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METAFORIEN TUOTTAMINEN PARKINSONIN TAUDISSA
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden
konventionaalisten ja uusien metaforien tuottamista. Tavoitteena oli myös selvittää onko taustamuuttujilla vaikutusta metaforien tuottamiseen Parkinsonin taudissa.
Tutkimuksessa haastateltiin Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian klinikalta 19 Hoehn & Yahr
-vaikeusasteeltaan I-III Parkinsonin tautia sairastavaa ja 19 tervettä vertailuhenkilöä. Vertailuhenkilöt kaltaistettiin Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden kanssa iän, sukupuolen ja koulutustason mukaan. Metaforien tuottamista tutkittiin puolistrukturoidun haastattelututkimuksen avulla
ja metafora-analyysiä mukaillen. Henkilöiden kognitiivisia taitoja arvioitiin Consortium to
Establish a Registry for Alzheimer's Disease (CERAD) -testillä. Aineiston analyysissä käytettiin
tilastollisten menetelmien parametrittomia sovitettujen parien Wilcoxonin testiä, Mann-Whitney U testiä, Kuskal-Wallisin testiä ja Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa.
Tilastollisesti merkitsevää eroa Parkinsonin tautia sairastavien ja terveiden vertailuhenkilöiden
metaforien tuottamisessa ei ollut. Parkinsonin tautia sairastavat henkilöt kuitenkin tuottivat metaforia kokonaisuudessaan hieman enemmän kuin terveet vertailuhenkilöt. Uusia metaforia tuotettiin
kummassakin ryhmässä enemmän kuin konventionaalisia metaforia. Iällä, sukupuolella, koulutustasolla, sairauden vaikeusasteella ja kestolla tai kognitiivisilla taidoilla ei ollut vaikutusta metaforien
tuottamiseen. Ainoastaan terveiden vertailuhenkilöiden ryhmässä koulutustasolla oli positiivinen
yhteys metaforien tuottamisessa. Tutkimuksen avulla saatiin uutta tietoa suomalaisten Parkinsonin
tautia sairastavien henkilöiden metaforien tuottamisesta. Tulosten perusteella voidaan todeta, ettei
Parkinsonin taudilla ole suoraa vaikutusta metaforien tuottamiseen ainakaan sairauden ollessa
vaikeusasteeltaan I-III Hoehn & Yahr -asteikolla. Metaforien tuottamisen neuraalisen perustan
tutkiminen ja tiedon mahdollinen hyödyntäminen Parkinsonin tautiin liittyvien kommunikatiivisten
ongelmien kuntoutuksessa on tärkeää.
Avainsanat: metafora, konventionaalinen metafora, uusi metafora, metaforien tuottaminen,
Parkinsonin tauti

ESIPUHE

Tutkielman taustalla on herännyt mielenkiintoni neurologisten sairauksien aiheuttamiin
kielellisiin

muutoksiin

ja

erityisesti

niiden

elämänlaadulliseen

näkökulmaan.

Kuvaannollinen kieli ja siihen sisältyvät metaforat ovat osa arkipäiväistä elämäämme ja
tärkeä osa kommunikaatiotamme. Metaforien avulla voimme kuvailla ja selventää
tärkeitä tapahtumia, voimme ilmaista itseämme ja viihdyttää toisiamme. Jos
kuvaannollisen kielen taidot heikkenevät, on sillä varmastikin merkitystä henkilön
sosiaaliseen elämään. Kun mahdollisuus tutkia tiettävästi aiemmin tutkimatonta aihetta,
otin haasteen innostuneesti vastaan. Tutkielma on ollut kunnianhimoinen hanke, jonka
aikana tunteet ovat vaihdelleet onnen kukkuloilta epätoivon syövereihin.
Ensimmäiseksi haluan osoittaa kiitokseni kaikille tutkimushenkilöille, sillä ilman teitä
tutkimusta ei olisi koskaan syntynyt. Suuri kiitos kuuluu tutkielmani ohjaajalle,
logopedian professori Matti Lehtihalmekselle tutkimusaiheen ideoinnista sekä
kannustavasta

ja

asiantuntevasta

ohjauksesta.

Kiitän

lämpimästi

tutkimuksen

lääkinnällistä vastuuhenkilöä, neurologi Mikko Kärppää koehenkilöiden löytämisestä
sekä ennakkoluulottomasta asenteesta, opiskelijaa arvostavasta ja innostavasta
ohjauksesta. Haluan kiittää myös neurologian klinikkasihteeri Mirja Kouvalaa
korvaamattomasta avusta tutkimukseen liittyvien käytännön asioiden hoitamisessa.
Metaforakoukeroiden selventämisestä lämpimät kiitokset suomen kielen professori Jari
Sivoselle. Taloudellisesta tuesta, eli pro gradu -työhöni myönnetystä apurahasta kiitän
Suomen Parkinson -säätiötä. Kiitos myös säätiön asiamiehelle Terhi Pajunen-Mäkelälle
kaikesta avusta, jota olen matkan varrella saanut.
Yksin en olisi urakastani selvinnyt, joten haluan kiittää avopuolisoani kaikesta siitä
tuesta ja rakkaudesta, mitä olen osakseni saanut. Kiitos, kun olet uskonut minuun
silloin, kun itse en ole siihen pystynyt. Kiitos isälleni, joka on aina kannustanut
opinnoissani eteenpäin. Kiitos kaikille ystävilleni tärkeiden sosiaalisten suhteiden
ylläpidosta. Lopuksi haluan kiittää äitiäni, elämäni sankaritarta ja esikuvaa siitä
tärkeästä opista, että elämä kantaa aina.
Oulussa 8.3.2014
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1 JOHDANTO
Parkinsonin tauti on neurologinen degeneratiivinen sairaus, joka etenee hitaasti ja
enenevin oirein (Parkinsonin tauti: Käypä hoito -suositus, 2010). Sen esiintyvyys maailmanlaajuisesti on noin 100-180/100 000 ja ilmaantuvuus 10-15/100 000/v. Parkinsonin tauti on yleensä yli 60-vuotiaiden sairaus, jota noin prosentti 70-vuotiaista sairastaa.
Sukupuoli ei ole suora riskitekijä Parkinsonin tautiin sairastumiselle, mutta silti miehet
näyttäisivät sairastuvan siihen useammin kuin naiset. Parkinsonin tauti ei ole selkeästi
perinnöllinen sairaus, vaikka siihen liittyviä geenivirheitä tunnetaankin seitsemän erilaista. Keskeisiä Parkinsonin taudin oireita ovat lepovapina (tremor), liikkeiden hitaus
(hypokinesia), lihasjäykkyys (rigiditeetti) sekä asennon muutokset.
Parkinsonin taudin aiheuttamiin kognitiivisten toimintojen muutoksiin on alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota (Berg, Björnram, Hartelius, Laakso & Johnels,
2003; Drijgers ym., 2012; Lee, Williams & Storey, 2012). Tämän takia myös kielen
pragmaattisten taitojen merkitys kommunikaation kannalta on noussut tärkeäksi tutkimuksen kohteeksi (McNamara & Durso, 2003). Pragmaattiset taidot tarkoittavat ymmärrystä siitä, miten kieltä voidaan käyttää erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa. Pragmaattisiin taitoihin kuuluu myös metaforien ymmärtäminen, jonka prosessoinnin
ongelmia on tutkittu muun muassa aivovaurioiden yhteydessä (Yang, Fuller,
Khodaparast & Krawczyk, 2010). Parkinsonin tautiin liittyvät äänihäiriöt ja niiden
kuntoutusmenetelmät ovat yleisesti tiedossa (Sapir ym., 2007). Parkinsonin taudin piiristä löytyy tutkimuksia esimerkiksi kasvojen ilmeiden tunnistamisen vaikeudesta (Kan,
Kawamura, Hasegawa, Mochizuki & Nakamura, 2002; Pell & Leonard, 2005;
Sprengelmeyer ym., 2003; Yip, Lee, Ho, Tsang & Li, 2003). Kuvaannollisen kielen
tulkintaa, kuten metaforien ymmärtämistä on tutkittu Parkinsonin tautia sairastavilla
henkilöillä (McNamara & Durso, 2003; Monetta & Pell, 2007). Tutkimuksissa on havaittu metaforien ymmärtämisen heikentyneen. Samanlaista metaforien tuottamiseen
liittyvää tutkimusta ei ole saatavilla. Olisiko metaforien tuottaminen mahdollisesti myös
heikentynyt? Kuvaannollisen kielen ymmärtäminen ja käyttö on merkittävässä osassa
onnistuneessa kommunikaatiossa. Arkikeskusteluissa esiintyy paljon esimerkiksi metaforien rikastuttamaa huumoria. Keskustelukumppaneiden on pystyttävä ymmärtämään
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toisiaan, jotta kommunikaatiotilanne olisi onnistunut. Kuvaannollisen kielen osa-alueita
olisi hyvä tutkia lisää, niiden elämänlaatuun vaikuttavien piirteiden takia.

1.1 Parkinsonin tauti
Parkinsonin tauti kuuluu laajemman käsitteen, parkinsonismin, alle (Tröster, 2006).
Parkinsonin tauti on spesifi ja yleisin parkinsonismin muoto, jolloin puhutaan idiopaattisesta Parkinsonin taudista. Parkinsonismia eli samankaltaisia liikeoireita kuin Parkinsonin taudissa voi esiintyä muiden sairauksien, kuten etenevän supranukleaarisen pareesin (PSP), Lewyn kappale -taudin ja monisysteemiatrofian (MSA) yhteydessä (Parkinsonin tauti: Käypä hoito -suositus, 2010). Myös dopamiinireseptoreita salpaavien lääkkeiden eli psykoosilääkkeiden käytön seurauksena voi syntyä lääkeparkinsonismia. Parkinsonin tautia ei tällä hetkellä voida ennaltaehkäistä eikä sitä pystytä luotettavin menetelmin seulomaan (Parkinsonin tauti: Käypä hoito -suositus, 2010; Tolosa, Wenning
& Poewe, 2006). Parkinsonin taudin diagnosointi tapahtuu kliinisen neurologisen tutkimuksen perusteella. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota keskeisten Parkinsonin tautiin liittyvien liikehäiriöiden ilmaantuvuuteen. Diagnostisten kriteerien avulla pyritään
erottamaan muuhun parkinsonismiin viittaavat tekijät (Olanow, Stern & Sethi, 2006).
Tyypillisiä Parkinsonin taudin oireita ovat muun muassa epäsymmetriset liikeoireet,
lepovapina ja varhainen hajuaistin menetys. Koska Parkinsonin tautia ei voida luotettavasti löytää seulontamenetelmin, on diagnosointiin käytettävä kliinisiä löydöksiä. Erotusdiagnoosin avuksi voidaan suorittaa esimerkiksi aivojen kuvantamistutkimuksia
(SPECT, PET) ja levodopatesti.
Keskiaivojen alueella olevan substantia nigran hermosolujen tuhoutumisesta seuraa välittäjäaine dopamiinin puute ja striatumiin (eli nucleus caudatus ja globus pallidus)
(Tröster, 2006) johtavan radan häiriintyminen, joiden yhteisvaikutuksesta tahdonalaisten liikkeiden suorittaminen häiriintyy (ks. kuva 1, s. 3) (Parkinsonin tauti: Käypä hoito
-suositus, 2010). Parkinsonin tauti aiheuttaa myös laajempia häiriöitä aivorungossa,
autonomisessa hermostossa sekä subkortikaalisissa että kortikaalisissa rakenteissa.
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Kuva 1. Parkinsonin taudissa häiriintyvät aivoalueet
(http://www.abc.net.au/health/library/img/parkinsons_diag.jpg)

1.1.1

Keskeiset oireet

Keskeisiä Parkinsonin taudin oireita ovat lepovapina (tremor), liikkeiden hitaus (hypokinesia) ja lihasjäykkyys (rigiditeetti) (Parkinsonin tauti: Käypä hoito -suositus, 2010).
Lisäksi mukana on usein asentomuutoksia. Lepovapina alkaa yleensä oikeasta tai vasemmasta kädestä, esimerkiksi sormien niin sanottuna pillerin pyörittämisliikkeenä
(Jankovic, 2008). Vapina laajenee sairauden edetessä toiseenkin käteen. Liikkeiden hitaus voi näkyä jonkin toiminnan aloittamisen vaikeutena tai häiriöinä hienomotoriikkaa
vaativissa arkipäivän toiminnoissa. Esimerkiksi paidan napitus tai työkalujen käyttö voi
olla erittäin haastavaa. Lihasjäykkyyttä ilmenee muun muassa nivel- ja nikamakohdissa,
kuten niskassa ja ranteissa. Lihasjäykkyyteen liittyy usein myös kipua. Motoristen oireiden ohella Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä esiintyy ei-motorisia oireita
muun muassa kognitiivisten taitojen heikentymistä, masennusta ja univaikeuksia (Parkinsonin tauti: Käypä hoito -suositus, 2010). Sairauden alkuvaiheessa ilmenevät ruuansulatusvaikeudet, hajuaistin puutokset ja ummetus ovat taudin kuvaan kuuluvia yleisiä
piirteitä (Jost ym., 2010). Taulukossa 1 (s. 4) esitellään Parkinsonin tautiin liittyvät keskeiset motoriset ja ei-motoriset oireet.
Parkinsonin tautiin oleellisena osana kuuluvat myös puheen ongelmat, jotka voivat
esiintyä konsonanttien virheellisenä lausumisena ja epätyypillisenä puherytminä
(Tröster, 2006). Ääni voi olla karhea, vuotoinen ja voimaton sekä samalla monotoninen.
Edellä mainituista piirteistä käytetään termiä hypokineettinen dysartria, josta usein pu-
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hutaan Parkinsonin taudin yhteydessä. Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä on
usein väärä käsitys käyttämästään äänenvoimakkuudesta (Spielman, Ramig, Mahler,
Halpern & Gavin, 2007). He kokevat puhuvansa normaalilla äänenvoimakkuudella,
vaikka todellisuudessa he puhuvat niin hiljaa, ettei heidän puheestaan tahdo saada selvää. Hypokineettisen dysartrian ohella oman äänenvoimakkuuden käytön tiedostamattomuus on epäselvän puheen taustatekijänä. Puheen epäselvyys voi johtua myös sairauteen liittyvistä nielemisvaikeuksista ja sitä kautta kuolaamisen runsaudesta (Tröster,
2006). Nielemisvaikeudet ovatkin yleisiä, niitä esiintyy tutkimusaineistoista riippuen
noin 20–100 prosentilla Parkinsonin tautia sairastavista henkilöistä (Miller ym., 2009),
vaikeudet näkyvät erityisesti spontaanin nielemistiheyden alenemisena, suun ja kurkun
alueen sensitiivisyyden heikentymisenä sekä nielemisen hidastumisena (South, Somers
& Jog, 2010). Nielemisvaikeuksien seurauksena henkilö usein aspiroi eli osa hänen
nauttimastaan ravinnosta joutuu hengitysteihin aiheuttaen infektioriskin (Rodrigues,
Nóbrega, Sampaio, Argolo & Melo, 2011). Taudin edenneessä vaiheessa Parkinsonin
tautia sairastavan henkilön ollessa vuodepotilaana, on keuhkokuume tavallinen komplikaatio. Keuhkokuume voi olla syynä henkilön menehtymiseen.
Taulukko 1. Parkinsonin taudin keskeiset motoriset ja ei-motoriset oireet
(muokattu lähteestä Jancovic, 2008)
Motoriset oireet

Ei-motoriset oireet

Lepovapina, lihasjäykkyys, liikkeiden
hitaus, asentovääristymät

Kognitiiviset ongelmat, sananlöytämisen
vaikeudet

Hypomimia (ilmeettömyys), dysartria,
dysfagia, sialorrhea (syljen liikaeritys)

Depressio, apatia, käyttäytymis- ja psykiatriset ongelmat

Liikkeiden aloittamisen vaikeus: esim.
tuolista nouseminen, vuoteessa kääntyminen

Sensoriset oireet: esim. kipu selässä ja
olkapäissä, anosmia (hajuaistin menetys),
ageusia (makuaistin menetys)

Käsialan muutokset, syömisen ja hygienian
ongelmat, päivittäisten toimintojen hidastuminen

Laihtuminen ja dysautonomia: esim. virtsaamisen ja seksuaalisuuden ongelmat

dystonia, skolioosi

Uniongelmat: esim. käyttäytymisen häiriöt
REM-unen aikana, päiväuneliaisuus
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1.1.2 Ei-motoriset oireet
Parkinsonin tautiin liittyy vahvasti motoristen oireiden lisäksi ei-motorisia oireita (Parkinsonin tauti: Käypä hoito -suositus, 2010). Seuraavassa lyhyesti kommunikaatioon ja
kognitiivisiin toimintoihin liittyviä ongelmia.
Kommunikaatioon liittyvät ongelmat
Valtaosa Parkinsonin tautia sairastavista henkilöistä kokee kommunikaatioon liittyviä
vaikeuksia (Griffits, Barnes, Britten & Wilkinson, 2011). He kohtaavat usein haasteita
keskustelutilanteissa. Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä voi olla vaikeuksia ottaa osaa käynnissä olevaan keskusteluun, heidän voi olla vaikeaa muistaa mitä olivat
sanomassa ja mistä keskustelussa olikaan kyse. Tällöin henkilö voi kokea kommunikaatiotilanteet negatiiviksi, erityisesti silloin kun keskustelukumppanit suhtautuvat välinpitämättömästi kyseisiin kommunikaatiovaikeuksiin ja pyrkivät puhumaan Parkinsonin tautia sairastavan henkilön päälle. Tällaiset kokemukset voivat aiheuttaa ahdistusta
ja sitä kautta ongelmia jokapäiväisessä kommunikaatiossa. Parkinsonin tautiin liittyvien
äänihäiriöiden lisäksi ongelmia esiintyy siis kielen pragmaattisissa taidoissa
(McNamara & Durso, 2003). Pragmaattisten taitojen hallinta on välttämätöntä onnistuneen keskustelun syntymiseksi. Keskustelukumppaneiden ymmärrys sosiaalisesta ympäristöstä, keskinäisestä vuorottelusta ja keskusteluun sopivien aiheiden valinnasta ovat
pragmaattisten taitojen osa-alueita. Tutkimustulosten perusteella Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä pragmatiikan ongelmia ilmenee erityisesti keskustelutilanteeseen
soveltuvien kommenttien, ilmeiden, eleiden ja prosodiikan osalta. Henkilöiden oma
tiedostamattomuus ongelmiensa vakavuudesta on osaltaan vaikuttamassa sosiaaliseen
kanssakäymiseen. Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä kielen pragmaattisten taitojen ongelmat voivat häiritä heidän sosiaalista elämäänsä ja aiheuttaa täten elämänlaadullisia pulmia. Elämänlaatukyselyissä tämä seikka on tullut selkeästi esille (Duncan
ym., 2014).
Berg ym. (2003) arvioivat korkeamman tason kielellisiä ongelmia Parkinsonin tautia
sairastavilla henkilöillä. Korkeamman tason kielellisiä ongelmia on esiintynyt lauseiden
prosessoinnin yhteydessä, liittyen erityisesti kielikuvien, monimerkityksellisten ja epäsuorien tietojen käsittelyyn. Bergin ym. (2003) tutkimus osoitti Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden suoriutuvan heikoimmin päättelytaitoa ja lauseanalyysia vaativista
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tehtävistä. Kommunikaatioon tärkeänä osana liittyvää kasvonilmeiden tulkitsemista on
myös tutkittu Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden keskuudessa (Clark,
Neargarder & Cronin-Golomb, 2008; Kan ym., 2002). Kasvonilmeiden tulkitseminen
on alentunut erityisesti pelon ja inhon osalta. Ongelmat esiintyvät niin liikkuvia kuin
staattisiakin kasvoja tarkasteltaessa. Sprengelmeyerin ym.

(2003) tutkimuksessa

kasvonilmeiden tulkitsemisvaikeus oli nähtävissä dopaminergistä lääkitystä saaneilla ja
lääkitsemättömillä Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä. Jälkimmäisellä ryhmällä
merkittäviä ongelmia esiintyi inho-emootion tunnistamisessa.
Kognitiivisten prosessien ongelmat
Kognitiiviset häiriöt ovat hyvin yleisiä Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä, jopa
80 prosentilla esiintyy kyseisiä häiriöitä (Lyytinen & Kaakkola, 2008). Kognitiivisiin
prosesseihin kuuluvien tiedonkäsittelyn ongelmien esiintyminen Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä on noin 4–6 kertaa suurempi normaaliin väestöön verrattuna (Parkinsonin tauti: Käypä hoito -suositus, 2010). Tiedonkäsittelyn ongelmat näkyvät toiminnanohjauksen, tarkkaavaisuuden, visuospatiaalisten taitojen ja muistitoimintojen heikentymisenä. Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä on suuri todennäköisyys sairastua dementiaan tai saada lievä kognitiivinen heikentymä (Mild Cognitive Impairment, MCI) muutamassa vuodessa Parkinson tauti -diagnoosinsa jälkeen (Kehagia,
Barker & Robbins, 2010). Noin 25 prosentilla Parkinsonin tautia sairastavista henkilöistä ilmenee lievä kognitiivinen heikentymä, joka jopa 70 prosentilla etenee dementiaksi asti (Litvan ym., 2011). Muistitoimintojen heikentyminen näkyy erityisesti työmuistissa, jolloin hetkellisesti asioiden mielessä pitäminen on vaikeaa (Dubois & Pillon,
1997). Toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden ongelmat tulevat esille tilanteissa,
joissa vaaditaan tarkkaa huomion keskittämistä tiettyyn asiaan, esimerkiksi keskusteleminen ihmisjoukossa. Ongelmat kognitiivisissa prosesseissa johtavat usein Parkinsonin
tautia sairastavan henkilön toimintakyvyn heikentymiseen (Young, Granic, Chen, Haley
& Edwards, 2010). Parkinsonin tautia sairastaville henkilöille on hyötyä harjoitteista,
jotka kohdistuvat kognitiivisiin prosesseihin, kuten työmuistin ja toiminnanohjauksen
kehittämiseen (Cruise ym., 2011). Harjoitteilla on tällä tavoin myös merkitystä elämänlaatuun.
Kognitiivisten muutosten ohella Parkinsonin tautiin liittyy usein alakuloisuutta, masennusta ja ahdistusta (Leroi ym., 2011). Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä voi
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kehittyä lähinnä lääkkeiden käytöstä aiheutuvia riippuvuusongelmia, kuten esimerkiksi
peli-, osto- tai lääkeriippuvuus. Tällaiset psyykkiset häiriöt vaikuttavat toki henkilöiden
elämänlaatuun. Ongelmat eivät kosketa pelkästään Parkinsonin tautia sairastavia henkilöitä itseään vaan myös heidän läheisiään. Sairauteen liittyvä alakuloisuus aiheuttaa
muun muassa sosiaalisista piireistä vetäytymistä. Motivaatio hakea apua ongelmiinsa on
heikentynyt, eikä henkilö pysty itsenäisesti hakeutumaan tarvitsemaansa hoitoon.

