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Abstract
This study focuses on the information behaviour of older adults. The interdisciplinary approach
combines everyday life information-seeking, a gerontological notion of successful ageing and
research on media use.
First, the media repertoires of older adults are examined from the perspective of their course of
life. Their information behaviour when they have retired is analysed in Pamela McKenzie's terms of
information practices, i.e. 1) active seeking, 2) active scanning, 3) non-directed monitoring and 4)
getting information by proxy. A new viewpoint to information use in information studies is
independent and activating media use.
The theoretical framework applies a gerontological life course approach, which connects former
life events to latter events in one's information behaviour. The framework in this study encompasses
everyday information behaviour more generally than information-seeking. The main concepts of the
framework are information practices, media use, and as a new concept, enactment.
The study is based on a qualitative approach that utilizes methodological triangulation. The
empirical data was gathered from 319 elderly Finns. The longitudinal material was gathered from 13
retired teachers. The methods used were interview (2004), questionnaire (2001 & 2004), sentence
completion task (2001 & 2004) and the Depression-Happiness Scale (2004). A second set of material
consisted of 306 media diaries from the national Yksi päivä mediaa (Media use in one day) material
collected in 2001. The main methods of analysis were a narrative life review and content analysis.
Different methods and material collected at two different times increase the reliability of the results
and illustrate changes in the explored phenomena.
This study indicates that the life course approach should be taken into account in information
studies, at least when research focuses on older adults. An interesting result is the concept of
enactment, which describes the activating role of media. Analysis of the data indicated that media use
of older adults is connected, for example, to organising their daily programme, food, physical
exercise and health, language skills, civil debate, crosswords, competitions and games, time of
devotion, and lending, borrowing and recycling of material.
Another notable result is the application of McKenzie's model of information practices to structure
the information behaviour in everyday life. The model is also improved by applying a new
information practice, abstaining from information. Its role in the information behaviour of everyday
life should be studied further. The activating role of media use among populations other than the
elderly is another important issue in a media environment that will be more interactive in the future.

Keywords: ageing, enactment, everyday life, information behaviour, information practices,
information-seeking, media, narrative life review, triangulation
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Tiivistelmä
Tutkimus kohdistuu ikääntyneiden informaatiokäyttäytymiseen. Tieteidenvälisessä tarkastelussa
yhdistyvät informaatiotutkimuksen arkielämän tiedonhankinnan tutkimus, gerontologiasta
omaksuttu käsitys onnistuvasta vanhenemisesta ja viestinnän alan mediankäytön tutkimus.
Aluksi tarkastellaan ikääntyneiden mediarepertuaarien muutoksia heidän elämänkulkunsa ajalta.
Eläkkeellä olon aikaista informaatiokäyttäytymistä analysoidaan arjen informaatiokäytäntöinä, joita
Pamela McKenzien teoreettisen mallin mukaisesti ovat 1) aktiivinen etsintä, 2) aktiivinen seuranta,
3) kohdentumaton havainnointi ja 4) informaation saaminen toisen henkilön kautta.
Informaatiotutkimuksessa uutena tiedonkäytön sovellusalana on omaehtoinen ja aktiivinen
mediankäyttö.
Teoreettisessa viitekehyksessä sovelletaan gerontologista elämänkulun lähtökohtaa. Sen
mukaisesti ihmisten aiemmilla elämänkokemuksilla on yhteyksiä heidän myöhempään
informaatiokäyttäytymiseensä. Viitekehys kattaa tiedonhankintaa yleisemmin arkielämän
informaatiokäyttäytymisen. Siinä keskeisiä ovat informaatiokäytäntöjen ja mediankäytön käsitteet
sekä uutena esitetty toimintaan aktivoitumisen (enactment) käsite.
Tutkimus perustuu laadulliseen lähestymistapaan, jossa sovelletaan menetelmätriangulaatiota.
Empiirinen aineisto on koottu yhteensä 319 ikääntyneeltä suomalaiselta. Pitkittäisaineisto koostuu 13
opettajaeläkeläiseltä saaduista tiedoista. Menetelminä olivat haastattelu (2004), kysely (2001 ja
2004), lauseentäydennystehtävä (2001 ja 2004) ja The Depression-Happiness Scale -mittari (2004).
Toisena aineistona olivat 306 mediapäiväkirjaa, jotka on kerätty Yksi päivä mediaa kirjoitustapahtumassa (2001). Pääasiallisina analyysimenetelminä olivat narratiivinen
elämäntarkastelu ja sisällönanalyysi. Eri menetelmillä ja kahtena eri ajankohtana kerätyn aineiston
analyysi lisää tulosten luotettavuutta ja nostaa esille tutkittavien ilmiöiden muutoksia.
Tutkimuksen perusteella elämänkulun lähtökohta tulisi ottaa huomioon informaatiotutkimuksen
teoreettisissa malleissa. Tämä koskee ainakin ikääntyneiden informaatiokäyttäytymistä. Kiinnostava
tulos on toimintaan aktivoitumisen käsitteen esittäminen. Käsite kuvaa sitä, miten mediankäyttö
aktivoi toimintaan. Esimerkiksi päiväohjelman organisointi, ravinto, liikunta ja terveys, kielitaidon
ylläpitäminen, yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen, sanaristikot, kilpailut ja pelaaminen,
hiljentyminen sekä aineiston vaihto, lainaaminen ja kierrätys nousivat esille aineiston analyysissä.
Merkittävä tulos on myös McKenzien informaatiokäytäntöjen mallin soveltaminen ihmisten
arkisen informaatiokäyttäytymisen jäsentämiseen sekä mallin täydentäminen informaatiosta
pidättäytymisen informaatiokäytännöllä. Informaatiokäyttäytymisen käsitteen vakiinnuttaminen alan
suomenkieliseen terminologiaan selkiyttäisi arkielämän tiedonhankinnasta käytettyä käsitteistöä.
Jatkotutkimuksissa olisi selvitettävä informaatiosta pidättäytymistä osana laajempaa
informaatiokäyttäytymistä. Mediankäytön toimintaan aktivoivaa merkitystä olisi tutkittava myös
muista väestöryhmistä kuin ikääntyneistä. Lisäksi olisi tutkittava sitä, millaisia vaikutuksia median
vuorovaikutuksellisuuden lisääntymisellä on ihmisten arkiseen toimintaan.

Asiasanat: arki, ikääntyneet, informaatiokäyttäytyminen, informaatiokäytännöt, media,
menetelmätriangulaatio, tiedonhankinta

Saatteeksi
Kiitokseni eivät enää tavoita kaikkia niitä, jotka ovat vaikuttaneet tämän tutkimuksen
aihepiirin valintaan. Yliopisto-opintoihini kuulunut harjoittelujakso Oulun Diakonissalaitoksen vanhainkoti Vesperissä ja kotiavustajan työ Vanhustyön Keskusliitossa Helsingissä 1980-luvun alkupuolella avasivat näkymiä ikäihmisten arkeen ja herättivät kiinnostuksen vanhenemisen tutkimiseen. Kiitollisena muistan Anna-Liisaa, Kerttua ja Ilmaria, joista kukin tavallaan opetti, mikä elämässä on tärkeää.
Tässä informaatiotutkimuksen alan väitöskirjassa käsittelen ikäihmisten arjen asioita.
Perehtymällä ikääntyneiden informaatiokäyttäytymiseen liityn tutkimussuuntaukseen,
jota on tavallisesti luonnehdittu arkielämän tiedonhankinnaksi. Tutkimukseni ei olisi ollut
mahdollinen ilman 319:ää suomalaista ikääntynyttä ihmistä, jotka ovat kertoneet omasta
mediankäytöstään ja sitä laajemmin myös informaatiokäyttäytymisestään.
Erityisesti tahdon kiittää niitä opettajaeläkeläisiä, joilta keräsin tutkimusaineistoa vuosina 2001 ja 2004. Lukiessanne tätä tutkimusta tunnistatte itsenne seuraavien nimien
takaa: Anja, Anneli, Antero, Erkki, Helena, Kalevi, Leena, Maria, Marjatta, Ritva, Seppo,
Tapio ja Veikko.
Kiitän lämpimästi professori Maija-Leena Huotaria ja lehtori, FT Terttu Kortelaista,
työni ohjaajia. Heidän kannustuksensa on ollut minulle varma tuki koko tutkimusprosessin ajan. Maikki on auttanut keskittymään olennaiseen ja asettamaan realistisia tavoitteita.
Tertun johtaman tutkielmaseminaarin innoittamana päädyin tekemään väitöskirjaa.
Tutkimukseni esitarkastajia, professori Mariam Ginmania ja YTT Kimmo Tuomista,
kiitän asiantuntevasta ja rakentavasta palautteesta. Se auttoi minua merkittävästi työstäessäni tekstiä väitöskirjaksi.
Olen keskustellut toisten tutkijoiden kanssa tutkimuksestani ja esitellyt sitä eri yhteyksissä. Tästä kaikesta tahdon lausua kiitokseni seuraaville henkilöille: dosentti Mirja Iivonen, professori Risto Kunelius, professori Mikko Lehtonen, professori Leach Lievrouw,
FL Juha Lilja, FM Päivi Rasinkangas, professori Ronald Rice, professori Reijo Savolainen, YTM Sami Serola ja lehtori, FT Vesa Suominen.
Tutkimukseni käsikirjoituksen kielenhuollon on tehnyt lehtori, FM Marketta
Harju-Autti. Tietoteknisen avun olen saanut atk-suunnittelija Pirjo Haapea-Pakisjärveltä.
Informaatiotutkimuksen oppiaineen toimistosihteeri Kyllikki Hakala on myös auttanut
monin tavoin. Kiitos!

Tutkimustyöni teki taloudellisesti mahdolliseksi pääsyni vuosiksi 2003–2006 Suomen
Akatemian Muuttuvan viestinnän tutkijakouluun. Olen kuulunut myös Oulun yliopiston
humanistisen tiedekunnan Kulttuurin ja viestinnän tutkijakouluun ja osallistunut sen järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Työyhteisöjäni SILOa eli suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitosta sekä Kastellin lukiota pidän kohdalleni osuneina lottovoittoina. On ollut mukavaa vanheta kanssanne!
Veljeni Juha Niemelä perheineen sekä vanhempani Anneli ja Toivo Niemelä ovat
olleet pettämätön tuki ja turva. Ystävilleni osoitan kiitokset yhteisesti. Ehkä tämän tutkimusurakan päättymisen jälkeen keksitte minulle muitakin lempinimiä kuin Raimo-Raataja. Ja Pekka, siitä olen sanomattoman kiitollinen, että sinä olet ollut kumppaninani tälläkin tutkimusretkellä.
Oulussa YK:n päivänä 2006
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I osa: Teoria
Tämän tutkimuksen teoreettinen tausta ja lähtökohta informaatiotutkimuksen, gerontologian ja viestinnän tutkimuksen yhtymäkohdassa esitellään ensimmäisessä luvussa. Siinä
perustellaan käsitteiden valinta ja määritellään ne tutkimuskirjallisuuden valossa sekä esitetään tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset.
Yksilöiden arkielämän tiedonhankinnan jäsentämiseksi kuvattu informaatiokäytäntöjen malli asemoidaan ikääntyneiden arkielämän informaatiokäyttäytymisen viitekehykseen ja siten sovelletaan informaatiokäytäntöjen mallia aiempaa sovellusalaa laajemmin.
Lisäksi määritellään informaatiotutkimukselle uusi käsite: toimintaan aktivoituminen,
joka liittyy myös onnistuvasta vanhenemisesta, iästä integroivana rakenteena ja eläkkeelle
siirtymisen problematiikasta käytävään gerontologiseen keskusteluun.

1 Johdanto
1.1 Ikääntyneiden arkisen informaatiokäyttäytymisen tutkimisesta
Tämän tutkimuksen kohteena on ikääntyneiden ihmisten arkielämän toiminta sellaisena
kuin se näyttäytyy informaatiokäyttäytymisen näkökulmasta. Tällaista tutkimustietoa
ikääntyneiden elämästä tarvitaan, sillä väestön vanheneminen on yleinen ilmiö länsimaissa. Suomessa ikääntymisen on ennakoitu olevan jopa nopeampaa kuin useissa muissa
maissa. Tämän kehityksen seurauksena ikärakenne muuttuu pysyvästi. Keskimääräinen
elinikä pidentyy samalla, kun ikääntyneiden ihmisten määrä kasvaa. Muutokseen varautumiseksi on esitetty skenaarioita eri hallinnonaloille, jotta voitaisiin turvata hyvä yhteiskunta kaikenikäisille. Ikääntyneitä ihmisiä on haluttu pitää voimavarana ja ikääntymistä
aktiivisena prosessina. (Parjanne 2004.) Informaatiokäyttäytymistä ja siinä mahdollisesti
ikäännyttäessä tapahtuvia muutoksia voidaan ymmärtää myös osana ikääntymisprosessia. Tämän vuoksi tutkimuksen kohdentuminen ikääntyneisiin on tärkeää.
Aiempi tutkimus osoittaa ikääntyneen väestönosan nuorempaan puoliskoon kuuluvat
55–75 vuoden ikäiset ihmiset aktiivisiksi mediankäyttäjiksi (Heikkinen, Lampinen &
Suutama 1999, Kärki 2004, Gauntlett & Hill 1999). Televisiota katsotaan, radiota kuunnellaan ja lehtiä luetaan tavallisesti päivittäin. Näihin Kariston ja Konttisen (2004, 102)
päivittäistoiminnoiksi luonnehtimiin aktiviteetteihin käyttää aikaansa joka päivä yli 90 %
ikääntyneistä ihmisistä. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole tutkittu kovin yksityiskohtaisesti
sitä, millaista toimintaa tällainen ikääntyneen väestön arkielämän informaatiokäyttäytyminen on.
Suomalaisten ikääntyneiden ihmisten Internetin käytöstä on jo jonkin verran tutkimustietoa. Mäensivun (2002) tutkimus painottuu sosiaalipoliittisiin ja Sankarin (2003, 2004)
kulttuurisiin aspekteihin. Kummassakaan tutkimuksessa ikääntyneiden toimintaa ei tarkastella informaatiokäyttäytymisenä. Aulan ja Käen (2005) sekä Aulan (2005) tutkimukset keskittyvät ikääntyneiden tietokoneen käyttöön.
Karisto ja Konttinen (2004) ovat paneutuneet yhteiskuntapoliittisiin kysymyksiin tutkimuksessaan ikääntyneiden suomalaisten elämäntyyleistä, joihin kuuluu osana mediankäyttö. Internetin käytön lisääntyminen ja tietotekninen kehitys samoin kuin muutokset
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perinteisessä painetussa ja sähköisessä mediassa vaikuttavat jatkuvasti myös ikääntyneiden informaatiokäyttäytymiseen.
Tämän tutkimuksen taustalla on ollut yhtäältä halu selvittää sitä, millaisia kokemuksia
eläkkeellä olevilla ihmisillä on televisiosta, radiosta, painetusta aineistosta eli lehdistä ja
kirjoista sekä Internetistä koko heidän elämänsä ajalta. Toisaalta mielenkiinto on kohdistunut siihen, missä määrin mediankäyttö on tällä hetkellä heidän elämässään aktiivisuutta
ja toimijuutta tuottavaa sen sijaan, että mediaa pidettäisiin passivoivana ja omaehtoista
toiminnallisuutta vähentävänä.
Yksilön koko elämänkulun aikaisten kokemusten selvittäminen edellyttää informaatiotutkimuksen käsitteistön ja teoreettisten mallien integroimista viestinnän ja gerontologian
eli vanhenemista ja vanhuutta tutkivien tieteenalojen käsitteistöön. 1990-luvulta lähtien ja
viimeistään 2000-luvun ensimmäisellä puoliskolla informaatiotutkimuksessa on vakiintunut informaatiokäyttäytymisen (information behavior) käsite (Case 2006). Se kattaa tiedonhankinnan (information seeking) ja sitä yleisemmin informaatioon ja tietoon liittyvän
käyttäytymisen. Tämä tutkimus pyrkii ikääntyneen väestön arkisen toiminnan ymmärtämiseen kokonaisvaltaisesti, minkä vuoksi informaatiokäyttäytymisen käsitteen soveltaminen on tutkimusalueen määrittelemisessä tiedonhankinnan käsitettä tarkoituksenmukaisempi.
Aiempi tutkimus on osoittanut, että ikääntyneiden ihmisten arkea voidaan tutkia informaatiotutkimuksen piirissä relevantisti ja innovatiivisesti. Tästä ovat esimerkkeinä Chatmanin (1992, 2000) ja Williamsonin (1998, 2005) esittämät tiedonhankinnan ilmiöitä
jäsentävät teoreettiset mallit. Samoin kuin aiemmissa ikääntyneisiin ihmisiin liittyvissä
informaatiotutkimuksen alan tutkimuksissa tässäkin tutkimuksessa on tietoisesti pyritty
selvittämään tarkasteltavia ilmiöitä soveltamalla teoreettista viitekehystä, jossa on aineksia eri tieteenaloilta.
Spesifisti informaatiotutkimuksen käsittein jäsentyvää väitöskirjatasoista tutkimusta
suomalaisten ikääntyneiden informaatiokäyttäytymisestä ei ole aikaisemmin tehty. Tämän
tutkimuksen lähtökohtiin lukeutuu vuonna 2002 valmistunut pro gradu -tutkielmani. Tarkastelen siinä opettajaeläkeläisten arkielämän tiedonhankinnan epävarmuutta ja hallintaa
(Niemelä 2002, 2003).
Informaatiotutkimus tieteenalana on syntynyt kirjastotoiminnan ja muun institutionalisoituneen informaation ja tiedon välityksen tarpeista sekä dokumentaatioon liittyvien tutkimusongelmien selvittämisestä (Vakkari 1994, 111, 47–51). Tämä saattaa olla syynä siihen, että 1970-luvulla virinnyt kiinnostus arkielämän ei-ammatillisen tiedon hankintaan
pitäytyi kirjastotieteen ja informatiikan käyttöön vakiinnuttamassa tiedonhankinnan käsitteessä. Tätä tutkimusaluetta on usein kutsuttu arkielämän tiedonhankinnaksi, ja englanniksi siitä käytetään ilmausta everyday life information seeking (ELIS) (Case 2002, 82,
Spink & Cole 2001b, 2006, Carey, McKehnie & McKenzie 2001, Agosto & Hughes-Hassel 2005, Savolainen 1995a, 2005, Tuominen 1992).
Arkielämän informaatiokäyttäytymisen erottaminen ammatillisesta tiedonhankinnasta
ei ole yksiselitteistä (Haasio & Savolainen 2004, 106–110). Ei-ammatillista ja ammatillista toimintaa ei olekaan pidettävä toisilleen vastakkaisina, vaan ne ovat eri tavoin toisiinsa kietoutuneita (Given 2002b). Moni aiemmin ammatillisista syistä kiinnostanut asia
voi säilyä kiinnostuksen kohteena vielä eläkkeellä oltaessa. Erona aiempaan on se, että
eläkkeellä oltaessa oma toimeentulo ei ole riippuvainen työssäkäynnistä. Informaatiokäyttäytymisen omaehtoisuus ja vapaus työhön kuuluvista velvoitteista erottavat ikäihmisten
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arkielämän informaatiokäyttäytymisen, tiedonhankinnan ja tiedonhaun vastaavista ammatillisista toiminnoista.
Informaatiotutkimuksen kehitys 1980- ja 1990-luvuilla johti siihen, että kirjastoinstituutiokeskeinen tutkimusote alkoi väistyä. Muiden muassa Brenda Dervinin ja Michael
Nilanin (1986) tavoin alettiin paneutua yksilöiden toimintaan, eikä painopiste enää ollut
instituutioissa eikä tiedonvälitysorganisaatioiden toiminnassa. (Miksa 1992, Savolainen
1993, Vakkari 1997, Tuominen 2001, Dervin 1992, 1999, 2003, Wilson 1997, 2000.)
Kun kirjastotieteen ja informatiikan perinne keskittyi tiedeyhteisön ja ammatillisen tiedonhankinnan kysymyksiin, oli perusteltua käyttää tiedonhankinnan käsitettä. Voidaankin olettaa, että yksilö hankkiessaan informaatiota tai tietoa on ainakin jossakin määrin
intentionaalinen tässä toiminnassaan. Tiedonhankintatutkimuksen keskeisenä tarkastelukohteena ovat perinteisesti olleet tilanteet, joissa ihminen on ollut tietoinen omista tiedontarpeistaan. Tätä yksilön rationaalisuudesta nousevaa lähestymistapaa on kuitenkin kritisoitu, samoin kuin sitä, että tiedonhankinnan yhteisölliset aspektit ovat jääneet individualistisen tarkastelun varjoon tai unohtuneet kokonaan. (Talja 2002, Tuominen 2006, 145–
147.) Tämän välttämiseksi on haluttu painottaa sitä, että tiedonhankinta on myös sosiokulttuurisesti määrittynyt, kontekstisidonnainen ja eri tavoin ihmisen emotionaalisuutta
koskettava ilmiö (ks. Talja 1997, Kuhlthau 1994).
Tämän tutkimuksen lähtökohtana on käsitys, että informaatiokäyttäytyminen kattaa
yksilön suhteen informaatioon liittyvään toimintaan kaikkein yleisimmällä tasolla. Myös
jonkin informaation ohittaminen joko tiedostamatta tai siitä tietoisesti pidättäytyminen ja
torjuminen ovat informaatiokäyttäytymistä. Varsinainen tiedonhankinta sekä erilaisten
teknisten apuvälineiden ja hakuohjelmien käyttö tiedonhaussa kuuluvat informaatiokäyttäytymisen alaan. Informaatiokäyttäytymisen suhdetta tiedonhankintaan ja tiedonhakuun
havainnollistaa T.D. Wilsonin (1999) malli (ks. kuvio 1).

Informaatiokäyttäytyminen

Tiedonhankinta

Tiedonhaku

Kuvio 1. Informaatiokäyttäytymisen, tiedonhankinnan ja tiedonhaun tutkimusalueet (Wilson
1999, 263).

Informaatiotutkimuksessa esiintyvästä käytännöstä poiketen en käytä tässä tutkimuksessa käsitettä arkielämän tiedonhankinta siten, että se kattaisi sekä suunnitelmallisen tiedonhankinnan että satunnaisen tiedonsaannin. Sen sijaan korvaan sen kattavammalla arkielä-
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män informaatiokäyttäytymisen käsitteellä. Arkielämä-termin rinnalla käytän synonyymisesti lyhyempiä ilmauksia arki ja arkinen. Aiemmissa tutkimuksissa tiedostettuihin tiedontarpeisiin kohdistunut tutkimusintressi on siten tässä tutkimuksessa saanut rinnalleen
intressin, jonka tavoitteena on luoda kuva 2000-luvun alun suomalaisesta todellisuudesta, jossa media eri tavoin liittyy ikääntyneen väestön arkiseen informaatiokäyttäytymiseen.
Arkielämän informaatiokäyttäytyminen liittyy mediaan, joka tässä tutkimuksessa määritellään television, radion, painetun aineiston ja Internetin muodostamaksi kokonaisuudeksi. Televisio, radio, painettu aineisto ja Internet ovat kanavia, jotka välittävät informaatiota. Käsitteellä kanava halutaan välttää painottamasta mediaa tiedonhankinta- tai
tiedonvälityskanavana. Tiedonhankintakanavan käsitettä on luontevinta käyttää silloin,
kun tiedonhankkija ymmärretään aktiivisena toimijana. Tiedonvälityskanavista puhuttaessa tiedon välittävän median käyttäjä on tiedonhankkijaa vähemmän aktiivinen, ja silloin media korostetusti on tiedon välittäjä, jopa riippumatta siitä, miten passiivisesti sen
kautta välittyvään tietoon suhtaudutaan. Mediankäytöllä viitataan niihin tapoihin, joilla
ihmiset voivat olla suhteessa eri kanaviin omassa arkielämässään. Näiden lisäksi tarkastellaan kirjastoa yhtenä tiedonhankinnan kanavana.
Yritän myös käsitteellistää ilmiötä, joka liittyy yhtäältä yksilöllisiin mediarepertuaareihin ja toisaalta siihen, miten ikääntyneet ihmiset käyttävät median välittämää informaatiota arkielämässään. Mediarepertuaareilla tarkoitan tässä tutkimuksessa yksilön tekemien valintojen pohjalta muodostuvaa kokonaisuutta, joka koostuu television, radion, painetun aineiston ja Internetin tarjonnan perustalta. Arkipäiväisestä mediankäytöstä yritän
erottaa ilmiöitä, joissa mediankäyttö aktivoi ihmisen toimintaan. Esimerkiksi osallistuminen televisioidun jumppatuokion harjoituksiin tekemällä fyysisiä harjoitteita saatujen
ohjeiden mukaan tai sanaristikon täyttäminen lehdestä voidaan tulkita tällaiseksi median
virittämäksi toiminnaksi. Kutsun sitä toimintaan aktivoitumiseksi.
Tällaisista monitieteisistä lähtökohdista hahmotan tutkimusongelmat, joihin ratkaisuja
etsimällä ja esittämällä on mahdollista ymmärtää ja kuvata ikääntyneiden suomalaisten
arkista informaatiokäyttäytymistä. Tutkimus kontekstualisoituu paikallisesti Suomeen ja
ajallisesti tilanteisiin 2000-luvun alussa, vaikka tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden retrospektiivinen muistelu kattaa ajanjakson 1930-luvulta nykypäivään.

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet
Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, millaista on ikääntyneiden ihmisten arkielämän informaatiokäyttäytyminen. Tarkastelu kattaa haastateltavien informaatiokäyttäytymisen heidän koko elämänkulkunsa ajalta, mutta kohdentuu erityisesti ikääntyneiden eläkkeellä olon aikaiseen informaatiokäyttäytymiseen.
Tutkimuksen tavoitteena on vastata seuraaviin tutkimusongelmiin:
1. Millaisia muutoksia informaatiokäyttäytymisessään yksilöt ovat kokeneet lapsuudesta eläkkeelle siirtymisvaiheeseen ulottuvana ajanjaksona?
2. Millaista on ikääntyneiden informaatiokäyttäytyminen ja millaisia informaatiokäytäntöjä siinä esiintyy eläkkeelle siirtymisen vaiheessa?
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2. a) Millaisia informaatiokäytäntöjä eli 1) aktiivista etsintää, 2) aktiivista
seurantaa, 3) kohdentumatonta havainnointia ja 4) informaation saamista
toisen henkilön kautta opettajaeläkeläisten ryhmällä on?
2. b) Millaisia yhteyksiä eri informaatiokäytännöillä on keskenään?
3. Millaista mediankäyttöön liittyvää toimintaan aktivoitumista ikääntyneillä on eläkkeellä oltaessa?
Laadullisen tutkimuksen tulosten luotettavuuteen vaikuttaa keskeisesti empiirisen tutkimuksen kohdejoukon luonne. Tämän vuoksi selvitän tutkittaviksi valikoituneiden opettajaeläkeläisten ryhmän ja Yksi päivä mediaa -kirjoitustapahtumaan (vuonna 2001) osallistuneiden vuonna 1940 tai sitä aiemmin syntyneiden mediapäiväkirjan kirjoittajien erityispiirteitä, jotta voin arvioida tulosten edustavuutta ja yleistettävyyttä ikääntyneisiin
näitä kahta joukkoa laajemmin.
Ratkaistessani ensimmäistä tutkimusongelmaa kuvaan opettajaeläkeläisten informaatiokäyttäytymistä lapsuudesta eläkkeelle siirtymisen vaiheeseen saakka. Nostan tarkasteluun mediankäytön muutokset ja arkiset informaatiokäytännöt elämänkulun aikana.
Toiseen tutkimusongelmaan vastattaessa testaan sitä, miten McKenzien (2003b) informaatiokäytäntöjen malli soveltuu eläkkeellä olevien ihmisten informaatiokäyttäytymisen
tutkimiseen. Informaatiokäytäntöjen malli perustuu alun perin tiukasti aihespesifiin
empiiriseen tiedonhankinnan tutkimukseen. Tutkimuksessani selvitän sitä, miten malli
soveltuu arkielämän informaatiokäyttäytymisen tutkimiseen aiempaa yleisemmällä
tasolla.
Kolmas tutkimusongelma liittyy edellisiä kysymyksiä laajemmin ikääntyneiden informaatiokäyttäytymiseen. Siinä selvitän arkisen mediankäytön tarkastelulla sitä, millaista
toimintaan aktivoitumista ikääntyneillä on. Toimintaan aktivoituminen on uusi käsite
informaatiotutkimuksen lisäksi myös gerontologian näkökulmasta, ja sillä on hypoteettisesti yhteys subjektiivisesti koettuun hyvinvointiin.
Tähänastisen informaatiokäyttäytymisen tutkimuksen puutteena voidaan pitää tutkittavan
ilmiön eli ihmisten informaatiokäyttäytymisen käsitteellistämisestä ilman sen riittävää
liittämistä tutkittavien henkilöiden elämänkulun kokonaisuuteen. Williamsonin (2005)
informaatiokäyttäytymisen ekologisessa mallissa ja Chatmanin (1985, 1991a,b, 1992,
1999, 2000) empiirisiin tutkimuksiin pohjautuvassa teoreettisessa pohdinnassa yksilöiden elämänkulkua ei ole otettu huomioon tutkimusajankohtaa edeltävältä ajalta. On
ilmeistä, että arjen informaatiokäyttäytyminen ei silloin valotu vuosien ja vuosikymmenten aikana vakiintuneiden toimintatapojen jatkumona eikä eri aikoina koettuina muutoksina. Samoin arkielämän tiedonhankinnan tutkimuksissa, kuten esimerkiksi Savolaisen
(1995a,b) ja McKenzien (2002, 2003a,b, 2004) empiirisissä tutkimuksissa, on tutkittu
informanttien toimintaa ottamatta riittävästi huomioon heidän koko siihenastista elämänkulkuaan. Tällaisessa synkronisessa tarkastelussa menetetään mahdollisuus syvyyteen,
jonka historiallinen perspektiivi saattaisi tarjota.
Tähän mennessä on pidetty välttämättömänä ja lähes itsestäänselvyytenä ammatillisen
ja arkielämän tiedonhankinnan ilmiöiden kontekstualisointia. Tätä kuvaa osuvasti vuodesta 1996 lähtien joka toinen vuosi järjestettyjen Information Seeking in Context -konferenssien nimi. Yllättävästi arkielämän tiedonhankinnan ja toistaiseksi sitä vähälukuisempien arjen informaatiokäyttäytymisen tutkimusten teoreettisissa viitekehyksissä yksilön
elämänhistoriallinen näkökulma ei ole tullut otetuksi huomioon omanlaisenaan tutkimuk-
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sen kontekstina. Poikkeuksen tästä tekee Bar-Ilanin, Shalomin, Shohamin, Baruchson-Arbibin ja Getzin (2006) tutkimus naisten painonhallinnasta, joka tulkitaan elämänmittaiseksi prosessiksi.
Tämä tutkimus pyrkii osaltaan lisäämään tietoa siitä, miten yksilön henkilöhistoria vaikuttaa hänen informaatiokäyttäytymiseensä ja miten elämänkulku luo erilaisia yhteyksiä
tutkittavien ilmiöiden välille. Teoreettisen mielenkiinnon lisäksi elämäkerrallisuutta
perustelee tutkimuksen kohderyhmän ikä. Ikääntyneiden informaatiokäyttäytymisen ajallinen kaari on vuosikymmenten mittainen ja erilaiset viestinnän muutokset yhteiskunnassa ovat vaikuttaneet heidän informaatiokäyttäytymiseensä tuona aikana. Voikin kysyä,
onko ylipäätään mahdollista ymmärtää ikääntyneiden toimintaa ottamatta huomioon heidän koko siihenastista elämänkulkuaan.
Yhteiskunnassa media on infrastruktuuri, joka määrittelee yksilön arkisen informaatiokäyttäytymisen mahdollisuuksia ja rajoja. Ihmiset rakentavat yksilöllisiä mediarepertuaarejaan tämän ajassa muuttuvan infrastruktuurin historiallisissa yhteyksissä.
Syvennän tässä tutkimuksessa informaatiokäyttäytymiseen liittyvien ilmiöiden tarkastelua informaatiokäytäntöjen käsitteellä. McKenzien (2003b) teoreettisen jäsennyksen
mukaisilla informaatiokäytännöillä voi hypoteettisesti olettaa olevan kanavaspesifejä piirteitä. Tällaisia piirteitä ovat esimerkiksi eri aistipiireihin, etenkin näköön ja kuuloon, vaikuttamisen erot. Ne jäävät tässä tutkimuksessa kuitenkin vaille yksityiskohtaista erittelyä.

1.3 Informaatiotutkimuksen yhteyksiä viestinnän tutkimukseen
Informaatiotutkimuksen piirissä arkielämän informaatiokäyttäytymistä on tarkasteltu painottuen sosiaalisiin verkostoihin (Chatman 1991a, 1992, 1999, Haythornthwaite 1996,
Pettigrew 1999a,b, Shenton & Dixon 2003, Wicks 2004) tai tätä yleisemmin informaatiota välittäviin eri kanaviin ja lähteisiin, joihin ovat kuuluneet myös toiset ihmiset (Savolainen 1995a,b, Williamson 1997, Spink & Cole 2001a, 2006, Tuominen 2001, Fisher, Durrance & Hinton 2004, Fisher ym. 2005, Bates 2004, Julien & Michels 2004).
Television, radion ja lehdistön tutkimus on enimmäkseen jätetty tiedotusopin ja viestinnän oppiaineiden tehtäväksi. Kuitenkin esimerkiksi niin sanotulla käyttötarkoitus- ja
reseptiotutkimuksella sekä mediaetnografialla on selviä liittymäkohtia informaatiotutkimukseen (Hujanen 2000, 10–14, Pietilä 1997, 194–203, Ridell 2002, 431–453, ks. myös
McQuail 1997, 70–74).
Vuosikymmeniä kestänyt käsitteellinen ja empiirinen tiedonhankinnan tutkimus antaa
mahdollisuuden tutkia myös informaatiotutkimukselle luonteenomaisin ongelmanasetteluin ihmisten tiedontarpeita, tiedonhankintaa ja -saantia sekä tiedonkäyttöä, joilla on yhteyksiä heidän mediankäyttöönsä. Voidaankin kysyä, onko sittenkään niin yksioikoista kuin
esimerkiksi Haasio ja Savolainen (2004, 132) väittävät, että ”radion kuuntelussa ja television katselussa painottuivat viihteelliset elementit, eikä näistä medioista useinkaan hankittu systemaattisesti tietoa. … Tiedonhankinta on pitkälti tiedon tarjontaan mukautuvaa
sanomien passiivista rekisteröintiä ja vain ilmeisen pienellä osalla tästä sanomien virrasta
on suurempaa merkitystä.” Tässä tutkimuksessa näitä käsityksiä tarkastellaan empiirisen
aineiston valossa, kun tutkitaan ikääntyneitä ihmisiä ja heidän arjen informaatiokäyttäytymistään.
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Tiedotusvälineiden seuraamista pidetään tärkeänä muun muassa ”ajan tasalla pysymiseksi”, mitä edellytetään, jotta voitaisiin olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa
sekä vaikuttaa yhteiskunnan toimintaan esimerkiksi äänestämällä (ks. Sankari 2004,
Karisto & Konttinen 2004, 167). Ajan tasalla pysymisen motivoimaa mediankäyttöä voi
luonnehtia orientoivaksi tiedonhankinnaksi (Savolainen 1999, 78). Viestinnän alalla tehdyn käyttötarkoitustutkimuksen mukaisesti sillä voidaan nähdä olevan informatiivinen
käyttötarkoitus (Pietilä 1997, 198).
Joukkoviestinnän tutkimuksessa informaatiota vastaanottavia ihmisiä on kutsuttu
tavallisesti yleisöksi. Yleisöä on voitu pitää voittopuolisesti passiivisena vastaanottajana
(ks. Kubey & Csikzentmihalyi 1990, 2002). Tällöin arkinen mediankäyttö ymmärretään
suhteellisen passiivisena toimintana, kuten omien käsitysten ylläpitämisenä (ns. reality
maintenance) tai ajan tappamisena. Tälle näkemykselle vastakkaisesti mediatutkimuksen
piirissä on painotettu, että yleisö on aina aktiivinen. Käytännössä yleisön aktiivisuus voi
määrittyä joukkoviestinnän kaupallis-teollisen tuotantotavan ehdoin valikoimiseen valmiista tarjonnasta. Joukkoviestinnän vastaanottajalle tarjoutuu tästä näkökulmasta viestintäteollisuuden tuottama kuluttajan rooli. (Ridell 2002, 440, 446.) Kulttuurisen yleisötutkimuksen ja viestinnän vastaanottoon paneutuvan reseptiotutkimuksen äänenpainoin David
Morley (1996) on yleisesti todennut, että käsitys passiivisesti mediaa kuluttavasta yleisöstä on mennyttä.
Yleiskatsauksen viestintätutkimuksen piirissä keskeisestä ja haasteellisesta yleisötutkimuksesta on esittänyt Denis McQuail. Hänen käsityksenä mukaan yleisön käsitettä voidaan käyttää, mutta se edellyttää muun muassa mediankäytön aktiivisuuden ja passiivisuuden asteen, vuorovaikutuksellisuuden, laajuuden ja keston, maantieteellisen sijainnin
ja tarkasteltavan ryhmän ominaisuuksien huomioon ottamista (McQuail 1997, 149–150).
Yleisön käsitteellä on perinteisesti viitattu niihin, jotka media saavuttaa. Vuorovaikutuksellinen media, kuten Internet, edellyttää kuitenkin spesifioimaan myös sen, mitä sen
jälkeen tapahtuu, kun jokin viesti on saavuttanut yleisön. Mitä yksittäiset ihmiset sillä
tekevät, miten he kenties reagoivat eri kanavista saamaansa viestiin sekä yleisemminkin,
mikä relevanssi asialla on heidän elämässään? (Ks. Lievrouw & Livingstone 2002.)
Tämäntapainen ongelmanasettelu lähestyy informaatiotutkimukselle tyypillisiä kysymyksiä tiedontarpeista, tiedonhankinnasta ja tiedonkäytöstä. Viestinnän tutkimuksessa niin
sanottu kulttuurinen yleisötutkimus on tarkastellut joukkoviestinnän käyttöä ja merkityksellistämistä osana arkielämän kokonaisuutta (Ridell 2002, 441).

1.4 Informaatiotutkimuksen ja gerontologian leikkauskohtia
Gerontologia on kokoava nimitys tieteenaloille, joissa tutkitaan vanhenemista ja vanhuutta (Heikkinen 2003a, 14–16). Gerontologian osa-alueista psyko- ja sosiaaligerontologia
lähestyvät ikääntymistä muiden muassa onnistuvan vanhenemisen (successful aging)
käsitteen avulla (ks. Rowe & Kahn 1998, Marsiske, Franks & Mast 1998, 145–182, Palmore 1995, 914–915). Siinä on kolme pääkomponenttia: 1) hyvä kognitiivinen ja fyysinen toimintakyky, 2) aktiivinen elämänote sekä 3) sairauksien ja toiminnanvajavuuksien
välttäminen. Näistä kahteen ensin mainittuun informaatiotutkimuksen alalla tehty ikään-
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tyneitä koskeva tutkimus on välittömässä yhteydessä pyrittäessä selvittämään ihmisten
toimintaa erilaisissa informaatioympäristöissä.
Onnistuvan vanhenemisen käsitettä on myös kritisoitu. Siinä on nähty sisään rakennettua normatiivisuutta, ikääntyneiden aktiivisuuden ylikorostusta ja muun muassa sosiaalisen verkoston merkityksen jättämistä liian vähälle huomiolle (vrt. Katz 2000, Bryant,
Corbett & Kutner 2001, Heikkinen 2003b).
Toimintaa voidaan tarkastella sekä suorituksina että osallistumisena. Näin tehdään esimerkiksi toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen International
Classification of Functioning, Disability and Health -luokituksessa. Suorituksella tarkoitetaan siinä yksilölähtöisesti ymmärrettyä tehtävää tai tointa, josta yksilö suoriutuu. Osallistuminen edustaa toiminnan yhteisöllistä näkökulmaa, ja se määritellään henkilön osallisuudeksi elämän tilanteisiin. (ICF 2004, 10, 209.) Informaatiokäyttäytymisessä voivat
tulla esiin molemmat aspektit eli yksilön suoritus sekä sosiaalinen osallistuminen toimintaan.
Onnistuvan vanhenemisen komponenteista hyvä kognitiivinen toimintakyky ja aktiivinen elämänote ovat myönteisiä lähtökohtia ikääntyneen väestön elinikäiselle oppimiselle.
Sen edellyttämä tiedonhankinta liittää elinikäisen oppimisen informaatiokäyttäytymisen
piiriin. Esimerkiksi Euroopan komission elinikäisen oppimisen valmisteluasiakirjassa on
edellytetty, että ihmisten tulisi voida oppia uutta kaikkina ikäkausinaan (Tikkanen 2003,
408).
Onnistuvassa vanhenemisessa on olennaista, paitsi ylläpitää aikaisempia tietoja ja taitoja niitä harjoittaen, myös saada jatkuvasti kokemuksia siitä, että ikääntyvä ihminen
kykenee vielä oppimaan uutta ja pystyy tuloksellisesti käsittelemään ympäristössään
tapahtuvia muutoksia, vaikkapa omaksumaan tietotekniikan uusia moninaisia sovelluksia
(Ruoppila 2002, 147). Kognitiivisten toimintojen suoritustason on suomalaistutkimuksissa havaittu säilyvän pääosin ennallaan 75–80 ikävuoteen, ellei yksilön keskushermostossa tapahdu patologisia muutoksia vamman tai sairauden takia (Ruoppila 2002, 148).
Sairauksien ja toiminnanvajavuuksien välttämiseen liittyvät määritelmässä sairauksien
riskitekijät sekä geneettiset tekijät. Vajavuudet määritellään ruumiin rakenteiden tai fysiologisten toimintojen puutoksena tai poikkeavuutena. Tässä yhteydessä käsite poikkeavuus tarkoittaa yksinomaan huomattavaa eroa vakiintuneisiin tilastollisiin viitearvoihin
verrattuna (ICF 2004, 209).
Yleisesti informaatiotutkimuksen yhteys geriatrisiin kysymyksiin on välillinen. Sairauksien ja toiminnanvajavuuksien välttämiseen liittyvien ilmiöiden tarkastelu tulee kyseeseen esimerkiksi erityisryhmien kohdalla. Vanhuudessa sairastavuudella sinänsä ei voi
olettaa olevan välitöntä yhteyttä informaatiokäyttäytymiseen. Esimerkiksi suomalaisille
tavalliset sydän- ja verisuonitaudit eivät tavallisesti rajoita arjen informaatiokäyttäytymistä. Sen sijaan ikääntyneiden dementoivat sairaudet heikentävät sairastuneiden mahdollisuuksia monipuoliseen informaatiokäyttäytymisen. Dementiaa käsittelevät tutkimukset
rajautuvat kuitenkin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Ikänäkö ja -kuulo, kuten näön
lähelle tarkentamisen vaikeutuminen ja kuulonalenema, sen sijaan ovat tavallisia ilmiöitä. Niistä johtuvia toimintarajoitteita voidaan kompensoida apuvälineillä. (Sorri & Huttunen 2003, Hyvärinen 2003.)
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Sairauksien ja
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välttäminen
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Aktiivinen
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Hyvä
kognitiivinen
ja fyysinen
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Kuvio 2. Onnistuvan vanhenemisen pääkomponentit Rowen ja Kahnin (1998) mukaan.

Tässä tutkimuksessa keskeisiä määritelmiä ovat onnistuvan vanhenemisen määritelmän
kognitiivinen ja fyysinen toimintakyky sekä aktiivinen elämänote samoin kuin kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden määrittely toiminnasta suorituksina ja osallistumisena. Nämä määritelmät ovat tärkeitä selvitettäessä sitä, millaista toimintaan aktivoitumista liittyy ikääntyneiden mediankäyttöön. Tähän informaatiokäyttäytymisen ilmiöön kohdistuva tutkimusongelma onkin gerontologisesti motivoitu ja siten uudenlainen näkökulma ikääntyneiden mediankäyttöön.
Onnistuvan vanhenemisen tematiikan ohella ikääntymiseen liittyy kysymys siitä, millä
perusteilla ihminen itse, hänen yhteisönsä tai yhteiskunta määrittelee vanhenemista. Yksi
mahdollisuus on tarkastella elämänkulkua yksilön vakaiden vaiheiden ja siirtymien eli
muutosvaiheiden vuorotteluna. Tässä vuorottelussa on Daniel Levinsonin (1978, 1986)
mukaan selvää ikäsidonnaista säännönmukaisuutta eli ihmisen elämänkulku noudattaa
universaalia peruskuviota, jossa kuitenkin on kulttuurista ja yksilöllistä variaatiota. Levinsonin (1986) teoreettisessa mallissa keski-iän päättymistä seuraavaa siirtymää vuosien
60–65 aikana nimitetään vanhuuden siirtymäjaksoksi. Mallissa sitä ja varsinaista vanhuuden aikaa nimitetään myöhäiseksi aikuisiäksi.
Vanhuuden siirtymäjakso on yksilöiden informaatiokäyttäytymisen kannalta jäänyt
aiemmassa tutkimuksessa vähälle huomiolle. Ikääntyneitä ihmisiä on tutkittu tavallisesti
erottelematta 55–65-vuotiaita, ns. nuoria vanhoja, heitä vanhemmista ihmisistä, eikä eläkkeelle siirtymisen problematiikkaan ole erityisesti paneuduttu. (Case 2002, 270–274.)
Vaikka levinsonilaista jaottelua voi pitää kulttuurisidonnaisena ja karkeana, se toimii
makrotason jäsentäjänä asemoitaessa tämän tutkimuksen ongelmanasettelua ja aineistoa
informaatiotutkimusta laajempaan gerontologiseen kehykseen (Levinsonin mallin kritiikistä ks. Perho & Korhonen 1997).
Eri ikäkaudet vakaisiin ja siirtymävaiheisiin erottelevalle Levinsonin mallille vastakkaisen näkökulman informaatiotutkimukseen tarjoaa Mathilda Rileyn ja John Rileyn
(1994) eri ikäkausia yhdentävä malli. Sen sijaan että nykyisin vallalla olevan ajatteluta-
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van mukaisesti lapset ja nuoret paneutuvat kouluttautumiseen, keski-ikäiset työelämään ja
ikääntyneet ihmiset vapaa-aikaan, eri ikäkausia yhdentävässä mallissa kouluttautuminen,
työ ja vapaa-aika liittyvät yksilön kaikkiin ikäkausiin (Riley & Riley 1994).
Ikäkaudet
eroteltuina

Ikäkaudet
integroituina

Ikä

Nuori

Vapaa-aika

Työ

Työ

Keskiikäinen

Vapaaaika

Kouluttautuminen

Vanha

Kouluttautuminen

Kuvio 3. Ikä erottelevana ja integroivana rakenteena (Riley & Riley 1994).

Rileyn ja Rileyn (1994) näkemyksen mukainen vallitsevan ajattelutavan murros on vasta
käynnissä. Eri ikäkaudet erotteleva malli ei heidän mukaansa tee oikeutta ikääntyneelle
väestönosalle, vaan malli kuvaa liian rajallisesti ikääntyneiden elämää. Informaatiokäyttäytymisen näkökulmasta eri ikäkaudet integroivan mallin kaikki osat, kouluttautuminen,
työ olipa se palkattua tai ei ja vapaa-aika kuuluvat sen piiriin. Harrastuksista, vapaaehtoistyöstä ja amatööriydestä voidaan puhua vakavissaan tapahtuvana vapaa-ajan viettona
(serious leisure), ja sille vastakkaisesti rennosta ja huolettomasta vapaa-ajan vietosta
(casual leisure), johon voi liittyä muun muassa viihteen, rentoutumisen ja leikin elementtejä (Hartel 2005). Tällaisia puolia eri-ikäisten ihmisten informaatiokäyttäytymisestä on
toistaiseksi selvitetty varsin vähän eikä tutkimus ole kohdentunut ikääntyneisiin.
Tutkimuksessa esiin tulevia informaatiotutkimuksen ja gerontologian leikkauskohtia
on havainnollistettu kuviossa 4. Ikääntyneiden elämänkulkua tarkastellaan niiltä osin kuin
se liittyy heidän informaatiokäyttäytymiseensä. Elämänkulku hahmottuu keskeisinä vaiheina ja siirtyminä sekä eläkkeellä olon aikana. Arkielämän informaatiokäyttäytyminen
liittyy elämänkulun keskeisiin vaiheisiin ja siirtymiin sekä ikääntyneiden mediankäyttöön ja toimintaan aktivoitumiseen sen yhteydessä.
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Kuvio 4. Informaatiotutkimuksen ja gerontologian leikkauskohtia tässä tutkimuksessa.

1.5 Tutkimuksen rakenne ja yleiset lähtökohdat
Tämän tutkimuksen teoriatausta, empiirinen toteutus ja tulokset ovat toisistaan erillisinä
osina. Karkeasti ottaen luvut 1 ja 2 muodostavat tutkimuksen teoreettisen lähtökohdan.
Empiirinen tutkimusasetelma on luvussa 3. Myös luvuissa 1 ja 2 on käsitteellistä ja metodologista pohdintaa, joka liittyy tutkimuksen menetelmällisiin ratkaisuihin. Tällaista on
informaatiokäyttäytymisen, toimintaan aktivoitumisen ja narratiivisen elämäntarkastelun
käsitteiden tarkastelu. Tulokset ovat luvuissa 4 ja 5.
Luvussa 6 yhdistyvät informaatiokäyttäytymisen tutkimusta käsittelevä teoretisointi ja
tämän tutkimuksen empiiristä toteuttamista käsittelevä pohdinta. Tarkastelu päättyy tutkimuksen ansioiden ja puutteiden sekä jatkotutkimusaiheiden pohdintaan.
Tämän tutkimuksen yleisenä lähtökohtana on ymmärtävä, fenomenologinen tutkimusperinne (Patton 1990, 37, 68–71). Sen mukaisesti tarkastelun keskukseen voidaan nostaa
yksilöt ja heidän informaatiokäyttäytymisensä lähestyttäessä tutkimuskohdetta idiografisesti eli yksilöiden ainutkertaisia kokemuksia tarkastelemalla (Bates 2005, 89). Fenomenologisen tutkimusparadigman mukaisesti keskeistä on tutkittavan ilmiön kontekstualisoiminen. Tässä tutkimuksessa se merkitsee ikääntyneiden informaatiokäyttäytymisen
tarkastelemista niiden käsitysten valossa, joita tutkittavilla oli 2000-luvun alun Suomessa. Fenomenologisen tutkimusperinteen mukaisesti yksiöiden ilmiöille antamat merkitykset ja tulkinnat ovat olennaisia eikä kerronnan historiallinen paikkansapitävyys tai
-pitämättömyys ole kriteerinä arvioitaessa näiden merkitysten ja tulkintojen tutkimuksellista arvoa.
Informaatiotutkimuksessa tämä tutkimus asemoituu 1990-luvun puolivälissä vakiintuneen informaatiokäyttäytymisen tutkimuksen alaan (Case 2006, 2002, 76, Fisher, Erdelez
& McKehnie 2005). Ikääntyneiden suomalaisten arkisen informaatiokäyttäytymisen tarkastelemista tällaisesta laaja-alaisesta näkökulmasta voi perustella sillä, että se soveltuu
aiheen tutkimiseen paremmin kuin aktiiviseen tiedonhankintaan painottuvat lähestymistavat, kuten esimerkiksi tiedonhankinnan ja -haun yhdistävä information seeking & retrieval (IS & R) -lähestymistapa (ks. Ingwersen & Järvelin 2005). Myös tutkimusongelmat ja
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menetelmävalinnat edellyttävät tutkimuksen asemoimista informaatiokäyttäytymisen
alalle eivätkä tätä kapeammin tiedonhankintaan tai -hakuun.

1.6 Tutkimuksen rajaukset ja rajoitukset
Viestinnän ja gerontologian tieteenalat ovat vaikuttaneet teoreettiseen ongelmanasetteluuni, metodologisiin ratkaisuihini ja menetelmävalintoihini. Aihepiiri, tutkimusongelmat, keskeiset käsitteet ja teoreettinen viitekehys koskevat arkielämän informaatiokäyttäytymistä, jolla on välitön yhteys viestinnän tutkimukseen. Kohdentuessaan ikääntyneisiin ihmisiin tutkimus on gerontologinen.
Viestintätieteellinen osuus rajoittuu ensisijaisesti yhteyksiin, joita tällä tutkimuksella
on tiedotusopin ja viestinnän käyttötarkoitus- ja reseptiotutkimukseen, mediaetnografiaan sekä alan käsitemääritelmiin. Tutkijana olen hyödyntänyt informaatiotutkimuksen
kannalta relevantteja mediankäytön ja mediarepertuaarin käsitteitä (ks. van Rees & van
Eijck 2003). Valinnan perusteena on se, miten osuvasti viestintätutkimuksen käsite tai
näkökulma auttaa informaatiotutkimuksellisen tutkimusongelman valottamista.
Keskeisen rajauksen olen tehnyt siinä, että olen jättänyt tarkastelun ulkopuolelle keskustelutilanteet kasvotusten samoin kuin puhelimen ja sähköpostin käytön informaatiokäyttäytymisen välineinä ja areenoina. Tämä on tietoinen ratkaisu. Yhtenä perusteluna on
se, että henkilölähteiden roolista ja sosiaalisista verkostoista on jo paljon tietoa. Chatman
(1985, 1991a,b, 1992) ja Williamson (1997, 1998, 2005) ovat osoittaneet, että ikääntyneen väestönosan informaatiokäyttäytyminen on monella tavalla sosiaalista. On myös
vakuuttavaa näyttöä siitä, että eri-ikäiset ihmiset sekä arvostavat henkilölähteitä että usein
myös luottavat niihin. Informaatiota saadaan pääasiassa kolmenlaisista henkilölähteistä:
1) henkilöiltä, jotka ovat lähellä tai muutoin saatavilla, 2) samantapaisessa tilanteessa tiedonhankkijan kanssa olevilta ihmisiltä ja 3) asiantuntijoilta (Julien & Michels 2004,
Shenton & Dixon 2003, Chen & Hernon 1982). Myös niin kutsuttujen informaatiohorisonttien tutkimuksessa sosiaaliset verkostot ja henkilölähteet ovat keskeisiä informaatiohorisontin käsitettä esittelevissä ja soveltavissa tutkimuksissa (Sonnenwald 2005, Sonnenwald, Wildemuth & Harmon 2001, Savolainen & Kari 2004).
Keskustelutilanteet samoin kuin puhelimen ja sähköpostin käyttö ovat myös perinteisten joukkotiedotusvälineiden ja Internetin käyttöä välittömämmin vuorovaikutuksellista
informaatiokäyttäytymistä. Keskustelutilanteiden tutkimiseen soveltuu sosiaalipsykologinen lähestymistapa ja sen mukaiset tutkimusmenetelmät, joita puhelimen ja sähköpostin
käytön tutkiminen ei edellytä. Ikääntyneiden ihmisten vuorovaikutustilanteiden analyysi
rajautuukin tutkimuksen ulkopuolelle.
Keskustelutilanteiden sekä puhelimen ja sähköpostin jäämistä tutkimuksen ulkopuolelle voi kritisoida sillä, ettei ikääntyneiden informaatiokäyttäytymisen koko kirjo tässä
tutkimuksessa pääse esille. Mäensivun (2002) tutkimuksesta löytyy kuitenkin melko tuoretta tietoa tämänikäisen väestön puhelimen ja sähköpostin käytöstä.
Tämän tutkimuksen yhteys gerontologiaan rajoittuu 1) Rowen ja Kahnin (1998) onnistuvan vanhenemisen mallin, 2) International Classification of Functioning, Disability and
Health -luokituksen toiminnan käsitteen määrittelyn ja 3) Rileyn ja Rileyn (1994) iän
kouluttautumisen, työn ja vapaa-ajan integroivan mallin hyödyntämiseen. Tämä muodos-
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taa hermeneuttisen ja fenomenologiseen tutkimusotteeseen soveltuvan taustan informaatiotutkimukselliselle ongelmanasettelulle.
Ikääntymisproblematiikan yleisluonteisen ymmärtämisen ohella gerontologia on vaikuttanut myös tutkimukseni menetelmällisiin valintoihin. Niitä ovat elämäntarkastelun
(Kenyon & Randall 2001) soveltaminen ja lauseentäydennysmenetelmän (Suutama 1995)
käyttö.
Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen yhtenä rajoituksena on tulosten yleistettävyys.
Empiirisen aineiston olen koonnut joukolta, johon kuuluu yhteensä 319 informanttia.
Määrä jakautuu siten, että heistä 13 muodostaa ydinryhmän, jolta on eri menetelmin
koottu tutkimusaineistoa vuosina 2001 ja 2004. Muiden 306 informantin yhdellä menetelmällä saatu aineisto on kerätty vuonna 2001.
Tulosten yleistettävyyden rajoitus liittyy niihin tutkimusongelmiin, joiden ratkaiseminen perustuu 13 informantin ryhmältä keräämääni pitkittäistutkimusaineistoon. Tutkimusta ei tulekaan tulkita koskemaan kaikkia tai edes suurinta osaa ikääntyneistä suomalaisista. Ennemminkin tutkimuksesta voi hahmottaa fenomenologisen tutkimuksen ihanteen mukaisesti holistista ymmärrystä inhimillisestä kokemuksesta spesifissä asetelmassa
(Patton 1990, 37). Toimintaan aktivoitumisen ilmiön tutkimisessa hyödynnän kaikilta 319
informantilta koottua aineistoa, eikä silloin yleistettävyydessä ole edellä esitettyjen kaltaisia informanttien määrään liittyviä rajoituksia.

2 Teoreettinen viitekehys ja keskeiset käsitteet
2.1 Teoreettinen viitekehys
Tutkimukseni monitieteisessä viitekehyksessä yhdistyy aineksia informaatiotutkimuksesta, viestinnän tutkimuksesta ja gerontologiasta. Viitekehys liittyy viestintään siltä osin
kuin tarkastelen ikääntyneiden informaatiokäyttäytymistä mediankäytön näkökulmasta.
Viitekehyksen asemoituminen gerontologiaan ilmenee selvimmin siinä, että tutkittavia
ikääntyneitä henkilöitä ja heidän informaatiokäyttäytymistään pyrin ymmärtämään heidän
koko siihenastisen elämänkulkunsa näkökulmasta.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on hahmotettu kuviossa 5. Uloimpana kehänä ja
samalla elämänkulullisesti pisimmälle menneisyyteen ulottuvana osana on yksilöiden koko
elämänkulun aikainen informaatiokäyttäytyminen. Siihen vaikuttavat henkilökohtaiset mediarepertuaarit eli se, miten eri kanavat (televisio, radio, painettu aineisto ja Internet) ovat
edustettuina ikääntyneiden elämäntarkastelussa.
INFORMAATIOKÄYTTÄYTYMINEN (mediarepertuaarit elämänkulun aikana)
ARKIELÄMÄN INFORMAATIOKÄYTTÄYTYMINEN

MEDIANKÄYTTÖ
Itsereflektiivisyys
Mediakriittisyys
Relevanssiarviot

INFORMAATIOKÄYTÄNNÖT

SUUNNITELMALLINEN
TIEDONHANKINTA

SATUNNAINEN
TIEDONSAANTI

1 Aktiivinen etsintä
2 Aktiivinen seuranta

3 Kohdentumaton
havainnointi
4 Informaation saaminen
toisen henkilön kautta

TIEDONKÄYTTÖ

TOIMINTAAN
AKTIVOITUMINEN

Kuvio 5. Teoreettinen viitekehys. [Suunnitelmallisen tiedonhankinnan ja satunnaisen tiedonsaannin jaottelu on omaksuttu McKenzieltä 2003b.]
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Uloin informaatiokäyttäytymisen kehä sisältää sekä arkielämän että työtehtäviin liittyvän
informaatiokäyttäytymisen. Työtehtäviin liittyvän informaatiokäyttäytymisen ja etenkin
tiedonhankinnan erottaminen arkielämän informaatiokäyttäytymisestä ja tiedonhankinnasta on osittaisesta keinotekoisuudestaan huolimatta vakiintunut informaatiotutkimukseen. Viitekehyksen toiseksi uloin kehä havainnollistaa sen, että tässä tutkimuksessa keskeinen huomio kohdistuu arkielämän informaatiokäyttäytymiseen.
Tutkimuksen ydin on erotettu harmaina alueina. Ikääntyneiden arvioita omasta informaatiokäyttäytymisestään, käyttämistään kanavista ja tiedonlähteistä sekä niiden relevanssista kuvaavat mediankäytössä itsereflektiivisyyden, mediakriittisyyden ja relevanssiarvioiden käsitteet. Arkielämän informaatiokäyttäytymistä jäsennetään McKenzieltä omaksutun informaatiokäytäntöjen mallin avulla. Siinä suunnitelmallista tiedonhankintaa ovat informaation aktiivinen etsintä ja aktiivinen seuranta. Satunnaista tiedonsaantia ovat informaation kohdentumaton havainnointi ja informaation saaminen toisen henkilön kautta.
Näiden informaatiokäytäntöjen liittymistä mediankäyttöön havainnollistaa kuviossa se, että ne yhdessä muodostavat viitekehyksessä harmaalla rajatun kokonaisuuden.
Viitekehyksessä mediankäyttö ja informaatiokäytännöt ovat yhteydessä yhteen spesifisti ikääntyneiden toimintaan kuuluvaan ilmiöön, jota nimitetään toimintaan aktivoitumiseksi. Osittain toimintaan aktivoituminen on eri kanavien välittämään informaatioon perustuvaa tiedonkäyttöä. Se voi kuitenkin olla myös muunlaista aktivoitumista kuin tiedonkäyttöä. Tätä havainnollistaa toimintaan aktivoitumista kuvaavan harmaan laatikon rajojen
ulottuminen tiedonkäytön alan ulkopuolelle. Jäljempänä luvussa 2.2.5 määritellään tarkemmin toimintaan aktivoitumisen käsite.

2.2 Informaatiotutkimuksen ja viestinnän käsitteet
2.2.1 Informaatiokäyttäytyminen
Informaatiokäyttäytymisen käsitteellä kuvataan yleisellä tasolla ihmisen toimintaa, kun
hän on jollakin tavalla suhteessa informaatioon eri kanavien ja tiedonlähteiden kautta.
Tähän liittyvät myös erilaiset informaatioverkostot sekä ihmisten väliset vuorovaikutussuhteet. Tarkasti ottaen informaatiokäyttäytymisen käsite voitaisiin ilmaista muodossa
informaatioon liittyvä käyttäytyminen, mutta ilmaisuna lyhyempi informaatiokäyttäytyminen on jo ehtinyt vakiintua tiedeyhteisössä (Case 2006, Fisher, Erdelez & McKehnie
2005, Fisher, Durrance & Hinton 2004, 754, Pettigrew, Fidel & Bruce 2001).
Informaatiokäyttäytymistä voidaan pitää kaikkein yleisimpänä tasona, jolla ihmisen toimintaa voidaan tarkastella erilaisissa informaatioympäristöissä (Fisher, Erdelez &
McKechnie 2005). Williamsonin (1998) mallissa yksilön ympäristö ymmärretään ekologiseksi.
Fisher, Durrance ja Hinton (2004) ovat esittäneet informaatiomaaperän (information
ground) käsitteen. He tarkoittavat sillä yksilöiden välistä sosiaalista vuorovaikutusta, jossa
informaatiota vaihdetaan sekä virallisesti että epävirallisesti ja informaatiovirrat voivat olla
monensuuntaisia. Informaatiomaaperät voivat syntyä vaihtelevasti erilaisissa paikoissa ja
niille kokoonnutaan yleensä muuta tarkoitusta kuin informaation jakamista varten. (Fisher,
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Durrance & Hinton 2004, 756–757, ks. myös Fisher 2005, 185–190, Fisher ym. 2004,
2005, IBEC 2005.) Informaatiomaaperän käsitteellä on informaatiokäyttäytymisen paikallistumisen merkitys, mutta samalla siihen liittyy myös ajallista ja yhteisöllistä tiedon jakamista.
Wilson (2000) määrittelee informaatiokäyttäytymisen inhimillisen käyttäytymisen kokonaisuudeksi suhteessa tiedonlähteisiin ja kanaviin. Se sisältää sekä aktiivisen että passiivisen tiedonhankinnan (active and passive information seeking) ja informaation käytön (information use). Näin ollen informaatiokäyttäytyminen kattaa kommunikaation toisten
kanssa kasvotusten yhtä hyvin kuin informaation passiivisen vastaanoton, esimerkiksi televisiomainosten katselun ilman mitään intentiota toimia tuon informaation mukaisesti.
Edellä esitelty Wilsonin määritelmä informaatiokäyttäytymisestä on intentioltaan osuva. Passiivinen tiedonhankinta on ilmauksena kuitenkin harhaanjohtava. Sitä paremmin ilmiön tavoittavat esimerkiksi sellaiset ilmaisut kuin kohdentumaton havainnointi (non-directed monitoring) (McKenzie 2003b, 21) tai satunnainen informaation löytäminen (accidental information discovery) (Erdelez 1997).
Hektorin (2001, 59–99) inhimillisestä informaatiokäyttäytymisestä esittämässä mallissa
on neljä yksilön toiminnan aspektia. Ne ovat seuraavat: 1) ympäristö, 2) informaatio- ja
kommunikaatioteknologia, 3) informaatioaktiviteetti sekä 4) tulos ja muutos. Hänen mallissaan informaatioaktiviteetit, kuten informaation haku, selailu tai julkaiseminen, liittyvät
Internetin käyttöön (Hektor 2001, 277). Tuloksella ja muutoksella tarkoitetaan tiedonkäyttöä. Varsinaisesti informaatiokäyttäytymistä ovat tiedonhankinta (seeking), kokoaminen
(gathering), viestiminen (communication) ja informaation antaminen (giving) (Hektor
2001, 277). Hektorin mallin ansiona on yritys luoda prosessikuvaus informaatiokäyttäytymisestä. Tämän tutkimuksen näkökulmasta malli rajoittuu kuitenkin liiaksi Internetin käyttöön eikä vastaa kattavuudeltaan edellä esitettyä Wilsonin mallia.
Theories of Information Behavior -teoksen esipuheen määritelmässä informaatiokäyttäytymisen käsite sisältää sen, miten ihmiset tarvitsevat (need), hankkivat (seek), käsittelevät (manage), jakavat (give) ja käyttävät (use) informaatiota eri konteksteissa (Fisher, Erdelez & McKechnie 2005, xix). Vaikka tätä keskeistä käsitettä ei pyritä määrittelemään tarkemmin, on huomionarvoista, että informaation ignoroiminen eli huomiotta jättäminen ja
välttäminen eivät tule tässä määritelmässä esiin. Esitetty määritelmä ei myöskään sisällä
satunnaista informaation kohtaamista (information encountering), vaikka Erdelez (2005)
käsitteleekin aihetta kyseisessä teoksessa.
Johtopäätöksenä vuoteen 2006 mennessä käydystä informaatiokäyttäytymisen käsitettä
koskevasta keskustelusta on se, että käsitteellä ei vielä ole informaatiotutkimuksen tiedeyhteisössä vakiintunutta sisältöä. Informaatiokäyttäytyminen näyttää käsitteellisesti liittyvän
edelleen voittopuolisesti tiedonhankintaan. Tätä voidaan pitää luonnollisena, sillä informaatiotutkimus on painottunut tiedonhankinnan ja -haun tutkimukseen. Myös alan työtehtävissä tavoitteellisen tiedonhankinnan edistäminen on keskeinen aktiviteetti, ja esimerkiksi tiedon välttely tai satunnainen informaation kohtaaminen jäävät silloin syrjään käsitteellistämisestä, vaikka ilmiön olemassaolo tunnistettaisiinkin.
Informaatiokäyttäytymisen käsitettä on kritisoitu siitä, että keskittyessään ulkoisesti havaittavaan käyttäytymiseen sen on oletettu kantavan mukanaan ”behaviorismin mekanistista paradigmaa” (Wersig & Windel 1985, 18). Myös Kari hylkää informaatiokäyttäytymisen käsitteen mekanistisena ja liiaksi olosuhteiden pysyvyyttä korostavana ja positivistisena. Kari esittelee yleisen prosessimallin informaatiotoiminnasta (information action). Siinä
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informaatiotoiminta kattaa sekä sisäisen merkityksellistämisen (sense-making) että ulkoisen käyttäytymisen. Mallin komponentit ovat tilanne, informaation tarve, informaation lähde, informaatio, informaation vaikuttavuus (outcome) ja tiedonhankinnan este. (Kari 2001,
4, 36–39.)
Sekä Wersigin ja Windelin että Karin kriittinen suhtautuminen behaviorismiin on jossain määrin yksinkertaistavaa. Aika on kulkenut varhaisen behaviorismin kritiikin ohi, niin
että monet tutkijat ovat alkaneet tunnustaa myös ansioita, joita behaviorismilla on (Bargh
& Ferguson 2000, DeGrandpre 2000). Vaikka käyttäytymisen yksi ominaisuus on yksilön
toiminnan näkyminen jollain tavoin ulospäin behaviorismin perinnäisen kannan mukaisesti, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hän ei olisi intentionaalinen ja mielessään merkityksiä
tuottava olento. Oma kantani informaatiokäyttäytymisen käsitteeseen on tässä suhteessa
pragmatistinen. Käyttäytymistä tai esimerkiksi sitä käsitteleviä henkilökohtaisia narratiiveja on mahdollista tutkia siten, että niistä tarkastellaan sekä behaviorismin edellyttämää yksilöstä ulospäin havaittavaa käyttäytymistä että yksilön ilmiöille antamia merkityksiä.
Informaatiokäyttäytymisellä tarkoitan tässä tutkimuksessa yksilön toiminnan kokonaisuutta suhteessa informaatiota välittäviin tiedonlähteisiin ja kanaviin. Tällainen käyttäytyminen voi olla suunnitelmallista tiedonhankintaa tai satunnaista tiedonsaantia, mutta se voi
olla myös informaation sekä sitä välittävien lähteiden ja kanavien välttämistä tai ignoroimista kokonaan.
Kun tutkitaan informaatiokäyttäytymistä eli jollakin tavalla havaittavissa olevaa inhimillistä informaatioon liittyvää toimintaa, tätä toimintaa on tarkasteltava tutkimusongelman kannalta relevanteissa asiayhteyksissä (Johnson 2003, Pettigrew 1999b, 801–802).
Tällaisina informaatiokäyttäytymisen yhteyksinä ovat tässä tutkimuksessa mediankäytön
ja mediarepertuaarien liittäminen yksilöiden elämänkulkuun sekä eläkkeellä olon aikainen
toimintaan aktivoituminen. Tältä perustalta voidaan selvittää, miten yksilöt rakentavat mediarepertuaarinsa eri elämänvaiheiden aikana ja millaiseksi heidän mediankäyttönsä muotoutuu.

2.2.2 Arkielämän informaatiokäyttäytyminen ja tiedonhankinta
Arkielämä tai sen synonyymiset ilmaukset arki ja arkinen voidaan ymmärtää kontekstiksi, jossa informaatiokäyttäytymistä tarkastellaan osana yksilön jokapäiväistä toimintaa.
Arjen kontekstiin on liitetty toistuvuuden, rutiininomaisuuden, tuttuuden ja tavallisuuden
sekä tietynlaisen rytmin määreitä (Chaney 2002, 115, Miller & McHoul 1998, 913).
Arjen käsite on osoittautunut niin moniulotteiseksi, että sitä on ihmistieteissä tematisoitu
lukuisin tavoin. Juhlaa tai äkillistä kriisiä voidaan pitää arjen murtavina tapahtumina,
mutta yhtä perusteltua on käsitellä arkisena esimerkiksi kalendaarisia juhlapäiviä erilaisine viettotapoineen tai sitä, miten äkillinen kriisi arkeen murtautuvana ilmiönä voi samanaikaisesti olla arkinen, sopeutumista vaativa prosessi (Jokinen 2003). Yleisesti arki on
ajan ja paikan viitekehys, joka järjestää mitä tehdään ja milloin, kenen kanssa ja missä
(Chaney 2002, 10). Siihen saattaa liittyä myös se, mitä pidetään normaalina eri kulttuurisissa yhteyksissä. Arki paikallistuu usein kotiin (Rieh 2004).
Tässä tutkimuksessa arkielämä ymmärretään kysymällä, miten arki on sen sijaan, että
otettaisiin jokin ontologinen kanta arjen käsitteeseen. Arkielämää on se, miten informantit
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kuvaavat omaa jokapäiväistä toimintaansa. Lähestymistapa asettaa keskukseen oman elämänsä kokemuksia kuvaavan yksilön.
Tutkimuksesta on rajattu pois työtehtävät ja elinkeinon harjoittaminen, koska ne eivät
ole tutkimuksen eläkkeellä olevien informanttien kohdalla relevantteja. Ei ole silti tarkoituksenmukaista puhua ei-ammatillisesta informaatiokäyttäytymisestä tai tiedonhankinnasta, sillä vielä eläkkeellä oltaessa on tavallista olla kiinnostunut ainakin jossain määrin aiempaan ammatilliseen toimintaan liittyvistä kysymyksistä.
Tiedonhankinta on suomen kieleen vakiintunut käsite, jonka englanninkielinen vastine
on information seeking. Alkuperäinen käsitesisältö ei suomennoksessa tule parhaalla mahdollisella tavalla esille, koska sanaa information vastaa siinä tieto. Voidaan kysyä, hankitaanko tietoa vai voidaanko joissakin tapauksissa ennemminkin hankkia informaatiota, josta vasta siihen perehtymisen jälkeen tulee tietoa jollekin ihmiselle. Sanan seeking voi myös
suomentaa hankinnan asemasta perustellusti etsinnäksi.
Eri kanavien ja lähteiden kautta on mahdollista päästä käsiksi informaatioon, joka on
jollakin tavalla dokumentoidussa muodossa, kuten esimerkiksi artikkelina, kirjana, televisio- tai radio-ohjelmana tai elektronisena tallenteena (Buckland 1991, 4). Saattaisikin olla
osuvampaa puhua informaationhankinnasta kuin tiedonhankinnasta.
Fysikaalinen objekti edustaa informaatiota kirjaimineen ja muine symboleineen, olivatpa ne sitten bitteinä tai joinakin muina viestittävinä symboleina. Toisaalta niin ammatillisen
kuin muun arkielämän toiminnan kannalta vasta tiedoksi prosessoidulla informaatiolla on
tavallisesti merkitystä yksilöille, joten vakiintunut suomenkielinen tiedonhankinnan käsite
puolustaa paikkaansa (Savolainen 2001, 1999, 78–79).
Hankinta on intentionaalisuuden sisältävä ilmaus. Hankkija on toimija, joka hankkii informaatiota. Tästä näkökulmasta suomen kieleen vakiintunut jako systemaattiseen ja sattumanvaraiseen tai satunnaiseen tiedonhankintaan ei ole kovin selkeä. Voidaanko esimerkiksi bussissa viereisen penkin keskustelijoiden itseä koskettavan tiedon kuuleminen tulkita
sattumanvaraiseksi tiedonhankinnaksi? Tällöin kyse on enemmänkin satunnaisesta tiedonsaannista kuin minkäänlaisesta intentionaalisesta tiedonhankinnasta. Olisikin selkeämpää,
jos alettaisiin puhua suunnitelmallisesta tiedonhankinnasta ja satunnaisesta tiedonsaannista.
Vain osa arkielämän informaatiokäyttäytymisestä on arkielämän tiedonhankintaa. Informaatiokäyttäytymisessä tarkastelun ala on kuitenkin laajempi kuin intentionaalisessa tiedonhankinnassa. Satunnainen tiedonsaanti eri lähteistä, kuten toisilta ihmisiltä tai vaikkapa
sivusta seuraamalla toisen ihmisen Internetin käyttöä, kuuluu arkielämän informaatiokäyttäytymisen piiriin, vaikka se ei suoranaisesti olekaan tiedonhankintaa.
Kumuloituva tutkimustieto on pakottanut laajentamaan tiedonhankinnan käsitteen alaa.
Satunnainen tiedonsaanti, vaikka ilmiöstä käytettäisiinkin jossain määrin harhaanjohtavasti
määrittelyä satunnainen tiedonhankinta, lasketaan usein kuuluvaksi tiedonhankinnan piiriin. Tämä käytäntö on osoittautunut ongelmalliseksi. Tiedostettu, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen on perustellusti tiedonhankintana ymmärrettyä toimintaa. Usein se on kuitenkin yhdistetty arkielämän tiedonhankinnassa vain osittain tai ei lainkaan tiedostettuun, satunnaiseen ja yllätykselliseen informaation tai tiedon saantiin, joka voi olla varsinaista tiedonhankintaa löyhemmin yhteydessä ihmisen tiedostamiin tiedontarpeisiin (Erdelez 1997,
1999, 2004, 2005).
Tiedonhankinta voidaan jakaa ongelmalähtöisen tiedon ja orientoivan tiedon hankintaan
(Savolainen 1999). Ongelmalähtöisellä tiedonhankinnalla tarkoitetaan rajatusti yksittäisten
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tehtävien suorittamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen liittyvää toimintaa. Orientoiva tiedonhankinta liittyy ongelmalähtöistä tiedonhankintaa yleisemmin yksilön toimintaan.
Yksilöllisistä preferensseistään riippuen yksilöt ovat tekemisissä eri kanavista ja lähteistä
saadun informaation kanssa. Uutislähetysten seuraaminen tai sanomalehden lukeminen
ovat esimerkkejä orientoivasta tiedonhankinnasta osana informaatiokäyttäytymistä.

2.2.3 Media, mediankäyttö ja mediarepertuaarit
Media määritellään kanaviksi, jotka välittävät informaatiota. Tavallisesti tehdään jako
painettuun ja elektroniseen mediaan (Potter 2004, 43). Tarkastelun kohteiksi valittuja
kanavia ovat 1) televisio, 2) radio, 3) painettu aineisto sekä 4) Internet. Tämän tutkimuksen empiirisen aineiston keruussa kanavia ei ole rajattu eikä määritelty tätä tarkemmin,
jotta informanteille jäi tilaisuus kuvata kokemuksiaan mahdollisimman vapaasti (Yksi
päivä mediaa 2003, 478–479). Informaatiotutkimuksessa on tarkasteltu kirjastoa yhtenä
tiedonhankintakanavana.
Edellä esitetystä määritelmästä johtuen tässä tutkimuksessa tarkastellaan niin sanottua
perinteistä joukkoviestintää ja kirjastoa. Joukkoviestintää luonnehtii viestiminen lähettäjältä vastaanottajalle, ja näin ollen se on enimmäkseen yksisuuntaista. Siinä ei Potterin (2004,
44) mielestä ole olennaista joukon eli massan koko, vaan se että viestin lähettäjä yrittää altistaa vastaanottajat sanomalleen säännöllisesti. Internetin käytön yleistymisen ja televisiotoiminnan digitalisoitumisen mukana viestintä on muuttunut aiempaa interaktiivisemmaksi, mikä on heijastunut myös perinteiseen joukkoviestintään. Joukkoviestinnän yleisölle ei
avaudukaan enää pelkkä vastaanottajan rooli, vaan siltä voidaan edellyttää sitoutumista ja
aktiivista osallistumista kanavien toimintaan osana kansalaisuutta (Livingstone 2004, 11,
1998). Median interaktiivisuuden lisääntyminen herättää myös kehityspsykologisia kysymyksiä, miten ilmiö vaikuttaa yksilöiden kehitykseen sekä muun muassa oppimiseen
(O’Keefe & Zehnder 2004, 730).
Niin sanottu uusmedia erilaisine teknisine laitteineen ei tässä tutkimuksessa kuulu tarkasteltaviin kanaviin. Uusmedian määritteleminen sinänsä on osoittautunut pulmalliseksi
(Nieminen, Saarikoski & Suominen 2000, 811, Karonen 2000) eikä sellaista esitetä tässä
yhteydessä.
Mediankäyttö tarkoittaa intensiteetiltään ja alaltaan vaihtelevia yksilön toimintoja. Median kanssa kulutettu aika, siihen käytetty henkinen vaivannäkö (mental effort), käytön
säännöllisyys, käytettyjen kanavien määrä sekä henkilökohtaiset mediapreferenssit eli jonkin kanavan suosiminen jotakin toista kanavaa enemmän ovat näitä yksilön toimintoja. Mediankäyttö merkitsee aktiivisuutta yksilön toiminnassa. (van Rees & van Eijck 2003, 466.)
Mediankäyttö voi olla tarkkaavaista ja merkityksellistä jonkin mediasisällön vastaanottamista ja omaksumista. Se voi kuitenkin olla yksilölle myös rutiininomaista ja jopa merkityksetöntä (Hermes 1997, 15–16).
Mediankäytön tarkasteluun sovelletaan mediankäytön yksilöllisiä repertuaareja analysoitaessa kolmea käsitettä. Itsereflektiivisyydellä tarkoitetaan oman mediankäytön arviointia subjektiivisin kriteerein. Mediakriittisyydellä tarkoitetaan arvioivaa subjektiivista suhtautumista informaatiota välittäviin kanaviin. Relevanssiarvoilla tarkoitetaan subjektiivisia
arvioita informaatiosta, jota yksilö on saanut eri kanavista tai sosiaalisista verkostoistaan.
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Kyse on henkilökohtaisesta ja situationaalisesta relevanssin arvioimisesta, jota informantit
tekevät yleisluonteisesti. Täten tässä sovellettu relevanssikäsitteen määrittely eroaa tiedonhaun tutkimusperinteessä vallitsevasta relevanssin käsitteen spesifistä määrittelystä. Esimerkiksi Saracevic määrittelee viisi eri relevanssia: tiedonhakuun liittyvä algoritminen relevanssi, aiherelevanssi, kognitiivinen relevanssi, situationaalinen relevanssi ja motivationaalinen relevanssi. (Saracevic 1996, vrt. Tang & Solomon 1998, 237–243, Heinström
2002, 20–24, Greisdorf 2000, Hertzum ym. 2002, 579–580, Anderson 2001.)
Mediarepertuaari tarkoittaa yksilön tekemien valintojen pohjalta muodostuvaa kokonaisuutta, joka koostuu mediatarjonnan perustalta (van Rees & van Eijck 2003, 466). Kokonaisuus on yksilöllinen siinä, miten eri kanavat eli televisio, radio, painettu aineisto ja
Internet ovat edustettuina kunkin yksilön mediarepertuaarissa elämäkulun eri aikoina. Mediarepertuaareihin vaikuttavat yhtäältä kulttuuriset tekijät ja median tarjonta sekä toisaalta
yksilölliset tekijät, kuten ajankäyttö, taloudellinen tilanne ja teknologinen osaaminen.
Mediarepertuaarin käsitettä voi verrata kanavarepertuaarin käsitteeseen television käytön tutkimuksessa. Ferguson ja Melkote (1997) sekä Neuendorf, Jeffres ja Atkin (2000) tutkivat kaupallisten kaapelikanavien käytön määrää suhteessa saatavilla olevien televisiokanavien kokonaismäärään. Maksullisten televisiokanavien tilaajien kanavarepertuaareja
voidaan luokitella primaarirepertuaareihin (vähintään päivittäin katsotut kanavat), sekundaarirepertuaareihin (vähintään viikoittain katsotut kanavat) ja tertiäärirepertuaareihin
(korkeintaan viikoittain, mutta vähintään satunnaisesti katsotut kanavat) (Neuendorf, Jeffres & Atkin 2000, 175). Mediarepertuaari on tällaista kanavarepertuaaria laajempi käsite,
sillä se kattaa muutkin kanavat kuin television. Myöskään edellä esitetyn kaltaista kvantifiontia primaari-, sekundaari- ja tertiäärirepertuaareihin ei tässä tutkimuksessa sovelleta
mediarepertuaarien tarkasteluun.

