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1 JOHDANTO: YKSINÄINEN KIRJALLISUUSTUTKIELMA YKSINÄISYYDESTÄ 

Tutkimukseni käsittelee yksinäisyyden monimuotoisuuden representaatiota1 Petri Tammisen 

romaaneissa jälkiklassisen narratologian2 näkökulmasta käyttämällä hyödyksi psykoanalyytti-

sia termejä sekä yksinäisyystutkimuksen terminologiaa. Aluksi johdattelen lukijan tutkimuk-

seen perustelemalla syyt yksinäisyystematiikan valinnalle – esittelen yksinäisyystutkimusta ja 

kerron, miksi aihe on tärkeä ja ajankohtainen. Toiseksi esittelen Tammisen tuotantoa ja siitä 

tehtyä aikaisempaa tutkimusta. Kolmanneksi teen selkoa narratologiasta ja käyttämästäni ter-

mistöstä. Lopuksi rajaan tutkimuksen sekä esittelen tutkimuskysymykset. 

1.1 Johdatus aiheeseen 

Tutkimuksen lähtökohtana voidaan esittää kysymys: soveltuuko yksinäisyys ylipäätään kau-

nokirjallisuuden kontekstissa tutkittavaksi? Steinbyn (2013, 60) mukaan kertomus ei ole pel-

kästään kaunokirjallisuuteen liittyvä asia – asioiden kertominen on ollut aina keskeinen tapa 

jäsentää kokemusta. Kirjallisuudentutkija tutkii niitä tapoja, joilla kirjailija on kielellistänyt 

kokemuksen (Korhonen 2012, 83). Pyrin tutkielmassani analysoimaan Tammisen teoksissa 

representoituvaa yksinäisyyttä, jonka Tamminen on kielellistänyt, ja keräämään siitä tietoa 

vertailemalla löydöksiä yksinäisyystutkimukseen. 

 

Lehtimäki ja Luhtala (2020, 248) esittävät, että fiktio on vakava retorinen diskurssi, joka osal-

listuu kulttuuriseen keskusteluun; sen avulla voidaan välittää arvoja, esittää ajatuksia ja tuot-

taa uskomuksia – väitteensä he perustavat Walshin (2007, 69–70) ajatukseen, jossa fiktion 

merkitys on sen kyvyssä yhdistää luova taide tiedolliseen kommunikointiin ja herättää luki-

joissa tuntemuksia ja ajatuksia. Tämän pohjalta esitän tutkielmassani, että yksinäisyyden tut-

kiminen kaunokirjallisuuden avulla voi laajentaa ymmärrystämme yksinäisyydestä kokemuk-

sena, ja olla siten merkittävä tekijä ilmiön kokonaisvaltaisessa ymmärtämisessä. 

 

                                                
1 Representaatio on toisto tai esitys, joka edustaa alkuperäistä aihetta välikappaleena, muoto-
na tai peilinä (Knuutila & Lehtinen 2013, 7–12). Hosiasluoman (2016, 776) mukaan diskurs-
sin tutkijat ovat korostaneet, että esittäminen merkitsee samalla todellisuuden tuottamista, 
muokkaamista ja merkityksellistämistä. 
2 Yleisjohdatuksia jälkiklassiseen narratologiaan ovat esimerkiksi Abbott (2008), Fluderknik 
(2009) ja Herman et al. (2012) (Mäkikalli & Steinby 2013, 356). 
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Määrittelen yksinäisyyden tutkimuksessani siten, että se on subjektiivinen (Cacioppo 2008, 5), 

negatiivinen ja tuskallinen kokemus (Rönkä, 2017, 19), Yksinäisyystutkimukseen on panostet-

tu erityisesti vuoden 2015 Suomalaisten yksinäisyys -hankkeen jälkeen, koska aihe on tärkeä 

sekä yksilön3 että yhteisön kannalta4. Cacioppon (2008, 5) mukaan kansainvälisissä tutkimuk-

sissa noin 20 % tutkittavista kertoo kokevansa yksinäisyyttä siten, että se vaikuttaa merkittä-

västi onnellisuuteen. Yksinäisyys vaikuttaa myös fyysiseen hyvinvointiin – todennäköisyydet 

saada masennus tai jokin fyysinen sairaus moninkertaistuvat yksinäisellä (Junttila 2015, 19). 

 

Kirjallisuudessa on mahdollista luoda maailmasta representaatio, joka kuvaa muiden diskurs-

sien katvealueita ja on siksi eksistentiaalisesti merkittävä (Veivo 2010, 153). Tutkielmani ai-

heen valintaa puoltaa merkittävyyden lisäksi myös aikaisemman kirjallisuudentutkimuksen 

puute yksinäisyyteen liittyen ja näiden diskurssien puuttuminen. Sosiologiaa ja kasvatustietei-

tä edustavat Saari ja Huhta kritisoivat teoksessa Yksinäisten Suomi (2016) kirjallisuudentutki-

joita yksinäisyysteeman välttelystä ja siitä, että kirjallisuudentutkijat eivät osallistu yksinäi-

syyden diskurssiin: 

 

Suomalaiset kirjailijat ovat käsitelleet yksinäisyyttä sadoissa teoksissa. Tästä 
huolimatta kulttuurisosiologisessa tutkimuksessa kotimaisen romaanikirjallisuu-
den yksinäisyysrepresentaatiota ei ole lähestytty itsenäisenä ”temaattisena kent-
tänä”. Sikäli kuin yksinäisyyttä tarkastellaan, se yhdistetään yleensä esimerkiksi 
rikos- tai sukupuoliromaaneihin. Aiheeseen ei ole syvennetty myöskään kirjalli-
suudentutkimuksessa. Merkittävä osa kirjallisuudentutkimuksesta analysoi jon-
kin kirjailijan yhteiskuntakuvaa (esim. Antti Tuurin Pohjanmaa-sarjassa) tai tar-
kastelee kirjailijan tuotannon (esim. Kalle Päätalon Iijoki-sarjan) vastaanottoa. 
Temaattisia tarkasteluja on kirjallisuudentutkimuksessa tehty vähemmän, eikä 
yksinäisyys ole ollut niiden joukossa. (Saari & Huhta 2016, 185.) 

 

Saaren ja Huhdan kritiikki on yhä ajankohtainen: käsillä oleva tutkielma on keväällä 2022 

yksinäinen (sic.) opintonäytekappale, jossa yhdistyvät kirjallisuudentutkimus sekä yksinäi-

syystutkimus. Aihevalinnan ajankohtaisuutta alleviivaa keväällä 2020 alkanut koronapande-

mia, joka on lisännyt ihmisten kokemaa yksinäisyyttä. Pandemiaan liittyvät rajoitukset sekä 

                                                
3 Yksinäiseksi itsensä kokevien immuuni- ja stressihormonien säätelyjärjestelmät reagoivat 
muita voimakkaammin erilaisiin stressitekijöihin. Tämä alentaa vastustuskykyä ja lisää sydän- 
ja verisuonisairauksien sekä ylipainon riskiä. (Müller & Lehtonen 2016, 90.) 
4 Tästä esimerkkinä voidaan pitää vuonna 2015 aloitettua Suomalaisten yksinäisyys -hanketta 
ja siinä kerättyä mittavaa aineistoa (Saari 2016, 25). 
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kontaktien välttely on luonut uuden yksinäisyyden muodon5 ja sitä on sanottu jopa yksinäi-

syyden pandemiaksi6. Toisaalta aihe oli tärkeä myös ennen pandemiaa, josta todistaa 2010–

2019 ilmestyneet tietokirjat, artikkelit sekä väitöskirjat7. 

 

Kirjallisuudentutkimus voi laajentua luonnollisesti yksinäisyyden tutkimukseen, koska kirjal-

lisuustieteet ovat liikkuneet kohti muiden humanististen tieteiden teorioita. Korhonen (2001, 

24) viittaa Jonathan Cullerin teokseen Literary Theory: A Very Short Introduction (1997) ja 

toteaa, että ”kirjallisuuden teoria on yhä vähemmän kirjallisuuden teoriaa ja yhä enemmän 

teoriaa: filosofian ja eri ihmistieteitten alueelle laajenevia käsitteiden ja kielenkäyttötapojen 

muodostelmia”8. Toisaalta tämä tutkimus voi toimia toivottavasti esimerkkinä siitä, että kau-

nokirjallisuudella saattaisi olla annettavaa myös muiden alojen yksinäisyystutkijoille. 

1.2 Tutkielman kulku, tutkimuskysymykset ja kohdeteokset 

Johdantoluvussa selvitän tutkimuksen lähtökohdat johdattaen lukijan tutkimuksen aiheeseen, 

sekä määritän tutkimuskysymyksen. Toinen luku muodostaa teoriaosan, jossa yhdistelen yk-

sinäisyystutkimuksen sekä kirjallisuudentutkimuksen termistöä muodostaen teoriakehikon ja 

kerron tutkielmassa käytetyt menetelmät. Kolmannessa luvussa esittelen tutkimuskohteena 

olevat teokset – luku toimii myös tutkielman kontekstualisoivana osiona. Nämä kolme en-

simmäistä päälukua muodostavat tutkielmani teoriaosuuden, joissa esittelen sekä yksinäisyys-

teorian, tutkimusmetodologian että tutkimuskohteena olevat tekstit ja niiden tekstilajit. 

 

Tutkielmani neljännessä, viidennessä ja kuudennessa pääluvussa esittelen löytämiäni tutki-

mustuloksia Petri Tammisen kohdeteoksissa – teen analyysiä tutkimuskohteena olevista teok-

sista löytyneistä yksinäisyyden representaatioista liittyen yksinäisyyden narratiiveihin sekä 
                                                
5 Tähän yksinäisyyden muotoon viitataan esimerkiksi termillä lockdown loneliness (Shah et 
al. 2020). 
6 Tässä viitataan Maxwell Harttin (2020) artikkeliin COVID-19: a lonely pandemic.  
7 Tuorein yksinäisyydestä tehty väitöskirja on Anna-Reetta Röngän (2017) Oulun lääketieteel-
liseen tiedekuntaan tekemä väitöskirja: Experiences of loneliness from childhood to young 
adulthood: study of the Northern Finland Birth Cohort 1986. Väitöskirjan tarkastajana on 
toiminut professori Juho Saari, jonka toimittama teos Yksinäisten Suomi (2016) on yksi tut-
kielmani päälähteistä. 
8 Vrt. Cullerin (1997, 11) ajatus kirjallisuuden teoriasta, joka ei ole kirjallisuusteoriaa: “In 
literary and cultural studies these days there is a lot of talk about theory – not theory of litera-
ture, mind you; just plain ’theory’. To anyone outside the field, this usage must seem very 
odd. ’Theory of what?’ you want to ask. It´s surprising hard to say. It is not the theory of any-
thing in particular, nor a comprehensive theory of things in general.” 
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sosiaaliseen että emotionaaliseen yksinäisyyteen. Analyysivaiheen lopuksi kokoan saamani 

tulokset yksinäisyyden kehäksi kutsumaani teoriakehikkoon, joka selventää yksinäisyyden 

syitä ja seurauksia teoksista löytämilläni esimerkeillä. Tutkielmani päätäntöluvussa teen yh-

teenvedon havainnoistani, vastaan johdannossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin, kokoan 

tulokset sekä esitän jatkotutkimusmahdollisuuksia. 

 

Tutkimukseni käsittelee yksinäisyyden monimuotoisuuden representaatiota Petri Tammisen 

romaaneissa narratologisen kirjallisuustutkimuksen näkökulmasta. Keskeinen tutkimuskysy-

mykseni on: Miten yksinäisyyden monimuotoisuus representoituu Petri Tammisen teoksien 

näkökulmahenkilöissä? Tutkimuskysymykseen vastaamisen tueksi esittelen teokset, jokaisen 

teoksen yksinäisen näkökulmahenkilön sekä näiden suhteet muihin henkilöhahmoihin. Tut-

kimuskysymykseen vastataan analyysiluvuissa, joissa esittelen yksinäisyyden monimutkai-

suuden representaatiot Tammisen teoksissa. 

 

Tutkimuksen kohdeteksteiksi valikoitui Petri Tammisen romaanit9, jotka ovat julkaisujärjes-

tyksessä: Väärä asenne (= VA, 2000), Enon opetukset (=EO, 2006), Mitä onni on (= MOO, 

2008), Rikosromaani (= RR, 2012), Meriromaani (= MR, 2015) ja Musta vyö (= MV, 2019). 

Kolmannessa luvussa perustelen Tammisen romaanien valintaa tutkimuskohteeksi ja erittelen 

syitä, miksi kohdeteksteinä toimivat romaanit ovat tuorein puheenvuoro siihen yksinäisyyskir-

jallisuuteen, josta voidaan nostaa esimerkkeinä muun muassa Daniel Defoen Robinson Cru-

soe (1719) sekä Jerome David Salingerin Sieppari ruispellossa (1951). 

1.3 Tutkimusmetodologia – keskeisten termien ja käsitteiden määrittely 

Valitsin tutkimukseni aiheeksi yksinäisyyden monimuotoisuuden representaatiot Petri Tam-

misen romaaneissa jälkiklassisen narratologian sekä psykoanalyyttisen kirjallisuustutkimuk-

sen näkökulmasta. Tutkimukseni on kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta, jossa käytetään 

hyödyksi lähilukutekniikkaa10 sekä hermeneuttista menetelmää11, joka on Mäkikallion ja 

Steinbyn (2013, 35) mukaan yksi tapa ymmärtää ja tulkita kohdeteosta. Menetelmien edut 
                                                
9 Tammiselta on romaanien lisäksi ilmestynyt myös novellikokoelmia sekä lyhytproosaksi 
laskettua tuotantoa.  
10 Analyysitekniikka, jossa teosta eritellään järjestelmällisesti ja yksityiskohtaisesti (Hosias-
luoma 2016, 519). 
11 Tutkimussuuntaus, jossa selvitellään kirjallisten tekstien merkitysten ymmärtämisen ehtoja. 
Tulkintaprosessi etenee yleensä osasta kokonaisuuteen ja kokonaisuudesta osaan. (Hosias-
luoma 2016, 311.) 
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perustuvat Kantin (1781/2020, 58) esittämään huomioon havainnon ja käsitteiden toisiaan 

täydentävästä suhteesta: käsitteet ilman havainnon tuomaa ainesta ovat tyhjiä, havainto ilman 

jäsentäviä käsitteitä on sokea12. 

 

Kohdetekstien kokonaistulkinta saavutetaan siis niin kutsutussa hermeneuttisessa kehässä13 

kokonaisuuden ja osiensa välillä (Steinby 2013, 37). Korhosen (2001, 28) mukaan hermeneut-

tinen kehä johtaa ymmärryksen kautta uuteen tulkintaan, joka puolestaan johtaa lisäymmär-

rykseen, jonka avulla voi jälleen päästä uuteen tulkintaan: ”Prosessi on periaatteessa loputon: 

aina kun kuvittelemme saapuneemme horisonttiin, se on jo paennut meitä eteenpäin.”14 Tut-

kielmassani tämä painottuu erityisesti silloin, kun tutkin yksittäistä Tammisen romaania, jota 

vertailen muihin kohdeteksteihin kokonaisuutena. 

 

Yksinäisyystutkimuksen lähteenä olen käyttänyt erityisesti tutkijatohtori Elisa Tiilikaisen te-

osta Jakamattomat hetket – yksinäisyyden kokemus ja elämänkulku, sosiologian professori 

Juho Saaren teosta Yksinäisten Suomi sekä yksinäisyyden tutkijana profiloituneen kasvatustie-

teiden professori Niina Junttilan väitöskirjaa sekä hänen useita yksinäisyyteen liittyviä teoksi-

aan15. Teoreettinen viitekehykseni perustuu puolestaan Chicagon yliopiston psykologian pro-

fessori John T. Cacioppon (1951–2018) tutkimuksiin. Cacippon teosta Loneliness (2008) pi-

detään yksinäisyystutkimuksen keskeisenä kulmakivenä. 

 

Tutkielmani sisältää termejä sekä käsitteitä, joilla voi olla useita vaihtoehtoisia määritelmiä. 

Yksinäisyystutkimuksen keskeinen käsite on yksinäisyys, jonka määrittelin tämän luvun alus-

sa. Yksinäisyyden tutkimuksen teoreettisista viitekehyksistä Robert S. Weissin vuorovaiku-

tusteoria on yksinäisyystutkimuksen kulmakivi – siinä yksinäisyys jaetaan sosiaaliseen ja 

emotionaaliseen yksinäisyyteen. Vuorovaikutusteorian vahvuudeksi lasketaan se, että se tun-

                                                
12 ”Without the sensuous faculty no object would be given to us, and without the understand-
ing no object would be thought. Thoughts without content are void; intuitions without concep-
tions, blind.” (Kant 1781/2020, 58, suom. MH.) 
13 Kirjallisuudentutkimuksessa tulkintaa koskevaa teoriaa kutsutaan yleensä hermeneutiikaksi. 
Nimi tulee kreikan sanasta hermeneia, joka tarkoittaa selitystä ja käännöstä, mutta viittaa 
myös puhumiseen ja sanomiseen. (Mikkonen 2001, 66–67.) 
14 Tulkinnan horisontteja on käsitellyt tarkemmin Hans-Georg Gadamer modernin her-
meneutiikan klassikossa Warheit und Method (1972) (Korhonen 2001, 36; Steinby 2013, 37). 
15 Junttilan teoksista ensimmäinen Kavereita nolla (2015) käsitteli lasten ja nuorten yksinäi-
syyttä ja tuoreempi Kaiken keskellä yksin (2018) keskittyi puolestaan enemmän aikuisten yk-
sinäisyyteen. 
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nistaa sosiaalisten suhteiden moninaisuuden ja monimutkaisuuden. (Tiilikainen 2019, 14–15.) 

Käytän tätä käsiteparia myös tutkielmassani, joten käsitteet on syytä määrittää tarkemmin. 

 

Sosiaalisella yksinäisyydellä tarkoitan sosiaalisten kontaktien ja sosiaalisen vuorovaikutuksen 

täydellisestä poissaolosta tai yhteydentunteen puutetta (Tiilikainen 2019, 19). Sosiaalisen yk-

sinäisyyden tutkimusväittämä voisi olla esimerkiksi ”Tunnen jääväni muiden ulkopuolelle”16 

(Junttila 2018, 205). Emotionaalinen yksinäisyys tarkoittaa puolestaan läheisen kiintymyssuh-

teen tai intiimin kiintymyksenkohteen puuttumista (Tiilikainen 2019, 19). Emotionaalista yk-

sinäisyyttä kvalitatiivisesti mittaava tutkimusväittämä voisi olla vaikkapa ”En ole enää lähei-

nen kenenkään kanssa” (Junttila 2018, 205). 

 

Tutkielmani kannalta kirjallisuudentutkimuksen käsitteistä keskeiseksi nousevat narratologi-

sen tutkimussuuntauksen käsitteet. Mäkikalli ja Steinby (2018, 7) määrittelevät narratologian 

peruskäsitteiksi kertojan, fokalisoinnin ja perspektiivin käsitteet sekä eron tekemisen tarinan 

ja diskurssin välille. Nykynarratologiaan on tuonut uusia näkökulmia esimerkiksi Monika 

Fludernik, joka edustaa “luonnollista” narratologiaa, David Herman, joka edustaa kognitiivis-

ta narratologiaa sekä James Phelan, joka tutkii erityisesti kertomuksen retoriikkaa (Hosias-

luoma 2016, 631).  

 

Fluderknik (2002, 22–23) tarkastelee narratologian historiaa teoksessaan Towards a 'Natural' 

Narratology aloittaen termin lanseeranneesta Tzvetan Todorovista ja nostaen erityisesti 

Gérard Genetten, Roland Barthesin ja Jonathan Cullerin roolia narratologian kehityksessä 

kohti ”luonnollista” narratologiaa. Fludernik (2002, 25) muistuttaa, että narratologian termejä 

käytetään eri tarkoituksin ja niillä tarkoitetaan eri asioita. Esimerkkinä hän antaa termin ker-

ronnallistaminen (narrativization), jota hän käyttää kuvaillessaan lukemisen strategioita, kun 

taas esimerkiksi Hayden White käyttää samaa termiä tarinallistamisen (storification) konteks-

tissa, eli muuttaessaan historiallista materiaalia tarinan muotoon. 

 

Kertoja voi olla ulkopuolinen romaanin maailmaan nähden tai henkilöhahmo romaanin maa-

ilmassa (Steinby & Lehtimäki 2013, 117). Kertojaa, joka ei osallistu tarinaan, Genette kutsuu 

heterodiegeettiseksi. Homodiegeettinen kertoja puolestaan osallistuu tarinaan ainakin jossain 

                                                
16 Junttila (2018, 205) käyttää sosiaalisen ja emotionaalisen yksinäisyyden mittaamiseen mo-
difioitua likert-asteikkoa, jossa vaihtoehdot ovat ”ei koskaan”, ”harvoin”, ”joskus” ja ”usein”. 
Huomaa, että ”joskus” ja ”harvoin” voivat tarkoittaa eri asioita eri henkilöille. 
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määrin. (Hosiasluoma 2016, 420.) Tutkielmassani ensisijainen tarkastelu on siinä, miten yksi-

näisyys representoituu Tammisen teoksissa, ei kenen yksinäisyys representoituu. Kuitenkin 

on tärkeä selkeyttää, onko yksinäisyys henkilöhahmon vai kertojan representoimaa? 

 

Kertomuksen tutkijat käyttävät termiä fokalisoija kuvaamaan sitä, kenen näkökulmasta ker-

rontaa tehdään. Genette käyttää termiä sisäinen fokalisointi (internal focalization) kuvaamaan 

narratiivia, joka kulkee henkilöhahmon tietoisuuden läpi siinä missä taas ulkoinen fokalisointi 

(external focalization) on keskittynyt henkilöhahmoon, mutta kerronta ei kulje henkilöhah-

mon lävitse (Culler 1983, 10). Käytän tutkielmassani Rimmon-Kenanin määritelmää foka-

lisoinnista: 

 

Teksti esittää tarinan jonkin ”prisman” kautta, jostain tietystä perspektiivistä, 
jonka kertoja verbalisoi, mutta joka ei välttämättä ole kertojan. Kutsun tätä väli-
tystoiminta ”fokalisoinniksi”. (Rimmon-Kenan, 1991, 92.) 

 

Mäkelä (2017, 123) havainnollistaa käsitteiden eroa artikkelissaan huomauttamalla, että luki-

essa Michael Cunninghamin teosta Illan tullen (2010) lukijan on pystyttävä ylläpitämään yh-

täaikaisesti kahta narratiivikehystä (narrative frames). Toisaalta teoksessa on itsetietoinen 

heterodiegeettinen fokalisoija ja toisaalta henkilöhahmo Peter keskellä eksistentiaalista muu-

tostilaa (existential flux), jonka välittäjänä fokalisoija toimii kuitenkin aina välillä irrottautuen 

tapahtumista kommentoiden tai ironisoiden henkilön toimintaa. Mäkelä argumentoi, että fik-

tiossa sankari voi sekä kertoa että olla kertomatta tarinaa samaan aikaan viitaten Jacques Der-

ridan (1930–2004) ajatukseen diskursiivisen agentin puuttumisesta. 

 

Kertojan suhteessa kerrottavaan keskeiseksi nousee myös näkökulman käsite (point of view). 

Näkökulmat tulevat tärkeäksi kysymykseksi todellisuuskuvan subjektivoitumisen myötä: enää 

ei oleteta, että asiat näyttäytyvät kaikille samoina ja että niiden objektiivinen olemus voidaan 

paljastaa, vaan riippuu henkilöstä, millaisena asia nähdään ja koetaan (Steinby & Lehtimäki 

2013, 119.) Esimerkki fokalisaatiosta löytyy Kuisma Korhosen teoksesta Lukijan yhteisö 

(2011), jossa hän kirjoittaa fokalisoijan vaihtamisesta Toven Janssonin kertomuksessa Muu-

mipappa ja Meri (1965) näin: 

 

Kertomuksen alussa puutarha on täynnä paleltuneita läikkiä, joissa ei koskaan 
enää kasva mitään. Jossain ulkona vaeltaa Mörkö, jäätävä harmaus, jonka alla 
maakin kuolee kauhusta. Kun muumiperhe sytyttää lampun pitenevien iltojen 
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valoksi, siirtyy näkökulma kuitenkin varjoihin: Mörkö näkee hämärän keskellä 
olevan lampun, joka vetää häntä puoleensa. Mörkö astuu – ja lukijoina, astum-
me hänen kanssaan – kohti valoa, kohti muumiyhteisön lämpöä, mutta vain sillä 
seurauksella, että kaukana kuistilla perhe sammuttaa lampun ja pakenee sisään. 
(Korhonen 2011, 115.) 

 

Korsisaaren (2001, 303) mukaan kirjallisuutta on mahdollista lähestyä monesta eri suunnasta 

ja monien eri teorioiden avulla. Tutkielmani termistöön vaikuttaa erityisesti psykoanalyyttinen 

kirjallisuudentutkimus. Hosiasluoma (2016, 749) määrittelee psykoanalyyttisen kirjallisuu-

dentutkimuksen tutkimussuuntaukseksi, jossa hyödynnetään psykoanalyyttista teoriaa sanate-

osten tarkastelussa ja kirjailijoiden henkilöhistorian kuvauksessa.17 Käytän tutkimuksessani 

kvalitatiivisia menetelmiä, joista tärkein on analyysitekniikkana käytetty lähilukumetodi18. 

1.4 ”Miehissä yksinäisyys kuuluu asiaan. Sitä kertyy heihin kuin ikää ja rusketusta” – 

kirjailijan esittely sekä hänen tuotantonsa aikaisempi tutkimus 

Petri Tamminen (s. 1966) on Vääksyssä asuva vapaa kirjailija, joka on tunnettu romaaniensa 

lisäksi esimerkiksi teoksestaan Muita hyviä ominaisuuksia (2010) ja Kalevi Jäntin palkinnon 

saaneesta lyhytproosateoksestaan Piiloutujan maa (2002)19. Hänen esikoisteoksensa Elämiä 

ilmestyi vuonna 1994. Tammisen tuotannon aineistona on toiminut jo mainittujen lisäksi An-

na-Stiina Nykäsen teokseen Yksin kotona (2020) kirjoitettu esipuhe, Salingerin romaania 

Sieppari ruispellossa käsittelevä artikkeli Pyhiinvaellus New Yorkissa (1995) sekä kirjeen-

vaihtokirjaksi20 määritelty Silloin tällöin onnellinen (2020). 

 

Tammisen teoksia ei ole aiemmin tutkittu Oulun yliopistossa, mutta muiden yliopistojen tie-

tokannoista löysin yhteensä viisi tutkielmaa, joista neljä on tehty kirjallisuuden näkökulmasta 

ja yksi suomen kielen laitoksella21. Tuorein Tammista käsittelevistä kirjallisuustutkielmista on 

Johanna Helmisen Tampereen yliopistoon tekemä pro gradu -tutkielma Sisu, sanattomuus ja 
                                                
17 Vrt. Kirjallisuudentutkimuksen suuntaus, joka keskittyy erityisesti tutkimaan tiedostama-
tonta; tämä tiedostamaton saattaa ilmetä esimerkiksi symbolien, metaforien ja metonymian 
mekanismeja hyväksikäyttäen (Korsisaari 2001, 303). 
18 Analyysitekniikka, jossa teosta eritellään järjestelmällisesti ja yksityiskohtaisesti (Hosias-
luoma 2016, 551). 
19 Otavan kirjailijaesittely (2022). 
20 Teoksen kustantajan Gummeruksen käyttämä nimitys. 
21 Pipsa Kostamo (2004) on tutkinut Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksella Tammisen 
tekstilingvistiikkaa pro gradu -tutkielmassaan Poikkeavat elämäkerrat - tutut suomalaiset 
elämät. Elämäkerrallisuus ja koherenssi Petri Tammisen fiktiivisissä elämäkerroissa. 
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suomalainen melankolia (2007), joka tutki unkarilaisten suomen kielen opiskelijoiden ja kir-

jallisuutta opiskelevien kantasuomalaisten tulkintoja ja tulkintaeroja reseptioteorian avulla 

käyttäen pohjatekstinä Tammisen novellia Koti (2002). 

 

Helmisen (63, 2007) tutkimuksen yksinäisyyteen liittyvä löydös oli, että sekä kantasuomalai-

set kirjallisuuden opiskelijat että unkarilaiset suomen kielen opiskelijat vastasivat, että novelli 

Koti konkretisoi elämän varjopuolia, joita olivat yksinäisyys, haaveiden toteutumatta jäämi-

nen ja vieraantuneisuus toisista ihmisistä: ”[…] yksinäisyys mainitaan lähes poikkeuksetta 

kaikissa konkretisaatioissa, ja sitä lähestytään nimenomaan yleisellä tasolla, nykyihmisen on-

gelmana, ei ainoastaan novellin maailmalle ja sen henkilöille ominaisena piirteenä.” Helmisen 

löydökset vahvistivat näkemystä, että Tamminen on yksinäisyydestä kirjoittava kirjailija. 

 

Johanna Suominen (2005) tutkii Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen 

laitoksella Tammista otsikolla Moninkertainen mies: maskuliinisuudet ja kerronta Petri 

Tammisen teoksissa Elämiä, Miehen ikävä, Väärä asenne ja Piiloutujan maa. Suomisen yksi 

löydös on – kuten myös omassa tutkimuksessani huomasin Tammisen romaanien suhteen – 

että yksinäisyyttä ei varsinaisesti mainita, mutta sitä korostetaan ympäristön kuvaamisella. 

Esimerkiksi novellissa Juhannus kaupungissa päähenkilö on itse yksin autiossa kaupungissa, 

kun taas muut ovat kokoontuneet muualla (Suominen 2005, 76). Esikoisteoksessaan Tammi-

sen novellin heterodiegeettinen kertoja toteaa yksinäisyyden olevan osa miehenä olemista:  

 

Miehissä yksinäisyys kuuluu asiaan. Sitä kertyy heihin kuin ikää ja rusketusta. 
Elämästä miesten mieleen jäävät yksinäisyyden hetket. (Tamminen 1997, 48.) 