1.1.3 Arviointi ja hoito
Parkinsonin tautia sairastavan henkilön hoito perustuu henkilön yksilöllisiin tarpeisiin
(Parkinsonin tauti: Käypä hoito -suositus, 2010). Hoidon tavoitteet on asetettava siten,
että henkilön toimintakyky pysyy mahdollisimman hyvänä mahdollisimman pitkään.
Näin ollen sairauteen liittyvien oireiden arviointi on tärkeässä asemassa. Arvioinnissa
on hyvä huomioida sairaan henkilön oma ja hänen läheistensä arvio tilanteesta, unohtamatta ammattihenkilön suorittamaa kliinistä oireiden arviointia.
Ei-motoriset oireet ovat yleisiä Parkinsonin taudissa ja ne esiintyvät usein jo ennen keskeisten motoristen oireiden ilmaantumista (Kärppä, 2009). Monet Parkinsonin tautia
sairastavat henkilöt ovat menettäneet hajuaistinsa jo aikaa sitten. Lisäksi he ovat ennen
diagnoosiaan kärsineet tyypillisesti ummetuksesta, unettomuudesta sekä usein myös
masennuksesta. Kliinisessä arvioinnissa on yleisesti käytössä UPDRS-asteikko (Unified
Parkinson’s Disease Rating Scale). Tästä on saatavana suomenkielinen versio UPDRSFin, joka on vapaasti ladattavissa sivustolta www.parkinson.fi. UPDRS-Fin -asteikossa
on yhteensä viisi osa-aluetta, jotka käsittelevät motorisia sekä ei-motorisia oireita. Mitä
korkeammaksi pistemäärä asteikolla nousee, sitä vaikeammat ilmenevät oireet ovat.
Alkuperäisen UPDRS-asteikon ovat luoneet vuonna 1987 Fahn, Marsden, Calde, ja
Goldstein. Parkinsonin taudin vaikeusasteen arvioinnissa käytetään myös vuodelta 1967
peräisin olevaa Hoehn & Yahr -asteikkoa (Goetz ym., 2004). Kyseinen asteikko on jaettu luokkiin 0-5, joista 0 on oireeton ja 5 on oireiltaan vakavin. Hoehn & Yahr -asteikossa huomioidaan ainoastaan motoriset oireet, jolloin ei-motoriset oireet jäävät täysin huomiotta. Asteikon tarkoituksena on antaa karkea kuva Parkinsonin taudin vakavuusasteesta. Näin ollen Hoehn & Yahr -asteikko ei tuo yhtä hyvin esille sairastuneen
henkilön toimintakykyä kuin UPDRS-asteikko. Arviointimenetelmänä Hoehn & Yahr
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on suosittu, koska se on helposti ja nopeasti suoritettavissa. Hoehn & Yahr- sekä
UPDRS-asteikot ovat laajasti käytössä olevia arviointimenetelmiä.
NMSS-asteikko (Nonmotor Symptoms Scale) on tarkoitettu Parkinsonin tautiin sairastuneen henkilön ei-motoristen oireiden arviointiin (Chaudhuri & Martinez-Martin,
2008). Ammattihenkilö täyttää lomakkeessa pyydetyt tiedot Parkinsonin tautia sairastavan henkilön kertomuksen mukaisesti. NMSS-arviointimenetelmässä otetaan huomioon
oireiden lisäksi, niiden vaikeusaste ja esiintymistiheys. Oireiden kartoittamiseksi vaikeusaste- ja esiintymistiheyspisteet lasketaan erikseen. Vastaavasti NMSQuest-arviontilomake (Nonmotor Symptoms Questionnaire) toimii hyvin ei-motoristen oireiden itsearvioinnin apuvälineenä (Martinez-Martin ym., 2007). NMSQuest-lomakkeeseen on
listattu 30 yleisintä Parkinsonin tautiin liittyvää ei-motorista oiretta. Tarkoituksena on
kartoittaa, kyllä/ei -vastausvaihtoehtojen avulla, henkilön oma arvio oireiden esiintymisestä. Mitä enemmän ei-motorisia oireita esiintyy, sitä suurempi vaikutus sairaudella on
henkilön toimintakykyyn ja näin ollen hänen elämänlaatuunsa. Elämänlaadun kliinisessä arvioinnissa käytetään Schwab and England activities of daily living -asteikkoa
(SE-ADL), jossa arvioidaan henkilön toimintakykyä jokapäiväisissä askareissa (Leroi
ym., 2011). Toimintakyvyn ollessa 100 prosenttia, henkilö toimii itsenäisesti, vastaavasti toimintakyvyn ollessa alle 50 prosenttia, henkilö on erittäin riippuvainen muiden
ihmisten avusta ja hoivasta. Kun toimintakyky on nolla prosenttia, ihminen on täysin
vegetatiivisessa tilassa. Parkinsonin taudin yleisesti käytössä olevat arviointimenetelmät
on listattu taulukkoon 2 (s. 8).
Taulukko 2.Yleisesti käytössä olevia Parkinsonin taudin arviointimenetelmiä
Arviointimenetelmä
Hoehn & Yahr

Arvioinnin luonne
Kliininen arviointi

Arvioitavat oireet
Motoriset oireet

Arviointiasteikko
0-5 -luokka

NMSS

Kliininen arviointi

Ei-motoriset oireet

0-30 pisteet

NMSQuest

Itsearviointi

Ei-motoriset oireet

0-30 pisteet

Schwab & England
ADL

kliininen arviointi

toimintakyky, elämänlaatu

0-100 %

UPDRS

Kliininen arviointi

Motoriset ja ei-motoriset oireet

0-195 pisteet

Parkinsonin tautiin ei ole olemassa ennalta ehkäisevää tai parantavaa hoitokeinoa, mutta
siihen liittyviä oireita voidaan lievittää (Parkinsonin tauti: Käypä hoito -suositus, 2010).
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Lääkehoito määritellään sairauden aiheuttaman toiminnallisen haitan mukaan, jossa
huomioidaan myös potilaan henkilökohtaiset tekijät, kuten ikä ja kognitiivinen taso.
Tehokkaimmaksi lääkehoidoksi on tällä hetkellä todettu levodopa. Elimistössä levodopa
muuntuu välittäjäaine dopamiiniksi, jonka avulla motoriset oireet vähenevät. Levodopalääkitykseen liittyvät oleellisesti on ja off -tilat, jolloin lääkkeen vaikuttavuus vaihtelee
toimivasta toimimattomaan (Xie ym., 2010). Muita Suomessa käytettäviä lääkkeitä ovat
muun muassa dopamiiniagonistit ja MAO-B:n estäjät (Parkinsonin tauti: Käypä hoito suositus, 2010).
Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä on mahdollisuus myös kirurgiseen hoitoon,
jossa stimuloidaan sähköisesti aivojen syviä osia (Xie ym., 2010). Subtalaamisten tumakkeiden stimulaatio (STN-DBS) näyttäisi olevan tehokkain keino motoristen häiriöiden lieventämisessä. Hoidon positiiviset vaikutukset ovat nähtävillä ainakin viiden seuraavan vuoden ajan (Fasano ym., 2010). Stimulaatiosta on huomattu aiheutuvan myös
negatiivisia muutoksia, jotka näkyvät puheensujuvuuden, abstraktin ajattelun, episodisen muistin ja toiminnanohjauksen heikentymisenä. Lisäksi osalle stimulaation saaneista on aiheutunut hypokineettisen dysartrian vaikeutumista (Xie, ym., 2010). Leikkaushoidosta ei ole kaikille vastaavaa hyötyä, joten laaditut säädökset sen saamiseksi ovat
perusteltuja (Parkinsonin tauti: Käypä hoito -suositus, 2010). Yleensä ne henkilöt, jotka
ovat sairastaneet Parkinsonin tautia yli kymmenen vuotta ja joilla on lääkityksestä huolimatta vaikeita motorisia ongelmia, ovat leikkausharkinnan alla. Hoitamaton masennus,
vaikea yleissairaus ja vähintään keskivaikea dementia ovat kirurgisen hoidon esteenä.

1.2 Metaforat
Metaforat ovat osa suurempaa kokonaisuutta, pragmatiikkaa (McKinlay, DalrympleAlford, Grace & Roger, 2009). Pragmatiikka on kielellisen tietoisuuden osa-alue, joka
sisältää tiedon siitä, miten kieltä voidaan käyttää eri tilanteissa. Pragmatiikkaan sisältyy
kyky ymmärtää puheesta kielikuvia ja huumoria. Ilmeiden, eleiden, äänenpainojen ja
tilanteesta saatujen muiden vihjeiden perusteella kuulija voi ymmärtää viestin todellisen
tarkoituksen (Monetta, Grindrod & Pell, 2009). Metaforien prosessoinnissa vaaditaan
kuulijalta monitasoisia kognitiivisia taitoja (McKinlay ym., 2009). Kuulijan on tulkittava viesti puhuttujen sanojen takaa, niin sanotusti rivien välistä.
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Metaforat ja mielen teoria
Jotta metaforien prosessointi olisi mahdollista, tarvitaan joustavaa kognitiota (BaronCohen, Jolliffe, Mortimore & Robertson, 1997). Autismikirjoon kuuluvilla henkilöillä
sosiaalisen kognition alue on häiriintynyt, puhutaan mielen teorian (Theory of Mind)
alenemisesta. Tällöin heidän kykynsä ymmärtää sosiaalisen kommunikoinnin piirteitä
on erilainen kuin ei-autistisilla henkilöillä, ongelmia esiintyy muiden ihmisten tunteiden
ja ajatusten sekä kuvainnollisen kielen tulkinnassa (Bodden, Dodel & Kalbe, 2010;
Gold & Faust, 2010). Mielen teorian merkitystä onnistuneen kommunikoinnin kannalta
on tutkittu runsaasti autismikirjoon liittyen (Chevallier, Noveck, Happé & Wilson,
2011; Jones ym., 2011; Weng ym., 2011). Mielen teorian yhteydessä tapahtuvat eri aivoalueiden prosessit on paikannettu prefrontaalille korteksille, temporaalilohkon
alueelle sekä amygdalaan (Bodden ym., 2010). Samoin niiden yhteydet basaaliganglioihin ovat tiedossa. Mielen teoriaa on tutkittu lähinnä autismikirjon (Baron-Cohen ym.,
1997; Chevallier ym., 2011) ja aikuisten aivovammojen sekä skitsofrenian yhteydessä
(Bibby & McDonald, 2005; Gavilán & Garcia-Albea, 2011; Mancuso, Horan, Kern &
Green, 2011; Tompkins, Scharp, Fassbinder, Meigh & Armstrong, 2008). Jonkin verran
on tehty myös autismikirjoon kuuluvien henkilöiden metaforien ymmärtämiseen liittyvää tutkimusta (Gold & Faust, 2010; Gold, Faust & Goldstein, 2010; Nikolaenko,
2003). Tutkijoiden kiinnostus on enenevässä määrin herännyt Parkinsonin taudin mahdollisiin vaikutuksiin sosiaaliseen kommunikaatioon, erityisesti mielen teoriaan liittyvien prosessien osalta (Monetta ym., 2009; Roca ym., 2010).
Metaforan määrittelyä
Metaforat kuuluvat oleellisena osana arkipäiväiseen keskusteluun ja kommunikointiin
(Gibbs, 1994). Ihmiset käyttävät metaforia selventääkseen ja kuvaillakseen paremmin
erilaisia asioita tai tapahtumia. Esimerkiksi ilmaisusta, Kalle kiehui vihasta, ymmärrämme, että Kalle oli erittäin vihainen. Metaforien käyttö ulottuu asioiden selventämisen ja kuvailun lisäksi myös sanoilla viihdyttämiseen (Knowles & Moon, 2006). Runsas
metaforien käyttö sosiaalisissa ympäristöissä, kuten politiikassa, urheilussa ja kaupallisessa mainonnassa on helposti nähtävillä. Arkipäiväisessä keskustelussa konseptuaalisten eli käsitteellisten metaforien käyttöä ei välttämättä tietoisesti huomioida (Lakoff &
Johnson, 1980). Käsitteellisten metaforien avulla pyrimme kuitenkin ymmärtämään
tiettyä käsitettä jonkin toisen käsitteen ominaisuuksien kautta. Esimerkiksi puhues-
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samme väittelystä kerromme siitä sotaterminologian keinoin: väittelyn voi joko voittaa
tai hävitä, siinä käytetään erilaisia strategioita ja puolustetaan omaa näkemystä. Metaforia käytetäänkin siis siten, että sanan alkuperäinen ja kirjaimellinen merkitys muuttuu,
sitä käytettäessä toisen sanan kuvailussa (Knowles & Moon, 2006). Rakkaudesta puhuttaessa käytetään tuleen ja lämpöön yhdistyviä käsitteellisiä metaforia, esimerkiksi
tulinen rakastaja. Samalla tavoin ihmissuhteista puhuttaessa käytetään usein välimatkoihin ja yhteyksiin liittyviä konseptuaalisia metaforia, kuten erottamaton ystävyys ja
läheinen ihmissuhde.
Metafora-termiä on määritelty monin tavoin (Cacciari & Glucksberg, 1994). Perinteisten metaforakäsitysten mukaan on ajateltu, että metafora-termin voisi määrittää esimerkiksi korvaamis- tai vertaamisteorioiden avulla, joiden mukaan metafora korvaa tietyn
kielellisen ilmauksen tai toimii lyhennettynä vertauksena (Elovaara, 1992). Lakoffin ja
Johnsonin (1980) mukaan ihmisen käsitteellinen ajattelu perustuu konseptuaalisille
metaforille (conceptual metaphors). Konseptuaaliset metaforat voivat kertoa ajatuksistamme ja elämänkatsomuksestamme, ne eivät siis ole ainoastaan kielellisiä tuotoksia
(Knowles & Moon, 2006; Kövecses, 2002, s. 12). Konventionaaliset metaforat
(conventional metaphors) ovat kielijärjestelmäämme vakiintuneita ilmaisuja kun taas
uudet metaforat (creative metaphors) ilmaisevat kuvaannollisesti puhujan tiettyä ajatusta tietyssä kontekstissa (ks. Taulukko 3). Uudet metaforat toimivat siis vastakohtana
konventionaalisille metaforille. Konventionaaliset metaforat ovat niin sanottuja vakiintuneita metaforia, kuten esimerkiksi ”se mies on sika” (Herkman & Service, 2008, s.
188). Tällöin ymmärrämme että kyseessä on mitä ilmeisimmin sottainen ja/tai huonokäytöksinen mies. Kyseistä miestä kuvaillaan metaforan avulla, jolloin sian ominaisuudet yhdistyvät miehen ominaisuuksiin. Kognitiivisessa metaforatutkimuksessa käytetään
termejä topic ja vehicle, jotka suomen kielessä tunnetaan termein lähde ja kohde. Ilmaisussa ”se mies on sika” kohde on ”se mies” ja lähde on ”sika”. Uudet metaforat ovat eikonventionaalisia metaforia, joiden lähde- ja kohdesanat eivät yleensä ole yhteydessä
toisiinsa mutta ne kuitenkin sisältävät samankaltaisuuksia, kuten esimerkiksi ”aurinkoinen kevät on ruusu” (Herkman, 2006, s. 166). Ilmaus ei ole yleisessä käytössä, mutta
lähde- ja kohdesanojen väliltä voidaan kuitenkin löytää selkeä yhteys eli ”kaunis”.
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Taulukko 3. Esimerkit konventionaalisista ja uusista metaforista
(Herkman, 2006, s.170).
Metaforat

Merkitys

Konventionaaliset

Karita Mattila on
suuri oopperalaulaja

Karita Mattila on
kuuluisa ja merkittävä laulaja

Uudet

Isoisän muisti on
siivilä

Isoisä unohtelee
paljon asioita

Paperi näyttää lumikentältä

Paperi on valkoista

Relevanssiteoria on keskeinen kielen pragmatiikkaan liittyvässä tutkimuksessa (Sperber
& Wilson, 1986). Relevanssiteoria pyrkii selittämään prosessia, joka tapahtuu kun kuulija kontekstia apuna käyttäen ymmärtää puhujan viestin. Viestin ymmärtämiseksi kuulijan on siis pystyttävää tulkitsemaan kokonaisuutta, muun muassa puhujan ilmeitä,
eleitä ja puheen prosodiikkaa (Loukusa, 2007). Relevanssiteoria perustuu ajatukseen,
jonka mukaan ihminen automaattisesti kiinnittää huomionsa hänelle relevantteihin eli
olennaisiin asioihin, eikä suinkaan suuntaa huomiotaan kaikkeen mahdolliseen ympäristössään (Sperber & Wilson, 1986). Ihminen siis suuntaa huomionsa hänelle tarpeeksi
olennaiseen tietoon vallitsevassa tietotulvassa. Näin ollen kognitiivisten toimintojen
merkitys viestin ymmärtämisessä on ilmeinen, erityisen tärkeiksi toiminnoiksi nousevat
muisti, tarkkaavaisuus ja päättelykyky (Loukusa, 2007).
Metafora on suhteellisen laaja käsite ja täten myös haastava määriteltävä. Metaforan
määrittelystä on kielitieteen piirissä useita toisistaan eroavia suuntauksia (Glucksberg &
Haught,

2006a).

Aristoteleen

perintönä

metafora

määritellään

vertaukseksi

(comparison), jolloin mikä tahansa kirjaimellinen vertaus on täten myös metafora. Metaforan vertausteorian tärkeä piirre on kuin-sanan käyttö, joka toimii tällöin metaforan
tunnusmerkkinä. Vertausteorian mukaisesti metafora olisi esimerkiksi ”asianajajani on
kuin hai” (s. 362). Kategoriateoria määrittelee vastaavasti vertauksen ja metaforan toisistaan erilaisiksi käsitteiksi. Vastaavasti kategoriateorian mukaan kaikki vertaukset
eivät voi olla myös metaforia. Metaforalla on ennen kaikkea abstrakti merkitys. Esimerkiksi lause ”asianajajani on hai” (s. 362) antaa mielikuvan hain ominaisuuksista, kuten
sen saalistustaidoista. Näin ollen hai-sana saa myös abstraktin merkityksen kirjaimellisen merkityksen lisäksi. Kategoriateorian mukaisesti hai-sana, kuten myös sana asian-
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ajaja voidaan asettaa kategoriaan saalistaja. Metaforalla on siis kaksi merkitystä, se tarkoittaa kirjaimellisesti ja abstraktisti jotain.
Uudet metaforat voivat olla enemmän vertausteorian mukaisia kun taas konventionaaliset metaforat ovat enemmän kategoriateorian mukaisia (Glucksberg & Haught, 2006a).
Metaforien ymmärtämisen ajatellaan tapahtuvan vertausteorian mukaisesti. Jotta metafora tulee ymmärretyksi, on sen kontekstilla merkitystä (Glucksberg & Haught, 2006b).
Perinteisesti ajatellaan uusien metaforien ymmärtämisen kulkevan vertausteorian mukaisesti, kun taas konventionaalisten metaforien ymmärtäminen tapahtuisi kategoriateorian kautta (Glucksberg & Haught, 2006a). Tämä näkökulma näyttäisi kuitenkin olevan
turhan kapea selittämään täysin metaforan ymmärtämiseen liittyviä prosesseja. Uusikin
metafora voidaan ymmärtää kategoriateorian kautta, jos vain metaforan konteksti on
tarpeeksi selkeä (Glucksberg & Haught, 2006b). Jos metaforan konteksti on epäselvä,
ymmärretään se vertausteorian mukaisesti. Sanan kirjaimellisen ja metaforisen ymmärtämisen nopeuden välillä ei ole eroa, näin ollen metaforien ymmärtäminen kuten kirjaimellinenkin ymmärtäminen ovat automaattista eikä tahdonalaista toimintaa. Toisaalta,
kuinka tietoista ja tahdonalaista metaforien tuottaminen on? Kyseisestä asiasta ei ole
tutkimustietoa saatavilla (Steen, 2011).

1.2.1 Metaforien tuottamisen neurologinen perusta
Metaforien ymmärtämiseen liittyvää tutkimusta on tehty jonkin verran, kun taas metaforien tuottamiseen liittyvistä neurologisista prosesseista on vähän tietoa saatavilla (Silvia
& Beaty, 2012). Näin ollen metaforien tuottamisen neurologista perustaa on syytä pohtia metaforien ymmärtämiseen liittyvän tutkimuksen kautta. Metaforien ymmärtämiseen
liittyvä tutkimus voi antaa ainakin viitteitä siitä, mitä neurologisia prosesseja voi tapahtua myös metaforia tuotettaessa. Metaforien ymmärtäminen ja tuottaminen vaativat
kognitiivisia prosesseja, jolloin erityisesti niiden joustavuus on tutkimuksissa huomioitava.
Aivojen vasemman hemisfäärin yhteys kielellisiin prosesseihin on tiedossa (Diaz,
Barret & Hogstrom, 2011). Pitkään on ajateltu, että kielelliset toiminnot ovat sijoittuneet vasempaan hemisfääriin, jossa sijaitsevat kielellisille toiminnoille tärkeät Brocan
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(tuottaminen) ja Wernicken (ymmärtäminen) alueet (Bookheimer, 2002). Aivojen kuvantamistutkimusten, erityisesti toiminnallisen magneettiresonanssikuvauksen (fMRI)
kehityksen myötä, tieto kielellisten toimintojen aikana tapahtuvista eri aivoalueiden
aktivaatioista kasvaa. Tämän hetkisen tutkimuksen perusteella aivojen oikean puoleisella hemisfäärillä on myös tärkeä asema kielellisissä toiminnoissa. Oikeassa hemisfäärissä tapahtuu semanttisen tiedon prosessointi (Diaz ym., 2011). Metaforien ymmärtämistä tutkittaessa on fMRI-kuvantamisella havaittu aktivoitumista aivojen oikeassa hemisfäärissä, erityisesti prefrontaalilla korteksilla, temporaalisessa gyruksessa ja subkortikaalisissa osissa (posteriorisessa cingulatessa, precuneuksessa ja oikeassa insulassa).
Tutkimustulokset kertovat, että metaforien ymmärtämisen aikana oikea hemisfääri on
tärkeässä osassa, kun taas kirjaimellisen ymmärtämisen aikana sen osuus on pienempi.
Metaforien ymmärtämisessä semanttisen tiedon prosessoinnilla on tärkeä asema, jolloin
nimenomaan oikeaa hemisfääriä tarvitaan. Vasemman ja oikean hemisfäärin karkea
työnjako metaforien prosessoinnissa on turhaa, koska yhteistyö hemisfäärien välillä on
todennäköistä (Schmidt & Seger, 2009). Metaforien prosessoinnin aikana on havaittu
bilateraalista aktivoitumista frontaalilohkon alaosissa. Metaforien prosessointiin vaikuttavia tekijöitä ovat metaforien tuttuus (familiarity) ja hankaluus (difficulty). Metaforien tuttuus aktivoi aivojen oikeassa hemisfäärissä frontaali- ja insula-alueiden alaosia.
Metaforien hankaluus aktivoi vasemman hemisfäärin alueita, mutta metaforien tuttuus
ja hankaluus yhdessä aktivoivat jälleen oikean hemisfäärin frontaalialuetta.
Metaforat ja työmuisti
Työmuisti on käytössä erityisesti silloin, kun tarvitaan lyhytkestoista asioiden mielessä
pitämistä (Baddeley, 2007). Työmuistia tarvitaan myös silloin, kun jotain tulevaa toimintaa suunnitellaan ja valmistellaan (Seamans, 2004). Työmuistia ei pidä unohtaa
tarkkaavaisuuden ylläpitämisen ja täten toiminnanohjauksen yhteydessä. Baddeleyn
mallin mukaan työmuisti sisältää auditiivista tietoa käsittelevän fonologisen silmukan
(phonological loop), visuospatiaalista tietoa käsittelevän visuospatiaalisen työpöydän
(visuospatial scethpad) ja työmuistin kapasiteettia jakavan keskusyksikön (central
executive) (Baddeley, 2007). Keskusyksikkö on tärkeä nimenomaan tarkkaavaisuuden
suuntaamisessa, ylläpitämisessä ja jakamisessa sekä työmuistin ja säilömuistin yhdistäjänä. Työmuistiin liittyvät neuraaliset prosessit on paikannettu aivojen prefrontaalille
korteksille (Seamans, 2004). Dopamiinin virtauksen määrä prefrontaalille korteksille
vaikuttaa siihen, miten joustavasti työmuistia voidaan eri tilanteissa käyttää. Näin ollen
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Parkinsonin taudin vaikutus aivojen syvien osien tumakkeisiin ja sitä kautta neurologisiin yhteyksiin aivokuorella voivat olla vajaiden kognitiivisten toimintojen taustalla
(Ash ym., 2011).
Metaforien ymmärtämisessä tarvitaan joustavaa työmuistia (Chiappe & Chiappe, 2007).
Toisaalta metaforien tuottamisen ja työmuistin suhteesta ei juuri ole tietoa saatavilla.
Näyttää kuitenkin siltä, että työmuistin kapasiteetilla ja sanavaraston laajuudella on
merkitystä metaforien tuottamisessa. Chiappen ja Chiappen (2007) tutkimuksessa ne
henkilöt, joiden tiedonkäsittelytaidot, toiminnanohjaus ja sanavarasto toimivat hyvin
yhteen suoriutuivat metaforien tuottamisesta parhaiten. Metaforien tuottaminen vaatii
siis joustavaa kognitiota, erityisesti laajaa sanavarastoa. Metaforien prosessoinnissa tarvitaan kykyä yhdistää tietty sana ja laajasti siihen semanttisesti liittyvät sanat keskenään. Jos työmuisti on heikko, ei semanttisten yhteyksien löytäminen ole helppoa. Näin
ollen metaforien prosessointi jää vajaaksi.
Kuvaannollinen kieli ja kognitiivisten toimintojen muutokset
Normaalilla ikääntymisellä näyttäisi olevan vaikutusta ainakin kuvaannollisen kielen
ymmärtämiseen (Uekermann, Thoma & Daum, 2008). Normaalisti ikääntyneet henkilöt
pyrkivät käsittelemään kuvaannollista kieltä konkreettisemmalla tasolla kuin heitä nuoremmat ikäryhmät. Ikääntyneellä väestöllä koulutustaso on usein matalampi kuin nuoremmalla väestöllä (Koskinen, 2004). Esimerkiksi 75–79-vuotiaiden ikäryhmässä koulutuksen perusasteen on suorittanut 78 prosenttia ja korkeakouluasteen vain 9 prosenttia.
Ikäryhmässä 60–64-vuotiaat, korkeakoulutasoisen koulutuksen määrä on kasvanut jo 19
prosenttiin. Jokainen sukupolvi pyrkii parantamaan tulevien sukupolvien koulutustasoa
kannustamalla heitä opiskelemaan perusastetta pidemmälle. Pelkkä koulutustaso ei
kerro kuitenkaan koko totuutta. Huomioitava on myös esimerkiksi työuran aikana henkilön hankkima koulutus erilaisten kurssien avulla. Ikääntyneiden alempi koulutustaso
verrattuna nuorempien ikäryhmään ei voi selittää täysin kuvaannollisen kielen ymmärtämisen heikentymistä (Uekermann ym., 2008).
Etenevissä neurologisissa sairauksissa, kuten Alzheimerin taudissa ovat kielelliset vaikeudet läsnä. Alzheimerin taudissa semanttiset ja pragmaattiset taidot heikkenevät merkittävästi (Pekkala, 2006). Taustalla ajatellaan olevan nimenomaan semanttisen muistin
vaurioituminen, jolloin abstraktit merkitykset ja yhteydet sanojen välillä hämärtyvät.
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Kuvaannollisen kielen prosessointia on tutkittu Alzheimerin tautia sairastavien piirissä
ja erityisesti metaforien ymmärtäminen näyttää heillä heikentyneen (Thoma & Daum,
2006). Tällöin metaforatutkimuksessa on perusteltua ottaa huomioon muistihäiriöiden
mahdollinen vaikutus tutkimustuloksiin. Kognitiivisten eli tiedonkäsittelytaitojen arvioimiseksi on Yhdysvalloissa kehitetty CERAD-tehtäväsarja (Consortium to Establish a
Registryfor Alzheimer’s Disease), joka on otettu Suomessa käyttöön vuosituhannen
vaihteessa (Hänninen ym., 2010). Tällä hetkellä CERAD-tehtäväsarjaa käytetään yleisessä sekä erikoistuneessa terveydenhuollossa jo varhaisten muistihäiriöiden seulontaja seurantamenetelmänä. Tieteellisessä tutkimuksessa CERAD-tehtäväsarjalla on myös
asemansa. CERAD-tehtäväsarjan suomalaista normiaineistoa on tarkennettu, jotta tehtäväsarjan tulokset olisivat aikaisempaa luotettavampia. CERAD-tehtäväsarja on kehitetty Alzheimerin taudin keskeisten kognitiivisten oireiden havaitsemisen helpottamiseksi (Pulliainen, Hokkanen, Salo & Hänninen, 1999). Tehtävät on toteutettu siten, että
ne olisivat mahdollisimman helppoja ja nopeita tutkimustilanteessa suorittaa. Seuraavassa tehtäväsarjaan sisältyvät kognitiiviset toiminnat: ”kielellisen aineksen mieleenpainaminen ja muistissa säilyttäminen, visuaalisen materiaalin muistissa säilyttäminen,
puheen tuottaminen, nähdyn hahmottaminen, toiminnan suunnitelmallisuus ja joustavuus sekä yleisarvio suoriutumisen heikentymisestä”. Tehtäväsarjassa arvioidaan siis
kielellisen sujuvuuden ja kielellisten perustoimintojen lisäksi muistia sanalistan ja kuvioiden oppimisen avulla. Toiminnanohjausta ja hahmotuskykyä tehtäväsarjassa arvioidaan kellotaulun piirtämisen kautta.