2.2.4 Informaatiokäytännöt
Informaatiokäyttäytymisenä ilmenevän toiminnan analyysiin ja tulkintaan sovelletaan
informaatiokäytäntöjen käsitettä. Teoreettisena käsitteenä informaatiokäytännöt pohjautuvat McKenzien empiirisiin tutkimuksiin kaksosia odottavien naisten tiedonhankinnasta
(McKenzie 2002, 2003a,b, 2004).
Informaatiokäytäntöjen käsitteen tarpeellisuutta McKenzie perustelee sillä, että monet
aiemmat tiedonhankinnan ja informaatiokäyttäytymisen mallit ovat osoittautuneet rajoittuneiksi kyvyssään kuvata arkielämän tiedonhankintaa. Mallit keskittyvät hänen mielestään
liiaksi aktiiviseen tiedonhankintaan ja laiminlyövät sitä vähemmän suunnatut käytännöt.
Toiseksi malleja on hänen mielestään usein johdettu ammatillista tiedonhankintaa käsittelevistä tutkimuksista. Kolmanneksi McKenzie kritisoi kognitiivisen lähestymistavan hallitsevuutta ja yhtyy tässä kritiikissään Savolaiseen (1995a). Kognitiivisen lähestymistavan
puutteena molemmat heistä pitävät sitä, että sillä ei tavoiteta sellaista informaation rikkautta, joka rakentuu ihmisten vuorovaikutuksessa ja erilaisissa sosiokulttuurisissa yhteyksissä
(McKenzie 2003b, 19–21).
Informaatiokäytäntöjen käsitteen empiirinen perusta on tiedonhankintaa koskevissa selonteoissa (accounts), joita kaksosia odottavat naiset antoivat haastatteluissa kuvatessaan
omia aiempia kokemuksiaan sekä puhelinkeskusteluissa, joista tutkija piti päiväkirjaa
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(McKenzie 2003b, 21–22, vrt. Williamson 1998, Erdelez 1997). McKenzie ei pidä selontekoja yksinkertaisesti taustalla olevien kognitiivisten prosessien realistisina kuvauksina
vaan diskursiivisina toimintoina, joilla on esittämisen tehtäviä, kuten vakuuttaminen, puolustaminen tai syyttäminen.
McKenzie tulkitsi keräämänsä selonteot kahdenlaisina diskursiivisina toimintoina. Ensiksi hän selvitti sitä, miten haastatellut naiset esittivät arvioita tiedonlähteiden auktoriteetista eli sitä, kuinka he selonteoissaan konstruoivat päätelmänsä lähteiden luotettavuudesta.
Toiseksi McKenzie tutki tapoja, joilla informantit esittivät väitteitä itsestään yksilöinä, joiden tiedonhankinnan hän tulkitsi representoituvan joko aktiiviseksi tiedon hankkimiseksi
tai tavaksi esittää kilpailevia syitä, minkä vuoksi heidän tulisi tai ei tulisi etsiä tietoa aktiivisesti. (McKenzie 2003b, 20–21, 2004.)
McKenzie argumentoi konstruktionistiseen diskurssianalyysiin perustuvien informaatiokäytäntöjen olevan paremmin sovellettavissa informaatiotutkimuksessa kuin informaatiokäyttäytymisen, jota hän pitää psykologisena käsitteenä. Hän ehdottaa, että informaatiokäyttäytyminen ja informaatiokäytännöt olisivat käsitteinä vaihtoehtoisia. Ratkaisua ei voi
kuitenkaan pitää onnistuneena. Tämä johtuu siitä, että McKenzie sijoittaa mallissaan informaatiokäytännöt arkielämän tiedonhankinnan piiriin, vaikka niissä ei ole kyse pelkästään
tiedonhankinnasta, vaan niihin liittyy nimenomaan myös satunnainen tiedonsaanti.
(McKenzie 2003b, 19–20.) Jos sen sijaan informaatiokäyttäytyminen ymmärrettäisiin yläkäsitteeksi, informaatiokäyttäytymisen ja informaatiokäytäntöjen käsitteellinen suhde
määrittyisi selkeänä. Sen alapuolelle sijoittuvat tiedonhankinnan ja tiedonsaannin käsitteet,
joiden toteutumista voidaan analysoida informaatiokäytäntöjen käsitteen avulla. Näin informaatiokäyttäytyminen ja informaatiokäytännöt eivät osoittaudu toistensa vaihtoehdoiksi, vaan niillä voidaan kuvata keskenään eritasoisia ilmiöitä.
Informanttien kuvaamien informaatiokäytäntöjen mallissa McKenzie erottaa toisistaan
informaatiokäytäntöjen tavat (modes) ja vaiheet (phases). Esitän seuraavassa tarkastelussani sulkumerkkien sisällä McKenzien alkuperäiset englanninkieliset ilmaukset, jotta on
mahdollista vertailla niitä valittuihin suomenkielisiin käsitteisiin. Esimerkiksi sanan seeking käännöksenä en käytä hankintaa vaan etsintää, koska hankinta käsittää sekä aktiivisen
etsinnän että aktiivisen seurannan ja siten hankinta on edellä mainittujen etsinnän ja seurannan yläkäsite.
Informaatiokäytäntöjen tapoja ovat seuraavat: 1) aktiivinen etsintä (active seeking), 2)
aktiivinen seuranta (active scanning), 3) kohdentumaton toimintaympäristön havainnointi
(non-directed monitoring) ja 4) informaation saaminen toisen henkilön kautta (by proxy).
Tilanteesta riippuen tavat voivat esiintyä missä tahansa järjestyksessä. Jokainen informaatiokäytäntöjen neljästä tavasta jakaantuu kahteen vaiheeseen: yhteyden ottaminen lähteisiin ja kanaviin (connecting) sekä vuorovaikutus lähteiden kanssa (interacting). (McKenzie
2003b, 25–36.) Informaatiokäytäntöjen malli on esitetty kuviossa 6.
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Kuvio 6. Informaatiokäytäntöjen malli (McKenzie 2003b, 26).

Aktiivinen etsintä on informaatiokäytännöistä eniten suuntautunut tiedonhankintaan. Siinä etsitään spesifisti ennalta identifioitu tiedonlähde, tehdään tiedonhaku systemaattisesti
jo tiedetystä aiheesta, kysytään ennalta suunniteltuja kysymyksiä ja käytetään aktiivisia
kyselystrategioita, kuten kysymyslistoja. Aktiivista etsintää vastaavia käsitteitä ovat Wilsonin (1997) aktiivinen etsintä (active search), Choon, Detlorin ja Turnbullin (2000) formaali etsintä (formal search) ja Erdelezin (1997) tiedon hankinta (information seeking).
Hektorin (2001) käsitteistä etsintä ja haku (search & retrieve) vastaa lähinnä aktiivista
etsintää (vrt. McKenzie 2003b, 26).
McKenzie ei määrittele informaatiomaaperän (information ground) käsitettä, jonka hän
liittää tässä aktiivisen etsinnän informaatiokäytännön tapaan. Aktiivisessa etsinnässä tiedonlähde on identifioitu ja informaatiomaaperä on spesifi toisin kuin aktiivisessa seuran-
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nassa, jossa identifioitu lähde ja informaatiomaaperä ovat jokseenkin todennäköisiä tai sopivia (likely). (McKenzie 2003b, 26.) Informaatiomaaperällä ei informaatiokäytäntöjen
mallissa ole samanlaista tapauskohtaisesti ajallisen rakentumisen merkitystä, jota saatetaan
painottaa esimerkiksi silloin, kun informaatiota hankitaan tai saadaan sosiaalisten verkostojen kautta (Fisher 2005, Fisher ym. 2004, IBEC 2005, vrt. Savolainen & Kari 2004).
Aktiivinen seuranta on informaatiokäytäntönä vähemmän suunnitelmallista ja kohdentuu väljemmin spesifeihin teemoihin kuin aktiivinen etsintä. Aktiiviseen seurantaan kuuluu
lähteiden vain osittain suuntautunut selailu (semi-directed browsing) tai silmäily (scanning) informaation hankkimisen kannalta todennäköisissä paikoissa, fyysisten ominaisuuksien tai käyttäytymisen systemaattinen havainnointi, spontaanien kysymysten esittämisen
tilanteiden tunnistaminen ja aktiivinen keskustelujen tai kysymysten kuunteleminen sopivissa tilanteissa. Aktiivinen seuranta vastaa kategoriana Wilsonin (1997) passiivista etsintää (passive search), Choon, Detlorin ja Turnbullin (2000) ehdollista tarkastelua (conditioned viewing) sekä Erdelezin (1997) ja Hektorin (2001) selailua (browsing) (vrt. McKenzie
2003b, 26 ja Rice, McCreadie & Chang 2001, 810, 176–215).
Kohdentumaton havainnointi on kyseessä, kun lähteeseen päädytään onnekkaan sattuman kautta ennakoimattomassa paikassa ja tilanteessa, jossa tietoa ei ollenkaan etsitä. Tällaisia ovat esimerkiksi tuttavien kanssa jutteleminen tai se, kun tiedonlähteitä havainnoidaan (monitoring) yksinomaan yleisesti. (McKenzie 2003b, 26–27.) Toisten ihmisten käyttäytymisen havainnointi sekä toisten ihmisten välisen keskustelun kuuleminen sattumalta
kuuluvat myös kohdentumattoman havainnoinnin piiriin. Kohdentumaton havainnointi
vastaa Wilsonin (1997) passiivista huomiota (passive attention), Choon, Detlorin ja Turnbullin (2000) suuntautumatonta tarkastelua (undirected viewing) ja Erdelezin (1997, 2005)
informaation kohtaamista sattumalta (information encountering). Hektor (2001) jaottelee
oman kohdentumattomaan havainnointiin liittyvän käsitteensä (monitoring) henkilökohtaiseen havainnointiin ja vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa (vrt. McKenzie 2003b,
26).
Informaation saaminen toisen henkilön kautta viittaa tilanteisiin, joissa ihminen tutustuu lähteeseen tai on yhteydessä siihen jonkun toisen henkilön aloitteesta. Aloitteen tekijä
voi olla suoraan tiedonlähteenä, portinvartijana tai välittäjänä. Aloitteen alkuperäiselle tiedon tarvitsijalle tehnyt henkilö voi toimia joko pyynnöstä (toimeksiannosta) tai pyytämättä,
toisen henkilön tiedontarvetta ennakoiden. Informaatiokäytäntöjen tapana informaation
saaminen toisen henkilön kautta ei McKenzien (2003b, 27) tulkinnan mukaan vastaa mitään Wilsonin (1997) eikä Choon, Detlorin ja Turnbullin (2000) kategorioita. Myöskään
Hektorilla (2001) ei ole käsitettä, jolla olisi vastaavuus informaation saamiseen toisen henkilön kautta.
Informaation saamista toisen henkilön kautta McKenzien informaatiokäytäntöjen mallin edellyttämässä merkityksessä ovat käsitelleet eri muodoissaan monet tutkijat. Satunnaisessa informaation kohtaamisessa informaation saaminen toisen henkilön kautta on tavallista. (Erdelez 1997, 2005.) Empiiristen tutkimusten perusteella informaation saaminen toisen henkilön kautta voi tapahtua siten, että alkuperäinen tiedon tarvitsija eksplikoi tiedontarpeensa jollakin tavalla tai hän saa informaation jossain määrin satunnaisesti tai yllätyksellisesti (Agosto & Hughes-Hassel 2005, Fisher ym. 2004, Spink & Cole 2001a,b).
Informaatiokäytäntöjen tapana informaation saaminen toisen henkilön kautta on käsitteellisesti ongelmallinen silloin, kun alkuperäinen tiedon tarvitsija esitettyään itse tiedontarpeensa tälle toiselle henkilölle saa informaation toisen henkilön kautta. Tällainen toimin-
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ta on tulkittavissa aktiiviseksi etsinnäksi, jonka kohteena on henkilölähteeksi identifioitu
toinen ihminen. Jos McKenzien (2003b) mallissa informaation saaminen toisen henkilön
kautta rajattaisiin yksinomaan sellaiseksi, että se edellyttäisi toisen henkilön toimivan ilman hänelle eksplisiittisesti esitettyä pyyntöä informaatiosta, vältettäisiin tämä käsitteellinen pulma.
Informaation saamista toisen henkilön kautta vastaavat vaiheet ovat seuraavat: 1) tiedonhankkijana tunnistetuksi tuleminen; ohjautuminen lähteelle portinvartijan kautta ja 2)
informaation saaminen, kun joku toinen kertoo asiasta (McKenzie 2003b, 26, vrt. Kuhlthau
1994, 155–167 interventiosta tiedonhankintaprosessissa). Tässä yhteydessä McKenzie ei
määrittele, mitä hän tarkoittaa portinvartijalla. Lewin (1947, 19–51, 1951) sovelsi ensimmäisenä portinvartijan käsitettä tutkiessaan yhteisön sosiaalisia muutoksia. Viestinnän tutkimuksessa portinvartijan tehtävänä on pidetty informaation kulun säätelyä erilaisissa verkostoissa (Shoemaker 1991). Allen (1995, 161–180) on määritellyt portinvartijan roolia ja
ominaispiirteitä organisaatioissa. Tulkitsen McKenzien tarkoittaneen portinvartijalla toista
henkilöä, jota ilman alkuperäinen informaation tarvitsija ei saisi itselleen tarpeellista informaatiota. Täten informaatiokäytäntöjen mallissa portinvartijan käsitettä ei ole välttämätöntä määritellä tätä tarkemmin tässäkään tutkimuksessa.
Edellä esitelty McKenzien informaatiokäytäntöjen malli soveltuu rajattua arkielämän
tiedonhankintaa käsittelevään tutkimukseen, jollainen on hänen kaksosia odottavan 19 naisen kokemuksiin perustuva tutkimuksensa. Ikääntyneiden arkista informaatiokäyttäytymistä tutkittaessa tarkastelu ei tässä tutkimuksessa rajaudu mihinkään ennalta määriteltyyn
aihepiiriin eikä siten painotu aihespesifiin tiedonhankintaan. Tämän vuoksi sovellan informaatiokäytäntöjen mallia McKenzien tavasta poiketen. Ensinnäkin informaatiokäyttäytyminen on yläkäsite, jonka alakäsite on informaatiokäytännöt. Jaan informaatiokäytännöt
samoin kuin McKenzie neljään eri tapaan eli 1) aktiiviseen etsintään, 2) aktiiviseen seurantaan, 3) kohdentumattomaan havainnointiin ja 4) informaation saamiseen toisen henkilön
kautta. Näistä aktiivinen etsintä ja aktiivinen seuranta ovat suunnitelmallista tiedonhankintaa. Kohdentumaton havainnointi ja informaation saaminen toisen henkilön kautta ovat satunnaista tiedonsaantia.
Tilanteesta riippuen informaatiokäytäntöjen neljä eri tapaa ovat vuorovaikutteisessa
suhteessa toisiinsa, ja yksilö voi siirtyä dynaamisesti yhdestä tavasta toiseen. Tavat voivat
esiintyä missä tahansa järjestyksessä. Jokaisessa informaatiokäytäntöjen tavassa voidaan
teoreettisesti erottaa yhteyden ottaminen lähteisiin ja kanaviin sekä vuorovaikutus lähteiden kanssa.

2.2.5 Toimintaan aktivoituminen
Tässä tutkimuksessa esitän informaatiotutkimuksessa sovellettavaksi uuden toimintaan
aktivoitumisen käsitteen. Siinä yhdistyy gerontologialle ja informaatiotutkimukselle
yhteinen kiinnostuksen kohde: konkreettiset toimet, joihin yksilö ryhtyy saatuaan informaatiota jotakin kautta ja joilla on hänen ulkoisesta käyttäytymisestään havaittavia puolia.
Voidaan olettaa, että onnistuvaan vanhenemiseen liittyy toimintaan aktivoitumista osana
arkista informaatiokäyttäytymistä. Jostakin kanavasta saatu informaatio voi johtaa toimin-
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taan auttamalla yksilöä omaksumaan uusia tapoja arkisiin toimintoihin tai ylläpitämään hänen aiemmin omaksumiaan tapoja. Tämänkaltaisella toimintaan aktivoitumisen yhteydellä
ikääntyneiden ihmisten toimintakykyyn on liittymäkohtia Rowen ja Kahnin (1998) onnistuvan vanhenemisen malliin ja muun muassa International Classification of Functioning,
Disability and Health -luokituksen (2004) toiminnan kriteereihin. Informaatiotutkimuksen
kannalta toimintaan aktivoitumiseen liittyy usein tiedonkäyttöä.
Esimerkiksi uutuusteoksesta kertovan informaation näkeminen lehdessä tai televisio-ohjelmassa voidaan tulkita tiedonkäytöksi, jos informaatiota prosessoidaan mentaalisesti, mutta toimintaan aktivoitumisesta on kyse vasta silloin, kun yksilö menee kirjastoon
lainaamaan tai kirjakauppaan ostamaan kyseisen teoksen. Perennojen hoitoa käsittelevä televisio-ohjelma merkitsee toimintaan aktivoitumista vasta silloin, kun katsoja itsekin hoitaa puutarhaansa saamansa informaation aktivoimana. Ruokareseptin näkeminen lehdessä
tai televisio-ohjelmassa voidaan tulkita informaation kohtaamiseksi ja vastaanotoksi, jos
sitä prosessoidaan mentaalisesti, mutta toimintaan aktivoitumisesta on kyse vasta silloin,
kun henkilö käyttää omassa ruuanvalmistuksessaan hyväksi saamaansa informaatiota. Televisioaamun jumppatuokio merkitsee toimintaan aktivoitumista vasta silloin, kun katsoja
itsekin alkaa voimistella saamansa informaation aktivoimana.
Onnistuvaan vanhenemiseen kuuluvan aktiivisen elämänotteen yhtenä piirteenä on
omaehtoinen toiminta. Siihen liittyy jatkuvaa tiedonkäyttöä. Toimintaan aktivoituminen
voi olla informaatiokäyttäytymisen osana siten, että 1) yksilön jostakin kanavasta saama informaatio johtaa toimintaan tai 2) auttaa häntä omaksumaan uusia tapoja arkisiin toimiin.
Toimintaan aktivoitumisen käsitteen yhtenä haasteellisena puolena on se, että informaatioon perustuvan toiminnan ei tarvitse olla välitöntä, vaan se voi tapahtua viiveellä. Myös
kysymys informaation arvosta ja hyödystä tai vaikuttavuudesta (vrt. Kari 2001, 41–42) tulee osaksi yksilön toimintaan aktivoitumisen problematiikkaa.
Aikaisempien tutkimusten mukaan aktiviteettien määrä ja laatu näyttävät ikääntyneiden
kokemuksissa liittyvän koettuun hyvinvointiin ja ennakoituun tulevaisuuteen. Myönteinen
käsitys tulevaisuudesta ilmaistaan tavallisesti aktiviteettien kautta, ja vastaavasti onnettomaksi ja negatiiviseksi ennakoidussa tulevaisuudessa keskeistä on usein aktiviteettien
puuttuminen (Faircloth ym. 2004).
Ikääntyneet itse saattavat määritellä terveyden menemisenä ja tekemisenä (going and
doing) (Bryant, Corbett & Kutner 2001) tutkimuksissa, joissa terveyttä määriteltäessä käytetään narratiivista menetelmää ja ikääntyneiden kerrontaa analysoidaan fenomenologisesti. Aktiviteettien määrässä ja laadussa sekä tulevaisuuden ennakoinnissa samoin kuin tavassa pitää terveyttä kykynä menemiseen ja tekemiseen on mahdollista löytää yhtymäkohtia
toimintaan aktivoitumiseen.
Patrick Wilson (1977) on analysoinut arkielämän tiedonhankintaa jaottelulla intressi –
huoli – huolehtiminen, jolla on yhtymäkohtia toimintaan aktivoitumisen ilmiön kanssa.
Jos jokin asia on yksilön mielenkiinnon kohteena, voidaan sanoa, että hänellä on intressi
(interest) siihen. Tämä ei kuitenkaan edellytä sitoutumista tiedonhankintaan kyseisestä asiasta. Intressi muuttuu huoleksi, kun asia jostakin syystä koskettaa tai huolettaa (concern)
yksilöä ja saa hänet joko aktiivisesti tai passiivisesti hankkimaan tietoa. Wilsonin jaottelussa huolehtiminen (caring) tarkoittaa valmiutta tiedonhankintaan ja aktiiviseen toimintaan,
jota voidaan pitää tässä tutkimuksessa käsiteltävän toimintaan aktivoitumisen luonteenomaisena prosessina. Huolehtiminen voi myös palautua intressin tasolle. (Wilson 1977,
41–45.)
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Arjen informaatiokäyttäytymisessä toimintaan aktivoituminen kuuluu useimmiten tiedonkäytön piiriin. Toimintaan aktivoituminen on silloin tiedonkäytön alakäsite, ja sellaisena toimintaan aktivoituminen on tiedonkäyttönä spesifisti ikääntyneiden konkreettista toimintaa. Osa toimintaan aktivoitumisesta on puolestaan mediankäyttöä, jossa tiedonkäyttöä
vasta valmistellaan tai sille luodaan edellytyksiä. Tiedonkäytölle tyypillisestä informaatiosisältöjen käsittelystä, merkityksellistämisestä tai omaksumisesta ei tällöin ole kyse.
Tiedonkäytön määritteleminen on informaatiotutkimuksessa osoittautunut haasteelliseksi. Choo, Detlor ja Turnbull (2001, 14) pitävätkin tyydyttävän käsitteen määrittelemistä
vaikeana. Heistä tiedontarve ja tiedonkäyttö ovat tavallaan kolikon kaksi puolta, koska uskottavin osoitus siitä että tietoa tarvitaan, on se että sitä käytetään. Klassinen käsitys tiedonkäytöstä on peräisin Taylorilta (1991), joka hahmottelee erilaisia tiedonkäytön ympäristöjä
(information use environments). Myös Choo (1998) on esittänyt yleisen tiedonkäytön mallin ihmisten informaation hankkimisesta ja käytöstä erityisesti organisaatioympäristössä.
Dervinin sensemaking-lähestymistavassa tiedonkäyttöä tarkastellaan metaforisesti. Joissakin tapauksissa tieto voi auttaa, mutta se voi myös vaikeuttaa yksilöllistä prosessia, jossa
informaatiota merkityksellistetään. Tiedonkäytön prosessiin kuuluu sekä kognitiivinen että
emotionaalinen puoli. (Dervin 1992, 75.)
Esimerkiksi Taylorin, Choon ja Dervinin tiedonkäytön määritelmät kattavat yleistettävästi suuren määrän erilaisia konteksteja. Yleistettävyyteen pyrkiville tiedonkäytön määritelmille on yhteistä se, että niissä otetaan tavallisesti huomioon ilmiön kognitiivinen, emotionaalinen ja situationaalinen dimensio. (Choo, Detlor & Turnbull 2001, 14–21, 24–26.)
Empiiriselle tutkimukselle asettaa suuren haasteen se, missä määrin mielensisäistä ajattelutoimintaa voidaan operationalisoida empiirisissä tutkimuksissa (Savolainen 1999, 101–
105).
Hektor (2001, 8–88) on soveltanut informaatioaktiviteetin (information-activity) ja Kari
(2001, 36–48) informaatiotoiminnan (information action) käsitettä tiedonkäyttöön. Molemmat käsitteet ovat toimintaan aktivoitumista kattavampia tiedonkäytön kuvauksia. Tässä tutkimuksessa rajaudutaan tiedonkäytön osalta vain toimintaan aktivoitumiseen, jota pidetään elämänkulun yhteen vaiheeseen, ikääntymiseen, liittyvänä ilmiönä.
Toimintaan aktivoitumisen käsitteellä on yhtymäkohtia Karl Weickin organisaatiotutkimuksissa käyttämään käsitteeseen enactment, joka tarkoittaa ennen muuta toimintaa maailmassa eikä käsitteellisiä kuvauksia maailmasta (Weick 1995, 36). Kiinnostuksen kohteena on konkreettinen toiminta (action), joka on innoittanut tässä tutkimuksessa esille tulevaan käsitteen määrittelyyn. Erona Weickin erilaisten organisaatioiden sovellusalaan tarkastelen toimintaan aktivoitumista ennen muuta yksilön ja jonkin verran myös hänen ihmissuhteidensa kannalta. Rajauksesta johtuen sovellettava käsitteen määrittely hyödyntää
vain niitä Weickin alkuperäisiä ideoita, jotka tulevat kyseeseen yksilön elämänkulkua tarkasteltaessa. Systeeminen organisaatioiden analyysi ja sosiaalisen vuorovaikutuksen erittely jäävät siten tämän tarkastelun ulkopuolelle.
Toimintaa voi pitää ennakkoehtona ilmiöiden merkityksellistämiselle. Griffin (2003,
266–269) kuvaa tätä siten, että ensin toimitaan ja vasta sen jälkeen voi tapahtua ilmiön retrospektiivinen merkityksellistäminen (ks. myös Choo 1998, 2002). Griffin kiteyttää provokatiivisesti toimintaan aktivoitumisen: ”Älä vain istu, tee jotakin!” Silloin kun henkilö itse
valitsee tuon periaatteen toiminnalleen, valinnan voi olettaa liittyvän myös onnistuvan vanhenemisen aktiiviseen elämänotteeseen.
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Enactment voidaan tulkita prosessiksi, jonka kautta ihmiset järjestäessään (”junaillessaan”) asioita yhdessä luovat oman toimintaympäristönsä pikemmin kuin vain toteavat tai
havaitsevat sen (Griffin 2003, 266). Mediankäyttö sinänsä on aktiviteetti, ja toimintaan aktivoituminen on seurausta median kautta saadun informaation omaksumisesta ja yksilön
mediarepertuaarin aktuaalistumisesta konkreettisessa tilanteessa. Griffinin korostaman yhdessä luomisen aspektin otan esille tässä tutkimuksessa siinä määrin, kuin empiirinen aineisto sen mahdollistaa.
Käsitteellä enactment on myös tässä esitetystä poikkeavia merkityksiä. Käsitettä on sovellettu muun muassa perheterapian interventiona (Nichols & Fellenberg 2000), sosiaalisen roolin näyttämölle panona (Hamit, Berger & Moore 2002) ja psykoanalyyttisena representaationa (Stern 2004, Friedman & Natterson 1999). Juridisena käsitteenä enactment
tarkoittaa säädöstä, lakia, asetusta, lainmääräystä sekä lain voimaansaattamista tai säätämistä. Sanakirjamerkitys esitys (julkinen esitys) kuuluu myös enactment-sanan suomennoksiin. (MOT 2005.)
Toimintaan aktivoituminen määrittyy tässä tutkimuksessa spesifinä tapana käyttää saatua informaatiota siten, että yksilön ulospäin havaittavassa toiminnassa tapahtuu sellaisia
asioita, joista ulkopuolinen havainnoija voi nähdä aktivoitumisen tapahtuvan. Tämän tutkimuksen ulkopuolelle rajautuu tiedonkäyttö, jossa yksilön ulospäin näkyvässä käyttäytymisessä ei tapahdu ulkoisesti havaittavia toiminnan muutoksia hankitun tai saadun informaation perusteella. Tästä esimerkkinä on asioiden pohtiminen yksityisesti ja ilman konkreettista saadun informaation virittämää käyttäytymistä. Samoin tiedonkäytön motiivien
yksityiskohtainen analysoiminen on rajattu toimintaan aktivoitumisen tarkastelun ulkopuolelle.

2.3 Gerontologian käsitteet
2.3.1 Elämänkulku, narratiivit ja elämäntarkastelu
Asetettuihin tutkimusongelmiin vastaamiseksi on selvitettävä ikääntyneiden yksilöiden
informaatiokäyttäytymistä yhteydessä heidän elämänkulkuunsa ja elämäntarkasteluunsa,
jonka avulla he jälkikäteen arvioivat kokemuksiaan. Tässä esitettävät elämänkulun, narratiivin ja elämäntarkastelun määritelmät ovat peräisin muualta kuin informaatiotutkimuksen piiristä, ja niiden käsittely valottaa tutkimuksen taustaa, menetelmiä ja tulosten esittämistä.
Elämänkulku (life course) viittaa käsitteenä elämän etenemiseen. Elämänkulun tarkastelussa on otettava huomioon historiallisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutus ihmisten mahdollisuuteen rakentaa itse omaa elämänkulkuaan. Tällaisen lähestymistavan
varhaisin historia voidaan ajoittaa 1900-luvun alkuun, jolloin ilmestyivät alan klassikkoteokset, William Jamesin (1906) The Varieties of Religious Experience sekä William Thomasin ja Florian Znanieckin (1918–1920) The Polish peasant in Europe and America. Siitä
lähtien elämänkulkututkimus on ulottunut yhä uusille aloille. (Denzin 1989.) Yleistä elämänkulkututkimuksille on analyysin kohdistuminen yksittäistapausten asemesta ihmisryhmiin, joiden jäsenet ovat syntyneet suunnilleen samaan aikaan ja kokeneet suunnilleen sa-
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mat historialliset tapahtumat samaan aikaan (Giele & Elder 1998, 15, 19–20). Elämänkulkututkimuksessa voidaan myös yhdistää määrällinen ja laadullinen tutkimusote (Faircloth
ym. 2004, Giele & Elder 1998).
Leonard Cain (1964, 16) käytti jo 1960-luvulla tutkimuksessaan elämänkulun käsitettä
ikääntymisen antropologisen, sosiologisen ja psykologisen sisällön eri puolina, jotka liittyvät yksilön oletettuihin sosiaalisten roolien muutoksiin. Tämän jälkeen elämänkulkututkimus on laajentunut alkujaan sosiologisesta tutkimuksesta monitieteiseksi suuntaukseksi,
josta Giele ja Elder (1998, 611) rohkenevat käyttää ilmausta elämänkulkuparadigma.
Vanhenemista pidetään useimmiten koko elämän ajan jatkuvana prosessina ja vanhuutta
elämänkulun viimeisenä vaiheena (Jyrkämä 1995, 32). Tässä tutkimuksessa riittävä on
yleispiirteinen jaottelu, jossa erotetaan normatiivisiksi ikäkategorioiksi lapsuus, nuoruus ja
aikuisuus, mutta annetaan informanttien itsensä rajata niiden ajallinen kesto. Tavallisimmin
lapsuuden ja nuoruuden siirtymä ajoitetaan tutkittavien kohortissa oppikoulun alkuvuosiin
ja nuoruuden päättyminen opiskelusta työelämään siirtymisen vaiheeseen. Eläkkeelle siirtymisen problematiikkaa käsitellään Levinsonin (1986) vanhuuden siirtymäjaksoon liittyvänä prosessina.
Ikääntyneiden ihmisten informaatiokäyttäytymisen ymmärtäminen kokonaisvaltaisesti
edellyttää jokaisen ihmisen elämänkulun ymmärtämistä yksilöllisenä, vaikka yhteiskunnalliset ehdot ilmenevät myös jaettuina sukupolvikokemuksina. Sellaisia ovat esimerkiksi tämän tutkimuksen ikääntyneiden elämänkulussa julkisten televisiolähetysten aloittaminen
ja Internetin käytön yleistyminen Suomessa. Tutkimuksen painopiste on tietoisesti asetettu
ikääntyneiden ihmisten yksilöllisiä kokemuksia valottavaan, oman elämän arvioivaan tarkasteluun. Elämänkulun ajallisena jatkumona on aika, jonka yksilöt kykenevät muistamaan.
Narratiivilla tarkoitetaan sellaista oman elämän muistelua, joka kohdistuu tietylle kuulijakunnalle tietyissä sosiaalisissa tilanteissa. Tavallisesti muistelu toteutuu suullisena kerrontana, mutta se voi tapahtua myös kirjoittamalla. (Clausen 1998.) Tarinoita voidaan esittää spontaanisti. Tutkimusyhteyksissä niin kuin usein myös terapeuttisessa praktiikassa
kuuntelija, kuten tutkija tai psykoterapeutti, voi tehdä interventioita, joista tavallisimpia
ovat kysymykset ja sen tarkistaminen, että kuulija on ymmärtänyt kertojaa hänen tarkoittamallaan tavalla.
Tässä tutkimuksessa narratiiveja hyödynnetään selontekoina yksilöiden subjektiivisista
kokemuksista. Tutkimusotteessa ei olekaan olennaista historiallisen faktatiedon ehdoton
paikkansapitävyys, joka on luonteenomaista historiatieteille. Narratiiveja pidetään subjektiivisena, henkilökohtaisena ja paikallisena tietona. (Denzin & Lincoln 2000.)
Yksilöt tuottavat omaan elämäänsä liittyen narratiiveja, jotka voidaan määritellä monella tavalla (Riessman 2003, 333–337, Polkinghorne 1995, 523, Bates 2004, 15–28). Tässä
tutkimuksessani hyödynnän Gubriumin ja Holsteinin (1997, 147) määritelmää, jossa narratiiveja pidetään selontekoina kuvattavista kohteista ja tapahtumista. Narratiiveilla on joko implisiittinen tai eksplisiittinen rakenne, joka liittää ne kuvattaviin kohteisiin ja tapahtumiin ja auttaa siten ymmärtämään niitä. Narratiivien ei tarvitse Gubriumin ja Holsteinin
mukaan olla täysimittaisia juonellisia kertomuksia pakollisine sisäisine rakenteineen, vaan
ne voivat olla lyhyitä kuvauksia ja selontekoja (accounts) tavallisen keskustelun kuluessa,
haastattelussa tai kuulustelussa, julkisissa dokumenteissa tai jonkin organisaation asiakirjoissa.
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Tällaisella narratiivin määrittelyllä voi nähdä yhtymäkohtia siihen, miten McKenzie
ymmärtää naisten kuvaukset ja selonteot (accounts) tiedonhankinnasta konstruktionistisessa diskurssianalyysissään. Hänkään ei edellytä kuvauksilta ja selonteoilta mitään ennalta
määriteltyä rakennetta.
Elämäntarkastelun (life review) käsite on vakiintunut gerontologiassa yleiseen käyttöön
1960-luvulta lähtien. Robert Butler (1963) otti käyttöön termin life review, jolla viitataan
sellaiseen menneen elämän tarkasteluun, johon kuuluu keskeisesti arvioiva komponentti.
Termin vakiintunut suomennos on elämäntarkastelu. Elämäntarkastelu on oman elämänkulun muistelua, jossa yksilö antaa aiemmille kokemuksilleen merkityksiä. Kyse on merkityksellistämisestä, joka tulee lähelle muun muassa Brenda Dervinin sensemaking-teoriassa
esittämiä näkemyksiä (Dervin 1999). Elämäntarkastelu on alkujaan syntynyt psykologian
ja psykiatrian piirissä, jossa siihen liittyvä tutkimus on edelleen aktiivista (Borglin, Edberg
& Hallberg 2005, Hanaoka & Okamura 2004, Serrano ym. 2004).
Elämäntarkastelulla tarkoitetaan eletyn elämän muistelua, jossa tarkastelunäkökulman
määrittää muistelun ajankohta ja siinä tapahtuva muistetun aineksen merkityksellistäminen. Olennaista ei ole muistojen paikkansa pitävyys historiallisten tapahtumien ja tietojen
kanssa vaan kerronnallinen sisältö, jolla on jokin nimenomainen tarkoitus. Joskus elämäntarkastelua on pidetty yleisinhimillisenä käytäntönä, jonka yhteys teoretisointiin ja tutkimukseen on ollut perin löyhä eikä kaikilla elämäntarkastelun käytännön sovelluksilla ole
tutkimuksellista perustaa (Coleman & O’Hanlon 2004, 66–67).
Elämäntarkastelu tapahtuu aina muuttuvassa kulttuurisissa, sosiaalisissa ja historiallisissa olosuhteissa, jolloin elämäntarkastelun suoritusajan erityispiirteet saattavat vaikuttaa siihen, miten yksilö merkityksellistää omaa elämänkulkuaan. Esimerkiksi jokin ajankohtainen epävarmuutta herättävä tilanne, kuten sota tai luonnonkatastrofi, saattaa vaikuttaa tällöin muisteluun. (Clausen 1998, vrt. Coleman & O’Hanlon 2004, 72–80.)
Joskus menneisyyden arviointia on pidetty erityisesti vanhuuteen kuuluvana universaalina kehityksellisenä prosessina, jossa varhaisemmat kokemukset ja ristiriidat aktivoituvat
uudelleen. Esimerkiksi Butlerille (1963, 1974) kuoleman väistämättömyyden ja oman kuoleman ajallisen lähestymisen tiedostaminen johtavat ikäännyttäessä elämäntarkasteluun.
Vastakkaisille näkemyksille on tavanomaista korostus, jonka mukaan elämäntarkastelua ei
tule nähdä ikä- tai elämänvaihespesifinä, vaan se tulee ymmärtää kaikkien ulottuvilla olevaksi ja arjessa aktivoituvaksi (Saarenheimo 1997, 37–40).
Tässä tutkimuksessa en ota kantaa siihen, onko elämäntarkastelu jollakin tavalla ihmisyyteen kuuluva universaali prosessi, jollaiseksi Butler sen tulkitsi ja jollaiseksi se on oletettu esimerkiksi tutkimuksissa eri terapiasuuntauksista ja -menetelmistä (Saarenheimo
1997, 39, 43, Atkinson 2002, 121–122). Myös elämäntarkastelun ja vanhuuden liittyminen
toisiinsa on kyseenalaistettu, ja niiden teoreettinen suhde on osoitettu 1970-luvulla vallinnutta käsitystä komplisoidummaksi (Buchanan & Middleton 1993).
Erik H. Eriksonin psykososiaalisessa kehitysteoriassa vanhuuden kehityksellinen prosessi käsitteellistyy minän eheyden, integriteetin, ja epätoivon väliseksi kehityskriisiksi.
Elämäntarkastelua pidetään yksilön mahdollisuutena minän eheyden saavuttamiseen, millä
ideaalitapauksessa uskotaan olevan terapeuttinen merkitys hänelle. (Clausen 1998, 190,
Coleman 2003, 59, Saarenheimo 2003.)
Elämäntarkastelun terapeuttisesta merkityksestä yksilölle ei myöhemmässä tutkimuksessa olekaan luovuttu, vaan siitä on saatu vakuuttavaa tutkimuksellista näyttöä (McLeod
1997). Elämäntarkastelun käsitteen sovellusala on laajentunut. Sitä on pidetty yhtäältä uni-
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versaalina inhimilliseen ikääntymiseen liittyvänä psyykkisenä prosessina ja toisaalta sitä
on käytetty metodisesti erilaisten tutkimuskysymysten selvittämiseksi (ks. Riessman 2003,
Clausen 1998, Saarenheimo 1997).

2.3.2 Eläkkeelle siirtyminen
Eläkkeelle siirtyminen kohdistuu tämän tutkimuksen tarkastelussa sellaisiin henkilöihin,
jotka kuuluvat ns. nuorten vanhojen (young-old) ryhmään eli 55–75-vuotiaisiin. Ryhmä
edustaa onnistuvan vanhenemisen kannalta ihmisiä, joiden fyysinen toimintakyky on
vähintään kohtuullinen eikä heillä ole informaatiokäyttäytymistä merkittävästi rajoittavia
sairauksia eikä toiminnanvajavuuksia. Kyse on niin sanottua kolmatta ikää eli työiän ja
varsinaisen vanhuuden välistä aikaa elävistä eläkeläisistä (Karisto 2002). Nuorten vanhojen ikäkategoria samoin kuin tässä esitetyt muutkin vanhuuden kategoriat ovat sopimuksenvaraisia. Nuorten vanhojen kategorian lisäksi on erotettu keski-ikäisten vanhojen (75–
85-vuotiaiden) ja vanhimpien vanhojen (oldest old) ryhmä (yli 85-vuotiaat) (Wenger
2003, 111–112).
Eläkkeelle siirtyminen yleisenä elämänmuutoksena on normatiivinen, ikäännyttäessä
odotettavissa oleva tapahtuma (Saarenheimo & Suutama 1997, 458). Sen ei tämän vuoksi
tarvitse olla stressaava eikä dramaattinen. Eläkkeelle siirryttäessä yksilön suhde ammatilliseen toimintaan muuttuu, kun palkkatyötä ei enää tarvitse tehdä. Pitkittäistutkimusten tulosten mukaan elämäntapahtumien käsittelytavat ja hallinta ovat enemmistöllä hyvin pysyviä siirryttäessä keski-iästä vanhuuteen, mikä vähentää sen hypoteesin uskottavuutta, että
eläkkeelle siirtyminen koettaisiin jonkinlaisena ongelmatilanteena (Saarenheimo & Suutama 1997, 462). Samansuuntaisen yleistyksen voi varoen tehdä myös Kinnusen, Parkatin ja
Raskun (1993) tutkimuksesta ikääntyvien opettajien työstä, hyvinvoinnista ja terveydestä.
Eläkkeelle siirtymisen jälkeistä aikaa on tavallisesti tarkasteltu väestötasolla yksilöiden
terveydentilan, elämään tyytyväisyyden ja onnellisuuden, sosiaalisten suhteiden ja taloudellisten tekijöiden indikaattoreilla (Saurama 2004, 58). Eläkkeelle siirtymisen jälkeen yksilö alkaa ajan myötä sopeutua eläkkeellä oloon, mistä on esitetty eri vaiheita kuvaava malli
(Atchley 1976). Eläkkeellä aluksi eletään entusiastista ja optimistista vaihetta uudessa elämäntilanteessa. Tätä seuraa epärealistisiksi osoittautuneiden odotusten jälkeinen pettymysvaihe. Mallin viimeinen vaihe on uudelleen orientoituminen, jonka kuluessa jokainen
arvioi uudelleen statuksensa ja alkaa hyväksyä rajoituksia, mikä johtaa parempaa sopeutumiseen eläkeläisenä oloon.
Atchleyn mallia tukevia tuloksia ovat saaneet muun muassa Gall, Evans ja Howard
(1997) Kanadassa samoin kuin Ekerdt, Bossé ja Levkoff (1985) Yhdysvalloissa. Molemmissa tutkimuksissa eläkkeelle siirtymisen jälkeinen vuosi osoittautui myönteiseksi koetuksi ajaksi, jota seurasi toisen eläkeläisvuoden ensimmäistä vuotta vähäisempi myönteisyys. Beck (1982) päätyi päinvastaiseen tulokseen. Hänen aineistossaan hiljattain eläkkeelle siirtyneet ovat vähemmän tyytyväisiä kuin ne, jotka ovat olleet eläkkeellä jo jonkin aikaa.
Kokemukseen eläkkeelle siirtymisestä ja sen aloittamasta elämänvaiheesta vaikuttaa se,
onko eläkkeelle siirtymisessä kyse vapaaehtoisuudesta vai pakosta. Niin sanottuja työntötekijöitä ovat muun muassa huono terveys, työttömyys ja henkilöstön vähentäminen työ-
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paikalla. Eläkkeelle houkuttelevia vetotekijöitä ovat muun muassa vapaa-ajan arvottaminen työntekoa tärkeämmäksi, puolison eläkkeellä oleminen ja työmotivaation laskeminen.
(Saurama 2004, 40.)
Tärkeimpänä yleisenä tuloksena vanhenemistutkimuksessa on se, ettei mitään yhtenäistä kuvausta tai teoriaa ole mielekästä konstruoida, koska jokainen tuottaa omaa ikääntymistään hyvin vaihtelevin persoonallisin tavoin samalla kun heidän ikääntymisensä on vahvasti sidoksissa heidän yhteiskunnalliseen ympäristöönsä (Joukamaa 1993, 43–44, Ruoppila
2004). Oletettavasti tämä pätee myös ikääntyneiden ihmisten informaatiokäyttäytymiseen
eläkkeelle siirryttäessä ja eläkeläiseksi sopeuduttaessa. Yleistävät mallit, kuten Williamsonin (1998) tiedonhankinnan ekologinen malli, voidaan ymmärtää yleisen tason jäsennyksinä, joissa ikääntymisen prosessiluonne ja tiedonhankinnan yksilöllinen vaihtelu eivät tule
gerontologisesta näkökulmasta riittävässä määrin esiin.
Omaa elämäänsä ja ikääntymistään kaikki rakentavat erilaisilla ikääntymisareenoilla,
jotka muuttuvat koko ajan. Jyrkämän (1995, 230, 232) ikääntymisareenan käsite voi liittyä
ikääntyneille ihmisille järjestettyyn tai heidän itse järjestämäänsä toimintaan, kuten Mummon kammareihin tai palvelukeskuksiin. Laajassa mielessä tämä käsite tarkoittaa kaikenikäisten ihmisten tapaa rakentaa, uusintaa, muuttaa ja uudelleen organisoida omaa vanhenemistaan. Ikääntymisareena voi tarkoittaa konkreettisten paikkojen lisäksi sosiaalista vanhenemisen ja vanhuuden rakentamista.
Media on osa jokaisen suomalaisen elämänkulkua, ja siinä mielessä se kuuluu yhtenä
osana jokaisen ikääntyvän ihmisen ikääntymisareenaan. Tutkimukseni kohteena ei kuitenkaan ole media sinänsä vaan ikääntyneiden ihmisten informaatiokäyttäytyminen yleensä ja
erityisesti mediankäytön yhteydessä.
Eläkkeelle siirtymisen yhteydessä on painotettava elämänkulun näkökulmaa: aiemmat
elämänvaiheet ovat merkittävästi nykyisyyteen vaikuttavia tekijöitä (Ruoppila 1997, 402–
403, Ruth 1997, 450, Saarenheimo & Suutama 1997, 462–464). Seurantatutkimuksissa,
jotka on aloitettu keski-iässä, on havaittu työn sisällön vaikuttavan siihen, millaiseksi itse
kunkin elämänkulku eläkkeelle jäätyä muovautuu. On vahvaa tutkimuksellista näyttöä siitä, että erityisesti koulutus yhdessä ammattihistorian kanssa on yhteydessä iäkkään henkilön psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn: mitä pitempi koulutus ja korkeampi ammattiasema, sitä parempi eläkkeelle sopeutuminen ja myöhempi psyykkinen ja sosiaalinen
toimintakyky (Ruoppila 1997, 402–403).
Eläkkeelle siirtyminen on oletettavasti itse kunkin informaatiokäyttäytymiseen vaikuttava siirtymä. Eläkkeellä oltaessa mediankäytölle on enemmän aikaa kuin oli aktiivisina
työvuosina. Elämänkulun tarkastelu gerontologian viitekehyksestä mahdollistaa lisäksi informaatiokäyttäytymisen retrospektiivisen tutkimisen.

II osa: Empiria
Tutkimuksen toisessa osassa esitellään empiirinen tutkimusasetelma ja tutkimuksen toteutus. Aluksi kuvataan tutkimuksen ontologisia ja epistemologisia taustaoletuksia sekä teoreettisia lähtökohtia. Tämän jälkeen esitellään tehtyjä metodologisia valintoja ja tutkimusprosessin etenemistä.
Informanttien ja tutkimusmenetelmien valinta sekä eri menetelmien soveltaminen käsitellään omissa luvuissaan. Aineiston keruut ja analyysimenetelmät kuvataan yksityiskohtaisesti, ja näin havainnollistuu sovelletun triangulaation toteutuminen tässä tutkimuksessa.

3 Empiirinen tutkimusasetelma
3.1 Fenomenologinen tutkimusparadigma ja laadullinen
tutkimusstrategia
Tämän pitkittäistutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa selvitin laadullisella tutkimusotteella opettajaeläkeläisten tiedonhankinnan epävarmuuden ja hallinnan kokemuksia (Niemelä 2002, 2003). Tutkimusote on laadullinen myös tässä käsillä olevan tutkimuksen toisessa vaiheessa, jossa selvitän saman ryhmän sekä laajemminkin suomalaisten ikääntyneiden arkista informaatiokäyttäytymistä.
Seuraavat tutkimusongelmat perustelevat tutkimusstrategian ja esitettävän empiirisen
tutkimusasetelman valintaa.
1. Millaisia muutoksia informaatiokäyttäytymisessään yksilöt ovat kokeneet lapsuudesta eläkkeelle siirtymisvaiheeseen ulottuvana ajanjaksona?
2. Millaista on ikääntyneiden informaatiokäyttäytyminen ja millaisia informaatiokäytäntöjä siinä esiintyy eläkkeelle siirtymisen vaiheessa?
2a. Millaisia informaatiokäytäntöjä eli 1) aktiivista etsintää, 2) aktiivista seurantaa, 3) kohdentumatonta havainnointia ja 4) informaation saamista toisen henkilön kautta opettajaeläkeläisten ryhmällä on?
2b. Millaisia yhteyksiä eri informaatiokäytännöillä on keskenään?
3. Millaista mediankäyttöön liittyvää toimintaan aktivoitumista ikääntyneillä on eläkkeellä oltaessa?
Laadullisen tutkimuksen tulosten luotettavuuteen vaikuttaa empiirisen tutkimuksen
kohdejoukon luonne. Tutkimuskohteena ovat yhtäältä opettajaeläkeläiset sekä myös laajempi ikääntyneiden joukko. Tämän vuoksi selvitän tutkittaviksi valikoituneiden opettajaeläkeläisten ryhmän ja mediapäiväkirjan kirjoittajien erityispiirteitä, jotta voin arvioida
tulosten edustavuutta ja yleistettävyyttä ikääntyneisiin näitä kahta joukkoa laajemmin.
Laadullista tutkimusotetta voi pitää fenomenologiseen tutkimusparadigmaan liittyvänä
kantana, joten vastapoolina on määrälliseen ja yleistävään tutkimukseen pyrkivä loogis-positivistinen paradigma. Fenomenologinen paradigma tarkoittaa tällöin yleisesti inhimillisen
kokemuksen ymmärtämiseen tähtäävää otetta, joka ei tavoittele yleistettävyyttä. (Patton
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1990, 37.) Fenomenologisen ja loogis-positivistisen paradigman vastakkainasettelua voi
kuitenkin perustellusti pitää liian yksinkertaistavana (ks. Silverman 2000, 5). Sekä laadullinen että määrällinen tutkimusote tuottavat tutkimusaineistoon perustuen yksittäistapaukset ylittäviä yleistyksiä. On myös tavallista, että tutkimuksissa yhdistyvät laadullinen ja
määrällinen tarkastelu. (Powell 1999.)
Loogis-positivistisessa tutkimuksessa käytetään määrällisiä ja kokeellisia menetelmiä
testattaessa hypoteettis-deduktiivisia yleistyksiä. Fenomenologinen tutkimus puolestaan
hyödyntää laadullisia ja naturalistisia lähestymistapoja tavoitellessaan induktiivisesti ja holistisesti ymmärrystä inhimillisestä kokemuksesta tarkasti määritellyissä yhteyksissä (Patton 1990, 37). Jos jako tehdään Pattonin esittämällä tavalla, tutkimukseni on selkeästi fenomenologinen. Pattonin määrittely ei kuitenkaan ota kantaa keskeiseen kysymykseen fenomenologisten tutkimusten tulosten yleistettävyydestä. Määrittely ei myöskään koskettele
kysymystä loogis-positivististen tutkimusten menetelmien liittymisestä inhimillisten ilmiöiden ymmärtämiseen, vaan siinä esitetty näkemys loogis-positivistisesta tutkimuksesta
soveltuu lähinnä luonnontieteisiin. Tästä rajoittuneisuudesta huolimatta Pattonin jaottelu
soveltuu tutkimukseni paikantamiseen tieteen kentässä.
Naturalistisella lähestymistavalla tarkoitan tässä yhteydessä laadullisen tutkimuksen
yhtä pääsuuntausta, jolle on luonteenomaista yritys ymmärtää sosiaalista todellisuutta ”sellaisenaan”, luonnollisissa tapahtumayhteyksissään. Naturalistiseen lähestymistapaan liittyvät menetelmällisesti usein informanttien havainnointi ja haastatteleminen (Silverman
2000, 197, Gubrium & Holstein 1997, 67, 19–37). Tutkijan tehtävänä olisi vastata ennen
muuta MITÄ-kysymyksiin ja raportoida tarkasti se, mitä tutkittavien havainnointi ja haastattelut sisältävät.
Olen tehnyt laadulliselle tutkimusotteelle tyypillisesti valintoja. Naturalistisen lähestymistavan luottamus informanttien kykyyn kertoa omin sanoin elämästään ja kokemuksistaan yhdistyy tutkimusotteessani etnometodologeille yhteiseen tavoitteeseen, että tutkija
löytää informanttien elämästä ja kokemuksista sellaista, mikä saattaa yllättää heidät itsensä. Tämänkaltaista yllätyksellisyyttä ei pyritä saavuttamaan millään nimetyllä etnometodologisella analyysilla, joita voisivat olla esimerkiksi keskusteluanalyysi tai feministinen tulkinta (vrt. Silverman 2000, 197). Aineistoon perustuvan induktiivisen analyysin lisäksi pyrin informaatiotutkimuksen käsitteistön soveltamisella välttämään sen ääripään, että tutkimus jäisi Gubriumin ja Holsteinin (1997, 106) sanoin pelkän systemaattisen journalismin
tasolle.
Strategisia ihanteita laadullisessa tutkimuksessa ovat Pattonin (1990, 39–61) mukaan todellisen elämän havainnot, induktiivisen analyysin avoimuus, herkkyys erilaisille konteksteille, holistinen perspektiivi, henkilökohtainen kontakti ja näkemys, huomion kiinnittäminen dynaamisiin prosesseihin, idiosynkrasioiden arvostaminen suuntautumalla yksittäistapauksiin sekä empaattisen neutraliteetin asenne. Nämä eivät ole laadullisen tutkimuksen
ehdottomia ominaisuuksia, vaan ennemminkin strategisia ihanteita, jotka antavat suunnan
ja viitekehyksen spesifeille tutkimusasetelmille ja konkreettisille aineiston keruun menetelmille (Patton 1990, 59, ks. myös Limberg 2000, Wilson 2002, Powell 1999). Teoreettiset
ja strategiset ihanteet muistuttavat harvoin sellaisinaan tosielämän tilanteita (Patton 1990,
62).
Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on valittujen aiheiden tutkiminen syvästi ja yksityiskohtaisesti. Ilman ennalta määriteltyjä analyysikategorioita laadullinen tutkimus
mahdollistaa analyysin syvyyden, avoimuuden ja yksityiskohtaisuuden. Tavallisesti tutki-
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muskohteiden tai tapausten määrä on varsin rajallinen, mikä yleensä vähentää tulosten
yleistettävyyttä. (Patton 1990, 1314.) Näistä lähtökohdista tutkimustani voi luonnehtia fenomenologiseksi ja siinä käytettävää laadullista tutkimusotetta naturalistiseksi.
Keskeiset ontologiset, epistemologiset ja metodologiset lähtökohdat narratiivisen gerontologian, elämänkulkututkimuksen ja elämäntarkastelun soveltamiseen havainnollistuvat kuviossa 7.

Kuvio 7. Tutkimuksen ontologisia, epistemologisia ja metodologisia lähtökohtia.

Naturalistista lähestymistapaa on kritisoitu ankarasti. Todellisuuden ymmärtämistä sellaisenaan on pidetty ylivoimaisena tehtävänä. Gubrium ja Holstein (1997, 110) uskovat, että
informanttien omiin käsitteisiin perustuvat naturalistiset totuudet, vaikka ne esitettäisiin
niin tarkasti kuin mahdollista, eivät auta tunnistamaan sosiaalisesta todellisuudesta enempää kuin neutraaleja kuvauksia. Tähän naturalistisen lähestymistavan heikkouteen etnometodologit ovat vastanneet painottamalla MITEN-kysymyksiä ja sitä, että informantit
aktiivisesti luovat, ylläpitävät ja hallitsevat kokemustaan objektiivisesta todellisuudesta
(Gubrium & Holstein 1997, 40, 52).
Etnometodologian näkemyksen mukaisesti puhe on sosiaalista toimintaa (Gubrium &
Holstein 1997, 53). Tämän vuoksi etenkin keskusteluanalyysi on ollut etnometodologien
suosima tutkimusmenetelmä (Silverman 2000, 148–151, Powell 1999, 107–109, Gubrium
& Holstein 1997, 55–56, 123–132, Hirsjärvi & Hurme 2000, 158–159, Alasuutari 1994,
125–143). Naturalistisen lähestymistavan mukaan puhe on kuvaavaa eikä samalla tavalla
tyypillisesti kuvaamiaan ilmiöitä tuottavaa toimintaa, niin kuin se on etnometodologeille
(Gubrium & Holstein 1997, 53).
Ero ja jännitteisyys naturalistisen ja etnometodologisen lähestymistavan välillä ei kuitenkaan ole välttämättä tällä Gubriumin ja Holsteinin (1997, 101–122) esittämällä tavalla
tarkkarajainen. Puhuminen arjen kokemuksista ja todellisuudesta on kiinteästi sidoksissa
siihen, MITEN niistä puhutaan.
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Informaatiotutkimuksessa diskurssianalyyttistä menetelmää on sovellettu sen tutkimiseen, miten ihmiset puheessaan konstruoivat käsityksiään ja implisiittisiä teorioitaan omista informaatiokäytännöistään (Tuominen, Talja & Savolainen 2005, 328). Tällainen analyysi on osoittanut muun muassa sen, että keskeisten informaatiotutkimusten käsitteiden
merkityksiä tuotetaan kollektiivisesti (Given 2002a, McKenzie 2003b, Tuominen 2001,
Tuominen, Talja & Savolainen 2003). Tutkimuksessani en sovella mitään sosiaalisen
konstruktionismin viitekehykselle tyypillistä diskurssianalyyttistä menetelmää, vaan pitäydyn analyysissäni pääasiassa informanttien ilmaisemien käsitysten induktiiviseen luokitteluun ja käsittelen heidän tiedonantojaan yksilöiden kuvauksina omasta toiminnastaan.

3.1.1 Narratiivinen gerontologia, elämänkulkututkimus ja
elämäntarkastelu
Syvennän seuraavaksi luvun 2.3.1 käsitteellisiä määritelmiä keskustelulla gerontologisista
tukimusintresseistä, jotka ovat ohjanneet tutkimukseni suunnittelua ja toteuttamista.
Pidän narratiivisen gerontologian ontologisena lähtökohtana Kenyonin ja Randallin
tavoin ihmisen ymmärtämistä perustavasti tarinan kertojana ja kuuntelijana. He kiteyttävät väitteensä tässä yhteydessä toteamukseen, että ihmiset ovat elämäkerrallisia olentoja
yhtä paljon kuin he ovat biologisia. Elämäntarinoista voidaan Kenyonin ja Randallin
mukaan epistemologisesti tunnistaa ainakin neljä ulottuvuutta: henkilökohtainen/persoonallinen, henkilöidenvälinen/interpersoonallinen, sosiokulttuurinen ja strukturaalinen.
Ulottuvuudet ovat monitahoisesti kytköksissä keskenään, mikä asettaa haasteita narratiivisen gerontologian tutkimusotteessa käytettäville metodeille. (Kenyon & Randall 1999,
1.)
Eri tieteenalojen tutkimuksessa on 1980-luvun lopulta lähtien yleistynyt narratiivinen
tutkimusote, minkä merkityksestä kertoo se, että on saatettu metaforisesti puhua jopa narratiivisesta käänteestä (Riessman 2003, 332–333, Huttunen, Heikkinen & Syrjälä 2002).
Myös gerontologisissa tutkimuksissa yksilöiden elämänkulkuun liittyviä narratiiveja on
hyödynnetty monilla tavoilla (Holstein & Gubrium 2000, Birren ym. 1996). Narratiiveille
on tyypillistä, että ne ovat subjektiivisia, henkilökohtaisia ja paikallisia (Atkinson 2002,
121–140, Denzin & Lincoln 2000).
Sen lisäksi että ikääntyneillä ihmisillä on eletyn elämän ajallisen keston takia tavallisesti
runsaasti muisteltavia asioita kerrottavana tutkijoille, kertomisen prosessi voi olla heille eri
tavoin merkityksellinen. Gerontologiassa narratiivista otetta on pidetty hedelmällisenä
ikääntyneille ihmisille muun muassa identiteetin rakentamisen ja ylläpidon vuoksi. Coleman (2003, 53, 66) on esittänyt, että henkilökohtainen identiteetti perustuu yksilön kokonaiseen elämäntarinaan ja siinä ilmeneviin ikäsidonnaisiin jatkuvuuden ja muutoksen teemoihin.
Gerontologiassa narratiiveilla on todettu olevan merkitystä muun muassa terapeuttisena,
muistin prosesseihin vaikuttavana sekä kokemuksia ja tietoa seuraaville sukupolville välittävänä vuorovaikutusmuotona (Kenyon 1996). Kertomalla elämäkerrallisia narratiiveja yksilö voi myös aktiivisesti sopeutua muuttuneisiin elämäntilanteisiin (Faircloth ym. 2004,
Hanaoka & Okamura 2004).
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Narratiiveille on tyypillistä aiemman elämänkulun merkityksellistäminen (retrospective
sensemaking), jolla voidaan nähdä metodologisia yhteyksiä informaatiotutkimuksessa sovellettuun Brenda Dervinin (1998, 1999, 2003, 2005) sensemaking-teoriaan. Dervin (2003,
18) toteaa tarinankerronnan ja narratiivien olevan ihmisten tärkeä kyky, jossa merkityksellistämisen (sensemaking) voi ymmärtää universaalina dialogisena kommunikaation muotona. Savolainen (1993) onkin pitänyt dialogista haastattelutapaa keskeisenä Dervinin teoriassa.
Tähän mennessä informaatiotutkimusta ja gerontologiaa integroivaa lähestymistapaa ei
ole sovellettu suomalaiseen aineistoon, eikä sille ole suoria esikuvia kansainvälisestä tutkimuksesta. Tämän vuoksi vielä ei ole mahdollista arvioida, miten merkityksellisinä ikääntyneet pitäisivät narratiivien kertomista omasta informaatiokäyttäytymisestään.
Jessica Bates (2004) käytti narratiivista haastattelumenetelmää tutkimuksessaan työväenluokkaisen yhteisön informaatiokäyttäytymisestä Dublinissa Irlannissa. Hänen käyttämänsä menetelmä perustuu narratiivien rakenteen analyysiin. Denise Agosto ja Sandra
Hughes-Hassel (2005) ovat puolestaan tutkineet Philadelphiassa Yhdysvalloissa asuvien
nuorten arkielämän tiedonhankintaa ja koonneet narratiivisen aineistonsa ryhmähaastatteluilla ja pyytämällä tutkimukseen osallistuneita nuoria pitämään toimintapäiväkirjaa (written acitivity log). Rich Gazan (2005) on soveltanut narratiivista analyysia tutkimuksessaan
digitaalisen kirjaston suunnittelusta. Hänen johtopäätöksenään on se, että informaatiojärjestelmän suunnitteluprosessin onnistumisen kannalta on hyödyksi, jos siihen osallistuvilla
on mahdollisuus koko prosessin kerronnalliseen kielentämiseen. Bar-Ilan, Shalom, Shoham, Baruchson-Arbib ja Getz (2006) pyysivat naisia kertomaan painonhallinnastaan ja
kykenivät osoittamaan sen eri vaiheissa tarvittavia tiedontarpeita. Kaikilla näillä tutkimuksilla on menetelmällisiä yhtymäkohtia ikääntyneitä suomalaisia käsittelevään tutkimukseeni siten, että niissä hyödynnetään informanttien omaan arkeen liittyvää kerrontaa.
Ikääntyneiden informaatiokäyttäytymisen elämänkulullisessa tutkimisessa täytyy ottaa
huomioon niin sanottu iän (Age), historiallisen ajankohdan (Period) ja syntymävuoden mukaisen ikäryhmän eli kohortin (Cohort) yhteisvaikutus eli niin sanottu APC-ongelma. Eri
ilmiöt voivat monin tavoin liittyä ihmisen kronologiseen ikään, ajankohtaan, jossa tutkittava ihminen elää ja ikäryhmään, johon ihminen syntymävuotensa perusteella kuuluu. Ikä,
ajankohta ja ikäryhmä ovat yhteydessä toisiinsa: kaksi niistä sisältää aina kolmannen. (Jyrkämä 2001, 131, Giele & Elder 1998, 24.)
Elämäntarkastelussa yksilö yrittää nähdä mielessään uudelleen episodeja tai pitkiä menneisyyden tapahtumasarjoja (Clausen 1998, 192). Ajallisesti menneisyyden tapahtumista
nykyhetkeen ulottuva elämäntarkastelu toteutuu tässä tutkimuksessa sekä kertomalla suullisesti että kirjoittamalla. Tarkastelun tuloksista voidaan koota informanttien ikäryhmän
kollektiivista elämäkertaa, joka kuitenkin onnistuu tavoittamaan heidän subjektiivisille kokemuksilleen antamia merkityksiä. Määrällisellä tutkimusotteella tällainen merkitysten
moniulotteisuuden tavoittaminen ja esittäminen eivät olisi mahdollisia (Giele & Elder1998,
19).
Retrospektiivisellä elämäntarkastelulla on luonnollisesti rajoituksensa muistivirheiden
ja kauan aikaa sitten tapahtuneiden asioiden ja tunteiden mieleen palauttamisen ongelmallisuuden takia. Mitä kauempana ajallisesti elämäntarkastelua tehdään, sitä haasteellisempaa informantille on paikkansapitävän ja tapahtuma-ajan kokemuksia luotettavasti valottavan kuvan muodostaminen. (Giele & Elder1998, 26.) Tutkijan saamia kuvauksia ei olekaan
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ymmärrettävä suorana pääsynä informanttien kokemuksiin, vaan ne ovat elämäntarkastelun ajankohtana aktiivisesti tuotettuja konstruktioita (Silverman 2000, 32).

3.1.2 Triangulaatio ja laadullisen tutkimuksen luotettavuus
Kyetäkseen ratkaisemaan asettamiaan tutkimusongelmia ja käsittelemään käytössä olevia
aineistoja tutkijat käyttävät usein triangulaatioksi kutsuttua prosessia. Triangulaatiolla
tarkoitetaan erilaisten aineistojen, teorioiden ja/tai menetelmien sekä myös joissakin tapauksissa eri tutkijoiden käyttöä samassa tutkimuksessa (Denzin & Lincoln 2000, Seale
1999, Silverman 2000, 98–99, Patton 1990, 187–198, 464–470, Eskola & Suoranta 1998,
69–75). Ensisijaisesti tutkijat ovat halunneet parantaa tutkimuksensa luotettavuutta käyttämällä menetelmiä, jotka mahdollistavat saman ilmiön tutkimisen useista eri näkökulmista. Juuri tällainen eri näkökulmien yhdistäminen toteutuu tässä tutkimuksessa.
Triangulaatio on strategia systemaattisen yksipuolisuuden tai painottuneisuuden vähentämiseksi. Sen avulla voidaan välttää yhteen menetelmään tai yhteen aineistoon perustuvat
tulokset (Patton 1990, 470, Hirsjärvi & Hurme 2000, 189). Pelkästään yhden menetelmän
varaan jäätäessä tutkimuksen luotettavuuteen saattaa jäädä aukkoja, joita triangulaatiolla
kyetään täyttämään. Laadullisen tutkimuksen vähäisen yleistettävyyden periaatteellista ongelmaa triangulaation käyttö ei ratkaise, mutta sen avulla tutkija voi valottaa tutkimusongelmaa monipuolisesti, saada perusteita argumentaatiolleen ja kasvattaa tutkimustulosten
uskottavuutta (Fabritius 1999, 406–419, Tuominen 2001, 39).
Triangulaation käyttöä on kritisoitu sekä käytännön että metodologian kannalta. Sitä on
saatettu pitää kalliina ja aikaa vievänä. Metodologisesti eri menetelmien tai teorioiden taustalla olevia ihmiskäsityksiä on saatettu pitää yhteen sovittamattomina, jolloin triangulaation käyttö johtaisi käsitteellisiin sekaannuksiin ja muihin tietoteoreettisiin pulmiin. Etenkin
määrällisten ja laadullisten menetelmien yhdistämistä on yleisesti pidetty haasteellisena.
(Silverman 2000, 98–99, Hirsjärvi & Hurme 2000, 28–32, Eskola & Suoranta 1998, 71.)
Laadullinen aineisto soveltuu parhaiten sellaisille tutkijoille, joille ajatus monenlaisten
näkökulmien luomisesta on lähempänä kuin ajatus absoluuttisesta totuudesta (Patton 1990,
482–486). Näkökulmat ovat lähtökohtaisesti määritelmällisiä, tilanteista riippuvia ja yksilöiden sisäistä todellisuutta ilmentäviä, ja ne liittyvät fenomenologiseen paradigmaan eivätkä loogiseen positivismiin (Patton 1990, 483). Kuva ikääntyneiden informaatiokäyttäytymisestä rakentuu tässä tutkimuksessa Pattonin ilmaisemaan eri näkökulmien yhdistelemiseen.
Laadullisen tutkimuksen tuloksena on tuskin koskaan yksi, täysin yhtenäinen ja koherentti kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. On tarkasteltava, mikä tästä epäyhtenäisyydestä johtuu
menetelmien eroista ja niiden avulla saadun informaation kohdistumisesta keskenään eri
asioihin. Ristiriitaisten tai keskenään kilpailevien havaintojen käsitteleminen ja mahdollisten selitysten antaminen parantavat merkittävästi tutkimuksen uskottavuutta. Koko tutkimusprosessin ajan on pidettävä mielessä tutkimusasetelma ja se, millaisiin päätelmiin se
antaa mahdollisuuden. Tutkijan pitääkin huolellisesti rajoittaa johtopäätöksensä niihin tilanteisiin, ajanjaksoihin, henkilöihin, yhteyksiin ja päämääriin, joihin aineisto soveltuu
(Patton 1990, 471).
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Laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat omalta osaltaan tutkijan henkilökohtaiset ominaisuudet. Tällaisia ovat hänen edellytyksensä ymmärtää tutkittavien henkilöiden kokemusmaailmaa, omat kokemuksensa tutkijana ja ylipäätään ihmisenä sekä hänen
henkilökohtaiset näkökulmansa, jotka saattavat vaikuttaa tutkimusongelman hahmottamiseen ja tutkimuskysymysten ratkaisemiseen. (Patton 1990, 461, 472–473.) Ikääntyneiden
ihmisten informaatiokäyttäytymistä tutkiessani lähtökohtana on se, että tutkijana en kuulu
heidän kanssaan samaan ikäryhmään. Tämän takia minulla ei heitä nuorempana ole omakohtaisia kokemuksia esimerkiksi sellaisista suomalaisen joukkoviestinnän muutoksista,
kuten televisiolähetysten alkuvaiheesta, jonka tutkittavat ovat kohdanneet oman elämänsä
aikana.

3.2 Informanttien ja tutkimusmenetelmien valinta
Tämän pitkittäistutkimuksen ensimmäinen vaihe kohdistui tiedonhankinnan epävarmuuteen ja hallintaan ja se toteutettiin vuonna 2001. Informanttien valinta ensimmäisen vaiheen tiedonkeruuseen oli kauaskantoinen ratkaisu. Tuolloin ei vielä ollut varmuutta siitä,
että tutkimus tulisi jatkumaan ensimmäisen vaiheen eli pro gradu -vaiheen jälkeen väitöstutkimukseksi.
Opettajaeläkeläiset
Informanttiryhmän rajaamiseen opettajan ammatillisen taustan perusteella vaikutti jonkin
verran se, että oli olemassa tutkimustietoa työelämässä olevien opettajien tiedonhankinnasta (Savolainen 1995a, 1995b). Tätä enemmän ensimmäisen vaiheen 13 opettajaeläkeläisen otoksen valintaan vaikutti se, että rajautuminen vain yhteen, koulutus- ja ammattitaustaltaan homogeeniseen ryhmään mahdollisti syvemmän tutkimusaineiston keruun ja
analyysin kuin tältä osin heterogeeninen otos. Opettajaeläkeläiset ovat myös keskimääräistä paremmin koulutettuja. Sellaisina heidän informaatiokäyttäytymisensä voi olettaa
olevan monipuolista. Tutkitusti opettajat etsivät ainakin työvuosinaan esimerkiksi teollisuustyöntekijöitä intensiivisemmin tietoa eri kanavista ja asennoituvat heitä kriittisemmin viihteelliseen ainekseen (Savolainen 1995b, 183).
Opettajaeläkeläisten informanttiryhmä edustaa ammatillisesti alaa, johon lukion vanhemman lehtorin viranhaltijana lukeudun. Tämän voi arvioida vaikuttavan myönteisesti
siihen, että kykenin ymmärtämään opettajan tai rehtorin tehtävästä eläkkeelle siirtyneiden
informanttien ammattia käsitteleviä tiedonantoja. Heidän puheensa ymmärtäminen on siinäkin mielessä helppoa, että yhteisenä äidinkielenämme on suomi eikä kukaan käyttänyt
murre- tai muita ilmaisuja, joita en olisi ymmärtänyt.
Tutkimukseen hain Opettajien ammattijärjestön (OAJ) jäsenrekisteristä postinumeron
perusteella Oulussa ja sen ympäristökunnissa asuvia opettajia, jotka olivat jääneet eläkkeelle korkeintaan vuosi ennen syyskuun alussa 2001 tehtyä hakua. Tulostus listasi 50 potentiaalista informanttia. Tarkempi tutustuminen luetteloon vähensi määrää kahdella, kun kirjaamistavasta aiheutuneet päällekkäisyydet oli poistettu. OAJ:n rekisteritiedot kertovat
kunkin eläkkeelle siirtyneen opettajan syntymävuoden, eläkkeelle siirtymisen ajankohdan
kuukauden tarkkuudella, suoritetun tutkinnon (esim. luokanopettaja, ylempi korkeakoulu-
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tutkinto), katuosoitteen, postinumeron ja -toimipaikan sekä muutamien kohdalla puhelinnumeron. Potentiaalisten tutkimushenkilöiden asuinkunnat jakautuivat seuraavasti: Oulu
38, Kempele 6, Haukipudas 2 ja Kiiminki 2 (yhteensä 48).
Otos noudattelee tyypillistä sukupuolijakaumaa siten, että naisia on opettajan ammatissa
Suomessa miehiä enemmän. Tässä rekisterihaussa tulokseksi tuli joukko, jossa naisia on 32
ja miehiä 16.
Potentiaalisten informanttien ikä vaihteli. Otoksen ainut vuonna 1935 syntynyt oli heistä
vanhin. Vuonna 1937 syntyneitä oli 6, vuonna 1937 syntyneitä 5, vuonna 1939 syntyneitä
8, vuonna 1940 syntyneitä 12 ja vuonna 1941 syntyneitä 3 opettajaeläkeläistä. Otoksessa
oli myös heitä nuorempia 1940-luvulla syntyneitä henkilöitä ja yksi 1950-luvulla syntynyt
henkilö. Eläkkeelle jäämisen syistä rekisteri ei kerro. Tässä otoksessa vuonna 1940 syntyneiden eläkkeelle jäämisen todennäköisin syy on peruskoulun opettajan säädetyn 60 vuoden eläkeiän saavuttaminen. Vuosina 1938 ja 1939 syntyneillä eläkkeelle siirtymisen syy
puolestaan on tavallisimmin lukioviran haltijoiden säädetyn 63 vuoden iän saavuttaminen.
(Perusopetusasetus 20.11.1998/852, Lukiolaki 21.8.1998/629.)
Valitsin aluksi satunnaisesti kymmenen eläkeläisopettajan puhelinnumeroa, joihin soittamalla sain sovituksi tutkimusajankohdan 16.10.2001 Seniorit verkoilla -viestintäpäivänä
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastoon. Puhelinkeskustelussa kerroin lyhyesti viestintäpäivästä ja tekeillä olevasta tutkimuksesta sekä vastasin tarkentaviin kysymyksiin, jos
niitä oli. Tavoittamistani vastaajista kaksi kieltäytyi. Toinen ei esittänyt perusteluja ratkaisulleen ja toinen pahoitteli estettään, joka oli juuri tuolle päivälle suunniteltu kalastusretki.
Kieltäytyneiden sijalle valitsin OAJ:n listauksesta kahden seuraavana olleen opettajaeläkeläisen puhelinnumeron, ja sain suostumukset informanteiksi.
Ennen varsinaista ensimmäistä tiedonkeruutilannetta, joka oli 16.10.2001, tutkimusmenetelmien esitestaukseen osallistui kolme miestä ja yksi nainen. He olivat vastikään siirtyneet opettajan tai rehtorin ammatista eläkkeelle. He valikoituivat esitestaukseen sillä perusteella, että opettajakollegani ehdottivat kysymään heitä vapaaehtoisiksi tutkimusmenetelmien testaajiksi.
Varsinaisena tutkimuspäivänä yksi informantiksi lupautunut opettajaeläkeläinen yllättäen peruutti osallistumisensa ja yksi jäi saapumatta paikalle. Kirjastossa sattui juuri tuona
ajankohtana olemaan asiakkaana yksi OAJ:n jäsenrekisterihaussa eläkkeelle siirtyneiden
opettajien ryhmään kuulunut henkilö. Hän suostui informantiksi ja korvasi näin poisjääneen kollegansa.
Lopulta kaikkiaan 48 potentiaalisen informantin joukosta tulivat valituiksi kuusi naista
ja kolme miestä alkuperäisen tavoitteen mukaisen kymmenen henkilön asemesta. Menetelmien esitestauksessa saadun tutkimusaineiston päätin ottaa mukaan analyysiin. Sen lisäksi
että esitutkimusaineisto oli kattava ja laadukas, mikä jo sinänsä puolsi sen mukaan ottamista varsinaiseen tutkimukseen, se esti naisten yliedustuksen informanttijoukossa. Näin tutkimukseen tuli aineistot kaikkiaan 13 eläkkeelle siirtyneeltä opettajalta, joista naisia on 7
ja miehinä 6. Tämä informanttijoukko on siis mukana myös tutkimuksen toisessa vaiheessa
eli tässä käsillä olevassa väitöskirjatutkimuksessa.
Informantit identifioin numeroilla 1–13 sekä numeroa täydentävällä sukupuolen ilmaisevalla kirjaimella (m = mies ja n = nainen). Tämän lisäksi identifioin jokaisen etunimellä,
jonka olen valinnut heidän syntymävuosiensa kymmenestä suosituimmasta nimestä. Nimet
ovat informanttien numeroa 1–13 vastaavassa järjestyksessä Anja, Kalevi, Veikko, Erkki,
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Ritva, Antero, Helena, Leena, Marjatta, Maria, Tapio, Anneli ja Seppo (Väestörekisterikeskuksen nimipalvelu).
Tutkimuksen toisessa vaiheessa tutkimusmenetelmien ja informanttien valintaa edelsi
tarkka harkinta. Alkuperäisessä 13 informantin ryhmän tutkimisessa pidättäytyminen, sen
sijaan että olisin ottanut ensimmäisen tutkimusvaiheen jälkeen esimerkiksi saman verran
lisää informantteja, oli siten tietoinen ratkaisu. Päätökseen olla ottamatta uusia informantteja vaikutti se, ettei laadullisen tutkimusotteen soveltuvuuden eikä tulosten luotettavuuden
ja validiteetin yleisesti katsota riippuvan ratkaisevasti otoksen koosta (Silverman 2000,
102–111). Aiemmassa vaiheessa 13 opettajaeläkeläistä olivat osoittautuneet informaatiorikkaiksi tutkittaviksi. Heidän kanssaan arvioin olevan mahdollista päästä yhteistyösopimukseen informanttina olemisesta myös tutkimuksen toisessa vaiheessa.
Lähetin kirjeen mahdollisesta puhelimitse tapahtuvasta yhteydenotosta (Liite 1). Etukäteen lähetettyä kirjettä voidaankin pitää merkityksellisenä askeleena haastattelusuhteen
muodostumisessa (Wenger 2003, 114–115). Jokainen kirjeen saanut vastasi puhelimessa
myönteisesti haastattelupyyntööni ja sopi kanssani tapaamisajankohdan joko kotiinsa tai
Oulun kaupunginkirjaston tiloihin.
Menetelmäratkaisuja
Oletin 13 opettajaeläkeläiseltä kerättävien pitkittäistutkimusaineistojen avulla saavani
esille ilmiöitä, jotka liittyvät informaatiokäyttäytymisessä eläkkeelle jäämisen alkuvaiheeseen. Tämä tutkimuksen seurantaluonteen tarjoama mahdollisuus motivoi minua tutkijana suuresti tutkimuksen toisessa vaiheessa. Lisäksi halusin kokeilla uudenlaisia menetelmäratkaisuja. Kaksi menetelmää, kysely ja lauseentäydennystehtävä (Liitteet 3 ja 4),
olivat osa triangulaatiota jo tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa. Päämenetelmäksi
valitsin haastattelun, jossa sovellan gerontologisessa tutkimuksessa käytettyä elämäntarkastelun menetelmää (Liite 2). Näiden kolmen menetelmän lisäksi laadin aikajanatehtävän (Liite 6). Päätin pyytää informantteja täyttämään myös itsearviointitehtävän, jonka
avulla pyrin kuvaamaan heidän arvioita omasta onnellisuudestaan ja masentuneisuudestaan verrattuna aiemman Tanskasen, Haataisen, Hintikan, Honkalammen, Antikaisen ja
Viinamäen (2003) väestötutkimuksen tuloksiin (Liite 5).
Pitkittäistutkimus eli samojen informanttien informaatiokäyttäytymisen tutkiminen runsaan kahden vuoden aikavälillä edellytti informanttijoukon pitämistä alkuperäisenä. Menetelmäkokeilun toteuttaminen oli mahdollista vain siinä tapauksessa, että samat informantit
ovat täydentäneet lauseentäydennystehtävän molempina tutkimusajankohtina, jolloin niitä
saattoi tutkia vertailevasti.
Otoksen pienuudesta seuraa myös rajoituksia erityisesti tulosten yleistettävyydessä. Oulun seudulla asuvan 13 opettajaeläkeläisen toiminnasta saamistani tutkimustuloksista ei
esimerkiksi voida päätellä, vastaavatko ne pääkaupunkiseudulla tai jollakin maalaispaikkakunnalla Suomessa asuvien opettajaeläkeläisten toimintaa. Yleistettävyyden asemesta aineiston keruun ja analyysin huolellinen suorittaminen sekä niiden perusteella tehtyjen tulkintojen ja johtopäätösten tekeminen ovatkin tutkimuksen arvioinnin kriteereitä. Pieneen
otokseen pitäytymällä tavoitellaan usein lisää syvyyttä, yksityiskohtaisuutta ja merkityksiä
henkilökohtaisten kokemusten tasolla (Patton 1990, 18, 185).
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Mediapäiväkirjan kirjoittajat
Arvioitaessa 13 opettajaeläkeläisen otoksen riittävyyttä on palattava tutkimusongelmiin.
Yksilöiden mediarepertuaarien rakentumisen ja eri informaatiokäytäntöjen osuuden selvittäminen tyydyttävästi näytti alustavan aineiston analyysin perusteella mahdolliselta
tämänkokoiseen otokseen perustuvalla aineistolla. Kiinnostukseni heräsi ja kohdistui
aineiston analyysin edetessä toistuvasti esiin nouseviin ilmiöihin, joille on luonteenomaista informanttien aktiivinen suhde mediaan ja etenkin mediankäyttöön liittyvä toiminta. Hahmottelin alustavan määritelmän toimintaan aktivoitumisen käsitteelle ja arvioin sen olevan sekä informaatiotutkimuksen että gerontologian näkökulmasta hedelmällinen. Tällaisen uuden käsitteen validoimiseen 13 informantin otos ei enää kuitenkaan ollut
riittävä.
Toimintaan aktivoitumisen validoiminen alkuperäistä informanttien ryhmää laajemmalla otoksella asetti uusia metodisia haasteita. Haastattelumenetelmä olisi ollut vertailtavuuden kannalta paras ratkaisu, mutta kymmenien tai satojen informanttien haastatteleminen
ei ollut ajankäytöllisesti mahdollista. Ratkaisuna tarpeeseen saada vertailuryhmä alkuperäisille informanteille on YLE Yleisötutkimuksen, Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin
tutkimuskeskuksen ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston kokoaman
Yksi päivä mediaa -aineiston hyödyntäminen. Alkuperäisaineisto käsittää mediapäiväkirjat
kaikkiaan 1 526 kirjoittajalta (Yksi päivä mediaa 2003, 10). Näistä laadullisen aineiston
kirjallisista tuotoksista rajasin otoksen kirjoittajan iän perusteella. Aineistoksi kertyi 306
ikääntyneen ihmisen mediapäiväkirjaa.
Menetelmätriangulaatio, johon tätä ennen olivat kuuluneet haastattelu, kysely, lauseentäydennystehtävä ja itsearviointitehtävä, täydentyi mediapäiväkirjoilla. Tutkimusta alun
perin suunnitellessani en osannut arvioida sitä, että haastatteluaineistosta esille noussut toimintaan aktivoituminen osoittautuisi ikääntyneiden ihmisten informaatiokäyttäytymisessä
sellaiseksi ilmiöksi, että se edellyttäisi alkuperäistä informanttiryhmää laajemman otoksen.
Mediapäiväkirjojen ottaminen osaksi triangulaatiota ei ole ongelmaton ratkaisu. Haastatteluaineisto on suullista ja mediapäiväkirjat ovat kirjallisia tuotoksia, eikä niitä molempia ole tuotettu samaan tarkoitukseen. Haastattelu (Liite 2) on laadittu tätä tutkimusta varten. Mediapäiväkirjojen tehtävänanto taas on yleisluonteinen kehotus kertoa yhdestä mediapäivästä (Yksi päivä mediaa 2003, 478–479). Tuloksena oli heterogeeninen aineisto erilaisia mediapäiväkirjoiksi nimettyjä kirjallisia tuotoksia.
Mediapäiväkirjojen ottamisen osaksi tutkimusaineistoa perustelee se, että pyrin mediapäiväkirjojen analyysin avulla tuomaan lisävalaistusta ja tukea toimintaan aktivoitumisen
ilmiön tarkasteluun. Tällöin mediapäiväkirjojen validiteetin arvioimiseen kuuluu sen pohtiminen, millaisia esityksiä ne ovat kyseisestä ilmiöstä. Tässä otin mediapäiväkirjoihin
alustavan perehtymisen jälkeen sen kannan, että kirjoittajat ovat kuvanneet toimintaansa
uskottavasti, vaikka he käyttävät hyvin vaihtelevia kirjallisia ilmaisutapoja tuottamissaan
teksteissä. Tähän naturalistisen lähestymistavan otteeseen päädyin tietoisena siitä, että kirjoittamiskilpailut ja yleiset aineistonkeruut tuottavat heterogeenisiä aineistoja (ks. Ruohomaa 2002, 318).
Yhteenvetoa
Aineistossa keskeisimpiä ovat 13 opettajaeläkeläisen haastattelut ja 306 ikääntyneen suomalaisen mediapäiväkirjat. Opettajaeläkeläisryhmän aineistoon kuuluvat lisäksi kyselyt,
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lauseentäydennystehtävät ja itsearviointitehtävä. Päädyin jättämään aikajanatehtävän (Liite 6) tutkimuksen ulkopuolelle. Perusteluina on siitä saatavan tiedon jääminen fragmentaariseksi sekä se, että vastaukset käsittelevät informaatiokäyttäytymistä enemmän historiallisten tapahtumien arvioituja merkityksiä ja kokoavat kuvaa lähimenneisyydestä.
Lyhyet maininnat poliittisista tapahtumista, suomalaisten urheilusaavutuksista tai erilaisista kriiseistä ja katastrofeista eivät auttaneet asetettujen tutkimusongelmien selvittämisessä, joten ei ollut perusteita liittää menetelmää osaksi tämän tutkimuksen menetelmätriangulaatiota. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kerätyn tietoverkon käytön ohjaustilanteiden aineiston (Niemelä 2002, 2003) osuus tässä tutkimuksen toisessa vaiheessa
rajoittuu siihen, että luin litteroimani aineiston yleisluonteisesti kiinnittäen huomiota
opettajaeläkeläisten kerrontaan informaatiokäytännöistään ja toimintaan aktivoitumiseksi
tulkitsemistani ilmiöistä.

