula 2009, 142.) Henkiset 
arvot ja tärkeät ihmissuhteet sekä toivon tunne lisäävät myös usein 
kärsivällisyyttä ja auttavat kestämään koettelemuksia. (Ruishalme & Saaristo 
2007, 72-73.) 

Lisäksi Poijula kuvaa kolme yhteistä tekijää, jotka on tutkimuksissa 
todettu  selviytymistä tukeviksi:  
1) selviytyjällä on tukihenkilö, joka auttaa ylläpitämään toivoa 
2) selviytyjä ymmärtää menetyksensä, antaa itselleen anteeksi ja oppii 
määrittämään omat vahvuutensa ja hyvät ominaisuutensa  
3) selviytyjä ei jää elämään menneessä vaan näkee tulevaisuudessa todellisen 
syyn ja mahdollisuuden elämän jatkamiseen. (Poijula 2009, 150.) 

Edetäkseen uudesta tilanteesta oppimisensa reflektoinnin tasolle on 
ihmisen päästävä ensin uudelleen sinuiksi muuttuneiden olosuhteiden ja 
itsensä kanssa. On osattava ajatella eteenpäin ja samaan aikaan katsottava 
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tilannetta realistisesti. On löydettävä sisimmästä toivoa ja tahtoa, joiden avulla 
voidaan luoda tulevaisuuteen uusia tarinoita. 

4.3 Selviytymisvoimavarat 

Kun ihminen on suostunut päästämään irti tutusta ja turvallisesta ja läpikäynyt 
hämmennyksen ja luopumisen tunteet, voi hän kokea itsestään löytyvän 
selviytymistä tukevia voimia. Psykoterapeutti Ofra Ayalon jaottelee tällaiset 
selviytymisvoimavarat henkilökohtaisiksi, ihmisten välisiksi, organisatoriksi tai 
yhteisöllisiksi voimavaroiksi (Ayalon 1995, 14). Ayalonin malli esitellään 
seikkaperäisesti alkuperäisteoksesta suomennetussa kirjassa SELVIYDYN! 
Yhteisön tuki ja selviytyminen. Kirjassa korostetaan aktiivisen toiminnan ja 
myönteisen asenteen suurta merkitystä. Aktiivinen ote oman elämänsä 
hallinnan saavuttamiseksi toimii vastakohtana passiiviselle ja paikoilleen 
juuttuneelle, ”kohtalon pyörän seuraavaa pyörähdystä odottelevalle” olotilalle 
(Ayalon 1995, 12). Selviytymisen keinoja kuvataan myös Ruishalmeen ja 
Saariston (2007) kirjassa viitaten seuraaviin Ofra Ayalonin nimeämiin 
kuudenlaisiin selviytyjätyyppeihin:  
 
1. Älyllisesti suuntautunut selviytyjä: käsittelee asioita rationaalisesti järkeillen 
2. Emotionaalisesti suuntautunut selviytyjä: ottaa tunteet avuksi, reflektoi ja 
jakaa niitä 
3. Sosiaalisesti suuntautunut selviytyjä: ottaa vastaan tukea muilta ja tukee itse 
toisia 
4. Luovasti suuntautunut selviytyjä: kuvittelee asiat uusiksi tai hyödyntää sitä, 
miten ne voisi ratkaista mm. mielikuvia, unia ja intuitiota avuksi käyttäen 
5. Henkisesti suuntautunut selviytyjä: tukeutuu maailmankatsomukseensa 
6. Fyysisesti suuntautunut selviytyjä: etsii toiminnan kautta hyvinvointia ja 
ratkaisuja  
(Ruishalme & Saaristo 2007, 88-89.) 

Ayalonin selviytyjätyypit ovat hänen mukaansa syntyneet 
käytännön tarpeesta luoda kokonaisvaltainen selviytymisen malli, joka 
yhdistäisi eri psykologisten teorioiden näkökulmat. Ne pohjautuvat ajatukseen 
siitä, miten eri ihmiset kohtaavat ulkoisen maailman omista, sisäisistä 
lähtökohdistaan käsin, kukin yksilöllistä selviytymisväylää hyödyntäen. 
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(Ayalon 1995, 25.) Erilaisina kohtaamisen ulottuvuuksina nämä kuusi 
perustyyppiä muodostavat yhdessä ihmisen selviytymisvoimavarat, joiden 
taustalta löytyvät uskomukset ja arvot (belief), tunteet (affect), sosiaalinen 
vuorovaikutus (social), mielikuvitus (imaginative), kognitiot (cognitive) ja 
fysiologinen (physiological) ulottuvuus. Englanninkielisistä termeistä 
poimittujen alkukirjainten mukaisesti mallia kutsutaan nimellä Basic Ph. 
(Ayalon 1995, 25.) Ayalonin malli toimii työssäni analyysivaiheen teoreettisena 
lähtökohtana. Kuvaan sen soveltamista omaan tutkimukseeni tarkemmin 
luvussa 6 Tutkimuksen kulku. 

Selviytyjätyyppikuvausten paljastamista erilaisista ajattelun 
lähtökohdista voidaan päätellä, miten yksilöllisesti ihminen kriisitilanteeseen 
suhtautuu. Näin ollen ei voida löytää yhtä ainoaa kriiseistä selviytymistapaa ja 
toisaalta voidaan varmasti löytää vielä paljon muitakin tapoja kuin mitä tässä 
on esitetty. Psykologi, psykoterapeutti Soili Poijula muistuttaa ihmislajilla 
olevan sisäänrakennettuna lajinsäilymiseen perustuva tarve varautua vaaraan. 
Selviytymistä oman elämän muutostilanteista saattaa edesauttaa sen 
tiedostaminen, että muillekin on tapahtunut jotain traagista, ennalta 
arvaamatonta. Poijula perustelee tällä esim. ihmisen taipumusta ”juuttua” 
seuraamaan median kautta välittyneitä tapahtumia katastrofeista. Niiden 
avulla koetetaan saada selviytymismalleja joiden hallitsemisen kautta voitaisiin 
varautua odottamattomiin tilanteisiin. (Poijula 2009, 135-136.) 

4.4 Narratiivinen identiteetin muutos 

Sairastuminen tai vammautuminen, joka muuttaa ihmisen toimintakykyä 
tavalla tai toisella pysyvästi, muuttaa samalla väistämättä myös hänen 
identiteettiään. (Hänninen & Valkonen 1998, 5.; Leinonen 2011.) Tulevaisuuden 
tavoitteet ja haaveet joutuvat uuteen harkintaan: kenties koko tulevaisuutta on 
pakko ohjata jollain tavalla aiemmista suunnitelmista poikkeavaan suuntaan. 
Syntyy Buryn (1982) nimeämä elämäkerrallinen katkos (Hänninen & Valkonen 
1998, 6) jota seuraa hetkellinen tarinallinen tyhjiö tai haaste: on arvioitava 
elämää aiemmin ohjannutta tarinaa uusista lähtökohdista. (Hänninen & 
Valkonen 1998, 6.)  

Hyvinvoinnin kokemuksella katsotaan olevan vaikutusta siihen, 
millaisena ihminen elämäänsä ja tulevaisuuttaan arvioi. (Korkalainen & Kokko, 
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2008.) Kokemuksemme omasta hyvinvoinnistamme pohjautuu siis siihen, 
miten tyytyväisiä itseemme ja kulloiseenkin elämäntilanteeseemme olemme. 
Ihminen käsittelee tyypillisesti elämänmuutostilanteita peilaten niiden 
seurauksia tunteisiinsa. Tunteet vaikuttavat motivaatioon ja sitä kautta 
toimintaan: toisin sanoen hyvinvoinnin kokemuksella voidaan katsoa olevan 
yhteyttä oppimishalukkuuteen ja oppimisen vaatimiin voimavaroihin. 
Tunteiden katsotaan liittyvän myös arvomaailmaan, jonka pohjalta teemme 
erilaisia valintoja elämässämme ja rakennamme identiteettiämme. (Puolimatka 
2011.) 

Korkalainen ja Kokko kuvaavat aikuisen psyykkisen hyvinvoinnin 
olemusta moniuloitteiseksi. Ryanin ja Decin (2001) artikkelissaan esittämiin 
ajatuksiin viitaten he toteavat psyykkisesti hyvinvoivan ihmisen maailmaan 
sisältyvän ensinnäkin enemmän positiivisia kuin negatiivisia tunnetiloja. 
Lisäksi psyykkisen hyvinvoinnin edellytyksinä nähdään kokemus 
subjektiivisesta onnellisuudesta ja tyytyväisyydestä. (Korkalainen & Kokko, 
2008.) Psykologisesta näkökulmasta katsoen hyvinvoinnin mittarina voidaan 
pitää ihmisessä olevaa halua itsensä kehittämiseen, omannäköisyyteen 
pyrkimiseen. Korkalainen ja Kokko jatkavat Keyesin (1998) todenneen, että 
sosiaalisten tilanteiden sujuminen voi myös aikaansaada tyytyväisyyden 
tunteiden kautta syntyvää hyvinvoinnin kokemusta. (Korkalainen & Kokko, 
2008.) 

Metsäpelto & Feldt viittaavat identiteetistä puhuessaan 
McAdamsin (1995) jäsentämään kolmitasoiseen persoonallisuuden malliin. 
Mallissa ihmisen persoonallisuuden ensimmäinen ja toinen taso ovat 
taipumukselliset piirteet ja tyypilliset sopeutumistavat.  Näistä kootaan kolmas 
taso, jota teoksessa kutsutaan tarinamuotoiseksi identiteetiksi (Metsäpelto & 
Feldt 2009, 22-25). Persoonallisuus nähdään tämän Metsäpellon & Feldtin 
mallin mukaan ”ainutlaatuisena kimppuna yksilön taipumuksellisia piirteitä, 
sopeutumistapoja ja elämänkulun myötä alati muuntuvia elämäntarinoita” 
(Metsäpelto & Feldt 2009, 22). Näiden teorioiden pohjalta ajateltuna yksilön 
persoonallisuuden voisi katsoa toimivan identiteetin rakennuspaikkana, jossa 
tehdään eräänlaista pohjatyötä omaa hyvinvointia tukevan elämäntarinan 
kokoamiseksi.   

”Selviytymistä koskevaan oppimiseen liittyy, että ihmisiä ovat aina 
kiehtoneet kertomukset äärimmäisistä vastoinkäymisistä selviytyneistä. Oivallus 
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yksilöllisestä selviytymiskyvystä vastoinkäymisten edessä esiintyy myyteissä, saduissa 
ja tarinoissa, joissa kuvataan suuria esteitä voittavia sankareita ja sankarittaria. 
Saduissa ja tarinoissa, kuten monissa elokuvissakin, toistuu sama rakenne. Tarinassa 
on sankari, jolla on tehtävä. Jokin tai joku estää sankaria tehtävän suorittamisessa ja 
jokin auttaa häntä siinä” (Poijula 2009, 137-138).   

Jokainen tavoittelee elämänsä sankarin identiteettiä omista 
tarpeistaan käsin. Hänninen & Valkonen ovat todenneet, että ”(v)akava 
sairastuminen uhkaa elämäntarinan jatkuvuutta ja merkityksellisyyttä” 
(Hänninen & Valkonen, 1998, 5). Oman tulevaisuuden tarinan juoni ei 
välttämättä heti tahdokaan löytyä, kun elämänmuutoksen myötä entiseen 
identiteettiin on tullut säröjä. Yksilölliseen asennoitumiseen ja uuden 
identiteetin valintaan vaikuttavat monet tekijät. Toiset tekijöistä estävät 
sankariksi tulemista, toiset tukevat sitä. Poijulan mukaan oman elämänsä 
sankariksi yltääkseen tarvitsee ihminen avukseen sopeutumisjärjestelmiä, jotka 
tekevät hänestä resilientin (termi tulee latinan verbistä resilare- hypätä 
uudelleen). Resilienssi on suomeksi käännetty lannistumattomuudeksi- 
ominaisuudeksi, joka antaa yksilölle voimaa päästä yli vaikeista olosuhteista. 
(Poijula 2009, 139.)    



5 NARRATIIVISEN TUTKIMUKSEN ERITYISPIIRTEITÄ 

5.1 Menetelmän taustaa 

Narratiivisella tutkimusotteella tarkoitetaan viitekehystä, josta käsin tutkija 
kohdistaa huomionsa kertomuksiin ”todellisuuden tuottajana ja välittäjänä” 
(Heikkinen 2002, 185). Heikkinen viittaa Polkinghornen (1995, 20) kiteyttämiin 
tarinallisen tutkimustavan lähtökohtiin. Polkinghorne jakaa tarinoihin 
kohdistuvan kiinnostuksen kahteen lähestymistapaan. On tarinoita, joita 
kerrotaan fiktiomielessä, eräänlaisia käytännön elämän tarpeita varten- esim. 
terapeuttisessa kontekstissa, jolloin ei aina ole tarkoituksenmukaista suhtautua 
kerrottuun niin kuin se olisi tutkimuksen teon kannalta merkittävää aineistoa. 
Terapeutin tavoitteena on nimittäin kuulla tarina, joka johtaa asiakkaan kohti 
valoisampaa tulevaisuutta, mutta tarinan ei välttämättä tarvitse olla totta. 
Tutkijan sen sijaan on tärkeää tiedostaa, että tutkimuksen tarkoituksena on aina 
muodostaa tietoa, joka on tieteellisin kriteerein määriteltävissä todeksi. 
(Heikkinen 2002, 193-194.)  

Tieteen avulla toisaalta tuotetaan uusia, järkiperäisiä kertomuksia, 
toisaalta kertomusten ajatellaan toimivan laajassa mittakaavassa tieteellisenä 
tutkimusmateriaalina (Heikkinen 2002, 185). Heikkinen jatkaa määrittelemällä, 
miten narratiivisuus voidaan tieteellisenä käsitteenä nähdä eri tavoilla:  
”Ensinnäkin sillä voidaan viitata tiedonprosessiin sinänsä, tietämisen tapaan ja tiedon 
luonteeseen, jolloin narratiivisuus on liitetty usein konstruktivistiseen 
tiedonkäsitykseen. Toiseksi sitä voidaan käyttää kuvattaessa tutkimusaineiston 
luonnetta. Kolmanneksi narratiivisuudella voidaan viitata aineiston analyysitapoihin, 
ja neljänneksi käsite on usein liitetty narratiivien käytännölliseen merkitykseen” 
(Heikkinen 2002, 186-187).  

Tarinallisia tutkimuksia yhdistää tapahtumaketjujen merkitysten 
analysointi (Hänninen 1999, 31). Hänninen kuvaa tarinan tarkoittavan sellaista 
juonen ohjaamaa tapahtumasarjaa, jossa on havaittavissa alku, keskikohta ja 
loppu. Kertomus puolestaan tarkoittaa hänen mukaansa tarinan tai useiden 
tarinoiden kirjoitettua tai kerrottua kokonaisuutta. (Hänninen 1999, 19-20.) 
Kuvatessaan toiminnallista prosessia, elämää, jossa sisäisiä tarinoita pyritään 
toteuttamaan, Hänninen käyttää sanaa draama. Hän perustelee määritelmiään 
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näkemyksellä, että elämä sinällään voidaan jo tulkita eletyiksi tarinoiksi- ei vain 
niiden lähteeksi. (Hänninen 1999, 20.)  

Hännisen ajatus on, että kertomuksia voidaan tutkimuksessa 
tarkastella keskittyen joko kerrontaan liittyviin tapahtumiin tai itse 
kertomukseen kokonaisuutena. Kokonaisvaltaisessa tutkimustavassa etsitään 
esim. tekstuaaliseen perinteeseen tai sosiaaliseen kerrontatilanteeseen liittyviä 
viittauksia. Sisäisen tarinan ollessa tutkimuskohteena pyritään aineistosta 
jäljittämään mielen sisäisiä kokemuksia, kuten tunteita tai toiminnan 
taustavaikuttajia, erilaisten kertojan käyttämien kielellisten ilmaisujen avulla. 
Draama puolestaan esiintyy aineistossa tosiasioiden kautta. Sitä tutkitaan etsien 
vastausta siihen, millaisia merkityksiä kertoja antaa erilaisille elämänsä 
episodeille, kuten vaikkapa sairastumiselle, ja tapahtumien vaikutuksista 
toiminnan ehtoihin nähden. (Hänninen 1999, 30-31.) Omaa narratiivista 
tutkimustani toteutan etsien kirjoitelma-aineistosta sisäisen tarinan ja draaman 
kuvausta em. Hännisen määritelmien mukaisesti.  

5.2 Elämä sisäisenä tarinana 

Moderneissa yhteiskunnissa on valittavissa hyvinkin monenlaisia tarinamalleja. 
Erilaisuudellaan ne haastavat ihmistä löytämään niiden joukosta omaan 
elämäntarinaansa sopivimmat mallitarinat ja karsimaan muut. (Metsäpelto & 
Feldt 2009, 26.) Elämäntarinan osiksi valitut tapahtumat määrittyvät osittain 
kultuurin tarjoamista mallikuvista, yksilöllisesti tehtyjen tulkintojen 
seurauksina. Persoonallisten taipumustensa ohjaamana ihminen joko tietoisesti 
tai tiedostamattaan tulkitsee erilaisia elämäntilanteita omista lähtökohdistaan 
käsin. Elämänmuutoksiin, kuten sairastumiseen, suhtautuminen vaihtelee 
yksilöstä riippuen paljonkin: siinä missä toinen vielä näkee valoa tunnelin 
päässä, on toinen valmis luovuttamaan. (Hänninen & Valkonen, 1998, 4.)  

Väitöskirjassaan Sisäinen tarina, elämä ja muutos Hänninen esittää 
kysymyksen, miten ihminen luo merkityksellisyyttä ja jatkuvuutta elämänsä 
muutostilanteissa- ja ehdottaa vastaukseksi: tarinoiden avulla. (Hänninen 1999, 
13.) Hänen näkemyksensä on, että tarinallista lähestymistapaa voidaan 
luotettavasti käyttää tutkittaessa merkityksellisiä elämänkokemuksia. 
Käyttökelpoisena käsitteenä tässä toimii nk. sisäinen tarina. (Hänninen 1999, 
13.) Sisäisen tarinan muodostumista Hänninen kuvaa seuraavasti. Ihminen 
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omaksuu elinympäristöstään sosiaalisia ja kulttuurisia tarinamalleja, joiden 
vaikutuksesta hän alkaa tulkita omaa elämäänsä, muodostaa omannäköistä 
tarinaansa ja sisäistää sen kulkua. Sisäisen tarinan muodostamisessa avuksi 
tulevat yleensä samanlaisia kokemuksia omaavien ryhmät, joihin ihminen 
kokee yhteenkuuluvuutta. (Hänninen 1999, 52.)  

Kulttuuristen kertomusten valikoimasta voidaan niin ikään käyttää 
käsitettä sosiaalinen tarinavaranto. Ne tarinat tai kertomukset, jotka jäävät 
mieleemme, sekä tarinallisesti tulkitut henkilökohtaiset kokemuksemme, 
muodostavat meihin henkilökohtaisen tarinavarannon. Sekä sosiaalisesta että 
henkilökohtaisesta tarinavarannosta ammennamme materiaalia luodessamme 
sisäistä tarinaamme. (Hänninen 1999, 20- 21.) Sisäinen tarina voi olla osittain 
piilossa muilta. Silloin kun ihminen tulkitsee elämäänsä antaen sille mielessään 
tarinallisia merkityksiä, voidaan puhua sisäisen tarinan luomisesta. Toisaalta 
Hänninen muistuttaa, että sisäisen tarinan rakentuminen tapahtuu osin myös 
näkyvämmin, kerronnan ja toiminnan kautta. (Hänninen 1999, 20.) 

