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Tutkimuksen aiheena oli elämän tarkoituksellisuuden kokemuksen ja sisällön yksilölliset ja yleiset 
merkitykset  vapaaehtoistyöhön  osallistuvilla  eläkeikäisillä.  Päätutkimusongelmana  esitettiin 
millaisia elämän tarkoituksellisuuden kokemuksia, sisältöjä ja merkityksiä yksilöt nostavat esille. 
Tutkimuksessa  selvitettiin,  millä  tavalla  vapaaehtoistyössä  toimiminen  sijoittuu  elämän 
tarkoituksellisuuden kokemuksen muiden sisältöjen joukkoon, millaisia merkityksiä yksilöt antavat 
vapaaehtoistyöntekijänä  toimimiselle  ja  millainen  yhteys  näillä  merkityksillä  on  heidän  elämän 
tarkoituksellisuuden  kokemukseensa.  Tutkimuksen  kohderyhmänä  olivat  yli  60-vuotiaat  kotona 
asuvat vapaaehtoistyöhön osallistuvat eläkeläiset. Tutkittaviksi valikoitui 14 eläkeläisnaista, jotka 
osallistuivat vapaaehtoistöihin vaihtelevasti. Tutkittavien ikäjakauma oli 61–77 vuotta.  Tutkimus-
menetelminä oli  puolistrukturoitu  teemahaastattelu  sekä yksi likert-tyyppinen kysymys ja  avoin 
kysymys  elämän  tarkoituksellisuuden  kokemuksen  määrästä  ja  syystä.  Tutkimusaineisto 
analysoitiin  fenomenologisen  psykologian  kokemuksen  tutkimusmenetelmällä.  Analyysi  oli 
kaksivaiheinen,  yksilökohtaisten  merkitysverkostojen  ja  yleisen  merkitysverkoston  analyysi. 
Kyselylomakkeiden  vastauksia  verrattiin  haastatteluaineistoon  yksilö-  ja  yleisellä  tasolla. 
Tutkimuksen tuloksena olivat 14 yksilökohtaista merkitysverkostoa, joista muodostui kolme yleistä 
merkitysverkostotyyppiä.  Elämän  tarkoituksellisuuden  kokemukset,  sisällöt  ja  syyt  esitettiin 
yksilötasolla  yksilökohtaisissa  merkitysverkostoissa.  Näitä  merkityksiä  olivat  elämän  arvot  ja 
tavoitteet sekä suhtautuminen menneisyyteen, tulevaisuuteen, elämään ja kuolemaan. Tutkimuksen 
ennakko-oletus, että elämän tarkoituksellisuuden merkitykset voidaan tiivistää muutamaan yleiseen 
merkitysverkostoon  toteutui,  mutta  tiivistyksessä  menetettiin  merkitysten  ja  sisältöjen 
moninaisuutta.  Elämän  tarkoituksellisuuden  sisällöt  olivat  yksilöllisiä  kokemuksia,  joita  kaikki 
tutkitut kykenivät erottelemaan ja sanallistamaan. Yleiset merkitysverkostot jakautuivat kolmeen 
tyyppiin,  joissa  elämän  tarkoituksellisuuden  kokemukset,  sisällöt  ja  merkitykset  tiivistyivät 
arvomaailman  mukaan:  1.  Toimeliaat  ja  perhekeskeiset,  2.  Elämä  kulkee  kulkuaan;  terveyttä 
korostavat, perhekeskeiset ja omaa kuolemaansa pohtineet ja 3. Aktiiviset ja terveyttä korostavat. 
Merkitysverkostotyypeille 1. ja 2. muodostui lisäksi päätyypin alatyypit. Tulokset tukivat käsitystä, 
että elämän tarkoituksellisuuden sisällöt ovat yksilöllisiä ja antoivat tukea käsitykselle läheisistä 
ihmisistä  elämän  tarkoituksellisuuden  kokemuksen  tärkeimpänä  sisältönä.  Elämän 
tarkoituksellisuuden  kokemukseen  liittyviä  merkityksiä  vapaaehtoistyölle  annettiin  eniten 
yksilökohtaisissa  merkitysverkostoissa,  joista  muodostui  merkitysverkostotyyppi  1.  ja  sen 
alatyyppi.  Näitä merkityksiä olivat elämään tarkoitusta ja sisältöä tuova toiminta-alue sekä  eräs 
elämän  tarkoitukselliseksi  kokemisen  syy.  Tyypissä  2.  vapaaehtoistyön  merkitys  oli  yksilön 
sosiaalisuuden mahdollistava toiminta. Ennakko-oletus vapaaehtoistyöntekijyyden olemisesta yksi 
elämän tarkoituksellisuuden kokemuksen sisällöistä ja merkityksistä osoittautui osittain oikeaksi, 
mutta yksilöstä riippuvaksi.

Avainsanat: elämän tarkoituksellisuus, vapaaehtoistyö, ikääntyneet, eläkeikä, fenomenologisen 
psykologian tutkimusmenetelmä, puolistrukturoitu teemahaastattelu
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1. JOHDANTO

Useimmat ihmiset pohtivat olemassaoloaan ja elämänsä tarkoitusta jossain vaiheessa elinkaartaan. 

Pohdinta  voi  olla  filosofinen,  uskonnollinen  tai  tunteisiin  sekä  maailmankatsomukseen  liittyvä. 

Psykologiassa elämän tarkoituksellisuuden pohdinta  liitetään usein vanhuuteen ja ikääntymiseen 

(Erikson,  1994;  Tornstam  1994).  Tämän  tutkimuksen  tavoitteena  on  tutkia  elämän 

tarkoituksellisuuden kokemuksen ja sisällön yksilöllisiä ja yleisiä merkityksiä vapaaehtoistyöhön 

osallistuvilla  eläkeikäisillä.  Elämän  tarkoituksellisuuden  käsite  perustuu  Viktor  Franklin 

kirjoituksiin,  jotka  pohjautuvat  hänen  kokemuksiinsa  ja  havaintoihinsa  natsien  vankina 

keskitysleirillä  toisen  maailmansodan  aikana  (Frankl,  1965).  Hän  uskoi  ihmisen  kykyyn 

eksistentiaaliseen  elämän  tarkoituksellisuuden  kokemuksen  etsintään,  vaikka  olosuhteet  olisivat 

haastavat  (Frankl,  1965;  Frankl  1986).  Tästä  etsinnästä  voi  seurata  elämän tarkoituksellisuuden 

kokemus olosuhteista riippumatta.

1.1. Elämän tarkoituksellisuus

Elämän  tarkoituksellisuuden  käsitettä  käytettäessä  on  tärkeää  erottaa  toisistaan  kaksi  erilaista 

näkökulmaa.  Takkisen  (2000)  mukaan  elämän  tarkoituksellisuuden  kokemus  on  yksilön  oma 

tulkinta  elämänsä  merkityksellisyydestä.  Elämän  tarkoitus  voidaan  käsittää  myös  filosofisena 

kysymyksenä,  kuten Monty  Python -elokuvan nimessä  The Meaning of  Life.   Tässä pro  gradu 

-tutkielmassa käytetään termiä elämän tarkoituksellisuus, joka voidaan johtaa käännöksenä Franklin 

(1986,  1982,  1965)  käyttämästä  termistä  meaning  in  life. Tätä  termiä  käytettiin  muun  muassa 

Ikivihreät-projektissa  (mm.  Suutama,  2006;  Takkinen,  2003).  Suomenkielisessä  kirjallisuudessa 

aiheesta esiintyy myös termi elämän merkityksellisyys ja englanninkielisessä kirjallisuudessa muun 

muassa termit purpose in life, personal meaning ja existential meaning.

Elämän  tarkoituksellisuus  voidaan  nähdä  ihmisen  elinkaaren  aikana  kehittyvänä  ja 

muuntuvana  tapahtumana  (Reker  &  Wong,  1988).  Sitä  ei  ole  välttämätöntä  sitoa  mihinkään 

ikäkauteen.  Franklin  (1965;  1986)  mukaan  elämän  tarkoituksellisuuden  kokemuksen  etsiminen 
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itsessään on tärkeää, ja hän korostaa sitä perusmotivationaalisena voimana ihmisen elämässä. Hän 

ei siis sido itse elämän tarkoituksellisuuden kokemusta, sen syntymistä tai etsintää kiinteästi tiettyyn 

ikään. 

Ikään sidottuja kuvauksia elämän tarkoituksellisuuden synnystä on esitetty. Reker, Peacock 

ja  Wong  (1987)  kuvaavat  elämän  tarkoituksellisuuden  kokemuksen  syntyä  iäkkäillä  siten,  että 

vanhuudessa  on  mahdollista  katsoa  elämää  taaksepäin  ja  löytää  tarkoitus  elämän  aiemmista 

saavutuksista.  Tässä  käsityksessä  voidaan nähdä yhteys  Tornstamin  (1994)  ja  Eriksonin  (1994) 

teorioihin.  Näiden  teorioiden  varassa  jää  epäselväksi,  syntyykö  elämän  tarkoituksellisuuden 

kokemus  sen  etsinnästä  elinkaaren  aikana  tai  menneisyyden  muistelemisen  avulla.  Tärkeän  ja 

tutkimisen arvoisen elämän tarkoituksellisuuden kokemuksesta tekee se, että sillä on todettu olevan 

merkitystä  ja  yhteys  ihmisen  terveyteen  (mm.  Takkinen,  Suutama  &  Ruoppila,  2001),  sen 

kokemiseen  (Reker,  Peacock  &  Wong,  1987;  Takkinen  &  Ruoppila,  2001b)  ja  psyykkiseen 

hyvinvointiin (Debats, Drost & Hansen, 1995).

Takkinen  (2003)  tiivistää  elämän  tarkoituksellisuuden  tunteen  elämän  mielekkyyden 

kokemukseen. Frankl (1986) korostaa, että myönteiset ja kielteiset kokemukset yksilön elämässä ja 

yksilön elämäänsä suhtautumisen tapa, ovat merkityksellisiä tarkoituksellisuuden tunteen synnyssä, 

ja  siinä,  koetaanko  kokemukset  elämään  tarkoitusta  tuoviksi. On  hyvä  muistaa,  että  elämän 

mielekkyys ei  tarkoita  samaa kuin onnellisuus (Antonovsky,  1988).  Vaikeassa tilanteessa olevat 

henkilöt  voivat  löytää elämälleen tarkoituksen olosuhteista  riippumatta  (Frankl,  1965,  1986).  Ja 

elämän  tarkoituksellisuuden  kokemus  voi  säilyä  huolimatta  menetyksistä  ja  muutoksista 

toimintakyvyssä (Frankl, 1965; Wong, 1989).

Elämänsä  tarkoitukselliseksi  kokevaa  henkilöä  voidaan  kuvata  suuntautuneeksi  johonkin 

sellaiseen kohteeseen, joka synnyttää hänessä eheyden, yhteyden ja merkityksellisyyden tunteita 

(Takkinen,  2003).  Toisaalta  ihmisen  elämän  tarkoituksellisuuden  kokemus  voidaan  tiivistää 

Franklin (2005) lausahdukseen, "...tarkoituksen tarkoitus on näyttää tietä olemiselle". Antonovskyn 

(1988)  teorian  kannalta  elämänsä  tarkoitukselliseksi  kokeva  henkilö  kokee  oman  elämänsä 

emotionaalisesti  ymmärrettäväksi,  ja  elämän  vaatimukset  koetaan  haasteina,  joihin  kannattaa 

panostaa ja sitoutua.

Antonovskyn  (1980)  salutogeenisen  teorian  koherenssin  käsitteessä  tarkoituksellisuus  on 

tärkeässä  asemassa.  Salutogeeninen  malli  on  terveyttä  korostava.  Koherenssin  tunne  kuvataan 

yksilön  kokonaisvaltaisena  suhtautumisena  elämään,  jossa  yksilö  voi  olla  varma  sisäisten  ja 
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ulkoisten ilmiöiden ennakoitavuudesta  (Antonovsky,  1980).  Koherenssin käsite  jaetaan kolmeen 

ulottuvuuteen, jotka ovat kognitiivinen, välineellinen ja motivationaalinen ulottuvuus (Antonovsky, 

1988).  Motivationaalinen  ulottuvuus  sisältää  elämän  ilmiöiden  tarkoituksellisuuden  ja 

merkityksellisyyden  (Antonovsky,  1980,  1988).  Antonovskyn  koherenssin  motivationaalinen 

ulottuvuus on siis hyvin lähellä elämän tarkoituksellisuuden käsitettä. Hän luettelee neljä elämän 

osa-aluetta,  jotka  liittyvät  merkittävästä  motivationaaliseen  ulottuvuuteen:  sisäiset  tunteet, 

välittömät  henkilökohtaiset  ihmissuhteet,  aktiivisuus  ja  eksistentiaaliset  pohdinnat  (Antonovsky, 

1988).

Elämän  tarkoituksellisuuden  kokemusta  on  eritelty  muillakin  tavoin  kuin  Antonovskyn 

salutogeenisen  teorian  kautta.  Hyvin  erilaisen  nelijaottelu  löytyy  Krausen  tutkimustuloksista. 

Krause  (2007,  2009)  on  tutkinut  elämän  tarkoituksellisuuden  yhteyksiä  mm.  kuolemaan  ja 

sosiaaliseen tukeen. Hän liittää tutkimuksessaan elämän tarkoituksellisuuden kokemuksen osaksi 

menneisyyden arvioinnin (Krause,  2009).  Tämä ulottuvuus on yhteneväinen aiemmin esiteltyjen 

Eriksonin ja Tornstamin ikääntymisen teorioiden kanssa, jotka korostavat ikääntymiseen liittyvää 

elämän tarkastelua.

Elämän tarkoituksellisuuden kokemus ja tunne ei kuitenkaan ole yksiulotteinen ilmiö. Arvot 

esiintyvät ulottuvuutena useamman tutkijan työssä. Krause (2004, 2009) jaottelee tutkimuksissaan 

elämän  tarkoituksellisuuden  laajemmin  neljään  ulottuvuuteen:  arvot,  tarkoitus,  tavoitteet  ja 

menneisyyden arviointi.  Rekerin ja Wongin (1988) mukaan elämän tarkoituksellisuuden voidaan 

ajatella olevan läheisessä yhteydessä etenkin henkilökohtaisten arvojen kanssa.

Frankl (1986) on hahmotellut  kolme erilaista arvoryhmää, joista voidaan löytää elämälle 

tarkoitus. Hän kuvaa arvoja yleisiksi tarkoituksiksi ja tarkoitusmahdollisuuksiksi, joita ihmisen on 

mahdollista löytää ja niillä täyttää elämänsä tarkoituksen (Frankl, 2005). Arvojen kolmijaottelu on 

luovat  arvot,  elämysarvot  ja  asennearvot,  joista  korkeimmaksi  määritetään  viimeksi  mainitut 

(Frankl,  2005).  Asennearvot  nähdään  Franklin  kuvauksessa  ihmisen  asennoitumisena 

väistämättömään, kuten kohtaloonsa ja kärsimykseensä. Asennearvojen kautta perustellaan elämän 

säilyminen tarkoituksellisena loppuun saakka.

Arvot taasen esiintyvät Rekerin ja Wongin (1988) teoriassa siten, että ne nähdään elämän 

tarkoituksellisuuden  rakennusperustaksi  kokemusten  ja  uskomusten  kanssa.  Krause  (2009) 

tähdentää, että arvot ovat koodeja ja standardeja, jotka määrittävät toivottuja ajatuksia ja toimintaa. 

Toisaalta  tarkoituksen  tunne  nousee  mahdollisuudesta  nähdä  arvojen  taustalla  olevat  syyt  ja 
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aikomukset sekä sen ymmärtämisestä, miten nämä koodit ja standardit sulauttavat yksilön osaksi 

suurempaa sosiaalista elämää.

Depats, Drost ja Hansen (1995) havaitsivat osana tutkimustaan, että Antonovskyn käsitteen 

motivationaalinen  ulottuvuus  yhdistettiin  kolmeen  kategoriaan:  yhteydessä  olemiseen  itsensä, 

toisten  ja  maailman  kanssa.  Hedberg,  Brulin  ja  Aléx  (2009)  tiivistivät  aineistostaan  elämän 

tarkoituksellisuuden neljään pääteemaan:  positiivinen näkökulma elämään, eläminen yhteydessä 

jumalaan, merkittävien aktiviteettien olemassaolo ja ainoastaan olemassa oleminen. Hedbergin ym. 

(2009) tutkimuksessa oli kvalitatiivinen asetelma ja haastateltavat olivat 85-vuotiaita tai vanhempia 

naisia, joten yleistettävyys muihin tutkimuksiin jää vähäiseksi. Mielenkiintoista on, että ainoastaan 

olemassa  olemisen  -teema yhdistyi  henkilöihin,  joiden  testitulokset  viittasivat  alhaiseen  elämän 

tarkoituksellisuuden kokemukseen.

Trombetti  (2005)  toteaa  tutkimuksessaan,  että  tärkeä  asia  elämän  tarkoituksellisuuden 

kokemuksen kannalta  menneisyydessä ja nykyisyydessä oli ystävällisyys ja anteliaisuus muiden 

hyväksi.  Yleisesti  ottaen  yksilöt  kokivat  tyydytystä  siitä,  että  tiesivät  toisten  hyötyvän 

ystävällisyydestään  (Trombetti,  2005).  Voidaan  pohtia,  millä  tavalla  tämä  ystävällisyys  ja 

anteliaisuus voisi ilmetä ihmisten välillä. Yksi kanava tällaisen elämäntavan toteuttamisessa voisi 

olla vapaaehtoistyö.

Vanhuus voidaan nähdä aikana, jolloin elettyä elämää arvioidaan. Erikson (1994) esittelee 

vanhuuden  kehitysvaiheena,  jolloin  ihminen  tasapainoilee  saavuttaen  eheyden  tai  päätyen 

epätoivoon. Tämän kehityskriisin päätyminen jompaankumpaan tai jonnekin siltä väliltä olevaan 

lopputulokseen  riippuu  henkilön  eletyn  elämän  tarkastelun  onnistumisesta.  Ikääntyminen  ja 

vanhuus voidaan nähdä myös muulla tavalla.  Tornstamin (1994)  gerotranssendenssiteoria  kuvaa 

henkilön  oman  elämän  tarkastelua.  Gerotranssendenssiteorian  mukaan  vanhuus  ilmenee  aikana, 

jolloin ihminen tarkastelee elämäänsä uudesta näkökulmasta itseensä ja maailmaan. Kun elämän 

syvällinen  pohdinta  on  ollut  osa  transsendenssiprosessia,  voidaan  saavuttaa  gerotranssendenssin 

tila, josta yleensä seuraa lisääntynyt elämään tyytyväisyys.

Teorioiden  ero  voidaan  nähdä  niiden  eri  aikaperspektiiveissä.  Erikson  (1994)  kiinnittää 

huomiota  elämän  tarkastelussa  menneisyyden  arviointiin,  kun  taas  Tornstam  (1994)  kiinnittää 

huomion uuden näkökulman muodostamiseen ja  sen tulevaisuuteen suuntautumiseen.  Kumpikin 

teoria kuitenkin korostaa henkilöön itseensä ja hänen elämäänsä kohdistuvaa pohdintaa sekä elämän 

arvioinnin  onnistumisen  seurauksena  syntyvää  hyvettä,  kuten  viisaus  ja  tyytyväisyys  elämään. 
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Tällainen elettyyn elämään kohdistuva pohdiskelu voidaan liittää myös elämän tarkoituksellisuuden 

etsintään.  Eriksonin viisauden käsite  vaikuttaa olevan hyvin lähellä  elämän tarkoituksellisuuden 

löytämisen käsitettä.

Elämän tarkoituksellisuuden tutkimus on viime aikoina ollut kvantitatiivisesti painottunutta 

(Trombetti,  2005), vaikka useissa tutkimuksissa on käytetty myös kvalitatiivista aineistoa, kuten 

haastatteluja  ja  avoimia kysymyksiä  (mm. Depats  ym.,  1995;  Krause,  2004,  2009;  Park,  2002; 

Takkinen,  2000;  Trombetti,  2005).  Haastatteluaineisto  on  kuitenkin  usein  näissä  tutkimuksissa 

luokiteltu,  jotta sen käyttö kvantitatiivisessa analyysissä on mahdollista.  Takkinen (2000) toteaa 

tutkimuksessaan, että elämän tarkoituksen kokemusta tutkittaessa erilaiset menetelmät täydentävät 

toisiaan  ja  niiden  käyttö  yhdessä  näyttää  vahvistavan  tutkimuksen  validiteettia.  Elämän 

tarkoituksellisuuden  yhteyttä  elämän  muihin  osa-alueisiin  on  tarkoituksellistakin  tutkia 

kvantitatiivisin  menetelmin,  mutta  elämän  tarkoituksellisuuden  sisällöllisistä  ja  yksilöllisistä 

merkityksistä voidaan saada rajallinen kuva kvantitatiivisilla menetelmillä.

Elämän tarkoituksellisuuden tutkimiseen on kehitetty erilaisia kyselyitä kuten PIL (Purpose 

in Life test),  joka on hyvin käytetty itsearviokysely,  Battistan ja Almondin kehittämä LRI (Life 

Regard  Index)  ja  Viktor  Franklin  teoriaan  perustuva  monidimensioinen  mittari  LAP (The  Life 

Attitude  Profile)  (Reker  &  Wong,  1988).  Elämän  tarkoituksellisuuden  tutkimisessa  on  käytetty 

myös  MLQ-kyselyä  (Meaning  in  Life  Questionare),  joka  on  aiemmin  mainittuja  uudempi  10- 

osainen mittari elämän tarkoituksellisuuden havainnoimiseen ja etsintään (Steger, Frazier, Kaler & 

Oishi, 2006).

Antonovskin  (1988)  koherenssikyselyä,  eli  elämän johdonmukaisuuskyselyä,  on  käytetty 

myös  tutkimuksissa  elämän  tarkoituksellisuuden  kokemuksesta.  Se  ei  ole  kuitenkaan  kehitetty 

suoranaisesti elämän tarkoituksellisuuden tutkimiseen, vaan laajemmin kartoittamaan koherenssin 

tunnetta.  Tutkimuksissa  on  raportoitu,  että  koherenssikyselyn  pidemmällä  tarkoituksellisuus-

asteikolla  on  korkea  reliabiliteettikerroin  (Reker  &  Fry,  2003)  ja  koherenssikysely  ja 

haastattelukysymykset  elämän  tarkoituksellisuuden  tunteesta  antavat  suuntaisia  vastauksia 

(Takkinen,  2000;  Takkinen  &  Ruoppila,  2001a).  Useat  elämän  tarkoituksellisuuden  tunteen 

tutkimiseen kehitetyistä kyselyistä vaikuttavat mittaavan saman asian eri puolia ja antavan saman 

suuntaisia  tuloksia  (Reker  & Fry,  2003).  Useissa  tutkimuksissa  validiteetti  on  kuitenkin  jäänyt 

oletuksen varaan (Reker, 2005).

Elämän  tarkoituksellisuudesta  on  verrattain  helppoa  löytää  tutkimustietoa,  jossa 
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tutkimuksessa käytettyjä erilaisia mittareita vertaillaan. Vaikka tällainen tutkimus on tarpeellista, 

voidaan nostaa esiin kysymys, milloin itse ilmiön tutkimiseen olisi otettava uusia näkökulmia ja 

tapoja.  Tällaista  on  ehdottanut  myös  Takkinen (2000).  Takkinen ja  Ruoppila  (2001b)  käyttivät 

elämänviivaa tutkimuksessaan, jossa elämän tarkoituksellisuuden mittaukset sijoitettiin mm. kahden 

ulottuvuuden  (subjektiivinen  vastaan  objektiivinen)  tasoon.  Tässä  tutkimuksessa  elämän 

tarkoituksellisuuden  mittaukset  sijoittuivat  subjektiiviselle  puolelle,  mikä  osoittaa  elämän 

tarkoituksellisuuden kokemuksen tärkeyttä yksilön koettuun hyvinvointiin.

Suoranaisia  kvalitatiivisia  tutkimuksia  aiheesta  oli  huomattavasti  hankalampi  löytää. 

Kokemuksen  tutkiminen  on  haastavaa,  mutta  tähän  on  kehitetty  menetelmiä,  kuten  tässä 

tutkimuksessa  käytetty  Perttulan  (1995,  1998,  2000)  fenomenologinen  metodi.  Laadullisia 

menetelmiä, kuten sisällönanalyysin menetelmää elämän tarkoituksellisuuden tutkimuksessa ovat 

käyttäneet muun muassa aiemmin mainitussa tutkimuksessa Hedberg ym. (2009). Fenomenologista 

lähestymistapaa  elämän  tarkoituksellisuuden  tutkimuksessa  on  käyttänyt  Trombetti  (2005), 

vaikkakin  lähestymistapa  ei  ole  täysin  samanlainen  kuin  Perttulan  (1995,  1998,  2000) 

fenomenologisen  psykologian  kokemuksen  tutkimisen  metodi.  Takkinen  (2000)  nostaa  esiin 

elämänviiva-tutkimuksen mahdollisena tapana tutkia elämän tarkoituksellisuuden kokemusta.

Kvantitatiivisen  ja  kvalitatiivisen  aineiston  yhdistelmää  elämän  tarkoituksellisuuden 

tutkimuksessa  ovat  käyttäneet  mm.  Depats  ym.  (1995),  Hedberg  ym.  (2009),  Park  (2002)  ja 

Trombetti  (2005).  Tuloksiltaan  nämä  tutkimukset  ovat  moninaisia,  mutta  yhdistetty 

tutkimusasetelma  puoltaa  paikkaansa.  Park  (2002)  totesi,  että  kroonisesta  kivusta  kärsivien 

potilaiden  elämän tarkoituksellisuuden kokemuksen asteella  oli  merkitystä  hoidon onnistumisen 

kannalta,  ja  siinä  mitkä  tulokset  saatiin  jatkoseuruusta.  Korkea  elämän  tarkoituksellisuuden 

kokemus  alkumittauksissa  oli  yhteydessä  vähäisempään  masennukseen,  koettuun  kipuun  ja 

liikuntavammaisuuden  asteeseen,  vaikka  alkumittauksien  kivunaste  oli  kaikilla  tutkittavilla 

samankaltainen.  Tämä tulos voidaan tulkita osoitukseksi elämän tarkoituksellisuuden ja  ihmisen 

hyvinvoinnin yhteydestä.

Elämän tarkoituksellisuuden kokemus ja  sisältö  on hyvin henkilökohtaisesti  määriteltävä 

asia. Elämän tarkoituksellisuuden sisällöksi ja lähteeksi on tutkimuksissa löydetty läheiset ihmiset 

(McCarthy,  1983;  Park,  2002;  Suutama, 2006; Takkinen & Suutama, 1999).  Uskonnollisuus on 

usein liitetty elämän tarkoituksellisuuteen (Hedberg ym., 2009; Park, 2002). Toisaalta Ikivihreät-

projektissa  uskonnollisuus  nousi  esille  elämän  voimanlähteenä  ja  läheiset  ihmiset  elämän 
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tarkoituksellisuuden  sisältönä  (Read  &  Suutama,  2008; Suutama,  2006).  Myös  Parkin  (2002) 

tutkimuksessa läheiset ihmiset olivat tärkein elämän tarkoituksellisuuden sisältö ja uskonto vasta 

siitä seuraava. Takkinen ja Ruoppila (2001) löysivät läheiset ihmiset tärkeimmäksi voimanlähteeksi 

tutkimuksensa nuorimmalla kohortilla, kun vanhemmilla kohorteilla tärkein elämän voimanlähde 

oli uskonnollisuus. Elämän voimanlähteissä ja elämän tarkoituksellisuuden kokemuksen syissä voi 

havaita selkeää päällekkäisyyttä. Ovatko siis elämän voimanlähde ja elämän tarkoituksellisuuden 

kokemuksen syyt sittenkään täysin irrallisia toisistaan? Käsitteiden lähekkäisyyden vuoksi ne voivat 

ilmentää  saman asian  eri  puolia  tai  olla  päällekkäisiä  riippuen yksilön kokemuksesta.  Myöskin 

kohorteilla näyttää Takkisen ja Ruoppilan (2001) tutkimuksen mukaan olevan merkitystä.

Elämän  tarkoituksellisuuden  kokemuksen  on  huomattu  olevan  yhteydessä  koettuun 

terveyteen ja fyysiseen aktiivisuuteen (Takkinen, Suutama & Ruoppila, 2001) sekä kuolleisuuteen 

(Krause,  2009).  Tutkimuksissa  on  pyritty  testaamaan  sen  yhteyttä  terveyden  ylläpitoon  ja 

hyvinvointiin (McKnight & Kashdan, 2009). Zika ja Chamberlain (1992) löysivät yhteyden elämän 

tarkoituksellisuuden  ja  psykologisen  hyvinvoinnin  välille.  Depats  ym.  (1995)  tulokset  tukevat 

yksilön kokeman elämän tarkoituksellisuuden merkitystä hyvinvointiin. Tuoreempi tutkimus onkin 

todentanut  elämän  tarkoituksellisuuden  kokemuksen  ja  hyvinvoinnin  välisen  yhteyden  (King, 

Hicks, Krull & Del Gaiso, 2006;  Steger ym., 2006).  Tällainen löydös vahvistaa Franklin (1982) 

näkemystä siitä, että elämän tarkoituksellisuuden kokeminen on keskeistä ihmisen psykologiselle 

hyvinvoinnille.

Takkinen ja Ruoppila (2001) totesivat, että elämän tarkoituksellisuuden tunne on itsenäinen 

riippumatta  kognitiivisesta  toimintakyvystä.  Toisaalta  he  esittävät,  että  ikä  ja  kognitiivinen 

toimintakyky voi ikääntyneillä suunnata motivationaalista pyrkimystä, kuten mahdollisuutta löytää 

syytä elämän tarkoituksellisuuteen.

Elämän tarkoituksellisuuden kokemuksen sanallistamisessa ja arvioinnissa voi olla suuriakin 

vaikeuksia.  Tutkimuksissa  elämän  tarkoituksellisuuden  tasoa  mitattaessa  huomattava  osuus 

vastaajista koki itsearvioinnin vaikeaksi tai syytä elämän tarkoituksen kokemiseen ei osattu nimetä 

(Read & Suutama, 2008; Takkinen & Suutama, 1999). Vaikka arvio elämän tarkoituksellisuuden 

kokemuksesta  osattiinkin  antaa,  saatettiin  kokemuksen  syyn  nimeäminen  mieltää  vaikeaksi 

(Takkinen, 2000). Elämän tarkoituksellisuuden arviointi on koettu ongelmalliseksi myös Takkisen, 

Suutaman  ja  Ruoppilan  (2001)  tutkimuksessa.  Tämä  ilmenee  esimerkiksi  Ikivihreät-projektissa 

suhteellisen korkeana en tiedä/ei tarkoituksellinen eikä tarkoitukseton -valinnan tehneiden osuutena, 
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joka  oli  jopa  24,3%  vuoden  1988  kohortilla  (Suutama,  2006).  Tämä  onkin  haasteena  elämän 

tarkoituksellisuuden tutkimukselle.

Toisaalta Trombetti (2005) totesi, että kaikki tutkittavat, nuoret (iän ka=22,09 v) ja vanhat 

(79,18  v),  osasivat  ilmaista,  mitä  tarkoittaa  kun  kokee  elämänsä  tarkoitukselliseksi.  Vastaukset 

yleisesti ehdottivat miten tulisi elää, jotta elämä koettaisiin tarkoitukselliseksi. Ehkä itsearvioinnin 

ongelma riippuukin enemmän kysymysten esittämisen tavasta, kuin itse aiheen vaikeudesta.

Elämän tarkoituksellisuuden syiksi yli 65-vuotiailla henkilöillä on löydetty: läheiset ihmiset, 

harrastukset ja työ, terveys ja toimintakyky, psyykkinen hyvinvointi (esim. itsearvostus, luonne ja 

asenne), uskonto, taloudellinen ja aineellinen hyvinvointi, ulkonaiset henkiset asiat (esim. luonto, 

musiikki) sekä elämään liittyvät asiat (esim. elämä itse, elämän arvostus ja elämän eteenpäin meno) 

(mm. Read & Suutama, 2008; Suutama, 2006). Syyt ovat yksilöllisiä, mutta eri ihmiset tuovat esiin 

samoja asioita (Suutama, 2006; Takkinen & Suutama, 1999).