 

Suominen (2005, 74) arvioi teosten henkilöhahmoja seuraavasti: ”Tammisen miehet eivät ole 

maskuliinisia sankareita, kovia ja tuntemattomia selviytyjiä. He ovat usein surkeita, onnetto-

mia ja yksinäisiä. Yksinäisyydessä he ovat paljaimmillaan, yksin itsensä kanssa, kun mieheyt-

tä ei tarvitse jatkuvasti todistella”. Suomisen havaintoa todistelusta voisi jatkaa siten, että jat-

kuvan todistelun takia teosten henkilöt eivät löydä yhteyttä toisiin – hahmot pohtivat enem-

män sitä, miltä he näyttävät toisten silmissä kuin miltä toisesta tuntuu. Tämä kaikki aiheuttaa 

Tammisen henkilöhahmoissa erillisyyden tunnetta. 

 

Edellä mainittujen lisäksi Tammista on tutkinut Turun yliopistossa Juhani Sirro (2006) pro 

gradu -tutkielmassaan ”Kalamajalla mies on tasapainossa” : maskuliinisuuden representaa-
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tiot Petri Tammisen teoksissa Miehen ikävä, Väärä asenne ja Piiloutujien maa sekä Joensuun 

yliopistossa Annukka Ruotsalainen (2007) pro gradu -tutkielmassaan ”Vierasta ja outo pil-

vennokaretta voi olla sekin, mikä on oudon tuttua” vieraat elementit Rosa Liksomin ja Petri 

Tammisen lyhytproosassa.22 Mielenkiintoinen huomio liittyy siihen, että erityisesti Tammisen 

teosten maskuliinisuuden representaatiot ovat kiinnostaneet tutkimusaiheena. 

                                                
22 Sirron ja Ruotsalaisen pro gradu -tutkielmista ei ole saatavilla elektronisia versioita, joten 
ne mainitaan ainoastaan aihevalinnan osalta. 
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2 YKSINÄISYYSTUTKIMUS JA YKSINÄISYYS KIRJALLISUUDESSA 

Tutkielmani toinen pääluku käsittelee yksinäisyyden paikkaa kirjallisuuden traditiossa sekä 

yksinäisyystutkimusta. Yksinäisyys määritetään olemassaolon yhdeksi muodoksi ja samalla 

tutkitaan ja verrataan yksinäisyyttä kokemuksena yksin olemiseen, eksistentialistiseen yksi-

näisyyteen sekä sivullisuuteen. Täydennän luvussa yksinäisyyden määritelmää niin kasvatus-

tieteellisen, sosiologian ja lääketieteiden yksinäisyystutkimuksien avulla sekä syvennyn 

enemmän sosiaaliseen ja emotionaaliseen yksinäisyyteen. Lopuksi esittelen psykoanalyyttisen 

teoriakehikon, jota tutkielman empiriavaiheessa täydennetään. 

2.1 Eksistentiaalinen yksinäisyys kirjallisuuden traditiossa 

Kirjallisuustiede on tutkinut olemassaolon muotoja – yksinäisyyttä, yksin olemista sekä sivul-

lisuutta – eksistentialismin näkökulmasta, esimerkiksi Tove Janssonin muumihahmojen kon-

tekstissa23. Korhonen (2011, 130) käyttää muumien olemassaoloa tutkiessaan eksistentiaalifi-

losofista määritelmää, jossa ”meidät on tuomittu vapauteen, ahdistukseen ja kodittomuuteen” 

ja viittaa Heideggerin termiin Dasein24, joka tarkoittaa ”siellä olemista”. Eksistentialismin 

popularisoivat erityisesti Sartre ja Camus tuotannoillaan, kuten Wilson (2007, 20) toteaa kir-

jallisuuden eksistentialismia käsittelevässä teoksessaan Sivullinen ihminen (1956/2007). 

 

Kirjallisuustieteiden tieteen kannalta on tärkeä erottaa termit: eksistentialismi on osa eksis-

tenssifilosofiaa, vaikka kaikki eksistenssifilosofia ei ole eksistentialismia (Lehtinen, 2002, 

16). Sartre (1965, 12) toteaa, että on sekä uskovaisia että ateistieksistentialisteja, joille kum-

mallekin yhteistä on, että he ”sanovat olemassaolon olevan ennen olemusta, essentiaa.” Eksis-

tentiaalisia kysymyksiä on käsitelty jo ennen termin keksimistä – hyvänä esimerkkinä toimii 

Blaise Pascalin fragmentti postuumisti julkaistusta teoksesta Pensées (1670): 

 
                                                
23 Katso tähän liittyen esimerkiksi: Laajarinne, Jukka (2009) Muumit ja olemisen arvoitus, 
Valkeajoki, Sari (2003) ”Sivullisuudesta perheyhteyteen. Henkilökuvaus ja eksistentialismi 
Muumi-kirjoissa” teoksessa Romaanihenkilön muodonmuutoksia.  Kuusi  kirjoitusta henkilö-
kuvauksesta, sekä Korhonen, Kuisma (2011) ”Muumipeikko ja Mörkö” teoksessa Lukemisen 
yhteisö. 
24 Martin Heideggerin eksistentialismia käsittelevässä klassikkoteoksessa Oleminen ja aika 
(1927/2000) Dasein on jätetty jossain suomennoksissa kääntämättä termin monitulkinnalli-
suuden vuoksi. Uusimman suomennoksen esipuheessa Reijo Kupiainen (2000, 7) on kääntä-
nyt Daseinin ”täällä oloksi”. 
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Kun ajattelen elämäni lyhyttä kestoa nieltynä ikuisuuteen, joka tulee sekä ennen 
että jälkeen, memoria hospitis unius diei praetereuntis25, se pieni tila, jonka täy-
tän ja voin nähdä sen nielaistuna äärettömiin tiloihin, joista en tiedä mitään ja 
jotka eivät tiedä minusta mitään, olen kauhuissani ja ihmettelen, kuinka olen en-
nemmin täällä kuin siellä, tai tässä ennemmin kuin sitten. Kuka heitti minut tän-
ne? Kenen määräyksestä tai suunnitelmasta juuri tämä paikka ja aika määräytyi 
minulle? (Pascal 1670/202226, suom. MH.) 

 

Sartre (1965, 12) toteaa teoksessaan Eksistentialismi on humanismia, että eksistentialismista 

on tullut muotisana – lähes kaikkia kirjailijoita pidetään eksistentialisteina. Termin suosioon 

vaikutti Camus’n Sivullisen (1942) menestys, mutta myös kertomuksen hyväksikäyttäminen: 

eksistentiaalifilosofia täydentyi kertomuksen jännityksellä – Guido Ruggiero jopa luonnehti 

”eksistentialismin käsittelevän elämää trillerin tavoin” (Wilson 2007, 20). Myös Tamminen 

voidaan luokitella eksistentiaaliseksi kirjailijaksi, koska hän kuvaa yksinäisyyttä yhtenä ole-

misen muotona ja samalla siihen liittyviä asioita, kuten ahdistusta ja kuolemanpelkoa. 

 

Sartre (1965 13–14) määritteli eksistentialismin ensimmäisen periaatteen siten, että ”ihminen 

on vain sitä, mitä hän itsestään tekee”, koska ”ihminen on, ei ainoastaan sellainen miksi hän 

itsensä käsittää, vaan myös sitä mitä tahtoo olla, sellainen minä hän itseään pitää ollessaan 

olemassa…” Sartren mukaan ihminen on radikaalisti vapaa. Yksinäisyystutkimus puolestaan 

korostaa sitä, että kukaan ei vapaaehtoisesti valitse yksinäisyyttä – Junttila (2018, 21) jopa 

erityisesti nostaa ongelmaksi ”yksinäisyys on henkilön oma vika” -ajattelun, jossa vastuu yk-

sinäisyyden valinnasta sysätään yksinäiselle. 

 

Eksistentiaalinen yksinäisyys – erityisesti sen sivullisuuden muodossaan – onkin erotettava 

yksinäisyydestä, jota käytän tutkimuksessani. Yksinäisyystutkimuksen mukaan yksinäinen 

tahtoisi ystäviä, mutta hän jää sivuun esimerkiksi siksi, että tulkitsee sosiaalisia tilanteita vää-

                                                
25 Memoria hospitis unius diei praetereuntis eli ”muisto matkalaisesta, joka yöpyi vain yhden 
yön.” Pascal viittaa tässä Raamattuun (2022): "Sinä Israelin toivo, sen vapahtaja ahdingon 
aikana, minkä tähden sinä olet kuin muukalainen maassa, kuin matkamies, joka poikkeaa ma-
jaan vain yöpyäksensä?" (Jeremia, 14:8.) 
26 Quand je considère la petite durée de ma vie absorbée dans l’éternité précédente et suivan-
te, memoria hospitis unius diei praetereuntis, le petit espace que je remplis et même que je 
vois abîmé dans l’infinie immensité des espaces que j’ignore et qui m’ignorent, je m’effraie et 
m’étonne de me voir ici plutôt que là, car il n’y a point de raison pourquoi ici plutôt que là, 
pourquoi à présent plutôt que lors. Qui m’y a mis ? Par l’ordre et la conduite de qui ce lieu et 
ce temps a‑t‑il été destiné à moi? (Pascal 1680/2022.). 
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rin. Sivullinen puolestaan jättäytyy sivuun ja hänen toimintaansa voi leimata välinpitämättö-

myys, josta esimerkkinä Wilson antaa Albert Camus’n Sivullisen (1947) alun: ”Äiti kuoli tä-

nään. Tai ehkä eilen. Sain vanhainkodista sähkeen: ’Äiti kuollut. Hautaus huomenna. Osanot-

tomme.’ Samantekevää. Ehkä se tapahtui eilen.” (Camus 1947/2017, 7.) Sivullisen Meursault 

on teoksessa paljon yksin – jopa vankilasellissä – mutta suhtautuu siihen välinpitämättömästi. 

 

Tämä vuoksi tutkielmassani olenkin pyrkinyt ennemmin tutkimaan henkilöhahmojen keski-

näisiä suhteita sekä kerronnassa ja näkökulmahenkilöissä representoituvaa yksinäisyyttä kuin 

eksistentialistia kysymyksiä. Tutkielmani keskittyy nimenomaisesti yksinäisyyteen ja siinä 

käyttämäni termit ovat psykoanalyyttisia, joita on käytetty enemmän kasvatustieteissä ja so-

siologiassa. Kirjallisuudentutkimuksessa paljon käytetty eksistentialismi kulkee tutkimuksen 

rinnalla, varsinkin siinä mielessä, että yksinäisyyteen liittyvä ahdistus ja kodittomuuden tunne 

ovat eksistentialismin teemoja. Olen erotellut eksistentialistisen yksinäisyyden, yksinäisyyden 

ja yksin olemisen eri kategorioihin, koska ne ovat erilaisia olemisen muotoja.  

 

Eksistentialistisessa yksinäisyydessä yksinäisyyden kipu liittyy olemassaoloon ja siihen, että 

on yksin maailmassa. Emotionaalisessa yksinäisyydessä yksinäisyyden kipu puolestaan voi 

johtua siitä, että ei koe olevansa henkisesti yhteydessä toisen ihmisen kanssa. Tämän lisäksi 

yksinäisyyttä voisi käsitellä myös yhteiskunnan kautta. Esimerkiksi Karkama (1994, 192) 

esittää, että suoritusyhteiskunnassa subjektille jää valittavaksi kolme vaihtoehtoa: ”yksilön on 

joko annettava periksi ja pelattava peliä annettujen sääntöjen mukaan, paettava omaan yksi-

näisyytensä tai muutettava kriisikokemus toiminnaksi” (kursivointi lisätty). Tutkielmassani 

yhteiskunnan roolin käsitteleminen jää vähemmälle huomiolle. 

 

Siinä missä Sartren mukaan sivullisuus oli sivuun jättäytymistä, kirjallisuudentutkimuksessa 

on esitetty viime aikoina näkökulmaa, jossa yhteisö antaa kaikille tilaa toteuttaa itseään me-

nettämättä sidettään. Korhonen (2011, 124) antaa tästä esimerkin Muumikirjojen kontekstissa: 

”Muumipappa saa rauhassa vetäytyä kammioonsa kirjoittamaan, Niisku verstaaseen nikka-

roimaan, Nuuskamuikkunen matkoilleen, ja Pikku Myykin vaeltelee missä milloinkin haluaa, 

mutta yhteys heidän välillään ei koskaan katkea.” Yksinäisyystutkimuksen termein henkilö-

hahmot eivät ole emotionaalisesti yksinäisiä, vaikka ovatkin sillä hetkellä yksin.  
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2.2 Yksinäisyyden ja yksin olemisen ero 

Yksinäisyys on eri asia kuin yksin oleminen. Junttila (2015, 19) erottaa nämä siten, että yksin 

oleminen viittaa fyysiseen etäisyyteen, kun taas yksinäisyys henkiseen erillisyyteen. Yksinäi-

syyttä on akateemisesti tutkittu kokemuksena, mutta esseistiikassa sitä on tutkittu myös tun-

teena. Mijuskovicin (30, 2012) mukaan yksinäisyys on pelon muoto: siinä vaiheessa, kun ih-

misen ”sisäinen tarkkailija” (spectator) havaitsee olevansa yksin, hän tuntee yksinäisyyttä. 

Näkökulma perustuu Platonin dialogiin nimeltä Theaitetos (engl. Theaetetus), jossa Sokrates 

määrittelee tietoisuuden sielun sisäiseksi dialogiksi: 

 

Sokrates: Kun puhut ”ajattelusta”, tarkoitatko samaa kuin minä? 
Theaitetos: Mitä tarkoitat sillä? 
Sokrates: Keskustelua, jota sielu käy itsensä kanssa tarkastelunsa alla olevista 
asioista. (Plato, 1992, 65, suom. MH.27) 

 

Envall tarjoaa esseessään Yksin (2020, 40) yksinäisyydelle aforismimaisen määritelmän: ”Yk-

sinäisyyden voi kuvata ja määritellä vain negaation kautta – se on poissaoloa paikalla, johon 

kaivataan läsnäoloa.” Envall perustelee ajatustaan yksinäisyyden paradoksilla, joka mukaan 

seurassa voi tuntea yksinäisyyttä, kun taas yksin ollessaan voi olla tuntematta yksinäisyyttä. 

Yksinäisyydentutkijat ovat ratkaisseet tämän paradoksin erottamalla toisistaan sosiaalisen ja 

emotionaalisen yksinäisyyden. Seurassa yksinäisyyttä tunteva ei ole fyysisellä etäisyydellä 

yksinäinen, mutta emotionaalisesti yksinäinen hän voi olla. 

 

Yksinäisyyden tutkijat määrittelevät yksinäisyyden negatiiviseksi psyykkiseksi olotilaksi, 

jossa ihminen kokee ahdistusta määrällisesti tai laadullisesti puutteellisista ihmissuhteista. 

Yksinäisyys saa erilaisia määritteitä sen mukaan nähdäänkö se asiana, olotilana vai kokemuk-

sena ja onko tutkijan näkökulma sosiologinen, lääketieteellinen, evoluutiopsykologinen vai 

kasvatustieteellinen (Junttila 2015, 13.) Yksinäisyyden voi jakaa monella tavalla osiin, mutta 

yksi perinteisimmistä tavoista on jakaa yksinäisyys kahteen: subjektiiviseen ja objektiiviseen 

yksinäisyyteen (Saari 2016, 11–18). 

 

                                                
27 Sokrates: Now by ”thinking” do you mean the same as I do? Theatetus: What do you mean 
by it? Socrates: A talk which the soul has with itself about the objects under its con-
sideration. (Plato 1992, 65.) 
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Subjektiivinen yksinäisyys tarkoittaa yksilön toteutumatonta, tunneperustaista tarvetta hakeu-

tua toisten ihmisten seuraan. Sen määritteleminen on yksilökohtaista ja tutkiminen luonteel-

taan laadullista. Objektiivinen yksinäisyys puolestaan tarkoittaa sosiologista eristyneisyyttä, 

joka on yhteydessä sosiaalisten suhteiden määrään kvantitatiivisesti. Sosiologista eristeisyyttä 

tutkittaessa arvioidaan vuorovaikutusten määrää esimerkiksi ystävien, sukulaisten ja naapu-

reiden kanssa tai osallistumista yhdistystoimintaan, työ- ja opiskelupaikan järjestämiin tilai-

suuksiin ja erilaisiin joukkotapahtumiin (Saari 2016, 11–18.) 

 

Saaren jako alleviivaa sosiologian ja kirjallisuustieteiden vahvuuksia siinä, mitä eri tieteen-

aloilla on annettavana yksinäisyystutkimukselle: subjektiivista yksinäisyyttä voidaan tutkia 

parhaiten kvalitatiivisella tutkimuksella, jossa myös kirjallisuudentutkimus on vahvimmillaan. 

Objektiivisen yksinäisyyden tutkimiseen sopii taas paremmin sosiologinen näkökulma – esi-

merkiksi kuinka monta ystävyyssuhdetta suomalaisella on kvantitatiivisesti verrattuna vaik-

kapa italialaiseen henkilöön ja millaisiin taloudellisiin vaikutuksiin tämä ero ystävien luku-

määrässä mahdollisesti johtaa. 

2.3 Yksinäisyystutkimuksen historiaa 

Yksinäisyyttä tarkasteli tieteellisestä näkökulmasta ensimmäisenä psykoanalyytikko Frieda 

Fromm-Reichmann vuonna 1959 postuumisti julkaistussa artikkelissa Loneliness. Kehitys-

psykologi John Bowlby (1907–1990) jatkoi Fromm-Reichmannin ajatusten pohjalta yksinäi-

syyden määrittelyä ja rakensi ilmiölle varhaisiin vuorovaikutussuhteisiin perustuvan teoreetti-

sen pohjan. Bowlbyn työhön tukeutui vuorostaan sosiologi Robert Weiss, joka julkaisi vuon-

na 1973 sittemmin yksinäisyystutkimuksen klassikkoteokseksi julistetun teoksen Loneliness: 

The Experience of Emotional and Social Isolation. (Junttila 2016, 52–54.) 

 

Suomessa yksinäisyyttä on tutkittu erityisesti suhteessa kokijan ikään. Niina Junttila on tutki-

nut nuorten ja lasten yksinäisyyttä väitöskirjassaan Social competence and loneliness during 

the school years – Issues in assessment, interrelations and intergenerational transmission 

(2010); Elisa Tiilikainen puolestaan vanhuuksien kokemaa yksinäisyyttä väitöskirjassaan: 

Yksinäisyys ja elämänkulku : Laadullinen seurantatutkimus ikääntyvien yksinäisyydestä 

(2016). Tiilikainen on kirjoittanut myös tietokirjan Jakamattomat hetket – yksinäisyyden ko-

kemus ja elämänkulku (2019), jota käytän paljon lähteenä tutkielmassani. 
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Cacioppo (2008, 28) päätyy yksinäisyyden klassikkoteoksessa28 Loneliness – Human Nature 

and the Need for Social Connection (2008) siihen, että yksinäisyys on sosiaalisen yhteyden 

puutetta, kyvyttömyyttä kohdata toinen tai olla osa yhteisöä. Vuorovaikutuksen tärkeyttä ko-

rostaa myös Tiilikainen (2016, 20), joka nostaa Robert Weissin (1973) vuorovaikutusteorian 

tärkeimmäksi teoreettiseksi lähtökohdaksi. Weiss jakoi ensimmäisenä yksinäisyyden emotio-

naaliseen ja sosiaaliseen yksinäisyyteen29 ja painotti yksinäisyyden kokemuksen olevan yksi-

löiden kesken erilaista. Myös Tiilikainen painottaa relationaalista lähestymistapaa: 

 

Ajattelen yksinäisyyden olevan parhaiten ymmärrettävissä relationaalisena eli 
erilaisiin suhteisiin sidottuna kokemuksena. Jotta ihminen voi kokea olevansa 
yksinäinen, hänen on vähintäänkin oltava tietoinen siitä, mitä merkitykselliset 
ihmissuhteet, yhteys muihin ihmisiin tai kuuluminen yhteisöön merkitsee. (Tii-
likainen 2018, 23.) 

 

Lähemmäs kirjallisuudentutkimusta yksinäisyystutkimuksessa pääsee yksinäisyydestä kerto-

vat tekstit ja niiden tutkimus. Tutkitut tekstit eivät ole lajityypiltään selvästi kaunokirjallisia30, 

vaan esimerkiksi nuorten palstoille kirjoitettuja tai kirjoituskilpailuihin lähettyjä omakohtaisia 

tekstejä. Jukka Kangasniemi tutki väitöskirjassaan Yksinäisyyden kokemisen avainkomponen-

tit Yleisradion tekstitelevision Nuorten palstan kirjoituksissa tekstien yksinäisyyden asteita ja 

Kimmo Jokinen (2005) julkaisi teoksen nimeltä Yksinäisten sanat. Kirjoituksia omasta tilasta, 

erillisyydestä ja yksinäisyydestä. 

 

Daniel Perlman ja Anna Peplau (1984) kokosivat aikaisemmissa sosiaalitieteellisissä tutki-

muksessa käytettyjä yksinäisyyden määritelmiä ja muodostivat niiden perusteella yhteenve-

don yksinäisyyden tyypillisistä piirteistä. Heidän mukaansa 1) yksinäisyys on seurausta sosi-

aalisten suhteiden vajeesta tai puutteesta, 2) yksinäisyys on subjektiivinen kokemus, joka ei 

tarkoita samaa kuin objektiivisesti havaittava sosiaalinen eristäytyminen ja 3) yksinäisyys on 

epämiellyttävä ja satuttava kokemus (Tiilikainen 2016, 20.) Näistä seuraa fMRI-laitteilla ha-

vaittavissa olevaa kipua, jota Cacioppo selittää seuraavasti: 

 

                                                
28 Chicagon yliopiston professoria John Cacioppoa pidetään yleisesti yksinäisyystutkimuksen 
tärkeimpänä kansainvälisenä huippututkijana (Saari 2016, 11.) 
29  Termit englanniksi: ”loneliness of emotional isolation” ja ”loneliness of social isolation”. 
30 Joskin kirjallisuuden antiessentiaaliset määritelmät ovat joustavat. Kts. esim. Korhonen 
(2001, 18): ”Tekstistä tekee kirjallisuutta pikemminkin meidän lähestymistapamme kuin mi-
kään kirjasta objektiivisesti erotettavissa oleva ominaisuus.” 
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Fyysinen kipu suojaa yksilöä fyysisiltä vaaroilta. Sosiaalinen kipu, joka tunne-
taan myös yksinäisyytenä, kehittyi samanlaisesta syystä: se suojeli yksilöä vaa-
ralta jäädä eristetyksi. Esi-isämme olivat riippuvaisia sosiaalisista siteistä, jotka 
toivot turvaa sekä mahdollistivat omien geenien onnistuneen monistamisen. He 
saivat jälkeläisiä, jotka puolestaan elivät tarpeeksi kauan lisääntyäkseen. Yksi-
näisyyden tunteet kertoivat heille, milloin nämä suojaavat rakenteet olivat vaa-
rassa tai puutteellisia. (Cacioppo, 2018, 7, suom. MH.31) 

 

Yksinäisyys siis kehollistuu; se tuottaa samanlaista tuskaa kuin fyysinen kipu. Evoluution 

näkökulmasta yksinäisyyden kokemuksen katsotaan toimivan samalla mekanismilla kuin esi-

merkiksi nälän, janon tai kylmyyden tunne, jotka saavat ihmisen suuntaamaan huomionsa 

kielteisiin asiaintiloihin ja etsimään niihin ratkaisua. Seuraa kaipaava ihminen kiinnittää ensi-

sijaisesti huomionsa ympärillä oleviin sosiaalisiin tilanteisiin ja sosiaalisten suhteiden mah-

dollisuuksiin, mutta samalla hän vaistomaisesti ottaa huomioon myös mahdolliset vaaratilan-

teet. (Junttila 2015, 15–16.) 

 

Saaren (2016, 14) mukaan yksinäisyys voidaan jakaa kahteen perusmuotoon, joista toinen on 

koettu yksinäisyys (loneliness) ja sosiaaliseen suhteiden vähäisyyttä mittaavaan sosiaaliseen 

eristyneisyyteen (social isolation). Kirjallisuustiede sopii erityisesti koettuun yksinäisyyteen, 

koska narratologian kautta voidaan tutkia, miten teoksessa yksinäisyys sanoitetaan. Sen sijaan 

sosiaalisen eristyneisyyden tutkimus on enemmän kvantitatiivista, koska siinä esimerkiksi 

tutkitaan päivittäisiä vuorovaikutusten määriä. Saaren esimerkin mukaan tutkittavalta voidaan 

vaikkapa kysyä: ”Onko sinulla ketään, jolle voit kertoa yksityisimmät asiasi?” 

2.4 Psykoanalyyttinen teoriakehikko yksinäisyyteen 

Seuraavaksi esittelen teoriakehikon, joka toimii apuvälineenä havainnollistaessani Tammisen 

teoksista löytyvää yksinäisyyttä. Teoriakehikko sisältää neljä vaihetta, jotka ovat: 1) Suunni-

telma siitä, mitä yksilö aikoo tehdä, 2) Teko, jonka yksilö oikeasti tekee, 3) Narratiivi siitä, 

mitä yksilön mielestä tapahtui ja 4) Narratiivinen identiteetti, joka on peräisin kokemuksista 

                                                
31 Physical pain protects the individual from physical dangers. Social pain, also known as 
loneliness, evolved for a similar reason: because it protected the individual from the danger of 
remaining isolated. Our forebears depended on social bonds for safety and for successful rep-
lication of their genes in the form of offspring who themselves survived long enough to re-
produce. Feelings of loneliness told them when those protective bonds were endangered or 
deficient. (Cacioppo 2018, 7.) 
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ja niistŠ tehdyistŠ narratiiveista. Teoriakehikon ensimmŠisessŠ ja toisessa vaiheessa tarkaste-

lun kohteena on se, mitŠ nŠkškulmahenkilš aikoo tehdŠ, mitŠ kertomuksessa oikeasti tapah-

tuu ja onko nŠillŠ kahdella ristiriitaa. Kolmannessa ja neljŠnnessŠ vaiheessa tarkastelen, mil-

lainen narratiivi tapahtuneesta muodostuu ja miten se vaikuttaa narratiiviseen identiteettiin. 

 

Kuten aiemmin tutkielmassani huomautin: kirjallisuustieteiden ja yksinŠisyystutkimuksen 

vŠlissŠ on tutkimusaukko. TŠten on perusteltua luoda psykoanalyyttinen teoriakehikko siitŠ, 

miten yksinŠisyys psykologisesta nŠkškulmasta ilmenee. Arvioidessani teoriakehikkoani 

hyšdynnŠn erityisesti Carl Rogersin (1902Ð1987), Leon Festingerin (1919Ð1989), Pierre 

Bourdieun (1930Ð2002) ja Paul RicÏurin (1913Ð2005) teorioita, kŠsitteitŠ ja ajatuksia. Tut-

kielman lukijan on hyvŠ huomata, ettŠ teoriakehikko ei itsessŠŠn lisŠŠ tai vŠhennŠ yksinŠi-

syyttŠ, mutta voi auttaa ymmŠrtŠmŠŠn sitŠ. Rogersin, Festingerin, Bourdieun ja RicÏurin teo-

riota peilaava teoriakehikko nŠyttŠŠ ilman tutkimustekstin lšydšksiŠ seuraavalta: 

 

 

 
 

KUVIO 1. TEORIAKEHIKKO YKSIN€ISYYDEN TUTKIMISEEN  

 

Teoriakehikossa itse tapahtuma on suunnitelman ja narratiivin vŠlissŠ. Yksilš suunnittelee 

tekemisiŠŠn ja jŠlkikŠteen keksii tapahtuneesta narratiivin. Narratiivin luomisessa on se vaara, 

Mitä	  aion	  tehdä	  
(suunnitelma)	  

Mitä	  teen	  
(tapahtuma)	  

Narra5ivi	  siitä,	  
mitä	  tein	  (tarina)	  

Narra5ivinen	  
iden5tee8	  
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että tarinaan lisätään jotain, mitä siinä ei ole (valemuistot) sekä poistetaan jotain oleellista 

ristiriitaiseksi tai vähemmän tärkeäksi koettua. Bourdieu (1998, 69) kirjoittaa narratiivista 

seuraavasti: ”Tietyt tapahtumat valitan kokonaisaikomuksen mukaisesti merkitseviksi ja nii-

den välille rakennetaan yhteyksiä, jotka oikeuttavat niiden olemassaolon ja pitävät niitä koos-

sa.” Festingerin (1957, 3) määrittelyn mukaan kognitiivisella dissonanssilla viitataan tilantee-

seen, jossa yksilö joutuu ajattelunsa takia ristiriitaan. Tätä ristiriitaa yksilö pyrkii vähentä-

mään, koska hän pyrkii toiminnassaan konsistenssiin, eli sisäiseen johdonmukaisuuteen. 

 

Yksilö voi tehdä suunnitelmansa ideaaliminänsä mukaisesti, mutta huomaa, että oikea minä ei 

pysty toimimaan tilanteessa idealiminän vaatimusten mukaisesti. Rogersin inkongruenssiteo-

rian mukaan ihminen ahdistuu, mikäli minän ja ideaaliminän välillä ilmenee inkongruenssia.  

(Saarinen, Ruoppila & Korkiakangas. 1991, 79–82.) Kognitiivista dissonanssia ihminen pyr-

kii paikkaamaan narratiivin avulla, inkongruenssi ideaaliminän ja minän välillä puolestaan 

aiheuttaa ahdistusta. Narratiivi helpottaa tapahtuneen muistamista. Narratiiveista puolestaan 

muodostuu se, mitä teoriakehikossa kutsutaan narratiiviseksi identiteetiksi. josta esimerkkinä 

voisi olla johtopäätös ”olen ujo ja yksinäinen ihminen”.  

 

Ricœur (1991, 73) esittelee esseessään Narrative identity kolme oletusta narratiiviselle identi-

teetille: a) tieto on itsessään tulkintaa b) tulkinta itsessään löytää narratiivin omalla vuorollaan 

merkeistä ja symboleista, joista se tekee sovituksen c) tämä sovitus lainaa sekä historiasta, 

elämäntarinasta sekä fiktiosta. Ricœurin ajatuksen mukaan: ”kertomalla elämän, jonka kirjai-

lija en ole, teen itsestäni sen yhteiskirjoittajan antamalla sillä merkityksen.32” Ricœurin narra-

tiivisen identiteetin oletukset auttavat löytämään sen yhteisen tilan, jossa yksinäisyystutkimus 

ja kirjallisuudentutkimus kohtaavat. Yhteinen tekijä on subjekti, joka kertoo tarinaa: 

 

Analyysi ohjaa rakentamaan elämänkaaren. Se on sarja saman toimijan perättäi-
siä asemia tilassa, joka on alituisen kehityksen ja jatkuvien muodonmuutosten 
alaisena. Elämän voi ymmärtää sarjaksi ainutlaatuisia ja itsessään riittäviä pe-
räkkäisiä tapahtumia, joita ei sido toisiinsa kuin yhteys ”subjektiin” jonka pysy-
vyys ei varmasti ole kuin erisnimen pysyvyyttä. (Bourdieu 1998, 75.) 