3.3 Aineiston keruu ja triangulaation soveltaminen
Pidin Lokivihkoksi nimeämääni tutkimuspäiväkirjaa aineiston keruun yhteydessä sekä
vuonna 2001 että vuonna 2004. Kirjoitin siihen välittömiä tunnelmia aineiston keruun
etenemisestä. Vaikka metodisesti olisi toivottavaa erottaa tutkittavien ilmiöiden kuvailu
tulkintojen ja arvioinnin teosta (Patton 1990, 274), Lokivihkossa nämä yhdistyvät. Siihen
kirjaamani kokemukset, ajatukset ja tunteet ovat osa tutkimusaineistoa ja kuvaavat tutkijan näkökulmasta subjektiivisesti empiirisen aineiston keruuta.
Tutkimuksen toisessa vaiheessa aloitin aineiston keruun lähettämällä informanteille kirjeen 9.1.2004. Lokivihkoon kirjoitin systemaattisesti lähettämäni kirjeen aikaansaamista
puhelinkontakteista sekä jokaisen haastattelutilanteen herättämistä kokemuksistani. Varsinaisten informanttien lisäksi haastattelin yhtä henkilöä esitestatessani kysely- ja tehtävälomakkeita sekä nauhurin käyttöä 18.12.2004 hänen kotonaan. Kontakti tähän edellisenä syksynä eläkkeelle jääneeseen opettajaan syntyi tuntemani opettajan antaman vihjeen perusteella. Tarkoituksena oli tutkimusvälineiden testaaminen, enkä käyttänyt saamaani aineistoa tutkimuksessani muilla tavoin pitkittäistutkimusaineiston rinnalla. Myös tästä kokemuksestani 18.12. 2004 kirjoitin muistiinpanot ja litteroin haastattelun tekstidokumentiksi.
Haastateltava tulee avaamaan oven ja tervehdimme. Otettuaan vaatteeni naulakkoon hän johdattaa minut kotinsa olohuoneeseen. Huomaan, että keittiön pöydälle on asetettu valmiiksi
kahvitarjoilu. Tulooni on ilmiselvästi varustauduttu huolella. Aviomies on poissa ja tulee, kun
haastattelua on kulunut jo toista tuntia ja on senkin jälkeen vielä hyvän aikaa toisaalla huoneistossa.
[Haastateltavan nimi] istuu sohvalle ja nauhuri asetetaan hänen lähettyvilleen kahvipöydälle.
Minä istun nojatuolissa. Seinällä on tauluja ja ikkunasta näkyy meri. Ulkona on pakkasta.
Sisällä on arvokasta, rauhallista ja mitä sopivinta alkaa haastattelu.
Kerron aluksi lyhyesti tutkimuksen aiheesta, arjen tiedonhankinnasta ja tiedotusvälineiden
seuraamisesta. Molemmat taidamme vähän jännittää tilannetta. [Haastateltavan nimi] sanoo
suostuneensa haastateltavaksi sen takia, että [henkilön nimi] joka ehdotti häntä menetelmien
esitestauksen informantiksi, oli auttanut häntä taannoin.
Haastattelu sujuu melko luontevasti, ja muistan olla keskeyttämättä puhujaa. Nauhuri ei näytä
häiritsevän häntä. Murteen käyttö lisääntyy, mitä pidän hyvänä merkkinä luottamuksellisen
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suhteen syntymisestä. Toisaalta lapsuuden muistelu provosoi haastateltavaa käyttämään
aiemman kotimaakuntansa puhetapaa.

Lopullisia haastattelukysymysten muotoutumisen ja äänitysteknisten käytäntöjen kannalta esihaastattelu osoittautui tärkeäksi. Huomasin, että kysymykset piti eriyttää mahdollisimman konkreettisiksi ja yhden fokuksen sisältäviksi (vrt. Patton 1990, 305–309). Äänittävän mikrofonin sijoittaminen lähelle puhujaa ei näyttänyt suuresti häiritsevän, vaikka olin
sitä ennakoinut. Haastattelujen aluksi nykyisyyttä kartoittaviin kysymyksiin vastatessaan
informantti näytti jo rentoutuvan ja kiinnittävän vähemmän huomiota tilanteen muodollisuuteen.
Varsinaisen Lokivihkon pitäminen kesti tammikuun 2004 loppuun, jolloin myös haastatteluaineiston keruu päättyi. Kirjoitin itse haastattelunauhoitukset tekstidokumenteiksi,
mutta en enää kommentoinut työn etenemistä Lokivihkoon. Haastattelujen litteroimiseen
ei liittynyt teknisiä ongelmia, enkä tuntenut tarvetta tämän työvaiheen kuvailemiseen Lokivihkossa.
Haastattelujen yhteydessä jaoin informanteille aineistonkeruulomakkeet eli kyselylomakkeen, itsearvointitehtävän, lauseentäydennystehtävän ja aikajanatehtävän. Ohjeistin
heitä täyttämään lomakkeet itsenäisesti valitsemanaan ajankohtana ja panemaan ne mukana
olleeseen palautuskuoreen. Kaikki toimivat tällä tavoin, eikä aineiston keruuseen liittynyt
vaikeuksia.
Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon kootusta Yksi päivä mediaa 2001 -aineistoon
tutustuin aluksi lukemalla aineistosta toimitetun julkaisuun (Yksi päivä mediaa 2003) ja
olemalla yhteydessä sen toimittajiin Juha Kytömäkeen ja Juha Nirkkoon. Tapasin jälkimmäisen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) arkistossa 11.12.2003 ja pääsin tutkimaan sinne tallennettuja Yksi päivä mediaa -aineiston autenttisia mediapäiväkirjoja.
Konkreettisiin mediapäiväkirjoihin tutustuminen vakuutti siitä, että aineisto saattaisi olla relevantti toimintaan aktivoitumisen käsitteen validoimiseen. Kun sain tietää, että Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon oli tallennettu sähköiseen muotoon tutkimusta varten
751 mediapäiväkirjaa, tein aineistopyynnön sinne 11.2.2004. Allekirjoitettuani käyttöehtositoumuksen aineisto FSD 1306 lähetettiin CD-levykkeellä ja se oli käytössäni 17.2.2004.
Ennen päätöstä tähän tutkimukseen valikoituneiden 306 mediapäiväkirjan aineiston valinnasta analysoin alustavasti 30 yli 60-vuotiaan henkilön kirjoittamaa mediapäiväkirjaa
siinä järjestyksessä kuin ne esiintyvät FSD 1306 -aineistossa. Tarkastelin tätä osaa otoksesta käyttäen toimintaan aktivoitumisen käsitettä analyysin ja tulkinnan avaimena. Jokaisen
toimintaan aktivoitumiseksi tulkitsemani ilmiön kohdalle merkitsin symbolin E (enactment). Näitä merkintöjä alkoi kertyä mediapäiväkirjojen reunaan lupaavasti. Tämä alustava analyysi vakuutti mahdollisuudesta mediapäiväkirjojen avulla selvittää toimintaan aktivoitumisen osuutta ikääntyneiden arkisessa informaatiokäyttäytymisessä.
Rajasin tähän tutkimukseen valitun mediapäiväkirja-aineiston vuonna 1940 ja sitä aiemmin syntyneiden 306 kirjoittajan mediapäiväkirjoihin. Niiden osuus on 41,9 % yli 15-vuotiaitten kirjoittajien kokonaismäärästä (N = 731). Kaikista mediapäiväkirjoista (N = 1 526)
ikääntyneiden kirjoittamien mediapäiväkirjojen osuus on 20 %.
Edellä kuvatun aineiston keruun tuloksena syntyi empiirinen tutkimusaineisto, johon tämä tutkimus perustuu. Triangulaatio toteutuu analyysissä menetelmien, analysoijien ja aineistojen yhdistämisenä, jotta tutkittavasta ilmiöstä, ikääntyneiden informaatiokäyttäyty-
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misestä, saataisiin luotettavaa tietoa ja asetetut tutkimusongelmat kyettäisiin ratkaisemaan
(ks. taulukko 1).
Taulukko 1. Tutkimusongelmat, tutkimusaineistot ja analyysimenetelmät.
Tutkimusongelma

Tutkimusaineisto

Analyysimenetelmä

1. Millaisia muutoksia informaatiokäyttäytymisessään yksilöt ovat
kokeneet lapsuudesta eläkkeelle
siirtymisvaiheeseen ulottuvana
ajanjaksona?
2. Millaista on opettajaeläkeläisten
informaatiokäyttäytyminen ja millaisia informaatiokäytäntöjä siinä
esiintyy eläkkeelle siirtymisen vaiheessa?

Haastatteluaineisto

Narratiivinen elämäntarkastelu/
sisällönanalyysi

Lauseentäydennysaineisto 1 ja 2

Sisällönanalyysi

Kyselyaineisto 1 ja 2

Sisällönanalyysi

3. Millaista mediankäyttöön liitty- Haastatteluaineisto
vää toimintaan aktivoitumista ikään- FSD 1306 Yksi päivä mediaa
tyneillä on eläkkeellä oltaessa?
-aineisto

Sisällönanalyysi

Opettajaeläkeläisten ryhmän erityis- Itsearviointiaineisto
piirteet
Lauseentäydennys 17) vuonna
2004, haastattelu, kyselyt

The Depression-Happiness Scale

Mediapäiväkirjan kirjoittajien erityispiirteet

Sisällönanalyysi

FSD 1306 Yksi päivä mediaa
-aineisto

Sisällönanalyysi

Sisällönanalyysi

Tässä tutkimuksessa menetelmätriangulaatio toteutuu erityyppisten laadullisten menetelmien käytön yhdistämisenä. Käsittelen haastattelut, mediapäiväkirjat, kyselyt ja lauseentäydennystehtävät sisällönanalyyttisesti.
Itsearviointitehtävän (The Depression-Happiness Scale) vastausten kvantitatiivinen käsittely noudattaa menetelmän metodisia ohjeita, jotka on validoitu aiemmissa tutkimuksissa (Tanskanen ym. 2003). Itsearviointitehtävästä saatujen tulosten suhteuttamisella laajaan
suomalaisia koskevaan tutkimukseen luonnehdin vastaajia vertaamalla heidän saamiaan tuloksia aikaisemman tutkimuksen tuloksiin.
Aineistotriangulaatiossa yhdistellään erilaisia aineistoja (Silverman 2000, 98–99). Tutkimusasetelmassani opettajaeläkeläiset ilmentävät itseään ja esittävät ajatuksiaan sekä kirjallisesti että suullisesti. Tutkimusaineiston analyysi ei kohdistu näiden erilaisten ilmaisutapojen eroihin, vaan niitä molempia pidetään relevantteina valottamaan tutkimusaihetta.
Mediapäiväkirjan kirjoittajilta ei ole kerättynä suullista aineistoa. Tästä johtuen aineistotriangulaatio toteutuu toimintaan aktivoitumista käsittelevään tutkimuskysymykseen
vastattaessa mediapäiväkirjojen ja haastatteluaineiston rinnastamisena. Vaikka menetelmällisesti tällainen rinnastaminen ei ole ongelmatonta, aineistoja yhdistää se, että molemmissa informantit tiesivät tuottavansa aineistoa tutkimuskäyttöön. Haastatteluissa opettajaeläkeläisiä vastapäätä oli tutkija, jonka he tunsivat ennalta aiemman, vuoden 2001, tutkimusvaiheen perusteella ja jolle he kertoivat retrospektiivisesti elämästään ja ajatuksistaan.
Mediapäiväkirjan kirjoittajille heidän tuotoksensa vastaanottaja oli tuntematon. Vaikuttimena mediapäiväkirjan kirjoittamiseen saattoi olla toive saada oma tuotoksensa julkisuu-
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teen (Yksi päivä mediaa 2003, 479) tai vaikuttaa kirjoittamalla eri viestinten sisältöön. Molemmat vaikuttimet myös ilmenevät mediapäiväkirjoista.

3.3.1 Haastattelut
Haastattelumenetelmän käyttöä puoltaa mahdollisuus keskustelunomaiseen avointen
kysymysten esittämiseen. Niillä tutkija voi ymmärtää ja tavoittaa toisten ihmisten näkökulman ilman että tuo näkökulma olisi ennalta määritelty (Patton 1990, 24). Opettajaeläkeläisten haastattelut perustuvat elämäntarkasteluun, jossa he kertovat elämänkulustaan.
Tätä tarkastelua strukturoi haastattelurungon kysymysten liittyminen lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden ja nykyisyyden vaiheisiin elämänkulussa (ks. Liite 2).
Haastatteluteemojen valintaan ja haastattelujen toteuttamiseen vaikuttava olennainen
metodinen lähtökohta on haastateltavan iän merkityksen problematisointi. Haastattelussa
käsiteltäviin aihepiireihin haastateltavan ikä vaikuttaa siten, että subjektiivinen elämäntarkastelu voi ulottua kronologisesti laajemmaksi kuin häntä nuorempien informanttien haastatteluissa. Haastattelun toteuttamiseen haastateltavan ikääntyneisyys sinänsä ei kuitenkaan vaikuta suoraan. Ikääntyneiden haastatteleminen on kuin kenen tahansa aikuisen
haastattelemista, ikääntyneet vain ovat eläneet pidempään (Wenger 2003, 119, 128).
Haastattelijana toimin itse, jolloin sukupuolestani tai ikäerosta johtuvia mahdollisia
haastattelijavaikutuksia (Breakwell 2000, 248–249) ei voinut eliminoida. Tutkimuksen 13
opettajaeläkeläisen ryhmä on kuitenkin niin pieni, ettei sen perusteella ole mahdollista tehdä yleistyksiä informaatiokäyttäytymisen sukupuolittuneisuudesta. Myöskään tutkimusaihetta ei voi pitää sellaisena, että laadukkaan aineiston saamiseksi olisi etua siitä, että haastattelija on samaa sukupuolta tutkittavien kanssa. Haastattelijan ikäero opettajaeläkeläisiin
on noin 20 vuotta, mikä voi vaikuttaa siihen, mitä tai miten he puhuivat haastatteluissa. Yhdistävänä tekijänä on molempien ammatillinen tausta opettajana, joten työstä puhuessaan
opettajaeläkeläiset saattoivat olettaa tulevansa ymmärretyiksi käyttäessään alan terminologiaa. Haastattelijavaikutuksen kontrolloimista ilmentää myös se, että haastattelijana toimin
mahdollisimman samalla tavalla jokaisen haastattelun aikana.
Haastattelu painottuu narratiivisessa gerontologiassa ja erityisesti elämäntarkastelun
menetelmää käytettäessä retrospektiiviseen ainekseen (Kenyon & Randall 1999, Clausen
1998). Täsmällisten haastattelukysymysten lisäksi haastattelijan on tarkoituksenmukaista
esittää kysymyksensä laaja-alaisina tai pelkästään nimetä aihepiirejä, joista informantteja
kehotetaan kertomaan. Tutkimuskysymyksiin tämän tapainen kerronta ei aina auta vastaamaan, mutta kerronta voi olla kertojille merkityksellistä. (Wenger 2003.)
Välttääkseni sen, että opettajaeläkeläiset olisivat ylenmääräisesti puhuneet tutkimuskysymysten kannalta epäolennaisista asioista, etenin haastattelurungon mukaisesti. Menetelmänä on puolistrukturoitu haastattelu, jota nimitetään myös teemahaastatteluksi (Hirsjärvi
& Hurme 2000, 47–48). Informanttien nykyisyyteen liittyvät kysymykset 17 ja 33. Heidän
tulevaisuuden odotuksiaan käsittelevät kysymykset 34–36. Välissä ovat retrospektiivisen
elämäntarkastelun kysymykset 8–32. Kysymykset 37–39 liittyvät koko elämänkulun arviointiin. (Ks. Liite 2.)
Haastattelun yhtenä menetelmänä oli niin sanottu kriittisten tapausten menetelmä (critical incident) (Flanagan 1954, Urquhart ym. 2003, Sonnenwald & Lievrouw 1996). Siinä
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informantteja pyydetään kertomaan myönteisistä ja kielteisistä kokemuksistaan tutkimuksen kohteena olevista ilmiöistä tai asioista.
Tässä tutkimuksessa kriittisten tapausten menetelmää sovelsin seuraavissa haastattelukysymyksissä:
8) a) Onko tähänastisessa elämässäsi sellaista tilannetta, jossa olisit tarvinnut jotakin tietoa, mutta et ole saanut sitä? Miksi tiedon saamisessa oli vaikeuksia ja se epäonnistui?
b) Mikä on ollut tähän asti tärkein kokemus, jossa olet tarvinnut jotakin tietoa ja
onnistunut saamaan sitä jotakin kautta. Kuvailisitko sitä lyhyesti.
33) a) Millaisessa tilanteessa eläkkeellä ollessasi olisit tarvinnut jotakin tietoa, mutta et
saanut sitä? Miksi tiedon hankkiminen epäonnistui?
b) Mikä on eläkkeellä ollessasi ollut tähän asti tyydyttävin kokemus, jossa olet tarvinnut tietoa ja onnistunut saamaan sitä jotakin kautta. Kuvailisitko sitä lyhyesti.
c) Kuvailisitko viimeksi tapahtunutta onnistunutta arkielämän tiedonhankinnan tilannetta. Miksi tarvitsit tietoa ja miten tämä onnistunut tiedonhankinta eteni?
Kysymysten 8 ja 33 avulla on mahdollista saada kriittisten tapausten menetelmää
soveltaen tietoa opettajaeläkeläisten informaatiokäyttäytymisestä ja erityisesti heidän tiedonhankinnastaan koko elämänkulun ajalta.
Haastatteluista 8 tein informantin kodissa ja 4 Oulun kaupunginkirjaston musiikkiosaston studiossa, joka on hyvin äänieristetty. Yhdessä haastattelutilanteessa haastattelin kahta
informanttia yhtä aikaa. Haastattelujen kesto vaihtelee 80 minuutista 160 minuuttiin taulukossa 2 esitetyllä tavalla.
Taulukko 2. Haastattelujen kesto.
Haastateltava

Haastattelun kesto
minuutteina

1n & 2m

160

3m

100

4m

90

5n

75

6m

95

7n

125

8n

120

9n

90

10n

150

11m

125

12n

120

13m

80

Haastattelujen keston keskiarvo on 111 minuuttia. Jos kahden informantin yhteinen haastattelu jaetaan laskennallisesti kahdeksi 80 minuutin haastatteluksi, haastattelujen keston
keskiarvoksi tulee 102 minuuttia.
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3.3.2 Mediapäiväkirjat
Yksi päivä mediaa -hankkeen aineiston keruu liittyy jo vuonna 1926 alkaneeseen perinteeseen. Tuolloin Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) keräsi tietoa leikkiperinteestä
lähes 8 000 osanottajalta. Ennen mediapäiväkirjojen keruuta oli toteutettu yhteensä 74
keruuta eri aiheista. Niistä mediankäyttöön liittyviä ovat olleet vuonna 1982 aikakauslehtiperinteen (162 osanottajaa), vuonna 1984 kirjastoperinteen (208) ja vuonna 1995 tietokoneperinteen (133) keruut. (Ruohomaa 2002, 15.) Yksi päivä mediaa -hankkeen 1 526
osanottajaa osoittautui osallistujamäärältään huomattavasti suuremmaksi kuin SKS:n
aiemmat vastaavat hankkeet. Ikääntyneiden ihmisten kirjoittamia mediapäiväkirjoja tästä
kokonaismäärästä oli yhteensä 306, joka sekin on suurempi kuin aiempien mediankäyttöä koskeneiden SKS:n aineistokeruiden osanotto.
YLE Yleisötutkimus, Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimuskeskus ja SKS:n
kansanrunousarkisto julistivat tammikuussa vuonna 2001 kirjoitushankkeena esitellyn
aineiston keruun. Hankkeen tarkoituksena on selvittää, millainen rooli lehdillä, radiolla,
televisiolla, kirjalla ja Internetillä tai muulla medialla on suomalaisen arkipäivässä digitaalisen aikakauden kynnyksellä (Ruohomaa 2002, 5).
Tiedotetekstin mukaan suomalaisten toivottiin omilla kirjoituksillaan kertovan mahdollisimman kattavasti ja henkilökohtaisesti, mitä he katsoivat, kuuntelivat tai lukivat torstaina
29.11.2001 ja millaisia havaintoja, ajatuksia ja tunteita media heissä herätti. Kaikenikäisten
ja mahdollisimman monen suomalaisen toivottiin pitävän päiväkirjaa mediankäytöstään ja
kirjoittavan sen perusteella vapaamittaisen kirjoituksen. Nämä kirjoitukset saattoi palauttaa
SKS:n arkiston postilokero- tai sähköpostiosoitteeseen. Kaikkien vastanneiden kesken luvattiin arpoa kymmenen 100 euron lahjakorttia. (Ruohomaa 2002, 5.) Kirjoituksista laadittavaan kokoomateokseen tultaisiin julkaisuun valituilta kirjoittajilta pyytämään lupa. Tekijänpalkkiota ei luvattu maksaa. (Yksi päivä mediaa 2003, 479.)
Tietoa aineiston keruusta välitettiin Yleisradion teksti-tv:ssä ja verkkosivuilla sekä televisiossa ja radiossa. Tieto levisi TV1:n Aamu-tv:n, Radio Suomen Tänään iltapäivällä -lähetyksen sekä Radiomafian ja YLE:n maakuntaradioiden ohjelmien kautta (Ruohomaa
2002, 3). Tietoa välitettiin myös Suomen tietotoimiston ja 30 sanomalehden kautta (Yksi
päivä mediaa 2003, 10, 479). Suomalaisten toivottiin kertovan mahdollisimman kattavasti
ja henkilökohtaisesti mediankäytöstään. Kirjoitustehtävän ohje oli tarkoituksellisesti muotoiltu moniselitteiseksi käyttämällä suurta joukkoa kysymyksiä:
Millainen rooli lehdillä, radiolla, televisiolla, kirjalla, Internetillä ja muulla medialla on suomalaisten arkipäivässä digitaalisen aikakauden kynnyksellä. Onko media arjen seuralainen,
elämysten antaja, ajatusten herättäjä, tiedonvälittäjä, taustakohinaa vai kaikkea tätä? Miten
paljon mediaa päivään mahtuu? Herättääkö media keskustelua kotona tai työpaikalla, miten
sitä kommentoidaan, mitä perheessä puhutaan? Onko media ennen kaikkea hyvin yksityisiä
kokemuksia ”oman” kirjan, kanavan, ohjelman tai lehden äärellä vai yhteisiä kokemuksia
perheen tai hyvän ystävän seurassa vai molempia? Seurataanko eri medioista eri aiheita vai
samoja kaikista? Saako tavallisena arkipäivänä mediasta uutta tietoa, herättääkö media pohdintoja, antaako ajattelemisen aihetta, iloa, myötätuntoa, hyvää oloa, ärtymystä, pelkoa vai
valuuko median tulva ohi jälkiä jättämättä? Millä tavalla media voi yllättää vai voiko se?
(Yksi päivä mediaa 2003, 478.)

Kirjoitusaikaa mediapäiväkirjan kirjoittajat saivat joulukuun 17. päivään 2001 saakka.
Näin rajattua aikaa aineiston keruun järjestäjät perustelevat joulupostiruuhkan välttämisel-
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lä sillä, että kovin paljon jälkikäteen olisi vaikea muistella esimerkiksi kyseisen päivän ohjelmatarjontaa. (Ruohomaa 2002, 3.)
Kirjoitushankkeen järjestäjät eivät etukäteen kokeneet ongelmalliseksi eläkeikäisten tavoittamista. Koska heillä oletettiin olevan eniten vapaata aikaa käytettävissään, arvioitiin
heillä olevan myös eniten aikaa kirjoittamiseen (Ruohomaa 2002, 3). Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston aineistossa FSD 1306 mediapäiväkirjan kirjoittajat on koodattu sattumanvaraisesti järjestysnumeroin 1–751. Tämän lisäksi heistä ilmoitetaan sukupuoli ja syntymävuosi. Esittäessäni kirjoittajien mediapäiväkirjoista suoria lainauksia ilmoitan niiden perässä kyseisen kirjoittajan järjestysnumeron ja sukupuolen. Kirjoittajan syntymävuosi tulee
tarvittaessa esille tekstissä.
Ääripäinä koko aineistossa ovat vain parin lauseen mittaiset sähköpostiviestit ja useiden
sivujen mittaiset yksityiskohtaiset kuvaukset. Pisin teksti on yhteensä seitsemän sivua pitkä
1-rivivälillä kirjoitettuna. (Ruohomaa 2002, 7.) Aineistoni lyhimmät tekstit ovat puolen sivun pituisia. Pisin on vuonna 1936 syntyneen kirjoittajan (630N) mediapäiväkirja, joka
ulottuu seitsemännelle sivulle. Tekstien pituudella sinänsä ei ole suoraa yhteyttä siihen, miten niissä ilmenee tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena oleva toimintaan aktivoituminen, jota aineistolla validoidaan.
Kirjoittajien motiiveista mediapäiväkirjan kirjoittamiseen ei ole systemaattisesti kerättyä tietoa. Ikääntyneiden mediapäiväkirjan kirjoittajien motiivina on aineistossani usein halu antaa tulevien polvien ihmisille aikalaisnäkökulma vuonna 2001 elettyyn elämään. Esimerkiksi vuonna 1931 syntynyt mediapäiväkirjan kirjoittaja kuvaa omia motiivejaan tämän
suuntaisesti:
Tutkimus saa vanhan lämpenemään. Todella arvokas historialliselta kannalta. Kuvittelen,
miten esimerkiksi 50 vuoden päästä uusi sukupolvi saa yhteyden tämän päivän ihmisten ajatuksiin. Mitä vanhemmaksi ihminen elää, sitä suuremman arvon hän antaa entisten sukupolvien elämälle. Ihminen ei muutu, mutta hänen ympäristönsä, elämän rakennustelineet ja työkalut, muuttuvat huikeaa vauhtia. Mitä ne ovatkaan 50 tai 100 vuoden kuluttua! Historiaan
syventyvä tietää, että menneitä tapahtumia tulee katsoa tapahtumahetken todellisuuden perspektiivissä eikä tutkimusajankohdan kontekstissa. Nyt toteutettava tutkimus antaa menneille
polville, tässä ja nyt, aineistoa vuoden 2001 marraskuulta. (125M)

Toisena yleisenä motiivina kirjoittajilla on halu arvioida ja arvostella eri kanavien sisältöä, ja siten myös toive kyetä kirjoituksellaan vaikuttamaan siihen.
Aineistoni 306 ikääntynyttä mediapäiväkirjan kirjoittajaa eivät edusta kohorttinsa keskivertosuomalaista, sillä he ovat keskimääräistä enemmän kirjallisesti harrastuneita (Ruohomaa 2002, 9). Koulutuksestaan tai ammatillisesta taustastaan he eivät välttämättä mainitse mitään, vaikka suuri osa niin tekeekin. Opettajan ammatti on edustettuna esimerkiksi
Yksi päivä mediaa -teokseen (2003, 318–324, 340–348, 348–351, 415–423, 423–428, 451–
458) tallennetuissa mediapäiväkirjoissa. Ne kaikki kuuluvat tutkimukseni otokseen kirjoittajien iän perusteella. Opettajaeläkeläisten kokonaismäärää ei kuitenkaan ole mahdollista
laskea, koska kirjoittajilta ei mediapäiväkirjan kirjoitusohjeissa pyydetty tietoja koulutuksesta eikä ammatista. Demografisista tiedoista ainoastaan syntymävuosi ja sukupuoli on
voitu koodata jokaisesta kirjoittajasta.
Tarve toimintaan aktivoitumista kuvaavan käsitteen muodostamiseen syntyi 13 opettajaeläkeläisen informaatiokäyttäytymistä analysoidessani. Mediapäiväkirja-aineistoksi olen
ottanut kaikki Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston FSD 1306 aineiston vuonna 1940 ja sitä
aiemmin syntyneiden kirjoitukset. Tämä ratkaisu merkitsee sitä, että 13 opettajaeläkeläisen
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ryhmän kanssa samaan ikäkategoriaan eli vuonna 1933 tai sen jälkeen syntyneisiin mediapäiväkirjan kirjoittajista kuuluu 177 henkilöä. Heitä vanhempia tämän tutkimuksen otoksen mediapäiväkirjan kirjoittajista on 129 henkilöä.
Kaikkien ikääntyneiden mediapäiväkirjan kirjoittajien tuotosten mukaan ottaminen tutkimusaineistoksi antaa mahdollisuuden tarkastella toimintaan aktivoitumista kaikenikäisiä
ikääntyneitä ihmisiä koskevana ilmiönä. Tulosten yleistettävyyttä kaikkein ikääntyneimpiä
koskeviksi rajoittaa kuitenkin se, että 80 vuotta tai sitä vanhempia mediapäiväkirjan kirjoittajia on aineistossa vain 15.
Vapaaehtoisuuteen perustuvaan Yksi päivä mediaa -kirjoitushankkeeseen osallistuneista ikääntyneistä oli 220 (72 %) naisia ja 86 miehiä (28 %). Tämänkaltainen suhde mies- ja
naiskirjoittajien osuudesta on tyypillinen yleisiin aiheisiin liittyvässä aineiston keruussa sekä kansainvälisissä että suomalaisissa tutkimuksissa (Day-Lewis 1998, Mullan 1997, Ruohomaa 2002). Esimerkiksi Kulttuurin muutos ja televisio -tutkimuksen kirjoituskilpailussa
vuonna 1982 naisten osuus kirjoittajista oli 69 %, miesten 30 % ja 1 % ei ilmoittanut nimeään (N = 1019) (Helsti 1988, 18). Yksi päivä mediaa -aineiston ikääntyneiden mediapäiväkirjat ovat sukupuolijakauman suhteen verrattavissa muihin laajoihin mediankäyttöä koskevien aineistojen keruisiin.

3.3.3 Kyselyt
Kyselymenetelmä on osa aineistotriangulaatiota tässä tutkimuksessa. Opettajaeläkeläiset
saivat kyselylomakkeen (ks. Liite 3) täytettäväkseen vuoden 2004 tammikuussa sen jälkeen, kun he olivat olleet haastateltavina. Kysely on suppea. Sen avulla pyrin selvittämään mahdollisia perhesuhteiden muutoksia, opettajaeläkeläisten käytössä olevia viestintävälineitä ja tietotekniikkaa sekä heidän Internetin käyttöään verrattuna tutkimuksen
ensimmäisessä vaiheessa saatuihin tuloksiin.
Pitkittäistutkimuksen edellyttämä ajallinen vertailu arjen informaatiokäyttäytymisen
muutoksissa vuosien 2001 ja 2004 välisenä aikana on mahdollista, koska tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa opettajaeläkeläiset olivat jo täyttäneet liitteessä 7 olevan kyselyn.
Sillä selvitin opettajaeläkeläisten taustatietojen, harrastusten ja mediankäytön tottumusten
lisäksi kokemuksia viidestä eri aihealueesta. Yhteensä 35 kohtaa sisältävän kyselyn avulla
pyysin heitä tekemään selkoa arkielämään liittyvistä asioista oheisen taulukon 3 mukaisesti.
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Taulukko 3. Tiedonhankintakyselyn aihealueet.
Aihealue

Kysymys

Eläkkeelle siirtyminen

1–7

Itsensä kehittäminen, opiskelu

8–12

Sosiaaliset suhteet (matkapuhelin, sähköposti)

13–24

Harrastuksiin, yhteiskuntaan ja ajanvietteeseen orientoiva tieto

25–28

Internet ja tietotekninen osaaminen

29–35

Ensimmäisen tutkimusvaiheen kyselyn muotoutuminen ja aihepiirien valinta perustuvat
aiempien seniorien viestintäpäivien kokemuksista saatuun tietoon. Informaatiotutkimuksen arkielämän tiedonhankinnan tutkimustraditio tuki kyselymenetelmän käyttöä pitkittäistutkimuksessa (ks. Savolainen 1995a,b, Williamson 1998).

3.3.4 Lauseentäydennystehtävät
Lauseentäydennystehtävällä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa menetelmää, joka antaa
informanteille mahdollisuuden ilmentää itseään vapaasti jatkamalla lauseen alkuja mieleen tulevilla ajatuksilla (ks. Liite 4 ja 8). Lauseentäydennyksen aihepiiriä määrittävät
lauseiden alut, jotka olen muotoillut tutkimuksen aihepiiriin liittyviksi. Tässä käyttämäni
lauseentäydennystehtävän tyyppiset menetelmät ovat projektiivisia menetelmiä, joissa
informantit ilmentävät yksilöllisiä käsityksiään itsestään ja eri asioista. Informanteilta
saatava empiirinen aineisto on tulkittavissa eri tavoilla, joita ovat muun muassa faktrorianalyyttiset kvantitatiiviset menetelmät ja sisällönanalyyttiset kvalitatiiviset menetelmät
(Lichtenstein ym. 2003, Shimonaka & Nakazato 1980).
Lauseentäydennystehtäviä on käytetty eri-ikäisillä informanteilla. Esimerkiksi Lichtenstein, Pruski, Marshall, Blalock, Lee ja Plaetke (2003) tutkivat lasten käsityksiä ikääntymisestä. Suutama ja Ruoppila suunnittelivat lauseentäydennystehtävän ikääntyneiden ihmisten hallintakeinojen eli copingin tutkimista varten. Suutaman ja Ruoppilan menetelmä
koostuu 31 lauseen alusta, joihin ikääntyneet kirjoittavat mieleensä tulleita ajatuksia. Suutaman (1995) tutkimuksessa kaksi kokenutta arvioijaa pisteytti lauseentäydennykset sen
mukaan, miten niissä ilmeni yksilön kokemus käytössään olevista hallintakeinoista (asteikko 1 = ei mitään keinoja, 2 = vähän keinoja, 3= jonkin verran tai toisaalta … toisaalta, 4 =
melko paljon keinoja, 5 = paljon keinoja). Kahden arvioijan tulokset korreloivat toivotulla
tavalla. Tämän laadullisen analyysin lisäksi Suutama käsitteli lauseentäydennyksissä ilmi
tulleiden asioiden keskinäisiä yhteyksiä tilastollisesti (Suutama 1995, 42–43, 78, 90, 107
Appendix 2).
Tässä tutkimuksessa lauseentäydennystehtävällä olen pyrkinyt täydentämään ja rikastamaan opettajaeläkeläisten informaatiokäyttäytymisestä muodostuvaa kuvaa. Koska informanttien määrä ei mahdollista tilastollista käsittelyä, on perusteltua analysoida ja tulkita
lauseentäydennyksiä ilman niiden kvantifioivaa tilastollista käsittelyä (ks. Barton ym.
2005, Suutama 1995, 78).
Lauseentäydennystehtävän alkuosan aihepiiri on yleisesti eläkkeelle siirtymisen elämänvaihe (lauseen alut 1–7). Loput lauseen alut koskettelevat tiedonhankintaa ja informaa-
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tiokäyttäytymistä. Pääosa lauseen aluista oli identtisiä molemmilla kerroilla vuonna 2001
ja 2004. Tämä on tärkeää, jotta lauseentäydennyksiä voidaan analysoida pitkittäistutkimuksena. Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen vuoden 2001 lauseentäydennyksistä kohdat 5, 11,
17 ja 18 olivat osoittautuneet vain niukasti tutkimusta hyödyttäviksi (ks. Liite 8), joten korvasin ne tässä tutkimuksessa vuonna 2004 uusilla lauseen aluilla 11, 15 ja 17 (ks. Liite 4).
Lauseentäydennystehtävä 17 liittyy yksilöiden onnellisuutta ja masentuneisuutta mittaavaan itsearviointitehtävään.

3.3.5 Itsearviointitehtävä
Menetelmätriangulaation yhtenä menetelmänä käytin The Depression-Happiness Scale
-mittaria (McGreal & Joseph 1993). Käytän siitä nimitystä itsearviointitehtävä (ks. Liite
5). Tämän ratkaisun perusteluna on halu välttää englanninkielisestä nimestä syntyvää
mahdollista mielikuvaa, joka saattaa painottua depressiivisyys-sanan merkitykseen. Toisena perusteluna on se, että tässä tutkimuksessa mittari ei ole kliinisessä käytössä.
Mittarin tulosten perusteella ajattelin hypoteettisesti voitavan verrata 13 opettajaeläkeläisen saamia pistemääriä suomalaisen laajan väestökyselyn (N = 1 730) pistemäärien keskiarvoihin (Tanskanen ym. 2003). Itsearviointitehtävä antaa tietoa siitä, saavatko tutkimukseen osallistuneet opettajaeläkeläiset suomalaiseen väestöön suhteutettuna ryhmänä keskimääräisen pistemäärän vai poikkeaako heidän pistemääränsä keskimääräisestä jollakin tavalla.
Itsearviointitehtävässä vastaajat arvioivat itseään merkitsemällä 25 väitteen perään vastausvaihtoehdon 0–3: ei koskaan (0 pistettä), harvoin (1 piste), joskus (2 pistettä) ja usein
(3 pistettä). Vastaajien ajatuksia, tunteita tai kokemuksia mittaa 13 kielteistä (esimerkiksi
”tunnen että olen pettynyt itseeni”) ja 12 myönteistä (esimerkiksi ”tunnen olevani optimistinen tulevaisuuden suhteen”) väitelausetta (McGreal & Joseph 1993).
Vaikka mittari on melko tuore, sen validiteettia ja reliabiliteettia on ennätetty selvittää
noin 20 tutkimuksessa. Myös asteikon sisäinen reliabiliteetti on osoittautunut hyväksi
väestötutkimuksissa (ks. Tanskanen ym. 2003).
Annoin itsearviointitehtävä opettajaeläkeläisille haastattelun jälkeen ja pyysin heitä tekemään se yksin kullekin parhaiten soveltuvana aikana. Kerroin myös mahdollisuudesta
jättää tehtävä tekemättä, jos he niin haluaisivat. Vastaamisen jälkeen itsearvointitehtävän
saattoi postittaa vastauskuoressa yhdessä aikajanatehtävän, kyselylomakkeen ja lauseentäydennystehtävän kanssa. Kaikki 13 opettajaeläkeläistä palauttivat itsearviointitehtävän.

3.4 Aineiston analyysin ja tulkinnan periaatteet
Aineistotriangulaatiossa yhdellä menetelmällä saatuja tietoja ja tuloksia voidaan vertailla
muilla menetelmillä saatuihin tietoihin ja tuloksiin. Näin meneteltäessä tutkittavasta ilmiöstä muodostunut käsitys tai tulkinta voi olla uskottavampi, kuin silloin, jos olisi käytetty
vain yhtä menetelmää. Monimetodisen tutkimuksen tavoitteena onkin luotettava ja uskottava kuva tutkittavasta ilmiöstä.
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Triangulaatiomenetelmän käyttö asettaa aineiston analyysille haasteita. Esimerkiksi Silverman (2000, 99) varoittaa, että yritys luoda kokonaiskuva tutkittavasta ilmiöstä eri aineistoja yhdistelemällä voi johtaa siihen, ettei eri menetelmiä tai aineistoja kyetä analysoimaan tilannesidonnaisina eikä analyysistä tule riittävän syvällistä.
Esittelen aineiston analyysin keskeiset periaatteet menetelmäkohtaisesti. Samassa
yhteydessä kuvaan myös eri menetelmillä saadun aineiston rinnastamista ja yhdistelyä.
Laadullisen aineiston analyysiin liittyy myös aineiston tulkintaa alustavasta aineistoon perehtymisestä tulosten raportoinnin vaiheeseen saakka. Yksittäisten informanttien haastattelujen, lauseentäydennysten ja kyselyvastausten sekä mediapäiväkirjojen analyysi eteni
aluksi tapausanalyysinä (case analysis). Poikittaisanalyysi (cross-case analysis) eli tutkittavien ilmiöiden tarkastelu eri informanteilta saadun aineiston valossa täydensi tapausanalyysiä tutkimusprosessissa. (Vrt. Patton 1990, 376–377.) Laadullisen aineiston käsittelylle
tyypillisesti analyyttisia havaintoja ei voi yksiselitteisesti erottaa aineistosta tehdyistä tulkinnoista, joissa tutkija menee deskriptiivistä aineiston kuvausta pidemmälle (Patton 1990,
423).

3.4.1 Haastatteluaineisto
Haastattelujen analyysin ensimmäinen vaihe oli aineiston alustava koodaus teema kerrallaan siten, että kokosin opettajaeläkeläisten narratiiveista suoria lainauksia. Tämän ohella
listasin kaikki vastaukset haastattelujen aihepiireistä 2, 5, 6, 7, 13, 23 ja 34. (Ks. Liite 2.)
Tässä vaiheessa en vielä analysoinut niitä yksityiskohtaisesti.
Myönteisiä ja kielteisiä tiedonhankinnan kokemuksia kartoittavan niin sanottujen kriittisten tapausten analyysi paljasti, että samantyyppisen kysymyksen esittäminen haastattelun alkupuolella (kysymys 8) tuotti huomattavasti suppeamman aineiston kuin sen sijoittaminen myöhemmäksi (kysymys 33).
Aineiston alustavan koodauksen vaiheessa suosin suoria lainauksia, jotta opettajaeläkeläisten narratiivien merkitysvivahteet säilyisivät mahdollisimman autenttisina, vaikka
asiayhteyttä en aina kokonaisuudessaan toisi esille. Päädyin induktiivisiin kiteytyksiin
niissä tapauksissa, kun vastauksissa oleva kerronta sisältää yksityiskohtaista kuvausta asiaan liittyvistä ihmisistä ilman suoraa yhteyttä keskusteluteemaan. Esimerkkeinä koodaustavoista ovat alla esitetyt suorat lainaukset opettajaeläkeläisten kerronnasta kursivoituina
sekä niistä tekemäni induktiiviset kiteytykset kursivoimattomina.
a) Millaisessa tilanteessa eläkkeellä ollessasi olisit tarvinnut jotakin tietoa, mutta et saanut sitä? Miksi tiedon hankkiminen epäonnistui?
Reumaatikkojen kuntoutuskurssilla vasta sai tietoa verotukseen liittyvistä asioista, joita lääkäriltä ei ollut saanut. Tuli taloudellisia menetyksiä. (Helena)
Kunnan hallinnon pöytäkirjaliitteet ovat salaisia, eikä niitä näe Internetissä. Taustoja ei kerrota. Se on aika ärsyttävää. (Antero)

b) Mikä on eläkkeellä ollessasi ollut tähän asti tyydyttävin kokemus, jossa olet tarvinnut
tietoa ja onnistunut saamaan sitä jotakin kautta. Kuvailisitko sitä lyhyesti?
Esitelmänpitoa varten aineistoa, gradu ja dioja taidemuseosta. (Seppo)
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Testamentin tekoon löytynyt malli Internetistä. Tietoa sukulaisista Internetin kautta, ensimmäinen kerta oli ahaa-elämys. (Maria)
Kotipuutarha-lehden vinkit. (Marjatta)
Isoisoisoserkun yllättävä yhteydenotto USA:sta, selvitettiin sukulaissuhteita ja harjoitettiin
kirjeenvaihtoa. (Leena)
Isoimmat kysymykset on terveyttä koskevia tässä iässä, eläkkeellä olevalta [lääkäriltä] olen
saanut tietoa, Duodecimista ja Suomen lääkärilehdestä sekä Internetistäkin. (Antero)
Iltalukiohomma. Naapurin opettajalta ja lehdestä tietoa lukion suorittamisesta. (Ritva)
Kotilääkäri-lehden tieto verenpaineesta. (Erkki)
Terveyteen liittyviä keskustelupalstoja oon löytäny ja kattellu, ”keskusteluyhteyteen” pääsy
lääkärin kanssa sähköpostitse. (Veikko)

c) Kuvailisitko viimeksi tapahtunutta onnistunutta arkielämän tiedonhankinnan tilannetta. Miksi tarvitsit tietoa ja miten tämä onnistunut tiedonhankinta eteni?
Ihan pikkunen tapahtuma. Se onkin aika merkillinen. Mulla kuoli tässä kummitäti muutama
viikko sitten 96-vuotiaana. Mun pyydettiin pitämään muistopuhe siellä muistotilaisuudessa.
Muistan että hän oli eläinrakas, jonka tuntuu että nään sen silmien edessä. Minä tuota ei
aavistustakaan minkä rotunen se oli. Mun piti ihan kirjastosta käydä hakemassa koirakirja ja
selvittä se, että pysty siinä puheessa sanomaan nuin hienosti että joo se oli valkoinen länsiylämaan terrieri. (Seppo)
Omatunto-käsitteen selvittäminen mm. psykologian oppikirjojen avulla. (Anneli)
Auton akku tyhjeni parkkipaikalla, kännyllä ja kyselemällä muilta autoilijoilta saatiin kaapelilla virtaa. (Tapio)
Toissapäivänä selvitin, mistä sinappi tehdään, tietosanakirjasta. (Marjatta)
Varasin liput balettiin Helsinkiin lehdessä olleen ilmoituksen perusteella. (Leena)
Myyjä kehotti katsomaan netistä käytetyt myytävänä olevat autot. (Antero)

Luin haastatteluaineiston läpi neljään kertaan. Aluksi keskityin yleiskäsityksen saamiseen lukemalla kaikki haastattelujen litteroinnit. Toisella lukukerralla koodasin aineiston
mediarepertuaarien muodostumisen näkökulmasta. Kolmantena lukukertana luin koko
haastatteluaineiston soveltaen McKenzien (2003b) informaatiokäytäntöjen mallia analyysiin. Neljännellä lukukerralla analyysin välineenä oli toimintaan aktivoitumisen käsite,
jonka ilmentymiseen kiinnitin aiempia haastatteluaineiston lukukertoja systemaattisemmin huomiota.
Analyysiyksikköinä toisella lukukerralla olivat narratiiveissa esiintyvät maininnat opettajaeläkeläisten mediankäytöstä ja heidän käytössään olleista kanavista. Itsereflektiivisyyden (IR), mediakriittisyyden (MK) ja relevanssiarvioiden (REL) merkinnät niitä ilmentävien narratiivien kohdalla osoittavat näitä ilmiöitä mediankäytössä. Kanavat on koodattu eritellen lehdet (L), kirjat (K), radio (R), televisio (T) ja Internet (I) niissä yhteyksissä, joissa
ne esiintyvät aineistossa.
Tämän koodausvaiheen jälkeen tein yhteenvedon erikseen lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden aikaa käsittelevästä aineistosta. Vaikka aikuisuus haastattelurungossa on jaoteltu
ennen ja jälkeen eläkkeelle siirtymistä koskevaan aikaan, tämä jako osoittautui keinotekoiseksi ja metodologisesti ongelmalliseksi. Opettajaeläkeläisten informaatiokäyttäytyminen
ei tavallisesti ole ratkaisevasti muuttunut eläkkeelle siirtymisen jälkeen, eikä narratiiveista
sen takia voi luontevasti tehdä haastattelurungossa oletettua eroa. Toisaalta aikuisuus on
tutkimuksessani määritelty niin avoimesti, että siihen kuuluu kaikki opiskeluajan jälkeinen
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elämänkulku. Tällaisen määrittelyn vahvuutena on haastateltaville annettu vapaus kertoa
haluamistaan asioista aikaulottuvuutta ennalta rajaamatta. Heikkoudeksi siinä osoittautui
se, että informanttien välillä ei ole mahdollista vertailla kanavittain jokaisen informantin
mediankäyttöä eri vuosikymmenten osalta. Analyysissä oli tyydyttävä siihen, mitä itse kukin opettajaeläkeläinen ottaa esille ja mihin ajanjaksoon hänen kerrontansa painottuu haastattelun kuluessa.
Haastatteluista ja kyselyistä saatuja tietoja trianguloimalla saatoin analysoida informaatiokäyttäytymisen eroja ennen ja jälkeen eläkkeelle siirtymistä. Kotiin tilattujen lehtien
määrän tarkasteleminen on esimerkki eri menetelmien yhdistelystä. Vertaamalla tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2001 ja tässä toisessa vaiheessa vuonna 2004 saatuja
tuloksia on mahdollista selvittää muutoksia, joita eläkkeellä olon ensi vuosina on ehtinyt
tulla tässä ajassa. Haastatteluaineiston yhdistämisellä kyselyjen ja lauseentäydennystehtävien aineistoihin taas on mahdollista valottaa Internetin käyttöä (ks. alaluku 4.4).
Haastatteluaineiston kolmantena lukukertana analyysi kohdentui informaatiokäytäntöihin. Koodasin narratiiveista kohdat, joissa tulevat esiin aktiivinen etsintä, aktiivinen seuranta, kohdentumaton havainnointi ja informaation saaminen toisen henkilön kautta. Tämän lisäksi koodasin McKenzien informaatiokäytäntöjen malliin kuuluvan vuorovaikutuksen tavan. Siinä käytin haastateltavien omia ilmauksia, jos ne olivat narratiiveissa lyhyitä.
Monisanaisen kerronnan kiteytin esimerkiksi ilmaukseksi Internet-tiedonhaku, puhelinyhteys tai keskustelu (ks. alaluvut 4.4.1–4.4.4).
Haastatteluaineiston neljäntenä lukukertana analyysi kohdentui toimintaan aktivoitumiseen. Käsitteen alan määritteleminen ja käsiteanalyysin tekeminen kulkivat samanaikaisesti aineistoon perehtymisen kanssa. Toimintaan aktivoitumisen ilmiön tarkastelun kannalta
oli olennaista rajata käsite informaatiokäyttäytymisen alaan, mikä auttoi kokoamaan haastatteluaineistosta ja mediapäiväkirjojen narratiiveista toimintaan aktivoitumiseksi tulkittavia yksiköitä. Yhdistämällä useita kuvauksia samasta ilmiöstä päädyin tekemään induktiivisesti näihin kahteen aineistoon perustuvan luokittelun.

3.4.2 Mediapäiväkirja-aineisto
Alustava mediapäiväkirjoihin tutustuminen vakuutti siitä, että useat kirjoittajat harjoittavat mediapäiväkirjoissaan narratiivista elämäntarkastelua. Vaikka Yksi päivä mediaa -kirjoitushankkeen ohjeessa toivotaan kerrottavan torstain 29.11.2001 mediankäytöstä, on
tavallista, että kirjoittajat kuvaavat asioita sitä laajemmasta perspektiivistä. Esimerkiksi
vuonna 1937 syntynyt naishenkilö aloittaa mediapäiväkirjansa pohdinnalla omasta elämäntilanteestaan.
Jäin puolitoista vuotta sitten eläkkeelle. Sen jälkeen olo on ollut tyhjä.. Toivottavasti tämä on
nk. liminaalitila eli siirtymävaihe, jolloin olisi opeteltava uudenlainen arjen elämänpolitiikka.
Enää ei tarvitse elää almanakan ja kellon mukaan. Eroa ei ole arki- ja pyhäpäivissä. Hyvä kun
muistan, monesko päivä tänään on. Läpäisisinkö minidementiatestiä, jossa Suomen presidentin lisäksi pitää muistaa mm. monesko päivä tänään on. Tuntuu kuin olisi siirretty syrjään elämänraitilta. Eipä silti, kun uteliaisuuttani Internetin kautta katson entisen työpaikkani kotisivuja, huokaisen helpotuksesta, kun tänään ei tarvitse mennä kokoukseen, kirjoittaa suunnitelmaa ja tehdä arviointeja. (391N)
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Oma eläkkeelle siirtyminen on puolentoista vuoden takainen tapahtuma, jonka merkitystä kirjoittaja arvioi narratiivissaan. Lyhyt maininta Internetin käytöstä aiemman työpaikan kotisivujen seuraamiseksi liittää jakson mediankäyttöön sekä tätä laajempaan informaatiokäyttäytymiseen. Tämänkaltainen oman elämänkulun kerronnallinen esittäminen
menneisyyden ja nykyisyyden tapahtumien osalta on tyypillistä ikääntyneiden ihmisten
mediapäiväkirjoille. Käsittelytavalla on yhtymäkohtia opettajaeläkeläisten haastattelujen
suulliseen kerrontaan, jota haastattelurunko strukturoi informanttien mediankäytön ja
informaatiokäyttäytymisen aihepiireihin.
Mediapäiväkirjoissaan kirjoittajat käyttävät vaihtelevia tyylilajeja. Osa heistä raportoi
mediankäytöstään neutraalin asiallisesti esimerkiksi eritellen lehtien lukemiseen ja sähköisten viestinten seuraamiseen käyttämänsä ajan. Muutamien tyylilaji on tätä kaunokirjallisempi, kuten valitsemistani mediapäiväkirjan kirjoittajien teksteistä voi päätellä. (Ks. alaluvut 5.1 ja 5.2.) Joku kirjoitti pakinaa, toinen kiteytti mediapäiväkirjansa aforistiseen tyyliin. Yhtenä kirjalliseen tyyliin vaikuttavana piirteenä oli mediapäiväkirjan kirjoittaminen
omasta poliittisesta tai uskonnollisesta intressistä lähtien. Tällaisia ovat esimerkiksi Jehovan todistajien uskontoa esittelevä ja sotaveteraanien kokemuksesta kumpuavat kirjoitukset.
Jos mediapäiväkirjojen analyysin päämääränä olisi ollut vastata johonkin muuhun kuin
toimintaan aktivoitumista käsittelevään kysymykseen ikääntyneiden informaatiokäyttäytymisestä, erilaisten tyylilajien yksityiskohtainen eritteleminen olisi varmasti ollut välttämätöntä. Tutkimukseni sisällönanalyysin naturalistinen lähestymistapa mahdollistaa itse kunkin mediapäiväkirjojen lukemisen sellaisenaan, kuvauksina heidän omasta toiminnastaan.
Tämä ei merkitse sitä, etteivätkö diskursiivinen tai etnometodologinen analyysi tuottaisi
mahdollisesti kiinnostavia ja tärkeitä tuloksia käyttämästäni empiirisestä mediapäiväkirja-aineistosta. Toimintaan aktivoitumisen ilmiön analysoimiseen ja tieteenalalle uuden käsitteen validoimiseen käyttämäni lähestymistapaa voi joka tapauksessa pitää riittävänä.
Mediapäiväkirjoja analysoidessani merkitsin symbolilla E sellaiset kohdat, joissa tulkitsin kirjoittajan kuvaavan toimintaan aktivoitumisen ilmiöitä. Koodasin kertaalleen koko
306 mediapäiväkirjan aineiston, mutta en vielä tässä vaiheessa muodostanut yksittäisiä
E:llä koodattuja ilmiöitä laajempia luokkia.
Opettajaeläkeläisten haastatteluaineiston analyysin ja mediapäiväkirjojen ensimmäisen
lukukerran jälkeen muodostin induktiivisesti aineistoperustaisen useista luokista koostuvan luokittelun. Sen hahmottaminen edellytti aineiston edestakaista lukemista ja erilaisten
luokitteluavainten kokeilemista siihen. Esimerkiksi ravintoon liittyviä toimintaan aktivoitumisen narratiiveja oli helppo erottaa mediapäiväkirjoista. Havainnollisen kuvan antaa
vuonna 1937 syntyneen naisen kirjoittama teksti.
Olen erityisen ihastunut Pirkan ruokaohjeisiin – ainakin luen niitä, jos en sitten aina toteutakaan. Kermainen kasviskasari tuntuisi makoisalta ja helpolta, jos laittaisin sitä ensi viikolla
minun emännöintivuorollani tulevalle ”ompeluseuralle” (nimi on harhaanjohtava – vain yksi
- kaksi ompelee). Ompeluseura koostuu luokkatovereistani, joiden kanssa olemme kokoontuneet noin neljänkymmenen vuoden aikana kerran kuussa. Minun huono tuurini on, että aakkosissa olen joutunut kahden todellisen ”ruokamamman” väliin, joten tarjoamisesta kunnialla
selviämisestä on tullut, jos nyt ei painajainen, niin ainakin jonkinlainen suoritustarve. (391N)

Lehden ruokaohjeen lukemisella ja tarjoiltavan ruuan valmistamisella on tässä toimintaan aktivoitumiseksi määritelty yhteys. Mediankäyttöön liittyvänä toimintaan aktivoitumisena ruuan valmistaminen olen koodannut ravinto-luokkaan. Ruokaohjeen leikkaami-
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sen lehdestä tai jäljentämisen televisioruudulta saadusta informaatiosta taas olen analyysissä luokitellut aineiston tallentamiseksi, joka on mediankäyttöä seuraava aktiviteetti
välittömämmin kuin ruuanlaitto ohjeen mukaan.
Toisenlainen esimerkki luokitteluperustan muodostamisen ongelmallisuudesta on päiväohjelman organisointi -luokkaan kuuluvan narratiivin rajaaminen muusta mediapäiväkirjan sisällöstä. Koska Yksi päivä mediaa -kirjoitushankkeen ohje kehottaa kirjoittamaan mediankäytöstä juuri 29.1.2001, mediapäiväkirjoille tavallisin rakenne on päivänkulusta kirjoittaminen aamusta nukkumaan menoon kestävänä jatkumona. Tämä rakenne esiintyy mediapäiväkirjoissa niin usein, ettei ollut tarkoituksenmukaista liittää E-symbolia tarkoittamaan päivänkulun organisoitumista mediankäytön mukaisesti yleisellä tasolla ilman suoranaista yhteyttä toimintaan aktivoitumiseen.
Valtaosa ikääntyneistä lukee aamulla sanomalehteä ja katselee illalla televisiosta ainakin
kerran uutislähetyksen. Tätä en kuitenkaan luokitellut päiväohjelman organisoinniksi. Sen
sijaan esimerkiksi päivittäisen ohjelmatarjonnan tarkastelemisen etukäteen ja seurattaviksi
aiottujen ohjelmien merkitsemisen lehdestä olen analyysissä tulkinnut kuuluvaksi päiväohjelman organisoinnin luokkaan, josta esimerkin tarjoaa vuonna 1927 syntyneen miesinformantin murteellinen narratiivi.
Metia ottaa eläkeläesen kiikkuusa. Se antaa päevälle kehykset, jopa sisällön. Ensin televisioja ratio-ohjelmien rengastus. Siinä on rengastettuna minun torstaepäevän kehykset. (557M)

Analyysissä muodostetut luokat eivät ole yksiselitteisesti keskenään toisensa poissulkevia. Kun esimerkiksi ravinto, liikunta ja terveys esiintyvät jossakin narratiivissa yhteydessä toisiinsa, olen luokitellut kyseisen narratiivin siinä eniten esiintyvän toimintaan aktivoitumisen alan mukaisesti joko ravinnon tai liikunnan ja terveyden luokkaan. Yhtäältä
myös liikunnan ja terveyden kytkeminen toisiinsa olisi ollut mahdollista jättää tekemättä.
Tällöin olisi kuitenkin jäänyt tulkinnanvaraisuutta siihen, miten luokittaa yksittäisiä narratiiveja, joissa asiat liitetään erottamattomasti toisiinsa.
Ratkaisua tulosluvussa esitettävään luokitteluun päätymisestä voidaan perustella luokittelun pitämisellä riittävän selkeänä analyysiä ja myös tulosten raportointia varten. Mediapäiväkirjojen narratiivien analyysissä kaikki eri kanavia koskevat maininnat olen luokitellut nimenomaan toimintaan aktivoitumisen mukaisesti siten, että jokaiseen luokkaan voi
kuulua useita kanavia. Analyysin tarkoituksena ei ole erotella systemaattisesti, mitkä kanavat aineistossa liittyvät nimenomaisesti mihinkin toimintaan aktivoitumisen luokkaan.
Analysoin mediapäiväkirjoista myös kahta yleisluonteista ilmiötä eli tiedonhankintaa toimintaan aktivoitumisena ja mediaa oman toiminnan taustana. Niitä olen kuvannut aineistolähtöisesti pyrkimättä mediapäiväkirjojen analyysin täydelliseen kattavuuteen.

3.4.3 Kyselyaineisto
Suppean kyselyaineiston käsittelin siten, että yksittäisiin kyselylomakkeen kohtiin koostin opettajaeläkeläisten vastauksista tiivistyksen. Aineiston analyysissä olivat muuttujina
sukupuolen lisäksi kouluaste ja opetettavat aineet tai rehtorina toimiminen (ks. Liite 3).
Koko tutkimuksen toiseen vaiheen ongelmanasettelua ja empiirisen tutkimusasetelman
muotoutumista suuntasi ensimmäisessä tutkimusvaiheessa vuonna 2001 opettajaeläkeläis-
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ten kyselylomakkeisiin (Liite 7) kirjoittamista tiedoista muodostunut aineisto. Siirtyminen
opettajaeläkeläisten informaatiokäyttäytymisen tarkastelemiseen johtuukin paljolti ensimmäisen vaiheen kyselyn esille tuomista asioista, joihin kyselymenetelmällä en kuitenkaan
kyennyt tyydyttävästi paneutumaan.
Lauseet ja tätäkin lyhemmät ilmaukset (yksittäiset substantiivit tai adjektiivit, predikaatittomat tai subjektittomat ilmaisut eli lausumat, ns. ranskalaisin viivoin tehdyt ilmaisut)
ovat tutkimusyksikköinä, joita pyrin kyselyn vastauksista analysoimaan ja tulkitsemaan
esiintymisyhteydet huomioon ottaen (vrt. Weber 1990, 21–23, Pietilä 1976, 109–114).
Opettajaeläkeläisryhmän eläkkeelle sopeutumista, harrastuksia ja informaatiokäyttäytymiseen liittyviä asioita, kuten lehtien tilaamista kotiin sekä television ja radion ohjelmien seuraamista, saatoin analysoida tämän kyselyn avulla ja hyödyntää kyselyä pitkittäistutkimuksen tarpeisiin.
Vuoden 2001 kyselyaineisto valaisee opettajaeläkeläisten mediarepertuaarien muotoutumista. Tämän vuoksi luin tutkimuksen toisessa vaiheessa heidän kyselyvastauksensa uudelleen, nyt eläkkeellä olon ajan mediarepertuaarien kuvauksina. Vertaamalla niitä haastatteluaineistoon sekä tieto- ja viestintätekniikan taitoja kartoittavaan, vuonna 2004 kerättyyn
kyselyaineistoon (Liite 3) toteutui eri aikoina koottujen aineistojen triangulaatio. Tutkittavat täyttivät lomakkeet erittäin huolellisesti, ja tämän takia kyselyaineisto on sekä kattava
että sisällöltään rikas.

3.4.4 Lauseentäydennysaineisto
Lauseentäydennystehtävä oli yksi menetelmätriangulaation osa tutkimuksen molemmissa
vaiheissa. Pitkittäistutkimuksen mahdollistama vertailu toteutui siten, että käsillä olevassa tutkimuksessa saatoin vertailla opettajaeläkeläisten vuonna 2004 tuottamaa lauseentäydennysaineistoa vuoden 2001 lauseentäydennyksiin.
Vuoden 2004 haastattelujen yhteydessä annoin opettajaeläkeläisille 17 lauseen alkua sisältävän tehtävälomakkeen kotona täytettäväksi (ks. Liite 4). Kaikki heistä palauttivat lomakkeen postitse täydennettyään jokaisen lauseen alun.
Aluksi luin kaikki jokaisen opettajaeläkeläisen yksittäiseen lauseen alkuun kirjoittamat
täydennykset. Niistä muodostui kokonaiskuva esiin nousseista asioista. Tämän jälkeen kokosin aineiston yksityiskohtaisempaa analyysiä varten kokonaisuuksiksi, joissa lauseentäydennykset 1–3 (eläkkeelle siirtyminen ja eläkkeellä oleminen yleisesti), 4–7 (eläkeläiseksi sopeutuminen), 8–16 (tiedonhankinta ja informaatiokäyttäytyminen) ja 17 (onnellisuus ja tyytyväisyys) muodostavat kukin oman temaattisen kokonaisuutensa.
Analyysin yhtenä muuttujana on informanttien sukupuoli. Jos aineistossa on siihen liittyviä havaintoja, käsittelen niitä asiayhteyksissään. Silloin kun tarkastelun kohteena olevassa ilmiössä ei näytä olevan ilmeistä sukupuolten välistä eroavuutta, en mainitse vastaajan sukupuolta.
Analyysi toteutui aineistopohjaisen induktion periaatteella siten, että tein lauseentäydennyksissä ilmaistujen asioiden aineistoperustaisen luokittelun. Ensimmäisten kolmen
lauseen alun täydennyksissä, jotka liittyvät eläkkeelle siirtymiseen ja eläkkeellä olemiseen
yleisesti, aihepiireistä ajankäyttö esiintyy 17 kertaa, terveys 10, harrastukset 10, perheenjäsenet 8 ja vapaus tarkemmin täsmentymättömänä 4 kertaa.
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Seuraavat esimerkkilauseet havainnollistavat analyysin tekoa. Lauseen perässä oleva
kirjainsymboli osoittaa, mihin aihepiiriin lauseentäydennyksen ilmaisema asia on luokiteltu (A = ajankäyttö, H = harrastukset, P = perheenjäsenet, T = terveys, V = vapaus tarkemmin täsmentymättömänä). Seuraavat lauseentäydennykset havainnollistavat analyysin
suoritustapaa:
1. Eläkeiän lähestyessä mietin eniten
mukavaa on terveenä aloittaa uusi elämä (Kalevi) T
miten saan mielekkäällä tavalla aikani kulumaan (Erkki) A
mitä kaikkea on mahdollista harrastaa, kun työ ei enää häiritse (Ritva) H
miten mukavaa on olla ilman aikataulua (Maria) A

2. Parasta kuluneessa eläkkeellä olon ajassa on ollut
ajan käytön vapaus (Kalevi) A
vapaus tehdä, mitä haluaa. Minuuttiaikatauluun tottunut arvostaa myös aikataulullista
vapautta päivien sisällöllisen valinnanvapauden lisäksi. On ollut aikaa harrastaa vieraita kieliä, monipuolista liikuntaa, mökkeilyä, penkkiurheilua ja matkustaa mielenkiintoisiin kohteisiin. Myös perhe-elämä on saanut uusia ulottuvuuksia. (Erkki) V, A, H, P
oma vapaus (Ritva) V

3. Stressin aiheita tässä elämänvaiheessa ovat
Pysyykö terveenä? Onko liikkunut tarpeeksi? Miten lapsilla menee? Enemmän mielessä olevia kuin stressinaiheita. (Anja) T, P
huoli maailmanrauhasta, ihmisten mittaamattomasta kärsimyksestä poliittisten, taloudellisten
ja terveydellisten syiden vuoksi. Erilaiset infektiosairaudet, terrorismi ja sodat ovat vielä 3.
vuosituhannella tätä päivää. – Omakohtaiset stressin aiheet ovat tulevaisuuteen liittyviä ja
pelkoperäisiä: saanko minä ja läheiseni olla terveitä? (Erkki) T, P
eipä ole juuri stressin aiheita! Tietysti on aina huoli perheen jäsenistä, että he selviäisivät elämän karikoista. (Marjatta) P

Luokittelu osoittautui kattavaksi, sillä ainoastaan kaksi lauseentäydennystä (N = 39) jäi
sen ulkopuolelle. Ne ovat “Eläkeiän lähestyessä mietin eniten” -lauseen alun jälkeen
Helenan ja Tapion kirjoittamat lauseentäydennykset: mikä nyt on elämäni tarkoitus, päämäärä (Helena) ja normaalirutiineja; eläkkeelle jäänti tuli yllätyksenä ennen aikojaan
(Tapio).
Harrastuksiksi tulkitsin eksplisiittisesti tuon sanan sisältävien mainintojen lisäksi myös
esimerkiksi mökin kunnossapidon ja musiikin kuuntelun, jotka tulivat esiin selkeästi kyseisten informanttien haastatteluissa. Tässä aineistotriangulaatio tuki analyysin tekemistä.
Samoin Anjan kirjoittaessa voivansa tehdä aina, mitä haluaa luokittelin tämän ilmauksen
harrastuksiin sillä perusteella, mitä hän kertoi haastattelussa. Tätä tulkintatapaani voi perustellusti arvostella, mutta ratkaisuani tukee informantin toisaalla aineistossa ilmaisema
sitoutuneisuus harrastuksiinsa.
Tämän jälkeen seurasi kolmen ensimmäisen lauseen alun lauseentäydennysten vertailu
tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2001 kerättyyn aineistoon. Aineiston analyysi ja tulkinta ovat tässä lukutavassa toisistaan erottamattomia. Analyysin ja tulkinnan
avainkysymys on siinä, miten lauseentäydennyksissä heijastuu muutoksen kokeminen
eläkkeelle siirtymisen elämänvaiheessa.
Lauseentäydennysten analyysi jatkui seuraavaksi lauseiden 4–7 alkujen analyysillä.
Niissä opettajaeläkeläisten lauseentäydennykset kuvaavat eläkeläiseksi sopeutumista ja
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kysymystä, miten kohdata vaikeita ongelmia. Kohtien 4–7 lauseentäydennysten vertailuun
en soveltanut induktion perusteella tehtävää luokittelua sen takia, että lauseentäydennykset
olivat hyvin heterogeenisiä. Osa niistä oli yleisluontoisia ja lyhyitä ilmauksia. Muutamat
informantit kirjoittivat lauseentäydennyksensä omakohtaisesti ja käyttivät yksityiskohtaista esitystapaa. Informanttien yksityisyyden suojeleminen osoittautui näiden lauseentäydennysten kohdalla tärkeäksi. Seuraavat ovat esimerkkejä erityyppisistä lauseentäydennyksistä:
4. Elämänmuutoksena eläkkeelle siirtyminen
on ollut miellyttävä ja odotettu kokemus (Antero)
on mahtavaa (Maria)
oli erittäin suuri ja arvaamaton. Etukäteen valmistautumattomana ja kesken lukuvuotta työt
lopettaneena en uskonut tulevani kokemaan epämieluisia tarpeettomuuden tuntemuksia,
jotka ilmenivät mm. sosiaalisten kontaktien kartteluna, keskittymis- ja jopa unihäiriöinä.
Onneksi kesäaika katkaisi tilanteen ja syksy alkoi opiskelulla ja jumpilla. (Erkki)
Ei ole tiukkaa aikataulua. Perjantai-illan HUUMA ja sunnuntai-iltapäivän STRESSI ovat
pois. Pidin silti työstäni. (Anneli)

Käsittelin opettajaeläkeläisten jokaiseen neljään lauseen alkuun kirjoittamat lauseentäydennykset sisällönanalyyttisesti kokonaisuuksina. Tällä menetelmällä valottuu eri puolia sekä eläkeläiseksi sopeutumisen kokemuksista että vaikeiden asioiden käsittelytavoista.
Tiedonhankintaa ja sitä laajemmin myös informaatiokäyttäytymistä käsittelevät lauseen
alut 8–16/18 (ks. taulukko 5). Opettajaeläkeläisiltä eri menetelmillä saatujen tietojen vertaileminen, niiden sisäisen johdonmukaisuuden ja muodostuvan informaatiokäyttäytymisen kokonaiskuvan tutkiminen toteutui kolmen menetelmän eli lauseentäydennystehtävien,
haastattelujen ja kyselyjen triangulaationa.
Taulukko 4. Lauseentäydennystehtävien tiedonhankintaan ja informaatiokäyttäytymiseen
liittyvät lauseen alut.
Lauseentäydennystehtävä vuonna 2004
- lauseen alut 8–16

Lauseentäydennystehtävä vuonna 2001
- lauseen alut 8–18

8) Entisenä opettajan koen tiedon hankkimisen
9) Internet on
10) Tietotekninen osaamiseni tuntuu minusta
11) Televisio on tiedonlähteenä
12) Jatkuva ajan tasalla pysyminen tietoyhteiskunnan kehityksessä tuntuu minusta
13) Suurimpina esteinä tietoverkkojen ja tietotekniikan käytölle näen omalla kohdallani
14) Eniten hyötyä tietotekniikasta minulle on ollut
15) Tällä hetkellä ajankohtaisia asioita, joista tarvitsen tietoa ja hankin sitä, ovat
16) Uusien tietoteknisten taitojen opiskelu tuntuu
minusta

8) Entisenä opettajan koen tiedon hankkimisen
9) Parhaita kokemuksia tietokoneiden kanssa työskentelystä olen saanut
10) Tietotekninen osaamiseni tuntuu minusta
11) Tietoyhteiskunnasta puhuminen tiedotusvälineissä saa
minut
12) Jatkuva ajan tasalla pysyminen tietoyhteiskunnan
kehityksessä tuntuu
13) Suurimpina esteinä tietoverkkojen ja tietotekniikan
käytölle näen
14) Eniten hyötyä tietotekniikasta minulle on ollut
15) Internet on
16) Uusien tietoteknisten taitojen opiskelu tuntuu minusta
17) Tietoa terveydestä ja terveellisistä elämäntavoista
18) Luotettavaa tietoa sairauksista

Lauseentäydennystehtävissä neljä kohtaa liittyy tietotekniikkaan. Tutkimuksen toisessa
vaiheessa aineiston analyysissä tietotekniikan aihepiiri liittyi yleisesti opettajaeläkeläisten informaatiokäyttäytymiseen. Myös opettajaeläkeläisten tietoyhteiskunnasta esittämät
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käsitykset tuottivat aineistoa, jolla on yleisesti heidän informaatiokäyttäytymisensä
ymmärtämiseen liittyvä merkitys.
Vertailtavana olevina aikoina vuonna 2004 ja vuonna 2001 opettajaeläkeläiset olivat
täydentäneet lauseet jokseenkin yhdenmukaisesti. Tämän vuoksi näiden lauseen alkujen
analysoimisessa riitti yhteenvedon omainen koonti.
”Internet on ” -lauseen luokittelin analyysissä sen mukaan, miten niissä luonnehditaan
Internetiä. Induktiivisesti aineiston perusteella jaoin luonnehdinnat yksinomaan myönteisiin, yksinomaan kielteisiin sekä sellaisiin, joissa Internetiä luonnehditaan sekä myönteisesti että kielteisesti. Tämä analyysin tulokset olen esittänyt alaluvussa 4.4, jossa käsittelen
Internetiä osana opettajaeläkeläisten mediarepertuaaria.
Lauseentäydennystehtävä ”Olen onnellinen ja tyytyväinen elämääni, kun” liittyy itsearviointitehtävään. Opettajaeläkeläisten kokemaa onnellisuutta mittaavan itsearviointitehtävän rinnalla lauseentäydennystehtävä antaa opettajaeläkeläisille mahdollisuuden kuvata
omin sanoin kokemaansa onnellisuutta ja tyytyväisyyttä. Aineiston sisällön analyysin tein
induktiivisesti muodostamalla luokat lauseentäydennyksissä useimmin esiintyneistä.
Pulmalliseksi osoittautui yksittäisiä konkreettisia asioita sisältävien lauseentäydennysten analyysi ja tulkinta. Esimerkiksi harrastaminen onnellisuuteen ja tyytyväisyyteen kuuluvana asiana ilmaistaan aineistossa eksplisiittisesti kaksi kertaa: kerran harrastus-sanan
monikon partitiivilla ja toisen kerran harrastaa-verbin infinitiivillä.
olen vielä kohtalaisen terve, perhe on koossa, on hyviä ystäviä ja kivoja harrastuksia. (Leena)
ei välttämättä tarvitse briljeerata tiedoilla ja saa harrastaa monia mukavia asioita mielin määrin. (Tapio)

Tulkinnanvaraisiksi jää kuitenkin se, kuuluvatko sellaiset opettajaeläkeläisten ilmaisemat asiat, kuten kesäasunto, oma auto, matkustelu, tietokone tai itsensä toteuttaminen harrastusten piiriin. Luokittelua ei tällaisesta tulkinnanvaraisuudesta johtuen kannattanut tehdä harrastusten osalta yksityiskohtaiseksi, vaan edellä mainittuja terveyden ja perheenjäsenten luokkien tapaan tein analyysin yleisellä tasolla, jolloin luokituksena oli harrastukset.
Opettajaeläkeläisten kokema onnellisuus ja tyytyväisyys lauseentäydennysaineiston
analyysissä liittyvät myös itsearviointitehtävän tuloksiin, jotka ovat alaluvussa 4.5. Empiirisen tutkimusasetelman menetelmistä lauseentäydennystehtävä (Liitteet 4 ja 8) osoittautui
projektiivisena menetelmänä käyttökelpoisiksi ilman minkäänlaista tilastollista analyysia,
aivan niin kuin Suutama (1995, 78) oli ennakoinut. Lauseen täydentäminen mieleen tulevilla ajatuksilla soveltuu laadulliseen tutkimukseen ja tässä tutkimuksessa se täydentää menetelmäarsenaalia tavalla, jollaista ei informaatiotutkimuksessa aiemmin ole toteutettu.

3.4.5 Itsearviointiaineisto
Kolmentoista opettajaeläkeläisen itsearvointitehtävän vastausten analyysi noudattaa
aiemmassa suomalaisten onnellisuutta käsittelevässä tutkimuksessa käytettyä menettelyä
(Tanskanen ym. 2003). Itsearviointitehtävän pistemäärien vaihteluväli on 0–75 pistettä ja
pistemäärän kasvaessa onnellisuus lisääntyy. Tanskanen ym. (2003) määrittelevät onnelli-
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siksi ne, joiden saama pistemäärä on 67 tai enemmän. Tähän pistemäärään vertaan opettajaeläkeläisten saamia pistemääriä. (Ks. alaluku 4.5.)
Itsearviointitehtävänä käytetyn The Depression-Happiness Scale -mittarin reliabiliteettia ja validiteettia on tutkittu aiemmin (Joseph & Lewis 1998) ja ne on osoitettu hyviksi.
Tästä näkökulmasta mittarin käyttöä tässä tutkimuksessa voi pitää perusteltuna. Kaikkien
13 opettajaeläkeläisen saamia pistemääriä voidaan verrata Tanskasen ym. (2003) väestökyselyssä 25–64-vuotiaiden suomalaisten saamien pistemäärien keskiarvoon. Itsearviointitehtävän väitteiden (ks. Liite 5) arvioiminen asteikolla 0–3 on teknisesti helppoa, ja saadun
yhteispistemäärän laskeminen on yksinkertaista.

III osa: Tulokset
Tutkimuksen kolmas osa koostuu tulosten esittelystä ja pohdinnasta. Luvussa 4 opettajaeläkeläisten mediarepertuaareja tarkastellaan heidän koko elämänkulkunsa kattavana
ajanjaksona. Tämän jälkeen käsitellään eläkkeelle siirtymisen vaiheen informaatiokäytäntöijä ja luonnehditaan opettajaeläkeläisten ryhmää laadullisen tutkimuksen kohteena.
Tutkimusprosessin kuluessa empiirisestä aineistosta nousi esiin toimintaan aktivoitumiseksi määriteltyjä ilmiöitä. Luvussa 5 kootaan yhteen toimintaan aktivoitumista kuvaavat tutkimustulokset opettajaeläkeläisten ja mediapäiväkirjan kirjoittaneiden ikääntyneiden suomalaisten osalta. Lisäksi arvioidaan toimintaan aktivoitumisen käsitettä sekä luonnehditaan mediapäiväkirjan kirjoittajia informantteina.
Tutkimuksen päättää pohdinta luvussa 6. Siinä käsitellään aluksi tutkimuksen aihetta ja
keskeisiä näkökulmia. Tämän jälkeen arvioidaan sovellettuja tutkimusmenetelmiä ja saatuja tuloksia. Lopuksi kootaan johtopäätöksiä ja esitetään jatkotutkimuskohteita.

4 Opettajaeläkeläisten mediarepertuaarit ja
informaatiokäytännöt
Opettajaeläkeläisten mediarepertuaarien muutosten taustana on suomalaisen viestintäkentän kehitys 1930-luvulta 2000-luvun alkuun. Opettajaeläkeläisten mediarepertuaarien
muotoutumista en tarkastele viestintäsosiologisesti, vaan nostan esille sellaisia suomalaisen viestintäkentän yleisiä piirteitä, jotka ovat heijastuneet tutkittavien opettajaeläkeläisten elämänkulkuun. Tällainen on esimerkiksi säännöllisen televisiotoiminnan alkaminen
Suomessa vuonna 1958 (Yleisradio 1926–1996, 136). Tekemieni valintojen perusteluna
on käsiteltävän asian esiintyminen toistuvasti opettajaeläkeläisten elämäntarkasteluissa ja
sen vaikutus arjen informaatiokäyttäytymiseen. Näin pyrin valottamaan laadullisen
aineiston analyysillä opettajaeläkeläisten kokemusten moninaisuutta.
Opettajaeläkeläiset edustavat lähes tasaisesti kaupungissa ja maaseudulla kasvaneita.
Heidän lapsuutensa kotipaikkakunnat jakaantuvat siten, että heistä seitsemän varttui maaseudulla. Pieni tai keskisuuri kaupunki oli kuuden kasvuympäristönä. Alueellisesti lapsuuden kodit sijaitsivat eri puolilla Suomea, Lappia lukuun ottamatta. Yhden opettajaeläkeläisen koti jäi toisen maailmansodan jälkeen Suomen itärajan taakse Karjalaan. Seitsemän opettajaeläkeläisen lapsuuden koti oli Oulussa tai sen ympäristökunnissa. Muiden
asuinpaikat sijaitsivat Etelä-Pohjanmaalla, Hämeessä, Keski-Suomessa, Savossa ja Satakunnassa.
Tarkastelussa kiteytyvät opettajaeläkeläisten informaatiokäyttäytymisen keskeiset elämänkululliset piirteet sekä mediarepertuaareissa vuosikymmenten aikana tapahtuneet
muutokset. Erityisesti eläkkeelle siirtymisen vaiheen tulkintaan sovellan McKenzien
informaatiokäytäntöjen mallia pyrkiessäni selittämään itse kunkin mediankäyttöä ja informaatiokäyttäytymistä.
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4.1 Lapsuus
Kyläilylle otollisia informaatiomaaperiä
Lapsuuden kodin sosioekonominen tilanne heijastuu selvästi opettajaeläkeläisten retrospektiivisessa elämäntarkastelussa. Enemmistön koti oli taloudellisesti suhteellisen vakavarainen, millaiseksi kotiaan kuvaili kahdeksan informanttia. Maaseudulla lapsuutensa
viettäneistä neljän koti oli aineellisilta puitteiltaan vaatimaton. Kaupungissa asuneista
yksi kuvasi kotiaan vaatimattomaksi. Esimerkiksi vanhimman haastatellun, Erkin, lapsuuden mediarepertuaari on askeettisen niukka.
Mää oon pikkutilallisen poika Karjalasta [nimetty paikkakunta] maalaiskunnasta. Enhän
minä muista että meillä olis ollu edes radiota. Radion yleistyminenhän tapahtui 20-luvun
loppupuolella. Mää oon syntyny -33 enkä muista että meillä ois ollu mun varhaislapsuudessa lehtiäkään. Tietokirjallisuus, sitä edusti almanakka ja Raamattu, eipä juuri muuta. Ja
virsikirja.

Esimerkki kuvaa ääritapausta. Kaikki muut haastatellut opettajaeläkeläiset muistelevat
lapsuuskodin mediarepertuaarin Erkin kuvausta rikkaammaksi. Kotiin tilattiin vähintään
sanomalehti, ja siellä oli useimmiten radiokin. Tiedonvälityskanavien puutteen tai nykyistä vähäisemmän määrän korvasi suurelta osalta kyläily. Opettajaeläkeläiset muistelivat,
miten ihmisiä kävi kotona, ja myös oman perheen jäsenet kyläilivät naapurien ja muiden
ihmisten kodeissa.
Vieraisilla käymisen eli kyläilyn voi määritellä informanttien lapsuudessa tavalliseksi
informaatiokäyttäytymisen ilmentymäksi, jota voi analysoida ja kuvata informaatiomaaperän käsitteen avulla. Kyläiltäessä ihmiset saattoivat sekä hankkia tietoa että saada sitä
satunnaisesti, kun oltiin kokoontuneina yhteen jonkun läsnäolijan kotiin ilman että
kokoontumiselle olisi ollut jokin ennalta määritelty aihe tai syy. Perhe muodostikin tavallisesti yhteisön, jossa ihmisiä kävi kylässä ja perheenjäsenet myös kyläilivät muiden
luona. Tapion narratiivin perusteella hänen perheessään kyläily oli tavallista.
Kylässä käytiin aika paljonkin, vaikkei ollu autoja ja matkatkin oli pitempiä, sanotaan että
muutamien kilometrien päähän kuitenkin. Kyläiltiin aika lailla.