5.3 Kertomukset tutkimusaineistona 

Tutkimusaineistoni koostui eräänlaisista elämäkerroista, joiden kirjoittajat 
keskittyivät kertomaan tietystä elämänvaiheesta ja pohtimaan siihen liittyvää 
oppimistaan. Elämäkertojen tutkimusta on alun perin tehty antropologien ja 
sosiologien toimesta (Dominicé 1995, 215). Välillä empiiris- analyyttinen malli 
syrjäytti sen, mutta 1980- luvulla se palasi jälleen sosiologien käyttöön. 
Myöhemmin tätä laadullisen tutkimuksen piiriin kuuluvaa menetelmää tai 
tekniikkaa on alettu käyttää laajemminkin. (Dominicé 1995, 216.)  

Elämäkertojen arvo perustuu niistä löydettävissä oleviin 
kokemuksiin. Elämänkerrallisen tutkimusnäkökulman erottaa 
elämänhistoriallisesta aineiston tarkastelutapa. Kun historiallisessa 
tutkimuksessa tavoitellaan mahdollisuutta sijoittaa elämäntarinat laajempaan 
kontekstiin, riittää elämänkerrallisen tutkimuksen tavoitteeksi saavuttaa 
ymmärrys yksittäisen kertojan elämänkuvauksesta, hänen kokemuksestaan. 
(Erkkilä 2009, 197.) 

Kansanvalistusseuran, Oriveden Opiston ja OK- opintokeskuksen 
vuonna 2008 järjestämä Elämänmuutos- kirjoituskilpailu tuotti yhteensä 435 
kertomusta erilaisista elämänmuutoksista. Jyväskylän yliopiston 
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kasvatustieteiden laitos sai luvan hyödyntää tekstimateriaalia oppimiseen 
liittyvissä tutkimuksissaan, joihin omakin pro gradu- tutkimukseni kuuluu.  

Elämänmuutos- kirjoituskilpailuun lähetetyn kirjoitelman tuli 
ohjeistuksen mukaan olla kaunokirjallinen, todelliseen elämään perustuva 
kertomus tai tarina aikuisiällä koetusta elämänmuutoksesta. Tarkaksi 
tehtävänannoksi kirjoittajille oli annettu kuvata, miten muutos heidän 
elämässään ilmeni: esim. äkillisenä käänteenä, kuten tapahtumana, jollaisen 
eteen ei olisi tahtonut joutua tai kokemuksena, että elämänmuutos olisi saanut 
jäädä tapahtumatta. Lisäksi pyydettiin pohtimaan, miten kirjoittajat 
muutoksesta selviytyivät, millaisia tunteita se heissä herätti ja millaisia 
hallintakeinoja he muutoksesta selviytyäkseen käyttivät.  

Kilpailun tarkoitus oli löytää muutoskertomuksia ja -tarinoita eri 
elämänalueiden alalta. Osallistujia pyydettiin kirjoittamaan oppimiseen, 
merkityksellisten asioiden ja arvojen uudelleenarviointiin, tärkeään ihmissuhteeseen, 
harrastukseen, kansalaisaktiivisuuteen, työn vaihtamiseen, kodin perustamiseen, viran 
etsimiseen, uusiin elämäntottumuksiin tai oman ulkoisen itsen muutoksiin liittyvistä 
aiheista. Aineisto on arkistoitu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
Kansanrunousarkistoon ja osallistujille kerrottiin sitä hyödynnettävän 
kirjoituskilpailun ohella Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksella 
tehtävän tutkimustyön materiaalina. Valikoidut kirjoitelmat koottiin lisäksi 
Anneli Kajannon 2010 toimittamaan Elämänmuutos- omakohtaisia kertomuksia -
kirjaan.  



6 TUTKIMUKSEN KULKU  

6.1 Tutkimustehtävä  

Tutkimustehtäväni oli selvittää, miten aikuiset kuvaavat kirjoitelmissa ajattelun 
muutostaan ja oppimiseensa vaikuttaneita asioita sairauden tai 
vammautumisen aiheuttamassa elämänmuutoksessa.  

Kanssani osittain samaa aineistoa omassa pro gradu- työssään 
hyödyntänyt Leinonen kuvasi tuloksissaan elämänmuutoksista kirjoittaneiden 
biografista oppimista mm. arvokkaan resurssin, elämänhallinnan löytymisen, 
kautta. Hän viittasi tässä yhteydessä myös Seppäsen (Seppänen 2010) 
ajatukseen, jossa elämänhallintaan pyrkimiseen katsotaan liittyvän 
tarkoitushakuista hyvinvoinnin tunteen tavoittelua: selviytymiseen (coping) tai 
voimaantumiseen tähtäävää toimintaa. (Leinonen 2011, 82.) Leinosen 
tutkimustulokset saivat minut pohtimaan: Kun tiedetään elämänhallinnan 
taitojen olevan olennaisia selviytymisen kannalta, millaisina sairastuneet itse 
näitä erilaisia oppimistilanteita ja opittuja taitoja sitten kuvaavat? Mitä asioita 
sairastumisesta elämänmuutoksena kirjoittaneet ihmiset pitävät 
merkityksellisinä? Millaisia voimavaroja he uudesta tilanteesta löytävät 
selviytymisen, voimaantumisen ja niiden pohjalta uusien taitojen oppimisen 
mahdollistajiksi? Tutustuttuani tutkimusaineistooni alustavasti kiteytyivät 
varsinaiset tutkimuskysymykseni näiden mietintöjeni pohjalta.   
 
Tutkimuskysymyksikseni muotoutuivat:  
 
1.  Millaisia erilaisia tarinatyyppejä sairastumista kuvaavista kirjoitelmista 
voidaan löytää?  
Tämän tutkimuskysymyksen avulla perehdyin siihen, millaisista voimavaroista 
käsin merkittäväksi koettua oppimista kirjoitelmissa tarkastellaan 
elämänmuutoksen aikana ja sen jälkeen.  
 
2. Millaisten eri vaiheiden kautta kirjoittajat sairastumistarinoissa tarkastelevat 
ajattelun muutostaan?  
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Lähestyin tätä tutkimuskysymystä miettien, miten kirjoittajat kuvaavat 
sairastumisen elämänmuutoksena muuttaneen oppimisensa olosuhteita ja 
lähtökohtia ajatteluprosessinsa eri vaiheissa. 
 

6.2 Aineistoni valinnasta 

Tutkimustehtäväni osui lähelle kirjoituskilpailun asettamaa ohjeistusta siihen 
lähetettävien tekstien aiheiden suhteen, joten katsoin, että parhaiten tulevaksi 
aineistokseni sopivat tuota ohjeistusta tarkasti noudattavat kirjoitelmatekstit. 
Poimin kaikkien lukemieni 250 kirjoitelman joukosta tutkimustehtäväni 
perusteella erilleen sairauden tai vammautumisen aiheuttaneesta 
elämänmuutoksesta kertovat kirjoitelmat. Näitä oli yhteensä 45 kpl. 
Laadulliselle tutkimusmenetelmälle on ominaista, ettei aineiston kokoa 
välttämättä päätetä etukäteen, vaan voidaan tähdätä aineistossa tapahtuvaan 
saturaatioon, kyllääntymiseen. Aineiston voi katsoa olevan riittävä, kun 
tutkimuskysymyksiin on saatu vastauksia niin, että samat asiat alkavat 
kertaantua, eikä tutkimuksen kannalta oleellista uutta tietoa enää ilmene. 
(Hirsjärvi ym. 2010, 182.) Luettuani 250 kirjoitelmaa sekä em. Elämänmuutos- 
omakohtaisia kertomuksia -kirjan, totesin lukemani perusteella perehtyneeni 
riittävän kattavasti koko otokseen. Pro gradu- tutkimusaineistoni valitsin 
näiden tekstien joukosta.  

Tutkimusaineistokseni päätyivät kirjoitelmista ne, joissa aiemmin 
kuvaamassani Bronin (2005) teoriassa määritellylle selviytymisen tielle johtavat 
askeleet oli otettu. Kirjoittajat kuvasivat suuntaavansa tämänhetkistä elämäänsä 
eteenpäin seuraavista lähtökohdista käsin (vrt. Bron 2005, 189):  
° Aineistooni valittujen kirjoitelmien kirjoittajat olivat jo edenneet elämässään 
alkusokista ja -kriisistä tapahtuneen prosessointivaiheeseen.  
° Elämänmuutos oli ainakin jollain tasolla hyväksytty ja tämä mahdollisti heille 
oman oppimisensa ja sen taustojen reflektoinnin. 
° Tulevaisuutta suunniteltiin uusista, elämänmuutoksen määrittämistä 
lähtökohdista.  

Ayalonin (1995) ja Bronin (2005) kuvaukset niistä eri 
tuntomerkeistä, joista elämänmuutoksesta selviytymiseen tähtäävän ihmisen 
voi tunnistaa, olivat tutkimusaineistooni kuuluvien kirjoitelmien valinnassa 
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suureksi avuksi. Saatoin todeta, etteivät aineistoni ulkopuolelle jättämäni 
kirjoitelmat kuuluneet mukaan, koska ne eivät vastanneet 
tutkimuskysymykseeni. Niiden kirjoittajat eivät olleet vielä 
selviytymisvaiheessa, vaan akuutti kriisiprosessivaihe esti heitä suhtautumasta 
tilanteeseensa reflektiivisesti. Näin ollen kirjoitelmissa ei vielä oltu 
merkityksellisten kokemusten pohtimisen tasolla. (vrt. Kuvio 1 tässä 
tutkimuksessa.) 

Lopullinen tutkimusaineistoni koostui 36 kirjoitelmasta, joissa 
kirjoittajat kuvasivat sairastumisensa johdosta seuranneita tapahtumia, 
tunteitaan ja oppimaansa sekä kokemusten vaikutuksia oman elämänsä 
suunnan muuttajina. Varmistaakseni, ettei kirjoittajien henkilöllisyyttä voida 
tunnistaa teksteistä en kirjannut tutkimukseeni kirjoittajien enkä kirjoitelmien 
alkuperäisiä nimiä, vaan annoin jokaiselle kirjoitelmalle oman 
tunnistenumeron.  

6.3 Teemoittelusta  

Monet laadulliset tutkimustavat tähtäävät paradigmaattiseen analyysiin, jolloin 
yksittäisistä aineiston osioista pyritään tunnistamaan jotain laajempaan 
mittakaavaan soveltuvaa. Kun samankaltaista analyysiotetta pyritään 
soveltamaan narratiivisen aineiston tulkitsemiseen voidaan 
kertomusaineistosta etsiä toistuvia teemoja tai yleiskäsitteitä. (Polkinghorne 
1995, 13.) Perinteisesti on ajateltu, että tätä etsintää voidaan pohjustaa kahdella 
tavalla:  
a) joko niin, että käsitteet johdetaan aiemmin esitellystä teoriaosuudesta ja 
tuloksia sovelletaan siihen,  
b) tai niin, että käsitteet luodaan suoraan aineistosta induktiivisesti.  
(Polkinghorne 1995,13.)     
   ”Aineistolähtöisessä analyysissa teoreettiset käsitteet luodaan 
aineistosta, kun teoriaohjaavassa ne tuodaan valmiina, ”ilmiöstä jo tiedettynä” 
(Tuomi & Sarajärvi 2009,117). Tuomi ja Sarajärvi jatkavat todeten 
teoriaohjaavan analyysitavan mahdollistavan sen, että teoria toimii analyysin 
tukena, mutta samalla menetelmä sallii myös teoriasta poikkeavat löydökset. 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 96.) Teemoittelin tutkimusaineistoni teoriaohjaavalla 
analyysitavalla, jolloin saatoin käyttää molempia Polkinghornen yllä esittämiä 
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analyysiotteita. Havaitsin aineistossani esiintyvän kaikkien Ayalonin (1995) 
mallissa kuvattujen selviytymisvoimavarojen käyttämistä ajatteluprosessin 
lähtökohtana tai tukena. Valitsin näinollen Ofra Ayalonin selviytyjiä kuvaavat 6 
ominaisuutta tutkimukseni teoriaohjaavaksi pohjaksi ja teemoitteluni 
alustaviksi lähtökohdiksi.  

Teemoja etsiessään tutkijan on syytä huomioida ja tuoda esiin myös 
ne tekemänsä aineistohavainnot, jotka eivät kuulu minkään hänen jo 
määrittämänsä yläkäsitteen alle tai jotka poikkeavat muusta aineistosta 
(Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 24-25). Niinpä teoriasta ohjautuvien 
teemojen poiminnan ohella etsin kirjoittajien kuvaamia aihepiirejä muistakin 
tekijöistä, joiden kokivat sysänneen heidät muuttamaan ajatuksiaan siihen 
saakka merkittäviksi kokemistaan asioista. Merkityksellisten oppimisteorioiden 
(mm. Mezirow 1995; Merriam ym. 2007; Malinen & Laine 2009) pohjalta uskoin, 
että ajattelun roolin mahdollisimman kokonaisvaltainen ymmärtäminen on 
elämänmuutoksia tarkasteltaessa tärkeää, sillä jotta ihminen voi kokea 
elämänhallinnan tunnetta on hänen ns. kerrottava muuttunut elämä jälleen 
”omakseen”, omiin ajattelun raameihinsa sopivaksi.  

6.4 Analyysin eteneminen 

Kuvailen nyt, miten aineistoni analyysi käytännössä eteni. Tutkimukseni kulku 
on kokonaisuudessaan kuvattu Tieni tutkijana- kuviossa, joka on tutkimukseni 
liitteenä (ks. liite 2). Kävin ensin läpi aineistoni 36 kirjoitelmaa yksi kerrallaan 
etsien niistä ajattelun muutoksia sekä oppimista, tilanteita ja näille annettuja 
merkityksiä kuvaavia lauseita, jotka poimin suorina lainauksina omaan koosteet 
kirjoitelmista- tiedostoonsa sanasta sanaan kopioiden. Suorien lainausten perään 
merkitsin kirjoitelman numeron. Tällä tavoin pystyin koko ajan helposti 
yhdistämään koosteeseen kopioidut lainaukset alkuperäiseen kirjoitelmaan. 
Kopioin kaiken aivan samoin kuin kirjoittaja oli tehnyt, joten  kirjasin myös 
mahdolliset kirjoitusvirheet ja persoonalliset kuvaustavat aivan niin kuin ne 
olivat alkuperäisissä kirjoitelmissa. (ks. Liite 1 KOOSTE- ESIMERKKI 
YHDESTÄ AINEISTONI KIRJOITELMASTA.)  

Seuraavaksi luin alkuperäiset kirjoitelmatekstit uudelleen 
teoriaohjaavasti pohtien, millaista voimavaraa kunkin kirjoittajan ajattelun 
lähtökohtana kuvataan. Valitsin jokaiselle Ayalonin selviytymisvoimavaroista 
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poimimalleni alustavalle teemalle oman värin. Koodasin kirjoitelmatekstit 
näiden kuuden alustavan teeman mukaisilla väreillä tulostamaani koosteet 
kirjoitelmista- tiedostoon. Joidenkin tekstien kohdalla koin, että kirjoittajan 
ajattelua ohjasivat monenlaiset teemat. Nämä väritin näitä eri teemoja 
kuvaavilla väreillä.  

Luin alustavasti värikoodaamani kirjoitelmakoosteet toiseen 
kertaan. Tarvittaessa palasin alkuperäiseen kirjoitelmaan varmistaakseni, etten 
ollut tulkinnut yksittäistä lausetta kirjoittajan sisäisestä kertomuksesta poiketen. 
Samalla syvennyin kirjoitelmiin induktiivisesta lähtökohdasta käsin. Merkitsin 
itselleni muistiin ne alustavien teemojen ulkopuoliset, merkityksellisiksi 
kuvatut oppimiseen ja ajattelun muutokseen liittyvät aiheet, joita kirjoittajat 
pohtivat. Yleisimmin käsiteltyjä aihepiirejä olivat elämän haltuunottaminen 
toiminnallisesta näkökulmasta, identiteettiprosessointi ja terveet vs. sairaat- 
dikotomian herättämät ajatukset. Päätin vastata tutkimuskysymyksiini kuvaten 
alustavien kuuden teemani pohjalta löytämiäni selviytymisvoimavaroja näiden 
kolmen kirjoittajien tärkeiksi kokeman aihepiirin kautta. Käsittelen tätä 
tutkimukseni vaihetta seikkaperäisemmin seuraavassa luvussa. 

6.5 Luokittelusta  

Teemoitellun otoksen edelleenluokittelun tarkoituksena on kuvailla aineistoa 
tiivistetysti, jäsennellen sitä samanlaisia tai toisiaan muistuttavia ominaisuuksia 
sisältäviksi ryhmiksi 
(https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/ain
eiston-analyysimenetelmat/luokittelu). Jäsennelläkseni teemoitellun aineistoni 
edelleen oppimistarinaluokiksi otin mallia Kujalan (2007) 
opettajatutkimuksesta. Kujala lainaa Bourdieun (1998) termiä biografinen illuusio 
tai elämäkerrallinen harha, joka pohjautuu seuraavanlaiseen oletukseen: 
kertoessaan kirjoittamalla elämästään ihminen ajattelee, miten saisi 
kertomuksestaan selitettävän, loogisen jatkumon. Ne tapahtumat, jotka kertoja 
näkee merkityksellisiksi hän pyrkii sitomaan yhteen tukeakseen näin 
kokonaisuutta. (Kujala, 2007, 21.) Kujalan mukaan, edelleen bourdieulaisittain 
ajatellen, kirjoitettuja kertomuksia voidaan luokitella jakaen niitä erilaisiksi 
tarinatyypeiksi. Kujala analysoi oman tutkimusaineistonsa rekonstruoiden 
opettajien kertomusten pohjalta neljä uutta tarinaa, joissa kussakin samanlaista 
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kerronnallista identiteettiä kuvaavat kertomukset yhdistettiin kuvaamaan koko 
ryhmää. (Kujala 2007, 31.)  

Luokittelin teemoitellun aineistoni em. Kujalan analyysitapaa ja 
Hännisen sisäisen tarinan määritystä apuna käyttäen erilaista oppimista 
kuvaaviksi kertomuksiksi. Koko kirjoitelma- aineistossani sisäisten tarinoiden, 
voimavarojen ja ajattelun kehittymisen kuvaus sekä merkitysten anto 
esiintyivät sekä samankaltaisina, että toisistaan poikkeavina. Hänninen 
kuvaakin eri ihmisten kertovan omanlaisiaan sisäisiä tarinoita, joita voidaan 
luokitella kertomuksiksi pyrkien löytämään niistä samankaltaista kerronnallista 
identiteettiä (Hänninen 1999). Havaitsin kirjoittajien ajattelun yhteneväisyyden 
tulevan konkreettisesti esille siten, että tietyt vaiheet seurasivat eri 
kirjoitelmissa toisiaan ja johtivat niiden kirjoittajilla samankaltaisiin 
ajatuskulkuihin tai johtopäätöksiin omasta oppimisestaan. Täten paljastuivat 
taustalla vaikuttavat, tietynlaisista lähtökohdista määrittyvät sosiaaliset ja 
kulttuurilliset tarinamallit, joista käsin sisäistä tarinaa lähdetään muille 
kertomaan (Hänninen 1999, 52).  