 

Junttila (2018, 107) on tutkinut ostrakismia eli ulkopuoliseksi jäämisen kokemusta tutkimalla 

torjutuksi tulemista. Esimerkkinä tästä voisi olla, että muut kääntävät selän henkilölle, joka 

                                                
32 ”By narrating a life of which I am not the author as to existence, I make myself its coauthor 
as to its meaning,” says Ricœur. (Huskey 2009, 122–123, suom MH.) 



23 

 
 

tulee paikalle tai eivät kerro asioita. Tapahtuma ja siitä myöhemmin kerrottava narratiivi 

poikkeavat toisistaan – narratiiviin sekoittuu esimerkiksi usein tulkintaa siitä, mistä asiat joh-

tuivat. Voi jopa olla, että muiden torjunnaksi tulkitut eleet eivät liittyneet havainnoijaan mi-

tenkään. Ricœuria mukaillen: vaikka henkilö ei ole elämänsä kirjailija, hän voi olla sen kerto-

ja. Jossain määrin johtopäätökset, kuten ”ihmiset eivät halua olla kanssani” ovat aina tulkin-

nanvaraisia. Tätä tulkintaa voidaan tutkia teksteissä narratologian keinoin.  

 

Narratologian metodologiat ja työkalut mahdollistavat yksinäisyyden representaatioiden ha-

vainnollistamisen tekstistä – esimerkiksi määrittelemällä teoksen narraatiokeskuksen33 saa-

daan selville tekstin fokalisoija, jonka narratiiveja, kognitiivisia dissonansseja sekä inkong-

ruenssi ideaaliminän ja minän välillä voidaan tutkia. Emotionaalista yksinäisyyttä voidaan 

tutkia vertailemalla tämän fokalisoijan tulkintaa tapahtumista vertailemalla siihen, miten yk-

sinäisyystutkimuksen mukaan yksinäinen tulkitsee maailmaa.34 Sosiaalista yksinäisyyttä voi-

daan puolestaan tutkia selvittämällä fokalisoijan suhteet ja analysoimalla niiden laatua psyko-

analyyttisin menetelmin. 

2.5 Yksinäisyys kirjailijoiden esseiden aiheena 

Sosiologisesta ja kasvatustieteellisestä näkökulmasta yksinäisyys on nähty siis usein haitalli-

sena kokemuksena, mutta kirjailijat ovat yksinäisyyden yhteydessä puhuneet erityisesti sen 

hyvistä puolista. Tätä näkemystä puoltaa esimerkiksi Mika Waltari esseessään Yksinäisyydes-

tä (1958, 32–48), jossa hän hahmottelee yksinäisyyttä luovan työn kannustajana. Waltari ih-

mettelee, miksi hän näkee ajassaan paljon yksinäisyyden pelkoa: ”Yksinäisyys on kuuntele-

mista. Yksinäisyys herkistää ottamaan vastaan kaiken mikä liikkuu ajassa.” Onkin muistetta-

va, että yksinäisyyden voi nähdä myös hedelmällisenä tilana. 

 

                                                
33 Genetten (1986, 189) termi “focus of narration” voitaisiin suomentaa myös “narration kes-
kukseksi”. Mielestäni parempi suomennos on kuitenkin narraatiokeskus; aivan kuten “keit-
tiöpöytä” ilmaisee enemmän käyttötarkoitustaan kuin paikkaa korostava “keittiön pöytä”. 
34 Rimmon-Kenan (1991, 92) näkee fokalisaation Genettea laajemmassa perspektiivissä, jossa 
se ei rajoitu pelkästään näköaistiin. Tutkielmassani suosin näkemystä, jossa fokalisaatioon 
liittyy myös kognitiivinen, emotiivinen ja ideologinen perspektiivi. 
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Useat kirjailijat ovat alleviivanneet yksinäisyyden, oman työhuoneen35 ja rauhan tärkeyttä 

luovalle työlle. Eeva-Liisa Manner kirjoitti kirjeissään36: ”Niin kauan kuin kapinoin sielun 

parantumatonta yksinäisyyttä vastaan ja toivon voivani parantaa sen, olen sairas; mutta kun 

myönnän sen, en koekaan sitä enää lohduttomana, vaan yksinäisyys saa lääkkeensä yksinäi-

syydestä itsestään, tapahtuu armo, heikkoudesta tulee vahvuus.” Toisaalta esseissä on myös 

tuotu esille, että kenties yksinäinen suomalainen on myytti, kuten Markku Envall teoksessaan 

Kylmää kynäsotaa ja muita esseitä (2020) kirjoittaa: 

 

Onko Suomi yksinäisten maa, vastakohta muille maille? Suomessa kaikki näyt-
tää suomalaiselta, mutta Suomen erilaisuus on hatara oletus, ellei se perustu ver-
tailevaan tutkimukseen. Suomalainen yksinäisyys on vanha oppi ja usko, ellei 
myytti. Olemme eläneet pitkien välimatkojen maassa, täällä on täytynyt selviy-
tyä yksin. Mutta Suomi on myös yhdistysten luvattu maa. Tietenkin niiden pe-
rustaminen saattaa johtua yksinäisyydestä, ne saattavat olla sitä hoitava vastalii-
ke. (Envall 2020, 47–48.) 

 

Envallin argumentaatiota puoltaa se, että yksinäisyys ei ole teemana tuntematon maailmankir-

jallisuudessa. Erilaista suhtautumista yksinäisyyteen voi kuitenkin löytää esimerkiksi siitä, 

mistä sana on johdettu. Esimerkiksi ruotsin sana ensamhet on johdettu sanasta einsam. Rans-

kan solitaire palautuu puolestaan latinan sanaan solus, joka tarkoittaa ainoaa tai yksinäistä. 

Tutkielmassani esiteltyä Saaren toimittamaa teosta Yksinäisten Suomi Envall (2020, 45) kriti-

soi näköalattomuudesta: ”kirjoittajien näkökulma on lähes poissulkevan sosiologinen, he tut-

kivat yksinäisyyttä yhteiskunnallisena häiriötilana, jonka korjaamiseksi he etsivät keinoja”.  

 

Kirjallisuus on keino käsitellä yksinäisyyteen liittyviä tunteita, kuten pelkoa jäädä yksin ulko-

puoliseksi. Harold Bloom (2005, 4) pohtii, mikä Daniel Defoen Robinson Crusoessa viehättää 

erityisesti lapsilukijoita. Hän päätyy siihen, että Crusoen selviytyminen yksin saarella on jän-

nittävä tapa kohdata lapsilukijan oma salainen haave aikuistumisesta, riippumattomuudesta ja 

itsenäisyydestä. Crusoen kyky taistella yksinäisyyden tunnetta vastaan onnistuneesti on lap-

selle psyykkisesti helpottava kokemus, koska tarina mahdollistaa tavan kohdata pelko yksi-

näisyydestä ja yksin jäämisestä turvallisesti. 

 

                                                
35 Katso esimerkiksi: Woolf, Virginia 1929. A Room of One’s Own. 
36 Manner, Eeva-Liisa & Hökkä, Tuula (toim.) 2006. Kirjoittamisen aika: Eeva-Liisa Manne-
rin kirjeitä 1963–1969. 
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Tutkimukseni kannalta mielenkiintoinen on Petri Tammisen kirjoittama artikkeli yksinäisyy-

den klassikkoteokseksi luettavasta Salingerin teoksesta Sieppari ruispellossa (1951). Tammi-

nen (1995, 586) toteaa päähenkilön hakevan jatkuvasti kontaktia: ”hän avaa keskusteluja ves-

san lavuaarilla ja soittaa aina kun näkee puhelimen”. Suuremmaksi ongelmaksi nousee yhtei-

sön ja yksilön ristiriita, jota ei kuitenkaan ratkaista amerikkalaisilla taikatempuilla, rakastumi-

sella, sankarikuolemalla tai muulla jymymenestyksellä. Lopulta Tamminen summaa havain-

not toteamukseksi: läheisyys on väkivaltaa. 

  

Siepparin perustunne on kohtuuton hellyys. Salinger ei kuvaa yksilön sivulli-
suutta vaan meidän kaikkien yhteistä sivullisuuttamme, loputtomia epäonnistu-
via lähestymisiä. Kukapa ei miettisi, miten ankoille käy talvella kun puiston 
lampi jäätyy, mutta kaikki miettivät sitä eri aikaan – kun Holden ottaa sen pu-
heeksi, toiset katsovat häntä vinoon. Näin se menee, ihmiset rakastavat toisiaan 
unissaan ja erossa olleessaan; läheisyys on väkivaltaa. Holdenia kosketaan kol-
me kertaa: entinen englannin opettaja Antolini alkaa yöllä hipelöidä, koulukave-
ri Stradlater ja hotellin hissipoika Maurice iskevät turpaan. (Tamminen 1995, 
585.) 

 

Analysoidessaan tällä tavoin Salingerin kirjaa Tamminen antaa myös avaimen omien kirjo-

jensa tutkimiseen. Samaan aikaan kun tutkin, miten kerronta käsittelee yksinäisyyden tunte-

muksia ja mitä dialogista ilmenee, samalla sivusta on seurattava myös sitä, mikä jää kertomat-

ta; mikä todetaan implisiittisesti. Tarkkailuun on nostettava myös kohtaamisten ja esimerkiksi 

kosketusten sävy. Kirjallisuustieteissä on käytetty termiä implikaatio37, jossa epäsuorasti ker-

rotaan tai annetaan vihje tulevasta. Löysin Tammisen teoksista useita implikaatioita yksinäi-

syyteen – näitä tuloksia esittelen seuraavassa luvussa. 

                                                
37 Hosiasluoma (2016, 354) käyttää termiä implikaatio tarkoittamaan epäsuorasti ilmaistua 
asiaa, joka vihjaa tulevasta – klassinen esimerkki tästä on myrkyn sekoittaminen viiniin Ham-
letin viimeisessä näytöksessä. 
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3 KOHDETEOSTEN ESITTELY: ”YKSINÄISYYS ON PELON MITTAYKSIKKÖ” 

Tutkielmani kolmannessa pääluvussa esittelen tutkimuksen kohteena olevat Petri Tammisen 

teokset. Tässä teoriapohjaisessa luvussa tarkastelen tekstejä erityisesti kirjallisuudentutkimuk-

sen kautta. Lajimäärittely, rakenneanalyysi sekä teosten juonien ja teemojen avaaminen anta-

vat pohjan myöhemmin seuraavalle analyysivaiheelle. Tutkin tutkielmassani yksinäisyyden 

representaatioita kerronnassa, joten on tärkeää määritellä teosten kertojatyypit ja heidän suh-

teensa jokaisesta teoksesta löytyvään yksinäiseen näkökulmahenkilöön. Lopuksi kerään tut-

kimuskohteeni henkilökategoriat yhteen havainnollistavaan taulukkoon.  

3.1 Kohdeteosten lajimäärittely 

Fowlerin (1982, 38–41) lajiteorian mukaan jokaisella kirjallisuudenlajilla on oma joukko gen-

reen vakiintuneita piirteitä; samanlainen lajirepertuaari muodostaa sukulaissuhteen toisiinsa, 

josta muodostuu genre. Tammisen teoksista Väärä asenne, Enon opetukset, Rikosromaani ja 

Mitä onni on sisältävät veijariromaanin piirteitä: Don Quijoten hengessä niistä on löydettävis-

sä selkeästi kujeileva kaksikko, joiden keskinäisestä dynamiikasta syntyy huumoria. Hosias-

luoman (2016, 1005) mukaan veijariromaanille on tyypillistä episodimainen rakenne ja usein 

tarinan rungon muodostaa matkanteon kuvaus. 

 

Laji on kirjallisuuden tutkimuksen kannalta ennen kaikkea kommunikatiivinen käsite. Tunnis-

tettavuuden vaatimus ratkaisee, voidaanko teos lajitella johonkin tiettyyn lajiin – yksittäisen 

piirteen on mahdollista toimia lajia rakentavana vain, jos se on tunnistettavissa genren lajipiir-

teeksi (Fowler 1982, 256.) Esimerkiksi Meriromaani sisältää episodimaisen rakenteen ja pal-

jon matkanteon kuvausta, mutta teoksesta puuttuu veijariromaanille tyypillinen kaksikko. 

Meriromaanin Vilhelm Huurna on kuin veijariromaanissa, josta puuttuu veijari – ellei uppoa-

via laivoja tai merta sellaiseksi lasketa. 

 

Lajeja yhdistelevä teos voi olla hybridi tai modulaatio; hybridissä kahden tai useamman gen-

ren repertuaarit ovat tasapainossa siten, ettei yksikään dominoi kokonaisuutta (Fowler 1982, 

183). Rikosromaani noudattelee rikosromaanikirjallisuuden lajipiirteitä siinä, että alussa ker-

rotaan rikokset, joita etsivä sitten selvittää. Hosiasluoman (2016, 785) rikosromaanille on 

myös tyypillistä rikoksen motiivin selvittäminen, joka jää Rikosromaanissa kokonaan selvit-
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tämättä. Vehmas ei noudata rikoskirjallisuuden arkkityyppistä etsivätyyppiä, mutta toisaalta 

tarkastelussa on toimenpiteet, joilla rikokset pyritään ratkaisemaan. 

 

Teoksen ymmärtämiseksi on tarpeellista huomata, mikäli se parodiosoi toista teosta – esimer-

kiksi, jos siinä on käytetty samanlaista kerrontapaa (Steinby & Mäkikalli 2013, 135). Rikos-

romaani viittaa rikoskirjallisuuteen, mutta kertomuksena, jossa tapahtuu epärikoksia, se ei ole 

genreen kuuluva. Toisaalta analyysiä tehdessä on tärkeä muistaa, että teoksen nimi ei kerro, 

mitä lajia teos edustaa. Erityisesti Tammisen tapauksessa romaanien nimistä on turha hakea 

intentioita, koska tutkimuskohteena olevista teksteistä Rikosromaania lukuun ottamatta teok-

set ovat kustantajan nimeämiä: 

 

Kyllähän sitä reipas ihminen romaanin naputtelee, mutta nimen keksiminen on 
taito. Muistat ehkä, että minä olen nimennyt omista kirjoistani vain kaksi, Muis-
telmat ja Rikosromaanin, muut on kustantajan nimeämiä. Muistelmat onkin hy-
vä nimi, mutta Rikosromaani huono. Elsa-tädin liian myöhän saapunut ehdotus 
olisi ollut paljon parempi: Lievä rikosromaani. (Tamminen & Rönkä 2020, 14.) 

 

Teoksista Musta vyö on selkeästi vähiten veijariromaani – teokselle tyypillinen sävy on py-

sähtyneisyys. Laivan, junan tai auton maisemien sijaan, näkökulmahenkilö Petri saattaa ma-

koilla aamupäivän lattialla tai istua kylmässä saunassa. Lajityyppinä Musta vyö muistuttaa 

eniten autofiktiota. Hosiasluoman (2016, 83) mukaan autofiktio on fiktiota ja omaelämäker-

rallisuutta yhdistelevä kirjallisuudenlaji, jossa päähenkilö, kertoja ja teoksen tuottanut kirjaili-

ja ovat samannimisiä. Autofiktio on ollut suosiossa erityisen paljon Karl Ove Knausgårdin 

Taisteluni-sarjan ilmestymisen jälkeen. 

 

Tamminen on kirjoittanut Hyvä terveys -lehteen38 kolumneja, joissa kertoo elämästään, itses-

tään ja tapahtumista, joita hänelle on viimeaikoina käynyt. Hosiasluoman (2016, 83) mukaan 

autofiktiolle on tyypillistä, että kerronta on minämuotoista ja homodiegeettistä39 sekä teoksen 

tapahtumat vastaavat yleensä pitkälti kirjailijan elämästä yleisesti tunnettuja tosiasioita. Musta 

vyö erottuu tässä mielessä muista tutkimuksen kohteena olevista teoksista, joista mikään muu 

teos ei ole samalla tavalla autofiktiivinen. Musta vyö painottuu teoksessa täten asymmetrisesti 

enemmän, koska fokalisoija voidaan paikantaa paremmin homodiegeettisessa kerronnassa. 

                                                
38 https://www.hyvaterveys.fi/artikkeli/mieli/petri-tamminen-vain-yksi-peloista 
39 Homodiegeettinen kertoja osallistuu ainakin jossain määrin tarinaan itse. (Rimmon-Kenan 
1991, 121). 
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Kun fokalisoija on tiedossa, myös representoituvan yksinäisyyden lähde on varmemmin tie-

dossa, vaikka tämä sinänsä on toissijaista. 

Kaikkia tutkimuskohteena olevia teoksia yhdistää tyylilaji eli moodi, joka Tammisen teoksis-

sa on psykologinen kirjallisuus. Hosiasluoman (2016, 749) mukaan psykologisessa kirjalli-

suudentutkimuksessa tarkkaillaan tiedostamattomia torjuttuja haluja, jotka paljastavat olemas-

saolonsa unissa, sanallisissa lipsahduksissa, vitseissä ja taiteessa. Junttilan (2018, 79) mukaan 

jokainen yksilö suhtautuu yksinäisyyteen eri tavoin, mutta yhteistä on riittämättömyyden tun-

ne. Psykologinen kirjallisuudentutkimus sekä narratologia antavat työkaluja, termejä sekä 

mahdollisuuksia tutkia, miten ja millä tavoin tämä riittämättömyyden tunne ilmenee. 

3.2 Teosten strukturaalinen analyysi 

Tammisen romaanit edustavat klassista realistista tekstiä, joka jatkaa 1900-luvun perinteitä; 

hänen teoksensa voidaan liittää erityisesti Veijo Meren, Pentti Haanpään ja Antti Tuurin kal-

taisten kirjailijoiden perinteeseen. Teknisesti tarkasteltuna Tammisen teokset ovat konventio-

naalisia – joskin Rikosromaanissa esiintyvä rikollinen Ångström pystyy mahdottomiin ”epä-

rikoksiin” ja voidaan siten tulkita symbolisena hahmona, jolloin teos saa postmoderneja piir-

teitä ja viitteitä maagisesta realismista. Aikarakenne40 on Tammisen teoksissa esitysjärjestyk-

seltään lineaarinen, vaikka Musta vyö etenee takautumien kautta. 

 

Tarinan henkilöt ja tapahtumat sijoittuvat aina johonkin tapahtumaympäristöön, tämä paikka 

voi saada kaunokirjallisessa teoksessa myös symbolisen merkityksen. Tapahtumien keston 

lukija pystyy yleensä päättelemään tapahtumista (Steinby 2013, 78.) Enon opetukset ovat tut-

kittavista teoksista ainoa, jossa vuosiluvut kerrotaan tarkasti. Sen sijaan esimerkiksi Meriro-

maanin historiallinen sijoittaminen aikajanalle on väljempää – teos sijoittuu aikaan, jolloin 

höyrylaivat alkoivat korvaamaan puulaivoja. Tekstin suhde aikaan on kirjallisuudessa paljon 

tutkittu aihe, jonka problemaattisuudesta Rimmon-Kenan (1991, 58–59) toteaa:  

 

Kertomakirjallisuuden aika voidaan määritellä (tarinan ja tekstin) kronolo-
giasuhteiksi. Tämä ajan määritelmä johtaa väistämättä myös joihinkin hanka-
luuksiin. Havaitsimme jo aiemmin, että tapahtumien aika, lineaarinen jatkumo, 

                                                
40 Aikarakenteella tarkoitetaan eriteltyjä kerronnan temporaaliseen rakenteeseen liittyviä ky-
symyksiä, kuten tapahtumien esitysjärjestystä (esimerkiksi ennakointia ja takaumia), tempoa, 
kestoa ja frekvenssiä. Kerronnan teoriassa erotetaan tarinan aika tekstin ajasta. (Hosiasluoma 
2016, 28.) 
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on vain konventionaalinen ja käyttökelpoinen konstruktio. Tekstin aika on yhtä 
ongelmallinen: se ei ole luonteeltaan temporaalinen, vaan spatiaalinen. 

 

Steinby (2013, 84) korostaa, että tutkijan on pohdittava, onko teoksessa kyse objektiiviseksi 

mielletystä ajallisesta kestosta vai onko kysymyksessä henkilöiden subjektiivinen ajan koke-

mus. Aikakeskeisessä romaanissa keskeistä onkin ajan kulumisen tematisointi; romaanin ker-

ronnassa kiinnitetään huomiota siihen, miten kellolla mitattava aika ja ihmisen kokema aika 

eroavat toisistaan (Hosiasluoma 2016, 27.) Meriromaanissa aikakausien merkitys koostuu 

muita Tammisen teoksia enemmän sen käsitellessä näkökulmahenkilö Huurnan elämää lap-

suudesta vanhuuteen. 

 

Tutkielmani kohteena olevien teosten strukturaaliset rakenteet poikkeavat toisistaan. Väärä 

asenne sisältää kaksi osaa, jotka ovat toistensa vastakohdat – ensimmäisen osion otsikoksi 

teeman puolesta sopisi yksinäisyys ja pelot, toisen nimeksi ystävyys ja vapautuminen. Enon 

opetukset on rakenteellisesti jaettu kolmeen osaan, josta ensimmäinen käsittelee arkunhaku-

reissua näkökulmahenkilön ollessa lapsi, toinen alkoholipitoista mökkireissuviikonloppua ja 

kolmas enon viimeisiä elinaikoja sekä hautajaisia. Rakenteen jakaminen kolmeen palautuu 

eurooppalaiseen perinteeseen, jota käytti esimerkiksi James Joyce klassikkoromaanissaan 

Ulysses (1922). 

 

Muissa teoksissa lukujen yhteismäärä tuntuu enemmän sattumanvaraiselta. Mitä onni on ja-

kaantuu 32 lukuun ja Rikosromaani 9 kuukauteen. Meriromaani on puolestaan jaettu 12 lu-

kuun, joka on eeppiselle teokselle sopiva luku; se vastaa keskeisen eurooppalaisen eepoksen 

Vergiliuksen Aeneisin jakautumista 12 lauluun41. Mustan vyön episodimainen rakenne helpot-

taa sen lajityypin määrittelemistä, mutta lukujen määrä on enemmän sattumanvarainen kuin 

harkittu. Yhteenvetona voidaan todeta, että Tammisella ei ole vakiintunutta tapaa jakaa ro-

maanejaan esimerkiksi kolmeen osaan, vaan rakenne vaihtelee teosten välillä ja palvelee ker-

tomuksen tarpeita. 

                                                
41 Numerologiasta ja klassikkoteosten rakenteesta esimerkiksi Vergiliuksen teoksessa Aeneis, 
Dante Alighierin runoelmassa Jumalainen näytelmä sekä James Joycen teoksessa Ulysses 
(1922) kts. Riikonen (1985) James Joycen Odysseus: kielen ja kerronnan sokkelo. 
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3.3 Romaanien juonet ja teemat 

Juoni tarkoittaa toiminnan ja tapahtumien kulun esitystä siten valittuna ja järjestettynä, että 

syysuhteet yksittäisten tapahtumien välillä korostuvat (Hosiasluoma 2016, 382). Väärä asen-

ne kertoo siitä, kuinka Harri saa lapsen, joutuu työttömäksi, käy terapiassa, rikkoo autonsa ja 

lähtee kaverinsa Eeron kanssa Pohjanmaalle alkoholinhuuruiselle seikkailulle. Enon opetukset 

käsittelee Jussin ja tämän enon suhdetta kolmessa eri aikajaksossa – ensimmäinen osa käsitte-

lee arkun ostamista isoisälle enon kanssa, toinen keskittyy kuvaamaan kalastusreissua ja kol-

mas enon alkoholisoitumista ja lopulta tämän kuolemaa. 

 

Mitä onni on sisältää sarjan episodimaisia kohtaamisia kirjaprojektin puitteissa. Nimettömäksi 

jäävä näkökulmahenkilö sekä hänen kuvittajaystävänsä Hannu aloittavat kirjaprojektin onnes-

ta. He esimerkiksi vierailevat ruotsinlaivalla, haastattelevat yliopistotutkijaa ja käyvät Köö-

penhaminassa. Reissujen välissä kuvataan näkökulmahenkilön kotioloja ja riitelyä vaimon 

kanssa. Rikosromaanissa rikoskomisario Vehmas ajaa takaa rikollista, joka on tehnyt erikoisia 

epärikoksia. Vehmas kuulustelee Ångströmin uhreja, kunnes joulupyhinä alkoholinkäyttö 

riistäytyy käsistä. Parantolasta hän saa vihjeen Ångströmistä ja lähtee Muonion kaamosmök-

kiin, jossa kohtaa rikollisen abstraktilla tavalla. 

 

Rikosromaanin Vehmaksella on työkavereita, äiti ja sisko, mutta ystäviä hänellä ei ole. Joulua 

ennen alkanut alkoholiongelma paljastuu vasta, kun työkaveri Immonen soittaa ja ihmettelee, 

miksi Vehmas ei ole tullut arkipäivänä töihin. Alkoholismi riistäytyy hallinnasta niin pahasti, 

että Vehmas ei pysty huolehtimaan itsestään tai koirastaan: ”Vehmas ei käynyt ulkona, ei edes 

suihkussa; hän pelkäsi että suihkuverhon takana seisoo Ångström. Immonen ramppasi ovella 

ja toi einespitsoja ja vei koiraa.” (RR, 70.)  Muissa tutkimuksen kohteena olevissa teoksissa 

näkökulmahenkilöt eivät yritä ratkoa yksinäisyyden ongelmaa alkoholin avulla. Yksinäisyys 

voi aiheuttaa myös masennusta, jossa yksilö vai lakata huolehtimasta itsestään. 

 

Siinä missä muut teokset kuvaavat näkökulmahenkilön elämästä vain osan elämää, Meriro-

maani käsittelee Huurnan elämän lapsuudesta kuolemaan. Merimatkojen kuvauksien välissä 

kerrotaan satamakaupungeista ja niiden tapahtumista sekä Huurnan laivojen rakentamispro-

jekteista sekä näiden laivojen uppoamisista. Musta vyö käsittelee Petrin isän kuolemaa ja 

hyppelee aikajanassa tapahtumiin ennen ja jälkeen isän kuoleman. Luvun aiheena on yksi 

tapahtuma, joka nivoutuu jollain tavalla isän kuolemaan tai näkökulmahenkilön surutyöhön: 
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isän hautajaiset, kuolemaa edeltänyt isänpäivä ja sen kuvaus, joulunvietto tai Petrin omat tun-

temukset päivän aikana hänen ollessaan yksin kotona. 

 

Yleisenä arviona voidaan todeta, että Tammisen romaanit perustuvat enemmänkin kieleen ja 

psykologiaan kuin rakenteeseen tai juoneen. Tätä voidaan perustella esimerkiksi tekstin afo-

ristisuudella, kielikuvien runsaudella ja yksityiskohtaisten havaintojen runsaudella. Täten tär-

keäksi osaksi jokaista teosta hahmottuu teema, joka on Hosiasluoman (2016, 914) mukaan 

johtoaihe tai perusajatus, joka yleensä on abstraktissa muodossa ilmaistu idea. Juonen ja tee-

man eroja voi havainnollistaa esimerkiksi siten, että yksinäisyys voi olla teoksen teemana, 

mutta ei juonena. Tamminen on itse kertonut aikuisten kirjojen kertovan aina yksinäisyydestä: 

 

Sanoin myös, että kaikki lastenkirjat ja kaikki nuortenkirjat kertoivat ystävyy-
destä kun taas kaikki aikuisten kirjat kertoivat yksinäisyydestä. Ja että sekin jo 
todisti, että lapsuudessa ja nuoruudessa oli kyse ystävyydestä mutta aikuisuu-
dessa yksinäisyydestä. (MV, 122.) 

 

Yksinäisyyden teeman painottaminen vahvistuu Tammisen tuotannossa romaani romaanilta. 

Tämän voi huomata esimerkiksi kansilehtiä ja takakansia tutkimalla: siinä missä Väärä asen-

ne painottaa takakannessaan vielä veijariromaanin piirteitä: ”Sitten Harri tapaa puolitutun 

Eeron, miehen jolla on näkemys elämästä”. Takakansi teoksessa Mitä onni on painottaa, että 

kertoja ja kirjailija ovat kaksi eri henkilöä – kirjailija Petri Tammisen kuvan alla on teksti: 

”Hän on Petri Tamminen, tämän kirjan kirjoittaja. Hän ei kuitenkaan ole kirjan päähenkilö.” 

Mustan vyön yksinäisyyttä korostavan teeman voi lukea jo etukannesta, jossa on virke: Ai-

kuistuminen on yksinäisyyden muoto. Takakansi puolestaan mainitsee teoksen olevan kipeän-

hauska, tragikoominen romaani kuolemanpelosta. 

 

Yksinäisyyden lisäksi mielenkiintoisia ovat sivuteemat, jotka myös usein liittyvät yksinäisyy-

teen tai yksinäisyydestä seuraaviin ongelmiin. Esimerkkeinä tällaisista yksinäisyyttä sivuavis-

ta teemoista on: mielenterveysongelmien hoitaminen ja siihen liittyvät yhteiskunnalliset on-

gelmat ja ratkaisut (Väärä asenne ja Rikosromaani), alkoholismin syyt ja seuraukset sekä 

riippuvuuksiin liittyvät yhteiskunnalliset ongelmat (Enon opetukset) kuin myös eksistentialis-

tiset kriisit, onnellisuus ja masentumiseen liittyvät itsetuhoiset ajatukset (Mitä onni on ja Mus-

ta vyö). Teoksien sivuteemat omalta osaltaan vahvistavat havaintoa, että Tammisen suurin 

johtoteema läpi romaanituotannon on yksinäisyys. 
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3.4 Kertojat, näkökulmahenkilöt sekä henkilöhahmokategoriat 

Käkelä-Puumalan (2001, 241) mukaan henkilöhahmo on ihmistä esittävä eli representoiva 

hahmo, joka on kontekstisidonnainen ja sopimuksenvarainen. Henkilöhahmon käsitettä on 

täydennytty kirjallisuustieteissä myös muiden diskurssien termistöllä – omassa tutkielmassani 

erityisesti psykologian termeillä subjekti ja objekti. Tammisen teoksissa esineen ja henkilö-

hahmon raja hämärtyy: toisaalta selvää objektia – kuten autoa – voidaan kohdella kuin ihmis-

tä; toisaalta taas ihmistä voidaan esineellistää kohtelemalla häntä kuin konetta tai kuvaamalla 

häntä pelkästään ammattinimikkeensä kautta. 