Opettajaeläkeläiset eivät yleensä palauttaneet mieleensä lapsuuden ajalta tarkkoja muistikuvia keskustelujen sisällöistä, vaan heidän elämäntarkastelunsa paljasti Annelin ja Veikon luonnehdintojen kaltaisia yleisempiä arvioita kyläilystä sekä ystäväpiirin laajuudesta
ja merkityksestä.
Ihmiset tulivat kylään, tieto kuluki sillä tavalla, ja mielipiteet. Ei se semmosta ollut että kutsutaan ja laitetaan sitä ja sitä, muulloin ei missään tapauksessa mennä. Sitä poikettiin
kylään. Se sopi. (Anneli)
Oli aikaa ihmisten kans keskustella. Ja mahollisesti ystäväpiirikin oli entisaikaan jopa laajempi kuin nykyään. Sanosin että ajalle oli ominaista se että oltiin enemmän riippuvaisia
muista ihmisistä ja silloin ystäväpiirikin oli laajempi. (Veikko)

Anneli kuvailee myös sitä, miten informaation aktiivisen etsinnän informaatiokäytäntö
toteutui kyläiltäessä. Henkilölähteen luo hakeutumisen syynä saattoi olla kyseisen henkilön asiantuntemus tai hänen kauttaan saatava tieto.
Meiltä mentiin myös, varsinkin jos oli joku asia mielessä, niin sen jo mennessään tiesi,
mihin mennään keskustelemaan. Kylässä käynnit, ihmisten tapaaminen. Se on surullista,
mutta se on jäänyt pois. Siinä on tapahtunut muutos.
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Kyläilyyn sopivat informaation aktiivisen etsinnän lisäksi myös muut informaatiokäytännöt. Myös lapset saivat informaatiota henkilölähteistä aktiivisesti etsien eli kysymällä toisilta ihmisiltä. Informaation aktiivisen seurannan informaatiokäytäntö ilmeni siinä, miten
lapsilla saattoi olla tapana seurata etenkin häntä itseään vanhempien ihmisten keskusteluja. Opettajaeläkeläisten narratiiveissa ei ole esimerkkejä kohdentumattoman havainnoinnin informaatiokäytännöstä. Ajallinen etäisyys saattaa vaikuttaa siihen, ettei tällaisia
satunnaisia informaation saamisen tilanteita kyetä palauttamaan mieleen vuosikymmenten jälkeen. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, ettei sellaisia olisi ollut. Aikuiset, nuoret ja
toiset lapset saattoivat myös toimia ikään kuin portinvartijoina, jolloin kyläiltäessä myös
informaation saaminen toisen kautta oli luontevaa.
Lehtien ja kirjojen lukeminen
Lähes poikkeuksetta lapsuuden kotiin tilattiin maakunnallinen sanomalehti. Yhteensä
kahdeksan eri maakunnallista lehteä mainittiin. Viisi opettajaeläkeläistä perusteli perheen
lehtivalintoja myös poliittisen kannan mukaan. Heistä neljä luonnehti kotiaan porvarilliseksi tai oikeistolaiseksi, ja heidän perheissään luettiin Uutta Suomea. Vain yhden perheeseen tuli työväenaatteen vasemmistolainen Kansan Tahto.
Informantit muistelivat oman lehtien lukemisensa ennen oppikouluikää olleen
vähäistä. Ainoastaan sarjakuvia seurattiin säännöllisesti. Antero muisti käyneensä naapurissa lukemassa sellaisia sarjakuvia, jotka ilmestyivät muissa kuin hänen kotiinsa tilatuissa lehdissä.
Vielä näistä lukemisista, niin sarjakuvat mää luin hyvin tarkkaan. Luvin ne meidän lehtien
sarjakuvat ja naapuriin tuli Maaseudun tulevaisuus, niin mikä se nyt oli Rip Kirby.

Informaatiokäytäntönä Anteron sarjakuvien lukeminen on selvästi aktiivista seurantaa,
mutta sen voi tulkita myös aktiiviseksi etsinnäksi. Sitä se on ainakin silloin, kun kyseessä
on ollut jatkotarina, jonka etenemistä sarjakuvassa hän on seurannut.
Ja toiseen naapuriin tuli Vaasa-lehti ja sekin piti käydä lukemassa joka päivä, nimenomaan
sarjakuvat.

Viiteen kotiin tilattiin Suomen Kuvalehti. Toiseksi yleisin aikakauslehdistä oli Kotiliesi,
jonka neljä opettajaeläkeläistä muisti lapsuudessa tulleen kotiinsa. Keskimäärin perheessä säännöllisesti luettujen sanoma- ja aikakauslehtien kokonaismäärä oli 2,3. Vaihtelu on
suurta: johonkin kotiin ei tullut yhtään lehteä, kun toiseen niitä saattoi tulla viisi tai kuusi. Lehtien lukemisessa lasten yhtenä informaatiokäytäntönä oli aktiivinen seuranta, jota
ilmentää esimerksi Helenan ihastus Kotilieden Kieku ja Kaiku -sarjakuvaan, joka on
hänestä lapsesta lähtien ollut hirveen ihana ja jota hänellä jo lapsena oli tapana lukea.
Kohdentumattoman havainnoinnin kautta lehdistä tai kirjoista saadusta informaatiosta ei
muisteluissa ole esimerkkejä.
Jopa niin konkreettisen asian kuin sisätilojen valaistuksen yhteys kirjojen ja muun painetun aineiston lukemiseen kotona nousee esiin elämäntarkastelussa. Tapion lapsuudessa
lukeminen kotioloissa ei tämän vuoksi voinut olla kovin omaehtoista.
Kyllä sitä ajoissa pantiin nukkumaan ja sähköä säästettiin. Eikä se lukuvalokaan ollut hääppönen. Tosiaan lapsuudessa öljylampun ja kaasuvalon valossa on luettu, mitä on luettu.
Kyllä se määräyty siitä, milloin isä kaasulampun sammutti. 60-luvun alkupuolella tuli [paikkakunta] sähkövalot, sittenkin vain yks semmonen.
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Tapion muistikuva on poikkeuksellinen verrattuna muiden opettajaeläkeläisten muistoihin kirjoista ja lukemisesta. Lapsuuden mediarepertuaareissa kirjat esitetään yhtäältä
yleistyksinä, kuten tyttökirjat, ja toisaalta yksilöityinä muistikuvina jostakin tietystä kirjasta merkittävänä lukukokemuksena. Tyttökirjojen kaltaisia yleisiä mainintoja saivat
satukirjat ja intiaaniromaanit. Yksittäisiä kaunokirjallisia teoksia aineistossa edustavat
informanttien sanoilla Pekka Töpöhäntä, Kalevala, Välskärin kertomukset, Pieni runotyttö, Robinson Crusoe ja Punainen pilvi -intiaaniromaani. Lapsina opettajaeläkeläiset eivät
hakeneet näistä kaunokirjallisista teoksista informaatiota siten, että informaatiokäytäntöjen käsitteitä voi luontevasti soveltaa niiden lukemiseen.
Tietokirjoista mainitaan Urheilun pikkujättiläinen, Olympiakisojen historia ja Maatalouden pikkujättiläinen. Niiden lukemiseen soveltuvat informaatiokäytännöistä aktiivinen etsintä ja aktiivinen seuranta, mitä Seppo havainnollistaa kerronnallaan.
Meillä poikien kanssa oli tapana kilpailla urheilutietämyksestä. Silloin luettiin Urheilun pikkujättiläistä hyvin tarkkaan, ja kaikkea urheiluun liittyvää kirjallisuutta.

Myös Anterolla on muistoja urheilua käsittelevän tiedon aktiivisesta seuraamisesta.
Minun ja vanhemman veljen kaikista luetuin kirja oli, isä toi sen jostain reissultaan, Olympiakisojen historia. Sen minä luin moneen kertaan. Se kuluki meijän käsissä, niin että se
meni ihan repaleiseksi. Me on yritetty ettiäki sitä, mutta me ei oo löydetty sitä mistään. Voit
kysellä näistä 20-30-lukujen olympialaisista, niin mää muistan niistä aika paljon vieläkin.
Se oli tärkee ja mielenkiintonen.

Tiedon aktiivisen etsinnän ja aktiivisen seurannan lisäksi Sepon ja Anteron narratiivit voi
tulkita myös kohdentumattomaksi havainnoinniksi silloin, kun jotakin teosta selaillaan
satunnaisesti. Sellainen on voinut liittyä edellä kuvattuun poikien keskinäiseen kilpailuun
urheilutietämyksestä heitä vain muuten vähäisessä määrin kiinnostaneiden lajien osalta.
Kirjasto
Opettajaeläkeläisistä seitsemällä kirjastonkäyttö tuli tavaksi jo lapsuudessa. Seppo muistaa tarkasti jopa ensimmäisen lainaamansa kirjan kansikuvan.
Muistan jopa ensimmäisen kirjan, jonka lainasin. Oisinko kavereitten kanssa sitten menny.
Oli ehkä mua pari vuotta vanhempia. Muistan sen kirjan, aattele, vielä, sen nimi oli Punainen pilvi, intiaanikirja, jossa kannessa rattasti intiaani valkosella hevosella, jonka kylkeen
oli painettu punainen kädenjälki.

Kirjastonkäyttö lapsuudessa jakautui siten, että kirjastoa muistetaan käytetyn suhteellisen
runsaasti tai ei juuri ollenkaan. Anjan toteamus, jonka mukaan kirjastoa ei käytetty ollenkaan, on yksiselitteinen. Toisaalta kirjasto saattoi maaseudulla toimia kansakoulun yhteydessä ja merkitä lähinnä jonkinlaista kirjavalikoimaa. Tästä esimerkkinä on Tapion muistelu omasta ja vanhempiensa suhteesta kirjastoon.
Minä ainakin luin sen koulun kirjaston läpi. Se oli yks kaapillinen kirjoja, ehkä liioiteltua
sanoa. Ahkerasti luin ja nautin lukemastani. Vanhemmat ei käyttäny. Isäkin oli sodan käyny
ja työn raskaan raatama, sairaalloinen oli myöskin. Ei ollu paukkuja ihan tämmöseen.

Vanhempien kanssa kirjastossa ei juurikaan käyty yhdessä. Kirjasto oli lähes yksinomaan
lainasto eikä opettajaeläkeläisillä ole muistikuvia siitä, että kirjastossa olisi vietetty aikaa
lehtiä lukien tai muuten oleskellen. Informaation aktiivinen etsintä ja seuranta eivät juuri
narratiivien perusteella näytä liittyneen kirjastonkäyttöön opettajaeläkeläisten lapsuuden
aikaisessa informaatiokäyttäytymisessä. Myöskään kohdentumattoman havainnoinnin

83
informaatiokäytännöstä ei muisteluissa ole esimerkkejä. Sen sijaan informaation saamisesta toisen henkilön kautta on Ritvan esimerkki äitinsä ja naapurin emännän lukemisharrastuksesta.
Koulun kirjasto oli, silloin sieltä lainattiin. Sekin loppu siihen neljänteen luokkaan. Äitillä
oli itellä aika paljo kirjoja. Naapurissa oli emäntä joka tosissaan paljo luki, niin ne vaihteli
niitä kirjoja. Luulen että se [henkilön nimi] haki kyllä kaupungin kirjastosta, ja sitte äiti luki
niitä samoja sitte yösyvännä. Jalna-sarjat ja mitä niitä liene sitte ollu, ja Helena-sarjat, joitaki semmosia.

Ritvan kuvaamaa naapurin emännän kirjastonkäyttöä voi luonnehtia portinvartijana toimimiseksi. Hänen kauttaan Ritvan äiti sai luettavakseen kirjaston kirjoja. Myös Marian
perheen ystäväpiiriin kuului henkilö, joka lainasi kirjoja kirjoja sekä Marian vanhemmille että heidän lapsilleen ja toimi siten eräänlaisena lukukokemusten portinvartijana.
Radio lapsen kokemana
Radioon liittyviä muistoja opettajaeläkeläisillä on runsaasti ja ne painottuvat lapsuuden ja
nuoruuden aikaan. Yleensä tiedettiin ennalta melko tarkasti radiosta kuunneltujen ohjelmien esitysajat ja radio avattiin jotakin tiettyä ohjelmaa varten. Sepolle radio oli tiedotusväline, joka oli aina.
Radio oli aina, sieltä kuunneltiin. Se oli tärkeä tiedotusväline.

Anteron muistikuvissa Suomen Tietotoimiston uutisten lähetyksen kuunteleminen vertautuu jumalanpalvelukseen.
Minulla on semmonen mielikuva, että radiouutiset oli hyvin tärkeät vanhemmalle väelle.
Silloin piti lasten olla hiljaa. Se oli vähän niin kuin jumalanpalvelus, kun tuli STT:n uutiset.

Kaleville radio oli kova sana lapsuudessa.
Radio oli kova sana. Sen omaksu pikku muksuna.

Lauantain toivotut levyt on radiouutisten jälkeen useimmiten esille tullut ohjelma, jota
kuunneltiin säännöllisesti. Kotiaskareet niin maaseudulla kuin kaupunkioloissakin saatettiin järjestää niin, että esitysaikaan oltiin radiovastaanottimen lähettyvillä. Lauantain toivottuja levyjä kuunneltiin seitsemän haastatellun lapsuuden perheessä säännöllisesti,
mikä ilmentää informaation aktiivista seurantaa. Markus-sedän lastentunnit mainitsi heistä viisi samoin kuin ohjelmasarjan Kalle Kustaa Korkki. Neljä mainintaa tuli urheilulähetyksille, ja selostajat Pekka Tiilikainen ja Paavo Noponen mainittiin nimeltä.
Kuunnelmat mainittiin yleisesti kahta haastattelua lukuun ottamatta. Mieleenpainuvina kokemuksina lapsuuden ajalta pidettiin kuunnelmia 10 pientä neekeripoikaa, Nimeni
on Cox ja Könninkello. Ne ovat kuvaavia esimerkkejä informaation aktiivisesta seurannasta, johon jatkokuunnelmat tarjosivat tilaisuuksia. Kuunnelmilla oli perhettä yhdistävä
vaikutus; saattoihan radiovastaanotin olla perheen kokoava keskipiste asunnossa. Samoin
kuin kyläilyssä tässä korostuu informaatiokäyttäytymisen yhteisöllinen luonne. Radion
asiaohjelmista on uutisten lisäksi haastateltujen mieleen jäänyt parhaiten yhteiskunnallinen ohjelma Pienoisparlamentti.
Vaikka radion ympärille saattoi kokoontua koko perhe, lapset eivät tällöin olleet aloitteellisia. Opettajaeläkeläiset eivät muista lapsuudessaan kuunnelleensa ohjelmia omatoimisesti. Käytäntö ei näin ollen mahdollistanut lapsille omaehtoista informaation aktiivista etsintää. Aktiivisen seurannan osaltakin lapset olivat radiota kuunnellessaan jossain
määrin aikuisten varassa, koska aikuiset säätelivät portinvartijoina tämän kanavan kuun-
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telemista. Niin tiedotusvälineenä kuin teknisenä laitteenakin radio oli aikuisten hallinnassa ilman että sitä varsinaisesti perusteltiin lapsille, niin kuin Anneli kertoo.
Rajoitettiin radion kuuntelua sillä tavalla että sitä ei kerta kaikkiaan lapset aukaissu. Minä
en muista kun tosi isona aukaisseeni radion. Ei sitä mitenkään perusteltu, se ei ollu olemassa
oleva tosiasia ollenkaan. Onhan olemassa asioita, jotka on luonnollisia että lapset ei niitä.
En muista että olisin pannu radion auki ja ois oltu siitä kiukuissaan.

Kodissa ei ollut paljon kalliina pidettyjä teknisiä laitteita. Niihin ei lasten sopinut kajota.
Radiovastaanottimia kotona oli vain yksi ja sekin saattoi olla asunnossa keskeisellä paikalla niin kuin Kalevin kodissa.
Ei se kauheen itsenäistä voinu olla, kun yks radio perheessä ja keskeisellä paikalla. Kyllä
asioista oli perillä, ja niitä seurattiin.

Radio saattoi tälle käytännölle vastakkaisesti sijaita myös sellaisessa huoneessa, jossa
arkisin ei paljoa oleskeltu, kuten Anjan kodin perimmäisessä kamarissa.
Ei se ainakaan päivällä ollu auki, koska se oli siellä yhessä kamarissa, eikä siellä oltu niin
kuin nykyisin kuunnellaan.

Maria muistaa, miten radiovastaanotin saatettiin asettaa ikkunalle, josta sen ääni kantautui ulos työnteon aikana.
Radio oli melkein aina auki. … Kuunnelmia kuunneltiin ja koko perhe istui kuin tatti ja
kuunteli. Urheiluselostuksia varten nostettiin radio ikkunalle, jossa kuului jos siellä pellolla
tehtiin töitäkin.

Muistikuviin radionkuuntelusta lapsuudessa liittyy vanhempien ihmisten auktoriteetti.
Lasten piti varoa häiritsemästä uutislähetystä kuuntelevia vanhempia ihmisiä. Kodissa
lapset kuulivat vanhempiensa valitsemia ohjelmia ikään kuin kodin taustaääninä, jolloin
saattoi aktualisoitua kohdentumattoman havainnoinnin informaatiokäytäntö.

4.2 Nuoruus
Pääasiassa haastateltavat käsittelevät elämäntarkastelussaan lapsuudesta nuoruuteen siirtymistä vaiheena, jossa kansakoulusta siirryttiin oppikouluun. Se merkitsi seitsemälle
informantille asumista poissa kotoa. Heidän vanhemmilleen tästä aiheutui taloudellisia
uhrauksia. Rahaa ei riittänyt siihen, että lapselle olisi tilattu lehtiä tai hankittu oma radio.
Informaatiokäyttäytymiseen kodin ulkopuolella asuminen tiesi muutoksia, joista tavallisin oli se, että koulukortteerissa ei tarjoutunut mahdollisuutta radion kuuntelemiseen.
Tästä mediarepertuaarin kapeutumisesta Tapiolla, Anterolla ja Veikolla on omakohtaisia
kokemuksia.
Radiokin tuli vasta 60-luvulla. Oppikouluajan olin poissa kotoa. Eipä siellä ollut mahdollisuus kuunnella. Sitä oli aika lailla uutispimennossa, täytyy sanoa. (Tapio)
Lehtiä tuli, mutta radiota ei ollut mun huoneessa. Vois oikeestaan sanoa että tiedotuskanavat
väheni, kun mää sinne[naapuripitäjään täyshoitoon] menin. Eikä koulussakaan niitä ollut, ei
ajankohtaisasioita käsitelty juuri ollenkaan. (Antero)
Kesät ja pyhäajat kotona, koulukortteeri oli niinku vähän heikompaa. Ei ollu omassa huoneessa radiota. (Veikko)
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Tapion, Anteron ja Veikon tapaan kokemuksia koulukortteerista vieraiden ihmisten tai
sukulaisten luona ja siihen liittyneestä mediarepertuaarin kapeutumisesta oli myös
Anjalla, Annelilla, Marjatalla ja Ritvalla. Toisaalta viikonloppuisin ja loma-aikoina kotiin
tilatut lehdet ja radio olivat käytettävissä. Yhdenkään informantin muistoissa nuoruuden
ajasta ei korostunut mediankäytön omaehtoisuus. Päinvastoin he saattoivat hämmästellä
sitä, että ajankohtaisia asioita ei tuolloin juuri seurattu. Myöskään lehtiä ei kouluaikana
luettu säännöllisesti, osittain siitä syystä, että oli tavallista asua arkisin täysihoidossa
poissa kotoa.
Aktiivisen etsinnän ja aktiivisen seurannan informaatiokäytännöt liittyivät nuoruudessa harrastelehtien lukemiseen. Muutama muistaa lukeneensa Elokuva-aittaa, Ajan
Säveltä ja Suomen urheilulehteä. Tätä yleisluoteisemmin he kertovat lukeneensa tietoteoksia luonnontieteistä, matematiikasta ja historiasta, mihin myös soveltuvat informaatiokäytäntöinä tiedon aktiivinen etsintä ja aktiivinen seuranta. Annelia lähinnä olivat nuoruudessa matematiikka, jota hän luonnehti minun kaikkein ihanimmaksi toiminnaksi, ja
luonnontieteet.
Aloin lukea kaikkea mahdollista. Bell: Matematiikan miehiä. ... Se painottu, kun se rupes
asiapuolelle menemään, se painottu luontokirjallisuuteen ja biologiaan.

Marjatan harrastuneisuus suuntautui hänen nuoruudessaan historiaan.
Historia oli mun lempiaine. Kävin maakunta-arkistossa lukemassa niitä, esim. Ranskan vallankumous ja Egyptin historiasta, kun meillä ei ollu Kansojen historiaa. Niitä kävin lukemassa sieltä.

Haastateltavat muistelevat saaneensa nuoruudessaan merkittäviä tiedollisia ja muunkinlaisia virikkeitä luonnollisesti koulusta ja sen jälkeisistä opinnoista. Kaikki neljä informaatiokäytäntöä ovat eri tavoin toteutuneet koulunkäynnissä ja opiskelussa. Satunnaisia
informaatiomaaperiä muodostui muun muassa koulun illanvietoissa, ystävien keskinäisissä tapaamisissa sekä harrastusten parissa.
Antero ja Seppo korostivat lukeneensa nuoruudessaan kaunokirjallisuutta, minkä he
arvioivat elämäntarkasteluissaan olleen itselleen hyvin merkittävää. He nimesivät tässä
yhteydessä seuraavat nimet: F.D. Dostojevski, Albert Camus, Pentti Haanpää, Guy de
Maupassant, Anton Tsehov, Somerset Maugham, Toivo Pekkanen ja Mika Waltari. Kaunokirjallisuuden lukemista on keinotekoista arvioida informaatiokäytäntöjen kannalta. Jos
Dostojevskin ja Camus’n teosten lukeminen ymmärretään aktiivisena etsintänä, jolla
yksilö tyydyttää eksistentiaalista nälkäänsä tai rakentaa elämänkatsomustaan, silloin kaunokirjallisuuden lukemisen voi liittää informaatiokäytäntöjen mallin aktiiviseen etsintään. Tällaista menettelyä voi pitää kuitenkin siinä määrin omista subjektiivisista tulkinnoistani riippuvaisena, että en tässä tee niin. Yleisesti kaunokirjallisuuden lukemista voidaan luonnehtia informaatiotutkimuksessa vakiintuneella orientoivan tiedonhankinnan
käsitteellä.
Radion kuuntelu alkoi olla omaehtoista vasta oppikoulun päättöluokilla, niin kuin
Erkki seuraavassa muistelee.
En minä muista koskaan avanneeni radiota. Ehkäpä lukioaikana, totta silloin, mutta aikaisemmin.

Tietoa radion kautta ei juuri muisteta haetun, enemmän oli kyse musiikin kuuntelusta ja
urheilulähetysten seuraamisesta viihteenä.
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Lukioluokilla oli oma radio ja levysoitinkin ostettiin. Muistan Modern Jazz Quartetin
ensimmäisen levynkin, Band on. Taivas aukeni, kun kuunteli.

Annelin muistikuvissa radion kuuntelu ei ollut keskeistä hänen nuoruuden aikaisessa
informaatiokäyttäytymisessään. Hän muistaa kuitenkin kokoontuneensa ystäviensä kanssa kuuntelemaan yhdessä joitakin ohjelmia.
Oli, viimeisenä vuonna oli radio. Mutta minä varmaan idealismissani, kun minä opiskelen,
en tarvitse. Radion kuuntelu ei korostu, se oli sitte muuta. Nyt en uskalla sanoa varmaa, en
muista. Viimeisellä luokalla muistan, että joku tiesi että sieltä tulee joku ja sitten kokoonnuttiin ja kuunneltiin. Ei semmosta ollut, että ois systemaattisesti.

Radion merkityksen väheneminen haastateltavien opiskeluajan ja varhaisaikuisuuden
aikana selittyy suurelta osin television katselun yleistymisellä. Se merkitsi myös Annelin
edellä kuvaaman radion kuuntelun yhteisöllisyyden vähenemistä.
Haastateltavien mediarepertuaari monipuolistui heidän varhaisen aikuisikänsä aikana,
kun Yleisradion televisiolähetykset alkoivat Suomessa 1950-luvun lopulla. Vuonna 1958
televisiolupia oli noin 8 000, mutta jo vuonna 1969 oli ylitetty miljoonan televisioluvan
määrä (Yleisradio 1926–1996, 275). Yhtä television katselusta kokonaan pidättäytynyttä
informanttia lukuun ottamatta kaikkien muiden arkielämään televisio oli vakiintunut
1960-luvun alkupuoliskolla.

4.3 Aikuisuus
Useimmille haastateltaville ammattiin kouluttautuminen merkitsi muuttoa kotipaikkakunnalta. Tämä oli edessä yhdeksälle heistä, ja vain kolme saattoi jatkaa opiskeluaan kotona
asuen. Taloudellinen niukkuus tai vähintäänkin vain kohtuulliset käyttövarat liittyvät narratiiveissa opiskeluaikaan. Kenellekään informanteista ei tullut tuolloin omaa sanomalehteä. Kirjastojen ja opiskelija-asuntoloiden lehtisaleissa lehtiä sen sijaan oli tapana lukea.
Helena muistaa elävästi opiskeluajaltaan tupakansavuisen lehtisalin.
Lehtiä tuli. Se kulki nimellä lehtihuone. Siel oli se telkkari. Mä muistasin et oiskohan se
tupakointikin sallittua. Mulla on mielikuva aivan mielettömästä savusta siinä lehtihuoneessa, sama juttu yliopiston kahvilasta. Aivan helkutinmoinen savu joka paikassa. Valtakunnan päälehtiä, ite en tilannu mitään.

Ihmisten vuorovaikutusta lehtihuoneessa synnytti vaihtelevasti informaatiomaaperiä ja
niille tyypillistä informaatiokäyttäytymistä. Tästä ei tutkimusaineistossa kuitenkaan ole
haastateltavien muisteluja. Antero muistaa viettäneensä opiskelupaikkakuntansa asuntoja kirjastorakennuksen tiloissa niin paljon aikaa lehtiä lukien, että hän jälkikäteen arvioi
siihen kuluneen aikaa jopa liian paljon.
Siellä Domuksella oli erinomainen lehtisali. Sinne tuli kaikki päälehdet. Siellä tuli aikaa
kulutettua paljo, ehkä liiankin paljo.

Informanttien aikuisuuden mediankäytön repertuaarit liittyvät 1960-luvulta lähtien heidän elämänkulkuunsa Oulussa tai sen lähikunnissa. Tuosta ajasta lähtien heillä on ollut
mahdollisuus tehdä oman ja perheensä mediarepertuaareja koskevia valintoja ilman suurempia taloudellisia pulmia.

87
Perhe ja parisuhde ovat vaikuttaneet mediarepertuaareihin. Omien lasten mediankäyttö on liittynyt yhdentoista haastateltavan elämänkulkuun. Tavallisesti haastateltavat
eivät kuitenkaan käsittele mediankäyttöään suhteessa lapsiinsa, vaan suhteessa puolisoonsa. Mediankäytön yhteisyys ja toisaalta erot ovat vakiintuneet vuosien ja vuosikymmenten kuluessa. Aamuinen lehdenluku, osapuolten suosikkiohjelmat tai yhteisesti seuratut radion ja television ohjelmat ovatkin sellaista informaatiokäyttäytymistä, joka toteutuu
puolisoiden vuorovaikutuksena parisuhteessa ja josta kerrotaan hellän humoristisesti.
Toinen parisuhteen ohella esille tuleva sosiaalinen tekijä on osallisuus sellaisessa
yhteisössä, jossa käytäntönä on radikaali pidättäytyminen yhden viestintäkanavan käytöstä. Tapio kuvaa tätä perheensä suhtautumistapaa omakohtaisesti.
Telkkariahan meillä ei oo vakaumuksen takia. Pelekästään radiota kuuntelen.

Tässä tutkimuksessa nousi esille Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen eli ns.
vanhoillislestadiolaisuuden omaksuma käytäntö pidättyä television katselusta. Haastatelluista opettajaeläkeläisistä Tapio on ainut, jolla on kielteinen kanta television katseluun.
Lehtiä luetaan
Lehtien osalta informanttien mediarepertuaari monipuolistui aikuisuudessa. Kotiin tulevien lehtien lukumäärä kasvoi aikuisiällä siitä, mitä se oli ollut lapsuudenkodissa ja nuoruusvuosina. Lapsuudenkotiin tulleiden sanoma- ja aikakauslehtien määrän keskiarvo on
2,3. Vastaava luku aikuisiän osalta on 7,6 lehteä.
Keskiarvoon en ole laskenut niin sanottuja ilmaisjakelulehtiä, pankkien asiakasjulkaisuja, evankelis-luterilaisten seurakuntien Rauhan Tervehdys -lehteä eikä asiakaslehtiä,
kuten Pirkka, Yhteishyvä ja Me-lehti. Ajoittain tarjouksina periodisesti tilatut lehdet eivät
ole analyysissä, koska kaikki informantit eivät niitä mainitse. Yhdenmukaisuuden vuoksi
ainoastaan haastattelujen ja kyselyjen yksiselitteiset maininnat kotiin tulevista lehdistä
johtavat keskiarvoon 7,6.
Olennaisempaa kuin tarkka lukumäärä on kuitenkin sanoma- ja aikakauslehtien määrän huomattava kasvu. Lisäystä selittää yleinen tiedonvälityksen lisääntyminen tuona
ajanjaksona. Edelleenkin tärkeä asema on maakunnan johtavalla sanomalehdellä, mutta
nyt se on yksinomaan Kaleva. Se on tullut jokaisen informantin kotiin vuosikymmenten
ajan. Asuinpaikkakunnan ykköslehdelle ei näytä olevan vaihtoehtoja. Työiässä kaikkiaan
kahdeksalle informantille tuli sen lisäksi Helsingin Sanomat päivittäin kotiin.
Maakunnan johtavan sanomalehden tilaamisen lisäksi toinen ajallista jatkuvuutta edustava mediarepertuaarin piirre on lapsuuden kotiseudun paikallislehden tilaaminen. Tämä
tuli esille niiden haastatteluissa, jotka ovat kotoisin muualta kuin sieltä, missä he ovat
asuneet aikuisina. Oulussa tai sen lähikunnissa lapsuutensa eläneet puolestaan saattoivat
tilata kesänviettopaikkakunnan paikallislehden.
Haastateltavat korostivat paikallisuutta itselleen tärkeänä ominaisuutena sekä maakunnan sanomalehdessä että alueellisissa julkaisuissa. Vaikka ilmaisjakeluna saatuja paikallisia julkaisuja, Oulu-lehteä, Oulu Sanomia ja Forumia arvosteltiin merkitykseltään vähäisiksi, niitä sanottiin kuitenkin vähintään pikaisesti selailtavan. Kuvaava on Sepon arvio
niiden merkityksestä itselleen.
Ilmaislehdistä selailen Forumin, Oulu-lehden, Oulu Sanomat. Kyllä mä katon ne läpi, jos
mielenkiintoista. Onhan siellä monestikin. Nyt tullee eläkkeellä ollessa luetuksi enemmän
kuin ennen.
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Aikuisten tavassa lukea säännöllisesti ja osin rutiininomaisesti kotiin tilattuja lehtiä
toteutuvat aktiivisen etsinnän ja aktiivisen seurannan informaatiokäytännöt. Tietoja etsittiin säännöllisesti muun muassa ajankohtaisista tapahtumista, paikallisista asioista, poliittisesta päätöksenteosta, urheilusta ja televisio-ohjelmista. Niitä myös seurattiin säännöllisesti. Informanttien kiinnostuksen kohteet ovat vaihdelleet suuresti, eikä niiden voi olettaa edes aikuisuuden osalta palautuvan mieleen kattavasti.
Lapsiperheiden mediarepertuaariin kuuluneista lastenlehdistä Aku Ankka oli ylivoimainen. Sitä luettiin kaikissa perheissä, joissa oli lapsia. Monet mainitsivat sen yksinomaisena lapsilleen tilattuna lehtenä. Muita nimettyjä lastenlehtiä ovat Joka Poika ja Lasten
kirjakerho, mutta informantit epäilivät, etteivät lapsensa olleet niitä paljoa lukeneet.
Uskonnollisista lastenlehdistä mainittiin kerran Siionin kevät (vuoteen 1978 Lasten Siioni). Lastensa nuoruusaikana lukemista ja tilaamista lehdistä informanteilla oli vain
vähän muistikuvia. Yksittäisiä mainintoja esitettiin Eränkävijä- ja Metsästäjä- ja Tekniikan Maailma -lehdistä samoin kuin tarkemmin yksilöimättömistä urheiluun liittyvistä lehdistä. Aikuisina informantit lukivat satunnaisesti lastensa lehtiä. Tällöin oli mahdollista
että he harjoittivat aktiivista seurantaa tai kohdentumatonta havainnointia.
Aikuisuuden mediarepertuaariin kuului ammatti-, harrastus- ja uskonnollisia lehtiä.
Suomenkielisten lehtien lisäksi luettiin joitakin ruotsinkielisiä ja saksankielisiä lehtiä.
Englanninkielisiä lehtiä oli tilannut aiemmin yksi informantti, mutta hän oli lopettanut
tilauksen jo ennen eläkkeelle siirtymistään. Lehtien tärkeinä ominaisuuksina pidettiin niiden viihdyttävyyttä, asiantuntevuutta ja uskonnollisten lehtien kohdalla sopivuutta omaan
arvomaailmaan.
Ammattilehtien lukemisessa informantit erosivat keskenään suuresti. Aineenopettajat
lukivat useampia ammatillisia lehtiä ja he kokivat lukemisen luokanopettajia tärkeämmiksi.
Dimensio tulee edelleen ja sen kyllä luen. Jos siellä on jänniä tehtäviä, mä ne ratkon. Jo sitä
ennen mulle tuli, mutta mä en muista niiden nimiä. On tullu alan lehtiä. Mulle tuli joku ruotsinkielinenkin ja saksankielinen, joista sai hyviä koetehtäviäki. (Anneli)

Yleisesti informaation aktiivinen etsintä ja aktiivinen seuranta luonnehtivat opettajien
ammattilehtien lukemista. He hyödynsivät ammatissaan myös yleisaikakaus- ja sanomalehtiä.
Radion osuus vähenee
Radion merkityksen vähenemistä selittää suurelta osin television katselun yleistyminen,
joka ajoittuu informanttien aikuisuuden alkupuolelle. Tapio, Anneli ja Veikko arvioivat
kuitenkin radion itselleen televisiota tärkeämmäksi kanavaksi aikuisiällä. Tapiolle radio
on keskeinen osa mediarepertuaaria, koska hän ei katso televisiolähetyksiä uskonnollisista syistä. Annelille on tärkeää radion kuuntelun mahdollistamaa puuhastelua. Tämän
lisäksi sekä hän että Veikko kuvaavat itsensä huonoiksi television katsojiksi.
Yleisesti radion kuuntelun informaatiokäytäntöjä ovat aktiivinen etsintä, aktiivinen
seuranta ja kohdentumaton havainnointi. Näistä jälkimmäinen kuvaa parhaiten sellaista
suhdetta radionkuunteluun, jota leimaa satunnaisuus ja kuuntelun toteutuminen harvakseltaan. Esimerkiksi Sepolle radion osuus informaatiokäyttäytymisessä on ollut lähes pelkästään satunnaista radion kuuntelemista autossa. Helena toteaa, että radion osuus on
kauheen vähänen ja Erkki pitää radion antia tv:hen nähden kovin vaatimattomana ja erit-
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täin vähäisenä. Muut haastatellut arvioivat radiota itselleen melko tärkeäksi, mutta he
totesivat kuuntelun olleen uutisia lukuun ottamatta satunnaista ja sen riippuneen omasta
olinpaikasta ja meneillään olleesta arjen toiminnasta. Informaation aktiivinen etsintä tai
aktiivinen seuranta kohdistuvat radioon kanavana ennen muuta silloin, kun televisio ei ole
ulottuvilla ja halutaan tietoa esimerkiksi radion uutisten tai urheilulähetysten kautta.
Radio ei ole ollut itsestään selvä osa aktiivista mediarepertuaaria informanttien aikuisuudessa. Radio kyllä oli olemassa, ja radiolaitteita saattoi olla useita, mutta etenkin iltaisin ne pysyivät useimmiten suljettuina. Radion kuuntelun perhettä yhdistävän merkityksen koettiin aiemmasta vähentyneen, mistä kertoo esimerkiksi Veikon muistikuva.
Jos otetaan omat lapsetkin, niin ei meillä ristiriitoja oo ollu siinä mielessä, että mitä kanavaa, mitä ois kuunneltu. Lapset ovat menneet ommiin huoneisiinsa kuuntelemaan omia
kanaviaan, jos ei oo passannu.

Radiovastaanottimia saattoi haastateltujen perheissä olla useita ja jotkut niistä yksinomaan lasten käytössä. Tämä vähensi entisestään perheen yhteistä radion kuuntelua.
Radion kuuntelusta on tullut privatisoitunutta ja omaehtoista, mitä se ei ollut opettajaeläkeläisten omassa lapsuudessa eikä nuoruudessa.
Television katselu arkipäiväistyy
Informanttien ryhmä ei edusta uuden televisioteknologian omaksumisen etujoukkoa. Vain
Anneli ja Maria kertoivat, että perheeseen televisiovastaanotin hankittiin verraten varhain yleistymisen ollessa vasta alkanut. Ainoastaan Anneli koki olleensa kiinnostunut
uuden laitteen teknisistä ominaisuuksista. Marian perheessä oltiin television hankinnan
ensimmäisessä aallossa hänen sanojensa mukaan puolison harrastuneisuuden vuoksi.
Useimmat informantit hankkivat television vasta sitten, kun se alkoi olla kotitalouksissa
yleinen ja vastaanotinten hintaa pidettiin kohtuullisena, niin että hankinta ei edellyttänyt
taloudellisia uhrauksia.
Kukaan informanteista ei muistele television kuuluneen merkittävällä tavalla
vapaa-aikaan perheen parissa. Televisio kuitenkin syrjäytti radion tiedotuksen ja viihteen
arkipäiväisenä mediana, minkä Seppo kiteyttää arviossaan.
Sehän oli, että arkipäivät kun oltiin töissä ja sitten ko tultiin kotiin, niin illalla ehkä televisio
aukaistiin. Radiota ei oikeestaan kuunneltu, kun korkeentaan autossa.

Television katselu tulee narratiiveissa esille omien lasten aktiviteettina ja koko perheettä
yhdistävänä toimintana. Varsinaisia lastenohjelmia arvioidaan olleen 1960-luvun lopulta
1980-luvulle paljon nykyistä vähemmän. Muisteluainesta ei ole runsaasti. Yksittäisistä
ohjelmista mainitaan ainoastaan Arja-tädin lastenohjelma.
Myönteisiä perheen katselukokemuksia urheilulähetyksistä ja viihdeohjelmista on tallentunut mieleen. Jos aiemmin radio oli koonnut perheen kuunnelmia kuuntelemaan, television katselu syrjäytti nopeasti radion kuuntelun perheen kokoajana. Televisioitujen
urheilulähetysten katsominen miesväellä tai koko perheen voimin näyttää jatkuneen siihen saakka, kun lapset lähtivät kodista.
Lastensa kouluvuosien aikaista mediankäyttöä haastateltavat luonnehtivat sangen omaehtoiseksi, eivätkä he muista juurikaan ohjanneensa lapsiaan siinä. Omaehtoisuuteen vaikutti myös se, että aiemmasta poiketen televisiovastaanottimia alkoi perheessä olla useita,
joista lapsilla oli omansa. Television katselun informaatiokäytännöt näyttävät siirtyneen
seuraavalle sukupolvelle ilman, että vanhemmat olisivat tehneet niistä tietoisia päätöksiä.
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Arkipäivisin television katseluun ei koettu olleen aikaa. Viikonloppuisin televisiosta
katsottiin urheilulähetyksiä, elokuvia ja viihdeohjelmia, joita narratiiveissa perustellaan
rentoutumisen ja perheen yhdessäolon aktiviteetteina. Kyseessä on tällöin ollut informaatiomaaperän muodostuminen silloin, kun yhdessäoloon on sisältynyt myös informaation
saamista ja antamista.
Ohjelmatyypistä riippuen informaatiokäytäntöjen erilaiset tavat aktualisoituvat television katselussa. Urheilulähetyksiin voi liittyä faktisesti informaation aktiivista etsintää
samoin kuin esimerkiksi tulostietojen aktiivista seurantaa. Myös television viihdeohjelmia voitiin seurata aktiivisesti, varsinkin jos niissä oli sarjaohjelman juonellisia elementtejä.
Lähinnä peruskoulun opettajat hyödynsivät opetuksessaan jonkin verran Yleisradion
Koulutelevision lähetyksiä, jotka näytettiin päiväaikaan. Videonauhureiden yleistyminen
1980-luvulta lähtien muutti opettajien televisio-ohjelmien katsomista kotona. He alkoivat
etsiä ohjelmista sellaisia, joille olisi didaktista käyttöä. Arjen informaatiokäyttäytymisessä tämä merkitsi muun muassa Helenalle sitä, että kotona oli aina varattuna tyhjä
videokasetti nauhoitusta varten.
Oon ilonen ollut omassa työssäni videoiden mahdollisuudesta. Luin lehtee ja katoin telkkaria sillä silmällä, että voin käyttää tätä opetuksessani. Se seuras mua, kiitos näitten laitteitten. Minusta oli aivan upeeta, että mulla oli videolla, kun mä puhuin Louisianan taidemuseosta, niin saatoin sanoa, että nyt me mennään sinne ja pistän sen videon, jonka oon ottanu.

Ammatti edellytti muutamilta opettajilta television ohjelmatarjonnan lähes päivittäistä
seuraamista. Informaation aktiivinen seuranta ja etsintä kohdistuivat tuolloin tavallisesti
lehtiin, joissa julkaistujen ohjelmatietojen perusteella he tekivät päätöksiä lähetysten tallentamisesta.
Ensikosketuksia Internetiin
Opettajaeläkeläisten mediarepertuaari laajeni 1990-luvun lopulla Internetin käytön yleistyessä. Jokainen rehtorin tai apulaisrehtorin tehtäviä eläkkeelle siirtyessään hoitanut
informantti käytti työvuosinaan aktiivisesti Internetiä. Myös kotiinsa he olivat hankkineet Internet-liittymän. Internet kuuluikin heidän mediarepertuaariinsa saumattomasti
eläkkeelle siirtymisvaiheessa. Muut yhtä lukuun ottamatta olivat kokeneet eriasteista tietoteknistä epävarmuutta tai olleet kiinnostumattomia Internetistä ja sen vuoksi eläkkeelle
siirtymisvaiheessa ei Internetiä juurikaan ollut käytetty. (Niemelä 2002, 2003.)
Informanteista kolme ei ollut käytännössä ollut millään tavalla tekemisissä Internetin
kanssa. He kuuluivat siten Internetiä käyttämättömien ryhmään. Muiden mediankäyttö
jakautuu Internetin osalta itsenäiseen ja epäitsenäiseen käyttöön. Internetiä käyttämättömiä informantteja voi luonnehtia Lenhartin, Horriganin, Rainien, Allenin, Boycen, Maddenin ja Gradyn (2003) jaottelun mukaisesti täysin vailla yhteyttä oleviksi (truly disconnected) ei-käyttäjiksi. Epäitsenäisellä käytöllä tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa informanttia kiinnostavan tiedon hankkii Internetin kautta puoliso, lapsi tai joku muu henkilö
kuin informantti itse. Lenhart ryhmineen luokittee tällaiset henkilöt Internetin välttelijöiksi (net evaders). Tämä luonnehdinta ei kuitenkaan kuvaa tai selitä ilmiötä, koska kyse
ei ole aidosti Internetin välttelystä, vaan eräänlaisesta Internetin välillisestä käytöstä.
Taloudessa yleensä joku tekee tiedonhakuja Internetistä myös niiden puolesta, jotka eivät
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sitä itse käytä. Toiminta vastaa informaatiokäytäntöjen mallissa informaation saamista
toisen henkilön kautta.
Itsenäinen käyttö ei edellytä tietoteknistä erityisharrastusta, vaan jonkin tavallisen
selainohjelman käyttötottumusta. Teknisissä pulmatilanteissa informanteilla oli tavallisesti apu saatavilla joko perhepiiristä, joltakin tuttavalta, entisiltä kollegoilta tai oppilailta
(Niemelä 2002, 2003).
Internetin käytössä puolisoilla on usein vakiintunut työnjako, johon liittyy myös huolenaiheita esimerkiksi Anjan ja Veikon kuvaamilla tavoilla.
En ite oo yhtään kertaa avannut sähköpostia. Kyllä se ilman muuta puute on. Ja hän mielellään istuu koneen ääressä. Se on sitten niin helppo sanoa että katsotko, onko tullut sähköpostia. Suoraan sanoen: mää oon siivellä. (Anja)
Tiedonhankinta on parisuhteessa pikkuisen liiaksi minun varassa. Pitäis osata ohjata vaimoa
samoille reiteille, millä itse on. Verkon kautta pankkitilit on minun hoidettavana. Jos oma
pää kaatuu joskus, niin kyllä pankkitilin täytyis olla kummankin hallinnassa. (Veikko)

Internet on mediarepertuaarin osana muita kanavia vuorovaikutuksellisempi. Informaation aktiivinen etsintä toteutui siten, että teatterin ja oopperan ohjelmista oli totuttu hakemaan tietoa Internetin kautta. Vastaavanlaista tiedonhankintaa ja varaustoimintaa kuuluu
myös juna- ja lentolippujen ostoon sekä peliaikojen varaamiseen golfkentälle. Aktiivinen
seuraaminen toteutui talousasioiden hoitamisessa verkkopankin kautta. Näiden informaatiokäytäntöjen lisäksi Anneli, Antero, Kalevi ja Marjatta toteuttivat kohdentumatonta
havainnointia vieraillessaan satunnaisesti Internetin sivuilla jo ennen eläkkeelle siirtymistä. Muut tutustuivat alustavasti Internetiin puolison tai jonkun muun henkilön avustuksella.

4.4 Eläkkeelle siirtymisen vaihe
Muutamat opettajaeläkeläiset ilmaisivat haastatteluissa huojentuneisuutensa siitä, että
eläkkeellä oltaessa ei tarvitse enää aktiivisesti etsiä ammatillista tietoa. Tämä omaan
ammattiin etäisyyttä ottava asennoituminen oli kuitenkin selvästi harvinaisempi kuin
motivoituneisuus aiempien ammatillisten kiinnostuksen kohteiden seuraamiseen vielä
eläkkeellä oltaessa. Opettajaeläkeläiset arvioivat yleisesti olevansa tottuneita hankkimaan tietoa ja heidän informaatiokäytäntönsä osoittautuivat varsin monipuolisiksi.
Opettajaeläkeläisten mediarepertuaarit ovat pysyneet kutakuinkin samanlaisina kuin ne
olivat heidän työvuosinaan. Erona on se, että mediankäyttöön on aiempaa enemmän
aikaa. Tätä eroa voi perustellusti pitää huomattavana, minkä muutamat haastateltavat tuovat esiin arvioidessaan mediankäyttöään samaan tapaan kuin Helena seuraavassa arviossaan.
Mulle on tullut enemmän aikaa. On ollut suunnilleen näitä samoja, mutta on mennyt niin
paljon aikaa sen oman työni kanssa. Et paljonko oli aikaa telkkariin tai lehtiin, niin se oli
paljon vähäsempi. Samat mediat oli olemas, mut niihin oli vähemmän aikaa. Ero on todella
huomattava.

Elämänkulun ammatillinen puoli yhdistää opettajaeläkeläisiä, vaikka he muuten ovat
informaatiokäyttäytymiseltään heterogeeninen ryhmä. Kiinnostuksen kohteet vaihtelevat,
samoin kuin eri informaatiokäytäntöjen osuus heidän arkisessa elämässään.

92
Muutoksia lehtien lukemisessa
Kalevan tilaamista kotiin ja lukemista päivittäin luonnehtii arjen informaatiokäyttäytymisessä tuttuus ja rutiininomaisuus. Maakunnallisen sanomalehden lukemiseen käytettään
eläkkeellä oltaessa aiempaa enemmän aikaa ja siitä myös nautitaan. Marjatan kokemus
kiteyttää tämän kokemuksen.
Aamu alkaa, se on yks ihanimpia asioita eläkkeellä ollessa, että saa juoda rauhassa aamukahvin ja lukea Kalevan rauhassa.

Eläkkeellä olon kestettyä runsaat kaksi vuotta vain Antero oli jatkanut aiempaa Helsingin Sanomien tilaustaan. Marialle tuli kyseisen lehden sunnuntainumero. Tapio vaihtoi
itselleen tulevan Kalevan naapurin kanssa Helsingin Sanomiin. Samoin Seppo sai Helsingin Sanomat kierrätyksen kautta lapsiltaan muutaman päivän vanhana. Työvuosien aikana kaikkiaan kahdeksalle informantille Helsingin Sanomat oli tullut kotiin tilattuna.
Syynä Helsingin Sanomista luopumiseen ja sen tilauksen lopettamiseen mainittiin erimielisyys toimituksen linjasta ja lehden liian hallitsevaksi koettu asema Suomessa.
Useimmiten syynä pidettiin yksinkertaisesti sitä, ettei aikaa lehden lukemiseen ollut eikä
myöskään haluttu kotitalouteen kertyväksi lisää jätepaperia, joina pidettiin muun muassa
lehden auto- ja asuntoliitteitä. Kukaan ei käyttänyt tilaamattomuuden perusteluna taloudellisia tekijöitä. Säännöllisesti iltapäivälehden ostavia opettajaeläkeläisiä on kaksi ja yksi
kertoi hankkivansa sen satunnaisesti. Yhdelle informantille tulee päivittäin Hufvudstadsbladet.
Työvuosinaan Suomen Kuvalehden tilasi yhdeksän informanttia kolmestatoista, mutta
enää viidelle se tuli eläkkeellä oltaessa. Perusteluna olivat tyytymättömyys toimituksen
linjaan tai vaihtelunhalu lehtitilauksissa. Vaikka lehti olisi tullut jo lapsuudenkotiin, se ei
näiden opettajaeläkeläisten joukossa taannut tilauksen jatkamista. Viiden uskollisen tilaajan joukossa oli sekä sellaisia, jotka ovat tulleet tilaajiksi vasta aikuisiällä, että niitä joiden
kotiin Suomen Kuvalehti oli tilattu jo lapsuudessa.
Suomen Kuvalehden ohella toinen pitkään opettajaeläkeläisten mediarepertuaareihin
kuulunut lehti oli Kotiliesi. Se oli tullut jo muutaman lapsuuskotiin eikä siitä haluttu luopua, vaikka myös sitä tapahtui erityisesti vaihtelunhalun ja määräaikaistilausten huokeiden hintojen takia. Vuonna 2004 neljä naisinformanttia tilasi Kotilieden, eli vähentymistä
kahta vuotta aiempaan tilanteeseen on yhden tilauksen verran. Kotiliesi näyttää tässä
haastateltavien ryhmässä jatkavan kaikkein tiiveimmin lapsuuskodin perinnettä. Myös
ET-lehti oli myös menettänyt suosiotaan. Kun vuonna 2001 sen tilasi tai osti jokseenkin
säännöllisesti yhdeksän juuri eläkkeelle siirtynyttä opettajaeläkeläistä, niin vuoden 2004
alussa se tuli enää viidelle.
Ammatti-, harrastus- ja uskonnolliset lehdet kuuluvat yksilöiden mediarepertuaariin
siten, että eläkkeelle siirtymisen jälkeen tilattiin samoja lehtiä, joihin oli totuttu jo työssä
olon vuosina. Marjatalle tämä merkitsi Tiede-lehden tilaamista kotiin.
Kun jäin eläkkeelle, Tiede-lehti tuli aina koululle ja sain lukkee sen siellä. Tuntui ihan kauhistuttavalta, että kohtahan mää tipahan, luonnontieteen asioista jään jälkeen. Eli se piti heti
tilata tänne kottiin. Luen sen aina ahnaasti.

Karsinta oli pelkistänyt useimpien mediarepertuaaria. Aikuisvuosina lehtiä tuli kotiin keskimäärin 7,6. Tämän tutkimuksen seurantajaksona ensimmäisten eläkkeellä olon vuosien
aikana lehtien määrä oli laskenut keskimäärin viiteen. Lehtien lukijoina informantit kokivat tulleensa ikääntyessään kriittisemmiksi. Tämä saattaa olla yhteydessä tilattujen lehti-
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en kokonaismäärän laskemiseen eläkkeellä oltaessa. Myös toimitusten ja päätoimittajien
linjavalinnat olivat johtaneet tilausten peruutukseen. Lehtiä ei kuitenkaan arvioida kovin
kriittisesti, vaan enemminkin aikuisiällä muotoutuneisiin lehdenlukutottumuksiin ollaan
tyytyväisiä.
Kaikille informanteille Kalevan, maakunnan valtalehden, tilaaminen kotiin on itsestäänselvyys. Muitakin lehtiä tilataan, ja niitä luetaan. Harvinaisempaa on ostaa lehtiä irtonumeroina, jolloin lehden relevanssiarvioon vaikuttaa sen viihteellisyys tai harrastuspainotteisuus. Vain yksi opettajaeläkeläinen oli vuoteen 2004 mennessä satunnaisesti käyttänyt hyväkseen Internetin kautta avautunutta mahdollisuutta vieraskielisten verkkolehtien
lukemiseen.
Kaunokirjallisuudelle on aikaa
Kaikki haastateltavat arvioivat tietokirjallisuuden osuuden korostuneen työvuosina kaunokirjallisuuden kustannuksella. Tietokirjallisuuden lukeminen liittyi aineenopettajilla
heidän omiin aloihinsa, kuten luonnontieteisiin, liikuntaan sekä yhteiskunnallisiin ja katsomuksellisiin kysymyksiin, mutta myös vaihteleviin kiinnostuksen kohteisiin, joista
mainittiin elämäkerrat, historia, kielet, organisaatioiden kehittäminen ja talouselämä.
Opettajaeläkeläiset totesivat, että työvuosina ei yksinkertaisesti ollut aikaa kaunokirjallisuudelle. Kesälukemisena tosin saattoi olla jokin romaani, mutta useat sanoivat tyytyneensä dekkareihin. Saadakseen kielenharjoitusta Anja ja Erkki olivat lukeneet niitä vieraskielisinä. Anjan luonnehdinta tästä kuvaa tällaista kieliharrastusta.
Tällä hetkellä luen englanniksi dekkareita, Donna Leonia parhaillaan. Se on samalla niinku
kieliharjoittelua, koska käyn yhdessä englannin kielen kerhossa. Vähän brush up! Siksi
luen, olen tietoisesti valinnut.

Vieraskielisen kirjallisuuden lukeminen oli vakiintunut sekä Anjan että Erkin informaatiokäyttäytymisen yhdeksi piirteeksi. Myös Helenalla ja Marialla on tapana lukea romaaneja hallitsemillaan kielillä. Erkki puolestaan korostaa kaunokirjallisuutta tiedon lähteenä silloin, kun fiktio pohjautuu todellisuuteen.
Tässä on nyt käsitelty näitä yleisiä medioita. Mut siis tietoa voi saada hyvin monella tavalla.
Silläkin tavalla mitä ei oo tässä käsitelty. [Haastattelija: Minkälaisia asioita tarkoitat?] Tarkoitan lähinnä kirjallisuutta. Ottipa minkä kirjan tahansa, niin se raamitus pohjautuu kuitenkin todellisuuteen. Sanotaan vaikka Vittulanjänkä teatterissa nyt muun muassa, antavat paljon. Siellä tää ihmissuhdeskaala on kokonaisuudessaan esillä. Niistäkin kyllä saa tietoa, jopa
noista dekkareista. Luepa Ikiyö, niin huomaat miten tuota nykyistä teknologiaa nämä tietyt
henkilöt saattavat käyttää hyväkseen. En mää sen enempää paljasta

Annelin, Helenan ja Kalevin aktiivinen kirjallisuusharrastus oli virinnyt vasta eläkevuosina. He pitivät suurena rikkautena sitä, että harrastukseen saattoi paneutua. Aiemmin lukemattomiksi jääneet klassikot, kuten esimerkiksi Aleksis Kiven Seitsemän veljestä tai Volter Kilven Alastalon salissa, tulivat kuvatuksi merkittävinä lukukokemuksina. Kirjallisuusharrastus saattoi johtaa myös suunnitelmalliseen tiedonhankintaan ja kokoontumiseen pienellä ryhmällä.
Meitä on kolme eläkkeellä olevaa rehtoria ja meillä on kirjallisuuspiiri. Me kokoonnumme
kuusi seitsemän kertaa vuodessa kevättalvella ja syksyllä kerran kuukaudessa. Luemme
saman kirjan ja siitä keskustelemme. Muun muassa tämä Lasihelmipeli on siinä. He tulevat
ylihuomenna tänne ja me keskustelemme. Meistä ei oo kukaan äidinkielenopettaja, meillä ei
ole alan asiaa. Me ei olla sillä tavalla osaavia, me vain keskustelemme. (Anneli)
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Kirjat kuuluvat sanomalehtien tapaan opettajaeläkeläisten mediarepertuaareihin itsestään
selvästi. Itseä kirjojen lukijana ei juuri pohdita muutoin kuin vertaamalla omaa ja puolison lukuintoa keskenään. Eläkkeelle jäämisen jälkeen aikaa on jäänyt kaunokirjallisuudelle, ja sen lukemista pidetään antoisana. Moni haluaa perehtyä oman ammatillisen alansa lisäksi harrastusluonteisesti myös uusiin aloihin ja lukea niitä käsittelevää tietokirjallisuutta.
Kirjastonkäyttö näyttää opettajaeläkeläisten ryhmässä polarisoituvan: sitä käytetään
joko melko ahkerasti tai ei ollenkaan. Näyttää myös siltä, että lapsuudessa omaksutun
käytännön jatkuminen aikuisuudessa on tavallista. Kirjojen kierrätys suvun ja ystävien
kesken on arkista informaatiokäyttäytymistä niille, jotka arvioivat kirjat itselleen erittäin
tärkeiksi.
Radion kuuntelua eläkeläisenä
Opettajaeläkeläiset arvioivat kuuntelevansa radiota kesäisin enemmän kuin talvella.
Useimmille heistä radion kuuntelu on vakiintunut tapa esimerkiksi kesämökillä oltaessa.
Yleisesti he kuvaavat radiolähetykset äänitaustaksi ja valitsevat kanavat oman musiikkimakunsa perusteella. Kohdentumattoman havainnoinnin informaatiokäytäntö kuvaa parhaiten tätä radionkuuntelua. Opettajaeläkeläisten kanavasuosikit jakautuvat kahteen ryhmään: YLE1 ja Radio Suomi ovat yhtä kuunneltuja. Kaupallisia radiokanavia vierastetaan
tai niitä pidetään itselle merkitykseltään vähäisinä. Radio Dei ja Classic Radio ainoina
kaupallisina radiokanavina mainittiin nimeltä haastatteluissa, mutta nekin kielteiseen
sävyyn.
Classic Radio on vähän liian samettista musiikkia minulle, muita kaupallisia kanavia en
kuuntele ollenkaan. (Tapio)

Vaikka uutiset ovat radion kuunnelluinta antia, ne eivät ole eläkeiän mediarepertuaareissa samalla tavoin keskeisiä kuin ne olivat lapsuudessa ja vielä nuoruusvuosinakin. Radion
urheilulähetykset jakavat mielipiteitä: ne ovat joillekin kuuntelemisvalinnan ja toisille
radion sulkemisen peruste. Kaikkiaan televisio on haastatelluille radiota merkittävämpi
tiedonvälityskanava urheiluasioissa. Radion ajankohtaisohjelmia pidetään keskimäärin
melko tärkeinä. Kuunnelmien kuuntelu on käynyt vähäksi eikä sitä arvioida tärkeäksi.
Vain Anneli kertoi kuuntelevansa kuunnelmia satunnaisesti ja nimenomaan sunnuntaisin.
Esitelmiä ja tiedekatsauksia sentään hän ja Antero kuuntelevat mielellään ja säännöllisestikin, mitä he eivät työssä olon vuosina olleet ehtineet tehdä.
Radiosta kuuntelen myöhaisiltana esitelmiä. Jos tulee valvottua myöhään, niin yöklassista
kuuntelen. Hyvin paljon aamulla kymmenen aikaan tulee Radio ykkösestä monenlaista asiaohjelmaa. Esimerkiksi viime aikoina on Suomen historiaan liittyvää ohjelmaa ollut ja monia
muitaki aiheita. (Antero)

Haastateltavien arviot itsestään radion kuuntelijoina paljastavat paradoksaalisen tilanteen. Yhtäältä radio on helppo tiedotusväline, sillä se ei sido kuulijaansa paikalleen katsomaan ja kuuntelemaan. Annelin sanoin on mahdollista puuhastella samalla, kun kuuntelee radiota. Toisaalta opettajaeläkeläiset pitävät radion kuuntelua keskittymistä vaativana. Esimerkiksi asiaohjelmia tai konserttimusiikkia he asettuvat vain harvoin varta vasten kuuntelemaan, mitä kokonaisvaltainen radion kuuntelu kuitenkin heidän mielestään
edellyttäisi. Radiolähetyksiä onkin tapana kuunnella ikään kuin taustalla samalla kun tehdään jotakin muuta. Tällaisen informaatiokäyttäytymisen yksiselitteinen tulkinta infor-
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maatiokäytäntönä ei ole mahdollista, vaan radion kuunteleminen taustalla silloin, kun tehdään samalla jotakin muuta, on mahdollista tulkita tilanteesta riippuen informaation kohdentumattomaksi havainnoinniksi, aktiiviseksi seurannaksi ja jopa aktiiviseksi etsinnäksi. Siirtyminen informaatiokäytännöstä toiseen voi tapahtua siitä riippuen, kumpi vaatii
enemmän keskittymistä, radion kuuntelu vai meneillään oleva muu toiminto. Aktiivisemmat etsintä ja seuranta voivat vaihtua kohdentumattomaan havainnointiin esimerkiksi
keskityttäessä ruuanlaittoon tai puutarhanhoitoon.
Mediakriittisyyttä edustaa opettajaeläkeläisten tyytymättömyys Yleisradion kanavauudistukseen. Myöskään kaupallisiin kanaviin ei olla tyytyväisiä, eikä niitä juuri kuunnella.
Radionkuuntelu on tilannesidonnaista siten, että radiolähetykset liittyvät erityisolosuhteisiin, kuten autolla ajoon tai kesänviettoon mökillä.
Televisiota katsotaan aiempaa enemmän
Parisuhteen vaikutus informaatiokäyttäytymiseen ilmenee siinä, että puolisot vaikuttavat
vastavuoroisesti siihen, mitä televisiosta valitaan katsottavaksi. He myös ennakoivat toistensa katsomismieltymyksiä ja kiinnostuksen kohteita sekä tiedontarpeita, minkä perusteella he saattavat antaa vinkkejä toisilleen. Arkista vuorovaikusta luonnehtii Sepon kuvaus käytännöstä, joka on tavallinen parisuhteissa hänen kokemustaan yleisemminkin: Vaimo tuolta mulle huutelee, että tuu nyt kattoon.
Kommentoidessaan eläkkeelle siirtymisen jälkeistä televisionkatseluaan informantit
painottivat katsovansa aiempaa enemmän asiaohjelmia. Maininnat ovat kuitenkin fragmentaarisia, eikä niiden perusteella voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä televisionkatselusta vuosikymmeniä kestäneestä ajanjaksosta. Eläkkeellä ollessaan informantit ovat
katselleet ohjelmia pääasiassa Yleisradion ykkös- ja kakkoskanavilta sekä MTV3:lta.
Television viihteellisistä sarjaohjelmista esille tulevat Kauniit ja rohkeat, Emmerdale
ja Kotikatu. Niihin näyttäisi liittyvän Alasuutarin (1999, 11) huomio moralisoivasta ja
katsomiskokemusta oikeuttavasta puhetavasta. Arvioidessaan omaa mediankäyttöään
informantit korostavat, etteivät he arvosta sarjoja. Kalevi sanoo, että hän on vaimonsa
kanssa rajannut katsomisensa korkeintaan kahteen sarjaan.
Emmerdale ja Kotikatu, aina sitä vaan huomaa kattovansa. Nää kaks. Oikeestaan mitään
muita ei oo.

Leena toteaa pitäneensä työaikana keveiden sarjojen katsomista oikeutettuna rentoutumistapana, josta hän oli sittemmin pääosin luopunut.
Miten mää sanosin, sillon ko oli yhteen aikaan Kauniit ja rohkeat. Kun tuli koulusta, sitä oli
niin tööt että sitä vaan valu ja sillai. En minä ennään, että olokoon. Silloin se oli semmonen
rentoutus. Nyt kun en halua enää vain passiivisesti tuijottaa. Tietenkihän sieltä kattoo joskus
semmosia, mutta ei sitä sarjaa kyllä ennää seuraa.

Viihteellisten sarjojen sijaan opettajaeläkeläisten haastatteluissa ja kyselyvastauksissa
korostuvat ajankohtais- ja keskusteluohjelmat sekä näytelmät ja elokuvat. Sisustus- ja
ruuanvalmistusohjelmat ovat esimerkkejä opettajaeläkeläisten melko paljon seuraamista
asiatietoa ja viihteellisiä elementtejä yhdistävästä tietoviihteestä. Tietoviihteellä (infotainment) tarkoitetaan informatiivisen ja viihteellisen aineksen yhdistamistä mediassa (Miller & McHoul 1998, 190, Hektor 2001, 268–271). Tietoviihteeksi luokiteltavien mediasisältöjen seuraaminen ei haastattelujen perusteella rajoitu vain televisioon, vaan myös
aikakauslehtiä, radiota ja Internetiä käytetään tietoviihteen seuraamiseen.
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Tietokilpailu saatetaan ajatella yhtä aikaa viihteenä ja toisaalta myös oman muistin ja
oivalluskyvyn testaamisena, minkä arvioidaan olevan jossain määrin hyödyllinen ajanviete.
Leenalla on omakohtaisia kokemuksia tästä: Kyllähän näitä tullee kilipailuja katotuksi
ja seuratuksi, ossaako ite vastata yhtään. Myös Seppo kertoi pitävänsä joistakin television tietokilpailuista ja katsovansa niitä: Pidän joistakin visailuista, tulee katottua. Haluatko miljonääriksi, esimerkiksi. Niitä tulee katottua.
Hienoinen puolusteleva sävy puheessa on läsnä Leenan ja Sepon kommenttien lisäksi
myös niiden kerronnassa, jotka katsovat television tietokilpailuja joko hyvin tai melko
satunnaisesti. Tähän joukkoon kuuluvat kaikki televisiota katselevat opettajaeläkeläiset.
Oman muistin ja oivalluskyvyn testaaminen ohjelmia seuraamalla näyttäytyy oman, jossain määrin väheksyttävän toiminnan puolusteluna.
Teksti-tv yhtäältä täydentää muuta television tarjontaa ja muita tiedonhankinnan kanavia mutta myös tarjoaa spesifiä tietoa. Opettajaeläkeläiset etsivät teksti-tv:stä säätietojen
ja urheilutulosten lisäksi myös ruokaohjeita ja aikatauluja. Informaatiokäytäntöinä ovat
informaation aktiivinen etsintä, aktiivinen seuranta ja kohdentumaton havainnointi.
Teksti-tv:n käyttöön tottuneet opettajaeläkeläiset pitävät sitä melko ajantasaisena ja hyvin
helppokäyttöisenä. Teksti-tv:ssä arvostetaan myös mahdollisuutta hakea itseä kiinnostavaa tietoa omaehtoisesti, eikä edes tiedon tiivistä esitystapaa arvioida kielteisesti. Päinvastoin tiivistä esitystapaa pidetään teksti-tv:n hyvänä ominaisuutena. Ne, jotka eivät
käyttäneet itse aktiivisesti Internetiä, arvioivat teksti-tv:tä myönteisemmin kuin Internetiä
käyttävät.
Television katselusta pidättäytyvälle opettajaeläkeläiselle lehtien lukeminen ja radion
kuuntelu tarjoavat hänen mielestään korvaavat kanavat tiedonhankintaan ja -saantiin.
Muiden television katseluun käyttämä aika on eläkkeelle siirtymisen jälkeen joko pysynyt
ennallaan tai lisääntynyt. Oma mediankäyttöään haastateltavat arvioivat melko suunnitelmalliseksi siinä mielessä, että television tarjonta on tapana tarkistaa etukäteen sanomalehdestä tai muusta painetusta ohjelmatiedotteesta. Mediakriittisyys tulee esille siinä, että
television ohjelmatarjontaa pidetään lastenlasten kannalta huolestuttavana joidenkin
ohjelmien väkivaltaisuuden vuoksi. Kertoessaan mediankäyttönsä suunnitelmallisuudesta
ja omasta mediakriittisyydestään haastateltavien voi tulkita esittävän yleisesti suotaviksi
arvioituja näkökantoja. Näin ollen voi olettaa heidän television katselustaan muodostuvan jossain määrin silotellun kuvan.
Yleisesti televisiota pidetään runsaana tiedon ja viihteen kanavana. Mitä yksityiskohtaisemmin opettajaeläkeläiset sitä arvioivat, sitä selkeämmin he tuovat esille television
todettujen puutteiden tai heikkouksien rinnalla myös myönteisiä arvioita television tarjonnasta. Se vastaa useimpien mielestä vähintäänkin kohtuullisesti heidän tiedon ja viihtymisen tarpeisiinsa. Uutiset ja ajankohtaisohjelmat arvioidaan tasokkaiksi. Tietoviihde kuuluu eläkkeellä olon aikaan lisääntyneessä määrin. Remontointi- ja sisustusohjelmat ovat
yksi esimerkki tällaisesta ohjelmatyypistä. Reiska! Voi hyvä ihme, kun sil sujahtaa ne
hommat! Kalevi totesi. Muita opettajaeläkeläisten yleisesti seuraamia tietoviihteen aloja
ovat ruuanvalmistus, terveys ja kuluttajatieto.
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Internetin käyttöä eläkeläisenä
Opettajaeläkeläisten suhtautuminen Internetiin on muuttunut vuosien 2001 ja 2004 välisenä aikana (ks. taulukko 5). Asennoituminen on aiempaa myönteisempää, mitä havainnollistaa yksinomaan myönteisten lauseentäydennysten määrän kaksinkertaistuminen tutkittuna ajanjaksona.
Internetiä itsenäisesti käyttäneet informantit arvioivat vielä 2001 Internetiä myönteisten lauseentäydennysten lisäksi myös epäilevästi ja kielteisesti. Suhtautumista kuvaa osuvasti Anteron, Kalevin ja Tapion sananlaskusta lainaama ajatus: Internet on hyvä renki,
mutta huono isäntä. Vuonna 2004 Internetiä itsenäisesti käyttäneiden opettajaeläkeläisten
arviot Internetistä olivat jo voittopuolisesti myönteisiä. Internetin epäitsenäiset käyttäjät
ilmensivät suhtautumistavan myönteisemmäksi muuttumisen tendenssiä vieläkin selkeämmin. Internet on heille muun muassa elämää helpottava, monipuolinen, avartava ja
nopea apuväline.
Internetiä käyttämättömät eli ei-käyttäjät ovat naisia. Heistä kaksi arvioi Internetiä
vuonna 2001 myönteisesti ja yksi kielteisesti tuomalla esiin huolestuneisuutensa naisena
ja äitinä pornografian yleistymisestä ja lasten kehitykseen vaikuttavasta turmiollisesta tarjonnasta. Vuonna 2004 kukaan ei-käyttäjistä ei ole siirtynyt Internetin käyttäjäksi. Kriittisyys Internetiä kohtaan tätä vastoin oli lisääntynyt. Ei-käyttäjät ottavat esiin Internetiin
liittyvät virukset, haavoittuvuuden ja tietoturvan puutteet, eikä kritiikki kohdennu enää
Internetin informaatiosisältöihin.
Taulukko 5. Internetin käytön luonnehdinta. Vertailu vuosilta 2001 ja 2004.
Internetin käyttö
2001

2004

myönteinen myönteinen kielteinen
ja kielteinen

myönteinen myönteinen kielteinen
ja kielteinen

Itsenäiset
käyttäjät (5)

m
n

1

3
1

Epäitsenäiset
käyttäjät (5)

m
n

1

1
1

Ei-käyttäjät
(3)

m
n

2

Yhteensä

4

6

2
1

1
1

1
1

3
1

1

1

1

2

3

8

2

3

Haastateltavien Internetin käyttö on yksilöllistä. Kunnallinen päätöksenteko, kuvataide,
liikunta, matkailu, puutarhanhoito, sukututkimus ja terveys ovat eksplisiittisesti esillä narratiiveissa. Etenkin Internetiä itsenäisesti käyttävät tyytyvät toteamaan käyttävänsä Internetiä vaihteleviin tarpeisiin ja monien eri alojen tiedonhankintaan. Tämä on tyypillistä
myös niille, joiden Internetin käyttö on tässä luokiteltu epäitsenäiseksi.
Yksilöiden välinen vaihtelu ikääntyneiden ryhmässä todettiin myös Hiltin ja Lipschultzin (2004) tutkimuksessa Internetin käytöstä. Sen mukaan Internetistä haettiin informaatiota spesifeihin aiheisiin ennemmin kuin käytettiin esimerkiksi viihdesivustoja. On kuitenkin epätodennäköistä, että Hiltin ja Lipschultzin tutkimukseen osallistuneet sen paremmin kuin tämän tutkimuksen opettajaeläkeläisetkään olisivat yksityiskohtaisesti raportoineet Internetin viihdesivustojen seuraamisesta.
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Opettajaeläkeläisten arviot itsestään Internetin käyttäjinä heijastavat Internetin arkipäiväistymisen alkuvaiheen kokemuksia. Niihin kuuluu yhtä hyvin onnistumisen kokemuksia ja tiedontarpeiden tyydyttymistä sekä arkisen asioinnin vaivattomuutta kuin myös tiedonhankinnan epävarmuutta ja jopa halua välttää henkilökohtaisesti Internetin käyttöä
(Niemelä 2003).
Internet tuli 1990-luvun lopulta lähtien yhdeksi välineeksi opettajaeläkeläisten mediarepertuaareissa. Internetin hyödyllisyyden ja helppouden esimerkiksi pankkipalvelujen
hoidossa tunnustavat nekin, jotka eivät tutkimusaikana vielä olleet käyttäneet verkkopankkia. Veikko kuvasi suhdettaan Internetiin vakuuttavasti: Kyllähän nää täältä helposti
löytyy ja sen äkkiä oppii! Internetin kautta saatavan informaation relevanssi on suurin silloin, kun hankittu tieto on ajantasaista ja vastaa yksilöllisiin tarpeisiin. Informaation aktiivisen etsinnän, aktiivisen seurannan ja kohdentumattoman havainnoinnin informaatiokäytännöt liittyvät Internetin käyttöön siten kuin jatkossa konkreettisin esimerkein osoitetaan.
Olen tähän asti käsitellyt informaatiokäytäntöjä vain yleisluonteisesti osana opettajaeläkeläisten informaatiokäyttäytymistä elämänkulun eri vaiheissa. Seuraavaksi käsittelen
yksityiskohtaisemmin sitä, mihin lähteisiin ja kanaviin he eläkkeellä ollessaan ovat yhteydessä sekä luonnehdin vuorovaikutusta niiden kanssa.

4.4.1 Aktiivinen etsintä
Verrattuna muihin informaatiokäytäntöihin informaation aktiivisesta etsinnästä on tutkimusaineistossa määrällisesti eniten esimerkkejä. Tästä ei voi tehdä sitä johtopäätöstä, että
informaation aktiivinen etsintä olisi arkielämän tavallisin informaatiokäytäntö. On mahdollista, että aktiivisen seurannan tai kohdentumattoman havainnoinnin informaatiokäytännöt ovat aineistossa vähemmän esillä, koska opettajaeläkeläisten on ollut vaikeampi palauttaa mieleensä niitä kuin muistikuviaan informaation aktiivisesta etsinnästä.
Opettajaeläkeläiset arvioivat tavallisesti verkostoituneensa elämänkulkunsa aikana jo
niin monipuolisesti, että ystävä- ja tuttavapiiristä löytyi asiantuntijoita erilaisiin tiedontarpeisiin. Taulukossa 6 on kootusti esitetty, mihin lähteisiin ja kanaviin oltiin yhteydessä ja
millaista vuorovaikutusta niiden kanssa harjoitettiin. Numerot 1–13 identifioivat informantin ja kirjaimet n (nainen) ja m (mies) sukupuolen.
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Taulukko 6. Informaatiokäytännöt: aktiivinen etsintä.

Aktiivinen
etsintä

Yhteyden ottaminen
lähteisiin ja kanaviin

Vuorovaikutus

Yhteydenotto viranomaisiin:
ympäristöasiat 9n, sosiaali- ja terveyspalvelut 7n

Tapaaminen, puhelinyhteys

Yhteydenotto terveysalan asiantuntijoihin,
jotka tunnetaan henkilökohtaisesti 1n, 6m

Puhelinyhteys

Auton hankkiminen 6m

Internet-haku sanomalehtimainoksen
perusteella

Tieto lautakuntien esityslistoista ja päätöksistä
6m, 9n, 12n

Internet-haku kaupungin kotisivuilta;
kirjanmerkki kouluviraston sivujen kohdalla

Testamentin tekeminen 10n

Internet-haku sanalla ”testamentti”

Elokuvakritiikkien ja kirjaesittelyjen etsiminen
1n, 6m

Lehden lukeminen

Päivitetyt uutiset 6m, 10n

Teksti-tv:n käyttö

Ruokareseptit 1n, 10n, 13m

Televisio-ohjelman katsominen,
haku teksti-tv:stä tai lehdestä

Englannin- ja ruotsinkieliset uutislähetykset
aamutelevisiosta, saksankieliset uutiset Deutsche
Welle -kanavalta 4m, 5n, 7n, 10n

Televisio-ohjelman katsominen
ennalta tiedettynä esitysajankohtana

Terveystietoa Akuutti-ohjelmasta 1n,
Kotilääkäri-lehdestä 4m, 1n

Televisio-ohjelman katsominen
lehden ennakkotietojen perusteella

Kuluttajatietoa Kuningaskuluttaja-ohjelmasta 1n

Televisio-ohjelman katsominen
lehden ennakkotietojen perusteella

Tietoa erilaisista luontoaiheista 3m, 6m, 9n,
puutarhanhoidosta 9n,
aikatauluista, esityspäivistä
ja liikuntavuoroista 2m, 9n

Internet-haku

Kirjaston Introaktiivi-palvelu 6m, 12n

Yhteydenotto kotoa kirjaston Internetpalveluun

Uuden auton hankkiminen tai testamentin laatiminen ovat esimerkkejä tiedonhankintatilanteista, joissa tiedontarve on tunnistettu. Niissä parhaaksi aktiivisen etsinnän kanavaksi
osoittautui Internet. Auton ostoon käytettiin myös sanomalehden mainostietoja, mutta
Internetin käyttöön tottuneiden opettajaeläkeläisten mielestä Internet oli sanomalehtiä
monipuolisempi. Liikennevälineiden aikataulut, teatteri-, ooppera- ja konserttiesitysten
ajankohdat sekä liikuntavuorot yhdessä näiden hintatietojen kanssa arvioitiin saatavan
helpoiten Internetin kautta, vaikka myös lehtiä ja puhelinneuvontaa hyödynnettiin.
Aktiivista informaation etsintää teksti-tv:stä luonnehtii yhtäältä mahdollisuus tiedostetun tiedontarpeen tyydyttämiseen, mutta myös ajantasaisuuden ja tiedon päivityksen
tarve, mikä liittää sen informaation aktiivisen seurannan luokkaan. Silloin kun kyse on
selkeästi informaation aktiivisesta etsinnästä, kuten halutun ruokareseptin tai viimeisimpien uutistapahtumien saamisesta ruudulle, teksti-tv:n käyttö on informaatiokäytäntönä
aktiivista etsintää.
Kunnallishallinnon eri lautakuntien esityslistojen, elokuvakritiikkien, kirjaesittelyjen,
terveystiedon, kuluttajatiedon, luontoaiheiden ja puutarhanhoito-ohjeiden aktiivinen
etsintä eri kanavista ja lähteistä tulee esille aineistossa. Televisio ja Internet kuuluvat tässä
yhteydessä arkeen samalla tavalla kuin sanomalehti ja jotkin harrastelehdet. Näiden aihepiirien jokin yksittäinen asia oli saattanut olla aktiivisen tiedonhankinnan kohteena siten,
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että opettajaeläkeläiset olivat etsineet sitä eri kanavista. Tällaisia aktiivisen etsinnän episodeja luonnehtii yleinen kiinnostus aihepiiriin, jota elämänkulun aikana tutuiksi tulleista
kanavista on totuttu seuraamaan.
Vieraskielisten uutisten katsominen televisiosta on informaation aktiivista etsintää
siinä tapauksessa, kun Helena kuuntelee vieraskielisiä uutislähetyksiä kyetäkseen käyttämään esimerkiksi Euroopan unionin toimintaan liittyvistä asioista tarkkoja ilmauksia
oman äidinkielensä lisäksi myös vieraalla kielellä. Jos kyse olisi yleisestä vieraskielisten
uutislähetysten seuraamisesta, informaatiokäytännöistä aktiivinen seuranta tai kohdentumaton havainnointi kuvaisivat toimintaa paremmin kuin informaation aktiivinen etsintä.
Anneli ja Antero käyttävät Oulun kaupunginkirjaston Introaktiivi-palvelun toiminnoista lähinnä tiedonhakua lainattavissa olevasta aineistosta. Se on tyypillisesti informaation aktiivista etsintää kysyttäessä, onko haluttu kirja saatavilla. He saattoivat etsiä myös
jonkun kirjoittajan koko tuotantoa tai jonkin hänen kirjoittamansa teoksen nimeä Introaktiivi-palvelun kautta. Tarjolla olevista muista palveluista, kuten uutuuksista ilmoittamisesta tai omien elektronisten kirjanhyllyjen kokoamisesta opettajaeläkeläisillä ei ollut
kokemuksia.
Teoksen varaaminen tai lainan uusiminen Internetissä samoin kuin aikataulu-, esityspäivä- ja liikuntavuorotietojen suuntaama lippujen hankkiminen tai harjoitusvuoron
varaaminen ovat prosesseja, joissa tiedonhankinta voi koko ajan kohdentua uudelleen
välineen kautta saadun informaation perusteella. Tämän lisäksi aihepiiri voi yhtäkkisesti
vaihtua, jolloin joissakin tapauksissa on kyse satunnaisista onnekkaista kohtaamisista,
jotka informaatiokäytäntöjen mallissa sijoittuvat kohdentumattoman havainnoinnin luokkaan.
Vuorovaikutus eri informaatiokäytäntöjen välillä on tyypillistä sekä Introaktiivi-palvelulle että erilaisille varausjärjestelmille Internetissä. On vaikea määritellä, milloin yksilön
informaatiokäyttäytymisessä voidaan tehdä ero tiedonhankinnan ja tiedonkäytön välillä.
Edellä kuvatuissa Internet-palveluissa tiedonhankinta ja -käyttö näyttävätkin olevan osa
samaa prosessia. Informaation aktviivisella etsinnällä on myös yhteys toimintaan aktivoitumiseen, joka on yksi tiedonkäytön ilmentymä.

4.4.2 Aktiivinen seuranta
Informaation aktiivinen seuranta kohdistuu elämänkulun aikana eri kanaviin ja lähteisiin,
jolloin yksilön vuorovaikutus niiden kanssa vaihtelee viestintäteknologisten muutosten
mukaan. Esimerkiksi uutisten seuraamisen kanavana televisio on suurelta osin syrjäyttänyt radion. Aiemmin esitellyt opettajaeläkeläisten mediarepertuaarien muutokset heijastavatkin informaation aktiivisen seurannan elämänkulullista jatkumoa muutoksineen ja
pysyväisluonteisine piirteineen.
Informaation aktiivisen etsinnän prosessille on tyypillistä yksilön aktiivinen toimijuus. Yksilöllä on perinteisesti sanottu olevan tiedontarve, jota hän pyrkii tyydyttämään
(Savolainen 1999, 81–84). Myös informaation aktiivinen seuranta edellyttää prosessina
aktiivista toimijuutta, mutta siinä tiedontarve on usein vähemmän spesifi kuin informaation aktiivisessa etsinnässä. Harjoittaessaan aktiivista seurantaa yksilö voi sekä haluta
ylläpitää aiempia käsityksiään että toivoa löytävänsä informaatiota tiedostamaansa uuteen
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tiedontarpeeseen. Tämän lisäksi hän voi myös jättäytyä täysin odottavaksi ja avoimeksi
sille, mitä täysin ennakoimatonta informaatiota lähde tai kanava kykenee hänelle välittämään.
Aktiivisessa etsinnässä yksilön intentio on keskeisin kriteeri, joka erottaa sen aktiivisesta seurannasta. Etsinnässä intentio on tarkemmin kohdentunut kuin seurannassa. Päivitettyjen uutisten etsiminen jostakin Mariaa koskettaneesta asiasta tai leivontaohjeen hakeminen teksti-tv:n sivuilta ovat esimerkkejä informaation etsinnästä eivätkä seurannasta.
Informaation seurantaa on esimerkiksi se, kun Maria tarkistaa, onko teksti-tv:n sivuilla
julkaistu edellisen käynnin jälkeen mitään uutta tai itseä kiinnostavaa aineistoa.
Piti kattoo se ohje tai joskus tieto, milloin Yleisradio näyttää vanhoja filmejä.