Perehdyttyäni kaikkiin kirjoitelmiin tähän mennessä jo melko 
perusteellisesti etsin, Ayalonin 6 selviytymisvoimavaraa lähtökohtanani, 
kirjoitelmista samantapaista sisäistä tarinaa kuvaavia piirteitä, joiden pohjalta 
voisin luokitella ne kuvaamaan erilaisia oppimistyyppejä. Tiivistin aineistoni 
tällä tavoin kolmeen aihepiiriin, jotka pitivät sisällään elämän toiminnallisen 
haltuunottamisen-, identiteettiprosessoinnin- ja terveet vs. sairaat- näkökulmien 
pohdintaa. Aihepiirejä kuvaaviksi otsikoiksi valitsin: Tunnen sinut, Kasvan 
sisäisesti ja Olemme erilaisia. 

 
Kuvio 2: Kirjoitelmien jakautuminen tarinatyyppeihin 
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Tulkintojeni mukaisesti Ayalonin selviytymisvoimavarat jakaantuivat 
tarinatyypeiksi oheisen kuvion mukaisesti (ks. kuvio 2). Päädyin jaottelemaan 
jokaisen kirjoitelmani kuuluvaksi yhdenlaisen tarinatyypin osaksi. Koska 
kirjoitelmat ovat aineistona monitulkintaisia, pohdin jokaisen kirjoittajan 
kohdalla tarkkaan luokitteluni perusteita. Joukossa oli kirjoittajia, joiden 
tulkitsin ajattelunsa lähtökohtina käyttämiensä voimavarojen perusteella 
edustavan useaa eri tarinatyyppiä. Tällöin ratkaisin kirjoitelman sisäisen 
tarinan pohjalta merkityksellisemmässä roolissa esille tuodun 
selviytymisvoimavaran perusteella millaiseksi tarinatyypiksi kirjoitelman 
luokittelen. Tunnen sinut- tarinatyypiksi luokittelemissani kirjoitelmissa 
oppimisen tukena käytettiin pääosin Ayalonin älyllisesti ja fyysisesti 
painottuneita selviytymistapoja (1 ja 6); Kasvan sisäisesti- tyyppiin kuuluivat 
Ayalonin mukaan emotionaalisesti-, luovasti- ja henkisesti (2, 4 ja 5) 
suuntautuneet selviytyjät ja Olemme erilaisia- tyypissä vallitsevimpana Ayalonin 
selviytymisvoimavaroista oli havaittavissa sosiaalinen suuntautuminen (3).   

Kukin kolmesta tarinatyypistä sisältää selviytymisvoimavarojen, 
merkityksellisten oppimistilanteiden ja -tapojen sekä -ajatusten konkreettista 
kuvausta koosteet kirjoitelmista- tiedostosta valitsemieni suorien lainausten 
kautta. Suorat tekstilainaukset olen erottanut tekstistä kursiivilla, jota seuraa 
suluissa kirjoitelman tunnistenumero. Niiden tehtävänä on havainnollistaa 
tulkintojani, joilla vastasin tutkimuskysymyksiini.  

6.6 Tarinatyyppien analyysin rakenne 

Kuvaan vielä lyhyesti tulosteni analyysissä käyttämäni rakennetta, ja kerron 
kuinka kertomusten edetessä vastaan tämän tutkimuksen kohdassa 6.1 
esittelemiini tutkimuskysymyksiin (ks. kuvio 3).  
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Kuvio 3: Tutkimuskysymysten viitekehyskuvaus 
 
Yllä kuvattuihin tarinatyyppeihin kokoamissani kertomuksissa noudatetaan 
perinteistä kertomusten juonen kulkua, jolloin niistä jokaisesta on löydettävissä 
alku, keskikohta ja loppu (ks. Hänninen 1999, 19-20). Jokaisen tarinatyypin 
sisällön analysointi alkaa selviytymisvoimavaroista ja muuttuneista 
elämäntilanteista, joita kuvaan lähtökohtien ja olosuhteiden aiheuttamien 
ensireaktioiden avulla suorin tekstilainauksin. Tarinan alku on merkitty 
sanoilla: ENSIMMÄINEN AJATUKSENI OLI… Lainausten ohessa kerron 
tulkintaani kirjoitelmista välittyneistä kuvauksista: miten eri tarinatyyppeihin 
kuuluvien kirjoittajien elämä muuttui ja mitä he muutoksesta alkuvaiheessa 
ajattelivat.  

Kertomusten juonenkulussa niiden keskikohtaan on perinteisesti 
sijoitettu eräänlainen käännekohta (Hänninen 1999). Tarinatyypeiksi 
koostamieni kertomusten keskivaiheessa esiintyvää prosessointia kuvaan 
kohdassa, jonka merkitsin sanoin:  MIETIN KOKEMAANI HUOMATEN… 
Ajattelun käännekohtia havainnollistaakseni tahdoin tuoda jokaisesta 
tarinatyypistä selkeämmin esille myös yhden yksittäisen kirjoittajan 
ajatuskulun. Poimin koosteen hänen kirjoitelmastaan kertomusten 
keskikohtaan kehyksiin. Valitsin esimerkkikirjoitelmat kehyksiin Kujalan (2007) 
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esimerkin mukaisesti: niiden tehtävänä on edustaa kuhunkin tarinatyyppiin 
valittua kirjoittajajoukkoa.  

Tutkimuskysymysteni ohjaamana tuon tuloksissa esiin kirjoittajien 
havaintoja siitä, mikä sai heidät muuttamaan ajatteluaan sekä miksi he kokivat 
kuvaamansa asiat merkityksellisiksi. Kertomusten loppuvaiheessa pysähdyn 
toisen tutkimuskysymykseni äärelle todeten: OLEN OPPINUT, ETTÄ… 
Jokaisen tarinatyypin loppuosassa tulkitsen eri voimavarojen avulla 
merkittäväksi koettua oppimista ajatteluprosessin eri vaiheissa miettien, 
millaisen sisäisen tarinan oman oppimisensa kulusta kirjoittajat haluavat 
kertomallaan välittää lukijalle.  
 

6.7 Tutkimusmenetelmäni luotettavuudesta 

Narratiivinen tutkimukseni noudatteli laadullisen tutkimuksen käytäntöä, jossa 
lähtökohtana on tutkimuskohteen ja siihen liittyvien ilmiöiden ymmärtäminen 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 181). Syrjäläinen, Eronen ja Värri 
mainitsevat laadullisen tutkimuksen tärkeimmäksi tavoitteeksi tutkijan kyvyn 
tulkita tutkimuksensa tuloksia tavalla, jolla hän lisää inhimillistä ymmärrystä. 
He kuvaavat tätä pyrkimyksenä oivaltavaan ja herkkään oman aineiston 
haltuunottoon, jossa teoria ja empiria käyvät vuoropuhelua keskenään. 
(Syrjäläinen, Eronen & Värri 2007, 8.)  

Erkkilä näkee luontevana lähestyä kirjoituskilpailun avulla 
kerättyä tutkimusaineistoa suoraan kertojien elämäntarinoista käsin. (Erkkilä 
2009, 199.) Hän jatkaa Bruneria lainaten määrittelemällä narratiivista ajattelua 
inhimilliseksi ja kontekstuaaliseksi: sen kautta kuvataan esimerkiksi toiveita, 
haluja tai uskomuksia. Tämän vastakohdaksi mainitaan loogis- tieteellinen eli 
paradigmaattinen ajattelu, jonka avulla mm. Bruner näki ihmisen tavoittelevan 
ajattomia ja yleispäteviä syitä fysikaaliselle todellisuudelle. Narratiivista, 
tiettyyn ajan hetkeen sidottua tutkimusta voidaan Erkkilän mielestä perustella 
tutkijan halulla selvittää, miksi ihminen toimii tietyllä tavalla. Vastauksessaan 
kertoja pohjaa kuvauksensa narratiiviseen, ei paradigmaattiseen ajatteluun. 
(Erkkilä 2009, 200.) Kertomusten sisältöön suhtaudutaan asiallisesti: 
kokemukset, joita niissä kuvataan, ovat kertojalleen totta (Erkkilä 2009, 201). 
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Toisin kuin jotkin perinteiset empiiriset tutkimusmenetelmät, 
narratiivisuus ei tähtää esim. testien tai mittaamisen avulla saavutetun ns. 
eksaktin totuuden löytämiseen, vaan pyrkii hyvin perusteltuun todellisuuden 
kuvaukseen, joka pohjautuu aitouteen, todellisuudentuntuun; engl. 
verisimilitude (Webster & Mertova 2007, 4). Webster ja Mertova viittaavat 
Polkinghornen (1998) sanoneen narratiivisten tulosten yleensä jäävän avoimiksi 
(engl. open ended). Tutkimuksen kulku tuleekin kirjata huolellisesti, jotta 
luotettavuutta voidaan sen avulla arvioida. (Webster & Mertova 2007, 4.) Täten 
lukija voi tutkimuskuvauksen perusteella itse todeta miten tutkija on päätynyt 
merkitseviksi tulkitsemiinsa tuloksiin ja tulkintoihin.  

”Koska laadullisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää 
tutkimuskohteena olevia ilmiöitä tutkittavien näkökulmasta, laadullinen 
tutkimus kohdistuu laatuun, ei määrään.” (Tuomi & Sarajärvi 2009, 150). 
”Narratiivisessa näkökulmassa kontekstin käsite on monimerkityksinen ja 
kattaa tarinan sijoittumisen tiettyyn sosiaaliseen struktuuriin, aikaan ja 
paikkaan.” (Erkkilä 2009, 198). Narratiivisesti voidaan ajatella kunkin 
kertomuksen pitävän sisällään tarvittavan tiedon niistä olosuhteista ja 
konteksteista, joista kokemuksia on sen kirjoittajalle kertynyt. 
Kertojalähtöisyyttä pidetäänkin kertomusten tutkimisessa olennaisen tärkeänä. 
Erkkilä muistuttaa Brunerin korostaneen, että yksittäisen ihmisen kokemukset 
heijastavat kulttuuria, josta käsin ne ovat muodostuneet. (Erkkilä 2009, 198-
199.) Pyrin syventymään jokaiseen yksittäiseen kirjoitelmaan, jotta varmistaisin 
tulkitsevani tekstiä niistä konteksteista käsin, joissa kukin kirjoittaja on elänyt. 
Tällä tavoin katsoin mahdolliseksi tavoittaa mahdollisimman aidosti 
kertomusten sisäisen tarinan. 

”Tutkimalla yksityistä tapausta kyllin tarkasti saadaan näkyviin myös se, 
mikä ilmiössä on merkittävää ja mikä toistuu usein tarkasteltaessa ilmiötä yleisemmällä 
tasolla” (Hirsjärvi ym. 2010, 182). Tämän kyllin tarkan tutkimusotteen 
saavuttaakseni käytin runsaasti aikaa aineiston luokittelemiseen mind 
mappien, luetteloiden, taulukoiden ja muiden apuvälineiden avulla. Pyrin 
niiden käytön kautta tutustumaan teksteihin syvällisesti ja hyvin 
konkreettisella tasolla. Koen onnistuneeni lopullisen aineistoni valinnassa 
hyvin, sillä tein valintakriteerit teoriatietojen pohjalta juuri tälle tutkimukselle 
tarkoituksenmukaisiksi. Koin tutkimukseni tavoitteet itselleni selkeiksi ja pidin 
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niistä kiinni. Näin ollen aineistoni käsittelee asioita, joista olen tutkijana 
kiinnostunut.  

Hännisen mukaan: “Tutkijan eettinen velvollisuus on pyrkiä 
muodostamaan tulkintansa siten, että tarinan ”omistaja” voi tunnistaa ja tunnustaa 
sen omakseen” (Hänninen 2002, 32). Eettisestä näkökulmasta katsoen 
narratiivisen aineiston tulkitsemiselle asetetaan tällä yhdellä lauseella suuria 
odotuksia. Hänninen jatkaa vielä lainaten Daniel Bar-onin (1996) todenneen 
toisen ihmisen elämänkertomusten ottamisesta tieteellisen tarkastelun 
kohteeksi seuraavalla tavalla: ”tällaisessa herkkää asiaa koskevassa tutkimuksessa 
meillä on käsissämme ihmisten elämän merkitys. Menestyksemme voi olla palkitsevaa, 
mutta epäonnistumisemme peruuttamatonta” (Hänninen 2002, 34). Pohdin koko 
tutkimusprosessin ajan erilaisia eettisiä vaatimuksia ja suhtauduin aineistooni 
ja sen kirjoittajiin kunnioituksella. Toivon tulkinneeni aineistoani siten, että sen 
kirjoittajat voivat todeta minun tehneen työni menestyksellisesti. Tutkimukseni 
luotettavuuden arviointia jatkan luvussa 8 Tulosten yhteenvetoa ja pohdintaa.  



7 TUTKIMUSTULOKSET 

7.1 Tunnen sinut 

Kokosin tähän tarinatyyppiin kirjoitelmia, joiden sisäisessä tarinassa 
elämänmuutosta  pohdittiin tosiasioiden kautta. Kirjoittajat kuvasivat 
analysoivansa tapahtunutta ja sen seuraamuksia järkiperäisesti, miettien 
vaihtoehtojaan ja menettämiään kykyjä tai asioita esimerkiksi toiminnallisesta 
näkökulmasta käsin. He suhtautuivat elämänmuutokseen konkreettisesti: 
muuttaen toimintaansa sen mukaan, minkä saivat tietää olevan itselleen 
parhaaksi.  
 
ENSIMMÄINEN AJATUKSENI OLI… ”Tilastojen mukaan näin ei voi käydä.” (26)  
 
”Lääkärintodistuksessa luki; Aikaisemmin terve nainen. En tiedä, olenko nyt terveempi 
vai sairaampi kuin aikaisemmin.”(26) 
 
”Esitin, että sairaus ja siitä kuuleminen ei vaikuttanut minuun mitenkään. Järki ei 
sanonut mitään, joten kehoni oli lopulta pakko ilmaista mielipiteensä.”(111) 
 

Yllä olevien lainausten perusteella ensimmäiseen tarinatyyppiin 
valitut kirjoittajat näyttäisivät Ayalonin selviytymisvoimavaroista hyödyntävän 
ensisijaisesti älyllisyyttä: tämä näkyy mm. tarpeena tukeutua tosiasioihin 
(tilastot, lääkärintodistus). Havaitsin monen tähän ryhmään valitsemani 
kirjoittajan viettäneen aktiivista elämää. Konkreettisesti pysäyttävä 
elämänmuutos tuntuikin kirjoittajista aluksi epätodelliselta. Ei haluttu uskoa, 
että jotain radikaalia on todella tapahtunut. Koetettiin jatkaa niin kuin ennenkin 
ja ottaa elämä haltuun turvaten asiallisesti faktoihin. 

Tiedon saamisen tai saamattomuuden kokemusta ja sen merkitystä 
kuvattiin Tunnen sinut- tarinatyypissä kriisistä selviytymisen prosessin kannalta 
olennaiseksi. Tämä voidaan havaita alla olevista, sairastumisen jälkeisen 
elämän lähtökohtia kuvaavista lainauksista: kun kirjoittajat saivat tietoa, he 
alkoivat heti toimia sen perusteella. Kun tietoa ei koettu saatavan, välittyi 
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kertojan (103) kuvauksessa hätä siitä, että jokin ulkopuolinen oli ottanut hänen 
elämässään ohjat käsiinsä. 
 
”Lunastin apteekista minulle määrätyt lääkkeet, luin kaiken mahdollisen MS:stä ja 
ryhdyin suunnittelemaan elämääni uudelleen niin, että otin huomioon myös 
sairauden.”(111) 
 
”Esitin terveyskeskuslääkärille haluni päästä kurssille saamaan tietoa mahdollisimman 
nopeasti.” (94) 
 
”Mihin minun tulisi ottaa yhteyttä? Keneltä voisin kysyä neuvoja? Lääkärit vaihtuvat, 
hoitajat vaihtuvat. Tuntuu kuin olisin noussut junaan, joka kiitää eteenpäin eikä 
pysähdy väliasemilla ollenkaan. Rata vain jatkuu ja jatkuu eikä minulle kerrota, missä 
ollaan menossa.” (103) 
 

Elämää oli pyritty hallitsemaan ennen sairastumista toiminnan 
kautta, esimerkiksi ahkeralla työnteolla, kuten alla olevasta lainauksesta (92) 
käy ilmi. Kun fyysiset rajoitteet sairastumisen myötä astuivat kuvaan, koettiin 
koko persoonan alkavan muuttua.  
 
”Ja paljon mieleen vaikuttaa se ,miten paljon pystyy tekemään asioita. Minäkin olin 
ollut sellainen suorittaja,että ihmisarvoni mitta oli se, mitä tein eikä se ,mitä olin.” 
”Olin vaan puskenut eteenpäin, mutta nyt fyysinen kipu, ja paikalleen asettuminen 
laukaisivat sellaisen prosessin, että koko persoonani muuttui.” (92) 
 
MIETIN KOKEMAANI HUOMATEN… ”Luonto, kodin ja ympäristön viihtyvyys 
sekä arki ovat tulleet yhä merkitsevimmiksi sekä turvallisuutta luovemmiksi 
asioiksi.”(145) 
 

Ajatteluprosessin keskikohtaan tultaessa tämän tarinatyypin 
kirjoittajat päätyivät elämäänsä tulleita muutoksia tarkemmin pohtiessaan 
siihen havaintoon, että tiedonsaannin ja aktiivisen ongelmiin tarttumisen lisäksi 
he tarvitsivat elämänmuutoksesta selviytymisen tueksi jotain tuttua ja pysyvää 
tekemistä. Myös asiantuntijat ovat todenneet, että ”tavallinen, jopa tylsä arki 
voi tässä suhteessa olla erittäin tervetullutta. Toipumiseen tarvitaan yleensä 
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toistuvia arkikokemuksia, jotka todistavat elämän kohtuullisesta sujumisesta: 
aurinko nousee huomennakin, ruokaa ja terveyttä on edelleen, ystävät eivät ole 
kadonneet” (Palosaari 2007, 52).  

Alla olevissa lainauksissa havainnollistin kirjoittajien toivetta siitä, 
että oma, merkityksellinen, aktiivinen rooli elämässä voisi uuden tilanteen 
haltuunoton myötä löytyä uudelleen. Oman toiminnallisen elämänhallinnan 
kokemus loi kirjoittajille turvallisuuden tunnetta (16). Ellei elämän koettu 
olevan omissa käsissä kuvattiin erilaisia turhautumisen tunteita. 
Kyvyttömyyden tunteet aiheuttivat mm. ikävystymisen pelkoa ja halua 
kapinoida ohjeita vastaan (41), (26).   
 