1.2. Vapaaehtoistyö

Erilaisille  vapaaehtoistyön muodoille  sekä  niissä  toimiville  käytetään erilaisia  nimityksiä,  kuten 

vapaaehtoistoiminta,  vapaaehtoistyö,  vertaistoiminta  ja  vertainen.  Tässä  tutkimuksessa 

vapaaehtoistoiminta  käsitetään  Nylundin  ja  Yeungin  (2005)  määritelmän  mukaan,  eli 

vapaaehtoistoiminta  on  palkatonta  ja  vapaasta  tahdosta  toteutettua  yleishyödyllistä  toimintaa. 

Vapaaehtoistoimintaa  voidaan  kuvata  ihmisten  välillä  tapahtuvaksi  palkattomaksi  ja 

vastavuoroiseksi  toiminnaksi,  jonka  yhteydessä  usein  puhutaan  myös  vertaistoiminnasta 

(Rajaniemi, 2011). 

Rajaniemen  mukaan  (2009)  vapaaehtoistoiminta,  yhdistystoiminta  ja  harrastustoiminta 

limittyvät  toisiinsa,  eikä  niiden  rajat  aina  ole  selkeitä.  Tämä  vaikeuttaa  tarkan  määritelmän 

antamista  vapaaehtoistyöntekijälle,  vertaiselle  ja  järjestötoimijalle.  Vapaaehtoistoiminta  ei  ole 

yhtenäinen kokonaisuus (Rajaniemi, 2009) ja eläkeikäiset muodostavat tästä oman monimuotoisen 

joukkonsa (Haarni,  2009,  2010).  Tässä tutkimuksessa vapaaehtoistoimija  voi  olla  muun muassa 

ohjausvastuullinen  tai  vastuuasemassa  oleva  kanssa  harrastaja,  yhdistystoimija,  vertaisohjaaja, 

vertainen, terveyspisteen aktiivitoimija, tukihenkilö, ystävä, järjestöaktiivi tai jo toiminnasta pois 
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jättäytyvä ikääntynyt. Tärkein määritelmä tälle toimijalle on, että hän on jäänyt eläkkeelle, on ollut 

tai  on  mukana  vapaaehtoisessa  ja  palkattomassa  toiminnassa,  joka  voidaan  ajatella 

yleishyödylliseksi.

Ikääntyneet  osallistuvat  vapaaehtoistoimintaan  monessa  eri  muodossa.  Tällaista  on 

esimerkiksi  vertaistoiminta,  yhdistystoiminta,  terveyspistetoiminta,  SPR:n  toiminta  ja  sen 

järjestämä  ystävätoiminta,  seurakunnan  vapaaehtoistyö  ja  rikosuhripäivystys.  Vertaistoiminta  on 

usein ryhmämuotoista ja organisoitua sekä siihen sisältyy yhteisöllistä tukea henkilöiden kesken, 

joita  yhdistää  esimerkiksi  samanlainen  elämäntilanne  (Vuorinen,  Särkelä  &  Peltosalmi,  2006). 

Vertaistoiminta ei ole sidottu tapahtumaan ryhmässä, vaan se voi tapahtua myös kahden henkilön 

välillä tai verkostoissa (Nylund, 2005). Vertaistoimintaa voi olla useiden erilaisten ryhmien kesken 

ja yhdistävä tekijä ihmisten kesken voi olla esimerkiksi ikä tai elämän kokemukset. Terve Kuopion 

(2011)  verkkosivuilla  vertaistoiminnan  tavoitteeksi  todetaan  ikääntyneiden  hyvinvoinnin 

edistäminen.  "Terve  Kuopio  -ohjelma  on  yhteistyöverkosto,  jossa  tavoitteena  on  rakentaa 

kaupungista  lähialueineen hyvinvointiosaamisen keskus (Terve Kuopio,  2012)." Vertaistoimintaa 

kuvataan kaikille avoimena toimintana ja perustettuun vertaisryhmään saavat tulla mukaan kaikki 

halukkaat  ikääntyneet.  Osallistuminen  on  vapaaehtoista,  maksutonta  ja  ryhmä  voi  itse  päättää 

kokoontumisajat (Terve Kuopio, 2011).

SPR:n  ystävätoiminta  perustuu  Punaisen  Ristin  arvoihin.  Toiminta-ajatuksena  on 

ystävätoiminta osana hyvinvointiverkostoa (Punainen Risti - Kuopion osasto, 2011a), jolla pyritään 

lievittämään  yksinäisyyttä  sekä  ehkäisemään  syrjäytymistä  (Punainen  Risti  -  Kuopion  osasto, 

2011a; Punainen Risti  -  Kuopion osasto,  2011b).  Ystäväpalvelu ei  rajoitu vain ikääntyneisiin ja 

heidän  virkistystoimintaansa.  Siihen  kuuluu  tärkeänä  osana,  että  vapaaehtoinen  perehdytetään 

toimintaan (Punainen Risti,  2011b).  Rikosuhripäivystys toimintaan ja  tukihenkilönä toimimiseen 

kuuluu  myös  vapaaehtoisten  koulutus,  ennen  kuin  henkilö  aloittaa  vapaaehtoisena  toimimisen 

(Punainen  Risti,  2011a).  Esimerkiksi  Kuopiossa  vuosina  2000-2003  Yhessä  Immeisiks´ 

-verkostoyhteistyöprojektissa  vapaaehtoistoimijoille  tarjottiin  koulutuksien  lisäksi  mahdollisuus 

henkilökohtaiseen  ja/tai  pienryhmissä  tapahtuvaan  työnohjaukseen  (Merjola-Partanen  &  Perki-

Latvaniemi, 2003). Vapaaehtoistyön palkattomuus ei poista osassa tällaisessa työssä ilmenevää työn 

vaativuutta ja sen seurauksena tarvetta työnohjaukselle.
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1.3. Tutkimuksen tavoitteet

Tässä  tutkimuksessa  pyrittiin  laadullisella  tutkimusmenetelmällä  syventämään  elämän 

tarkoituksellisuuden kokemuksesta saatua tietoa. Pyrkimyksenä oli, että kiireetön haastattelu antaa 

tutkittavalle aikaa pohtia aihetta,  jotta vältettäisiin elämän tarkoituksellisuuden arvioinnin ja sen 

syiden nimeämisen vaikeuden ongelma.

Päätutkimusongelmana  tässä  tutkimuksessa  oli  millaisia  elämän  tarkoituksellisuuden 

kokemuksia,  sisältöjä  ja  merkityksiä  yksilöt  nostavat  esille.  Tutkimusongelmaa  tarkentavina 

kysymyksinä esitettiin kolme alakysymystä: Millä tavalla vapaaehtoistyössä toimiminen sijoittuu 

elämän tarkoituksellisuuden kokemuksen muiden sisältöjen joukkoon? Millaisia merkityksiä yksilöt 

antavat  vapaaehtoistyöntekijänä  toimimiselle?  Millainen  yhteys  näillä  merkityksillä  on  heidän 

elämän tarkoituksellisuuden kokemukseensa?

Ennakko-oletuksena  oli,  että  yksilöiden  elämän  tarkoituksellisuuden  yksilökohtaiset 

merkitysverkostot voidaan tiivistää muutamaan yleiseen merkitysverkostoon. Oletettiin myös, että 

vapaaehtoistyöntekijänä toimiminen on yksi elämän tarkoituksellisuuden kokemuksen sisällöistä ja 

merkityksistä.  Osalla  yksilöistä  se  saa  suuremman  merkityksen  elämän  tarkoituksellisuuden 

kokemisessa kuin muilla yksilöillä.

2. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA MENETELMÄT 

2.1. Tutkittavat

Elämän tarkoituksellisuuden kokemusta on tutkittu eri ikäisillä ihmisillä. Tutkimuksen kohderyhmä 

rajattiin yli 60-vuotiaisiin, ja koska tarkoituksena oli tutkia henkilöitä, joiden toimintakyvyssä ei ole 

rajoitteita, rajattiin haastateltavat kotona asuviin ikääntyneisiin. Suomessa eläkkeelle jääminen on 

liukuvaa,  eivätkä  kaikki  yli  60-vuotiaat  vielä  ole  eläkkeellä,  joten  haastateltaviksi  etsittiin  jo 

eläkkeellä  olevia  vapaaehtoistoimintaan  osallistuvia  henkilöitä.  Vertaisohjaajina  ja 
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vapaaehtoistyössä toimivat ikääntyneet oletettavasti ovat kotonaan asuvia eläkeikäisiä.

Kuopion  seudulla  on  Terve  Kuopio  -ohjelman  mukaan  jo  170  vertaisryhmää  iäkkäille. 

Pelkoni,  ettei  haastateltavia  tavoitettaisi  riittävästi,  oli  aiheeton.  Yhteydenotossani  SPR:ään sain 

lämpimän  vastaanotto  ja  pian  haastateltavia  sitä  kautta.  Tavatessani  vertaisohjaajia  heidän 

kevätkahveillaan  27.4.2011  Kuopiossa  sain  toivottuja  yhteystietoja  haastateltaviksi  halukkailta 

vapaaehtoistyöntekijöiltä. Otin yhteyttä jokaiseen yhteystietonsa jättäneeseen.

Vaikka kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kanssa ei sovittu haastattelua, oli haastateltavia 

yhteensä  15.  Haastateltavista  1  oli  mies  ja  14 oli  naisia.  Ikäjakauma haastateltavilla  oli  61–77 

vuotta. Litterointien avoimen luvun aikana todettiin, että haastattelu H15 oli lyhyt ja sisällöllisesti 

epätäydellinen,  joten  se  ei  ollut  riittävän  kattava  fenomenologisen  psykologian  mukaiseen 

merkitysverkostoanalyysiin.  H15  päätettiin  jättää  tutkimuksen  ulkopuolelle.  Koska  tämä  rajasi 

tutkimuksen  ainoan  miehen  pois  lopullisesta  tutkimusaineistosta,  antaa  tutkimus  kuvan  yli  60-

vuotiaiden eläkeläisnaisten elämän tarkoituksellisuuden kokemuksesta.

Tutkittujen  naisten  eläkkeelläoloaika  haastattelujen  tekohetkellä  vaihteli  4  vuodesta  22 

vuoteen. Naimisissa tai avosuhteessa ja kumppanin kanssa yhteisessä kodissa asuvia haastattelun 

aikana oli 10 tutkittavista ja yksineläjiä oli 4. Lapsia oli 13:lla tutkittavista ja yksi tutkittava oli 

lapseton. Lasten määrä vaihteli nollasta neljään. Lapsenlapsia oli 11:lla tutkittavalla ja lastenlasten 

määrä vaihteli  välillä  0–6.  Koulutustaustakseen 4 mainitsi  korkeakoulututkinnon, ja  10 mainitsi 

korkeimmaksi koulutuksekseen  opistoasteen tai alemman koulutuksen. Kuusi tutkittavaa mainitsi 

saaneensa lisäkoulutusta joko työpaikalta tai hankkineensa sitä itse.

Työelämänkuvauksista  voitiin  erottaa  kolme  ryhmittymää,  joihin  tutkittavat  luokiteltiin: 

terveydenhuollossa ja sosiaalialalla oli työskennellyt 6 tutkittavaa, hallinto- ja toimistotyönalalla 5 

tutkittavaa sekä palvelu- ja kaupallisentyön alalla 3 tutkittavaa.  Useimmin mainittu työtehtävä oli 

terveydenhuollon  hoitoalalta.  Omaan terveyteensä  liittyvistä  sairauksista  tai  ongelmista  mainitsi 

lähes  kaikki  tutkittavat  joitakin ikään liittyviä  muutoksia,  mutta  nämä muutokset  eivät  estäneet 

itsenäistä kotona asumista.

Vapaaehtoistyöhön  osallistumisen  kesto  vaihteli  muutamasta  vuodesta  32  vuoteen. 

Aktiivisuus  vapaaehtoistyössä vaihteli  yhden kurssin vetämisestä  erittäin  aktiiviseen toimintaan. 

Tällaista erittäin aktiiviseksi luokittelemaani vapaaehtoistyöhön osallistumista kuvattiin sitovaksi, 

täysiaikaiseksi  työksi  ja  useita  kertoja  viikossa  tapahtuvaksi  toiminnaksi.  Aktiivinen 

vapaaehtoistyötoiminta vei aikaa, ja siinä oltiin mukana yli kolme kertaa viikossa.
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Vapaaehtoistyössä  toimittiin  ryhmämuotoisessa  toiminnassa,  kuten  esimerkiksi 

vertaisohjaajana  liikuntaryhmässä,  henkilökohtaisella  tasolla,  esimerkiksi  tukihenkilönä  tai 

ystävänä,  sekä  monimuotoisissa  tehtävissä  yhdistystoiminnassa  ja  seurakunnan  toiminnassa. 

Vapaaehtoistyötä tehtiin osana organisaatiota ja toisaalta yksityisenä henkilönä, kuten tarjoamalla 

naapuriapua tai osallistumalla erilaisiin talkootoimintoihin. Vapaaehtoistyöhön osallistumisen aste 

vaihteli  suuresti  eri  vapaaehtoistyön  alueilla.  Muutama  haastateltavista  kertoi  vapaaehtoistyön 

olleen jo osa nuoruutta, esimerkiksi erilaisten talkootöiden muodossa. Koska tarkoituksena oli saada 

kuva vapaaehtoistyöhön osallistuvien ikääntyneiden elämän tarkoituksellisuuden kokemuksesta, ei 

vapaaehtoisyöhön osallistumisen aktiivisuus vääristänyt aineistoa, vaan ennemminkin kuvasi tätä 

vapaaehtoistyöntekijöiden moninaista perusjoukkoa kattavammin.

2.2. Tutkimuksen kulku

Aloitin  tutkimuksen  koehaastattelemalla  yhden  vapaaehtoistyöhön  osallistumattoman 

eläkeläisnaisen  ja  yhden  vapaaehtoistyöhön  osallistuvan  eläkeläisnaisen.  Ensiksi  mainittu  ei 

lukeudu  tutkittaviin.  Vapaaehtoistyöhön  osallistumattoman  eläkeläisnaisen  koehaastattelin 

testatakseni  haastattelurunkoa  ja  harjoitellakseni  tulevia  haastattelutilanteita.  Tavoitin  hänet 

koehaastateltavaksi  yhteisten  tuttavien  kautta.  Koehaastateltava  oli  kuitenkin  minulle  ennalta 

tuntematon henkilö.

Liitin  vapaaehtoistyössä  mukana  olevan  eläkeläisnaisen  haastattelun  tutkittavien 

haastattelujen joukkoon, koska se ei eronnut laadultaan, kestoltaan ja haastattelurungoltaan muista 

tutkimushaastatteluista. Tämän vapaaehtoistyössä mukana olevan toisen koehaastateltavan tavoitin 

haastateltavien ensimmäisessä etsinnässä, joka on kuvattu alla.

Tavoittelin haastateltavia Terve Kuopio -ohjelman ja Kuopion kaupungin vertaisohjaajien 

yhteyshenkilön  avulla  helmikuussa  2011,  SPR:n  Kuopion  toiminnan  yhteyshenkilön  avulla 

huhtikuussa 2011 ja Liikettä Kuvaan -hankkeessa aktiivisena olleiden henkilöiden kautta maalis-

huhtikuussa  2011.  Vertaisohjaajia  lähestyin  sähköpostilla,  jossa  esitettiin  tutkimuksen  aihe  ja 

kiinnostuneita  pyydettiin  ottamaan  yhteyttä  tutkimuksen  tekijään.  Sähköpostin  toimitti  perille 

Pohjois-Savon  vertaisohjaajina  toimiville  henkilöille  heidän  yhteyshenkilönsä  ja 
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vertaisohjaajavastaava Terve Kuopio -ohjelmasta.

Tämän vaiheen  jälkeen  yhteydenottoja  oli  tullut  vain  muutama,  joten  tarvitsin  muitakin 

lähestymistapoja  riittävän tutkimusaineiston saamiseksi.  Vertaisohjaajien kevätjuhlassa 27.4.2011 

kävin  esittelemässä  tutkimuksen  aiheen  ja  tiedustelemassa  mahdollisia  halukkaita  tutkimukseen 

osallistujia.  Haastateltavia  tavoittelin  myös  Kuopion palvelutalojen  ja  -keskusten  sekä  Kuopion 

kansalaisopiston ilmoitustauluille jätettyjen ilmoitusten avulla huhtikuussa 2011. SPR:n toimintaan 

ja etenkin ystävätoimintaan osallistuvia tavoittelin huhtikuussa 2011 puhelimitse ja yhteyshenkilö 

jakoi  kiinnostuneille  yhteystietoni.  Henkilökohtainen  yhteydenotto  oli  tehokkain  keino  saada 

mahdollisuus  haastatteluun.  Haastattelun  ajankohtaa  sovittaessa  oli  haastateltavalla  vielä 

mahdollisuus kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta.

Haastattelut tein huhti-toukokuussa 2011 joko haastateltavan kotona, vapaaehtoistoiminnan 

eri tiloissa tai Itä-Suomen yliopiston kirjastolla Kuopion kampuksella, jossa käytössä oli rauhallinen 

ryhmätyöhuone. Haastateltava sai itse valita toivomansa paikan haastattelulle. Haastattelu kesti noin 

20 minuutista yli  tuntiin, riippuen paljon siitä, miten avoimesti ja kattavasti  haastateltava kertoi 

asioista.

Pyrkimyksenäni  oli  käyttää  haastattelun  alussa  muodollista  kieltä  ja  teitittelyä,  jotta 

haastateltava itse sai  valita  tuttavallisuuden asteen.  Osalla haastateltavista  olikin minua kohtaan 

selvästi  huolehtiva  ote,  ja  tähän  lukeutui  mm.  kysymykset  siitä,  olinko  saanut  riittävästi 

haastateltavia  ja  huoli,  kuulisinko  vastaukset  nauhalta  selvästi.  Haastateltavien  huolta  pyrin 

helpottamaan ilmaisemalla vastuuni haastattelun huolellisesta purkamisesta.

Aineiston jatkokäsittelyssä oli otettava huomioon, että osa haastateltavista pyysi vahvistusta 

siihen,  olivatko  ymmärtäneet  kysymyksen  oikein  tai  oliko  vastaus  oikein.  Vahvistuspyyntö- 

tilanteissa  pyrin  nostamaan  esiin,  että  haastateltavat  ovat  oman  elämänsä  ja  kokemuksensa 

asiantuntijoita. Toisaalta, joskus jouduin selventämään esimerkiksi  kyselyyn (liite 2) vastaamista 

kehottamalla haastateltavaa miettimään kysymystä itsensä ja oman kokemuksensa kannalta. Tämä 

toisaalta  toi  esiin  elämän  tarkoituksellisuuden  käsitteen  ongelmia,  kuten  erottelun  elämän 

tarkoituksellisuuden kokemuksen ja elämän tarkoituksen filosofisen merkityksen välillä.

Yleisesti ottaen minut toivotettiin tervetulleeksi haastattelijana ja sain kokea ystävällisyyttä 

henkilöiltä, joihin ilman tämän pro gradu -tutkielman tekoa en olisi tullut tutustuneeksi. Litteroin 

kaikki  tutkimuksen  kohderyhmään  kuuluvien  haastattelut  sanatarkasti  vuoden  2011  elokuusta 

marraskuuhun. Analysoin aineiston vuoden 2011 joulukuusta vuoden 2012 huhtikuuhun.
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2.3. Tutkimusmenetelmät

Haastattelumuotona  käytettiin  puolistrukturoitua  teemahaastattelua  (Hirsjärvi  &  Hurme,  2010). 

Hirsjärvi ja Hurme (2010) määrittävät teemahaastattelun puolistrukturoiduksi menetelmäksi, koska 

teema-alueet ovat kaikille haastateltaville samat. He toteavat, että teemahaastattelu ottaa huomioon 

ihmisten  tulkintojen  ja  merkityksien  keskeisyyden  sekä  sen,  että  merkitykset  syntyvät 

vuorovaikutuksessa.  Haastattelumenetelmän  joustavuus  ja  selkeän  ohjeistuksen  saaminen  sen 

käytöstä oli tärkeä osatekijä menetelmää valittaessa.

Haastattelurungon (liite 1) suunnittelussa käytettiin hyväksi Ikivihreät-projektissa käytettyä 

elämän tarkoituksellisuus -kyselyä ja projektissa saatuja tuloksia (Suutama, 2006), Krausen (2009) 

elämän  tarkoituksellisuuden  kokemuksen  jaottelua  ja  Antonovskyn  (1988)  koherenssikyselyn 

tarkoituksellisuusosioon liittyviä kysymyksiä. Haastattelurungossa pyrkimys oli laajentaa Krausen 

(2009)  esittelemiä elämän tarkoituksellisuuden teemoja Antonovskyn  (1988) koherenssikäsitteen 

avulla sekä liittää osaksi haastattelurunkoa Ikivihreät-projektissa käytettyjä kysymyksiä (Suutama, 

2006).

Haastattelurunko (liite  1)  jakautui  seuraavien osa-alueiden ja  teemojen alle.  Haastattelun 

alussa  kysyttiin  taustatietoja,  kuten  ikä,  eläköitymisikä  ja  lyhyt  kuvaus  millaisessa 

vapaaehtoistyössä  oli  mukana.  Elämän  tarkoituksellisuutta  koskien  noudatti  haastattelurunko 

teemoja: arvot, tarkoitus ja tarkoituksellisuus koherenssin tunteen osana, tavoitteet, menneisyyden 

arviointi  ja  tarkoituksellisuuden  koetut  syyt.  Tarkoituksellisuuden  määrä  ja  sisällöt  -kysymys 

esitettiin sanallisesti haastatellen ja lomakkeena (liite 2).  Haastattelurunkoon oli liitetty Ikivihreät-

projektissa käytetyt kysymykset henkilön elämän voimanlähteistä ja kysymys elämään tarkoitusta 

tuovista  toiminnoista.  Nämä  kysymykset  esitettiin  jokaiselle  haastateltavalle  avoimina 

kysymyksinä. Haastatteluun liitettiin tarpeen mukaan teemat vapaaehtoistoimintaa koskien, mikäli 

haastateltavat eivät itse nostaneet asioita esiin yleisen teemarungon puitteissa. Nämä teemat olivat 

vapaaehtoistyön merkitys ja tavoitteet yksilölle.

Haastattelun aikana, yleensä loppupuolella haastattelua, haastateltavia pyydettiin arvioimaan 

elämän  tarkoituksellisuuden  kokemusta  Ikivihreät-projektissa  käytetyn  likert-tyyppisen 

kysymyksen  (liite  2)  ja  avoimen  jatkokysymyksen  avulla.  Haastateltavat  saivat  oman 

kyselylomakkeen,  johon tiivistää  vastauksensa.  Haastattelija  luki  kysymykset  haastateltavalle  ja 
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tarvittaessa  antoi  lisäohjeistusta.  Haastateltavalle  annettiin  mahdollisuus  kertoa  omin  sanoin 

perusteluja  vastaukselleen.  Kaikki  eivät  tätä  halunneet,  vaan  halusivat  kirjoittaa  vastauksensa 

lyhyesti ja toistivat kirjoittamansa vastauksen nauhalle. Osa haastateltavista taasen halusi perustella 

vastauksiaan  enemmän.  Haastatteluissa  kysely  toimi  jatkokeskustelun  pohjana  ja  antoi 

haastateltavalle mahdollisuuden hahmottaa vastauksiaan tiivistettyinä. Kyselylomakkeiden tietoja ei 

käsitelty erilliseen taulukkoon, vaan niitä käytettiin apuna haastattelun litteroinnissa ja haastattelun 

analysoinnissa.  Pienen  aineiston  takia  tällaiselle  kyselyaineistolle  ei  voi  tehdä  tilastollisia 

toimenpiteitä, mutta sitä voitiin käyttää avuksi tutkimusaineiston analyysissä. Kyselylomakkeiden 

tiedot ovat tiivistetyssä muodossaan yksilökohtaisissa merkitysverkostoissa.

Puolistrukturoidun  teemahaastattelun  luotettavuudesta  voidaan  sanoa,  että  se  riippuu 

haastatteluaineiston  laadusta  (Hirsjärvi  &  Hurme,  2010).  Laadukas  haastattelu  sisältää  huolella 

suunnitellun  haastattelurungon,  tasalaatuisen  litteroinnin  sekä  teknisesti  laadukkaan  tallenteen. 

Puolistrukturoidussa haastattelussa haastattelija pyrkii miettimään teemoja jo ennalta ja miten niitä 

voisi haastattelutilanteessa syventää (Hirsjärvi & Hurme, 2010).

Litteroinnista  Hirsjärvi  ja  Hurme  (2012)  ovat  huomauttaneet,  että  sen  tulisi  tapahtua 

mahdollisimman nopeasti haastattelujen jälkeen, ja siinä on huomioitava, että laatu ja tyyli litteroida 

pysyy samana.  Mahdollisimman nopeasti  haastattelujen jälkeen toteutetun  litteroinnin ajatellaan 

parantavan  aineiston  laatua  ainakin,  jos  haastattelija  ja  litteroija  ovat  sama  henkilö.  Tämän 

tutkimusaineiston litteroinnin tein kuukausia haastattelujen jälkeen, mutta en usko sen vaikuttaneen 

litterointien laatuun merkittävästi. Näin pitkien haastattelujen litteroiminen vie kokemattomammalta 

litteroijalta  yllättävän  kauan.  Litteroinneissa  panostinkin  laatuun  enkä  nopeuteen,  ja  näen 

huolellisuuden tärkeimpänä laatuun vaikuttavana tekijänä.

2.4. Analyysimenetelmä

Fenomenologinen psykologia ei ole suoraan palautettavissa fenomenologiseen filosofiaan (Giorgi, 

1985b),  mutta  fenomenologisen  filosofian  käsitteet  ovat  sovellettavissa  psykologiaan  (Perttula, 

1995; Giorgi, 1997). Filosofisen ja psykologisen analyysin toisistaan erottaa selkeimmin se, että 

filosofialle  tajunnan  sisällöt  ovat  toisarvoisia  (Perttula,  1995).  Fenomenologisen  filosofian 
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vaatimus, että tutkimusobjektin perusolemus määritellään ennen tutkimuksen alkua, on merkittävää 

myös  psykologiselle  tutkimukselle  (Perttula,  1995,  2000).  Tutkimusmetodi  valitaan  tämän 

analyysin perusteella (Perttula, 1995, 2000). Rauhala (2007) on lähtenyt filosofiassaan liikkeelle 

ihmisen  olemassaolon  analyysistä.  Luotettavalle  kokemuksen  tutkimiselle  edellytyksenä  onkin 

tutkijan  ihmiskäsityksen  ja  käytettävän  tutkimusmenetelmän  olettaman  ihmiskäsityksen 

esiintuominen (Perttula, 1995, 1998; Rauhala 1989).

Eksistentiaalinen  fenomenologinen  psykologia  on  omaksunut  holistisen  ihmiskäsityksen 

(Perttula, 1995; Rauhala, 1989). Minkä mukaan ihminen ei ole homogeeninen kokonaisuus eikä 

holistisuus  tarkoita  ihmisen  kohdalla  tasalaatuisuutta  (Rauhala,  1990,  2007).  Tässä 

ihmiskäsityksessä  ihminen  todellistuu  kolmessa  olemassaolon  perusmuodossa:  kehollisuudessa, 

situationaalisuudessa ja  tajunnallisuudessa (Rauhala  1989, 1990,  2007).   Rauhala  (1990)  esittää 

vielä  neljänneksi  perusmuodoksi  kuolemattomuutta,  koska  näkee  sen  tärkeänä  osana  joitakin 

ihmistutkimuksia.  Kuolemattomuudella  viitataan  olemassaolon  jatkumiseen  olemassaolon 

orgaanisen elämän sammumisen jälkeen (Rauhala, 1990).

Kaikki  ihmisen  olemassaolon  eri  muodot  eivät  ole  mielekkäästi  tutkittavissa  samoilla 

tutkimusmenetelmillä  (Perttula  1995).  Tätä  voidaan  selkeyttää  jaottelulla,  että  kvantitatiivinen 

tutkimusote soveltuu perustaltaan kehollisten ilmiöiden tutkimiseen ja kvalitatiivinen tutkimusote 

taasen  situationaalisten  ja  tajunnallisten  ilmiöiden  tutkimiseen  (Perttula,  1995).  Kvalitatiivinen 

tutkimusmateriaali on usein tekstimuotoista tutkimusmateriaalia (Perttula,  1998). Perttula (1995) 

täsmentää fenomenologisen tutkimuksen kvalitatiivisella tutkimusotteella tehtäväksi tutkimukseksi. 

Tutkittavien  valinnasta  voidaan  sanoa   Lehtomaan  (2006)  mukaan,  että  fenomenologisen 

haastattelun kohderyhmäksi valitaan sellaiset ihmiset, joilla on eläviä ja omakohtaisia kokemuksia 

tutkijaa  kiinnostavasta  ilmiöstä.   Perttula  (1995)  täsmentää  mahdollisiksi  fenomenologisen 

psykologian  tutkimuskohteiksi  välittömät,  spontaanit  ja  itsetietoisuuden  kautta  reflektoidut 

kokemukset.

Perttulan (1995, 1998) mukaan fenomenologisen psykologian peruskäsitteet ovat deskriptio, 

fenomenologinen reduktio, merkitystihentymien ja merkitysverkostojen etsintä sekä tajunnallinen 

mielellisyys.  Giorgin (1997) mukaan mannermaisen fenomenologisen näkemykseen kuuluu,  että 

tutkijan  tulisi  käyttää  kolmea  ensiksi  mainittua.  Deskription  tarkoituksena  on  kuvata  ilmiö 

sellaisena,  kuin  se  välittömästi  ilmenee  (Giorgi,  1985a;  Perttula  1995). Tässä  tutkimuksessa 

seurataan Perttulan (1995, 1998, 2000) kehittämää menetelmää. Huomion arvoista on, että vaikka 
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pyrkimys on kuvata tutkittava kokemus mahdollisimman alkuperäisessä muodossa, ei täydellinen 

deskriptio ole todellisuudessa mahdollista (Perttula, 1995).

Fenomenologinen  psykologia  edellyttää  tutkijalta,  ettei  hän  rajaa  niitä  sisältöjä,  joita 

tutkittava haluaa tuoda esille (Perttula, 1995). Toisaalta voidaan korostaa, että haastattelijan asenne 

on  merkittävä  haastattelutilanteessa  (Perttula  1995)  ja  tutkijan  sensitiivisyys  tutkittavaa  ilmiötä 

kohtaan on tärkeää (Giorgi, 1997; Perttula, 1995). Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että tutkija ei siis 

saisi  ohittaa  haastateltavan uusia  esiin  tuomia  teemoja ja  aloitteita  haastattelutilanteessa,  jolloin 

ennalta  määrätyt  teema-alueet  eivät  rajaa  ilmiön  saamia  ulottuvuuksia.  Ongelma,  että  ilmiön 

ulkopuolelle  rajautuu  merkityksiä,  joita  tutkija  ei  miellä  siihen  kuuluvaksi,  on  aina  olemassa 

haastatteluissa.

Perttula (1995) korostaa, ettei tutkijan tule päättää etukäteen millä psykologisella käsitteellä 

teema-alueiden muodostamaa kokonaisuutta tullaan nimittämään, jos käytetään teemahaastattelulla 

kerättyä  aineistoa.  Tämä  nostaa  ristiriidan  fenomenologisen  psykologian  menetelmän  ja  käsillä 

olevan  tutkimuksen toteutuksen  välille.  Tutkimuksen  aiheeksi  tässä  pro  gradu -tutkielmassa  on 

nostettu  psykologinen  käsite  elämän  tarkoituksellisuus  ja  haastattelurungon  teema-alueet 

muodostettiin  tämän  käsitteen  jaottelemisen  avulla.  Tutkittaville  oli  esitetty  aihe,  elämän 

tarkoituksellisuuden  kokemus,  jo  ennen  haastattelun  alkua.  Haastateltavat  siis  tiesivät  ennalta 

ilmiön, josta tultaisiin puhumaan heidän elämänsä ja kokemuksensa näkökulmasta. Tämä ristiriita 

vaatii, että sitä pohditaan luotettavuuden kannalta. Toisaalta Perttula (1995) esittää, että tällainen 

haastattelu, jossa tutkittava kuvaa välittömiä kokemuksiaan tutkijaa kiinnostavasta psykologisesta 

ilmiöstä  on  ihannetapaus.  Todellisuudessa  ei  kuitenkaan  aina  voida  toimia  ihannetapauksen 

mukaan.