Rajanvetoa aktiivisen etsinnän ja aktiivisen seurannan välillä ei aina ole mahdollista tehdä. Informaatiokäyttäytyminen voi olla aluksi seurantaa mutta muuttua prosessin edetessä etsinnäksi. Mahdollinen on myös päinvastainen järjestys, jossa aktiivinen etsintä muuttuu vähemmän spesifiksi aktiiviseksi seurannaksi.
Esimerkkinä seurannan muuttumisesta etsinnäksi ikääntyneiden arjen informaatiokäyttäytymisessä ovat televisio-ohjelman ruokaohjeet, jotka saattavat johtaa aktiiviseen tiedonhankintaan muun muassa keittokirjasta, nettisivustoilta tai ruokakaupan hyllyn tuotteiden tuoteselosteista. Aktiivisen etsinnän vaihtumista aktiiviseksi seurannaksi edustaa
esimerkiksi tiedonhankinta autoaiheisilta nettisivustoilta. Oman auton hankintaa harkitessaan opettajaeläkeläinen on etsinyt aktiivisesti tietoa hankintapäätöstensä tueksi. Kun
hankinta on tehty, hän jatkaa näiden nettisivustojen aktiivista seuraamista, mutta ei enää
etsi aktiivisesti tietoa.
Tutkimusaineistossa informaation aktiivinen seuranta oli edustettuna arkipäiväistyneinä ja rutiininomaisina toimintoina. Välineinä käytettiin televisiota, lehtiä, radiota ja
Internetiä. Television katselu informaation aktiivisena seurantana oli tavallisinta, ja seuraavina tulivat lehtien lukeminen ja radion kuuntelu. Internetin osuus informaation aktiivisessa seurannassa oli edellisiä vähäisempää, joskin Internetin osuuden opettajaeläkeläiset ennakoivat lisääntyvän (ks. Taulukko 7).
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Taulukko 7. Informaatiokäytännöt: aktiivinen seuranta.

Aktiivinen
seuranta

Yhteyden ottaminen
lähteisiin ja kanaviin

Vuorovaikutus

Uutislähetykset
1n, 2m, 3m, 4m, 5n, 6m, 7n,
8n, 9n, 10n, 12n, 13m
Uutislähetykset
11m 1n, 3m, 6m, 9n, 12n

Television katsominen
Radion kuuntelu

Urheilulähetykset 1n, 2m, 4m, 6m, 13m Televisio- ja radiolähetykset
sekä lehtiartikkelit
Ajankohtaisohjelmat
4m, 6m, 7n, 8n, 9n, 10n

Television katsominen

Puutarhanhoito 9n

Kotipuutarha-lehden lukeminen,
Internet-haku

Ruokareseptit 1n, 10n, 13m

Television katsominen, teksti-tv:n ja lehtien lukeminen

Tietoa taiteen uusista virtauksista 13m

Taide-lehden lukeminen

Tieto lautakuntien esityslistoista
ja päätöksistä 6m, 9n, 12n

Internet-haku

Tietokilpailut ja visailut 8n, 13m

Television katsominen

Aamujumppa 8n

Television katsominen

Terveystieto 1n, 4m

Television katsominen, alan lehtien lukeminen

Eläkkeellä olon ensimmäisinä vuosina jokaisen opettajaeläkeläisen päivittäistoimiin kuului uutislähetysten seuraaminen. Aktiivisesti seurattiin myös urheilulähetyksiä ja ajankohtaisohjelmia. Jokin akuutti maailmantapahtuma, kuten sota, luonnonkatastrofi tai terrori-isku, olivat sellaisia, että niitä seurattiin tarkasti ja herkeämättä eri tiedotusvälineistä.
Kaikille opettajaeläkeläisille ei tällöin riittänyt kotimainen tiedonvälitys. Tutkituista
Antero oli jo tottunut hyödyntämään ulkomaisia televisiokanavia ja Internetin verkkolehtiä, kuten Spiegeliä, Frankfurter Allgeimeina ja Svenska Dagbladetia.
Informaation aktiivinen eri harrastualojen seuranta liittyy yksilöiden elämänkulkuun.
Muutamien opettajaeläkeläisten kiinnostuksen kohteisiin ovat kuuluneet puutarhanhoito,
ruuanlaitto tai taideharrastus vuosikymmenten ajan. He ovat harrastuksissaan tarvinneet
jatkuvasti tietoa, jolloin toimintaan kuuluu informaation aktiivinen seuranta niiltä aloilta.
Informaation aktiivista seurantaa Internetin kautta edustaa Marjatan kunnallisen päätöksenteon seuraaminen lautakuntien esityslistoista ja päätöksistä.
Tännäänkin kävin esimerkiks kattomassa Oulun kaupungin opetuslautakunnan listoja, onko
mittään uusia päätöksiä tehty. Oli esityslista tammikuun 14. päivä, ja nyt se oli näköjään ollu
kokkous ja oli pöytäkirja.

Sanomalehti on tutkimukseen osallistuneen ryhmän ensisijainen tiedonlähde kunnallisesta
päätöksenteosta, mutta etenkin Anneli, Antero, Kalevi ja Marjatta olivat motivoituneita
seuraamaan Internetin kautta nimenomaan opetuslautakunnan työskentelyä. Tähän vaikutti se, että Internetissä ovat esillä myös esityslistat, joita lehdistä ei löydy. Internetin tiedotus lautakuntien päätöksistä on myös lehdissä julkaistua kattavampaa.
Opetuslautakunnan ja muun kunnallisen päätöksenteon seuraamista voidaan pitää elämänkulullisena jatkumona tutkimukseen osallistuneiden ammatilliselle toiminnalle. Opettajina ja erityisesti rehtoreina toimineiden informanttien yhteys aiempaan, eläkkeelle siir-
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tymistä edeltäneeseen, elämänvaiheeseen on ilmeinen tässä tavassa harjoittaa informaation aktiivista seurantaa.
Television tietokilpailujen ja visailujen katsominen osana Leenan ja Sepon informaatiokäyttäytymistä on sellaista, että sen voi perustellusti luokitella informaation aktiiviseen seurantaan liittyväksi. Säännöllisyys tuo esiin toiminnan ajallisen aspektin. Aktiivisuus puolestaan eksplikoidaan siinä, miten tietokilpailua kotona seurattaessa hakeudutaan sellaisiin informaation kohtaamisen tilanteisiin, joissa koetetaan itse vastata televisio-ohjelman visaisiin kysymyksiin.
Sitä koettaa sitten vastata, että ossaako ite. (Leena)

Tietokilpailujen ja visailujen aktiivinen seuranta samoin kuin terveystiedon ja aamujumpan osuus informaation aktiivisessa seurannassa näyttäytyivät opettajaeläkeläisille ikääntymisen myötä aiempaa omakohtaisempina ja siten myös tärkeämpinä. Tietokilpailujen
seuraamista luonnehdittiin aivojumpaksi, terveystietoa todettiin tarvittavan enenevässä
määrin ja television aamujumppa saatettiin suorittaa kotioloissa kunnon ylläpitämiseksi.
Nämä teemat tulevat esille myös tarkasteltaessa toimintaan aktivoitumista.

4.4.3 Kohdentumaton havainnointi
Informaatiokäyttäytyminen ilmenee informaation kohdentumattomana havainnointina erilaisissa tilanteissa, joissa McKenzien (2003b, 26–27) sanoin onnekkaat sattumat (serendipitous encounters) ennakoimattomissa paikoissa johtavat tiedonlähteelle. Opettajaeläkeläiset totesivat tällaisia informaatiokäyttäytymisen konteksteja elämänkulkunsa aikana
olleen, mutta niiden mieleen palauttamista he eivät pitäneet helppona. Tämän vuoksi episodit, joissa informaation kohdentumaton havainnointi oli toteutunut, ajoittuivat tyypillisesti lähimenneisyyteen (taulukko 8).
Taulukko 8. Informaatiokäytännöt: kohdentumaton havainnointi.

Kohdentumaton
havainnointi

Yhteyden ottaminen
lähteisiin ja kanaviin

Vuorovaikutus

Tapa pitää radio auki
puheohjelmien aikana,
jolloin ennakoimattomasti
jokin aihe alkaa kiinnostaa
6m, 9n, 12n

Radion kuuntelu

Kiinnostavan matkakohteen
löytäminen 8n

Lehden lukeminen

Terveysaiheiseen keskustelupalstaan
törmääminen 3m

Internet-haku

Kirjasuosituksia ja
ohjelmavinkkejä 1n, 7n, 8n, 12n

Informaation saaminen ystävältä

Radio osoittautui välineistä sellaiseksi, jota kuunneltaessa niin sanotusti puolella korvalla,
kuten Maria, Marjatta ja Tapio luonnehtivat omaa radion kuunteluaan, informaatio saadaan kohdentumattoman havainnoinnin kautta. Jonkin puheohjelman aihe voi alkaa kiin-
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nostaa, ja radiolähetys vie silloin kuuntelijan huomion. Informaatiota tästä aiheesta ei ole
aiemmin eikä ohjelman aikana aktiivisesti etsitty, eikä kanavaa sen enempää kuin lähdettäkään ole varsinaisesti seurattu ohjelman aiheen takia. Kun sitten informaation ääreen on
päädytty kohdentumattoman havainnoinnin seurauksena, informaatiokäyttäytyminen
saattaa edetä aktiiviseen etsintään tai aktiiviseen seurantaan joko samasta tai muusta
kanavasta ja lähteestä.
Lehtien sivuilta tehty onnekas ja ennakoimattoman informaation kohtaamisen episodi
ilmenee tutkimusaineistossa kiinnostavan matkakohteen löytymisenä. Kyse ei tässä ole
kaupallisesta tiedotteesta, vaan informatiivisesta artikkelista, jonka Leena oli huomannut
silmäiltyään käsiinsä sattumalta joutunutta aikakauslehteä. Sinne sitten lähettiinki, Leena
totesi.
Internetin terveysaiheiseen keskustelupalstaan törmääminen sattumalta edustaa informaation kohdentumatonta havainnointia verkkoympäristössä. Tehtyään Internet-haun toisesta asiasta, hakutuloksena oli yllättäen sellainen terveysaiheinen sivusto, joka kiinnosti
haun tehnyttä Veikkoa.
Olihan se mulle, että pääsin tietoverkon kautta oman lääkärin kans keskusteluyhteyteen, oli
se mulle yllätys, että se on näinkin hyvä. Ja oon joitakin muitakin tämmösiä keskustelupalstoja löytäny ja kattellu. Nekin on ollu tähän minun sairauteen liittyviä.

Kiintoisaa on lisäksi se, että Veikko ei ennalta tuntenut keskustelupalstojen toimintaperiaatteita, joten tämän onnekkaan ja ennakoimattoman tapahtuman kautta hän kykeni monipuolistamaan informaatiokäyttäytymistään ja omaksumaan uuden tavan hyödyntää Internetin mahdollisuuksia.
Kirjasuositusten ja ohjelmavinkkien saaminen toisten ihmisten ja tässä aineistossa
nimenomaan ystävien kautta toteutui tavalla, joka joissakin tapauksissa on luokiteltavissa
informaation kohdentumattomaksi havainnoinniksi. Kyse on sellaisista tilanteista, joissa
informantti ei ole ollut suorassa kontaktissa tiedonlähteenä oleviin ihmisiin, mutta joissa
hän on kuullut toisten puhuvan oman havainnointinsa kohteiksi päätyneistä asioista. Tällainen on informaatiokäytäntönä informaation kohdentumatonta havainnointia. Jos kyse
olisi ollut suorasta kontaktista informaation lähteeseen, toiminta olisi ollut informaation
saamista toisen henkilön kautta. Tämä esimerkki tutkimusaineistosta havainnollistaa
hyvin sen, mikä ero informaation kohdentumattomalla havainnoinnilla ja informaation
saamisella toisen henkilön kautta on tällaisissa tapauksissa, joissa informaatiokäytäntöjen
tavat lähenevät toisiaan. McKenzien informaatiokäytäntöjen mallissa tämä ero on eksplikoitu ja se osoittautuu perustelluksi edellä esitetystä syystä myös tässä tapausesimerkissä.

4.4.4 Informaation saaminen toisen henkilön kautta
Informaation kohdentumattomasta havainnoinnista poiketen informaatiota saadaan toisen
henkilön kautta nimenomaan silloin, kun informaation kohteena oleva ihminen ei itse ole
aloitteellinen, vaan saa informaatiota toisen henkilön kautta. Tätä toista ihmistä voi kutsua portinvartijaksi tai välittäjäksi (gatekeeper or intermediary) (McKenzie 2003b, 27).
Informaation saamista toisen henkilön kautta edustavat esimerkiksi keskustelut, joiden
kuluessa opettajaeläkeläiset ovat saaneet tietoa Internet-sivustoista, kirjoista sekä televisio- ja radio-ohjelmista. Tiedon saaja on ollut ainakin osittain informaatiota vastaanotta-
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vana osapuolena, vaikka keskustelu on tavallisesti vuorovaikutteista. Aineiston vaihdon
ja kierrätyksen ihmisten välillä voi tulkita myös tämän informaatiokäytännön ilmentymäksi.
Opettajaeläkeläiset saavat perheenjäseniltään tietoa, mikä voidaan tulkita informaatiokäytäntönä informaation saamiseksi toisen henkilön kautta. Puoliso voi vuosikymmenten
yhteisen elämänkulun perusteella arvioida, mikä hänen kumppaniaan kiinnostaa. Sen
lisäksi että puoliso voi toimia jonkinlaisena portinvartijana, hän voi myös huolehtia informaation aktiivisesta seurannasta toisen puolesta. Parisuhde osoittautuukin aineiston
perusteella merkittäväksi siinä, millaiseksi arkinen informaatiokäyttäytyminen eläkkeellä
oltaessa muotoutuu (ks. taulukko 9).
Taulukko 9. Informaatiokäytännöt: informaation saaminen toisen henkilön kautta.

Informaation
saaminen
toisen henkilön
kautta

Yhteyden ottaminen
lähteisiin ja kanaviin

Vuorovaikutus

Puoliso kertoo säännöllisesti
kanavista tai lähteistä, joiden arvioi
kiinnostavan informanttia 13m

Vinkkaaminen, keskustelu

Internet-sivuista kertominen
8n, 11m, 13m

Keskustelu (perheenjäsenet),
Internet-haku

Kirja- ja ohjelmasuositukset
1n, 7n, 8n, 12n

Keskustelu

Kirjat, lehdet ja muut tallenteet
(cd-levyt, cd rom -levyt,
tietokonelevykkeet, atk-ohjelmistot)
1n, 7n, 8n

Aineiston lainaaminen ja kierrätys,
keskustelu

Sanomalehtien vaihtaminen päivittäin Päivittäinen aineiston vaihto,
säännöllinen aineiston kierrätys,
naapurin kanssa 11m,
keskustelu
aikakauslehtien kierrätys
lasten kanssa 13m

Perheenjäseniltä opettajaeläkeläiset saattavat kuulla Internet-sivuista, joiden nämä arvioivat kiinnostavan heitä. Lapset tai puoliso ovat voineet myös tehdä tiedonhakuja Internetistä opettajaeläkeläisten pyynnöstä tai oma-aloitteisesti ennakoituaan heidän tiedontarpeitaan. Ensin mainittu eli opettajaeläkeläisen oma pyyntö on informaatiokäytäntönä
informaation aktiivista etsintää portinvartijan kautta, mutta jälkimmäisen voi tulkita
informaation saamiseksi toisen henkilön kautta.
Opettajaeläkeläiset voivat saada satunnaisesti kirja- ja ohjelmasuosituksia television
katseluun ja radion kuunteluun informaation kohdentumattoman havainnoinnin kautta.
Tätä suunnitelmallisempaa ja säännöllisempää informaation saamista toisen henkilön
kautta tapahtuu esimerkiksi vuosia jatkuneissa ystävien tapaamisissa. Esimerkkinä on
Anjan kuvaus naisryhmästä, joka kokoontuu vuorotellen jonkun piiriin kuuluvan kotona.
Keskustelun alaisena on henkilökohtaisten ja ajankohtaisten asioiden lisäksi se, mitä kaunokirjallisuutta itse kukin on lukenut, mitä elokuvia nähnyt ja mikä muusta mediatarjonnasta on tehnyt jonkinlaisen vaikutuksen, josta osanottajat haluavat kertoa muille. Vuosia
jatkuneissa kokoontumissa on tapana pitää päiväkirjaa, johon merkitään muun muassa se,
millaisia asioita keskustelu on käsitellyt. Tällaisessa informaatiokäyttäytymisessä on
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myös informaatiomaaperälle tyypillisenä piirteenä yllätyksellisyys siinä, mitä aihepiirejä
käsitellään ja keitä yhteiseen kokoontumiseen kulloinkin osallistuu.
Edellä on käsitelty informaation saamista toisen henkilön kautta siitä näkökulmasta, mikä
suhde opettajaeläkeläisillä on heille tarjolla olleeseen informaatiosisältöön. Toinen näkökulma avautuu siitä, kun suhdetta informaation ja yksilön välillä määrittää ennalta kanava tai lähde, jonka kanssa he pääsevät vuorovaikutukseen jonkun toisen ihmisen kautta.
Aineistoa vaihdettaessa ja kierrätettäessä yksilö ei voi ennalta tietää, mikä toisen henkilön hänelle antamassa informaatiossa on hänelle itselleen merkityksellistä. Tässäkin toinen ihminen toimii jonkinlaisena portinvartijana tai välittäjänä, eikä yksilön suhde lähteisiin eikä kanaviin ole välitön.
Erilaisten tallenteiden, kuten kirjojen, lehtien, cd-levyjen, cd rom -levyjen, tietokonelevykkeiden ja atk-ohjelmistojen, lainaaminen ja kierrätys merkitsevät informaation saamista toisten henkilöiden kautta. Tallenne sinänsä fyysisenä kappaleena jo on asia, josta
opettajaeläkeläiset keskustelivat näiden henkilöiden kanssa, mutta sen lisäksi he luonnollisesti voivat keskustella tallenteiden sisällöistä.
Sanomalehden vaihtaminen päivittäin naapurin kanssa on tässä aineistossa esimerkki
tavasta saada tiedonlähde ja sen välittämä informaatio toisen henkilön kautta. Painetun
aineiston kierrätys on Sepon ja Tapion mielestä taloudellinen ja ekologisesti perusteltu
toimintatapa. Se mahdollistaa Tapiolle myös keskustelutuokioita naapurin kanssa. Tämän
lisäksi aineiston kierrätys voi luoda siteitä eri sukupolvien välille, minkä Seppo mainitsee
haastattelussaan. Informaatiokäyttäytymisessään vanhemmat ja aikuiset lapset sekä lapsenlapset saattavat aineistoa kierrättämällä olla säännöllisessä yhteydessä toisiinsa.

4.4.5 Informaatiokäytäntöjen mallin arviointi
Eri informaatiokäytännöt osoittautuvat tutkimusaineistosta selvästi tunnistettaviksi, ja niitä voi tämän perusteella pitää informaatiokäyttäytymiseen olennaisesti kuuluvina toimintatapoina. Rajanveto eri informaatiokäytäntöjen välillä ei arjen toiminnassa ole aina mahdollista eikä kenties tarpeellistakaan. Teoreettista mielenkiintoa asialla kuitenkin on silloin, kun informaatiotutkimuksessa halutaan tarkentaa arkielämän informaatiokäyttäytymisen ja tiedonhankinnan käsitteistöä.
Informaation aktiiviselle etsinnälle on luonteenomaista hakeutuminen tiedonlähteelle
tai ainakin spesifille informaatiomaaperälle, jossa ihminen olettaa tarvitsemaansa informaatiota olevan saatavilla. Opettajaeläkeläisille olikin tyypillistä, että he tiesivät, keneltä
henkilöltä tai mistä välineestä tai lähteestä he saisivat haluamaansa informaatiota sitä etsiessään.
Informaation aktiivisen etsinnän ja informaation aktiivisen seurannan välisen eron
osoittaminen johtaa hienojakoisten tulkintojen tekemiseen. Tulkitsin vieraskielisten uutislähetysten seuraamisen televisiosta informaation aktiiviseksi etsinnäksi siinä tapauksessa, kun jotkut opettajaeläkeläisistä ilmoittivat katsovansa näitä lähetyksiä erityisesti
kuullakseen, mitä jotkin heille uudet suomenkieliset ilmaukset ovat vieraskielisinä. Tällöin heidän intentionaan oli näiden ilmausten etsiminen uutislähetyksistä. Sen sijaan
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tavallisesti yhtä hyvin suomen- kuin vieraskielisten uutislähetysten katseleminen televisiosta tai kuunteleminen radiosta on informaation aktiivista seurantaa.
Mediankäytön yhteydessä erityisesti televisio ja radio ovat välineitä, joita opettajaeläkeläiset käyttävät tilanteesta riippuen joko informaation aktiiviseen etsintään tai informaation aktiiviseen seurantaan. Myös harrastelehtien lukemista luonnehtii sekä aktiivinen spesifin tiedon etsintä että tätä yleisempi kiinnostus aihepiiriin, joka johtaa informaation aktiiviseen seurantaan. Opettajaeläkeläiset harjoittivat informaation aktiivista seurantaa kunnallisen päätöksenteon www-sivujen osalta. Toisinaan kiinnostavan asian ollessa
esityslistalla tai päätöksenä näillä nettisivuilla he harjoittivat informaation aktiivista etsintää. Näiden kahden informaatiokäytännön ero on tällaisessa tapauksessa selvä.
Informaation aktiivista seurantaa opettajaeläkeläisten arkisessa toiminnassa luonnehtii
rutiininomaisuus. Se koskee sekä kanavia ja lähteitä että sitä informaatiosisältöä, jota niiden kautta ennakoidaan saatavan. Informaation aktiivisen seurannan informaatiokäytännölle on tyypillistä, että jotakin spesifiä aihealuetta, kuten tässä aineistossa esimerkiksi
puutarhanhoitoa, on saatettu seurata vuosia ja jopa vuosikymmeniä. Mediarepertuaarien
muuttuessa aihealueen aktiivinen seuranta on toteutunut eri kanavien kautta. Viimeisimpänä opettajaeläkeläiset ovat ottaneet Internetin informaation aktiivisen seurannan kanavaksi.
Informaation kohdentumattoman havainnoinnin kautta saadaan virike tarkempaan asiaan
perehtymiseen tai mahdollisesti peruste olla paneutumatta siihen. Kohdentumaton havainnointi antaa ikään kuin lähtökohdan tai alkupisteen jatkokäyttäytymiselle. Informaation
kohdentumaton havainnointi voi tyypillisesti johtaa eteenpäin informaation aktiiviseen
etsintään tai seurantaan. Kanava tai lähde saattaa pysyä samana, mutta se voi myös vaihtua. Onnekkaat kohtaamiset ennakoimattomissa paikoissa ovat sattumanvaraisia, aivan
niin kuin McKenzie (2003b, 26) asian kiteyttää.
Informaation kohdentumaton havainnointi voi tapahtua aktiivisesta etsinnästä poiketen ennalta tuntemattomalla informaatiomaaperällä. Tästä esimerkkinä on kuvaus siitä,
miten henkilö Internet-haun täysin ennakoimattomana seurauksena päätyy Internetin keskustelupalstalle, jollainen Internetin toiminto oli hänelle teknisenä järjestelmänä ennen
tuntematon. Näin toiminta uudella informaatiomaaperällä voi toteutua informaation aktiivisena etsintänä tai seurantana.
Informaation saaminen toisen henkilön kautta eroaa muista informaatiokäytännöistä siinä,
että se edellyttää henkilökontaktin. Muissa informaatiokäytännöissä yksilö voi olla välittömässä suhteessa kanavaan tai lähteeseen ilman vuorovaikutusta kenenkään ihmisen
kanssa. Aloitteellisuus on siten portinvartijaksi tai välittäjäksi määrittyvällä henkilöllä,
joka tunnistaa yksilön tiedonhankkijaksi tai ainakin mahdolliseksi informaation kohteeksi.
Opettajaeläkeläisillä on aineiston perusteella omissa sosiaalisissa verkostoissaan
vakiintuneita järjestelyjä, joissa organisoidusti välitetään informaatiota. Perheet ja ystäväryhmät ovat keskeisiä toisen henkilön kautta saatavan tiedon informaatioympäristöjä.
Informaatiota sisältävien tallenteiden vaihto ja kierrätys edellyttävät myös henkilöiden
välisiä kontakteja ja vuorovaikutusta.
Informaation saaminen toisen henkilön kautta sinänsä saattaa riittää joissakin tapauksissa, eivätkä opettajaeläkeläiset tällöin siirry informaation aktiiviseen etsintään tai seurantaan. Tavallista on kuitenkin se, että toinen henkilö antaa virikkeen omaehtoiseen
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informaation etsintään tai seurantaan. Sen sijaan informaation saaminen toisen henkilön
kautta ei aineiston analyysin perusteella näyttäisi merkittävästi liittyvän informaation
kohdentumattomaan havainnointiin.
McKenzien informaatiokäytäntöjen malli pohjautuu alun perin 19 kanadalaisnaisen syvähaastatteluihin ja puhelinkeskusteluihin hänen tutkiessaan tämän naisryhmän tiedonhankintaa ja informaatiokäytäntöjä (McKenzie 2003, 21–22). Tässä ikääntyneitä ihmisiä ja
heidän informaatiokäyttäytymistään käsittelevässä tutkimuksessani asetin tavoitteekseni
selvittää, soveltuuko McKenzien hahmottelema informaatiokäytäntöjen malli kaksosten
odottamisen aihepiiriä huomattavasti laajempaan ja yleisempään yhteyteen, jossa keskitytään yksilöiden mediankäyttöön ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkasteleminen jää sitä
vähäisemmäksi.
Yleisellä tasolla voin vastata myönteisesti kysymykseen, soveltuuko informaatiokäytäntöjen malli muuhun kuin spesifien tiedontarpeiden tutkimiseen. McKenzien tekemä
erottelu eri informaatiokäytäntöjen välillä kuvaa hyvin ilmiöitä myös mediankäytön
yhteydessä. Vaikka opettajaeläkeläisryhmä eroaa muun muassa iältään ja sukupuolijakaumaltaan kanadalaisnaisten ryhmästä, se ei vaikeuta informaatiokäytäntöjen mallin soveltamista. Mallia voi luonnehtia ikä- ja sukupuolineutraaliksi, mikä on sen kiistaton ansio.
Tätäkin olennaisempaa on se, että informaatiokäytännöt osoittautuivat arkielämän
informaatiokäyttäytymisen tutkimuksessa käyttökelpoisiksi teoreettisiksi käsitteiksi. Niitä
saattoi soveltaa ilman spesifiä, kaikkia informantteja yhdistävää tiedonhankinnan aihepiiriä. Eri informaatiokäytäntöjen avulla informaatiotutkimuksessa kyetään nyansoimaan
ilmiöitä, joita tähän saakka on käsitelty vakiintumattomalla terminologialla.
McKenzie (2003b, 19) haluaa korvata informaatiokäyttäytymisen käsitteen informaatiokäytäntöjen käsitteellä, jota hän luonnehtii sosiaaliseksi. Hänen tulkintaansa vaikuttaa
se, että vuorovaikutus henkilölähteiden kanssa osoittautui hallitsevaksi kaksosia odottavien naisten informaatiokäyttäytymisessä. Informaatiokäytäntöjen mallin McKenzie määrittelee soveltuvan psykologisena käsitteenä pitämäänsä informaatiokäyttäytymisen käsitettä paremmin arkielämän tiedonhankinnan tutkimukseen. Olen kuitenkin pyrkinyt osoittamaan asettamalla informaatiokäytännöt mediankäytön yhteyteen, että tällainen johtopäätös on varsin kiistanalainen. Informaatiokäytännöistä ainoastaan yksi, nimittäin informaation saaminen toisen henkilön kautta, edellyttää a priori sosiaalisen kontaktin, jotta se
voisi toteutua. Kaikki muut informaatiokäytännöt, paitsi informaation saaminen toisen
henkilön kautta, voivat toteutua yksilön suorana kontaktina kanavaan tai lähteeseen.
Tämän vuoksi ei ole perusteita edellyttää informaatiokäytännön käsitteen määrittämistä
sosiaaliseksi McKenzien ehdottamalla tavalla. Tämän tutkimuksen aineiston analyysin
perusteella perhe ja parisuhde ovat tavallisesti informaatiokäyttäytymisen vuorovaikutuksellinen ja yhteisöllinen yhteys, mutta sekään ei edellytä informaatiokäytäntöjen määrittelemistä sosiaaliseksi.
Yksi selkeä puute informaatiokäytäntöjen mallissa on tietyn kanavan tai jonkin tiedonlähteen käytöstä pidättäytymistä kuvaavan informaatiokäytännön puuttuminen. Television
katselusta pidättäytyminen on olennainen informaatiokäyttäytymistä luonnehtiva distinktiivinen piirre. Internetin käytössä oli tutkimuksen ajallisen jatkumon aikana tapahtunut
muutos siten, että vuonna 2001 Internetin käytöstä kokonaan pidättäytynyt opettajaeläkeläinen oli alkanut käyttää sitä vuoteen 2004 tultaessa ja liittynyt siten muiden opettajaeläkeläisten joukkoon. Tietoinen jonkin sanomalehden lukemisesta pidättäytyminen edustaa

109
tässä aineistossa television katselusta tai Internetin käytöstä pidättäytymisen ohella tapaa,
jossa McKenzien informaatiokäytännöistä puuttuva informaatiosta pidättäytyminen olisi
perusteltu lisäys. Sellaisena se olisi viides informaatiokäytäntö ja täydentäisi mallin neljää muuta informaatiokäytäntöä.

4.5 Opettajaeläkeläisten ryhmä laadullisen tutkimuksen kohteena
Tulosten luotettavuuden arvioimiseksi tarkastelen laadullisen tutkimuksen periaatteiden
mukaisesti 13 opettajaeläkeläisen rajattua ryhmää. Analyysi perustuu haastatteluaineistoon, itsearviointeihin, lauseentäydennysaineistoon ja kyselyihin.
Opettajaeläkeläisistä ja heidän perheistään
Opettajaeläkeläisistä nuorin oli 57 ja vanhin 68 vuotta vanha tutkimuksen ensimmäisessä
vaiheessa syksyllä 2001. Sukupuolten välillä ei ollut suurta eroa, sillä miesten ikävuosien
keskiarvo oli 62,8 ja naisten 62,6. Kahden tutkittavan eläkkeelle jäämisestä oli kulunut yli
viisi vuotta, joten heidän voi olettaa jo ehtineen sopeutua eläkeläisiksi eri tavalla kuin
muiden hiljattain eläkkeelle siirtyneiden.
Yhdeksän tutkituista opettajaeläkeläisistä eli avioliitossa ja yksi avoliitossa. Joukossa
oli tämän lisäksi yksi leski, yksi eronnut ja yksi naimaton henkilö. Näin ollen sekä parisuhteessa että yksin eläneet tutkittavat ovat edustettuina. Tämä takaa monipuolisemman
lähtökohdan kuin vain parisuhteessa tai yksin eläneiden henkilöiden tutkiminen. Yhdentoista asuinpaikkakunta on Oulun kaupunki ja kahden sen ympäristökunta. Opettajaeläkeläisillä on lapsia keskimäärin 2,4, ja vain kaksi opettajaeläkeläistä on lapsettomia.
Etenkin opettajaeläkeläisnaisille lastenlasten hoito näytti kuuluvan olennaisena osana
eläkkeelle siirtymiseen sopeutumiseen, lasten perheiden asuinpaikkakunnasta ja jopa
maan rajoista riippumatta. Lastenlapsia opettajaeläkeläisillä oli keskimäärin 2,9 vuonna
2001 tutkimusjakson alussa ja sen lopussa vuonna 2004 heitä oli keskimäärin 3,4.
Opettajaeläkeläisten koulutuksesta ja ammatillisesta toiminnasta
Tutkittujen suhteellisen korkea koulutustaso heikentää tulosten yleistettävyyttä eläkkeelle siirtyneisiin suomalaisiin yleensä, koska tutkittavien ikäkohortissa on keskimäärin
alhaisempi kouluttautumisaste kuin tämän tutkimuksen opettajaeläkeläisillä. Toisaalta
heidän voidaan olettaa olevan informaatiorikkaita tutkittavia, sillä opettajaeläkeläisten
informaatiokäyttäytyminen on jo työuran aikana osoitettu keskimäärin esimerkiksi teollisuustyöntekijöitä monipuolisemmaksi (Savolainen 1995b).
Kolmestatoista opettajaeläkeläisestä seitsemän on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja yksi alemman korkeakoulututkinnon. Kahdella on aineenopettajan tutkinto.
Luokanopettajina toimineista kahdella on peruskoulun luokanopettajan tutkinto ja yksi on
suorittanut keskikoulun jälkeen opettajaseminaarin.
Korkeakouluopintojen perusteella tutkittavat edustavat tasapuolisesti eri alojen asiantuntijuutta: humanistinen (3), matemaattis-luonnontieteellinen (3), kielten (2), taito- ja taideaineiden (2) sekä luokanopettajan (3) opintosuunta ovat edustettuina opettajaeläkeläisten tutkinnoissa. Pelkästään lukiossa työskennelleitä vastaajista oli kolme. Tavallisin työ-
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ura oli peruskoulun yläasteen ja lukion yhteisessä virassa toimiminen, mikä oli takanaan
kuudella opettajaeläkeläisellä. Yksi opettajaeläkeläinen oli työskennellyt yksinomaan yläasteella ja kolme henkilöä pelkästään peruskoulun ala-asteella ja sitä edeltäneessä kansakoulussa.
Rehtorina pääosan työurastaan tehneitä oli tutkittavien joukossa kolme. Heistä kaksi
työskenteli lukiossa ja yksi peruskoulun yläasteella. Yksi opettajaeläkeläinen oli toiminut
apulaisrehtorina useita vuosia omassa koulussaan.
Opettajaeläkeläisten aistirajoitteista
Aistirajoitteiden on aiemmissa tutkimuksissa osoitettu vaikuttavan yksilöiden informaatiokäyttäytymiseen. Esimerkiksi Williamson, Schauder ja Bow (2000) ovat osoittaneet
näkökyvyn rajoitusten estävän Internetin verkkopalvelujen käyttöä sekä estävän näkövammaisilta joitakin näkeville tarjolla olevia yhteiskunnan palveluja. Vaikka tässä tutkimuksessa ei keskitytty tutkimaan aistirajoitteiden vaikutusta ikääntyneiden informaatiokäyttäytymiseen, aihepiiri nousi esiin tutkimuksen kuluessa.
Kahden opettajaeläkeläisen haastatteluihin vaikuttivat jonkin verran heidän diagnosoidut kuulon alenemansa, niin että haastattelijana jouduin toistamaan joitakin kysymyksiä. He itse kertoivat kuulovaikeuksistaan ja asettuivat istumaan sopivalle etäisyydelle.
Lieviä näkemisen ongelmia ilmeni neljällä opettajaeläkeläisellä. Heistä kolme mainitsi vaikeudestaan nähdä tekstiä kunnolla tietokoneen näyttöruudulta. Yhden opettajaeläkeläisen diagnostisoituna fyysisenä rajoituksena oli käden motoriikan sekä silmän ja
käden välisen koordinaation lievä vaikeus.
Itsearviointitehtävän tuloksia opettajaeläkeläisten onnellisuudesta
Kaikki 13 opettajaeläkeläistä arvioivat itseään The Depression-Happiness Scale -mittarilla. Vastaajien ajatuksia, tunteita tai kokemuksia mitataan siinä 25-osioisella asteikolla.
Tehtävässä on 13 kielteistä ja 12 myönteistä väitelausetta (ks. Liite 5. Itsearviointitehtävä). Väitelauseisiin on neljä vastausvaihtoehtoa: ei koskaan (0 pistettä), harvoin (1 piste),
joskus (2 pistettä) ja usein (3 pistettä). Jokainen opettajaeläkeläinen arvioi itseään annettujen ohjeiden mukaisesti. Lomakkeet olivat huolellisesti täytettyjä ja jokaista väittämää
oli arvioitu.
Opettajaeläkeläisten saamien pistemäärien keskiarvo on 64,2. Naisten pistemäärissä se
on 63,9 ja miesten pistemäärissä 64,7. Väestökyselyssä 25–64-vuotiaiden suomalaisten
saamien pistemäärien keskiarvo on 55,3 (Tanskanen ym. 2003). Tätä korkeamman pistemäärän sai 11 opettajaeläkeläistä. Tulos antaisi olettaa opettajaeläkeläisten arvioineen
itsensä onnellisemmiksi kuin väestökyselyyn osallistuneet keskimäärin. Samassa väestökyselyssä määriteltiin onnellisuuden kriteeriksi pistemäärä 67. Kuusi opettajaeläkeläistä
sai 67 tai sitä korkeamman pistemäärän.
Tanskasen ym. (2003) aineistossa kliinisesti masentuneiden pistemäärien keskiarvo
vastaavassa tehtävässä oli 35,9. Opettajaeläkeläisten pistemäärien vaihteluväli oli 50–72,
eikä heistä yhdenkään pistemäärä laske kliinisesti masentuneiden tasolle.
Opettajaeläkeläisten aineistossa pistemäärien vaihteluväli osoittaa, että onnellisuuden
kokemisen välillä on jonkin verran yksilöllisiä eroja. Vastaajien halu antaa itsestään mahdollisimman myönteinen kuva saattoi vaikuttaa siihen, miten opettajaeläkeläiset arvioivat
väittämiä. Tähän liittyy myös se, että olin jo vuonna 2001 solminut kontaktin heihin, enkä
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siten ollut enää vuoden 2004 alussa heille tuntematon henkilö. Tanskasen ym. (2003)
väestökyselyä voi vastaamisen anonymiteetin osalta pitää luotettavuudeltaan parempana.
Ikääntyneiden opettajaeläkeläisten pistemäärien vertaaminen väestökyselyn tuloksiin
ja siinä käytettyihin kliinisen masentuneisuuden ja onnellisuuden katkaisurajoihin on vain
suuntaa antava. Väestökyselyyn osallistuneiden vastaajien ikä oli 25–64 vuotta, kun opettajaeläkeläisten ikä tehtävään vastaamisen aikana oli 60–70 vuotta keskiarvon ollessa 65
vuotta.
Kokonaisuutena tutkimukseen osallistuneet opettajaeläkeläiset näyttävät saamiensa
pistemäärien perusteella hieman onnellisemmilta kuin väestö keskimäärin. Tulokset voi
tulkita siten, että heidän osallistumiselleen arkista informaatiokäyttäytymistä käsittelevään tutkimukseen ei ollut ainakaan masentuneisuudesta johtuvia esteitä eikä
itsearviointitehtävä ollut tutkittaville liian työläs psykologinen mittari.
Osana tämän tutkimuksen empiiristä tutkimusasetelmaa The Depression-Happiness
Scale -mittari tuotti informanteista sellaista tietoa, jota muuten ei olisi ollut mahdollista
saada. Tämä tieto taustoittaa kuvausta opettajaeläkeläisten informaatiokäytännöistä ja toimintaan aktivoitumisesta valottamalla yleisluontoisesti heidän ajatuksiaan, tunteitaan ja
kokemuksiaan.
Yhteyksiä mediankäytön monipuolisuuden ja itsearviointitehtävästä saatujen pistemäärien välillä ei ilmennyt. Vaihteluväli 50–72 on liian kapea, jotta esimerkiksi masentuneisuuden ja informaatiokäyttäytymisen välisen yhteyden edes suuntaa antava osoittaminen
opettajaeläkeläisten ryhmässä olisi mahdollista. Ryhmään ei kuulunut yhtään kliinistä
masentuneisuutta indikoivia vastauksia antanutta informanttia. Tämä konkretisoituu siinä,
miten opettajaeläkeläiset kuvailevat itseään lauseentäydennystehtävässä ja haastattelutilanteissa.
Opettajaeläkeläisten arvioita itsestään lauseentäydennystehtävässä
Toisen tutkimusvaiheen lauseentäydennystehtävä ”Olen onnellinen ja tyytyväinen elämääni, kun” (kohta 17) liittyy aineistoon, joka saatiin itsearviointitehtävästä ja haastatteluteemasta, jossa opettajaeläkeläisiä pyydettiin kuvailemaan itseään (ks. liitteet 4 ja 2).
Tällä tavoin itsearviointitehtävän numeraaliset arvot konkretisoituvat arjessa tunnistettaviksi onnellisuuteen ja tyytyväisyyteen vaikuttaviksi asioiksi lauseentäydennystehtävässä
ja haastattelussa.
Menetelmien triangulaatio mahdollistaa sen, että voidaan arvioida itsearviointitehtävässä keskimääräistä hieman onnellisemmaksi osoittautuneiden opettajaeläkeläisten saamien pistemäärien luotettavuutta. Vaikka lauseentäydennystehtävä ja haastattelu eivät
tuota numeraalisia, suoraan itsearviointitehtävän kanssa vertailukelpoisia tuloksia, opettajaeläkeläiset ilmaisevat lauseentäydennyksissä ja haastattelunarratiiveissa asioita, joiden
voidaan olettaa olevan yhteydessä itsearviointitehtävän keskimääräistä korkeampiin pistemääriin.
Lauseentäydennysten kohdan 17 sisällön analyysin perusteella opettajaeläkeläisillä
useimmin esiintyneet onnellisuuteen ja tyytyväisyyteen liittyvät asiat olivat sosiaaliset
suhteet ja terveys. Sosiaalisia suhteita he ilmaisevat sanoilla lapset, puoliso, lapsenlapset,
perheenjäsenet, perhesiteet, läheiset ja ystävät.
Terveys todetaan onnellisuuteen ja tyytyväisyyteen liittyvänä asiana joko Annelin ja
Marjatan tavoin ilman määreitä tai Anjan ja Kalevin hyvänä, Anteron ja Marian suhteelli-
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sena sekä Helenan ja Leenan kohtalaisena terveytenä. Seppo toteaa olevansa onnellinen
ja tyytyväinen elämäänsä ollessaan jokseenkin terve.
Opettajaeläkeläiset ilmentävät lauseentäydennyksissään myös informaatiokäyttäytymistään. Erkki mainitsee uuden tietokoneen terveyden ja ihmissuhteiden ohella onnellisuutta ja tyytyväisyyttä aiheuttavana asiana. Maria kirjoittaa, että hänelle TV riittää, ei
tarvitse tuijottaa näyttöruutua. Näiden selvästi informaatiokäyttäytymiseen liittyvien asioiden lisäksi voidaan arvioida, että Ritvalle oppimisen, Leenalle ja Tapiolle harrastamisen sekä Kaleville itsensä toteuttamisen yhteyden onnellisuuteen ja tyytyväisyyteen elämässä voidaan olettaa liittyvän yleisesti heidän informaatiokäyttäytymiseensä.
Ensimmäinen havainto on se, että opettajaeläkeläisten lauseentäydennyksissä ilmaisemat asiat olivat pysyneet huomattavan samoina hieman yli kahden vuoden aikana. Yksittäismainintoja, kuten talousasiat ja asunnonvaihto, lukuun ottamatta kokonaan uusia asioita ei aineistosta löydy. Ajankäyttö esiintyy 10, terveys 10, harrastukset 5, perheenjäsenet 5 ja vapaus tarkemmin täsmentymättömänä 5 kertaa. Verrattaessa näitä lukuja vuoden
2001 lukuihin on todettavissa, että ajankäyttöön liittyvät ajatukset ovat aiempaa enemmän
esillä. Ajankäyttöön liittyviä mainintoja on vuoden 2004 aineistossa 17, kun niitä vuoden
2001 aineistossa oli vain 10. Myös harrastuksia koskevat ajatukset lauseentäydennyksissä olivat lisääntyneet. Vuonna 2004 niitä oli 10, kun kolme vuotta aiemmin niitä oli
vain 5. Ajankäyttöön ja harrastuksiin kohdistuvalla pohdinnalla voi olettaa olevan yhteyksiä ikääntyneiden ihmisten informaatiokäyttäytymiseen, samoin kuin terveyden aihepiirillä, joka tulee ilmi lauseentäydennyksissä molemmilla kerroilla. Terveyden, perhesuhteiden ja vapauden kokemisen suhteen ei lauseentäydennyksissä ollut yhtä selkeää muutostrendiä kuin ajankäytössä ja harrastuksissa (ks. taulukko 10).
Taulukko 10. Keskeisten aihepiirien esiintyminen lauseentäydennystehtävissä vuosina
2004 ja 2001.
Aihepiiri

Vuosi 2004

Vuosi 2001

Ajankäyttö

17

10

Terveys

10

10

Harrastukset

10

5

Perheenjäsenet

8

5

Vapaus

4

5

Tulosten perusteella opettajaeläkeläisten sopeutuminen eläkkeellä oloon on osoittautunut
jopa heidän ennakoimaansa myönteisemmäksi. Tämän johtopäätöksen paikkansapitävyys vahvistui vertaamalla vuosien 2004 ja 2001 lauseentäydennyksien kohtia 47. Eläkeläiseksi sopeutumista samoin kuin ansiotyön päättymistä pidettiin luonnollisena osana
elämänkulkua. Yleisesti opettajaeläkeläiset luottivat kykyynsä löytää ratkaisuja kohtaamiinsa ongelmiin.
Opettajaeläkeläisten arvioita itsestään haastatteluissa
Haastattelussa opettajaeläkeläisiä pyydettiin luonnehtimaan ja kuvailemaan sitä, millaisena he kokivat itsensä senikäisinä ihmisinä kuin he olivat vuonna 2004. Mikä oli nimenomaan heille tyypillistä? Tämän lisäksi heiltä kysyttiin, millä vähintään kolmella yksittäisellä sanalla he kuvailisivat itseään (ks. Liite 2. Haastatteluteema 2).
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Vastatessaan opettajaeläkeläiset tyypillisesti kertoivat konkreettisista asioista, kuten
lastenlasten hoitamisesta ja harrastuksista, lomittain sen kanssa, että he arvioivat itseään
ihmisinä. Konkreettisten ajankohtaisten asioiden lisäksi opettajaeläkeläiset saattoivat verrata käsitystään itsestä eläkeläisenä siihen, millaisina he olivat kokeneet itsensä työikäisinä tai siihen, millaiseksi he arvelivat kokemuksen itsestä muuttuvan tulevaisuudessa.
Opettajaeläkeläisten arviot itsestään olen ryhmitellyt kolmeen temaattiseen luokkaan.
Ne ovat hyvinvointi ja aktiivisuus, tiedonhaluisuus sekä prososiaalisuus. Tämän lisäksi
olen koonnut temaattisten luokkien ulkopuolelle jäävät ilmaukset, joilla tutkittavat kuvailivat itseään. (Ks. taulukko 11.)
Taulukko 11. Opettajaeläkeläisten itseään kuvaavat ilmaukset jaettuna temaattisiin luokkiin.
Temaattinen luokka

Ilmaus

Hyvinvointi ja aktiivisuus

innostunut, elämänmyönteinen, tyytyväinen, rauhallinen (5),
terve (2), nautiskelija, myönteinen, positiivinen, iloinen,
päämäärätietoinen, menevä, kohtuullisessa fyysisessä kunnossa,
ei paikalleen jämähtänyt, aktiivinen toimija, reipas,
liikunnallinen, aktiivinen, kiireinen, ahkera

Tiedonhaluisuus

opinhaluinen, paljon lukeva ja aikaa seuraava, utelias,
lueskelen hyvin paljon, tiedonhaluinen edelleen

Prososiaalisuus

auttava, sosiaalinen, auttavainen, epäitsekäs,
humaaninen, kärsivällinen

Teemojen ulkopuolelle
jäävät ilmaukset

idearikas, ei-ahkera, laiskiainen, mukavuudenhaluinen,
hiljainen, käytännöllinen

Informaatiokäyttäytymisen kannalta kiinnostavia ilmauksia opettajaeläkeläisten luonnehdinnoissa ovat opinhaluinen, tiedonhaluinen, paljon lukeva ja aikaa seuraava, hyvin
paljon lueskeleva ja utelias. Näiden lisäksi voidaan opettajaeläkeläisten informaatiokäyttäytymiseen liittyvänä pitää esimerkiksi sitä, miten vastaajat luonnehtivat itseään ilmauksilla innostunut, idearikas, päämäärätietoinen, ei paikalleen jämähtänyt ja aktiivinen toimija. Tiedonhaluisuudella onkin yhteyksiä hyvinvointiin ja aktiivisuuteen. Kun opettajaeläkeläisten luonnehdintoja itsestään verrataan heidän itsearviointitehtävästä saamiinsa
pistemääriin, voidaan opettajaeläkeläisten pistemääriä tulkita samansuuntaisesti kuin heidän myönteisiä arvioitaan itsestään. Molemmissa kuvastuu tutkittavien opettajaeläkeläisten kokemus itsestään aktiivisina toimijoina. Tämä tukee sitä, että heistä kukaan ei saanut
kliinisesti masentuneen pistemäärää itsearviointitehtävästä, ja he osoittautuivat onnellisemmiksi kuin Tanskasen ym. (2003) väestökyselyyn osallistuneet keskimäärin.
Anneli kuvailee itseään sanalla ei-ahkera ja Maria sanalla laiskiainen, mitkä molemmat voi tulkita informaatiokäyttäytymisen kannalta jossain määrin passiivisuutta ilmentäviksi arvioinneiksi. Näin on erityisesti tavoitteellisen tiedonhankinnan kannalta. Sen
sijaan Leenan ja Marjatan kokemuksessa itsestään prososiaalisena eli heidän sanojensa
mukaisesti auttavaisena ja epäitsekkäänä ei ole yksiselitteistä yhteyttä informaatiokäyttäytymiseen.
Informantteina tutkittavat opettajaeläkeläiset osoittautuivat johdonmukaisiksi siinä,
miten he kuvasivat itseään haastatteluissa, itsearvioinneissa ja lauseentäydennyksissä.
Tässä tutkimuksessa etualalle nousevat heidän käsityksensä itsestään niiltä osin kuin sen
voidaan ajatella olevan yhteydessä heidän informaatiokäyttäytymiseensä. Huomionar-
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voista on se, miten he kuvailevat kokemaansa onnellisuutta liittyneenä terveyden kokemiseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Tämän lisäksi heille osoittautui tärkeäksi halukkuus oppimiseen ja uuden tiedon hankintaan sekä tätä yleisluonteisemmin aktiivisuus eläkkeellä
oltaessa. Voidaankin arvioida, että vastaajille itselleen tässä tutkimuksessa tarkastelemani
informaatiokäyttäytyminen on luonteva osa ikääntymistä.

5 Toimintaan aktivoituminen
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että media aktivoi opettajaeläkeläisiä toimimaan
arkipäivässä. Myös aiemmissa tutkimuksissa ikääntyneiden ihmisten suhde lehtiin, televisioon ja radioon on osoitettu toistuvasti kiinteäksi, jos kriteerinä pidetään näiden kanavien päivittäistä seuraamista (Karisto & Konttinen 2004, Kärki 2004, Pikkarainen & Heikkinen 1999, Gauntlett & Hill 1999). Toistaiseksi ei kuitenkaan ole tutkittu kovin yksityiskohtaisesti sitä, millaista tällainen ikääntyneen väestön arkielämän toiminta on. Uuden
näkökulman tähän saa kohdentamalla tarkastelua spesifisti siihen, miten toimintaan aktivoituminen ilmenee ikääntyneiden elämässä. Esimerkiksi lasten tai nuorten toimintaan
aktivoituminen eroaa todennäköisesti monin tavoin aikuisväestön toimintaan aktivoitumisesta. Tätä epäselvempää on se, miten ikääntyneiden ja heitä nuoremman aikuisväestön
toimintaan aktivoituminen mediankäytön yhteydessä eroaa toisistaan vai eroaako se millään tavalla.
Kolmentoista opettajaeläkeläisen haastattelujen analyysin perusteella oli perusteltua
selvittää, onko toimintaan aktivoituminen mediankäytön yhteydessä myös tätä yksittäistä
ryhmää laajempi ilmiö suomalaisessa kulttuurissa. Tätä varten hyödynsin mediapäiväkirjan kirjoittajien tekstejä vuoden 2001 marraskuun 29. päivän mediankäytöstään sekä tätä
laajemmin ja yleisluontoisemmin omasta arkisesta informaatiokäyttäytymisestään. Toimintaan aktivoitumisen tarkastelu hyötyy siitä, etteivät kirjoittajat rajoitu ainoastaan
yhden päivän tapahtumiin. Yhden informantin luonnehdinnan mukaan tiedot ovat enemmän yleistyksiä kuin juuri tuon päivän tapahtumia (223N). Silloinkin kun kirjoittaja keskittyy vain yhden päivän mediankäytön kuvaamiseen, hän tavallisesti vertaa sitä tyypilliseen päivänkulkuunsa.
Haastattelutilanteissa opettajaeläkeläisillä oli tapana hahmottaa mediankäyttöään
aamun heräämisestä alkaen ja päätyä illan ja yön aikaiseen mediankäyttöön. Myös mediapäiväkirjoissa esitysjärjestys noudattaa tavallisesti päivänkulkua aamusta iltaan. Tutkimuksen teoreettiseksi jäsennykseksi aineistoon pohjautuvan tavanomaisen päivänkulun
hahmottaminen osoittautui kuitenkin liian stereotyyppiseksi ja yksinkertaistavaksi. Haastattelujen ja mediapäiväkirjojen esitykset eivät pitäydy yhden vuorokauden kuvaamiseen,
vaan niissä liikutaan kymmenien vuosien takaisista tapahtumista nykyisyyteen. Toimintaan aktivoitumisen kuvaukset eivät myöskään rajaudu aamusta iltaan etenevän kaavan
kerrontajärjestykseen.
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Mediapäiväkirjojen analyysissä toimintaan aktivoitumista kuvaavaista ilmiöstä muodostin 15 analyysikategoriaa, jotka jakautuvat yleisluonteisiin arkisen toimintaan aktivoitumisen ilmiöihin ja konkreettisiin, edellisiä rajatumpiin ilmiöihin.
Arkisen toimintaan aktivoitumisen yleisluonteisia luokkia ovat seuraavat: 1) päiväohjelman organisointi, 2) ravinto, 3) liikunta ja terveys, 4) sisustaminen ja puutarhan hoito,
5) taloudellinen toiminta ja 6) kielitaidon ylläpitäminen. Näitä analyysiluokkia yleisemmällä tasolla olen tarkastellut kahta ilmiötä, joita opettajaeläkeläisten haastatteluista ja
mediapäiväkirjoista ei ole tarkoituksenmukaista eritellä yksityiskohtaisesti. Niitä ovat
seuraavat: 7) tiedonhankinta toimintaan aktivoitumisena ja 8) media oman toiminnan
taustana. Kaikkien muiden analyysiluokkien löydökset haastatteluista ja mediapäiväkirjoista tätä vastoin edustavat kattavasti tutkimusaineistoa. (Ks. Liitteet 9,10 ja 11.)
Konkreettisen toimintaan aktivoitumisen analyysikategorioita ovat seuraavat: 9) kirjastossa ja kahvilassa käyminen, ilmaisjakelulehtien noutaminen, 10) yhteiskunnalliseen
keskusteluun osallistuminen, 11) aineiston vaihto, lainaaminen ja kierrätys, 12) sanaristikot, kilpailut ja pelaaminen, 13) ääneen lukeminen, 14) aineiston tallentaminen ja 15) hiljentyminen.
Luokat ovat tulkinnan apuvälineitä, eikä niitä voi pitää ikääntyneen väestön kaikenlaista toimintaan aktivoitumista kattavana. Tavoitteena on kuitenkin saada luotettava
kuvaus toimintaan aktivoitumisen eri toteutumistavoista tämän tutkimuksen empiirisen
aineiston valossa.

5.1 Yleisluonteisia arkisen toimintaan aktivoitumisen ilmiöitä
Opettajaeläkeläisiä pyydettiin haastattelutilanteissa kuvailemaan tyypillistä arkipäiväänsä kertomalla, miten media (radio, televisio, lehdet, kirjat, Internet ym.) liittyy siihen ja
millaisia merkityksiä he arvioivat medialla itselleen olevan (ks. Liite 2, haastatteluteema
3). Haastateltavien esille ottamista asioista keskeiseksi nousee se, miten mediankäyttö
raamittaa ja rytmittää opettajaeläkeläisten arkisen olemisen ja tekemisen. Mediapäiväkirjoista on luettavissa samankaltainen kokemus mediasta, joka eri kanavineen jäsentää
arjen kulkua.
Koti on paikkana erityinen mediankäytön toimintaympäristö. Kodista puhuessaan sekä
opettajaeläkeläiset että mediapäiväkirjan kirjoittajat kuvaavat sitä, missä heidän mediankäyttönsä konkreettisesti tapahtuu ja miten se liittyy muuhun arkiseen toimintaan. Mediarepertuaarien muotoutumisen näkökulmasta opettajaeläkeläisen koti vertautuu retrospektiivisesti hänen aiempiin koteihinsa. Toimintaan aktivoitumisessa voi nähdä kotiin paikantuneita, vuosikymmeniä kestäneitä sekä uusia, vasta eläkkeelle siirryttyä omaksuttuja
tapoja. Esimerkkeinä edellisestä on aamiaisen nauttiminen sanomalehteä lukiessa ja jälkimmäisestä kävelylenkin ajoittaminen ennen aamupäivällä esitettävän televisiosarjan
katsomista, mikä ei työssä käyvälle ole ollut aiemmin mahdollista.
Päiväohjelman organisointi
Aamut ovat rutiininomaisen informaatiokäyttäytymisen vuorokaudenaika. Eniten opettajaeläkeläiset arvostavat mahdollisuutta kiireettömään sanomalehden lukemiseen. Televi-
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sio ja radio voivat kuulua aamuihin, mutta ne eivät ole yhtä keskeisiä kuin tuttu sanomalehti. Päiväohjelman organisointiin aamuinen mediankäyttö kuuluu tavallisesti vakiintuneena, heräämistä melko välittömästi seuraavana tapana. Tämän lisäksi opettajaeläkeläisten päiväohjelman suunnitteluun vaikuttavat päivänkohtainen tieto oman paikkakunnan
tapahtumista sekä television ja radion ohjelmatarjonnasta. Ajankäytön suunnitteleminen
ja organisointi ilmentävätkin selvästi ikääntyneiden toimintaan aktivoitumista.
Päivä saattaa alkaa esimerkiksi heräämisellä kelloradion ajastettuun ohjelmaan. Nukkuminen voi olla eläkkeellä ollessakin omaehtoisesti rajoitettua, niin kuin seuraavassa
Annelin esimerkissä.
Ai niin, minullahan on aivan erikseen ostettu kelloradio, että sieltä alkaa soida vähän ennen
kahdeksaa klassinen asema ja saan sitten herätä sillä tavalla, että kuulostelen mistähän, mitähän musiikkia tämä voisi olla. Se soi tunnin ja sinä aikana olen ehtinyt syödä aamupuuron ja
juoda [po. lukea] Kalevan.

Aamun mediankäyttö on tullut tutuksi elämänkulun aikana ja eri kanavien käyttö noudattaa vakiintuneita muotoja. Kotiin tilatun sanomalehden lukeminen kuuluu heräämisen jälkeisen aamun viettoon. Lehdenluvun kanssa yhtä aikaa kahvin juominen ja aamiaisen
nauttiminen on sekin lähes jokaisen opettajaeläkeläisen aamurutiinia.
Aamujen mediankäyttö ilmenee toimintaan aktivoitumisena muun muassa siinä, miten
heräämisen jälkeen kotona käytetään aikaa sanomalehden lukemiseen. Kalevi, Erkki,
Helena, Marjatta ja Anneli eivät kyseenalaista tätä tapaa.
Aamumedia, oikeestaan Kaleva tulee luettua heti ensimmäisenä. Varhainen luku ja sen jälkeen ottaa pienet tirsat vielä. Sit aamutelevisio, jos ehtii herätä ajoissa. (Kalevi)
Ihan aamusta, niin sanomalehden luku vie pari tuntia aikaa suurin piirtein. Kaleva, sitä luetaan hyvin perusteellisesti. (Erkki)
Mä juon aamukaffeen. Kalevan mä luen ehdottomasti sängys, sitte Husis mikä mulle kans
tulee. Voi olla että mä luen sen tuolla [makuuhuoneessa] tai täällä [olohuoneessa]. Siihen
kuluu ehkä puolitoista tuntia lehtimeiningis aamusella. (Helena)
Aamu alkaa, se on yks ihanimpia asioita eläkkeellä ollessa, että saa juoda rauhassa aamukahvin ja lukea Kalevan rauhassa. Meillä keittiössäkin on pikkuinen telkkari, se siinä taustalla
on, että kuulee ensimmäiset uutiset. (Marjatta)
Kaleva kuuluu aamuun, joka ainoa aamu luen tosi ahkerasti. Hävyttömän kauan luen Kalevaa. Saattaa vierähtää puoli tuntia, joskus enemmänkin. (Anneli)

Toimintaan aktivoitumisesta on välillisesti kyse myös siinä, että aamun sanomalehden
lukemisen yhteydessä opettajaeläkeläiset pitävät usein televisiota ja radiota auki, kuten
edellä Kalevi ja Marjatta. Lehdestä, televisiosta ja radiosta opettajaeläkeläiset voivat saada tarvitsemiaan tietoja päivän ja illan ajankäytölleen.
Ulkoilemisen ja muun liikunnan, ostoksilla käynnin ja kotitöiden ajoittamiseen aamun
sanomalehden anti on olennainen. Ajankäytön suunnittelussa opettajaeläkeläiset korostavat juuri lehden välittämää paikallista tietoa, niin kuin Antero seuraavassa toteaa.
Kyllä nuo vapaa-aikaan liittyvät tiedot nimenomaan Ouluun liittyvistä tapahtumista ovat eniten, mitä mää katon.

Etenkin kesäaikaan paikallinen ja ajantasainen tiedottaminen lapsuuden kotipaikkakunnan tai kesämökkipaikkakunnan tapahtumista on opettajaeläkeläisille tarpeen. Sanomalehtien lukemisen lisäksi osalle heistä radion kuunteleminen paikallisohjelmien takia
on tärkeää.
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Myös mediapäiväkirjojen analyysi osoittaa, että päiväohjelman organisointi ja toteutuminen liittyvät kiinteästi informaatiokäyttäytymiseen, jossa toimintaan aktivoituminen on
tavallinen, usein jopa rutiininomainen tapa jäsentää yksilöllistä päivänkulkua. Vastikään
eläkkeelle siirtynyt nainen kirjoittaa toteuttavansa oman suunnitelmansa verkkaisista
aamuista median parissa.
Aamuohjelmani on muuttunut eläkkeelle päästyäni: olen toteuttanut suunnitelman pitkistä,
verkkaisista aamuista lehtien ja television parissa. Maailman ja oman tilanteeni kartoitus
alkaa teksti-tv:n uutisotsikoista ja kahvinkeittimen käynnistyksestä. Useimmasti päivälehdet
ovat jo kynnyksellä. … Suosikkikirjoittajieni jutut luen pariinkin kertaan. Sama koskee kulttuurisivuja. Kritiikit tulen lukeneeksi varsin tarkoin riippumatta siitä, olinko itse ollut tapahtumassa läsnä. Ne ovat kuitenkin vihjeeksi, minne mennä joskus myöhemmin. (369N)

Kuvattu tilanne liittyy toimintaan aktivoitumiseen kahdella tavalla. Television uutislähetysten seuraaminen ja sanomalehden lukeminen kuuluvat yhteen kahvin valmistamisen
kanssa. Lehden kulttuurisivuilta saattaa löytyä menovihje, joka johtaa toimintaan myöhemmin.
Päiväohjelman organisointiin liittyy myös suomalaisten tapa kotiin tilatun sanomalehden lukemisesta yhtä aikaa aamiaisen nauttimisen kanssa. Tapaa ei mediapäiväkirjoissa
kyseenalaisteta, vaan sanomalehden jäädessä jonakin aamuna saapumatta edellisen päivän
lehtikin saattaa kelvata aamiaisella luettavaksi.
Päiväohjelman organisoimisessa sanomalehti ei kuulu pelkästään aamuun, vaan siihen
saatetaan palata päivän mittaan eri aikoina. Osa lehden sisällöstä voidaan säästää luettavaksi myöhemmin. Lisäksi muiden viestinten parissa vietettyä aikaa suunnitellaan ennakolta. Koiran ulkoiluttaminen tai puutarhatöiden teko ajoitetaan esimerkiksi siten, että
mieliohjelman tai radion uutislähetyksen seuraaminen on mahdollista. Kuten opettajaeläkeläisiltä saadut tulokset osoittavat, ulkoilemisen ja liikunnan ajoittamisen yhteys informaatiokäyttäytymiseen on ilmeistä. Tämä ilmenee myös ikääntyneiden mediapäiväkirjoissa.
Nykyisin luen lehden kahdessa jaksossa: alkuosa "aamunherätyskahvikupin" seurana, kiireettömästi, jälkimmäiseen osaan paneudun aamulenkin jälkeen virkistyneenä ja kirkkain aivoin.
Vain urheilusivut ohitan. Tällä tavoin vietän aamulehteni seurassa pitkän tovin, niin kuin
hyvän ystävän seurassa vietetään, tänäänkin klo 6.00–7.30 ja 10.00–11.00. (360N)
Tavallisesti tarkistan aamulla lehdestä, mitä televisio- ja radio-ohjelmia kannattaisi seurata ja
ajoitan tarvittaessa ulkona liikkumiseni sen mukaan. Nyt olin pistänyt rastin Uutisjutun ja
Edward Munch -ohjelmien kohdalle. Molemmat unohtuivat. (630N)
Joka tapauksessa 3 kilometrin alkuspurtti lankkusillalle antaa potkua kuntolenkille, jolta on
jouduttava radion ääreen yhdeksäksi. Silloin alkaa Suomen tänään kymmeneltä -lähetys.
(115N)
Suoritan viikon esitelmää odotellessani aamulenkkini, 2 km kuntopyörällä. Viikon esitelmän
pitää professori Martti Hölsä. (260N)

Kaikkein yleisin päiväohjelman organisoimisen tapa ikääntyneillä on seurattaviksi aiottujen ohjelmien valitseminen. Aina katsomisaikomukset eivät toteudu, mutta jo ohjelmien
merkitseminen etukäteen esimerkiksi sanomalehden sivulle sinänsä on toimintaan aktivoitumista. Se tapahtuu yleensä kynä kädessä, ja joskus puolisot täydentävät toistensa
merkintöjä. Harvemmin päiväohjelman organisoimisessa on apuna teksti-tv tai Internet.
Ohjelmien merkitseminen etukäteen saattaa olla kirjoittajan omilta vanhemmiltaan omaksuma tapa.
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TV-ohjelman silmäilen läpi ja joskus täydennän mieheni usein ensiksi tekemiä merkintöjä
kiinnostavista ohjelmista. (544N)
Jo vuosia olen joka päivä leikannut /repinyt sivun irti ja punaisella tai vihreällä tussikynällä
merkinnyt mieluisat /kiinnostavimmat ohjelmat. Niin teen tänäänkin. (236N)
Lopuksi irrotan TV-ohjelmasivun. Huomasin eräänä aamuna hämmästyen, että teen sen juuri
samalla tavoin kuin äitini teki aikoinaan. Käyn ohjelman läpi ja merkitsen ne, jotka mahdollisesti haluan katsoa. (360N)

Ikääntyneiden toimintaan aktivoituminen päiväohjelman organisoimisessa liittyy myös
teknisten laitteiden käyttöön. Videolaitteen ajastaminen tekee mahdolliseksi haluttujen
ohjelmien katsomisen itselle sopivaan aikaan. Tämä toimintaan aktivoitumisen tapa tuli
esille myös opettajaeläkeläisten aineistossa. Vain välillisesti päiväohjelman organisoimiseen liittyy nauhoittamisen perusteleminen sillä, että nauhoitteita katsellessa mainokset
on mahdollista ohittaa pikakelauksella. Vuonna 1939 syntyneen miehen kuvaus omasta
toiminnastaan edellyttää toimintaan aktivoitumista nauhoituksen ajastamisessa ja katselukokemuksen yhteydessä pikakelaukseen kuluvan ajan arvioinnissa.
MTV:n ohjelmia seuraan lähes pelkästään videolta. Joskus sieltä tulee aivan kelvollista ohjelmaa ja videolta voin pikakelata mainokset pois. Olen kehittynyt melko hyväksi arvioijaksi
mainosten pituudesta, kun tiedän ohjelman katsojaluvut. (729M)

Eläkkeellä oltaessa ikääntyneillä on usein vapaus päiväohjelmansa suunnitteluun. Mediankäytön osuus siinä on yleisesti päivänkulkua jäsentävä. Sanomalehdestä ja muista
kanavista voidaan saada virikkeitä omaan toimintaan. Radion ja television lähetysajat
myös ohjaavat oman ajankäytön suunnittelua ja muun toiminnan suhteuttamista mediankäyttöön. Informaatiokäytännöistä aktiivinen seuranta ja etsintä toteutuvat selvimmin
ikääntyneiden sanomalehden luvussa. Radion ja television merkitys päiväohjelman organisoimiseen ilmenee näiden kanavien aktiivisena seuraamisena ja kohdentumattomana
havainnointina.
Ravinto
Ruokaan liittyy paljon informaatiokäyttäytymistä ja se myös aktivoi monia toimintaan.
Satunnaisesti eri kanavista saadaan ruokaan liittyvää informaatiota päivittäin. Ikäihmiset
myös etsivät tietoa ravinnosta. Yhtäältä arkiseen ruuan valmistamiseen tai juhlahetken
toteuttamiseen haetaan tietoa, mutta myös terveellinen ruokavalio kiinnostaa yleisesti.
Ravinto aktivoi toimintaan useimpia opettajaeläkeläisiä. Heidän joukossaan on niitä,
joita voi luonnehtia ruuanlaiton harrastajiksi. Päivittäisten aterioiden suunnitteleminen
liittyy myös päiväohjelman organisoimiseen. Mediankäytöllä on tähän yhteyksiä silloin,
kun ruuanlaittoon otetaan ohjeita lehtien sekä radion ja television ohjelmien sisällöstä.
Sepolle ja Anjalle televisio-ohjelmista saatujen ruokaohjeiden kokeileminen on tuttua.
Ja hyvin tarkkaan seuraan joka aamu sen ruokareseptin, koska se on mulle mieluisaa tää ruuanlaitto. Kiva joka päivä tehdä jotakin semmoista uutta. (Seppo)
Telkkaa katotaan aamuna. Minä oon semmonen pujottelija, että minä vaihan hyvin mielelläni
kanavaa kans. Kolmosenkin katton, sen Ihanan aamun. Siel on mielenkiintosia juttuja, ruokaohjeet aina, kirjottelen niitä. Olen kokeillut valtavasti. (Anja)

Mediankäyttöä liittyy ateriaan tarvittavien ruoka-aineiden hankkimiseen, ruuan valmistamisen ja syömisen ajoittamiseen. Median kautta saatu ruokaohje voi ohjata kaupassa tehtäviä valintoja. Ruokailu on myös tavallista ajoittaa siten, että se sopii yhteen lehden
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lukemisen, radion kuuntelun ja television katselun kanssa. Jollakin voi olla tapana lukea
lehteä tai katsella televisiota syödessä, kun tällaista ruokailun yhdistämistä muuhun toimintaan voidaan myös nimenomaisesti välttää. Muun muassa television katselu voidaan
ajoittaa siten, ettei sen kanssa samanaikaisesti ruokailla.
Seuraava esimerkki kiteyttää informaation ja toimintaan aktivoitumisen yhteyden
ravintoon liittyvässä episodissa. Siinä kirjoittaja on leiponut lehdestä lukemansa ohjeen
mukaan: Ruokatorstai: Sekahedelmäleipäohjeen mukaan leivoin leipiä. Hyviä (614N).
Ruuan valmistamisesta etsitään tietoa lehdistä, televisiosta ja radiosta sekä näitä harvemmin teksti-tv:n sivulta ja Internetistä. Kyse on sekä orientoivasta että ongelmalähtöisestä tiedonhankinnasta. Seuraavassa eläkkeellä olevan miehen mediapäiväkirjan katkelmassa on selvästi kyse orientoivasta ravintotiedon hankinnasta. Jälkimmäisessä lainauksessa puolestaan kirjoittaja kuvaa onnekasta sattumaa vastauksena ongelmalähtöisen tiedonhankinnan tilanteeseen.
Pirkan panin talteen sen erinomaisten ruokaohjeiden vuoksi. On käynyt niin, että eläkevuosinamme taloudessamme etupäässä minä kokkaan. Olen huomannut, että kokkaavat miehet
ovat ajan kuva. (371M)
Etelä-Saimaassa on ystävämme rotissööri Pekka Kauppisen ohje hirvipaistin tekoon. Olimme
juuri saaneet metsästäjiltä hirvipaisteja, joten ohje pitää leikata irti. (394N)

Uusia reseptejä saadaan sähköisen median kautta, mutta myös perinteisillä aikakaus- ja
sanomalehdillä sekä keittokirjoilla on käyttöä. Television ruokaohjelmien kokkeihin ja
juontajiin suhtaudutaan joskus fanikulttuurille tyypillisesti arvostaen ja jopa ihaillen.
Ravintoon liittyy opettajaeläkeläisten arkielämässä toimintaan aktivoitumisen lisäksi tietoviihteen seuraamista ilman varsinaista toimintaan aktivoitumista. Tällöin viihteellisyys
korostuu eikä asiasisältö tule toimeenpannuksi omassa toiminnassa.
Mulla on joitakin lempiruuanlaittajia, joita tykkään kattoa. Tina ”Ruotsin puolella”. Sattu olemaan tuossa kakkosella, kun meillä ei näy ku Ruotsi kakkonen. – Senhän mää aamu-tv:stäkin
katon, ruokaohjelmaosan. Ja jumppa. (Maria)

Edellä Maria liittää aamutelevision ruokaohjelmaosuuden jumppaan. Molemmat niistä
ovat potentiaalisesti toimintaan aktivoivia, mutta asiayhteydestä ei selviä, alkaako Maria
toimia saamiensa virikkeiden perusteella. Ruuan valmistaminen on Sepolle, Anjalle ja
Marialle toimintaan aktivoivana aihepiirinä sellainen, että he myös toteuttavat median
kautta saamiaan ohjeita. Haastattelujen perusteella opettajaeläkeläiset kokevat etenkin
televisio-ohjelmien viihteellisen esitystavan myönteisenä ja innostavana, jolloin se voi
liittyä myönteisesti myös toimintaan aktivoitumiseen.
Sekä lehtien vakituisiin ruokapalstoihin että television ruokaohjelmiin liittyy informaation vastaanottaminen tietoviihteenä, jolloin taidokkaita ruuanlaittajia seurataan
useimmiten ilman että tarkoituksena on itse toteuttaa esiteltyjä ruokalajeja. Tällainen
orientoiva tiedonsaanti saattaa kuitenkin joskus ilmetä varsinaisena toimintaan aktivoitumisena.
Vakiintunutta katsoja- ja lukijakuntaansa ravintoalan ammattilaiset viihdyttävät ja
valistavat totuttuihin aikoihin, jolloin tietyn ohjelman katsomisesta tai ruokapalstan lukemisesta tulee tapa. Tätä havainnollistaa ensimmäinen mediapäiväkirjan lainaus. Toinen
katkelma liittyy samaan ohjelmaan ja siinä esiintyvään Kaarinaan. Ohjelmassa esitetty
kakkuohje voi aktivoida kirjoittajaa toimintaan, joka tässä yhteydessä merkitsee ohjeen
tulostamista tietokoneella.
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8–8.30 MTV3 koska on torstai - leipomispäivä sen katson jos voin. Kaarina on hyvä leipoja
ja kertoo selkeästi asiat. (232N)
Siispä takaisin kolmoselle Kaarinan leipomusten pariin. Ihana kakkuresepti. Siitä vaan netistä
tulostamaan. (3N)

Ruokaohjeiden kirjoittaminen muistiin voidaan tulkita sekä ravintoon että aineiston tallentamiseen liittyväksi toimintaan aktivoitumiseksi. Muistiinpanojen tekeminen sinänsä
on aineiston tallentamista edeltävää toimintaan aktivoitumisena ilmenevää tiedonhankintaa. Tässä esille tuleva kolmen eri analyysiluokan limittäisyys kuvaa ihmisen informaatiokäyttäytymisen moniulotteisuutta, jota on mahdollista tarkastella eri näkökulmista.
Ravinnon sekä liikunnan ja terveyden luokat ovat jonkin verran päällekkäisiä. Tulkinnan perustana on ollut se, kumpaa kirjoittaja painottaa. Ruuan valmistaminen liittyy toimintaan aktivoitumisena ravintoon ja esimerkiksi terveellisten ruokailutottumusten
toteuttaminen liikuntaan ja terveyteen. Ruokaohjeiden keräämistä ei ole luokiteltu
ravinto-luokkaan, vaan se on tulkittu aineiston tallentamiseksi. Nämäkin analyysiluokat
esiintyvät mediapäiväkirjoissa myös päällekkäisinä, vaikka toimintaan aktivoitumisena
ruuan valmistaminen ja aineiston tallentaminen ovat selvästi erillisiä toimintoja.
Yhteenvetona voi todeta ikääntyneiden saavan vaikutteita ruuan valmistamiseen sekä
painetusta että sähköisestä mediasta. Aiheesta kiinnostuneille informaation aktiivisen
etsinnän ja seurannan informaatiokäytännöt ovat tyypillisiä tämän toimintaan aktivoitumisen ilmiön yhteydessä. Heidän lisäkseen myös muut saavat ruuan valmistukseen satunnaisesti virikkeitä tavoilla, joita luonnehtii kohdentumattoman havainnoinnin informaatiokäytäntö. Mediapäiväkirjoissa ravinto on toistuvasti esillä aiheena, jossa mediankäyttöön liittyy toimintaan aktivoitumista. Näin tämä aineisto tukee selvästi opettajaeläkeläisiltä saatuja tuloksia. Lehtien ruokapalstat ja television ruokaohjelmat näyttävät tietoviihteenä aktivoivan ikääntyneitä suomalaisia ainakin jossain määrin valmistamaan ruokaa ja
leipomaan.
Liikunta ja terveys
Liikunta ja terveys liittyvät opettajaeläkeläisten kerronnassa usein toisiinsa. Liikunta voi
toteutua välittömästi ja yhtä aikaa televisiolähetyksen katselemisen kanssa. Tätä tavallisempaa on kuitenkin virikkeiden saaminen liikuntaan, jota aletaan harjoittaa television
katselun jälkeen. Mediankäytön virittämä liikunta voi olla myös toisen ihmisen kanssa
jaettua toimintaa, niin kuin Leenalla ja hänen miehellään.
Mistä minä nyt alakasin? Telekkarista. Tietenki uutiset, nyt ko on oltu eläkkeellä niin ukon
kanssa on aamujumppa Ihanasta aamusta joka aamu sen verran, viis minuuttiahan se kestää.
Tosiaan se jumppa, tänä aamunaki jumpattiin.

Iän karttuessa opettajaeläkeläisten suhde terveystietoon on aiempaa intensiivisempää.
Lehtien lisäksi televisio ja radio ovat heidän relevanteiksi arvioimiaan kanavia, joista he
saavat sekä tietoa että tietoviihteeksi määrittyvää aineistoa.
Meille tulee aikakauslehtiä, Kotilääkäri, TM ja Kodin kuvalehti. Etenkin se Kotilääkäri on
mielenkiintoinen ja terveellistä luettavaakin. Siinä on mm. tästä verenpaineesta. Novita mutta
se ei oo mun lehti, se on vaimon. Mä en sitä. -- Tää verenpaine on ollut koholla niin siitä mä
oon tietokirjoja hankkinut. Mulla on niitä nimiäkin täällä [paperille etukäteen kirjoitettuna].
Kodin suuri lääkärikirja, Terveyden tietokirja, Terveyttä vai sairautta ruuasta, Elä hyvin, vanhene viisaasti ja niin edelleen. Ja sieltä olen lukenut hyvin tarkkaan tämmöset asiat. Kotilääkärissähän on ruokaohjeita ja liikuntakehotuksia annettu riittävästi. Jokainen kai toivois ettei
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tämä [osoittaen mahaansa] kasvais liian paljon ja olo tuntuis mukavalta. -- Kyllä minusta se
Kotilääkäri-lehti on hyvä kaikin puolin. Mä tilasin jopa pojalleni täks vuodeks. (Erkki)
ET-lehti meille tullee. Sitten firman puolelle joku Terveys-lehti, sitähän sitä näin vanhemmiten enemmän ja enemmän lukee. Ennen se meni ihan nuin vaan ja nyt sieltä tutkii ja joka ikinen tauti kohta löytyy, kun sen lukkee hyväksi. Eipä taija tällä hetkellä muita tullakaan.
(Maria)
Sit kyl mää katson Akuutin, koska siinä on terveyteen. (Anja)

Opettajaeläkeläiset hyödyntävät monipuolisesti eri kanavia informaatiokäyttäytymisessään sekä hankkimalla aktiivisesti terveystietoa että saamalla sitä satunnaisesti. Terveysalan erikoislehtien ohella Internetistä arvioidaan saatavan luotettavaa tietoa, mistä Anterolla on omakohtaisia kokemuksia.
Isoimmat kysymykset kai tässä iässä ovat terveyteen liittyvät kysymykset. Kyllä minä olen
tietoa saanut siitä asiasta, mikä minua on vaivannut, ihan riittävästi. … Se mikään kovin
vakava tauti ole. Suomen lääkärilehdestä ja Duodecim-lehdestä. Internetistäkin olen kattonut. Tämä ehkä nyt kaikista tärkein asia. Kovasti mieltä rauhoittanut, sanotaan nyt näin.

Seuraavassa episodissa tulee esiin parisuhteen vaikutus, television ja Internetin keskinäinen suhde yksilön tiedonhankinnassa sekä henkilölähteen käyttö, josta Veikko oli valmis
maksamaan rahallisen korvauksen. Episodi ei rajoitu yhteen toimintaan aktivoitumisen
luokkaan, vaan siinä ilmenee liikunnan ja terveyden ohella myös tiedonhankinta toimintaan aktivoitumisena sekä Internetin pankkipalvelun käytössä taloudellinen toiminta.
Minä konsultoin oman lääkärin kans kaksi viikkoa sitten. Tietoverkon kautta lähetin hänelle
kysymykset ja hän sitten sähköpostilla vastasi ja pankin kautta maksettiin. Sain sieltä arvokasta vastausta. [H: Mistä sait tietää että hänellä oli tämmöinen palvelu?] Se oli televisio-ohjelmassa, se oli sen Ben Fuhrmanin, siellä oli Internet-sivuja. Varsinkin vaimo sitä kattoo ja minäkin eksyn sitä kattomaan joskus.