”tuntui hyvältä nähdä että en olekkaan mikään elämän sivuraiteille jäävä ,vaan pystyn 
saamaan kuitenkin jotaskin aikaan sellaistakin jota terveet sitten kadehtivat” (16) 
 
”Suurin vaara on ikävystyminen ja ajatus, että saan lojua täällä kukaties elämäni 
loppuun asti. ” (41) 
 
”Joku herätteli minua leikkauksen jälkeen ja sanoi, että heilutelkaa varpaita. Ajattelin, 
etten kyllä ensimmäiseksi heiluta. Heiluttakoot ne muut leikkausrivissä olleet ensin.” 
(26) 
 

Mezirow kuvasi instrumentaalille oppimiselle tyypilliseksi 
piirteeksi eräänlaista pätemisen tarvetta. Tällainen transformatiivisen 
oppimisen muoto näyttäytyy omien suoritusten testaamisella; tahdolla 
kontrolloida ympäristöä ja vaikuttaa siihen. (Bron 2005, 182.) Alla olevissa 
kehyksissä on tilannekuvauskooste erään kirjoittajan kuntoutumistarinasta. 
Valitsin sen tähän ryhmään edustamaan kirjoittajien ajatusta siitä, miten 
merkityksellistä roolia oman aktiivisuuden säilyttäminen tässä tarinatyypissä 
näytteli.  
  

 
(Lääkäri) ”- Eläkettähän, sinä, olet, hakemassa.” 
(Kirjoittaja) ”- En usko, jotakin muuta pitäisi löytyä, henkäisen.” 
”Päätöksestäni seuraa sirpaleinen kaaos, josta pitäisi osata rakentaa kuva.”  
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”Kokoonnumme kerran viikossa iltaisin loisteputken keltaisessa valossa ruskeille 
muovituoleille kuuntelemaan elämiemme asiantuntijoita.” ”Ylilääkäri ei anna 
paljoakaan toivoa, kun kerran uskaltaudun kysymään, miten kuntoutustutkimuksessa 
olleiden ihmisten lopulta käy.”  
(Ylilääkäri)  ”– Kun, tämä aines nyt on yleensä tällaista, niin tulokset eivät ole kovin 
hyviä.” ”Olen siis ainesta, sakkaa ja hylkiö.” 
 
”Olen… toinen niistä, jotka haluavat uuden ammatin.” ”Loput haluavat eläkkeelle ja 
ovat kurssilla, koska on pakko.” 
 
”Ajattelen, ettei luhistunut itsetuntoni kestä kolhuja ja ettei työvoimatoimisto kehtaa 
olla ottamatta harjoittelijoita omasta järjestelmästään. Olen oikeassa. 
Työvoimatoimiston johtaja suostuu, mutta nihkeästä äänestä kuulen, ettei hän tiedä, 
mitä minulle tekisi.” 
 
”Kesän alussa kolme kuukautta voimautettu työvoimapoliittinen sakka hajaantuu, 
mutta minulla on sentään ajatus. Päätän aloittaa kokonaan alusta.” <-(142) 

 
Esimerkiksi valitsemani kirjoittajan (142) kokemus omasta 

kuntoutumisprosessistaan pitää sisällään kulttuurillista vastakkainasettelua: 
terveet vs. sairaat. Tulkitsen kirjoittajan kokeneen hämmennystä ja pettymystä 
siitä, miten lääkärin ja työvoimatoimiston henkilökunnan stereotypiset 
ennakko- oletukset poikkesivat hänen ajatuksistaan oman tilanteensa suhteen: 
”Olen siis ainesta, sakkaa ja hylkiö.” Oman asenteensa ja voimakkaan työelämään 
kuntoutumistarpeensa ansiosta kirjoittaja ei kuitenkaan anna periksi, vaikka 
kuvaakin itsetuntonsa olevan jo prosessin myötä luhistunut. Hän hakeutuu 
töihin ja päättää osoittaa, ettei kuulu niihin, jotka ”haluavat eläkkeelle ja ovat 
kurssilla, koska on pakko”.  

Merkityksellisiksi oppimiskokemuksiksi kuvattiin tässä 
tarinatyypissä tietoisuutta siitä, miten omaa terveyttä voi hoitaa ja aiempaa 
liikuntakykyä ylläpitää. Omatoimisuus koettiin yleisesti tärkeäksi 
elämänhallinnan ja sitä kautta hyvinvoinnin kannalta. Osalla kirjoittajista 
terveellisten elämäntapojen merkitys muuttui radikaalisti aiempaa 
tärkeämmäksi. Yhdessä alla olevista esimerkeistä liikunnan ajateltiin jopa 
toimineen ”takaisin elämään pelastajan” roolissa (135). Liikunnan ohella 
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luonnossa liikkumisen koettiin toimivan terapeuttisena kokemuksena. Erilaiset 
luontokokemukset kuvattiinkin toipumisen kannalta hyvin merkityksellisiksi. 
 
”Diagnoosin sulatteleminen jatkuu vieläkin, koska meni liikuntakyky. Olinhan aina 
mm. uinut ja pyöräillyt paljon.” ”Diagnoosista pari kuukautta olin 
eläkkeellä.””Pystynkö, pystynkö ja kuitenkin pystyn kun yritän. Ellen, otan apua 
vastaan.” (145) 
 
”Minulle liikunta, ulkoilmassa oleminen ovat yhtä tärkeitä kuin happi, tarvitsen niitä 
elääkseni.” ”Tuntui taivaalliselta tuntea tuulen henkäys kasvoillaan ja kun aurinko 
paistoi ja porotti, unohti hetkeksi itsensä ja oman kurjuutensa.”(232) 
 
”Nyt liikunta on minun jokapäiväisiä rutiinejani- laiskasta sohvaperunasta on tullut 
aktiiviliikkuja.””Liikunta toi minulle onnistumisen kokemuksia. Terapiakäyntejä voitiin 
harventaa ja paniikkilääkkeet lopettaa.””Liikunta pelasti minut takaisin elämään.”(135) 
 
”Ilman päivittäisiä kävelylenkkejä olo olisi ollut vieläkin surkeampi. (79) 
 
”Katselin ulos sairaalan ikkunasta. Eivät päästäneet minua ulos. Pelkäsivät puolestani. 
Olivat minusta vastuussa. Selviytyisin ihan varmasti ulkona, ajattelin minä: saatan 
kuolla, jos en pääse. Saatan kuihtua kuin kukka valon puutteeseen.”(82) 
 
OLEN OPPINUT, ETTÄ… ”Tällaiset kortit sain, pelaan pelini sen mukaan.” (24) 
 

Tunnen sinut- tarinatyypin osaksi valitsemistani kirjoitelmista tuli 
alun särökuvausten jälkeen esille käytännöllinen suhtautumistapa asioihin: 
”Nyt kun jo tunnen sinut, pärjään kanssasi reilulla pelillä.” (10) Ayalonin 
selviytyjätyypeistä näitä oppijoita voisi mielestäni ensinnäkin kuvata älyllisen 
ja rationaalisen lähestymistavan valitsevina ihmisinä (Ayalon 1995). Heille 
elämänhallinnan tunne syntyy siitä, että tietää, miten asiat ovat. Kerättyä 
informaatiota prosessoitiin eri kanteilta ja sen pohjalta asioita järjestettiin 
mielessä uudenlaiseen tärkeysjärjestykseen.  

Toiseksi merkillepantavaksi näitä kirjoittajia yhdistäväksi 
persoonalliseksi piirteeksi tulkitsin heissä elämänmuutosten myötä heränneen 
tarpeen säilyttää omatoimisuutensa. Sisäisistä tarinoista välittyi, miten 
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tärkeäksi kirjoittajat kokivat pysymisen itsenäisenä ja toimintakykyisenä 
jatkossakin ja miten toisten avun varaan jääminen heitä pelotti. Toinen 
Ayalonin selviytyjäkuvauksista, jonka voisi ajatella kuvaavan tällaista 
selviytymistapaa ja uuden oppimista onkin fyysisesti suuntautunut ihminen. 
(Ayalon 1995.) Tunnistettavaksi piirteiksi voidaan näiden kirjoittajien 
kokemuksista havaita fyysiseen kuntoon, omatoimisuuteen ja toiminnallisen 
itsenäisyyteen liittyviä lainauksia, ja niiden kuvausta elämässä kantavana 
voimavarana.  

Tulkintojeni mukaan Tunnen sinut- tarinatyyppiin valitsemani 
kirjoittajat oppivat kokemustensa avulla, miten tiedonjanoinen voi kokea 
tiedonsaannin voimauttavaksi, koska sen avulla voi löytää keinoja, joilla lisätä 
omaa aktiivisuuttaan. Alla olevan lainauksen sanat: Jotain järjellistä tekemistä 
kuvaavat hyvin näiden kirjoittajien asennetta. Omaa työtä oli aiemmin 
arvostettu ja kun siitä jouduttiin monissa kertomuksissa sairastumisen 
seurauksena luopumaan, nousi sisimmässä tarve pystyä saamaan aikaan jotain 
vastaavalla tavalla merkityksekästä. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta itsensä 
tarpeelliseksi kokeminen yhdistyi vahvasti tunteeseen omasta 
elämänhallinnasta. Uuden opettelu koettiin mieltä virkistäväksi: 
 
”Vitsinä kulkee sanonta, että jos en osaa jotain askaretta siltä istumalta, minulta löytyy 
varmasti kirja aiheesta, jotta voin opetella. Jotain järjellistä tekemistä joka päivälle ja 
aina välillä jotain uutta opeteltavaa pitää mielen virkeänä. Tällä asenteella olen 
selvinnyt kaikesta ainakin tähän asti.”(75) 
 

Älyllisin ja fyysisin selviytymisvoimavaroin varustettujen 
kirjoittajien itsenäisen toimintakyvyn säilyttämisellä näytti olevan yhteyttä 
heidän kokemaansa hyvinvointiin ja elämänhallintaan. Tähän tarinatyyppiin 
valittujen kirjoitelmista voidaan oppimisen yhteenvedoksi todeta myös, että 
sairastuminen nähtiin loogisen ajattelun näkökulmasta ja toiminnallisuuden 
kannalta elämänmuutoksena, joka sulki joitain ovia, mutta ohjasi avaamaan 
uusia. Alla olevissa lainauksissa kirjoittajat kuvaavat kokemusten myötä 
kehittynyttä ajattelunmuutosprosessiaan särökokemuksilla. Niistä opitun 
kautta oli tiedostettu, miten aktiivinen toimiminen uusista lähtökohdista käsin 
mahdollistetaan. Arjen sujuvuuden näkökulmasta avainasioiksi kuvattiin mm. 
”tarkkaa suunnittelua”(232), (72) ja  apuvälineiden käyttöä”(16). 
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”Aina pitää olla tarkkaan suunniteltu mihin menee ja koska tulee takaisin, pärjääkö 
yksin, vai pitääkö olla avustaja mukana.”(232) 
 
”Asensin vielä varmuudeksi koelaudalle hankkimani Navikaattorin  ja annoin sille 
osoitteen minne mennään ,niin että minun Muistamattomuuteni ei pääse tekemään 
kepposia, koska tämä laite selostaa koko ajan ja ohjaa oikealle tielle niin että varmasti 
osaa muistamatonkin perille.” (16) 
 
”Portaat olivatkin se akilleenkantapää, mikä teki ison miinuksen asumisviihtyvyyteen. 
Aamulla piti miettiä tarkkaan, mitä oli ajatellut tekevänsä ja kerätä laatikkoon 
tarvikkeet. Myöhemmin olohuoneesta en jaksanut enää välttämättä jonkun neulan takia 
kiivetä jyrkkiä portaita ylös ja työ jäi siihen.” (72) 

7.2 Kasvan sisäisesti 

Tähän tarinatyyppiin valitsin kirjoittajia, jotka kuvasivat elämänmuutostaan 
emotionaalisista lähtökohdista, omassa sisäisessä maailmassa tapahtuneen 
muutoksen avulla. He prosessoivat asioita ja tapahtumia syvällisellä tasolla ja 
käyttivät muuttuneista tilanteista selvitäkseen apunaan esimerkiksi turvaamista 
arvomaailmaan tai elämänsä muuttamista intuition tai luovien toimintatapojen 
kautta.  
 
ENSIMMÄINEN AJATUKSENI OLI… ”Tiesin, ettei elämäni palaa koskaan 
ennalleen. Peikot olivat tulleet jäädäkseen. Todellisuus oli pakko kohdata.” (179) 
 
”Lentoni ylöspäin katkaistiin haulikolla ampuen. Siipeni eivät kantaneet ja romahdin 
maahan.” (179) 
 
”Siellä sairaalan petissä maatessa lievästi halvaantuneena, eikä saanut liikkua enkä 
juuri nähnyt mitään oli aikaa ajatella laittaa elämän arvoja paikoilleen” (5) 
 

Kasvan sisäisesti- tarinatyypiksi kokoamieni tekstilainausten kautta 
tulkitsin kuvattavan, kuinka elämänmuutostilanteita lähestyttiin Ayalonin 
(1995) selviytymisvoimavaranäkökulmasta ajatellen tunneperäisesti sekä 
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arvojen ja asenteiden pohjalta. Kertojien käyttämä kieli näyttäytyi luovana, 
tarinallisesti vertauskuvallisena ja mielikuvituksellisena. Kirjoitelmien alussa 
šokkia kuvattiin esimerkiksi yllä olevien lainausten tapaan; pysähdyttävästi, 
lukijan tunteisiin vetoavasti ”peikkojen tulon” (179) ja ”lennosta alas ampumisen” 
(179) sekä ”halvaantumisen” (5) kuvauksilla. Lukija voi aistia sanavalintojen 
takaa pelkoa, epävarmuutta, epätoivoista tunnetta jostain sellaisesta uhkasta, 
mihin ei voi itse vaikuttaa. 

Tulkintani mukaan tähän tarinatyyppiin valitut kirjoittajat 
reflektoivat tuntemuksiaan kirjoittaen pääosin melko estottomasti, pyrkien 
syvällisesti ymmärtämään kokemaansa ja itseään. (vrt. Merriam ym. 2007, 206-
207.) Tunne- elämän ja arvomaailman jäsennyksessä käytettiin apuna luovia 
selviytymiskeinoja: kirjoittamista, mielikuvia, musiikkia, taidetta. Hengellinen 
tai henkinen kasvu koettiin alusta saakka keskeiseksi voimanlähteeksi. 
Havaittiin, että jäljellä olevat hetket on annettu, jotta ne elettäisiin itseä 
kuunnellen; rohkeasti ja aidosti läsnä ollen (30).   
 
”Olin kokenut vaikean sairauden ja tunsin, että olin joutunut luopumaan elämässä niin 
paljosta. Huomasin etsiväni hyvitystä vaikeille kokemuksilleni.””Minulta kysyttiin 
rohkeutta kuunnella sisimpäni toiveita ja ottaa ne vakavasti huomioon.” (30) 
 

Henkisten tai hengellisten ajattelun lähtökohtien valossa sekä 
menneitä että mahdollisesti vielä edessä olevia elämänmuutoksia tarkasteltiin 
ikään kuin ulkoapäin: Jumalan tai kohtalon johdattamana. Lainauksista voi 
nähdä, että moni kirjoittajista etsi selviytymisprosessinsa aikana syyllistä 
tapahtuneille asioille. He tuntuivat tarvitsevan jonkinlaisen selityksen 
tapahtuneille, jotta voisivat ymmärtää, miksi sairastuminen osui juuri heidän 
kohdalleen. Kokemusten myötä ajateltiin, että ei ole varaa hukata elämästä enää 
hetkeäkään (30), (228). 
 
”Elämän ja kuoleman lait hallitsevat armottomina ja ihminen on pieni tomupilvi, joka 
leijailee, minne korkeampi voima viisaudessaan puhaltaa. Sairauden kohdatessa ihminen 
joutuu pysähtymään.” (228) 
 
”Rakkaani kantavat minua hetkestä toiseen.””Tahdon elää heidän kanssaan vielä monta 
tällaista hetkeä. Älkää riistäkö minulta tätä pientä arvokasta elämääni ja sen kalliita 
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hetkiä.””Elämä on nyt tai ei ehkä koskaan.””Mitä muuta meillä on kuin tämä hetki?” 
(228) 
 

Puolimatkan mukaan ihmisen elämä perustuu elämän 
keskeisimpiin arvoihin sidottujen tunteiden pohjalta määrittyvään arvo- 
orientaatioon. Syvimmällä ihmisen sisimmässä hänen arvojaan ohjaavat 
pyhyyden kokemukset eli kokemukset joiden voimakkuus orientoi ihmisen 
arvottamaan ne arvostamistaan tunnekokemuksista kaikkein korkeimmalle. 
(Puolimatka 2011, 248.) Alla olevan lainauksen (82) valitsin esimerkiksi 
kuvaamaan tällaisia, kirjoittajien korkeimmiksi arvottamia 
oppimiskokemuksia. Niissä havahduttiin huomaamaan, miten jokin 
alkuvaiheen särötilanne antoi ajatuksille uutta perspektiiviä, vahvistaen 
kirjoittajaa aivan odottamattomalla tavalla:  
 
”Siellä sairaalassa yön pimeydessä jossain itki lapsi. Yhtäkkiä huomasin olevani 
onnellinen, että juuri minä olin siinä, jos jonkun täytyi. Arpa osui vahvimmalle.”(82)  
 

Usko Jumalaan määritti toisille kirjoittajille elämän suunnan 
tuoden lohdutusta, pitäen yllä toivoa paremmasta tulevaisuudesta (92). Toiset 
heräsivät miettimään, millainen oma Jumala oikein on, kun sallii tämän kipua ja 
epäuskoa tuottaneen elämänmuutoksen (41). 
 
”Se mikä minua henkilökohtaisesti on auttanut ja tukenut matkallani 
elämänmuutoksessani, on syvä henkilökohtainen usko Raamatun opetukseen, jossa me 
emme ole yksin , meitä johdatetaan. Elämässä silloinkin, kun se menee 
suunnitelmiemme vastaisesti ja raskaissa vaiheissa kannetaan päivästä toiseen niin,että 
jaksamme elää Jumalan antamien lupausten varassa.” (92)  
 
”Itse luomaani lempeää ja huumorintajuista, vaikkakin voimatonta jumalaa en taas 
voinut syyttää.” (41) 
 
MIETIN KOKEMAANI HUOMATEN… ”Elän sisällä omaa elämää, josta kukaan ei 
tiedä.” (228) 
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Hämmennystä uusissa tilanteissa tuodaan keskikohdassa esille 
ristiriitaisten tunteiden ja tilanteiden kautta. Tunne- elämän ristiriita näyttäytyi 
myös sisäisen ja ulkoisen todellisuuden kuvauksessa (228). Itsessä heränneitä 
emootioita koetettiin tulkita etsimällä ”elämänsä helminauhasta” kohtaa, johon 
aiemmin vieraat kokemukset voisi omannäköisiksi ”helmiksi” sovittaa.  

Sisäisen ja ulkoisen todellisuuden välillä tapahtuvaa 
ajatteluprosessia Mezirow kutsui vuorovaikutteiseksi transformatiiviseksi 
oppimiseksi (Bron 2005, 182-183). Tulkitsin osan kirjoittajista ajattelevan 
olevansa vuorovaikutuksessa oman, sisäisen todellisuutensa ja sen ulkopuolelle 
määrittelemänsä, ns. muun elämän kanssa. Kuvaan alla esimerkein, miten 
särökokemukset saattoivat tulla esille ristiriitaisilta tuntuneina 
vuorovaikutustilanteina, ikään kuin jonkinlaisina tunnepitoisina ”elämä 
vastaan kertoja”- otteluina (59), (111). Tilannekuvauksissa kuvataan myös 
keinoja, joiden avulla elämänhallinnan tunnetta koetettiin vahvistaa: itselle 
tärkeitä asioita korostaen (176), ”tunnetilansa kohdaten” (86). 
 