1.2.2 Metaforien tutkiminen
Metaforien kliininen tutkimus on painottunut metaforien ymmärtämiseen ja niiden
taustalla oleviin prosesseihin. Tutkimusta on tehty erilaisten neurologisten (mm.
Herkman, 2006; Monetta & Pell, 2007) ja psyykkisten sairauksien (mm. Gavilán &
Garcia-Albea, 2011) sekä kehityshäiriöiden (mm. Gold & Faust, 2010; Nikolaenko,
2003) yhteydessä. Metaforien tuottamisen tutkimusta on tehty pääosin kirjoitetun (mm.
Sacristán, 2005; Aikin, 2011) eikä puhutun kielen osalta.
Aikaisemmin Lakoffin käsityksen mukaan metaforalla oli kaksi ulottuvuutta, eli kielellinen (language) ja kognitiivinen (thought) ulottuvuus (Steen, 2011). Nykyään metafo-
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ralla ajatellaan olevan kolmaskin eli kommunikatiivinen (communication) ulottuvuus,
jossa metaforan sosiaalinen tehtävä korostuu. Metaforiin liittyvä tutkimus on laajentunut kirjallisen datan käytöstä behavioraalisen datan käyttöön. Tällöin tutkimuksessa
ollaan kiinnostuneita metaforien käytöstä sosiaalisissa tilanteissa. Metaforien tuottamiseen liittyvää tutkimusta on tehty soveltavan kielitieteen piirissä (Cameron, 2007;
Cameron ym., 2009, Gibbs & Cameron, 2008). Metaforien tutkimuksessa huomioidun
sosiaalisen ulottuvuuden vuoksi vuorovaikutuksellinen keskustelu on tutkimusdatan
keräämisessä mainio työkalu (Cameron ym., 2009). Keskustelu tuo esille siihen osallistuvien henkilöiden ajatuksia, mielipiteitä ja asenteita ennalta määritellystä keskusteluaiheesta. Keskustelu rakentuu luontevasti sen edetessä: keskustelu kehittyy, muokkautuu ja siinä on selkeästi menosuunta eteenpäin. Keskustelijat tuovat esille omia ajatuksiaan, joista toiset voivat olla samaa tai eri mieltä, koko ajan keskustelussa luodaan
siis jotain uutta.
Metafora-analyysi
Kun tutkitaan metaforien tuottamista, on tarpeellista käyttää apuna keskustelunanalyysiä
(Cameron ym., 2009). Keskusteluanalyysissä hyödynnetään nauhoitettuja ja videoituja
keskusteluja, jotka on kirjoitettu ylös eli litteroitu tarkasti tutkimusaineistoksi
(Renkema, 2004). Litteraatteihin merkitään yleensä selvästi myös keskustelussa esiintyneet hiljaiset hetket, naurahdukset ja intonaatiovaihtelut. Tarkoituksena on saada selkeä
kuva keskustelun kokonaisuudesta ja esimerkiksi siihen liittyvästä ilmapiiristä. Metaforatutkimuksissakin olennaista on keskustelujen nauhoittaminen, jotta metaforien tunnistaminen ja niiden kerääminen olisi mahdollista (Cameron ym., 2009). Nauhoitteista
kerätyt metaforat litteroidaan konteksteineen, jonka jälkeen niiden analysoiminen on
mahdollista.
Metaforatutkimuksessa on tärkeää myös miettiä, mistä näkökulmasta metaforia analysoi
(Cameron ym., 2009). Tämän työn lähestymistapa on kognitiivinen, joka tarkoittaa niin
uusien kuin konseptuaalistenkin metaforien huomioimista. Kognitiivisesta lähestymistavasta käytetään top-down -nimitystä. Vastaavasti konseptuaaliset metaforat pois sulkevasta lähestymistavasta käytetään nimitystä bottom-up. Metaforien analysoiminen on
haastavaa, koska on mietittävä tarkkaan, mikä sana tai ilmaus on lopulta metaforinen.
Tutkijan on pystyttävä jättämään analyysin ulkopuolelle ne ilmaukset, jotka ovat kielelle ominaisia ja täysin vakiintuneita ilmauksia. Tutkijan on myös rajattava metaforisen
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ilmauksen mitta, onko kyseessä siis yksi sana vai kokonainen lause. Tällä rajauksella on
merkitystä metaforien kategorisointivaiheessa. Metaforisista ilmauksista etsitään yhteinen, semanttinen tekijä, josta muodostuu metaforien kategoria. Esimerkiksi Cameronin
ym. (2009) tutkimuksessa tuotettuja metaforia lajitellaan eri kategorioihin, kuten liikkeeseen (movement), salaamiseen (concealment), eläimiin/luontoon (animals/nature),
sijaintiin (location), järjestelmään (machine), väkivaltaiseen tapahtumaan (violent
action), yhdistämiseen/erottamiseen (connect/separate), muotoon (form) ja kehoon
(body).
Puhutun kielen aineistoa voidaan kerätä haastattelututkimuksen avulla (Nuolijärvi,
2005). Painopisteet voivat olla erilaisia tutkimuksesta riippuen, mutta lähtökohtana ovat
kuitenkin haastateltavan tuotokset. Haastattelut voivat olla tiukasti tai löyhästi strukturoituja, ne voivat sisältää myös useita teemoja. Tämän työn aineisto on kerätty teemahaastattelun keinoin.
Teemahaastattelu
Puolistrukturoidussa haastattelumenetelmässä esitetyt kysymykset ovat kaikille haastateltaville samat, mutta kysymyksiin vastaaminen tapahtuu vapaasti omin sanoin
(Hirsjärvi & Hurme, 2009). Puolistrukturoidusta haastattelumenetelmästä käytetään
nimitystä teemahaastattelu, koska haastattelu on luonteeltaan keskusteleva ennalta määriteltyjen teemojen mukaisesti. Teemahaastattelu-termi on käytössä suomenkielisen tutkimuksen piirissä. Vastaavanlaisesta englanninkielisessä tutkimuksessa haastattelutyypistä käytetään esimerkiksi termiä ”the general interview guide approach”. Teemahaastattelun keskipisteessä ovat haastateltavan henkilökohtaiset kokemukset. Tarkoituksena
on, että haastattelu etenee valittujen teemojen mukaisesti haastateltavan vapaasti aiheista kertomalla. Haastattelijalla on tässä menetelmässä parhaimmillaan hyvin pieni
rooli, haastattelija kuitenkin pyrkii pitämään keskustelua yllä tarkentavien kysymysten
avulla. Tarkentaviin kysymyksiin vastaaminen ei ole tarkoituksen mukaista tapahtua
kyllä/ei -vastausten kautta. Kysymysten tulisi olla asetettu niin, että haastateltavan vastaukset ovat kerronnallisia. Teemahaastattelun onnistumisen lähtökohtana on haastattelijan ja haastateltavan välinen toimiva vuorovaikutus, johon onkin kiinnitettävä erityistä
huomiota.
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1.3 Pragmaattiset taidot ja metaforien käsittely Parkinsonin taudissa
Pragmaattista kommunikointia on tutkittu muun muassa aikuisten aivovammojen ja
skitsofrenian yhteydessä (Monetta & Pell, 2007). Parkinsonin tautiin liittyvää metaforien ymmärtämisen vaikeutta on tutkittu jonkin verran (mm. Berg, 2003; Monetta &
Pell, 2007), kun taas metaforien tuottamisen vaikeudesta ei ole tutkimustietoa saatavilla.
Parkinsonin tautiin liittyy kielen pragmaattisten taitojen ongelmia (McNamara & Durso,
2003). Ne ilmenevät erilaisissa keskustelutilanteissa, joissa tulisi huomioida keskustelutilanteisiin liittyvät pienetkin vivahteet. Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden
voi olla vaikea ymmärtää keskusteluun liittyviä sosiaalisia sääntöjä, esimerkiksi puheenvuorojen vuorottelusta. Haastavaa voi olla myös sopivan puheenaiheen valitseminen ja sen säilyttäminen erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä. McNamaran & Durson
(2003) mukaan Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä keskustelukumppaneiden
ilmeiden, eleiden ja puheen prosodiikan tulkitseminen tuottavat erityisiä vaikeuksia.
Näin ollen on selvää, ettei keskustelu ole mutkatonta pragmatiikan ongelmien takia.
Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä metaforien ymmärtämisen ongelmat ovat
yleisiä (McKinlay ym., 2009; Monetta ym., 2009; Monetta, Grindrod & Pell, 2008;
Monetta & Pell, 2007). He ovat hitaita metaforien prosessoinnissa ja tekevät tällöin
myös runsaasti virheellisiä tulkintoja. Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden on
vaikeaa ymmärtää keskustelun ironisia piirteitä, muttei todenperäisten tai kirjaimellisten
viestien merkityksiä (Monetta & Pell, 2007; Monetta ym., 2009). Parkinsonin tautia
sairastavien henkilöiden päättelytaidot ovat myös heikentyneet päättelyn tapahtuessa
epäsuorien vihjeiden perusteella (Monetta ym., 2008). Metaforien ymmärtämisen ohella
Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden mielen teoria näyttäisi häiriintyneen
(Monetta ym., 2009), samanlainen ilmiö on huomattu myös aikaisemmissa tutkimuksissa (Péron ym., 2009; Roca ym., 2010). Metaforien ymmärtämisen vaikeus kertoo
Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden ongelmista abstraktin ja kuvaannollisen
kielen käsittelyssä (Berg ym., 2003). Vaikeudet kielen pragmaattisissa taidoissa voivat
häiritä heidän sosiaalista elämäänsä aiheuttaen arkipäivän ongelmia ja elämänlaadun
heikkenemistä (McNamara & Durso, 2003).
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Monetta ja Pell (2007) selvittivät tutkimuksessaan, että metaforien tulkitseminen on
yhteydessä aivojen fronto-striataalisiin rakenteisiin, jotka ovat tärkeitä työmuistin sekä
henkilön muiden toiminnanohjaukseen liittyvien prosessien kannalta. Työmuistin vaikutus metaforien ymmärtämiseen on nähtävissä myös Monettan ym. (2008), McKinlayn
ym. (2009) ja Monettan ym. (2009) tutkimustuloksista. McKinlay ym. (2009) uskovat
Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden tiedonkäsittelynopeuden hidastumisen tapahtuvan nopeammin kuin työmuistin alenemisen. Tiedonkäsittelynopeuden hidastuminen kuormittaa työmuistin kapasiteettia aiheuttaen kognitiivisten taitojen ongelmia.
McKinlayn ym. (2009) mukaan pragmaattisen kielen tulkinnan pohjalla on oltava tiedonkäsittelynopeuden ja työmuistin joustava yhteistyö. Monettan & Pellin (2007) mukaan yhteydet frontaalilohkon etuosan ja aivojen syvien osien välillä ovat häiriintyneet
Parkinsonin taudissa. Nämä samat yhteydet ovat mukana työmuistin toiminnassa.
Monetta ym. (2009) tuovat tutkimuksessaan esille sanasujuvuuden ja metaforien tulkinnan ongelmat Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä. Edellä mainittujen ongelmien
taustalla Monetta kollegoineen näkee frontaalilohkon toiminnan häiriöiden ja kognitiivisen joustamattomuuden yhteisvaikutuksen. Ironian tulkitsemiseen Parkinsonin tautia
sairastavilla henkilöillä näyttäisi vaikuttavan häiriöt työmuistissa ja siten myös mielen
teoriassa. Pragmaattisen kielen käsittelyvaikeuksien taustalta voi löytyä laajempia
fronto-striataalisen radan ja basaaliganglioiden häiriöitä.
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Koska tietoa metaforien tuottamisesta Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä ei ole
saatavilla, on tutkimus aiheesta erittäin tärkeää. Tutkimukset Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden pragmaattisen kielen ja metaforien ymmärtämisen prosesseista ovat
paljastaneet niissä olevan ongelmia, näin ollen myös metaforien tuottamisessa voi olla
poikkeavuutta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on luoda uutta tietoa Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden kyvystä tuottaa metaforia. Tavoitteena on verrata Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden tuotoksia terveiden verrokkiryhmään kuuluvien
henkilöiden tuotoksiin ja huomioida mahdollisia metaforatyyppien eroavaisuuksia.
Tutkimuksella haen vastauksia seuraaviin kysymyksiin.
1. Onko metaforien tuottamisessa eroa Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden
ja terveiden verrokkiryhmään kuuluvien henkilöiden välillä?
1.1

Onko metaforien tuotossa määrällisiä eroja?

1.2

Onko eri metaforatyyppien tuottamisessa eroja?

2. Onko taustatekijöillä vaikutusta metaforien tuottamiseen Parkinsonin tautia
sairastavilla tai terveillä verrokkiryhmään kuuluvilla henkilöillä?
2.1

Onko henkilön sukupuolella, iällä tai koulutustasolla yhteyttä metaforien tuottamiseen?

2.2

Onko sairauden vaikeusasteella yhteyttä metaforien tuottamiseen?
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT
3.1 Koehenkilöt ja terveet vertailuhenkilöt
Tavoitteena oli saada tutkimukseen mukaan 20 Parkinsonin tautia sairastavaa henkilöä
ja 20 tervettä vertailuhenkilöä. Koehenkilöt haettiin Oulun yliopistollisen sairaalan
(OYS) neurologian klinikan kautta. Koehenkilövalinnan teki tutkimuksen lääketieteellisenä vastuuhenkilönä toimiva neurologian erikoislääkäri Mikko Kärppä. Koehenkilöiden valinnassa noudatettiin seuraavia sisäänottokriteerejä:
̶

henkilöllä on diagnosoitu Parkinsonin tauti
̶

Parkinsonin tauti on vaikeusasteeltaan Hoehn-Yahrin mukaisesti I-III. Potilas on
fyysisesti riippumaton ja hänellä on korkeintaan kohtalainen toiminnanvajaus

̶

henkilöllä ei ole todettua muistisairautta tai masennusta
̶

henkilölle

suoritetussa

pään

magneettikuvauksessa

(MRI)

tai

tietokonekerroskuvauksessa (TT) ei ole nähtävissä poikkeavuuksia
̶

henkilö ei käytä liiallisesti alkoholia eikä keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä

Koeryhmään valikoitui 20 henkilöä, joista 12 oli miehiä ja 8 oli naisia. He olivat iältään
53–79-vuotiaita. Koulutustaso vaihteli perusasteesta korkeakoulututkintoon. Aika Parkinsonin taudin diagnosoinnista vaihteli 2–16 vuoteen. Valtaosalla koehenkilöistä sairauden aste oli Hoehn-Yahrin luokituksen mukaisesti tasoa II. Yhdelle koehenkilöistä
oli asennettu DBS-laite (Deep Brain Stimulation). Koehenkilöryhmän haastattelut ja
tutkimukset suoritettiin kevään 2012 aikana. Yhdelle Parkinsonin tautia sairastavalle
henkilölle ei löytynyt sopivaa vertailuhenkilöä, joten hänet jouduttiin jättämään
tutkimuksen ulkopuolelle. Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden taustatiedot ovat
taulukossa 4.
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Taulukko 4. Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden taustatiedot.
koehenkilö

sukupuoli

ikä

koulutustaso

vuosia
diagnoosista

H&Y

DBS

Levodopan
käyttö vuosissa

kh 1

nainen

73

ammattikoulu

16

2

1

16

kh 2

nainen

62

ammattikoulu

5

2

0

0

kh 3

mies

64

kansakoulu

4

2

0

2

kh 4

nainen

66

ammattikoulu

11

2

0

4

kh 5

mies

56

kansakoulu

2

2

0

0

kh 6

mies

70

ammattikoulu

3

2

0

0

kh 7

nainen

60

korkeakoulu

10

2

0

2

kh 8

nainen

76

ammattikoulu

6

2

0

2

kh 9

mies

70

kansakoulu

5

2

0

0

kh 10

mies

79

kansakoulu

9

3

0

9

kh 11

mies

63

ammattikoulu

6

3

0

1

kh 12

mies

75

ammattikoulu

5

2

0

0

kh 13

mies

60

korkeakoulu

11

3

0

9

kh 14

nainen

53

korkeakoulu

11

2

0

2

kh 15

nainen

58

ammattikoulu

11

2

0

0

kh 16

mies

66

ammattikoulu

4

2

0

3

kh 18

nainen

59

ammattikoulu

2

1

0

0

kh 19

mies

66

korkeakoulu

9

3

0

9

kh 20

mies

59

ammattikoulu

5

ei tiedossa

0

1

iän keskiarvo: 65,00 v. ja keskihajonta: 7,242 v.

Jokaiselle koehenkilölle pyrittiin hakemaan iän (±5v.), sukupuolen ja koulutustason
mukaan kaltaistettu terve vertailuhenkilö. Vertailuhenkilöitä haettiin tutkijan ja muiden
Oulun yliopiston logopedian opiskelijoiden tuttavapiireistä sekä erään eläkeläisten yhdistyksen kautta. Terveiden vertailuhenkilöiden valinnassa noudatettiin seuraavia sisäänottokriteerejä:
̶

henkilöllä ei ole todettua Parkinsonin tautia
̶

henkilöllä ei ole todettua muistisairautta, masennusta, aivoverenkiertohäiriötä
tai aivokasvainta
̶

henkilö ei käytä liiallisesti alkoholia eikä keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä

Vertailuhenkilöitä haettiin vuoden 2012 kevään, kesän ja syksyn sekä vuoden 2013 kevään aikana. Vertailuhenkilöitä löytyi suhteellisen hyvin, kuitenkin niin että kaltaistaminen iän ja sukupuolen mukaan onnistui kaikkien kohdalla, mutta koulutustason kaltaistamisessa täytyi tehdä alkuperäiseen suunnitelmaan nähden muutamia muutoksia.
Vertailuhenkilöillä 5, 6 ja 10 on korkeampi koulutustaso kuin Parkinsonin tautia sairas-
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tavilla pareillaan ja vertailuhenkilöillä 1, 7, 8 ja 13 on alempi koulutustaso kuin Parkinsonin tautia sairastavilla pareillaan. Kokonaisuudessaan korkeakoulutaustaisia henkilöitä oli molemmissa ryhmissä yhtä monta (n = 4). Ammattikoulutaustaisia Parkinsonin
tautia sairastavia henkilöitä oli 12 ja terveitä vertailuhenkilöitä oli 11. Kansakoulutaustaisia oli ensin mainitussa ryhmässä 3 ja jälkimmäisessä ryhmässä 4. Koehenkilölle 17
kaltaistetun vertailuhenkilön löytyminen osoittautui vaikeaksi. Sisäänottokriteerien
täyttyessä iän tai koulutustason kaltaistaminen ei onnistunut. Sopivan vertailuhenkilön
muu terveydentila oli huono, jolloin osallistuminen tutkimukseen ei ollut mahdollista.
Lopulta tutkija päätti lopettaa terveiden vertailuhenkilöiden etsimisen ja ottaa tutkimukseen mukaan 19 tervettä vertailuhenkilöä. Näin ollen koehenkilöryhmästä jätettiin pois
koehenkilö 17 vertailuhenkilön puuttumisen vuoksi, jolloin koeryhmän lopulliseksi
kooksi muotoutui 19 Parkinsonin tautia sairastavaa henkilöä (11 miestä ja 8 naista).
Terveiden vertailuhenkilöiden ryhmään kuului 11 miestä ja 8 naista, joiden ikäjakauma
oli 50–81 vuotta. Terveiden vertailuhenkilöiden taustatiedot ovat taulukossa 5.
Taulukko 5. Terveiden vertailuhenkilöiden taustatiedot.
vertailuhenkilö

sukupuoli

ikä

koulutustaso

vh1

nainen

75

kansakoulu

vh2

nainen

65

ammattikoulu

vh3

mies

66

kansakoulu

vh4

nainen

66

ammattikoulu

vh5

mies

57

korkeakoulu

vh6

mies

67

korkeakoulu

vh7

nainen

66

kansakoulu

vh8

nainen

81

kansakoulu

vh9

mies

70

ammattikoulu

vh10

mies

75

ammattikoulu

vh11

mies

64

ammattikoulu

vh12

mies

74

ammattikoulu

vh13

mies

62

ammattikoulu

vh14

nainen

50

korkeakoulu

vh15

nainen

58

ammattikoulu

vh16

mies

62

ammattikoulu

vh18

nainen

57

ammattikoulu

vh19

mies

63

korkeakoulu

vh20

mies

54

ammattikoulu

iän keskiarvo: 64,84v. ja keskihajonta: 7,869 v.
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3.2 Eettiset kysymykset
Tutkimuksen ohjaajana toimi Oulun yliopiston logopedian professori Matti Lehtihalmes
ja lääketieteellisenä vastuuhenkilönä toimi Oulun yliopistollisen sairaalan neurologi
Mikko Kärppä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta on päätöksessään antanut puoltavan lausunnon tutkimuksen toteuttamiselle 20.2.2012 (Liite 1).
Samalla tutkimus lisättiin tulosyksikön diaariin (diaarinro: 24/2012, liite 2).
Tutkimukseen osallistuvat henkilöt saivat kutsukirjeen eli kirjallisen tiedotteen tutkimukseen liittyvistä seikoista (Liitteet 3-4). Parkinsonin tautia sairastavat henkilöt saivat
kutsukirjeen yhteydessä ei-motoristen oireiden kyselylomakkeen (NMSQuest, Liite 7),
jonka he palauttivat tutkimuspäivänä valmiiksi täytettynä. Ennen tutkimukseen suostumistaan heillä on ollut mahdollista tehdä tarkentavia kysymyksiä. Jokainen tutkimukseen osallistuva henkilö on tietoon perustuen allekirjoittanut suostumuslomakkeen
(Liitteet 5-6). Henkilöt osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti ilman palkkiota. Tutkimukseen osallistuvat henkilöt ovat voineet milloin tahansa, syytä kertomatta, kieltäytyä tutkimuksesta tai peruuttaa osallistumisensa tutkimukseen. Suostumuksen allekirjoittaessaan he antoivat luvan äänitallentimen käyttöön tutkimustilanteessa.
Tutkimustilanteessa tallennettavat äänitiedostot nimettiin siten, etteivät tutkittavien
henkilötiedot tule ilmi. Tallenteet nimettiin koodilla ja tutkimuksen ajankohdalla. Tutkimukseen liittyvät asiakirjat ja äänitallenteet säilytettiin luottamuksellisesti koko tutkimuksen ajan. Tutkimuksen tulokset raportoitiin koodien avulla, jolloin tutkimukseen
osallistuvia henkilöitä ei voitu tunnistaa.

3.3 Tutkimusmenetelmät
Tutkimukseen osallistuvat koehenkilöt ja terveet vertailuryhmän henkilöt osallistuivat
kognitiivisten taitojen arviointiin (CERAD-testi) ja yhteen noin 30 minuutin mittaiseen
äänitallentimella taltioitavaan yksilöhaastatteluun. Parkinsonin tautia sairastavat henkilöt täyttivät myös ei-motoristen oireiden kyselylomakkeen (NMSQuest), jossa kartoitettiin toimintakykyyn liittyviä seikkoja.
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Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen ja se suoritettiin haastattelututkimuksen keinoin.
Aineiston keruu toteutui kevään 2012 ja kevään 2013 välisenä aikana. Tutkimukseen
osallistuvien Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden haastattelu ja kognitiivisten
taitojen arviointi tapahtui Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian poliklinikan tiloissa. Neurologi Mikko Kärppä tutki ja arvioi koehenkilöt sisäänottokriteerien mukaisesti, jonka jälkeen suoritettiin koehenkilöiden haastattelut ja kognitiivisten taitojen arvioinnit CERAD-testillä (Pulliainen, Hokkanen, Salo & Hänninen, 1999).
Aineiston keräämisen jälkeen äänitallenteista litteroitiin kaikki tutkimushenkilöiden
tuottamat metaforat ja niiden kontekstit. Litterointi toteutui kesän 2012 ja kevään 2013
välisenä aikana. Litteroidun aineiston analyysi tapahtui kesän ja syksyn 2013 aikana.

Teemahaastattelu
Haastattelututkimuksen keinoksi valittiin löyhästi strukturoitu teemahaastattelumalli.
Haastattelu koostui kahdesta pääteemasta: työ ja vapaa-aika. Haastateltavat kertoivat
vapaasti aihealueisiin liittyvistä asioista ja niistä tehtiin tarkentavia kysymyksiä. Päätavoitteena oli keskustelun syntyminen. Metaforien maksimaalisen tuottamisen kannalta
haastattelutilanteen tuli olla mahdollisimman rento ja luonnollinen. Koska haastattelutilanne on mitä suurimmissa määrin vuorovaikutustilanne, sitä ohjaavat samat säännöt
kuin normaalissa ihmisten välisessä kommunikaatiossa (Hirsjärvi & Hurme, 2009, s.
98–121). Haastattelijan tärkeä ominaisuus on joustavuus, jonka avulla hän pystyy toimimaan myös haastattelussa ilmenevien vaikeiden tilanteiden kohdalla. Haastattelu voi
edetä joustavasti, jopa eri asiajärjestyksessä kuin ennalta olisi määritelty. Pääasia on,
että valitut teemat tulevat haastatteluissa käsitellyiksi. Haastattelijan esittämät kysymykset tulisi olla helposti ymmärrettäviä ja tarpeeksi lyhyitä, mutta kuitenkin suhteellisen
avoimia, jotta haastateltavan omalle kerronnalle jää tilaa. Ulospäin suuntautuneet henkilöt voivat lähteä helpommin kertomaan pitkiäkin tarinoita teemojen mukaisesti, kun
taas ujompi ja varautuneempi henkilö tarvitsee enemmän kannustusta laajempaan kerrontaan.
CERAD-kognitiivinen tehtäväsarja
Tässä tutkimuksessa haluttiin arvioida tutkimukseen osallistuvien henkilöiden kognitiivisten taitojen taso suhteessa metaforien tuottamiseen. Haluttiin myös selvittää oliko
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tutkimukseen osallistuvilla henkilöillä normaalista poikkeavia kognitiivisen tason ongelmia esimerkiksi muistin prosesseissa. CERAD-tehtäväsarjan (Pulliainen ym., 1999)
avulla voidaan monipuolisesti arvioida henkilöiden kognitiivisia taitoja niin kielellisten
ja muistiin liittyvien osa-alueiden kautta (ks. s. 16). Kielellisen sujuvuuden tehtävässä
tutkittava luettelee minuutin aikana mahdollisimman monta eläintä, jossa normaalin
suoriutumisen raja-arvo on vähintään 15 eläintä (Pulliainen ym., 1999, s. 3–14). Nimeämistä arvioidaan Bostonin nimeämistestin lyhennetyllä ja mukautetulla versiolla,
jossa tutkittava pyrkii nimeämään 15 piirroskuvaa (5 tavallista, 5 hieman harvinaista, 5
harvinaista kohdetta). Raja-arvo normaalisuorituksessa on vähintään 11/15 kohdetta.
CERAD-tehtäväsarjaan sisältyy myös MMSE-testi (Mini-Mental State Examination),
joka antaa arvion yleisestä kognitiivisesta suoriutumistasosta. Normaali suoriutuminen
on vähintään 25/30 pistettä. Tutkittavan muistia arvioidaan sanalistan oppimisen
avulla. Tehtävään sisältyy 10 sanaa, jotka ovat samat kuin Alzheimer’s Disease
Assessment Scale (ADAS) -testistön kognitiivisessa osassa. Sanalista esitetään tutkittavalle ja pyydetään häntä toistamaan muistamansa sanat. Noin 5 minuutin kuluttua tehdään saman sanalistan viivästetyn mieleenpalautuksen ja tunnistamisen tehtävä. Normaalin sanalistan oppimiskyvyn raja-arvona pidetään vähintään 80 prosentin tulosta.
Visuokonstruktiivisessa tehtävässä tutkittava kopioi erilaisia kuvioita (ympyrä, vinoneliö, 2 päällekkäistä suorakaidetta ja kuutio), jotka hän noin 5 minuutin kuluttua
piirtää uudestaan muistinvaraisesti. Raja-arvo kuvioiden viivästetyn mieleenpalauttamisen tehtävässä on vähintään 60 prosentin tulos. Viimeinen tehtävä on kellotaulun piirtäminen suullisten ohjeiden mukaisesti. Tehtävällä saadaan tietoa hahmottamisesta ja
toiminnan ohjauksesta. Normaali suoriutuminen vaatii vähintään 5/6 pistettä. CERADtehtäväsarjan tuloksia arvioidaan normaali/poikkeava tulososioiden avulla. Erityisen
tärkeää on havainnoida muistitehtävien (mieleenpalauttamistehtävät) tuloksia suhteessa
muihin tuloksiin. Uusintatutkimus noin puolen vuoden kuluttua on aiheellinen silloin,
kun muissa kuin muistitehtävien osa-alueista yksi tai kaksi ovat poikkeavia. Lisätutkimuksia suositellaan silloin kun muistitehtävät ovat poikkeavia, tai muista tehtävistä
useampi on selvästi poikkeava.
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3.4 Tutkimuksen suorittaminen
Tutkimukset tuli suorittaa mahdollisimman rauhallisessa ja ympäristön hälyltä suojatussa paikassa. Näin ollen Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden tutkimukset toteutettiin kokonaisuudessaan Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian yksikön tiloissa, jonne heidät oli tämän tutkimuksen tiimoilta erikseen kutsuttu. Vertailuhenkilöiden haastattelut ja kognitiivisten taitojen arvioinnit suoritettiin heidän kodeissaan tai
Oulun yliopiston logopedian yksikön tiloissa. Koe- sekä vertailuhenkilöiden tutkimustilanteet etenivät aina samalla kaavalla. Tilanteet aloitettiin kertomalla tutkimuksesta ja
allekirjoittamalla tutkittavan suostumuslomakkeet kahtena kappaleena. Tutkittavalla oli
mahdollisuus kysyä ja keskustella tutkimukseen liittyvistä asioista. Varsinaisen haastattelun alkaessa äänitallennin käynnistettiin. Käytännön sanelemana haastattelun pituudeksi vahvistui noin 30 minuuttia. Tunti olisi ollut liian pitkä aika, koska erityisesti
useilla koehenkilöillä oli havaittavissa selkeää äänen väsymistä. Haastattelutilanteessa
luonnollisesti esiintyi koe- ja vertailuhenkilöiden välillä persoonallisia eroavaisuuksia.
Toisten henkilöiden haastattelu synnytti monipuolista ja runsasta kerrontaa, kun taas
toisten henkilöiden haastattelu oli työläämpää ja tarkentavien kysymysten tekeminen oli
tärkeää kerronnan etenemisen kannalta. Noin puolen tunnin haastattelun jälkeen suoritettiin noin 15 minuuttia kestävä kognitiivisten taitojen arviointi CERAD-testillä. Kokonaisuudessaan yksittäinen tutkimustilanne kesti noin tunnin.