On huomioitava, että ihmiset ilmaisevat kokemuksiaan eri tavoin erilaisissa tilanteissa ja 

psykologisessa tutkimuksessa on usein kyse tutkittavan sekä tutkijan välisestä vuorovaikutuksesta 

(Perttula, 1995). Tässä tutkimuksessa jokaisen haastattelun toteutti pro gradu -tutkielman kirjoittaja, 

joten voidaan ajatella vuorovaikutustilanteen toisen osapuolen eli  tutkijan olleen jollakin tasolla 

vakio. Toisaalta vuorovaikutustilanne on aina jokaisen tutkittavan kohdalla yksilöllinen. Toisaalta 

tutkimusta ei voisi  tehdä ollenkaan, jos se aina tulisi  toteuttaa ihannetilanteessa. Siihen voidaan 

pyrkiä, mutta tuskin todellisuudessa päästä. Ihmisen kokemukseen kohdistuvan tutkimuksen tekee 

epäluotettavaksi, mikäli tutkija ei pyri kuvaamaan toisen ihmisen alkuperäistä kokemusta (Perttula, 

1995).
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Menetelmä jakautuu kahteen tasoon, yksilökohtaiseen ja yleiseen, joista kumpikin sisältää 

seitsemän vaihetta. Menetelmä on kaksijakoinen, koska tutkitaan koettua maailmaa (Perttula, 2000). 

Ensimmäisellä  tasolla  syntyy  yksilökohtaisia  merkitysverkostoja  yhtä  monta,  kuin  on  ollut 

osallistujia (Perttula, 2000, 1995). Tiivistetysti yksilökohtaisen merkitysverkoston analyysin vaiheet 

ovat:  1.  Tutkimusaineistoon  tutustuminen  avoimin  mielin  ja  vapautuminen  luonnollisesta 

asenteesta,  2.  Muodostetaan  tutkimusaineistoa  jäsentävät  sisältöalueet,  3.  Erotetaan 

tutkimusaineistosta merkityksiä sisältäviä yksiköitä, 4. Merkityksen sisältävät yksiköt muunnetaan 

tutkijan  kielelle,  5.  Jokainen  tutkijan  kuvaama  merkitystihentymä  sijoitetaan  johonkin 

tutkimusaineistoa  jäsentävään  sisältöalueeseen,  6.  Muodostetaan  sisältö  alueittain  etenevä 

yksilökohtainen merkitysverkosto ja 7. Muodostetaan sisältöalueista riippumaton merkitysverkosto 

(Perttula, 1998, 1995).

Vasta analyysin toisella tasolla, jolloin pyritään yleiseen tietoon, voidaan saada tulokseksi 

yleinen  merkitysverkosto  (Perttula,  2000).  Näitä  merkitysverkostoja  voi  syntyä  yhdestä  yhtä 

moneen kuin osallistujia on, riippuen tutkittavan ilmiön yksilöllisyyden tasosta (Perttula,  2000). 

Tärkeää  on  huomioida,  ettei  yleiseen  vaiheeseen  siirtyminen  tässä  menetelmässä  tarkoita 

yleistämistä ja, että deskriptisyys on tärkeä osa empiiristä vaihetta (Perttula, 2000). 

Analyysin  yleisessä  vaiheessa  tarkoituksena  on  aineiston  tiivistäminen,  kuten  aiemmin 

yksilökohtaisten  merkitysverkostojen  kohdalla.  Tiivistetysti  yleisen  merkitysverkoston 

analyysinvaiheet  ovat:  1.  Sisältöalueista  riippumaton  yksilökohtainen  merkitysverkosto  jaetaan 

merkityksen sisältäviin yksiköihin,  2.  Muodostetaan yleiselle  kielelle  muunnettujen merkityksen 

avoimen  luvun  jälkeen  jäsentävät  sisältöalueet,  3.  Yleiselle  kielelle  muunnetut  merkityksen 

sisältävät  yksiköt sijoitetaan niitä jäsentäviin sisältöalueisiin,  4.  Jokainen sisältöalue jaetaan sitä 

jäsentäviin  spesifeihin  sisältöalueisiin,  5.  Yksiköt  tiivistetään  spesifiksi  yleiseksi 

merkitysverkostoksi, 6. Muodostetaan sisältöalueen yleinen merkitysverkosto ja 7. Muodostetaan 

tutkittavan ilmiön yleinen merkitysverkosto tai tarpeen vaatiessa tarvittava määrä tutkittavan ilmiön 

yleisen  merkitysverkoston  typologioita  (Perttula,  2000,  1998,  1995).  Merkityksiä  ei  siis  tule 

sijoittaa  yhteen  yleiseen  merkitysverkostoon,  jos  kaikki  merkitykset  eivät  esiinny  jokaisessa 

yksityisessä merkitysverkostossa.

Perttulan (1998) tutkimuksessa käytettiin aineistoa, joka oli kerätty teemahaastatteluilla, ja 

joiden  kesto  oli  noin  kolme  tuntia.  Tässä  tutkimuksessa  oletuksena  oli,  että  fenomenologinen 

menetelmä  soveltuu  myös  puolistrukturoidulla  teemahaastattelulla  kerätyn  aineiston  analyysiin. 
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Haastattelut olivat kestoltaan merkittävästi lyhyempiä kuin Perttulan (1998) tutkimuksessa, mutta 

toisaalta kerätyn aineiston ei ollut tarkoitus kattaa kaikkia elämän osa-alueita, vaan rajautua elämän 

tarkoituksellisuuden  kokemusta  ja  vapaaehtoistyötä  koskevaan  kokemukseen.  Strukturoidut 

kysymykset  voivat  olla  ongelmallisia  merkityksien  kannalta.  Perttula  (1995)  kuitenkin  toteaa 

omassa  tutkimuksessaan  strukturoitujen  kysymysten  antaneen  tärkeitä  situationaalisia  tietoja 

tutkittavista.

Analyysin kuvaus ja eteneminen

Kyselylomakkeista  purettuja  vastauksia  verrattiin  kvalitatiivisesta  aineistosta  saatuun  aineistoon 

yksilötasolla  ja  yleisellä  tasolla.  Kyselylomakkeesta  saatuja  tietoja  haastateltavien  elämän 

tarkoituksen  kokemuksen  määrästä  ja  syistä  käytettiin  ohjenuorana  yksilökohtaisten 

merkitysverkostojen  analyysissä,  mikäli  haastateltava  oli  puheessaan  epäselvä  tai  vastaus  oli 

tulkittavissa usealta eri kannalta. Kyselylomakkeiden tiedot tulivat tiivistetyssä muodossaan esille 

jokaisesta haastattelusta muodostetussa yksilökohtaisessa merkitysverkostossa. Kyselyä käytettiin 

apuna myös analyysin viimeisessä vaiheessa, jossa muodostettiin koko aineiston kattavat yleiset 

merkitysverkostot.  Tässä  vaiheessa  henkilöiden  itse  tiivistämät  elämän  tarkoituksellisuuden 

kokemuksen määrä ja syyt olivat yksi ehdotelma ydinmerkitykseksi kertomuksessa.

Vaikka haastateltavan tiivistys elämän tarkoituksellisuuden kokemuksestaan ja sen syistä  ei 

ole  tutkijan  tiivistämä  kuvaus  aineistosta,  kuvaa  se  äärimmäisen  hyvin  juuri  yksilön  omaa 

kokemusta.  Yllä  kuvatulla  tavalla  hyödyntäen  tiivistystä  analyysissä  voidaan  ajatella,  että  se 

noudattaa  Perttulan  (1995,  2000)  esittämän  fenomenologisen  psykologian  kokemuksen 

tutkimusmenetelmän vaatimusta mahdollisimman tarkasta deskriptiivisyydestä. 
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Yksilökohtaisten merkitysverkostojen analyysi

Analyysimenetelmänä  kvalitatiiviselle  aineistolle  käytettiin  aiemmin  esiteltyä  fenomenologisen 

psykologian  kokemuksen  tutkimusmenetelmää  (Perttula,  1995,  1998,  2000).  Ennen  varsinaisen 

yksilökohtaisen  merkitysverkoston  analyysin  aloittamista  haastattelut  litteroitiin  sanatarkasti. 

Litteraatioon merkittiin puheen lisäksi haastateltavan tunteenilmaisut ja merkittävät tauot puheessa. 

Analyysin etenemistä havainnollistetaan lyhyin aineistonäyttein. Näytteistä on poistettu henkilöiden 

tunnistetiedot,  ja  jokainen  näyte  on  pyritty  valitsemaan  siten,  että  se  havainnollistaisi 

mahdollisimman hyvin kyseessä olevaa analyysin vaihetta. Näytteet on valittu eri haastateltavilta.

Yksilökohtaisten  merkitysverkostojen  analyysin  ensimmäisessä  vaiheessa  aineiston 

litteraatiot  luettiin avoimesti  fenomenologisella otteella.  Pyrkimyksenä oli  lukea litteraatiot  niin, 

että ennakkokäsitykset ja aiempi teoriapohjaan tutustuminen voitaisiin ainakin osittain sulkeistaa 

pois.  Sulkeistamista  helpotti,  että  ennakkokäsityksiä  yritettiin  purkaa  toteamalla  ne  ääneen. 

Tuomalla konkreettisesti esiin omat rajoittavat käsitykset, voidaan havahtua huomioimaan niitä.

Pyrkimyksenä  oli  muodostaa  kokonaiskuva  aineistosta,  jotta  sisältöalueet  voitaisiin 

tunnistaa. Tärkeää oli avoimuus sellaisillekin aiheille, joita alkuperäisessä haastattelurungossa ei 

oltu  huomioitu.  Esimerkki  tällaisesta  alkuperäisen  teema-alueiden  ulkopuolisesta  sisällöstä  on 

kuolemaan liittyvät kokemukset, siihen suhtautuminen ja sen kohtaaminen.

Yksilökohtaisten  merkitysverkostojen  analyysin  toisessa  vaiheessa  muodostettiin  koko 

tutkimusaineistoa,  eli  kaikkia  haastatteluja  koskevat  sisältöalueet.  Sisältöalueet  tiivistettiin 

seitsemään  eri  luokkaan,  jotka  nimettiin  kirjaimilla  luokiksi  a-g.  Nämä  sisältöalueet  olivat 

nimeltään:  a. konkreettiset omaan elämäntilanteeseen liittyvät asiat,  b. lähimmäiset ja sosiaaliset  

suhteet,  c.  elämänasenne  ja  elämän  merkitykselliset  asiat,  d.  elämän  tarkoituksellisuus,  e.  

vapaaehtoistyö,  f.  tulevaisuus  ja  g.  menneisyys.  Sisältöalueet  jätettiin  laajoiksi,  jotta  kaikki 

analyysin  ja  tutkimuskysymyksen  kannalta  tärkeät  merkitykset  sijoittuisivat  johonkin 

sisältöalueeseen.

Sisältöalueet muodostettiin kirjaamalla pienempiä sisältöalueita, jotka kirjelappumenetelmää 

hyväksikäyttäen  jäsenneltiin  ja  yhdistettiin  toisiinsa.  Nämä  kokonaisuudet  nimettiin  uudelleen 

kattamaan kaiken sisältöalueeseen kuuluvan puheen. Esimerkiksi sisältöalue  c. elämän asenne ja  

elämän  merkitykselliset  asiat sisältää  puhetta  tärkeistä  asioista  elämässä,  huolista,  pelosta, 
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asenteesta  elämään,  yleistä  puhetta  omasta  elämästä  nyt  ja  siitä  miten  sen  kokee,  itsen 

kokemisesta/kuvaamisesta/luonnehdinnasta,  elämän voimanlähteistä ja voimaannuttavista asioista 

elämässä.  Se  miten  paljon  haastateltava  puhui  tiettyyn  sisältöalueeseen  liittyvistä  merkityksistä 

vaihteli  suuresti.  Sisältöalueet olivat myös toisiinsa nähden erikokoisia.  Selvästi  vähiten puhetta 

sijoittui sisältöalueeseen f. tulevaisuus.

Joissakin sisältöalueissa voi olla päällekkäisyyttä, mutta se on välttämätöntä, jotta kaikki 

mahdolliset  tutkittavien  ilmaisemat  merkitykset  pystyttäisiin  sisällyttämään  johonkin 

sisältöalueeseen.  Sisältöalueet  muodostettiin  koko  aineistosta,  joten  kaikkien  sisältöalueiden 

merkityssisällöt eivät välttämättä ole tutkimusongelman kannalta merkittäviä. Tutkimusongelman 

kannalta  merkittävät  sisältöalueet  hahmottuivat  vasta  analyysin  myöhemmässä  vaiheessa,  ja 

aiheeseen  palataan  yksilökohtaisen  merkitysverkoston  analyysin  vaiheiden  kuusi  ja  seitsemän 

kuvauksessa.

Yksilökohtaisen  merkitysverkostojen  analyysin  kolmannessa  vaiheessa  sisältöalueen 

mukaiset  keskustelun  osat  erotellaan  toisistaan.  Tässä  näytteenä  kysymys  tulevaisuuden 

suunnitelmista,  mutta  kuten  vastauksesta  voi  huomata  haastateltava  ei  välttämättä  vastaa  kuten 

haastattelija  odottaisi,  vaan  pohtii  asiaa  laajemmin  oman  elämänsä  kannalta.  Tässä  näytteessä 

huomaa  kuinka  sisältöalueet  c.  elämän  asenne ja  f.  tulevaisuus,  voivat  kietoutua  toisiinsa 

haastateltavan  puheessa.  Yhdeltä  kannalta  haastateltava  kertoo  näkemyksistään  tulevaisuuden 

suunnitelmiinsa,  jotka  ovat  lähinnä  konkreettisia  "...matkoja  tekee  vaikka..."  ja  sitten  elämän 

asenteeseensa,  joka  ilmenee  esimerkiksi  lauseessa  "...Että  nauttii  nyt  kun  nauttii.  Pystyy 

nauttimaan."  Perttula  (1995)  suosittelee  ettei  tähän  vaiheeseen  jäädä  pitkäksi  aikaa  pohtimaan. 

Käsillä olevassa tutkimuksessa tämän vaiheen riskinä tunnistettiin mahdollisuus ajautua liialliseen 

tulkintaan  ja  ja  rivien  välistä  lukemiseen,  kun  käytännössä  tutkijan  keskittymisen  tulisi  olla 

haastateltavan  esiintuomissa  merkityksissä.  Seuraavana  katkelma  haastattelusta  H7,  jossa 

vinoviivoin on erotettu sisältöalueiden mukaiset keskustelun osat.

.../Miten sitten nyt jos mietit, että minkälaisia tavoitteita sulla on sitten nyt eteenpäin tälle? Oot sää miettiny 
eläkkeelle kun jäit, että mitä sää haluat tehdä tai tämmösiä.. jotain päämääriä, että tämän vielä nyt kun on 
aikaa niin aion toteuttaa.
N8...En aivan hirveesti sitä, että mulla ois joku pitkäntähtäimen
H Mm/
/N8 Vaan elän nyt tässä ja nyt. Ja nauttien siitä.
H Mm
N8 Se on ihan riittävää sitten. Ja sitten mitä nyt sattuu tulemaan jotain ekstraa niin tulkoon vaan (naurahtaa).
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H Niinpä./
/N8 Niin, ettei oo silleen mitään niin hirveen suuria (H Suuria) tavoitteita, että.
H Aivan
N8 Mm.// Että nauttii nyt kun nauttii. Pystyy nauttimaan.
H Mm/
/N8 Ja sitten taas eihän sitä niinkun enää mitään hirveen isoja varmaan suunnittelekaan, että. Ainahan sitä voi 
suunnitella, että matkoja tekee taikka.. //Kuhan nyt jalat pelaa, että liikettä pitää olla (naureskelee).
H Niinpä..
N8 Pääsee lähtemään ja
H Joo
N8 Ettei ai-ihan mökkiydy.
H Aivan./
/N8 Mut en oo sellanen ihmistyyppi ees, että jäisin (H lamaantuisit?). Niin, että mää oon varmaan aina ollu 
sellanen, että johonkin mää sotkeudun.
H Että aina lähtee kumminkin matkaan ja..
N8 Niin kyllä
H juttuihin/...

Yksilökohtaisen merkitysverkoston analyysin neljännessä vaiheessa merkityksen sisältävä yksikkö 

muutetaan tutkijan kielelle. Seuraavana esimerkki elämän voimanlähteisiin liittyvän kysymyksen 

jälkeen  jatkuneesta  keskustelusta.  Litteraatiossa  on  vinoviivoin  erotettu  merkityksen  sisältävät 

yksiköt. Suluissa isoin kirjaimin kirjoitetut lauseet ovat tutkijankielelle käännetty merkityssisältö. 

Yleiskielisissä käännöksissä pyrittiin säilyttämään tutkittavan ilmaisun sisältö ja merkitykset. Kieli 

ei ole koskaan yksiselitteistä ja muutettaessa tutkittavan kieltä yleiskielelle oli oltava varovainen 

ettei merkityksen sisältö ja voimakkuus muuttuneet.  Alla näyte haastattelusta H3. Haastattelusta on 

poistettu kaikki tunnistetiedot poikkiviivojen (----) kohdalta.

.../H Mikä antaa sinulle elämässäsi voimia?
N4 Mä luulen, että se on mulla tämmönen... No yks on tää just tää positiivinen elämän asenne. Että mä 
yritän, vaikka ois kuin huono asia, niin mää yritän aina nähdä siinä sen hyvän puolen. Et siinä on jotain 
hyvääkin. (H Mm)/ (HÄNELLE ELÄMÄSSÄ VOIMIA ANTAA POSITIIVINEN ASENNE ELÄMÄÄN. 
HÄN PYRKII  HANKALASSAKIN ASIASSA NÄKEMÄÄN ASIAN HYVÄN PUOLEN.)/  Ja  tää  mun 
elämän tilanne on nyt sellanen, että mää olen todella tyytyväinen elämääni...ja.  En mää oikeestaan osaa 
sanoa mistä se./ (TÄLLÄ HETKELLÄ HÄN ON HYVIN TYYTYVÄINEN ELÄMÄÄNSÄ.)/ Mulla on tosi 
hyviä ystäviä. Mulla on hyviä ystäviä, sellasia että mulla on aina se olkapää jossain, jos mää sitä tarviin. (H 
Mm)  Ja  aina  sanonki,  että  nyt  paksu  paita  päälle,  että  nyt  on  sellanen  tilanne  että  tarviin  pak-
olkapäätä./(HÄNELLÄ ON HYVIÄ YSTÄVIÄ, JOTKA TUKEVAT HÄNTÄ JOS SE ON TARPEEN.)/ Että 
nää hyvät ystävät. Nää hyvät ystävät. Ja tietysti sitten tää.. oma perhe sillä tavalla, lapset ja tää. Ja tää minun 
---- (H Mm). Se on mulle semmonen voimanlähde. ------
H  Ihana.  (kuiskaa)/  (ETENKIN  OMA PERHE  JA HYVÄT  YSTÄVÄT  OVAT  HÄNELLE  ELÄMÄN 
VOIMANLÄHDE.)
/N4 Niin hän on kyllä sellanen voimaa antava, kun hän tulee. On paljon ---- (H Mm), vaikka on nyt. -------
H Joo
N4 Hän on kyllä sellanen, että. Ja sitten yleensäkin lapset, että. Aivan ihana ----, joka asuu tuolla -------. On 
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ollu aina sillai kauheen huolehtivainen, että hän on, kun soittaa niin ensimmäisenä kysyy, että kuin sää ---- 
voit  (H Mm).  Onks sulla  mitään hätää.  Jos  tulee  jotain,  niin  soita  mulle.  Ja  tällee.  Nää on  ne  voimaa 
antavat./(HÄN KOKEE, ETTÄ OMAN PERHEENJÄSEN HUOLEHTII HÄNESTÄ JA SITEN ANTAA 
HÄNELLE VOIMAA.)/...

Yksilökohtaisen merkitysverkoston viidennessä vaiheessa jokainen tutkijan kielelle eli yleiskielelle 

muutettu  merkityksen  sisältävä  yksikkö  liitetään  aiemmin  muodostettuihin  sisältöalueisiin. 

Esimerkiksi  kaikki  elämän  tarkoituksellisuuteen  liittyvät  yksiköt  liitetään  sisältöalueeseen  d.  

elämän tarkoituksellisuus ja kaikki vapaaehtoistyöhön liittyvät yksiköt liitetään sisältöalueeseen e.  

vapaaehtoistyö.  Haastateltavat  eivät  ole  puheessaan  suoraviivaisia  ja  viittaa  vain  yhteen  asiaan 

kerrallaan.  Saattoi  siis  olla,  että  haastateltava  puhui  samassa  lauseessa  kahteen  sisältöalueeseen 

liittyvää  puhetta.  Aina  näiden  sisältöalueiden  erottaminen  ei  onnistunut,  vaan  olisi  kadottanut 

haastateltavan puheensisällön ja siten merkityssisällön. Tähän ongelmaan jouduttiin perehtymään 

etenkin  tässä  analyysin  vaiheessa.  Ongelma  ratkaistiin  sallimalla  toisto  ja  sijoittamalla  sama 

merkityksen  sisältämä  yksikkö  tarpeen  vaatiessa  useampaan  sisältöalueeseen.  Nämä  toistot 

tiivistyivät  ja  tarpeettomat  poistettiin  analyysin  viimeisissä  vaiheissa,  jossa  yksilökohtaiset 

merkitysverkostostot muodostettiin toistensa yhteyteen sijoitetuista sisältöalueista.

Sisältöalueiden  tuonti  toistensa  yhteyteen  toteutettiin  yksilökohtaisen  merkitysverkoston 

analyysin kuudennessa vaiheessa. Jokaisesta analysoitavasta haastattelusta koottiin sisältöalueittain 

etenevä  yksilökohtainen  merkitysverkosto.  Pyrkimyksenä  oli  tiivistää  tekstiä  poistamalla  toistot 

säilyttämällä tutkittavan asioille antamat painotukset ja merkitykset. Tiivistäminen vaati kieliasun 

muokkausta. Tätä tehtäessä jouduttiin palaamaan alkuperäisiin litteraatioihin varmistettaessa, että 

tutkittavan esiin tuomat merkitykset eivät muuttuneet. Tässä auttoi se, että jokainen analyysin vaihe 

oli tallennettu yksilöllisiksi ja yksityiskohtaisiksi tiedostoiksi. Tässä vaiheessa pystyttiin karsimaan 

ne tiedot tutkittavasta, jotka olivat tutkimusongelman kannalta epäoleellisia ja tunnistettavia. Tässä 

vaiheessa  esimerkiksi  tiivistettiin  kertomuksista  pois  tutkittavien  ammatit  ja  asuinpaikkakunnat. 

Seuraavana esimerkki tiivistetystä sisältöalueesta d. elämän tarkoituksellisuus, haastattelusta H4.

Hänestä  hänen  elämänsä  on  erittäin  tarkoituksellista,  jos  sitä  kysyttäisiin  hänen  lähimmäisiltään.  Häntä 
ohjeistetaan  miettimään  kysymystä  oman  kokemuksen  kautta.  Hän  sanoo  tuntevansa  elämänsä 
tarkoitukselliseksi. Hänelle elämän tarkoituksellisuuden syyt ovat terveys, harrastukset, puutarhan hoito ja 
kasvun ihme sekä pienimuotoinen matkailu. Hän pitää tärkeimpänä syynä elämänsä tarkoituksellisuuteen 
omaa  aikaa  ja  luontoa.  Hän korostaa  myös  elämänsä  tarkoituksellisuuden syynä  konserttien  ja  teatterin 
merkitystä.
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Esimerkistä näkee etenkin elämän tarkoituksellisuuteen liittyvien kysymyksien vaikeuden siinä, että 

ne joskus vaativat haastattelijaa antamaan uuden ohjeistuksen haastateltavalle. Ongelman takia on 

tärkeää, että haastateltavien mielenmuutokset vastauksissa näkyvät ja siksi tiivistykseen on jätetty 

selittävä lause "... Häntä ohjeistetaan miettimään kysymystä oman kokemuksen kautta ...".

Yksilökohtaisten  merkitysverkostojen  analyysin  seitsemännessä  eli  viimeisessä  vaiheessa 

tiivistetään  jokaista  haastateltavaa  koskeva  sisältöalueista  riippumaton  yksilökohtainen 

merkitysverkosto.  Tässä  tutkimuksessa  muodostettiin  jokaisesta  yksilökohtaisesta 

merkitysverkostosta koko henkilön kerronnan kattava tarinallinen kuvaus, koska ilmiö näyttäytyi 

laaja-alaisena. Tällä varmistettiin, ettei ilmiön kannalta oleellisia merkityksiä jäänyt pois analyysin 

seuraavasta vaiheesta, joka oli yleisen merkitysverkoston analyysi. Jokainen sisältöalue säilytettiin 

yksilökohtaisissa  merkitysverkostoissa  eikä  yhtäkään  poistettu  tutkimusongelman  kannalta 

epäoleellisena,  vaikka  muutamia  tiivistettiin  huomattavasti.  Perttula  (1995)  korostaa  analyysin 

kuvauksessaan, että jo yksilökohtaisten merkitysverkostojen muodostuminen on tutkimuksen tulos. 

Kaikki 14 yksilökohtaista merkitysverkostoa on luettavissa tutkimuksen luvussa 3. Tulokset.

Yleisen merkitysverkoston analyysi

Yleisen  merkitysverkoston  analyysin  lähtökohtana  ovat  aiemmassa  analyysissä  muodostetut 

yksilökohtaiset merkitysverkostot. Perttula (1995, 2000) esittää niiden olevan ehdotelmia tiedosta, 

jota  kohti  edetään.  Tutkija  pyrkii  erottamaan kaikille tutkittaville  yhteisiä  merkitystihentymiä ja 

näin  löytämään  ehdotuksia  ilmiön  yleisestä  merkitysverkosta.  Analyysi  etenee  periaatteessa 

samankaltaisten seitsemän vaiheen kautta kuin yksilökohtaisten merkitysverkostojen analyysi.

Yleisen  merkitysverkoston  analyysin  ensimmäisessä  vaiheessa  tutkija  omaksuu 

tutkimusasenteen  (Perttula,  2000).  Ensimmäinen  vaihe  yleisen  merkitysverkostojen  analyysistä 

aloitettiin kertaamalla analyysin teoria ja lukemalla yksilökohtaiset merkitysverkostot. Aiemmassa 

menetelmän  kuvauksessaan  Perttula  (1995)  on  korostanut  ensimmäiseksi  vaiheeksi  sitä,  kun 

yksilökohtaiset merkitysverkostot jaotellaan merkityksen sisältäviin yksiköihin, eli merkityssuhde-

ehdotelmiksi (Perttula, 2000). Jaottelun jälkeen ne muunnetaan kielelle, jossa yksilöllinen kokemus 

ei enää ole esillä (Perttula, 1995, 2000). Myöhemmässä kirjallisuudessaan menetelmästä Perttula 
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(2000) on siirtänyt tämän vaiheen analyysin toiseksi vaiheeksi. Analyysissä noudatettiin Perttulan 

(2000)  myöhemmin  antamaa  ohjeistusta,  vaikka  myös  aiempaan  Perttulan  (1995)  esittämään 

analyysin  kuvaukseen  tutustuttiin  huolella.  Nämä  ohjeistukset  tukivat  toisiaan  ja  analyysiä 

muodostaen metodisen pohjan.

Seuraavana  katkelma  yksilökohtaisesta  merkitysverkostosta  H2,  jolle  tehtiin  yleisen 

merkitysverkoston analyysin vaiheen kaksi mukaiset muunnokset. Jokainen merkityssuhdeverkosto 

jaettiin merkityssuhteisiin ja näitä tuloksia kutsutaan merkityssuhde-ehdotelmiksi. Merkityssuhde-

ehdotelmat kirjoitettiin sulkuihin kursivoinneilla numeroidun merkityssuhdesisällön perään.

...

7. Joskus hän on miettinyt millä tavalla elämä olisi muuttunut, jos hän olisi muuttanut asuinpaikkakunnaltaan 
pois ja  jatkanut  opintojaan.  Hän ei  kuitenkaan kadu valintojaan.  (7.  Omia elämän aikaisia valintoja on 
joskus mietitty jälkikäteen, mutta valintoja ei kaduta.)
8.  Hänellä  on  ollut  tavoitteena,  että  omat  talousasiat  olisivat  kunnossa.  Elämä  kulki  omalla  painollaan 
kouluun pääsemisestä ja valmistumisesta työpaikan saamiseen. Hänellä on ollut suunnitelmia, mutta ne eivät 
ole aina toteutuneet. Hänellä on ollut tärkeitä asioita, jotka ovat menneet elämässä toisin. Hänestä tuntuu, että 
joku johdattaa elämää. (8. Elämässä tavoitteena on ollut, että talousasiat ovat kunnossa. Elämän on koettu  
kulkevan omalla painollaan opiskeluajasta työelämään. Kaikki suunnitelmat ja tärkeät asiat elämässä eivät  
ole toteutuneet tai menneet odotetusti. Elämällä koetaan olevan johdatus.)
9. Oma terveys on hänelle ensiarvoisen tärkeää. (9. Oma terveys on ensiarvoisen tärkeää.)
10. Hänestä elämässä ei koskaan voi tietää mitä seuraava päivä tuo tullessaan. On vain elettävä ne päivät, 
jotka elettäväksi on annettu. (10. Elämän tulevaisuutta ei koeta ennustettavaksi. Elettävä on ne päivät, jotka  
on elettäväksi annettu.)
11. Toisaalta hän miettii, että jos hänen nyt tulisi luopua elämästä, ja hän tietäisi sen, olisi hänestä hyvin 
haikeaa  lähteä.  Hän kokee  olevansa  yhä  elämässä  kiinni.  (11.  Elämästä  luopuminen ja  kuoleminen  nyt  
koetaan haikeaksi, koska ollaan yhä elämässä kiinni.)
12. Nuorena ja keski-ikäisenä elämän rajallisuus ei ollut hänelle konkreettinen asia. Nyt ajatellessaan elämän 
rajallisuutta  hän  miettii  kuinka  vähän  ihminen  saa  aikaan.  Hänestä  tuntuu,  että  yhden  ihmisen  jälki 
myöhemmille  sukupolville  on  hyvin  pieni,  jos  sitä  edes  on.  (12.  Elämän  rajallisuus  on  nykyään 
konkreettisempi  asia  kuin  nuoruudessa  ja  keski-iässä.  Ihmisen  jättämä  jälki  myöhemmille  sukupolville  
koetaan pienenä tai jopa olemattomana.)
...

Yleisen merkitysverkoston analyysin kolmannessa vaiheessa jokaisesta merkityssuhdeverkostosta 

muodostetaan  erikseen  sisältöalue-ehdotelmat  (Perttula,  2000).  Esimerkiksi  tässä  tutkimuksessa 

haastattelun  H9  yksilökohtaiselle  merkitysverkostolle  muodostuivat  sisältöalue-ehdotelmiksi 

elämäntilanne,  menneisyyden  arviointi,  työ,  elämän  kokeminen,  läheiset/sosiaaliset  suhteet,  

eläkeaika,  itse,  elämän  voimanlähde,  elämän  tarkoituksellisuuden  kokemus,  elämän 

tarkoituksellisuuden syy, vapaaehtoistyön arki,  vapaaehtoistyön merkitys itselle, vapaaehtoistyön  

kokemus ja elämän/tulevaisuuden tavoitteet.

Yleisen merkitysverkoston analyysin neljännessä vaiheessa kukin merkityssuhde-ehdotelma 

25



sijoitetaan  johonkin  sisältöalueeseen  (Perttula,  2000)  seuraavalla  tavalla,  josta  esimerkkinä 

sisältöalue-ehdotelmiin  työ,  elämän kokeminen  ja elämän ja  menneisyyden arviointi  sijoittuneet 

merkityssuhde-ehdotelmat haastattelun H11 yksilökohtaisesta merkitysverkostosta.

...

Työ
3. Omalle ammattialalle on suuntauduttu jo nuorena. Työhön on oltu hyvin tyytyväisiä ja sitä on pidetty 
monipuolisena. 
5. Työssä on haluttu auttaa ihmisiä ja koettu onnistumista. Työstä ei ole jäänyt mieleen kovin vaikeita asioita. 
Koetaan, että töissä olisi jaksettu pidempäänkin.

Elämän kokeminen
4. Elämässä ja työelämässä koetaan hyödyksi olemista.
13. Aktiivinen mukana olo lastenlasten elämässä antaa kokemuksen omasta hyödyllisyydestä ja 
tarpeellisuudesta.
16. Tärkeimpiä asioita elämässä ovat liikunta terveys ja kunto.
17 Liikuntaharrastuksien merkitys on, että niissä pääsee nauttimaan luonnosta, sosiaalisesta 
kanssakäymisestä ja voi ylläpitää fyysistä kuntoa.
18. Hyvä fyysinen kunto tuottaa iloa.
19. Liikuntaharrastuksen lisäksi vapaaehtoistyö on koetaan tärkeäksi asiaksi elämässä.
20. Elämä koetaan tällä hetkellä ihan hyväksi.
27. Eläkkeelle jäännin jälkeen elämään tarkoitusta ja sisältöä tuovaksi toiminta-alueeksi on tullut 
vapaaehtoistyö.
29. Koetaan, että ollaan tarpeellisia läheisille. 