”Tunnetilat on aina käytävä lävitse: ne täytyy kohdata.””Mutta en tiennyt, että elämä 
voi olla näin tuskallista, en tiennyt, että se on kuin peili se heijastaa takaisin minun 
tuskani kunnes hajoaa. Kun yrittää koota sirpaleita ja liimata niitä yhteen, niin 
milloinkaan ei saa samanlaista.” (86) 
 
”Olen kyllä itkenyt ja pelännyt. Otin oman tyynyn mukaan sairaalaan. Päätin ostaa 
vain kauniita vaatteita ja hoitaa ns. kauneuttani.” (176) 
 
”Lähdin kuntoutukseen vähän sellaisella Heppa Ihaan mielialalla. Ajattelin, että 
kokeillaan nyt, eivät ne siellä minua pysty parantamaan. Ehkä siinä oli vähän myös 
sellaista uuden kokemisen mielenkiintoa.” (59) 
 
”Iloinen, tiukka katse tutki minua ja odotti vastausta. Minua väsytti ja minulla oli 
ongelma. Inhoan tätä. Milloinko haluan pistää? En koskaan, mutta nyt vain on pakko. 
Hoitaja yritti parhaansa. Teki mieli näyttää keskisormea.” (111) 
 

Luovia toimintatapoja ja mielikuvien käyttöä kuvattiin Kasvan 
sisäisesti- tarinatyypissä merkitykselliseksi voimavaraksi ja uuden ajattelun 
moottoriksi. Alla olevissa lainausesimerkeissä luovien menetelmien, kuten 
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mielikuvituksen käytön avulla pyrittiin lisäämään itsetuntemuksen, 
hyvinvoinnin ja voimaantumisen tunteita (228), (30), (7). Kirjoittajat kokivat 
niiden olevan yksi terapeuttisen itsehoidon muoto, johon saattoi myös ”paeta 
turvaan”(228) silloin, kun tunteet joutuivat elämänmuutoksen johdosta liian 
lujille.   
 
”Takerrun kaikkeen kaksin käsin ja pidän kiinni joka hetkestä kuin viimeisestä. Kaikki 
kaunis moninkertaistuu. Kirjoitan ja kirjoitan. Puran pois tätä ja pakenen kuin 
turvaan.””Missä ja milloin vain voin paeta omiin päiväunelmiin ja tuntea elämänilon 
heräävän kuin aamukaste kesäisellä niityllä.” ”Ehkä suureenkin suruun kätkeytyy 
lohdutus. Siihen uskon ja elän.” (228)  
 
”Kun viikonloppuisin palasin kotoa takaisin taidekoululle tunsin astuvani sisäisyyteen, 
kosketuksiin oman sisäisen todellisuuteni kanssa. ””En enää sanellut ehtoja elämälle, 
vaan annoin pensselin liikkua. Kuva syntyi puoleksi itsestään.” (30) 
 
”Ihmisellä pitää olla unelmia. Minäkin unelmoin koko pitkän ja syvän masennuksen 
ajan. Vaikka mieleni täyttävänä ajatuksena olikin toive kuolemasta, oli silti muitakin 
toiveita. Mies, jonka kanssa olin kerran luvannut jakaa myötä-, ja vastamäet, tulisi 
kanssani luolaan. Meillä olisi karhuntaljat, joihin hautautuisimme. Sitten vaan 
nukkuisimme ja odottaisimme armahtavaa kuolemaa.” (7) 
 

Luovien toimintatapojen ja taide- elämysten merkityksen elämälle 
voi konkreettisimmin havaita kirjoitelmista, joissa pohdittiin minuutta ja 
identiteettiä muuttuneista lähtökohdista käsin. Alla olevissa kehyksissä on 
esimerkki musiikin merkityksestä elämässä kantavana voimavarana; ”minuuden 
ytimenä” (99). Lainauksessa eräs kirjoittaja kertoo kokemuksiaan 
kuulovammautumisesta: 

”Harmi, että se musiikki on sinun työsi”, sanottiin sairaalassa. –Onko seepra työkseen 
raidallinen? ihmettelin minä. Voisitko opetella olemaan olematta sinä?” ”Menetys 
tuntui osuvan suoraan minuuteni ytimeen.” 
”Miten ihmeessä Jumala saattoi sallia tämän, sen täytyi olla jonkinlainen 
väärinkäsitys?” 
”Kesti kauan, ennen kuin ymmärsin, että minun täytyy aidosti surra menetystäni.” 
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”Yhtäkkiä kellarin pimentoon suljetun pullon suulta räjähtää korkki: kokemukseni 
alkavat valtavalla paineella purkautua runoiksi.” 
”Omien tekstieni kautta sain kosketuksen tunteisiini, ne kertoivat itselleni, missä olin 
menossa suremiseni kanssa. Ja myös sen, että prosessi vaatii aikansa, sitä ei voi 
keinotekoisesti nopeuttaa.” <- (99) 

 
Elämänmuutos koettiin tässä kirjoitelmassa niin totaaliseksi, että 

kirjoittaja kysyi: ”Voisitko opetella olemaan olematta sinä?”(99) Uudenlaista 
identiteettiään hän alkoi rakentaa voimavaransa, luovuuden, pohjalta vasta 
ymmärrettyään menetyksensä ja annettuaan itsensä surra surutyönsä loppuun. 
Prosessoinnissa edettiin ”pimeydestä valoa kohti”, kun kokemukset alkoivat 
”purkautua runomuotoon”. Tämän tarinatyypin kirjoittajille olikin tyypillistä 
kirjoitelmiensa keskikohdassa löytää jokin uusi, tunteiden kanavointia ohjaava 
luova toimintatapa (79). Voimavarojen käytön avulla koettiin hyvänolon ja 
elämänhallinnan tunteita, joiden koettiin edistävän selviytymistä ja tuovan 
toiveikasta sisältöä elämään (82).  
 
”Kirjoittaminen ja hanurinsoitto korvakuulolta tulivat mieluisimmiksi tunteiden 
tulkeiksi. Näistä sain myönteistä palautetta lukijoilta ja kuulijoilta. Innostus 
lisääntyi.”(79) 
 
”Tämä on terapiaa, sanoisin. Ahdistukseni vähenee runo runolta.”(82)    
   
OLEN OPPINUT, ETTÄ…  ”Elämäänsä ei voi muuttaa, jos ei muuta ajattelua.” (113)  
 

Tähän tarinatyyppiin valitsemani kirjoittajat oppivat 
selviytymisvoimavarojensa ja ajattelunmuutostensa kautta suhtautumaan 
elämään tietynlaisella varovaisen uteliaalla kiitollisuudella. Omien tunteiden ja 
asenteiden merkityksen tiedostaminen koettiin jopa jossain määrin 
edellytyksenä hyvinvoinnin kokemiselle (86). Tulkitsin, että näiden kirjoittajien 
voitiin Ayalonin jaon mukaan ajatella edustavan emotionaalisia, henkisiä ja 
luovia voimavaroja käyttäneitä selviytyjiä (Ayalon 1995). Mezirowlaisittain 
ajatellen voidaan todeta, että reflektiivinen elämäntapahtumien ja muutosten 
tarkastelu –ajattelua kriittisesti muuttava oppimisprosessi- oli näiden 
kirjoittajien kohdalla täydessä käynnissä. (Mezirow 1995.) Rohkeus olla oma 
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itsensä oli opittu kantapään kautta (111): mikä elämässä eniten merkitsi, 
löydettiin vasta, kun sen oli ollut vaarassa menettää (5). 
 
”Teen niin kuin itse tunnen en välitä vaikka takana naurettaisiin , täällä eletään vain 
kerran ja lähtö voi olla koska tahansa sen tiedän sillä se oli lähellä.” (5) 
 
”Vaikka elämä on nyt erilaista, pelottavaa, se opetti minulle jotain tärkeää, opetti 
luottamaan Jumalaan.” ”Kasvanut minä toki olen. Nämä kuluneet vuodet ovat 
merkinneet valtavaa henkistä kasvua. Näen monet asiat paljon laajemmin ja eri 
näkökulmasta. Rakastan ihmisiä ja otan heidät ja heidän ongelmat sydämelleni, välitän 
toisesta ihmisestä.” (86) 
 
”Sairastaminen on taitolaji.” ”Suurin työ on ollut hyväksyä se, että olen edelleen minä 
sairaudesta huolimatta, eikä sairaus muuta minua muita huonommaksi.” (111) 
 

Sairastumisen oppimiskokemuksellista merkitystä kuvattiin Kasvan 
sisäisesti- tarinatyypissä henkisesti arvokkaana, kasvattavana, uutena 
mahdollisuutena ja -alkuna. Perustavanlaatuista arvojen muutos koettiin 
omalle voimavaralleen periksi antamisena; oppimisena suostumaan ja 
luottamaan siihen, että kun antaa tilanteiden muuttua, niin elämä kantaa, 
vaikka omat tunteet joutuisivatkin koville (24). Hengellisestä ja henkisestä 
näkökulmasta transformatiivisen ajattelun kuvattiin jossain määrin opettaneen 
ylläpitämään sitä, mikä ihmiselle on elämässä arvokkainta. Kokemuksista 
ammennetut ”elämänohjeet” konkretisoitiin alla eri tavoin, mm. eräänlaisten 
hengellisten matkaeväiden muodossa (92) ja omaa ajattelua uudella tavalla 
ohjaavan toiminnan oppimisen kautta (179), (113).  
 
”Mielemme usein rajoittuu ajattelemaan, että ikävästä asiasta seuraa vain huonoa, 
mutta totuus on, että taito on huomata, ettei kaikki olekaan vain huonoa seuraamusta. 
Positiivisten asioiden listaaminen mielessä tai paperilla oli erittäin suuri askel. Askel 
eteenpäin – tulevaisuuteen.” (179)  
 
”Itse asiassa olen todella etuoikeutettu sillä olen saanut jo kolmekymppisenä tutustua 
itseeni niin syvältä ettei sellainen varmasti ole mahdollista ilman suurta 
kriisiä.””Joissain kielissä sana kriisi tarkoittaa mahdollisuutta. Luulen kuitenkin että 
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kriisi täytyy kokea omakohtaisesti ennen kuin sen ymmärtää todeksi.””Olen 
sairastumiseni jälkeen tehnyt ja kokenut asioita joihin minulla ei olisi entisessä 
elämässäni ollut mitään mahdollisuuksia, eikä uskallusta toteuttaa niitä.” (24) 
 
”Aloin pikkuhiljaa ajatella asioita uudella tavalla…” ”Pelkkä pieni ajatuksen muutos 
teki ihmeitä.” ”Niin kauan kuin ajatteli vain asioita mihin en pysty, masentui vain 
lisää.” (113) 
 
”Hänen opetuksensa on tiivistetty kolmeen asiaan. Rakasta Jumalaa yli kaiken, rakasta 
lähimmäistäsi ja rakasta itseäsi. Voiko sen paremmin sanoa. Siinä jatkuvan 
elämänmuutoksen eväät.” (92) 

7.3 Olemme erilaisia 

Tämä tarinatyyppi kuvaa ihmisiä, jotka pohtivat elämänmuutostaan 
vuorovaikutuksentarpeensa kautta. Ystävät, läheiset, muut ihmiset ovat heille 
tärkeitä ja sairastumisen johdosta jokapäiväisessä kanssakäymisessä 
tapahtuneet muutokset aiheuttavat paljon pohdintaa. Oman roolin hakemista 
ympäröivissä yhteisöissä kuvataan näissä sisäisissä tarinoissa sosiaalisesti 
painottuneesta näkökulmasta. 
   
ENSIMMÄINEN AJATUKSENI OLI… ”Tajusin, että en kuulu enää joukkoon.” 
(151) 
 
”Inhoan uutta ruumista ja pelkään joutuvani taistelemaan hengestäni. Katson miestäni 
ja hänen lämmin ja sydämellinen katseensa kantaa minua.” (228) 
 
”Olisin antanut aika paljon, jos olisin saanut salaa piilossa käydä tämän läpi. Oman 
taisteluni. Kertomatta kenellekään. Pahinta oli kertoa niille joita rakastan ja niille, jotka 
rakastavat minua. Kerta toisensa jälkeen minä kokosin itseni, että jaksoin lohduttaa ja 
tukea. Kun vain halusin panna pään pensaaseen, ja olla ihan hiljaa.” (82) 
 

Olemme erilaisia- tarinatyypissä tulkitsin kirjoittajien käyttäneen 
pääosin voimavaranaan Ayalonin kuvaamaa sosiaalisesti suuntautunutta 
selviytymistapaa (Ayalon 1995). Heille sosiaaliset suhteet, yhteisöllisyys, 
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vuorovaikutuksessa oleminen olivat elämässä tärkeällä sijalla. Vaikka osa 
kirjoittajista olikin kokenut prosessin aikana itsensä yksinäiseksi, kuvattiin 
tarinoissa myös hetkiä, jolloin toisten ihmisten tuki oli ratkaisevalla tavalla 
auttanut jaksamaan, kantanut eteenpäin (228).  

Tämän tarinatyypin kirjoittajat pohtivat, miten muut ihmiset, 
terveet ja sairaat, heille tapahtuneeseen elämänmuutokseen suhtautumisellaan 
vaikuttivat (151). Elämänmuutos korosti heissä jo ollutta, voimakastakin 
tarvetta kuulua joukkoon. Muiden seura saattoi antaa kaivattua rakkautta, 
hoivaa ja turvaa muutosten keskelle (228). Toisaalta etenkin alkuvaiheessa 
sosiaalisia tilanteita kuvattiin välillä raskaana tai epämieluisana taakkana, 
koska oma, uusi identiteetti oli vielä hukassa. Ulkopuolinen sosiaalinen 
verkosto ja kulttuuri joko tuki tai hankaloitti sairauden tai vammautumisen 
vuoksi muuttunutta elämää (82). Kulttuurillisen mallitarinan osaseksi 
sopimisen paine (vrt. Metsäpelto & Feldt 2009, 26) herätti joissain sairastuneista 
kelpaamattomuuden ja ristitiitaisuuden tunteita ja vastareaktioita: tämä näkyi 
esimerkiksi yllä olevassa lainauksessa kirjoittajan toiveena saada sopeutua 
muutoksiin yksinään, rauhassa (82). 

Sairastuminen elämänmuutoksena koettiin lähtökohtaisesti tässä 
tarinatyypissä ikään kuin kuiluna, joka yhtäkkiä avautui itsen ja muiden väliin. 
Joistain aiemmista sosiaalisista rooleista oli luovuttava tilanteiden muututtua 
(92). Alla olevissa lainauksissa kuvaan tunneperäisiä lähtökohtia, joista käsin 
muutosta alettiin tarkastella. Toisen lainauksen kirjoittaja kertoo 
kuntoutusjaksostaan eräässä kuntoutuslaitoksessa (86). 
 
”Häpeäni sairastumisesta oli syvä.Omissa silmissäni olin petturi,koska en jaksanut. 
Kuitenkin se, mitä todellisuudessa tapahtui, oli tervehtyminen omista asenteistani ja 
arvoistani.””Opin paljon elämästä noiden kuukausien aikana…” (92) 
 
”Pelkäsin kaikkia ihmisiä, että mitä ne nyt minulle tekee. Mutta ne kohtelivat minua 
ihmisenä, vaikka olinkin raajarikko, silti minä olin jotain. Ne kannustivat kovasti 
uskomaan itseensä. Pikkuhiljaa alkoi luottamus kasvaa toisia ihmistä kohtaan.”(86) 
 

Tiedetään, että elämänmuutos voi laukaista sosiaalisen 
vuorovaikutuksen tarpeelle psyykkisen vastareaktion, sillä huoli omasta 
muuttuneesta tulevaisuudesta aiheuttaa yksilössä henkistä turvattomuuden 
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tunnetta. Ruishalme ja Saaristo toteavat, että terrorismin ja ympäristöuhkien 
jälkeen suurimmaksi koetun turvattomuuden aiheuttajaksi on osoittautunut 
yhteiskunnassa vallitseva välinpitämättömyys ihmisten välillä. 
Riskiyhteiskunnan lisäksi voidaan heidän mukaansa valitettavasti siis jo sanoa, 
että elämme myös välinpitämättömyyden yhteiskunnassa. (Ruishalme & 
Saaristo 2007, 20.) Välinpitämättömyyden ja väärin ymmärretyksi tulemisen 
tunne saattoi alla olevissa esimerkeissä kirjoittavien mielestä herätä esimerkiksi 
silloin, jos sosiaalisen vuorovaikutustilanteen vastapuoli ei kyennyt 
samaistumaan sairastuneen ajatuksiin tai olemaan aidosti läsnä (7), (151). 
Kulttuurissamme vallalla olevat ”terveiden ja sairaiden maailmojen” väliset 
erot herättivät kirjoittajissa ristiriitaisia tunteita ja keskinäisen ymmärryksen 
puute vähensi luottamusta (26).  
 
”Tunsin suurta rauhaa istuessani mielenterveystoimiston odotushuoneessa. Jotain 
lopullista ja peruuttamatonta oli nyt tapahtumassa.””Lääkäri katsoi huolestuneena 
silmiini, tai oikeastaan lävitseni, siltä minusta tuntui.” (7) 
 
”Sairaalamaailma on outo. Siellä täytyy olla hyvissä voimissa, että jaksaa.””Pari 
lääkäriä löysin parin sadan joukosta, joilta sain ystävällisen kohtelun. Kesti kauan 
ymmärtää, että hoitotyö on muuttunut vain työksi.”(26) 
 
”…ilmoitin keskeyttäväni sairaslomani ja meneväni töihin – ainakin 
kokeilemaan.””Aivan ilmeisesti pidin itseäni jonkinlaisena sankarina.””Jollain 
aikaisemmalla vuosikymmenellä olisin ehkä rampanakin jatkanut orkesterissa vielä 
pitkään. Mutta ajat – ja nimenomaan arvot – ovat koventuneet. Sankaruuden viitta 
putosi kun aloin vähitellen ymmärtää kuinka harvat sellaista olivat koskaan päälläni 
nähneetkään.” (151) 
 
MIETIN KOKEMAANI HUOMATEN… ”Kuinka erilailla ihmiset voivat suhtautua 
sen jälkeen kun ovat kuulleet sairaudestani.”(94) 
 

Kirjoittajat kuvasivat kokeneensa, miten muiden ihmisten kanssa 
vuorovaikutuksessa opittiin itsestäkin ikään kuin huomaamatta, informaalisti. 
Ystävät ja tuttavat antoivat elämälle uutta suuntaa ja toivoa (120), ja veivät 
ajatukset pois sairaudesta (15). Tiukoissa tilanteissa ihminen kasvoi 
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ajattelemaan asioita uudesta näkökulmasta (94), (15), (151) ja oppi pitämään 
puolensa (79). 
 