Liikunta ja terveys ovat esillä runsaasti ikääntyneiden mediapäiväkirjoissa. Esimerkiksi
seuraavat vuosina 1924, 1927, 1930 ja 1936 syntyneet mediapäiväkirjan kirjoittajat
kuvaavat television tai radion voimisteluohjeiden mukaan eteneviä liikuntatuokioita.
Iltapäivän radio tarjosi kolmen minuutin jumppatuokion, joka on aina yhtä virkistävä. (212N)
Joka päivä odotamme Siru Salosen jumppahetkiä. Yritämme mahdollisuuksiemme mukaan
tehdä voimisteluliikkeitä ja ihanan nautinnollisia venytyksiä, vaikka välillä vähän irvistellenkin. (641M)
Päivä alkoi hyvin, kun heräsin niin aikaisin, että ehdin mukaan Donatan aamujumppaan MTV
3:lla. Donatan liikuntaohjeet ovat kaikki ammattitaidolla tehtyjä ja kekseliäitä. Donatan
hymy tekee hyvää ja antaa voimaa koko päivän varalle. (140N)
Heräsin sopivasti viisitoista yli kuusi, joten ehdin pystyyn ja avaamaan television MTV 3
-kanavalta ja pääsin mukaan Donatan aamujumppaan. Iloisen Donatan lämmittelyliikkeet ja
hartianseudun pyöritykset antavat vauhtia veren virtaamiseen aivoihin, josta sitten lähtikin
kehoitus käydä suihkussa. Hain sen jälkeen Helsingin Sanomat postilaatikosta ja hengitin
syvään kirpeää aamuilmaa. (178N)

Mediankäyttö voi liittyä omaehtoiseen liikkumiseen eri tavoin. Se voi olla tanssimista,
niin kuin seuraavassa esimerkissä. Mediapäiväkirjoissa tulee esille radion tai television
ohjelman mukana laulaminen, minkä voi tulkita hyvinvointia ylläpitäväksi fyysiseksi toiminnaksi.
Sitten tuli se ILO. Paula Koivuniemi lauloi tutun 50- vai 60-luvultako..."sitä rakkaus on".
Tanssin suorastaan nirvanassa sen. … Marion Rung esitti "Tanssi loppuun rakkauden". Se sai
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minut tanssimaan unelmoiden. Pave Maijasen "ai - ai - ai kädet heilahtaa..lanteet keinahtaa.."
saa minut jumppamaan musiikin tahdissa. Letkeää rytmiä! (594N)

Asuintapa ja -paikka vaikuttavat siihen, millaista toimintaan aktivoitumista edellyttää
postin saaminen kotiin. Kaupungeissa posti kannetaan usein ovelle, mutta monilla paikkakunnilla ikääntyneiden – muiden tavoin – on liikuttava ulko-ovea pitemmälle. Matka
postilaatikolle saattaa olla muutamista metreistä jopa kilometrien päähän. Sen voi taittaa
kävellen niin kuin 80-vuotias nainen ensimmäisessä esimerkissä. Joskus postin hakeminen on käytännöllistä tehdä potkukelkalla tai soutuveneellä. Kahdelle häntä kahdeksan
vuotta nuoremmalle informantille se on tuttua.
Välillä juoksen hakemassa Koillis-Häme -lehden kolmenkymmenen metrin päästä postilaatikosta. On pimee ja otan rappuvalot. Takki ja lakki päähän, saappaat jalkaan. Avain pitää ottaa
mukaan ettei vaan jää oven taakse, kun jättää oven vähän rakoselleen, jos lipsahtaakin lukkoon. Lehti oli pian käyty. (270N)
Postilaatikossa oli taas hyväntekeväisyys joulukortteja. Kelkkailin samalla. (575N)
Toki painettua sanaakin ihminen joka päivä kaipaa ainakin jos on iäkäs faktori! Tämän päivän
sanomalehteni, Etelä-Saimaa, on kuitenkin fyysisesti kaukana: olisi soudettava 400 m ja
käveltävä 2 km. Sama takaisin. Lisäksi rannoille on muodostunut kymmenkunta m jäätä, olisi
"urheiltava". En lähde. (497M)

Mediapäiväkirjoista välittyvän kuvan mukaan mitä pidempi matka postilaatikolle on, sitä
todennäköisemmin matkan kulkee mies. Koiran ulkoiluttaminen sekä naapurien ja kyläläisten kanssa jutteleminen tulevat myös esille postin hakemiseen liittyvän informaatiokäyttäytymisen yhteydessä.
Mediapäiväkirjoissa kuvataan fyysisiä rajoitteita, joilla on vaikutuksia toimintaan aktivoitumiseen terveyden kannalta. Tältä osin opettajaeläkeläisiltä saadut tulokset jäivät huomattavasti niukemmiksi. Huonokuuloisille ja näkövammaisille henkilökohtainen tietokone on tullut perinteisten television ja radion rinnalle. Huonokuuloinen mediapäiväkirjan
kirjoittaja saattaa kokea tietokoneen itselleen melkein välttämättömäksi, ja yhden näkövammaisen mielestä se on jo rynnimässä radion rinnalle hänen tiedonlähteenään.
Ikääntyessä ihmisten aistitoiminnot saattavat heiketä, mikä edellyttää heiltä sopeutumista ja vaikuttaa heidän informaatiokäyttäytymiseensä. Ensimmäisessä esimerkissä
kuvataan kuulon heikkenemistä ja toisessa näkövammaisen arkista informaatiokäyttäytymistä.
Entä televisio? Huonokuuloisuuteni rajaa melkein kaikki suomalaiset ohjelmat pois. En
ymmärrä miksi suomalaisissa ohjelmissa on tavattoman huono äänitys. Arvi Lindin kuulen
jotenkuten kuulokkeilla, mutta en suomalaisia näyttelijöitä. Niinpä katsonkin televisiota aika
vähän. … Minulla on myös tietokone, joka onkin huonokuuloiselle melkein välttämätön. Sitten kun maailmani on täysin äänetön, jää sähköposti ainoaksi yhteydenpitovälineeksi muiden
ihmisten kanssa. Internetistä haen tietoja, maksan laskut, pelaan veikkauksen pelejä ja jonkin
verran intän politiikan keskustelupalstoilla. Kirjallisuusfoorumilla on melkein fiksumpaa
porukkaa. Eivät juuri viitsi kinata. (179N)
Olen [paikkakunta ja ammatti] 64-vuotias ja kahdeksanvuotiaasta asti näkövammainen. Opetustyöni ohella olen harrastanut säveltämistä, johtanut kuoroja ja toiminut paikallisen seurakunnan vs. kanttorina noin 15 vuoden ajan. Johtuneeko vammastani, että radio on merkinnyt
minulle hyvin paljon. Se on ollut tärkeä niin ammatilliselta kuin yleissivistykselliseltäkin
kannalta. Olen ollut niin ahkera radionkuuntelija, että poikani on jo kauan sitten todennut
minut "radioaktiiviseksi". … Ajatellessani jälkeenpäin tuon päivän mediankäyttöäni, voin
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todeta, että jokainen neljästä edellä mainitusta mediavälineestä on näkövammaiselle tärkeä ja
ne myös täydentävät toisiaan. Radio on tietenkin edelleen ensisijainen tiedonlähde, mutta
kovana kilpailijana sen rinnalle on rynnimässä tietokone jonka tarjonnasta jo pitkälle toista
tuhatta näkövammaista voi valita luettavakseen noin 15 sanoma- ja yli 20 aikakauslehteä.
Lehtien lisäksi valittavana on jo myös useita satoja elektronisia kirjoja, joiden tuottaja on
Celia eli Näkövammaisten Kirjasto. Kaiken kaikkiaan voitaneen sanoa, että tietokoneen
käyttö sovelluksineen on merkinnyt pitkää askelta näkövammaisten tiedonsaannissa ja näitä
askeleita toivottavasti tullaan ottamaan tulevaisuudessakin. (457M)

Myös pysyvä fyysinen vaiva tai pitkään jatkuva kivun kokeminen vaikuttavat ikääntyneiden informaatiokäyttäytymiseen. Yksi mediapäiväkirjan kirjoittaja toteaa: Radio on hiljaa
äänessä pitkin yötä tinnituksen takia (558N).
Kaksi informanttia kirjoittaa kipujen vuoksi valvovansa öisin, jolloin heistä toiselle
media hänen sitä tarkemmin yksilöimättä ja toiselle radio ovat tärkeitä. Tässä radio- tai
televisiovastaanottimen avaaminen voidaan tulkita toimintaan aktivoitumiseksi.
Olen 65-vuotias, yksin elävä, kovasti liikuntarajoitteinen naisihminen. Viimeksi mainitusta
syystä ovat kontaktini ulkomaailmaan lähes kokonaan loppuneet. Media on minun henkireikäni, myös öisin, sillä kivut herättelevät tuon tuosta. (537N)
Kärsin kroonisista kivuista joten valvon paljon öisin ja kuuntelen silloinkin radiota. (580N)

Mediapäiväkirjojen perusteella ikääntyneet hyödyntävät monipuolisesti sekä painettua
että sähköistä terveystiedon viestintää. Terveyden vaaliminen voi ilmetä ikääntyneiden
mediankäytössä toimintaan aktivoitumisena. Erityisesti sydän- ja verisuonitauteja tai diabetesta sairastavat kirjoittavat siitä, miten he omassa elämässään yrittävät muuttaa terveystietoa sanoista teoiksi. Tämän voi tulkita juuri toimintaan aktivoitumiseksi.
Vaikka kyse ei olisi sairastamisesta, terveysviestintä aktivoi ikääntyneitä toimimaan.
Humoristiseen tapaan vuonna 1928 syntynyt mies kirjoittaa tapauksesta, jossa hän päätyy
mittaamaan vatsansa ympärysmitan kuunneltuaan radiossa esitelmöinyttä lääkäriä.
Mediapäiväkirjan kerronnasta selviää myös se, että hänellä on saattanut olla edessään
laihdutuskuuri.
Siinä asioita miettiessäni kuuntelin myös radiota, jossa kuului olevan joku lääkäri esitelmöimässä terveys- ja sairausasioista kuinkas muuten. Havahduin siihen, kun hän sanoi, että
sydän- ja verisuonitaudin vaaran vuoksi miehen vyötärön ympärysmitta vatsan seutuvilla ei
saisi ylittää 100 senttiä, mieluimmin sen olisi oltava korkeintaan 90 senttiä. Ponkaisin siinä
samassa pystyyn ja menin penkomaan vaimon ompeluskoppaa. Siitä löysin lukemattomien
lankamyttyjen ja keskeneräisten tumpputeelmien seasta hakemani mittanauhan. Mitattuani
"outokumpuni" selkämyksineen meinasin kiljaista riemusta, sillä mittanauhan mukaan ympärysmittani oli vain 99 senttiä. Rauhoituttuani tuli mieleen kuitenkin se 90 senttiä, joten ajattelin, että kyllä täytyy varmaan aloittaa se vaimon jostakin naistenlehdestä nappaama laihdutusohjelma kaalisoppineen. Ja kun juuri olimme vaimon kanssa ottaneet toisesta lehdestä
houkuttelevan ruokaohjeen! (597M)

Terveyden vaalimiseen kuuluuvat ikääntyneiden narratiiveissa olennaisesti ruoka ja syöminen. Edellä olevassa esimerkissä liikuntaan ja terveyteen liittyvät seikat eivät yksiselitteisesti erotu ravintoon liittyvistä ilmiöistä. Se onkin tyypillistä mediapäiväkirjoihin kirjoitetuille kokemuksille. Terveyttä edistävästä syömisestä saadaan paljon informaatiota,
joka liittyy ruuan valmistamiseen, mutta yhtä hyvin se voi olla pelkästään yleisesti terveellisestä syömisestä informoivaa. Liikunnan ja terveyden analyysikategoria ei ole täysin ravinnosta erillinen, vaan nämä toimintaan aktivoitumisen luokat täydentävät toisiaan.
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Mediankäyttö kuuluu opettajaeläkeläisillä ja mediapäiväkirjan kirjoittaneilla ikääntyneillä sekä liikuntaan konkreettisena toimintana että median välittämän terveystiedon
soveltamiseen. Kohdentumattoman havainnoinnin ja aktiivisen seurannan informaatiokäytännöt näyttävät kuuluvan ensin mainittuun esimerkiksi tehtäessä voimisteluliikkeitä
televisio- tai radio-ohjelmista saatujen ohjeiden mukaan. Aktiivinen tiedonhankinta ja
satunnainen tiedonsaanti kohdentumattomana havainnointina kohdistuvat terveystietoon.
Keskeisiä aiheita ovat painonhallinta ja sairaudet sekä terveyttä ylläpitävä elämäntapa. Ne
myös aktivoivat ikääntyneitä toimintaan.
Sisustaminen ja puutarhan hoito
Sisustaminen ja puutarhan hoito ovat naispuolisia opettajaeläkeläisiä kiinnostava aihe.
Anja, Marjatta ja Anneli mainitsevat tilaavansa Avotakan, Kotivinkin ja Antiikki-lehden.
He seuraavat lisäksi yleisaikakauslehtien ja sanomalehtien sisustussivuja, niin kuin ainakin jossain määrin myös ryhmän muut opettajaeläkeläiset. Television sisustusohjelmista
saaminaan virikkeitä Anja ja Maria kertoivat soveltaneensa kodin uudistamiseen. Anjan
arvioissa yhdistyy tietoviihteen säännöllisen katsomisen tapa siihen, että saatuja tietoja
pannaan täytäntöön.
Sit kyl mä katson, mikä on tää kulutusohjelma, tuota, Kuningaskuluttaja. Katson senkin, sillon kun oon paikalla. Kaikki nää sisustusohjelmat. Niitä on tullut vielä nyt lisää. Kaikki,
kaikki pyrin ne katsoon. Siel on monenmoisia sisustusohjeita ja remonttiohjeita. Reiska! Voi
hyvä ihme. Se on ihailtavaa se työskentely, aivan huippua. … Kodin sisustaminen, mä seuraan vielä kauheesti. Pesimisvietti sanotaan, että mitä muutettas ja miten sillä tavalla. En oo
sillä tavalla paikalleen jämähtäny.

Puutarhan hoito kuuluu kodin sisustamista selvemmin molempia sukupuolia aktivoiviin
asioihin. Naiset näyttävät kuitenkin olevan miehiä aktiivisempia hankkimaan tietoa puutarhanhoidosta. Opettajaeläkeläisistä innokkain, Marjatta, kertoi tästä harrastuksestaan
haastattelussa vuolaasti ja innostuneena. Hän saa puutarhatietoa lehdistä ja Internetin
kautta. Kotipiha ja kesäasunnon pihapiiri ovat hänelle tärkeimpiä toimintaan aktivoitumisen areenoita puutarhan hoidossa.
Puutarhanetissä käyn, kun mä oon himopuutarhuri.

Sekä sisustamiseen että puutarhan hoitoon kuuluu jatkuvaa eri kanavien seurantaa. Toimintaan aktivoituminen vaihtelee suuresti vuodenaikojen mukaan. Esimerkiksi Leena ja
Marjatta lukevat puutarhalehtiä talvisinkin, vaikka he soveltaisivat niistä saatavaa tietoa
vasta kesän tultua. Mediankäytön suhde toimintaan aktivoitumiseen on kuitenkin silloinkin ilmeinen.
Aiheina sisustaminen ja puutarhan hoito ovat selvästi sellaisia, että niihin aktivoituminen voi olla potentiaalista. Tietoviihteelle tyypillisesti esitetty informaatio ei kuitenkaan
usein johda konkreettiseen toimintaan. BBC Prime -kanavaa seuraava 65-vuotias nainen
kirjoittaa kahdesta sisustamisohjelmasta. Hänen kirjallisena tyylilajinaan on pakinointi,
jolla havainnollistuu sisustamisohjelmien ja potentiaalisen toimintaan aktivoitumisen, eli
tässä yhteydessä asunnon seinän maalaamisen, yhteys.
Brittiohjelmat House Invaders ja Changing Rooms tarjoavat puolituntisen käytännön tietoa
talon remontoijille. Taloon tulee kolmen nuoren, iloisen ammattilaisen jengi, joka käden
käänteessä ja vähin kustannuksin ideoi ja tekee remontin. Katsojalle annetaan lisäksi lukuisia
hyödyllisiä ohjeita ja niksejä, esitellään materiaaleja ja kerrotaan niiden hintoja jne. Hyvin
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hyödyllistä ja inspiroivaa. Katselen jo yhtä olohuoneen seinää sillä silmällä: tuon voisi maalata... Saippuaksi ohjelman tekee se, että kaikki on niin helppoa ja kaunista. Joka on tehnyt
remonttia itse, tietää mitä se on todellisuudessa: hankalaa aineiden hankintaa, pitkällisiä valmisteluja, kauheaa ähellystä ja raatamista, pölyä, hikeä, ongelmia ja harmistumista. Ja
lopuksi inhottavaa siivoamista, kun muutenkin on puolikuollut väsymyksestä. Eikä tulos koskaan ole aivan niin ihana kuin oli tarkoitus. Niinpä on ilo katsella ohjelmaa, jossa kaikki on
hauskaa, käy leikiten ja onnistuu loistavasti! Aikuisten satu parhaimmillaan! (361N)

Sisustamisohjelmiin liittyvä toimintaan aktivoituminen ei ole samalla tavoin riippuvainen vuodenajasta kuin puutarhan hoito. Jos sisällä pidettävien viherkasvien ja leikkokukkien hoito lasketaan puutarhan hoidoksi, niin siihen liittyvää informaatiokäyttäytymistä
voi esiintyä ympäri vuoden. Esimerkiksi kukkien hoito-ohjeita voi joutua etsimään vuodenajasta riippumatta. Sen sijaan informanttien varsinainen puutarhatyö ulkona tai kasvihuoneessa ajoittuu kevääseen, kesään ja syksyyn. Talviaikaan toimintaan aktivoituminen
voi olla esimerkiksi puutarhasuunnitelmien tekemistä tai kesästä haaveilemista samalla
kun luetaan alan harrastelehtiä.
Haen joskus kukkien hoito-ohjeita. (203N)
9.00 Koska työt ovat rauhallisessa vaiheessa, istun hetkeksi kirjasto-nurkkaukseen [kotona]
ja teen tätä juttua. Muutoin ehkä selailisin puutarhalehtiä kesästä haaveillen. (467N)

Yhdessä mediapäiväkirjassa kerrotaan kekseliäästä tavasta rastaiden karkottamiseen
mansikkamaalta. Siinä radion äänen annetaan kuulua ulkona, jolloin linnut eivät tule syömään marjoja. Tästä toimintaan aktivoitumisen kuvauksesta ei selviä, kuinka vakavasti
otettava se on. Tyylilaji on tässäkin pakinanomainen samoin kuin edellä kuvauksessa
sisustusohjelmista.
Olen innokas kasvimaan ja puutarhan hoitaja. … Huomasimme, että kun radion laittaa mansikkamaalle soimaan, niin rastaat eivät tule lähellekään ja jättävät marjat rauhaan. Tai sitten
niillä pahuksilla on parempi musiikkimaku. (469N)

Opettajaeläkeläisistä ja mediapäiväkirjan kirjoittajista naiset ovat miehiä kiinnostuneempia sisustamisesta ja puutarhan hoidosta. Kirjoittajat eivät mediapäiväkirjoissaan kuvaa
toimintaan aktivoitumisen tähän luokkaan lukeutuvia ilmiötä runsaasti eivätkä yksityiskohtaisesti, mihin oletettavasti vaikuttaa aineistonkeruun ajoittuminen marras-joulukuuhun vuonna 2001. Puutarhan hoito ei tuolloin ollut ajankohtainen, eikä siitä kenties sen
vuoksi tullut kirjoitetuksi. 306 mediapäiväkirjan sisustamiseen ja puutarhan hoitoon liittyvä sisältö on suhteellisesti suppeampi kuin 13 opettajaeläkeläisellä, vaikka heiltäkin asiasta tiedusteltiin talviaikaan. Kaikkein innokkaimmat puutarhanhoidon harrastajat hyödyntävät monipuolisesti eri informaatiokäytäntöjä tässä harrastuksessaan. Sisustusohjelmia on tavallista seurata melko satunnaisesti, jolloin kohdentumaton havainnointi voi johtaa toimintaan aktivoitumiseen. Sisustuslehtien lukemista luonnehtii aktiivinen seuranta.
Taloudellinen toiminta
Opettajaeläkeläisten haastatteluissa on esimerkkejä taloudellisesta toiminnasta pankkiasioiden hoidon ja harrastusluonteisen sijoittamisen yhteydessä. Teatteri-, ooppera- ja lentolippujen hankinta sekä peliajan varaaminen golfkentälle edellyttävät maksamista, joka
hoidetaan Internetin kautta. Haastattelujen aikaan tammikuussa vuonna 2004 vasta neljä
opettajaeläkeläistä oli itse käyttänyt tämänkaltaisia palveluja. Kalevi oli joukon tottunein, ja hänen arvionsa Internetissä toimivasta golfin peliaikojen varausjärjestelmästä
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henkii innostusta: Meillä on aika hieno tällanen ainoana maassa. Golf-ajat voi täältä
varata. Tää on superjuttu.
Taloudellisen toiminnan analyysiluokan yhteys toimintaan aktivoitumiseen tulee esiin
edellisissä esimerkeissä siinä, missä määrin sijoitustoiminta, kulttuuriharrastus, lentomatkat tai golfin pelaaminen liittyvät yksilöiden mediankäyttöön. Sijoitustoiminta sinänsä on
tällaista toimintaan aktivoitumista, kun puolestaan muissa näistä esimerkeistä kyse on
vain välillisesti taloudellisesta toiminnasta. Niinpä esimerkissä golfin harrastamisesta on
olennaista pelaaminen eikä se, miten siitä aiheutuvien kulujen maksaminen hoidetaan.
Ainut varsinaisesti taloudellisen toiminnan luokkaan lukeutuva haastattelujakso on
Veikon kuvaus pyrkimyksestä säästöihin asuinrakennuksen lämmitystavan valinnassa.
Sitä varten hän aktivoitui muun muassa tilaamaan alan lehtiä ja hakemaan tietoa eri energiavaihtoehdoista Internetin kautta ennen kuin eteni päätöksentekoon rakennusvaiheessa.
Se on että, jos niinku taloudellisessa mielessä, niin minä oon pyrkiny hakemaan energiaan,
lämmitykseen liittyvää tietoa.

Opettajaeläkeläisten haastatteluissa säästäminen tai varallisuuden sijoittaminen eivät tule
juuri esiin mediankäyttöön liittyvänä toimintaan aktivoitumisena. Kaksi heistä sivuaa
taloudellisen toiminnan aihepiiriä, mutta muille se saattaa olla sellainen, ettei siitä haluta
kertoa haastattelutilanteessa. Sen sijaan mediapäiväkirjoissa tämäkin aihepiiri on läsnä.
Talousuutisten katsominen televisiosta ja pörssikurssien lukeminen sanomalehdestä on
useimmiten harrastusluonteista, eikä sijoitusten rahallinen arvo ole välttämättä kovin suuri.
Olen seurannut tarkkaan talousuutisia, jotka mielestäni ovat TV kolmosessa parhaat. Olen
vuosien kuluessa hankkinut eri yhtiöiden osakkeita, ja niiden kurssien kehitys tietenkin kiinnostaa. Aikaisemmin ostin ja myin ja usein sain voittoakin, nyt on mielessä vain koko roskan
myyminen. Kunhan vain lama loppuu ja hinnat nousevat. Lupaavia merkkejä näkyi tänäänkin. (441M)

Osa ikääntyneistä on tottunut hyödyntämään myös Internetiä sijoitustoiminnassaan.
Tarkistan päivittäin sähköpostin ja käytän Internetiä mm pankkiasioiden hoitamiseen. Ainakin kerran päivässä tulee katsottua mahdolliset tilitapahtumat ja tarkistettua vaatimattomat
sijoitukset. (353N)
Säilytän muutamien yhtiöiden osakkeita, on mielenkiintoista seurata niiden kehitystä. Luudan päältä lattialle, sen verran vain, että ei tule katastrofia meni niin tai näin. (373N)

Säästäminen on sijoituksista huolehtimisen ohella ikääntyneitä suomalaisia toimintaan
aktivoiva asia, johon liittyy mediankäyttöä. Kun erilaisista säästövinkeistä kerrotaan tiedotusvälineissä, ikääntyneet saattavat olla niiden todennäköisiä toteuttajia.
Erityinen piirre taloudellisten valintojen tekemiseen vaikuttavana tekijänä ikääntyneiden arjessa on heidän aktiivisuutensa erilaisten asiakaslehtien lukemiseen. Mediapäiväkirjoissa tulevat toistuvasti mainituiksi Pirkka ja Yhteishyvä, mutta myös muita asiakaslehtiä mainitaan. Sitouttaminen erilaisin palkitsemisjärjestelmin tiettyihin kaupallisiin toimijoihin näkyy myös toimintaan aktivoitumisessa, silloin kun on kyse mediankäytöstä.
Paradoksaalisesti säästämisvihjeitä luetaan asiakaslehdestä, joilla sitoutetaan ihmisiä
suuntaamaan kuluttamistaan kyseisen kaupallisen toimijan palveluihin. Tutustun siihen
[painettuun aineistoon], koska minulla on tämän liikkeen bonus-kortti (454N).
Ikääntyneet ihmiset kirjoittavat mediapäiväkirjoissaan jonkin verran omasta taloudellisesta tilanteestaan. He esimerkiksi perustelevat lehtitilauksiensa karsimista taloudellisilla
syillä tai ilmoittavat tekevänsä ostopäätöksiään mainonnan perusteella. Vaikka etenkin
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jälkimmäisessä on kyse mediankäyttöön liittyvästä toimintaan aktivoitumisesta, mainontaan liittyviä tekstikohtia en ole aineiston analysoinnissa luokitellut taloudellisen toiminnan luokkaan enkä käsittele mainonnan yhteyksiä kulutuskäyttäytymiseen. Myöskään
pankkiasioiden hoitaminen sähköisesti Internetin välityksellä ei ole mediankäyttöön liittyvää toimintaan aktivoitumista, vaan pankkiasioiden hoito on itsenäinen, mediankäyttöön
suoranaisesti liittymätön aktiviteetti.
Kun mainosten toimintaan aktivoiva merkitys ja tavallisten pankkiasioiden hoitaminen sähköisesti Internetin välityksellä rajataan ikääntyneiden arkisen mediankäytön analyysin ulkopuolelle, on todettavissa, että säästäminen ja taloudellisten ratkaisujen löytäminen sekä harrastusluonteinen sijoittaminen ilmentävät ikääntyneiden toimintaan aktivoitumista. Niissä aktiivinen tiedonhankinta on tyypillistä, jolloin taloudellinen toiminta
edellyttää informaation aktiivista etsintää ja seurantaa.
Kielitaidon ylläpito
Kielitaidon ylläpitäminen aktivoi ikääntyneitä suomalaisia eri tavoin. Varsinaiseksi toimintaan aktivoitumiseksi tässä tutkimuksessa luokittelen sellaisen vieraskielisten ohjelmien seuraamisen, johon liittyy suunnitelmallisuutta ja opettajaeläkeläisten tai mediapäiväkirjan kirjoittajien ilmaisemia tavoitteita kielitaidon ylläpidosta. Äidinkielensä osalta
kukaan heistä ei esitä ylläpidon tavoitteita, joten analyysi rajoittuu vieraiden kielten taidon kehittämiseen ja ylläpitoon.
Opettajaeläkeläisten toimintaan aktivoitumisena kielitaidon ylläpito on yleistä. He
käyttävät eri kanavia, joissa on heidän sopivaksi katsomaansa vieraskielistä tarjontaa.
Kirjat, lehdet, televisio, radio ja Internet nousevat esille haastatteluissa samoin kuin erityiset kielten opiskeluohjelmat cd-tallenteineen ja oppikirjoineen.
Ääntämisharjoitukset, sanakirjan käyttö, kirjoittamalla opiskeleminen ja puhetilanteiden harjoittelu ovat erilaisia toimintaan aktivoitumisen tapoja kielitaidon ylläpitämiseksi.
Erkki kuvaa kielitaidon ylläpitämistä osana matkailuharrastustaan.
Kun matkakohteessa ollaan, jos se on espanjankielinen alue, niin sieltä ostetaan espanjankielinen kohdekirja. Esim. Madeiralla oli portugali, ei kyllä sielläkin oli useampia kieliä ja siellä
on espanjakin mukana. Meillä on niin paljon niitä kirjoja, 20–30. Mää oon tään ominu, kun
[vaimon nimi] sano, Kyproksella kun oltiin, kun siellä ei espanjankielistä ollu, kyl siel ois
suomenkielinenki ollu niin hänkin ois voinu lukee. Ne pitää olla aina espanjaksi tai englanniksi. Se on paljon antanut. Pieni hetki kun on, niin mää sitä englanninkielistä opasta. Mulla
on siellä niitä päivälehtiäkin. Kieliharrastus on keskeisellä sijalla tuolla henkisellä puolella.

Ritvalle tärkeitä ovat aamutelevision vieraskieliset uutislähetykset, joita hän katsoo säännöllisesti.
Uamulla minä ylleensä katon sitä uamuteeveetä ykkösen puolelta enimmäkseen. Kuuntelen
kielten ymmärtämisen takia englannin- ja ruotsinkieliset uutiset. Ei oikein riitä kielitaito
vielä.

Myös Maria ylläpitää kielitaitoaan katsomalla television vieraskielisiä ohjelmia. Ruotsi ja
saksa ovat hänen aktiivisesti käyttämiään kieliä.
Saksalaisia dekkarisarjoja tulee kielen takia. Kyllä mää katon Ruotsin tv:tä ja joskus Deutsche Welleä.
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Tapion lukioaikaisista ranskan opinnoista on kulunut jo 40 vuotta. Eläkkeellä ollessaan
hän on alkanut ranskan harrastuksensa uudelleen ja huomannut taitoa olevan vielä jäljellä.
Lukioluokilla oon lukenu lyhyen ranskan. Se on jääny aivan retuperälle. Siitä on 40 vuotta
aikaa, kun oon sitä harrastanu. Nyt rupesin käymään alkeiskursseja. Siihen kuuluu cd ja nauhasarja. Sanakirjat ja oppikirjat on käytössä. Se tässä on lähinnä ollut tämmöinen tiedonhankintajuttu. Sen on huomannut että kyllä sitä vielä jotakin muistaa. Minkä on sillon osannu, ne
palautuu mieleen. Kun uutta asiaa tulee, niin pitää niin monta kertaa tarkistaa.

Opettajaeläkeläiset pitävät tärkeänä kielitaidon ylläpitämistä. Eläkkeellä olon alkuvuosiin heillä kuului yhtä hyvin aiemmin omaksutun kielitaidon ylläpito kuin sen pohtimista,
olisiko aika aloittaa kokonaan uuden kielen opiskelu.
Vieraskielisten uutislähetysten seuraaminen television eri kanavilta aktivoi toimintaan
myös ikääntyneitä mediapäiväkirjan kirjoittajia. Ulkomaisten kanavien valitseminen tai
vieraskielisen ohjelman katseleminen edellyttävät jossain määrin suunnitelmallisuutta.
Enimmäkseen seuraan TV1:n Ykkösen "aamu-tv -ohjelmaa" ja myös EuroNews'iä laajemman kuvan saamiseksi tapahtumille ja kielitaitoa kohentaakseni. Pikavierailut MTV 3:ssa ja
Ruotsin kanavilla ovat myös tavallisia. (41M)
Toinen ennakkoon merkitty ohjelma on Vanha kettu. Se on minulle tärkeä saksan kielen ylläpitämiseksi, mutta hyvin tehty jännitysohjelma ja selvät ongelmaratkaisut ovat sen valtteja.
(242N)

Media eri kanavineen voi yksittäistapauksissa olla monipuolisesti hyödyllinen kielitaidon ylläpidossa. Varsin havainnollisesti 65-vuotias mediapäiväkirjan kirjoittaja kuvaa
omaa kreikan ja viron harrastamistaan sekä mediankäyttöönsä liittyvää toimintaan aktivoitumista. Esimerkki on kuitenkin koko aineistossa poikkeuksellinen, eikä se kuvaa yleisesti ikääntyneiden arkista toimintaa. Omalla tavallaan kirjoittaja osoittaa myös sen, ettei
ikä rajoita toimintaan aktivoitumista.
BBC Prime/BBC Learning: Greek Language and People klo 7.00–7.30 30 min. Laitoin kellon
soimaan ja aloitin aamun aivan poikkeuksellisen aikaisin: tämä ohjelmaa pitää katsoa tai
pikemminkin kuunnella! Jokainen tilaisuus kuulla kreikkaa on käytettävä hyväksi! Olen opiskellut nykykreikkaa innokkaasti vuosikausia, kesäyliopistossa ja työväenopiston kursseilla,
mutta en ole vielä ylittänyt puhumisen kynnystä. Nyt aion tehdä sen! Olen varannut ensi
kevääksi kahden viikon omatoimimatkan Kreikkaan, kolmelle pienelle saarelle. Lähden vaihteeksi yksin, koska tarkoitukseni on nyt puhua kreikkaa niin paljon kuin mahdollista. (361N)

Kirjoittaja ei ole vain kreikan aktiivinen harrastaja, jonka kielitaidon ylläpitäminen ilmenee pitkäjänteisenä opiskeluna, vaan hän suunnittelee myös matkaa Kreikkaan voidakseen puhua kreikkaa käytännön tilanteissa. Tämän lisäksi myös hänen viron harrastuksessaan ilmenee seuraavassa omaperäinen tapa kerätä viron kieleen muista kielistä tulleita
lainasanoja ja siten aktivoitua toimintaan kielitaidon ylläpitämiseksi.
Eesti Ekspress on viikoittain ilmestyvä virolainen paksu sanomalehti, jonka ilme on moderni
ja ote asioihin räväkkä. Luen sitä sekä saadakseni ajankohtaista tietoa Virosta että pitääkseni
yllä kielitaitoani. Viron uudelleenitsenäistymisen jälkeen läntinen maailma on joka taholta
rynnännyt maahan, ja tämä näkyy myös kielen voimakkaana muuttumisena. Sanoja luodaan
uusille käsitteille, vanhoja sanoja kaivetaan esiin ja otetaan käyttöön, sanoja lainataan surutta
suomesta ja englannista. Luen lehteä kynä kädessä, sillä kerään säännöllisesti tällaisia sanoja
ja sanontoja, joita työväenopiston Virosta viroksi -kurssimme virolainen opettaja sitten kommentoi muidenkin iloksi. (361N)
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Toimintaan aktivoitumisena kielitaidon ylläpitäminen jakaa suomalaiset ikääntyneet kouluttautumisasteen mukaisesti. Vuosien 1916 ja 1940 välillä syntyneistä 306:sta mediapäiväkirjan kirjoittajasta osa ei ole saanut vieraiden kielten opetusta. Tässä opettajaeläkeläiset eroavat ryhmänä merkittävästi mediapäiväkirjan kirjoittajista, sillä he kaikki olivat
opiskelleet vieraita kieliä.
Kielitaidon ylläpito edellyttää vieraskielisen informaation aktiivista etsintää ja seurantaa. Nämä informaatiokäytännöt kohdentuvat eniten painettuihin lähteisiin ja televisio-ohjelmiin.
Tiedonhankinta toimintaan aktivoitumisena
Tiedonhankinta toimintaan aktivoitumisena jakautuu aineiston analyysissa kahteen toisiaan täydentävään näkökulmaan. Median virittämässä tiedonhankinnassa lähtökohtana on
media eri kanavineen ja sisältöineen. Toimintaan virittävässä tiedonhankinnassa lähtökohta on yksilö ja hänen informaatiokäyttäytymisensä.
Median virittämässä tiedonhankinnassa on kyse siitä, että mediassa esitetty asia aktivoi
informantin hakemaan lisää tietoa jostakin lähteestä. Lähde voi olla sama tai jokin muu
kuin se, josta hän alun perin sai uuteen tiedonhankintaan virittävän tiedon. Esimerkkinä
on jonkin mediassa esiin tulleen asian tarkistamisen muusta lähteestä kuin siitä, missä sitä
oli aiemmin käsitelty.
Toimintaan virittävässä tiedonhankinnassa on taas kyse siitä, että informantilla itsellään on tiedossaan asia, josta hän on kiinnostunut ja josta hän haluaa saada lisätietoa.
Hankittuaan asiasta tietoa hän sen perusteella aktivoituu toimimaan, joten tällaista episodia voi luonnehtia toimintaan virittäväksi tiedonhankinnaksi.
Kahden opettajaeläkeläisen haastattelussa tuli esille median virittämän tiedonhankinnan ilmentymänä sama aihe: taivaan tarkkaileminen kaukoputkella. Harrastuksessa tarvitsemaansa tietoa he hankkivat lehdistä ja Internetistä. Molemmat käyttivät kotona kaukoputkea.
Kyllä pyrin edelleenkin vaikka olisinkin käytännöllisluontonen elikkä niin siis metsähommaan ja luontoon suuntautuva, niin kyllä jonkun verran kiinnostaa niin kun opiskelu edelleenkin. Sanotaan nyt vaikka että mielellään täällä vaikkapa kattelen tähtiä. Elikkä luonto ja pohdin tätä tähtitieteeseen liittyvää elikkä opinhalunenkin. … Edelleen joku tähtitiede. Vävyn
kanssa katottiin tietokoneessa olevaa tähtitieteen ohjelmaa yhdessä viikko taikka kaksi sitten.
Näiltä minun harrastusaloilta. (Veikko)
Oon kiinnostunut jonkun verran tähdistä, niin joitakin taivaanilmiöitä katon Internetistä.
Satelliitin ratoja ja tähtitaivaan karttoja joskus otan kopioina. Joskus jotain muuta ihan satunnaisesti. (Antero)

Taivaanilmiöiden tarkkailu on vain yksi esimerkki median virittämästä tiedonhankinnasta. Opettajaeläkeläisten haastatteluissa ei ole paljon esimerkkejä tästä toimintaan aktivoitumisen luokasta. Mediapäiväkirjoissaan ikääntyneet sen sijaan kuvaavat lukuisia tilanteita, joissa median välittämä informaatio virittää heidät hankkimaan lisätietoa. Tätä toimintaan aktivoitumisen tapaa havainnollistaa mediapäiväkirjan kirjoittajan yritys selvittää
sanakirjasta lehdestä lukemansa sanan merkitystä.
Mielipide-sivulta bongasin uuden sanan Syöttölatu (Heikki Eiran kirjoitus Syöttölatu voisi
alkaa kotiovelta). Synonyymi olisi ehkä yhdyslatu. Kumpikin kai tilapäisluonteisia, koska
perussanakirjasta ei löytynyt. (309N)
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Vastaavaa toimintaan aktivoitumista kuvaa tilanne, jossa kirjoittaja tarkistaa näkemänsä
värisävyn lähdeteoksesta.
En heti ymmärrä miksi värisävy miellyttää enkä tapani mukaan lue arvostelua ennen oman
mielipiteen muodostamista. Alan etsiä taidekirjoistani sävyä ja kuinka ensimmäiseksi sattuukaan käteeni suuren Matisse-näyttelyn luettelo vuodelta 1992. Sieltähän tuo punainen löytyy
ainakin parista mieli-maalauksestani kuten Pariisin Orsay-museon tutusta taulusta Valkoinen
ja pinkki pää, 1914–15, ja Moman teoksesta Nainen ja huntu, 1927. … Ja tarkistin värisävyjen
paikkansa pitämisen kirjan kuvituksen kanssa. (471M)

Toimintaan virittävää tiedonhankintaa ilmentää esimerkki tulevan matkan suunnittelemisesta. Siinä tiedonhankinnassa käytetään sekä Internetiä että henkilölähdettä. Opettajaeläkeläisen ja hänen perheensä tiedonhankinta johti myöhemmin matkakohteessa toimintaan aktivoitumiseen.
Vaimo on kyllä Internetistä sitä [tietoa matkasta] hakenut. Se on kyllä varaamatta. Meillä jonkunlainen näkemys kyllä on, kun me kerran aikanaan käytiin omalla autolla Ranskassa, käytiin silloin myös Pariisissa. Se on tuki ja turva, ettei siellä ihan avutonna olla. Vaimon velipoika asuu siellä parin sadan kilometrin päässä. Hotellisuosituksia on antanut. Poika ja vaimo
pystyy ottamaan aikataulu- ja matkalippuasioita, poikahan lukee näitä lehtiä Internetistä.
(Tapio)

Opettajaeläkeläiset tarvitsivat myös kulttuuriharrastuksiinsa monenlaista tietoa. Esimerkiksi elokuva, teatteri ja ooppera edellyttivät tietoa muun muassa esitysajoista sekä lippujen saatavuudesta ja hinnoista.
Kyllä tykkään Internettiä käyttää sen takia että se avaa mahdollisuuksia. Niin ja nytkin kun
me käytiin Helsingissä, katottiin heti mitä teatterikappaleita olis käytettävissä. Sieltähän pääsee, mitä milloinkin tarvii. Tilattiin oopperaliputkin sitä kautta. Ensin siis tutkittiin Helsingin
kaikki tarjonta, oli oikein kulttuurimatka tässä tammikuun alussa. Päästiin balettiin, oopperatalossahan se oli. Käytiin Ateneumissa, Kiasmassa. (Marjatta)

Eniten toimintaan virittävää tiedonhankintaa on niillä opettajaeläkeläisillä, joilla on jokin
sitä edellyttävä harrastus. Tässä aineistossa käden taitoihin liittyvä nukkekotiharrastus tuli
esiin jatkuvaa tiedonhankintaa edellyttävänä ja samalla toimintaan aktivoitumista, nukkekotien rakentamista ja sisustamista, osoittavana harrastuksena. Harrastusta enemmän
ammatilliseksi toiminnaksi määrittyvää oli yhden opettajaeläkeläisen kuvataiteilijana toimiminen. Sen hän katsoi edellyttävän itseltään jatkuvasti Taide-lehden sekä kuvataidetta
käsittelevän ajankohtaisen kirjallisuuden seuraamista.
Osa mediapäiväkirjan kirjoittajista kuvaa teksteissään omaa vaihteleviin mielenkiinnon kohteisiin liittyvää tiedonhankintaansa. Osoituksina tällaisesta tiedonhankinnasta
ovat esimerkiksi seuraavat narratiivit elokuvissa käymisestä, matkailusta, tietotekniikan
harrastamisesta, urheilutulosten muistiin merkitsemisestä sekä sukututkimuksesta, jotka
seuraavaksi esitetään tässä samassa järjestyksessä.
Seuraan kyllä, mitä elokuvia teatterissa on menossa. Televisiossa näytetään ajankohtaisista
elokuvista ne pätkät, joita kuvitellaan myyvimmiksi, eli ne, joissa on eniten vauhtia ja/tai seksiä. Valintani perustuu kuitenkin loppujen lopuksi Keskisuomalaisen elokuva-arvosteluihin,
etenkin Jarmo Valkolan jutut ovat erinomaisia tavaraselosteita. Luokittelen sitten elokuvat
niihin, jotka aion katsoa, kun ne mahdollisesti joskus myöhemmin esitetään televisiossa ja
niihin, jotka haluan nähdä elokuvateatterissa ja ehkä uudestaan televisiossa. (630N)
Sitten luin hetken Kaurinkosken kirjaa Pietarista. Se pitää lukea kokonaan ennen joulunjälkeistä junamatkaa sinne. (187M)
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Vapaa-aikanani teen tietokoneella kotivideoiden editointia Video-CD:lle, selaan verkosta
freeware- ja shareware-ohjelmia ja haen tietoja johonkin mieltä askarruttavaan ongelmaan.
(121M)
Urheilu-uutiset ohitan kylmästi, Paavo lukee ne hyvin tarkkaan, jopa laittaa omiin muistikirjoihinsakin voittajat ja häviäjät eri otteluista. (347N)
Huomaan sukututkimuksesta olevan kirjoituksen. Mietin omia mahdollisuuksiani jatkaa
tutustumista sukuuni. (388N)

Joskus sanomalehden aamujakelun myöhästyminen tai uhka jäädä kokonaan ilman aamun
lehteä saattavat aktivoida ikääntyneitä toimintaan. Silloin tilannekohtainen tiedonhankinta voi ilmetä yhden mediapäiväkirjan kirjoittajan miehen tapaan soittona tiukalla äänellä
lehdenjakeluun.
Jos lehti ei ole tullut kello kahdeksaan mennessä tai kun lähdemme töihin, mies soittaa tiukalla äänellä Leijonajakeluun. Se on ainoa paikka, johon olen kuullut hänen koskaan puhuvan
tiukalla äänellä, yleensä hän on vakuuttunut, että elämässä kaikki järjestyy jos vähän odottaa.
Mutta se ei siis koske Leijonajakelua. (13N)

Episodi havainnollistaa hyvin sitä, miten merkittävänä aamun sanomalehteä pidetään.
Lehden saamiseksi ajallaan ollaan valmiita ottamaan selvää myöhästymisen tai pois jäännin syystä ja toimimaan tilanteen korjautumisen hyväksi.
Yksi päivä mediaa -aineistossa kuvatut aiheet tiedonhankinnasta toimintaan aktivoitumisena monipuolistavat opettajaeläkeläisten haastatteluista muodostunutta käsitystä.
Koska tiedonhankinnan alat vaihtelevat yksilöittäin suuresti, esimerkeillä onkin pyritty
ainoastaan havainnollistamaan se, että tiedonhankinta sinänsä voi ilmetä toimintaan aktivoivana. Median virittämässä tiedonhankinnassa lähtökohta voi olla satunnaisessa tiedonsaannissa ja sen mukaisessa kohdentumattoman havainnoinnin informaatiokäytännössä.
Itse kunkin intresseistä lähtevä tiedonhankinta toteutuu tyypillisesti informaation aktiivisena etsintänä ja seurantana.
Media oman toiminnan taustana
Media oman toiminnan taustana luonnehtii monen ikääntyneen arkipäiväistä informaatiokäyttäytymistä. Samaan aikaan kun ollaan tekemässä jotakin muuta asiaa, radio tai televisio saattaa olla auki ja ohjelman sisältöön keskittyminen on vain osittaista. Mediankäyttö
ei kuitenkaan ole täysin satunnaista, vaan sillä voi olla erilaisia toimintaan aktivoitumisena ilmeneviä tehtäviä. Tässä aktivoitumisena pidetään jo pelkkää radion tai television
avaamista, samoin kuin esimerkiksi hyräilemistä radiota kuunnellessa.
Radio taustoittaa monen ikääntyneen toimia varhaisesta aamusta yömyöhälle. Aamun
sanomalehden lukemisen ja kahvin juomisen aikana taustalla kuuluu radio, ja tätä voidaan
pitää myös vakiintuneena osana päiväohjelmaa.
Vähän ennen kuutta nousin ylös ja siitä kahvin keittoon ja lehti luukusta. Päivän paras hetki.
Kahvi ja sanomalehti ja taustalla radio. (580N)

Radion ääntä voidaan kuulla navetassa tai saunassa.
Puolikuusi, ylös vaatteet päälle pimeässä ja navetalle, kuten joka aamu monen vuosikymmenen ajan. Vanha radion romu auki karjakeittiössä. (746N)
Klo 9.10 Saunan lauteilla, aamusaunassa, kuuntelin paikallisradion lähettämää poliisiradiota.
Kovalla volyymillahan radio oli, jotta se kuului saunan lauteille. (396M)
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Radiota voidaan myös kuljettaa mukana eri huoneisiin ja voimistella, pukeutua ja syödä
aamupuuro radion äänen taustoittaessa toimintaa, niin kuin yksi 70-vuotias naishenkilö
kuvailee aamulla tekevänsä.
Klo 8.45 heräsin ja aukaisin radion. Kuljetan pientä radiota pesu-huoneeseen, keittiöön, joka
paikkaan mukanani. Sain juuri ja juuri Helmenkalastajien loppuun mennessä aamupesut suoritettua ja aamupuuron kiehumaan vesihauteeseen kun alkoi radion Ylen ykkösessä, jota ainoastaan kuuntelen, Varrella virran ohjelma. Sitä kuunnellessa ja sen tahdissa suoritin aamuvoimistelun, pukeutumisen, puuron syönnin, ym. (410N)

Edellistä kirjoittajaa kahdeksan vuotta nuoremmalla miehellä puolestaan on viisi radiota
eri paikoissa valmiiksi viritettyine kanavineen: keittiössä, yläkerran työtilassa, autotallissa, autossa ja saunan pukuhuoneessa. Tämän voi tulkita siten, että radiota kuunnellessaan
miehen on tapana puuhailla monenlaisia askareita.
Minulla on käytössä 5 radiota jotka avaan aina tilassa missä kulloinkin olen. 1. Keittiössä auki
koko päivän (Radio Suomi) 2. Yläkerran työtilassa tarvittaessa.3. Autotallin työtilassa tarvittaessa. 4. Autossa. 5. Saunan pukuhuoneessa Sävelradio. Radiot on valmiiksi viritetty näille
kanaville. (571M)

Toimintaan aktivoitumisesta voi olla kyse myös silloin, kun ikääntynyt ihminen ajaa kuntopyörällä radion kuuluessa taustalla, etenkin jos kuntopyörällä ajoon liittyy se, että hän
odottaa alkavaksi viikon radioesitelmää.
Siirryn radio Ylen ykkösen puolelle. Suoritan viikon esitelmää odotellessani aamulenkkini, 2
km kuntopyörällä. (260N)

Käsitöiden ja kodin askareiden tekeminen radiota kuunneltaessa on tavallista esimerkiksi
siten, kuin Marjatta ja Anneli asiasta kertovat.
Radio, kun mä teen jotakin kun vaikka siivoon taikka teen kotitöitä niin se on aina päällä.
Äskenkin sammutettiin kun sä tulit. (Marjatta)
Kun kuuntelen radiosta jotain, teen aina käsitöitä. (Anneli)

Joskus saatetaan viivästyttää jonkin muun asian tekemistä, jotta voitaisiin kuunnella esimerkiksi uutiset, mitä Veikko kuvaa seuraavassa esimerkissä.
Muut kiireet ja hommat laitan etusijalle, en minä oikiastaan asetu kuuntelemaan radiota
muuta kun joskus saatan viivästyttää, kun viiden minuutin päästä tullee uutiset, että jään oottamaan. Radio-ohjelmia samon ku televisio-ohjelmia tuun seuranneeksi sanonko mitättömän
vähän. Mulla kuitenkin on radio aika paljo auki, niin minä sieltä kuulen että nyt taikka että
huomenna tullee uusintana vaikkapa Hannu Taanilan Sävelradio, niin minä sitten pyrin olemaan kotona, jos nyt sitten satun muistamaan. Ei oo systemaattista.

Autolla matkustaminen radiota kuunnellen on yleistä, ja siinäkin voi olla toimintaan aktivoitumisen piirteitä. Ainakin kanavien selaaminen ja sen päättäminen, mitä kanavaa aletaan kuunnella, ovat jo sinänsä toimintaan aktivoitumista.
Paluumatka mökiltä alkoi. Nopean selaamisen jälkeen päädyin kuuntelemaan Sävelradiota.
(121M)

Yksin ollessa saatetaan radio avata tavan vuoksi, niin kuin Anja kertoo tekevänsä.
Kyllä hyvin usein avaan radion, vaikka manaankin sitä ja haukutaan. Aina tuntuu että nyt
pitää soittaa sinne Oulu Radioon, että pankaa noita töttöröitä äänikoulutukseen, koska siellä
on suorastaan äänivammaisia. Vaikka se iskelmän tarjonta siellä raivostuttaa kans, niin kyllä
se kuitenkin mulle on semmosena taustahälynä siellä. Ei sitä aina kuuntele, mutta kyllä mä
räppään sen miltei aina auki, jos huoneisto on tyhjä.

134
Televisio oman toiminnan taustana on kanavana radiota vaativampi tarjotessaan aineistoa
sekä näkö- että kuuloaistille. Television katseleminen oman toiminnan taustana toteutuu
osittain näköaistin välittämän informaation kustannuksella silloin, kun katseen kohteena
ei ole televisioruutu vaan jokin käsillä oleva askare.
Ikääntyneet osoittautuvat aineiston valossa mediankäyttäjiksi, jotka voivat tehdä
monenlaisia asioita televisio-ohjelmien näkyessä ja kuuluessa taustalla. Vaatteiden korjaaminen tai puhtaan pyykin käsittely luonnistuvat käytännössä siten, että ainakin ajoittain
henkilö laskee katseensa vaatekappaleisiin eikä keskity molemmilla aisteillaan televisioon.
Jonakin iltana kattoo telkkaria. Siihen kun löhähtää, ennen varsinkin kun tein paljon käsitöitä,
kudoin. Se oli jotenkin syntistä istua pelkästään. Se on aikoja sitten jäänyt tämmöset harhakäsitykset. On ollut syyllisyyttä, niin että istui laiskana television ääressä. Vieläkin otan viikattavat pyykit tai korjattavat asiat, ettei se ole pelkästään television katsomista. (Maria)

Television katselu ei estä käsitöiden tekemistä, esimerkiksi palasten kutomista äiti Teresan peitteisiin.
Minulla ei ole kanavan valitsijaa, mutta nousen mielelläni ylös, vaihdan kanavaa venyttelen
ja oijon jäseniäni sillä kudon Äiti-Teresa peitteisiin palasia villalangasta samalla kun katselen
TV-ohjelmia. Ei siis ole yhtään huono omatunto koska saan aikaiseksi jotain hyödyllistä
samalla. (343N)

Tämän lisäksi on mahdollista sijata vuode ja pestä pyykkiä: Katselemiseni ei ollut kovin
intensiivistä koska samanaikaisesti tein monenlaisia aamutoimia, vuoteen sijauksesta pikkupyykkiin (200N). Yksi kirjoittaja kuvaa tapaansa syödä televisiota katsellessaan, minkä
hän toteaa jopa kielletyksi ja epäterveelliseksi.
Mediatulva hiljenee iltapäiväksi, joten lähden pienelle ulkoilulenkille ja käyn samalla kaupassa. Sitten laittelen ruokaa ja kun Elämä käsissä alkaa nelosella on ruokalautaseni valmis
ja syön katsellessani. (Onhan se oikeastaan kiellettyä ja epäterveellistä, mutta nautin siitä).
(259N)

Seuraavalta kirjoittajalta onnistuu rieskan paistaminen, silittäminen ja sukan kutominen
televisiota katsoessa.
Loppuilta kului television kulttuuriohjelmia katsellen. Koska keskusteluohjelmien seuraaminen ei vaadi intensiivistä silmien käyttöä, ehdin samalla paistaa päivällä sekoittamani rieskataikinan, silittää ja kutoa sukkaa. (630N)

Mediapäiväkirjan kirjoittajat eivät erittele tarkasti kuuntelun aikaisten arkisten toimensa
yhteyksiä radion tai television ohjelmiin. Pääasiassa he pitävät muiden puuhiensa ja
mediankäytön yhtäaikaisuutta myönteisenä asiana. Media oman toiminnan taustana liittyy
analyysikategoriana selvimmin informaation kohdentumattoman havainnoinnin informaatiokäytäntöön. Myös informaation aktiivinen seuranta on mahdollista tämän analyysiluokan toteutuessa.

5.2 Konkreettisia toimintaan aktivoitumisen ilmiöitä
Mediankäyttö ilmenee eri kanavien informaatiosisältöjen hyödyntämisenä informaatiotutkimuksessa tiedonkäytöksi käsitteellistetyllä tavalla. Tämän lisäksi toimintaan aktivoituminen voi olla myös tiedonkäytön ennakointia tai siihen valmistautumista, kuten hakeutu-
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mista kahvilaan tai kirjastoon. Myös aikakaus- ja sanomalehtien vaihto naapurin kanssa
ilmentää tällaista toimintaan aktivoitumista.
Kirjastossa ja kahvilassa käyminen, ilmaisjakelulehtien noutaminen
Kirjastossa ja kahvilassa käyminen sekä ilmaislehtien noutaminen ilmenevät informaation hakemisena kodin ulkopuolelta. Yhdenkään tähän tutkimukseen osallistuneen opettajaeläkeläisen tapoihin ei kuitenkaan kuulunut kahvilassa käyminen sen takia, että siellä
luettaisiin lehtiä tai käytettäisiin Internetiä. Kukaan haastatelluista ei myöskään kertonut
hakevansa ilmaiseksi jaettavia lehtiä niiden jakelupaikoista. Tilanne on toisenlainen
mediapäiväkirjan kirjoittajien joukossa, jossa esimerkiksi kehno taloudellinen tilanne tai
työttömyys voi johtaa lehtien lukemiseen kahviloissa. Jotkut kirjoittavat hakevansa ilmaiseksi saatavilla olevia lehtiä.
Virikkeen kirjastokäynnille saattaa antaa jokin televisio- tai radio-ohjelma, lehtiartikkeli tai jonkun antama lukusuositus. Anneli kuvaa sitä, miten hän voi kirjaston Introaktiivi-palvelua käyttämällä varata teoksen ja hakea sen kirjastosta.
Kaupunginkirjaston kirjallisuutta voi erinomaisesti lähteä ettimään Internetistä. Sen kun saa
tuosta varata ja sitten kipaista hakemaan. Se on kyllä erinomainen. Sieltä löytää myös hakusanalla. Se on erinomainen yhteys.

Informanteista Anjalle, Kaleville, Veikolle, Anterolle, Annelille ja Sepolle kirjastokäynnit ovat vakiintunut tapa. Tavallisinta toimintaan aktivoitumista tuolloin on lehtien lukeminen kirjaston lehtisalissa ja lainaaminen. Kuvaava on Sepon lakoninen toteamus lainastosta kans lainailen. Toteamus luonnehtii useimpien opettajaeläkeläisten kirjastonkäyttöä. Opettajaeläkeläiset mieltävät kirjaston lainastoksi, jonka tietopalvelua he tarvitsevat harvoin tai eivät koskaan. Kirjastossa käyminen yhtenä toimintaan aktivoitumisen
tapana on kuitenkin vähintään satunnaista jokaiselle heistä.
Kirjastoa vakituisesti käyttävät mediapäiväkirjan kirjoittajat arvioivat kirjastoa tavallisesti myönteisesti. Yksi heistä arvelee kirjoituksessaan, että hänen elämänsä olisi köyhää
ja surkeaa ilman kirjastoa. Kaksi kirjoittajaa kuvailee tavanomaista kirjastonkäyttöään.
Kirjastot kaiken kaikkiaan ovat minulle rakkaita paikkoja, pistäydyn kaikenlaisissa kirjastoissa aina tilaisuuden tullen. Ilman kirjastoja elämäni olisi köyhää ja surkeaa. (91N)
Haen kerta-annoksena noin joka toinen viikko kirjastosta seitsemän-kahdeksan kassiini mahtuvaa kirjaa. (391N)
Aion kyllä käydä kirjastossa klo 13. Se on auki täällä vain kaksi kertaa viikossa ja on tärkeää
ehtiä ensimmäiseksi. Kiva kirjastonhoitaja tuo mukanaan uudet kirjat. Vanhat olen jo lukenut.
Ainakin ne jotka eniten ovat kiinnostaneet. Jospa nyt sattuisi löytymään joku tosi hyvä.
(368N)

Lainaustoiminnan ohella tärkeänä pidetään myös mahdollisuutta aineiston lukemiseen
ilmaiseksi kirjastossa. Siellä aikakauslehtien lukeminen on sanomalehtien lukemista tyypillisempää. Tätä tapaa selittää se, että kotiin tulevan sanomalehden lisäksi ei tunneta erityistä tarvetta muiden sanomalehtien säännölliseen seuraamiseen.
Kirjaston käyttöä perustellaan taloudellisin argumentein muutamissa mediapäiväkirjoissa: ilmaisuus on tärkeää samoin kuin se, että yleisten kirjastojen palveluja tarjotaan
kaikkialla Suomessa. Kirjastoautot tavoittavat myös ne ikääntyneet, joille asunnon lähistöllä pysähtyvässä kirjastoautossa asioiminen on helpompaa kuin etäämmällä sijaitsevaan
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kirjastorakennukseen meneminen. Kirjastossa asioiminen ilmentää molemmissa tapauksissa ikääntyneiden mediankäyttöön liittyvää toimintaan aktivoitumista.
Ilmaisjakelulehtien noutaminen ja kahvilassa käyminen osana mediankäyttöön liittyvää toimintaan aktivoitumista on mahdollista lähinnä kaupungeissa asuville ikääntyneille.
Raha on siis vähissä, joten minulle ei tule sanomalehtiä. Tilaan Ydin-lehteä ja National Geogaphicia. Selailinkin aamiaisella ilmaista kaupunkilehteä. …Klo 10.05 Luenkin lehdet kahviloissa. Nytkin sain käsiini Hesarin, Keskisuomalaisen, Iltasanomat ja Iltalehden. Siinä vierähti mukava puolitoistatuntinen. (291M)
Ostin saunakirjan Suomalaisesta kirjakaupasta. Sen ovensuun jakelukoreista poimin
City-lehden, Like-uutiset, Voiman, Cult urban news-lehden sekä kansainvälisen monimediaverkon Aktivist-lehden... Voi tätä informaation tulvaa! (371M)

Mediapäiväkirjoissa ilmaisjakelulehtien jakelupisteinä mainitaan bussit, muutamat liikkeet ja jakajat kaduilla. Turhaan etsin bussista Metro-lehteä, kirjoittaja 341N joutuu toteamaan. Ikääntyneet saattavat tietoisesti hakeutua näihin jakelupisteisiin, mikä on tiedonkäyttöä ennakoivaa toimintaan aktivoitumista. Tämän jälkeen voi ilmetä mikä tahansa
neljästä informaatiokäytännöstä, niin kuin voi tapahtua myös kirjastoa käytettäessä.
Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen
Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista ovat yhteydenotot tiedonvälityskanaviin
ja asioiden ilmaiseminen niissä julkisesti. Mielipiteen esille tuominen lehden tai Internetin keskustelupalstalla ja soittaminen radio-ohjelmaan ilmentävät tämän analyysiluokan
ilmiönä toimintaan aktivoitumista. Siinä kirjoitusprosessi ja soittaminen radion toimitukseen ovat konkreettisia toimia. Niitä ovat myös kirjoituksen lähettäminen postitse tai sähköisesti samoin kuin puhelimen käyttö.
Mielipidekirjoituksen laatiminen tai vähintäänkin sellaisen suunnitteleminen kuvaa
toimintaan aktivoitumista yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisena.
Jos sä tarkotit että itseä pitää [luonnehtia] niin, sanotaan sitte että mä tunnen, että mitä tähän
elämässä kiinni olemiseen tulee, niin mulla on, aika paljon. Luen ja seuraan aikaa. Että oikein
nolottaa, miten nuorempana sitä kapealla näkemyksellä eleli. Nyt on sillä tavalla omasta mielestä valmiutta ottaa asioihin kantaa ja osallistua sillä tavalla keskusteluun. Voi tuonne lehtiinkin sillon tällön juttua pistää. (Kalevi)
Yleisönosastokirjoituksia oon jonkun verran tehny. Aina teen ne omalla nimelläni, jos teen.
Aina silloin tällöin ajattelen että pitäiskö rohkeammin lähettää, kun aina silloin tällöin se jää
vaan konneeseen. Mul on semmonen mielikuva, että ne jotakin vaikuttaisi. … Käsitettä omatunto, mitä siitä kirjoitetaan. Siitäpä ei uskalleta kirjoittaa. Tämä on ollut yks semmonen
hobby mulla. Siitä mulla on tosi paljon materiaalia, sitä mä oon ottanu myös Internetistä. Pari
kertaa oon siitä jo kirjoittanut, se on tuolla koneella että mää lähetän Kalevaan mutta en mää
vaan oo vielä lähettäny. (Anneli)

Mediapäiväkirjoissa julkiseen mielipiteen ilmaisuun useimmiten kirvoittavana aihepiirinä ovat paikalliset asiat. Tavallisin kanava oman mielipiteen ilmaisulle on sanomalehti.
Seuraan erityisen tarkasti Espoon kunnallispolitiikkaa ja liikenne- ja aluesuunnittelua. Joskus
harvoin saan itseni kirjoittamaan jotain ko. keskusteluihin. Itsekritiikkiäkö liikaa? (224N)
Paikallisasiat kyllä kiinnostavat ja se, mitä niistä ollaan mieltä. Usein odotan, että tulisi kirjoitus, johon voisi panna vastineen, ts. me suomalaiset taidamme olla kansaa, joka syttyy kun
jotain pitää vastustaa. Jonkun hyvän ehdotuksen kannattaminen tuntuu jotenkin lällärihommalta. (187M)

137
Ikäihmisille suunnatun Internetin keskusteluryhmän todetaan sisältävän joskus sopivia
keskustelun aiheita, mutta muuten Internetin keskusteluryhmiä ei ole juuri arvioitu oman
toimintaan aktivoitumisen kannalta sopiviksi. Yhtenä syynä tähän oli Internet-yhteyden
hinta, jota pidettiin kalliina vuoden 2001 lopulla.
Chat-sivuilla käyn joskus, mutta niiden sisältö on niin kamalan tyhmää useimmiten. Sain vihjeen sellaisesta chat-ryhmästä, joka on tarkoitettu ikäihmisille ja siellä on joskus sentään kunnollistakin keskustelua. Aikaa saa kyllä kulumaan ja sen mukana tietysti rahaa. (203N)

Internet-palvelun mielipidekyselyyn muutama mediapäiväkirjan kirjoittajista ilmoittaa
laittaneensa kommentin.
Kolumbuksen kotisivulla on katsottava päivän mielipidekysely – olisiko minulla mitään
omaa mielipidettä kysyttävästä asiasta. Useinkaan ei ole, mutta joskus olen jopa jonkun kommentin sinne kirjoittanut. (35N)

Jotkut toteavat kuuntelevansa säännöllisesti radiosta Puskaradiota, jos se vain on mahdollista. Vaikka vain harva soittaa suoraan lähetykseen, aineistosta nousi esille esimerkkejä
siitäkin. Molempien kirjoittajien kokemus on kuitenkin se, ettei lähetykseen pääseminen
aina onnistu.
Olen osallistunut aika ajoin keskusteluun tässä radio-ohjelmassa. Keskustelukanavat ovat
yleensä mielenkiintoisia. Markus-setä-aihe innoitti soittajia niin paljon, etten päässyt keskusteluyhteyteen. (303M)
Ärsyttää, että aina ovat samat soittamassa. Soitan kyllä joskus itsekin, mutta yritän tarkkaan
harkita milloin soittelen. Ovat kuulemma innokkaimmat hankkineet puhelimiinsa tekniikkaa,
jolla pääsevät paremmin läpi. Ihmettelinkin, kun joskus soitin ja läpipääseminen oli kovin
hankalaa. (729M)

Tämän tutkimuksen perusteella ikääntyneet osallistuvat jonkin verran yhteiskunnalliseen
keskusteluun toimintaan aktivoitumiseksi tulkittavilla tavoilla. Osallistujina he suosivat
sanomalehtiin kirjoittamista, mutta osalla mediapäiväkirjan kirjoittajista on kokemuksia
myös mielipiteiden ilmaisemisesta sähköisten tiedotusvälineiden kautta. Analyysikategoriana yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen kohdentuu tietojen ja mielipiteiden
ilmaisemiseen eikä tiedonhankintaan tai tiedonsaantiin informaatiokäytäntöjen mallin
edellyttämillä tavoilla.
Aineiston vaihto, lainaaminen ja kierrätys
Ikääntyneille on tyypillistä erilaisten aineistojen, kuten lehtien, kirjojen ja av-tallenteiden, vaihtaminen toisen henkilön kanssa sekä myös lainaksi antaminen ja lainaaminen
toiselta henkilöltä. Tämän lisäksi aineistoa kierrätetään, millä tarkoitetaan itselle tarpeettomaksi käyneestä aineistosta luopumista lopullisesti ja sen antamista toisten käytettäväksi. Tällainen aineiston vaihtaminen, lainaaminen ja kierrätys sekä siihen liittyvä vuorovaikutus kuuluvat monipuolisesti ikääntyneiden arkeen.
Tapion kuvaus sanomalehtien vaihtamisesta naapurin kanssa on esimerkki tämän analyysikategorian toimintaan aktivoitumisesta.
Meillä on naapurin kans semmonen herrasmiessopimus, että me vaihetaan lehtiä. Heille tulee
Hesari ja ei tuu Kalevaa. Sitten päivän vanhana luetaan toinen toistemme lehet.

Varsinkin lehtien kierrätys naapureiden, lasten ja ystävien kesken ilmentää opettajaeläkeläisten toimintaan aktivoitumista. Se laajentaa heidän lukemiensa lehtien määrää silloin,
kun he itse ovat vastaanottava osapuoli aineiston kierrätyksessä. Toisena toimintaan akti-
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voitumisen ulottuvuutena on sosiaalinen vuorovaikutus, jota voi tapahtua jopa päivittäin
niin kuin Tapiolla ja hänen naapurillaan.
Sanoma- ja aikakauslehtien vaihto, lainaaminen ja kierrätys ilmenevät monen ikääntyneen ihmisen informaatiokäyttäytymisessä sukupolvien rajat ylittävänä vakiintuneena
tapana.
Ennen omaa lehteäni luin kuitenkin eilisen Keski-Uusimaan. Meillä on sopimus yläkerran
35-vuotiaan nuorenparin kanssa, että minä annan heille sunnuntain Hesarin ja he pistävät
postiluukkuuni heidän tilaamansa paikallislehden. Eivät tahdo joka päivä Hesaria, kun nuorina kiireisinä ihmisinä eivät ehdi sitä lukea. (652N)
Ennen päiväkahvia luin vielä hiukan Suomen Kuvalehteä, joka on ainoa perheeseemme tilattu
aikakausilehti. Minun piti saada se alta pois, kun huomenna tulee jo uusi, ja tämä menee taas
pojillemme kiertoon. (364N)

Naapuruus tulee esille arkisen myönteisenä myös silloin, kun kirjoitetaan eilisen sanomalehden kierrättämisestä naapurille siinä yhteydessä, kun haetaan itselle aamun sanomalehti postilaatikosta.
Asun omakotitalossa ja postini tulee portin ulkopuolella olevaan postilaatikkoon. Kahvin tippuessa lähdin hakemaan Turun Sanomia laatikosta. Sinne oli illan aikana tuotu myös ilmaislehti Turkulainen. Kävin viemässä naapurin eläkeläisparille eilisen Ilta-Sanomat ja kahmasin
käsivarrelleni postilaatikkoni sisällön, joka ei ollut vähäinen. (553N)

Joskus taas lehtien kierrätys edellyttää tätä pidemmän matkan taittamista, ennen kuin
aineisto on käytettävissä.
Tuttavamme oli lähettänyt Pielavesi-Keitele Sanomia Mäntästä Shellin huoltoasemalle, josta
noudimme ne. (722N)

Sukupolvien välinen yhteys on osa toimintaan aktivoitumista isovanhempien valitessa
lastenlapsilleen televisiosta ohjelmia ja nauhoittaessaan niitä heille. Tällainen toimintaan
aktivoituminen edellyttää lähetysaikojen tarkistamista ohjelmatiedoista ja videonauhurin
ajastamista tai nauhoittamisen aloittamista lähetyksen alkaessa, mikä liittää toiminnan
myös aineiston tallentamiseksi tulkittuun ilmiöön.
Olohuoneessa viritin pian television nähdäkseni kuvalliset uutiset ja nauhoittaakseni 8.25 lastenohjelman pätkän. Kerään videonauhoille omaa pikkuväkeäni varten päivittäin joitakin sellaisia ohjelmia, joissa ei ole vahvaa väkivaltaa. Neljä "pikkuistani" ovat kolmen ja yhdeksän
vuoden väliltä. Lasten arkiaikatauluun eivät sovi läheskään kaikki mukavat lastenohjelmat,
sillä heidän ei ole mahdollista useinkaan ehtiä kotiin päiväkodista tai kerhosta; iltapäiväksi
koulusta kotiin tuleva yhdeksänvuotias ei myöskään ole oikea henkilö huolehtimaan "sensuroinnista" ja nauhoituksesta. Hänellä on omat puuhansa kotona koulun jälkeen ennen vanhempien ja pikkusiskon kotiin ehtimistä. Koulu-TV:n ohjelmatkin sisältävät usein pikkuväkeä kiinnostavaa arkipäivän tietoa, tiedonvälitystä. Viisivuotiaskin voi päästä vaarilleen kertomaan, miten lasia valmistetaan. Vaari kun ihmettelee lapsen tietäväisyyttä, tämä vain tyynesti toteaa: "Totta kai tiedän, kun lastenohjelmissa on se kerrottu." (76N)

Joskus toimintaan aktivoituminen edellyttää videotallenteiden lähettämistä ulkomaille,
niin kuin yksi isoäiti kirjoittaa tekevänsä.
Nauhoitan kehuttuja näytelmiä ja lastenohjelmia (paljon), jotka lähetän poikani perheelle
ulkomaille. Siinä saa olla tarkkana, että lapsi saa toivomansa, ja ettei nauha lopu kesken ja
tuota pettymystä. Pitäisi kyllä itsekin katsoa, ettei mukaan mene sopimatonta. Toistaiseksi
olen voinut luottaa YLEN arvostelukykyyn pienten lasten ohjelmissa. Mitenkä pärjätään tulevaisuudessa lasten kasvaessa, kun satunnaiset katsomiset Jyrkissä ja Salatuissa eivät ole
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herättäneet luottamustani. Puhumattakaan iltojen tarjonnasta, jos lapsille ei saada "lukkoa".
(224N)

Mediankäyttöön liittyvänä vuorovaikutuksena televisio-ohjelmien nauhoittaminen lapsenlapsille tai lapsille on harvinaisempaa kuin lehtileikkeiden vaihto heidän sekä muiden
sukulaisten ja ystävien kanssa. Lehtileikkeisiin liittyykin monimuotoista vuorovaikutusta. Se voi merkitä ikääntyneelle muiden muassa tietyn aihepiirin seuraamista säännöllisesti.
Urheilusivuilta vilkaisen vain onko ratsastusta, koska ne jutut leikkaan tyttärelleni, hänestä
Hbl käsittelee tätä urheilua parhaiten. (480N)

Lehtileikkeiden vaihtoa voi olla myös eri maissa asuvien sisarusten keskinäisessä säännöllisessä kirjeenvaihdossa.
Joka kirjeeseen liitämme lehdistä leikattuja juttuja, vitsejä ja sarjakuvia. (361N)

Lehtileikkeet voivat toimia myös yhteisen päätöksenteon tukena. Tällaista vuorovaikutteista toimintaa aktivoitumista ilmentää seuraava esimerkki.
Hän antoi minulle lehtileikkeitä eli ehdotuksia siitä, minne seuraavalla kerralla suuntaisimme
taidenautintojen ääreen. (129N)

Toimintaan aktivoitumisena aineiston vaihto, lainaaminen ja kierrätys kuuluvat ikääntyneiden arkiseen informaatiokäyttäytymiseen. Tällaisia toimintoja voi luonnehtia joko
omaa tai toisen henkilön tiedonkäyttöä valmistelevaksi, mutta jo sellaisinaan ne ovat
ikääntyneiden toimintaan aktivoitumista. Mediankäyttö liittyy erottamatta sosiaaliseen
vuorovaikutukseen ja ilmenee aineiston vaihtona, lainaamisena ja kierrättämisenä ja
yhdistää eri-ikäisiä ihmisiä yhteistoimintaan. Muun muassa valintojen tekeminen siitä,
mitä aineistoa ikääntyneet luovuttavat muille, edellyttää informaation aktiivista etsintää ja
seurantaa. Vuorovaikutuksellisuus ilmenee myös informaation saamisena toisen henkilön
kautta silloin, kun osapuolet keskustelevat vaihdettavista, lainattavista tai kierrätettävistä
aineistoista.
Sanaristikot, kilpailut ja pelaaminen
Sanaristikoiden tekeminen on kilpailuihin ja pelaamiseen verrattavaa ikääntyneiden toimintaan aktivoitumista. Sanaristikot on yleiskäsite, joka kattaa mediapäiväkirjoissa esiintyvät ilmaukset ristikko, ristisana, kuvaristikko, krypto ja piilosana. Näissä ajanvietetehtävissä ruudukko on täytettävä kirjaimilla useimmiten siten, että vaaka- ja pystyriveille
muodostuu viitteenomaisten ohjeiden mukaiset sanat. Sudokut eivät vielä aineistonkeruun
aikana olleet yleistyneet Suomessa. Kilpailut ja pelaaminen aihepiireinä nousivat esille
mediapäiväkirjoissa, kun taas opettajaeläkeläiset kertoivat niistä vain ohimennen. Kannustimina kilpailemiseen ja pelaamiseen saattavat olla luvassa olevat voitot. Usein kuitenkin kilpaillaan leikkimielisesti esimerkiksi puolison kanssa vastaamalla lehtien tietovisailuihin ja tarkistamalla oikeat vastaukset, mikä osoittautui molemmille ryhmille tyypilliseksi toimintaan aktivoitumiseksi.
Yhdeksällä haastatelluista opettajaeläkeläisistä on tapana täyttää sanoma- ja aikakauslehtien sanaristikoita. Maria esimerkiksi esittää kielenharrastuksen ja muistin aktivoimisen perusteluina tällaiselle toimintaan aktivoitumiselle, johon kynällä tehtyjen merkintöjen lisäksi saattoi kuulua vieraskielisten sanakirjojen tai ristikkosanakirjojen käyttöä.
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Hemmets Journal, jossa on hyviä ristikoita keskiaukeamalla, niin se antaa pikkusen haastetta
enemmän. Sitten kun mulla on synonyymisanakirja, niin välillä sieltä tullee sitte haetuksi, että
kiinnostaa se niin paljon.

Kalevi perusteli ostavansa lähes päivittäin iltapäivälehden tasokkaina pitämiensä pakinoitsijoiden mutta myös lehdessä julkaistujen sanaristikoiden vuoksi.
Ilta-Sanomat pitää lukee, kyllä se on ehottomasti, ilman Bisquittiä ei kyllä pärijää. Onhan
siellä hömppää mut on siellä erittäin ammattitaitonen ne huipputoimittajat siellä. Päätoimittajasta lähtien, Koljonen aikasemmin ja Pietilä nykysin ja siis tosiaan nää pakinoitsijat.
Ilta-Sanomat on yks tärkeä. Ja ristikko vielä viimeksi.