Elämän ja menneisyyden arviointi
6. Elämän koetaan olleen hyvä siten, ettei sen aikana ole kohdattu suuria ongelmia.
22. Elämän koetaan menneen ihan hyvin ja katumusta ei tunneta.
23. Elämä on ollut värikäs ja ihana. Elämä ei ole jäänyt elämättä.
...

Yleisen merkitysverkoston analyysin viidennessä vaiheessa muodostettiin sisältöalue-ehdotelmittain 

jäsentynyt  tarina  jokaisesta  merkityssuhdeverkostosta  erikseen.  Seuraavana  esimerkkinä 

haastattelun H10 yksilökohtaiselle merkitysverkolle tehdyt muutokset:

Elämäntilanne: Eläkkeellä  arki  on  muuttunut  kiireettömämmäksi.  Arkirutiineihin  kuuluu  kotityöt  ja 
harrastukset. Harrastuksista liikunta on ollut tärkeä jo nuoruudesta.
Menneisyyden arviointi:  Menneisyyden arviointi koetaan hieman hankalaksi. Elämän aikaisten haaveiden 
arvioidaan täyttyneen suurin piirtein, tavoitteet koetaan saavutetuiksi, eikä isoja ongelmia elämästä muisteta. 
Asiat eivät vaivaa mieltä, eikä koeta pettymystä.
Elämän kokeminen: Elämän koetaan nykyään rauhalliseksi,  kiireettömäksi ja muuttuneen tasaiseksi,  eikä 
enää ole suuria toiveita elämälle. Päätöksiä voi nykyään tehdä itsenäisesti.  Elämään tarkoitusta ja sisältöä 
tuo lapsenlapset ja liikunta. Liikuntaharrastusta pyritään ylläpitämään ja sen koetaan helpottavan fyysisiin 
vaivoihin.  Tärkeimpiä  asioita  elämässä  nykyään  ovat  terveys  ja  lapsenlapset.   Terveys  on  tullut 
tärkeämmäksi  ikäännyttäessä.  Harrastukset  sopivassa  määrin  ovat  tärkeitä  ja  tärkeää  on  niiden 
mahdollistama sosiaalinen kanssakäyminen.
Kuolema:  Elämän  koetaan  kulkevan  kulkuaan.  Läheisten  kuolema  ja  luopumisen  kokemukset  koetaan 
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elämään kuuluviksi.
Eläkeaika: Eläkkeelle jäätäessä vietettiin aikaa perhepiirissä eikä suunniteltu hetkeen mitään.
Läheiset: Lapsenlapset ovat tärkeitä ja perhesuhteita pidetään yllä. Harrastuksien ja vapaaehtoistyön kautta 
on tullut uusia tuttavia.
Elämään  suhtautuminen: Ikääntyneiden  ihmisten  ajatellaan  asennoituvan  elämään  eri  tavoin.  Elämään 
pyritään asennoitumaan positiivisesti. Elämän ajatteleminen päivä kerrallaan koetaan elämää helpottavaksi 
tavaksi.
Tulevaisuuteen suhtautuminen: Huominen koetaan ennakoimattomaksi ja sen murehtiminen turhaksi. Tämän 
ajattelumallin koetaan helpottavan elämää.
Elämän voimanlähde: Elämän voimanlähde on positiivinen asennoituminen elämään.
Elämän tarkoituksellisuuden kokemus: Elämä koetaan tällä hetkellä tarkoitukselliseksi.
Elämän tarkoituksellisuuden syy: Elämän tarkoituksellisuuden lähteitä ovat  positiivinen asenne elämään, 
mahdollisuus  auttaa  lähimmäisiä  ja  avuntarvitsijoita  sekä  lapsenlapsien  elämässä  mukana  olo  ja  heidän 
perheensä apuna oleminen.
Vapaaehtoistyön  kokemus: Vapaaehtoistyötä  jatketaan  omien  voimavarojen  ja  terveyden  salliessa. 
Ryhmäläisten kanssa koetaan vertaisuutta ja tärkeäksi koetaan heidän huomiointi yksilöinä, heidän kanssaan 
vaihdetaan kuulumisia puolin ja toisin. 
Vapaaehtoistyön merkitys itselle: Vapaaehtoistyössä koetaan hyvää mieltä, aikataulu ja yhdessä liikkuminen 
koetaan innostavaksi ja mukavaksi.
Vapaaehtoistyön arki: Vapaaehtoistyössä on oltu noin 12 vuotta eläkkeelle jäännin jälkeen ja siihen on käyty 
koulutusta.
Tulevaisuuden tavoitteet: Tulevaisuudelle ei enää ole suuria tavoitteita.

Yleisen merkitysverkoston analyysin kuudennessa vaiheessa tehdään kunkin sisältöalue-ehdotelman 

pohjalta ehdotelma tutkittavan ilmiön yleiseksi merkitysverkostoksi (Perttula, 2000). Toisin sanoen 

aineistoa  tiivistetään,  pitäen  deskriptiivisyys  mielessä,  mahdollisimman  lähelle  ydinmerkityksiä. 

Muodostetaan  eri  yleisyystasoilla  olevia  ehdotelmia,  jotta  löydetään  paras  kuvaustapa  ja 

kiteytyneisyys  (Perttula,  2000).  Tärkeintä  tässä  analyysin  vaiheessa  oli  huomioida 

tutkimusongelman  kannalta  oleellinen  tieto.  Koska  kohdennus  oli  elämän  tarkoituksellisuuden 

kokemukseen, oli luontevaa tiivistää konkreettisia elämäntilanteeseen liittyviä sisältöjä ja keskittyä 

tutkittavien  elämästä  ja  vapaaehtoistyöstä  muodostettuihin  merkityssuhteisiin.  Käytännössä 

sisältöalue-ehdotelmista  tiivistettiin  vaihtoehtoisia  versioita,  jotta  pystyttäisiin  valitsemaan 

yleisyystasoltaan ilmiötä parhaimmin kuvaava.

Seuraavaksi  esimerkkinä  haastatteluun  H1  pohjautuva  ehdotelma  elämän 

tarkoituksellisuuden kokemuksesta ja sisällöstä vapaaehtoistyöhön osallistuvalla yli 60-vuotiaalla 

eläkeläisnaisella.

Arkipäivä ja arkirutiinit  ovat  vaihtelevia.  Omaa pärjäämistä elämässä on joskus epäilty.  Lapsi on tärkeä 
henkilö ja lapsen hyvinvointi tuottaa tyytyväisyyttä. Elämälle eläkeaikana ei ole mietitty tavoitteita, mutta 
eläke  mahdollistaa oman elämän hallintaa. Työelämän aikana työ koettiin ensisijaiseksi. Viimeiset työvuodet 
koettiin raskaina ja työelämästä toipuminen kesti kauan. Menneisyyttä ei murehdita ja se koetaan menneeksi. 
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Elämä on koettu positiivisella tavalla vaihtelevaksi ja kokemusrikkaaksi. Nyt keskitytään nykyhetkeen ja 
nautitaan elämästä. Tällä hetkellä elämä koetaan hyvin tyydyttäväksi, koska sitä koskevat päätökset voi tehdä 
itsenäisesti.  Sisältöä  ja  tarkoitusta  elämään  eläkeaikana  tuovat  vapaaehtoistyö  ja  harrastukset.  Elämän 
voimanlähteitä  ovat  ystävät  ja  lähimmäiset.  Hänellä  on  voimaannuttava harrastus.  Elämän tarkoituksena 
pidetään  ystävyyttä,  jossa  voi  olla  oma itsensä  ja  saada  voimaa,  apua,  tukea  sekä  luottamusta.  Elämän 
arvoista tärkeänä koetaan lähimmäisten kunnioitus. Tavoitteena on ollut tasapainoinen ja hyvä elämä. Elämä 
koetaan  tällä  hetkellä  tarkoitukselliseksi.  Tärkein  elämän tarkoituksellisuuden kokemuksen syy  on lapsi. 
Muita tarkoituksellisuuden syitä ovat ystävät, harrastukset, vapaaehtoistyö ja yhteisöllisyys. Tavoitteena on 
elää viisaasti, suhteellisen terveellisesti ja edesauttaa lapsen elämää.
Vapaaehtoistyö: Osallistumista vapaaehtoistyöhön suunniteltiin jo työelämän aikana. Vapaaehtoistyössä on 
oltu useammassa kuin yhdessä työssä. Siihen on saatu koulutusta. Toisten ongelmien kuunteleminen auttaa 
suhteuttamaan omia asioita. Vapaaehtoistyö koetaan palkitsevana, tärkeänä ja antoisana. Muutamia kertoja 
on ajateltu vapaaehtoistyön lopettamista, mutta ajatusten koetaan johtuvan omien menojen kasautumisesta.

Yleisten  merkitysverkostojen  analyysin  seitsemännessä  vaiheessa  valitaan  yleisyydentaso,  jolla 

tiivistetään joko yksi tai useampi yleinen merkitysverkosto tutkittavasta ilmiöstä. Tutkittavan ilmiön 

luonne ohjaa, kuinka monta yleisen merkitysverkoston tyyppiä tai alaluokkaa muodostuu (Perttula, 

1995).

3. TULOKSET

3.1. Yksilökohtaiset merkitysverkostot

Tutkimuksessa esitettyyn kysymykseen, millaisia elämän tarkoituksellisuuden kokemuksia, sisältöjä 

ja merkityksiä yksilöt  nostavat esille, vastaavat  parhaiten jokaiselle haastateltavalle muodostettu 

yksilökohtainen  merkitysverkosto.  Jokainen  yksilökohtainen  merkitysverkosto  sisältää  tietoa 

yksilön  elämän  kokemisesta,  elämän  voimanlähteistä,  elämän  tärkeiksi  nostamista  sisällöistä, 

elämän  tarkoituksellisuuden  kokemisen  määrästä  sekä  sen  syistä.  Yksilökohtaisten 

merkitysverkostoihin  on  kirjoitettu  tiivistetyssä  muodossaan  kyselylomakkeesta  (liite  2)  saadut 

tiedot  elämän  tarkoituksellisuuden  kokemuksen  määrästä  ja  sen  syistä.  Yksilökohtaisten 

merkitysverkostojen analyysin tuloksena syntyivät seuraavat 14 merkitysverkostoa.
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H1

Hän  on  tällä  hetkellä  yksineläjä  ja  hänellä  on  lapsi.  Hän  on  ollut  eläkkeellä  noin  6  vuotta.  Hänen 
arkipäivänsä ja rutiininsa ovat vaihtelevia.  Hän saattaa nykyään omistaa päivänsä itselleen,  jolloin tekee 
asioita, jotka miellyttävät häntä. Nykyään hän voi suuntautua harrastustoimintaan. Hänestä harrastukset ovat 
piristäviä ja tärkeää niissä on kiinnostavuus ja itseilmaisu. Hänellä on hyvä, tärkeä ja voimaa-antava ystävä, 
joka jakaa hänen harrastuksensa.
Hän kuvailee kasvatustaan ajalle tyypillisenä. Hänestä tuntuu, että kasvatustapa ruokki huonoa itsetuntoa. 
Hänellä ei enää nykyään ole huono itsetunto, mutta hän ajattelee nuorena vähätelleensä itseään. Lapsensa 
ollessa teini-ikäinen hän muistaa miettineensä mitenkä elämästä selviää. Hän on joutunut tekemään vaikean 
ratkaisun  perheeseensä  liittyen  ja  kokee  sen  olleen  raskasta.  Hänestä  tuntuu,  että  asiat  korjaantuivat 
jälkeenpäin.  Hän  koki  viimeiset  työvuotensa  raskaina  ja  työelämästä  toipuminen  kesti  kauan.  Hänestä 
työelämän  aikana  työ  oli  ensisijainen  ja  saneli  kaiken  muun  tekemisen.  Hän  ei  pidä  itseään 
kunnianhimoisena, vaan on tavoitellut tasapainoista ja hyvää elämää. Hänestä mennyt on mennyttä. Hänestä 
ei ole järkeä miettiä kaikkea mitä olisi voinut tehdä toisin.
Hänestä on hyvä, että elämä on ollut vaihtelevaa ja kokemusrikasta. Nykyään hän kokee elämänsä hyvin 
tyydyttäväksi, koska voi tehdä itsenäisiä valintoja. Hän ei ole miettinyt päämääriä tai tavoitteita eläkkeelle 
jäätyään. Nyt eläkkeellä ollessaan hän voi suunnata energiansa haluamallaan tavalla. Viimeiset viisi vuotta 
hän on elänyt päivä kerrallaan ja nauttinut elämästä. Hänelle erittäin tärkeä henkilö on oma lapsi. Hän on 
tyytyväinen,  että hänen lapsellaan menee nykyään elämässä hyvin.  Hänen elämänsä voimanlähteitä ovat 
ystävät, lähimmäiset ja toiset ihmiset. Hän saa ystäviltään voimaa, heidän kanssaan hän voi olla oma itsensä, 
ja  saada apua,  tukea ja luottamusta.  Hänelle tällainen ystävyys on elämän tarkoitus.  Hänestä on erittäin 
tärkeää  se  miten  ihmiset  kohtelevat  toisiaan.  Eläkkeellä  aloitetut  vapaaehtoistyö  ja  harrastukset  tuovat 
hänelle sisältöä ja tarkoitusta elämään.  Taidealan harrastus tuntuu hänestä hauskalta ja voimaannuttavalta 
henkireiältä.
Hän kokee elämänsä tarkoitukselliseksi. Hänelle kaikista tärkeintä elämässä on oma lapsi, joka on syy hänen 
elämän tarkoituksellisuuden tunteeseensa. Myös lapsen kumppani on hänelle tärkeä henkilö ja osa perhettä. 
Hänen muut elämän tarkoituksellisuutensa syyt ovat ystävät, harrastukset, vapaaehtoistyö, yhdistystoiminta 
ja harrastekerho sekä yhteisöllisyys. Hänestä ilman toista ihmistä ei pystyisi elämään. Hän ajattelee, että 
ilman kontakteja muihin ihmisiin ihminen kuolee pois. Harrastukset ja vapaaehtoistyö ovat yhtä tärkeitä syitä 
elämän  tarkoituksellisuuden  kokemukseen,  vaikka  niihin  osallistumisen  mielekkyys  vaihtelee. Elämän 
tarkoituksellisuuden  syyksi  nimeämäänsä  yhteisöllisyyttä  hän  kokee  etenkin  yhdistystoiminnassa  ja 
harrastekerhossa.
Hän  on  ollut  vapaaehtoistyössä  mukana  5  vuotta.  Hän  suunnitteli  työaikana  osallistuvansa  eläkkeellä 
vapaaehtoistyöhön. Hän lähti toimintaan mukaan lehti-ilmoituksen perusteella. Hän on käynyt koulutuksen 
vapaaehtoistyöhön.  Nykyään  hän  vetää  harrastekerhoa  ja  toimii  tukihenkilönä.  Tuettavien  kanssa  ollaan 
yhteydessä  noin  viikoittain.  Hän  on  tyytyväinen  siihen,  miten  vapaaehtoistyötä  tukevat  toiminnot  on 
järjestetty. Hän on huomannut, että kuunnellessaan toisten ongelmia hän osaa suhteuttaa omat vaikeat asiat. 
Vapaaehtoistyössä on palkitsevaa, että hän on voinut henkisesti auttaa toista ihmistä ja tämä on kokenut 
saaneensa apua. Vapaaehtoistyö on hänelle hyvin tärkeä asia ja se on hänestä antoisaa. Hänestä on hyvä 
pystyä  auttamaan  lähimmäistään  omana  itsenään.  Hän  on  muutaman  kerran  miettinyt  vapaaehtoistyön 
lopettamista. Hän uskoo lopettamisajatusten liittyvän päiviin, jolloin menoja on kasaantunut. Hän ajattelee 
vapaaehtoistyössä  jatkamista  aina  päivä,  viikko ja  vuosi  kerrallaan.  Hän tuntee tärkeäksi  sitoutumisensa 
vapaaehtoistoimintaan.
Hänen  toiveensa  ja  päämääränsä  ovat  nykyhetken  toiminnoissa.  Hänen  tavoitteenaan  on  elää  viisaasti, 
suhteellisen terveellisesti ja edesauttaa lapselleen hyvää elämää.
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H2

Hän asuu puolisonsa kanssa samassa taloudessa ja hänellä on lapsia ja lapsenlapsia. Hän kokee olleensa 
elämänsä aikana suhteellisen terve, mutta sairastui muutama vuosi sitten vakavasti. Hänestä tuntuu, ettei hän 
enää parane täysin. Sairastumisesta on seurannut jatkuvaa fyysistä haittaa arkipäivään. Häntä harmittaa, ettei 
jaksa fyysisesti yhtä paljon kuin ennen. Hänestä tuntuu, että joutuu olemaan paljon apuna puolisolleen.
Hänestä oli hyvä, että nuorena kaupunkiin muuttaessaan työnantaja halusi järjestää hänelle mahdollisuuden 
jatkaa  opintoja.  Hän  ei  ollut  suunnitellut  mille  alalle  hakeutuisi.  Hän  ei  pidä  pitkää  työuransa 
poikkeuksellisena, vaan ajalle tyypillisenä. Hänestä hänen tulee olla kiitollinen kaikille työuralla opastaneille 
ja opettaneille ihmisille. Työ on ollut hänelle tärkein asia työelämän aikana. Myös perhe on ollut hänelle 
tärkeä asia. Hänestä läheisten kuolema on sellainen asia johon ei voi vaikuttaa. Hän on suhtautunut työhönsä 
siten, että on pyrkinyt tekemään sen parhaan kykynsä mukaan. Vasta eläkkeelle jäädessään hän ymmärsi 
millaista  työtä  on tehnyt.  Hän koki  työnsä monipuoliseksi  ja  kehittyväksi.  Viimeisinä  työvuosinaan hän 
joutui panostamaan töihinsä enemmän ja kuvaa silloista työtään aika rankaksi. Hänestä työn käytäntö on 
antanut hänelle parhaimman opin. Joskus hän on miettinyt millä tavalla elämä olisi muuttunut, jos hän olisi 
muuttanut asuinpaikkakunnaltaan pois ja jatkanut opintojaan. Hän ei kuitenkaan kadu valintojaan. Hänellä 
on  ollut  tavoitteena,  että  omat  talousasiat  olisivat  kunnossa.  Elämä  kulki  omalla  painollaan  kouluun 
pääsemisestä ja valmistumisesta työpaikan saamiseen. Hänellä on ollut suunnitelmia, mutta ne eivät ole aina 
toteutuneet. Hänellä on ollut tärkeitä asioita, jotka ovat menneet elämässä toisin. Hänestä tuntuu, että joku 
johdattaa elämää.
Oma terveys on hänelle ensiarvoisen tärkeää. Hänestä elämässä ei koskaan voi tietää mitä seuraava päivä tuo 
tullessaan. On vain elettävä ne päivät, jotka elettäväksi on annettu. Toisaalta hän miettii, että jos hänen nyt 
tulisi  luopua  elämästä,  ja  hän  tietäisi  sen,  olisi  hänestä  hyvin  haikeaa  lähteä.  Hän kokee  olevansa  yhä 
elämässä  kiinni.  Nuorena  ja  keski-ikäisenä  elämän  rajallisuus  ei  ollut  hänelle  konkreettinen  asia.  Nyt 
ajatellessaan elämän rajallisuutta hän miettii kuinka vähän ihminen saa aikaan. Hänestä tuntuu, että yhden 
ihmisen  jälki  myöhemmille  sukupolville  on  hyvin  pieni,  jos  sitä  edes  on.  Hän  tuntee  olonsa  nykyään 
äärettömän väsyneeksi. Liikkeelle lähteminen helpottaa väsymykseen, ja hänestä tuntuu, että on hyvä olla 
tässäkin kunnossa missä nykyään on. Hänestä elämä on kaikenkaikkiaan epävarmaa eikä kaikki mene aina 
suunnitelmien mukaan. Hänestä elämä on mennyt työn merkeissä. Hänestä tuntuu, että joka päivä on vain 
tehtävä askareet  ja  toimittava.  Hänestä  on tärkeää,  että  päivissä  säilyy rytmi,  eikä  päivittäisten asioiden 
hoitaminen tunnu yhdentekevältä. Hän ei ole aiemmin ajatellut elämänsä voimanlähteitä. Hänelle elämässä 
voimaa- antaa ainakin se, ettei jää käpertyneenä kotiin. Hänestä elämä olisi aika tylsää, jos sulkisi itsensä 
kotiin, ja on tärkeää mennä kodin ulkopuolelle. Hän uskoo, että hänellä olisi muita harrastuksia, jos ei olisi 
mukana vapaaehtoistyössä.  Hänen elämäänsä tarkoitusta  ja  sisältöä  tuovaksi  toiminta-alueeksi  eläkkeellä 
ollessa on tullut vapaaehtoistyö.
Hän  kokee  elämänsä  tarkoitukselliseksi.  Hänen  elämän  tarkoituksellisuutensa  syy  on  terveys,  koska  se 
mahdollistaa, että hän voi olla apuna lähimmäiselleen. Kodin ulkopuolinen elämä ja sosiaalinen elämä on 
hänelle tärkeää ja yksi elämän tarkoituksellisuuden tunteen lähde.  Hänelle syy elämän tarkoituksellisuuden 
tunteeseen on myös mummona olo. Hänestä elämä on tarkoituksellista, vaikka terveyttä ei olisikaan. Samat 
asiat, jotka tuovat hänelle elämään sisältöä ja tarkoitusta, ovat hänestä terveyttä ylläpitäviä tekijöitä.
Hänelle  vapaaehtoistyö  ei  ole  enää  yhtä  tärkeää  kuin  ennen.  Hän  on  ollut  vapaaehtoistyössä, 
yhdistystoiminnassa  ja  liikunnanohjaajana  noin  11  vuotta.  Yhdistystoiminnassa  hän  on  ollut  pitkään 
vastuullisissa tehtävissä. Hän kuvaa tehtäviä työntäyteisinä ja hyvin laaja-alaisina. Hän tuntee ennemminkin 
ajautuneensa  yhdistyksen  vastuutehtäviin.  Hän  tuntee  tehneensä  yhdistyksessä  töitä  ruohonjuuritasolta 
saakka. Vapaaehtoistyön kautta hän on saanut hyviä ystäviä. Vapaaehtoistyö tarjoaa hänelle sosiaalisen piirin 
ja mahdollisuuden kotoa lähtemiseen. Hän ei ole tutustunut läheisimpiin ystäviinsä vapaaehtoistöiden kautta. 
Liikunnanohjauksessa  hänelle  tärkeintä  on ryhmään osallistuminen,  eikä  niinkään ohjaajuus.  Hän tuntee 
olevansa  vertainen  ryhmäläisten  kanssa.  Liikuntaryhmissä  on  asetettu  tavoitteet,  mutta  hänestä  tuntuu, 
etteivät ne aina toteudu. Hänelle ohjaajana olo on enemmän vastuussa olemista ja tarpeellisten asioiden tai 
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tilanteiden oikein hoitamista kuin tavoitteiden opettajamaista läpivientiä. Yhdistystoiminnassa suunnittelu on 
hänestä haasteellista, ja hänestä tuntuu, ettei hänellä enää ole uusia ideoita siihen. Hän toivoo, että joku muu 
ottaisi asiat hoitaakseen. Hänestä vapaaehtoistyö on palkitsevaa, jos ei välitä turhista arvostelijoista, itsellä 
on  tarpeeksi  voimavaroja  ja  rohkeutta  osallistua.  Hän  löysi  uusia  voimavaroja  mennessään 
vapaaehtoistyöhön. Hänestä tuntuu, että vapaaehtoistyön avulla hän pysyy ajan hengessä mukana. Hän aikoo 
jatkaa vapaaehtoistyötä ainakin vuoden loppuun.
Hänestä tulevaisuutta on ajateltava, vaikka hänestä elämä on nykyhetkessä. Hänellä on lähitulevaisuuden 
suunnitelmia. Hän odottaa kesän tuloa ja puutarhan hoitoa mökillä.

H3

Harrastuksista  rakkaimpana hän korostaa  tanssimista,  mutta  hänellä  on myös muita  harrastuksia.  Hänen 
säännölliseen  arkirutiiniinsa  kuuluu  lämpimän  ruuan  valmistaminen  yleensä  iltapäivisin.  Hän  pyrkii 
harrastamaan liikuntaa säännöllisesti.
Hänestä tuntuu, että hän on saanut auttamisen halun ja mallin kodin perintönä. Hänestä mennyt on mennyttä. 
Päivääkään hän ei vaihtaisi elämästään pois. Hän ei haluaisi muuttaa tai vaihtaa pois vaikeitakaan asioita 
menneisyydestään. Hänellä on aina ollut voimavaroja selvitä elämän vaikeuksista.
Hänellä  on  kolme  aikuista  lasta.  Suku  on  hänelle  hyvin  rakas.  Hänellä  on  erittäin  hyviä  ystäviä 
yksityiselämässään ja he tukevat häntä tarpeen vaatiessa.
Hänelle  elämässä  on  hyvin  tärkeää  oma  hyvinvointi.  Vanhukset  ja  vanhusten  asiat  ovat  hänelle  hyvin 
tärkeitä. Matkustaminen on hänelle tärkeä harrastus myös keinona pitää yhteyttä perheeseen. Liikunta on 
hänelle  tärkeää.  Harrastukset  tuovat  sisältöä  ja  tarkoitusta  hänen  elämäänsä.  Etenkin  vapaaehtoistyö tuo 
hänen elämäänsä tarkoitusta ja sisältöä. Hän saa vapaaehtoistyöstään tyydytystä ja hyvän mielen, kun näkee 
toisten hyvän mielen ja kiitollisuuden. Vapaaehtoistyössä hän on huomannut olevansa tärkeä ja tarpeellinen. 
Se  saa  hänet  tuntemaan  olevansa  elossa.  Hän  on  aina  tykännyt  auttaa  ihmisiä.  Hän  kuvaa  itseään 
positiiviseksi luonteeksi,  vaikka omassa elämässä on ollut vastoinkäymisiä.  Vastoinkäymisistä huolimatta 
hän  on  aina  yrittänyt  ajatella,  että  elämä  muuttuu  paremmaksi.  Hän  on  oppinut  elämänsä  aikana 
käsittelemään  vaikeatkin  asiat.  Vaikka  nämä  asiat  joskus  tulisivat  mieleen,  hän  ei  muistele  niitä 
katkeruudella. Hänestä vaikeatkin muistot ovat hallittavissa. Hänestä tuntuu, että ajattelumalli on auttanut 
häntä paljon. Hänestä kaikki eletty elämä on rikkautta, ja elämään kuulu vastoinkäymisetkin. Hän on omasta 
mielestään luonteeltaan avoin ja  häneen on helppo ystävystyä.  Hän tuntee  olevansa huono sanomaan ei 
asioille.  Omassa elämässään hän ajattelee  asioita  päivä kerrallaan.  Hän elää  tässä  ja  nyt.  Hän panostaa 
nykyhetkeen ja arkirutiinit ovat hänelle tärkeitä. Tällä hetkellä hän on hyvin tyytyväinen elämäänsä. Hänelle 
elämässä voimia antaa positiivinen asenne. Hänelle elämän voimanlähteitä ovat perhe, hyvät ystävät ja suku. 
Perheen jäsenten huolehtivaisuus antaa hänestä voimaa. Terveys tuntuu hänestä tärkeältä, mutta hän arvelee 
terveyden merkityksen kirkastuvan vasta kun sen menettää. Hänestä oman terveyden muuttuminen kuuluu 
vanhenemiseen  ja  hänen  ikäänsä.  Hänelle  ikä,  ikääntyminen  ja  vanheneminen  ei  ole  ongelma.  Hänestä 
tuntuu, että elämä tavallaan paranee ajan kuluessa. Hänestä on oltava kiitollinen, että terveys on hyvä hänen 
iässään,  ja  tämä  on  tullut  mieleen  etenkin  silloin,  kun  hän  on  kohdannut  lähipiirinsä  terveysongelmia. 
Hänestä  iän  tuomia kolotuksia  ei  kannata  ajatella,  vaan  elää  elämää päivä  kerrallaan.  Hänestä  kuolema 
kuuluu osaksi elämää. Hänelle menetyskin on kokemus kokemusten joukossa ja kasvattaa ihmistä. Tähän 
saakka hän tuntenut selvinneensä elämän tuomista vastoinkäymisistä.
Hän kokee elämänsä erittäin tarkoitukselliseksi. Elämän tarkoituksellisuuden syitä on hänestä vaikea pukea 
sanoiksi,  vaikka  hän  mielessään  tietää  vastauksen.  Hänelle  elämään  tarkoituksellisuuden  tunnetta  tulee 
hyvistä perhesuhteista ja etenkin lapsenlapsi ja ystävät ovat syy hänen elämänsä tarkoituksellisuuteen. Hän 
kokee  yhdeksi  elämän  tarkoituksekseen  vanhuksista  huolenpitämisen.  Pohtiessaan  asiaa  hän  yhdistää 
tarkoituksellisuuden tunteensa syiksi myös sen, että omat asiat ovat kunnossa ja terveys on hyvä. Kysyttäessä 
elämän tarkoituksen syiden järjestystä hän nostaa lapsenlapsensa tärkeimmäksi asiaksi elämässään.
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Hän  on  vapaaehtoistyössä  kansalaisjärjestöllä  ja  tekee  lisäksi  itsenäisesti  vapaaehtoistyötä 
toimintakeskuksissa.  Hän  on  toiminut  vapaaehtoistyössä  noin  13  vuotta.  Hänellä  on  monia  rooleja 
vapaaehtoistyöntekijänä ja  hän on osallistunut  vapaaehtoistyönkoulutuksiin.  Hänestä  on tuntunut  hyvältä 
saadessaan tunnustusta vapaaehtoistyöstään. Hän saa vapaaehtoistyöstään kokemuksen, että toiset tarvitsevat 
häntä. Hänelle vapaaehtoistyön viemä aika elämästä on lyhyt ja hänestä tuntuu, että se on hyvin tärkeää 
vapaaehtoistyön kohteelle. Vapaaehtoistyön kautta hän on saanut ystäviä. Kaikki vapaaehtoistyö on hänelle 
omaehtoista. Hänestä tuntuu, että on saanut kansalaisjärjestöltä tukea ja apua vapaaehtoistyössään. Jos tukea 
ei olisi tarjolla vapaaehtoistyöntekijöille,  hän ei uskoisi  jaksaneensa tehdä vapaaehtoistyötä näin pitkään. 
Joskus vapaaehtoistyö tuntuu hänestä kokopäiväiseltä työltä. Hänestä vapaaehtoistyö pitää hänet terveenä ja 
elämän myönteisenä.  Hän aikoo toimia vapaaehtoistyössä  niin  kauan kuin jaksaa ja  haluaa.  Hän haluaa 
kehittää  toimintaa.  Määrällisesti  hän  ei  aio  lisätä  vapaaehtoistyötään.  Hänellä  on  hyviä  ystäviä 
vapaaehtoistyön kautta,  mutta  hänestä  on  tärkeää säilyttää  oma yksityisyys.  Hänestä  koko elämä ei  voi 
pyöriä  vapaaehtoistyön  ympärillä.  Hänestä  vapaaehtoistyö  on  vastavuoroista.  Hän  ei  usko,  että 
vapaaehtoistyötä  jaksaisi,  jos  se  olisi  vain  yksipuolista  antamista.  Hän  on  ajatellut,  että  saa 
vapaaehtoistyötään enemmän kuin pystyy antamaan. Vapaaehtoistyössään hän on kohdannut kuolemaa ja 
joutunut  luopumaan.  Kuoleman kautta  surun kokemukset  ovat  osa  vapaaehtoistyötä.  Hänestä  surutyö ja 
sureminen on tehtävä riippumatta siitä oliko menetys vapaaehtoistyössä vai omassa yksityiselämässä koettua. 
Usein hän joutuu vapaaehtoistyössään valmistautumaan menetyksien ja kuoleman kohtaamiseen. Hänestä 
vapaaehtoistyö antaa paljon ja menetyksen kokemuksetkin näyttävät miten monipuolista työ on. Hänestä 
vapaaehtoistyössä  on  mukana  koko  elämän  kirjo.  Hän  pitää  erittäin  tärkeänä  omien  voimavarojen 
muistamista  vapaaehtoistyössä.  Hänellekin  on  tullut  tilanteita,  jolloin  hän  on  joutunut  varaamaan  aikaa 
itselleen. Hänestä vapaaehtoistyötä ei voi tehdä niin, että siitä hakee vain tyydytystä itselleen. Hän aloitti 
vapaaehtoistyön siksi,  että  halusi  kuulua  johonkin  sosiaaliseen  yhteisöön.  Hän valitsi  vapaaehtoistyönsä 
sattumalta. Hän on hyvin onnellinen, että tällaista vapaaehtoistyötä on olemassa ja ymmärtää nykyään sen 
tarpeellisuuden.  Vapaaehtoistyö  on  laajentanut  hänen  ystäväpiiriään  ja  sosiaalista  piiriään.  Hänestä 
vapaaehtoistyöhön hakeutuvat ihmiset ovat ihania ja sen kautta hän on saanut tuttavia ympäri Suomen.
Hän  ei  suunnittele  elämää  paljoa  eteenpäin.  Hänellä  on  matkusteluun  ja  lähimmäisiin  liittyviä 
lyhyentähtäimen suunnitelmia.