”Ystäviä kannattaa hankkia silloin, kun niitä ei vielä tarvitse. Miten selviävät he, joilla 
niitä ei ole?”(15) 
 
”Tapasin ihmisen, joka oli kaksikymmentä vuotta sitten saanut elinpäiviensä 
ennusteeksi puolitoista vuotta.” (120) 
 
”Uskalsin vähitellen sanoa ei. Rupesin näkymään omana itsenäni. Kun itse muutut, 
muuttuvat myös muut ympärilläsi.” (79) 
 

Sosiaaliset suhteet nähtiin tässä tarinatyypissä usein 
elämänmuutoksen tukijoiksi. Niiden myötä havaittiin, miten oman muuttumisen 
seurauksena myös ympärillä olevat ihmiset muuttuivat (79). Kehyksissä olevassa 
koosteessa kuvataan esimerkki siitä, miten elintärkeiksi läheiset ihmissuhteet 
selviytymisprosessin kulun kannalta koettiin. Huoli läheisistä ylitti tässä 
elämänmuutoksestaan kirjoittaneen itsekkäämmät tunteet ja sai kirjoittajan 
(103) päättämään, että oli jaksettava, muiden takia, koska he eivät pärjäisi ilman 
häntä. 

 
”Olen kantanut yksin vastuun liian monesta asiasta, huomaan. Siihen täytyy nyt tulla 
muutos. Päätän opettaa lapseni itsenäisemmiksi.” 
”Päätän siirtää vastuuta perheestä enemmän miehelleni, että hän pärjää, kun olen 
poissa.” 
 
”En millään saa heitä toimimaan toisin. Surettaa ja huolestuttaa. Pelottaa ja 
vihastuttaa.  
Päätän selvitä sairaudestani. Taistelen ja paranen. Selviän. Sillä minua tarvitaan 
vielä!” 
”…yritän jaksaa olla olemassa. Kotona jatkuu elämä, kaikesta huolimatta.”<-(103) 
 

 
Muiden ihmisten merkitys voimavarana tulee Olemme erilaisia- 

tarinatyyppiin valitsemissani kirjoitelmissa esille sekä siinä, että kirjoittajat 



 58 

hakevat ja saavat heiltä iloa, uskoa ja tukea -että kirjoittajien voimakkaana 
tarpeena saada mahdollisuuksia tukea itse muita ja osallistua sosiaaliseen 
kanssakäymiseen. Aiemmissa tutkimuksissa on niin ikään havaittu, että 
vertaistuen piiriin kuuluvien ihmisten pelot monesti helpottuvat. He tuntevat 
itsensä tyytyväisemmiksi voidessaan verrata omaa tilannettaan toisten 
tilanteisiin ja saadessaan puhua ja kuunnella toisia. (esim. Mikkonen 2009, 154, 
186).  

Tähän tarinatyyppiin kuuluvista kirjoitelmista kävi ilmi, että 
tunteiden ja kokemusten jakaminen auttoi niiden käsittelyssä ja kannusti 
jatkamaan haastavan elämänmuutoksen jälkeen rohkeasti eteenpäin. Mikkosen 
mukaan ”vertaistuki syntyy keskinäisessä vuorovaikutuksessa toisten samaa kokevien 
kanssa. Vertaistukea muodostuu sinne, minne muut tuet eivät ulotu. Vertaistuessa 
tehdään myös sellaista mitä mitkään muut tuet tai palvelut eivät pysty tarjoamaan 
(Mikkonen 2009, 187). Juuri ”samaa kokeneiden” antama tuki näytti 
vaikuttaneen joihinkin kirjoittajiin sosiaalisista tukimuodoista ehkä kaikkein 
voimakkaimmin. Kohtalotoverien empaattinen kannustus ja rohkaisu koettiin 
vahvana hyvinvoinnin ja voimaantumisen lähteenä (59). Läheisten 
ihmissuhteiden koettiin vahvistavan elämänuskoa (39), (79), (82), samaa 
kokeneet saattoivat sen lisäksi jakaa keskenään huumorin keinoin vaikeitakin 
asioita (232).  
 
”Tutustuin potilastovereihin. Jaksoimme nauraa itsellemme, tuimme ja kannustimme 
tosiamme. Meillä oli hauskaa.” (232) 
 
”Meillä oli hyvä ryhmä.” ”Kaikki he valoivat uskoa tulevaisuuteen ja antoivat hyviä 
uusia elämänohjeita.” ”Tärkeintä oli kuitenkin se, että sain elämääni uutta potkua.” 
(59) 
 
”Meiltä kuoleman rajalla käyneiltä kysyttiin: Mistä saatte voimaa? Mikä on tärkeää? 
Me löysimme yhdessä vastaukset: Luonto, rakkaus, uskonto ja viimeisenä, vaan ei 
vähäisimpänä: ystävät.” (82)  
 
”…vaimo oli mukana, ei sille ole vertaa. Annan arvoa ihmiselle tälle, tulisi vaan 
useammin sanottua hälle.” (39) 
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”Pitkän ja hyvän avioliiton perustalta siippa ja aikuiset lapset elivät myötä.” (79) 
 
OLEN OPPINUT, ETTÄ… ”En tule koskaan olemaan ”tavallinen”. Mutta sen voi 
hyväksyä.”(113) 
 

Merkittäväksi muuttuneiden olosuhteiden aiheuttamaksi 
haasteeksi sairastumiskokemuksestaan kirjoittaneet kokivat tien löytämisen 
takaisin yhteiskunnallisesti terveyden kautta määritellyn sosiaalisen kulttuurin 
osaksi. Alla olevat lainaukset kuvaavat, että tarpeellisuuden tunteen 
kokemuksia saatiin löydettäessä yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia 
toisten sairastavien apuna ja neuvojana (47), (79). Kirjoittajat saivat myös 
voimaa vertaillessaan omia ja muiden sairastuneiden kuvaamia tilanteita 
keskenään. Muiden elämänmuutoskokemukset antoivat omille ajatuksille 
perspektiiviä. Oman muutosprosessin katsottiin niin ikään avartaneen 
sosiaalisen ympäristön tietoisuutta auttaen muita ymmärtämään erilaisuutta ja 
arvostamaan terveyttä (82).  
 
”Olen tällä hetkellä työkyvyttömyyseläkkeellä, mutta sairauden vuoksi menettämääni 
työkykyä en enää jaksa murehtia. Olen saannut sisältöä elämääni tekemällä 
vapaaehtoistyötä kahdelle potilasyhdistykselle voimieni mukaan. ” (47) 
 
”Uskoin lujasti, että hyvä voittaa pahan. Koettelemukset kasvattivat ja osoittivat, että 
juuri tämä työ, ihmisten palveleminen on minun elämäntehtäväni.” (79) 
 
”Uskon, että ympärilläni olevat ihmiset ovat oppineet ymmärtämään terveyden 
merkityksen.””Olen itse kokenut, että vertaistuki on korvaamaton.” (82) 
 

Olemme erilaisia- tekstilainauksissa kirjoittajat kuvaavat sosiaalisten 
suhteiden voimauttavaa tai hyvinvoinnin tunnetta horjuttavaa merkitystä 
elämänmuutosprosessissaan. Kirjoittajat tuovat tässä tarinatyypissä tulkintani 
mukaan hyvin esille, mitä sairaana olemisesta yleensä on totuttu ”terveiden 
maailmassa” ajattelemaan- ja kuvaavat, miten se omalle kohdalle osuessaan 
opetti heitä näkemään asiat eri näkökulmasta. Terveyden menetys pakotti mm. 
näkemään sairauden mukanaan tuomat rajoitukset entistä syvemmin. Alla 
olevista esimerkeistä voi havaita, miten konkreettisesti esimerkiksi arvet ja 
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kehossa tapahtuneet näkyvät muutokset ovat vaikuttaneet kirjoittajien 
itsetuntoon ja heidän asennoitumiseensa sosiaalisiin tilanteisiin (112), (131).   
 
”Pelkään, että joku pyytää minua ulos syömään eikä haarukka pysy kädessä.” ”Olen 
vieraiden ihmisten ensivaikutelman armoilla.” ”Vertaan itseäni muihin ja haudon 
pikkumustia ajatuksia.” (112) 
 
”Sanovat minua ulospäin suuntautuvaksi ihmiseksi. Totta varmaankin…” ”Mutta 
olen myös herkkä vaikutteille, jotka rasittavat minua, sillä jään niitä helposti 
pohtimaan. Siinä on rukouksen paikka, että en takertuisi yksityiskohtiin.”(131) 
 

”Terveiden ihmisten” mielipiteiden jättäminen omaan arvoonsa ei 
ensin tuntunut kirjoittajista helpolta, mutta vähitellen useimmat heistä tottuivat 
erilaisuuteensa ja oppivat jopa olemaan siitä jollain tavalla ylpeitä. Vertaistuki 
auttoi tässäkin, sillä muiden sairastuneiden hyväksyttyä sekä itsensä että heidät 
sellaisenaan, myös kirjoittajat huomasivat omien asenteidensa muuttuneen 
(112).  
  
”Keskustelen asioista myös muiden reumaatikkojen kanssa.” ”Päätän muuttaa omaa 
suhtautumistani asioihin, ja yrittää hyväksyä asiat niin kuin ne ovat. Se ei käy 
kivuttomasti. Alkuun välitän liikaa siitä mitä muut ajattelevat.” ”Vähitellen alan 
huomata kauneutta ympärilläni.” (112)  



8 TULOSTEN YHTEENVETOA JA POHDINTAA  

8.1 Johtopäätökset; mitä opittiin? 

Johtopäätöksissä arvioin tutkimukseni tuloksia pohtien sairastumisen 
elämänmuutoksenaan kokeneiden aikuisten kokemuksien käytännön 
merkityksiä erilaisten oppimislähtökohtien näkökulmasta.  

Aikuiskouluttajana ja kasvatustieteilijänä ajattelen, että 
merkityksellisistä elämänkokemuksista kokoamamme helminauha ei tule 
elämämme aikana koskaan täysin valmiiksi. Saatamme joutua keräämään 
karanneita helmiä moneen kertaan, sillä elämään kuuluu yllätyksellisyys. 
Tutkimukseni tavoitteena oli koota aineistostani kirjoittajien omakohtaisia 
kokemuksia, joiden pohjalta voitaisiin ymmärtää paremmin elämänmuutoksen 
läpikäyneiden ihmisten oppimista. Tuloksissani toin esille, että kirjoittajat 
kertoivat yllätysten keskellä elämästään erilaisia sisäisiä tarinoita, jotka 
kuvaavat heidän ymmärrystään oman oppimisensa lähtökohdista. 
Elämänmuutosprosessin etenemisen lainalaisuudet huomioiden niistä voidaan 
päätellä, millaiset voimavarat ja selviytymiskeinot kunkin kirjoittajan ajattelun 
taustalla ovat vaikuttaneet.  

Elämänmuutokset edesauttavat kokonaisvaltaista oppimista, sillä 
ne sisältävät merkitysten pohdintaa (Merriam ym. 2007, 215-216). Tutkimukseni 
toi esille konkreettisia esimerkkejä siitä, miten omien kokemusten reflektoinnin 
avulla voidaan sairastumisen johdosta muuttuneissa olosuhteissa koota 
merkityksellisistä kokemuksista yhä uudenlaista sisäistä tarinaa. ”Reflektion 
käsitteen myötä korostuu aiempien kokemusten kriittisen pohdiskelun 
merkitys uusien toiminta- ja ajattelutapojen oppimisessa. Reflektiossa kokemus 
käännetään oppimiseksi kokemusten syvän pohdinnan, aktiivisen 
uudelleenarvioinnin ja tulkinnan kautta” (Silkelä 1999, 45). Oppimisprosessiin 
kuului joitain vaiheita, jotka toistuivat valitusta selviytymisvoimavarasta 
riippumatta. Näitä olivat pyrkiminen itsensä ymmärtämiseen: TUNNEN 
SINUT, uuden identiteetin rakentaminen: KASVAN SISÄISESTI sekä oman 
toiminnan ja omien elämänvalintojen pohtiminen ja perusteleminen suhteessa 
ympäristöön: OLEMME ERILAISIA. Tuloksia kuvatessani jaoin aineistoni 
näiden otsikkojen alle. Nyt palaan samojen otsikoiden avulla tarkastelemaan 
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koko aineistoani: vetäen yhteen kirjoitelmissa toistuvia, merkitykselliseksi 
koettuun oppimiseen johtaneen ajatteluprosessin eri vaiheita ja avaten niihin 
liittyen omien tulkintojeni taustoja. 

TUNNEN SINUT. Informaaleissa, elämän eteen tuomissa 
olosuhteissa ja tapahtuneissa tilanteissa herää oppimisen kannalta tärkeitä 
ajatuksia, joiden pohdinnan avulla ihminen käsittelee kaikkea sitä, mitä elämän 
varrella on käyty läpi (Dominicé 1995, 221-222). ”Psyykkinen työ on jokapäiväistä, 
pelon siirtämistä jonnekin kauas…” ”Entinen ei jatku, identiteetti muuttuu. Elämä 
sysää syrjään…”(228) Varsinkin sairastumisen alkuvaiheessa joudutaan 
monenlaisten yllätysten eteen. Entiset säännöt eivät yhtäkkiä enää pädekään. 
Tuloksistani voidaan havaita, miten tämä kävi tavalla tai toisella ilmi kaikista 
kirjoitelmista. 

Tulkintani mukaan, erilaisia voimavaroja hyödyntäen, kaikissa 
aineistokseni valituissa kirjoitelmissa etsittiin vastauksia samaan kysymykseen: 
Kuka minä olen elämänmuutoksen jälkeen? Kertojasta riippuen kysymykseen 
saatiin erilaisia vastauksia. Metsäpellon ja Feldtin artikkelin mukaan 
tarinamuotoisen identiteetin muotoutumista pohjustavatkin yksilölliset piirteet, 
taipumukset ja muutoksiin sopeutumistavat. (Metsäpelto & Feldt 2009, 22.) 
Tutkimustuloksistani voi konkreettisesti havaita, miten erilaiset ihmiset 
valitsivat persoonallisuutensa ja yksilöllisten voimavarojensa avulla 
suhtautumistapansa uusiin tilanteisiin.  

Elämänmuutosprosessin edetessä, opittaessa tilanteista reflektion 
avulla, aiemmat suhtautumistavat saattoivat myös muuttua. Ajattelua 
pysyvällä tavalla muuttavat kokemukset kuvattiin merkityksellisiksi, esim. 
todeten, että ilman niitä oppimisesta seuranneita muuttuneita asenteita ei 
välttämättä edes olisi tiedostettu. ”Elämänmuutokseni vaatii ottamaan huomioon 
hitaan elämäntavan, joka hidastuessaan yksinkertaistuu ja selkenee. Se panee 
miettimään, mikä on oikeasti tärkeintä elämässäni. Hidas elämäntapa kannustaa 
kohtaamaan ihmisiä ja ilmiöitä aidosti ja pysähtymään niiden äärelle.”(131)  

Elämää ohjaavaan sisäiseen tarinaan pyrkimistä toiminnan avulla 
Hänninen kutsui draamaksi (Hänninen 1999, 20). Näen draaman hetkien 
paljastuvan erityisesti tutkimukseni tulososioon kehyksiin valitsemissani 
tarinoissa: konkreettisesti kuvatuissa havainnoissa ja teoissa, joiden 
prosessoinnin myötä luotiin uutta identiteettiä, uudenlaista omaa elämää. 
Ymmärrettyään menetyksensä ja opittuaan tuntemaan ja määrittämään 
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voimavaransa kirjoittajat kuvasivat tahtoneensa tavoitella identiteettiä, jonka 
kokisivat muutosten jälkeen enemmän itsensä näköiseksi. Uusista 
lähtökohdista ajatteleminen teki myös tulevaisuuden suunnittelun 
mahdolliseksi. (vrt. Poijula 2009, 150.) Havainnot siitä, mitä oli jo alkuvaiheessa 
opittu, ohjasivat uudenlaisen identiteetin löytymistä. ”Opin kuuntelemaan 
hiljaisuutta. Kuulemaan lintujen laulun. Olemaan yksin.””Opin hyväksymään itseni 
sellaisena kuin olen. Opin tunnistamaan entiset ja uudet vahvuudet itsessäni.” (179) 
  Yhteenvetona tutkimusaineistoni identiteettikuvauksista kävi ilmi, 
että kirjoittajat olivat elämänmuutoksensa ansiosta löytäneet mm. uusia tapoja 
kokea olevansa tarpeellinen ja hyväksytty yhteisön jäsen sekä oppineet 
voimavarojaan hyödyntäen sietämään pelkoa, jota epävarmuus tulevaisuudesta 
heissä aiheutti. Oman kehon antamia viestejä oli opittu kuuntelemaan ja 
arvostamaan. Lisäksi elämänmuutosprosessi oli myös herkistänyt ihmisiä 
tiedostamaan paremmin omia henkisiä tai hengellisiä arvojaan ja saattanut 
heitä kokemaan kasvua ja uudenlaista tietoisuutta sellaisista elämän 
voimavaroista, jotka eivät näy päällepäin. 
  KASVAN SISÄISESTI. Bron totesi, miten biografisessa eli 
elämänkerrallisessa oppimisessa keskeisessä asemassa ovat ajattelu- ja 
kerrontaprosessit. Aikuisen kertoen välittämät johtopäätökset, aprikoinnit ja 
itsereflektiot jakavat omat kokemukset muille ja mahdollistavat sosiaalisen 
vastakaiun saamisen. (Bron 2005, 188-189.) Joissain tekstilainauksissa tulkitsin 
olevan muita kirjoitelmia selkeämmin havaittavissa, mikä ajattelua muutti: 
millaisia olivat juonenkäänteet, eli havainnot omasta oppimisesta, joita tarinasta 
löytyi. Niiden joukosta valitsin kaikkien kolmen tarinatyyppini keskikohtaan 
yhden kirjoittajan kirjoitelmasta kokoamani lainausrykelmän, jonka kehystin 
koko ryhmän ajatteluprosessia havainnollistavaksi ”minitarinaksi”. Valintani 
kuvaa silti absoluuttisesti vain yhden ihmisen ajatuskulkua, enkä tahdo antaa 
sellaista kuvaa, että koko ryhmän ajattelu olisi edennyt aina täysin identtisesti. 
Tämä ei ole edes mahdollista, koska jokaisen elämä muutoksineen on aina 
yksilöllinen.  

Tahdonkin korostaa toivovani, että tutkimustani lähestyttäisiin 
kriittisesti, pitäen mielessä, että se kuvaa tämänhetkiseen ymmärrykseeni 
pohjautuvaa tulkintaa. Tavoitteenani oli muutamiksi tarinatyypeiksi 
kokoamieni kertomusten avulla herättää ajatuksia siitä, miten erilaisista 
voimavaroista käsin voitaisiin käytännössä havainnoida yksilöllistä oppimista. 
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Aineistoani olisi voinut yhdistellä narratiivisiä menetelmiä hyödyntäen monilla 
muillakin tavoilla, joiden kautta olisi päädytty erilaisiin aihepiireihin ja 
oppimiskuvauksiin. Tutkimukseni luotettavuus perustuu siihen, miten tarkasti 
ja selkeästi olen osannut kuvata sen kulkua ja perustella päätymistäni niihin 
ratkaisuihin, joita olen tutkijana tehnyt. (vrt. Polkinghorne 1995; Webster & 
Mertova 2007.) 