 

Kertoja42 voi toimia intradiegeettisellä tai ekstradiegeettisellä tasolla. Ekstradiegeettinen taso 

on kertomuksen ulkopuolinen fiktiivinen taso, josta kertomus kerrotaan; kun taas intradiegeet-

tinen taso viittaa ensimmäisen asteen kertomuksen tasoon, jossa henkilökerronta tapahtuu. 

(Genette 1980, 228-229.) Rimmon-Kenan (1999, 92) korostaa fokalisoijaa, eli mistä perspek-

tiivistä tarina esitetään: ”teksti esittää tarinan jonkun prisman kautta jonkin perspektiivistä, 

jonka kertoja verbalisoi, mutta välttämättä se ei ole kertojan.” Tutkimukseni kohteena olevis-

sa teksteissä kerrotaan minämuodossa teoksissa Enon opetukset, Mitä onni on sekä Musta vyö. 

 

Fokalisointi ja kerronta ovat eri asioita (Rimmon-Kenan 1999, 92–95). Termien erilaisuutta 

voi havainnollistaa esimerkiksi siten, että Enon opetuksissa kerrotaan minämuodossa, miten 

näkökulmahenkilö on mukana ostamassa isoisälle ruumisarkkua, mutta sanavarastosta voi 

päätellä, että fokalisoija on aikuinen. Väärän asenteen Harri, Meriromaanin Huurna, Rikos-

romaanin Vehmas ovat puolestaan Genetten termein kertomuksen heterodiegeettisen kerto-

jan, eli ulkopuolisen kertojan, kuvaamia näkökulmahenkilöitä. Fokalisoija tarkkailee tapah-

tumia ulkopuolelta osallistumatta niihin näkökulmahenkilön kautta. 

 

Ulkoisen fokalisaation (external focalization) tapauksessa kerronta on keskittynyt häneen, 

mutta ei hänen lävitseen (Culler 1983, 11.) Kun Meriromaanissa Gladin isännät oletettavasti 

puhuvat suljetussa huoneessa Huurnan kohtalosta, kerronta ei spekuloi, mistä Gladin isännät 

puhuvat saati, että pääsisi huoneeseen, vaan sen sijaan fokalisaatio keskittyy siihen, miten 

Huurna istuu suljetun oven takana. Kerronnassa tiedetään vain Huurnan ajatukset ja tapahtu-

                                                
42 Hosiasluoman (2016, 418) mukaan kertoja on tekstinsisäinen kerronnan toteuttaja; ääni, 
joka kertoo tai jonka oletetaan kertovan tarinan. 
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mat kerrotaan lukijalle sitä mukaa, kun Huurna saa ne tietää. Tästä esimerkkinä käy se, kun 

Huurna saa tietää vaimonsa kuolemasta vasta saadessaan Gladin isänniltä asiasta ilmoituksen. 

 

Kertomuksen näkökulmaa pohtiessa on tärkeää pohtia onko eroa vastauksella, joka tulee ky-

symykseen ”Kuka on henkilöhahmo, jonka näkökulma määrittää kerronnan perspektiiviä?” 

verrattuna vastaukseen kysymykseen ”Kuka on kertoja?”43 (Culler 1983, 10, suom. MH.) 

Olen määritellyt jokaisen tutkimuksen kohteena olevasta Tammisen teoksesta näkökulmahen-

kilön, jonka yksinäisyyttä tutkin. Henkilön valinta pohjautui siihen, kenen näkökulmasta ja 

perspektiivistä fokalisaatio toteutetaan. Esimerkiksi Rikosromaanin heterodiegeettinen kertoja 

representoi näkökulmahenkilö Vehmaksen yksinäisyyttä kerronnan kautta. 

 

Käytän teoksessani termiä näkökulmahenkilö, jolla viittaan tutkittavien teosten yksinäiseen 

päähenkilöön. Näkökulmahenkilö on teoksen henkilöhahmoista se, jonka läpi tai kautta nar-

raatiokeskus yleensä kulkee. Heterodiegeettiseen kertojaan viittaan silloin, kun kertoja ikään 

kuin hetkeksi irrottautuu narraatiokeskuksesta kommentoidakseen teoksen tapahtumia. Kom-

mentit voivat olla esimerkiksi yksinäisyyteen liittyviä oivalluksia tai aforismeja kuten Rikos-

romaanissa: ”Syli on elämän iloista ensimmäinen. Toinen on se että pääsee sylistä pois. […] 

Myös murheita on kahdenlaisia. Että ei pääse syliin ja että ei pääse sylistä pois.” (RR, 26–27.) 

Autofiktion piirteitä saavassa Musta vyössä homodiegeettisen kertojan mahdollisuus on otet-

tava huomioon. Se ei kuitenkaan vaikuta siihen, että Petri on teoksen näkökulmahenkilö. 

 

Tutkimukseni kohteena olevista Tammisen teoksista löytyi jokaisesta henkilöhahmo, jonka 

perspektiivistä tapahtumia seurataan. Tutkiessani yksinäisyyden representaatioita tämä yksi-

näisyys representoitui nimenomaisesti näkökulmahenkilössä. Tammisen romaanien yksinäi-

syyttä potevat näkökulmahenkilöt ammatteineen ovat: Väärän asenteen työtön Harri, Enon 

opetusten opettaja Jussi, nimetön kirjailija teoksessa Mitä onni on, Meriromaanin kapteeni 

Huurna, Rikosromaanin komisario Usko Vehmas ja Mustan vyön kirjailija Petri. Näiden ym-

pärille sijoittuvat muut henkilöhahmot, jotka ovat usein sosiaalisesti huomattavasti taitavam-

pia tai pelkistetty pelkäksi ammattinimikkeeksi. 

 

                                                
43 One important and original proposal bears on the traditional notion of point of view. Most 
theorists, Genette argues, have failed to distinguish properly between ”mood” and ”voice”, 
that is to say, between the question ”who is the character whose point of view orients the nar-
rative perspective?” and the very different question ”who is the narrator?” (Culler 1983, 10.) 
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Tutkielman seuraamista helpottaakseni olen koonnut taulukkoon henkilökategoriat, joita tut-

kielmani kohteena olevissa Tammisen teoksissa esiintyy. Yksinäisen polaarisaatioparina toi-

miva veijarikaveri ja puoliso voisivat siinä mielessä olla samassa kategoriassa, koska he pal-

velevat kummatkin samaa tarkoitusta vastinparina yksinäiselle. Jaoin henkilöhahmot viiteen 

eri kategoriaan: 1) Näkökulmahenkilö 2) Veijariystävä 3) Puoliso 4) ”Ne muut”, joista puhu-

taan pelkällä ammattinimikkeellä ja 5) Antropomorfismiset44 objektit. Taulukkoon kerätyt 

kategoriat auttavat hahmottamaan seuraavissa luvuissa käsiteltyjä havaintoja yksinäisen ihmi-

sen sosiaalisesta ja emotionaalisesta yksinäisyydestä. 

 

Teos Näkökul-

mahenkilö 

Veija-

rikave-

ri 

Puoliso Esimerk-

ki ”Niistä 

muista” 

Antropomor-

fismiset objek-

tit 

Väärä asenne Harri Eero Emotionaalisesti 

etäinen vaimo 

Psykologi Hajonnut auto 

Enon opetukset Jussi Olli-

eno 

Kyllä. Ero kirjan 

puolessa välissä 

Hoitaja Suvun mökki ja 

sen pihapiiri 

Mitä onni on Nimetön Hannu Kyllä. Ero kirjan 

lopussa 

Pappi Hotellihuone ja 

sen huonekalut 

Meriromaani Vilhelm 

Huurna 

Ei ole Lyhytaikainen 

avioliitto. 

Perämies Yksinäiset kivet 

Rikosromaani Usko Veh-

mas 

Immo-

nen 

Ei. Vaimo on 

kuollut 

Kuntou-

tuslaitok-

sen johtaja 

Kuolleen vai-

mon joogamatto 

Musta vyö Petri Ei ole Kyllä Poliisit Kuolleen isän 

entiset autot 
 

TAULUKKO 1. TUTKITTAVIEN TEOSTEN HENKILÖKATEGORIAT 

 

Tammisen teosten näkökulmahenkilöt ovat – Rikosromaanin Vehmasta lukuun ottamatta – 

kaikki ainoita lapsia – siskoista tai veljistä ei ainakaan mainita muissa romaaneissa mitään. 

                                                
44 Antropomorfismi tarkoittaa ihmiskaltaistamista eli inhimillisten ominaisuuksien liittämistä 
eläimiin, elottomiin esineisiin tai kuvitteellisiin kohteisiin (Hosiasluoma 2016, 59). 
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Puoliso toimii tärkeänä henkilöhahmona, jonka suhteen yksinäisyyttä peilataan; erillisyyttä 

korostaa se, että näkökulmahenkilö pettää puolisoaan Väärässä asenteessa, Enon opetuksissa 

ja teoksessa Mitä onni on. Rikosromaanissa puoliso on kuollut, mutta Vehmas muistelee, mil-

lä tavoin päätyi vaimoansa pettämään. Seuraavaksi tarkastelen näkökulmahenkilöiden suhteita 

muihin henkilöhahmoihin Martin Buberin esittämän kaksitahoisen kommunikointiteorian 

avulla. 

3.5 Suhteiden laadun tarkastelu Buberin kaksitahoisen kommunikoinnin avulla 

Tiilikaisen mukaan (2019, 14) emotionaalista yksinäisyyttä aiheuttaa läheisen kiintymyssuh-

teen tai intiimin kiintymyksen kohteen, kuten puolison, elämänkumppanin, vanhemman tai 

lapsen menettäminen tai puuttuminen. Sosiaalinen yksinäisyys taas johtuu sosiaalisen vuoro-

vaikutuksen ja kontaktien, kuten työkavereiden, naapureiden tai harrastuskavereiden, vähäi-

syydestä tai poissaolosta tai yhteyden tunteen puutteesta. Tammisen teoksissa näkökulmahen-

kilöllä on usein esimerkiksi sosiaalinen suhde puolisoon tai ystävään. Näitä suhteita tarkastel-

lessani käytän termejä subjekti ja objekti, joilla on useita määritelmiä: 

 

Kielitieteen ja filosofian kautta kirjallisuudentutkimukseen tullut subjekti viittaa 
hyvin erilaisiin asioihin eri yhteyksissä: tieto-opilliseen subjektiin, joka kokee 
ilmiömaailman objektit, kieliopillisen subjektiin, joka ilmaisee tekijän paikan 
lauseessa, yhteiskunnalliseen subjektiin, joka on suvereeni ja rationaalinen toi-
mija, tai strukturaalipsykoanalyysin subjektiin, joka on lähtökohtaisesti kah-
tiajakautunut rakenne. (Käkelä-Puumala 2001, 243.) 

 

Tutkielmani on kirjallisuudentutkimusta, jossa käytän hyödykseni psykoanalyyttisia termejä. 

On kuitenkin muistettava, että subjekti on terminä myös yhteiskunnallinen käsite; yksinäi-

syystutkimuksen subjekti viittaa erityisesti yksinäisyyttä kokevaan yksittäiseen henkilöön, 

joka on osa yhteiskuntaa. Tämä määritelmä subjektille sopii erityisesti sosiologiseen näkö-

kulmaan, jossa tutkitaan kvalitatiivisia asioita, kuten sitä kuinka paljon yksinäisyys maksaa 

yhteiskunnalle. Oma tutkielmani on luonteeltaan kvalitatiivista ja täten on tarkoituksenmu-

kaista käyttää subjektille sen tieto-opillista määritelmää. 

 

Tammisen teoksissa puuttuvat pitkäaikaiset ystävyyssuhteet, jotka eivät perustu työkaveruu-

teen, pelikaveruuteen tai sukulaissuhteeseen. Veijarikaveri on entinen työkaveri (Eero), eno 

(Olli) tai sulkapallokaveri (Hannu). Esimerkiksi Olli-enon suhteen voi kysyä, missä määrin 
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ystävyys perustuu sukulaisuussuhteelle? Yksi tapa tutkia suhdetta on tutkia sen kommuni-

kointia, eli kerronnassa dialogia tai ilmeitä tai eleitä, joilla henkilöt toisilleen viestittävät asi-

oita. Teoksessaan Minä ja Sinä (1995) Martin Buber jakoi maailman kaksitahoiseen kommu-

nikointiin, jossa vuorottelevat Minä–Sinä-suhde sekä Minä–Se-suhde45.  

 

Ihmisen maailma on kaksitahoinen hänen kaksitasoisen kommunikointinsa mu-
kaisesti. Ihmisen kommunikointi on kaksitahoista niiden perussanojen kaksita-
hoisuuden mukaisesti, jotka hän voi sanoa. Perussanat eivät ole yksittäissanoja 
vaan sanapareja. Ensimmäinen perussana on sanapari Minä–Sinä. Toinen perus-
sana on sanapari Minä–Se;  jolloin perussanana muuttumatta se-sanan tilalle voi 
olla myös sana hän. Siten myös ihmisen minä on kaksitahoinen. Sillä perussanan 
Minä–Sinä minä on toinen kuin perussanan Minä–Se minä. (Buber 1995, 25.) 

 

Tammisen näkökulmahenkilöt kohtaavat maailman lähtökohtaisesti Minä–Se-suhteen kautta. 

Tuntemattomat ihmiset ovat yhtä kuin ammattinsa ja he jäävät useimmiten nimeämättä – tämä 

henkilökategoria on taulukossa 1 osuudessa ”Ne muut”. Näkökulmahenkilö ei pääse tämän 

kategorian kanssa kohtaamiseen sillä tavoin, että se helpottaisi yksinäisyyden tunteita. Am-

mattien takana olevat ihmiset jäävät etäiseksi, vaikka esimerkiksi Mustassa vyössä henkilö 

muistaa hoitajan nimen ja lähtee etsimään tätä sairaalasta.46 Kun suhde jää Minä–Se-asteelle, 

suhteessa on erityisesti välinearvoa. 

 

Buberin (1995, 26) mukaan kun joku sanoo sinä, hänellä ei ole mitään objektina. Suhteenva-

linta vaikuttaa siihen, miten henkilö kokee maailmansa ja avautuuko ihmissuhteet hänelle 

enemmän dialogisessa Minä–Sinä-suhteessa. Mikäli henkilö jää kaukaiseksi, eikä hän tunnus-

ta toisen ”toiseutta”, vaarana on joutua monologiseen dialogiin. Tästä hyvä esimerkki on 

Tammisen kuvaama kohtaaminen kassamyyjän kanssa – kummallakin on vuorosanat, mutta 

kohtaamista ei tapahdu. Buberin ajatuksen mukaisesti ihminen voi tuntea yhteyttä maailmaan 

paremmin, mikäli hän ymmärtää toisen ”toiseuden”. 

 

                                                
45 Käytän tutkielmassani teoksen Minä ja Sinä (1995) suomentajan ratkaisua kaksitasoisen 
kommunikoinnin perussanoista. Sanaparit ovat saksalaisella kirjoitusasullaan myös isolla kir-
joitettu: Ich–Du (Minä–Sinä) ja Ich–Es (Minä–Se). 
46 Tosin tässäkin tapauksessa kyseisellä hoitajalla on ollut merkittävä kohtaaminen näkökul-
mahenkilön isän kanssa, ei näkökulmahenkilön itsensä kanssa. 
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4 YKSINÄISYYDEN REPRESENTAATIOT: ”HÄN OLI TAAS YKSIN JA MUISTI 

KUINKA YKSINÄISTÄ YKSINÄISYYS OLI” 

Neljännessä pääluvussa käsittelen tapoja, joilla yksinäisyyttä kuvataan suoraan tai epäsuorasti 

kohdeteoksissa käyttäen hyväksi narratologian termejä sekä käsitteitä, jotka esittelin toisessa 

pääluvussa. Aluksi tarkastelen, miten yksinäinen tulkitsee sosiaalisia tilanteita ja miten fokali-

saatiossa ilmenee muiden ilmeiden tarkkailu ja oman sosiaalisen aseman määrittäminen. Koh-

taamisen dynamiikkaa käsittelevä käyttää hyväksi Buberin kaksitahoisen kommunikoinnin 

teoriaa. Lopuksi analysoin, mitä näkökulmahenkilön yksinäisyydestä voidaan päätellä siitä, 

mitä kerronta jättää kertomatta. 

4.1 Hyväksyntä, torjunta ja muiden ilmeiden tarkkailu 

Yksinäiset tulkitsevat sosiaalisia tilanteita niistä mahdollisesti aiheutuvan vaaran tai epäonnis-

tumisen näkökulmasta. Tätä on todennettu esimerkiksi silmänliike-tutkimusten perusteella: 

yksinäisten huomio kiinnittyy muita useammin kielteisiin, uhkaaviksi koettuihin sosiaalisiin 

tilanteisiin tai ihmisiin, jotka jäävät muiden muodostamien ryhmien ulkopuolelle (Junttila 

2015, 19.) Tammisen kerronnassa tämä tulee esille esimerkiksi yksityiskohtaisena ilmeiden 

tarkkailuna – teosten näkökulmahenkilöt tarkkailevat jatkuvasti jokaisessa tutkimuksen koh-

teena olevassa romaanissa, onko muiden ilmeet häntä kohtaan tuomitsevia vai hyväksyviä. 

Rikosromaanissa tämä yhteys ilmeiden ja hyväksynnän välillä tulee ilmeiseksi (sic.): 

 

Välillä Vehmas seurasi Isotalon ilmeitä kuin mykistettyä TV-ohjelmaa. Toisen 
tympeys kiusasi häntä. Vaikka moitteet eivät varsinaisesti ulottuneet häneen, 
hän kaipasi esimieheltä kuitenkin hyväksyntää niin kuin hän kaipasi hyväksyn-
tää ihan kaikilta, vastaantulijoilta kaupan kassalta, raitiovaunun vanhalta naisel-
ta. Saattoi sattua, että hän kaipasi hyväksyntää puiston oravilta. Kaikkein kum-
mallisinta oli, että jos joku osoitti hänelle hyväksyntää, hän ei välittänyt siitä tai 
se tuntui tulevan väärästä suunnasta. (RR, 146.) 

 

Väärän asenteen Harri käy psykologilla, mutta omien ongelmiensa selvittämisen ja ratkaise-

misen sijaan, kerronnan huomiot painottuvat psykologin vaihtuviin ilmeisiin: ”Harri vaikeni. 

Hän tarkkaili psykologin ilmeitä. Hän odotti tältä jotakin ratkaisevaa elettä, silmien sulkemis-

ta tai käsien ristimistä, kenties pitkää helpottunutta huokausta.” (VA, 56–57.) Hän ennem-

minkin arvottaa itseään kuin keskittyisi kohtaamiseen. Tämä on yksinäiselle tyypillistä käy-
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töstä. Ilmeiden tarkkailulla ja suhteen laadulla on yhteys – koska Enon opetuksien Jussilla on 

läheinen Minä–Sinä-suhde enonsa kanssa, enon ilmeitä kuvaillaan teoksessa määrällisesti 

vähemmän kuin muiden. Tilanne kääntyy jopa päälaelleen tanssipaikalla, jossa näkökulma-

henkilö selittää nurkassa istumistaan ujoudellaan ja eno muistelee Jussin ilmeitä. 

 

Minä kysyin, oliko eno, kohta neljäkymppinen mies, koskaan kuullut sellaisesta 
luonteenpiirteestä kuin ujous ja oliko hän pannut merkille, että minä saattaisin 
sellaisesta piirteistä kärsiä. – Höpöhöpöhöpöhöpö, eno huusi. Hänen mielestään 
minun ujouteni oli teatteria, pelkkää peliä. Hän pyysi minua muistelemaan, 
kuinka olimme kesällä Turun urheilupuiston kentällä juosseet ja erityisesti mi-
nun piti muistella sitä ilmettä, jota olin pitänyt naamallani lähtöviivalla. – Sinä-
kin muka ujo ja hiljainen mies. Mutta niin vain oli tappajan katse kun tiesit että 
voit voittaa! – Juu mutta täällä mä en voita, minä sanoin. – ja sen mukaan on sit-
ten ilmeet. (EO, 79–80.) 

 

Jussi soittaa hätänumeroon kysymättä enolta lupaa kuullessaan, että Maria on ottanut kaksi-

kymmentä diapamia ja kymmenen tenoxia. Kerronta kuvailee, kuinka Jussi seisoo yksin ka-

toksessa ja odottaa ambulanssia. Kun pelastajat saapuvat, kerronta keskittyy jälleen ilmeisiin: 

”Välillä mies keskeytti kirjoittamisensa kokonaan ja katseli salia ajatuksissaan. Salin epäjär-

jestys ei tuntunut vaivaavan häntä, hän ei arvostellut sitä ilmeillään.” (EO, 123). Jussi kiittelee 

ambulanssipelastajia ja siirtää vastuuta tilanteesta hätäkeskuksen vastaajalle: ”ne siellä sanoi, 

että ambulanssi pitäisi tilata, ne oikein käski.” (EO, 125). Näkökulmahenkilö keskittyy erityi-

sesti muiden kuin itsensä ilmeiden fokalisointiin arvioidessaan sosiaalista asemaansa. 

 

Myöhemmin teoksessa Jussi hakee hyväksyntää myös työpaikkansa kahdelta nuorelta toimis-

tosihteeriltä, vuosien takaisilta heiloilta ja nettitutuilta. ”Viestejä näppäillessäni minusta tun-

tui, että olen hyvä ihminen, että huomioin lähimmäistäni, lievitän heidän yksinäisyyttään.” 

(EO, 162). Yksinäisen ongelma siitä, että kukaan ei ole kiinnostunut hänestä heijastetaan tällä 

tavoin kerronnassa muiden kokemukseksi. Rikosromaanissa yksinäisen näkymättömyyden 

tunne heijastetaan puolestaan yleiseksi mielipiteeksi – valvontakamerat eivät ärsytä ihmisiä 

yksityisyydensuojan takia, vaan koska ”ne muistuttivat ihmisiä siitä, että heistä ja heidän te-

kemisistään ei piitattu” (RR, 20). 

 

Kun teoksessa Mitä onni on veijarikaveri Hannu ja näkökulmahenkilön nuoruuden rakkaus 

Liselotte aloittavat suhteen, seuraa eräänlainen kaksinkertainen torjuntakokemus. Näkökul-

mahenkilö soittaa vaimollensa Kööpenhaminasta ja pyytää mahdollisuutta palata kotiin seu-
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raavalla lennolla, johon vaimo vastaa: ”Tule ihan millä lennolla vaan, mutta kotiin mä sua nyt 

ota”. Seuraavana päivänä näkökulmahenkilö istuu aamupäivän kahvilassa ja kiertelee sairaa-

la-alueella. Kahviloissa hän ”etsii lempeää katsetta” ja päivällä kuvittelee hoitajaa, jolla on 

”ymmärtäväiset ja lempeät silmät”. Samalla tavalla torjunnan merkityksellisyyttä korostetaan 

myös Meriromaanissa, jossa muuten huonomuistinen Huurna muistaa ”torjuvat ilmeet” ja 

”pahoittelevat katseet”: 

 

Hän oli aina pitänyt muistiaan huonona, mutta kaikki ne naiset, jotka olivat hä-
net joskus torjuneet, hän muisti hyvin. Hän muisti heidän torjuvat ilmeensä ja 
asentonsa ja heidän pahoittelevat katseensa, ja hän muisti sen paikan, jossa he 
olivat hänet torjuneet, ja säätilan ja valaistuksen, ja hän muisti sen tien, jota pit-
kin hän jälkeenpäin kulki epäonnistumistaan ja kömpelyyttään muistellen. (MR, 
60.) 

 

Ilmeet ja eleet ovat osa kokomaisuutta, jolla yksinäinen kommunikoi ympäristönsä kanssa. 

Teoksessa Musta vyö tätä kokonaisuutta kutsutaan esitykseksi – isänsä hautajaisissa näkökul-

mahenkilö esittää miestä, jonka isä on kuollut. Näkökulmahenkilö selventää olleensa oman 

hautajaispuheensa ajan ”se kuka olen”, mutta asiantila muuttuu pojan sanottua jäähyväisensä 

isällensä: ”palasin taas penkkiin ja jatkoin esitystyötäni. Ja siis esitin miestä, jolta on isä kuol-

lut. Vaikka en tiennyt miten sellaista miestä esitetään […] mutta esitettävä vain on. Jotta kel-

paisi.” (MV, 14) Yksinäiselle henkilölle tyypillisesti näkökulmahenkilö ajattelee ensisijaisesti 

kelpaamistaan. Kerronnassa ei kuitenkaan selvitetä, kenelle hänen olisi kelvattava. 

 

Kerronnassa ilmeiden fokalisoimiselle on muitakin tarkoituksia kuin henkilöhahmojen sosiaa-

lisen aseman löytäminen. Mustassa vyössä näkökulmahenkilö käy hautajaisten jälkeen osta-

massa kylmäkalleja ja kuvaa kauppakäyntiä näin: ”Seisoin kassajonossa musta puku päälläni. 

Aivan ilmeettömänä.” (MV, 16) Näkökulma on ulkopuolinen – sen sijaan, että Petri mainitsisi 

tunteitaan tai ajatuksiaan hän ikään kuin katsoo ulkoapäin itseään ja toteaa vaatetuksensa ja 

ilmeettömyytensä. Kyse on kuitenkin enemmän fokalisaation avulla kerrotusta mielentilasta 

kuin miltä ihminen oikeasti näyttää: voit toisen kokemuskentästä katsottuna näyttää esimer-

kiksi yksinäiseltä, vaikka riisuisitkin kasvoiltasi omasta mielestäsi kaikki ilmeet. 

 

Ilmeettömyyttä voi tarkastella myös vastakohtien kautta. Sanomme henkilöstä, jonka ilmeet 

kuvastavat eri tunnetiloja osuvasti, että hän on ilmeikäs. Ilmeettömyys voi siis viitata tässä 

siihen, että henkilön kasvonilmeet eivät muutu: niillä ei viestitä ympäristöön tai havainnollis-
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teta omaa sisäistä maailmaa. Rikosromaanissa puolestaan ilmeitä käytetään mielenkiintoisesti 

avaimena rikollisen persoonaan tai ajatuksiin: ”Vehmas kuvitteli Ångströmin vahingoniloista 

ilmettä ja haki sitä kasvoilleen. Kun hän tunsi löytäneensä sen, hän irvisti sen pois.” Tällä 

fokalisoinnilla ei ole tekemistä kommunikaation tai sosiaalisen aseman etsimisen suhteen, 

mutta se antaa viitteitä siitä, miten eri tarkoituksiin Tamminen käyttää ilmeiden kuvailua. 

4.2 Fokalisaatio ja yksinäisyys 

Tammisen teoksien kertojien fokalisaatiossa on tyypillistä, että konfliktin hetkellä kerronta 

tihentyy. Näkökulmahenkilö on paikalla, mutta kerronta ottaa laajemman näkökulman ja 

etääntyy itse tapahtumasta; konflikti siis ikään kuin järkyttää kerronnan fokalisaatiopisteen 

kauemmas tapahtuneesta. Esimerkiksi kun Mustassa vyössä Petri ajautuu sanalliseen riitaan 

vaimonsa kanssa, kertoja irtaantuu kronologisesta ajasta ja käsittelee  ajatuksiaan huutamises-

ta ja kuuntelemisesta. Riitaan palataan vasta dialogin viimeisessä virkkeessä, jolloin kertoja 

ikään kuin herää omista ajatuksistaan kertomaan jälleen tarinaa: 

 

Ihmiset huutavat toisilleen tärkeitä asioita, kenties kaikkein tärkeimpiä. Vaikka 
juuri huutona niitä on vaikeinta vastaanottaa. Minunkin ajatukseni harhailivat 
nyt ihan muissa asioissa. Mietin esimerkiksi sitä, miksi minusta aina riidan het-
kellä tuntuu kuin ilmassa leijuisi sähkön katku. Ja että kuulekohan joku tämän 
Liisan huudon ja taatusti kuulee. […] Rupesin kuulemaan vasta, kun Liisa väsyi, 
vasta kun hänen huutonsa painui alakuloiseksi puheeksi. (MV, 169–170.)  

 

Esimerkistä voi huomata myös huolen siitä, että ”kuulekohan joku tämän Liisan huudon”. 

Kun ei ole ketään, kenen aistein asiaa voisi tarkastella, kerronta siirtyy kuvitteellisen ohikul-

kevan havainnoitsijaan, jonka kautta tilannetta tarkastelee. Tässä on nähtävissä yhteys aiem-

min esiteltyyn yksinäisen tarpeeseen saada yhteisön hyväksyntä. Enon opetuksissa Jussi nä-

kee mökin ambulanssipelastajien silmin, jolloin heterodiegeettinen kertoja kuvailee ympäris-

tön sellaisen silmin, joka tulee mökille ensimmäistä kertaa. Seuraa kuvaus, jossa mainitaan 

tyhjät viinapullot, tiskaamattomat astiat ja yleinen siivottomuus. 

 

Fokalisaatiopisteen vaihtelulla voidaan korostaa näkökulmahenkilön yksinäisyyttä. Meriro-

maanissa Gladin isäntien neuvotellessa Huurnan kohtalosta, kerronta käsittelee kahdessa en-

simmäisessä virkkeessä merikapteenin toimintaa: ”Huurna vetäytyi takaisin salin ovelle. Siel-

lä hän seisoi vielä silloinkin, kun nainen toi jakkaran takaisin ja sanoi että se oli nyt vapaa.” 
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Kolmannessa virkkeessä fokalisaatio vaihtaakin näkökulmaa niin, että näemme tuvan naisten 

näkökulmasta, kiltisti-adverbin valinnalla annetaan merikapteenille hyväksyntä: ”Huurna ei 

sanonut mitään, mutta kun tuvan naiset kääntyivät katsomaan, hän istui kiltisti jakkaralle.” 

(MR, 54.) 