H4

Hän asuu puolisonsa kanssa ja hänellä on lapsi ja lapsenlapsia. Hänellä on tuki- ja liikuntaelinongelmia. Hän 
harrastaa käsitöitä ja on aktiivinen teatterissa kävijä. Hänellä on kotona arkipäivään liittyviä arkirutiineja, 
jotka ovat tärkeitä. Välillä hänestä tuntuu, että puoliso ei ymmärrä näiden rutiinien tärkeyttä. Hän pystyy 
irrottautumaan kotiaskareistaan.
Hän ei ole menneisyydestään ja lapsuudestaan katkera. Menneisyys ei vaivaa hänen mieltään. Opiskelusta 
hänen elämänsä  lähti  kulkemaan omia uomiaan.  Hän tuli  eläkkeellä  siihen tulokseen,  ettei  halua palata 
työelämään. Hänestä työura oli raskas. Kerrostalossa asuminen on hänelle vaikeaa, koska mahdollisuudet 
puutarhan hoitoon ovat vähäiset. Hän on elänyt paljon perheensä ehdoilla lapsensa ollessa nuori. Hänellä oli 
haave alan vaihdosta, mutta taloudellisten ja perhesyiden takia hän hylkäsi haaveensa. Hänestä omat haaveet 
ovat kuihtuneen hitaasti pois.
Nykyään hän kokee elämänsä vapautuneeksi, koska voi mennä minne haluaa aamupäivästä ja päivästä, kun 
omat voimat vielä riittävät.  Hän pitää  nykyisistä kiireettömistä aamuista.  Hänelle  terveys  on tärkeä asia 
elämässä, koska työelämä koetteli hänen terveyttään. Elämässä tärkeää on myös liikunta, jonka avulla hän 
pyrkii  pysymään  fyysisesti  kunnossa.  Harrastukset  ovat  hänelle  tällä  hetkellä  tärkeitä,  koska  työelämän 
aikana hänellä  ei  ollut  mahdollisuutta  sitoutua harrastuksiin.  Päivittäiset  luontokävelyt  tuovat  merkitystä 
hänen elämäänsä,  ja  silloin hänestä tuntuu,  että saa omaa aikaa.  Hänelle luonto ja metsä mahdollistavat 
hartauden tunteen. Hän on pystynyt elämään lapsuuden vaikeidenkin asioiden kanssa. Osa kotiaskareista on 
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hänestä vain pakko tehdä. Hänelle tarkoitusta arkipäivään tulee siististä kodista, lukemisesta ja musiikista. 
Lapsenlapsien vierailut tuovat hänelle tarkoitusta arkipäivään, vaikka vierailuja ei ole kovin usein. Hänen 
elämänsä voiman lähteitä ovat lapsenlapset ja harrastaminen. Elämän pieniä ilon aiheita ja voimaa-antaa 
myös itsestään huolehtiminen.  Eläkkeelle jäännin jälkeen hänen elämäänsä tulleita tarkoitusta ja sisältöä 
tuovia toiminta-alueita ovat muun muassa harrastukset ja vapaaehtoistyö. Hän on joutunut mukautumaan 
olosuhteisiin, mutta tehnyt aktiivisesti ratkaisuja säilyttääkseen toimintakykynsä. Hän ajattelee, ettei koskaan 
voi tietää millaisena oma kunto säilyy. Hän on huolestunut nykyisestä vanhushoidon tulevaisuuden kuvasta 
ja pitää sitä erittäin huonona.
Hänestä  hänen  elämänsä  on  erittäin  tarkoituksellista,  jos  sitä  kysyttäisiin  hänen  lähimmäisiltään.  Häntä 
ohjeistetaan  miettimään  kysymystä  oman  kokemuksen  kautta.  Hän  sanoo  tuntevansa  elämänsä 
tarkoitukselliseksi. Hänelle elämän tarkoituksellisuuden syyt ovat terveys, harrastukset, puutarhan hoito ja 
kasvun ihme sekä pienimuotoinen matkailu. Hän pitää tärkeimpänä syynä elämänsä tarkoituksellisuuteen 
omaa  aikaa  ja  luontoa.  Hän korostaa  myös  elämänsä  tarkoituksellisuuden syynä  konserttien  ja  teatterin 
merkitystä.
Hän  aloitti  vapaaehtoistyössä  liikunnanohjaajana  noin  11  vuotta  sitten  ja  tekee  myös  itsenäistä 
vapaaehtoistyötä, kuten tarjoaa naapuriapua ja auttaa toimintakeskuksessa. Hänelle motivaatio omaehtoiseen 
vapaaehtoistyöhön  on,  että  hän  tietää  henkilökuntaresurssien  pienuuden.  Nykyään  hän  pystyy  itse 
määrittelemään  paljonko  haluaa  työskennellä.  Hän  saa  mielihyvää  voidessaan  auttaa  toisia.  Hänestä 
vapaaehtoistyö ei aina ole vastavuoroista, vaan perustuu hänen haluunsa tehdä sitä. Hän ei usko, että tekisi 
vapaaehtoistyötä, jos ei saisi siitä mitään. Hänelle tulee hyvän olon tunne toisten auttamisesta. Hänestä osa 
vapaaehtoistöistä  on  joskus  hyvin  sitovia.  Hänestä  aikataulullisesti  joustavat  vapaaehtoistyöt  ovat 
mielekkäämpiä kuin aikataulultaan sitovat.
Hänen tulevaisuuden toive on, että hän pystyisi puolisonsa kanssa asumaan mahdollisimman pitkään kotona. 
Hän  toivoo  omien  voimavarojen  riittävän  vielä  nykyisenlaiseen  elämään.  Hänellä  on  lähitulevaisuuden 
suunnitelmia.

H5

Hän on parisuhteessa ja hänellä on lapsia. Hänellä on viime aikoina ollut fyysisiä terveysongelmia. Hänen 
arkirutiiniinsa kuuluu omasta terveydestä huolehtiminen, päivälehtien lukeminen, ristisanat ja sudokut.
Hän kuvaa tähänastista elämäänsä aktiiviseksi. Mennyt on hänelle tavallaan mennyttä, vaikka joskus mieleen 
voikin nousta hetkeksi vaikeita tai kummallisia muistoja.
Hänellä on läheisiä ystäviä myös vapaaehtoistyön ulkopuolelta. Hänelle elämässä tärkeintä tällä hetkellä on 
omaan  terveyteen  liittyvät  asiat,  jotta  hän  säilyttäisi  toimintakykynsä  ja  voisi  edelleen  olla  aktiivinen. 
Hänestä  elämä  on  kaikesta  huolimatta  mielenkiintoista.  Hän  ei  mieti  ikäänsä.  Vaikka  hänellä  on 
terveysongelmia, hän ei anna niiden estää osallistumasta liikuntatapahtumiin ja matkoille. Liikuntaharrastus 
on ollut hänelle aina hyvin tärkeä osa elämää. Liikuntaan liittyy hänellä tärkeitä ja koskettavia muistoja. 
Eläkkeellä hän aloitti vesiliikunnan harrastamisen ja hänestä se tuo sisältöä ja tarkoitusta elämään. Hän on 
omasta  mielestään  ulospäinsuuntautunut  ihminen  ja  omaa  järjestelykykyä.  Hän  elää  omasta  mielestään 
nykyhetkessä  eikä  huolehdi  turhia  huomisesta.  Hän  ei  ole  aikaisemmin  pohtinut  mikä  antaisi  hänelle 
elämässä  voimia.  Hän pohtii,  että  hänellä  on  ollut  aina  sisäistä  voimaa.  Hän  tuntee  olevansa  vilkas  ja 
energinen.  Nykyään  hänellä  on  mahdollisuus  rentoutumiseen  ja  lepäämiseen.  Lepopäivä  antaa  hänelle 
voimia.
Hänestä  elämän  tarkoituksellisuuden  kokemusta  koskeva  kysymys  on  vaikea.  Hän  kokee  elämänsä 
tarkoitukselliseksi.  Elämänsä  tarkoituksellisuuden  syiksi  hän  sanoo  lastenlasten  tulevaisuuden  näkymät, 
uudet  matkat  ja  fyysisen  kunnon  säilymisen.  Hänestä  syyt  ovat  samanarvoisia  eikä  niitä  voi  arvottaa 
tärkeysjärjestykseen.
Hän on mukana useissa  erilaisissa  vapaaehtoistyön muodoissa,  kuten liikunnanohjauksessa,  seurakunnan 
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toiminnassa ja yhdistyksen talkootoiminnassa. Hän on osallistunut vapaaehtoistyöhön lähes koko elämänsä 
ajan.  Eläkkeelle  jäädessään  hän  otti  lisää  vapaaehtoistöitä.  Osaan  vapaaehtoistöistään  hän  tuntee 
ajautuneensa,  koska halusi  vapaa-ajan toimintaa.  Nuorempana hän oli  vapaaehtoistyössä paljon lasten ja 
nuorten  kanssa,  mutta  nykyään  hän  on  mukana  ikääntyneiden  toiminnassa.  Hän  on  saanut  koulutusta 
vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoistyöt ovat hänelle osa arkea. Vapaaehtoistyössä menee hänellä paljon aikaa. 
Hän  pyrkii  saamaan  liikuntaa  ohjatessaan  liikuntaryhmiä,  vaikka  keskittyy  paljon  auttamiseen  ja 
opettamiseen. Hän on yhä liikuntatoiminnassa mukana, vaikka ei kykene enää samalla tavalla kuin ennen 
olemaan aktiivinen. Liikunnan ja liikunnan ohjaamisen merkitys on hänelle antamisen ilossa. Hän saa hyvää 
mieltä ja virkeyttä. Hänelle antamisen ilo tulee siitä, että hän voi pienellä asialla saada toisille ja itselleen 
hyvän mielen. Hänestä surun ja kuoleman kohtaaminen kuuluu osaksi vapaaehtoistyötä. Liikunnanohjaajana 
hänellä on tavoitteena, että osallistujat osaisivat tehdä liikkeet oikein. Hän aikoo jatkaa vapaaehtoistyössä. 
Hänestä liikuntaryhmäläiset eivät ole pelkkiä osallistujia, vaan ihan ystäviäkin.
Hän  ei  mieti  paljoa  tulevaisuutta.  Hänellä  on  menoja  joihin  hän  on  varautunut.  Vapaaehtoistyöhön  ja 
liikuntaharrastukseen liittyvät matkat ovat muodostuneet yhteisiksi tulevaisuuden tavoitteiksi matkalaisten 
kesken.

H6

Hän asuu puolisonsa kanssa ja hänellä on lapsia. Hänellä on ollut terveysongelmia viime vuosien aikana. 
Terveydentila on nyt hyvä, vaikka terveysongelmista on jäänyt elämää ja toimintakykyä rajoittavia tekijöitä. 
Hänen arkipäiväänsä kuuluu päivälehteen tutustuminen, ruuan valmistus ja aikataulun suunnittelu puolison 
kanssa.  Arkisin  hän  seuraa  televisiosta  jännityssarjoja,  lukee  paljon  ja  tekee  käsitöitä.  Hän  on  joutunut 
jättämään fyysisesti rasittavat käsityöt. Hän jatkaa itselleen sopivaa liikuntaa ja liikunta on ollut hänelle aina 
läheistä.
Hänestä tuntuu, että sota-aika ei jättänyt häneen jälkiä. Hän piti työstään paljon ja on tehnyt pitkän työuran, 
vaikka välissä pitikin kotivuosia. Jälkeenpäin ajateltuna hänestä kotonaolo lasten kanssa oli hyvä ratkaisu. 
Hän oli hyvin terve työelämän ajan. Hän oli ajatellut, että eläkkeelle jäätyään hän harrastaa paljon. Hän ei ole 
voinut toteuttaa kaikkia suunnittelemiaan harrastuksia eläkkeelle jäätyään sairastumisen vuoksi. Pidemmistä 
matkoista hän on joutunut luopumaan, mutta hänestä kotimaassakin on nähtävää. Hän ajatteli sairastumistaan 
enemmän yrittäen miettiä sitä seikkailun kannalta.  Hän arvioi koko menneisyytensä hyväksi ja on hyvin 
kiitollinen.
Hän on tyytyväinen siihen, että hänen puolisonsa on aktiivinen ja jaksaa harrastaa. Perheessään hän tuntee 
joskus olevansa sovittelija. Hänellä on mukava parisuhde. Hänellä on ystäviä, perhetuttuja ja läheisiä ystäviä, 
jotka  tukevat  häntä,  ja  joita  hän  mielellään  tapaa.  Hänellä  on  läheiset  suhteet  sisarukseensa  ja  tämän 
perheeseen. Myös puolison suvussa on hänelle tärkeitä ihmisiä. Hänestä aika harva ikätovereista jaksaa ottaa 
vieraita vastaan tai  jaksaa tulla kylään. Hänestä ystäväpiiri  on huvennut.  Hänen läheisiään,  tuttaviaan ja 
ystäviään on kuollut hyvinkin nopeasti.  Hänestä hänellä on yhä ystäviä, kunhan hän itse jaksaa järjestää 
tapaamisia.
Hän  uskoo  pystyneensä  rakentamaan  hyvät  suhteet  lapsiinsa.  Lukeminen  on  hänelle  tärkeä  harrastus. 
Matkailu  oli  hänelle  elämään tarkoitusta  ja  sisältöä  tuova  toiminta-alue,  mutta  hän  on  joutunut  osittain 
luopumaan siitä. Eläkkeelle jäännin jälkeen uutta tarkoitusta ja sisältöä elämään tuovaa toiminta-aluetta ei 
ole löytynyt. Päivittäinen lenkkeily ja liikunta on hänelle tärkeää. Terveysongelmien takia hän ei mielellään 
lähde iltaisin asioille,  koska tuntee itsensä väsyneeksi.  Hän kuvaa itseään hyvin iltauniseksi.  Osa hänen 
terveysongelmistaan on ollut vaikeita, mutta hän ei ole pitänyt kaikkea niin ikävänä ja elämää rajoittavana, 
kuin oli kuullut kuvattavan. Hänestä on hyvä asia, että hän on ehtinyt matkustella jonkun verran elämässään. 
Hänelle tärkeä asia elämässä on toive, ettei hän sairastuisi uudelleen. Kun hän ajattelee ikäänsä, hän kokee 
eläneensä jo paljon. Hän ajattelee, ettei voi mitään sille, jos elämä lyhenee. Hän ei pelkää kuolemaa, vaikka 
sen  ajatteleminen  koskettaa  ja  on  surullista.  Hänestä  on  mukavaa  elää.  Hän  keskittyy  jokapäiväiseen 

34



elämäänsä. Hänestä elinpiiri  tavallaan pienenee ajan kuluessa. Toisaalta se johtuu hänestä siitä,  että yksi 
toisensa jälkeen ikäluokasta väsyy ja kuolee. Moni hänen läheisistään on kuollut,  mutta hänestä sitä voi 
olettaa hänen iässään. Hänestä tulee olla tyytyväinen näihinkin suhteisiin jotka päättyvät. Hänellä ja ystävillä 
on ollut  pitkä tapahtumarikas elämä ja hauskaa yhdessä.  Huonossa kunnossa olevien ystävän ongelmien 
ajatteleminen  tuntuu  hänestä  hurjalta.  Hän  uskoo,  että  kestäisi  tavata  hyvinkin  sairaita  ystäviään 
ahdistumatta. Hän on huomannut, että sosiaaliset kontaktit ovat virkistäviä. Hänen elämänsä voimanlähde on 
uskonto, jumala ja luterilaisuus, vaikka hän ei koe olevansa erityisen uskonnollinen.
Hän kokee elämänsä tarkoitukselliseksi. Hänen elämänsä tarkoituksellisuuden syyt ovat perhe, parisuhde, 
lähisuku ja ystävät.
Hän  on  ollut  vapaaehtoistyössä  liikunnanohjaajana  noin  11  vuotta.  Hän  on  saanut  koulutusta 
vapaaehtoistyöhön. Hän on nyt vetäytymässä toiminnasta pois. Hän aikoo mennä mukaan liikuntaryhmään, 
mutta ohjaamista hän vielä harkitsee. Hänestä sosiaalinen kontakti ryhmäläisten kanssa on virkistävä ja hyvä 
asia.  Hänestä  ryhmänjäsenten  kanssa  voi  keskustella  ja  viettää  aikaa  liikunnan  jälkeen.  Jollakin  tasolla 
vapaaehtoistyö on laajentanut hänen sosiaalista piiriään, mutta sielläkin osa osallistujista on hyvin iäkkäitä. 
Vapaaehtoistyössä hänelle merkityksellistä on, että voi auttaa ja saada innostettua muita mukaan liikkumaan. 
Sieltä on tullut myös läheisiä ihmissuhteita,  joita hän yrittää pitää yllä.  Yhteiset tapaamiset ryhmäläisten 
kanssa ovat hänestä mukavia. Tapaamisissa voi keskittyä muuhunkin kuin itseensä, pohtia yhdessä maailman 
asioita ja jakaa tietoa. Hänestä on tärkeää, että kokoontumisissa jokainen osallistuja voi ilmaista tunteensa. 
Hän pyrkii ohjaajana ottamaan huomioon osallistujat yksilöinä ja kuuntelemaan sekä kunnioittamaan heidän 
toiveitaan. Hänestä vapaaehtoistyöntekijänä on tärkeää osata toimia eri tilanteissa, valvoa turvallisuutta ja 
pyytää apua,  jos  jotakin tapahtuu.  Hänestä heillä  on yleensä mukavaa liikuntaryhmässä ja harvoin tulee 
sairastapauksia tai muuta jännitystä.
Hän  ei  ajattele  paljon  tulevaisuuden  suunnitelmia,  vaikka  hänellä  on  lyhyen  tähtäimen  suunnitelmia. 
Hauskoja asioita tulevaisuudessa olisi, jos hän pääsisi kesän tullen mökkeilemään. Hän toivoo, että mikäli 
menettäisi toimintakykynsä ja joutuisi vuoteenpohjalle, hän ei joutuisi odottamaan kuolemaa kauaa.

H7

Hän on nykyään yksineläjä ja hänellä on lapsia. Hän pitää itseään aamuvirkkuna. Hänestä hänellä on hyvin 
samanlainen  päivärytmi  kuin  töissä  ollessaan.  Arkipäivän  rutiineihin  kuuluu  päivälehden  lukeminen  ja 
aamupala sekä säännöllinen päivällinen. Hän sopii menonsa mieluummin iltapäivään kuin aamuun.
Hän  on  saanut  työuransa  aikana  paljon  kehittää  työtään  ja  aina  työpaikan  vaihduttua  hän  on  saanut 
uudenlaisia työtehtäviä. Töissä hänelle on ollut tärkeää päästä kehitystyöhön mukaan ja se on antanut voimia 
jaksaa. Työyhteisön kehitystyö on ollut hänelle antoisa kokemus. Hän miettii menneisyyttään ihan hyvällä 
mielellä. Hänestä tuntuu, että hän on aina päässyt elämässä eteenpäin ja pystynyt käymään asiat läpi, niin 
ettei ole jäänyt märehtimään niitä.
Hänellä on ystäviä ympärillä ja syvempiäkin ihmissuhteita. Hänestä on antoisaa, että hänen lähipiirissään on 
monen ikäisiä ihmisiä.
Hän kuvailee itseään ikuiseksi opiskelijaksi. Hänelle on tärkeää, että hänellä olisi monipuolinen elämä ja 
laaja  elinpiiri.  Hänestä  on  tärkeää  lähteä  kodin  ulkopuolelle.  Hänelle  elämässä  tärkeitä  asioita  ovat 
terveystekijät, perhesuhteet, ystävät ja yleensäkin sosiaalinen kanssakäyminen. Hän on tällä hetkellä hyvin 
tyytyväinen elämäänsä. Hän tuntee jääneensä oikeaan aikaan eläkkeelle ja olevansa ansaitusti eläkkeellä. 
Hänestä rahalla ei voi mitata elämää. Hän elää tässä ja nyt nauttien nykyhetkestä. Se on hänelle riittävää, ja 
elämän  tuomat  uudet  asiat  hän  toivottaa  tervetulleeksi.  Hänelle  on  tärkeää,  että  hän  pystyy  lähtemään 
liikkeelle  ja  toimintakyky on sellainen,  ettei  hän sulkeudu kotiinsa.  Hän kuvaa itseään liikkuvaiseksi  ja 
löytää aina uusia toiminta mahdollisuuksia. Hän tuntee olevansa ihminen joka katsoo elämässä eteenpäin. 
Hänestä  tuntuu,  ettei  elämässä  selviäisi  hänen  ikäisekseen,  jos  aina  jäisi  murehtimaan  ongelmiaan, 
tekemisiään ja onnistumisiaan. Hän uskoo, että päivärytmin puuttuminen näkyisi hyvinvoinnissa. Hänelle 
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elämän voimanlähde on perusturvallisuus, johon liittyy ihmissuhteet, talous ja itsemääräämisoikeus. Hän ei 
ole eläkkeelle jäännin jälkeen löytänyt vapaaehtoistyön lisäksi muita uusia toiminta-alueita, jotka toisivat 
elämään tarkoitusta ja sisältöä. Hänelle tarkoitusta ja sisältöä elämään tuovat toiminta-alueet ovat suurelta 
osin  samoja  kuin  työelämän  aikana,  kuten  sosiaalisuus,  suku  ja  etenkin  lapset.  Hän  ei  tunne  olevansa 
riippuvainen lapsistaan. Hän on perheensä käytettävissä tarvittaessa, mutta hänellä on myös oma elämä. Hän 
on omasta mielestään päässyt elämässään ihan hyvin tavoitteisiinsa ja päämääriinsä. Hän on loppujen lopuksi 
tyytyväinen elämäänsä.
Hän kokee elämänsä erittäin tarkoitukselliseksi. Hänen elämän tarkoituksensa syyt ovat, että saa antoisan 
monipuolisen elämän ja työelämän, pitkän elämän ja laajan elinpiirin. Hän tarkoittaa laajalla elinpiirillä  sitä, 
että hänellä on turvallinen elinpiiri, sosiaalinen verkosto ja hän yhä pääsee liikkumaan, matkustamaan ja 
pystyy toimimaan kaikilla elämän osa-alueilla.
Ennen eläkeaikaa hän oli vapaaehtoistyössä lähinnä järjestöissä. Töissä ollessaan hän sai ahaa-elämyksen 
siitä millaista vapaaehtoistyötä haluaa eläkkeellä tehdä. Hän on ollut vapaaehtoistyössä palvelunohjaajana. 
Hänelle  palvelunohjaus  oli  hyvä  kokemus  ja  hän  tunsi  pystyvänsä  auttamaan  ikääntyneitä  ja 
ammattihenkilöitä.  Hän  on  vapaaehtoistyössä  tällä  hetkellä  liikunnanohjaajana  ja  aikoo  jatkaa,  jos 
toiminnalle saadaan tila jatkossakin. Hän on uusien vapaaehtoistöiden suhteen avoimin mielin. Hänelle on 
tärkeintä, että vapaaehtoistyöstä ei tule pakonomaista tunnetta. Hän tekee vapaaehtoistyötä sen verran kuin se 
mukavalta tuntuu. Vapaaehtoistyön kautta hänen läheisikseen on tullut hyvin iäkkäitä henkilöitä. Hänestä 
hänen ohjaamassaan ryhmässä on todella  hyvä porukka.  Hänestä  vapaaehtoistyö on vastavuoroista.  Hän 
epäilee, ettei vapaaehtoistyötä jaksaisi ilman kokemusta, että siitä saa itselleen. Hän saa vapaaehtoistyöstään 
iloa ja liikettä. Hänestä heillä on ryhmäläisten kanssa mukavaa yhdessä kaikkine kommelluksineen. Hän ei 
vierastaisi osallistumista vapaaehtoistyöntekijän vetämään ryhmään. Hän ei osaa sanoa kuinka kauan aikoo 
jatkaa vapaaehtoistyössä. Koulutus vapaaehtoistyöhön oli hänelle enemmänkin sitoutumista ja tutustumista 
joukkoon, koska töissä ollessaan hän oli  tottunut ohjaamaan ryhmiä. Hän on lähiaikoina voinut sitoutua 
ohjaamiseen hyvin, koska hänellä ei ole ollut paljoa omaan elämän tilanteeseen liittyviä menoja. Hänestä on 
etu, että liikuntaa voi harrastaa oman kodin lähialueella ja ohjaajana on ensiapu taitoisia ihmisiä. Hän uskoo, 
että silloin osallistujien on helppoa ja turvallista tulla mukaan toimintaan.
Hänellä ei tällä hetkellä ole suuria suunnitelmia. Hänen tavoitteensa elämälle on, että hän nauttii kun on 
syytä nauttia ja vielä pystyy nauttimaan elämästä. Hän ei usko suunnittelevansa enää isoja asioita elämässä.

H8

Periaate, että kaikella on paikkansa, on arkipäivän rutiini. Kesäisin hän käy mökillään ja talvisin hän lukee 
paljon.
Hänen lapsuuden kodissaan opetettiin tekemään työtä ja seisomaan omilla jaloillaan. Valmistuttuaan hänelle 
oli tärkeää päästä töihin kiinni. Hän koki työelämänsä vaativana ja työssään hän on kohdannut haasteita. Hän 
kuvaa menneisyyttään työntäyteisenä ja ajattelee työelämäänsä kiitollisuudella. Hän on nähnyt työn eteen 
vaivaa ja kokenut onnistumisen iloa. Hän on pyrkinyt noudattamaan koko työelämänsä oppia, että hän on 
töissä  asiakasta  varten.  Yleensä  hän  osasi  jättää  työt  mielestään  vapaa-aikanaan.  Hänestä  työelämä  oli 
eläväistä ja reaaliajassa olevaa. Hän uskoo, että tieto terveydellisistä rajoituksista sai hänet panostamaan työn 
tekoon enemmän. Hän on joutunut kohtaamaan myös vaikeita ja loukkaavia tilanteita työelämässä, mutta 
hänellä on ollut tukea läheisistään. Hän pohtii, että ehkä hän tehokkuudella ja kovalla työnteolla on halunnut 
todistaa pärjäävänsä yhtä hyvin kuin terveydellisistä rajoitteista vapaa ihminen.
Hänellä on useita sisaruksia, joista osa on edesmenneitä. Hänestä hänen suvussaan on hyviä organisoijia. 
Hän on hyvin lapsirakas. Hänellä on läheiset välit sisaruksen lapsiin ja lapsenlapsiin. Hänestä hän on perinyt 
lapsirakkautensa isältään.
Hänelle  tärkeimpiä  asioita  elämässä  tällä  hetkellä  on  mökkikauden  alku  ja  luonnon  heräämisestä 
nauttiminen, sen ihailu ja ihmetteleminen. Hänen elämänsä on elämisen arvoista ja eläkkeellä olo on hänestä 
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paras vaihe elämästä. Eläkkeellä olo on hänestä vapauttavaa, kun tarvitsee huolehtia vain omasta elämästä. 
Yksineläjänä hän pyrkii oman talouden tasapainossa pitämiseen. Hänelle elämän arvoisuutta tuo se, että hän 
pyrkii  pitämään  huolta  maallisesta  omaisuudestaan.  Hänestä  vanhetessa  tulee  piintyneemmäksi  jo 
saavutettuihin mukavuuksiin käytännön elämässä. Elämän arvostaminen kirkastui hänelle aikuisiässä hänen 
sairastuttua  vakavasti.  Silloin hän tajusi,  että  elämä jatkaa menoaan ilman häntäkin.  Hän ymmärsi,  että 
elämässä mikään ei ole itsestään selvää. Sairastuminen oli hänelle täydellinen pysähtyminen. Hänestä on 
ollut lahja ja etuoikeus saada palata elämään. Hän kokee saaneensa sellaisen edun kokemuksestaan, ettei 
tyhjästä valita. Hänelle elämän voimanlähde on usko, että kaikki on taivaan isän käsissä, mitään ei sallimatta 
tapahdu ja kaikella on tarkoituksensa. Hänelle usko on kodin perintöä ja se tuntuu turvalliselta. Hänelle ei 
oikeastaan ole tullut uusia toiminta-alueita eläkkeelle jäännin jälkeen, mutta nykyään eläkkeellä ollessa aika 
antaa  enemmän  mahdollisuuksia.  Sisältöä  ja  tarkoitusta  hänen  elämäänsä  tuo  yhä  enemmän  läheisten 
sukulaisten perheen apuna oleminen. Hänestä on tärkeää ottaa vastuu omasta terveyden ylläpitämisestä ja 
siitä,  että  hän  pystyisi  elämään  mahdollisimman  pitkään  omatoimisesti.  Hän  ottaa  vastuun  omasta 
terveydestään liikkumalla ahkerasti, ulkoilemalla ja noudattamalla terveellisiä kulutustottumuksia. Kokemus 
oman terveyden rajallisuudesta on vaikuttanut  hänen päätöksiinsä. Hänelle on jo työelämän aikana ollut 
tärkeää, että kotona pystyy rentoutumaan. Hänellä on terveysongelmista kokemus myös lähiajalta. Silloin 
hänelle tuli voimakas tunne, että hänen on laitettava koti ja asiat järjestykseen, ja varauduttava kuolemaan.
Hän  kokee  elämänsä  erittäin  tarkoitukselliseksi,  koska  hänen  annetaan  elää  ja  häntä  tarvitaan.  Hänen 
elämänsä tarkoituksellisuuden syyt ovat, että läheiset tarvitsevat hänen apuaan ja syliään, koti ja mökki ovat 
kunnossa sekä se, että hän voi vain elää ja olla nauttien.
Hän  on  ollut  nuoresta  lähtien  paljon  mukana  talkoissa.  Hän  on  nykyään  vapaaehtoistyössä 
liikunnanohjaajana ja yhdistystoiminnassa. Ohjaajaksi hän ajautui kysymällä tuttavaltaan pääsisikö ryhmään 
mukaan harrastamaan. Hänen kohdallaan ohjaajantyö on paljon yhteyshenkilönä olemista. Hän on käynyt 
koulutusta vapaaehtoistyöhön. Ryhmässä hän osallistuu liikkumiseen ja ryhmä on hyväksynyt sen. Hänelle 
ryhmän merkitys on hieman epämääräinen. Vaikka hän ei ole viime aikoina voinut osallistua liikkumiseen, 
hän on huolehtinut vastuutehtävistään ryhmässä. Yleisesti hänellä on hyvät välit ryhmäläisten kanssa. Hän on 
miettinyt pitäisikö hänen lopettaa ohjaajana. Hänestä tuntuu, että ikääntyvien ihmisten kohdalla tällainen 
toiminta on haasteellista. Hänestä ryhmäläiset ovat mukavia ihmisiä ja hän aikoo jatkaa vielä, sekä katsoa 
miten asiat kehittyvät jatkossa. Hän ajattelee olevansa osa ryhmäläisiä ja paikalla palvelemassa heitä. Hän 
yrittää olla ryhmässä positiivinen kuten muussakin elämässään. Hänestä on mukava tavata ryhmäläisiä ja 
jutella heidän kanssaan. Hän on ollut varovainen tutustumisessaan ryhmäläisten kanssa. Ensisijainen tavoite 
hänelle ryhmässä on pitää itsensä liikunta- ja toimintakykyisenä. Hänestä tämä tavoite on itsekäs.
Hänellä on elämässään tavoite: Tämä päivä on tässä ja nyt ja siitä pitää tehdä paras mahdollinen.