Valtaosa aineistooni valitsemistani kirjoitelmista oli kirjoitettu 
positiiviseen sävyyn. Tämä johtunee valintakriteeristäni: kirjoittajat olivat jo 
hyväksyneet tilanteensa ja käyneet lävitse tietyt, selviytymistä ja uuden 
oppimista edesauttavat kriisiprosessin vaiheet. (vrt. Bron 2005, 189.) Tarinoiden 
joukossa olikin esimerkiksi useita sankaritarinoita, joissa alussa 
ylitsepääsemättömiltä näyttäneistä vaikeuksista selvittiin ja uusi elämä alkoi jo 
näyttää melko valoisalta. Löytynyttä Sankari- identiteettiä kuvattiin mm. 
tunteiden haltuunottamisen kautta tapahtuneena dramaattisena oppimisena: 
”Putosin kuiluun, mutta nousin.” (5)  

Toista tarinatyyppiä kuvasivat taistelutarinat, joita kirjoitelmista 
löysin useita. Niissä Taistelijan asenteen, suomalaisen sisun, avulla kuvattiin 
tilanteita, joissa oman toiminnallisuuden ”vastustajat” kohdattiin yhä 
uudelleen rohkeasti. Periksi ei annettu. Tämänhetkistä elämää ja jatkossa 
selviytymistä suunniteltiin kannustamalla itseä ja muita: ”Airoista älä hellitä, 
vaikka olisi miten korkeat aallot” (94). Kirjoitelmien joukossa oli hyvin erilaisin 
keinoin kerrottuja tarinoita. Näiden kahden yleisimmän itse nimeämäni 
esimerkin lisäksi tunnistin kirjoittajien joukosta harvinaisempiakin tyyppejä; 
esimerkiksi ajattelussaan yhä epätoivon ja toivon väliin jääneitä Epävarmoja: ”En 
pelkää kuolemaa. Pelkään elämää tämän vamman kanssa…” (86) ja 
elämänkokemuksistaan kulttuurillisesti suotavaksi tulkittavaa mallitarinaa 
kertomaan pyrkiviä Reippaita: ”Henkisesti vahvana odotan innolla tulevaisuutta ja 
elän täysillä tätä päivää. On ihana olla elossa.” (179) 

Särökokemusten voidaan katsoa ohjanneen kirjoittajia uuden 
oppimiseen, koska he niitä mietittyään löysivät tapahtuneista asioista 
uudenlaisia merkityksiä. Uuden särötilanteen kohdalla aiemmista 
kokemuksista näytti olleen heille hyötyä. Eräs kirjoittaja kuvasi tätä mm. 
kertomalla ensimmäisestä sairaudesta selviämisen opettaneen hänelle paljon 
sellaista, mitä ilman myöhemmässä vaiheessa tapahtunut toisen 
pitkäaikaissairauden diagnosointi olisi tuntunut mahdottomalta kestää (99).   
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”Vaikka kokemus on oppimisen perusta, se ei suoraan johda 
oppimiseen. Oppijan täytyy sitoutua oppimiseensa” (Silkelä 1999, 45). 
Sairastuminen elämänmuutoksena sai kirjoittajat havahtumaan syvällisellä 
tasolla ja sitoutti heidät muuttamaan arvojaan. Merkitykselliseksi 
elämänohjeeksi kuvattiin yleisesti ajatusta: Carpe diem- tartu hetkeen. ”Kyllä 
sellaisista sairauksista selviäminen antaa tarpeen elää täysillä jokainen uusi päivä. Se 
antaa myös valtavan kiitollisuuden tunteen sydämeen.””Aloin elää, kun en 
kuollutkaan.” (176) Useat kirjoittajat vastasivat tutkimuskysymyksiini 
kirjoittamalla edellä lainatun kaltaisesti, hyvin vahvoin sanoin oppineensa, 
miten elämä on elettävä nyt, jokaisesta hetkestä on pidettävä kiinni, sillä 
koskaan ei tiedä, milloin itse kunkin aika täällä maan päällä on lopussa. 
Kiitollisuutta ja elämänrohkeutta koettiin ymmärrettäessä miten vaikeista 
vaiheista oli jo selvitty. Vaikutti siltä, että tunteisiin, asenteisiin ja henkisyyteen 
pohjautuvissa voimavaroissa omaa oppimista tunnistettiin ja kuvattiin muita 
oppimistarinaluokkia voimallisemmin sanankääntein, mikä saattaa kuvata 
niiden avulla opittujen asioiden syvällistä laatua. (ks. Merriam ym. 2007, 206-
207.)    

OLEMME ERILAISIA. Yhteenvetona voidaan sanoa, että 
tutkimusaineistossani pohdittiin kautta linjan eri tavoin ”terveet vs. sairaat”- 
dikotomiaa. Komulaisen ja Siivosen mukaan oman elämäkerran kertomista 
voidaankin tarkastella reflektiivisenä prosessina, jossa eletyn elämän aikana 
neuvotellaan toistuvasti omasta paikasta yhteisöiden ja elinpiirin osana. Jotkin 
ominaisuudet erottavat tai yhdistävät ihmistä toisiin nähden ja näitä 
määritellen luodaan positioita. Positioiden rakentaminen kuvaa samalla minän 
rakentumista: erilaiset neuvotellut positiot antavat tai ottavat pois sosiaalisia 
resursseja ja tuovat tietoa siitä, mihin ihmisen katsotaan pystyvän ja mihin ei. 
(Komulainen & Siivonen 2011, 36.) Kyvykkyyden kokemukset ja oma asema 
ympäröivän kulttuurin osana määritetään siis näiden neuvotteluiden kautta. 
Tutkimuksessani tämä tuli esille aineistoni kirjoittajien sisäisistä tarinoista 
tulkitsemanani kysymyksenä: Mihin kategoriaan kuulun- terveisiin vai 
sairaisiin? 

Osittain samankaltaisista kokemuksista huolimatta kirjoittajien 
yksilöllinen suhtautuminen heille tapahtuneisiin asioihin ja omaan rooliinsa 
ympäröivän kulttuurin osana tuli tutkimuksessani esille mm. voimavarojen, 
persoonallisten piirteiden ja sosiaalisten mielipiteiden valossa. Osa 
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tutkimukseeni valituista kirjoittajista kritisoi terveydenhuollon toimintaa mm. 
heikosti toimivan tiedonvälityksen suhteen. Tämä ongelma on tullut esille 
myös aiemmissa tutkimuksissa. Tiedonvälityksen vähäisyys sosiaali- ja 
terveydenhuollon taholta saattaa osittain johtua Mikkosen mukaan siitä, että 
esimerkiksi tukihenkilö- ja vertaistukitoiminta kuuluu virallisesti kolmannen 
sektorin piiriin, eikä viranomaistoiminnassa aina tunneta tämän toiminnan 
sisältöjä. (Mikkonen 2009, 185.)  

Somerkiven tutkimus puolestaan osoitti eri kuntien välillä olevan 
eroja kuntoutukseen liittyvien asioiden ja asiakkaan oikeuksien toteutumisessa, 
mistä johtuen osassa hänen aineistonsa kertomuksista kuvattiin taisteluita 
tiedon- ja palveluiden saannin puolesta. (Somerkivi 2000, 209.) Kuten näissäkin 
tutkimuksissa, myös omassani havaitsin kirjoittajien kuvaavan kokemuksiaan 
yksilöllisistä; kulttuurillisista ja henkilökohtaisista lähtökohdista käsin. 
Kulttuurillisesti hyväksytyksi määriteltävällä tavalla asiaa lähestyvä kirjoittaja 
totesi: ”Ihminen on kuitenkin hämmästyttävän sopeutuvainen. Myös sairaana voi elää 
hyvää elämää, jos on omatoiminen ja kun auttajina ovat herttaiset, ystävälliset ihmiset 
ja nerokkaasti suunnitellut koneet, joiden armoilla mutta myös hellässä hoidossa 
oleminen on kiitoksen arvoinen mahdollisuus- ei mikään ikävä pakko.” (41) 

Toiset kirjoittajista koettivat sairaudestaan huolimatta pyrkiä 
pärjäämään terveiden maailmassa kuin olisivat yhä itsekin terveitä. Heille oli 
tärkeää kokea samanarvoisuutta, säälittynä tai poikkeustapauksena olemista 
tuli välttää kaikin tavoin: ”Taistelen sitä mielikuvaa vastaan, että vammaiset… 
olisivat säälittäviä, rumia, laiskoja tai muuten vain huonompia kuin terveet ihmiset. 
Pyrin huolehtimaan ulkonäöstäni aivan yhtä huolellisesti kuin ikäiseni terveet sinkut, 
jopa paremmin.” (195)  

Yhteisössä hyväksytyksi tulemisen tarvetta kokevan yksilön 
vastakohdaksi Csikszentmihalyi kuvaili differentioitunutta yksilöä, jolle 
sosiaalisen yhteisön edustamat näkemykset aiheuttavat vastareaktion. Tällöin 
itsenäisyyden ja riippumattomuuden tarpeet korostuvat. (Csikszentmihalyi, 
2006, 300-301.) Näin kokeneet kirjoittajat eivät aina olisi edes jaksaneet olla 
sosiaalisia, koska oma elämänmuutostilanne poikkeavuuksineen olisi ollut 
helpompi kestää yksin. Silti sairaudesta johtuvan avuntarpeen vuoksi omat 
tunteet oli pakko siirtää sivuun ja hakea muilta apua. Jotkut kirjoittajat 
kuvasivat turhautumistaan ”terveiden” taholta kokemaansa 
ymmärtämättömyyteen ja välinpitämättömyyteen. Kirjoittaessaan ”terveiden ja 
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sairaiden maailmojen välisestä erosta” he totesivat löydösteni tekstilainauksissa 
esimerkiksi, että ellei sairaalamaailmassa ole vahva ja jaksa pitää koko ajan 
puoliaan, ei siellä selviydy (103), (111); ”Sairaalassa vallitsevat kirjoittamattomat 
selviytyjien lait.”(228). Tällä tavoin kirjoittaneet toivat esille huolensa siitä, miten 
avuttomaksi ja yksin jätetyksi sairastunut ihminen itsensä terveydenhoidon 
asiakkaana saattaa kokea. 

Puolimatka muistuttaa, miten tiiviisti tunteet ja arvot liittyvät 
reflektoivaan ajatteluumme: ”Elämän tarkoituksen näkökulma asettaa arvot 
tärkeysjärjestykseen ja ohjaa tunne- elämän suuntautumista. Riittävän 
merkityksen puuttuessa ihmistä hallitsee tarkoituksettomuuden tunne joko 
tiedostetusti tai tiedostamatta. Jos ihminen ei ole kosketuksissa henkisiin 
tunteisiinsa, hän ei tiedosta, mikä on hänelle tärkeintä ja mikä tekee hänen 
elämästään mielekästä” (Puolimatka 2011, 238). Kirjoittajat olivat elämää 
muuttaneiden kokemustensa kautta oppineet kuuntelemaan omia tunteitaan ja 
tekemään niiden pohjalta sellaisiakin ratkaisuja, joiden kuvasivat olleen 
aiemmin itselleen epätavanomaisia. Muuttunut ajattelu tulikin selkeästi esille 
juuri tämän kaltaisissa toteamuksissa: ”Kaikista vaikeinta on hakea apua toiselta 
ihmiseltä, kun on itse pärjännyt elämässä. Mutta täytyy ajatella, että ei avun 
pyytäminen ole heikkoutta vaan viisautta.” (86)  

Lukiessani erilaisia asenteenmuutoskuvauksia koin, että kirjoittajat 
olivat heille tapahtuneiden muutosten ansiosta löytäneet aiemmista 
ajattelutavoistaan poikkeavan tai laajentuneen näkökulman, joka monesti yllätti 
heidät itsensäkin. Merkityksellistä, transformatiivista oppimista tapahtui 
hyvinvoinnin kokemusta tukevalla tavalla omien voimavarojen tunnistamisen 
kautta. Tulin tutkimuksessani siihen johtopäätökseen, että eri voimavarojen 
tunnistamisen ja hyödyntämisen avulla voidaan elämänmuutoksen 
läpikäyneitä ihmisiä ohjata löytämään heille yksilöllisesti merkityksellisiä 
oppimiskokemuksia.    

8.2 Pohdintaa luotettavuudesta ja eettisyydestä 

Tässä pro gradu- työssä oppimista motivoivat ja tukevat tekijät esiteltiin 
voimavarojen avulla. Teoriaosassa toin esille haasteita ja erityispiirteitä, joita 
sairastuminen elämänmuutoksena oppimisvalmiuksille asettaa ja kuvasin, 
miten olennaista osaa selviytymistä tukevat voimavarat 
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ajattelunmuutosprosessissa näyttelevät. Tarinatyyppikuvausten avulla 
havainnollistin tuloksissani, miten tutkimusaineistooni kuuluvien oppijoiden 
ajatteluprosessin kuvaus kirjoitelmissa eteni. Uusi elämäntilanne oli kaikkien 
kohdalla ”otettava haltuun” opettelemalla tuntemaan se, mikä on muuttunut. 
Kokemuksia reflektoitiin ja sen myötä havaittiin, miten oma ajattelu on 
muuttunut. Omia kokemuksia verrattiin kaiken aikaa muuttuneista 
olosuhteista esille pyrkivään havaintoon: ”Kaikki olemme erilaisia, jokainen 
tavallaan.”(26)  

Omakohtaiset kokemukseni olivat tutkimuksen teossa hyödyksi, 
sillä itse samankaltaista kokeneena koin pystyväni ymmärtämään, miltä 
elämänmuutos oli kirjoittajista tuntunut. Asiantuntijuus aiheen suhteen saattoi 
myös lisätä tulkintojeni luotettavuutta. Toisaalta tiedostin työni aihepiiriä 
valitessani ottavani riskin, sillä kovin henkilökohtainen suhde tutkimuksen 
kohteeseen voidaan nähdä jossain määrin myös tieteellistä objektiivisuutta 
heikentäväksi tekijäksi. Työni edetessä kritisoinkin siksi tulkintojani 
säännöllisesti. Eettisesti laadullisen tutkimuksen teon periaatteisiin, kuten 
avoimuuteen, rehellisyyteen ja tutkimuskohteen kunnioittamiseen 
pohjautuvalla kirjaamisella tahdoin osoittaa, että olen tutkijana tietoinen 
valitsemani menetelmän sudenkuopista.  

Pidin mielessäni myös Cohenin, Manionin ja Morrisonin 
muistutuksen erilaisten dokumenttiaineistojen olemisesta usein valikoiden 
kirjoitettuja. Tällöin kirjoittaja on saattanut tarkoituksella jättää jotain tietoa 
kertomatta tai kirjoittanut aiheesta jokin muu vastaanottaja kuin tutkija 
mielessään. (Cohen, Manion & Morrison 2007, 203.) Narratiivisen tutkimuksen 
viehätys ja haaste pohjautuu juuri kokemuksellisuuden ja todellisuuden 
vuoropuheluun. Pidin tulkintoja tehdessäni koko ajan kiinni ajatuksesta, että 
jokainen ihminen ymmärtää kokemansa aina omista lähtökohdistaan käsin. 
Tietynlaiseen tietämättömyyteen pyrkimisen katsotaan edesauttavan sitä, että 
tutkijan omat ennakko- oletukset vaikuttaisivat tulkintoihin mahdollisimman 
vähän (Salo 2008, 68). 

Elämänkertatutkimus, kuvatessaan usean yksittäisen ihmisen 
tarinoita, mahdollistaa samalla erilaisten näkökulmien julkitulon. (Erkkilä 2009, 
199-201.) Pidän tästä syystä löydöksiäni tärkeinä ja koen Ayalonin (1995) 
selviytymisvoimavaranäkökulman avulla tuoneeni esille sairastumisen 
elämänmuutoksenaan kokeneiden oppimisesta olennaisia asioita. Uskon, että 
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pienimuotoinen tutkimuskin voi olla tärkeä silloin, kun sen avulla tuodaan 
kokemuksellisista ilmiöistä esille jotain arvokkaaksi tai merkitykselliseksi 
koettua. Omassa tutkimuksessani toin esiin kirjoittajille todellisia, 
merkityksellisiksi kuvattuja kokemuksia, heidän sanojaan lainaten. Tämän 
katson lisäävän tutkimukseni luotettavuutta, tuoden löydöksiini verisimilitudea, 
eli todentuntuisuutta. Avoimuuteen ja luotettavuuteen pyrin myös 
tutkimukseni kulun huolellisen ja tarkan kirjaamisen ja havainnollistamisen 
kautta. (vrt. Webster & Mertova 2007, 4.)  

Tahdoin kuvata tilanteita objektiivisesti, tutkimuskohteideni 
näkökulmasta. Narratiivinen tutkimus voi kattaa myös myytit, joista kulttuuri 
ympärillämme koostuu sekä erilaiset informaalit kertomukset, jotka syntyvät 
vuorovaikutustilanteissa (Webster & Mertova 2007, 6-7). Muutamista 
kirjoitelmista kävi selkeästi ilmi kirjoittajan toive, että hänen kuvaamansa asiat 
esille tullessaan voisivat herättää keskustelua ja tällä tavoin mahdolliset 
julkitulleet epäkohdat pystyttäisiin kenties korjaamaan. Narratiiviselle 
tutkimukselle tyypillisesti löydökset pohjautuvat tulkinnoilleni. Pohjaan 
ajatteluani teorioihin ja aiempiin tutkimuksiin, joista kerron tutkimukseni 
viitekehysosiossa ja joihin viittaan analyysin edetessä. Tällä tavoin tavoitteenani 
on kuvata tulkinnallista ajatusprosessiani ja asettaa löydökseni avoimesti 
lukijan arvioitavaksi.     

Csikszentmihalyi totesi iän ja tilanteiden vaikuttavan 
arvomaailmamme priorisointiin. (Csikszentmihalyi, 2006, 300.) 
Tutkimuksessani ei ollut nahdollisuutta verrata ihmisten kokemuksia iän tai 
sukupuolen pohjalta anonyymiteetin säilyttämisen vuoksi. Olisikin 
mielenkiintoista tutkia tarkemmin, millaisia tulkintoja samasta aineistosta voisi 
tehdä vertaillen taustalla vaikuttavia kulttuurisia ja sosiaalisia tarinavarantoja 
eri- ikäisten ja –taustaisten miesten ja naisten näkökulmista. Lisäksi jäin 
miettimään, millaista lisäarvoa tutkimukselleni olisi tuonut erilaisten 
yksilöllisten oppijatyyppien tarkempi narratiivinen määrittely, jonka 
tarkoituksella jätin tässä pro gradu- työssä laajemmassa mittakaavassa 
tekemättä; esimerkinomaista mainintaa johtopäätösteni Kasvan sisäisesti- osiossa 
lukuunottamatta.  