3.5 Aineiston käsittely ja analysointi
Haastatteluaineisto kerättiin Edirol R9 -äänitallentimella. Haastattelut tallennettiin
muotoon wma- tai mp3-äänitiedosto erilliselle muistitikulle ja ulkoiselle kovalevylle
varmuuskopiointia varten. Äänitiedostot kuunneltiin BS-player -ohjelmalla.
Aineiston käsittelyyn ja tilastolliseen analysointiin käytettiin SPSS-ohjelman 20.0 for
Windows -versiota. Aineiston numeeristen arvojen kuvailemisessa käytettiin sijainti- ja
hajontalukuja. Tilastollisissa analyyseissä käytettiin parametrittomia menetelmiä, koska
tutkimuksen pienen otoskoon vuoksi normaalijakauman ehdot eivät täyttyneet (ShapiroWilk = 0,90, p < 0,05). Havaintoparien järjestyslukujen vertailemisessa käytetään yleisimmin epäparametrista Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa (rs) (Nummenmaa,
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2009, s. 283). Tässä tutkimuksessa järjestyskorrelaatiokertoimien (rs) avulla tutkittiin
koe- ja vertailuhenkilöryhmien välisiä sekä sisäisiä yhteyksiä metaforien tuottamiseen
iän, koulutustason, kognitiivisten taitojen, metaforien tuottamiseen käytettyjen aikojen
sekä sairauden vaikeusasteen ja keston suhteen. Mann-Whitney U -testi on toisistaan
riippumattomien otosten testi, jota käytetään tutkittavan muuttujan luokkien mediaanien
vertailemisessa (Nummenmaa, 2009, s. 261). Mann-Whitney U -testin avulla tarkasteltiin koe- ja vertailuhenkilöryhmien välisiä ja sisäisiä jakaumia metaforien kokonaismäärien, metaforatyyppien, sukupuolen ja ikäluokkien suhteen. Wilcoxonin testi on toistettujen mittausten epäparametrinen malli (Nummenmaa, 2009, s. 264). Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin Wilcoxonin testin avulla metaforatyyppien ja metaforien tuottamiseen
käytettyjen aikojen jakaumia koe- ja vertailuhenkilöryhmien välillä. Kruskal-Wallisin
testi on ns. Mann-Whitney U -testin yleistys, joka soveltuu useamman kuin kahden
vertailtavan jakauman tarkasteluun (Nummenmaa, 2009, s. 266). Näin ollen testiä käytettiin Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden sukupuolen, sairauden keston ja metaforien tuottamisen jakaumien vertailemisessa.
Tutkimuksen tulosten merkitsevyystaso eli p-arvo [0, 1] antaa todennäköisen arvion
hypoteesien paikkansapitävyydestä (Nummenmaa, 2009, s. 148–149). Mitä pienempi parvo on, sitä todennäköisemmin vaihtoehtoinen hypoteesi on voimassa. P-arvoja voidaan ajatella myös prosenttilukuina, esim. p=0,5 tarkoittaa 50 % todennäköisyyttä.
Tässä tutkimuksessa tilastollisen merkitsevyyden rajaksi asetettiin 5 % (p ≤ 0,05), koska
käyttäytymistieteellisessä tutkimuksessa kyseinen p-arvo on katsottu olevan osoitus
vaihtoehtoisen hypoteesin oikeellisuudesta.
Metafora-analyysi
Perinteisesti metaforatutkimusta on tehty kirjoitetusta kielestä (Pragglejaz group, 2007).
Kuitenkin metaforia esiintyy luonnollisesti myös puhutussa kielessä, jolloin puhutun
kielen nauhoittaminen on metaforien tuottamisen tutkimiseksi välttämätöntä. Tämän
tutkimuksen materiaali koostuu nauhoitetuista haastatteluista. Jokainen haastattelu
kuunneltiin läpi vähintään kolme kertaa. Haastatteluista litteroitiin kontekstissaan kaikki
ilmaisut, jotka tutkijan tekemän kirjallisuuskatsauksen perusteella olivat metaforia (luku
1.2). Haastattelumateriaalista poimittiin siis sellaiset ilmaukset, joita haastateltava käytti
kertomiensa tapahtumien ja asioiden kuvailussa ja selventämisessä. Metafora-analyysiin
valittiin kognitiivinen lähestymistapa, jolloin kaikki myös kielijärjestelmäämme va-
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kiintuneet metaforat otettiin analyysiin mukaan (Cameron ym., 2009). Metaforaksi hyväksyttiin yksittäinen sana (substantiivi, verbi), lyhyt tai pitkä fraasi. Metaforien kerääminen puhevirrasta oli haastavaa, koska ilmaisun määrittäminen metaforaksi tai ei-metaforaksi ei ole täysin yksinkertaista ja helppoa. Metaforien määrittäminen perustuu osin
tulkintaan. Kuten Cameron ym. (2009) tutkimuksessaan toteavat, kerättyjen nauhoitteiden taustalla on aina keskustelukumppaneiden välillä käyty vuorovaikutuksellinen keskustelu, johon on luonnollisesti liittynyt puheen lisäksi tilannesidonnaisia ilmeitä, eleitä
ja äänenpainoja. Tässä tutkimuksessa tutkijalla on siis kokonaisvaltainen muistikuva ja
kokemus tutkittavan kanssa käydyn keskustelun kulusta ja siihen liittyvästä ei-verbaalisesta viestinnästä. Näin ollen vuorovaikutuksellisen haastattelun muutkin kuin nauhoitteista selkeästi kuullut metaforiset ilmaukset vaikuttivat osaltaan metaforien määrittämisen vaiheessa siihen, mitkä ilmaukset määriteltiin metaforiksi ja mitkä ilmaukset eivät.
Selkeät sanakirjasta löytyvät metaforiset ilmaukset poimittiin helposti puhevirrasta.
Haastatteluhetkellä puhujan keksimät metaforiset ilmaukset poimittiin asiayhteyden
avulla ja osittain tutkijan omaa intuitiota apuna käyttäen. Metaforat jaettiin kielijärjestelmäämme vakiintuneisiin (konventionaaliset) ja puhujan ajatuksia haastatteluhetkellä
kuvaaviin (uudet) metaforiin. Jako kahteen kategoriaan oli haastavaa, sillä metaforien
tunnettuus on suhteellisen tulkinnallinen asia (Giora & Fein, 1999). Metaforien ei ajatella olevan pelkästään joko konventionaalisia tai uusia, vaan niiden tunnettuus ajatellaan asettuvan ikään kuin jatkumolle. Jatkumon toisessa päässä on konventionaaliset ja
toisessa päässä uudet metaforat. Näin ollen metaforat voivat asettua enemmän tai vähemmän jatkumon ääripäiden välille. Osa metaforista oli siis helppo luokitella kategorioihin, osan kohdalla jako oli vaikeaa ja tutkijan oli tehtävä päätös oman tulkinnan mukaisesti. Taulukossa 6 on esimerkit metafora-analyysistä vertailupareittain. Kaikki metaforat löytyvät liitteestä 8.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa puhevirrassa esiintyvien metaforien
kokonaismäärää. Perinteisen kielitieteistä tutun metafora-analyysin tarkoituksena on
löytää metaforisista ilmauksista yhteisiä teemoja ja aihepiirejä (esim. urheilu). Kyseisiä
metafora-analyyseja on tehty esimerkiksi blogiteksteistä (mm. Anttilainen, 2009). Tässä
tutkimuksessa niin yksityiskohtaiseen metafora-analyysiin ei ollut kuitenkaan tarvetta.
Tutkimuksessa tarkasteltiin siis metaforisten ilmausten määrää ja miten ne jakautuivat
kahden

metaforatyypin

kategorioihin.

Litteroinnin

ja

analyysin

lisäksi

haastattelunauhoitteista merkittiin ylös kunkin metaforan tuottamisaika. Ylös merkittiin
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metaforien tuottamiseen käytetty aika ja nauhoitteen kokonaisaika. Lopuksi metaforien
käytön tiheyden tarkastelemiseksi aineistosta laskettiin kunkin haastattelun kohdalta
metaforien kappalemäärät suhteessa aikaan (kpl/min). Metaforien tiheyden suhdelukua
käytettiin metaforien käytön taustamuuttujien tarkastelussa.

Taulukko 6. Metafora-analyysin esimerkit vertailupareittain.
VP
1

Konventionaaliset metaforat
PD Minä poika oon tehny uudet ja pistäny paremmaksi
T

2

PD Se tykkäs aina että minä yön yli mietin ja aamulla sitte kerron mikä se ratkasu sitte on
T

3

Etelän ihmisiä tuli lomalle sinne ja ne oli ko euroopan omistajia kuule
Sitte ko kyllästy johonki vaatteeseen niin purki sen ja teki uuteen uskoon

PD Ettei oo siinä mielessä mittään hampaankolossa
T

Kolomen aikaan yölläki puhelin soi ja rouvat haukku pystöön

4

PD Käy kyllä ko kissa kuumassa uunissa ja uskovat ja lähtevät pois..

5

PD Se varmaan laukas i mulle tämän parkinsonin, että se puhkesi pintaan , että rasittu liikaa

T
T

Kahen korvan välissä kaikki toimii niinku pitääk i
Siinä otettiin luulot pois heti nuorelta mieheltä

6

PD Hän otti sen oikeen sydämen asiaksi , ettei olla huonompia ko muualla

7

PD Olin siinä paikalla ko Jeesus haki hänet

T
T
8

Sitte ko alko yli 50 olemaan mittarissa niin keho alko sanomaan vastaan

PD Se sairaus oli sellasta taistelua sitten
T

9

Nythän mie meen kipsiin

Varastivat pirulaiset koko venneen ja moottorin

PD Vaikka kuinka paljon räntää sataa ja ja märkää on, niin ei muuta ko työntöä taipaleelle
T

Sitä hommaa tein sitte 24 vuotta yhteen pötköön

10 PD Kotitalo se lahos kässiin
T

Kato mulla ajatus pätkii

11 PD Se teki temput ja karkas Venäjälle ja jätti vaimon ja 2 lasta
T

Se onkin aika lailla semmonen tuhkimotarina

12 PD Se tais joutua se omistaja tiilenpäitä lukemaan
T

Työ on ollu mielenkiintosta, eikä sillälailla ole ollu kahta päivää samanlaista

13 PD Minä olin ensimmäinen joka nimitettiin siihen virkaan, eli pöytä oli puhdas
T

se ryyppäs ensimmäisen syyslukukauen, niin kauan kuin opintolaina oli juotu

14 PD Sitä ois vaan siinä oravanpyörässä jos ois terve
T

Oli aika kova pala itelleki lukea, vaikka oli ammattipuhuja

15 PD Minäki olin ihan vihree , ilman koulutusta
T

Se on sitte niin eri maailma , kosiellä hoietaan sitte vanahuksia

16 PD Monta kilometriä ajettiin autolla, se oli semmosta kärrypolkua
T

Pitihän niitten piettää isoa porukkaa kurissa ja nuhteessa

18 PD Kaikki höpöttää ja ne on sekasin ko seinäkellot
T

1 tai 2 on päässy niistä kuiville , mutta muut on kuolema korjannu

19 PD on kunnolliset omaan pirtaan sopivat perustelut
T

Tämähän on työ ja harrastus samassa paketissa

20 PD Niin se oli sielläki napit vastakkain
T

Thaimaa on liian kuuma, siellä loppuu happi

VP= vertailupari, PD= Parkinsonin tautia sairastava henkilö, T= terve vertailuhenkilö

Uudet metaforat

yht. kpl

Mä olin ko Liisa ihmemaassa ko ne puhu sitä vanhaa suomea

15

Heistä sain paljon voimaa ja eväitä reppuun, elämän reppuun

16

Aamulla lapsi jatko huutamista ko napista

30

Niin sitte pääsivät vähän irralleen ko oli sellasta nuorta porukkaa, jokka juhli joka päivä

13

Siinä on samassa talossa päiväkoti.. pikkuasukkaat tullee päiväksi siihen

30

On tässä kuitenki uskaltanu kaupungilla kävellä, eikä ikinä oo selekään saanu

9

..mutta sittenhän ne aina kansottavat nämä aulat täällä

26

Joskus tuntuu, että toiset on heikommista aineista tehtyjä

20

Ei sitä sillon mieti, mitä tekee, mennee siellä vähän niinku villivarsa

18

Joka houkutteli siihen ylenmääräseen repimiseen työssä

9

Olierilaisia naamiaisasuja ja ne oli ko joulupukkeja

12

En tykkää istua ja ummehtua pieneen paikalliseen tynnyriin

30

Mä oon ajautunu joka paikkaan, mä oon sellanen ajopuu

23

Minä nimenommaan halusin asunnon 2. kerroksesta, ko olin 30 vuotta pihhaa laittanu, niin en
halunnu ennää penkoa siellä
On siihen nyt mökkejä tullu, mutta ei niin että ääni kuuluis

14
8

Ne on niin kaukana metässä siellä, että ne on aivan röllimettän keskellä siellä

8

Kumminki oli aika paksu lompsa välillä

19

Sittehän se on tässä kotona auttelemista, että pyssyy tuota puheväleissä

10

Sanoin ettei oo tavattavissa, koska on 2 metriä tuolla maan alla

11

Minä oon 17 vuotta eläny ns. työttömänä , jokku pääsee jo vuojen päästä kaappiin

20

Me ollaan eletty puissa sillon ko niillä on ollu korkiakulttuuri

25

Jossaki ihmisessä on vähän enemmän maannousemaa , eli se yrittää olla vähän enemmän ko on

20

Se on se golfaaminen kun on tämä seuralainen (sairaus), niin se on hyvää liikuntaa

20

Minua hättyyteltiin yhtiön vuokralle kaupunkiin

16

Sillä jumpalla saa koneiston (kehon) paremmin käyntiin

21

Se (sosiaalityö) on semmonen yhteiskunnan peräseinä

7

tuntu että niillä oli suut jäykistyny siihen hymyyn

35

Matkustaminen on mulla niin ku tauti

46

Miten syöttää jotakuta, kun on ihan rullalla

17

Sitähän (musiikkia) sitte kuunteli sujuvasti

15

Siihen sitte alettiin ähräämään mökkiä

15

Hyvin vähän oli ylhäältä (lapista) porukkaa siellä töissä

18

Harrastin käsitöitä aikasemmin, minä niinku aivan ompelin itteni ulos siitä hommasta

16

ne (potilaat) on tavallaan niin ku säilössä meillä

17

virallinen esitarkastaja on se viimenen kumileimasin siinä

15

Minun tätin talossa oli sähköt niin sehän oli semmonen tukipaikka , niin siellä se nauhuri sitte
pyöri
Menin töihin sitte sähköyritykseen, se oli kyllä paras koulutuspaikka , missä oon ikinä ollu

14
13

Linja-autossa oli vaan matkustajat, niin että lastit tuli ja meni itekseen
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4 TULOKSET

4.1 Parkinsonin taudin vaikutus metaforien tuottamiseen

Metaforien tuottaminen kokonaisuudessaan
Parkinsonin tautia sairastavien ja terveiden vertailuhenkilöiden ryhmät tuottivat kokonaisuudessaan metaforia (kpl) melko tasaisesti, mikä ilmenee boxplot-kuvaajista (kuvio
1). Ryhmien metaforien kokonaismäärien tuottamisessa ei ilmene tilastollisesti merkitsevää eroa (Mann-Whitney U -testi, U = 143,0 p = 0,273). Parkinsonin tautia sairastavat
henkilöt tuottivat keskimäärin 19,42 metaforaa ja terveet vertailuhenkilöt 17,84. Puolet
koehenkilöryhmästä tuotti korkeintaan 18 ja verrokkiryhmästä korkeintaan 16 metaforaa. Koehenkilöryhmästä 75 prosenttia tuotti korkeintaan 25 metaforaa, kun taas verrokkiryhmässä metaforia tuotettiin korkeintaan 20 kappaletta. Terveiden vertailuhenkilöiden ryhmässä keskihajonta oli suurempi (10,062) kuin Parkinsonin tautia sairastavien
ryhmässä (7,198). Vertailuhenkilöiden ryhmässä kahden henkilön metaforien tuottamisen kokonaismäärät olivat muuhun ryhmään nähden poikkeavia. Koehenkilöryhmän
metaforien kokonaismäärän vaihteluväli oli 8–35 ja verrokkiryhmän vaihteluväli oli 7–
46.
Taulukko 7. Parkinsonin tautia sairastavien ja terveiden vertailuhenkilöiden metaforien
tuottamisen kokonaismäärien tunnuslukuja.
Parkinsonin tautia
sairastavien henkilöiden
metaforien tuottaminen
(kpl)

Terveiden
vertailuhenkilöiden
metaforien tuottaminen (kpl)

Keskiarvo

19,42

17,84

Mediaani

18

16

Moodi

15

20

Keskihajonta

7,198

10,062

Vaihteluväli

8–35

7–46
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Kuvio 1. Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden (n = 19) ja terveiden vertailuhenkilöiden (n = 19) tuottamien metaforien kokonaismäärien (kpl) jakaumat.
Parkinsonin taudin vaikeusaste (Hoehn-Yahr -asteikko) ja tuottamien metaforien kokonaismäärä eivät korreloineet tilastollisesti merkitsevästi keskenään (Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin rs = -0,066, p = 0,397). Yhdeltä koehenkilöltä puuttui vaikeusasteluokitus, joten kyseinen vertailu tehtiin 18 Parkinsonin tautia sairastavan henkilön
kesken. Naisilla ja miehillä ei ollut sairauden vaikeusasteessa tilastollisesti merkitsevää
eroa (Kruskal-Wallis -testi, p = 0,098). Parkinsonin tautia sairastavien ryhmässä (n =
19) ei myöskään sairauden kestolla ja metaforien tuottamisen kokonaismäärällä ollut
tilastollisesti merkitsevää eroa (rs= 0,167, Kruskal-Wallis -testi p = 0,221).
Metaforatyyppien tuottaminen
Parkinsonin tautia sairastavat ja terveet vertailuhenkilöt tuottivat erityyppisiä metaforia
tasaisesti. Konventionaalisten metaforien tuottamisen keskiarvo koehenkilöryhmässä oli
8,16 ja vertailuhenkilöiden ryhmässä se oli 7,79. Uusien metaforien osalta keskiarvot
olivat koehenkilöryhmässä 11,21 ja vertailuhenkilöryhmässä 10,11. Molempien metaforatyyppien keskihajonnat olivat suurempia vertailuhenkilöiden kuin koehenkilöiden
ryhmässä. Konventionaalisten metaforien osalta keskihajonta vertailuryhmässä oli 4,454
(vaihteluväli 2–20) ja koehenkilöryhmässä 2,968 (vaihteluväli 3–14). Keskihajonnat
uusien metaforien tuottamisessa oli vertailuhenkilöiden ryhmässä 6,341 (vaihteluväli 4–
26) ja koehenkilöryhmässä 4,951 (vaihteluväli 3–21).
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Kuvio 2. Parkinsonin tautia sairastavien ja terveiden vertailuhenkilöiden konventionaalisten ja uusien metaforien kokonaismäärien (kpl) jakaumat.
Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden ryhmässä konventionaalisten ja uusien metaforien tuottamisen välillä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys (rs = 0,439, p = 0,030).
Terveiden vertailuhenkilöiden ryhmässä metaforatyyppien välinen yhteys oli myös tilastollisesti merkitsevä (rs = 0,583, p = 0,004). Kummassakin ryhmässä korrelaatiot
konventionaalisten ja uusien metaforien välillä olivat positiivisia. Havaitaan, että mitä
enemmän tuotetaan konventionaalisia metaforia, niin sitä enemmän käytetään myös
uusia metaforia.
Metaforatyyppien tuottamisen erot
Wilcoxonin testillä arvioituna Parkinsonin tautia sairastavien ja terveiden vertailuhenkilöiden metaforatyyppien tuottamisessa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (konventionaaliset p = 0,651, uudet p = 0,368). Em. kuviosta 2 kuitenkin nähdään, että 75 %
terveistä vertailuhenkilöistä tuottaa korkeintaan 10 konventionaalista metaforaa ja 75 %
Parkinsonin tautia sairastavista henkilöistä tuottaa alle 10 konventionaalista metaforaa.
Parkinsonin tautia sairastavista henkilöistä 75 % tuottaa uusia metaforia hieman yli 15
kpl ja 75 % terveistä vertailuhenkilöistä hieman yli 10 kpl.

4.2 Metaforien tuottaminen suhteessa käytettyyn aikaan
Keskiarvoiltaan metaforien tuottamiseen käytetyt ajat ovat hyvin samankaltaisia. Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden ryhmässä keskiarvo ja keskihajonta ovat hieman suuremmat verrattuna vertailuhenkilöiden ryhmän vastaaviin arvoihin. Metaforien
tuottamisen kokonaisaikoihin liittyvät tunnusluvut ovat tarkemmin taulukossa 8. Parkin-
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sonin tautia sairastavien henkilöiden ja terveiden vertailuhenkilöiden metaforien tuottamiseen käytettyjen aikojen välillä ei ole Wilcoxonin testin mukaan tilastollisesti merkitsevää eroa (p = 0,809).
Taulukko 8. Metaforien tuottamiseen käytetyn kokonaisajan (min) tunnuslukuja.
Parkinsonin tautia
sairastavat henkilöt (min)

Terveet vertailuhenkilöt
(min)

Keskiarvo

27,82

26,85

Mediaani

28,03

26,23

Keskihajonta

5,47

4,73

Minimi

18,91

19,41

Maksimi

40,83

36,55

Kokonaisuudessaan aineistoa tarkasteltaessa metaforien tuottamiseen käytetty aika on
yhteydessä äänitteen kokonaiskestoon (Spearmanin korrelaatiokerroin rs = 0,699 p <
0,000), eli mitä pidempi äänitteen kesto on, sitä pidempi on myös metaforien tuottamiseen käytetty aika. Metaforien tuottamiseen käytetty aika on yhteydessä tuotettujen
metaforien määrään (Spearmanin korrelaatiokerroin rs = 0,446 ja p = 0,003). Havaitaan,
että mitä suurempi metaforien tuottamiseen käytetty kokonaisaika on, sitä enemmän
tuotetaan myös metaforia. Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden metaforien tuottaminen on runsaampaa, mitä suurempi aika niiden tuottamiseen on käytetty (rs = 0,400
ja p = 0,045). Samoin terveiden vertailuhenkilöiden ryhmässä metaforien määrällä ja
metaforien tuottamiseen käytetyllä ajalla on positiivinen yhteys (rs = 0,541 ja p = 0,008).
Tutkimusaineiston haastatteluäänitteiden kestot vaihtelivat jonkin verran, jolloin ne eivät olleet täsmällisesti 30 minuuttia. Tämän takia metaforien tuoton tarkastelussa oli
huomioitava metaforien kappalemääräinen tuottaminen suhteessa käytettyyn aikaan.
Suhdelukujen eli metaforatiheyksien (kpl/min) avulla tulosten vertailu oli luotettavampaa kuin pelkästään metaforien kappalemäärien tarkastelu. Metaforatiheyksiä kuvaavat
tunnusluvut ovat tarkemmin taulukossa 9. Parkinsonin tautia sairastavat henkilöt tuottavat metaforia useammin kuin terveet vertailuhenkilönsä. He myös tuottavat metaforia
tasaisemmin, koska hajonta on suurempaa terveiden vertailuhenkilöiden ryhmässä.
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Taulukko 9. Metaforatiheyksien (kpl/min) tunnuslukuja.
Parkinsonin tautia
sairastavat henkilöt
(kpl/min)

Terveet vertailuhenkilöt
(kpl/min)

Keskiarvo

0,703

0,65

Mediaani

0,729

0,543

Keskihajonta

0,225

0,384

Minimi

0,348

0,282

Maksimi

1,07

1,857

4.3 Metaforien tuottamisen yhteys taustamuuttujiin
Metaforien tuottamisen yhteyttä taustamuuttujiin tarkasteltiin suhdeluvun eli metaforatiheyden (kpl/min) avulla.
Metaforien tuottamisen yhteys sukupuoleen
Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden ryhmässä metaforatiheyden keskiarvo naisilla (n = 8) oli 0,687 kpl/min (keskihajonta 0,205 kpl/min) ja miehillä (n = 11) 0,821
kpl/min (0,247 kpl/min). Tilastollisesti merkitsevää eroa metaforatiheydellä ja sukupuolella ei ollut (U = 39,0, p = 0,680, Mann-Whitney U-testi). Boxplot-kuviosta (ks.
Kuvio 3) havaitaan, että naisten ja miesten jakaumat ovat hyvin tasaiset ja keskenään
samankaltaiset.
A

B

Kuvio 3. Parkinsonin tautia sairastavien (A) ja terveiden vertailuhenkilöiden (B) metaforatiheyden (kpl/min) jakaumat sukupuolittain.
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Terveiden vertailuhenkilöiden ryhmässä metaforien kokonaismäärien keskiarvo naisilla
(n = 8) oli 0,679 kpl/min (keskihajonta 0,493 kpl/min)) ja miehillä (n = 11) 0,628
kpl/min (keskihajonta 0,307 kpl/min). Tilastollisesti merkitsevää eroa naisten ja miesten
metaforatiheyksien välillä ei ollut (U = 39,0, p = 0,680, Mann-Whitney U-testi).
Boxplot-kuviosta (ks. Kuvio 3) havaitaan, että miesten jakauma on tasaisempi kuin naisilla. Naisten havaintoarvojen alin 50 % asettuu pienemmälle vaihteluvälille kuin ylin
50 % havaintoarvoista. Vertailuhenkilöiden ja Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden jakaumia vertaillessa havaitaan, että Parkinsonin tautia sairastavien naisten metaforatiheys on lähtökohtaisesti korkeampi kuin terveillä verrokeillaan.
Parkinsonin tautia sairastavien naisten (n = 8) konventionaalisten metaforien tuottamistiheyden keskiarvo oli 0,273 kpl/min (keskihajonta 0,088 kpl/min) ja uusien metaforien
tuottamisen osalta vastaavat arvot olivat 0,414 kpl/min ja 0,136 kpl/min. Parkinsonin
tautia sairastavien miesten konventionaalisten metaforien tuottamistiheyden keskiarvo
oli 0,312 kpl/min (keskihajonta 0,106 kpl/min) ja uusien metaforien keskiarvo oli 0,401
kpl/min (keskihajonta 0,189 kpl/min). Mann-Whitneyn U-testin mukaan naisten ja
miesten konventionaalisten (U = 38,5, p = 0,650) ja uusien metaforien (U = 41,5, p =
0,836) tuottamistiheydessä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Boxplot-kuvioista
(ks. Kuvio 4) havaitaan, että metaforatyyppien, erityisesti konventionaalisten metaforien
esiintymistiheydet ovat jakautuneet tasaisesti naisilla sekä miehillä. Havaitaan, että
uusia metaforia on tuotettu tiheämmin kuin konventionaalisia metaforia.
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A

B

Kuvio 4. Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden (A) ja terveiden vertailuhenkilöiden (B) konventionaalisten ja uusien metaforien esiintymistiheyksien jakaumat sukupuolittain.