Marian, Anjan ja Kalevin ohella myös Erkki, Antero, Helena, Leena, Marjatta ja Anneli
harrastavat vähintään silloin tällöin sanaristikoiden täyttämistä. Leenalta tämä harrastus
edellyttää joskus sinnikästä tiedonhankintaa.
Ristisanatehtävissä koko ajanhan minä haen. Siellä tullee koko ajan semmosia sanoja, niin
että minä iliman muuta käytän kaikkia mahollisia lähteitä mitä on. Nykysuomen sanakirjaa ja
ristikkosanakirjaa, tietenki jos on lehtiä. Mää justiinsa nauroin, että sehän on hirviän heleppo
se Peto, mutta onhan siinä se, että siinä pitäs seurata noita telekkariohojelmia. Täytyy ainaki
kattua ohojelma, jos ei oo ite nähäny. Siel on hauska, kun meillä on englannin ryhymäsä yks,
joka on ihan mahottoman hyvä täyttään ristisanatehtäviä. Se kattoo televisiosta kaikki ohojelmat. Jos mulla on sitte jossaki aukko, minä kysyn siltä. Se ylleensä tietää. Ei mun läheskään
aina tartte, mutta joskus. (Leena)

Sanaristikoiden tulee haastateltujen mielestään olla oikean tasoisia eli heille itselleen
sopivan haastavia, minkä muutamat tuovat esiin mainitessaan mieleisensä sanaristikot,
niin kuin Kalevi edellä. Sanaristikkojen täyttäjät rentoutuvat niitä ratkoessaan. Tämä toimintaan aktivoitumisen tapa ei kuitenkaan kiinnosta heistä kaikkia, mikä myös tuotiin
esille.
Ikääntyneet mainitsevat huomattavan yleisesti perusteluna sanaristikkojen täyttämiselle sen, että sanaristikoiden ratkonnan oletetaan pitävän yllä henkistä vireyttä. Kirjoittajat saavat sanaristikoita täyttämällä aivojumppaa, joka pistää aivot hyvin rullaamaan.
Lauantailehden kuvaristikon laadinta on mieluisaa aivojumppaa, joka sisältää niin ajanvietettä kuin mediaakin. (41M)
Joka aamu on täytettävä sanaristikoitakin, jotta saisi aivot hyvin "rullaamaan". (267N)

Sanaristikkoja saatetaan täyttää kilpailumielessä, jolloin niitä lähetetään voittoarvontoihin.
Eevasta ratkoin heti sanaristikon ja Pirkasta krypton, jonka myös lähetän kilpailuun. (352N)

Pariskunnan kesken voi olla myös selvä työnjako, millaisia sanaristikkoja kumpainenkin
täyttää.
Piilosanan teen heti tulopäivänä, se on minun heiniäni! (435N)

Ikääntyneistä mediapäiväkirjan kirjoittajista muutamien perusteluna iltapäivälehden
ostolle on niissä julkaistavien sanaristikkojen korkeaksi arvioitu laatu. Viikonvaihteen
numeron ostamista voidaan perustella siinä ilmestyvällä laadukkaalla sanaristikolla.
Kävin kaupassa ja ostin IS:n. Ostan sen pari kertaa viikossa, aina kuitenkin viikonlopun lehden ristikoiden takia. (318N)

Ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, millaisia sanaristikkoja ikääntyneet pitävät itselleen
sopivimpana. Asiaa voidaan lähestyvät eri näkökulmista. Helppona ja mukavana pidetty
sanaristikko voidaan ratkaista nopeasti vaikka terveyskeskuksen odotushuoneessa.
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Terveyskeskuksessa istuessani ratkaisin 100-lehden sanaristikon. Ne ovat niin helppoja ja
mukavia. (140N)

Toinen pohtii mediapäiväkirjassaan, puuttuuko häneltä jokin ominaisuus, kun sanaristikkojen ratkonta ei ota sujuakseen.
Illalla luin vielä Huovista ja ratkoin ristisanaa. Entisiä oppilaitani on useita töissä Kolmio-kirjassa, ja tytöt lähettävät sieltä minulle ristikkolehtiä kaiketi arvellen minun niitä tarvitsevan.
Aivo kun lahoaa. Mutta täytyy sanoa, että olen ristikoiden ratkonnassa huono. Suomen Kuvalehden kolmen tähden ristikkoa en saa alkuunkaan, kahdentähden menee osittain. Minulta
puuttuu jokin ominaisuus, ehkä homonymian taju. Sen olen ollut huomaavinani ennenkin,
kun en hoksaa eräitä vitsejä. (128N)

Kilpailuihin ja pelaamiseen liittyy opettajaeläkeläisten haastatteluissa ainoastaan yksi episodi. Siinä Helena kertoo osallistumisestaan televisio-ohjelmassa julistettuun puhelinäänestykseen: Kattoks Idols-kilpailija ollenkaan? Mää soitin Rovaniemen pojan Tuiskun
puolesta. Opettajaeläkeläisten arjen informaatiokäyttäytymisessä kilpailujen ja pelaamisen yhteyksiä mediankäyttöön voi olettaa esiintyvän runsaammin kuin tässä rajallisessa
aineistossa tulee esiin.
Lehtien kilpailuihin saatetaan osallistua myös lähettämällä oma vastaus määräaikana
palautusosoitteeseen. Jotkut mediapäiväkirjan kirjoittajista vastailevat lehtien kilpailuihin
usein.
Lisäksi tänään tulivat aikakausilehti Eeva ja kauppojen lehdet Pirkka ja Yhteishyvä. Luen ne
kaikki seuraavan viikon aikana ja teen kaikkien lehtien ristikot ja vastailen usein vielä kilpailuihinkin. (229N)

Jo tehtävään paneutuminen sinänsä on tavallisesti jotenkin tavallisesta lukukokemuksesta
poikkeavaa toimintaa, kuten kuvien etsimistä lehden sivuilta tai sen arvioimista, mikä
kyseisessä lehdessä on mielenkiintoisin artikkeli. Sekä tehtävän tekeminen että vastauksen lähettäminen ovat mediankäyttöön liittyvää toimintaan aktivoitumista.
Veikkauksen peleihin opettajaeläkeläisten voi olettaa ainakin jossain määrin ottavan
osaa, mutta siitä tämä aineisto ei kerro. Jää arvailujen varaan, onko kyseessä halu jossakin
määrin peitellä kilpailuihin osallistumista ja pelaamista vai siitä, että asia ei tule haastattelujen kuluessa opettajaeläkeläisten mieleen. Mediapäiväkirjoissa sen sijaan käsitellään
Veikkauksen pelien pelaamiseen liittyvää toimintaan aktivoitumista. Sellaista on esimerkiksi tulostietojen haku eri kanavista, kuten tapa käyttää tähän teksti-tv:tä.
Havahduin yhtä äkkiä huomaamaan, että ravit olivat olleet käynnissä jo pitkään. Hain televisiosta tekstisivun 495, josta näkyi neljän ensimmäisen lähdön tulojärjestys. Neljäs lähtö oli
ensimmäinen V4-lähtö ja minulla oli se oikein! Kupongin arvo oli 41 markkaa ja arvo nousisi
varmaan melkoisesti, mikäli minun äänestämäni hevoset voittaisivat. Minun kannatti mielestäni tässä vaiheessa syödä vielä yksi voileipä. Mutta minusta ei tullut ravipelivoittajaa, sillä
kaikki kolme seuraavaa lähtöä voitti minulle täysin käsittämätön hevonen. Kai ne taas ravasivat ilman kenkiä, kiukuttelin. Jotkut onnelliset olivat kuitenkin saaneet neljä oikein ja sen
myötä noin 10.000 mk. (597M)

Teksti-tv:stä tarkistetaan myös tulosvedon ja muiden Veikkauksen pelien tuloksia. Internetissä pelaaminen ei ole yleistä, mutta siitäkin ikääntyneiden mediapäiväkirja-aineistossa on kuvauksia.
Television ja radion tietovisailujen seuraaminen on toimintaan aktivoivaa silloin, kun
henkilö itse ja mahdollisesti hänen puolisonsa yrittävät esimerkiksi ääneen sanomalla vastata kysymyksiin ennen kuin vastaus selviää ohjelman kuluessa.
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Kymppitonni aina mieheni kanssa katsotaan ja manataan, kun Onnenpyörä lopetettiin,
pidämme tietokilpailuista, ei Giljotiinista, ei Frangenin juonnosta, mutta tänään tuleekin
Spede, jonka jätän väliin. (669N)

Sanaristikoiden ratkonta on mediapäiväkirjojen perusteella yleinen ikääntyneiden toimintaan aktivoitumisen tapa. Sanaristikoiden täyttäminen edellyttää kuitenkin sellaista harrastuneisuutta, ettei se kuulu kaikkien ikääntyneiden informaatiokäyttäytymiseen. Sekä
mediapäiväkirjan kirjoittajien että opettajaeläkeläisten joukossa on niitä, joita sanaristikot eivät houkuttele täyttämään tyhjiä ruutuja kirjaimilla. Myös kilpaileminen ja pelaaminen edellyttävät usein mediankäyttöä, johon liittyy toimintaan aktivoitumista. Monille
ikääntyneille tämä merkitsee lehtien kilpailuihin ja Veikkauksen peleihin osallistumista.
Sanaristikoiden, kilpailujen ja pelaamisen analyysikategoriaan liittyvät ennen muuta
informaation aktiivisen etsinnän ja seurannan informaatiokäytännöt.
Ääneen lukeminen
Ääneen lukeminen aktivoi sekä lukijan että kuulijan, ja siinä toimintaan aktivoitumisen
osapuolina on vähintään kaksi ihmistä. Mediapäiväkirjoissa on kuvauksia tilanteista, jolloin jompikumpi puolisoista lukee toiselle ääneen, minkä jälkeen he yhdessä keskustelevat luetun sisällöstä. Ikääntyneillä tähän käytäntöön on saattanut vaikuttaa jommankumman heikentynyt näkökyky.
Vaimoni silmäsairauden vuoksi hän ei näe lukea enää kuin otsikot, joten parin viikon aikana
olen alkanut lukea lehdistä kiinnostavimmat asiat ääneen. Niinpä meillä oli lehtikatsaus klo
neljän ja viiden välillä aamulla. (54M)

Ääneen lukemista perustellaan myös sen rentouttavuudella.
Siinä rentoutuu kun lukee, me papan kanssa luetaan vuorotellen ääneen, onpa se pappakin
oppinut. (667N)

Ääneen lukemisessa on näissä tapauksissa kyse jaetusta toimintaan aktivoitumisesta.
Kuuntelijan osana on informaation saaminen toisen kautta. Luettavan aineiston valinta
edellyttää tekijältään informaation aktiivista etsintää. Ääneen luettaessa toimintaan aktivoitumista ovat lukeminen ja kuunteleminen sekä myös tapahtuman virittämä keskustelu,
joka voidaan tuntea keskinäistä vuorovaikutusta rikastuttavaksi.
Aineiston tallentaminen
Aineiston tallentaminen on konkreettinen ja selkeä toimintaan aktivoitumisen analyysiluokka. Siitä on paljon kuvauksia sekä opettajaeläkeläisten haastatteluissa että mediapäiväkirjoissa. Aineiston tallentaminen tarkoittaa painetun ja sähköisen aineiston systemaattista ja pitkäaikaista tai tätä satunnaisempaa ja lyhytaikaisempaa säilyttämistä.
Lehtileikkeiden kerääminen jatkui Anjan koko ammatillisen työuran ajan. Hän keräsi
lehtileikkeitä samasta teemasta sekä työpaikallaan että vapaa-ajan yhdistyksensä siihen
nimeämänä toimihenkilönä. Työstä pois jääminen ei vaikuttanut jälkimmäiseen tehtävään
eläkkeellä olon ensimmäisinä vuosina. Aineiston tallentamista järjestelmällisesti ja pitkäaikaisesti sekä toisaalta satunnaisesti ja lyhytaikaisesti valaisevat Anjan, Helenan ja
Tapion narratiivit.
Ja mä leikkaan hirveen paljo sitte lehdistä kans näitä leikkeitä, mitä uudistuksia Oulussa olis
liikunnan suhteen, liikuntapaikkoja ja lasten urheilusta ja kaikesta. Mulla on aivan mieletön
määrä niitä. Teen niistä leikekirjaa [yhdistyksen nimi]. Sit mä leikkaan kaikkia terveyteen liit-
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tyviä uutisia. Mikä ravintoaine on nyt suositeltavaa ja mikä tällä hetkellä kiellettyä. Niistä
aika paljon puhutaanki. (Anja)
Mun reseptipino on, se on ton kokonen kaappi ja sitä pitää parin vuoden välein kerta kaikkiaan tyhjentää, ku ne ei sovi. Ja kirjotan muistiin ja seuraan. Tänäkin aamuna katsottiin. (Anja)
Mulla on tapana, jos oon lukenu hätäsesti, niin mä leikkaan tän jutun ja luen sen sitten myöhemmin. (Helena)
Esimerkiksi radiosta katon tai kuuntelen, tai oikeestaan molemmat. Tarkistan että mitä tulee
ja sitten varaudun esimerkiks nauhottamaan. -- Syksyllä esimerkiks nauhotin kokonaisteoksia, konserttoja ja sinfonioita ja niin eespäin. (Tapio)

Useat haastatelluista opettajaeläkeläisistä leikkaavat artikkeleita lehdistä. Tämän lisäksi
he videoivat televisio-ohjelmia ainakin silloin tällöin. Musiikin äänittäminen radiosta on
heille selvästi edellisiä harvinaisempi aineiston tallentamistapa.
Leikekirjan pitäminen voi olla henkilökohtainen tapa tallentaa lehdissä julkaistua ajankohtaista aineistoa, johon on mahdollista palata jälkeenpäin.
Tänä aamuna tärkein artikkeli oli Amnesty Internationaalin toiminnanjohtajan kirjoitus,
missä hän puhui ihmisoikeuksien toteuttamisen puolesta Afganistanissa. Tämän jutun leikkasin myös Eläkeläinen -99 kansiooni. Harvoin olen leikkeitä tarvinnut jälkeenpäin. Mutta se
auttaa kiinnittämään huomiota mielestäni tärkeimpiin asioihin, joista ihmisoikeuksien toteutuminen ja toteuttaminen ovat ihan etusijalla. (97M)
Olen leikannut kesäkuusta v. 1992 lähtien ajankohtaisia kuvia lehdestä ja liimannut niitä kahdesti kuukaudessa vihkooni. Olen usein katsonut vanhasta vihostani kahta kuvaa amerikkalaisista Somaliassa. Kuinka ihailu ja innostus loistaakaan nuorten somalialaisten poikien kasvoista, heidän katsoessa amerikkalaisten marssia, jotka juuri ovat saapuneet maahan. Toisessa
kuvassa, vain muutaman kuukauden jälkeen otetussa on nytkin maan nuorukaisia, mutta silmissänsä välkkyy viha ja raivo amerikkalaisia kohtaan. (439N)

Muutamilla mediapäiväkirjan kirjoittajille, samoin kuin edellä Anjalle, leikekirjan pitäminen on osa järjestötoimintaa, johon on saatettu sitoutua jo ennen eläkkeelle siirtymistä.
Toimintaan aktivoitumisena tällainen sitoutuneisuus pakottaa systemaattisempaan aineiston tallentamiseen kuin henkilökohtaisen leikekirjan pitäminen, mikä on tavallisesti
satunnaista ja epäsystemaattista.
Mediapäiväkirjojen perusteella kuolinilmoitusten lukeminen on tavallista ikääntyneille suomalaisille, mutta kuolinilmoitusten muistosanojen tallentaminen sen sijaan on
harvinaista. Tällaisesta kertoo kuitenkin yksi kirjoittaja.
Luen aina huolella kuolinilmoitukset. Yhä useammin alkaa olla oman ikäluokan vainajia, tuttujakin. Mutta erikoisen mielenkiintoisia ovat muistovärssyt. Jokin aika sitten Helsingin Yliopiston uskontotieteen laitoksella on tehty gradututkielma näistä "surun sanoista kuolinilmoitusteksteissä". Tutkijan mukaan persoonalliset tekstit ovat harvassa, mutta itse olen pannut
merkille omatekoisten säkeitten, joskus aika naivien ja kummallistenkin, huomattavasti
lisääntyneen viime aikoina Olen kerännyt kunnioitettavan kokoelman värssyjä näistä HS:n
kuolinilmoituksista, vaikka samojakin toistuu melkein päivittäin. (360N)

Painetun ja sähköisen aineiston tallentaminen aktivoi ikääntyneitä toimintaan silloin, kun
he arvioivat tallennettavan dokumentin sisällön niin merkittäväksi, että se on tärkeä heille itselleen tai heidän läheisilleen. Yksi kirjoittaja arvioi joidenkin säästämiensä
Time-lehden numeroiden kiinnostavan mahdollisesti jälkipolvia. Hän oli tämän vuoksi
tallentanut kuvaliitteen New Yorkin vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskusta, josta oli mediapäiväkirjan kirjoittamisen ajankohtana kulunut alle kolme kuukautta.
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Tiettyjen lehtien kanssa lukijalle muodostuu läheinen suhde. TIME, lähes 30-vuotinen tuttavuus, on tärkeä ajankohtaisen tiedon lähteeni. Joitakin sen numeroita olen säästänyt myöhempää katselua varten, kenties jälkipolvillekin. Niihin kuuluu järkyttävä kuvaliite viime syyskuun 11. päivän tapahtumista Manhattanilla. (125M)

Aineiston tallentamisen yleisimmin esiintyvä aihe on ruokaohjeet. Usein mediapäiväkirjan kirjoittajat kuvaavat samassa yhteydessä sekä reseptien tallentamistaan että ruuan valmistusta ja leipomistaan, jolloin kuvaukset olisi mahdollista luokitella sekä ravinnon että
aineiston tallentamisen analyysikategorioihin. Monesti kirjoittajalla on aikomus toimia
ohjeen mukaisesti, esimerkin joululeivonnaisten valmistamiseksi: Nappasin irti ruokasivun, jossa oli joululeivonnaisten ohjeita. Olen ajatellut elvyttää tänä jouluna piparinleipomistaitojani (100N). Lehtiartikkeleiden tallentamisen lisäksi ruokaohjeita kirjoitetaan
teksti-tv:stä ja tulostetaan Internet-sivuilta.
Ikääntyneiden suomalaisten mediankäytössä toimintaan aktivoituminen näkyy selvästi
siinä, miten tallennetaan ohjeita ravinnon valmistamista varten. Heitä aktivoi toimintaan
myös leikekirjan pitäminen ja tärkeiksi arvioitujen dokumenttien tallentaminen omaan tai
jälkipolvien käyttöön. Tämän analyysiluokan ilmeneminen arjen informaatiokäyttäytymisessä edellyttää informaation aktiivisen etsinnän ja seurannan informaatiokäytäntöjen
toteutumista.
Hiljentyminen
Osalla opettajaeläkeläisistä ja mediapäiväkirjan kirjoittajista on tapana hiljentyä säännöllisesti seuraamaan hartausohjelmia. Radiohartaudet ovat niihin tottuneille selkeästi syy
radion avaamiseen ja keskittyneeseen kuunteluun. Esimerkiksi 67-vuotiaas nainen kirjoittaa usein ristivänsä kädet aamuhartautta kuunnellessaan ja samalla rukoillessaan.
Tuhansien kaltaisteni tavoin avaan etusivun, kun ensimmäinen kahvikuppi tuoksuu nenäni
alla. Samanaikaisesti alkaa radiossa torstain suora aamuhartaus. … Äkkiä on läsnä keittiössäni vanhempi veljeni ja hänen suloinen vaimonsa, kaukana 600 kilometrin päässä, mutta varmasti myös aamuhartautta kuunnellen. Tunnen hellää, pehmeää yhteenkuuluvuutta heidän
kanssaan. Usein näin aamuhartauden aikaan hellyn, lieneekö se verensokerin vähäisyyttä,
mutta panen kädet ristiin ja siunaan kaikkia läheisiäni. Kuitenkin on ihana olla tässä hetkessä
yksin. Olen vahva, en pelkää. Pappikin puhuu jotain mummoenergiasta. (112N)

Ollakseen tämän analyysikategorian mukaista toimintaan aktivoitumista hartauden kuunteleminen edellyttää lähetykseen keskittymistä. Se saattaa ilmetä hakeutumisena lähettimen lähelle, virteen tai hengelliseen lauluun yhtymisenä, virsikirjan tai Raamatun esillä
pitämisenä tai valmistautumisena hartauden nauhoittamiseen. Aamuhartaus voi olla myös
puolisoille yhteinen toimintaan aktivoitumisen tapa.
Minun aamuni käynnistyy tavanomaisesti 7.40 alkavilla Hartailla sävelillä ja niitä seuraavalla
aamuhartaudella. Tänään sen pitäjä Lauri Maarala tulee studioon jo klo 7.40 ja juttelee kuuluttajan kanssa, valitsemistaan lauluista tai muista kuuluttajaa kiinnostavista asioista. Tämä
osuus on mielestäni aina hyvin kiinnostava, joten kuuntelen sitä joskus "korva radiossa", kun
kahvipannun hörähtely tahtoo hukuttaa sanat minulta huonokuuloiselta ja mieheni on tarkkana, ettei naapurien tarvitse kuunnella meidän aamuohjelmaa. (544N)

Arvioissaan mediapäiväkirjan kirjoittajat tavallisesti pitävät hartauden kuuntelemista
tapana, josta he eivät halua luopua. Tavan voi tulkita yhteisölliseksi kokemukseksi, vaikka hartautta kuunneltaisiin yksin. Usein kuunnellaan myös radiohartautta edeltävät hartaat sävelet. YLE1:n torstaiaamuisin lähettämistä hartauksista ensimmäinen oli vuonna
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2001 nauhoitettu ja toinen suora lähetys studiosta, jossa hartauden pitäjä keskusteli tekemistään musiikkivalinnoista radiokuuluttajan kanssa.
Opettajaeläkeläisistä Maria ja Tapio kertoivat olevansa vakituisia radion aamuhartauksien kuuntelijoita. Muiden haastatteluissa tämä aihepiiri ei tullut esille.
Aamuhartauden aina kuuntelen. Joskus kuuntelen näitä toivekonsertteja, sekä hengellisen
että jottain muita. (Maria)

Myönteinen arviointi aamuhartaudesta Sitten seuraa hartaat sävelet sekä aamuhartaus.
Oikein hyvä, sillä mieli tulee niistä rauhalliseksi ja onnellisen virkeäksi aloittamaan
uuden päivän (572N) voidaan rinnastaa sitä kriittisempään arvioon Aamuhartaus kuunnellaan aina, eihän sitä muuten tiedä kritisoida maallistunutta kirkkoa (435N). Jälkimmäisen kirjoittajan tyylilajina on pakina, joten arvioinnin voi tulkita myönteisen humoristiseksi eikä pelkästään sananmukaisen kielteiseksi.
Aamuhartauden kuuntelemisen ohella toimintaan aktivoivaa hiljentymistä liittyy
radion iltahartauksien ja messujen kuuntelemiseen, Päivän Sanan hakemiseen teksti-tv:n
sivuilta, raamattutunnin kuuntelemiseen kaupalliselta radiokanavalta samalla Raamatusta
seuraten sekä televisioidun messun seuraamiseen. Esimerkiksi raamattutuntia voidaan
kuunnella Radio Dein kanavalta: Klo 21–21.30 Kuuntelimme Raamattu Kannesta Kanteen -ohjelmaa radio Deissä, ja seurasin Raamatusta (549M). Messun seuraaminen televisiosta voi olla emotionaalinen kokemus niin kuin seuraavassa kuvauksessa.
Entäs televisio kyllä sitäkin kattelen illalla 6 uutiset. Silmieni vuoksi täytyy tyytyä vähään.
Pyhä päivänä kuuntelen tai katton Messun. Viime pyhänä oli niin mukava kattua messu.
Ehtoollisen jako on vaikuttava. Elämässäni on väkivaltaa ehtoollispöydästä hain voimaa
arkeen. Kelhen en asiasta kertonu. (528N)

Hiljentyminen on osalle ikääntyneistä suomalaista vakiintunut tapa, johon voivat liittyä
toimintaan aktivoituminen sekä aktiivisen seurannan ja kohdentumattoman havainnoinnin informaatiokäytännöt. Ero passiivisen hartausohjelman seuraamisen ja toimintaan
aktivoitumisen välillä on jossain määrin tulkinnanvarainen. Mediapäiväkirjojen analyysissa tähän luokkaan sisältyvät kuvaukset, joissa mediankäyttöön liittyy erityinen keskittyneisyys yhdessä mahdollisen toiminnallisuuden, kuten käsien ristimisen tai lauluun
yhtymisen, kanssa.

5.3 Toimintaan aktivoitumisen käsitteen arviointi
Pelkästään lehtien ja kirjojen lukeminen, radion kuuntelu, television katsominen tai Internetin käyttö on jo sinänsä aktiviteetti, jossa ilmenevät yksilöllinen mediasuhde ja sen
kautta saadut arjen virikkeet. Yhden 73-vuotiaan kirjoittajan mediapäiväkirjan päättävä
toteamus kiteyttää yleisluonteisesti hänen kokemuksensa median aktivoivasta merkityksestä arjessa.
Media aktivoi erittäin mieleisesti minut ja päiväni. (586N)

Edellä esiteltyjen tutkimustulosten perusteella ikääntyneiden ihmisten arjen informaatiokäyttäytymisessä voidaan tunnistaa toimintaan aktivoitumiseksi määriteltäviä ilmiöitä.
On huomattava, että määritelmä jättää avoimeksi sen, mikä on yksilön oman aktiivisuuden ja toisaalta mediasta saadun virikkeen osuus siinä, että yksilö aktivoituu toimimaan.
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Määritelmä ei ota kantaa myöskään näiden kahden toimintaan aktivoitumiseen vaikuttavan puolen vuorovaikutukseen. Voidaan olettaa Morleyn (1986, 1996) tavoin, että passiivista mediankäyttäjää ei ole. Vaikka innoitteen tai virikkeen tarjoaja toimintaan aktivoitumisessa olisi media, toimija on viime kädessä yksilö. Media ei voi olla aktiivinen hänen
puolestaan.
Toimintaan aktivoitumisen käsite on tutkimuksen ja teoretisoinnin apuväline, jolla voidaan kuvata informaatiokäyttäytymistä ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Tavallisesti
informantit arvioivat itseään eri kanavien käyttäjinä (itsereflektiivisyys), esittävät kritiikkiä eri kanavien tarjonnasta (mediakriittisyys) sekä arvioivat eri kanavia ja niiden sisällöllistä tarjontaa henkilökohtaisin ja situationaalisin kriteerein (relevanssiarviot). Tällaisissa
kuvauksissa toimintaan aktivoituminen osana mediankäyttöä saatetaan täysin sivuuttaa tai
se mainitaan vain yleisluonteisesti.
Jälkeenpäin tätä päivää miettiessä täytyy ihmetellä, kuinka monenlaista median ja sen eri
välineiden käyttöä yhteenkin päivään mahtuu. … Voin sanoa että minulle media ja sen eri
muodot ovat olennainen osa arkipäivää, elämysten antaja, ajatusten herättäjä ja tiedon välittäjä. Se antaa myös runsaasti virikkeitä keskusteluihin, harrastuksiin ja muuhun toimintaan.
Tähän kyselyyn vastattuani huomaan, että elän todella ylellistä mediaelämää. (100N)

Toimintaan aktivoituminen ilmenee edellä olevassa tekstissä vasta elämysten, ajatusten ja
tiedon sekä keskusteluvirikkeiden antamisen jälkeen maininnalla median antamista virikkeistä harrastuksiin ja muuhun toimintaan. Mediapäiväkirjan kirjoittajat ja opettajaeläkeläiset kuvaavat toimintaan aktivoitumisen eri ilmentymiä arjen toimintoina, joihin heillä
liittyy mediankäyttöä.
Avoimella aineiston koodauksella muodostamani 15 toimintaan aktivoitumisen luokkaa eivät ole kaikenkattava luokittelu, eikä sellaista ole edes mahdollista hahmottaa.
Tämän tutkimuksen tuloksena esitetyt toimintaan aktivoitumisen luokat ovat ensimmäinen yritys saada empiirinen tuki teoreettiselle oletukselle toimintaan aktivoitumisesta
ikääntyneiden informaatiokäyttäytymisessä. Aineiston tulkitsemista 15 analyysiluokan
avulla kuitenkin voi pitää kattavana. On silti mahdollista ja jopa oletettavaa, että yksilöillä
ja erilaisilla ryhmillä on sellaista toimintaan aktivoitumista, joka ei tullut ilmi opettajaeläkeläisten eikä mediapäiväkirjan kirjoittajien kokemuksissa.
Tutkimusaineistoni perusteella informantit näyttävät arvioivan mediankäyttöön liittyvää toimintaan aktivoitumistaan myönteisesti. Vaikka esimerkiksi päiväohjelman organisointiin mediatarjonnan mukaan saattaa osaltaan liittyä rutiininomaisuutta, informantit
kuvailevat sitä omaehtoisena ja myönteisenä. Tämä yleinen myönteinen asennoituminen
eri toimintaan aktivoitumisen luokissa kuvattuihin ilmiöihin herättää kysymään myös sitä,
millainen suhde toimintaan aktivoitumisen käsitteellä on esimerkiksi hyvinvoinnin, tasapainoisuuden ja onnellisuuden kokemiseen. Ikääntyneiden toimintaan aktivoitumisen ja
informaatiokäyttäytymiseen liittyvän koherenssin kokemisen (vrt. Ek 2005) yhteyden selvittäminen saattaisi tuottaa uutta ymmärrystä tästä suhteesta.
Televisiosta luopuminen tai muu tietoisen informaatiokäyttäytymistä rajoittavan valinnan tekeminen vaikuttaa mediankäyttöön ja toimintaan aktivoitumiseen. Tutkimukseni
opettajaeläkeläisten mediarepertuaarit pelkistyivät siten, että kotiin tilattujen lehtien
määrä laski eläkkeellä olon ensimmäisten vuosien aikana. Tällaista suoraa yhteyttä toimintaan aktivoitumisen määrään eikä laatuun ei tällä tutkimuksella ole voitu osoittaa.
Mediarepertuaarin omaehtoinen rajaaminen ja jostakin kanavasta luopuminen tai pidätty-
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minen voidaan kokea myös vapauttavana, vaikka samalla yhden kanavan mahdollistama
toimintaan aktivoituminen rajautuu arkisen informaatiokäyttäytymisen ulkopuolelle.
Minun ratkaisuni on omani, mutta yhteistuumin vaimoni kanssa tehty. Kun perheen kolmas
televisio meni rikki, päätimme hankkia lisäaikaa muille toimille. Valitsimme vapauden etsiä
televisionkatselun sijaan muita elämäntapoja: terveysliikuntaa, musiikkia, kirjallisuutta, sosiaalista kanssakäymistä ja perhekeskeistä elämää. (125M)

Tässä tutkimuksessa en ole analysoinut yksityiskohtaisesti toimintaan aktivoitumisen 15
luokan liittymistä eri kanaviin. On kiistatonta, että Suomessa sanomalehti kuuluu usein
ikääntyneiden aamuun ja päiväohjelman organisointiin. Sanomalehdestä vilkaistaan, mitä
mahdollisesti tullaan katsomaan televisiosta, ja päiväohjelman organisointi liittyy yksilöllisesti myös muuhun mediankäyttöön. Toimintaan aktivoitumisen luokista yksikään ei
näin ollen sitoudu mihinkään yksittäiseen kanavaan.

5.4 Mediapäiväkirjan kirjoittajat informantteina
Tulosten luotettavuuden arvioimiseksi tarkastelen 306 mediapäiväkirjan kirjoittajan joukkoa. Kuvaus perustuu Yhteiskunnallisen tietoarkiston FSD 1306 Yksi päivä mediaa
-aineistoon. Tarkastelu on yleisluonteisempi ja suppeampi kuin opettajaeläkeläisten ryhmän osalta (ks. alaluku 4.5.) ja se liittyy perustellusti pelkästään toimintaan aktivoitumisen problematiikkaan.
Tutkimukseen osallistuneet 306 ikääntynyttä mediapäiväkirjan kirjoittajaa eivät edusta
keskivertosuomalaista siinä mielessä, että he ovat keskimääräistä enemmän kirjallisesti
harrastuneita (Ruohomaa 2002, 9). Tätä päätelmää tukee vapaaehtoiseen kirjoitustapahtumaan osallistuminen samoin kuin muutamien mediapäiväkirjan kirjoittajien faktiset maininnat omasta kirjoittamisharrastuksestaan.
Yksi päivä mediaa -tapahtuman kirjoittajien demografisista tiedoista ainoastaan syntymävuosi ja sukupuoli on koodattu Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston FSD 1306 -aineistoon. Tutkituista ikääntyneistä 220 (72 %) oli naisia ja 86 miehiä (28 %). Tällainen sukupuolijakauma vaikuttaa tuloksiin siten, että toimintaan aktivoitumisen kuvauksia on naisilta enemmän kuin miehiltä. (Ks. Liite 12.)
Yhteensä 228 mediapäiväkirjan kirjoittajaa eli 74,5 % koko tutkittavasta joukosta
kuvailee vähintään yhtä toimintaan aktivoitumiseksi määriteltyä arkista aktiviteettia. Näin
ollen toimintaan aktivoitumisen nostamista yhdeksi informaatiokäyttäytymiseen kuuluvaksi ilmiöksi voidaan pitää perusteltuna. Lisäksi useimmat mediapäiväkirjan kirjoittajista kuvailevat useampaan kuin yhteen toimintaan aktivoitumisen luokkaan kuuluvaa
informaatiokäyttäytymistään. Yhteensä 50 kirjoittajalla on kuvauksia neljästä tai useammasta toimintaan aktivoitumisen tavasta. Kahden naisen (224N, 544N) ja yhden miehen
(597M) yhteensä kahdeksan eri toimintaan aktivoitumisen ilmiön kuvausta yhdessä
mediapäiväkirjassa on korkein määrä tässä aineistossa (vrt. Liite 10).
Toimintaan aktivoituminen voi merkitä eri-ikäisille ikääntyneille eri asioita, vaikka
kronologinen ikä sinänsä ei ole yksilön toimintaa määrittävä tekijä. Esimerkiksi vuonna
1916 syntyneelle tämän tutkimuksen vanhimmalle mediapäiväkirjan kirjoittajalle toimintaan aktivoitumista on kakkuohjeen kirjoittaminen muistivihkoon ja radion ääreen asettuminen hartausohjelmaa varten.
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Noin 8.15 avasin television kolmoskanavan, jossa oli tavan mukaan torstaiaamun hyvä leipoja, jonka taitoja ihastelin ja kirjoitin keittiön muistivihkoon kakku-ohjeen. … Illan suussa
en tarttunut median kulutukseen, vaan tein vähän kirjallista puuhailua. Avasin radion 19.15
ja kuuntelin iltahartauden ja vähän musiikkia ja sitten 19.45 avasin television, jolloin alkoi
Kotikatu. (278N)

Aineiston tallentaminen ruokaohjeita muistiin kirjoittamalla ei ole toimintaan aktivoitumisena erityisen tyypillistä minkään tietyn ikäisille ikääntyneille, mutta se on mediapäiväkirjan kirjoittaneille naisille tavallisempaa kuin miehille. Hartausohjelman kuunteleminen ei myöskään ole yksiselitteisesti kaikkein ikääntyneimmille mediapäiväkirjan kirjoittajille tyypillistä toimintaan aktivoitumista. Vuosina 1916–1925 syntyneiden mediapäiväkirjoissa hiljentyminen hartausohjelman seuraamiseen ei manifestoidu enempää kuin heitä nuorempien ikääntyneiden mediapäiväkirjoissa. Tämän voi tulkita siten, että toimintaan aktivoitumisena hiljentyminen on elämänkulun aikana vakiintunut tapa, jonka omaksuminen ei näytä olevan tavallista vasta niin sanotussa oldest old -vaiheessa.
Ikääntyneiden mediapäiväkirjan kirjoittajien aineisto on heterogeeninen siinä mielessä,
että kirjoittajat voivat kuvailla monitahoisesti omaa elämänkulkuaan tai pidättyä kirjoittamasta aiemmasta elämästään kokonaan ja keskittyä pelkästään 29.11.2001 ajoittuneeseen
mediankäyttöön. Tutkituista 15:sta toimintaan aktivoitumisen luokasta ei olekaan tämän
aineiston perusteella mahdollista tehdä luotettavia päätelmiä siitä, miten eri toimintaan
aktivoitumisen luokat ovat kuuluneet ikääntyneiden mediapäiväkirjan kirjoittajien arkiseen informaatiokäyttäytymiseen elämänkulun eri vaiheissa.
Kirjoittajien ei edellytetty kirjoittavan mediapäiväkirjoissaan omasta koulutuksestaan
eikä ammatillisesta toiminnasta. Aineisto onkin tältä osin heterogeeninen. Kaikkien kirjoittajien asuinpaikoista ei myöskään ole tarkkoja tietoja. Vaikka yhteystietojen liittämistä pyydetään kirjoitushankkeen ohjeissa mahdollisen julkaisuluvan pyytämistä varten, asuinpaikka ei ilmene Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston FSD 1306 -aineistosta.
(Yksi päivä mediaa 2003, 479.) Tämän vuoksi eri puolilla Suomea tai asukasmääriltään
erilaisissa kunnissa asuvien ikääntyneiden toimintaan aktivoitumista en ole voinut analysoida yksityiskohtaisesti.
Yleistäen voidaan todeta, että ikääntyneiden kirjoittajien 306 henkilön joukko jakaantuu maantieteellisesti ympäri Suomea erikokoisiin kuntiin. Toimintaan aktivoitumisen
konkreettisista ilmentymistä kahvilassa käyminen ja ilmaisjakelulehtien noutaminen liittyvät tavallisesti kaupunkiympäristöön. Muuten toimintaan aktivoitumisen luokat eivät
näytä tämän aineiston perusteella suoraan liittyvän asuinpaikkakunnan kokoon eivätkä
sijaintiin.
Tehtävänä mediapäiväkirjan kirjoittaminen osoittautui sellaiseksi, että se ei rajannut
mitään kirjoittajaryhmää pois koulutustason perusteella (Ruohomaa 2002, 9). Ikääntyneiden mediankäyttö ilmenee informaatiokäyttäytymisessä sellaisina toimintaan aktivoitumisen tapoina, joita eri puolilla Suomea asuvat ikääntyneet mediapäiväkirjan kirjoittajat
kuvaavat. Informantteina heistä ei tiedetä yhtä paljon kuin tutkimuksen opettajaeläkeläisistä. Silti tehtäväksi määriteltyyn toimintaan aktivoitumisen käsitteen validoimiseen
opettajaeläkeläisten ryhmää laajemmalla 306 mediapäiväkirjan kirjoittajan joukolla tällaista varsin yleisluonteista tietoa mediapäiväkirjan kirjoittajista voi pitää riittävänä.

6 Pohdinta
Tämän tutkimuksen tavoitteet liittyvät yhtäältä ikääntyneiden ihmisten informaatiokäyttäytymisen ymmärtämiseen ja toisaalta tieteenalakohtaiseen teoreettiseen keskusteluun.
Tässä pohdintaluvussa näihin molempiin paneudutaan siten, että luvun alussa ja lopussa
painottuvat teoreettisluontoiset aiheet. Väliin sijoittuvissa alaluvuissa pohditaan tutkimuksen toteuttamista sekä arvioidaan tuloksia ja niiden luotettavuutta.
Tutkimuksen aihetta ja keskeisiä näkökulmia tarkastelevassa alaluvussa (6.1) osoitetaan, mikä on tämän tutkimuksen tieteellinen anti. Sellaisena pidetään arkielämän informaatiokäyttäytymisen käsitteestä esitettyjä huomioita sekä yksilön elämänkulun asettamista osaksi informaatiokäyttäytymisen teoreettista viitekehystä. Lisäksi otetaan kantaa
McKenzien informaatiokäytäntöjen mallin sovellettavuuteen sen alkuperäistä alaa laajempaan kontekstiin ja esitetään malliin lisättäväksi uusi informaatiokäytäntö: informaatiosta pidättäytyminen. Alaluvun päättää lyhyt kuvaus toimintaan aktivoitumisesta ja arvio
sen selitysvoimasta käsitteenä.
Tutkimusmenetelmiä, aineistoa ja tutkimuksessa toteutettua triangulaatiota arvioidaan
alaluvussa 6.2. Tämä tarkastelu yhdessä tulosten arvioinnin alaluvun (6.3) kanssa kokoaa
yhteen keskeiset huomiot tutkimusprosessin empiirisestä toteutuksesta ja saaduista päätuloksista. Pohdinta päättyy johtopäätöksiin, joissa kiteytetään tämän tutkimuksen keskeisin
anti. Tässä yhteydessä esitetään informaatiokäytäntöjen täydennetty malli. Jatkotutkimuksen haasteita käsitellään lähinnä ikääntyneen väestönosan ja toimintaan aktivoitumisen
näkökulmista (alaluku 6.4).

6.1 Tutkimuksen aihe ja keskeiset näkökulmat
Informaatiokäyttäytymisen tutkiminen laajentaa perinteistä informaatiotutkimuksen alaa.
Käsitteenä informaatiokäyttäytyminen ei ole vielä vakiintunut suomen kieleen edes tutkimusyhteisössä. Englanninkielinen information behavior sen sijaan on jo vakiintunut käsite, vaikka sen sisällöstä vallitsee eri näkemyksiä (Fisher, Erdelez & McKehnie 2005).
Tämä tutkimus pyrkii osaltaan informaatiokäyttäytymisen käsitteen vakiinnuttamiseen
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suomalaisessa informaatiotutkimuksessa ja sitä laajemmin informaatio- ja viestintätieteissä.
Informaatiokäyttäytymisen tutkija ei rajaa kiinnostustaan tiedonhankintaan tai tiedonhakuun, vaan inhimillisen elämän kontekstien ja inhimillisen käyttäytymisen monimuotoisuus on perustellusti tutkimuksessa läsnä. Informaatiotutkimuksessa on kuitenkin keskitytty vahvasti tiedonhankinnan ja tiedonhaun tutkimiseen. Kirjastojen ja muiden informaatioalan organisaatioiden sekä niiden toimintojen tutkimusparadigmasta on luovuttu jo
1980-luvulla (Miksa 1992, Dervin 1999, 2003, Wilson 2000, Ingwersen & Järvelin 2005).
Toistaiseksi informaatiokäyttäytymisen käsite on yleisimmän tason yhteinen nimittäjä
kehityksessä, joka johtaa informaatiotutkimusta tieteenalana entistä laajempaan näkemykseen niistä ilmiöistä, joita tieteenalalla on mahdollista ja perusteltua tutkia.
Informaatiokäyttäytymistä tutkittaessa voidaan kysymyksenasettelussa ottaa tiedonhankinnan lisäksi huomioon aiempaa täsmällisemmin satunnainen tiedonsaanti. On myös
mahdollista irrottautua instituutio- tai kanavalähtöisestä tutkimuksesta ja laajentaa tarkastelu esimerkiksi Chatmanin (1999, 2000) tapaan yksilöiden elämismaailmojen (small
world) tutkimiseen. Tällöin sellaiset ilmiöt, kuten informaation salaaminen tai jostakin
lähteestä tai kanavan käytöstä luopuminen, ovat yhtä luontevasti tutkittaviksi asettuvia
ilmiöitä kuin perinteinen eri tiedonlähteiden ja -kanavien käyttö.
Ikääntyneiden informaatiokäyttäytymisen tutkimus on ajankohtaista muun muassa
siksi, että ikääntyneiden määrä lisääntyy jatkuvasti länsimaissa. Ikääntyneiden arkista
mediankäyttöä ei ole tutkittu paljon, vaikka sen yleisötutkimusten perusteella tiedetään
kuuluvan lähes jokaisen ikääntyneen arkeen. Informaatiotutkimuksessa tavanomaista
mediankäyttöä, kuten television katselua tai sanomalehtien lukemista, ei voida jättää tutkimuksen ulkopuolelle tai yksinomaan viestinnän tutkijoiden tutkimusaiheeksi, jos se on
ilmiselvästi ikääntyneiden arkea konstituoiva sisältö. Informaatiotutkimuksen ohella tutkimusaiheeseen liittyvät gerontologian ja viestintätieteiden tiedonintressit.
Tämän tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä on uutta se, että yksilön nykyistä informaatiokäyttäytymistä tarkasteltaessa otetaan huomioon yksilön elämänkulun kokonaisuus. Ikääntyneiden informaatiokäyttäytymisen tutkimuksessa tämä yksilöhistoriallinen
ulottuvuus on kenties vielä tärkeämpi kuin se on esimerkiksi työnteon erilaisiin konteksteihin rajatuissa tutkimuksissa, vaikka niissäkin olisi perusteltua tutkia nykyistä tarkemmin yksilön koko työhistoriaa informaatiokäyttäytymisen ja tiedonhankinnan osalta.
Elämänkulullinen aspekti on tähän asti puuttunut informaatiotutkimuksen ikääntyneiden ihmisten arkista toimintaa tarkastelevista tutkimuksista. Teoreettisena jäsennyksenä
käyttämäni elämänkulun jaottelu lapsuuteen, nuoruuteen, aikuisuuteen sekä eläkkeelle
siirtymisen ja eläkkeellä olon aikaan on makrotason jäsennyksenä varsin yleisluonteinen.
Keräämääni empiirisen aineiston opettajaeläkeläisryhmästä olen ryhmitellyt sen avulla,
eikä pyrkimyksenäni ole ollut elämänkulun jaottelun käsitteellinen analyysi. Ihmisen ikää
pidetään Rileyn ja Rileyn (1994) tavoin integroivana rakenteena, johon kaikissa elämänvaiheissa voi kuulua kouluttautumista, työskentelyä ja vapaa-ajan aktiviteetteja.
Ymmärtävän tutkimusotteen ja yksilöiden elämäntarkastelun takia on perusteltua tarkastella tutkittujen opettajaeläkeläisten menneen elämän ja eläkkeellä olon ensimmäisten
vuosien kokemuksia koko siihenastisen elämänkulun osana. Menneen ja nykyisen
mediankäytön välinen suhde ei kuitenkaan osoittautunut sellaiseksi, että siitä olisi saatu
käytetyillä tutkimusmenetelmillä yksityiskohtaista tai aiempiin tutkimuksiin nähden
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kovin yllättävää tietoa. Tässä tutkimuksessa on kuitenkin merkittävää elämänkulun näkökulman nostaminen informaatiotutkimuksen kannalta relevantiksi näkökulmaksi, joka
perustellusti kuuluu osaksi teoreettista viitekehystä.
Menneen ja nykyisen mediankäytön suhde on komplisoitu. Jos mediarepertuaari on
ollut runsas esimerkiksi nuoruudesta alkaen, pysyykö se sellaisena myös eläkkeellä oltaessa? Tämän tutkimuksen opettajaeläkeläisten kohdalla tämä ei ole yksiselitteistä. Muutamien informaatiokäyttäytymistä leimaa nimittäin mediankäytön pelkistyminen jo eläkkeelle sopeutumisen ensimmäisinä vuosina. Tämä ilmenee esimerkiksi lehtitilausten karsimisena sekä yleisenä itsereflektiivisyyden ja mediakriittisyyden lisääntymisenä etenkin
suhteessa television katseluun. Myös uskollisuus eri kanaville ja lähteille vuosien ajan voi
olla elämänkulullisesti pitkän ajanjakson mittainen, mutta yhtä hyvin uskollisuus esimerkiksi jonkin lehden tilaajana voi päättyä ja kotiin tilattujen lehtien määrä harkitusti vähentyä.
Arjen informaatiokäyttäytymistä olen tarkastellut teoreettisesti soveltamalla McKenzien
informaatiokäytäntöjen mallia mediankäytön kontekstissa. Valintaani voi pitää haasteellisena, sillä alkujaan malli on syntynyt spesifiin tiedontarpeeseen liittyvän tiedonhankinnan tutkimuksen perusteella. Soveltamalla mallia tätä laaja-alaisempaan ikääntyneiden
arkisen informaatiokäyttäytymisen tutkimukseen on kyetty osoittamaan, että empiirisen
aineiston analysoiminen neljän eri informaatiokäytännön teoreettisen käsitteen avulla
soveltuu alkuperäistä rajattua tiedonhankintaa laajempiin yhteyksiin. Tutkimus pitäytyy
kuitenkin informaatiokäyttäytymisen analyysissä tasolla, jossa en erittele yksityiskohtaisesti eri kanaville spesifien informaatiokäytäntöjen osuuksia, ominaispiirteitä enkä kanavien keskinäistä vuorovaikutusta.
Toimintaan aktivoituminen on uusi käsite, jolla on informaatiotutkimuksen ohella
myös gerontologisesti perusteltu sisältö ja käyttöala. Toimintaan aktivoitumista ovat
konkreettiset toimet, joihin yksilö voi ryhtyä hankittuaan tai saatuaan informaatiota jotakin kautta ja jolla on hänen ulkoisesta käyttäytymisestään havaittavia puolia. Ikääntyneiden mediankäyttöön liittyvä toimintaan aktivoituminen on tarkoituksellisesti määritelty
siten, että käsitteellinen yhteys rajautuu kohderyhmän iän takia gerontologiaan ja onnistuvan vanhenemisen problematiikkaan. Rowen ja Kahnin (1998) esittämistä onnistuvan
vanhenemisen kriteereistä voidaan osoittaa, että aktiivinen elämänote ja hyvä kognitiivinen toimintakyky ilmenevät useiden infomanttien arkisessa informaatiokäyttäytymisessä.
Myös kansainvälisen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden määrittelykriteerit
toiminnasta suorituksina ja osallistumisena täyttyvät toimintaan aktivoitumisen toteutuessa ikääntyneiden mediankäytössä.
Ei kuitenkaan ole yksiselitteistä se, miten mediankäyttöön liittyvä toimintaan aktivoituminen vaikuttaa koettuun hyvinvointiin ja miten se mahdollisesti edistää onnistuvaa
vanhenemista. Tutkimuksen empiirinen aineisto rajoittuu yksilöiden narratiivisiin esityksiin heidän omasta toiminnastaan. Informaatiokäyttäytymisen käsitteenä toimintaan aktivoituminen on yritys hahmottaa ikääntyneiden arjen informaatiokäyttäytymisestä ilmiö,
jota ei ole tutkittu aiemmin informaatiotutkimuksessa eikä myöskään viestinnässä tai
gerontologiassa.
Organisaatiotutkimuksen osuus toimintaan aktivoitumisen käsitteen määrittelyssä
rajautuu siihen, että Weickin (1995) kiinnostus konkreettiseen toimintaan (nk. actioniin)
rohkaisi yrittämään ikääntyneiden mediankäytön tutkimista ennen tutkimattomasta arki-
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sen toiminnan näkökulmasta. Toimintaan aktivoituminen onkin varsinaisesti informaatiotutkimukseen soveltuva informaatiokäyttäytymisen yhtä ilmiötä kuvaava käsite, jolla
tämän tutkimuksen tulosten perusteella on osoitettu olevan erilaisia ilmenemistapoja
ikääntyneiden arkielämässä.
Toimintaan aktivoituminen kuuluu arjen informaatiokäyttäytymisenä useimmiten tiedonkäytön piiriin. Toimintaan aktivoituminen on silloin tiedonkäytön alakäsite, ja sellaisena toimintaan aktivoituminen tiedonkäyttönä on spesifisti ikääntyneiden konkreettista
toimintaa. Osa toimintaan aktivoitumisesta on puolestaan mediankäyttöä, jossa ei ole
kyse tiedonkäytölle tyypillisestä informaatiosisältöjen käsittelystä, merkityksellistämisestä tai omaksumisesta.

6.2 Tutkimusmenetelmät ja triangulaatio
Tutkimusongelma ja siitä johdetut tarkennetut tutkimuskysymykset ohjasivat pitkittäisaineiston keruuta vuosina 2001 ja 2004 ja vaikuttivat metodivalintoihin. Tutkimukseni merkittävin menetelmällinen anti on siinä, miten tutkimushankkeessa sovelletaan triangulaatiota uudella tavalla.
Keräsin opettajaeläkeläisten ryhmältä empiiristä aineistoa kaikkiaan kuudella menetelmällä. Niistä ainoastaan itsearviointitehtävänä käytetty The Depression-Happiness Scale
on valmis mittari, jonka reliabiliteettia ja validiteettia on aiemmin tutkittu (Joseph &
Lewis 1998). Muut menetelmät olen suunnitellut tätä tutkimusta varten hyödyntämällä
aiemmista tutkimuksista saatuja kokemuksia. Fenomenologiseen tutkimusparadigmaan
perustuen määrältään rajallinen 13 informantin ryhmä riittää siihen, että laadullisessa tutkimuksessa saaduilla tuloksilla voi olla rajatusti yleistettävyyttä. Ennen muuta tarkoituksenani oli antaa tutkittavien ilmentää itseään monipuolisesti ja siten saada esille moniaineksinen tutkittavien ilmiöiden joukko sekä suullisen että kirjallisen ilmaisun mahdollistavilla menetelmillä. Haastattelu on tutkimuksen keskeinen menetelmä. Sitä täydentävät
kyselyt vuosilta 2001 ja 2004. Samoina kertoina koottu projektiivinen lauseentäydennystehtäväaineisto antoi vertailutietoa opettajaeläkeläisten käsitysten muutoksista eläkkeellä
olon alkuvuosina. Itsearviointitehtävän avulla puolestaan oli mahdollista suhteuttaa ryhmän vastauksia koetusta onnellisuudesta laajaan otokseen perustuvaan Tanskasen ym.
(2003) tutkimukseen. Alkuperäiseen triangulaatioon kuuluneet aikajanatehtävä ja tietoverkon käytön ohjaustilanteen aineisto jäivät tämän tutkimuksen ulkopuolelle, koska niiden anti tutkimusongelmien ratkaisemiseen jäi analyysin perusteella vähäiseksi.
Opettajaeläkeläisryhmän informaatiokäyttäytymisen tutkiminen monipuolisen triangulaation avulla nosti esille toimintaan aktivoitumisen ilmiön. Yhtenä tämän tutkimuksen
empiirisen tutkimusasetelman etuna voikin pitää sitä, että siinä oli mahdollista löytää
tämä ikääntyneiden arkisen informaatiokäyttäytymisen tematiikka.
Yksi päivä mediaa -teos (2003) sekä sen esitteleminen julkisuudessa johtivat laajan
suomalaisilta kerätyn mediapäiväkirja-aineiston käyttöön tässä tutkimuksessa. Lähtökohtaisesti Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston FSD 1306 Yksi päivä mediaa -aineistoon
perehtymiseen innoitti se, että suuri osa on kirjoittajista ikääntyneitä. Käyttämäni toimintaan aktivoitumisen käsitteen validoiminen opettajaeläkeläisryhmältä kerättyä aineistoa
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laajempaan 306 ikääntyneen mediapäiväkirjan kirjoittajan aineistoon osoittautui onnistuneeksi valinnaksi.
Ikääntyneiden mediapäiväkirjojen analyysi kohdistui pelkästään toimintaan aktivoitumiseen. Jos olisi haluttu tutkia mediapäiväkirjoja muunkin informaatiokäyttäytymisen
kuin toimintaan aktivoitumisen osalta, opettajaeläkeläisaineiston monipuolisen triangulaatiomenetelmän ja mediapäiväkirjojen sisällönanalyysin rinnastaminen keskenään ei
olisi ollut perusteltua. Esimerkiksi eri informaatiokäytäntöjä mediapäiväkirjoissa kuvataan varsin yleisluonteisesti, mikä ei mahdollista syvälle menevää informaatiokäytäntöjen analyysia eikä tästä johtuen merkittäviä tutkimustuloksia.
Opettajaeläkeläisryhmä on kouluttautumiseltaan ja ammatilliselta toiminnaltaan jossain määrin homogeeninen. Keskimääräistä korkeamman koulutustason vuoksi ryhmän
informaatiokäyttäytyminen on monipuolisempaa kuin väestön keskimäärin (vrt. Savolainen 1995b). Tuloksia ei suoraan voikaan yleistää kaikkia samaan ikäkohorttiin kuuluvia
suomalaisia ikääntyneitä koskeviksi. Havainnot toimintaan aktivoitumisesta puolestaan
perustuvat opettajaeläkeläisten ryhmää laajempaan ikääntyneiden mediapäiväkirjan kirjoittajien joukkoon. Toimintaan aktivoitumista koskevien tutkimustulosten yleistettävyys
on tämän vuoksi opettajaeläkeläisten informaatiokäytännöistä ja mediarepertuaarien muutoksista saatuja tuloksia parempi.
Arvioitaessa käytettyjen tutkimusmenetelmien kykyä valottaa tutkittavia ilmiöitä joudutaan punnitsemaan eri menetelmien osuutta saatuihin tutkimustuloksiin. Tutkimuksen
pääasiallisina aineistoina voidaan pitää haastatteluja ja mediapäiväkirjoja. Muut triangulaatiossa käytetyt menetelmät tukevat näitä päämenetelmiä ja niiden avulla kyetään tuomaan esille ikääntyneiden informaatiokäyttäytymiseen liittyviä ilmiöitä sekä varmentamaan yhdellä menetelmällä saatuja tuloksia.
Haastattelurunko (Liite 2) osoittautui pääosin onnistuneeksi, ja sen mukaisesti etenevät
vuorovaikutustilanteet toteutuivat suunnitellusti. Haastatteluteemoja voi jälkeenpäin kritisoida siitä, että ne antoivat opettajaeläkeläisiille mahdollisuuden kertoa elämänkulustaan
omaehtoisesti ilman että aihepiiriä rajattiin riittävästi informaatiokäyttäytymiseen. Osaa
kerronnasta ei ole tämän vuoksi mahdollista hyödyntää tutkimuksessa. Esimerkiksi opettajaksi kouluttautumisesta ja opettajana toimimisesta informantit kertoivat vuolaasti ilman
että tällainen aineisto auttoi ratkaisemaan asetettuja tutkimusongelmia. Toisaalta haastatteluaiheiden tarkka rajaus tai keskustelun rajoittaminen olisi voinut tehdä haastateltavista
liian pidättyväisiä.
Menetelmätriangulaatiota arvioitaessa on kysyttävä, miten eri menetelmien yhdistämisessä onnistutaan niin, etteivät tutkimustulokset perustu eklektisesti ja sattumanvaraisesti
hyödynnettyyn yhteen menetelmään tai vain joihinkin käytetyistä menetelmistä. Tämän
tutkimuksen kulun olen edellä raportoinut siten, että tulosten perustana olevan empiirisen
aineiston käyttö on esillä läpinäkyvästi. Tämän takia esimerkiksi opettajaeläkeläisten ja
mediapäiväkirjan kirjoittajien autenttisille lainauksille olen antanut verrattain paljon tilaa.
Lisäksi opettajaeläkeläisten lauseentäydennyksistä on sanatarkkoja esimerkkejä.
Tutkimusprosessin menetelmätriangulaatiota arvioitaessa keskeinen kriittinen huomio
kohdistuu naturalistiseen lähestymistapaan. Sen mukaan informanttien ymmärretään
kuvaavan sosiaalista todellisuutta sellaisena kuin he sen kokevat. Vaikka gerontologinen
elämäntarkastelua hyödyntävä tutkimus puoltaa naturalistisen lähestymistavan käyttöä,
tutkimus olisi saanut todennäköisesti syvyyttä, jos olisin tulkinnut informanttien narratiiveja esimerkiksi diskurssianalyyttisesti tai etnometodolodgisesti. Haastattelujen ja media-
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päiväkirjojen kerronnasta olisi ollut mahdollista eritellä esimerkiksi kerronnan rakenteita
tai analysoida narratiivien esittämiskonteksteja. Ylipäätään sen pohtiminen diskurssianalyyttisesti, millaisia representaatioita menneestä ja nykyisestä informaatiokäyttäytymisestä esitetään, olisi tuonut MITÄ-näkökulman rinnalle siitä tässä tutkimuksessa syrjemmälle jääneen MITEN-näkökulman. Toisaalta McKenzien informaatiokäytäntöjen mallin
soveltaminen tai toimintaan aktivoitumisen ilmiön tunnistaminen ikääntyneiden informaatiokäyttäytymisestä ei edellytä kerronnan analysointia diskurssianalyyttisesti. Asetettamieni tutkimusongelmien ratkaisemiseen riittääkin se, että haastateltuja opettajaeläkeläisiä ja mediapäiväkirjan kirjoittajia pidetään kykenevinä kuvaamaan arkista toimintaansa uskottavasti. Jos olisin tekemässä menetelmävalintoja uudelleen, harkitsisin kuitenkin myös muuta kuin naturalistista lähestymistapaa.
Saatuani tutkimusprosessin nyt päätökseen voin olla tyytyväinen siihen, että toteutunut
tutkimusmenetelmien triangulaatio on tullut kokeilluksi. Siinä lauseentäydennysten ja
itsearviointitehtävän käyttö oli informaatiotutkimuksen alalla kokonaan uutta. Tutkimusprosessi on opettanut, että eri menetelmien käyttö samassa tutkimuksessa auttaa ymmärtämään ja selittämään tutkittavia ilmiöitä syvällisemmin kuin olisi mahdollista käytettäessä
vain yhtä tai kahta tutkimusmenetelmää. Aineistojen analyysin tulokset vahvistavat toisiaan, ja eri menetelmien käyttö lisää myös laadullisen analyysin tulosten luotettavuutta.

6.3 Tutkimuksen tulosten luotettavuuden arviointia
Tutkimus jakautuu kolmeen pääongelmaan, joihin saatuja tuloksia arvioin tutkimusongelma kerrallaan. Tarkastelujärjestys noudattaa tutkimusprosessin etenemistä. Elämänkulun
aikaisten mediankäytön repertuaarien muutosten ja informaatiokäytäntöjen tutkiminen
suuntasivat huomiotani toimintaan aktivoitumisen problematiikkaan. Paneutuminen siihen ei olisi ollut mahdollista ilman tutkimusprosessin aiempia vaiheita.

6.3.1 Informaatiokäyttäytymisen muutokset elämänkulun aikana
Tutkittavat opettajaeläkeläiset ovat eläneet aikana, johon liittyy suorastaan dramaattista
viestintävälineiden kehitystä ja monia muutoksia ihmisten arkisessa informaatiokäyttäytymisessä. Pelkistetyimmillään opettajaeläkeläisten lapsuuden kotiin ei tullut edes sanomalehteä eikä siellä ollut radiota, ja television aika tuli vasta pari vuosikymmentä radion
yleistymisen jälkeen. Edelleen kehitys on johtanut opettajaeläkeläisten elinaikana siihen,
että painetun aineiston ja perinteisten radion ja television ohella Internetin käyttö on tullut osaksi eläkkeellä olon arkista informaatiokäyttäytymistä.
On todennäköistä, etteivät kaikki opettajaeläkeläisten muistikuvat jopa kymmenien
vuosien takaisista tapahtumista ole täysin luotettavia. Haastateltavat ovat myös voineet
unohtaa asioita, joilla saattaisi olla merkitystä yksilöiden elämänhistorian tai tutkimusongelmien ratkaisemisen kannalta. Nämä opettajaeläkeläisten mediankäytön ja mediarepertuaarien muotoutumisen kuvausten luotettavuuteen vaikuttavat seikat on otettava huomioon arvioitaessa narratiivista elämäntarkastelua. Onkin syytä painottaa, että gerontologi-
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sessa elämäntarkastelussa tutkittavat henkilöt antava aiemmille kokemuksilleen merkityksiä ja arvioivat mennyttä elämäänsä haastattelutilanteessa. Tämän vuoksi opettajaeläkeläisten muistikuvien yhtäpitävyys historiallisten tosiasioiden kanssa ei ole ratkaisevaa,
vaan sitä tärkeämpiä ovat muistikuvien kyky valottaa tutkittavia ilmiöitä sekä haastateltujen niille antamat merkitykset tutkimusajankohtana.
Sanomalehti osoittautui kuuluneen pisimpään opettajaeläkeläisten arkielämään sekä
suunnitelmallisen tiedonhankinnan että satunnaisen tiedonsaannin merkityksessä. Tämä
tutkimus vahvisti sanomalehden lukemisesta tehtyjen viimeaikaisten tutkimusten tuloksia,
joissa Kärki (2004) ja Hujanen (2000) ovat osoittaneet sanomalehden lukemisen kuuluvan elämänmittaisesti useimpien suomalaisten arkeen. Tämän tutkimuksen opettajaeläkeläiset vahvistavat myös Kärjen ja Hujasen esittämät arviot maakuntalehden merkityksestä paikallisuuden ja yhteisöllisyyden luojana Suomessa.
Tutkittavat opettajaeläkeläiset liittävät erottamattomasti maakunnan ykkössanomalehden omaan päivänkulkuunsa. Yhdeksi eläkkeellä olon alkuvaiheen myönteisimmistä asioista nousee sanomalehden nautinnollisen lukemisen kyseenalaistamaton rutiini.
Aikakauslehtien ja kirjojen lukemisen määrä on vaihdellut tutkittavien eri elämänvaiheissa ja suuntautunut eri ikävaiheissa eri tavoilla. Tutkimustuloksissa on kiinnostavaa se,
että eläkkeelle siirtymisen alkuvaiheessa erityisesti aikakauslehdet ovat mediarepertuaarissa runsaammin edustettuina kuin kolme vuotta eläkkeellä olon jälkeen. Tätä mediarepertuaarien pelkistymistä opettajaeläkeläiset selittivät muun muassa sillä, että he arvioivat
tulleensa lukijoina entistä kriittisemmiksi. Yhdeksi aikakauslehtien tilaamiseen ja lukemiseen ikääntyneitä motivoivaksi syyksi paljastui tässä tutkimuksessa lehdestä saatava käytännöllinen tieto. Hermes (1997, 31–39) on aiemmin tutkimuksessaan osoittanut tämän
saman syyn perusteluksi naistenlehtien lukemiselle.
Merkittäviä muutoksia ikääntyneiden tutkittavien elämänkulun aikaisessa mediankäytössä ovat aiheuttaneet sähköisen viestinnän muutokset. Niistä keskeisimpiä ovat radio- ja
televisiolähetysten alkaminen sekä Internetin käytön yleistyminen. Tässä tutkimuksessa
saadut tulokset noudattavat pääosin tendenssiä, jonka mukaisesti uusien kanavien käyttöönotto ja tiedonlähteiden omaksuminen ovat edenneet opettajaeläkeläisten keskuudessa
samaa vauhtia kuin he arvioivat Suomessa yleisesti tapahtuneen (vrt. Yleisradio, 1996,
21–26, 133–141). Poikkeuksiakin joukkoon mahtuu. Esimerkiksi tekniikasta kiinnostuneena yksi haastatelluista opettajaeläkeläisistä hankki televisiovastaanottimen ensimmäisten joukossa. Yhden haastatellun mediarepertuaarista televisio puuttuu kokonaan. Mediarepertuaarien muotoutuminen heijastaa siten yksilöiden kiinnostusta uusien teknologioiden omaksumiseen, mutta myös heidän elämänkatsomustaan ja arvovalintojaan.
Tässä tutkimuksessa tuli esille se, millaiseen yksilöiden elämänkululliseen jatkumoon
2000-luvun alun radionkuuntelu voidaan liittää. Sellaisena se täydentää esimerkiksi Alasuutarin (1993) tutkimusta radion kuuntelun tilanteista suomalaisten arjessa. Hänen tarkastelustaan tutkittavien koko elämänkulun mittainen näkökulma puuttuu. Yhtenä johtopäätöksenään Alasuutari (1993, 73) tulkitsee radion liikkuvien ja aktiivisten, työtä tai
jotain muuta kuuntelun lomassa tekevien ihmisten joukkoviestimeksi. Samalla kun tähän
näkemykseen on helppo tämän tutkimuksen tulosten perusteella yhtyä, menisin vieläkin
pidemmälle. Radiolla on myös mahdollisuus aktiivisesti antaa virikkeitä ja osallistumismahdollisuuksia ikääntyneille eli aktivoida heitä toimintaan. Siinä yhteiskunnan rahoittamat radiokanavat ovat etulyöntiasemassa, sillä tutkittavat eivät juuri kuunnelleet kaupallisia radiokanavia.
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Television katselusta saamani tulokset toistavat yleispiirteiltään aiempia tuloksia suomalaisten mediankäytöstä. Niissä televisio näyttäytyy sekä tiedon että viihteen kanavana,
josta Yleisradion TV1 ja TV2 sekä MTV3 ovat katsotuimmat (vrt. Alasuutari 1991, 1992,
1999, Savolainen 1995b, Karisto & Konttinen 2004, Yleisökertomus 03 2004).
Tämän tutkimuksen elämänkulullisessa viitekehyksessä korostui televisionkatselun
sosiaalinen merkitys. Lapsiperheissä koolla saatettiin olla koko perheenä, ja eläkeläisenä
televisiota katseltiin puolison kanssa yhdessä. Tutkijana jouduin jopa esittämään hypoteettisen kysymyksen, olisiko arkista informaatiokäyttäytymistä perustellumpaa tutkia
ihmisten yhteisenä aktiviteettina eikä yksilöiden toimintana. Näissä pohdinnoissani lähestyn Morleyn (1986) näkemyksiä television käytön sosiaalisista muodoista, joissa television katselua pidetään perheen yhteisenä tekemisenä. Koti ikääntyneiden arjen informaatiokäyttäytymisen fyysisenä paikkana osoittautui tässä tutkimuksessa niin keskeiseksi,
että perheen ja parisuhteen ohella myös kodin merkitystä tulisi jatkossa tarkastella informaatiotutkimuksen alan tutkimuksissa.
Opettajaeläkeläisten tapa oikeuttaa katsomiskokemustaan moralisoivalla puhetavalla
tuli esiin tämän tutkimuksen narratiiveissa (vrt. Alasuutari 1999, 11). Uutta aiempiin
tuloksiin verrattuna on se, että elämänkulun näkökulmasta tässä tutkimuksessa nousivat
esiin gerontologisesti kiinnostavat puhetavat. Esimerkiksi viihteellisten tietokilpailujen
katsomista televisiosta opettajaeläkeläiset saattoivat perustella sillä, että he pitivät sitä
oivalluskykyä testaavana ja dementoitumista estävänä aivojumppana. Tällainen informaatiokäyttäytymisen eri piirteiden oikeuttaminen ikääntymiseen liittyvin argumentein kuului
myös esimerkiksi sanaristikkojen ratkomiseen sekä naistenlehtien terveyttä käsittelevien
artikkelien lukemiseen.
Internetin käytön yleistyminen 2000-luvun alkuvuosina oli television yleistymistä
Suomessa 1960-luvulla vastaava radikaalisti yksilöiden informaatiokäyttäytymistä muovaava yhteiskunnallinen muutos opettajaeläkeläisten elämänkulun aikana. Tässä tutkimuksessa kykenin osoittamaan sen, miten vuodesta 2001 lähtien opettajaeläkeläisten
asennoituminen Internetiin muuttui myönteisemmäksi tultaessa tutkimusajanjakson toiseen vaiheeseen vuonna 2004.
Esimerkiksi Hiltin ja Lipschultzin (2004) sekä Aulan ja Käen (2005) tutkimuksista,
jotka käsittelevät ikääntyneiden Internetin käyttöä, elämänkulullinen näkökulma puuttuu.
Tämän vuoksi niissä ei ole mahdollista osoittaa sitä, millaiseen ikääntyneiden informaatiokäyttäytymisen kokonaisuuteen, eli eri kanavien ja tiedonlähteiden vuorovaikutteiseen
todellisuuteen, Internetin käyttö sijoittuu aiemman elämänkulun ja nykyisyyden osalta.
Tämän tutkimuksen opettajaeläkeläiset eivät ole Internetin käyttäjinä tulleet osaksi
sentyyppisiä virtuaalisia yhteisöjä, joissa Kanayaman (2003) tutkimat japanilaisvanhukset
toimivat. Heille Internet muodostaa virtuaalisesti rakennetun sosiaalisen tilan, joihin liittyy monimuotoista informaatiokäyttäytymistä. Japanilaisessa kulttuurissa se voi ilmetä
esimerkiksi haikujen julkaisemisena toisten ikääntyneitten luettavaksi Internetissä, mutta
myös aiempien ja nykyisten elämänkokemusten jakamisena virtuaalisesti toisten kanssa.
Nähtäväksi jääkin, mihin suuntaan kehitys Suomessa menee ja millaisiin virtuaalisiin
yhteisöihin ikääntyneet osallistuvat tulevaisuudessa.
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6.3.2 Informaatiokäytännöt eläkkeellä oltaessa
Toisena tutkimusongelmanani oli selvittää, millaista on ikääntyneiden informaatiokäyttäytyminen ja millaisia informaatiokäytäntöjä siinä esiintyy eläkkeelle siirtymisen vaiheessa. Teoreettisena jäsennyksenä on McKenzien informaatiokäytäntöjen mallin 1) aktiivinen etsintä, 2) aktiivinen seuranta, 3) kohdentumaton havainnointi ja 4) informaation
saaminen toisen henkilön kautta. Sen lisäksi olen pyrkinyt osoittamaan, millaisia yhteyksiä eri informaatiokäytännöillä on keskenään.
Tiedonhankinnan kohdistuminen henkilölähteisiin informaation aktiivisessa etsinnässä
oli ennakoitavissa aiempien tutkimusten perusteella (Chen & Hernon 1982, Julien &
Michels 2004). Tässä tutkimuksessa vahvistuikin ikääntyneiden osalta muiden muassa
Shenton ja Dixonin (2003) tutkimuksen tulos, jonka mukaan tavallisimmin turvaudutaan
saatavilla oleviin lähteisiin, kuten perheenjäseniin ja sukulaisiin, seuraavaksi tiedonhankkijan kanssa samantapaisessa tilanteessa oleviin ihmisiin ja vasta kolmantena asiantuntijoihin. Elämänkulun aikana muodostuneiden henkilöverkostojen takia opettajaeläkeläisten oli kuitenkin Shentonin ja Dixonin tutkimia nuoria helpompi löytää asiantuntijoina
pitämiään henkilöitä ja olla heidän kanssaan vuorovaikutuksessa.
Opettajaeläkeläiset kääntyivät asiantuntijoiden puoleen huomattavasti harvemmin kuin
etsivät aktiivisesti informaatiota mediasta. Heidän mediankäyttöään tutkimusajanjakson
aikana voidaan pitää perinteisenä, sillä lehdistä ja televisiosta etsittiin aktiivisesti informaatiota itseä kiinnostavista aihepiireistä, mutta suurelta osin niiden tiedonvälitystä seurattiin rutiininomaiseksi. Poikkeuksena on teksti-tv, jonka käyttöä informaation aktiiviseen etsintään ei aiemmin ole osoitettu ikääntyneitä käsittelevissä tutkimuksissa. Vaikka
teksti-tv:n käyttö voi olla myös informaation aktiivista seurantaa, tämän tutkimuksen narratiiveissa teksti-tv esitetään erityisesti informaation aktiivisen etsinnän kanavana. Lisäksi
vahvistuu se käsitys, että tutkittavat kokevat teksti-tv:n ajantasaiseksi ja helppokäyttöiseksi mediaksi.
Internetin palvelut eivät tutkimuksen aineiston keruun aikana olleet vielä vakiintuneet
osaksi kaikkien opettajaeläkeläisten arkista informaatiokäyttäytymistä. Tämän vuoksi tutkimus ei tuottanut merkittävästi tietoa ikääntyneiden Internetiä hyödyntävästä informaation aktiivisesta etsinnästä. Tässä yhteydessä voidaan kuitenkin todeta, että ne opettajaeläkeläiset, jotka olivat käyttäneet kirjastopalveluja Internetin kautta, olivat niihin tyytyväisiä. Heidän käyttökokemuksensa rajoittui kuitenkin yksinomaan tiedonhakuihin aineistotietokannasta. Opettajaeläkeläisten halukkuus informaation aktiivisen etsinnän mahdollistavan digitaalisen kirjaston toimintatapojen omaksumiseen ja niiden käyttöön oli lähes
poikkeuksetta olemassa. Halukkuuden edellytyksenä suurin osa tutkittavista piti palveluiden säilymistä pääosin maksuttomina.
Informaation aktiiviselle seurannalle ominainen sopivan tiedonlähteen tunnistaminen
ja silmäily perustuvat yksilön aiempiin kokemuksiin ja tottumuksiin. Sen vuoksi suuri osa
tämäntyyppisestä tiedonhankinnasta voidaan tulkita rutiininomaisiksi ja arkipäiväistyneiksi käytänteiksi. Tässä tutkimuksessa sellaista on esimerkiksi televisio- ja radiouutisten seuraaminen yleisesti tai sitä spesifimmin kunnallisen päätöksenteon seuraaminen
pöytäkirjoista Internetin sivuilta. Jälkimmäisessä tapauksessa informaation aktiivinen
seuranta liittyy opettajaeläkeläisten aiempaan ammatilliseen toimintaan, mikä selittää
kiinnostusta nimenomaan opetuslautakunnan päätöksentekoa kohtaan. Yksilön elämänkulku informaatiokäyttäytymiseen vaikuttavana näkökulmana osoittautui tutkimuksessa
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tarpeelliseksi ja perustelluksi siten myös tässä yhteydessä. Saman voi todeta myös muusta
informaation aktiivisesta seurannasta, joka suuntautuu usein vuosia ja jopa vuosikymmeniä samoina pysyneisiin aihepiireihin.
Informaation aktiivista seurantaa aikaan saaviksi aihepiireiksi osoittautuivat tässä tutkimuksessa tietokilpailujen seuraaminen televisiosta sekä terveysviestinnän seuraaminen
useista eri kanavista. Molempia voi perustella gerontologisesti. Tutkittavat itse pitivät tietokilpailuja viihteen ohella myös eräänlaisena aivojumppana. He myös arvioivat ikääntyessään tarvitsevansa aiempaa enemmän tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista. Kolmantena
gerontologisena huomiona voi pitää tapaa seurata television ja radion voimisteluohjelmia. Niiden aktiivisen seuraamisen informaatiokäytäntöön liittyy myös konkreettista toimintaan aktivoitumista.
Kohdentumattoman havainnoinnin informaatiokäytännön tutkiminen osoittautui metodisesti haastavaksi. Vaikka opettajaeläkeläisillä heidän omien sanojensa mukaan oli ollut
tilanteita, joissa he olivat onnekkaasti ja ennakoimattomasti päätyneet erilaisille tiedonlähteille, he eivät kyenneet palauttamaan mieleensä moniakaan tällaisista episodeista.
Edes ns. kriittisten tapausten -menetelmän avulla ei kohdentumatonta havainnointia
kuvaavien narratiivien määrä noussut merkittävästi.
Henkilölähteet osoittautuivat tässä tutkimuksessa keskeiseksi kohdentumattoman
havainnoinnin kannalta, minkä myös McKenzie (2003b, 34–35) on osoittanut. Opettajaeläkeläiset saivat muun muassa kirja- ja ohjelmasuosituksia tällä tavoin. Yksittäisiä episodeja enempää ei onnekkaita ja ennakoimattomia päätymisiä tiedonlähteille painetun
median ja Internetin kautta tullut esille tässä aineistossa.
Uutta tutkimustietoa sain radion mahdollisuuksista kohdentumattoman havainnoinnin
informaatiokäytännön toteutumisessa. Tutkittavista ne, joille radio oli televisiota merkittävämpi kanava, kuvasivat onnekkaiden ja ennakoimattomien informaation saannin episodeja ja pitivät sitä yhtenä radionkuuntelun eduista. McKenzie ei omassa tutkimuksessaan
huomannut radion passiivisen kuuntelun mahdollistavan kohdentumatonta havainnointia.
Informaation saamisessa toisen henkilön kautta korostuu se, että ihminen itse ei ole
aloitteellinen vaan hän saa informaation jonkun välittäjän kautta. Tällaista välittäjää voidaan kutsua myös portinvartijaksi (vrt. McKenzie 2003b, 27). Opettajaeläkeläisten arkisessa informaatiokäyttäytymisessä tämän informaatiokäytännön yleisimmiksi ja merkittävimmiksi arvioiduiksi esiintymisyhteyksiksi osoittautuivat parisuhde ja perhe. Niissä
puolisot ja mahdollisesti muutkin perheenjäsenet jakavat keskenään informaatiota, jota
vastaanottaja ei aktiivisesti itse ole etsinyt, seurannut eikä myöskään saanut kohdentumattomalla havainnoinnilla. Myös muissa sosiaalisissa tilanteissa ikääntyneet luonnollisesti
voivat saada informaatiota toisten välittämänä.
Tässä tutkimuksessa sanomalehden vaihtaminen päivittäin naapurin kanssa osoittautui
säännönmukaiseksi tavaksi saada informaatiota toisen henkilön kautta. Informaatiota
välittyi sekä saadusta aineistoista että keskustelun osapuolten vuorovaikutustilanteista.
Tämän lisäksi aineiston kierrätys voi luoda siteitä sukupolvien välille. Voidaan pitää
gerontologisesti tärkeänä sitä, että ikääntyneet vanhemmat voivat tällä tavoin informaatiokäyttäytymisessään pitää säännöllisesti yhteyttä lapsiinsa ja lastenlapsiinsa.
Millaisia yhteyksiä eri informaatiokäytännöillä sitten on keskenään? Informaatiokäytäntöjen mallin kehittänyt McKenzie (2003b) on mielestäni liiaksi sitoutunut mallin
perustana olevaan empiiriseen tutkimukseen kaksosia odottaneiden naisten tiedonhankinnasta. Sen takia hän ei kykene tarpeeksi irrottautumaan tavoitteellisen tiedonhankinnan
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kysymyksenasettelusta. Tämän takia kohdentumaton havainnointi ja informaation saaminen toisen henkilön kautta eivät täsmenny mallissa yhtä selkeästi kuin varsinaiset tiedonhankintaa koskevat aktiivisen etsinnän ja aktiivisen seurannan informaatiokäytännöt.
Myös eri informaatiokäytäntöjen keskinäisen vuorovaikutuksen eritteleminen edellyttää
mielestäni informaatiokäytäntöjen mallin kehittämistä uusien empiiristen tutkimusten
perusteella.
McKenzien (2003b, 26) informaation aktiivisesta etsinnästä esittämät vuorovaikutuksen toteuttamistavat, kuten kysymyslistojen käyttö, ovat myös liian spesifejä eivätkä sellaisenaan sovellu kaikkien kanavien ja tiedonlähteiden käyttöön. Informaatiokäytännöistä
informaation aktiivinen seuranta, kohdentumaton havainnointi ja informaation saaminen
toisen henkilön kautta esitetään mallissa vuorovaikutuksen toteuttamistavoiltaan yleisluonteisesti havainnoimisena ja kuuntelemisena. Etuna siinä on laaja sovellettavuus eri
kanaviin kohdistuvaan informaatiokäyttäytymiseen. Heikkoutena puolestaan on pitäytyminen sellaisella deskriptiivisellä tasolla, joka ei auta selittämään tutkittavia ilmiöitä juuri
arkiselityksiä syvällisemmin.
Edellä esittämäni informaatiokäytäntöjen kritiikki huomioon ottaen voidaan arvioida
sitä, millaista vuorovaikutusta eri informaatiokäytäntöjen kesken oli opettajaeläkeläisten
arkisessa informaatiokäyttäytymisessä. Tulokseksi sain sen, että suunnitelmallinen tiedonhankinta ilmenee iteratiivisesti informaation aktiivisen etsinnän ja aktiivisen seurannan jatkuvana vuorovaikutuksena. Liikkumista näiden informaatiokäytäntöjen välillä
tapahtuu molempiin suuntiin, ja se toteutuu kanava- ja lähdespesifisti painetun ja sähköisen median kontekstissa. Satunnainen tiedonsaanti puolestaan ilmenee siten, että kohdentumaton havainnointi ja informaation saaminen toisen henkilön kautta voivat johtaa suunnitelmallisen tiedonhankinnan informaatiokäytäntöihin. Liikkuminen informaatiokäytännöissä päinvastaiseen suuntaan on sekin mahdollista. Nämä tulokset ovat yhteneviä sen
kanssa, mitä Wilson (1977, 41–45) esitti intressi – huoli – huolehtiminen-mallissaan.

6.3.3 Toimintaan aktivoituminen osana ikääntyneiden mediankäyttöä
Hakemalla ratkaisua kolmanteen tutkimusongelmaan, millaista mediankäyttöön liittyvää
toimintaan aktivoitumista ikääntyneillä on eläkkeellä oltaessa, olen pyrkinyt käsitteellistämään ja tutkimaan aiemmin tutkimatonta ilmiötä. Tällaista yritystä voi pitää haasteellisena. Ilman opettajaeläkeläisten informaatiokäyttäytymisen analysoimista informaatiokäytäntöjen mallin avulla en todennäköisesti olisi kohdannut sitä problematiikkaa, jollaiseksi toimintaan aktivoituminen tarkentui tutkimusprosessin kuluessa.
Tässä tutkimuksessa osoitin, että ikääntyneet ovat aktiivisia mediankäyttäjiä ja aktivoituvat monin tavoin ollessaan vuorovaikutuksessa eri kanavien ja tiedonlähteiden kanssa.
Tuloksena esittämäni 15:n toimintaan aktivoitumisen analyysiluokan ilmiöt kuuluvat suomalaisten ikääntyneiden arkiseen informaatiokäyttäytymiseen.
Suomalaisten ikääntyneiden toimintaan aktivoituminen liittyy yleisluonteisesti päiväohjelman organisointiin, ravintoon, liikuntaan ja terveyteen, sisustamiseen ja puutarhan
hoitoon, taloudelliseen toimintaan, kielitaidon ylläpitämiseen, tiedonhankintaan toimintaan aktivoitumisena sekä mediaan oman toiminnan taustana.
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Konkreettisen toimintaan aktivoitumisen analyysikategoriat ilmenevät kirjastossa ja
kahvilassa käymisen, ilmaisjakelulehtien noutamisen, yhteiskunnalliseen keskusteluun
osallistumisen, aineiston vaihdon, lainaamisen ja kierrätyksen, sanaristikoiden, kilpailujen ja pelaamisen, ääneen lukemisen, aineiston tallentamisen ja hiljentymisen ilmiöissä.
Tutkimuksessa olen kyennyt osoittamaan, että mediankäyttö ei ole passiivista, vaan se
vaikuttaa moniin arjen toimiin. Toimintaan aktivoituminen ilmenee kiistattomasti sekä
opettajaeläkeläisten pitkittäisaineistossa että Yksi päivä mediaa -aineistossa. Vaikka informaatiokäyttäytymiseen liittyvän toimintaan aktivoitumisen ja koetun hyvinvoinnin välistä
yhteyttä en sinänsä tutkinutkaan, ikääntyneet ihmiset arvioivat mediankäyttöön liittyvää
toimintaan aktivoitumista myönteisesti. Tämän tutkimuksen perusteella toimintaan aktivoituminen voidaan pitää potentiaalisesti hyvinvointia ylläpitävänä informaatiokäyttäytymisenä. Omaehtoinen mediankäyttö voi vahvistaa ikääntyneiden kokemusta aktiivisesta
elämänotteesta ja hyvästä kognitiivisesta toimintakyvystä.
Haastattelu- ja mediapäiväkirja-aineistojen pohjalta muodostuvaa myönteistä kuvaa
toimintaan aktivoitumisesta on tarkasteltava myös kriittisesti. Koska tässä tutkimuksessa
keskityin myönteisinä koettuihin mediankäytön puoliin, esimerkiksi television katselun
mahdollinen passivoiva vaikutus tai muilla tavoin vahingolliset toimintamallit, kuten
median aiheuttama addiktio tai psyykkisesti kuormittava informaation saanti, jäävät lähes
huomiotta. On mahdollista, että mediankäytöstä olisi paljastunut tällaisia puolia jollakin
muulla kuin tässä tutkimuksessa soveltamallani tutkimusotteella.
Tutkimus osoitti, että vuorovaikutus osana mediankäyttöä ilmenee arkisina toimintoina
ja yhdistää muun muassa eri-ikäisiä ihmisiä yhteistoimintaan. Ikääntyneet saattavat myös
itse vaikuttaa parisuhdettaan ja perhepiiriään laajemmin toisiin ihmisiin muun muassa
osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun.
On huomattava, että kerätessäni aineistoa vuosina 2001 ja 2004 Internetin käyttö ei
vielä ollut niin yleistä ikääntyneiden keskuudessa kuin se on ollut sen jälkeen. Niin sanottuun perinteiseen mediaan liittyvä vuorovaikutteisuus tämän tutkimuksen ikääntyneiden
arkisessa informaatiokäyttäytymisessä herättää kysymään, synnyttääkö Internetin käyttö
nimenomaan ikääntyneiden omia virtuaalisia yhteisöjä myös Suomessa (vrt. Kanayama
2003).
Toimintaan aktivoitumisen problematiikka on informaatiotutkimuksellisesti kiinnostava ja uusi näkökulma arjen informaatiokäyttäytymisen tutkimukseen. Sen lisäksi toimintaan aktivoitumista voidaan tarkastella viestinnän tutkimuksen näkökulmasta esimerkiksi käyttötarkoitus- ja reseptiotutkimuksen ilmiönä. Toimintaan aktivoitumisen kohdistuminen ikääntyneisiin suomalaisiin asemoi tämän tutkimuksen näiden kahden tieteenalan
lisäksi gerontologiaan ja pyrkii osoittamaan, että sen piirissä ikääntyneiden arkea on
perusteltua tutkia myös informaatiokäyttäytymisen näkökulmasta.

6.4 Johtopäätöksiä ja jatkotutkimuksen aiheita
Parhaimmassakin mediankäytön tutkimuksessa joudutaan toteamaan tutkimusraporttia
laadittaessa se, miten joillakin tutkimustuloksilla on arvoa lähinnä menneisyyden dokumentointina. Myös tämä tutkimus 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen alun ikääntyneiden informaatiokäyttäytymisestä, esimerkiksi heidän Internetin käytöstään, on osit-
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tain kuvausta taakse jääneestä menneisyydestä. Haasteellista ikääntymistutkimusta on
kuitenkin perusteltua tehdä, vaikka informaatiokäyttäytymisen tutkija joutuu kohtaamaan
muutosten nopeuden sekä yhteiskunnan ikääntymiskehityksessä että mediaympäristössä.
Tämä tutkimusprosessi osoitti, että arkielämän tutkiminen informaatiotutkimuksessa
on tarpeellista ja että siitä voidaan saada kiinnostavaa uutta tietoa. Esitän informaatiokäyttäytymisestä uudenlaisen, esimerkiksi Chatmanin, Savolaisen ja Williamsonin esikuvista poikkeavan, teoreettisen viitekehyksen, johon sisältyy yksilön elämänkulku. Chatmanin (1992) viitekehyksessä painottuu yksilön sosiaalinen ympäristö, jollainen hänen
empiirisessä tutkimuksessaan muodostui eläkkeellä olevien naisten joukosta. Savolaisen
(1995a,b) viitekehyksessä keskeistä on elämäntapa, jota hän on tutkinut teollisuustyöntekijöiden ja opettajien haastatteluja vertaamalla. Sekä Chatmanin että Savolaisen viitekehyksistä puuttuu elämänkulun näkökulma. Sama koskee myös ikääntyneiden ihmisten tiedonhankintaa tutkineen Williamsonin (1998, 2005) informaatiokäyttäytymisen ekologista
mallia. Hänen mallinsa perustuu ikääntyneiltä ihmisiltä kerättyyn tutkimusajankohdan
informaatiokäyttäytymistä kartoittavaan empiiriseen aineistoon.
Tämä tutkimuksella olen kyennyt osoittamaan, että McKenzien (2003b) informaatiokäytäntöjen malli soveltuu yleiseksi arkielämän informaatiokäyttäytymisen jäsennykseksi. Eri informaatiokäytännöt ovat erotettavissa toisistaan McKenzien teoreettisen mallin mukaisesti. Sovellettaessa mallia mediankäytön analyysiin on selvää, että informaation saaminen toisilta ihmisiltä ei ole yhtä keskeinen kuin muut informaatiokäytännöt.
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat McKenzien mallin puutteellisuuden: siihen ei
kuulu informaatiosta pidättäytymisen informaatiokäytäntöä. Jotta malli voisi tavoittaa
yksilön informaatiokäyttäytymisen mahdollisimman monipuolisesti, informaatiosta pidättäytymisen informaatiokäytäntö olisi tämän tutkimuksen empiirisen aineiston perusteella
välttämättä lisättävä siihen.
Hyvän lähtökohdan informaatiosta pidättäytymisen informaatiokäytännön hahmottamiseen antavat Chatmanin (1985, 1991a,b 1992, 1999, 2000) empiirisiin tutkimuksiin
perustuvat käsitykset. Hän on laajentanut informaatiokäyttäytymisen tutkimusta small
world - ja life in the round -malleissa muun muassa tiedon salaamisen ja yhteisön jäsenten
vilpillisyyden sekä informaatioköyhyyden tarkastelemiseen. Informaatiosta pidättäytymisen tematiikka voidaan nähdä myös osana laajaa keskustelua informaation käyttöön saamisen esteistä (ks. Wilson 1997).
Esitän McKenzien malliin lisättäväksi informaatiosta pidättäytymisen informaatiokäytännön. Se toteutuu silloin, kun yksilö pyrkii tietoisesti välttämään tai ignoroimaan
jonkin kanavan tai tiedonlähteen välittämää informaatiota. Tätä aspektia ei tähän mennessä ole tarpeeksi otettu huomioon informaatiotutkimuksessa. Onkin huomattavasti
tavallisempaa, että tutkimuksissa on keskitytty voittopuolisesti kognitiivisena toimintana
käsitettyyn tiedonhankintaan, -hakuun ja tiedonkäyttöön (vrt. Heinström 2002, 8–24,
Hektor 2001, 52–57, Kari 2001, 36–42). Kuviossa 8 informaatiosta pidättäytymisen informaatiokäytäntö esitetään McKenzien (2003b, 26) malliin tapaan vaiheittaisesti: etääntymisenä tai pidättäytymisenä lähteestä tai kanavasta ja sitä seuraavana osattomuutena
informaatiosta.
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Yksilö kontekstissaan

Tapa

Vaihe

Informaatiosta
pidättäytyminen

Yhteyden ottaminen
lähteisiin ja kanaviin

Vuorovaikutus

Etääntyminen tai
pidättäytyminen
lähteestä tai kanavasta

Informaation saamatta
jääminen; osattomuus
informaatiosta

Kuvio 8. Informaatiosta pidättäytymisen informaatiokäytäntö.

Informaatiokäytäntöjen käsitettä tulisi soveltaa uusissa empiirisissä tutkimuksissa. Vasta
karttuva tutkimustieto voi osoittaa, vakiintuvatko informaatiokäytännöt alan teoreettisiksi käsitteiksi ja tulkitaanko niitä uusilla tavoilla. Samoin esittämäni informaatiosta pidättäytymisen informaatiokäytäntöä tulisi selvittää empiirisesti ja tarkentaa sitä saatujen tutkimustulosten perusteella. Tätä tarkoitusta varten esitän kuviossa 9 informaatiosta pidättäytymisen tavan lisäyksenä alkuperäiseen informaatiokäytäntöjen malliin.
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Yksilö kontekstissaan

Yhteyden ottaminen
lähteisiin ja kanaviin

Vuorovaikutus

Aktiivinen etsintä

Aktiivinen hakeutuminen
identifioidulle lähteelle
spesifillä
informaatiomaaperällä

Ennalta suunnitellun
kysymyksen
esittäminen, aktiiviset
kyselystrategiat, kuten
kysymyslistojen käyttö

Aktiivinen seuranta

Sopivan lähteen
tunnistaminen; silmäily
sopivalla
informaatiomaaperällä

Kysymyksen
esittämismahdollisuuden
tunnistaminen; aktiivinen
havainnointi ja
kuunteleminen

Kohdentumaton
havainnointi

Satunnaiset onnekkaat
kohtaamiset
ennakoimattomissa
paikoissa

Havainnointi tai
sattumalta kuuleminen
odottamattomissa
tilanteissa, tuttavien
kanssa jutteleminen

Informaation saaminen
toisen henkilön kautta

Tiedonhankkijana
tunnistetuksi tuleminen;
ohjautuminen lähteelle
portinvartijan kautta

Informaation saaminen,
kun joku toinen kertoo
asiasta

Informaatiosta
pidättäytyminen

Etääntyminen tai
pidättäytyminen
lähteestä tai kanavasta

Informaation saamatta
jääminen; osattomuus
informaatiosta

Tapa

Vaihe

Informaatiokäytännöt:
voidaan hyödyntää
vaihtoehtoisina
strategioina
törmättäessä
yhteyden ottamisen ja
viestinnän esteisiin

Kuvio 9. Informaatiokäytäntöjen täydennetty malli.