H9

Hän on asuu puolisonsa ja hänellä on lapsia sekä lapsenlapsia. Hän on harrastanut liikuntaa koko ikänsä ja 
hänellä on useita liikuntaharrastuksia. Hän on aina halunnut pitää yllä fyysistä kuntoaan. Matkustaminen on 
sekä hänen oma että puolison kanssa jaettu yhteinen harrastus. Hänen päivittäisinä rutiineinaan on aamulla 
ylös  nouseminen  aina  samaan  aikaan  ja  iltaisin  nukkumaan  meno  viimeistään  puoli  yhdeltätoista. 
Päivärutiinit vaihtelevat ja päivittäin hänellä on sovittuna jokin meno.
Hänellä ei ole menneisyydestään ja lapsuudestaan huonoja kokemuksia. Hänellä oli jo nuorena vakaa päätös, 
mitä aloja hän haluaisi opiskella. Hän on rakastanut työtään ja se on ollut hänelle kutsumusammatti. Hänelle 
ihmiset, joita hän kohtasi töissä ollessaan ovat tärkeitä. Hän on ollut työntekijänä sellainen, että keskittyi 
vahvasti  työtehtäviinsä.  Viimeisinä  työvuosinaan  hän  jaksoi  työntekoa  odottaessaan  jokavuotista 
lomamatkaa. Eläkkeellä olo on tehnyt ajallisesti helpommaksi osallistumisen lastenlapsien elämään. Hänestä 
hänellä on ollut kaiken kaikkiaan rikas elämä.
Hänellä on hyviä ystäviä entisistä kollegoistaan. Hänellä on myös läheisiä sukulaisia, joiden kanssa hän on 
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yhteydessä  lähes viikoittain.  Hän on asettanut  rajat  sille  miten voi  olla lastensa  perheiden käytettävissä. 
Rajojen asettaminen tuntui hänestä rankalta, mutta asia on sujunut hyvin.
Eläkkeelle  jäädessään  hänestä  tuntui,  että  hänen  elämäänsä  tuli  tyhjiö,  koska  hänen  työnsä  oli  ollut 
sosiaalista. Hän mietti, että tähänkö hänen elämänsä nyt loppui ja tulevaisuus on kotitöitä täynnä. Nykyään 
hänellä on ihan hyvä olla. Hänestä tuntuu, että hän on aina ollut kohtalaisen positiivinen ihminen ja hän 
kokee  olleensa  sosiaalinen  jo  lapsena.  Tällä  hetkellä  hänelle  tärkeimpiä  asioita  elämässä  ovat  oma  ja 
puolison terveys, lapset ja mummona olo. Vasta oman perheen jälkeen elämässä tulee kaikki muu, kuten 
vapaaehtoistyö. Eläkkeelle jäännin jälkeen hänen elämäänsä tarkoitusta ja sisältöä tuovaksi toiminta-alueeksi 
on yhä enemmän tullut lastenlapsien hoito ja heidän perheidensä auttaminen. Hänelle elämän voimanlähteitä 
ovat  perhe,  ystävät,  käsitöiden  harrastaminen  ja  läheiset  sukulaiset.  Hän  tuntee  saavansa  voimia 
lastenlapsistaan ja heidän kanssaan vietetystä ajasta. Hänelle on tärkeää päästä tapaamaan muita ihmisiä.
Hänestä  elämän  tarkoituksellisuuden  kokemuksen  määrän  kysymykseen  on  hankala  vastata.  Hän  kokee 
elämänsä tarkoitukselliseksi. Hänelle elämän tarkoituksellisuuden syy on, että hän voi itse päättää mitä tekee 
ja milloin. Elämä ei enää ole kiinni työnantajan päätöksistä, vaan hänen tekemisensä ovat vapaaehtoisia.
Eläkkeelle jäädessään hän meni mukaan yhdistystoimintaan ja yhdistyksen vapaaehtoistyöhön. Ystävänsä 
houkuttelemana hän on mennyt mukaan muihinkin vapaaehtoistöihin. Hän aloitti vapaaehtoistyön eläkkeelle 
jäätyään  täyttääkseen  eläkkeelle  jäännin  aiheuttaman  tyhjiön.  Nykyään  hän  on  myös  liikuntaryhmä  on 
muuttunut  harrastuksesta  vapaaehtoistyöksi.  Hän  on  pohtinut,  että  hänelle  on  kertynyt  jo  liikaa 
vapaaehtoistöitä ja hänen pitäisi karsia niitä. Yhdistystoiminta on hänelle tärkeää ja hän tuntee pystyvänsä 
antamaan  ihmisille  tietoa  ja  apua  sitä  kautta.  Tässä  työssä  hän  pyrkii  seuraamaan  aktiivisesti  aikaa  ja 
uudistamaan vapaaehtoistyössään käyttämäänsä taustatietoa.  Hän tuntee olevansa vapaaehtoistyöntekijänä 
asiakkaidensa  kanssa  vertainen ja  samalla  tasolla.  Liikunnanohjaaminen jännitti  häntä  aluksi,  mutta  hän 
mietti  delegoivansa  työn  jatkossa  muille  ja  pääsi  yli  jännityksestään.  Hän  saa  hyvin  paljon 
vapaaehtoistyöstään.  Hänelle  tulee  siitä  iloinen  mieli,  iäkkäiltä  ihmisiltä  hän  saa  hyviä  elämän ja  arjen 
neuvoja sekä tietotaitoa. Hän on saanut vapaaehtoistyön kautta hyviä ystäviä. Sosiaalinen piiri on hänelle 
tärkeä osa vapaaehtoistyötä. Hän aikoo vielä jatkaa kaikkia vapaaehtoistöitään. Terveyspistetoimintaan hän 
tuntee joutuneensa, vaikka ajan myötä on kasvanut siihen. Hän jatkaa terveyspistetoiminnassa niin kauan 
kuin tutut henkilöt vielä jatkavat.  Terveyspisteessä toimimisen kannustuksena on hänelle asiakkaat, jotka 
pitävät toimintaa tärkeänä. Työtä terveyspisteestä on kuitenkin aika harvakseltaan, mikä on hänestä hyvä 
asia.
Nykyään hänen elämän tavoitteensa kohdistuvat lähinnä lapsiin ja lastenlapsiin. Välillä  hän on miettinyt 
miten jaksaa olla mummona. Hänen suurin tavoitteensa elämässä nyt on olla apuna perheelleen niin kauan 
kuin pystyy. Itseen kohdistuvana tavoitteena hänellä on terveenä pysyminen mihin liittyy aktiivinen oman 
kunnon hoitaminen.

H10

Hän asuu puolisonsa kanssa ja hänellä on lapsi sekä lapsenlapsia. Eläkkeellä hänen arkensa on muuttunut 
kiireettömämmäksi.  Hänen  arkipäiväänsä  kuuluvat  normaalit  emännän  työt.  Hän  lukee  paljon,  käy 
aktiivisesti teatterissa ja tärkeitä harrastuksia ovat ristisanat ja liikunta. Hän harrastaa liikuntaa useita kertoja 
viikossa ja se on ollut tärkeä harrastus nuoruudesta lähtien.
Hänestä  on  hieman hankala  arvioida  menneisyyttä.  Elämä on  hänestä  mennyt  aika  tasaisesti.  Läheisten 
kuoleman ja luopumisten hän ajattelee kuuluvan osaksi elämää. Elämä kulkee kulkuaan. Hänen haaveensa 
ovat suurin piirtein täyttyneet elämän aikana. Hänellä ei ole ollut isoja ongelmia elämän aikana, eivätkä asiat 
ole jääneet vaivaamaan mieltä. Eläkkeelle jäädessään hän ajatteli, ettei vähään aikaan suunnittele mitään ja 
aika meni suurelta osin lapsenlapsien ympyröissä. 
Kyläilemällä  lapsenlapsiensa  luona  hän  pitää  huolta  perhesuhteistaan.  Hän  on  ymmärtänyt,  että  myös 
lapsenlapsille on tärkeää isovanhempien yhteydenpito. Hänestä lapsenlapset ovat hyviä ihmisiä ja hän pitää 
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heistä paljon. Hänelle on tullut uusia tuttavia harrastusten myötä.
Hänelle tärkeimpiä asioita elämässä tällä hetkellä ovat terveys ja lapsenlapset.  Terveys on tullut  hänelle 
tärkeämmäksi ikääntyessään. Lapsenlapset ovat olleet hänelle tärkeitä aina. Hän tuntee elämänsä nykyisin 
aika rauhalliseksi ja kiireettömäksi. Nykyään hän voi itse ohjelmoida päivänsä ja pitää yllä päivärytmiä. 
Liikunta  on hänelle  tärkeää ja  hän pyrkii  ylläpitämään liikunnanharrastamistaan ja  päivittäistä  liikuntaa. 
Liikkeelle lähteminen auttaa myös viime aikaisiin pieniin fyysisiin vaivoihin. Hän ei ole pettynyt elämäänsä 
ja tuntee tavoitteidensa toteutuneen. Nykyään elämä on hänestä mennyt aika tasaiseksi, eikä hänellä ole enää 
mitään isoja toiveita. Se periaate hänellä on, että harrastuksia pitää olla, mutta niitäkin kohtuullisesti. Hänelle 
tärkeintä harrastuksissa on toisten ihmisten tapaaminen ja yhteydenpito. Hän on aina ollut sellainen, että 
lähtee  yksinkin  uusiin  harrastuksiin  mukaan.  Hänestä  ihmiset  ikääntyessään  asennoituvat  elämään  eri 
tavoilla. Nykyään hän yrittää olla positiivinen. Hänestä on helpompaa, jos ajattelee elämää päivä kerrallaan. 
Hänen mielestään ei voi koskaan tietää, mitä huominen tuo tullessaan, ja sitä on turha murehtia ennalta. Jos 
hän  pystyy  tällaiseen  ajattelumalliin,  niin  kaikki  on  silloin helpompaa.  Hänelle  elämän voimanlähde  on 
asennoituminen elämään. Voimia antaa yritys ajatella asioita positiivisesti. Omiin tavoitteisiinsa pääsy on 
hänelle aina positiivista ja tuo voimia. Hänen elämäänsä tarkoitusta ja sisältöä tuovat lapsenlapset ja liikunta. 
Etenkin eläkkeelle jäädessään hän käytti paljon aikaa lapsenlapsiensa kanssa.
Hän ei suullisesti anna vastausta elämänsä tarkoituksen kokemukseen, mutta kirjallisesti vastaa elämänsä 
olevan tarkoituksellista. Hän tiivistää elämänsä tarkoituksellisuuden syiksi positiivisen asenteen elämään, ja 
sen, että voi auttaa lähimmäisiä ja avuntarvitsijoita. Hän tuntee, että lapsenlapsiensa elämässä mukana olo ja 
heidän perheensä auttaminen on myös syy elämän tarkoituksellisuuteen.
Hän on ollut  vapaaehtoistyössä  ohjaajana noin 12 vuotta.  Hän ohjaa  ryhmää kerran viikossa.  Hän lähti 
vapaaehtoistyöhön mukaan, kun hänelle ehdotettiin mahdollisuutta ohjata liikuntaryhmää. Hän on käynyt 
koulutusta vapaaehtoistyöhön. Hän on sopinut jatkavansa ohjaajana, jos hänellä on voimia ja terveyttä. Hän 
pyrkii  kysymään  ryhmäläisiltä  toivomuksia,  mutta  ehdotuksia  tulee  vähän.  Hänestä  tuntuu,  että  hän  ja 
osallistuja  urautuvat  helposti  vanhuuttaan.  Hän  on  huomannut,  että  ryhmäläiset  ovat  hyvin  sitoutuneita 
häneen. Hän ajattelee, että vanhemmille ihmisille on tärkeä asia, että jokainen huomioidaan ryhmässä. Hän 
pyrkii vaihtamaan kuulumiset jokaisen ryhmäläisen kanssa ja hoitaa esittelyt, jos mukaan tulee uusi jäsen. 
Hänelle on tärkeää periaate, että muut ihmiset huomioidaan. Ryhmässä tulee vaihdettua kuulumiset puolin ja 
toisin.  Hän  kokee  olevansa  ryhmäläisten  kanssa  vertainen,  mutta  ryhmäläiset  ovat  nimittäneet  hänet 
johtajaksi.  Hänestä  hänellä  ja  muillakin  vanhoilla  ihmisillä  on  aina  omia  asenteitaan,  miten  ryhmän 
vastuuhenkilöä arvotetaan. Hän saa vapaaehtoistyöstään hyvää mieltä, joka tulee siitä kun saa ryhmäläisiltä 
palautetta, että he ovat tyytyväisiä. Hän on huomannut, että sovittu aikataulu ja yhdessä liikkuminen innostaa 
ryhmäläisiä. Se on hänestä mukavaa. Hän epäilee, ettei itsekään harrastaisi juuri tätä liikuntamuotoa niin 
säännöllisesti ilman ryhmää. Hän on saanut vapaaehtoistyön kautta uusia tuttuja.
Hänellä ei ole ollut suuria tavoitteita elämälle. Tulevaisuudessa hän voisi tehdä pieniä matkoja, jos hänen 
toimintakykynsä säilyy ennallaan. Hänellä ei ole enää suuria haaveita tai tavoitteita.

H11

Hän  asuu puolisonsa kanssa ja hänellä on lapsia sekä lastenlapsia. Hän on harrastanut liikuntaa aktiivisesti 
lapsesta asti. Sovitut aikataulut ja seura innostavat häntä liikkumaan. Vaikka hän harrastaa liikuntaa yksinkin, 
hän  uskoo,  ettei  olisi  yhtä  aktiivinen  ilman  sovittuja  menoja.  Päivinä,  jolloin  hän  ei  käy 
liikuntaharrastuksissa,  hän  keskittyy  enemmän  kodinhoitoon.  Hänellä  on  päivittäisiä  rutiineja  kuten 
ruuanlaitto ja siivoaminen. Matkustaminen on hänen oma sekä puolison kanssa yhteinen harrastus. 
Hän tiesi jo noin 16-vuotiaana mitä alaa halusi opiskella. Hän oli hyvin tyytyväinen työhönsä ja hänestä 
esimiehet huomasivat hänen arvonsa. Hän sai töissään paljon kehitys- ja opetustehtäviä ja sai tehdä hyvin 
monipuolista työtä. Hänellä on laaja-alainen näkemys alansa työstä. Hän kokee olleensa hyödyksi elämänsä 
aikana ja työelämässään. Hän on halunnut työssään auttaa ihmisiä ja on omasta mielestään pärjännyt oikein 

39



hyvin. Vaikeita asioita ei työstä ole jäänyt mieleen, vaikka hän on joutunut kohtaamaan vaikeitakin tilanteita. 
Hän uskoo, että olisi jaksanut töissä pidempäänkin. Hänellä on ollut sillä tavalla hyvä elämä, ettei hän ole 
joutunut kohtaamaan elämänsä aikana suuria ongelmia.
Hän on saanut ystäviä liikuntaharrastuksensa kautta. Hän ja hänen puolisonsa ovat olleet tiiviisti lastenlasten 
elämässä  mukana  ja  osallistuneet  lastenlastensa  arkeen.  Hän  on  myös  jakanut  liikuntaharrastuksensa 
joidenkin lastenlastensa kanssa. Häntä harmittaa etäiset välit omiin sisaruksiinsa, mutta hän on tyytyväinen 
tietäessään ettei heillä ole hätää. Hän ei syytä etäisistä väleistä itseään. Hänen kiintymyksensä puolisoon on 
kasvanut vuosien varrella. Hänestä heillä on ollut salliva avioliitto, jossa periaatteena on ollut elää ja antaa 
toisenkin elää. Hän on miettinyt jälkeenpäin hakeneensa puolisostaan nuorena turvallisuutta.
Hän  on  kiinnostunut  laaja-alaisesti  asioista  ja  harrastuksista.  Hän  on  mielestään  hyvin  puhelias  ja 
monipuolinen sekä uskoo olleensa hyvin määrätietoinen ja hakeutuneensa haluamaansa toimintaan. Hän on 
ajatellut olleensa liiankin itseriittoinen, mutta hyväksyy puutteensa ja on yrittänyt parastaan. Hän haluaa 
hyväksyä  muut  ihmiset  sellaisina  kuin  he  ovat.  Hän  tuntee  olevansa  hyvin  hyödyllinen  ja  tarpeellinen 
ollessaan aktiivisesti mukana lastenlastensa elämässä. Lastenlapset ovat hänelle tärkeitä ja hän toivoo, että he 
menestyisivät elämässään. Hän huolestuu herkästi, jos heillä on ongelmia. Hänelle tuottaa iloa lapsenlapsen 
hoitaminen ja se, että hän voi olla avuksi perheelleen. Liikuntaharrastus on hänelle voimavara, ja hänelle 
kaikista tärkeimpiä asioita elämässä ovat liikunta, terveys ja kunto. Liikuntaharrastuksien merkitys hänelle 
on,  että  harrastaessaan  hän  pääsee  nauttimaan  luonnosta,  sosiaalisesta  kanssakäymisestä  ja  se  ylläpitää 
fyysistä kuntoa. Hyvä fyysinen kunto ja voimien riittäminen antaa hänelle iloa. Liikuntaharrastuksen lisäksi 
hänelle tärkeä asia on vapaaehtoistyö.  Hän tuntee  elämänsä tällä  hetkellä  hyväksi  ja  pienet  vaivat  eivät 
haittaa elämää. Hän on hieman huolestunut läheistensä terveydestä ja pelkää joutumista omaishoitajaksi. Hän 
ei kadu mitään ja hänen elämänsä on mennyt ihan hyvin. Nykyään häntä harmittaa joutavat erimielisyydet, 
mutta niistä hän kokee selviävänsä. Hänellä on ollut värikäs ja ihana elämä. Hänestä ei tunnu, että elämää 
olisi  jäänyt elämättä.  Hänestä läheisten kuolema ja menetykset kuuluvat osaksi elämää. Hänen elämänsä 
voimanlähde  on  ajatus,  että  kaikki  menee  eteenpäin.  Laajasti  ajatellen  hän  tarkoittaa,  että  yhteiskunta 
kehittyy ja huono-osaisten elämä paranee. Hän haluaisi tehdä hyväntekeväisyystyötä ja hänestä tuntuu, että 
hän tekee sitä tavallaan antamalla aikaansa muiden hyväksi. Vihreät arvot ovat hänelle hyvin tärkeitä. Hän 
uskoo  olevansa  hyvin  tämän  päivän  menossa  mukana.  Eläkkeelle  jäännin  jälkeen  hänen  elämäänsä 
tarkoitusta ja sisältöä tuovaksi toiminta-alueeksi on tullut vapaaehtoistyö. Hän ei tiedä mitä tekisi, jos ei olisi 
aktiivinen vapaaehtoistyössä. Hän ei usko, että jäisi toimettomaksi silloinkaan.
Hän kokee elämänsä erittäin tarkoitukselliseksi. Hänellä on tunne, että häntä tarvitaan ja hän on tarpeellinen 
läheisilleen. Hän pohtii, onko hän itsekäs ajatellessaan näin. Hänen elämän tarkoituksellisuuden syyt ovat, 
että häntä tarvitaan vapaaehtoistyöntekijänä, isoäitinä ja vaimona.
Hän aloitti  vapaaehtoistyön noin 11 vuotta sitten.  Hän oli  silloin vapaaehtoistyössä yhdistystoiminnassa, 
organisoimassa toimintaa ja terveyspistetoiminnassa. Terveyspistetoiminnasta hän on jättäytynyt pois ja on 
viime aikoina keventänyt vapaaehtoistöidensä määrää. Nykyään hän on ohjaajana kahdessa ryhmässä. Hän 
on saanut itselleen varaohjaajia, joten vapaaehtoistyö ei enää sido yhtä paljon kuin aiemmin ja hänen on 
mahdollista  matkustella.  Hän  on  ollut  vapaaehtoistyössä  myös  työelämänsä  aikana.  Hän  uskoo 
vapaaehtoistyön ylläpitäneen hänen kuntoaan ja terveyttään. Hän on tarjonnut apuaan lähimmäisilleen myös 
yksityishenkilönä. Hänestä vapaaehtoistyössä olo on ollut hyvin värikästä aikaa. Hän aikoo jatkaa liikunnan 
ohjaamista niin kauan kuin oma kunto kestää. Hän saa vapaaehtoistyöstään voimia elämäänsä ja se on syy 
miksi hän jatkaa.
Hän toivoo tulevaisuudelta terveyttä ja voimia, että jaksaisi liikunnanohjaamista ja hoitaa läheisiään. Hän 
haaveilee, että kunto olisi hyvä ja hän pääsisi matkustelemaan. Hänellä ei varsinaisesti ole suunnitelmissa 
uusia matkoja, mutta hän aikoo osallistua lyhyille harrastematkoille.
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Hän on yksineläjä ja hänellä on lapsia ja lapsenlapsia. Hän ilmoittautui tutkimukseen mukaan, koska koki 
tietyllä  tavalla  velvollisuudekseen  olla  avuksi.  Hänen  arkipäiväänsä  kuuluu  päivälehden  lukeminen, 
aamiainen ja päivittäinen asioilla käynti. Hän harrastaa aktiivisesti liikuntaa, käsitöitä ja seuraa televisio-
ohjelmia.  Hänellä  on usein monia  vaihtoehtoja  päivän tekemisiksi.  Hän osaa rentoutua ja  olla  toimeton 
silloin, kun se hyvältä tuntuu. Hänelle harrastukset kuuluvat arkipäivään.
Hän on syntynyt sota-aikana, mutta ei kokenut sotaa kauheana asiana ehkä siksi, että vanhemmat varjelivat 
häntä.  Kiinnostuksensa  taiteisiin  hän  on  miettinyt  perineensä  vanhemmiltaan.  Hänen  mieltään  ei  paina, 
vaikka hänellä ei ollut palavaa halua opiskella jotain tiettyä alaa. Hän kävi useampaa koulutusta ja valmistui. 
Työ ei kuitenkaan tyydyttänyt  häntä,  joten hän kouluttautui uudelle alalle.  Hänen aikansa kului uudessa 
työssä hyvin ja hän viihtyi. Hän oli huolestunut työelämänsä aikana siitä, mitä tekisi eläkkeelle jäätyään ja 
varautui  siihen.  Huoli  osoittautui  turhaksi.  Työaikana  hän  haaveili  matkustelemisesta  ja  on  toteuttanut 
haaveensa. Hän matkustelee yhä ulkomailla. Hänestä elämä on mennyt ihan hyvin.
Hän pitää  paljon yhteyttä  perheeseensä.  Hän tuntee  lapsiensa toteuttaneen hänenkin haaveitaan.  Hänelle 
tärkeä tavoite elämässä on ollut lapsien hyvä ja heidän kasvattaminen seisomaan omilla jaloillaan. Hän on 
aina  halunnut  tukea  lapsiaan  ja  lapsenlapsiaan  eteenpäin  elämässä.  Häntä  ei  ole  haitannut  lasten  edun 
laittaminen itsensä edelle. Hän seuraa paljon lastenlastensa elämää ja huolehtii heidän puolestaan. Joskus hän 
on miettinyt miten lapsenlapset tämän kokevat. Hän on saanut läheisiltään ja sukulaisiltaan tukea elämänsä 
aikana.
Hän kuvailee olevansa hieman levoton sielu. Nyt hänelle tärkeintä elämässä on perhe ja tärkeitä hänelle ovat 
lapsenlapset. Hänelle elämässä hyvin tärkeitä henkilöitä ovat myös sukulaiset ja muut läheiset, kuten ystävät. 
Hän tuntee elämänsä ihan hyväksi ja tyydyttäväksi. Hänestä läheisten menetykset kuuluvat osaksi elämää. 
Hänellä on ihan hyvä elämä, vaikka hän on joutunut kohtaamaan menetyksiä. Hänen on vaikea nimetä yhtä 
kantavaa voimaa elämässään. Perhe kokonaisuudessaan on hänelle elämän voimanlähde. Hän on onnellinen, 
että hänellä on ollut hyvä fyysinen kunto eikä sairauksia, siten hän on voinut luottaa selviävänsä elämästä. 
Mitä vanhemmaksi hän on tullut sitä varmemmin hänestä tuntuu, että elämästä selviää. Hän pohtii, miten 
määritellä onnellisuutta, koska hän kokee saaneensa syntymästään saakka onnellisuuden lahjan. Hän pohtii, 
että  se  voi  olla  kodin  tuomaa  turvaa.  Elämän  pienten  kuprujen  kohdalla  hän  ajattelee  selvinneensä 
pahemmastakin. Hänestä elämän ollessa umpikujassa on tehtävä jotakin, vaikka se hetkellisesti tarkoittaisi 
menemistä  taaksepäin.  Hän  on  oppinut  ajattelemaan,  että  vastoinkäymisistä  selviää  luottamalla  omiin 
voimavaroihinsa. Hänelle tärkeitä asioita ovat  harrastukset ja  vapaaehtoistyö liikunnanohjaajana. Hänelle 
tärkeitä harrastuksia ovat musiikki ja tanssi, jotka eläkkeelle jäännin jälkeen ovat tuottaneet tarkoitusta ja 
sisältöä  hänen  elämäänsä.  Arkirutiinit  ja  asioille  lähteminen ovat  hänelle  tärkeitä  ja  ne  toimivat  viikon 
kiinnekohtina.  Hän uskoo,  että  keksisi  kotonakin tekemistä,  mutta saattaisi  kokea itsensä tyhjänpantiksi, 
koska hänellä on yhä voimia lähteä hoitamaan asioita. Rahalla ei ole suurta merkitystä hänen elämässään. 
Hän katsoo eteenpäin päivä kerrallaan, koska hänestä hänen iässään ei voi tietää tulevaisuudesta.
Hän  kokee  elämänsä  tarkoitukselliseksi.  Hänestä  hänen  elämällään  on  tarkoitus  ja  se  on  erittäinkin 
tarkoituksellinen, koska hänellä on perhe, jota hän haluaa tukea. Hänen elämän tarkoituksellisuuden syyt 
ovat  perheen  eli  läheistensä  ja  rakkaiden  tukeminen  sekä  hänen  liikunta-  ja  tanssiryhmänsä.  Hän pohti 
elämän  tarkoituksellisuutta  jo  ennen  haastattelua  haastattelukutsussa  esitetyn  aiheen  perusteella.  Tämän 
pohdinnan tuloksena hän totesi, että totta kai elämällä on tarkoitus. Hänestä jokaisen ihmisen elämällä on 
tarkoitus ja  jopa sellaisten ihmisten elämällä,  jotka  kokevat  elämänsä tarkoituksettomaksi.  Hän ajattelee 
ihmisten elämät toisiinsa kiinnittyneinä ja yhdessä ne muodostavat elämien verkoston. Ihmisen kuolema 
vaikuttaa heihin, jotka olivat kiinnittyneet häneen ja jättää jälkeensä aukon verkostoon. Hänestä ihmisen 
elämän  tarkoitus  voi  olla  sekin,  että  läheiset  joutuvat  kasvamaan  kohdatessaan  menetyksiä.  Hän  uskoo 
jokaisen  ihmisen  yrittävän  auttaa  lähimmäistään.  Hänestä  elämän  tarkoitus  voi  olla  sekin,  että  yrittää 
vaikuttaa muiden elämään. Hän uskoo, että hänen elämällään on tarkoitus, kun hän syntyi, hänen lapsensa 
syntyivät ja hän kasvatti lapsensa, ja koska hän saa vetää liikunta- ja tanssiryhmiä.
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Hän on vapaaehtoistyössä  liikunnan-  ja  tanssinohjaajana.  Vapaaehtoistyössä  hän on ollut  noin  5  vuotta. 
Hänestä tuntuu,  että  hän meni  mukaan ohjaamiseen hieman olosuhteiden pakosta,  koska halusi  itselleen 
harrastuksen.  Toinen  ohjaaja  suostutteli  hänet  osanottajaksi  vapaaehtoistyöntekijöille  järjestettävälle 
kurssille. Talviaikaan hän tapaa vapaaehtoistyön kautta tulleita tuttaviaan viikoittain. Hänestä ohjaaminen on 
ollut erittäin mukavaa ehkä siksi, että hän on harrastanut liikuntaa aina. Hänestä kaikissa ryhmissä on hyvä 
henki. Hän on hyvin sitoutunut vapaaehtoistyöhön ja hänelle on hyvin tärkeää olla siinä mukana. Hänestä 
aina antaessaan saa. Hän vertaa vapaaehtoistyötä tilanteeseen, jossa tarjoaa tuttavalleen kahvit. Kahvin hinta 
ei  ole  mitään  verrattuna  siihen,  mitä  hän  saa  yhdessä  vietetystä  ajasta.  Hänelle  vapaaehtoistyö  on 
vastavuoroista.  Hän  pyrkii  rohkaisemaan  ryhmäläisiä  keskustelemaan  ja  esittämään  toiveitaan.  Se,  että 
ryhmäläiset nauttivat ja tulevat mielellään ryhmään on hänelle rikas kokemus.