Terveiden vertailuhenkilöiden ryhmässä naisten tuottamien konventionaalisten metaforien keskiarvo oli 0,333 kpl/min (keskihajonta 0,208 kpl/min) ja uusien metaforien keskiarvo oli 0,381 (keskihajonta 0,287 kpl/min). Vastaavat arvot miesten ryhmässä olivat
konventionaalisten metaforien osalta 0,252 kpl/min (keskihajonta 0,107 kpl/min) ja
uusien metaforien osalta 0,378 kpl/min (0,222 kpl/min). Mann-Whitneyn U-testin mukaan konventionaalisten (U = 30,0, p = 0,247) ja uusien metaforien (U = 40,0, p =
0,741) tuottamistiheydessä ei naisten ja miesten välillä ollut tilastollisesti merkitsevää
eroa. Boxplot-kuvioista havaitaan, että naisten konventionaalisten metaforien esiintymistiheyksien alin 50 % on laajalla vaihteluvälillä ja vastaavasti miehillä alin 50 % on
pienellä vaihteluvälillä. Näin ollen naiset tuottavat hieman useammin konventionaalisia
metaforia kuin miehet. Uusien metaforien osalta tilanne on päinvastainen. Miesten me-
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taforatiheydet painottuvat ylimpään 50 %, jolloin he tuottavat uusia metaforia hieman
useammin kuin naiset.
Metaforien tuottamisen yhteys ikään
Metaforien tuottamisen yhteyttä ikään tarkasteltiin metaforatiheyden yhteydellä ikäluokkiin. Koe- ja vertailuhenkilöiden ikäjakauman keskilinja kulki 65-ikävuoden kohdalla, jolloin ikäluokat jaettiin kahteen: alle ja yli 65-vuotiaisiin (ks. Kuvio 5).

Kuvio 5. Koe- ja vertailuhenkilöiden (n = 38) ikäjakauma. Keskilinja kulkee 65-ikävuoden kohdalla.

Parkinsonin tautia sairastavien (rs = -0,281, p = 0,122) sekä terveiden vertailuhenkilöiden (rs = -0,364, p = 0,063) ryhmissä ikäluokka ja metaforatiheys eivät korreloineet
vahvasti keskenään. Mann-Whitneyn U-testin perusteella Parkinsonin tautia sairastavien
henkilöiden ikäluokalla ja metaforatiheydellä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (U
= 28,0, p = 0,165). Boxplot-kuvioista (ks. Kuvio 6) havaitaan, että metaforatiheyden
jakaumat ovat ikäluokkien kesken tasaiset. Parkinsonin tautia sairastavat henkilöt käyttävät useammin metaforia kuin terveet vertailuhenkilöt. Parkinsonin tautia sairastavien
ryhmässä nuorempi ikäluokka käyttää enemmän metaforia kuin vanhempi ikäluokka.
Alle 65-vuotiaiden ryhmässä (n = 10) metaforatiheyden keskiarvo oli 0,770 kpl/min
(keskihajonta 0,205 kpl/min) ja yli 65-vuotiaiden ryhmässä (n = 9) keskiarvo oli 0,627
kpl/min (keskihajonta 0,232 kpl/min). Alle 65-vuotiaiden ryhmässä metaforien tuottamistiheys oli hieman suurempi (vaihteluväli 0,449–1,070) kuin yli 65-vuotiaiden ryhmässä (vaihteluväli 0,348–1,005). Terveiden vertailuhenkilöiden ryhmässä alle 65-vuotiaiden metaforatiheyksien keskiarvo oli 0,774 kpl/min (keskihajonta 0,488 kpl/min) ja
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yli 65-vuotiaiden vastaavat arvot olivat 0,512 (0,154). Metaforatiheyden vaihteluväli oli
alle 65-vuotiailla 0,282–1,857 ja yli 65-vuotiailla 0,347–0,821. Vertailuhenkilöiden
ryhmässä 75 prosenttia yli 65-vuotiaiden metaforatiheyksistä jää alle 65-vuotiaiden
metaforatiheyden mediaanin (ks. Kuvio 6). Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden
ryhmässä jakaumat ovat tasaisemmat kuin em. ryhmässä. Havaitaan kuitenkin, että yli
65-vuotiaiden metaforatiheydet ovat lähtökohtaisesti matalammat kuin alle 65-vuotiaiden ryhmässä.
A

B

Kuvio 6. Parkinsonin tautia sairastavien (A) ja terveiden vertailuhenkilöiden (B) metaforatiheyden (kpl/min) jakaumat ikäluokittain.
Parkinsonin tautia sairastavien ryhmässä ikäluokka ei korreloi vahvasti konventionaalisten ja uusien metaforien esiintymistiheyksien kanssa (Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin, konventionaaliset metaforat: rs = -0,221, p = 0,181 ja uudet metaforat: rs=0,202, p = 0,203). Alle ja yli 65-vuotiaiden Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden
ryhmissä konventionaalisten (U = 33,5, p = 0,348) ja uusien metaforien (U = 34,5, p =
0,391) tuottamistiheyksissä ei ollut Mann-Whitneyn U-testin perusteella tilastollisesti
merkitsevää eroa. Boxplot-kuvioista (ks. Kuvio 7) havaitaan, että ikäluokkien metaforatyyppijakaumat ovat tasaiset. Uusia metaforia tuotetaan useammin kuin konventionaalisia metaforia.

41

A

B

Kuvio 7. Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden (A) ja terveiden vertailuhenkilöiden (B) konventionaalisten ja uusien metaforien esiintymistiheydet ikäluokittain.

Terveiden vertailuhenkilöiden ryhmässä metaforatyyppien tuottaminen oli melko tasaista. Ikäluokalla ja metaforatyyppien esiintymistiheyksien välillä ei ollut vahvaa korrelaatiota (konventionaaliset metaforat: rs = 0,048, p = 0,422 ja uudet metaforat: rs = 0,385, p = 0,052). Boxplot-kuvioista (ks. Kuvio 7) havaitaan, että alle 65-vuotiaat tuottavat yli 65-vuotiaita useammin uusia metaforia. Yli 65-vuotiaat taas käyttävät useammin konventionaalisia metaforia kuin nuorempansa.
Metaforien tuottamisen yhteys koulutustasoon
Parkinsonin tautia sairastavien ryhmässä metaforatiheydet ovat korkeampia kuin terveiden vertailuhenkilöiden ryhmässä. Parkinsonin tautia sairastavat henkilöt käyttävät siis
pääsääntöisesti useammin metaforia kuin terveet vertailuhenkilönsä. Koulutustaso ja
tuotettujen metaforien esiintymistiheys eivät korreloineet vahvasti Parkinsonin tautia
sairastavien henkilöiden ryhmässä, Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin oli rs = 0,212
ja p = 0,192. Korkeakoulutaustaisilla henkilöillä (n = 4) metaforatiheys on lähtökohtai-
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sesti korkeampi kuin alemmilla koulutustasoilla (ks. Kuvio 8). Suuri hajonta metaforien
kokonaismäärien tuottamisessa on kansakoulutaustaisilla (n = 3) Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä. Ammattikoulutaustaisten henkilöiden (n = 12) metaforatiheydet
ovat melko tasaisesti jakautuneet. Havaitaan, että korkeakoulutaustaisilla mediaanitaso
on alempia koulutustasoja korkeampi ja 75 % ammattikoulutaustaisista asettuvat em.
mediaanin alapuolelle.
A

B

Kuvio 8. Parkinsonin tautia sairastavien (A) ja vertailuhenkilöiden henkilöiden (B)
koulutustasoa ja metaforatiheyksiä kuvaavat boxplot-kuviot.

Terveiden vertailuhenkilöiden ryhmässä koulutustasolla ja metaforien esiintymistiheydellä oli positiivinen yhteys rs = 0,526 ja p = 0,010. Vertailuhenkilöiden ryhmässä metaforatiheyden vaihteluväli on suurin ammattikoulutaustaisten henkilöiden (n = 11) keskuudessa, heillä metaforatiheydet ovat jakautuneet melko tasaisesti (ks. Kuvio 8). Korkeakoulutasoisen (n = 4) tutkinnon suorittaneilla metaforien tuottaminen on runsainta.
Kansakoulu- (n = 4) ja ammattikoulutaustaisten henkilöiden metaforien tuottamistiheydet asettuvat lähes kokonaisuudessaan korkeakoulutaustaisten henkilöiden metaforatiheyksien mediaanin alapuolelle. Terveiden vertailuhenkilöiden metaforatiheyksien
osalta havaitaan, että koulutustason noustessa myös metaforatiheydet kasvavat.
Metaforatyyppien välisiä eroavaisuuksia koulutustason suhteen
Kaiken kaikkiaan uusia metaforia käytetään enemmän kuin konventionaalisia metaforia.
Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden ryhmässä kansakoulutaustaisten henkilöiden
(n = 3) tuottamat metaforatyyppien metaforatiheydet ovat jakautuneet suurimmalle
vaihteluvälille (ks. Kuvio 9). Mediaaneja tarkasteltaessa havaitaan, että korkeimmat
metaforatiheydet ovat erityisesti uusien metaforien osalta korkeakoulutaustaisten hen-
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kilöiden ryhmässä (n = 4). Ammattikoulutaustaisten ryhmässä (n = 12) 75 prosenttia
konventionaalisten ja uusien metaforien esiintymistiheyksistä asettuu korkeakoulutaustaisten metaforatiheyksien alempaan 50 prosenttiin.
A

B

Kuvio 9. Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden (A) ja terveiden vertailuhenkilöiden (B) metaforatyyppien esiintymistiheyksien jakaumat koulutustason suhteen.

Terveiden vertailuhenkilöiden metaforatyyppien esiintymistiheyksistä havaitaan, että
korkeakoulutaustaiset henkilöt (n = 4) saavat korkeimpia metaforatiheyksiä verrattuna
muihin ryhmiin (ks. Kuvio 9). Kansa- sekä ammattikoulutaustaisten henkilöiden metaforatyyppien esiintymistiheydet asettuvat korkeakoulutaustaisten esiintymistiheyksien
75 prosenttiin. Erityisesti uusien metaforien esiintymistiheyksien jakaumista havaitaan,
että koulutustason noustessa myös metaforatiheydet nousevat. Ammattikoulutaustaisilla
henkilöillä konventionaalisten ja uusien metaforien esiintymistiheydet ovat jakautuneet
melko tasaisesti. Kansakoulutaustaiset henkilöt tuottavat pääsääntöisesti useammin
konventionaalisia kuin uusia metaforia.

44
Metaforien tuottamisen yhteys kognitiivisiin taitoihin
CERAD-tehtäväsarjan pisteillä ja tuotettujen metaforien kokonaismäärällä ei havaita
olevan vahvaa keskinäistä yhteyttä niin Parkinsonin tautia sairastavien kuin terveiden
vertailuhenkilöidenkään ryhmissä. Spearmanin korrelaatikerroin koeryhmässä oli rs = 0,227 ja p = 0,175. Vastaavat luvut verrokkiryhmässä olivat rs = -0,383 ja p = 0,053. Eri
metaforatyyppien osalta tilanne oli sama. Parkinsonin tautia sairastavien ryhmässä konventionaalisten eikä uusien metaforien tuottamisen ja kognitiivisten kykyjen välillä havaittu vahvaa korrelaatiota, sillä ensimmäisenä mainitun rs = 0,017 ja p = 0,473ja jälkimmäisen rs = -0,221ja p = 0,181. Terveiden vertailuhenkilöiden ryhmässä konventionaalisten metaforien kohdalla rs = 0,031 ja p = 0,450 ja uusien metaforien rs = -0,320 ja
p = 0,091. Parkinsonin tautia sairastavien ja terveiden vertailuhenkilöiden CERAD-pistemäärien välillä ei Wilcoxonin testin mukaan ole tilastollisesti merkitsevää eroa (p =
0,181). Metaforatiheyksien hajontakuvioista havaitaan, että Parkinsonin tautia sairastavien ryhmässä CERAD-tuloksissa oli suurempi hajonta kuin vertailuhenkilöiden ryhmässä (ks. Kuvio 10). Niillä Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä, joilla on
CERAD-tuloksissa poikkeamia, on silti lähtökohtaisesti paremmat metaforatiheydet
kuin terveillä vertailuhenkilöillä.
A

B

Kuvio 10. Parkinsonin tautia sairastavien (A) ja terveiden vertailuhenkilöiden (B)
tuottamien metaforien esiintymistiheyksien hajontakuviot CERAD-tulosten suhteen.
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Metaforien tuottamisen yhteys Parkinsonin taudin kestoon ja vaikeusasteeseen
Korrelaatioita Parkinsonin taudin keston (rs = 0,037, p = 0,440) tai vaikeusasteen (rs = 0,040, p = 0,438) ja metaforien tuottamisen välillä ei havaittu. Yli 5 vuotta sitten Parkinsonin tauti -diagnoosin saaneiden ryhmässä (10 henkilöä) ja korkeintaan 5 vuotta
sitten diagnoosin saaneiden ryhmässä (9 henkilöä) metaforatiheydet jakautuvat tasaisesti (ks. Kuvio 11). Tuotettujen metaforien esiintymistiheyksien mediaanit olivat miltei
samat.

Kuvio 11. Tuotettujen metaforien esiintymistiheydet sairauden keston suhteen.

Metaforatyyppejä tarkasteltaessa, konventionaalisten metaforien osalta korkeintaan 5
vuotta sairastaneiden metaforatiheyksien mediaani on hieman korkeampi kuin vähintään
5 vuotta sairastaneiden mediaani (ks. Kuvio 12). Uusien metaforien tuottamisessa sama
linja säilyy, joskin mediaanien erot ovat hyvin pienet. Kruskall-Wallisin testillä arvioituna tilastollisesti merkitseviä eroja ei havaittu tuotettujen metaforien esiintymistiheyksissä kokonaisuudessaan (p = 0,744), konventionaalisten metaforien (p = 0,624) eikä
uusien metaforien (p = 0,713) ja sairauden keston välillä. Tilastollisesti merkitseviä
eroja ei myöskään havaittu sairauden vaikeusasteen ja kokonaisuudessaan tuotettujen
metaforien esiintymistiheyksien (p = 0,899), eikä konventionaalisten (p = 0,606) ja uusien metaforien (p = 0,841) välillä.
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Kuvio 12. Tuotettujen metaforatyyppien esiintymistiheydet sairauden keston suhteen.
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5 POHDINTA
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa Parkinsonin tautia sairastavien
henkilöiden metaforien tuottamisesta. Tutkimuksessa vertailtiin 19 Parkinsonin tautia
sairastavan ja 19 taustamuuttujiltaan sovitettujen vertailuhenkilöiden metaforien tuottamista keskenään. Tavoitteena oli selvittää, onko metaforien tuottamisessa kokonaisuudessaan tai eri tyyppien suhteen määrällisiä eroja. Tavoitteena oli myös saada tietoa
siitä, onko iällä, sukupuolella, koulutustasolla, sairauden kestolla ja vaikeusasteella sekä
kognitiivisilla taidoilla merkitystä metaforien tuottamiseen.

5.1 Tulokset ja niiden merkitys
Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden metaforien tuottamiseen liittyvää tutkimusta
ei tiettävästi ole aikaisemmin tehty. Aiemmat tutkimukset ovat liittyneet kuvaannollisen
kielen prosessointiin ja metaforien ymmärtämiseen. Tässä tutkimuksessa on yleisesti
ottaen suhteellisen pieni Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden otoskoko (n = 19),
mutta metaforien ymmärtämiseen liittyviin tutkimuksiin nähden otoskoko on verrattain
hyvä. Otoskoko huomioon ottaen, tutkimuksen tulosten tulkinnassa on oltava varovainen. Yleistyksiä tutkimustulosten perusteella ei voida tehdä, mutta viitteitä jatkotutkimusten suunnasta ja aihealueista voidaan tämän tutkimuksen avulla saada.

Parkinsonin taudin vaikutus metaforien tuottamiseen
Tässä tutkimuksessa Parkinsonin tautia sairastavien ja terveiden vertailuhenkilöiden
metaforien tuottamisessa kappalemäärien, käytettyjen aikojen ja metaforatiheyksien
osalta ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Metaforien tuottaminen oli ryhmien kesken melko tasaista. Parkinsonin tautia sairastavien ryhmässä metaforia tuotettiin keskimäärin hieman enemmän kuin terveiden vertailuhenkilöiden ryhmässä. Tämä tutkimus
antoi alkuperäiseen hypoteesiin verrattuna yllättävän tuloksen. Alkuperäisenä oletuksena oli Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden metaforien tuottamisen heikentyneen, koska aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu kuvaannollisen kielen ja metaforien
ymmärtämisen heikentyneen Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä (mm. McKinley
ym., 2009; Monetta ym., 2008; Monetta & Pell, 2007). Lisäksi kasvojen ilmeiden ja
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puheen prosodiikasta tunteiden tulkitsemisen on havaittu heikentyneen Parkinsonin taudin yhteydessä (mm. Ariatti ym., 2008; Schröder ym., 2006). Mitchell ja Bouças (2009)
tutkivat tunteiden tulkitsemista puheesta prosodiikan avulla Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä. Tutkimustulokset kuitenkin osoittivat, etteivät tulkitsemisen taidot ole
systemaattisesti heikentyneet kaikilla potilailla, ja että basaaliganglioiden yhteys tunteiden ymmärtämisen prosesseihin olisi mahdollisesti pienempi kuin niiden yhteys tunteiden ilmaisemiseen.
Mielenkiintoista on, että metaforien ymmärtämisen on havaittu Parkinsonin taudissa
heikentyneen, mutta tässä tutkimuksessa metaforien tuottamisen havaittiin olevan sairastuneilla jopa hieman runsaampaa kuin terveillä verrokeillaan. Tapahtuvatko metaforien ymmärtämisen ja tuottamisen prosessit eri alueilla aivoissa? Perinteisesti kielellisten prosessien on ajateltu painottuvan vasempaan hemisfääriin Brocan ja Wernicken
alueille (Diaz ym., 2011). Metaforien ymmärtämiseen liittyvissä tutkimuksissa on havaittu aivojen oikean hemisfäärin ja erityisesti frontaalialueiden aktivoitumista (mm.
Schmidt & Seger, 2009). Aivojen oikean hemisfäärin aktivoitumista tapahtuu erityisesti
uusien metaforien prosessoinnin yhteydessä (Subramamiam, Faust, Beeman & Mashal,
2012), kun taas konventionaalisten metaforien prosessointi aktivoi enemmän vasenta
hemisfääriä. Uusien metaforien ymmärtäminen vaatii siis ehkä erilaisia kognitiivisia
prosesseja kuin jo tuttujen konventionaalisten metaforien ymmärtäminen. Goldin,
Faustin ja Ben-Artzin (2012) tutkimuksessa havaittiin, että uusien metaforien ymmärtäminen aktivoi oikeaa hemisfääriä enemmän kuin vasenta hemisfääriä. Metaforien
ymmärtämisen on siis raportoitu painottuvan prosesseihin oikeassa hemisfäärissä
(Yang, 2014). Entä vasemman hemisfäärin merkitys? Hiljattain julkaistussa Benedekin,
Beatyn, Jaukin ym. (2014) tutkimuksessa havaittiin metaforien ymmärtämisen ja tuottamisen prosesseissa aktivoituvan osittain samoja aivoalueita. Useat aivoalueet aktivoituvat kuitenkin ainoastaan metaforien tuottamisen yhteydessä. FMRI-tutkimuksissa havaittiin, että metaforien tuottaminen aktivoi erityisesti vasemman hemisfäärin etuosia,
kuten vasenta gyrus angularista, dorsomediaalia prefrontaalia korteksia ja posteriorista
cortex cingulia. Tutkimuksessa vahvin aktivoituminen metaforien tuottamisen yhteydessä oli vasemmassa posteriorisessa cortex cingulissa, jota tarvitaan mm. episodista
muistia käytettäessä. Myös vasen gyrus angularis aktivoitui tutkimuksessa vahvasti.
Kyseistä aivoaluetta tarvitaan semanttisen tiedon prosessoinnin yhteydessä. Uusia metaforia tuotettaessa aivojen alueet vasemmalla prefrontaalilla ja lateraalilla parietaaliloh-
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kon alueilla aktivoituivat. Parkinsonin tauti vaikuttaa tiettävästi subkortikaalisiin ja kortikaalisiin rakenteisiin (Altmann & Troche, 2011). Voisiko olla, että metaforien tuottamiseen liittyvien aivoalueiden toiminta säilyy Parkinsonin taudissa hyvänä pidempään
kuin metaforien ymmärtämiseen liittyvät aivoalueet? Herää myös kysymys, että ymmärtävätkö Parkinsonin tautia sairastavat henkilöt tuottamiaan metaforia?
Tässä tutkimuksessa Parkinsonin tautia sairastavat ja terveet vertailuhenkilöt tuottivat
konventionaalisia ja uusia metaforia tasaisesti, eikä tilastollisesti merkitsevää eroa metaforamäärien välillä ollut. Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden ja terveiden vertailuhenkilöiden ryhmien sisällä konventionaalisten ja uusien metaforien määrät korreloivat positiivisesti keskenään. Voidaan siis ajatella, että konventionaalisten metaforien
määrän kasvaessa myös uusien metaforien määrä kasvaa. Metaforien tuottamiseen käytetyt ajat olivat samankaltaisia Parkinsonin tautia sairastavien ja terveiden vertailuhenkilöiden ryhmissä. Mitä pidemmällä aikavälillä metaforia tuotettiin, sitä enemmän niitä
myös esiintyi. Silvia ja Beaty (2012) havaitsivat tutkimuksessaan hyvän joustavan älykkyyden eli hyvien tiedonkäsittely- ja ongelmaratkaisukykyjen yhteyden uusien metaforien tuottamiseen. Kyseisessä tutkimuksessa ne henkilöt, joilla oli korkeammat joustavan älykkyyden pisteet tuottivat enemmän uusia metaforia kuin ne henkilöt, joilla oli
alemmat joustavan älykkyyden pistemäärät. Samalla tavoin ne henkilöt, jotka käyttivät
enemmän aikaa metaforien tuottamiseen, tuottivat uusia metaforia enemmän kuin vähemmän aikaa metaforien tuottamiseen käyttäneet henkilöt. Ne henkilöt, jotka käyttivät
vähemmän aikaa metaforien tuottamiseen, tuottivat enemmän konventionaalisia metaforia. Benedekin ym. (2014) tutkimuksessa metaforien tuottamiseen liittyvien aivoalueiden raportoitiin aktivoituvan myös luovan ajattelun ja mielikuvituksen yhteydessä
(mental simulation, creative idea generation). Metaforien tuottamisella ja luovalla ajattelulla voikin olla sama neuraalinen perusta.
Tässä tutkimuksessa ei sukupuolella, iällä, koulutustasolla, kognitiivisilla taidoilla eikä
sairauden vaikeusasteella tai kestolla ollut vahvaa yhteyttä metaforien tuottamiseen.
Kuitenkin havaittiin että alle 65-vuotiaat henkilöt tuottivat metaforia hieman useammin
kuin yli 65-vuotiaat henkilöt. Koulutustason noustessa metaforien määrän kasvua havaittiin vain terveiden vertailuhenkilöiden ryhmässä. Voiko koulutustasolla kuitenkaan
olla voimakasta ja yksiselitteistä yhteyttä kielellisiin taitoihin? Koulutustasosta huolimatta henkilö voi käyttää rikasta ja monipuolista kieltä. Toiset henkilöt ovat kielellisesti
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monipuolisempia kuin toiset. Ehkä harrastukset ja yksilölliset persoonallisuuden piirteet
painavat vaakakupissa enemmän kuin koulutustaso. Mahdollista on myös, että tähän
tutkimukseen on sattumalta valikoitunut sellaisia Parkinsonin tautia sairastavia henkilöitä, jotka käyttävät kuvaannollista kieltä suhteellisen tasaisesti. Samoin voi myös olla,
että tämän tutkimuksen vertailuhenkilöihin on valikoitunut kuvaannollista kieltä epätasaisemmin käyttäviä henkilöitä. Huomioitavaa on myös tutkimuksen pieni otoskoko,
jolloin yhden henkilön vaikutus tulokseen on erittäin suuri. Parkinsonin taudin vaikeusasteella ja kestolla ei havaittu olevan yhteyttä. Kuitenkin hajontaa metaforien tuottamisessa oli enemmän pidempään sairastaneiden kuin korkeintaan 5 vuotta sairastaneiden
ryhmässä. Tässä tutkimuksessa mukana olivat vaikeusasteeltaan I-III (H&Y) Parkinsonin tautia sairastavat henkilöt. Ehkä metaforien tuottamisen ongelmat näkyvät vasta
vaikeusasteeltaan suuremmissa luokissa IV-V (H&Y). Kognitiivisten taitojen arvioinnin
CERAD-tehtäväsarjan tuloksista havaittiin, että Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden tuloksissa oli suurempi hajonta kuin terveillä vertailuhenkilöillä. Parkinsonin
tautia sairastavien henkilöiden CERAD-tulokset vaihtelivat poikkeamien 0-6 välillä,
kun terveiden vertailuhenkilöiden poikkeamat asettuivat välille 0-2. Parkinsonin tautiin
liittyvät yleiset kognitiivisten taitojen ongelmat näkyivät siis myös tässä tutkimuksessa
(Altmann & Troche, 2011). Yleensä ongelmia esiintyy mm. muistitoiminnoissa, erityisesti työmuistin prosesseissa, visuospatiaalisisessa hahmottamisessa ja toiminnanohjauksessa. Tässä tutkimuksessa metaforien tuottaminen on kognitiivisten taitojen hajonnasta huolimatta yhtä hyvää tutkimusryhmien kesken.