Informaatiotutkimuksen yhteyksiä gerontologiaan on siinä, miten arkinen informaatiokäyttäytyminen ja etenkin mediankäyttö osana sitä liittyvät onnistuvaan vanhenemiseen.
Tässä tutkimuksessa olen osoittanut, että mediankäyttö aktivoi ikääntyneitä toimintaan.
Jatkotutkimuksissa olisi selvitettävä, millaisia muutoksia Internetin käytön yleistyminen
on aiheuttanut. Samoin olisi tutkittava, millaisia muutoksia televisiotoiminnan digitalisoituminen aiheuttaa ikääntyneille. Tärkeä tutkimuskohde on myös vuorovaikutuksellisuu-
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den lisääntyminen eri kanavien käytössä. Tulevaisuudessa jatkuva kehitys liittyy mediakonvergenssiin eli sisältöjen, teknologian ja talouden/omistuksen yhdentymiskehitykseen. Nähtäväksi jää, miten tämä vaikuttaa ikääntyneiden arkiseen informaatiokäyttäytymiseen ja median kykyyn aktivoida heitä sekä toisaalta ikääntyneiden omaehtoiseen ja
hyvinvointia tukevaan mediankäyttöön.
Aineiston koodauksen perusteella muodostetut 15 toimintaan aktivoitumisen luokkaa
ovat yritys hahmottaa toimintaan aktivoitumisen ilmiöitä ikääntyneiden informaatiokäyttäytymisestä. Jatkotutkimuksissa olisi selvitettävä yksilöiden motivaation ja toimintaan
aktivoitumisen yhteyksiä, mistä avautuisi tärkeä näkökulma ikääntyneiden mediankäyttöön. Myös muiden väestöryhmien kuin ikääntyneiden mediankäytön toimintaan aktivoivaa merkitystä olisi vastaisuudessa tutkittava.
Eri informaatiokäytäntöjen ja toimintaan aktivoitumisen yhteyksien selvittäminen on
myös merkittävä jatkotutkimuksen aihe. Tällaisten yhteyksien analysoiminen edellyttää
tutkimukseni triangulaatiomenetelmällä saatuja yksityiskohtaisempia informanttien selontekoja arkielämän informaatiokäyttäytymisestä. Informaatiokäytäntöihin paneutuva haastattelu ja uudenlaisia menetelmällisiä lähestymistapoja edellyttävä havainnointi sopisivat
mahdollisesti tähän. Myös digitaalisen television ja Internetin käytön tutkimusmenetelmiä
tulisi vastaisuudessa kehittää.
Arkisen informaatiokäyttäytymisen sosiaalisen luonteen nykyistä yksityiskohtaisempi
analyysi voisi olla hedelmällistä, jos tarkasteltaisiin yksilöiden lisäksi myös parisuhdetta
ja perhettä. Tähän soveltuvia tutkimusmenetelmiä olisivat esimerkiksi pari- ja ryhmähaastattelut.
Tämä tutkimus on antanut tietoa siitä, miten mediankäyttö kuuluu suomalaisten ikääntyneiden eläkkeellä olon arkeen. Media on heille tärkeä. Se tarjoaa monipuolisia virikkeitä ja aktivoi toimintaan. Ikääntyneen väestönosan kasvava määrä haastaa selvittämään, miten yhteiskunnassa voitaisiin tukea ihmisten aktiivisen elämänotteen säilymistä
ja omaehtoista mediankäyttöä eläkkeellä oltaessa. Mediatarjonnan toimintaan aktivoiva
vaikutus olisi tämän vuoksi otettava aiempaan paremmin huomioon. Tämä asettaa uusia
haasteita toimittajille ja muille sisällöntuottajille sekä ikääntyneille itselleen mediankäytön vuorovaikutuksellisuuden lisääntyessä. Koska ikääntyneet ovat mediankäyttäjinä
aktiivisia, heidän informaatiokäyttäytymistään onkin tarkasteltava nykyistä kokonaisvaltaisemmin.

Lähteet
Agosto D & Hughes-Hassel S (2005) People, places, and questions: an investigation of the everyday
life information-seeking behaviors of urban young adults. Library & Information Science Research 27: 141–163.
Alasuutari P (1991) The value hierarchy of TV programs: an analysis of discourses in viewing habits.
Teoksessa: Alasuutari P, Armstrong K & Kytömäki J (toim) Reality and fiction in Finnish TV viewing, 35–62. Hakapaino, Helsinki.
Alasuutari P (1992) ”I’m ashamed to admit it but I have watched Dallas”: the moral hierarchy of television programmes. Media, Culture and Society 14: 561–582.
Alasuutari P (1993) Radio suomalaisten arkielämässä. Yle tutkimusraportti 3/1993, Helsinki.
Alasuutari P (1994) Laadullinen tutkimus. 3. painos. Vastapaino, Tampere.
Alasuutari P (1999) Introduction: three Phases of Reception Studies. Teoksessa: Alasuutari P (toim)
Rethinking the Media Audience, 1–21. Sage, London.
Allen T (1995) Managing the Flow of Technology: technology. 7. painos. The MIT Press, London.
Anderson T (2001) Situating relevance: exploring individual relevance assessments in context.
Information Research 6(2) URL: http://InformationR.net/ir/6-2/paper97.html [13.5.2004]
Atchley R (1976) The Sociology of Retirement. John Wiley and Sons, New York.
Atkinson R (2002) The Life Story Interview. Teoksessa: Gubrium J & Holstein J (toim) Handbook
of Interview Research: context and Method, 121–140. Sage, Thousand Oaks.
Aula A (2005) User study of older adults’ use of the Web and search engines. Teoksessa: Panayiotis
Z, Kurniawan S, Darin Ellis R (toim) Web and Aging: challenges and Opportunities. Universal
Access in the Information Society. Accepted for publication in the special issue. URL: http://
dx.doi.org/10.1007/s10209-004-0097-7 [7.10. 2005]
Aula A & Käki M (2005) Les is more in Web search interfaces for older adults. First Monday 10(7)
URL: http://firstmonday.org/issues/issue10_7/aula/index.html [19.9.2005]
Bar-Ilan J, Shalom N, Sholam S, Baruchson-Arbib S & Getz I (2006) The role of information in a
lifetime process: a model of weight maintenance by women over long time periods. Information
Research 11 (4) paper 263. URL: http://InformationR.net/ir/11-4/paper263.html. [17.9.2006]
Bargh J & Ferguson M. (2000) Beyond Behaviorism: on the Automaticity of Higher Mental
Processes. Psychological Bulletin 126(6): 925–945.
Barton S, Morley S, Bloxham G, Kitson C & Platts S (2005) Sentence completion test for depression
(SCD): an idiographic measure of depressive thinking. British Journal of Clinical Psychology
44(1): 29–46.
Bates J (2004) Use of narrative interviewing in everyday information behavior research. Library and
Information Science Research 26: 15–28.

166
Bates M (2005) An Introduction to Metatheories, Theories, and Models. Teoksessa: Fisher K, Erdelez
S & McKehnie L (toim) Theories of Information Behavior, 1–24. Information Today Inc.,
Medford NJ.
Beck S (1982) Adjustment and Satisfaction with Retirement. Journal of Gerontology 37(5): 616–624.
Birren J, Kenyon G, Ruth J-E, Schroots J & Svensson T (toim) (1996) Aging and Biography:
explorations in Adult Development. Springer Publishing Company, New York.
Borglin G, Edberg A-K & Hallberg I (2005) The experience of quality of life among older people.
Journal of Aging Studies 19: 201–220.
Breakwell G (2000) Interviewing. Teoksessa: Breakwell G, Hammond S & Fife-Schaw C (toim)
Research Methods in Psychology, 239–250. 2. painos. Sage, London.
Bryant L, Corbett K & Kutner J (2001) In their own words: a model of healthy aging. Social Science
and Medicine 53: 927–941.
Buchanan K & Middleton D (1994) Reminiscence Reviewed: a Discourse Analytic Perspective.
Teoksessa: Bornat J (toim) Reminiscence Reviewed: perspectives, Evaluation, Achievements,
61–74. Open University Press, Buckingham.
Buckland M (1991) Information and information systems. Praeger, New York.
Butler R (1963) The Life Review: an Interpretation of Reminiscence in the Aged. Psychiatry 26: 63–
76.
Butler R (1974) Successful Aging and the Role of the Life Review. Journal of the American Geriatric
Society 22: 529–535.
Cain L (1964) Life course and social structure. Teoksessa: Faris R (toim) Handbook of modern
sociology, 272–309. Rand McNally, Chicago.
Carey R, McKehnie L & McKenzie P (2001) Gaining access to everyday life information seeking.
Library & Information Science Research 23: 319–334.
Case D (2002) Looking for Information: a Survey of Research on Information Seeking, Needs, and
Behavior. Academic Press, San Diego.
Case D (2006) Information Behavior. Teoksessa: Cronin B (toim) Annual Review of Information
Science and Technology. Volume 40, 293–327. Information Today Inc., Medford NJ.
Chaney D (2002) Cultural Change and Everyday Life. Palgrave, Hampshire.
Chatman E (1985) Information, mass media use and the working poor. Library and Information
Science Research 7(2): 97–113.
Chatman E (1991a) Channels to a larger social world: older women staying in contact with the great
society. Library and Information Science Research 13(3): 281–300.
Chatman E (1991b) Life in a small world: applicability of gratification theory to information-seeking
behavior. Journal of the American Society for Information Science 42(6): 438–449.
Chatman E (1992) The Information World of Retired Women. Greenwood Press, Westport,
Connecticut.
Chatman E (1999) A Theory of Life in the Round. Journal of the American Society for Information
Science and Technology (JASIST) 50(3): 207–217.
Chatman E (2000) Information seeking behaviour: what should a general theory look like? The New
Review of Information Behaviour Research: studies of information seeking in context 1, 3–17.
Taylor Graham, Cambridge.
Chen C & Hernon P (1982) Information-Seeking: assessing and Anticipating Information Needs.
Neal-Schuman, New York.
Choo W, Detlor B & Turnbull B (2000) Information seeking in the Web: an integrated model of
browsing and searching. First Monday 5(2) URL: http://www.firstmonday.dk/issues/issue5_2/
choo/index.html [1.12.2004]
Choo C (1998) The Knowing Organization: how Organizations Use Information to Construct
Meaning, Create Knowledge, and Make Decisions. Oxford University Press, New York.

167
Choo C (2002) Sensemaking, Knowledge Creation, and Decision Making: organizational Knowing
as Emergent Strategy. Teoksessa: Choo W & Bontis N (toim) The Strategic Management of
Intellectual Capital and Organizational Knowledge. University Press, Oxford. URL: http://
choo.fis.utoronto.ca/OUP/Chap5/default.html. [19.3.2004]
Clausen J (1998) Life Reviews and Life Stories. Teoksessa: Giele J & Elder G (toim) Methods of Life
Course Research: qualitative and Quantitative Approaches, 189–212. Sage, Thousand Oaks.
Coleman P (2003) Identity management in later life. Teoksessa: Woods R (toim) Psychological
problems of Ageing: assessment, Treatment and Care, 49–72. John Wiley & Sons Ltd, Cornwall.
Coleman P & O’Hanlon A (2004) Ageing and Development: theories and Research. Texts in
developmental psychology. Arnold, London
Day-Lewis D (1998) One Day in the Life of Television. The British Film Institute, London.
DeGrandpre R (2000) A Science of Meaning: can Behaviourism Bring Meaning to Psychological
Science? American Psychologist 55(7): 721–739.
Denzin N (1989) Interpretive biography (Qualitative Research Methods 17). Sage, Newbury Park,
CA.
Denzin N & Lincoln Y (2000) Introduction: entering the field of qualitative research. Teoksessa:
Denzin N & Lincoln Y (toim) Handbook of qualitative research, 1–17. Sage, California.
Dervin B (1992) From the Mind’s Eye of the “User”: the Sense-Making Qualitative-Quantitative
Methodology. Teoksessa: Glazier J & Powell R (toim) Qualitative Research in Information
Management, 61–84. Libraries Unlimited, Englewood, Colorado.
Dervin B (1998) Sense-making theory and practice: an overview of user interests in knowledge
seeking and use. Journal of Knowledge Management 2(2): 36–46.
Dervin B (1999) On studying information seeking methodologically: the implications of connecting
metatheory to method. Information Processing and Management 35: 727–750.
Dervin B (2003) Human studies and user studies: a call for methodological inter-disciplinarity.
Information Research 9(1) paper166. URL: http://InformationR.net/ir/9-1/ paper166.html.
[30.11.2004]
Dervin B (2005) What Methodology Does to Theory: sense-Making Methodology as Exemplar.
Teoksessa: Fisher K, Erdelez S & McKehnie L (toim) Theories of Information Behavior, 25–29.
Information Today Inc., Medford NJ.
Dervin B & Nilan M (1986) Information needs and uses. Teoksessa: Williams M (toim) Annual
Review of Information Science and Technology (ARIST) 21: 3–33. Knowledge Industry Inc.,
White Plains.
Ek S (2005) Om information, media och hälsa in en samhällelig kontext. En empirisk och analytisk
studie. Diss. Åbo Akademis förlag, Åbo.
Ekerdt D, Bossé R & Levkoff S (1985) An Empirical Test for Phases of Retirement: findings from
the Normative Aging Study. Journal of Gerontology 40(1): 95–101.
Erdelez S (1997) Information encountering: a conceptual framework for accidental information
discovery. Teoksessa: Vakkari P, Savolainen R & Dervin B (toim) Information Seeking in
Context: proceedings of an International Conference on Research in Information Needs, Seeking
and Use in Different Contexts, 14–16 August 1996, Tampere, Finland, 412–420. Taylor Graham,
London.
Erdelez S (1999) Information Encountering: it’s More Than Just Bumping into Information. Bulletin
of the American Society for Information Science 25(3): 25–29. URL: http://www.asis.org/
Bulletin/Feb-99/erdelez.html. [2.6.2004]
Erdelez S (2004) Investigation of information encountering in the controlled research environment.
Information Processing and Management 40: 1013–1025.
Erdelez S (2005) Information Encountering. Teoksessa: Fisher K, Erdelez S & McKehnie L (toim)
Theories of Information Behavior, 179–184. Information Today Inc., Medford NJ.
Eskola J & Suoranta J (1998) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino, Tampere.

168
Fabritius H (1999) Triangulation as a multi-perspective strategy in a qualitative study of information
seeking behaviour of journalists. Teoksessa: Wilson T & Allen D (toim) Exploring the contexts
of information behaviour: proceedings of the second international conference on research in information needs, seeking and use in different contexts. 13/15 August 1998. Sheffield. UK, 406–
419. Taylog Graham, London.
Faircloth C, Rittman M, Boylstein C, Young M & Puymbroeck Van M (2004) Energizing the
ordinary: biographical work and the future in stroke recovery narratives. Journal of Aging Studies
18: 399–413.
Ferguson D & Melkote S (1997) Leisure time and channel repertoire in a multichannel environment.
Communication Research Reports 14: 194–198.
Fisher K (2005) Information Grounds. Teoksessa: Fisher K, Erdelez S & McKehnie L (toim)
Theories of Information Behavior, 185–190. Information Today Inc., Medford NJ.
Fisher K, Durrance J & Hinton M (2004) Information Grounds and the Use of Need-Based Services
by Immigrants in Queens, New York: a Context-Based, Outcome Evaluation Approach. Journal
of the American Society for Information Science and Technology (JASIST) 55(8): 754–766.
Fisher K, Erdelez S & McKehnie L (2005) Preface. Teoksessa: Fisher K, Erdelez S & McKehnie L
(toim) Theories of Information Behavior, xix–xxii. Information Today Inc., Medford NJ.
Fisher K, Marcoux E, Miller L, Sánchez A & Cunningham E (2004) Information Behaviour of
Migrant Hispanic Farm Workers and Their Families in the Pacific Northwest. Information
Research 10(1): paper 199. URL: http://InformationR.net/ir/10-1/paper199.html. [19.10.2005]
Fisher K, Naumer C, Durrance J, Stromski L & Christiansen T (2005) Something old, something new:
preliminary findings from an exploratory study about people’s information habits and information
grounds. Information Research 10(2): paper 223. URL: http://InformationR.net/ir/10-2/paper223.
html. [9.1.2006]
Flanagan J (1952) The critical incident technique. Psychological Bulletin 15: 219–247.
Friedman R & Natterson J (1999) Enactments: an intersubjective perspective. Psychoanalytic
Quarterly 68(2): 220–247.
Gall T, Evans D & Howard J (1997) The Retirement Adjustment Process: changes in the Well-being
of Male Retirees Across Time. Journal of Gerontology 52B(3): 110–117.
Gauntlett D & Hill A (1999) TV Living: television, culture and everyday life. Routledge, London.
Gazan R (2005) Imposing structures: narrative analysis and the design of information systems.
Library & Information Science Research 27: 346–362.
Giele J & Elder G (1998) The Life Course Mode of Inquiry. Teoksessa: Giele J & Elder G (toim)
Methods of Life Course Research: qualitative and Quantitative Approaches, 1–27. Sage, Thousand Oaks
Given L (2002a) Discursive constructions in university context: social positioning theory and mature
undergraduates’ information behaviour. The New Review of Information Behaviour Research:
studies of information seeking in context, 3: 127–132. Taylor Graham, Cambridge.
Given L (2002b) The academic and the everyday: investigating the overlap in mature undergraduates’
information-seeking behavior. Library & Information Science Research 24(1): 17–29.
Greisdorf H (2000) Relevance: an Interdisciplinary and Information Science Perspective. Informing
Science 3(2): 67–71.
Griffin E (2003) A first look at communication theory. 5. painos. McGraw-Hill, Boston.
Gubrium J & Holstein J (1997) The New Language of Qualitative Method. Oxford University Press,
New York.
Haasio A & Savolainen R (2004) Tiedonhankintatutkimuksen perusteet. BTJ Kirjastopalvelu Oy,
Helsinki.
Hamit F, Berger J & Moore J (2002) Evaluations, enactment, and expectations. Social Psychology
Quarterly 65(4): 329–345.
Hanaoka H & Okamura H (2004) Study on Effects of Life Review Activities in the Quality of Life
of the Elderly: a Randomized Controlled Trial. Psychotherapy & Psychosomatics 73(5): 302–311.

169
Hartel J (2005) Serious Leisure. Teoksessa: Fisher K, Erdelez S & McKehnie L (toim) Theories of
Information Behavior, 313–317. Information Today Inc., Medford NJ.
Haythornthwaite C (1996) Social Network Analysis: an Approach and Technique for the Study of Information Exchange. Library and Information Science Research 18: 323–342.
Heikkinen E (2003a) Tutkimuskohde, tutkimusmenetelmät, teorianmuodostus. Teoksessa: Heikkinen E & Rantanen T (toim) Gerontologia, 14–23. Duodecim, Tampere.
Heikkinen E (2003b) Vanhenemisen ulottuvuudet ja onnistuvan vanhenemisen edellytykset.
Teoksessa: Heikkinen E & Rantanen T (toim) Gerontologia, 330–335. Duodecim, Tampere.
Heikkinen E & Lampinen P & Suutama T (toim) (1999) Kohorttierot 65–69-vuotiaiden henkilöiden
toimintakyvyssä, terveydessä ja harrastustoiminnoissa: havaintoja Ikivihreät-projektin kohorttivertailututkimuksesta vuosilta 1988 ja 1996. KELA Sosiaali- ja terveysalan tutkimuksia 47. Edita,
Helsinki.
Heinström J (2002) Fast surfers, Broad scanners and Deep divers: personality and information seeking behaviour. Diss. Åbo Akademi University Press, Åbo.
Hektor A (2001) What’s the Use?: internet and Information Behavior in Everyday Life. Linköping
Studies in Arts and Science 240. Department of Technology and Social Change, Linköping.
Helsti H (1988) Kulttuurin muutos ja televisio: television ensimmäiset vuosikymmenet suomalaisten
kokemina. Sarja B 9. Oy Yleisradio Ab, Helsinki.
Hermes J (1997) Reading Women’s Magazines. Polity Press, Cambridge.
Hertzum M, Andersen H, Andersen V & Hansen C (2002) Trust in information sources: seeking information from people, documents, and virtual agents. Interacting with Computers 14: 575–599.
Hilt M & Lipschultz J (2004) Elderly Americans and the Internet: e-mail, TV News, Information and
Entertainment Websites. Educational Gerontology 30(1): 57–73.
Hirsjärvi S & Hurme H (2000) Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö.
Yliopistopaino, Helsinki.
Holstein J & Gubrium J (2000) The self we live by: narrative identity in a postmodern world. Oxford
University Press, New York.
Hujanen E (2000) Lukijakunnan rajamailla: maakuntalehden ei-tilaajan mediakäyttäytyminen ja suhde sanomalehtijournalismiin. Journalistiikan julkaisematon lisensiaatintyö. Viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.
Huttunen R, Heikkinen HLT & Syrjälä L (toim) (2002) Narrative Research: voices of Teachers and
Philosophers. SoPhi, Jyväskylä.
Hyvärinen L (2003) Näön vanheneminen. Teoksessa: Heikkinen E & Rantanen T (toim)
Gerontologia, 155–163. Duodecim, Tampere.
IBEC, Information Behavior in Everyday Contexts (2005) What are Information Grounds? URL:
http://ibec.ischool.washington.edu/default1024.aspx?subCat=Info%20Grounds&cat=Projects
[14.11.2005]
ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (2004) [International
Classification of Functioning, Disability and Health: ICF (2001) World Health Organization]
Stakes, Jyväskylä.
Ingwersen P & Järvelin K (2005) The Turn: integration of Information Seeking and Retrieval in
Context. Springer, Heidelberg.
James W (1906) The Varieties of Religious Experience: a Study in Human Nature-Being. The Gifford
Lectures on Natural Religion delivered at Edinburgh in 1901–1902. Longman, New York.
Johnson J (2003) On contexts of information seeking. Information Processing & Management 39:
735–760.
Jokinen E (2003) Arjen kyseenalaisuus. Naistutkimus 16(1): 4–17.
Joseph S & Lewis C (1998) The Depression-Happiness Scale: reliability and validity of a bipolar
self-report scale. Journal of Clinical Psychology 54: 537–544.
Joukamaa M (1993) Eläkkeelle siirtyminen ja vanhuuteen sopeutuminen. Teoksessa: Isohanni E, Tienari P & Achté K (toim) Vanhuus ja mielenterveys, 39–48. WSOY, Juva.

170
Julien H & Michels D (2004) Intra-individual information behaviour in daily life. Information Processing and Management 40: 547–562.
Jyrkämä J (1995) ”Rauhallisesti alas illan lepoon”?: tutkimus vanhenemisen sosiaalisuudesta neljässä
paikallisyhteisössä. Acta Universitatis Tamperensis series A vol. 449. Tampereen yliopisto,
Tampere.
Jyrkämä J (2001) Aika tutkimuksessa ja elämänkulussa. Teoksessa: Sankari A & Jyrkämä J (toim)
Lapsuudesta vanhuuteen: iän sosiologiaa, 117–157. Vastapaino, Jyväskylä.
Kanayama T (2003) Ethnographic research on the experience of Japanese elderly people online. New
media & society 5 (2): 267–288.
Kari J (2001) Information seeking and interest in the paranormal: towards a process model of information action. Acta Universitatis Tamperensis 826. University of Tampere, Tampere.
Karisto A (2002) Kolmannen iän käsitteestä ja sen käytöstä. Gerontologia 3: 138–142.
Karisto A & Konttinen R (2004) Kotiruokaa, kotikatua, kaukomatkailua: tutkimus ikääntyvien elämäntyyleistä. Palmenia-kustannus, Helsinki.
Karonen P (2000) Pysyvän ja muuttuvan suhde digitaalisen tekniikan yhteiskunnassa. Teoksessa:
Nieminen H, Saarikoski P & Suominen J (toim) Uusi media ja arkielämä: kirjoituksia uuden ajan
kulttuurista, 44–63. Sarja A:41. Taiteiden tutkimuksen laitos. Turun yliopisto, Turku.
Katz S (2000) Busy bodies: activity, aging, and the management of everyday life. Journal of Aging
Studies 14: 135–152.
Kenyon G (1996) The Meaning/Value of Personal Storytelling. Teoksessa: Birren J, Kenyon G, Ruth
J-E, Schroots J & Svensson T (toim) Aging and Biography: explorations in Adult Development,
21–38. Springer Publishing Company, New York.
Kenyon G & Randall W (1999) Introduction: narrative Gerontology. Journal of Aging Studies 13: 15.
Kenyon G & Randall W (2001) Narrative Gerontology: stories in Theory, Research, and Practice.
Teoksessa: Kenyon G, Clark P & de Vries B (toim) Narrative Gerontology: theory, Research, and
Practice, 3–18. Springer, New York.
Kinnunen U, Parkatti T & Rasku A (1993) Ikääntyvä opettaja – työ, hyvinvointi ja terveys.
Jyväskylän yliopiston työelämän tutkimusyksikkö, Helsinki.
Kubey R & Csikszentmihalyi M (1990) Television and the Quality of Life: how Viewing Shapes
Everyday Experience. Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey.
Kubey R & Csikszentmihalyi M (2002) Television Addiction Is No Mere Metaphor. Scientific
American, February, 62–68.
Kuhlthau C (1994) Seeking Meaninig: a process approach to library and information services. 2. painos. Ablex, Norwood New Jersey.
Kärki A (2004) Sivusta seuraten: sanomalehti lukijoiden kertomuksissa. SoPhi 83. Minerva
Kustannus Oy, Jyväskylä.
Lenhart A, Horrigan J, Rainie L, Allen K, Boyce A, Madden M & Grady E (toim) (2003) The
Ever-Shifting Internet Population: a new look at Internet access and the digital divide. Pew Internet & American Life Project. URL: http://www.pewinternet.org/reports/pdfs/PIP_Shifting_
Net_Pop_Report.pdf. [14.12.2004]
Lewin K (1947) Frontiers in group dynamics II: channels of group life; social planning and action
research. Human relations 1: 143–153.
Lewin K (1951) Field theory in social science: selected theoretical papers. Harper & Row, New York.
Levinson D (1986) A Conception of Adult Development. American Psychologist 41(1): 3–13.
Levinson D, Darrow C, Klein E, Levinson M & McKee B (1978) The seasons of a man’s life. Knopf.,
New York.
Lichtenstein M, Pruski L, Marshall C, Blalock C, Lee S & Plaetke R (2003) Sentence completion to
assess children’s views about aging. Gerontologist 43(6): 839–848.
Lievrouw L & Livingstone S (2002) Introduction: the Social Shaping and Consequences of ICTs.
Teoksessa: Lievrouw L & Livingstone S (toim) Handbook of New Media, 1–15. Sage, London.

171
Limberg L (2000) Phenomenography: a relational approach to research on information needs, seeking
and use. The New Review of Information Behaviour Research: studies of information seeking in
context 1, 51–67. Taylor Graham, Cambridge.
Livingstone S (1998) Making sense of television: the psychology of audience interpretation. 2.
painos. Routledge, London.
Livingstone S (2004) Media literacy and the challenge of new information and communication
technologies. The Communication review 7: 3–14.
Lukiolaki 21.8.1998/629 URL: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/haku. [3.10.2005]
Marsiske M, Franks M & Mast B (1998) Psychological Aspects of Aging. Teoksessa: Morgan L &
Kunkel S (toim) Aging: the Social Context, 145–182. Pine Forge Press, Thousand Oaks.
McGreal R & Joseph S (1993) The Depression-Happiness Scale. Psychol Rep 73: 1279–1282.
McKenzie P (2002) Connecting with information sources: how accounts of information seeking take
discursive action. The New Review of Information Behaviour Research: studies of information
seeking in context 3: 161–174. Taylor Graham, Cambridge.
McKenzie P (2003a) Justifying cognitive authority strategies: discursive strategies of information
seekers. The Library Quarterly 73: 261–288.
McKenzie P (2003b) A model of information practices in accounts of everyday-life information
seeking. Journal of Documentation 59(1): 19–40.
McKenzie P (2004) Positioning Theory and the Negotiation of Information Needs in a Clinical
Midwifery Setting. Journal of American Society for Information Science and Technology 55(8):
685–694.
McLeod J (1997) Narrative and Psychotherapy. Sage, London.
McQuail D (1997) Audience analysis. Sage, Thousand Oaks.
Miksa F (1992) Library and information science: two paradigms. Teoksessa: Vakkari P & Cronin B
(toim) Conceptions of library and information science: historical, empirical and theoretical
perspectives: proceedings of the international conference held for the celebration of twentieth
anniversary of the Department of Information Studies, held at University of Tampere, Finland,
26–28 August, 229–252. Taylor Graham, London.
Miller T & McHoul A (1998) Popular Culture and Everyday Life. Sage, London.
Morley D (1986) Family television: cultural power and domestic leisure. Comedia, London.
Morley D (1996) Populism, Revisionism and the “New” Audience Research. Teoksessa: Curran J,
Morley D & Walkerdine V (toim) Cultural Studies and Communications, 279–293. Arnold,
London.
MOT Sanakirjasto (2005) Enactment. URL: http://mot.kielikone.fi/mot/OUYO/netmot.exe.
[14.11.2005]
Mullan B (1997) Consuming television: television and its audience. Blackwell, London.
Mäensivu V (2002) Ikääntyvien viestintävalmiudet ja digitaalinen epätasa-arvo. Sosiaali- ja
terveysturvan tutkimuksia 71. Kela, Helsinki.
Neuendorf K, Jeffres L & Atkin D (2000) The television of abundance arrives: cable choices and
interest maximization. Telematics and Informatics 17: 169–179.
Nichols M & Fellenberg S (2000) The effective use of enactments in family therapy: a
discovery-oriented process study. Journal of Marital & Family Therapy 26(2): 143–152.
Niemelä R (2002) Epävarmuus ja hallinta eläkkeelle siirtyneiden opettajien tiedonhankinnassa. Painamaton pro gradu -tutkielma. Informaatiotutkimuksen laitos, Oulun yliopisto.
Niemelä R (2003) Tiedonhankinnan epävarmuus ja hallinta: opettajaeläkeläisten arkielämän tiedonhankinnan tarkastelua. Informaatiotutkimus 22(3): 77–86.
Nieminen H, Saarikoski P & Suominen J (2000) Uusi media ja arkipäivä: johdannoksi. Teoksessa:
Nieminen H, Saarikoski P & Suominen J (toim) Uusi media ja arkielämä; kirjoituksia uuden ajan
kulttuurista, 7–16. Sarja A:41. Taiteiden tutkimuksen laitos. Turun yliopisto, Turku.
O’Keefe B & Zehnder S (2004) Understanding media development: a framework and case study. Applied Developmental Psychology 25: 729–740.

172
Palmore E (1995) Successful aging. Teoksessa: Maddon G (toim) Encyclopedia of aging: a comprehensive resource in gerontology and geriatrics, 914–915. Springer, New York.
Parjanne M-L (2004) Väestön ikärakenteen muutoksen vaikutukset ja niihin varautuminen eri
hallinnonaloilla. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 18. Edita, Helsinki.
Patton M (1990) Qualitative evaluation and research methods. 2. painos. Sage, Newbury Park.
Perho H & Korhonen M (1997) Siirtymien sijoittuminen ja sisältö varhaislapsuudessa. Teoksessa:
Lyytikäinen P, Korkiakangas M & Lyytinen H (toim) Näkökulmia kehityspsykologiaan: kehitys
kontekstissaan, 323–342. WSOY, Porvoo.
Perusopetusasetus 20.11.1998/852. URL: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/haku. [3.10.2005]
Pettigrew K (1999a) Agents of information: the role of community health nurses in linking the elderly
with local resources by providing human services information. Teoksessa: Wilson T & Allen D
(toim) Exploring the contexts of information behaviour: proceedings of the second international
conference on research in information needs, seeking and use in different contexts. 13/15 August
1998. Sheffield. UK, 257–276. Taylor Graham, London.
Pettigrew K (1999b) Waiting for chiropody: contextual results from an ethnographic study of the
information behaviour among attendees at community clinics. Information Processing and
Management 35: 801–817.
Pettigrew K, Fidel R & Bruce H (2001) Conceptual frameworks in information behavior. Teoksessa:
Williams M. (toim) Annual review of information science and technology 35: 43–78.
Pietilä V (1976) Sisällön erittely. Gaudeamus, Helsinki.
Pietilä V (1997) Joukkoviestintätutkimuksen valtateillä. Vastapaino, Tampere.
Pikkarainen A & Heikkinen R-L (1999) Harrastustoiminnot 65–69-vuotiailla jyväskyläläisillä vuosina 1988 ja 1996. Teoksessa: Heikkinen E & Lampinen P & Suutama T (toim) Kohorttierot 65–
69-vuotiaiden henkilöiden toimintakyvyssä, terveydessä ja harrastustoiminnoissa. Havaintoja Ikivihreät-projektin kohorttivertailututkimuksesta vuosilta 1988 ja 1996, 79–96. KELA Sosiaali- ja
terveysalan tutkimuksia 47. Edita, Helsinki.
Plummer K (1985) Documents of Life: an Introduction to the Problems and Litarature of a
Humanistic Method. Georg Allen & Unwin, London.
Polkinghorne D (1995) Narrative configuration in qualitative analysis. Teoksessa: Hatsh A &
Wisniewski R (toim) Life History and Narrative, 5–23. The Falmer Press, London.
Potter W (2004) Theory of Media Literacy: a Cognitive Approach. Sage, Thousand Oaks.
Powell R (1999) Recent Trends in Research: a Methodological Essay. Library & Information
Research 21(1): 91–119.
van Rees K & van Eijck K (2003) Media repertoires of selective audiences: the impact of status, gender, and age on media use. Poetics 31: 465–490.
Rice R, McCreadie M & Chang S-J (2001) Accessing and Browsing Information and
Communication. MIT Press, Cambridge, MA.
Ridell S (2002) Suuri yleisönmetsästys: joukkoviestinnän vastaanoton käsitteellistämisestä ja tutkimuksesta 1930-luvulta nykypäiviin. Teoksessa: Kivikuru U & Kunelius R (toim) Viestinnän jäljillä, 431–453. WSOY, Juva.
Rieh S (2004) On the Web at Home: information Seeking and Web Searching in the Home Environment. Journal of the American Society for Information Science and Techniology 55(8): 743–753.
Riessman C (2003) Analysis of Personal Narratives. Teoksessa: Holstein J & Gubrium J (toim) Inside
Interviewing: new Lenses, New Concerns, 331–346. Thousand Oaks, Sage.
Riley M & Riley J (1994) Age Integration and the Lives of Older People. The Gerontologist 34: 110–
115.
Rowe J & Kahn R (1998) Successful Aging. A Dell Trade Paperback, New York.
Ruohomaa E (2002) Yksi päivä mediaa 29.11.2001: päiväkirjat tutkimuksen kohteina. Tutkimuksia
1/2002. YLE Yleisötutkimus, Helsinki.
Ruoppila I (1997) Johdanto. Teoksessa: Lyytikäinen P, Korkiakangas M & Lyytinen H (toim)
Näkökulmia kehityspsykologiaan: kehitys kontekstissaan, 400–407. WSOY, Porvoo.

173
Ruoppila I (2002) Psyykkisen toimintakyvyn tukeminen. Teoksessa: Heikkinen E & Marin M (toim)
Vanhuuden voimavarat, 119–150. Tammi, Helsinki.
Ruoppila I (2004) Iäkkäiden henkilöiden harrastukset. Teoksessa: Raitanen T, Hänninen T, Pajunen
H & Suutama T (toim) Geropsykologia: vanhuuden ja vanhenemisen psykologia, 476–513.
WSOY, Porvoo.
Ruth J-E (1997) Persoonallisuuden kehitys vanhuusiässä. Teoksessa: Lyytikäinen P, Korkiakangas
M & Lyytinen H (toim) Näkökulmia kehityspsykologiaan: kehitys kontekstissaan, 440–435.
WSOY, Porvoo.
Saarenheimo M (1997) Jos etsit kadonnutta aikaa: vanhuus ja oman elämän muisteleminen.
Vastapaino, Tampere.
Saarenheimo M (2003) Vanhuus ja mielenterveys: arkielämän näkökulma. WSOY, Helsinki.
Saarenheimo M & Suutama T (1997) Elämänhallinta ja vanhuuteen sopeutuminen. Teoksessa: Lyytikäinen P, Korkiakangas M & Lyytinen H (toim) Näkökulmia kehityspsykologiaan: kehitys
kontekstissaan, 454–470. WSOY, Porvoo.
Sankari A (2003) Tietotekniikan ihmevanhat? Teoksessa: Talja S & Tuuva S (toim) Tietotekniikkasuhteet: kulttuurinen näkökulma, 73–92. Tietolipas 196. SKS, Helsinki.
Sankari A (2004) Ikääntyvä tietoyhteiskunnassa: kulttuuriset ajattelutavat ja sosiaalinen tila. SoPhi
88. Minerva Kustannus Oy, Jyväskylä.
Saracevic T (1996) Relevance Reconsidered ’96. Teoksessa: Ingwersen P & Pors N (toim) CoLIS2:
proceedings on the Second International Conference on Conceptions of Library and Information
Science: Integration in Perspective, 201–218. Royal School of Librarianship, Copenhagen.
Saurama L (2004) Experience of early exit: a comparative study of the reasons for and consequences
of early retirement in Finland and Denmark in 1999–2000. Studies 2004:2. Finnish Centre for
Pensions, Helsinki.
Savolainen R (1993) The Sense-Making theory: reviewing the interests of a user-centered approach
to information seeking and use. Information Processing and Management 29(1): 13–28.
Savolainen R (1995a) Everyday life information seeking: approaching information seeking in the
context of “way of life”. Library and Information Science Research 17: 259–294.
Savolainen R (1995b) Tiedonhankinnan arkipäivää: vertaileva tutkimus teollisuustyöntekijöiden ja
opettajien tiedonhankinnasta elämäntavan viitekehyksessä. Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen laitoksen tutkimuksia 40. Tampereen yliopisto, Tampere.
Savolainen R (1999) Tiedontarpeet ja tiedonhankinta. Teoksessa: Mäkinen I (toim) Tiedon tie:
johdatus informaatiotutkimukseen, 73–109. BTJ Kirjastopalvelu, Helsinki.
Savolainen R (2001) Network competence and information seeking on the Internet: from definitions
towards a social cognitive model. Journal of Documentation 58(2): 211–226.
Savolainen R (2005) Everyday Life Information Seeking. Teoksessa: Fisher K, Erdelez S &
McKehnie L (toim) Theories of Information Behavior, 143–148. Information Today Inc.,
Medford NJ.
Savolainen R & Kari J (2004) Placing the Internet in information source horizons: a study of
information seeking by Internet users in the context of self-development. Library & Information
Science Research 26(4): 415–433.
Seale C (1999) The Quality of Qualitative Research. Sage, London.
Serrano J, Latorre J, Gatz M & Montanes J (2004) Life Review Therapy Using Autobiographical
Retrieval Practice for Older Adults With Depressive Symptomatology. Psychology & Aging
19(2): 272–277.
Shenton A & Dixon P (2003) Youngsters’ use of other people as an information-seeking method.
Journal of Librarianship and Information Science 35(4): 219–233.
Shimonaka Y & Nakazato K (1980) Psychological characteristics of Japanese aged: a comparison of
sentence completion test responses of older and younger adults. Journal of Gerontology 35(6):
891–898.
Shoemaker P (1991) Gatekeeping. Sage, Newbury Park CA.

174
Silverman D (2000) Doing Qualitative Research: a Practical Handbook. Sage, London.
Sonnenwald D (2005) Information Horizons. Teoksessa: Fisher K, Erdelez S & McKehnie L (toim)
Theories of Information Behavior, 191–197. Information Today Inc., Medford NJ.
Sonnenwald D & Lievrouw L (1996) Reflektiivinen käytäntö: kokemuksia informaatiojärjestelmän
suunnittelua käsittelevästä laadullisesta tutkimuksesta. Informaatiotutkimus 15(1): 2–12.
Sonnenwald D, Wildemuth B & Harmon G (2001) A research method using the concept of
information horizons: an example from a study of lower socio-economic students' information
seeking behavior. The New Review of Information Behavior Research 2, 65–86. Taylor Graham,
Cambridge.
Sorri M & Huttunen K (2003) Ikääntyneen kuulo. Teoksessa: Heikkinen E & Rantanen T (toim)
Gerontologia, 143–154. Duodecim, Tampere.
Spink A & Cole C (2001a) Information and poverty: information-seeking channels used by African
American low-income households. Library and Information Science Research 23: 45–65.
Spink A & Cole C (2001b) Introduction to special issue: everyday life information-seeking research.
Library & Information Research 23(4): 301–304.
Spink A & Cole C (2006) Human Information Behavior: integrating Diverse Approaches and
Information Use. Journal of the American Society for Information Science and Technology 57(1):
25–35.
Stern D (2004) The eye sees itself: dissociation, enactment, and the achievement of conflict.
Contemporary Psychoanalysis 40(2): 197–237.
Suutama T (1995) Coping with Life Events in Old Age. Jyväskylä Studies in Education, Psychology
and Social Research 117. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.
Talja S (1997) Constituting “information” and “user” as research objects: a theory of knowledge
formations as an alternative to the information man -theory. Teoksessa: Vakkari P, Savolainen R
& Dervin B (toim) Information Seeking in Context, 67–80. Taylor Graham, London.
Talja S (2002) Information sharing in academic communities: types and levels of collaboration in
information seeking and use. The New Review of Information Behaviour Research: studies of
information seeking in context 3, 143–159. Taylor Graham, Cambridge.
Tang R & Solomon P (1998) Toward an Understanding of the Dynamics of Relevance Judgment: an
Analysis of One Person’s Search Behavior. Information Processing & Management 34(2/3): 237–
256.
Tanskanen A, Haatainen K, Hintikka J, Honkalampi K, Antikainen R & Viinamäki H (2003) Tuoko
raha onnea?: väestötutkimus onnellisuudesta. Suomen Lääkärilehti 58(21): 2291–2296. URL:
http://www2.fimnet.fi/pdf/2003/SLL212003-2291.pdf. [3.10.2005]
Taylor R (1991) Information use environments. Teoksessa: Dervin B & Voigt M (toim) Progress in
communication sciences 10, 217–255. Ablex, Norwood, NJ.
Thomas WI & Znaniecki F (1927) The Polish peasant in Europe and America. Kopf, New York.
Tikkanen T (2003) Elinikäinen oppiminen – elämänhallintaa ja ihmisenä kasvua. Teoksessa:
Heikkinen E & Rantanen T (toim) Gerontologia, 408–417. Duodecim, Tampere.
Tuominen K (1992) Arkielämän tiedonhankinta: Nokia Mobile Phones Oy:n työntekijöiden
arkielämän tiedontarpeet, -hankinta ja -käyttö. Tampereen yliopisto, Tampere.
Tuominen K (2001) Tiedon muodostus ja virtuaalikirjaston rakentaminen: konstruktionistinen
analyysi. CSC Tieteellinen laskenta, Espoo.
Tuominen K (2006) Tiedon partaalla: kuinka hallita informaatiotulvaa. BTJ Kirjastopalvelu Oy,
Helsinki.
Tuominen K, Talja S & Savolainen R (2003) Multiperspective digital libraries: the implications of
constructionism for the development of digital libraries. Journal of American Society for Information Science & Technology 54: 561–569.
Tuominen K, Talja S & Savolainen R (2005) The Social Constructionist Viewpoint on Information
Practices. Teoksessa: Fisher K, Erdelez S & McKehnie L (toim) Theories of Information Behavior, 328–333. Information Today Inc., Medford NJ.

175
Urquhart C, Light A, Thomas R, Barker A, Yeoman A, Cooper J, Armstrong C, Fenton R, Londsdale
R & Spink S (2003) Critical incident technique and explicitation interviewing in studies of
information behavior. Library & Information Science Research 25: 63–88.
Vakkari P (1994) Library and Information Science: its Content and Scope. Teoksessa: Godden I
(toim) Advances in Librarianship, 1–55. Academic Press, San Diego.
Vakkari P (1997) Information Seeking in Context: a Challenging Metatheory. Teoksessa: Vakkari P,
Savolainen R & Dervin B (toim) Information Seeking in Context: proceedings of an International
Conference on Research in Information Needs, Seeking and Use in Different Contexts, 14–16 August 1996, Tampere, Finland, 451–464. Taylor Graham, London.
Väestörekisterikeskuksen nimipalvelu. URL: https://192.49.222.187/Nimipalvelu/default.asp?L=1.
[3.10.2005]
Weber R (1990) Basic Content Analysis. 2. painos. Sage, London.
Weick K (1995) Sensemaking in Organizations. Sage, Thousand Oaks.
Wenger G (2003) Interviewing older people. Teoksessa: Holstein J & Gubrium J (toim) Inside interviewing: new lenses, new concerns, 111–130. Sage, Thousand Oaks.
Wersig G & Windel G (1985) Information science needs a theory of “information actions”. Social
Science Information Studies 5: 11–23.
Wicks D (2004) Older Adults and Their Information-Seeking. Behavioral and Social Scineces
Librarian 22(2): 1–26.
Williamson K (1997) The information needs and information-seeking behaviour of older adults: an
Australian study. Teoksessa: Vakkari P, Savolainen R & Dervin B (toim) Information seeking in
context: proceedings of an international conference on research in information needs, seeking, and
use in different contexts, Tampere, Finland, 1996, 337–350. Taylor Graham, London.
Williamson K (1998) Discovered by Chance: the Role of Incidental Information Acquisition in an
Ecological Model of Information Use. Library & Information Science Research 20(1): 23–40.
Williamson K (2005) Ecological Theory of Human Information Behavior. Teoksessa: Fisher K,
Erdelez S & McKehnie L (toim) Theories of Information Behavior, 128–132. Information Today
Inc., Medford NJ.
Williamson K, Schauder D & Bow A (2000) Information seeking by blind and sight impaired citizens: an ecological study. Information Research 5(4). URL: http://informationr.net/ir/5-4/
paper79.html. [24.1.2006]
Wilson P (1977) Public knowledge, private ignorance. Greenwood Press, Westport, Connecticut.
Wilson T (1997) Information behaviour: an inter-disciplinary perspective. Information Processing &
Management 33(4): 551–572.
Wilson T (1999) Models in information behaviour research. Journal of Documentation 55(3): 249–
270.
Wilson T (2000) Human Information Behavior. Informing Science 3(2): 49–55.
Wilson T (2002) Alfred Schutz, phenomenology and research methodology for information
behaviour research. The New Review of Information Behaviour Research 3, 71–81. Taylor
Graham, Cambridge.
Yksi päivä media (2003) Kytömäki J, Nirkko J & Suoninen A (toim) Kansanelämän kuvauksia 63.
SKS, Helsinki.
Yleisradio 1926–1996 (1996) Endén R (toim) Yleisradio 1926–1996: a History of Broadcasting in
Finland. Finnish Historical Society. WSOY, Yleisradio.
Yleisökertomus 03 (2004) Jääsaari J, Kytömäki J & Ruohomaa E (toim) URL: http://www.yle.fi/
yleista/kuvat/2003yleisokertomus.pdf. [3.10.2005]

Liitteet

Liite 1 Saatekirje
Oulu 9.1.2004
Arvoisa opettajaeläkeläinen
Runsas kaksi vuotta sitten osallistuitte Oulun kaupunginkirjastossa tutkimushankkeeseen, jossa selvitettiin eläkkeelle siirtyneiden opettajien arkielämää tiedonhankinnan näkökulmasta. Ilman Teidän arvokasta panostanne
tutkimusta ei olisi ollut mahdollista tehdä. Suomen Akatemia vakuuttui aiheen tärkeydestä ja myönsi rahoituksen, jonka turvin tutkimus jatkuu. Viime vuonna Informaatiotutkimus -lehdessä 3/2003 ilmestyneessä artikkelissa kootaan tähänastisia tuloksia.
Tutkimuksessani on nyt käsillä seurantavaiheen tiedonkeruu. Tällä kertaa mukana ei ole tietokoneen kanssa toimimista, vaan pääpaino on haastattelulla. Voin tulla kotiinne tai voimme tavata täällä Linnanmaalla tai Oulun
kaupunginkirjaston tiloissa. Voin myös noutaa Teidät autolla, jos se tuntuu parhaalta järjestelyltä. Toivottavasti
suhtaudutte myönteisesti tähän jatkotutkimukseen.
Yritän tavoittaa Teidät viikon 3 aikana (12.1–5.1.) puhelimitse. Tuolloin voimme keskustella tutkimuksesta tarkemmin ja sopia tapaamisajankohdasta. Halutessanne voitte itsekin ottaa minuun yhteyttä joko puhelimitse tai
sähköpostilla.
Parhain terveisin

Raimo Niemelä
040-769 5584
raimo.niemela@oulu.fi
Informaatiotutkimuksen laitos
Oulun yliopisto

Liite 2 Haastattelurunko
NYKYTILANNE
1. Tapasimme viimeksi runsaat kaksi vuotta sitten. Miltä eläkkeellä oleminen tuntuu nyt, jos sitä vertaa
eläkeläisenä olon alkuaikoihin? Millaisia muutoksia arkipäivääsi on mahdollisesti tullut?
[Millaiseksi kuvailisit eläkkeellä olemisen elämänvaihetta yleensä täällä Suomessa?
Miten luonnehtisit ikäisiäsi ihmisiä yleensä?]
2. Luonnehdi ja kuvaile, millaisena näet itsesi sen ikäisenä ihmisenä kuin nyt olet? Mikä on nimenomaan
sinulle tyypillistä? Millaisilla sanoilla kuvailisit itseäsi? Mainitse vähintään kolme sanaa.
3. Kuvailisitko tyypillistä arkipäivääsi sillä tavalla, miten eri mediat (radio, televisio, lehdet, kirjat, Internet
ym.) liittyvät siihen ja millaisia merkityksiä arvioit niillä olevan itsellesi?
4. Miten arvioit, onko mediankäyttösi suunnitelmallista ja harkittua? Vai satunnaista?
5. Missä asioissa sinä nykyisin tarvitset tietoa, jota pitää aktiivisesta hankkia? Miten se tavallisesti tapahtuu?
6. Mihin ryhmiin tai yhteisöihin kuulut ja mitä ne sinulle merkitsevät? Millaista tiedonvälitystä ja -saantia
näissä on?
7. Ketkä ovat tässä elämänvaiheessa sinulle tärkeitä ihmisiä, joiden kanssa on tiedon ja ajatusten vaihtoa?
8. a) Onko tähänastisessa elämässäsi sellaista tilannetta, jossa olisit tarvinnut jotakin tietoa, mutta et ole
saanut sitä? Miksi tiedon saamisessa oli vaikeuksia ja se epäonnistui?
8. b) Mikä on ollut tähän asti tärkein kokemus, jossa olet tarvinnut jotakin tietoa ja onnistunut saamaan sitä
jotakin kautta. Kuvailisitko sitä lyhyesti.

LAPSUUS
9. Kuvailisitko, miten lapsuuden perheessäsi suhtauduttiin tiedotusvälineisiin (lehdistöön, radioon). Äiti, isä,
sisarukset? Mistä vaikutteita saatiin?
10. Oliko perheessänne tapana käyttää kirjaston palveluja? Mikä merkitys niillä oli?
11. Millaiset asiat kiinnostivat sinua koulussa eniten? Liittyykö niihin muistikuvia, että olisit omaksunut
innokkaasti tietoa ja hankkinut sitä mahdollisesti muualtakin kuin koulukirjoista? Millaisia tapahtumia
nämä olivat?
12. Oliko lapsuudessasi sellaisia erityisesti mieleesi jääneitä kokemuksia, joihin olisi liittynyt omaehtoista
tiedon etsimistä tai tiedotusvälineiden osuutta?
13. Millaisia asioita ei ollut sopivaa käsitellä tai etsiä niistä tietoa?
14. Rajoitettiinko sinun lukemistasi tai radion kuuntelua lapsuudessasi? Miten sitä mahdollisesti silloin
perusteltiin?

NUORUUS
15. Millaiset asiat sinua kiinnostivat nuorena?
16. Millaista sinun tiedotusvälineiden seuraamisesi oli nuoruudessasi? Mistä sait vaikutteita? Miten uudet asiat
tulivat tietoosi?
17. Oliko sinulla tapana tuolloin käyttää kirjaston palveluja? Mikä merkitys niillä sinulle oli?
18. Ketkä vaikuttivat sinuun eniten, jos ajatellaan tiedollista ja yleisemminkin ihmisenä kasvua?
19. Rajoitettiinko lukemista tai tiedotusvälineiden seuraamista nuoruudessasi? Miten sitä perusteltiin?
Millaisia asioita ei ollut sopivaa käsitellä tai etsiä niistä tietoa?
20. Miten sait tietoa tehdessäsi opintoalaa koskevia valintojasi? Entä miten päädyit opettajaksi?
21. Oliko nuoruudessasi sellaisia erityisesti mieleesi jääneitä kokemuksia, joihin olisi liittynyt omaehtoista
tiedon etsimistä tai tiedotusvälineiden osuutta?
Joskus voi käydä niin, että saamme itsellemme tärkeäksi osoittautuvaa tietoa sattumalta ilman että olemme
sitä itse edes osanneet kaivata. Jokin ohjelma, lehtijuttu tai kuulemamme keskustelu saattaa antaa virikkeen
uusiin asioihin. Onko sinulla tällaisia kokemuksia, että olisit saanut jotakin tärkeää tietoa sattumalta tai
yllättäen?

AIKUISUUS
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Mitkä ovat olleet keskeisiä kiinnostuksen kohteitasi aikuisena?
Millaista tiedonhankintaa elämääsi on kuulunut ammattisi takia?
Miten radio on kuulunut omaan (ja perheesi) arkipäivään eri aikoina? Mikä siinä on ollut tyypillistä?
Miten televisio on kuulunut omaan (ja perheesi) arkipäivään eri aikoina? Mikä siinä on ollut tyypillistä?
Miten sanoma- ja aikakauslehdet ovat kuuluneet omaan (ja perheesi) arkipäivään eri aikoina? Mikä siinä on
ollut tyypillistä?
Onko sinulla ollut tapana käyttää aikuisiällä kirjaston palveluja? Miten arvioit kirjaston merkitystä
itsellesi?
Miten Internet ja digitaalinen viestintä (mm. sähköposti) ovat liittyneet arkipäivääsi? Miten ne vaikuttavat
arkipäivässäsi?
Oletko valikoinut tai säännellyt eri tiedotusvälineiden seuraamista aikuisiällä ennen eläkkeelle siirtymistä?
Miksi?
Miten arvioisit nykyistä mediaa? Mitä myönteistä siinä näet, entä kielteistä?
Onko sinulla ollut aikuisiällä sellaisia erityisesti mieleesi jääneitä kokemuksia, joihin olisi liittynyt
merkittävää omaehtoista tiedon etsimistä tai tiedotusvälineiden osuutta?
Joskus voi käydä niin, että saamme itsellemme tärkeäksi osoittautuvaa tietoa sattumalta ilman että olemme
osanneet sitä itse edes kaivata. Onko sinulla tällaisia kokemuksia aikuisvuosilta, että olisit saanut tärkeää
tietoa yllättäen tai sattumalta.

32. Millä tavalla eläkkeelle siirtyminen ja eläkeläiseksi asettuminen tapahtui, jos tarkastelet sitä
tiedonhankinnan kannalta? Luitko lehdistä etukäteen eläkkeellä olosta tai katsoitko asiaa käsitteleviä
ohjelmia? Millaisen tiedon varassa eläkkeelle siirtymisesi tapahtui? Oliko siirtymisessä mitään pulmallisia
kysymyksiä?
33. a) Millaisessa tilanteessa eläkkeellä ollessasi olisit tarvinnut jotakin tietoa, mutta et saanut sitä? Miksi
tiedon hankkiminen epäonnistui?
33. b) Mikä on eläkkeellä ollessasi ollut tähän asti tyydyttävin kokemus, jossa olet tarvinnut tietoa ja
onnistunut saamaan sitä jotakin kautta. Kuvailisitko sitä lyhyesti.
33. c) Kuvailisitko viimeksi tapahtunutta onnistunutta arkielämän tiedonhankinnan tilannetta. Miksi tarvitsit
tietoa ja miten tämä onnistunut tiedonhankinta eteni?

TULEVAISUUS
34. Millaisiin asioihin toivot ja uskot kiinnostuksesi tulevaisuudessa suuntautuvan?
35. Millaisena näet oman toimintasi eri tiedotusvälineiden ja Internetin sekä sähköpostin käytön osalta viiden
vuoden kuluttua?
36. Olet ollut eläkkeellä nyt jo jonkin aikaa. Miten arvioit oman ikääntymisesi vaikuttavan tiedotusvälineiden
seuraamiseen, sähköpostin käyttöön ja tiedon hankkimiseen omalla kohdallasi?

LOPETUS
37. Mitkä elämäntapahtumat ja kokemukset ovat eniten vaikuttaneet sinuun? Onko elämänkulussasi ollut
käännekohtia tai kriisejä, joissa olet tarvinnut tietoa ja tukea? Keneltä tai mistä sitä sait?
38. Jos arvioit koko tähänastisen elämänkulkusi näkökulmasta, niin missä vaiheissa ja millä tavoin media on
vaikuttanut sinuun eniten ja kenties muuttanut elämääsi?
39. Olet tehnyt elämäntyösi opettajana. Miten arvioisit opettajuuden merkitystä itsellesi? Miten opettajuus
näkyy eläkepäivissäsi? Miten arvioit opettajuuden vaikuttaneen tiedonhankintaan ja keskeisiin
kiinnostuksen kohteisiisi?
40. Onko sinulla mielessäsi jokin haastattelun aikana mieleen tullut seikka, jonka tahdot ottaa esille?
(Kysymys esitetään tehtäväosion tekemisen jälkeen.)

Liite 3 Kyselylomake tieto- ja viestintätekniikan
käyttötaidoista
Syntymävuotesi _______

Sukupuolesi

mies / nainen

Koulutuksesi _________________________________________________________
Viimeinen virkanimikkeesi ______________________________________________
Alleviivaa itseesi sopiva
Naimaton
avioliitossa

avoliitossa

eronnut

leski

Jos sinulla on puoliso, mikä on hänen koulutuksensa ja ammattinsa?
___________________________________________________________________
Lasten syntymävuodet _______
Lastenlasten lukumäärä _______
1) Merkitse rasti niihin kohtiin, jotka sopivat sinuun
Minulla on kotonani
___ televisio
___ radio

___ tietokone
___ video/dvd

___ modeemiyhteys
___ Internet

___ laajakaistayhteys
___ sähköposti

2) Minulla on taito itsenäisesti
___ käyttää Internetiä tiedon etsimiseen
___ lähettää ja vastaanottaa sähköpostia
___ lähettää ja vastaanottaa kuvatiedostoja
___ ladata ja päivittää tietokoneohjelmia
3) Käytän Internetiä noin ______________ kertaa viikossa. Arvioin siihen kuluvan aikaa noin ______________
tuntia viikossa.
4) Mihin käytät Internetiä arkipäivässäsi?
5) Millaiset asiat motivoivat sinua käyttämään nykyaikaista tieto- ja viestintätekniikkaa (mm. Internetiä ja sähköpostia)?
6) Millaisia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja toivoisit oppivasi? Miksi?

Liite 4 Lauseentäydennystehtävä tutkimuksen toisessa vaiheessa vuonna 2004
LAUSEENTÄYDENNYS
Ohjeet
Alla on muutamia lauseen alkuja. Tehtävänäsi on täydentää ne mieleesi tulevilla ajatuksilla. Ei ole olemassa
oikeita eikä vääriä tapoja täydentää lauseita, joten voit kirjoittaa ensiksi mieleen tulevat ajatukset paperille. Esimerkiksi jos lause alkaa ”Olen iloinen, kun …”, voit ilmaista henkilökohtaiset ajatuksesi täydentämällä lauseen
esimerkiksi ”Olen iloinen, kun voin olla perheeni kanssa mökillä.” Ole hyvä ja yritä keksiä jatko jokaiselle lauseen alulle.
Jos varattu tyhjä tila ei riitä, voit jatkaa kääntöpuolelle.

1. Eläkeiän lähestyessä mietin eniten

2. Parasta kuluneessa eläkkeellä olon ajassa on ollut

3. Stressin aiheita tässä elämänvaiheessa ovat

4. Kun kohtaan vaikeita ongelmia

5. Elämänmuutoksena eläkkeelle siirtyminen

6. Vaikka se saattaakin kuulostaa hassulta, eläkkeelle siirtymisessä minua pelotti

7. Eläkeläiseksi sopeutumisen olen kokenut

8. Entisenä opettajana koen tiedon hankkimisen

9. Internet on

10. Tietotekninen osaamiseni tuntuu minusta

11. Televisio on tiedonlähteenä

12. Jatkuva ajan tasalla pysyminen tietoyhteiskunnan kehityksessä tuntuu minusta

13. Suurimpina esteinä tietoverkkojen ja tietotekniikan käytölle näen omalla kohdallani

14. Eniten hyötyä tietotekniikasta minulle on ollut

15. Tällä hetkellä ajankohtaisia asioita, joista tarvitsen tietoa ja hankin sitä, ovat

16. Uusien tietoteknisten taitojen opiskelu tuntuu minusta

17. Olen onnellinen ja tyytyväinen elämääni, kun

Liite 5 Itsearviointitehtävä
(The Depression-Happiness Scale)
ITSEARVIOINTITEHTÄVÄ
Jokaiseen kohtaan on neljä vastausvaihtoehtoa:
ei koskaan
harvoin
joskus
usein

(0 pistettä)
(1 piste)
(2 pistettä)
(3 pistettä).

Merkitse valitsemasi vaihtoehto (0–3) jokaisen rivin perään.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Tunnen itseni surulliseksi
Tunnen, että olen epäonnistunut ihmisenä
Tunnen, että olen tyytymätön elämääni
Tunnen, että olen henkisesti vireä
Tunnen, että olen pettynyt itseeni
Tunnen itseni hyväntuuliseksi, iloiseksi
Tunnen, että elämä ei ole elämisen arvoinen
Tunnen, että olen tyytyväinen elämääni
Tunnen itseni terveeksi
Tunnen, että minua itkettää
Tunnen, että olen menestynyt elämässäni
Tunnen itseni onnelliseksi
Tunnen, etten ole pystynyt tekemään päätöksiä
Tunnen itseni rumaksi, epämiellyttäväksi
Tunnen olevani optimistinen tulevaisuuden suhteen
Tunnen, että elämä on antoisaa
Tunnen itseni ilottomaksi, synkäksi
Tunnen, että elämällä on tarkoitus
Tunnen itseni niin väsyneeksi/uupuneeksi, että en jaksa tehdä mitään
Tunnen itseni tyytyväiseksi juuri tällaisena
Tunnen itseni hitaaksi, uneliaaksi
Tunnen, että on helppo tehdä päätöksiä
Tunnen, että elämä on nautittavaa, miellyttävää
Tunnen, että elämä on merkityksetöntä
Tunnen, että olen lopussa

Liite 6 Aikajanatehtävä
Mitkä median (radio, TV, lehdet, kirjat, Internet) kautta välittyneet asiat tai tapahtumat muistat merkittävimpinä
juuri nyt? Kirjoita niistä lyhyt luonnehdinta aikajanalle.
Merkitse myönteiseksi arvioimasi asiat tai tapahtumat vasemmalle puolelle (+) ja kielteiset oikealle (-) sekä
arvioi niiden merkitystä itsellesi asteikolla 13.
3 = asia vaikutti minuun erittäin paljon
2 = asia vaikutti minuun melko paljon
1 = asia vaikutti minuun jonkin verran

Merkittävyys 1-3

–

+
1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

Merkittävyys 1-3

Liite 7 Tehtävälomake tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa
vuonna 2001
VASTAAJAN TIEDOT
Vastaajan nimi

Nainen/mies

Syntymävuosi ________
Naimisissa tai avoliitossa/naimaton/eronnut/leski
Onko puolisonne eläkkeellä? Kyllä/ei
Jos teillä on lapsia, kuinka monta heitä on ja missä he asuvat?
_________________________________________________________________________________________
Jos teillä on lastenlapsia, niin kuinka monta heitä on ja minkä ikäisiä he ovat?
_________________________________________________________________________________________

Mikä on koulutuksenne?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Mitä ja millä asteella olette opettanut ja kuinka kauan?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Jos olette toiminut rehtorina/koulunjohtajana, niin millä asteella ja kuinka kauan?
_________________________________________________________________________________________
Mikä on eläkkeelle jäämisenne syy ja ajankohta?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Oletteko ollut osa-aikaeläkkeellä? Kyllä ________ vuotta/en
Arvionne omasta taloudellisesta tilanteestanne nyt eläkkeelle siirtyneenä opettajana
Huono/välttävä/tyydyttävä/hyvä/erinomainen
Mitä harrastatte?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Oletteko opiskellut eläkkeellä ollessanne? Kyllä/en. Jos olette opiskellut tai suunnitellut sen aloittamista, kuvailkaa lyhyesti miksi haluatte opiskella ja miten se käytännössä toteutuu.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Mitä sanoma- ja aikakauslehtiä tilaatte tai ostatte itse?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Millaisia ovat televisiosta päivittäin tai viikoittain katsomanne ohjelmat?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Mikä on radion ohjelmien merkitys teille?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Onko eläkkeelle jääminen vaikuttanut kirjastossa käyntiinne? Mitä teette kirjastossa?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Käyn kirjastossa ______kertaa kuukaudessa tai jos harvemmin niin ______kertaa vuodessa. Jos ette käytä kirjastoa, niin mikä siihen on syynä?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

ERILAISIA TIEDONALOJA JA -TARPEITA
Vastaamista voi jatkaa kääntöpuolelle!

ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN
1) Miten saitte tietoa eläkkeelle siirtymisen käytännön järjestelyistä?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2) Oliko tässä tiedon saannissa vaikeuksia? Jos oli, niin millaisia?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3) Mikä eläkkeelle siirtymisessä tuntui ennalta ajatellen antoisimmalta?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4) Miltä tuo ennalta ajatellen antoisimmaksi arvioimanne asia tuntuu nyt?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5) Mikä eläkkeelle siirtymisessä tuntui ennalta ajatellen vaikeimmalta?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
6) Miltä tuo ennalta ajatellen vaikeimmalta tuntuva asia tuntuu nyt?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

7) Miten suhtaudutte yhteydenpitoon entisten työtovereidenne kanssa?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ITSENSÄ KEHITTÄMINEN, OPISKELU
8) Millä tavalla opiskelu ja itsensä kehittäminen kuuluivat elämäntapaanne teidän vielä ollessanne työelämässä
viimeisen viiden vuoden aikana?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
9) Mikä aiempi itseopiskelu tai muunlainen opiskelu on jatkunut eläkkeellä ollessanne?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
10) Oletteko aloittanut jonkun uuden itsensä kehittämisen tai opiskelun alan siirryttyänne eläkkeelle? Jos olette,
kuvailkaa sen merkitystä itsellenne.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
11) Mitä teille merkitsevät mahdollisuudet opiskella avoimessa yliopistossa tai ns. ikäihmisten yliopistossa?
Oletteko saanut riittävästi tietoa tällaisesta mahdollisuudesta?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
12) Miten kommentoitte väitettä ”Ikääntyvät ihmiset ovat velvollisia kehittämään itseään.”
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

SOSIAALISET SUHTEET (MATKAPUHELIN, SÄHKÖPOSTI)
13) Onko käytössänne matkapuhelin? Kyllä ______vuotta /ei
Jos teillä ei ole matkapuhelinta käytössänne, voitte siirtyä kohtaan 18)
14) Miltä matkapuhelimen käytön opettelu tuntui? Miten opettelitte?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
15) Puhun matkapuhelimeen päivittäin/muutaman kerran viikossa/harvemmin/en koskaan
16) Vastaanotan tekstiviestejä päivittäin/muutaman kerran viikossa/harvemmin/en koskaan
Kenelle lähetätte tekstiviestejä tavallisimmin?
__________________________________________________________________________________________
17) Miten kuvailette matkapuhelimen merkitystä itsellenne? _________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

18) Onko käytössänne sähköposti? Kyllä/Ei (perustelujen jälkeen kohtaan 25)) Miksi näin?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
19) Mitä kautta olette hankkinut sähköpostin?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
20) Miltä tuntui, kun itsellä ei vielä ollut sähköpostia käytössä? (vastataan vain, jos käytätte sähköpostia)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
21) Kuinka kauan olette käyttänyt sähköpostia? _____jo 1980-luvulla _____1990-luvun alusta lähtien _____v.
1995 jälkeen _____v. 2000 jälkeen
22) Kuinka aktiivisesti käytätte sähköpostia?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
23) Kenen kanssa tavallisimmin vaihdatte sähköpostia?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
24) Miten kuvailette sähköpostin merkitystä itsellenne?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

HARRASTUKSIIN, YHTEISKUNTAAN JA AJANVIETTEESEEN ORIENTOIVA TIETO
25) Millaisia harrastuksiin ja ajanvietteeseen liittyviä tiedontarpeita teillä on?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
26) Millainen on suhteenne yhteiskunnalliseen (esim. kunnan päätöksenteko, politiikka) tietoon nyt, kun olette
siirtynyt eläkkeelle?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
27) Millaiseen yhdistys-, kerho- tai muuhun vapaa-ajan toimintaan nykyisin osallistutte?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
28) Miten kuvailette itseänne erilaisia asioita tekevänä ja harrastavana eläkkeelle siirtyneenä opettajana?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

INTERNET JA TIETOTEKNINEN OSAAMINEN
29) Missä määrin olette käyttänyt työssä ollessanne tietokoneita ja tietoverkkoja?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
30) Millainen on asenteenne tietokoneisiin ja tietoverkkoihin?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Onko teillä kotona tietokone? Kyllä/ei Entä verkkoyhteys? Kyllä/ei
31) Millaiset tekijät motivoivat teitä tietoverkkojen (esim. internetin, sähköpostin) käyttöön?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
32) Mitä asioita hoidatte verkon kautta (esim. laskujen maksaminen, ostokset, kirjaston lainojen uusiminen)?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
33) Miten tietotekniikka sopii elämäntapaanne ja päivittäiseen elämänrytmiinne?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
34) Miten arvioitte omaa valmiuttanne hankkia tietotekniikkaa kotiinne?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
35) Miten haluaisitte mieluiten opiskella uusia tietoverkkotaitoja ja kokeilla eri mahdollisuuksia?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Suuri kiitos vaivannäöstänne!
Tutkimuksen tuloksista saatte halutessanne tietoa myöhemmin postitse mainitsemalla siitä
tutkimuksen tekijälle.

Liite 8 Lauseentäydennystehtävä tutkimuksen
ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2001
LAUSEENTÄYDENNYS
Ohjeet
Alla on muutamia lauseen alkuja. Tehtävänänne on täydentää ne mieleenne tulevilla ajatuksilla. Ei ole olemassa
oikeita eikä vääriä tapoja täydentää lauseita, kirjoittakaa ensiksi mieleenne tulevat ajatukset paperille. Esimerkiksi jos lause alkaa ”Olen iloinen, kun …”, teidän tulisi ilmaista henkilökohtaiset ajatuksenne täydentämällä
lause esimerkiksi ”Olen iloinen, kun voin olla perheeni kanssa mökillä.” Olkaa hyvä ja yrittäkää keksiä jatko
jokaiselle lauseen alulle.
Jos varattu tyhjä tila ei riitä, voitte jatkaa kääntöpuolelle.

1. Eläkeiän lähestyessä mietin eniten

2. Parasta kuluneessa eläkkeellä olon ajassa on ollut

3. Stressin aiheita tässä elämänvaiheessa ovat

4. Kun kohtaan vaikeita ongelmia

5. Elämänmuutoksena eläkkeelle siirtyminen

6. Vaikka se saattaakin kuulostaa hassulta, eläkkeelle siirtymisessä minua pelotti

7. Eläkeläiseksi sopeutumisen olen kokenut

8. Entisenä opettajana koen tiedon hankkimisen

9. Parhaita kokemuksia tietokoneiden kanssa työskentelystä olen saanut

10. Tietotekninen osaamiseni tuntuu minusta

11. Tietoyhteiskunnasta puhutaan tiedotusvälineissä niin paljon että minä

12. Jatkuva ajan tasalla pysyminen tietoyhteiskunnan kehityksessä tuntuu minusta

13. Suurimpina esteinä tietoverkkojen ja tietotekniikan käytölle näen omalla kohdallani

14. Eniten hyötyä tietotekniikasta minulle on ollut

15. Internet on

16. Uusien tietoteknisten tapojen opiskelu tuntuu minusta

17. Tieto terveydestä ja terveellisistä elämäntavoista

18. Luotettavaa tietoa sairauksista

Liite 9 Opettajaeläkeläisten toimintaan aktivoitumista
kuvaavat toiminnot
Päiväohjelman organisointi

Kielitaidon ylläpito

Aineiston vaihto, lainaaminen ja kierrätys

Herääminen kelloradion musiikkiin
Vieraskielisen ohjelman seuraaminen
12n
kielenharjoitteluna
Päivittäisen kuntoilun ajoittaminen
1n, 4m, 5n, 6m, 7n, 10n, 11m
4m
Liikuntapaikkojen varaaminen Internetin
kautta
2m, 1n

Aineiston vaihto, lainaaminen ja kierrätys
1n, 7n, 8n, 11m, 13m
Ohjelmien nauhoittaminen muita varten
7n

Ravinto

Tiedonhankinta toimintaan
aktivoitumisena

Sanaristikot, kilpailut ja pelaaminen

Ruuanlaitto
1n, 9n, 10n, 13m
Terveellinen ravitsemus
1n, 4m

Taivaanilmiöiden tarkkailu
3m, 6m
Harrastus
5n, 11m, 13m

Sanaristikot
1n, 2m, 8n, 10n, 12n
Puhelinäänestykseen osallistuminen
7n

Liikunta ja terveys

Media oman toiminnan taustana

Ääneen lukeminen

Aamujumppa
8n, 10n
Terveystiedon soveltaminen
3m, 4m, 6m, 7n, 13m

Autolla ajo
9n, 13m
Kodinhoito, käsityöt
9n, 10n, 12n
Tottumus kotona oltaessa
1n, 3m

Ei mainintoja

Sisustaminen ja puutarhan hoito

Kirjastossa ja kahvilassa
Aineiston tallentaminen
käyminen, ilmaisjakelulehtien noutaminen

Sisustaminen
1n, 10n, 12n
Puutarhan hoito
3m, 8n, 9n, 10n, 11m

Kirjastossa käyminen
1n, 2m, 6m, 12n, 13m

Lehtileikkeiden kerääminen
1n, 7n, 12n
Klassisen musiikin nauhoittaminen
radiosta
11m
Televisio-ohjelmien videointi
7n
Ruokaohjeiden kerääminen
1n, 7n, 10n

Taloudellinen toiminta

Yhteiskunnalliseen keskusteluun
osallistuminen

Hiljentyminen

Pörssikurssien seuraaminen, sijoittaminen Mielipiteen ilmaiseminen lehdessä
3m
1n, 2m, 12n
Asioiminen Internetin kautta
2m, 3m, 6m, 9n, 12n

Aamuhartaus
10n, 11m

Liite 10 Mediapäiväkirjan kirjoittajien toimintaan aktivoitumista kuvaavat toiminnot
Päiväohjelman organisointi

Taloudellinen toiminta

Päiväohjelman suunnittelu mediatarjonnan Pörssikurssien seuraaminen, sijoittaminen
mukaan
121M, 124M, 283N, 353M, 367M, 373N,
178N, 267N, 505N, 552N, 589N, 597M, 441M, 497M
630N, 664N, 696N
Säästäminen
Ohjelmien merkitseminen lehdestä
200N, 267N, 396M, 454N, 537N, 597M
130N, 224N, 226N, 236N, 238N, 242N,
259N, 260N, 286N, 305M, 332N, 341N,
360N, 368N, 381N, 394N, 402N, 447N,
469N, 471M, 498M, 516N, 543M, 544N,
557M, 597M, 600N, 613N, 630N
Ohjelmatiedot Internetistä tai teksti-tv:stä
203N, 369N
Kuntoilun ajoittaminen mediankäytön mukaan
115N, 233N, 260N, 284N, 313M, 360N,
370M, 515M
Videon ajastaminen
päivän ohjelmatarjonnan mukaan
13N, 224N, 226N, 259N, 262N, 342N,
370M, 373N, 405N, 432N, 469N, 478N,
516N, 722N, 729M

Aineiston vaihto, lainaaminen ja kierrätys
Aineiston kierrätys (naapureiden, lasten,
ystävien kanssa)
39N, 145N, 342N, 364N, 439N, 451N,
497M, 531N, 553N, 586N, 600N, 620N,
633N, 648N, 652N, 722N
Televisio-ohjelmien videoiminen lapsille/
lapsenlapsille
76N, 224N, 552N
Lehtileikkeiden vaihto
129N, 361N, 480N, 507N, 586N, 594N

Ravinto

Kielitaidon ylläpito

Sanaristikot, kilpailut ja pelaaminen

Ruuanvalmistus
3N, 39N, 100N, 145N, 178N, 203N, 212N,
224N, 232N, 233N, 236N, 238N, 278N,
284N, 310N, 332N, 352N, 371M, 388N,
391N, 394N, 396M, 402N, 430N, 439N,
447N, 534N, 539M, 541M, 544N, 552N,
575N, 580N, 597M, 614N, 622N, 630N,
725N, 748M

Vieraskielisen ohjelman seuraaminen kielenharjoitteluna
41M, 68N, 149N, 178N, 229N, 242N,
260N, 262N, 277M, 310N, 341N, 342N,
348M, 361N, 370M, 407N, 630N, 669N,
696N

Sanaristikot
3N, 20M, 41M, 90M, 128N, 140N, 229N,
236N, 256N, 258N, 262N, 267N, 274N,
284N, 309N, 318N, 348N, 352N, 364N,
372N, 373N, 435N, 475M, 512N, 543M,
559N, 587M, 594N, 613N, 640N, 658N,
664N, 668M, 712N
Lehtien kilpailut ja tietovisat
229N, 284N, 318N, 352N, 640N, 719M
Veikkauksen pelien pelaaminen
179N, 542N, 597M
Television ja radion tietovisat
3N, 229N, 237N, 326N, 373N, 375M,
469N, 497M, 510N, 543M, 544N, 562N,
575N, 644N, 669N, 746N

Liikunta ja terveys

Kirjastossa ja kahvilassa käyminen, ilmaisjakelulehtien noutaminen

Jumppa, voimistelu
51N, 140N, 178N, 212N, 260N, 303M,
332N, 343N, 402N, 410N, 534N, 575N,
594N, 641M
Tanssiminen, nauraminen
407N, 594N
Postin noutaminen
53M, 90M, 121M, 124M, 125M, 137N,
255M, 270N, 326N, 348N, 359M, 379N,
386N, 388N, 393M, 399M, 401N, 411M,
418N, 430N, 432N, 465N, 484M, 497M,
515M, 523N, 535N, 553N, 575N, 597M,
611N, 633N, 669N, 712N, 722N, 745N
Fyysiset rajoitteet
huonokuuloisuus 179N, 265N, 544N,
725N
tinnitus 558N
näkövamma 51N, 318N, 395N, 457M,
726N
krooniset kivut 537N, 580N
Terveyden vaaliminen
229N, 303M, 318N, 348N, 372N, 386N,
447N, 478N, 507N, 521N, 534N, 594N,
597M, 633N

Kirjasto
Ääneen lukeminen yhdessä jonkun kanssa
39N, 67N, 91N, 100N, 112N, 127M,
54M, 248N, 359M, 375M, 408N, 439N,
149N, 230M, 238N, 318N, 327N, 348M, 549M, 667N
368N, 372N, 391N, 401N, 438N, 442N,
451N, 454N, 482N, 484M, 514N, 521N,
538N, 544N, 565M,567M, 586N, 600N,
601N, 602N, 606M, 617M, 620N, 622N,
630N, 640N, 652N, 696N, 719M,729M,
733M
Kirjastoauto
352N, 633N
Lehtien lukeminen kahviloissa
291M, 636M
Ilmaisjakelulehtien noutaminen
13N, 18N, 129N, 138N, 291M, 332N,
341N, 371M, 435N, 478N, 543M, 719M

Sisustaminen ja puutarhan hoito

Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistu- Aineiston tallentaminen
minen

Sisustaminen
13N, 67N, 100N, 361N, 600N, 605N,
630N
Puutarhan hoito
67N, 224N, 351N, 467N, 469N, 751N
Kukkien hoito-ohjeet
203N

Mielipiteen ilmaiseminen lehden tai Internetin keskustelupalstalla
35N, 115N, 125M, 187M, 189M, 203N,
224N, 291M, 399M, 439N, 441M, 464M,
694N
Soittaminen radio-ohjelmaan
303M, 395N, 594N, 598N, 729M

Hiljentyminen
Aamu- tai iltahartaus
67N, 97M, 112N, 226N, 228N, 233N,
239N, 242N, 253N, 268N, 270N, 278N,
297N, 303M, 313M, 317N, 327N, 330N,
332N, 342N, 361N, 379N, 381N, 405N,
408N, 435N, 447N, 455N, 460N, 461N,
467N, 484M, 510N, 521N, 528N, 531N,
543M, 544N, 549M, 572N, 576N, 580N,
581N, 584N, 589N, 613N, 618N, 621N,
636M, 640N, 641M, 644N, 647N, 667N,
712N, 715N, 716N, 730M, 751N
Radio-ohjelman kuuntelu Raamatusta seuraten
361N, 549M
Messu tai jumalanpalvelus
373N, 435N, 510N, 528N, 549M, 640N,
751N

Ääneen lukeminen

Erilaisia aineistoja eri aiheista
97M, 125M, 128N, 145N, 224N, 225M,
229N, 236N, 268N, 270N, 305M, 326N,
332N, 351N, 360N, 370M, 371M, 435N,
439N, 480N, 484M, 507N, 544N, 586N,
587M, 630N, 696N, 716N, 729M
Ruokaohjeet
3N, 100N, 145N, 178N, 203N, 212N,
224N, 229N, 236N, 238N, 278N, 332N,
371M, 394N, 402N, 430N, 439N, 447N,
478N, 544N, 597M, 751N

Liite 11 Esimerkkejä tiedonhankinnasta toimintaan aktivoitumisena ja mediasta oman toiminnan taustana mediapäiväkirjoissa
Tiedonhankinta toimintaan aktivoitumisena
Asioiden tarkistaminen
45N, 309N, 318N, 361N, 373N, 471M, 600N, 606M
Sukututkimus
260N, 353M, 388N, 401N, 438N, 441M, 461N, 565M, 641M
Harrastukset ja matkailu
52N, 97M, 187M, 223N, 351N, 396M, 471M, 630N, 729M
Tekniikan ja tietotekniikan harrastus
12M, 20M, 121M, 200N,
Muistiinpanojen tekeminen
9N, 224N, 270N, 347N
Postin jakeluhäiriön syyn selvittäminen
13N, 587M
Media oman toiminnan taustana
Autolla ajo, käsityöt, ruuan valmistus, syöminen, silitys, siivous, tiskaaminen, navettatyöt, saunominen
9N, 39N, 53M, 61M, 68N, 76N, 97M, 90M, 100N, 112N, 121M, 124M, 125M, 139M, 145N, 149N, 187M,
189M, 200N, 215N, 223N, 224N, 229N, 242N, 256N, 259N, 260N, 267N, 274N, 284N, 286N, 289M, 291M,
292N, 338N, 340N, 343N, 348N, 351N, 357N, 359M, 360N, 368N, 371N, 373N, 381N, 386N, 393M, 396M,
397N, 401N, 405N, 407N, 410N, 430N, 438N, 439N, 442N, 454N, 455N, 461N, 473N, 482N, 485M, 504N,
510N, 514N, 521N, 530M, 534N, 538N, 544N, 548N, 552N, 553N, 559N, 560N, 562N, 571M, 580N, 583N,
586N, 594N, 618N, 626N, 630N, 632N, 633N, 641M, 644N, 669N, 670N, 694N, 710M, 711N, 712N, 719M,
721M, 726N, 729M,735N, 738N, 746N, 748M, 751N

Liite 12 Mediapäiväkirjan kirjoittajien jakaantuminen syntymävuoden ja sukupuolen mukaisesti
Vuosi

Nainen

Mies

Yhteensä

1940

21

7

28

1939

13

6

19

1938

11

6

19

1937

11

8

19

1936

36

3

39

1935

15

10

25

1934

12

3

15

1933

9

6

15

1932

15

0

15

1931

17

9

26

1930

13

4

17

1929

7

5

12

1928

4

7

11

1927

0

5

5

1926

4

0

4

1925

5

2

7

1924

6

2

8

1923

5

1

6

1922

1

2

3

1921

5

0

5

1920

4

0

4

1919

0

0

0

1918

2

0

2

1917

3

0

3

1916

1

0

1

Yhteensä

220

86

306
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