H13

Hän ei tunne olevansa eläkkeellä. Hän asuu puolisonsa kanssa, hänellä on lapsia ja lapsenlapsia. Hän kokee 
tällä hetkellä olevansa terve.
Hän  on  omasta  mielestään  elämänsä  aikana  saanut  olla  hyvin  terve.  Hän  arvioi  menneisyyttään  hyvin 
työsidonnaiseksi. Hän on omasta mielestään tehnyt elämänsä aikana joitakin virheitä. Hän ei mieti paljon 
menneisyyttä. Hänestä on nuoresta lähtien tuntunut hyvältä lähteä päivittäin töihin. Hän on ajatellut, että on 
hyvä olla töissä ja hyvä olla lomalla. Hänestä tuntuu, että tämä on viisautta. Hän on ajatellut hoitavansa 
työnsä mahdollisimman hyvin. Hän uskoo, että tällä tavalla ajatellen työ on mielekästä. Hänestä tuntuu, että 
hän joutui jäämään liian aikaisin eläkkeelle.
Hänestä tuntuu, että lapsenlapset eivät tarvitse isovanhempiaan enää niin paljon kuin pieninä.
Hänelle on tärkeää hyvä olo. Kotityöt ja talousasiat ovat hänelle hieman toisarvoisia eikä hän usko rahalla 
olevan merkitystä mielen hyvinvointiin. Hänestä hyvä päivä on sellainen, kun tekee toisille ihmisille hyvää 
ja  saa  siitä  itselleen.  Hänestä  itseen  keskittyminen  ei  ole  tärkeää,  se  on  itsekästä  ja  elämän  kannalta 
merkityksetöntä ja keskittyessään vain itseensä hän tuntisi elämänsä tyhjäksi. Hän hoitaa kuntoaan syömällä 
terveellisesti, pitää hyvästä ruuasta ja liikkuu. Hänelle on tärkeää viettää aikaa läheisten kanssa ja nauttia 
yhdessä vietetystä ajasta. Hän kuvaa itseään kesäihmisenä ja mökillään hänellä on hyvä olla. Hän viihtyy 
hyvin yksin,  miettii  paljon  yleisiä  asioita  ja  pohtii  mistä  mikäkin johtuu.  Hän tiedostaa,  että  muita  voi 
ärsyttää hänen tapansa pohtia ja tehdä ennakko-oletuksia,  joita pitää  joskus liiankin oikeana.  Luonto on 
hänelle tärkeä ja se on hänestä ihmisille tärkeä henkisen ja fyysisen kunnon lähde. Hänestä elämä on tässä ja 
nyt. Hänestä huomisesta ei koskaan voi tietää onko täällä vai ei. Hänestä on parempi elää tätä hetkeä kuin 
suunnitella koko ajan huomista,  ettei  elämä jää elämättä.  Hän yrittää aina tehdä kaiken parhaan taitonsa 
mukaan ja olla siihen tyytyväinen. Hänestä aina voi pyrkiä parempaan. Hän uskoo, että jokainen ihminen 
hakee  onnistumisia  elämässään  ja  haluaa  nähdä  kättensä  jäljen.  Hänestä  tällainen  halu  kuuluu  ihmisen 
perusitsekkyyteen. Hän ei pidä itseään muissa kuin tässä asiassa itsekkäänä. Hän on miettinyt paljon millä 
tavalla saa itsensä pysymään terveempänä ja tullut siihen tulokseen, että positiivisuus elämään vaikuttaa 
tähän. Vaikka kaikki ei elämässä ole aina onnistunut, on hän aina ajatellut parantavansa. Hän uskoo, että kun 
mielessä  asiat  ovat  hyvin,  ovat  asiat  myös  fyysisesti  hyvin.  Hän  uskoo  kasvatuksensa  vaikuttaneen 
ajatteluunsa  siitä,  että  kaikki  elämässä  on  itsestä  kiinni.  Hänestä  kaikkien  ihmisten  ei  tarvitse  toivoa 
elämältään samoja asioita. Hänestä hyvä olo on omasta mielestä kiinni ja ikävien asioiden märehtiminen saa 
kaiken  tuntumaan  pahemmalta.  Hänen  ensisijaiset  elämän  voimanlähteet  ovat  toiset  ihmiset  ja  oma 
asennoituminen  elämään.  Hän  saa  voimaannuttavia  kokemuksia  toisista  ihmisistä,  kauniista  ilmasta, 
luonnosta ja mistä tahansa mukavasta tekemisestä. Hän on ajatellut, että työ voimaannuttaa ja pitää terveenä. 
Eläkkeelle jäännin jälkeen hänelle on tuonut tarkoitusta ja sisältöä elämään asiat, joissa hän tuntee saaneensa 
jotain aikaiseksi.  Hän haluaa toimia muiden hyväksi  ja  olla hyödyksi.  Jos  hän ei  tähän pystyisi,  hän ei 
haluaisi enää elää. Hänestä elämässä ei ole mitään itsestään selvää. Elämä jatkaa menoaan ja ihmiselämä on 
vain väliaikaista. Hän uskoo, että jokaisesta on tekemään toiselle hyvää. Häntä koskettaa se, että Suomessa 
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on paljon yksinäisiä ihmisiä. Hänestä ihminen itsessään on tärkeä ja kaikenlainen työ on tärkeää. Hänestä 
elämä voisi  olla parempaa, jos ihmisiä rohkaistaisiin vuorovaikutukseen toistensa kanssa. Rahalla ei  voi 
korvata elämän menetyksiä ja häntä järkyttää, että joku voisi ajatella niin.
Hän  kokee  elämänsä  erittäin  tarkoitukselliseksi,  mutta  kun  hän  analysoi  asiaa,  hänestä  elämä  ei  ole 
tarkoituksellista eikä tarkoituksetonta. Hänestä tuntuu, että elämän tarkoitukselliseksi kokemisella on kaksi 
puolta. Hänestä on väärin ajatella olevansa tärkeämpi, erikoisempi tai tarkoituksellisempi kuin joku toinen. 
Hänestä tuntuu, että olemme maailmassa vain hetken ja aina toisen kuollessa tilalle tulee toinen. Hän ei koe 
olevansa  sen  tarkoituksellisempi  kuin  kukaan  muukaan  ihminen.  Hän  kokee  elämänsä  erittäin 
tarkoitukselliseksi sen takia, että omalla mallillaan hän voi antaa muille esikuvan siitä, että elämä eletään 
muita  varten.  Hänestä  elämän  tarkoitus  on  toisille  eläminen.  Hänestä  ihmisen  elämästä  tulee  erittäin 
tarkoituksellista, kun elää seuraavien arvojen mukaan: haluaa auttaa toisia ja tehdä toisten eteen töitä. Hän 
tuntisi elämänsä tarkoituksettomaksi, jos keskittyisi vain itseensä. Hän haluaisi, että hänen elämänsä olisi 
tarkoituksellista niin kauan kuin hän saa elää. Hänestä masennus ja yksin jääminen johtuu usein siitä etteivät 
ihmiset koe elämäänsä tarkoitukselliseksi. Hän uskoo, että jos kaikille tarjottaisiin merkityksellistä tekemistä 
olisi  ihmisillä  mahdollisuus  tuntea  elämänsä  tarkoitukselliseksi.  Hänestä  nykyinen  maailma  on 
epäoikeudenmukainen.
Hän mietti jo töissä ollessaan erilaisia vapaaehtoistyön mahdollisuuksia. Hän halusi löytää vapaaehtoistyön, 
joka ei kohdistu häneen itseensä. Hän hakeutui vapaaehtoistyöhön, koska hänen leipätyönsä oli loppumassa. 
Hän saa tyydytystä muiden auttamisesta ja siitä, jos jokin asia on onnistunut. Hän saa hyvää mieltä ja hän 
tuntee itsensä hyödylliseksi vapaaehtoistyössään. Hän ei odota kiitosta vapaaehtoistyöstään, mutta silloin 
kun hän saa kiitosta hänestä tuntuu, että työllä on ollut merkitys. Saadessaan vapaaehtoistyöstä palautetta hän 
tuntee olevansa tarpeellinen. Hän hakeutui tukihenkilötoimintaan jo työaikanaan. Hän on vapaaehtoistyönään 
myös mukana eri kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten toiminnassa. Yhdistystoiminnassa hän pitää siitä, että 
siinä on mahdollisuus keskustella ja yrittää vaikuttaa toisen tulevaisuuteen jakamalla elämän ohjeita, neuvoja 
ja apua. Hän on ollut vuosia vastuullisessa asemassa kansalaisjärjestötyössä, vaikka ei ole koskaan aiemmin 
pitänyt järjestötyöstä. Hänestä järjestötyö on osoittautunut mukavaksi, eikä hän luultavasti halua koskaan 
kokonaan jättäytyä siitä pois. Vapaaehtoistyössään henkisesti väsyneiden tukena hän on yrittänyt rohkaista 
heitä toimimaan, koska hän uskoo, ettei ihminen voi voimaantua, jos käpertyy itseensä. Hänestä paikalleen 
jääminen saa asiat tuntumaan vain entistä pahemmilta. Hänestä kaikki työ antaa tekijälleen jotain. Hän tekee 
vapaaehtoistyötään  toisten  eteen  samoin  kuin  teki  palkkatyötäänkin,  jotta  yhteiskunnan  rattaat  pyörivät. 
Hänestä vapaaehtoistyö on sillä tavalla erilaista kuin palkkatyö, että palaute omasta onnistumisesta tulee 
välittömämmin  ja  konkreettisemmin.  Hänestä  vapaaehtoistyö  ja  palkkatyö  ovat  samanarvoisia  ja  niiden 
välillä  tulisi  olla pehmeämpi  lasku.  Hänestä  vapaaehtoistyö,  jolla  lievitetään yksinäisyyttä  on tärkeää ja 
tärkeintä on asenne, että välittää muista ihmisistä.
Hän  ei  ajattele  tulevaisuutta  pitkälle,  mutta  hänellä  on  lyhyen  tähtäimen  suunnitelmia.  Näitä  lyhyen 
tähtäimen  suunnitelmia  hän  ajattelee  useinkin.  Elämää  eteenpäin  ajatellessaan  hänestä  tuntuu,  että 
tulevaisuudessa voi olla mitä vain.

H14

Hän  asuu  puolisonsa  kanssa  ja  hänellä  on  lapsia  sekä  lastenlapsia.  Hän  harrastaa  aktiivisesti  liikuntaa. 
Kodinhoito kuuluu hänen arkipäiväänsä.
Hänellä ei ole arvosteltavaa lapsuudessaan ja lapsuuden aikaisissa läheisissään. Hän on sovussa lapsuutensa 
asioiden kanssa.  Hänestä  tuntuu,  että hänellä  oli  hyvin onnellinen lapsuus.  Vaikka nuoruudessa on ollut 
ikäviä  kokemuksia,  jotka  silloin  ovat  harmittaneet  häntä,  hän  on  selvinnyt  niistä.  Hän  pyrki  nuorena 
pitämään  heikompien  ja  pienempien  puolta.  Hänellä  oli  hyvin  vaihteleva  työelämä.  Omasta  mielestään 
hänellä oli hyvä työyhteisö. Hän ajattelee, että oli ehkä työelämästä loppuun palanut eläkkeelle jäädessään. 
Hän on työelämänsä aikana kuunnellut  paljon muiden ihmisten huolia  ja  yrittänyt  hienovaraisesti  auttaa 
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näissä tilanteissa. Hän on saanut kiitosta heiltä, joita on kuunnellut ja joiden kanssa on keskustellut elämän 
vaikeista asioista.  Hänestä tuntuu,  että työelämässäkin on ollut  johdatus mukana. Elämällä on aina ollut 
hänelle jotain uutta tarjottavaa. Hänellä ei oikeastaan ole katumista elämässään. Elämä on opettanut hänelle 
nöyryyttä. Hän on aina selvinnyt elämänsä vaikeuksista.
Hän on kokenut läheisien menetyksiä elämänsä aikana. Hänestä parisuhteessa on keskusteltava asioista, eikä 
kumpikaan saa kokea joutuvansa alakynteen. Hänellä on tällainen keskusteleva parisuhde. Hänellä on paljon 
perhetuttavia ja ystäviä, jotka ovat hänelle tärkeitä. Läheisten ystävien ja hänen suhteessaan on tärkeää tieto 
ystävyyden molemminpuolisuudesta.  Heidän kanssa  hän voi  jakaa vakavatkin asiat  ja  heillä  on yhteisiä 
elämänvaiheita.  He  kannustavat  toisiaan  ja  puhuvat  asioista  suoraan.  Hänellä  on  läheiset  suhteet 
lastenlapsiinsa. Hän on halunnut ja saanut olla lastenlastensa elämänvaiheissa mukana.
Hänen elämänsä on ollut erittäin vaiherikasta ja hän on saanut  paljon kokemuksia. Hän kuvaa olevansa 
luonteeltaan vilkas. Hänellä on yhä säilynyt lapsen usko jumalaan. Hän tuntee saaneensa kodin perintönä 
sosiaalisuuden ja oppineensa lapsuuden kodissaan kuuntelemaan toisia. Nyt hänelle tärkeintä elämässä on 
sovussa olo itsensä kanssa. Hänestä tyytyväisyys itseensä saa olemaan sovussa myös muiden kanssa. Hän on 
tyytyväinen itseensä, koska on jaksanut ja jaksaa yhä hoitaa kaikki kotityöt ja harrastaa. Hän tulee omasta 
mielestään ihan hyvin toimeen ikäisekseen. Hänestä joka päivä on lähdettävä liikkeelle,  tärkeää innostua 
uusista  asioista  ja  seurata  päivän  tapahtumia  sekä  uutisia.  Hän tuntee  pystyvänsä  seuraamaan aikaansa. 
Hänestä elämä on mukavaa, kun on uusista asioista kiinnostunut. Hän on löytänyt elämäänsä tarkoitusta ja 
sisältöä  tuoviksi  toiminta-alueiksi  eläkkeelle  jäännin  jälkeen  kuoron,  vapaaehtoistyön  ja  kirjoittamisen. 
Vapaaehtoistyö lähimmäispalvelussa on ollut hänelle elämän tärkeä toiminta-alue jo työelämän ajalta. Hänen 
elämänsä voimanlähteitä ovat luonto, osallistuminen uusiin asioihin ja hyvät läheiset ystävät. Luonto on ollut 
hänelle rakas jo nuoruudesta lähtien. Hän tuntee itsensä hyvin sosiaaliseksi ja suhteellisen hyväksi ihmiseksi. 
Hänestä tuntuu, että joskus vaivatkin ovat tarpeen elämässä.
Hän  epäröi  vastauksessaan  elämän  tarkoituksellisuuden  kokemuksesta  keskustelun  edetessä,  ja  päätyy 
valitsemaan  annetuista  vaihtoehdoista  lievemmän  ilmaisun,  eli  hän  kokee  elämänsä  tarkoitukselliseksi. 
Hänestä  elämässä  pitää  olla  tarkoitusta,  jatkuvuutta,  uuden  etsimistä  ja  kiinnostusta  loppusuoralle  asti. 
Hänestä  elämän  tarkoituksellisuuden  syyn  nimeäminen  on  vaikeaa.  Oman  elämän  tarkoituksellisuutensa 
syyksi  hän  tiivistää,  että  hän  voi  olla  mukana  auttamassa  ja  kannustamassa  lähimmäisiään  eri 
elämänvaiheissa sekä jaksaa yhä hoitaa itseään ja jokapäiväisiä askareitaan. Hän yhä epäröi vastattuaan onko 
tämä sopiva vastaus kysymykseen.
Hän  hakeutui  vapaaehtoistyön  kursseille  noin  32  vuotta  sitten.  Hän  hakeutui  vapaaehtoistyöhön 
elämäntilanteen muutoksissa. Eläkkeelle jäädessään hän oli aktiivisesti mukana eläkeläistoiminnassa, mutta 
on viime aikoina jättäytynyt pois toiminnasta. Hän on ollut vaihtelevissa vapaaehtoistöissä 30 vuoden ajan. 
Tällä hetkellä hän ohjaa yhtä liikuntaryhmää ja on varaohjaajana sekä mukana kädentaitoja hyödyntävässä 
ryhmässä.  Hän  on  saanut  koulutusta  vapaaehtoistyöhön.  Kädentaitoryhmään  osallistuminen  on  hänelle 
sosiaalinen  tapahtuma.  Hän  aikoo  jatkaa  vapaaehtoistyössä.  Osasta  vapaaehtoistyöstä,  kuten 
lähimmäispalvelusta hän on luopunut. Hän osallistuu tilaisuuksiin ja on mukana toiminnassa, mutta ei ole 
enää  aktiivinen  vapaaehtoistyöntekijä.  Hänelle  kannustin  vapaaehtoistyöhön  on,  että  yhteiskunnassa  on 
paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat kuuntelijaa. Hänestä me kaikki tarvitsemme jotakuta joka kuuntelee juuri 
meitä.  Hänelle  vapaaehtoistyö  on  vastavuoroista  ja  hän  saa  siitä  hyvän  mielen.  Hänestä  tuntuu,  että 
vapaaehtoistyö  antaa  hänelle  enemmän  kuin  kohteelleen.  Hänelle  tuo  tyydytystä,  jos  hän  on  osannut 
kuunnella ja olla läsnä toiselle ihmiselle.
Hän ei ole suunnitellut tulevaisuuttaan pitkälle. Lähinnä hän on suunnitellut tulevaa syksyä. Hän ajattelee 
tulevaa oman vointinsa mukaan. Hänestä aina kuitenkin pitää olla suunnitelmia tulevaisuudelle.
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3.2. Yleiset merkitysverkostot

Analyysin tuloksena saatiin muodostettua seuraavat kolme yleisen merkitysverkoston tyyppiä:  1.  

Toimeliaat  ja  perhekeskeiset, 2.  Elämä kulkee kulkuaan;  terveyttä  korostavat,  perhekeskeiset  ja 

omaa  kuolemaansa  pohtineet  ja 3.  Aktiiviset  ja  terveyttä  korostavat.  Näistä  merkitysverkosto-

tyypeistä  kahdelle  ensimmäiselle  muodostui  alaluokat  merkitysverkostosta  hieman  poikkeavien 

merkitysverkostojen H10 ja H13 sisältämistä merkityksistä.

Merkittävimpänä  erona  näissä  yleisissä  merkitysverkostoissa  on  se  arvokäsitys,  mikä 

välittyy  henkilöiden  puheesta.  Tämä  arvokäsitys  voidaan  jakaa  sen  perusteella,  miten  henkilöt 

suhtautuvat oman elämänsä kokemuksiin ja kokemiseen. Kysymykseen vapaaehtoistyön osuudesta 

elämän tarkoituksellisuuden kokemuksesta vastaavat parhaiten yleiset merkitysverkostot 1 ja 3. Ne 

muodostavat erilaisista arvokuvauksistaan huolimatta kuvan henkilöistä, joille vapaaehtoistyö on 

osa elämän tarkoitusta, elämään tärkeä tarkoitusta ja sisältöä tuova toiminta-alue ja oman elämän 

tarkoitukselliseksi  kokemisen  yksi  syy.  Yleinen  merkitysverkosto  2  näyttää  vapaaehtoistyön 

merkityksen  elämässä  enemminkin  sosiaalisen  vuorovaikutuksen  mahdollistajana.  Seuraavana 

esitellään yleiset merkitysverkoston tyypit ja niille muodostuneet alaluokat.

Yleinen merkitysverkostotyyppi 1. Toimeliaat ja perhekeskeiset [H1, H3, H7, H11, H12, H14]

Itsen kuvailua ja ratkaisujen esittämistä luonnehtii myönteisyys, aktiivisuus ja hyvä itsetuntemus. Puheesta 
välittyy tasapainoisuus ajateltaessa omia elämän kokemuksia. Arkirutiineja on, mutta ne voivat olla hyvin 
vaihtelevia. Päivärytmiä pidetään yllä. Arkea kuvaa toimeliaisuus.
Sosiaalisiin  suhteisiin  liittyvää  puhetta  kuvaa perhekeskeisyys,  ja  nämä suhteet  koetaan hyvin  tärkeiksi. 
Perhe  voi  muodostua  hyvin  erilaisista  perhemuodoista,  tyypillisin  muoto  on  jo  itsenäistyneet  lapset  ja 
lapsenlapset. Yhtenäistä perhemuodoille on niiden sisältämien suhteiden arvostus. Näitä suhteita pidetään 
tietoisesti yllä ja perheen toimintaan osallistutaan jossain määrin.  Omassa elämässä koetaan ystävyyttä ja 
koetaan, että ympärillä on ystäviä. Tuttaviin ja ystäviin pidetään yhteyttä.
Eläkesiirtymää  ei  esitetä  ongelmallisena,  vaikka  siitä  olisi  koettu  huolta  tai  siihen  olisi  valmistauduttu. 
Työelämästä ja opiskeluajasta on paljon kokemuksia, mutta ne kuvataan omaksi ajanjaksokseen.
Omaa menneisyyttä ei murehdita tai kaduta. Menneisyyden kokemusten kanssa ollaan sovussa, kokemukset 
on käsitelty ja vaikeistakin kokemuksista on selvitty. Menneisyyden arvioinnista välittyy elämän kokemusten 
arvostus ja rikkaus. Elämän koetaan menneen ihan hyvin.
Tällä hetkellä elämää kuvaa tyytyväisyys, suuntautuneisuus nykyhetkeen ja avoimuus kokemuksille.  Sen 
lisäksi elämä kuvataan hyväksi ja riittäväksi. Kerronnasta välittyy kokemus elämänkulussa kiinni olemisesta. 
Elämänkokemuksia  luonnehditaan  voimavaraksi,  ja  vaikeudetkin  ovat  joskus  tarpeellinen  osa  elämää. 
Elämän  kuvauksesta  välittyy  perhekeskeisyys.  Elämän  tärkeitä  sisältöjä  ovat  perheeseen  liittyvät  asiat, 
sosiaalisuus, harrastukset ja vapaaehtoistyö. Vapaaehtoistyö koetaan yhtenä tarkoitusta ja sisältöä elämään 

45



tuovana toiminta-alueena. Elämää luonnehtii pyrkimys aktiivisuuteen ja toimeliaisuuteen. Omaa fyysistä ja 
psyykkistä toimintakykyä ylläpidetään. Perhe, itseen liittyvät asiat, kuten oma hyvinvointi ja harrastukset 
sekä  vapaaehtoistyö,  ovat  tärkeitä  osa-alueita  elämässä.  Elämälle  pystytään  nimeämään  voimanlähteitä. 
Voimanlähteet ovat yksilöstä riippuvia, mutta ne ovat selvästi voimaannuttaneet ja voimaannuttavat yksilöä.
Elämä  koetaan  tällä  hetkellä  tarkoitukselliseksi  tai  erittäin  tarkoitukselliseksi.  Oman  elämän  tarkoi-
tuksellisuuden kysymystä  pohditaan syvällisesti  ja  jopa filosofisesti.  Omalle  elämän tarkoituksellisuuden 
kokemukselle pystytään antamaan useita syitä.  Elämän tarkoituksellisuuden kokemuksen syinä välittyvät 
perhearvot  ja  sosiaalisuuteen  liittyvät  arvot.  Myös  lähimmäisten  auttaminen nousee  tarkoituksellisuuden 
kokemuksen lähteenä esille. Elämän kuvaamisessa käytetään arvopuhetta, ja arvoja kuvataan osana omaa 
elämän  katsomusta,  ajattelua  ja  toimintaa.  Elämään  suhtaudutaan  positiivisesti.  Elämän  aikana  on  ollut 
tavoitteita, joita ei välttämättä itse mielletä tavoitteiksi, mutta jotka ilmentävät positiivista asennoitumista 
elämään.  Tällainen voi  olla  esimerkiksi  tavoite  elää  hyvä elämä tai  auttaa  lapsiaan elämässä eteenpäin. 
Tulevaisuuteen suuntaudutaan, vaikka sitä ei  suunnitellakaan aktiivisesti  eteenpäin. Elämä on keskittynyt 
nykyhetkeen ja siinä läsnä olemiseen.
Vapaaehtoistyö:  Vapaaehtoistyössä  ollaan  oltu  tai  ollaan  yhä  aktiivisia.  Vapaaehtoistyötä  tehdään  yhä 
omien  voimavarojen  mukaan.  Vapaaehtoistyötä  tehdään erilaisissa  yhteyksissä  ja  vähintään  kahdessa  eri 
muodossa.  Vapaaehtoistyö  koetaan  vastavuoroiseksi,  ja  siitä  saadaan  itselle  hyviä  kokemuksia. 
Vapaaehtoistyöhön  suhtautumista  luonnehtii  realistisuus,  sitoutuneisuus,  avoimuus,  osallistujien  ja  oman 
työn arvostus.  Vapaaehtoistyöstä  saadaan  miellyttäviä,  palkitsevia  ja  antoisia  kokemuksia,  joilla  koetaan 
olevan vaikutus omaan elämään ja hyvinvointiin.  Vapaaehtoistyö on yksi  elämään tarkoitusta ja sisältöä 
tuova  toiminta-alue.  Elämän  tarkoituksellisuuden  yhdeksi  syyksi  sen  nostavat  tähän  yleiseen 
merkitysverkostoon kuuluvista H1, H3, H11 ja H12.

Yksilökohtaisista  merkitysverkostoista  H13  ei  soveltunut  täydellisenä  yhteenkään  esiteltävistä 

yleisistä merkitysverkostoista. Toisaalta se oli tyypiltään ja merkityksiltään hyvin samanlainen kuin 

yleinen merkitysverkosto 1: Toimeliaat ja perhekeskeiset. Suurin merkitysero tekee siitä kuitenkin 

itsenäisen alatyypin tälle merkitysverkostolle. Erona korostui eläkesiirtymän ongelmallisuus, työ 

elämänarvoista  tärkeimpänä  ja  perhearvoja  korostetumpana.  Työtä  tehtiin  toisten  ihmisten  ja 

yhteiskunnan hyväksi,  jolloin se toi tarkoitusta ja sisältöä elämään. Muulla tavoin H13 noudatti 

merkityksiltään yleistä merkitysverkostoa 1, mutta perhekeskeisyyden ja perheelle annetun arvon 

tilalle ja sen ohi nostetaan arvona työ. Tätä merkitysverkoston alaluokkaa voidaan kuvailla sanoilla 

toimelias, arvona työ, vapaaehtoistyö sisältönä ja tarkoituksena elämässä. Toisaalta on huomioitava, 

että tämä alaluokka muodostui yhden ainoan haastattelun pohjalta. 

Yleinen merkitysverkostotyyppi  2.  Elämä kulkee kulkuaan;  terveyttä  korostavat,  perhekeskeiset  ja  omaa 
kuolemaansa pohtineet [H2, H6, H8]

Itsessä tunnistetaan ikääntymisen muutoksia, ja toimintakyvyn muutokset vaikuttavat jossain määrin arkeen. 
Toistuvia arkirutiineja on olemassa, ja niillä on selvästi päivärytmiä ylläpitävä tarkoitus. Rutiinit keskittyvät 
kodinhoitoon sekä harrastuksiin. Asennoitumista arkeen kuvaa kiireettömyys.
Perhe, sukulaisuus- ja perhesuhteet koetaan tärkeinä. Näitä suhteita pidetään aktiivisesti yllä kuten muitakin 
sosiaalisia  suhteita.  Ystäviä  on,  sukulaisia  ja  lähimmäisiä  on  kuollut.  Läheisten  kuolema  koetaan 
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luonnollisena elämään kuuluvana asiana.
Opiskelu-  ja  työelämää  kuvataan  positiiviseen  sävyyn.  Ne erottautuvat  selkeästi  omaksi  ajanjaksokseen. 
Opiskelu- ja työelämän aikaisiin elämäntapahtumiin ja ratkaisuihin ollaan tyytyväisiä, tai ainakaan ne eivät 
vaivaa mieltä. Työelämän kuvauksessa tunnusomaista on työn mielekkyys, sitoutuneisuus ja kiitollisuus.
Menneisyyttä arvioidaan positiiviseen sävyyn, vaikka kaikki ei välttämättä ole mennyt omien suunnitelmien 
mukaan.  Elämänaikaisia  valintoja  ei  kaduta.  Myös  elämään  liittyvät  luopumiset  kuvataan  hyväksyvästi. 
Elämästä ollaan yhä kiinnostuneita ja  siinä ollaan kiinni.  Elämän ajatellaan kulkevan kulkuaan. Elämän-
kulku ja kuolema nähdään ennakoimattomana ja itsestä riippumattomana. Esille nousee, että omaa kuolemaa 
on  mietitty.  Kuolemasta  kertovasta  puheesta  välittyy  hyväksyntä  sekä  avoimuus.  Tällä  hetkellä  omasta 
elämästä luopuminen koettaisiin haikeana, ja sen ajatteleminen voi koskettaa.  Elämän rajallisuutta ja elämän 
piirin pienenemistä on pohdittu.
Tällä  hetkellä  elämää  arvostetaan.  Sosiaalisuus  ja  harrastukset  koetaan  tärkeäksi  asiaksi  jokapäiväisessä 
elämässä.  Niiden  ajatellaan  virkistävän  ja  ylläpitävän  hyvinvointia.  Oma  ja  lähimmäisten  terveydentila 
koetaan tärkeäksi, ja terveyttä pyritään ylläpitämään omalla toiminnalla. Omalla aktiivisuudella vaikutetaan 
sosiaalisten  suhteiden  säilymiseen.  Elämässä  keskitytään  nykyhetkeen.  Elämän  voimanlähde  pystytään 
nimeämään, mutta se vaihtelee yksilöstä riippuen.
Elämä koetaan tällä hetkellä tarkoitukselliseksi tai erittäin tarkoitukselliseksi. Elämän tarkoituksellisuuden 
kokemuksen syiksi nousevat ensisijaisesti perheeseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät asiat. Tällaisia voivat 
olla esimerkiksi perhesuhteet ja sosiaalinen elämä, kuten lähisuku sekä ystävät. Tähän liittyy myös läheisesti 
mahdollisuus olla apuna lähimmäisilleen.
Tulevaisuuteen suuntaudutaan, ja suunnitelmia tulevaisuudelle on olemassa. Tulevaisuuden suunnitelmia ei 
kuitenkaan ajatella arjessa paljoa, vaan keskitytään nykyhetkeen.
Vapaaehtoistyö: Vapaaehtoistyöhön  on  saatu  koulutusta.  Aktiivisuus  vapaaehtoistyössä  on  hyvin 
vaihtelevaa, mutta yhdistävä tekijä on, että siinä jatketaan omia voimia kuunnellen. Vastuuasemasta syrjään 
astumista on ajateltu, siitä ollaan jättäytymässä syrjään tai nykyään on järjestetty apua itselle. Toiminnasta 
syrjään  siirtyminen  kuvataan  ennemminkin  vastuuasemasta  luopumisena,  eikä  niinkään  yhteisöllisen 
toiminnan ja erilaisiin tapahtumiin osallistumisen jättämisenä. Osallistuminen ryhmämuotoiseen toimintaan 
koetaan  selvästi  vastuuasemaa  tärkeämmäksi.  Vapaaehtoistyön  koetaan  laajentaneen  sosiaalista  piiriä. 
Muiden osallistujien kuvauksesta välittyy osallistujien arvostus ja vertaisuus. Vapaaehtoistyö tuottaa itselle 
positiivisia tunteita ja koetaan hyvinvointia edistävänä.

Yksilökohtainen  merkitysverkosto  H10  asettautuu  yleisen  merkitysverkostotyyppiin  2  kaikilta 

muilta  osin  paitsi  kuolemaan liittyen.  Kuolema ei  noussut  merkittäväksi  aiheeksi  haastattelussa 

H10,  eikä  analyysissä  löytynyt  merkityksiä  omaan  kuolemaan  liittyen.  Muilta  osin  yleinen 

merkitysverkosto 2 kuitenkin kuvaa kaikki H10:n ydinmerkitykset kattavasti ja yhteneväisesti.

Yleinen merkitysverkostotyyppi 3. Aktiiviset ja terveyttä korostavat [H4, H5, H9]

Toiminnallisuutta ja itseä kuvaa aktiivisuus, harrastuneisuus ja halu osallistua erilaisiin toimintoihin. Omaan 
terveyteen  kiinnitetään  huomiota,  ja  sitä  analysoidaan.  Arkirutiineita  on,  eivätkä  ne  keskity  vain 
kodinhoitoon. Omasta terveydestä, hyvinvoinnista ja fyysisestä kunnosta pidetään aktiivisesti huolta. Tämä 
aktiivinen fyysisestä kunnosta huolehtiminen näkyy myös arjessa.
Perhettä ja  sosiaalisia suhteita,  kuten ystävyyssuhteita ei  oteta aktiivisesti  puheeksi,  mutta niitä  pidetään 
arvossa. Perheen arvostaminen näkyy elämää kuvaavassa puheessa.
Opiskelu ja työelämä kuvataan selvästi omaksi ajanjaksokseen. Kokemukset opiskelusta ja työelämästä ovat 
moninaisia.  Siirtymässä  työelämästä  eläkkeelle  harrastukset  ja  muunlaiset  aktiiviset  toiminnat,  kuten 
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vapaaehtoistyö  sekä  perheestä  huolehtiminen,  ovat  ottaneet  ennen  työn  täyttämän  paikan  elämässä. 
Tämänhetkistä  eläkeaikaa kuvaa aktiivinen toiminta  monilla  elämän eri  osa-alueilla,  kuten perhepiirissä, 
harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä. Puheesta välittyy mahdollisuus kokea elämän hallittavuutta ja yksilön 
tasapainoisuutta olosuhteista riippumatta.
Menneisyys ei vaivaa mieltä,  vaikka siellä olisi  vaikeitakin kokemuksia. Elämän aikana on tehty ja yhä 
tehdään aktiivisesti ratkaisuja oman toimintakyvyn ja hyvinvoinnin säilyttämiseksi. Elämässä mukaudutaan, 
muttei  anneta  rajoitteiden  estää  osallistumista.  Oma  ja  läheisten  terveys  koetaan  tärkeiksi  elämän  osa-
alueiksi. Isoäitiys ja harrastukset nousevat esille tärkeinä elämän sisältöinä. Elämää kuvaa perhekeskeisyys. 
Suhteita lapsenlapsiin arvostetaan. Elämän voimanlähteitä pystytään nimeämään, mutta ne ovat yksilöstä 
riippuvia. Voimaannuttavia kokemuksia saadaan esimerkiksi oman hyvinvoinnin huolehtimisesta.
Elämän tarkoituksellisuuden arvioinnissa koetaan vaikeutta. Elämä koetaan tällä hetkellä tarkoitukselliseksi. 
Elämän tarkoituksellisuuden syiksi  nousee monia  osa-alueita,  mutta  etenkin  esiin  nousee itseen  liittyviä 
syitä, jollaisia ovat esimerkiksi oma aika, terveys, itsemääräämisoikeus ja harrastukset.
Tulevaisuudelle on suunnitelmia, mutta tulevaisuutta ei ajatella paljoa. Omalle tulevaisuudelle on asetettu 
tavoitteita ja toiveita, jotka liittyvät itseen tai perheeseen sekä toimintakyvyn säilymiseen.
Vapaaehtoistyö: Vapaaehtoistyöhön osallistutaan useassa sen muodossa. Tällä hetkellä siihen osallistutaan 
suhteellisen  aktiivisesti,  eli  useamman  kerran  viikossa.  Vapaaehtoistyöhön  on  saatu  koulutusta,  ja  siinä 
hyödynnetään  paljon  omaa  aiempaa  tietotaitopohjaa.  Joihinkin  vapaaehtoistöihin  koetaan  ajautumista,  ja 
vapaaehtoistyö  koetaan  myös  raskaana.  Vapaaehtoistyössä  aiotaan  jatkaa  omien  voimavarojen  ja 
mahdollisuuksien  mukaan.  Vapaaehtoistyö  koetaan  tärkeänä,  se  tuottaa  antamisen  iloa,  mahdollisuuden 
sosiaaliseen  kanssakäymiseen  ja  hyvää  mieltä.  Suhtautuminen  vapaaehtoistyöhön  on  realistista,  ja  se 
tunnistetaan myös kuormittavaksi tekijäksi elämässä. Vapaaehtoistyötä arvostetaan, ja sitä pidetään tärkeänä. 
Sitä  ei  kuitenkaan  arvoteta  tärkeimpien  elämän  sisältöjen  joukkoon  ja  elämän  tarkoituksellisuuden 
kokemuksen tärkeimmäksi syyksi, vaikka se saattaa olla eräs kokemuksen syy.

Yleinen merkitysverkostotyyppi 3. muodostui omaksi tyypikseen ilman alatyyppejä.