Sisällyksekäs tutkimusaineistoni olisi mahdollistanut monenlaisen 
tutkimusotteen käytön. Koin erityisen haastavaksi valita tutkimustehtäväni 
kannalta tarkoituksenmukaisimman analyysimenetelmän, jonka avulla 
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aineistosta löydettävissä olevat merkitykselliset oppimiskokemukset sekä 
tulisivat riittävän kattavasti esille, että samalla kiteytyisivät pro gradu- 
tutkimuksen mittoihiin. Tiedettäessä (mm. Webster ja Mertova 2007), että 
kertomukseksi muotoutuneen kriittisen elämäntapahtuman voidaan katsoa 
paljastavan jonkinlaisen muutoksen kertojan ymmärryksessä tai 
elämänkatsomuksessa tuntui minusta luonnolliselta kiinnittää huomioni 
muuttuneen ajattelun kuvauksiin. Webster ja Mertova jatkavat, että tapahtunut 
on mahdollisesti vaikuttanut kertojan suorituskykyyn joko työ- tai 
yksityiselämässä tai se on muulla tavoin järkyttävällä tavalla vaikuttanut 
kertojan mieleen. Kyseessä on siis lähes aina elämää muuttava tapaus, jonka 
myötä saamiaan kokemuksia kertoja Websterin ja Mertovin mukaan voi 
tunnistaa ainoastaan jälkeenpäin. (Webster & Mertova 2007, 74.)  

Päädyin pitkällisen harkinnan myötä tutkimuskysymysteni 
pohjalta luomaan erilaisista oppimisen tavoista ja niitä ohjaavista voimavaroista 
tarinatyypit ja tällä tavoin kuvaamaan voimavaroista etenevää oppimista 
kirjoitelmista valitsemieni kolmen aihepiirin sisällä. Koska kirjoitelmat ovat 
kirjoittajansa kuvauksia kokemuksistaan, jotka on sidottu tiettyyn paikkaan ja 
tilanteeseen, tutkijan perehtyneisyys aiheeseensa ja sen tulkintaan väistämättä 
korostuu. Koen tulosteni esittämisessä onnistuneeni vastaamaan asettamiini 
tutkimuskysymyksiin, silti tekemättä aineistostani liian suppeita 
johtopäätöksiä. Tarinallinen näkökulma toi mielestäni parhaiten esille elämää 
muuttaneiden kokemuksien merkityksiä kirjoittajien suulla. Kertomusten eri 
vaiheiden kautta saatoin huomioida parhaani mukaan niitä voimavaroja, 
olosuhteita ja lähtökohtia, joita kirjoitelmien taustalta paljastui.    

Alkaessani tutkimusprosessini koin, että erityisistä lähtökohdista 
avautuvien oppimismahdollisuuksien tutkimukselle on tilausta. Tutkimukseni 
myötä tämä ajatukseni vahvistui. Olisi mielestäni tarpeen jatkaa sen pohtimista, 
miten sairastuneiden parissa toimivien tietämystä eri yhteistyötahoista 
voitaisiin lisätä. Kun ihmisten resurssit huomioitaisiin kokonaisvaltaisesti, 
voitaisiin elämänmuutoksesta selviytymistä sitä kautta tukea yhä paremmin. 
Uskon, että mitä enemmän tietoa elämänmuutoksestaan eri tavoin oppineiden 
aikuisten oppimistavoista ja –mahdollisuuksista kulttuurillisesti jaamme, sitä 
enemmän luomme uusia oppimisen mahdollisuuksia kaikenlaisille oppijoille. 
Tietämyksen lisääntyessä voimme avartaa yleisellä tasolla ymmärrystä siitä, 
mikä rikkaus elämänmuutoksellisiin oppimiskokemuksiin kätkeytyy.  
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8.3 Loppusanat 

Tutkimukseni osoitti eri tavoin, miten uhkaavalta elämää muuttava 
sairastuminen ihmisestä tuntuu. Elämän helminauhaa on yhtäkkiä katseltava 
aivan uusin silmin, jolloin joudumme punnitsemaan siihen kuuluvien helmien 
arvoa. Merkitykselliset, elämäämme muuttavat kokemukset ovat kuitenkin 
kaikki arvokkaita, sillä ne opettavat ajattelemaan syvällisellä, 
transformatiivisella tavalla. Ilman niitä emme ehkä löytäisi kaikkia omia 
voimavarojamme, joihin turvaten voimme uskaltautua hyppäämään uudelleen, 
heittäytymään kohti uutta alkua, nousemaan siivillemme.  
 
”Siiville nostetut 
 
Me, lennossa väsyneet 
siipirikkoiset 
kiersimme kehää  
häkeissämme 
suljetuin silmin 
Tummien pilvien alla 
aurinko piiloutui 
ilon sävel katosi 
puhalsi kylmät tuulet. 
 
Loputon ei ole kylmän valta 
roudan alla elämä sykkii 
Auringon säde pilven takaa  
viestitti toivoa 
lämmöstä, ilosta 
uudesta kesästä. 
 
Häkkimme ovi avautui 
siipemme sidottiin 
Varovasti räpyttelimme 
vieläköhän tästä 
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lentoon noustaisiin 
Etäällä siinsi sinitaivas 
auringon lämpö 
suven lempeä kosketus 
 
Ehyin siivin liitelimme 
kukin tahoillemme 
Pysymmekö ilmassa 
säilyykö ilo ja nauru? 
Ei kukaan maahan putoa 
Kämmen, joka 
ruokkii taivaan linnut ja 
vaatettaa kedon kukkaset 
ottaa vastaan myös 
lennossa väsyneet 
On kiitoksen aika. (<-59)”  
 
Yllä oleva runo kiteyttäköön oman elämänmuutoksellisen ajatusprosessini 
kulun tätä tutkimusta tehdessäni. Olipa elämäni helminauha sitten tällä 
hetkellä millainen hyvänsä, se on aina kesken, alati altiina muutoksille. Hyvä 
niin. Sillä juuri muutokset pakottavat pysähtymään, reflektoimaan syvällä 
tavalla ja tekemään rohkeitakin valintoja uusista lähtökohdista käsin. Haluan 
kiittää kaikkia sairastumisestaan elämänmuutos- kirjoituskilpailuun 
kirjoittaneita, kohtalotovereitani, jotka kirjoitelmiensa kautta tulivat jakaneeksi 
kanssani henkilökohtaiset, tuskalliset, koskettavat, hauskat ja voimauttavat 
kertomuksensa siitä, miten sairastuminen elämänmuutoksena on heihin 
vaikuttanut. Toivon sydämestäni teille kaikkea hyvää!   
 
-Kiitos. 
 
 
 
 
 
 



 73 

 

LÄHTEET 

Aittola, T. 1998. Aikuisten oppiminen arkielämän ympäristöissä. Teoksessa P. 
Sallila & T. Vaherva (toim.) 1998. Arkipäivän oppiminen. 
Aikuiskasvatuksen 39. vuosikirja. Helsinki: BJT kirjastopalvelu, 59-
89.  

Alheit, P. 1998. Two challenges to a modern concept of lifelong learning. 
Teoksessa P. Alheit & E. Kammler (toim.) Lifelong learning and its 
impact on social and regional development: contributions to the 
first European conference on lifelong learning, Bremen 3-5 october 
1996. Bremen: Donat, 31-41. 

Antikainen, A., Houtsonen, J., Kauppila, J. & Huotelin, H. 1996. Living in a 
learning society. London: Falmer Press.  

Antikainen, A. & Komonen, K. 2003. Elämäkerta ja elämänkulku kasvatuksen ja 
aikuiskasvatuksen sosiologiassa. Teoksessa P. Sallila (toim.) 
Elämänlaajuinen oppiminen ja aikuiskasvatus. Aikuiskasvatuksen 
44. Vuosikirja. Kansanvalistusseura. 

Ayalon, O. 1995. SELVIYDYN! Yhteisön tuki ja selviytyminen. Helsinki: 
Mannerheimin lastensuojeluliitto. 

Bron, A. 2005. Understanding learning processes through adult education 
theory. Teoksessa S. M´Hammed & L. Koski (toim.). Searching for 
the meaning of education and culture. Joensuu: Joensuu University 
Press, 181-192. 

Bruner, J. 2009. Culture, mind, and education. Teoksessa K. Illeris (toim.) 
Contemporary Theories of Learning. Learning theorists in their 
own words. London: Routledge, 159- 168. 

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. 2007. Research methods in education. 
Sixth edition. Routledge. 

Csikszentmihalyi, M. 2006. Kehittyvä minuus. Visioita kolmannelle 
vuosituhannelle. Helsinki: Rasalas kustannus. 

Dausien, B. 1998. Education as biographical construction? Narration, gender 
and learning- a case study. Teoksessa P. Alheit & E. Kammler 
(toim.) Lifelong learning and its impact on social and regional 



 74 

development: contributions to the first European conference on 
lifelong learning, Bremen 3-5 october 1996. Bremen: Donat, 507-526.  

Dominicé, P. F. 1995. Koulutuselämäkertojen laatiminen ryhmäreflektion 
välineenä. Teoksessa J. Mezirow, ym. (toim.) Uudistava oppiminen. 
Kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa. Helsinki: Miktor, 214-232. 

Erkkilä, R. 2009.  Narratiivinen kokemuksen tutkimus: koettu paikka, tarina ja 
kuvaus. Teoksessa J. Perttula & T. Latomaa (toim.) Kokemuksen 
tutkimus. Merkitys- tulkinta- ymmärtäminen. Tampere: Juvenes 
Print, 195- 226. 

Feldt, T. & Mäkikangas, A. 2009. Selviytymiskeinot ja niiden käyttöä suuntaavat 
persoonallisuuden ominaisuudet. Teoksessa R-L. Metsäpelto & T. 
Feldt (toim.) Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset 
perusteet. Jyväskylä: PS- kustannus, 93-109. 

Field, J. 2012. Learning from our lives. Viitattu 27.8.2013. 
http://www.academia.edu/1298375/Learning_from_our_lives  

Heikkinen, H. 2002. Narratiivisuus- ei yksi vaan monta tarinaa. Teoksessa H. 
Heikkinen & L. Syrjälä (toim.) Minussa elää monta tarinaa. 
Kirjoituksia opettajuudesta. Helsinki: Kansanvalistusseura, 184-197. 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2010. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 
Hänninen, V. 1999. Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Tampere: Tampereen 

yliopistopaino. 
Hänninen, V. 2002. Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Viitattu 13.9.2013.  

http://uta17kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/67873/951-
44-5597-5.pdf?sequence=1  

Hänninen, V. & Valkonen, J. 1998. Tarinat, sairaudet ja kuntoutuminen. 
Teoksessa V. Hänninen & J. Valkonen (toim.) Kunnon tarinoita. 
Tarinallinen näkökulma kuntoutukseen. Tutkimuksia 59/98. 
Helsinki: Yliopistopaino, 3-20. 

Jarvis, P. 2008. Democracy, lifelong learning and the learning society. Active 
citizenship in a late modern age. Lifelong learning and the learning 
society, volume 3. Routledge.  

Komulainen, K. & Siivonen, P. 2011. Erottelevan kykykäsityksen valta 
aikuisopiskelussa. Teoksessa A. Eteläpelto, T. Heiskanen & K. 
Collin (toim.) Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa. 
Aikuiskasvatuksen 49. vuosikirja. Kansanvalistusseura, 32-54.  



 75 

Korkalainen, A. & Kokko, K. 2008. Psykologinen näkökulma aikuisiän 
hyvinvointiin ja siihen kytkeytyviin tekijöihin. Psykologia 43, 261-
276.  

Kujala, T. 2007. Kerronnallinen tutkimus opettajien ikääntymisestä. Teoksessa 
E. Syrjäläinen, A. Eronen & V-M. Värri (toim.) Avauksia laadullisen 
tutkimuksen analyysiin. Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy- 
Juvenes Print, 13-39.  

Leinonen, J. 2011. Elämänmuutos biografisen oppimisen mahdollisuutena 
reflektiivisessä modernissa. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. 
Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitos. 

Luokittelu aineiston analyysimenetelmänä. Viitattu 9.8.2013. 
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelm
apolku/aineiston-analyysimenetelmat/luokittelu  

Malinen, A. & Laine, T. 2009. Keskusteluja oppimisen moniulotteisuudesta. 
Teoksessa A. Malinen & T. Laine (toim.) Elävä peilisali- aikuista 
pedagogiikkaa oppimassa. Helsinki: Kansanvalistusseura, 130-146. 

Merikivi, P. 2003. Matkalla kohti omaa itseä- merkittävät oppimiskokemukset 
naisten subjektiviteetin rakentajina. Tampere: Yliopistopaino.  

Merriam, S. B., Caffarella R. S & Baumgartner, L. M. 2007. Learning in 
Adulthood. A comprehensive guide. Third edition. San Francisco, 
CA: Jossey-Bass. 

Metsäpelto, R-L. & Feldt, T. 2009. Persoonallisuuden käsite psykologiassa. 
Teoksessa R-L. Metsäpelto & T. Feldt (toim.) Meitä on moneksi. 
Persoonallisuuden psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS- 
kustannus, 13-29. 

Mezirow, J. 1995. Kriittinen reflektio uudistavan oppimisen käynnistäjänä. 
Teoksessa J. Mezirow, ym. (toim.) Uudistava oppiminen. Kriittinen 
reflektio aikuiskoulutuksessa. Helsinki: Miktor, 17-37. 

Mikkonen, I. 2009. Sairastuneen vertaistuki. Kuopion yliopiston julkaisuja E. 
Yhteiskuntatieteet 173. Kuopio: Kopijyvä. 

Palosaari, E. 2007. Lupa särkyä. Kriisistä elämään. Helsinki: Edita. 
Poijula, S. 2009. Selviytymisen psykologiaa. Teoksessa U-M. von Hertzen 

(toim.) Minun tieni. Kuinka selvisin pahimmasta. Helsinki: WSOY. 



 76 

Polkinghorne, D. 1995. Narrative configuration in qualitative analysis. 
Teoksessa J.A. Hatch & R. Wisniewski (toim.) Life History and 
Narrative. Qualitative studies series 1. The Falmer Press, 5-23. 

Puolimatka, T. 2011. Kasvatus, arvot ja tunteet. Helsinki: Suunta- Kirjat. 
Rinne, R. 2003. Elinikäisen oppimisen retoriikka ja koulutuspolitiikka. 

Teoksessa P. Sallila (toim.) Elämänlaajuinen oppiminen ja 
aikuiskasvatus. Vapaan sivistystyön 44.vuosikirja. 
Aikuiskasvatuksen ja tutkimuksen seura. Helsinki: 
Kansanvalistuseura, 219-246. 

Rinne, R., Mäkinen, J., Olkinuora, E. & Suikkanen, A. 2006. Linda ja elinikäisen 
koulutuksen muuttuvat lähtökohdat. Teoksessa J. Mäkinen, E. 
Olkinuora, R. Rinne & A. Suikkanen (toim.) Elinkautisesta työstä 
elinikäiseen oppimiseen. Keuruu: PS- kustannus,11-23. 

Ruishalme, O. & Saaristo, L. 2007. Elämä satuttaa- kriisit ja niistä selviytyminen. 
Helsinki: Tammi. 

Ruusuvuori, J., Nikander, P. & Hyvärinen, M. 2010. Haastattelun analyysin 
vaiheet. Teoksessa J. Ruusuvuori, P. Nikander & M. Hyvärinen 
(toim.) Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino, 9-36. 

Salo, U-M. 2008. Keskustelu, kertomukset ja performatiivisuus. Teoksessa R. 
Kaasila, R. Rajala, & K. E. Nurmi (toim.) Narratiivikirja: menetelmiä 
ja esimerkkejä, 68-104.   

Silkelä, R. 1999. Persoonallisesti merkittävät oppimiskokemukset. Tutkimus 
luokanopettajiksi opiskelevien oppimiskokemuksista. Joensuun 
yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja n:o 52. Joensuu: Joensuun 
yliopistopaino. 

Somerkivi, P. 2000. ”Olen verkon silmässä kala” Vammaisuus, kuntoutuminen 
ja selviytyminen sosiaalisen tuen verkostoissa. Kuopion yliopisto, 
Sosiaalitieteiden laitos, vammaistutkimusyksikkö. Helsinki: 
Valopaino Oy. 

Syrjäläinen, E., Eronen, A. & Värri, V-M. 2007. Johdanto. Teoksessa E. 
Syrjäläinen, A. Eronen & V-M. Värri (toim.) Avauksia laadullisen 
tutkimuksen analyysiin. Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy- 
Juvenes Print, 7-12. 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 
Helsinki: Tammi. 



 77 

Tuomisto, J. 1998. Arkipäiväoppiminen aikuiskasvatuksen ja elinikäisen 
oppimisen kontekstissa. Teoksessa P. Sallila & T. Vaherva (toim.) 
1998. Arkipäivän oppiminen. Aikuiskasvatuksen 39. vuosikirja. 
Helsinki: BJT kirjastopalvelu, 30-58.  

Webster, L. & Mertova P. 2007. Using Narrative Inquiry as a Research Method. 
An introduction to using narrative analysis in research on learning 
and teaching. Routledge.  

WHO, terveyden määritelmä. Viitattu 19.5.2012. 
http://www.who.int/about/definition/en/print.html 



 78 

LIITE 1: KOOSTE‐ ESIMERKKI YHDESTÄ AINEISTONI KIRJOITELMASTA 

7:  
(Pun. tekstillä alussa tutkijan muistiinpanot kirjoitelmasta myöhemmin tapahtuvan 
lainausten analyysin ja tulkinnan avuksi)  
-sisäinen tarina ja voimavarat: luovuus, elämäkerran- ja lapsuudesta 
kirjoittaminen  
-identiteetin muutoskuvausta kelpaamattomasta taiteilijaksi 
 
”Ihmisellä pitää olla unelmia. Minäkin unelmoin koko pitkän ja syvän 
masennuksen ajan. Vaikka mieleni täyttävänä ajatuksena olikin toive 
kuolemasta, oli silti muitakin toiveita. Mies, jonka kanssa olin kerran luvannut 
jakaa myötä-, ja vastamäet, tulisi kanssani luolaan. Meillä olisi karhuntaljat, 
joihin hautautuisimme. Sitten vaan nukkuisimme ja odottaisimme armahtavaa 
kuolemaa.” 
 
”Tunsin suurta rauhaa istuessani mielenterveystoimiston odotushuoneessa. 
Jotain lopullista ja peruuttamatonta oli nyt tapahtumassa.” 
”Lääkäri katsoi huolestuneena silmiini, tai oikeastaan lävitseni, siltä minusta 
tuntui.” 
 
”Kelalla yritin täyttää paperia.” 
”Istuin nurkassa ja itkin. ” 
”Vein paperin luukulle ja jatkoin itkuani. –Tähän tarvitaan vielä allekirjoitus, 
sanoi virkailija lempeästi. Jälkeenpäin tajusin, miten lähellä täydellistä 
luhistumista olin ollut sillä hetkellä. Edes nimikirjoitusta en jaksanut kirjoittaa 
loppuun asti.” 
 
”Unen myötä vaivuin takaisin lapsuuteen.” 
”Istuin kirjoittamaan niistä.” 
”Olin löytänyt uuden kanavan. Rajattomat mahdollisuudet.” 
”Pääsin mukaan nettikirjoituspiiriin.”  
”Vaikeista kokemuksista kirjoittaminen söi voimia, joita minulla ei ollut. Niiden 
vastapainoksi löysin sadut.”  
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”Muutakin tapahtui. Ennen kirjan julkaisemista ”naapurin akat” neuvoivat 
miten pitäisi olla, ja moittivat minua kun lapset kulkivat eriparilapasissa. 
Heidän silmissään olen nyt kirjailija ja tietysti hieman erikoinen.”  
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LIITE 2: TIENI TUTKIJANA 

 