5.2 Tutkimuksen toteutus ja käytetyt menetelmät
Tässä tutkimuksessa oli mukana 19 Parkinsonin tautia sairastavaa ja 19 tervettä vertailuhenkilöä. Tutkimusaineiston koko on hyvä kansainvälisten Parkinsonin tautiin liittyvien kuvaannollisen kielen ymmärtämisen tutkimuksiin verrattuna (mm. Berg ym.,
2002: 26/26, Monetta ym., 2008: 14/16, Monetta ym., 2009: 11/11). Ryhmät pyrittiin
kaltaistamaan iän, sukupuolen ja koulutustason mukaisesti. Kaltaistaminen koulutustason suhteen osoittautui haastavaksi tehtäväksi. Tässä tutkimuksessa koulutustaso jaettiin
kansa-, ammatti- ja korkeakoulutasoisiin ryhmiin. Koulutuksen tarkastelu koulutusvuosina olisi voinut olla koulutustasoa parempi mittari, koska varsinainen koulutustaso ei
sinällään kerro henkilön kouluttautumiseen käyttämästä ajasta elämänsä aikana. Kan-
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sainvälisiä tutkimuksia mukaillen (mm. Monetta ym., 2008; Monetta ym., 2009;
Schröder ym., 2006) Parkinsonin tautia sairastaneiden ryhmässä tilastoitiin sairauden
kesto vuosina sekä käytettiin sairauden vaikeusasteen mittarina Hoehn & Yahr -luokitusta. Koehenkilöiksi valittiin sellaiset henkilöt, jotka olivat Oulun yliopistollisen sairaalan potilaita, täyttivät sisäänottokriteerit ja olivat halukkaita osallistumaan tutkimukseen. Vertailuhenkilöt valittiin saatavuuden, suostumuksen ja sisäänottokriteerien perusteella. Lisäksi valinnoissa otettiin huomioon taustatiedot, jotta henkilöt sopivat mahdollisimman hyvin Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden vertailupareiksi.
Tutkimusaineistoa kerätessä kiinnitettiin huomiota tutkimustilanteiden samankaltaisuuteen. Tutkija oli harjoitellut tutkimustilanteen etenemistä etukäteen ennen tutkimushenkilöiden tapaamista, jotta itse tutkimustilanne olisi mahdollisimman sujuva ensimmäisestä tutkimustilanteesta lähtien. Jokainen tutkimustilanne suoritettiin rauhallisessa ja
mahdollisimman häiriöttömässä tilassa. Tutkimustilanteessa oli läsnä vain tutkija ja tutkittava. Tutkimustilanteiden aluksi kerrottiin tutkimuksesta ja pyydettiin kirjallinen
suostumus tutkimushenkilöltä. Seuraavaksi oli haastattelu, jonka aiheet oli valittu etukäteen (työ ja harrastukset). Haastattelija teki aiheisiin liittyviä avoimia kysymyksiä,
jotta haastateltava voisi kertoa mahdollisimman runsaasti aihepiireihin liittyvistä asioista. Toiset henkilöt olivat haastattelutilanteissa rennompia ja avoimempia kuin toiset.
Toisten henkilöiden kohdalla kysymyksiä oli tehtävä useasti, kun taas toiset henkilöt
eivät tarvinneet kerrontaansa kovinkaan paljon haastattelijan tukea. Näin ollen haastatteluajat vaihtelivat alkuperäisen suunnitelman mukaisen 30 minuutin molemmin puolin.
Puheliaammilla henkilöillä aikaa kului jopa reilu 40 minuuttia ja vähemmän puheliailla
henkilöillä aikaa kului niukasti 30 minuuttia. Haastatteluajan olisi voinut rajata tiukemmin 30 minuuttiin, mutta toisaalta tutkimuksessa metaforien tarkastelu suhdelukuina
poisti haastatteluajan vaihtelun mahdollisen vaikutuksen tutkimustuloksiin. Haastattelu
oli luonteeltaan hyvin vapaa ja puolistrukturoitua haastattelumenetelmää mukaileva (ks.
luku 3.3.1). Tarkemmin rajattu haastattelumenetelmä olisi voinut tuoda Parkinsonin
tautia sairastavien henkilöiden mahdolliset vaikeudet metaforien tuottamisessa esiin.
Haastattelun jälkeen suoritettiin kognitiivisten taitojen arviointi CERAD-testillä, joka
on terveydenhuollon piirissä laajasti käytössä oleva kognitiivisten taitojen heikentymisen ja alkavien muistihäiriöiden seulontamenetelmä (Pulliainen ym., 1999). Ennen testin aloittamista tutkimushenkilöille kerrottiin CERAD-tehtäväsarjan ohjeiden mukaisesti testin kulusta.
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Metaforien määritteleminen oli suhteellisen vaikea tehtävä. Tutkija keräsi tietoa kielitieteen alan kirjallisuudesta ja pyrki mahdollisimman tarkkaan metaforan määrittelyyn.
Metaforan määritteleminen perustuu usein myös tulkinnallisuuteen, joten mustavalkoista määritelmää metaforasta ei välttämättä ole olemassa (Pragglejaz group, 2007).
Tutkijan metafora-analyysin jälkeen konsultoitiin Oulun yliopiston suomen kielen professori Jari Sivosta, joka kommentoi ja hyväksyi tutkimuksessa käytetyn metaforatutkimusmenetelmän ja metafora-analyysin tulokset. Metaforamääriä tarkasteltiin suhdelukujen avulla, jotta virheellisiltä tulkinnoilta vältyttäisiin. Metaforien määrää tarkasteltiin
siis suhteessa haastatteluaikaan, eli kuinka monta metaforaa henkilö tuotti minuutissa.
Persoonallisista piirteistä johtuen puhenopeus ja haastatteluun käytetty aika saattoivat
tutkimushenkilöillä vaihdella. Tällöin aikaan suhteutettu metaforien määrä poisti em.
seikkoihin liittyvän virhearvion mahdollisuuden ja tuloksia voitiin luotettavammin keskenään vertailla.
Vaikka tämän tutkimusaineiston koko on kansainväliseen tutkimukseen nähden hyvä,
on se tilastollisen tarkastelun suhteen pieni. Tutkimuksessa käytettiin parametrittomia
tilastollisia menetelmiä, koska niillä saadaan luotettavampia tuloksia pienessä aineistossa (Nummenmaa, 2009, s. 154). Pienen aineiston havaintomäärien muutokset voivat
vaikuttaa tilastollisten testien tuloksiin ja niiden merkitsevyyksiin. Näin ollen suoria
yleistyksiä laajempaan populaatioon ei tutkimustulosten valossa voida tehdä.

5.3 Yhteenveto ja jatkotutkimusideoita
Tämä tutkimus tuotti uutta tietoa suomalaisten Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden metaforien tuottamisesta. Tulosten perusteella metaforien tuottaminen ei heikkene
Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä. Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden
metaforien tuottaminen on jopa runsaampaa kuin terveillä vertailuhenkilöillä. Taustamuuttujilla ei havaittu olevan vahvaa yhteyttä metaforien tuottamiseen. Kuvaannollisen
kielen ja metaforien ymmärtämisen heikentymisestä Parkinsonin taudissa on tutkimustietoa saatavilla (Altmann & Troche, 2011), joten tämän tutkimuksen tulokset ovat yllättäviä. Tulokset voivat osittain johtua tutkimukseen valikoituneiden henkilöiden persoonallisista piirteistä tai kuvaannollisen kielen käyttötaidoista. Lisäksi syynä voivat
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olla tutkimusmenetelmät, erityisesti metafora-analyysiin liittyvät tulkinnallisuudet. Tulevaisuudessa olisi hyvä tutkia metaforien tuottamista jollain tarkemmalla ja strukturoidummalla puheentuottoon perustuvalla menetelmällä (esim. MIP-menetelmä eli A
Method for Identifying Metaphorically Used Words in Discourse, Pragglejaz group,
2007). Tässä tutkimuksessa metaforat jaettiin siis kahteen kategoriaan eli konventionaalisiin ja uusiin metaforiin. Metaforien määrittäminen kahteen kategoriaan oli vaikeaa. Tulevaisuudessa olisi ehkä hyvä käyttää kolmatta, vaikeasti määriteltävien metaforien kategoriaa, jolloin metaforien määrittäminen voisi helpottua. Olisi mielenkiintoista tutkia suuremmalla tutkimusjoukolla Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden
suoriutumista niin metaforien ymmärtämisen kuin tuottamisenkin tehtävistä. Voitaisiinko tuolloin havaita metaforien ymmärtämisen ja tuottamisen heikkoutta, vai esiintyisivätkö vaikeudet vain ymmärtämisen tehtävissä? Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin
metaforien määrää suhteessa aikaan. Tulevaisuuden tutkimuksissa metaforien määrää
voisi tarkastella suhteessa sanojen määrään. Tällöin tutkimushenkilöiden käyttämällä
ajalla ei olisi merkitystä, vaan painopiste olisi tuotettujen sanojen määrässä. Aikaisemmin (s. 47) pohtimani metaforien ymmärtämisen ja tuottamisen prosessien neuraalisen
perustan mahdolliset eroavaisuudet voivat olla myös tutkimustulosten taustalla. Tulevaisuudessa olisikin mielenkiintoista tutkia aivojen kuvantamismenetelmien (mm.
fMRI) avulla Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden metaforien tuottamista ja siihen liittyvien aivoalueiden aktivoitumista. Jos Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden metaforien tuottaminen ei heikkene yhtä selkeästi kuin metaforien ymmärtäminen,
niin voisiko kognitiivisia taitoja pitää yllä tai hidastaa niiden heikkenemistä jonkin kuvaannolliseen kieleen liittyvän harjoittelun avulla? Lisää monitieteellistä ja erilaisten
tutkimusmenetelmien käyttämistä tulevaisuuden tutkimuksissa ehdottomasti tarvitaan.
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Liite 3.

Tutkittavan tutkimustiedote
Arvoisa vastaanottaja,
Olette ollut hoidossa Parkinsonin taudin takia Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian klinikassa. Klinikassa käynnistyy pro gradu -työhöni Metaforien tuottaminen Parkinsonin taudissa liittyvä tutkimus, jossa selvitetään keskustelussa ilmenevää kuvaannollisen kielen käyttöä Parkinsonin taudin yhteydessä. Aiheesta ei ole tieteellistä tutkimustietoa saatavilla, joten tutkimus aiheesta on tärkeää. Tutkimuksen vastuuhenkilönä toimii professori Matti Lehtihalmes ja lääketieteellisenä vastuuhenkilönä toimii neurologi
Mikko Kärppä.
Tutkimus kestää 2-2,5 tuntia ja se tehdään Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian
klinikassa. Teille tehdään noin 1 tunnin mittainen sairautenne nykytilannetta koskeva
arviointi ja yhteensä noin 1-1,5 tunnin mittainen tiedonkäsittelytoimintojen arviointi ja
äänitallentimella tallennettava vapaamuotoinen haastattelu. Tutkimuksesta ei aiheudu
teille mitään haittaa. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja ilmaista. Voitte kieltäytyä tutkimuksesta tai keskeyttää osallistumisenne milloin tahansa syytä ilmoittamatta.
Kieltäytyminen tai keskeyttäminen ei vaikuta saamaanne hoitoon nyt tai tulevaisuudessa.
Allekirjoittamalla suostumusasiakirjan osallistutte tutkimukseen ja annatte luvan haastattelutilanteessa käytettävän äänitallentimen käyttöön. Teillä on oikeus kysyä tutkimuksesta lisätietoja tutkimuksen suorittajilta. Tutkimusaineisto ja teitä koskevat tiedot
käsitellään luottamuksellisesti siten, ettei teidän henkilöllisyytenne tule muiden kuin
tutkijan tietoon. Tutkimuksessa kerätty aineisto merkitään ja analysoidaan koodinumeroin, jotta henkilöllisyyden paljastuminen on mahdotonta. Tutkimusaineisto säilytetään
asianmukaisesti ilman henkilötietoja ja tutkimuksen jälkeen aineisto tuhotaan.
Tämän tutkimustiedotteen liitteenä on Parkinsonin taudin ei-motoristen oireiden kyselylomake (NMSQuest). Jos päätätte osallistua tutkimukseen, niin voisitteko ystävällisesti
täyttää lomakkeen ja tuoda sen neurologian klinikalle tutkimuspäivänänne.
Ystävällisesti,
Katariina Mattanen
HuK, logopedian opiskelija
040 547 5176
Mikko Kärppä
Neurologian erikoislääkäri
(08) 315 4526

versio 2./29.2.2012

Matti Lehtihalmes
Logopedian professori
(08) 553 3390

Liite 4.

Tutkittavan tutkimustiedote (terve vertailuhenkilö)
Arvoisa vastaanottaja,
Oulun yliopiston logopedian oppiaineen ja neurologian klinikan yhteistyönä käynnistyy
pro gradu -työhöni Metaforien tuottaminen Parkinsonin taudissa liittyvä tutkimus, jossa
selvitetään keskustelussa ilmenevää kuvaannollisen kielen käyttöä Parkinsonin taudin
yhteydessä. Aiheesta ei ole tieteellistä tutkimustietoa saatavilla, joten tutkimus aiheesta
on tärkeää. Teitä pyydetään osallistumaan tutkimukseen terveenä vertailuhenkilönä.
Tutkimuksen vastuuhenkilönä toimii professori Matti Lehtihalmes ja lääketieteellisenä
vastuuhenkilönä toimii neurologi Mikko Kärppä.
Tutkimus sisältää yhteensä noin 1-1,5 tunnin mittaisen tiedonkäsittelytoimintojen arvioinnin ja äänitallentimella tallennettavan vapaamuotoisen haastattelun. Tutkimus tehdään teille parhaiten sopivana ajankohtana. Tutkimuksesta ei aiheudu teille mitään haittaa. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja ilmaista. Voitte kieltäytyä tutkimuksesta
tai keskeyttää osallistumisenne milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Kieltäytyminen tai
keskeyttäminen ei vaikuta saamaanne hoitoon nyt tai tulevaisuudessa.
Allekirjoittamalla suostumusasiakirjan osallistutte tutkimukseen ja annatte luvan haastattelutilanteessa käytettävän äänitallentimen käyttöön. Teillä on oikeus kysyä tutkimuksesta lisätietoja tutkimuksen suorittajilta. Tutkimusaineisto ja teitä koskevat tiedot
käsitellään luottamuksellisesti siten, ettei teidän henkilöllisyytenne tule muiden kuin
tutkijan tietoon. Tutkimuksessa kerätty aineisto merkitään ja analysoidaan koodinumeroin, jotta henkilöllisyyden paljastuminen on mahdotonta. Tutkimusaineisto säilytetään
asianmukaisesti ilman henkilötietoja ja tutkimuksen jälkeen aineisto tuhotaan.
Ystävällisesti,
Katariina Mattanen
HuK, logopedian opiskelija
040 547 5176
Mikko Kärppä
Neurologian erikoislääkäri
(08) 315 4526

versio 2./29.2.2012

Matti Lehtihalmes
Logopedian professori
(08) 553 3390

Liite 5.

Tutkittavan suostumusasiakirja
Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää keskustelussa ilmenevän kuvaannollisen kielen käyttöä Parkinsonin taudin yhteydessä.
Olen lukenut tutkimusta koskevan tiedotteen ja olen saanut esittää tarkentavia kysymyksiä. Minulla on riittävästi tietoa oikeuksistani, tutkimuksen tarkoituksesta ja siihen
osallistumisesta. Suostun tutkimuksessa käytettävän äänitallentimen käyttöön.
Tiedän, että osallistumiseni tähän tutkimukseen on täysin vapaaehtoista ja ilmaista. Minulla on oikeus kieltäytyä osallistumasta tähän tutkimukseen tai keskeyttää osallistumiseni syytä ilmoittamatta, missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. Kieltäytymiseni tai
keskeyttämiseni ei vaikuta saamaani hoitoon nyt tai tulevaisuudessa. Tiedän, että minusta kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti niin, että henkilötietoni pysyvät
salaisina. Tiedän, että tutkimusaineisto tuhotaan tutkimuksen valmistumisen jälkeen.

Paikka _________________________ Aika _________________________________
Tutkittavan allekirjoitus ___________________________________________________
Nimen selvennys ________________________________________________________
Henkilötunnus _________________________________
Osoite ________________________________________

Puh. _________________

________________________________________
Tutkijan allekirjoitus ja nimenselvennys ______________________________________
______________________________________
Osoite __________________________________

Puh. _______________________

__________________________________
Tutkimuksen lääketieteellinen vastuuhenkilö: Neurologian erikoislääkäri Mikko Kärppä
Neurologian klinikka,
Kajaanintie 50,
90029 OYS,
puh. (08) 315 4526
Tätä suostumusasiakirjaa on tehty kaksi (2) kappaletta, toinen tutkittavalle ja toinen
tutkijalle.

versio 1./1.2.2012

Liite 6.

Tutkittavan suostumusasiakirja (terve vertailuhenkilö)
Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää keskustelussa ilmenevän kuvaannollisen kielen käyttöä Parkinsonin taudin yhteydessä.
Olen lukenut tutkimusta koskevan tiedotteen ja olen saanut esittää tarkentavia kysymyksiä. Minulla on riittävästi tietoa oikeuksistani, tutkimuksen tarkoituksesta ja siihen
osallistumisesta. Suostun tutkimuksessa käytettävän äänitallentimen käyttöön.
Tiedän, että osallistumiseni tähän tutkimukseen on täysin vapaaehtoista ja ilmaista. Minulla on oikeus kieltäytyä osallistumasta tähän tutkimukseen tai keskeyttää osallistumiseni syytä ilmoittamatta, missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. Kieltäytymiseni tai
keskeyttämiseni ei vaikuta saamaani hoitoon nyt tai tulevaisuudessa. Tiedän, että minusta kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti niin, että henkilötietoni pysyvät
salaisina. Tiedän, että tutkimusaineisto tuhotaan tutkimuksen valmistumisen jälkeen.

Paikka _________________________ Aika _________________________________
Tutkittavan allekirjoitus ___________________________________________________
Nimen selvennys ________________________________________________________
Henkilötunnus _________________________________
Osoite ________________________________________

Puh. _________________

________________________________________
Tutkijan allekirjoitus ja nimenselvennys ______________________________________
______________________________________
Osoite __________________________________

Puh. _______________________

__________________________________
Tutkimuksen lääketieteellinen vastuuhenkilö: Neurologian erikoislääkäri Mikko Kärppä
Neurologian klinikka,
Kajaanintie 50,
90029 OYS,
puh. (08) 315 4526
Tätä suostumusasiakirjaa on tehty kaksi (2) kappaletta, toinen tutkittavalle ja toinen
tutkijalle.

versio 1./1.2.2012

Liite 8.
VP
Konventionaaliset metaforat
1 PD ..minä poika oon tehny uudet ja pistäny paremmaksi…
..ei mua päätä palellu..
…mulla oli tuoreessa muistissa englanti...
…en mää sillä mielellä attellukaa...
…suoraan alemmassa polvessa ovat sukulaisia...
…on nyt tutkimuksen alla ...
…sen juuret oli Pudasjärvellä…

T

…etelän ihmisiä tuli lomalle sinne ja ne oli ko euroopan omistajia
kuule…
…minä sitte yksin polonen siinä…
…saa sanoa, että on kiertäny muutaki ko tahkoo kyllä…
…mä oisin saanu myyä heille vaikka kaupan tyhjäksi …
…eihän tuollanen ees huulena käy…
…mulla kyllä mennee asiat niinku toisesta korvasta sisään ja toisesta
ulos …
…meitä piettiin myymälöissä niinku piispaa pappilassa …
…nythän se alkaa olla vähän niin ja näin tämän homman kanssa …
…mulla oli tavallaan niinku pohja pois , piti alkaa niinku ite sitten…
…siellä on kauheesti sellasia opinneita naisia …
…sitä oli hankala lukea ko hän hyppi paikasta toiseen ja…

2

PD ...se tykkäs aina että minä yön yli mietin ja aamulla sitte kerron mikä
se ratkasu sitte on…
…ei oo kaikista kiitollisinta alaa tuo…
…se oli semmonen ensimmäinen sysäys tähän tietotekniikan
maailmaan …
…joku on siinä mikä vetää siihen…
…sitä nuorena meni vaan …
…täsmäsin niitä kesken vuotta vähän niin ku sillä silmällä …
…pidin sitä siinä vähän kyynerspään alla …
…pitkän tähtäimen listoja tein…
…niitä ei voinu hosumalla tehdä , niitä piti ajatella mitä tekkee..
…jotenki sellasta ajattelin että vois iskeä (sairaus) mutta tuota…
…että semmonen tausta tässä…
…peleissähän sitä tullee oltua ko isäntä on niissä kuvioissa mukana…

Uudet metaforat
…mä olin ko Liisa ihmemaassa ko ne puhu sitä vanhaa suomea…
...ommeltiin alusta loppuun joku ryysy..
...mä meen ja keitän kahvit ja se on siinä…
…(facebookissa) yritin viritellä siellä…
…minä olen ollu se ylitte muiden sukulainen ...
… (lentokoneessa) otin pienet lipat sieltä...
…oli se sillon alkuun, ennen ko rupesin konneelle siirtymään ...
…se kuule mennee verriin ko alotat…

kpl
15

…heistä sain paljon voimaa ja eväitä reppuun, elämän reppuun…

16

…kattoon asti kenkälaatikot uiskenteli …
…sitte heti käänty kannoilleen ja lähti viemään sitä poikuettaan
pois…
…ei se minnuun niinku ottanu, mutta mua näpsäytti tämä tyyli…
…eikä tarvinu yhtään sinun lypsää yhtään…

...aamulla lapsi jatko huutamista ko napista…

30

…ulkomaan kuvioita aika paljon sitten…
…puskuri oli tavaraa täynnä…
…sitä vaan pistettiin sitten jakkupuku päälle 16 vuotiaana j a…
…palkanlaskennasta en tienny pihaustakaan …
…mä otan tosta ton vähän niin ku arpanappulan …
…kyllä tässä täytyy aikamoinen jonglööri olla että…
…sellainen sisäinen rytmitys tai joku…
…ei hautaannu sinne sitte kotia…
…että ei se ole pelkästään niin ku miehen kainalossa …
…äitini oli kova penkkiurheilija…äiti eli mukanakin sitte...
…aina ko tullee pois sieltä nii on ku jono perässä …
…vetasee sellasen ferrarin punasen tv-tuolin vanhasta tv-tuolista…
…oltiin niin ku vihkialttarille menossa…
…tyttöystävät sano, että nyt et sitte ota sieltä mitään hilariota
mukaan…
…niin ku Armi Kuusela aikanaan …
…kyllä se vähän niin ku tarttu , tekstiviestiä ollaan laiteltu ja…
…se toi sulle kahvin ja jonku kakkaran sinne sitte…

T

3

…sitte ko kyllästy johonki vaatteeseen niin purki sen ja teki uuteen
uskoon…
…oikeita töitä tietenki, mutta sellasia tuettuja…
…sitte oli semmonen ko Herrojen aitaus, jossa asu näitä isoja
pomoja …
…sitte oli semmonen ko Aunuksen pää…siellä sitte asu pikku
kymppejä ja työnjohtajia…
…käytiin kirjastossa, kannettiin niin paljon kirjoja ko jaksettiin
kantaa …
…sillon oli vielä niin paljon niitä, jokka omaksi iloksi piti niitä
(kerhoja)…
…veli oli minun selässä ja mentiin sitte etunenässä siinä niin…
…sen verran oli minulla hoksottimia ja oli varmaan hyvä kunto…

PD …ettei oo siinä mielessä mittään hampaankolossa…
…oli osittain tuttuja ko olin sen kiinteistöhuollon leivissä ensin
silloin…
…tässä on harrastusten piirissä saanu olla…
…isä on nyt pois mennyt että ei oo…

…niin sitte pääsivät vähän irralleen ko oli sellasta nuorta porukkaa,
jokka juhli joka päivä…
…miehen sitte tapasin ja alettiin kulkemaan näin yhessä…
…se oli niin ku sellasta stooria …

13

…varmaan luettiin se kirjasto , että kaikki mitä sai…
…semmosia töitä, että tee tuo ja tuo…kunhan nyt meet jaloista pois ...