4. POHDINTA

Tutkimuksen  tavoitteena  oli  kuvata  elämän  tarkoituksellisuuden  kokemuksia,  sisältöjä  ja 

merkityksiä vapaaehtoistyötä tekevillä yli 60-vuotiailla eläkeläisnaisilla. Tätä tavoitetta syvennettiin 

kolmella  tavalla.  Selvitettiin,  millä  tavalla  vapaaehtoistyössä  toimiminen  sijoittuu  elämän 

tarkoituksellisuuden kokemuksen muiden sisältöjen joukkoon, millaisia merkityksiä yksilöt antoivat 

vapaaehtoistyöntekijänä  toimimiselle  ja  millainen  yhteys  näillä  merkityksillä  oli  heidän  elämän 

tarkoituksellisuuden kokemukseensa.

Elämän tarkoituksellisuuden kokemukset, sisällöt ja syyt esitettiin yksilötasolla tarinallisesti 

jokaiselle haastateltavalle muodostetussa yksilökohtaisessa merkitysverkostossa. Näitä  merkityksiä 

olivat  elämän arvot  ja  tavoitteet  sekä  suhtautuminen menneisyyteen,  tulevaisuuteen,  elämään ja 
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kuolemaan.  Tutkimuksen  ennakko-oletus,  että  elämän  tarkoituksellisuuden  merkitykset  voidaan 

tiivistää muutamaan yleiseen merkitysverkostoon toteutui, mutta tiivistyksessä menetettiin elämän 

tarkoituksellisuuden merkitysten ja sisältöjen moninaisuutta.

Elämän tarkoituksellisuutta koettiin ja kokemuksesta pystyttiin antamaan itsearvio. Elämä 

koettiin  tarkoitukselliseksi  tai  erittäin  tarkoitukselliseksi.  Muutama  pohti  elämän 

tarkoituksellisuuden  kokemusta  myös,  verraten  kokemustaan  omiin  arvoihin.  Elämän 

tarkoituksellisuuden sisällöt  ja  syyt  ilmenivät  yksilöllisinä  kokemuksina,  joita  kaikki  tutkittavat 

kykenivät erottelemaan ja sanallistamaan.

Yksilökohtaisten  merkitysverkostojen  tiivistyksessä  löydettiin  seuraavat  yhteneväisyydet 

kaikille  merkitysverkostoille.  Menneisyyden  arvioinnista  välittyi  itsensä  ja  menneen  elämän 

hyväksyntää. Työelämä ja opiskeluaika muotoutuivat omaksi ajanjaksokseen. Elämässä oli arvoja, 

joita noudatettiin, vaikka niitä ei aina mielletty arvoiksi. Joitakin tavoitteita elämälle oli ollut, mutta 

niistä  oli  elämänkokemuksien  takia  voitu  joustaa  tai  niistä  oli  jouduttu  joustamaan.  Tavoitteita 

elämälle ei ajateltu aktiivisesti,  mutta oli yksilöstä riippuvaista, millaisia toiveita tulevaisuudelle 

asetettiin. Elämää ja arkea ei koettu yhdentekeväksi, ja kaikilla oli arkirutiineja. Lähimmäiset ja 

perhe  koettiin  tärkeäksi  osaksi  elämää.  Elämän  tarkoituksellisuuden  kokemusta  pystyttiin 

arvioimaan,  voimanlähteitä  ja  syitä  elämän  tarkoituksellisuuden  kokemukselle  pystyttiin 

nimeämään. Kaikki nämä saivat erilaisia painotuksia eri merkitysverkostoissa.

Vapaaehtoistyöntekijänä  toimimiselle  ja  vapaaehtoistyölle  annettiin  yksilötasolla  useita 

merkityksiä.  Yksilöiden  välillä  merkitykset  vaihtelivat,  mutta  kaikkia  yksilöitä  yhdisti 

vapaaehtoistyöstä  saadut  positiiviset  tunteet.  Tutkimuksen  tuloksia  pohditaan  lähinnä  yleisten 

merkitysverkostojen kautta, koska yksilökohtaisten merkitysverkostojen yksilöllisyys tekee niiden 

vertailun  vaikeaksi.  Ne  antavat  jo  itsessään  kuvan  yksilöiden  kokemuksista  ja  merkityksistä. 

Yleisten merkitysverkostojen avulla tulokset ovat tiivistetymmässä muodossa, ja siten tuloksia on 

mahdollista vertailla toisiinsa, sekä suhteuttaa aiempaan elämän tarkoituksellisuuden tutkimukseen.

Yleisissä merkitysverkostoissa tutkimusaineisto  jakautui  kolmeen tyyppiin,  joissa  elämän 

tarkoituksellisuuden  kokemukset,  sisällöt  ja  merkitykset  jaoteltiin  tutkittavan  arvomaailman 

mukaan.  Merkittävimpänä  erona  yleisissä  merkitysverkostoissa  oli  arvokäsitys,  joka  välittyi 

tutkittavien puheesta. Tämä arvokäsitys voitiin jakaa sen perusteella, miten tutkittavat suhtautuivat 

oman elämänsä kokemuksiin. Kaikille merkitysverkostotyypeille yhteinen merkitys oli perheelle ja 

läheisille annettu arvo, jonka painotus vaihteli tyypistä toiseen. 
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Yleisissä  merkitysverkostotyypeissä elämän tarkoituksellisuuden sisällöiksi ja merkityksiksi 

löydettiin  seuraavat  asiat.  Merkitysverkostotyypissä  1.  Toimeliaat  ja  perhekeskeiset näitä  olivat 

perhearvot,  sosiaalisuuteen  liittyvät  arvot  ja  lähimmäisten  auttaminen,  ja  sen  alatyypissä 

lähimmäisten  auttaminen,  työ  toisten  sekä  yhteiskunnan  hyväksi  ja  työlle  annettu  arvo.  Työlle 

annettu  arvo  koettiin  perhearvoja  ja  sosiaalisia  arvoja  tärkeämmäksi,  vaikka  nekin  sisältyivät 

alatyyppiin. Alatyyppiä tulkittaessa on huomioitava, että se muodostui yhden haastattelun pohjalta. 

Tässä tyypissä ja sen alatyypissä vapaaehtoistyö oli elämään sisältöä ja tarkoitusta tuovaa toimintaa. 

Yksilötasolla se useimmiten nimettiin myös yhdeksi elämän tarkoituksellisuuden syyksi. Lisäksi 

elämän tarkoituksellisuuden syvällinen pohdinta kuvattiin osana elämää. 

Merkitysverkostotyypissä 2. Elämä kulkee kulkuaan; terveyttä korostavat, perhekeskeiset ja 

omaa  kuolemaansa  pohtineet  elämän  tarkoituksellisuuden  sisältöjä  ja  merkityksiä  olivat 

ensisijaisesti perheeseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät asiat, sekä lähimmäisten apuna oleminen, 

kuten  aiemmassakin  merkitysverkostotyypissä.  Ero  muihin  merkitysverkostotyyppeihin,  1. 

Toimeliaat  ja  perhekeskeiset  ja  3.  Aktiiviset  ja  terveyttä  korostavat,  tuli  ilmi  vapaaehtoistyön 

kokemisen kuvauksesta sekä elämään ja kuolemaan suhtautumisessa. Tyypissä 2. vapaaehtoistyöstä 

oltiin jättäytymässä syrjään, tai poisjäämistä oli ajateltu. Vastuuasemasta oltiin valmiita luopumaan, 

mutta toimintaan tahdottiin edelleen osallistua. Vapaaehtoistyö liittyi sosiaalisiin suhteisiin ja sai 

sosiaalisia merkityksiä enemmän kuin elämän sisältöön ja tarkoitukseen liittyviä merkityksiä, eikä 

sitä nimetty elämän tarkoituksellisuuden yhdeksi syyksi. 

Tyypin  2.  toinen  ero  muihin  merkitysverkostotyyppeihin  oli  erilainen  suhtautuminen 

elämään ja kuolemaan sekä erilainen elämän kokeminen. Elämä nähtiin itsestä riippumattomana ja 

ennakoimattomana, asennoituminen arkeen oli kiireetön, oman kuoleman mahdollisuus tunnistettiin 

ja  hyväksyttiin.  Suhtautuminen  elämään  oli  terveyttä  korostava  ja  kiinnostunut.  Kuoleman 

pohtimisesta  huolimatta  elämässä  koettiin  tarkoituksen  tunnetta.  Tämä  tukee  Franklin  (2005) 

arvojen  kolmijaottelun  asennearvojen  määritelmää,  jossa  asennearvot  nähdään  ihmisen 

asennoitumisena  väistämättömään,  kuten  kohtaloonsa  ja  kärsimykseensä.  Asennearvojen  kautta 

perustellaan  elämän  säilyminen  tarkoituksellisena  loppuun  saakka.  Tämä  antaa  tukea  Franklin 

käsitykselle, että vaikeassakin tilanteessa voi kokea elämän tarkoitukselliseksi, ja että kokemus voi 

säilyä huolimatta menetyksistä ja muutoksista toimintakyvyssä (Frankl, 1965; Wong, 1989).   

Kuolemasta  kertovasta  puheesta  välittyi  hyväksyntä  ja  avoimuus.  Tämä  tukee  myös 

tutkimuksen  tulosta,  että  kuolema  kuvataan  luonnollisena  ja  väistämättömänä  asiana,  sekä 
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kuolemalle annetaan useammin myönteisesti kuin kielteisesti sävyttynyt merkitys (Suutama, 2006). 

Merkitysverkostotyypin 2 alatyyppi  muodostui yhden haastattelun pohjalta, ja se oli kaikilta muilta 

osin paitsi kuolemateeman osalta yhtenevä päätyypin kanssa. 

Yleisessä  merkitysverkostotyypissä  3.  Aktiiviset  ja  terveyttä  korostavat  elämän 

tarkoituksellisuuden  sisältöjen  ja  syiden  merkityksiksi  nousi  etenkin  itseen  liittyviä  asioita. 

Elämänarvona oli  perhekeskeisyys.  Erot aiemmin esitettyihin merkitysverkostotyyppeihin tulivat 

esiin  seuraavissa  merkityksissä.  Terveyteen  ja  omaan  hyvinvointiin  kiinnitettiin  huomiota 

merkittävästi enemmän kuin muissa yleisissä merkitysverkostoissa. Terveydestä, hyvinvoinnista ja 

fyysisestä  kunnosta  pidettiin  aktiivisesti  huolta.  Aiemmissa  tutkimuksissa  elämän 

tarkoituksellisuuden kokemuksen on huomattu olevan yhteydessä koettuun terveyteen (Reker ym., 

1987; Takkinen ym., 2001; Takkinen & Ruoppila, 2001b), fyysiseen aktiivisuuteen (Takkinen ym., 

2001) ja psyykkiseen hyvinvointiin (Debats ym., 1995).  Tutkimuksia ei voida vertailla toisiinsa 

erilaisten  tutkimusasetelmien  ja  -menetelmien  takia,  mutta  merkitysverkostotyyppi  3  antaa 

sanallisen kuvauksen henkilöstä, jolla elämän tarkoituksellisuuden kokemuksen mahdollinen yhteys 

hyvinvointiin,  terveyteen  ja  fyysiseen  aktiivisuuteen  näkyy  osana  arkea.  Tähän  liittyi  myös 

ratkaisujen tekeminen oman toimintakyvyn ja hyvinvoinnin  säilyttämiseksi.

Merkitysverkostotyypissä  3  vapaaehtoistyötä  ei  arvotettu tärkeimpien  elämän  sisältöjen 

joukkoon,  vaikka se  saattoi  olla  tärkeä  toiminta-alue elämässä.  Mikäli  vapaaehtoistyö nostettiin 

tärkeäksi  elämän  sisällöksi  ja  tarkoituksen  lähteeksi,  niin  se  arvotettiin  muita  sisältöjä 

vähäisemmäksi. Tämä tukee Takkisen (2003) näkemystä, että elämänsä tarkoitukselliseksi kokeva 

henkilö  suuntautuu  sellaiseen  kohteeseen,  joka  synnyttää  hänessä  eheyden,  yhteyden  ja 

merkityksellisyyden tunteita. 

Elämän  tarkoituksellisuuden  sisällöt  ja  merkitykset  ovat  yksilöllisiä.  Tämä  tuli  ilmi 

yksilökohtaisista merkitysverkostoista, joissa osa tutkittavista arvotti elämän tarkoituksellisuuden 

sisältöjä.  Elämän  tarkoituksellisuuden  merkitykset,  sisällöt  ja  syyt  sekä  elämän  voimanlähteet 

vaihtelivat yksilöstä riippuen paljon, vaikka osa yksilöistä nosti esiin samoja asioita. Tutkimuksen 

tulos  tukee  käsitystä,  että  elämän  tarkoituksellisuuden syyt  ovat  yksilöllisiä  ja  tilannekohtaisia, 

mutta  eri  ihmiset tuovat esiin samoja asioita (Suutama, 2006; Takkinen & Suutama, 1999).  On 

mahdollista  löytää  tutkittavien  elämän  tarkoituksen  kokemuksen  kuvauksista  yhteneväisyyksiä, 

vaikka itse kokemus on aina henkilökohtainen.

Aiempien tutkimusten tulosta läheisistä ihmisistä elämän tarkoituksellisuuden sisältöinä ja 
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syinä (McCarthy, 1983; Park, 2002; Read & Suutama, 2008; Suutama, 2006; Takkinen & Suutama, 

1999), tukee perhekeskeisyyden esiin nouseminen jokaisessa yleisessä merkitysverkostotyypissä ja 

sosiaalisuuteen liittyvien merkityksien korostuminen yleisissä merkitysverkostotyypeissä 1.  ja  2. 

Tämä tukee  myös Parkin  (2002)  tulosta,  että  läheiset  ihmiset  ovat  elämän tarkoituksellisuuden 

kokemuksen tärkein sisältö.

Yleisistä  merkitysverkostotyypeistä  1  ja  2  voitiin  nähdä  elämän  tarkoituksellisuuden 

kokemuksen  arvioimisen  vaikeus,  koska  näissä  tyypeissä  ei  ollut  arvioidulla  kokemuksella, 

tarkoituksellinen  tai  erittäin  tarkoituksellinen, tulosten  kannalta  merkitystä.  Näissä 

merkitysverkostoissa samaan luokkaan tiivistyi merkityksien kautta eri tavoin kokemuksen tasoon 

vastanneita tutkittavia. Ainoastaan yleinen merkitysverkostotyyppi 3 tiivistyi yhtenäiseksi tältä osin, 

eli elämä koettiin tarkoitukselliseksi.  

Yksilötasolla  elämän tarkoituksellisuuden tason ja  syiden arvioinnissa  koettiin  vaikeutta. 

Tutkimuksissa  ilmennyt  elämän  tarkoituksellisuuden  tason  itsearvioinnin  ja  syiden  nimeämisen 

vaikeus (Read & Suutama, 2008; Takkinen, 2000; Takkinen & Suutama, 1999; Takkisen, Suutaman 

&  Ruoppilan,  2001)  näkyi  tässäkin  tutkimuksessa.  Toisaalta  kukaan  tutkittavista  ei  jättänyt 

vastaamatta aihealueen kysymyksiin kuten Ikivihreät-projektissa (Suutama, 2006), jossa ongelma 

näkyi  suhteellisen  korkeana  en  tiedä/ei  tarkoituksellinen  eikä  tarkoitukseton  -vaihtoehdon 

valinneiden osuutena. 

Vapaaehtoistyöntekijänä  toimimiselle  annettiin  yksilötasolla  useita  merkityksiä.  Yleisten 

merkitysverkostojen kuvauksessa kaikille niille oli yhteistä vapaaehtoistyölle annetut  positiiviset 

merkitykset,  kuten  omat  positiiviset  tunteet  sekä  kokemukset,  mahdollisuus  sosiaaliseen 

kanssakäymiseen,  vapaaehtoistyön  arvostus  ja  osallistujien  arvostus.  Yleisissä 

merkitysverkostotyypeissä 1 ja 2 vapaaehtoistyö koettiin vastavuoroisena ja omaan hyvinvointiin 

positiivisesti vaikuttava tekijänä. Yleisessä merkitysverkostotyypissä 3 vapaaehtoistyö tunnistettiin 

yhdeksi kuormittavaksi tekijäksi.  Elämän tarkoituksellisuuden kokemukseen liittyviä merkityksiä 

vapaaehtoistyölle annettiin eniten yksilökohtaisissa merkitysverkostoissa, joiden pohjalta tiivistyi 

yleinen merkitysverkostotyyppi 1. 

Kysymykseen,  millainen  merkitys  vapaaehtoistyöntekijyydellä  oli  elämän 

tarkoituksellisuuden  kokemuksessa,  vastaa  parhaiten  yleinen  merkitysverkostotyyppi  1  ja  sen 

alatyypin  kuvaus.  Niissä  vapaaehtoistyölle  annettiin  merkitys  tärkeänä  elämään  tarkoitusta  ja 

sisältöä  tuovana  toiminta-alueena  sekä  elämän  tarkoitukselliseksi  kokemisen  eräänä  syynä. 
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Merkitysverkostotyypissä 2 esiin tullut merkitys vapaaehtoistyölle oli,  että se muodostui yksilön 

sosiaalisuuden  mahdollistavaksi  toiminnaksi.  Tällöin  vapaaehtoistyölle  ei  annettu  elämän 

tarkoituksellisuuden kokemuksen, syiden ja elämän sisältöjen kannalta suurta painoarvoa.

Ennakko-oletus  vapaaehtoistyöntekijyyden  olemisesta  yksi  elämän  tarkoituksellisuuden 

kokemuksen sisällöistä ja merkityksistä osoittautui osittain oikeaksi, mutta yksilöstä riippuvaksi. 

Kaikille tutkittaville vapaaehtoistyöntekijyys ei ollut osa elämän tarkoituksellisuuden kokemuksen 

sisältöjä ja syitä. Osa tutkittavista arvotti sen muita sisältöjä ja syitä vähäpätöisemmäksi. Toisaalta 

oletus, että osalla ihmisistä vapaaehtoistyöntekijyys saa suuremman merkityksen kuin muilla oli 

totta, kun vertailee yleisten merkitysverkostojen tyyppejä toisiinsa. Tulos tukee Trombettin (2005) 

tutkimuksessa todettua elämän tarkoituksellisuuden kokemuksen kannalta tärkeää toimintaa, joka 

oli ystävällisyys ja anteliaisuus muiden hyväksi.

Elämän  tarkoituksellisuuden  kokemuksen  ja  sisällön  syvempi  tavoittaminen  on 

monimutkaista  kokemuksen  subjektiivisuuden  takia.  Haastatteluaineisto  mahdollisti  sen,  että 

yksilön  ääni  pääsi  kuuluviin  ja  elämän tarkoituksellisuutta  kuvattiin  yksilötasolla.  Tutkimuksen 

tuloksena  yksilökohtaisten  merkitysverkostojen  tasolla  muodostuivat  elämän  tarkoitusta  laajasti 

kuvaavat kertomukset. Yleisten merkitysverkostojen tasolla elämän tarkoituksellisuuden kuvauksen 

yksityiskohtaisuus supistui,  mutta arvojen tasolla kuvauksessa säilyi elämän tarkoituksellisuuden 

kokemisen monimuotoisuus.

Tutkimuksen  haastattelurungon  teemoissa  esiintymätön  elämän  tarkoituksellisuuteen 

läheisesti  liittyvä  kuoleman ulottuvuus  nousi  osalla  haastateltavista  spontaanisti  esiin  puheessa. 

Koska haastattelujen teemarungosta rajattiin kuolemaa käsitteleviä teemoja pois, saattoi se vaikuttaa 

tuloksiin. Puolistrukturoitu teemahaastattelu mahdollisti kuitenkin sen, että ne haastateltavat, joilla 

kuolemateema nousi esiin, saivat äänensä kuuluville. Kuolemaan liittyvät asiat voidaankin nähdä 

osana elämän tarkoituksellisuuden merkitysverkostoa osalla ihmisistä. Teeman esiin nouseminen 

spontaanisti herättää kysymyksen siitä, kuuluuko kuolemisen pohtiminen vanhuuteen ja yleisesti 

osaksi oman elämän tarkoituksellisuuden pohdintaa. 

Useat haastateltavista olivat selvästi pohtineet haastattelun aihetta ennakkoon. Tutkittaviksi 

ilmoittautui  henkilöitä,  joilla  oli  siis  kiinnostusta  tutkimusta  kohtaan.  Toisaalta  tutkittavien 

valikoitumista  lieventää se,  että  osalle  motivaatio  osallistumiseen oli  halu auttaa,  eikä niinkään 

kiinnostus  tutkittavaan  aiheeseen.  Hirsjärvi  ja  Remes  (2010)  korostavat  haastattelun  olevan 

menetelmänä  vahvasti  sidonnainen  vuorovaikutukseen.  Tutkijan  yli  30  vuoden  ikäero 
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haastateltavien kanssa vaikutti vuorovaikutukseen. Toisaalta esimerkiksi Hirsjärvi ja Remes (2010) 

toteavat  vanhukset  yhdeksi  miellyttävimmistä  haastatteluryhmistä.  He  myös  toteavat,  että 

haastattelijan omat ennakkoluulot vanhuksia kohtaan vaikuttavat haastattelutilanteeseen.

Haastatteluaineiston  luotettavuuteen  voi  vaikuttaa  lähinnä  sen  laadusta  huolehtimalla  ja 

huolellisella  valmistautumisella  haastatteluun  (Hirsjärvi  ja  Remes,  2010).  Tutkimusaineiston 

analyysin  huolellinen  dokumentointi  mahdollisti  toistuvan  palaamisen  analyysin  aikaisempiin 

vaiheisiin  ja  alkuperäiseen  haastatteluaineistoon.  Perttula  (1995)  esittää,  että  tutkijan  on  oltava 

analyysiprosessissa   tietoinen,  mitkä  yksilökohtaiset  merkitysverkostot  on  muotoiltavissa 

minkäkinlaisiksi  yleisiksi  merkitysverkostoiksi.  Tämän  otteen  kadottaminen  tekee  analyysin 

tuloksista epäjohdonmukaisia. Tässä tutkimuksessa näin ei käynyt.

Fenomenologian perinteessä korostetaan tutkimusaineiston kuvaamista ja analysointia ilman 

tulkintaa,  mutta  tätä  voidaan  kritisoida.  Analyysissä  tutkija  pyrkii  ennakko-oletuksensa 

sulkeistamiseen,  deskriptiivisyyteen  ja  tiedon  tiivistämiseen,  mutta  voidaan  esittää  tiedon 

tiivistämisen olevan jo eräänlaista aineiston tulkintaa. Kokemuksellisten aihealueiden tutkimisessa 

on  ongelmansa,  mutta  sitä  on  tutkittava,  jotta  voisimme ymmärtää,  millaista  on  elää  ihmisenä 

(Perttula, 2000).

Tässä  tutkimuksessa  jouduttiin  pohtimaan  eettisesti  analyysimenetelmän  paljastavuutta. 

Vaikka analyysimenetelmä antaa mielenkiintoisia tuloksia, on aineiston aukipurkamisessa vaaransa. 

Pienissä  yhteisöissä,  joissa  henkilöt  tuntevat  toisensa,  on  aina  anonymiteetin  menettämisen 

mahdollisuus.  Ongelma  ratkaistiin  huolellisella  analyysin  kuvauksen  suunnittelulla  ja  ottamalla 

suorat  lainaukset  eri  tutkittavien  haastatteluista,  jotta  tutkittavat  eivät  tulisi  tunnistettaviksi. 

Yksilökohtaisista merkitysverkostoista poistettiin lisäksi tutkittavien ammatit, iät ja eläkkeelläolo-

ajat ja tiedot esitettiin tiivistetyssä muodossa tutkittuja kuvailtaessa.

Jotta  laadullisen ja  määrällisen tutkimusaineiston rinnakkaisesta  kokoamisesta  olisi  saatu 

hyötyä, olisi tutkittavia pitänyt olla huomattavasti enemmän. Silloin elämän tarkoituksellisuuden 

määrää mittaavalla kyselyllä olisi voinut olla suurempi merkitys tuloksia tulkittaessa. Tutkimukseen 

olisi myös voinut liittää laajemman kyselyn elämän tarkoituksellisuudesta. Nämä toimet olisivat 

kuitenkin lisänneet tutkimuksen laajuutta. Tässäkin tutkimuksessa haastattelujen määrää olisi ehkä 

voinut  vähentää  menettämättä  tietoa.  Haastattelujen  määrä  kuitenkin  mahdollisti  usean  yleisen 

merkitysverkoston tiivistyksen. Liian vähäinen tutkittavien määrä olisi voinut vaikuttaa siis etenkin 

yleisten  merkitysverkostojen  määrään.  Pieni  tutkittavien  määrä  vaikuttaa  merkittävästi  siihen, 
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etteivät tulokset ole yleistettävissä. Tutkimus vastasi kuitenkin esitettyihin kysymyksiin, ja antaa 

tukea jo aiemmin tehdylle tutkimukselle elämän tarkoituksellisuudesta.

 Tätä laajempi tutkimus on mahdollinen seuraavan tutkimuksen aihe. Aihetta voisi syventää 

vapaaehtoistyön aihealueiden suuntaan. Monipuolinen aineisto ja haastattelumenetelmän joustavuus 

mahdollistaisivat muunkinlaisten tutkimuskysymysten asettamisen. Yksilötasolla voisi tutkia mm. 

vapaaehtoistyön palkitsevuutta ja siihen osallistumisen syitä. Mielenkiintoinen vertailu voisi olla 

esimerkiksi  vapaaehtoistyöntekijöiden  elämän  tarkoituksellisuuden  kokemus  ja  heidän 

asiakkaidensa elämän tarkoituksellisuuden kokemus.

Elämän tarkoituksellisuuden kokemuksen ja hyvinvoinnin yhteyden erilaisten mekanismien 

tutkiminen  olisi  myös  tarpeellista.  Mikä  on  se  tekijä,  joka  muuttaa  esimerkiksi  kokemuksen 

vapaaehtoistyöstä niin merkittäväksi ja yksilölle kokonaisvaltaiseksi, että siitä muodostuu elämän 

tarkoituksellisuuden sisältö  ja  syy?  Jatkotutkimuksessa  voitaisiin  tarkastella,  mitkä  elämän osa-

alueet ja niiden tukitoimet edistäisivät iäkkäiden elämän tarkoituksellisuuden kokemusta. Voisiko 

vapaaehtoistyön kautta löytyä tapa vaikuttaa ja tukea iäkkäiden elämää sekä tarkoituksen tunnetta?

Se, että elämän tarkoituksellisuuden kokemus kuvattiin yksilöllisesti,  ja että sen todettiin 

olevan hyvin yksilöstä riippuva, on tärkeä havainto. Ihmisten elämän tarkoituksellisuuden etsimisen 

tukemisessa on huomioitava yksilö ja hänen kiinnostuksensa kohteet. Tutkimuksen tärkeä anti on, 

että osa tutkittavista nosti vapaaehtoistyön elämänsä tarkoituksellisuuden syyksi ja sisällöksi. On 

tärkeää,  että vapaaehtoistyötä  tukevat  ja järjestävät  tahot  saavat  tutkimustuloksista  tunnustuksen 

vapaaehtoistyön  tärkeydestä  siihen  osallistuvien  ihmisten  elämän  osana.  Vapaaehtoistyöhön 

osallistumisen säilyminen matalan kynnyksen toimintana on tärkeää, jotta erilaiset ihmiset voivat 

löytää sen elämänsä sisällöksi ja jopa sen tarkoituksellisuuden kokemuksen syyksi.

Tutkimuksen  pohjalta  voidaan  todeta,  että  olisi  tärkeää  mahdollistaa  joustava 

vapaaehtoistyöntekijyydestä  luopuminen  ja  siirtyminen  vapaaehtoistyöntekijästä  osallistujaksi, 

jolloin  sosiaalinen  yhteisö  säilyisi  vastuuasemasta  luovuttaessa.  Tuloksissa  esitetyt  yksilöiden 

vapaaehtoistyöhön  ajautumisen  kokemukset,  lopettamisajatukset  ja  työn  kuormittavuuden 

tunnistaminen  antavat  aiheen  ehdottaa,  että  vapaaehtoistyötä  organisoivissa  yhdistyksissä, 

järjestöissä ja projekteissa tulisi jatkossa kiinnittää huomiota vapaaehtoistyöntekijöiden tukemiseen.
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LIITTEET

Liite 1

Teemahaastattelun runko

Taustatiedot

Ikä/sukupuoli
Eläkkeelle jäänti
Työtausta ja koulutus
Perhesuhteet: naimisissa/parisuhteessa, eronnut, leski, naimaton

           lapsia kyllä/ei, lapsenlapsia kyllä/ei
Millaisessa vapaaehtoistoiminnassa olette ollut mukana? 
Miten kauan?
Miten kuvailisitte lyhyesti toimintaa?

Teemat ja mahdollisia eritteleviä kysymyksiä

Arvot

Millaiset asiat ovat teille tärkeimpiä elämässä nyt tai ovat olleet tärkeitä? 
Millaisia arvoja teillä on elämässänne?

Tarkoitus ja tarkoituksellisuus koherenssin tunteen osana

Millaiseksi koette elämänne nykyisin?
Millainen teidän tähän astinen elämänne on ollut?
Onko teillä ollut päämääriä elämässänne? Millaisia? Kuvailisitteko niitä?
Millaiseksi ajattelette henkilökohtaisen elämänne tulevaisuuden? Miten suhtaudutte tulevaisuuteen? 
Millaiselta päivittäisten asioiden hoitaminen teistä tuntuu? Millaisia päivittäisiä tekemisiä teillä on? 
Ovatko ne merkittäviä vai merkityksettömiä? Koetteko ne tärkeiksi vai tuntuvatko ne 
tarkoituksettomilta? Kuvailisitteko enemmän?
Mistä saatte merkitystä päivittäisiin tekemisiinne?
Välitättekö siitä mitä ympärilläsi tapahtuu? Miten arvioitte näitä tapahtumia? Kun jotain on 
tapahtunut, niin oletteko yleensä huomannut että yli- tai aliarvioinut asian tärkeyden tai näitte asiat 
oikeassa mittakaavassa?

Tavoitteet
Millaisia tavoitteita teillä on ja on ollut elämässänne? 
Millaisia tavoitteita teillä on nykyään? 
Oletteko joutuneet muuttamaan tavoitteitanne? Millä tavalla? Oletteko löytänyt uusia tavoitteita 
tilalle? 

Menneisyyden arviointi

Miten arvioisitte menneisyyttänne? 
Koetteko, että haluaisitte muuttaa jotain menneestä? Mitä ja millä tavalla?



Tarkoituksellisuuden koetut syyt

Mikä antaa teille elämässänne voimia? (Kysymys esitetään jokaisen haastattelun yhteydessä.)
Oletteko eläkkeellä ollessanne löytänyt jonkin toiminta-alueen, joka tuo elämällenne tarkoitusta ja 
sisältöä? (Kysymys esitetään jokaisen haastattelun yhteydessä.)
Millaisen? Kuvaisitteko sitä enemmän? Onko teillä useampi? 
Mikä tässä asiassa tuntuu antavan merkitystä elämään?

Tarkoituksellisuuden määrä ja sisällöt kysymys esitetään sanallisesti ja lomakkeena

Kuinka tarkoitukselliseksi koette elämänne nykyisin? 
(Kysymys esitetään jokaisen haastattelun yhteydessä.)
Mitkä seuraavista vaihtoehdoista sopii itseenne parhaiten?

1. erittäin tarkoitukselliseksi
2. tarkoitukselliseksi
3. ei tarkoitukselliseksi eikä tarkoituksettomaksi (vaikea sanoa)
4. tarkoituksettomaksi
5. erittäin tarkoituksettomaksi

Osaisitteko sanoa mistä se johtuu?________________________________
(Kysymys esitetään jokaisen haastattelun yhteydessä.)
- Miksi? Mikä? Miten tarkentaisitte? Mistä uskoisitte sen johtuvan?

Vapaaehtoistyön teemat merkitys ja tavoitteet

Toiminnan merkitys haastateltavalle.
Miksi hakeuduitte tällaiseen toimintaan mukaan?
Voitteko kertoa tarkemmin? 
Onko teillä tavoitteita toiminnan suhteen?
Mitä tämä toiminta teille merkitsee elämässänne?



Liite 2

Kyselylomake

Päivämäärä  _____________________________________________

Haastateltava   ___________________________________________

Seuraavassa kysymys elämäntarkoituksellisuudesta 

Kuinka tarkoitukselliseksi koette elämänne nykyisin?

Mitkä seuraavista vaihtoehdoista sopii itseenne parhaiten?

1. erittäin tarkoitukselliseksi

2. tarkoitukselliseksi

3. ei tarkoitukselliseksi eikä tarkoituksettomaksi (vaikea sanoa)

4. tarkoituksettomaksi

5. erittäin tarkoituksettomaksi

Osaisitteko sanoa mistä se johtuu?   _______________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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