 

Kiltteyden korostaminen tässä yhteydessä on merkityksellistä, koska heterodiegeettinen kerto-

ja tarkastelee tilannetta yksinäisen näkökulmahenkilön kautta: kiltteydellä viitataan tapaan, 

jolla Huurna istuu hiljaa syrjässä. Näkymättömäksi itsensä tunteminen on teema, joka nousee 

yksinäisyystutkimuksessa usein esille. Tätä voidaan korostaa tekemällä vastinpareja kuten 

Mustassa vyössä: ”Reippaiden ihmisten reippaus sai minut näyttämään nuhjuiselta. Katselin 

vaatteitani ja kenkiäni ja peilailin tukkaani sisustaulun heijastuksesta. En ollut enää aikoihin 

ajatellut, että olen näkyvä, että minulla on ulkomuoto.” Yksinäisyyden kokemus on mahdol-

lista vain vertailun kautta, koska yksinäisyys on relationaalista (Tiilikainen 2018, 23). 

 

Edellistä sitaattia voidaan analysoida Buberin teorian kautta, jossa ”minä” siis voi olla kah-

dessa suhteessa: joko Minä–Hän-suhteessa tai Minä–Se-suhteessa. Mustan vyön näkökulma-

henkilö kokee muut reippaana ja itsensä nuhjuisena. Erillisyys muista saa hänet kokemaan 

itsensä yksinäiseksi, lähes näkymättömäksi suhteessa muihin. Lopulta heijastus taulussa saa 

näkökulmahenkilön näkemään itsensä ja hetken aikaa muistamaan, että on näkyvä. Samaan 

aikaan kohtaaminen vaatisi sen, että muita ihmisiä ei näkisi objekteina, joita peilaa itseensä, 

vaan subjekteina, joiden kanssa voi pyrkiä saamaan merkityksellisen Minä–Hän-suhteen. 

 

Toinen vertaileva keino korostaa yksinäisyyttä on käyttää antiteesejä, eli vastakohtia, koros-

tamaan näkökulmahenkilön yksinäisyyttä. Väärässä asenteessa tämä antiteesinen pari on hil-

jainen Harri ja paljon puhuva Eero. Enon opetuksissa ujo Jussi ja ”sosiaalisesti ylivoimainen” 

Olli-eno. Meriromaanissa Huurna ei päätä osaa päättää mistään, Gladin isännät sen sijaan 

päättävät myös Huurnan asioista. Mustassa vyössä Petrin isä kuvataan miehenä, joka kehtaa 

tehdä asioita häpeämättä mitään; Petri puolestaan ei itse kehtaa tehdä oikein mitään ja häpeää 

lähes kaikkea itse tekemäänsä. 

 

Hannu Riikonen on yhdistänyt narratologiaa ja freudilaisen psykoterapian käsitteitä teoksessa 

James Joycen Odysseus: kielen ja kerronnan sokkelo (1985, 139), jossa hän argumentoi, että 

kerronnasta voidaan löytää esimerkkejä kognitiivisista freudilaisista puolustusmekanismeista, 

joilla henkilö suojelee itseään. Tästä esimerkkinä hän kertoo, kuinka Bloom jättää nimeämättä 



42 

 
 

tajunnanvirtauskappaleessa vaimonsa rakastajan nimen. Analyysissä siis tehdään päätelmiä 

siitä, mitä jätetään kertomatta. Tamminen on itse kertonut käyttävänsä samanlaista tekniikkaa 

yksinäisyydestä kertoessaan: 

 

Säästyin kokonaan yksinäisyyden kuvaamiselta, kun tarinasta kävi muutenkin 
selväksi, että toisilla on luja, itsestään selvä yhteys, jonka ulkopuolella päähen-
kilöni on määrätty. Huomasin että siltä minusta oli ihmisenä joukossa aina tun-
tunut. (Tamminen 7, 2010.) 

 

Näkökulmahenkilö pohtii teoksessa Mitä onni on, että ”Pohjois-Pohjanmaan miehiltä on vai-

kea kysyä, tuntevatko he itsensä yksinäiseksi” (MOO, 51). Kysymyksen voi laajentaa koske-

maan Tammisen teoksen jokaista näkökulmahenkilöä – miksi kukaan heistä ei puhu yksinäi-

syydestään? Dialogissa ei käsitellä yksinäisyyttä, sitä ei verbalisoida. Enon opetuksessa Jussi 

kertoo enolle olevansa ujo ja Mustassa vyössä Petri kertoo vaimolleen kärsivänsä kuoleman-

pelosta, jonka liittää yksinäisyyteen – muuten yksinäisyyttä ei sivuta. Kun Jussi vierailee 

Enon opetuksissa jo ilmiselvästi alkoholisoituneen enonsa kaupunkilaiskaksiossa, hänelle ei 

edes tule mieleen ajatella, että myös eno voisi olla yksinäinen. Toisaalta, mitenpä loppuun asti 

ylivoimaiseksi kerronnassa kerrottu eno voisi olla yksinäinen? 

 

Yksinäisyydestä kysyminen on häpeällinen hetki, siinä missä kontaktin hakeminenkin. Este 

on liian iso ja sitä on vaikea ylittää tai kuten heterodiegeettinen kertoja pohdiskelee Meriro-

maanin Huurnasta: ”Hän oli aina ajatellut, että hän liittyisi pian ihmisten seuraan, mutta täl-

laista liittymisen hetkeä ei koskaan tullut. Hän muisti tilanteita, joissa hän olisi voinut avata 

suunsa mutta ei ollut avannut.” (MR, 60.) Kertoja jättää vastaamatta tärkeään kysymykseen: 

Miksi liittymisen hetkeä ei koskaan tule? Itse kertomuksessa tätä ei mainita, mutta yhdistele-

mällä yksinäisyystutkimusta sekä muuta teoksessa kerrottua voidaan tehdä valistuneita arva-

uksia. 

4.3 Objektit ympärilläni 

Buberin (1999, 16) mukaan ihmiselle on luonteista suhtautua toiseen osapuoleen objektina ja 

kohdata hänet Minä–Se-suhteessa. Tutkituille teksteille on tyypillistä, että ihmiset objektivoi-

daan sukulaissuhteensa tai edustamansa ammatin mukaan. Väärässä asenteessa vaimo tunne-

taan koko kirjan ajan vaimona ja syntynyt tyttölapsi puolestaan pelkästään ”tyttönä” – kum-

mankaan nimeä ei kerrota romaanissa. Myös kätilö, psykologi ja autokorjaaja jäävät nimettö-
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mäksi. Voidaan kysyä: onko kyse kerronnallisesta ratkaisusta vai yksinäisen näkökulmahenki-

lön tavasta kohdata maailma Minä–Se-suhteesta käsin? 

 

Meriromaanin Huurnalla ei ole ainoatakaan ystävää, ellei ”Gladin isäntää” sellaiseksi lasketa. 

Suhteen etäisyyttä kuvaa hyvin nimityksen virallisuus – Gladin isäntä pysyy Gladin isäntänä 

kuolemaansa saakka. Onko kyse yksinäisen tavasta pystyttää suojamuuri itsensä ja maailman 

väliin? Tarkemman nimityksen – saati lempinimen – antamatta jättäminen korostaa etäisyyttä, 

joka on näkökulmahenkilö Huurnan ja hänen tapaamiensa henkilöiden kanssa. Vaihtoehtoinen 

tapa kertoa tarina olisi ollut vaihtaa asteittain Gladin isännän nimeä tai alkaa nimittää häntä 

sukulaissuhteen mukaisesti appivanhemmaksi. 

 

Huurnan vaimon kuollessa Gladin isännälle ja Huurnalle tulee yhteinen suru – suhde kuiten-

kin pysyy etäisen viileänä, vaikka Huurna vierailee Gladin isännän luona usein. Menetyksistä 

ei puhuta, vaan Huurna ja Gladin isäntä tyytyvät hiljaisuuteen. Gladin isännän kuoleman jäl-

keen kerronnassa sekoitetaan mielenkiintoisesti objekti (Gladin vaatteet) ja kerronnassa aikai-

semmin objektina kuvattu ihminen (Gladin isäntä) tavalla, joka on sävyltään lämmin. Subjek-

tin ja objektin raja hämärtyy, kun objektin materialistiset vaatteet muuttuvat hengittämättö-

miksi isännän kuoleman jälkeen: 

 

Huurna kävi Gladin isännän luoda entiseen tapaansa, luki tuvassa lehtiä ja oli 
hiljaa, ja Gladin isäntä istui hiljaa tuvan toisella seinällä. Kunnes eräänä pyhä-
päivänä Gladin isäntä makasi kuolleena vuoteessaan. Vaatteet roikkuivat tuolin 
karmilla hengettömän näköisinä, ikää kuin Gladin isäntä olisi ottanut niistä värit 
mukaansa. (MR, 137.) 

 

Kerronnan näkökulmasta lukijan voi olla helpompi seurata tapahtumien kulkua, jos kerron-

nassa mainitaan vain muutamia nimiä. Rikosromaanissa vain muutaman kerran mainittava 

”sisko” on lukijalle kognitiivisesti helpompi muistaa kuin nimi, jonka sukulaissuhde näkö-

kulmahenkilöön on kerran mainittu. Toisaalta esimerkiksi Enon opetuksissa sukulaissuhteen 

mainitseminen nimen sijaan korostaa suhteen tärkeyttä ja ainutlaatuisuutta – esimerkiksi dia-

logissa käytetään muotoa ”eno sanoi”, eikä ”Olli sanoi”. Tämän vuoksi suhteen laadun pystyy 

selvittämään vasta tarkastellessa niitä kontekstissaan. 

 

Toinen esimerkki objektivoinnista on teoksessa Mitä onni on, jossa näkökulmahenkilö sekä 

kuvaajaystävä Hannu miettivät, miltä asunnottoman miehen hautajaisten kuvaus toimisi kir-
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jassa, jota he kirjoittavat. Huomattavaa on, että heille kuollut asunnoton mies on objekti – 

vainajalla ei ole kantilaisittain ajateltuna itseisarvoa ihmisenä, vaan ainoastaan välinearvoa. 

Tämä välinearvon mitta on sillä, kuinka hienon kohtauksen hautajaisista kirjaan voisi saada. 

Itse kuolemalla tai hautajaisilla ei ole näkökulmahenkilölle tai Hannulle väliä, mikä paljastuu 

viimeistään siinä, että he jättävät lopulta koko hautajaisiin osallistumisen. 

 

Siitä me saadaan koskettava lopetus. Näytetään että asunnottoman miehen pitää 
kuolla ennen kuin se pääsee onni-kirjaan. – Nimenomaan. Kristallikruunut lois-
taa ja mies makaa pahviarkussa. Ja se on sentään sen ensimmäinen oma boksi 
vuosikausiin. – Tuommoinen kohtaus nostaa kirjan ihan uudelle tasolle, minä 
sanoin. (MOO, 143.) 

 

On myös huomattava, että suomen kielessä on mahdollisuus korostaa suhteen tärkeyttä käyt-

tämällä genetiiviä tai lempinimeä. Tätä mahdollisuutta ei käytetä missään tutkittavassa teok-

sessa. Nimityksillä ja suhteen etäisyydellä on yhteys – erilaiset hellittelynimet esimerkiksi 

puolisolle ovat sävyltään ja konnotaatioiltaan erilaisia. Genetiivin käyttö yhdistettynä hellitte-

lynimeen antaisi aivan eri vaikutelman suhteen läheisyydestä: ”rakkaani” tai ”rakas vaimoni” 

antaisi kuvan lämpimimmistä väleistä kuin pelkkä ”vaimo”. Vaimon nimettömyys voi palvel-

la myös kerronnan tarkoitusperiä siinä mielessä, että se alleviivaa suhteen viileyttä. 

 

Lähin suhde näkökulmahenkilöllä on vaimoonsa Mustassa vyössä, jossa vaimo tunnetaankin 

nimellä Liisa. Meriromaanissa Huurna nai Gladin tyttären, joka häiden jälkeen tunnetaan Aa-

dana yhden luvun verran, kunnes Huurna saa sähkeen, jossa kerrotaan vaimon kuolleen. Tä-

män jälkeen nimeä ei mainita enää edes silloin, kun Huurna katselee vaimonsa hautakiveä. 

Muissa neljässä tutkimuskohteena olevassa Tammisen teoksessa näkökulmahenkilö päätyy tai 

on päätynyt pettämään vaimoaan ja tämä on omiaan lisäämään erillisyyden tunnetta. Tarkaste-

len kumppanisuhdetta tarkemmin seuraavassa pääluvussa. 

4.4 Eksistentiaalinen yksinäisyys 

Eksistentialistista psykoterapiaa edustavan Yalomin (2020, 16) mukaan ihmisen suurimmat 

huolenaiheet ovat kuolema, vapaus, elämän merkitsemättömyys sekä eksistentiaalinen isolaa-

tio47. Nietzsche (1989/1882, 30) yhdisti olemassaolon sekä merkityksen olemassaololle – hä-

                                                
47 Eksistentiaalisella isolaatiolla (existential isolation) tarkoitetaan sitä, että henkilö on eristet-
ty sekä muista ihmisistä että maailmasta (Yalom, 2020, 17). 
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nen mukaansa yksilön oli vähintään uskottava, että tietää syynsä olemassaololleen. Elämän 

tarkoituksen löytämisen tärkeyttä korosti myös Frankl (1959, 93–94), jonka mukaan merkitys 

on jokaiselle uniikki ja tarkasti määritelty asia, jonka jokainen voi täyttää vain yksin. Vapau-

den menetystä ja muista eristämisen kivuliaisuutta alleviivaa myös se, että niitä kumpaakin on 

käytetty rangaistusmuotona läpi historian (Junttila 2015, 6). 

 

Tamminen käsittelee kuoleman tematiikkaa, ja siitä nousevia yksinäisyyden ja eksistentiaali-

sen yksinäisyyden kysymyksiä, erityisesti teoksessa Musta vyö. Romaanin alkupuolella Petri 

kysyy vaimoltaan Liisalta eksistentiaalisen kysymyksen: ”Mitä järkeä on elää kun elämä kui-

tenkin päättyy?” (MV, 18.) Vaimon vastaus kysymykseen on kolmen asian lista: kakut, kirjas-

to ja lentopallo. Vastaus helpottaa hetkeksi: ”Tuijotin Liisaa. Hän oli sovittanut vastauksensa 

juuri minun mielihaluihin ja hän oli tosissaan. Liikutuin siitä niin että raukesin rennoksi.” 

(MV, 19) Kun Petri ajattelee samaa kysymystä yksin elokuussa, hän alkaa pohtia hukuttautu-

mista: ”Kuljin rannalla ja kuvittelin, kuinka vajoan kivuttomasti pinnan alle.” (MV, 30.) Mus-

tassa vyössä elämäntarkoitusta ja siihen kuuluvia pelkoja käsitellään useasta eri näkökulmas-

ta, kunnes lopulta mittariksi löytyy yksinäisyys: 

 

Myös sen olin yöllä ymmärtänyt, että yksinäisyys oli pelon mittayksikkö. Mutta 
koska se kuulosti nyt teoreettiselta, yritin löytää sille käytännön esimerkkejä. 
Väitin esimerkiksi, että flunssan pelko oli kolmen yksinäisyyden suuruinen. Ja 
että pimeän pelko oli suunnilleen kymmenen yksinäisyyden suuruinen. Ja sanoin 
sitten – jotta Liisa todella ymmärtäisi minua – että aikuistumisen pelko oli aina-
kin sadan yksinäisyyden suuruinen ja että kuolemanpelko oli äärettömän yksi-
näisyyden suuruinen. Mutta en ollut varma ymmärsikö Liisa. Menen itsekin aina 
sekaisin kuin ääretön mainitaan. (MV, 122.) 

 

Omien pelkojen tunteminen on itsetuntemusta. Painottaessani muissa luvuissa yksinäisen suh-

teita on hyvä muistaa, että myös suhde itseen on ihmissuhde. Yksinäisyyden kokemus on rela-

tionaalinen, koska vertaamme omia suhteitamme muiden suhteisiin (Tiilikainen 2018, 23). 

Samaan aikaan on muistettava, että on olemassa joku, joka tämän vertailun tekee. Hegel 

(2020/1894, 121) kirjoittaa: ”Mielen tieto on korkein ja vaikein, koska se on tieteistä käytän-

nöllisin” ja viittaa antiikin ihanteeseen ”tuntea itsensä”. Eksistentiaalisen yksinäisyyden ja 

ontologian tutkiminen auttaa yksinäisyyteen sitä kautta, että henkilö oppii ymmärtämään itse-

ään ja paikkaansa maailmassa paremmin.  
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Mustassa vyössä Petri päätyy siihen, että kuolemanpelko on yksinäisyyden muoto, johon ei 

auta tieto siitä, että ei ole yksin: ”Minä joka pelkäsin kuolemaa, olin pelkoani piripintaan. Ja 

jos joku toinen jossakin toisaalla pelkäsi kuolemaa, hän pelkäsi sitä taatusti yhtä yksin.” (MV, 

21.) Junttilan (2018, 173) mukaan yleisin yksinäisyyteen liittyvä harhakäsitys on se, että luu-

lee olevansa ainoa, joka tuntee yksinäisyyttä. Ratkaisuna tähän on nähty esimerkiksi lasten 

suhteen se, että aikuiset osallistuvat enemmän leikkeihin ja pitävät huolen siitä, että jokainen 

pääsee mukaan. Vanhuksille on puolestaan järjestetty kerhotoimintaa tai jopa terapiakoirien 

tapaamisia, jotta yksinäisyys helpottaisi. Tämä alleviivaa yksinäisyyden ja eksistentiaalisen 

yksinäisyyden eroa. 

 

Wilsonin (2008, 17) mukaan Nietzsche sekä Kierkegaard olivat oppineita ajattelijoita, mutta 

ihmisenä sellaisia, jotka jäivät mielellään sivuun. He pitivät yksinäisyydestä, koska se mah-

dollisti filosofian harjoittamisen. Yksinoloa ja sivullisuutta taitavasti puolustaessaan, he eivät 

siis välttämättä osanneet ajatella yksinäisen silmin asioita. Eksistentiaalisen kivun lähde on eri 

kuin yksinäisyyden kokemuksen kipu, koska eksistentiaalisessa yksinäisyydessä kipua tuottaa 

olemassaolo, Dasein. Varsinkin sosiaalisessa yksinäisyydessä kipua tuottaa läheisen ystävän 

puute. Toisaalta yhteistä yksinäisyydelle ja eksistentiaaliselle yksinäisyydelle on kysymys, 

voisiko ystävä ratkaista yksinäisyydestä tai eksistentiaalisesta yksinäisyydestä johtuvaan ki-

vun. Nietzsche (2008, 67) kiteytti ystävän tärkeyden teoksessaan Näin puhui Zarathustra: 

 

Minän ja minun keskustelu käy aina ylikierroksilla: kuka kestäisi sellaista ilman 
ystävää? Erakolle ystävä on aina se kolmas: tämä kolmas on korkki, joka estää 
tuon kaksikon keskustelun uppoamisen syvyyksiin. 

 

Rikosromaanissa Vehmas kohtaa Ångströmin Muonion mökillä. Heterodiegeettinen kertoja 

viittaa Ångströmiin nimeltä vain ennen ja jälkeen kohtaamisen. Mökin sisällä toiseen osapuo-

leen viitataan puhuvana päänä: ”Pää jupisi ja kivahteli itsekseen. Sen verran hän sai sen pu-

heista selvää, että se aikoi rangaista häntä.” (RR, 110.) Kamppailu voidaan tulkita Vehmaksen 

sisäisenä dialogina, koska ”pää” tietää asioita, joita tuntematon ihminen ei mitenkään voisi 

tietää. Lisäksi ”pään” kysymyksissä on havaittavissa omantunnon sävyjä: ”Että olisiko siinä 

käynyt niin että Marja sairastui sen takia että sinä kohtelit sitä niin huonosti?” (RR, 110.) Jos 

kyse on nietzschemäisestä minän ja minän välisestä keskustelusta, ystävän väliintulo auttaisi 

paljon. Ystävää ei kuitenkaan saavu mökille ja Vehmas menettää tajuntansa kesken dialogin. 
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Meriromaanin Huurnalle tarjotaan mahdollisuus ystävyyteen, kun merikoulussa viereen istuu 

Paavo. Huurna pohtii kohtalon ja sattuman vaikutusta siihen, miten elämässä saa ystäviä: ” ( – 

– ) hän mietti myöhemmin monet kerrat, olisiko hän voinut ystävystyä kaikkien niidenkin 

kanssa, jotka nyt tuntuivat vierailta, jos vain olisi osunut heidän kanssaan sopivalla hetkellä 

vierekkäin” (MR, 18.) Huurna kuitenkin jättää yhteydenpidon ystäväänsä kokonaan ja loppu-

teoksessa Kristinankadulla törmätessään Paavo ei aluksi edes tunnista Huurnaa. Jossain mää-

rin Huurna siis toimii sivullisena – jos ystävyys ei ole hänelle yhdentekevä, miksi hän sitten ei 

ole pitänyt Paavoon yhteyttä? Hän on sivullisen tapaan seurannut vierestä, mitä ystävyydelle 

käy. Samaan tapaan kuin hän seuraa vierestä myös laivojensa uppoamista. 

4.5 Yksinäinen sivullisena ja osana muita  

Eksistentialismin kysymyksistä myös sivullisuus nousee kohdeteksteissä esille. Väärän asen-

teen Harri seuraa Eeron tekemisiä ja nukahdettuaan herää kuulemaan, mitä kaikkea Eero on 

sillä aikaa tehnyt. Enon opetusten Jussi seuraa puolestaan vierestä, millaista elämää Olli-eno 

ja Myrsky elävät naisseikkailuineen. Teoksessa Mitä onni on sivullisuus sanallistetaan: ”Minä 

en ole enää vuosikausiin elänyt tätä päivää. Tätä päivää minussa elävät vain sydän ja keuh-

kot.” (MOO, 190.) Sivullinen on fyysisesti paikalla, mutta henkisesti jossain muualla, men-

neessä tai tulevassa: ”Kaikki muu on varattu ikävöinnille ja odotukselle, sille haihattelulle, 

jota heti katuu, kun joutuu katselemaan elämäänsä sivusta […]” (MOO, 190). 

 

Yksinäisyys ja masennus ovat kaksi eri asiaa. Yksinäisyys on kuin nälkä, joka saa ihmisen 

toimimaan. Masennus puolestaan saa ihmisen apaattiseksi. Näiden yhdistelmä saa ihmisen 

passiiviseksi tottelijaksi. Seurauksena voi olla jotain, jota psykologi Martin Seligman kutsuu 

”opituksi avuttomuudeksi” (Cacioppo 2008, 82.) Apaattisuus on myös sana, jolla voisi kuvata 

sivullista, joka seuraa itselleen tapahtuvia asioita ilman mielenkiintoa vaikuttaa niihin kuten 

teki myös Camus’n Sivullisen Meursault. Rikosromaanin Vehmas, jonka kyvyttömyys hoitaa 

itseään viittaa masennukseen, on masennuksen ja yksinäisyyden kautta muuttanut apaattiseksi 

sivulliseksi. Seuraava katkelma kuvaa sivullisuutta osuvasti: 

 

Juna huojahteli halki pimeyden. Pimeydessä välähteli valoja, yksinäisiä asu-
muksia. Rakennusten sisälle Vehmas kuvitteli kailottavan television. Ilon hän 
kuvitteli jonnekin ihan toisaalle, valoon jossa onnelliset heräsivät. Jokainen sai 
vuorollaan olla tuo onnellinen, yhtenä elämänsä aamuna ja parina kuulakkaana 
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kesäiltana. Onnen aihe katosi tai se menetti hohtonsa, mutta tunteen sai säilyttää. 
(RR, 84.) 

 

Yllä olevan tekstin voi lukea allegoriana sivullisen elämästä, jossa hän kulkee junana pimey-

den läpi. Yksinäiset asumukset, joista välähtelee valoja ovat elämää, johon sivullinen ei pääse 

mukaan. Junttilan (2018, 113) mukaan yksinäiselle on tyypillistä ylireagoida sosiaalisiin uh-

kiin – tämä puolestaan ei ole sivulliselle luonteenomaista käytöstä. Toisaalta, vaikka yksinäi-

syys on universaali ilmiö, siihen liitetyt häpeän tunteet vaihtelevat kulttuurista riippuen. Enon 

opetusten Jussi ei jää sivullisena katsomaan vierestä, kun Maria ottaneensa yliannostuksen 

rauhoittavia. Mustan vyön Petri on seurannut aikansa sivusta muiden lentopalloharjoituksia, 

mutta lopulta uskaltanut itsekin liittyä mukaan. 

 

Sivullisuus tulee ilmi myös siinä, että muut päättävät näkökulmahenkilöiden puolesta – myös 

hänen omista asioistaan. Väärässä asenteessa Eero päättää, mihin poikien reissu suuntautuu, 

Enon opetuksissa Jussin kertoessa haluavansa nukkumaan, eno vaatii tätä lähtemään ”suvun 

kunnian vuoksi” tanssipaikalle. Meriromaanin Huurna on pahiten muiden päätösten alaisena: 

hän päättää useaan kertaan, että ei enää lähde merille, mutta kun Gladin isännät saapuvat, hän 

taipuu heidän tahtoonsa. Mustan vyön Petri keskittyy enemmän rooliinsa kuin toiseen ihmi-

seen ja kohtaamiseen – siihen rooliin hän keskittyy, jotta voi seurata tilannetta sivusta hyväk-

syttynä. Samaan aikaan tämä suhtautuminen saa hänet tuntemaan itsensä irralliseksi muista. 

 

Musta vyö käsittelee erityisesti olemisen ja kuolemisen kysymyksiä – teos päättyy siihen, että 

ratkaisua kuolemaan suhtautumiselle ei löydy: ”Muistan ajatelleeni myös, nyt jo puoliunessa, 

että en millään ehtisi yksin selvittää kuinka kuolemaan tulisi suhtautua vaan että toisten pitäisi 

sitä selvitystyötä jatkaa […]” (MV, 175.) Kuolemaan suhtautumisen miettiminen on yksinäis-

tä toimintaa ja se aiheuttaa näkökulmahenkilölle teoksen aikana paljon eksistentiaalista yksi-

näisyyttä. Sen sijaan Meriromaanin Huurna ottaa vanhuuden yksinäisyyden ja kuoleman vas-

taan buddhalaisen rauhallisesti. Voidaan tulkita, että teoksen lopussa hänen katselema vene 

symboloi näkökulmahenkilön omaa elämää: 

 

Enimmän aikaa hän istui yksin. Ne laivat olivat poissa, joilla hän oli purjehtinut, 
ja useimmat niistä miehistä, jotka niillä laivoilla olivat purjehtineet, olivat pois-
sa. Meri tuntui sentään pysyvän. Hän torkahteli, havahtui kun kuuli jotakin, sal-
men suulla kulki vene, purje lepatti. Hän seurasi sitä katseellaan, kunnes se ka-
tosi niemen taakse. (MR, 141.) 
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Tammisen teoksen näkökulmahenkilöllä yksinäisyys on kroonista ja identiteettiin sidottua, 

siitä ei edes yritetä päästä eroon. Mielenkiintoista onkin esittää kysymys, tulisiko sen vuoksi 

tutkia enemmän näkökulmahenkilöitä yksilöinä vai hänen suhteitaan? Pönnin (1996, 7) mu-

kaan olevaisen tai olemista käsittelevien filosofisten kysymysten olevan ontologiaa, jota Aris-

toteles piti ensimmäisenä filosofiana. Levinas puolestaan asettui tarkoituksella länsimaisen 

filosofian traditiota vastaan ja totesi etiikan olevan ensimmäistä filosofiaa, ontologialle alis-

teista. Tärkeintä on tavoittaa toisen kasvot ja kohdata ihminen eettisesti. Kommunikaation 

tasolla tämä tarkoittaisi kohtaamista buberilaisittain Minä–Sinä-suhteessa. 

 

Kasvojen tavoittamisella Levinas (1996, 73) tarkoittaa ihmisen kohtaamista subjektina – esi-

merkiksi ilmeet tai silmien väri eivät ole silloin oleellisia. Kasvot eivät ole Levinasin teoriassa 

merkitykselliset siksi, että niistä voisi tulla joku tiedonsisältö, vaan siksi että ne esittävät mi-

nälle eettisen vaatimuksen: ”kasvot ovat paljaat ja uhatut, aivan kuin ne kutsuisivat meitä vä-

kivallantekoon. Samalla kasvot kieltävät meitä tappamasta.” Cacioppo (2008, 54) pitää yksi-

lökeskeistä maailmaa yksinäisyyttä ja erillisyyttä ruokkivana ja muistuttaa Thomas Hobbesin 

varoituksesta, että yksilökeskeinen maailma voi ajautua ”kaikkien sotaan kaikkia vastaan”. 

Kasvojen tavoittaminen on siis tärkeää sekä yksilön että yhteisön tasolla.  

 

Tutkielmassani olen esittänyt esimerkkejä, kuinka yksinäinen seuraa muiden ilmeitä arvot-

taakseen itseään suhteessa toisiin. Silloin on enemmänkin kyse siitä, että henkilö arvioi omaa 

sosiaalista asemaansa, eikä pyrkimykseen yhteyteen toisten kanssa. Yksinäisen ongelma on 

usein se, että hänelle on niin tärkeää löytää oma paikkansa, että hän ei ehdi kohdata toisia. 

Silloin hän jää sivulliseksi ja kokee itsensä riittämättömäksi. Yksinäisyyden ratkaisu perustuu 

kasvokkain kohtaamiseen, mutta tähän Tammisen näkökulmahenkilöt eivät pysty, vaikka 

usein tahtoisivatkin toimia näin. Ratkaisu yksinäisyyteen ei löydy ontologian kysymyksistä, 

vaan eettisistä kysymyksistä. Mustan vyön Petri ei saa keksittyä vastausta kysymykseensä, 

miten kuolemaan pitäisi suhtautua, koska etsii vastausta itsestään, ei muista ihmisistä. 