…siinä on samassa talossa päiväkoti.. pikkuasukkaat tullee päiväksi
siihen…
…sitä oikein päätä huimas ko pantiin…miljoonaki lyötiin rahhaa
kätteen …
…tienattiin sitä, miten se nyt sanotaan viimestä palakkaa että pääsee
sitte eläkkeelle…
…nykyään se on iskostunu se ulukoiluhomma …

30

…se on varta vasten sinne laitettu…saa rauhassa olla luonnon
helmassa ja kalastella…
…samasta perheestä meni 17-vuotias tyttö
liikenneonnettomuudessa…
…ko on nuoria ja elämä vasta eessä niin…
…tällasta se elämä on, se koettellee puolelta jos toiselta …
…tämähän se on Parkinsonin tauti, se verottaa oman ossuutensa
kumpaakin…
…oon tehny mettätöitä ihan poikasena …
…kippaili hiekkaa sinne ja sitä sitte leviteltiin ihan käsipelillä …
…pelasivat korttia ja minä olin niin ku sanotaan, takapiruna …
…mutta ei päivääkään antaisi pois …

…on puhtaat paikat ja siitä tulee kiitosta…
…tässä se pääasiassa on se minun stoori …
…näytti siltä, että kukkalaitteisiin menee kaikki eläkerahat …ei kohta
riitä mikkään…
…meillä on aika paljon ystäviä ja aina on hyvä vastaanotto näissä
asioissa…
…liikettä pitää olla, jos meinaa pysyä kondiksessa…
…olinhan minä sitte ko se ajohomma loppu niin sanotuissa
hätäaputöissä …
…nämä aikamiehet, ittehän olin vielä poikasten kirjoissa …
…ostin mopedin…sillä kai se morsianki löyty ...
…sitte tämä kamreeri oli kans viimistä päivää töissä…
…semmonen niin ku sormus siinä lasin ympärillä…
…minä taijan lähtä mökkipuoleen aina ko mahollista…
…se on kasvanu aivan mettää…se on paksumpaa ko tuo käsivarsi …
…on tässä kuitenki uskaltanu kaupungilla kävellä, eikä ikinä oo
selekään saanu…

T

…kolomen aikaan yölläki puhelin soi ja rouvat haukku pystöön…
…siihen työhön on työ opettanu …
…siinähän sitä rakennettiin uuen kuorimon uuet tehtävänkuvat ja…
…sitä ei saneltu mitä meijän pitää tehä, vaan me tiiettiin mitä
teemme…
…kyllä hän sitte kalasti ihan loppuun asti …

4

…aikasemmin piti tehä käsitöitä enempi…
…olen ollu 35 vuotta luottamusmiehenä, että tiiän kyllä sen puolen
minkälainen on toisen ihmisen kohtalo …
…siinä se (osa-aikaeläke) oli sitte vähän hiljasempi lasku tähän
vappaalle tuloaikaan …
…on tässä kuitenki uskaltanu kaupungilla kävellä, eikä ikinä oo
selekään saanu ...

PD ..nyt järki kätteen voi sanoa,
..sitte rupes tökkimään ,

..siihenhän minä sitte matkalaukkuni raahasin ..
..se minua töni ,että alahan mennä vaan ja hän kannusti kovasti
minua..
..jos kiireki tuli..niin se ei ennen ollu yhtään kamalaa, päinvastoin sitte että aika heppanen se koulutus oli..
vaan tossua toisen etteen ..
..joskus tuntuu että päivät loppuu kesken ..
se ns. huumori katos siitä työstä ..
..että sitte ko minusta aika jättää , niin..
..oon oivaltanu sen liikunnan tärkeyven, se on ihan a ja o ..
..kevät keikkuu tulemaan ..
..tuntuu että ne lumet lähtee kerralla kaikki ..
..muistotilaisuuessa pöytä aivan notku syömistä ja tavaraa
..sitte mulle tuli sellanen tunne, että voisin laittaa jotaki paperille ..
..kova ääni ja puheen sorina ..
..siinä on saattanu mennä vuosikin välliin tai enemmänki ja sitte oon
saattanu laittaa pari riviä ..
..tuo vuodeosasto se on ko ne ei taho uskoa vaan pakkautuvat sinne ja ..ne ei kyllä sairasta yhtään liikaa ..
ovat yli sen ajan, mikä on luvatttu..
…käy kyllä ko kissa kuumassa uunissa ja uskovat ja lähtevät pois,
mutta sittenhän ne aina kansottavat nämä aulat täällä…
..ei sitä yksin pystyiskään taivaltammaan ko ei kieltä ossaa..
..isoine samettihameinensa täytti koko sängyn siinä..
..se on varmaan tuhottu jo eka ryssäyksessä ..
..tällä hetkellä olen tämän tautini ja lääkäreitten kanssa naimisissa ..

9

26

..pystyn kulkemaan ko on pilleripurkki taskussa ja vesipullo toisessa ..
..pilleri poskeen ja vaan menoksi ..
T

..eli niissä ympyröissä on pyöritty ..
..niin ku minä oon tuola eläkeliitossa pyöriny ja jotenki
..kahen korvan välissä kaikki toimii niinku pitääk i..
..kuhan vaan tuola kahen korvan välissä on jotaki , ettei hulluja..
..kotona on aivan erilainen henk i..
..Elliä ei meinaa saaha millään liikkeelle, se vaan haluais jäähä sinne
nelijän seinän sissään ..
..se ois kiva vettää ihmisiä toisten kanssa yhteen ..
..rahallisestihan en saa ikinä penniäkään takasin , mitä oon siihen
pannu..
..Pateniemi ei oo koskaan vetäny niin palijon..
..olin syöny kortisonia jo pitkään,ja pullikoin koko ajan vastaan , että
eikö siihen muka mittään muuta oo..

20
sotkenu siihen mukkaan..
..joskus tuntuu, että toiset on heikommista aineista tehtyjä..
..sellasia vanhusten ulkoiluttajia , eri yhteisöt käyttää eri nimiä..
..stressaa toisen huoltaminen kauheesti..
..ikääntyessä mennään vähän köyryyn ja kiristää joka paikasta..
..pitää notkistaa lihaksia ja niveliä että saatas aineenvaihuntakin
rullaamaan vähän paremmin..
..vatsanpohjasta pitää lähtä se hengitys, se on niinku palkeilla
puhaltasit ..
..pallea on kuin sateenvarjo ..
..sienestys on kuin meditaatiokävelyä ..
..en tiiä oliko se syy vai päättikö se sairaus vaan luopua minusta ..

5

PD ..se varmaan laukas i mulle tämän parkinsonin, että se puhkesi
pintaan , että rasittu liikaa..
..päivä meni hurahtaen ..

..aina on jotain pyörittämistä ollu , jos ei pizzaa niin rattia..
..kotona ajoin metsäkonetta ja menin vieraillekin metsäkonetta
ajamaan..

18

..ja herää eloon luonto , se on mahtava tunne kyllä..
..sinänsä jääny päälle ko tottunu työaikana ikäni nousemaan aikasin
aamulla..
..niin, sisänen kello on semmonen..

..kyllähän sitä jotakin jää päähän ,

T

..tykästyin siihen hommaan sitte..että siltä pohjilta sitte ..
..siinä otettiin luulot pois heti nuorelta mieheltä..

..pallopelit oli oikein huudossa siihen aikaan..
..ihan poikasena käytiin jo..
6

PD ..voi sanoa että 11-vuotiaana maailmalle ..
..aika tipalla se oli, vaan yksi ääni puuttu..
..se pitää olla välkky järjestelmä, että tulee oikeita ihmisiä oikeille
paikoille..
..mä oon aika idearikas, välillä välähtää , joskus..
..hän otti sen oikeen sydämen asiaksi , ettei olla huonompia ko
muualla..

..minä kulujin puoltoista vuotta polokupyörällä, se on 13 kilometriä
sivu ..
…ei ehtiny kunnolla syömään ko häthättää nauttimaan eväät autossa
ja taas menoksi…
..ei sitä sillon mieti, mitä tekee, mennee siellä vähän niinku villivarsa
..erilaisia ihmisiä tiskin takana ja tiskin toisella puolella ..
..seki oli semmonen episodi että..
..muten tässä ympäristössä pyöriskelen ..
..seuraan pitäs päästä, mutta sitte se maksaa aika paljon, kalliita
lintuja tullee ..
mutta tahtoo sitte äkkiä pyyhkiytyä ulos ..
..piti reenata paremminki, mutta ko sparraaja ei jaksanu aina juosta,
niin piti kävellä..
..siihen aikaan metsänhoitajilla oli runsaasti paikkoja auki
kaheksankaks, ko se vanha kaarti oli jäämässä eläkkeelle..
..en tiiä oliko se minun opiskelutaktiikka aivan oikea, siinä oli
strategiana läpäistä tentit ja mahollisimman nopeasti päästä
valmiiksi..
..joka houkutteli siihen ylenmääräseen repimiseen työssä..
..takapihan hoitoa, hienommin sanottuna puutarhan hoitoa ..

9

..siellähän ei teitä aurattu ..
..niin ei siinä oikeen viitti jäähä keinutuoliin istumaan ..
..tämä kuvaa minun mielestä aika hyvin perusluonteesta, kanto nousee
vaikka väkisellä kesämökillä..
..seurakunnilla on nytten enemmän tai vähemmän kähinää ..
..joo, se on vähän mammuttikokous ..

12

..karnevaalit oli vähän niin ku Suomessa vappu, hirveää showta ..
..oli erilaisia naamiaisasuja ja ne oli ko joulupukkeja..
T

..nythän mie meen kipsiin..

..saksan kieltä vähemmän osataan Suomessa, niin on ollu jonkin
näkönen etulyöntiasema ..
..en oikein osannu päättää, mitä alan tekemään isona ..
..pyöritin omaa pientä käännösbisnestä..
..silloin sitä istuu omassa peräkammarissa ..
..minä virittelen ja virittelen, kunnes se menee överiksi ja sitten pitää
korjata..
..se on ihan oma maailmansa ,
..muita minun ikäisiäni ihmisiä paremmin puhutteleva
pelimannimusiikki..
..muistan sen tosi hyvin, niin kuin se olisi ollut eilen ..
..siitä minä sainkin sitten kimmokkeen , että tämähän oli kivaa..
..siinä oli semmonen positiivinen alkusysäys ..
..pingottaa , eikö se ole että lukee ahkerasti, tankkaa ja tankkaa ?..
..toisaalta voi olla semmonen olo, etten oo oikeen mistään kotosin ..
..ja semmonen yks ja ainut juuri ..

..sitten oli mahdollisuus vaihtaa pöydän toiselle puolelle ostamaan
niitä palveluja, mitä olin aikaisemmin myynyt teollisuudelle..sitä
kautta tulin sitten vienti-ihmiseksi ..
..ihan kiva hypätä vieraisiin vesiin ja huomata pärjäävänsä..

30

..en tykkää istua ja ummehtua pieneen paikalliseen tynnyriin..
..internethän on sellanen God sent -juttu. .
..sitte ko ei oo artikkeleita, vaan kaikki ripustetaan sinne sanan
perään..
..paitsi tanskaa, siinä pitää syödä kaktus ensin ..
..ovat jääneet ikään kuin sinne säilöön omiensa joukossa ..
yritän puristaa vain paljon tehoja koneesta ..
..ampiainen tuli ihan viivana päälle ja oikein pomppas pois sen
pistoksen jälkeen..
..se kävi kipeää kun tuohon pisti sähköiskun tavoin aivan
lamaannuttava kipu ..
..tiesivät että minulla on näitä suomalaiskytkentöjä ..
..yleisö oli ihan kippurana siellä..
..nyt on taas kova imu päällä ja olen ostanut lisää huuliharppuja..
..englannin kieli valtaa niin kovasti alaa ..
..halus keksiä koko ajan lisää (kielimuunnoksia), ko tuntu että
tämähän on kivaa ko on käytössä niin monia legon palasia ..

..joo ja kumpikin (maa) vetää puoleensa ..
7

PD
..siinä se näkkyy koko elämän kirjo , on sellanen tunne ettei voi
hallita kaikkea
..jonku aikaa ko houkutteli, niin mä aattelin että voihan tuota nyt
käydä kattomassa ..
..ko masennus oli, niin tuntu että henki lähtee ..
..olin siinä paikalla ko Jeesus haki hänet..

..en ois jaksanu sellasta, oon liian pehmyt sellaseen työhön..
ko vaan sellasen raapasun ..
..mä oon ajautunu joka paikkaan, mä oon sellanen ajopuu..
..miten sitte jouduin kotitalousopettajasta tällaseen myllytykseen ..
..mä oon nyt sitte pyöriny ko yks siinä rattaassa ..
..enhän mä mittään miehiä tartte, että jos tullee kottoo hakkeen , niin
ehkä mä sitte, jos on tarpeeksi hyvä..
..mulla on pää sellanen, että siellä tapahtuu koko ajan ..
..sano, että tuo sun pää on niin virkiä, mutta tuo sinun ruumis ei taho
pysyä mukana ..
..että on kai minussa jotaki vikkaa, hulluhan minä oon , alan olleen nyt
väsyny, vai johtuukohan se tästä tauista?..
..otin jotaki mukkaani, sieppasin mukkaan ..
..ei meijän tartte tähän käyttää aikaa, ettei mee ihan hulinaksi ..

23

..työaikana minustahan ei ollu yhtään mihinkään, koska kaikkeni
annoin siihen työhön ..
..minä oon ainut lapsi, mikä on yksi suurimmista onnettomuuksista
minun elämässä ..
..päästä näitä tullee , mä oon niin kaheli ..
..ei se kuule tuu ennää vauvakuumme, se on mummokuume ..
T

..ensin jäin työttämäksi ja sitte jäin eläkeputkeen ..
..sitte ko alko yli 50 olemaan mittarissa,
..Utajärveltä tulin..se oli semmonen sattumien summa ..
..ei oo käyny aika pitkäksi, mutta ossaan kyllä löysätäkki , pistän
maate tuohon ja..
…se on vähän niinku jääny päälle tuo tarkkuus asia...

..meillä ei nuita omia lapsia oo, niin on sitte niitä kummilapsia
kertyny ..

..suurimmaksi osaksi se oli senki (koneellistumisen) jäläkeen
käsityötä , että siinä tehtiin palijon käsin..
niin keho alko sanomaan vastaan ..
..piti nostella sellasia 20-25 kilon säkkejä ja astioita ja semmosia..ja
siinä sitte loppu käjet , etää käjet meni mulla sitte että..
..minä nimenommaan halusin asunnon 2. kerroksesta, ko olin 30
vuotta pihhaa laittanu, niin en halunnu ennää penkoa siellä..
..tuo käsityöhän on semmosta, että aivot työstää niitä päivän
tapahtumia, ko tekkee jotaki muuta..minähän oon sitte teheny ihan
oikeeta työtä ..
..tuossa ei kyllä piä päästää ajatuksia karkuun ..

14

..sitte jos tullee joku mielenkiintonen homma (tv:stä), niin tullee
heleposti virhelyönti ja pittää alakaa purkamaan..
..voi sanoa että liiaksikimeni aikaa siellä, nyt on sitte löysempi aika ..
8

PD ..se sairaus oli sellasta taistelua sitten..
..eli tällanen on tarina ..
..en oo ikinä ollu sellanen kokousihminen , mä oon aina viihtynyt
kotona työn ohella..

T

..ei ikikuuna päivänä ole ollu niin paljon itikoita ko nyt oli
juhannuksena..
..varastivat pirulaiset koko venneen ja moottorin..
..ei siellä hirveenä ollu tehty niitä pahoja ..

..nyt hän on kovasti mennyt alaspäin ..
..että hissi kuljettaa sitä väliä tiuhaan ..
..joskus sieltä pääsi joku poiski, mutta yleensä se oli kuoleman kautta
ko vaihtu ..
..me ollaan sitte asioitten hoitajia ..
..on siihen nyt mökkejä tullu, mutta ei niin että ääni kuuluis..

8

..siellä tarvitiin miehiä ja pyysi sitte mun miestä kaverikseen ..niin se
oli sitte siellä voimalaitoksella töissä..
..aukasin sen kaminan oven ja lykkäsin niin että ne (hyttyset) tulis,
niitä tuli niin ku puurona sieltä ..
..nyt päästiin niin myöhällä lähtemään sinne saareen, ettäsinne jäi
sitte lehtien haravoiminen ja semmonen jäi sitte..
..he ovat löytäneet yhen apajan , missä on toistakymmentä moottoria..

8

..ne on niin kaukana metässä siellä, että ne on aivan röllimettän
keskellä siellä..
9

PD ..oli siellä yksi ravintolaki, mikä oli merimiehiä varten ja siellähän oli ..metsurit kaato ne puut ja siinä vaiheessa astu jakomies kuvaan
värikästä elämää ..
mukaan ..
..sitte Veitsiluoto tuli kuvioihin mukkaan ..
..satamakin anto lisäväriä Kotkaan..
..ei Kajaaniyhtiö-aikakaan eläkkeelle asti riittäny ..
..ehin terveitäki päiviä viettää ennen ko tämä Parkinsonin tauti
todettiin..
..siinä sai nuori metsäteknikko kouriin tuntuvasti kokea ,
mitä metsäpuolella on tarjota..
..siinä karisi monet suuret haaveet vähäksi aikaa..
..metsurille lyötiin rahat nyrkkiin ja piti laskea kappaleitten mukkaan
ja verot jättää ja muut tellit..ja kuitenki oli aika paksu lompakko
välillä ja ei ollu kumminkaan pistoolia kaappana , niinku lapin
herroilla joskus ollu turvana..
..vaikka kuinka paljon räntää sataa ja ja märkää on, niin ei muuta ko siinä oli aikamoinen, että sai pillarin keploteltua kuivalle maalle ..
työntöä taipaleelle..
..on se sen verran raskas kapine ..
..on siinä saanu monesti päätä vaivata ,
että hättäilemällä ei oo kannattu asiaa pilata..
..käsipelillä piti tosiaan ensinnäkin ne tilitykset hoitaa ja rahaa
käsiteltiin..
..niin siihen ite kukanenki joutu menemään sisälle siihen hommaan ..
..oli se aika iso, että siinä oli vaimolla keittelemistä, että sai sen
syöntikuntoon ..
T

..sitä hommaa tein sitte 24 vuotta yhteen pötköön..
..sieltä sitte väkeä väheni niin siirryin tuonne Tornioon..
..mulla on tuommonen y-tunnus, jonka piikkiin minä sitten toimin
tuolla mettissä..
..se (urheilu) on kans ollu niin ku pennusta asti ollu semmonen
mahoton vietti ollu..

..siinähän kävi monenlaiset mylerrykset , mutta tavallaan niin ku
saman työnantajan palveluksessa olin eläkkeelle asti..
..kyllähän se aia kulluu..ilmeisesti sitä eletään sammaa päivää ko
muutki ..
..muistan ko hivuttauduin oikein sinne takarivviin , ettei jouvu sinne
etteen..
..sittehän se on tässä kotona auttelemista, että pyssyy tuota
puheväleissä..
..minä sanon tätä nykystä työhommaa, että se on hyötyliikuntaa ..
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10 PD ..kauan ovat olleet yhtä ..
..hyvin he ovat tulleet toimeen ja tykkäävät olla yhessä..
..kotitalo, se lahos kässiin..

..sanonkohan minä että minkälainen poika se on..se assuu
opiskelijakaverinsa , siis miehen kanssa yhessä..
..hirviän sopusia ovat kuitenkin..
..ikkää on jo niin paljon että ei harmittas, vaikka loppus tämä elämä ..

11

..tuo minun vaimo meni niin äkkiä tuohon syöpään ko se ilmeni..
..sanoin ettei oo tavattavissa, koska on 2 metriä tuolla maan alla..
..naapuri, se on niin kova porisee ..
..jos pystyy maksamaan, niin eihän me täältä mittään matkaan oteta ,
niin maksamma pois..
..kävin ensin syömässä siellä..sanoin, että ko itekki pystyn tekemään
ruuan, niin heitin pois sen sitte..
T

..vois kai varmaan sanoa, että mä niin ku ajauduin tuota..

..olin aika nuori poika ko äitini kuoli ja perhe hajosi, ja olin vähän
niin ku heitteillä sukulaisten hoteissa ..
..kyllä semmosena pikkupomona olen ollu oikeestaan koko työurani.. ..sitte ko tuli semmonen tilaisuus että voi lähtä (eläkkeelle), niin minä
sannoin isännälle, että laita minut pois ..
..sitte ko sai mennä ulkomaille kattomaan, miten ne hommat hoituu
..minä oon muille samanikäsille sanonu, jokkaon vielä työelämässä,
siellä..
että koittakaa ellääkki ..
..kato mulla ajatus pätkii..
..minä oon 17 vuotta eläny ns. työttömänä , jokku pääsee jo vuojen
päästä kaappiin..
..tullee se sieltä (mieleen), se tullee joskus jälkijunassa ..
..no ku minä oon vähän hölöppä ..
..onhan sieltä aika paljon hauskoja muistoja, mutta tosin on sitä kyllä ..onhan niitä (huonot muistot) joitaki, jokka tasan tarkkaan piirtyy
saanu kynsilleki ..
tuonne jonnekki eikä varmaan ikinä häivykkään ..
..mutta ko kattoo itteään peiliin ja aattelee että minähän sen itte tein ..sehän ei se järjestelmä toimi jos joka ratas ei oo paikallaan ..
niin..
..sitte sitä kaataa vähän niin ku ittensä päälle sen homman ..
..sitähän kumpikin osapuoli käyttää niin kun neuvotteluasseena sitä..
..meillä on sillä tavalla lämpimät suhteet ..
..se Sotkamon homma sattu niin hassusti, että ihan pysähyin
miettimään että mitä..

..sitä oli jo ens kesäksi kosittu sinne joukkueeseen ..

11 PD ..pikkupoikana roikuin aina mukana ko mahollista, kait se sieltä jäi
sitte..

T

20

..siksi pitiki lapsia neuvoa, että menkää ja naikaa mahollisimman
kaukaa , ja niinhän ne on kaikki neljä sitä toteuttanu hyvinki
kirjaimellisesti, yks haki miehen Egyptistä asti itelleen..
..oon ollu siitä onnellisessa asemassa , että oon saanu tehä työtä mistä ja onhan siitä hankkinukki ihan hyvin, ettei sen puoleen..
tykkää,
..sillon ko menin alalle, niin sehän oli semmosta hevosmiesten
hommaa niin sanotusti..
..ensinnäkin vanhat kaverit jäi pois ja uusia kielitaitosia tuli tilalle..
..ne alakupään kaverit oli oikeita persoonia..
..ihan kaikkia hommia oon teheny läpi linjan ..
..ei, kyllähän se verottaja meinas että siellä huviteltiin ..
..se teki temput ja karkas Venäjälle ja jätti vaimon ja kaksi lasta..
..aivan ko tämä valkonen rotu ja kaikki ois jollain tavalla
valtiaskansa , niin mitä hulluja, niitähän on paljon enämpi ko meitä
koskaan..
..jumalan korvessa siellä kuitenki kaikki mukavuuet siellä..
..me ollaan eletty puissa sillon ko niillä on ollu korkiakulttuuri..
…se on aina vähän tuurissaan …
..lähihaarat, sehän on hirviä rypäs jos lähtee kaikki poimiin ..
…matkustettiin tuota, niin kaikki (työkaverit) roikku mun perässä ... ..aatteleppa ko joku meni piiaksi talloon, niin se isäntä oli heti
jumalasta seuraava, se piika oli samassa asemassa ko joku talon
lehmä, isännän omaisuutta ihan loppuun asti ..
..onhan se vaimoki sinne suopunu sitte..
..aloin kyseleen, että mitä ruvettais tekemään ko huomattiin että
rahhaa jää ..
..minä ko olin jo kiertäny , niin eihän mulla ollu into päällä yhtään ..

25

..se oli se ensimmäinen sysäys kun olin 17-vuotias..
..en voi niin syvällä rintaäänellä sanoa että ois suuri tehtävä ollu..

20

..se onkin aika lailla semmonen tuhkimotarina..
..mutta sen verran piti käydä vauhtia hakemassa sieltä (Porista)..
..ei se niin mustavalkoinen ole , että tämä on huono ja tämä on hyvä..
..alkaa jo tuskan hiki puskea päälle ..
..ei se tarkoita sitä että puhuis puuta heinää , ei ollenkaan..

…se oli semmonen sysäys …

12 PD ..se on isoin savotta , missä oon ollu mukana, se Kostamuksentie..

…kyllä mulla tämmönen sosiaalinen mieli on...
..kaikki jututhan on yhtä tärkeitä ko on kiertäny tuolla kylillä ja
kujilla ..
..niin, kyllähän se leipää syö tuoki ihminen ..
..jossaki ihmisessä on vähän enemmän maannousemaa , eli se yrittää
olla vähän enemmän ko on..
..en tiiä tarviiko kaikki (henk.koht.asiat) laittaa levälleen ..
..voihan ihmisellä olla se oma alue ..
..mutta ei sillä (teatterilla) kaikkia piviä täyttäis ..
..se (tanssi) ei varmaan nuorelle niin vetoa, mutta me tämmösessä
köpöiässä ..
..muisti on aika jännittävä väline ..
..ikään kuin tietokone aukenee , se on jännittävä prosessi, että yhtäkkiä
alkaakin muistamaan..
..muistappa mitä kohti olet kulkemassa, se punainen lanka , vaikkapa
runo, niin se pitää palvella sitä päämäärää, sitä ajatusta kohti ..

..pääsin sitte kotia töihin (komennushommista)..

20

..sitte ko tuli 70 niin innostuin sitte että kyllä nyt pittää lopettaa, että
kyllä se nyt riittää ..
..se tais joutua se omistaja tiilenpäitä lukemaan..
..sellanen se on tähtäin ollu, että pitäis vielä kaheksankympppisenä..
..se on ollu enemmän työtä se elämänkaari ..

..vaikia ja ko tosiaan tuo, tahtoo tuo ko tullee välillä niitä töp..tai ei
töppäyksiä ,
..joo, yhessä välissä tuntu, että alkaa tökkimään , mutta sitte ko
..se (kurkku) ei ennää oikein pellaa niin ku on ennen pelannu..
T

..se on se golfaaminen kun on tämä seuralainen (sairaus), niin se on
hyvää liikuntaa..
..seon tuo asfaltti paha ko meinaa tönköttyä jalat siinä..
..se golfaaminen on alkanu sillon 80-luvulla, monta kertaa se on
pitäny pallo hukata ..
..(golfradalle) se on joka aamu, se töihin meno ko kierros alkaa ..
..että autolla sai ajjaa , parhaimmillaan oliko se 4000 kilometriä..
..päivät piti katella työmaita ja yöt ajettiin autolla ..
..me ihan muutettiin sinne ko oli niin palijon töitä..tyttöki on lähteny
siellä liikkeelle ..
niin Sodankylässä, hänet on hommattu siellä..
mutta tuntuu että ei saa sanoja irti oikein ..
pääsi irti siitä niin lähti sitte..

..mulla tuli siinä sitte sotaväki ..

..sillon ajattelin, että ei tämä savotta ole se minun viimeinen paikka ..

..eihän se paikka takapajula ollu, mutta vähemmän haluttu paikka
kuitenki..
..se sano, että nyt on ajat parantunu ja siellä on ostomiehen paikka
auki..
..mie tykkäsin siitä edellisestä paikasta, mutta se paikkakunta siinä
kiikasti ..
..sittehän mie, ettätämähän on hyvä, että voin itteä lohutella , että
tottakai mie tuun ko saan paremman palkan..
..työ on ollu mielenkiintosta, eikä sillälailla ole ollu kahta päivää
samanlaista..

..mie sanoin, että minusta on kans näin, ettei jää jäljet
kangertelemhan ..
..se oli hyvin värikäs kaveri tämä aluejohtaja..