 

Cacioppon (2008, 266–267) mukaan tulevaisuuden haasteet, kuten ilmastonmuutoksesta joh-

tuva maahanmuutto, tulevat pakottamaan yhteiskunnat etsimään ratkaisuja yksinäisyyden on-

gelmaan. Hän korostaa yhteyden luomista muihin viitaten Jeesuksen kultaiseen sääntöön sekä 

John Donnen 17. meditaatioon teoksesta Rukouksia sairasvuoteelta esimerkkinä ajattelusta, 

jossa ihminen toimii sovussa osana yhteisöä. Donne (1988, 135) kirjoittaa: ”Yksikään ihmi-
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nen ei ole saari, vaan jokainen on osa yhteistä mannerta. […] jokaisen ihmisen kuolema vie 

jotain minusta.” Kulttuuri sekä tarinankerronta ovat keinoja, joilla ihmiset saadaan tuntemaan 

olevansa jotain yhteistä ja tämä lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. 
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5 MITEN YKSINÄISYYS ILMENEE TEOSTEN NÄKÖKULMAHENKILÖISSÄ 

Viidennessä pääluvussa käsittelen teoksen näkökulmahenkilöissä ilmenevää sosiaalista ja 

emotionaalista yksinäisyyttä. Erityisen tarkastelun kohteeksi otan näkökulmahenkilöiden suh-

teet omiin kavereihinsa, sukulaisiinsa ja puolisoonsa. Luvussa esittelen yksinäisyystutkimuk-

sen termit minäpystyvyys sekä sosiaalinen resilienssi. Löydöksiä esitellessä käytän hyväksi 

narratologisen tutkimuksen fokalisaation käsitettä ja sen avulla löytyviä havaintoja sekä ai-

emmin esitettyjä psykoanalyyttisia termejä. Kerron useita esimerkkejä sekä sosiaalisesta että 

emotionaalisesta yksinäisyydestä, sekä avaan samalla syitä yksinäisyyden kokemukselle. 

5.1 Sosiaalinen yksinäisyys 

Sosiaalinen yksinäisyys tarkoittaa sitä, että henkilöillä ei ole läheisiä ystävyyssuhteita - hänel-

lä ei esimerkiksi ole ketään, kelle soittaa, jos jotain ikävää tapahtuu. Ystävyyttä käsittelevässä 

ajatuksessaan Cicero (1967, 77–78), vertaa ystävyyttä viiniin, joka paranee vanhetessaan. 

Onkin huomattava, että Tammisen teoksista puuttuu pitkäaikaiset ystävät, ellei Enon opetus-

ten enoa tai Mustan vyön Liisa-vaimoa sellaisiksi lasketa. Voidaankin todeta, että Tammisen 

romaanien näkökulmahenkilöiden sosiaalinen yksinäisyys vaihtelee. Meriromaanin Huurnalla 

tärkeät suhteet jäävät vähiin, kunnes lopulta hän ei enää edes tunne elävänsä samassa maail-

massa muiden kanssa ja muut ihmiset tuntuvat vierailta: 

 

Joskus sattui, että vieras ihminen tuntui hänestä tutulta, ja se oli hänelle suuri yl-
lätys: hän oli sittenkin samassa maailmassa toisten kanssa. Sitten yhteys katosi 
ja hän oli taas yksin ja muisti kuinka yksinäistä yksinäisyys oli. (MR, 139.) 

 

Väärän asenteen Harri voi puhua huolistaan aluksi ainoastaan vaimonsa ja psykologinsa 

kanssa. Kun Harrin auto hajoaa maantielle, hän muistaa entisen työkaverinsa Eeron, jolle kui-

tenkin pelkää soittaa. Harrin ja Eeron ystävyys on ollut aiemmin pintapuolista, joskin teoksen 

aikana jaetut henkilökohtaiset asiat sekä yhdessä koetut asiat yhdistävät. Kyynisesti ajatteleva 

voisi arvioida, että Harri tarvitsee Eeroa, koska auto on hajonnut ja Eero puolestaan tarvitsee 

Harria, koska hän tahtoo lähteä alkoholinhuuruiselle naisseikkailulle Pohjanmaalle. Ystävän 

seura helpottaa Harrilla sekä sosiaalista että emotionaalista yksinäisyyttä. Mikään ei viittaa 

siihen, että ystävyys jatkuisi reissun jälkeen. 
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Tiilikainen (2019, 12) laskee työkaverit, naapurit ja harrastuskaverit niiden sosiaalisten kiin-

tymyssuhteiden joukkoon, jotka vähentävät sosiaalista yksinäisyyttä. Toisaalta voidaan kysyä, 

mitä teoksien näkökulmahenkilöiden suhteet ensisijaisesti ovat? Enon opetuksien Olli-eno on 

ensisijaisesti sukulainen, ei ystävä. Myrsky puolestaan on ensisijaisesti enon ystävä – ilman 

enoa hän ei olisi Jussin kanssa tekemisissä ollenkaan. Kaikista Tammisen teoksista lämpimin 

rakkaudentunnustus annetaan juuri enolle – Jussi kertoo rakastavansa enoa. Muissa tutkimuk-

sen kohteena olevissa teoksissa rakkaudentunnustuksia ei jaeta. Ei edes kumppaneille. 

 

Teoksessa Mitä onni on näkökulmahenkilö on sosiaalisen yksinäisyyden näkökulmasta vailla 

läheisiä suhteita – esimerkiksi Hannu esitellään enemmänkin squash-kaverina kuin ystävänä. 

Näkökulmahenkilö ja Hannu ovat heterodiegeettisen kertojan mukaan tutustuneet hallilla, 

jonka jälkeen hän huomauttaa mielenkiintoisesti: ”Nelikymppinenkin voi saada uusia ystäviä, 

kun ei ajattelekaan toista kokonaisena ihmisenä vaan pelkkänä pelikaverina” (MOO, 6). Ky-

seessä on siis ainakin alkuun Minä–Se-kommunikaatiosuhde, jossa toista ei ainakaan teoksen 

alussa pidetä kokonaisena ihmisenä. Teoksen aikana pelikaveruus vaihtuu työkaveruuteen: 

 

[…] olimme jo pitkään Hannun kanssa puhuneet yhteisistä töistä: näyttelyistä, 
kirjankuvituksista ja satukirjoista. Tuollaiset hyvää tarkoittavat puheet käyvät 
äkkiä kiusallisiksi. Toista alkaa pitää toteutumattomien suunnitelmien muisto-
merkkinä. Ystävyys hiipuu, varusteet pölyttyvät komeroon ja suurisuuntaiset 
hankkeet kuihtuvat ranskalaisiksi viivoiksi almanakan sivuille. (MOO, 6.) 

 

Kun Hannu lopulta jää Kööpenhaminaan ja näkökulmahenkilö menettää puheyhteyden vai-

monsa kanssa, hänelle ei jää yhtään läheistä suhdetta. Tutkittavissa teoksissa rakkautta ei sa-

nota ääneen kerronnassa eikä näkökulmahenkilön kautta. Meriromaanin Huurna menee nai-

misiin Gladin tyttären kanssa ja ottaa tämän mukaan uuden laivansa neitsytmatkalle. Matkan 

aikana kerronta kutsuu Gladin tytärtä vaimoksi, vastavihityksi rouvaksi sekä hänen omalla 

nimellään Aada. Rakkaudesta puhutaan näin: ”hänestä tuntui että hän melkein rakasti sitä lai-

vaansa ja vaimoansa.” Virkkeestä erityisen tärkeänä nostaisin predikaattia määrittelevän sa-

nan melkein, jolla heterodiegeettinen kertoja korostaa Huurnan ja Aadan etäisyyttä toisistaan. 

 

Rikosromaanin Vehmaksella sosiaalinen yksinäisyys aiheuttaa emotionaalista yksinäisyyttä, 

jota hän pyrkii helpottamaan esimerkiksi alkoholia juomalla joululomalla sekä tammikuussa 

sähköposteja lähettelemällä rikospoliisi Solveigille. Yksinäisyyskirjoituskilpailun kirjoituksia 

tutkineen Mikkolan (129–131, 2005) mukaan yksinäisyys liitetään erityisesti valoisaan ja 
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lämpimään vuodenaikaan, pyhäpäiviin, jouluun ja juhannukseen, viikonloppuihin sekä vuoro-

kauden ajoista erityisesti iltaan ja yöhön. Ilmiötä selittää esimerkiksi yksilön toiveet ja odo-

tukset. Poikkeuksen tutkimustuloksiin tekivät ikäihmiset, jotka liittävät yksinäisyyden syk-

syyn – aikaan, jolloin ei ollut mitään tekemistä. Myös ympärillä tapahtumilla asioilla on ker-

rannaisvaikutuksensa: 

 

Ilta on aikaa, jolloin päivän työt on tehty, pysähdytään lepäämään ja ajattele-
maan kotona tai ollaan sosiaalisessa ympäristössä täydessä baarissa tai vaikkapa 
merenrantahotellissa, jossa oman yksinäisyyden kuvataan kietoutuvan vielä tii-
viimmin ympärille. (Mikkola 2005, 138.) 

 

Vehmas liittää yksinäisyyteen erityisesti tyhjyyden tunteen sekä kuolleen vaimonsa poissa-

olon: ”Illalla Vehmas levitti Marjan vihreän joogamaton lattialle. Kun Marja vielä eli, Veh-

mas ei katsellut toisen joogaamista; nyt hän katseli, tyhjää mattoa […]” (RR, 63) Kun Veh-

maksen alkoholinkäyttö riistäytyy käsistä joulunpyhinä, hän ei pysty enää huolehtimaan lem-

mikistään ja koira tekee tarpeensa sisälle. Mielenterveydelliset ongelmat alkavat piinata 

Vehmasta, joskaan fokalisaatiosta ei voida päätellä johtuuko elämänhallinnan menettäminen 

enemmän alkoholista, tyhjyyden tunteesta vai yksinäisyydestä vai kaikista edellä mainituista. 

Muut tutkimuksen kohteena olevat näkökulmahenkilöt eivät yritä ratkoa yksinäisyyden on-

gelmaa alkoholin avulla. 

  

Ihminen on joko yksin, kahdestaan tai sosiaalisessa ryhmässä. Bourdieun (1998, 45) mukaan 

sosiaalisen ryhmän luominen edellyttää muodostamisen tai vakiinnuttamisen symbolista työ-

tä. Meriromaanissa kapteeni Huurna yrittää lähentyä perämiehen kanssa, mutta ei osallistu 

muiden merimiehien yhteiseen toimintaan kuolemantapauksen jälkeistä jumalanpalvelusta 

lukuun ottamatta. Koska yksinäiseltä puuttuu sosiaalinen ryhmä, hän on vaarassa radikalisoi-

tua, sillä lähes mikä tahansa hänet hyväksyvä ryhmä kelpaa yksinäiselle. Kun ystävää tai 

omaa ryhmää ei löydy, yksilö jää yksin. Tiilikaisen (2019, 22) mukaan juhannus ja joulu ovat 

erityisesti keski-ikäisille yksineläjille vaikeaa aikaa yksinäisyyden takia: 

 

Vuodenaikojen rinnalla merkitystä on myös pyhäpäivillä, jolloin yksinäisyyden 
kokemukset ovat erityisen vahvoja. Keski-ikäisten yksineläjien haastattelutut-
kimuksessa kävi ilmi, että yksinäisyyttä koetaan herkästi juhannuksena, jos se 
on vietettävä ilman seuraa. Myös joulun, joka on perinteisesti ollut perhekeskei-
nen juhla, tiedetään olevan yksinäisyydelle altistavaa aikaa. 
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Tiilikainen (2019, 23) huomauttaa, että yksinäisyyden kokemus rakentuu vertailun ympärille: 

nykyhetken kokemukset peilautuvat niin menneeseen kuin tulevaankin elämäntilanteeseen ja 

toisaalta muihin ihmisiin ja heidän elämäntilanteeseen. Mustan vyön Petrillä on vaimo, lapsia 

ja oma lentopallojoukkue – hän on tutkimuksenkohteena olevista näkökulmahenkilöistä vähi-

ten sosiaalisesti yksinäinen, koska läheisiä suhteita on monta. Isän kuollessa yksi läheisistä 

suhteista kuitenkin on poissa ja tämä ajaa näkökulmahenkilön yksinäisyyteen, josta hän hakee 

lohtua monin tavoin. Esimerkiksi jouluaattona näkökulmahenkilö menee vintille lukemaan 

sarjakuvia, jotta saisi samanlaisia tuntemuksia kuin lapsena.  

 

Vaikka jokaiselle ihmisille oman vanhemman menetys on suuri, omien vanhempien kuolema 

voi aiheuttaa yksinäiselle vaikeuksia, koska häneltä puuttuu läheisiä suhteita joiden kanssa 

menetyksestä voisi keskustella. Petrin tapauksessa hän alkaa surutyönään surffailemaan netis-

sä ja etsimään autoja, joilla hänen isänsä on 80-luvulla ajanut. Monen yön nettisurffaamisen 

jälkeen hän ymmärtää, että ”en etsinytkään internetistä autoja, vaan isääni.” Isään ei ole mah-

dollista enää saada sosiaalista yksinäisyyttä helpottavaa yhteyttä, mutta muistojen kautta Petri 

yrittää saada emotionaalista yhteyttä. Lisäksi hän etsii itse kirjoittamistaan kirjoista isämainin-

toja, joiden ilkeyttä harmittelee vaimolleen ja lapsilleen. Emotionaalinen yksinäisyyden ko-

kemus kuitenkin pysyy samalla kun näkökulmahenkilö jatkaa pohtimista siitä, miten kuole-

maan tulisi suhtautua. 

5.2 Minäpystyvyys ja sosiaaliset suhteet sukulaisiin 

Junttila (2015, 74) nostaa suhteen vanhempiin tärkeäksi tarkkailukohteeksi tehdessä koko-

naisanalyysiä henkilön yksinäisyydestä. Tutkija tekee kartan lapsuudesta tähän päivään ja 

tarkastelee suhdetta esimerkiksi turvallisen lapsi–aikuinen-suhteen kautta. Mikäli vanhempi 

on taloudellisesti tiukoilla, kärsii itse yksinäisyydestä tai jostain psyykkisestä sairaudesta, 

lapsi suojelee vanhempiansa enemmältä murheelta. Tammisen näkökulmahenkilöt ovat kaikki 

miehiä, eikä kenelläkään heillä ole tiivis tai lämmin suhde omaan isäänsä. Päinvastoin – yh-

teyden saaminen omaan isään on lähes aina vaikeaa tai jopa mahdotonta: 

 

Ikkunassa vasemmalla vilahti. Isä seisoi alhaalla niemen nokassa virvelöimässä. 
Harri hengähti syvään, lähti ulos, käveli rantaan ja istui kylmälle kalliolle isän 
viereen. Isä kuunteli radiota. Harri istui pitkään ja katseli isän kalastamista. Aina 
kun hän yritti sanoa jotakin, isä raotti kuulokkeitaan ja kysyi kovalla äänellä: – 
Mitä että? (VA, 34.) 
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Väärän asenteen Harri lähtee käymään kotonaan isänpäivänä vain huomatakseen, että isä on 

lähtenyt mökille. Vierailun tarkoituksena ei kuitenkaan ole lämmin kohtaaminen, vaan Harri 

yrittää selvitellä ajatuksiaan palaamalla kotiinsa: ”hän halusi tarkistaa tavoittaisiko hän siellä 

vielä saman turvallisuuden tunteen kuin lapsena […] hän epäili, että hän pettyisi joka tapauk-

sessa.” Perillä Harri pettyy äitiinsä: tämä ei tahdo puhua Harrista, vaan itsestään. Franz Kaf-

kan teoksessa Linna päähenkilö ei koskaan pääse linnaan asti. Etäistä isäsuhdetta kuvaava 

hetki tapahtuu rannalla, joka on pojan ja isän ainoa yhteinen hetki. Kohtaamista ei tapahdu. 

 

Enon opetuksissa vanhemmat mainitaan lopun hautajaiskappaleessa, jossa Jussi harmittelee 

isänsä hymyä, koska pelkää tämän ”unohtavan missä on”. Isä on enemmänkin häpeää tuottava 

koominen hahmo kuin esikuva. Meriromaanissa Huurnan isä mainitaan äidin kautta: tämä oli 

kuollut kahta viikkoa äiti aiemmin. Perhesuhteisiin vaikuttaa myös muu perheen dynamiikka. 

Rikosromaania lukuun ottamatta Tammisen teosten näkökulmahenkilöt ovat ainoita lapsia – 

siskoja tai veljiä ei ainakaan mainita missään teoksessa. Rikosromaanin Vehmaksen sukulais-

suhteita kuvaa jouluna soitettu puhelu: 

 

Hän korkkasi kolmannen konjakkipullon ja soitti äidille, sisko vastasi. Äidillä 
oli kaikki kunnossa, siskon mielestä hänellä ei: ”Usko-kulta, sinulla alkaa taas 
lauseet yhdestä asiasta ja loppuu toiseen. Olisitte vaan hankkinut sen lapsen niin 
sinun ei tarvitsisi yksin leikkiä, sentään viiskymppinen mies.” Vehmas toivotti 
siskolle ja äidille hyvää joulua. Kaikissa rakastavissa keskusteluissa tulee hetki, 
jolloin keskustelu on uskallettava lopettaa, jotta ei menettäisi sitäkin minkä on jo 
saanut. (RR, 65.) 

 

Mustan vyön suuri teema on isän ja pojan suhde kuin myös sen puute. Isä omistaa mustan 

vyön sosiaalisissa suhteissa siinä, missä poika kokee, että ei ole koskaan oppinut olemaan 

ihmisten kanssa luontevasti. Teos samaan aikaan sekä haastaa että vahvistaa stereotypistä 

mieskuvaa, jossa miesten on vaikea puhua tunteistaan tai jopa arvostuksestaan. Isän ja pojan 

välillä on avoin kohtaaminen, jossa poika saa kerrottua tunteistaan ja kiitollisuudestaan. Isä ei 

pysty vastaamaan sanoihin mitenkään, vaan vetäytyy myöhemmin omiin oloihinsa. Mielen-

kiintoista on äidin toiminen eräänlaisena Hermeksenä isän tunnereaktiosta: 

 

Aamulla on isänpäivä. Makaan vierashuoneen sohvalla ja mietin mitä voisin 
isälle sanoa. Päätän että sanon ”hyvää isänpäivää”. Sitten menen keittiöön ja sa-
non sen. Isä kiittää. Seuraa kymmenen sekunnin hiljaisuus. Jota en kestä. Joten 
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sanon isälle, että en ole sanonut tätä koskaan aiemmin mutta että arvostan häntä. 
Ja että varsinkin arvostan hänen tapaansa kohdata ihmiset ilman lähtöasetuksia, 
tasaveroisesti. Ja että ihailen hänen kykyään rakastaa työntekoa ja urheilua, hä-
nen intoaan tarttua töihin ja lähteä lenkille. Lopuksi sanon, että olen kiitollinen 
siitä että hän on aina ollut rakastava isoisä lapsillemme. Isä ei saa sanotuksi mi-
tään. Myöhemmin äidiltä kuulen, että isä on iltapäivällä lähtöni jälkeen sulkeu-
tunut työhuoneeseen ja itkenyt siellä. (MV, 45.) 

 

Minäpystyvyys (self-efficacy) kuvaa ihmisen uskoa omiin mahdollisuuksiinsa saada asiat 

sujumaan haluamallaan tavalla ja kyetä organisoimaan asioita ja suoriutumaan erilaisista ti-

lanteista. Tämän kyvykkyyden kokemuksensa perusteella ihminen valitsee toimintansa ja 

toimintaympäristönsä sekä sen, miten ympäristön ärsykkeisiin reagoi. (Junttila 2015, 182) 

Mustan vyön keskeinen sanoma on, että seuramiehenä tunnettu isä ei tunne häpeää mistään ja 

on erittäin minäpystyväinen, kun puolestaan Petri-poika ei ole minäpystyväinen, vaan kokee 

sosiaaliset tilanteet hankalina. 

 

Junttilan (2015, 183) mukaan minäpystyväinen ihminen pystyy aktiivisesti etsimään seuraa ja 

testaamaan erilaisia toimintamalleja. Mustan vyön Petri ei tähän pysty ja siksi hän on sosiaali-

sesti yksinäinen. Myöhemmin teoksessa vaimo auttaa Petriä ymmärtämään, että emotionaali-

nen yksinäisyys oli valinta – etäisyys sopi isän ja pojan suhteeksi. Kohtauksessa on mielen-

kiintoista narratologisen tutkimuksen puolesta se, että kertoja kuvailee välissä lasten ilmeitä 

”kiusaantuneiksi ja kyllästyneiksi”, joka alleviivaa tilanteen kiusallisuutta. Kiusallisuus on 

yksinäiselle ihmiselle hankala tunne, koska hän pelkää muiden torjuntaa. Kestämällä kiusalli-

sen tilanteen kerronnassa päästään sartrelaiseen eksistentialismin lopputulokseen, jossa sosi-

aalinen etäisyys on sopinut suhteen kummallekin osapuolelle: 

 

Kun olin rauhoittunut, mieleeni tuli kysymys, jota en ollut ennen huomannut ky-
syä. – Miksi meidän piti olla isän kanssa niin etäisiä? Tyttö ja poika eivät osan-
neet sanoa mitään. He näyttivät erittäin kiusaantuneilta ja hivenen kyllästyneiltä. 
Liisa sen sijaan otti valoisan ilmeen. – Ehkä etäisyys sopi teille. Katselin Liisaa 
pitkään ja otin vastaan hänen ajatustaan. Sitten keräsin kirjani pöydältä ja päätin, 
että sen lisäksi että Liisan ajatus oli ystävällinen, se oli totta: Etäisyys oli ollut 
isälle ja minulle valinta. Se oli sopinut meille. Etäisyys oli ollut meille oikeas-
taan rakkauden ilmaus. (MV, 138–139.) 

 

Minäpystyväisen ihmisen ei tarvitse esittää – hän ymmärtää, että on riittävä sellaisena kuin on 

ilman esitystyötä, jolla pyrkii tulemaan hyväksytyksi. Mustan vyön Petri esittää oman isänsä 
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hautajaisissa ”miestä, jonka isä on kuollut” ja Meriromaanin Huurnan esitystyö koskee myös 

kotioloja ja vanhempia: ”Joulukuussa Merikoulun oppilas Vilhelm Huurna matkusti kotipuo-

leen Askaisiin tervehtimään äitiä ja isää. Hän istui tuvassa uusi puku yllään ja esitti itseään.” 

(MR, 19.) Kausaalisesti asiantilan voisi todeta näin: minäpystyvyyden puute aiheuttaa tarpeen 

”esittää itseään”, joka puolestaan aiheuttaa emotionaalista yksinäisyyttä. 

5.3 Sosiaalisen resilienssin puute sosiaalisen yksinäisyyden takana 

Termillä sosiaalinen resilienssi Junttila (2018, 109) tarkoittaa kykyä selvitä erilaisista, jopa 

haastavistakin sosiaalisista tilanteista. Yksinäiset ovat muita huonompia mukautumaan ympä-

ristönsä sosiaaliseen haasteisiin; heiltä puuttuu resilienssikyky palautua toimintakykyiseksi 

sosiaalisessa tilassa tapahtuvan muutoksen jälkeen. Mustan vyön Petri on esimerkki henkilö-

hahmosta, jolta puuttuu sosiaalista resilienssiä – sosiaaliset tilanteet ovat niin haastavia, että 

hän ei yksinkertaisesti pysty selviytymään niistä olemalla oma itsensä, vaan hänen täytyy esit-

tää itseään tai roolihahmoa. 

 

Junttila (2018, 111) nostaa lapsuuden roolin merkittäväksi – sosiaalinen resilienssi kehittyy 

yleensä sitä mukaa, kun lapsi kasvaa ja hänen toimintatilansa ja sosiaaliset verkostonsa laaje-

nevat. Mustan vyön Petrillä ja hänen isällään on vaikea suhde, jossa isältä onnistui sosiaaliset 

suhteet, mutta pojalta ei. ”Isä sanoi, että lentopallojoukkueeseen pitää mennä, mutta hän 

unohti kertoa miten sinne mennään” (kursivointi oma). Yksinäisellä puuttuu kyky tietää, mi-

ten joukkoon mennään, koska kyse on uudesta tilanteesta, joka vaatii sosiaalista resilienssiä. 

Isälle asia taas on selkeä: joukkueisiin vain mennään, eikä asiaa problematisoida. 

 

Tutkittavina olevien teoksien jokaisella näkökulmahenkilöllä on ongelmia sosiaalisen resi-

lienssin kanssa. Väärän asenteen Harri kokee uudet sosiaaliset tilanteet niin uhkaavina, että 

lopulta kokee helpotusta jäädessään kotiinsa. Asiaan liittyy bakteerien pelko, jonka Harri liit-

tää uusiin ihmisiin. Harrin epälooginen toiminta saa kuitenkin lukijan epäilemään bakteerien 

pelkoa ja miettimään, kuinka todellinen se on. Harri esimerkiksi kulkee kaupungissa lähellä 

ihmisiä tai hakeutuu mökillä lähekkäin tuntemattoman naisen kanssa. Herää kysymys, voisiko 

bakteeripelko olla sosiaalisten tilanteiden pelkoa? Bakteerit pyörivät hänen mielessään erityi-

sesti silloin, kun hän on yksin, kun taas ihmisten keskellä hän on ”nimetön ja hahmoton”: 
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Kaupungilla vieraiden ihmisten keskellä Harri oli lohdullisen nimetön ja hahmo-
ton. Vastaantulijoille hän ei ollut tehnyt pahaa. Hän tiesi kyllä loukkaavansa 
monia – hän käveli varomattomasti, kiilasi ja töni ja ohitti ihmisiä niin läheltä, 
että nämä painoivat hänet mieleensä kostaakseen myöhemmin – mutta kun hän 
pakotti itseään eteenpäin, pelot hellittivät ja hän pääsi seuraavaan kortteliin, jos-
sa hänen virheistään ei tiedetty vielä mitään. (VA, 36.) 

 

Väärän asenteen Harrin yksinäisyys poikkeaa bakteerikammon takia Meriromaanin Huurnan 

yksinäisyydestä. Huurnalla on halu liittyä osaksi muita, mutta hän jää seuraamaan asioita aina 

vierestä – olipa sitten kyse omien laivojen uppoamisesta, vaimon ja lapsen kuolemasta tai 

häntä koskevien päätösten tekemisestä. Väärän asenteen Harri on tietoinen omasta yksinäi-

syydestään ja ymmärtää myös sen vaarat: kun hänen lapsessaan alkaa näkyä yksinäisen ihmi-

sen toimintamalleja, kuten ihmisten ja konfliktien välttämistä, Harria asia sekä huolestuttaa 

että miellyttää. 

 

Jo parissa viikossa Harri sai nähdä vaikutuksensa lapsessa. Tyttö vältteli ihmi-
siä, siirtyi sivuun toisten tieltä, itki ja kiukutteli. Se huolestutti ja samalla miel-
lytti Harria; hän oli hyvillään, kun sai taluttaa lapsensa turvaan puiston reunaan 
puiden ja pensaiden katveeseen kauaksi pärskyvien lasten oudoista bakteereista. 
(VA, 53.) 

 

Junttila (2018, 170) toteaa yksinäisillä olevan ajatusvääristymiä, jotka hän jakaa kognitiivisiin  

virheisiin, kognitiivisiin vääristymiin ja informaation prosessoinnin virheiksi. Yksinäisyys on 

jossain määrin periytyvää ja se johtuu siitä, että lapset katsovat paljon mallia vanhemmiltaan. 

Toisaalta taas yksinäiseksi itsensä kokeneet vanhemmat pitävät tärkeänä viedä lasta harras-

tuksiin, josta hän saa lapsia. Kuitenkin yksinäisyys periytyy jossain määrin, koska yksinäisek-

si itsensä kokevilla vanhemmilla on vähemmän sosiaalisia suhteita kuin muilla. Väärän asen-

teen Harri on siis aiheesta huolestunut lapsensa käytöksestä. 

5.4 Suhde puolisoon – onko vaimo enemmän huolehtija, äidinkorvike vai rakastaja? 

Junttilan (2018, 93) mukaan yksinäisyyttä kokevat parisuhteissaan eniten ne, joiden odotukset 

joko omasta suhteestaan – tai parisuhteesta yleensäkin – ovat korkealla: mitä enemmän pa-

risuhdetta odottaa, kaipaa ja toivoo, sitä helpommin se tuottaa pettymyksen. Kuten kerrontaa 

käsittelevässä pääluvussa totesin – Väärän asenteen puoliso tunnetaan koko kirjan ajan nimet-

tömänä ”vaimona” ja tällä tavoin henkilöhahmo pysyy etäällä. Harri tunnustaa vaimolleen 
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pettämisensä, jonka jälkeen vaimo tokaisee ”menneiden olevan menneitä” ja jatkaa unia. Seu-

raa yksi teoksen emotionaalisesti yksinäisimmistä kuvauksista: 

 

Harri tuijotti eteensä pimeydessä. Hän halusi tunnustaa lisää, jakaa syntinsä, ker-
toa ja kuvata kaiken, leirintäalueen, vieraan teltan ja havunneulaset ja sateen ro-
pinan, koko mitättömän öisen erehdyksen. Hän halusi itkeä ja halata vaimoa ja 
tulla yhdeksi taas. Hän kävi sen kaiken mielessään läpi. Kun hän kohottautui ja 
kääntyi vuoteella, vaimo makasi kädet seinään päin ja hengitti nukkujan raskasta 
hengitystä. (VA, 8.) 

 

Kumppanin pettämisestä johtuva yksinäisyys nousee tutkittavana olevissa Tammisen teoksis-

sa johtavaksi, koska näkökulmahenkilö on päätynyt tai päätyy pettämään vaimoaan neljässä 

teoksessa kuudesta. Kumppanin pettäminen aiheuttaa emotionaalista yksinäisyyttä. Mielen-

kiintoista on seurata, miten kerronnassa selitetään tapahtuma. Pelkojensa keskellä elävä Harri 

ei pysty olemaan puolisolleen hyvä mies, koska tuntee itse lapsen turvattomuutta. Lapsen vas-

tuuttoman roolin ottaessaan, hän jättää vaimolleen vastuullisen aikuisen roolin, vaikka ker-

ronnassa toistetaan usein, kuinka Harri tahtoisi olla eheä ja kantaa vastuunsa perheenisänä: 

”Hän halusi olla vahva ja eheä ja kantaa vihdoinkin vastuunsa” (VA, 35). 