13 PD ..minä olin ensimmäinen joka nimitettiin siihen virkaan, eli pöytä oli
puhdas..
..siinä oli ehkä syy, miksi pysyin talossa , siinä ei päässy
urautumaan ..
..silloin mä aloin tuntemaan että kaikki ei oo kohillaan ..
..mä olin poikki ..
..se oli pienen ikäni kiinnostanu..
..jostaki syystä ihminen niitä juuriansa ettii ..
..jonku verran poikasena seurasin miten niitä tehtiin, etten niin ku
ihan täysin ummikko ollu siinä..
..niin se vaan on menny, päivä kerrallaan ..

T

..toinen ja yhtä ellei vähän vielä pahempi harrastus on golfaaminen..

16

..minua hättyyteltiin yhtiön vuokralle kaupunkiin..
..on ollu aivan hyvä, että on lähteny sieltä aivan alkujuurien
tehtävistä ..
..ne niin ku ymmärtää palijon paremmin ko se, että hyppäis jostaki
tehtävästä johonki tehtävään , eikä tunne toimintoja kentällä..
..näinhän tämä on lyhykäisesti, mutta monta värikästä
tapahtumaahan niihin tietenki on tullu..
..sehän pittää olla saumatonta se yhteistyö, niin sinne päin ja sitte
alaspäin , aina metsureista ja yrittäjistä alkaen pittää olla hyvä
yhteistyö..
..minä sannoin, että ei sitä saa näin ajatella tätä asiaa, vaan jos me
lähetään tuonnehillasuolle ja ajattelemma että no ei tuo yksi hilla
minun koppaani täytä, jos me ei sitä oteta ja ajattelemma näin, niin
eihän se täyty, vaan meijän pitää ottaa se yksikin marja, jotta
saahaan meijän koppa täytettyä..
..ne olivat käyneet Tampereella ja tulivat sitte tänne ja kattoivat
kostein silmin ja sano että tekisitkö vaari meilleki semmoset
peilipöydät..
..se oli sitä aikaa ko siirryttiin tietokonekantaan ..

21

..se lähetettiin postin mukana Tikkakoskelle, että se oli sitä
reaaliaikaa ..
..eli ne oli samassa laatikossa mutta eri osa-alueilla kylläkin..
..piti jotenki täyttää se ko päivätyö jäi pois..
..kun tauti on edenny niin kapasiteetti unohtunu..
..sillä jumpalla saa koneiston (kehon) paremmin käyntiin..
..siinähän sai kuolemantuomion monta kertaa..
..poika opiskelee täällä lääketiedettä, siinä mielessä ihan mallillaan ..

..mä eksyin vähän aiheesta ..
..siitä on tullu vähän sanomista ko on yrittäny niitä (vaappuja)
parvekkeella tehä..

..tämähän (haastattelu) oli hyvin vapaa ..

..niin ne opintolainat.. Niitähän (opintorahat) ei ollu vielä 70-luvun
alussa, niitä rakennettiin vasta..
..että sillon leikattiin määrärahoja rutkasti..
..että se kyllä synnytti keskustelun ..

..se ryyppäs ensimmäisen syyslukukauen, niin kauan kuin opintolaina
oli juotu..
Se (sosiaalityö) on semmonen yhteiskunnan peräseinä
..ei se muuten ois varmaan juttua siitä teheny, mutta ko sieltä
sosiaalisesta mediasta tuli niin kova paine , että se teki siitä sitte kaks
juttua siitä aiheesta..
..muistan vielä sieltä pikkupoika-asteelta iltarukouksiaja niitä, mutta
sitte ko tuli siihen murrosikkään niin ei niitä enää vaadittu..

7

14 PD ..se tuntu naiselle soveliaalle , vanhanaikaisesti ajateltuna, ammatille.. ..mä oontykänny hirveesti ja sitte niin ku nuorista, semmosista, jotka
tullee huppu päässä vastaanotolle ja on siinä kahenkesken tai siinä
tilanteessa niin ihania..
..käsillä oon aina tykänny tehä ja näprätä ..
..käsityötähän se on hammaslääkärin työ..
..minulle on niin ku eniten antanu se ihmisten kanssa tekeminen ..
..ollaan sellasta vanhanajan porukkaa ..
..se (pila) meni ihan täyestä ..
..kovasti siitä sitte sille kandille stressiä lauko ..
..mun tekis mieli sanoa, että tuli hännän alla ..
..sillä oli se arkinaama ja mytrynaama ja enkelinaama , ne vaihteli
hyvin äkkiä..
..jos on kovin tiukkapipo niin..
..sitte sellanen temperamenttinen tapaus ja pakkaus ..
..se on sellanen huuliveikko ..
..katottiin ko se juoksi ko hirvi pihan halki ..
..mä olin niin myyty siitä ajatuksesta..
..sitte se oli taas sellanen enkeliface ..
..siellä on sellanen fiilinki , ilmapiiri aivan mahtava..
..suomalaisista voi äkkiä tuntua että amerikkalaiset lässyttää ..
..siellä ei silti oo sellanen häslinki ..
..ne (japanilaiset) niin ku pakeni tätä nykyhetkeä ,
tuntu että ne oli niissä pimputuspeleissä kiinni ja..
..kampaaja sano että krokotiilin kyyneleitä ..
..tuntu että niillä oli suut jäykistyny siihen hymyyn..
..yhelle naiselle laitettiin papiljontit päähän ja laitettiin
hiustenkuivaajaan, sellaseen tötsään ..
..(vapaaehtoistyö) ite saa paljon tommosista..
..niissä (eläimet) on sellanen erilainen yhteys ko ihmisiin..
..häntä on elämä koetellu ..
..eihän sitä tartte sitä huippuvauhtia mennä sinne..
..näkkee asioita vähän erilai ko joku muu samanikänen..
..ehkä ois muuten jääny sinne kotia ja taantunu sinne ..
..sitä ois vaan siinä oravanpyörässä jos ois terve..
..on se semmonen matkustajakärpänen purru ..
..kukkaan lapsista ei halunnu lähtä Oulusta..juurilta ei revitä ..
..suvaitsevaisuuskin on elämässä kasvanu sillälailla..
T

..nelijä otettiin sisälle ja suuria ikäluokkia, niin ei puhettakaan että
pääsin..
..mulla oli tämmönen sisäsyntyinen kehitysaluepoliittinen
ajatusmalli..
..sillon peruskoulu rakennettiin, kansanterveys rakennettiin ja oli
hyvin paljon virkoja..
..ja tietenki siinä oli ajan hermoilla ko kuntaa rakennettiin ja..

..yliopisto oli kompakti ja oltiin käytännössä kaikki yhessä..
..sitte ko alko häämöttämään valmistuminen, niin..
..niin ku näät niin oon jääny aikasemmin eläkkeelle, että olin omasta
mielestäni antanut riittävästi Suomen kunnallishallinnolle ..
..ja kun pikkasen on tämmönen, niin sanottu romaniluonne niin tuota,
se että jokainen päivä oli erilainen, eikä tarvinnu pysyä paikallaan..

..niillä ei ole kasvoja Elopille, mutta pienessä kunnassa, jossa ei oo ko ..musta ei ois ikinä tullu näpertäjää , eikä kaiken aikaa
2500 asukasta, niin niille irtisanottaville on kasvot ..
toimistopöydän takana istujaa , että tuota mä nautin siitä
monipuolisuudesta..
..se oli hyvää aikaa, se oli rakentamisen aikaa ..
..ja ne oli raskaimmat ajat ko joutu panemaan ihmisiä
kilometritehtaalle ..
..ja yks semmonen, mikä on elämän rikkaus ..
..siinä joutu montaa herraa palvelemmaan ..
..he olivat sellasia tähtihetkiä ..
..sitten vieläkuntalaiset kattoivat että tämä on meidän renkimme tai
piikatyttömme ..
..se oli niin kokonaisvaltaista työtä että perhe kärsi varmasti ..
..kyllä tässä kun puolitoista vuotta kattonu tätä hommaa vappaana ..
..siellä koki jonkinlaisia uran huippuja ja mutta, siellä sai myöskin
tappouhkauksia..
..isä oli semmonen yhteiskunnallisesti herännyt ihminen ..
..oli aika kova pala itelleki lukea, vaikka oli ammattipuhuja..
..kirjottaminen on ollu jonkunäköstä surutyötä , työstämistä että elämä
muuttuu tässä, ja nyt alkaa taas seuraava vaihe..
..että kannattaa pitää päiväkirjat jaalmanakat tallessa, vaikka niitä onki
niin ikävätä raahata ..
..kyllä mä niin ku oon kaikki Euroopan maat useampaankin kertaan
kolunnu kaikki..
Etelä-Amerikka on vielä sellanen avaamaton kirja ..
..(Grönlanti) se on niin vahvasti siitä luonnosta elävää ..
..siellä kaikki toimii ja pelaa ..
..nää matkamuistot on sellasia että ne ei haalistu koskaan ..

..että kyllä siinä oli töissä enemmän ko 8 tuntia vuorokaudessa ..
..sanotaan että aktiivielämän vuodet meni sinne ..
..tunteet käy korkeina ..
..syntymäpaikka on tuossa 50 metrin päässä..poika sano, ettei äiti ole
pitkälle elämässä päässy ..
..on mulla jonkin verran sielä sellasia virallisiakin kulkutilaisuuksia ,
mutta matkustan aika paljon muutenki..
..kaikki on vapaaehtosta, että sitä voi huomenna sanoa, etten mä
haluakaan ennää ..
..kyllä se sieltä lapsuuesta kumpuaa ..
..ollaan eri sukupolvea, minun lapsuuessa äänestys oli miltei pyhä
asia ja se oli juhlatilaisuus ..
..se teksti oli aivan ko satua , mutta pojat kuunteli kuitenki..
..oon niin ku omalta kantilta ne kirjottanu, että millasta on ollu syöttää
Koivisto tai Halosen kanssa lumikävelyllä..
..matkustaminen on mulla niin ku tauti..
..neljäs kirja on vielä muhimassa ..
..siellä ei oo ko valkosta ja harmaata jäätä ja se jää murahtelee koko
ajan..
..nämä kolome paikkaa on sellasta, missä on oikeesti hiljentyny ja
miettiny, että pitkällepä on Oulun tyttö päässy ..
..mä en oo missään keskitysleirillä käyny ko en oo mikään horrorihminen , mutta..
..käytä kaikki rahasi, niin minäki oon teheny, ettei kyllä
arkkurahaakaan jää..
..meillä oli sparttalainen ja hyvä koulu..
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15 PD ..niin ku tänä päivänä nukutettiin ja kanyylit laitettiin ja huomenna
niinkun mitattiin..
..ei, se on korvien välissä ja kuviteltua kaikki..kyllä niitä
homepitoisuuksia ja muitaki pitoisuuksia löyty..
..minäki olin ihan vihree , ilman koulutusta..

..siellähän tapahtu kaikenlaista puolin ja toisin ..

..kahessa vuorossa oli täysmiehitys , mutta yöllä ei ollu ko kaks ja
myöhemmin yks..
..aikalailla meijän talo on miehitetty ainaki viikonloppusin nuorilla..
..mä oon lomittanu tätä minun siskoa, että se pääsis välillä vähän
tuulettummaan ..

..rotat on oikein ihania, mielenkiintosia tyyppejä ..

17

..niin kai se elimistö ettii uusia teitä ja niin ne (rotat) oli puolen tunnin
päästä ko ei ois mitään aiheutettukkaan..
..tähän tautiin kuuluu että kuola valluu ja muuten valluu räkä, niin oon
miehelle sanonu että: hello rakas, oonko mielenkiintonen ja
ihastuttava ihminen, oota mä pyyhin niin saa suuella ..
..kyllä minä ekan kerran järkytyin ko näin vääntyneitä raajoja ja
eriskumallisia asentoja ja muita..miten syöttää jotakuta, kun on ihan
rullalla..
..tää oli tämmönen ensimmäinen töppi ..
..se oli semmonen levoton osasto ..
..nämä voi luokitella vaarallisiin ja vauhdikkaisiin tilanteisiin ..
..kyllä minusta oli ainoo oikee tie kysellä hirveesti..
..minun kaveri on jo monta kertaa viettäny hautajaisiaan
kotonansa..minä oon sanonu, että minä vietän niitä vasta sitte ko se on
ajankohtasta..

T

..että se saatto olla kuka tahansa omainen, ettei ne vanhukset tullu
leimatuiks i..
..niin että aika hurahtaa ..

..se oli aika tiivis perheyritys ..

15

..se tuli Kittilästä ja aina pelemuutti minun vaatekaapin nurin , ain se
kysy saanko laittaa tämän päälle ja minä sannoin että pane vaan..

..sitte mies reissas ja piti lastaki hoitaa.. Ennää ei aika riittäny..
..se on kuitenki arvomaailma niin eri, eri perheissä..
kyllä siitä sitte semmonen välimaastoki löytyy..
..se on sitte niin eri maailma , ko siellä hoietaan sitte vanahuksia..
..sittehän mie kyllä tykkään pyöritellä tarot-kortteja..
..saa pianonsoiton opettajanki kotia jos haluaa..se vois olla semmonen, ..sitähän (musiikkia) sitte kuunteli sujuvasti..
johon mie haluaisin vielä satsata ..
..siitä se lähti, siitä tuli kipinä ..
..pelattiin kaiken maailman ulkopepelejä..
..ja paukutimma palloa ..
..törmä kyllä aina lasten äänistä helisi ..
16 PD ..sitte ko tuli meijän iltatähti , poika, joka on 12 vuotta nuorempaa
tyttöä nuorempi..
..eikä silleen, että nyt minä onnistuin ja sain jonku asian oikialle
tolalle ..
..se on semmosta näpräämistä , niin ku venneen tekeminen ja sen
sisustaminen ko siellä on sisällä kaarevia pintoja,
..se kai on pannu vähän palikoita rattaisiin siihen parisuhteeseenki..
..monta kilometriä ajettiin autolla, se oli semmosta kärrypolkua..
..keskellä ei mittään oli semmonen autobaana ..

T

..kouluun lähtö on menny samalla kaavalla ..

..noniin, tähän tuli vähän takapakkia

..pitihän niitten piettää isoa porukkaa kurissa ja nuhteessa sillä
tavalla,
..alako vähän niin ku semmonen kissan hännän veto ..
..ja ne alko tekkeen niitä töitä sitte ommiin nimmiin ..

..ihmisten kanssa sai olla tekemisissä, niin se on rikasta ..
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niin se on melekosta ähryytä ..
..siihen sitte alettiin ähräämään mökkiä..
..on se kaukana..olen minä sanonu että: olisit sinä voinu ottaa ukon
vähän lähempääki ..
…olen minä sanonu, että kyllä minä ossaan (englantia), mutta siihen
tarvitaan varmaan vähän saunaa ja pari saunakaljaa ...
..kansainvaelluksiahan on ollu kautta historian ja nyt on menossa yks
sellanen..nyt on niin ku Baabelin tornin sekotusta käynnissä ..
..paperiteollisuudellahan ne tekivät itseään ..
..pääoma on isänmaata, varsinki kun se laitetaan pörssiin, niin se on
rahantekoväline vain..
..ai että Paavon pitäjästä (Keminmaa)..
..se asunto oli sillä tavalla sisäoppilaitos , että siellä oli valavontaa
koko ajan..
..siinä oli liesi ja siinä sitte kärryytettiin , mitä kärryytettiin..
että tämmöset huonommat harrastukset oli sitte niin ku nollissa , ko
eihän siihen aikaan ollu varallisuuttakaan..
tähän stooriin ..
..tämmöset sitte niin ku meikäläinen, joka ei kyllä ollu sitä luppaa
kysyny, eikä ois sitä varmasti saanukkaan, kärysi siitä sitte ja joutu
rehtorin puhuttelluun..
kun ajattelee, että ihmiset on siinä iässä, että kaikki ilkeyvet on aina
vähän mielessä ..
..en päässy sitte minä tai puhumattakaan ne, jokka ylämaissa asu, niin
vasta seuraavan päivän linja-autoon..
..että ne (opiskelijat), jokka lähti menemään tuonne ylöspäin ..
..piti site tietenki hommata jonkinlainen kortteeri ..
..siinä kyllä kävi semmonen ikävä episodi ..
..hyvin vähän oli ylhäältä (lapista) porukkaa siellä
automatiikkapuolella töissä..
..meni sitte siihen että miksi nämä kollit saa olla, ko pois joutuu
muutki..

18

18 PD ..melekein nelekytä vuotta tullee työurraa, että aika pitkä rupiama ..
..kaikki höpöttää ja ne on sekasin ko seinäkellot..
..mä muistan, kuinka mä olin rätti ,

..se oli semmonen mammuttiosasto ..
..semmosia vanahuksia, se on se viimenen paikka ..
muistan aivan ko nojasin, tuota noin, potilaan sängyn reunaan ja tuntu
että oksennus tullee ko niin väsytti ..
..nyt ko näin jälkikätteen ajattellee, niin niitä (vaippoja) vaihettiin
aivan vaihtamisen ilosta ..
..se oli aivan semmosta sairasta se homma..
..oli niitä vanahoja elohopeamittareita, niitä sai kuule kytkyttää , niin
että oli ranteet kipiänä..
..nythän on koko ajan jonossa, että heti ko meillä kuolee joku, niin
hyvä että kerkiää sängyn petata ja se kerkiää vähän jäähtyä , niin
tuota siihen on jo uus tulossa..
..harrastin käsitöitä aikasemmin, minä niinku aivan ompelin itteni ulos
siitä hommasta..
..sitä vesijuoksua yritän nyt saaha pinnalle ..

16

..meillä on monenlaisia potilaita..sellasia, jokka on tullu katkashun ,
tullu niin ku sosiaalisista syistä ko niillä ei oo muuta paikkaa mihin
mennä..
..1 tai 2 on päässy niistä kuiville , mutta muut on kuolema korjannu..

..kai se oli semmonen naiselle sopiva ammatti ..
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..on ollu suuri vaikutus tällä äitin ja siskon menetyksellä ..
..seki on sitte vielä enämpi tuossa mielen päällä koko asia..
..oli ootettavissa, ettei äiti elä ennää kauan, mutta tuli se lähtö
kuitenki niin yllättäen..
..se pittää kans täsä päivässä , niin ei pääse unohtummaan..

..kyllähän ne jokku rassaa ko samat ihmiset siinä pyörii ..
..joskus ne ossaa olla vaativia, ne ossaa olla vailla palveluksia ..
sen (PD:tä sairastava mies) pittää ehtiä kotia tai ottaa se lääke, tai se
muuten ihan jämähtää siihen..
..tiiäthän sinä nämä meijän draamat , mitä tapahtu syksyllä..sen
jälkeen en oo ollu normaalitilassa ollenkhan..
..pittää mulla aina joku kirja olla, nyt seki on ollu palijon
takkusempaa ..
..tavallaan se lapsi vielä on 20-vuotias ko ei oo tarvinnu huolehtia
vielä toimeentulosta..
..lapsetki ossaa niin ihanasti puhua näistä asioista, ettei se tosiaan oo
semmonen mörkö , mistä ei sitte puhuttais..

..se oli aika semmosta höpöhommaa sillon ennen vanhaan..
..mulla se pannaan tämän Parkinsonin tauin piikkiin ..
..mä en kyllä nyt sitä aivan allekirjota, että se ois tätä Parkinsonin
tautia..
..oon päättäny etten nyt tartte mittään, niin eiköhän sieltä
(kaupungilta) aina joku rätti lähe mukkaan..

T

19 PD ..olen kiinnostunut kotimaisten polttoaineiden käytöstä, ihan niin kuin
perin juurin ..
..on kunnolliset omaan pirtaan sopivat perustelut..
..luennoilla kulkeminen oli paikasta toiseen ravaamista ja aika
hankalaa sinänsä..
..(julkaisut) ne on ihan pitkin matkaa ..
..seuraavina vuosina se (opetus) mennee entisellä painollaan suurin
piirtein..
..luonto on mulle kaiken aikaa lähellä niin ku luonnossa kulkeminen
ja..

..ne (potilaat) on tavallaan niin ku säilössä meillä..

..suolle rakennettiin yliopisto ja hyvin se on siellä pärjänny ..
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..kyllä ne kaikki asiat meni sitte jengoilleen jossaki vaiheessa..
..teoreettisen puolen rakentelu siedettävään kuntoon vie aikansa..
..se (opetus) oli hyvin työlästä ainaki sillon alkuun, että hyötysuhde
oli kovin matala ..
..ja muodostaa käsityksen siitä, että onko siinä tolokkua vai eikö siinä
ole tolokkua ..
..se on se viime käden pedagoginen oppi ..
..virallinen esitarkastaja on se viimenen kumileimasin siinä..
..saa nähä miten sitä oppii asumaan kivitalossa ..
..sitä voi kävellä ympyrää niin ku kilvan jalopeura ..

T

..tämähän on työ ja harrastus samassa paketissa..

..historia aina kiinnosti, niin eihän siinä ollu kesän eikä talven rajjaa ..

..minä aina ruikutin , etteikö pääsis mukkaan..
..semmoset missä sai itseään toteuttaa , niin kuin harjotustyöt ja..
..kirjojen kirjottaminenhan on aika puuduttavaa hommaa sinänsä..

..joo, ja minä kuulin vanahojen suusta aikalailla samat asiat..
..sehän (historia) oli aika elävää sillon..
..minun tätin talossa oli sähköt niin sehän oli semmonen tukipaikka ,
niin siellä se nauhuri sitte pyöri..
..sitte ne tantat kokoontu juomaan teetä ja puhuivat ruotsia..
..tuo tenttiminenhän on aika puisevaa hommaa ..
..että saa oman luovan panoksensa tuoda esille ..
..sitte tuli konttoriin töihin semmonen täpäkkä tyttö , jonka kanssa
menin sitte naimisiin..
..meillä on semmonen näpäkkä koira, joka pittää minut liikkeessä ..
..pikku nysistähän sitä laskettiin (mäkihyppyä)..

20 PD ..itellä ei ollu pennin hyrrää rahhaa siellon..

..menin töihin sitte sähköyritykseen, se oli kyllä paras koulutuspaikka ,
missä oon ikinä ollu..
..se oli ilmeisesti se vaimo pahansuopa siinä, niin se lähti siitä ilosta.. ..mitä pöhölömpi kaveri niin se pannaan sinne rapaamaan , joka ei
tiiä asiasta mittään..sitte ko ei tuu mittään, niin pannaan ammattimies
käymään siellä..
..niin se oli sielläki napit vastakkain..
..jos moottori pallaa, niin uusi tilalle, ei mikkään käsityö kannata..
..kyllä minä pennusta asti oon hiihtäny..
..ei ne (saasteet) heti tipaha alas ..
..samanlainen pikku naskali , sille minä justiinsa pärjäsin..
..keittiön ikkunan alla matkailuauto törröttääpi ..
..viien vuojen pohojat minä yhessä talavessa hiihin..

14

13

..ei siitä meinannu tulla mittään ko ei se koira tajunnu mikä homman
nimi ..
..yrittää koko ajan sitte liikkua, ettei nukaha pystyyn ..
T

..kyläläiset tiesi ettei pojalla ole korttia, muttei ne koskaan minua
kärräyttänneet ..
..mutta sitte ko tuli tänne issoon maailmaan , eihän täällä tienny
työkavereista mittään..

..minä ristinki sen (työpaikan)
..hyvin tultiin toimeen, kosiellä ei ollu sitä nokitusjärjestystä , ko
kaikilla oli ne samat tehtävät..
..siitä nauttii, siinä aivot leppää , ja minä oon semmonen että teen
paljon ajatustyötä sillon ko mä kollaan lunta ja ajan pyörällä..
..ihminen urautuu sillä lailla, ja sillähän sitä sanotaan että rutiineja
pitäis rikkoa ..
..ihmisen pääkoppa se on semmonen ihimeellinen..
..saattaahan sitä joskus vielä jotaki sattuaki, mutta sehän kuuluu
kuvioon ..
..Thaimaa on liian kuuma, siellä loppuu happi..
..illallaki ko on säkkipimeää ..
..täällä oli 32 astetta pakkasta ja minä niin ku huomeniltana lähin, ja
menin sinne perille, niin siellä oli 36 astetta lämmintä..

..se oli ensimmäinen elläin siinä miljöössä , josta minä opettelin
pitämään huolta..
..meillä ei ollu koskaan semmosta keskinäistä kahnausta eikä kinaa ..
..linja-autossa oli vaan matkustajat, niin että lastit tuli ja meni
itekseen..
..ku oltiin yhessä huoneessa oltiin kavereita, mutta ko sitte ko yks
lähti töistä, niin se ei ehtiny ulko-ovea vettää kiinniko toiset sen jo
haukku ..
pikku Venäjäksi , kun siellä oltiin liurun läyryn naamatusten ja sitte
ko joku lähti töistä niin se heti haukuttiin..
..minä oon sanonu niin ku maalaiset sannoo, että tämä on semmonen
läyryämisyhteiskunta , että läyryttään toisille ja seinän takana
puhutaan heti ..
..minä löisin niin ku vanahaan aikaan sitä nyrkkiä pöytään , että
kukkaan ei työpaikan sisällä uskaltais toisia haukkua..
..meilläki oli semmonen työjohtaja, josta sanottiin että se puhhuu
huutamalla ja kävelee juoksemalla ..
..(rahastajat) ne eri tehtäviin, siirtyivät ratin taakse sieltä perältä ..
..matkustajaa oli, linjoja ei lakkautettu kesäksikään muuta ko
koululaislinjat, että ajettiin ihan täysillä läpi ..
..kesäksi otettiin kymmenkunta kesätuuraajaa, nykyisin on
päinvastoin, että potkitaan kesäksi pois ..
..kyllä se sitä vielä muistuttaa, että rattaat ne pyörii ja ratilla niitä
käännetään ..
..siellä ei ollu ko yks työkaveri, joku tunti meni vaan limmiin , muuten
siellä oltiin yksin..
..niin se sitte hirvitteli se ylipuutarhuri, että kenen herrojen poikien
pyöräthän sää oot ottanu..
..oon kirjottanuihan mistä tahansa, ihan huuhaata ..
..tein sitä ihan kuntoilun vuoksi ko on nuita raajoja revitty moneenki
kertaan ..
..mulla naama tervautuu heti ko aurinko vähän paistaa..
..minä oonki nauranu että emäntä laittaa minut kevättalvella ulos ja
tuossa lokakuulla työntää sisälle, on niin pitkään ulkoruokinnassa ..

..sillon ko minä pyörällä jaoin niitä lehtiä, niin minähän monta kirjaa
kirjotin sillon mielessäni ..
..minä lähtisin semmoseen paikkaan (ulkomaille), missä ei tarttis
laittaa toppahaalaria päälle ..
..siellä on vaab kakskytäkuus astetta lämmintä siellä marketissa, niin
sehän tuntuu ko jääkaappiin menis , se on kuule mahtava tunne..
..se on pannu rahat liiviinsä ja siellä sitte asustellee..
..nehän ampuu jos niistä kirjottaa..
VP= vertailupari, PD= Parkinsonin tautia sairastava henkilö, T= terve vertailuhenkilö
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