 

Puolison tehtäväksi jää kannustaa peloista ja masennuksesta kärsivää miestään. Väärässä 

asenteessa Harri jää pois töistä neuroosiensa vuoksi, vaimon jatkaessa työelämässä ja elättä-

essä heidät. Enon opetuksissa Jussi on ollut masentunut ja vaimolle on jäänyt tukijan rooli: 

”Suljin radion, halusin ajatella vaimoa. Hän oli lähettänyt minut matkaan iloisesti. Hän lähetti 

aina, hän oli luvannut sen sinä syksynä, kun makasin masennuksessani: Jos vielä joskus nou-

sisin ja tekisin asioita, hän ei sitä ainakaan estäisi.” (EO, 45.) Vaimot tukevat yksinäisiä puo-

lisojaan, mutta miehet eivät palkitse tätä lojaalisuutta samalla lojaalisuudella. 

 

Meriromaanissa Huurna menee yllättäen naimisiin: ”Maaliskuussa puut sahattiin ja huhti-

kuussa Huurna vei talon ainoan tyttären vihille.” Tämä kahden päälauseen virke kertoo rak-

kaustarinasta kaiken oleellisen: se, että puut sahattiin maaliskuussa, on kerronnallisesta näkö-

kulmasta yhtä tärkeää kuin se, että Huurna menee naimisiin huhtikuussa. Kertomus jättää ko-

konaan kertomatta kaikki Huurnan ja vaimon keskustelut, myös läheisyyden osoitukset. Jotain 

läheisyyttä heillä kuitenkin mahdollisesti on, koska lapsi syntyy seuraavana talvena. Kertoja 

kuvaa, miten Huurna näkee itsensä ulkopuolisena ”tuollaisena hääparina” jopa omissa häissä: 
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Alttarilla hän katseli katosta riippuvaa kirkkolaivaa, vanhanmallista kaksimas-
toista kaljuunaa, ja pohdiskeli sen mittasuhteita ja purjehduskelpoisuutta; vihille 
meno oli tullut hänelle yllätyksenä ja hän mietti, että hekö nyt sitten olivat tuol-
lainen hääpari, joita näkee kauniina kesäpäivinä kirkkojen ovilla kun kulkee pit-
kin maita. (MR, 97.) 

 

Rikosromaanin Vehmas on leski, joka haaveilee rakastumisesta. Joogamatto ja koira muistut-

tavat kuolleesta vaimosta, koti tuntuu tyhjältä ja elämä merkityksettömältä. Lisäksi Vehmas 

tuntee huonoa omaatuntoa siitä, että on pettänyt vaimoaan – tämä tulee esille heterodiegeetti-

sen kertojan kommenteista sekä unenomaisesta kohtaamisesta Ångströmin kanssa. Teoksen 

yksi mielenkiintoisimmista hetkistä on, kun Vehmas ja Immonen istuvat ruuhka-aikaan autos-

sa. Fokalisaatio laajenee isompaan kuvaan: ensin Immosen ratin rummuttamiseen, sitten kau-

punkimetsään, lopulta maapalloon. Sen jälkeen heterodiegeettinen kertoja esittää paradoksin 

yksinäisyyden ja yksinolon väliltä – sen, että ihminen kaipaa sekä seuraa että seurasta pois: 

”Maapallo pyöri, kellot raksuttivat. Syli on elämän iloista ensimmäinen. Toinen on se että 

pääsee sylistä pois. Loput ovat näiden kahden muunnelmia.” (RR, 26.) 

 

Mitä onni on käsittelee kirjan kirjoittamista onnesta. Idea aiheesta tulee vaimolta, mutta näkö-

kulmahenkilö ottaa idean omiin nimiinsä. Tekoaan hän selittää näin: ”Ajatukseni liikkuivat 

1970-luvun Kustavissa. Sain kalastajalta kolme kiiltäväkylkistä särkeä. Leirikeskuksen pihalla 

aikuiset rupesivat ihailemaan saalistani. Kaikki käy niin äkkiä, vaikenet, jätät hankalan yksi-

tyiskohdan mainitsematta, ja hups, petos on tehty. Suuretkin petokset saattavat saada alkuunsa 

tuollaisista viattomista herpaantumisen hetkistä.” (MOO, 9.) Vertaus lapsena tapahtuneeseen 

väärinkäsitykseen on erikoinen, koska aikuisen voidaan katsoa olevan eri tavalla vastuussa 

väärinkäsitysten oikaisemisesta.  

 

Näkökulmahenkilö ei kerro ideavarkautta Hannulle missään välissä tai myönnä vaimolle syr-

jähyppyjä. Asioiden kertomatta jättäminen aiheuttaa yksinäisyyttä – kun näkökulmahenkilö 

pettää vaimoaan haastattelureissulla pelko muuttuu joksikin, jota voi pitää sylissä: ”Öinen 

onni oli lyhyt ja paluumatka pitkä. Hannu ajoi, istuttiin hiljaa ja kuunneltiin Georg Otsia. Kun 

Seinäjoen jälkeen tauolla avasin autonoven, pellolta ryntäsi syliin pelko. Pitelin sitä sylissäni 

Helsinkiin asti.” (MOO, 79.) Pettämisen jälkeen näkökulmahenkilö alkaa tuntea emotionaalis-

ta yksinäisyyttä myös vaimonsa ja lapsensa seurassa. Näitä yksinäisyyden tunteita hän pake-

nee muistelemalla nuoruuden rakastettuaan Liselottea ja fantasioimalla jälleennäkemisestä. 
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Kaikkein kypsin ja aikuismaisin suhde puolisoon näkökulmahenkilöllä on teoksessa Musta 

vyö. Kun Petrin isä kuolee, vaimo auttaa tätä ymmärtämään, että hän pelkää aikuistumista. 

Oivalluksensa Petri selittää näin: ”Totta kai minä pelkäsin aikuistumista, koska isäni oli ollut 

aikuisuuden suomen-ennätysmies niin että hänen rinnallaan minun oli turha edes yrittää. Ja 

koska aikuistuminen oli yksinäisyyden muoto. (MV, 121.) Kyse on samasta ajatuskehästä 

kuin alaluvun aloittaneessa Väärän asenteen sitaatissa – Harri haluaa kantaa vastuuta ja olla 

aikuinen; samaan aikaan aikuisuus pelottaa ja sen velvollisuudet aiheuttavat yksinäisen olon. 

5.5 Konfliktien välttely 

Enon opetuksissa Jussi kysyy kirjan lopussa enon ystävältä Myrskyltä, miten he ovat aina 

olleet enon kanssa ”niin ylivertaisia”. Myrsky hämmentyy kysymyksestä, eikä osaa vastata. 

Ujo ihminen ihailee sosiaalisesti lahjakkaana pitämäänsä enoa usein. Mitä onni on -teoksen 

näkökulmahenkilö saa huomata, että hänen ystävänsä Hannu ajautuu suhteeseen Liseloten 

kanssa, jonka kanssa hän itse olisi ”halunnut kääntää kortin, joka jäi nuorena kääntämättä” 

(MOO, 155). Kritiikin sijaan yksinäinen näkökulmahenkilö päätyy onnittelemaan kaverinsa 

Hannun kykyä hurmata naiset. Osaltaan kritiikin puute voi johtua yksinäisen tavasta vältellä 

konflikteja, jotka voisivat vaarantaa heidän vähäiset kontaktinsa toisiin ihmisiin. 

 

Väärän asenteen Eero on parisuhteessa, mutta humalahakuisella miestenreissulla käyttäytyy 

kuin sinkku. Näkökulmahenkilö Harri ei moralisoi Eeron valintoja kysymällä asiasta; myös-

kään heterodiegeettinen kertoja ei paljasta, että Harri millään tasolla kyseenalaistaisi Eeron 

toimintaa. Yksinäinen ei uskalla ottaa sosiaalista riskiä konfliktista. Enon opetusten eno tekee 

juuri päinvastoin: hän syyllistää Jussia pettämisestä todeten, että olisi kannattanut miettiä asi-

oita ”silloin kun sä niille aviomiehen elämysmatkoille lähdit […] mä sanon tän nyt suoraan 

[…] itse sun on vastuu kannettava.” (EO, 159.) Sosiaalisissa tilanteissa ylivoimainen eno us-

kaltaa ottaa riskin konfliktista ja vaatia vastuunkantoa. 

 

Tästä huolimatta Olli-eno ja hänen kaverinsa Myrsky pysyvät ”ylivoimaisina” kirjan loppuun 

saakka – kysymykset elämänhallinnasta tai alkoholiongelmasta loistavat poissaolollaan. Yk-

sinäinen ei uskalla kritisoida muiden tekemisiä, koska pelkää jäävänsä pois ryhmästä tai jou-

tuvansa epäsuosioon. Tämä on nähtävissä myös Enon opetuksissa: edes työttömyys tai alko-

holismi eivät saa Jussia huolestuneeksi enostaan – eno pärjää aina, koska on ”ylivoimainen”. 

Ainoa Jussin isompi tunteenpurkaus liittyy Marian itsemurhayritykseen. Enon jupistessa am-
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bulanssisoiton turhuudesta Jussi huutaa hänelle kiroillen. Marin lähdettyä ambulanssin kyytiin 

eno antaa selvityksen tuvan tapahtumista: 

 

– Tässähän me istuttiin. Minä join kossua ja Maria söi lääkkeitä ja sanoi että 
tappaa itsensä. Minä sanoin että tapa vain – Niinkö sanoit? Eno pyysi minua 
rauhoittumaan, ei hän mikään hölmö ollut, oli hänelläkin tolkku, hän oli yrittä-
nyt kaikin tavoin pidätellä Mariaa ettei se menisi oven läpi kamariin. Sillä jos 
naiset rupesivat tappelemaan, siinä ei nukkunut kukaan, siihen ei tullut ambu-
lanssi, siihen tuli poliisi. – Se söi kolmekymmentä pilleriä ja sinä istuit vieressä 
ja katselit. – Kuule nappejakin on kahta lajia. Niitä joilla lähtee henki ja niitä 
joilla kommunikoidaan. Yleisöään ihminen hakee. (EO, 130–131.) 

 

Jussi tyytyy tähän selvitykseen, eikä kritisoi enon tai Myrskyn toimintaa. Jussi myös antaa 

enon edelleen vähätellä tapahtunutta, vaikka ambulanssipelastajat olivat jo todenneet hätäpu-

helun aiheelliseksi. Tammisen teoksissa näkökulmahenkilöt eivät joudu konflikteihin, koska 

he hyväksyvät itseensä kohdistuvat sosiaaliset rajaloukkaukset. Kun Meriromaanin Huurnan 

laiva uppoaa, Askaisten isännät päättävät, että Huurnalle ei lähetetä rahaa kotimatkaan, vaan 

hän saa kävellä Maarianhaminasta jäitä pitkin takaisin kotiinsa. Huurna ei kanna tästä min-

käänlaista kaunaa tai ota asiaa käsittelyyn missään vaiheessa. 
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6 YKSINÄINEN KOHTAAMISTILANTEISSA – KOMMUNIKOINNIN SIETÄMÄ-

TÖN VAIKEUS 

Kuudennessa pääluvussa käsittelen kommunikointia sen muodoissaan ja päätän tutkielmani 

analysointiosion täyttämällä teoriakehikon, jonka esittelin kolmannessa pääluvussa. Tutkiel-

massani olen nostanut esille esimerkkejä siitä, kuinka yksinäinen pelkää torjutuksi tulemista, 

eikä osaa pitää rajoistaan kiinni ja väistelee konflikteja. Yksinäinen ei kohtaa muiden kanssa 

ja tuntee itsensä emotionaalisesti yksinäiseksi. Olen myös listannut Tammisen romaanien 

näkökulmahenkilöiden sosiaaliset suhteet ja analysoinut niitä. Tässä pääluvussa käsittelen 

kommunikaatiota siitä näkökulmasta, miten se voisi ratkaista yksinäisyyden ongelmia. 

6.1 Digitaalinen viestintä ja väärinymmärtämisen taito 

Junttila (2015, 187) määrittelee ajatuslukijakokemukseksi sen, että yksinäinen kuvittelee voi-

vansa lukea toisten ihmisten ajatukset – varsinkin negatiiviset ja sellaiset, jotka koskevat yk-

sinäistä itseään. Tämä uskomus muiden negatiivisista suhteesta yksinäiseen on omiaan saa-

maan yksinäisen tuntemaan kommunikaation vaikeaksi. Mustassa vyössä Tamminen käsitte-

lee kommunikoinnin vaikeutta ja nostaa erityisesti ongelmaksi tulkinnan vaikeuden ja vää-

rinymmärtämisen mahdollisuuden. 

 

Uskomus muiden ihmisten negatiivisesta suhtautumisesta korostuu Tammisen teoksissa sel-

laisissa digitaalisissa kohtauksissa, jotka jättävät fokalisaatiolle mahdollisuuden kuvitella toi-

sen mielentilaa ja harjoittaa ajatuksenlukua. Kommunikaation yksi mahdollinen lopputulos 

on, että kaksi ihmistä kohtaavat; tässä tapauksessa kummatkin kokevat tulleensa kuulluiksi. 

Teoksessa Mitä onni on näkökulmahenkilö lähettelee sähköposteja Kööpenhaminaan nuoruu-

den rakastetulleen Liselotelle. Tämä yksittäinen teko voidaan tulkita kontaktin hakemiseksi. 

Kun hän ei saa vastauksia, viestien lähettäminen alkaa tuntua yksinäiseltä: 

 

Sähköpostien odottaminen on tuskallista. Mitä pidempään vastaus viipyy, sitä 
suuremmiksi kasvavat häpeä, pelot ja syyllisyys. Ne hälvenevät vasta kun vasta-
us sitten saapuu ja selviää, että ei tuo toinen ollut loukkaantunut vaan yksin-
omaan kiireinen. Samanlaisia epäilyksiä ja pelkoja ja kuviteltuja konflikteja on 
luvassa heti, kun lähettää seuraavan viestin ja ryhtyy odottamaan siihen vastaus-
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ta. Mitä enemmän viestejä lähettää, sitä yksinäisemmältä tuntuu. (MOO, 120 
kursivointi lisätty.) 

 

Enon opetuksissa näkökulmahenkilö lähettelee avioeronsa jälkeen tekstiviestejä ja tuntee it-

sensä hölmöksi ja yksinäiseksi, kun niihin ei vastata. Tiilikainen (2019, 57–58) toteaa miesten 

hyvinvoinnin kohoavan eron jälkeisestä heterosuhteesta enemmän kuin naisten, koska he ko-

kevat tarvitsevansa vastakkaisen sukupuolen huomiota; naiset puolestaan keskittyvät enem-

män harrastuksiinsa, joista saavat ilon tunteita. Enon opetuksien Jussi yrittää eronsa jälkeen 

lähestyä myös työpaikkansa naisia tuloksetta ja soittelee enonsa kanssa päivittäin. Yhteyden-

pito kuitenkin vähenee sitä myöten, kun avioerosta kuluu aikaa. 

 

Yksi kommunikaation mahdollisista ongelmista on väärinymmärryksen mahdollisuus. Mustan 

vyön Petri pohtii samaa asiaa näin: ”Ymmärtäminen on hirvittävän vaikeaa, melkein mahdo-

tonta. Sen täytyy johtua siitä, että kaikki se mitä me toisillemme sanomme on asiayhteydes-

tään irrotettua. Jopa omat ajatuksemme ovat asiayhteydestään irrotettuja.” (MV, 6.) Oletamme 

asioita sekä lisäämme niihin omia merkityksiämme – tulkintamme voi olla väärin. Erityisesti 

tämä liittyy yksinäiseen ihmiseen, jonka on vaikea muutenkin tulkita sosiaalisia tilanteita. 

Toisaalta kommunikoinnin onnistuessa yksinäinen tuntee liikutusta: 

 

Vehmaksella oli teoria liikutuksesta. Hän piti sitä todisteena rinnakkaistodelli-
suudesta, salaperäisestä maailmasta jossa ihmiset ymmärsivät toisiaan. Kun jos-
kus harvoin sattui, että yhteisymmärryksen odottamattoman ilo osui kohdalle 
myös täällä, tässä yksinäisyyden alhossa, ihminen heti muisti tai muuten aisti 
tuon rinnakkaistodellisuuden ja tunsi sinne selittämätöntä, pohjatonta kaipausta. 
Sitä oli liikutus. (RR, 81–82.) 

 

Yksi tapa saada vaikeuksien kohtaamisiin ja konflikteihin etäisyyttä on osoittaa niistä tarkkoja 

havaintoja, jotka ovat sävyltään usein huumoria sisältäviä: ”Kun ihmiset kertovat riidoista, 

joihin he ovat joutuneet, he muistelevat vastapuolen puheita ikävästi naristen. Omat sanomi-

sensa he esittävät lempeällä, enkelimäisellä äänellä.” (EO, 15.) Huumori itsessään voi laukais-

ta myös vaikeita tilanteita. Mustassa vyössä Petri muistelee yhtenä isänsä sankaritekona sitä, 

kuinka hän jätti lottokupongit kioskin tiskille siitä huolimatta, että paikalla oli parhaillaan 

tapahtumassa ryöstö. Kiusaantumattomuus sosiaalisessa tilanteessa on taito, jota yksinäinen 

ihailee myös muissa teoksissa kuten Väärä asenne, Mitä onni on ja Enon opetukset. 
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6.2 Emotionaalisesti yksinäinen pakenee fantasioihin 

Narratologian näkökulmasta kertomisen arvoinen tapahtuma on sellainen, joka tuottaa merkit-

tävän eron alku- ja lopputilan välillä tai osallistuu tällaisen tuottamiseen (Steinby 2013, 70). 

Tarkasteltaessa Meriromaanin Huurnan emotionaalista yksinäisyyttä tapahtumista häät sekä 

läheisten kuolemat ovat tapahtumia, jotka vaikuttavat häneen merkittävästi: ”Askaisissa häntä 

odotti tyhjä kotitalo, äiti oli kuollut kaksi viikkoa isän jälkeen.” Huurna jää korjaamaan taloa 

yksin: hän ”menee oravana pitkin pärekattoa” ja ”lymyää myyränä kellarissa”, eikä vastaa 

Askaisten isäntien kutsuihin. Huurnalla ei ole sosiaalisia suhteita: 

 

Hän kävi hautausmaalla sunnuntaisin ja seisoi pitkät ajat haudalla ja paleli ja 
mietti kuinka hänen asiansa nyt olivat. Usein sattui, että jo paluumatkalla hänen 
mieleensä tuli jotakin polttavan tärkeää, josta hän päätti heti kotona kertoa, ja 
silloin hän muisti, että hänen äitinsä ja isänsä olivat kuolleet. (MR, 86.) 

 

Junttila (2015, 29–32) antaa esimerkin yksinäisestä, joka tuntee itsensä näkymättömäksi – 

jopa sellaiseksi, että ei ole edes olemassa: ”tietoisuus siitä, että hän (yksinäinen) on olemassa, 

riittää usein jo sellaisenaan poistamaan ahdistavan emotionaalisen yksinäisyyden”. Mikä sit-

ten estää henkilöä hakeutumasta muiden seuraan? Aikaisemmin on otettu esimerkkejä ujou-

desta ja pelosta joutua torjutuksi. Sosiaalisen resilienssin puute voi johtaa myös siihen, että 

yksinäinen tulkitsee asioita liian pitkälle. Hänelle tulee tunne, että pitäisi toimia ja yrittää liit-

tyä seuraan, mutta hän ei pysty. 

 

Tammisen teoksissa jokainen näkökulmahenkilö voidaan luokitella ujoksi. He näkevät ympä-

rillään ihmisiä, joilla on kyky liittyä joukkoon. Heiltä tämä kyky puuttuu – sosiaaliseen tilan-

teeseen joutuessaan he ottavat hiljaisen tarkkailijan roolin. Tästä sosiaalisesti turvallisesta 

tilasta käsin päädytään tulkitsemaan tilanteita ja muiden eleitä. Usein oletukset eivät välttä-

mättä vastaa totuutta, vaan ovat fantasiaa. Enon opetuksissa Jussi päätyy enon mökillä pohti-

maan yhteistä yönviettoa mökillä olevan naisen kanssa pelkästään ystävällisen hymyn vuoksi. 

Mitä onni on sisältää hyvin samankaltaisen yksinäisen tulkintafokalisoinnin: 

 

Hetken päästä naiset kantoivat kalakeiton pöytään ja kutsuivat meidät syömään. 
Pöydässä oli ahdasta, vieressäni istuvan nuoren naisen olkavarsi ja lantio kosket-
tivat minua. Hän painautui minua vasten. Pidin sitä aloitteena ja rupesin jo ajat-
telemaan tulevaa iltaa ja yläkerran kamareita. Kun nainen kuitenkin jutteli tove-
reittensa kanssa aivan arkisesti, mietin olinko tulkinnut sittenkin väärin, oliko 
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pöydässä yksinkertaisesti ahdasta. Menin tästä vieraan naisen kosketuksesta pu-
humattomaksi, en uskaltanut nostaa katsettani keitosta. Naisen kosketus tuntui 
niin hyvältä, että aloin sääliä itseäni. (MOO, 102–103.) 

 

Näkökulmahenkilö pitää naisen vieressä istumista aloitteena, koska hän tarkastelee tilannetta 

omasta kokemuskentästään. Kyse on loogisesta päättelystä: koska hän ei itse painautuisi ke-

tään vasten, jos kyseessä ei olisi aloite, naisen painautumisessa täytyy olla kyse aloitteesta. 

Toisaalta vieraan naisen arkinen tapa keskustella saakin kertojan miettimään, onko hän tul-

kinnut tilannetta väärin. Tapahtuma on linjassa Junttilan (2015, 14) havainnon kanssa, jonka 

mukaan sosiaalisten suhteiden väärin tulkitseminen on yksinäiselle yleistä. Minäkertoja ei 

pysty lopulta edes puhumaan eikä nostamaan katsettaan keitosta. Sosiaalisesti hän on ihmisten 

ympäröimänä lähes näkymättömänä ja tuntee emotionaalista yksinäisyyttä. 

 

Rikosromaanissa yksinäisen fantasiat nousevat uudelle tasolle – Vehmakselle riittää, että hän 

saa työsähköpostia Solveig-nimiseltä poliisilta Göteborgista, joka auttaa Ångströmin tapauk-

sen selvittämisessä. Kyseessä on työsähköposti, mutta pieni naisen kuva saa Vehmaksen ro-

manttiselle tuulelle. Siinä, missä Meriromaanin Huurna muisti jokaisen torjutuksi tulemisen 

hetken, Rikosromaanin Vehmas ei koskaan edes joudu torjutuksi, koska hän ei päästä asioita 

niin pitkälle, että jotain voisi tapahtua; enemmänkin hän tykkää fantasioida yhdessä koetuista 

hetkistä, käsi kädessä kulkemisesta ja palavasta rakkaudesta. 

 

Yksityiskohtien avulla Vehmas luo omasta haavekuvastaan subjektin: ”Hän kuvitteli Solvei-

gin lempeäksi ja suurisilmäiseksi ja kuinka Solveig noilla lempeillä suurilla silmillään katseli-

si häntä ja kuinka he laskeutuisivat käsi kädessä taidemuseon pitkiä portaita […] ”. Vehmak-

sen ajatuksissa rakkaus tulvahtaisi heidän ylitseen. Tässä yksinäinen henkilö hakee rakkaus-

fantasialla helpotusta ahdinkoon, johon on juuttunut. Vehmas nostattaa fantasioillaan itselleen 

isot odotusarvot siitä, kuinka mukavasti Solveigin kanssa voisi mennä. Tästä seuraa, että 

Vehmas alkaa ajatuksissaan syyttämään naisia epäsuorasta kommunikoinnista: 

 

Naisten ajattelemattomuus muistuttaa sydämettömyyttä. He kutsuvat luokseen ja 
antavat kuvitella kaikenlaista, mutta eivät vaivaudu paljastamaan sisältyykö kut-
suun läheisyyttä. Naiset nauttivat tästä salaperäisyydestään ja lietsovat sitä, 
ikään kuin eivät ymmärtäisi, että elämä on tiedotusongelma, ensimmäisestä pa-
rahduksesta aina viimeiseen huokaukseen, eikä sellaisena enää kaipaisi erikseen 
kasattuja esteitä. Göteborgin matka tarkoitti joko hotellihuoneen yksinäisyyttä ja 
kattolampun verkkaisesti pyöriviä tuulettimenlapoja tai partaveden pirskottelua 
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ja iloista illanviettoa leikkisän Solveigin seurassa, mutta oleellista oli, että Veh-
mas ei tiennyt. Ja hän ei tiennyt, koska Solveig ei kertonut. (RR, 32.) 

 

Edellä lainattu kuvaus on esimerkki siitä, jota Mäkelä (2017, 133) kutsuu narratiivisen identi-

teetin rakentamiseksi (the construction of narrative identity). Lainauksen alussa heterodiegeet-

tinen kertoja heijastaa oman maailmankuvansa mukaisen ajatuksen naisista: kerrottu yleistys 

”naiset eivät ymmärrä, että elämä on tiedotusongelma” ilmentää yksinäisen ihmisen ajatus-

maailmaa, jossa kommunikaatio on hankalaa. Imperfektissä kerrotun ajatuksen jälkeen seuraa 

kerronnallinen siirtymä, joka ilmenee aikamuodon vaihtumisesta: imperfektissä kerrottu elä-

mänviisaus tarkentuu preesensiksi ja Vehmakseen. Vehmaksen ja Solveigin tilanne preesen-

sissä on esimerkki tai todistus aiemmin imperfektissä kerrotusta elämänviisaudesta. 

 

Tiilikainen (2019, 46) toteaa erityisesti miesten kärsivän kumppanuuden puutteesta; kumppa-

ni on tärkeä yksinäisyyden lieventäjä. Käänteisesti asia voitaisiin sanoa niin, että naiset ovat 

parempia löytämään muita yksinäisyyden lieventäjiä kuin kumppani. Fokalisaatio antaa bi-

näärisen kuvan siitä, miten Vehmaksen matka Göteborgiin tulee etenemään: joko on yksinäi-

nen hotellihuone tai illanvietto Solveigin seurassa. Fokalisaatiossa ei oteta vastuuta omista 

ajatuksista, vaan todetaan naisten ”antavan kuvitella kaikenlaista” ja samaan aikaan syytetään 

naisia tiedotusongelmista, mutta ei kuitenkaan kysytä asioista suoraan. 

6.3 Antropomorfismiset objektit, personointi ja passiivin käyttö 

Kiusatuilla ihmisillä on usein kostofantasioita kiusaajistaan, yksinäisillä taas voi olla fantasi-

oita katoamisestaan tai häviämisestään. Koska yksinäinen voi tuntea, että ei elä samassa maa-

ilmassa toisten kanssa, kuten Huurna Meriromaanissa, he saattavat pohtia, mitä heidän ka-

toaminen tarkoittaisi. Tästä esimerkki on myös Rikosromaanissa, jossa näkökulmahenkilö 

fantasioi katoamisestaan: ”Jono liikahti, ajettiin. Vehmas katseli sivuikkunasta sillankaiteen 

pylväiden vilinää ja tienvarren koskematonta kaupunkimetsikköä. Hänelle tuli siitä aina sama 

ajatus: tuolta ei kukaan osaisi minua etsiä.” (RR, 26.) 

 

Kun Vehmas lopulta katoaa, hän ei katoa kaupunkimetsikköön, vaan kerronnan termejä käyt-

tääkseni ”ruokalan varjoihin”. Äänekäs ruokala saa Vehmaksen tuntemaan emotionaalista 

yksinäisyyttä, koska hän vertaa itseään ympäristöönsä. Junttila (2018, 180) toteaa dikotomi-

sen ”kaikki tai ei mitään” –ajattelutavan olevan yksinäiselle tyypillistä: ”dikotomista ajattelu-
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tapaa käyttäen ympäristö näyttää usein täydellisen hyvältä, mutta itse sen keskellä täydellisen 

huonolta.” Toisten ihmisten elämät näyttävät yksinäisen silmissä täydellisiltä ja oma elämä 

tyhjältä; yksinäinen näkee pariskuntia ja onnellisia perheitä kaupungilla. 

 

Tutkittavista teoksista löytyy myös fantasiointia kohtaamisesta. Jossain määrin tämä fantasi-

ointi vaikuttaa myös tarinan kronokseen, eli siihen millaisessa aikajärjestyksessä toimitaan. 

Fantasioidessaan on tyypillistä, että yksinäinen menettää ajantajun. Objektinen aikakäsitys 

muuttuu subjektiiviseksi. Esimerkiksi teoksessa Mitä onni on kerronta ilmentää tätä toteamal-

la, kuinka äänet tulevat ”kaukaa toisten ihmisten elämästä”. Lisäksi tässä subjektiivisessa ker-

ronnan tilassa ja ajassa eloton herää mielenkiintoisesti eloon; tästä Palmgren (1986, 119) 

käyttää termiä personointi, jolla hän viittaa elottoman elollistamiseen. Silloin huonekalut, jot-

ka muiden niitä käyttäessä ovat hienoja seisovatkin paikallaan surumielisinä. Fokalisaatiossa 

siis yksinäisyys heijastetaan huonekaluihin ja lopulta jopa kokonaiseen hotellihuoneeseen: 

 

Taksin ikkunasta näin maailman kaksi sekuntia etuajassa. Laulujen sanat kuulin 
ennen kuin ne tulivat auton radiosta. Tajusin kaiken etuajassa, jalankulkijoiden 
liikkeet, lähestyvät ja loittonevat autot. […] Alkuillan äänet kantautuivat kadul-
ta, kaukaa toisten ihmisten elämästä. Huonekalut seisoivat hylätyn ja surumieli-
sen näköisinä. Punaviinitahrat voi puunata pois, mutta yksinäisyys pinttyy ylel-
liseenkin hotellihuoneeseen. (MOO 175–176.) 

 

Personointia tapahtuu myös toisinpäin, eli elollisesta tehdään elotonta. Meriromaanin Huurna 

ajattelee kivien yksinäisyyttä ja päätyy lopulta siihen, että on itse yksi kivistä. Suomen kieles-

sä on mahdollista käyttää joko aktiivia tai passiivia. Tamminen käyttää passiivia korostaak-

seen ulkopuolisuuttaan tai kyvyttömyyttään vaikuttaa asioihin, joissa näkökulmahenkilö on 

mukana. Kun Enon opetuksissa Jussi, eno ja Myrsky lähtevät hakemaan isoisälle arkkua, he-

terodiegeettinen kertoja tarkkailee tilannetta näkökulmahenkilön perspektiivistä takapenkiltä. 

Hän ei kuitenkaan käytä aktiivimuotoa, ”ajoimme” tai ”Eno ajoi” vaan passiivimuotoa ”ajet-

tiin” kuin korostaakseen sitä, että Jussilla ei ole sananvaltaa siihen, mihin auto liikkuu. 

6.4 Yksinäisen narsismista 

James Joycen Odysseusta käsittelevässä teoksessa Riikonen (1985, 101) huomauttaa Leopold 

Bloomin yksinäisyyden liittyvän hänen narsistisuuteensa – Bloom tutkii asioita omasta koke-

muskentästään ja palauttaa kaiken kokemansa siihen aivan kuin maailmassa kaikki tapahtuisi 
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hänen vuoksi. Tästä samasta yksinäiselle ihmiselle tyypillisestä ajatusvääristymästä Junttila 

(2018, 189) käyttää termiä personalisointi, joka on kaiken ympärillä tapahtuvan tulkitseminen 

omasta itsestä johtuvaksi. Yksinäisellä on taipumusta ajatella, että kaikkien huomio kohdistuu 

juuri häneen – erityisesti, jos hän tekee sellaisen virheen, jolle muut voivat nauraa. Personali-

sointi ja minäkeskeisyys estävät Mustan vyön Petriä kohtaamasta vaimonsa kanssa; hän esi-

merkiksi ihmettelee, miten vaimon kertoma työpaikkatarina liittyy häneen: 

 

Minulla on ikävä taipumus olettaa, että kaikki tarinat liittyvät jotenkin minuun. 
Se haittaa kykyäni kuulla ja ymmärtää. Mutta en voi sille mitään. Joten kysyin: 
Liittyykö tämä nyt jotenkin minuun? (MV, 127.) 

 

Kuuntelemisen taitoa kuitenkin arvostetaan, kun kyse on muista henkilöistä. Kun tutkittavissa 

teoksissa toistuvasti käytetään pelkkiä ammattinimikkeitä, Rikosromaanissa löytyykin yllättä-

en tarjoilija, joka tunnetaan nimeltä. Paljastuu, että tarjoilijalla on kyky olla läsnä ja kuunnel-

la: ”Heidi katsoi odottavan näköisenä. Joillakin ihmisillä on liikuttava kyky kuunnella ja odot-

taa.” (RR, 32.) Yksinäinen haluaisi tulla kuulluksi, mutta pelkää väärinymmärrystä ja sitä, että 

kukaan ei ole kiinnostunut hänen huolistaan. Kerronta maalaa maailmasta paikkaa, jossa ke-

nelläkään ei ole aikaa kuunnella toista: ”Kun tuollaiselle ihmiselle puhuu, hän nyökkää jokai-

sen asiakokonaisuuden päätteeksi ja ilmaisee tällä tavoin, että hän on ymmärtänyt tähänasti-

sen ja valmis kuulemaan lisää. Ikään kuin maailmassa olisi aikaa ja rakkautta.” (RR, 32.) 

 

Saunasta on kaksi48 vastakohtaista esimerkkiä kohtaamisen paikkana: Enon opetuksissa Jussin 

merkittävin kohtaaminen tapahtuu enon kanssa löylyä heitellessä ja elämästä keskustellessa. 

Näkökulmahenkilö alkaa jopa puhumaan oma-aloitteisesti, joka on erittäin harvinaista: ”Istuin 

alalauteilla ja rupesin puhumaan, saunan lämmittämisestä ja puulajeista ja niistä hyvistä ja 

huonoista saunoista, joissa olin elämässäni saunonut.” (EO, 95.) Sauna on turvallinen aiheva-

linta. Hiljaisuuden jälkeen eno kertoo omasta Portugalin matkastaan, jolloin näkökulmahenki-

lö siirtyy jälleen itselleen tyypillisempään kuuntelijan rooliin.  

 

Mustan vyön näkökulmahenkilö Petri vertaa surunvalitteluja jouluisin saatuihin postikorttei-

hin, ”joita lukiessa ei tunne mitään”. Petrin huomio kiinnittyy kuolleen isän pingiskerholaisen 

äidin lähettämään viestiin: ”Hän haluaa vain kertoa mitä hänen poikansa on uutisen kuultuaan 

                                                
48 Näiden kahden lisäksi sauna mainitaan myös Väärässä asenteessa, jossa saunarakennus 
palaa ennen kuin sinne ehditään mennä tanssipaikalla tavattujen naisten kanssa. 
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sanonut. Taisto oli hieno mies.” (MV, 115.) Tämän seurauksena hän menee saunaan, jossa 

itkee: ”Käyn itkemässä pojan sanoja lämmittämättömän saunan lauteilla. Kun olen itkenyt, 

katselen saunassa ympärilleni, ja juuri siellä nyt oivallan, että isää enää ole. Että niin kuin hän 

puuttuu saunasta, hän puuttuu kaikista paikoista.” (MV, 116.) Sauna on perinteisesti ollut 

suomalaisille syntymän ja kuoleman paikka ja tässä sen symboliarvo korostuu. 

 

Narsismi voidaan liittää Junttilan (2018, 187) huomioon yksinäisen ajatusvääristymistä, jossa 

yksinäinen luulee omaavansa kyvyn lukea toisten ihmisten ajatuksia, tunteita ja aikomuksia. 

Kun yksinäinen toimii ”ajatustenlukijana”, hän uskoo muiden ajatusten kohdistuvan häneen 

siten, että nämä ajattelevat hänestä vain negatiivisia ajatuksia. Väärässä asenteessa Harri us-

koo ”ison joukon ihmisiä” (VA, 23) valmistelevan hänelle kostoa. Syytä koston valmistelulle 

ei kerrota, eikä sellaista myöskään teoksen aikana tapahdu. Enon opetuksissa Jussi ajaa autol-

laan kohti enon mökkiä ja erehtyy usein omasta mielestään vaihtamaan ajovalot lyhyiksi liian 

aikaisin. Seurauksena on se, että vastaan tulevien autot saavat persoonallisia piirteitä – niiden 

äänet kuulostavat ”moittivilta”. 

6.5 Yksinäisyyden kehä – tulokset psykoanalyyttisessä teoriakehikossa 

Luvussa 2.4 esittelin teoriakehikon, joka sisältää neljä vaihetta: 1) Suunnitelma siitä, mitä 

yksilö aikoo tehdä, 2) Teko, jonka yksilö oikeasti tekee, 3) Narratiivi siitä, mitä yksilön mie-

lestä tapahtui ja 4) Narratiivinen identiteetti, joka on peräisin kokemuksista ja niistä tehdyistä 

tarinoista. Yksinäisyyden kehällä pyrin tuomaan esille yksinäisyyden syitä ja seurauksia. Teo-

riakehikko on apuväline, jolla voi paremmin havainnollistaa tutkittavista teoksista löydettyä 

yksinäisyyttä. Erityisen kiinnostavaa on teoriakehikon vaiheiden inkongruenssista johtuvat 

kognitiiviset dissonanssit, joiden seurauksena kerronnasta voi nostaa esille narraatioita. 

 

Teoriakehikon kaksi ensimmäistä vaihetta perustuvat Carl Rogersin inkongruenssiteoriaan, 

jossa vertaillaan minän ja ideaaliminän eroa. Mikäli näiden kahden välillä ilmenee inkong-

ruenssia, siitä seuraa ahdistusta. Jokaisella yksilöllä on sekä ideaaliminä (ideal self) että minä 

(self). Minä on yksilön oma käsitys siitä, mitä itse on ja miten eroaa muista. Rogersin teorian 

mukaan kummatkin minät muodostuvat tietoisten pyrkimysten ja tiedostamattomien tarpeiden 

tuloksena. Rogers käyttää termiä inkongruenssi kuvaamaan eroa, joka on ideaaliminän ja mi-

nän välillä. (Saarinen et al. 1991, 79–82.)  
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Tutkielmani kontekstissa tŠmŠ tarkoittaisi sitŠ, ettŠ henkilšn ideaaliminŠ tahtoisi olla sosiaali-

sesti taitava kuten Enon opetusten Olli-eno, mutta kokeva minŠ ei ole kongruenssissa tŠmŠn 

ideaaliminŠn kanssa ja siitŠ seuraa ahdistusta. Argumentoin, ettŠ mikŠli vaiheiden vŠlillŠ on 

ristiriitaa, seuraa kognitiivinen dissonanssi, joka on selitettŠvŠ jotenkin. Festingerin (1957, 3) 

mŠŠrittelyn mukaan kognitiivisella dissonanssilla viitataan tilanteeseen, jossa ihminen joutuu 

ajattelunsa takia ristiriitaiseen tilanteeseen Ð tŠtŠ ristiriitaa ihminen pyrkii vŠhentŠmŠŠn, koska 

hŠn pyrkii toiminnassaan konsistenssiin eli sisŠiseen johdonmukaisuuteen. 

 

TŠytŠn esittelemŠni teoriakehikon kahden eri tutkimuskohteena olevan romaanin lšydšksillŠ; 

ensimmŠisessŠ esityksessŠ kŠsittelen Mustaa vyštŠ ja sitŠ, kuinka Petri ei pŠŠse lentopallo-

joukkueeseen mukaan ja miten siitŠ seuraa narratiivin kautta yksinŠinen identiteetti. Toisessa 

esimerkissŠ analysoin Meriromaanin Huurnaa, joka ei lšydŠ Óliittymisen hetkeŠÓ. NŠmŠ ha-

vainnot ovat siksi tŠrkeitŠ, koska ne havainnollistavat kehŠŠ, jossa yksinŠinen on. Identiteetin 

pohjalta henkilš tekee uudet suunnitelmat Ð nŠmŠ suunnitelmat yksinŠinen tekee sen mukaan, 

mitŠ itsestŠŠn ajattelee ja millaiseksi identiteettinsŠ kokee. Havainnollistan lšydšksiŠni seu-

raavalla tŠytetyllŠ teoriakehikolla:   

 

  

KUVIO 2. YKSIN€ISYYDEN KEH€ MUSTAN VY…N PETRIN KONTEKSTISSA 

 

Mitä	  aion	  tehdä:	  "Aion	  
mennä	  joukkueeseen	  

mukaan"	  

Mitä	  tekee:	  Ei	  mene	  

Narra5ivi:	  "En	  mennyt,	  
koska	  en	  5edä,	  miten	  

joukkueeseen	  mennään."	  

Iden5tee8:	  "Olen	  
vastakohta	  isästäni	  -‐	  

ihminen,	  joka	  ei	  osaa	  toimia	  
sosiaalisissa	  5lanteissa"	  
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Kuten aiemmin luvussa 2.4 selvitin: teoriakehikossa itse tapahtuma on suunnitelman ja narra-

tiivin välissä. Yksilö suunnittelee tekemisiään ja jälkikäteen keksii tapahtuneesta narratiivin. 

Narratiivin luomisessa on se vaara, että tarinaan lisätään jotain, mitä siinä ei ole (valemuistot) 

sekä poistetaan jotain oleellista ristiriitaiseksi tai vähemmän tärkeäksi koettua. Esitin myös 

hypoteesin, että mikäli vaiheiden välillä on ristiriitaa, seuraa kognitiivinen dissonanssi, joka 

on selitettävä narratiivilla. Hypoteesini mukaisesti Tammisen teoksista löytyi näkökulmahen-

kilön narratiiveja, joilla näkökulmahenkilö selittää, miksi ei toimi suunnitelmansa mukaisesti. 

Narratiiveista puolestaan tehtiin johtopäätöksiä, jotka liittyvät narratiiviseen identiteettiin. 

Junttila (2018, 183) tarjoaa yksinäisyyteen ratkaisuksi sen ajatusvirheen kumoamista, jossa 

hyviä asioita vähätellään, tulkitaan valheellisesti tai merkitys kielletään – kausaalitulkinta 

pitää saada katki jollain tavalla. Esimerkkinä Junttila antaa tapauksen, jossa henkilö ei saa 

kuin muutaman joulukortin. Voisiko henkilö tulkita asiaa siten, että hän sai sentään muutaman 

joulukortin eli olla iloinen saaduista korteista? Mustan vyön Petrin tapauksessa on selvää, että 

henkilö on de facto lentopallojoukkueessa, jossa on muita ihmisiä. Lisäksi hän puhuu onnis-

tuneesti myös hoitajien, lääkärien ja papinkin kanssa. 

Kirjallisuustieteissä katharsis tarkoittaa puhdistautumista: konflikteja ajatellaan seuraavan 

terapeuttinen vapautuminen jännityksestä ja harmoninen tila (Hosiasluoman 2016, 408). On 

huomattava, että narratologisesta näkökulmasta henkilöhahmolle tapahtuva kognitiivinen dis-

sonanssi on jossain määrin konflikti, joka tarinassa tulee ratkaista. Yksinäisyyteen liittyvä 

ujous (Enon opetukset), masennus ja alkoholismi (Rikosromaani) tai kuolemanpelko (Väärä 

asenne ja Musta vyö) ovat kaikki ongelmia, joista jokainen näkökulmahenkilö yksinäisyyden 

ohella etsii pääsyä harmoniseen tilaan, vapautumista. 

Meriromaanin Huurna kutsuu yhdessäoloa ”liittymisen hetkeksi toisiin” – tässä tapauksessa 

siis liittyminen on hänen tahtotilansa. Hän ei kuitenkaan löydä ystäviä ja tälle heterodiegeetti-

nen kertoja antaa syyksi sen, että liittymisen hetkeä ei tule. Kun Huurna tahtoo liittyä muihin, 

mutta ”liittymisen hetkeä” ei tule, seuraa kognitiivinen dissonanssi, joka hänen on jotenkin 

ratkaistava. Tutkielmassani olen esitellyt ratkaisuna tähän ongelmaan esimerkiksi fantasioin-

tia – yksinäinen on voinut joko haaveilla uudesta rakkaudesta tai kuten Huurna – pohtia ole-

vansa yksinäinen kivi. Jos löydökset kirjataan yksinäisyyden kehään, ne näyttävät tältä: 
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KUVIO 3. MITEN MERIROMAANIN HUURNASTA TULEE LOPULTA ÓYKSIN€INEN KIVIÓ 

 

Meriromaanissa heterodiegeettinen kertoja selvittŠŠ, miten Óliittymisen hetkeŠÓ ei koskaan 

tullut. Festingerin (1957, 3) mukaan yksilšn sisŠinen konsistenssi vaatii selityksen sille, miksi 

tekeminen ja suunnitelma ovat ristiriidassa. Huurnan tapauksessa sisŠisen narraation selityk-

seksi kelpaa esimerkiksi kyvyttšmyys ottaa asia puheeksi ja osallistua sosiaalisessa tilanteessa 

keskusteluun, joka voi jopa suoraan kŠsitellŠ hŠntŠ itseŠŠn. Mustassa vyšssŠ ja Enon opetuk-

sissa kognitiota Ókohdata toinenÓ ja edellisen kanssa ristiriitainen kognitio ÓkyvyttšmyydestŠ 

kohdata toinenÓ selitetŠŠn puolestaan sillŠ, ettŠ nŠkškulmahenkilšt identifioivat itsensŠ arka-

luontoisiksi, ujoiksi ja epŠvarmoiksi. 

YksinŠisyyden syiksi tarjotaan siis usein tapahtumaa itsessŠŠn. Tapahtumassa nŠkškulmahen-

kilš on kuin sivustaseuraaja. Vaihtoehtoisesti yksinŠisyyden tunteesta johdetaan identiteettiin 

liittyviŠ asioita ja nŠkškulmahenkilš syyttŠŠ tilanteesta itseŠŠn. NŠkškulmahenkilšt eivŠt syy-

tŠ yksinŠisyydestŠ muita henkilšjŠ tai yhteiskuntaa missŠŠn teoksessa. Teosten kerronnan 

perusteella ei voida tulkita, ettŠ nŠkškulmahenkilšt edes ajattelisivat muiden olevan yksinŠi-

siŠ Ð esimerkiksi Mustan vyšn Petri voisi kŠytŠnnšssŠ olla huolestunut siitŠ, miten hŠnen Ši-

tinsŠ pŠrjŠŠ joulun yksin, mutta sitŠ ei ainakaan mainita mitenkŠŠn teoksessa. 

Mitä	  aion	  tehdä	  
(suunnitelma):	  Tahdon	  

ystäviä	  

Mitä	  teen	  (tapahtuma):	  
Ei	  ole	  ystäviä	  

Narra5ivi	  siitä,	  mitä	  tein	  
(tarina):	  "En	  liiEynyt,	  

koska	  liiEymisen	  hetkeä	  
ei	  tullut."	  

Narra5ivinen	  
iden5tee8:	  "Olen	  kuin	  

yksinäinen	  kivi"	  	  
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7 PÄÄTÄNTÖ 

Tässä viimeisessä pääluvussa tiivistän tutkielmani tulokset – kertaan tutkimusaiheen ja siihen 

liittyvät pääongelmat sekä käytetyt menetelmät. Lisäksi esitän johtopäätökset, joissa kerään 

yhteen tulokset ja kerron, miten ne suhteutuvat toisiinsa ja tutkimuksen kontekstiin. Tarkaste-

len myös tutkimuksen ja sen tulosten luotettavuutta. Tutkielman löydöksien esittelyn jälkeen 

esitän mahdollisia jatkotutkimuskysymyksiä. Yksinäisyystutkimuksella ja kirjallisuudentut-

kimuksella on useita mielenkiintoisia tutkielmani ulkopuolelle rajautuvia lisäkysymyksiä, 

joita eri kysymyksenasettelulla ja tutkimusongelmalla olisi mahdollista tutkia. 

7.1 Tutkimuksen aihe ja tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimukseni käsittelee yksinäisyyden monimuotoisuuden representaatiota Petri Tammisen 

romaaneissa jälkiklassisen narratologian kirjallisuudentutkimuksen näkökulmasta käyttämällä 

hyödyksi psykoanalyyttisia termejä sekä yksinäisyystutkimuksen terminologiaa. Tutkielman 

alussa selvensin, miksi yksinäisyyden tutkiminen on aiheena ajankohtainen ja yhteiskunnalli-

sesti tärkeää. Argumentoin tutkimuskirjallisuuteen viitaten, että kertomus on tapa jäsentää 

kokemusta – tässä tapauksessa yksinäisyyttä – ja kirjallisuudentutkija pystyy tutkimaan tätä 

kirjailijan kielellistämää kokemusta ja täten luomaan lisäarvoa sekä yksinäisyys- että kirjalli-

suudentutkimukseen. 

 

Määrittelin tutkimuksen metodologian sekä esittelin tärkeimmät käyttämäni termit. Yksinäi-

syyden määrittelin subjektiiviseksi, negatiiviseksi ja tuskalliseksi kokemuksesi. Näkökulma 

yksinäisyyteen on enemminkin yksinäisyystutkimuksen puolelta kuin kirjallisuudessa usein 

käsitellyn eksistentialistisen yksinäisyyden tai sivullisuuden, joita käsittelin erikseen omissa 

alaluvuissaan. Esittelin teoksessa Yksinäisten Suomi (2016) ilmaistua näkemystä, jonka mu-

kaan kirjallisuustieteissä on tutkimusaukko yksinäisyyden temaattisessa tarkastelussa. Tutki-

musaukon täyttäminen voidaankin nähdä yhtenä tiedonintressinä. 

 

Keskeinen tutkimuskysymykseni on: Miten yksinäisyyden monimuotoisuus representoituu 

Petri Tammisen teoksien näkökulmahenkilöissä? Tarkastelin yksinäisyyttä kirjojen suhteiden 

laadun ja sosiaalisen sekä emotionaalisen yksinäisyyden näkökulmasta, sekä sitä, miten yksi-

näisyys representoitui kerronnassa. Tutkimuksen kohdeteksteiksi valikoitui Petri Tammisen 

romaanit, jotka ovat julkaisujärjestyksessä: Väärä asenne, Enon opetukset, Mitä onni on, Ri-
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kosromaani, Meriromaani ja Musta vyö. Tutustuin myös Tammisen muuhun kirjalliseen tuo-

tantoon saadakseni kattavan käsityksen hänen kirjallisesta työstään. Lisäksi tarkastelin Tam-

misen teoksista tehtyä aiempaa tutkimusta ja esittelin niistä saatuja tuloksia. 

 

Tutkielmani teoriapohja yksinäisyydestä perustuu useisiin tutkimuksiin, jotka on toistettu niin 

kansainvälisinä tutkimuksina kuin myös Suomessa. Menetelminä on käytetty esimerkiksi ky-

selyjä, tilastokeskuksen analyysejä ja yksilöhaastatteluja. Kirjallisuudentutkimuksen puolella 

käytin narratologisia ja psykoanalyyttisia termejä. Psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus 

sisälsi useita hyödyllisiä termejä, joiden avulla analyysiä pystyi syventämään analyysivai-

heessa. Esitin sekä yksinäisyystutkimuksen että kaunokirjallisuuden käsitteet ja teoriat ja ava-

sin niiden sisällöt. Tutkielman tärkeimmistä havainnoista keräsin useita esimerkkejä ja sen 

tärkeimmät löydökset tiivistin kuvioihin sekä taulukoihin. 

 

Olen pyrkinyt lisäksi parantamaan tutkielmani havainnollisuutta teoriakehikolla, jonka esitte-

lin teoriavaiheessa luvussa 2.4. Koska erityisesti sosiologiseen yksinäisyyteen vaikuttaa nä-

kökulmahenkilöiden ympäristö – ystävät, perheenjäsenet ja harrastukset – pääluvussa kolme 

keräsin taulukkoon jokaisen yksinäisen näkökulmahenkilön sekä heidän suhteensa muihin. 

Tämä taulukko myös helpottaa tutkielman seuraamista siinä mielessä, koska tutkimuksen 

kohteena oli kuusi eri Tammisen romaania ja niiden näkökulmahenkilöiden yksinäisyys. Tut-

kielmaa on helpompi seurata, kun kaikki suhteet löytyvät yhdestä taulukosta, joka sisältää 

myös antropomorfismiset objektit omana sarakkeenaan. 

 

Yksinäisyyttä on aikaisemmin lähestytty kirjallisuudentutkimuksessa enemmänkin osana ek-

sistentialismia – alkututkimuksessa yritinkin selventää yksinäisyyttä olemassaolon yhtenä 

muotona ja vertailin sitä esimerkiksi sivullisuuden käsitteeseen. Ennen tutkimuksen aloitta-

mista näin mahdollisena ongelmana, että yksinäisyydentutkimusta ja kaunokirjallisuutta ei 

voisi yhdistää, koska yksinäisyystutkimus perustuu monelta osin kvantitatiiviseen tutkimuk-

seen, jonka yhdistäminen kvalitatiiviseen kirjallisuudentutkimukseen olisi voinut olla haasta-

vaa. Kuitenkin nopeasti kävi ilmi, että laadullisella tutkimuksella ja lähilukumetodilla saadut 

löydökset täydentävät yksinäisyystutkimuksen löydöksiä. 

 

Yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan tarkasteltuna yksinäisyys aiheena paljastui sitä tärkeäm-

mäksi, mitä enemmän sitä tutkin. Johdannossa kerroin, että sosiologisen tutkimuksen puolella 

on nostettu esille kirjallisuudentutkimuksen puuttumista yksinäisyyden kontekstissa. Syitä 
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yksinäisyydentutkimuksen ja kirjallisuudentutkimuksen kohtaamattomuudelle on ollut useita 

– toisaalta yksinäisyyden haittoihin on havahduttu vasta viime vuosina ja toisaalta kirjallisuu-

dentutkimuksen niukat resurssit on aiemmin suunnattu eri aiheisiin. Täten tutkielmani paikkaa 

kirjallisuuden ja yksinäisyydentutkimuksen yhdistämisessä ollutta tutkimusaukkoa. 

 

Tutkielman luotettavuutta lisää kaksi merkittävää asiaa: yksinäisyystutkimus perustuu pitkälti 

kvantitatiivisiin tutkimuksiin, jotka on todennettu sekä kansallisella että kansainvälisellä ta-

solla. Päälähteinä käyttämäni Niina Junttila sekä Elisa Tiilikainen ovat kirjoittaneet väitöskir-

jansa yksinäisyydestä, jotka ovat aiheesta tehtyjä tuoreimpia 2010-luvun jälkeen tehtyjä tut-

kimuksia. Kirjallisuudentutkimuksen luotettavuutta lisää puolestaan se, että tutkimukseni ja 

sen tulokset ovat toistettavissa – Tammisen teoksista löydetyt empiiriset huomiot, jotka ovat 

linjassa yksinäisyydentutkimuksen kanssa, ovat löydettävissä hänen kirjoistaan. 

 

Tutkimuskohteen valintaa puolsi aiheen tärkeys, ajankohtaisuus sekä sellaisen aikaisemman 

tutkimuksen puute, jossa yhdistetään yksinäisyystutkimus ja kirjallisuudentutkimus. Esimerk-

kinä yksinäisyyden tutkimuksen tärkeydestä annoin fMRI-laitteilla todennetut fyysisen kivun 

oireet, jotka yksinäisyys kokijassaan aiheuttaa. Vaikutti ilmeiseltä, että kirjallisuustieteilijän 

oli aika napata yksinäisyysaihetta hihasta ja talutettava se yksinäiseen tutkijanhuoneeseensa 

taltutettavaksi. Tutkimusta helpotti, että kirjallisuustieteissä on tutkittu paljon yksinäisyyteen 

liitettäviä tunteita, kuten häpeää, vieraantumista ja sivullisuutta. 

7.2 Tutkielman löydökset 

Olen analysoinut tässä tutkielmassa Tammisen teoksissa representoituvaa yksinäisyyttä; sen 

syitä, ilmenemistä sekä seuraamuksia. Sosiaalista yksinäisyyttä ilmeni läheisten ystävyyssuh-

teiden vähyytenä sekä kyvyttömyytenä luoda läheisiä suhteita. Tähän tarjosin syyksi minäpys-

tyvyyden puutetta sekä sosiaalisen resilienssin vähyyttä. Analysoin myös näkökulmahenkilöi-

den parisuhdetta – miksi yksinäisen suhde puolisoonsa on enemmän huolehtija kuin tasa-

arvoinen suhde. Lähes jokaisesta teoksesta löytyi myös sosiaalisesti taitava henkilö, joka toi-

mi vastinparina yksinäiselle näkökulmahenkilölle.  

 

Tarkastelin suhteita esimerkiksi Martin Buberin kaksitahoisen kommunikointiteorian avulla. 

Psykoanalyyttisista havainnoista merkittävin oli löydös, jossa näkökulmahenkilön huomattiin 

toimivan Martin Buberin kaksitahoisen kommunikoinnin Minä–Se-suhteessa maailmaan, ja 
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tällä tavoin ikään kuin eristävät itsensä maailmasta ja muista ihmisistä. Ehdotin, että yksinäi-

nen hakee paikkaansa maailmassa ja samalla ottaa etäisyyttä muihin käyttämällä heistä joko 

ammattinimikettä tai suhteen paljastavaa nimeä kuten vaimo tai eno. 

 

Tätä löydöstä voitiin perustalla erityisesti fokalisaation avulla: Tammisen teosten hetero-

diegeettiset kertojat jakavat maailman itseensä ja ”noihin muihin”, jotka tunnetaan pelkästään 

ammattinsa kautta. Tässä tarkastelussa myös objektin ja subjektin eri määritelmät tulevat tär-

keiksi analysoidessa näkökulmahenkilöiden erilaisia suhteita ympäristöönsä. Toisaalta argu-

mentoin myös, että nimien sijaan ammattinimikkeellä toiminen voi olla myös kerronnallinen 

ratkaisu: lukijalle on merkittävämpää tietää, että kyseessä on psykologi kuin se, mikä psyko-

login nimi on, ja nimien paljous voisi tehdä kerronnan seuraamisesta vaikeampaa. 

 

Teoksista löytyi sekä eksistentiaalista yksinäisyyttä että sivullisuutta. Eksistentiaalinen yksi-

näisyys ilmeni erityisesti kuolemanpelon sekä sivullisuuden kautta – nämä rinnastettiin myös 

tekstissä suoraan keskenään: kuolemanpelkoa sanottiin ”äärettömän yksinäisyyden mittaisek-

si”. Ajatusta yksinäisyydestä pelon mittayksikkönä tarkasteltiin ihmisen huolenaiheiden, ystä-

vyyden ja Levinasin kasvokkain kohtaamisen -teorian avulla. Perustelin suhteiden tutkimista 

yksilön ontologian kysymysten sijaan Levinasin ajatuksella siitä, että etiikka on ensisijaista 

filosofiaa. Kirjallisuustiede sopeutuu sekä yksilön eksistentiaalisen yksinäisyyden, sivullisuu-

den kuin myös yksinäisyydentutkimuksien löydösten tutkimukseen. 

 

Narratologinen tutkimus keskittyi määrittelynsä mukaisesti tutkittavana olevan tekstin kerron-

taan. Nostin esimerkkejä hyväksynnän, torjunnan ja muiden ilmeisen tarkkailun fokalisaatios-

sa; yksinäisyystutkimuksissa on ilmennyt, että yksinäinen etsii sosiaalista paikkaansa ja tark-

kailee siksi muiden ilmeitä. Tammisen teoksissa tämä muiden henkilön ilmeiden kuvailu ja 

kasvojen ilmeet on usein toistuva piirre. Ilmeiden kuvailu on Tammisen teoksissa jopa kiitet-

tävää – harva kirjailija osaa kuvata niin tarkkanäköisesti ja eri tavalla ilmeiden kautta omaa 

paikkaansa ryhmässä. Tutkielmassa kerroin tästä löydöksestä useita esimerkkejä. 

 

Tuloksia esitellessäni yksinäisyystutkimuksen löydökset pysyivät koko ajan rinnalla. Tut-

kielmassani annan esimerkkejä, miten ja millä tavoin yksinäinen tulkitsee sosiaalisia tilanteita 

väärin. Teosten yksinäisten näkökulmahenkilöiden tulkinnat tilanteista ovat linjassa Niina 

Junttilan esittämien yksinäisille tyypillisten ajatusvirheiden kanssa. Jatkoin analyysia siten, 

että koska Tammisen teosten näkökulmahenkilöt elävät buberilaisittain Minä–Se-maailmassa, 
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eivätkä Minä–Hän-maailmassa, se aiheuttaa heille emotionaalista yksinäisyyttä, joka ilmenee 

eri tavoin kerronnassa. 

 

Yksinäisyys ilmeni näkökulmahenkilöissä siten, että heiltä puuttui minäpystyvyyttä ja sosiaa-

lista resilienssiä. He eivät aina olleet aina sosiaalisesti yksinäisiä, mutta poikkeuksetta emo-

tionaalisesti yksinäisiä. Jokaisesta tutkittavasta teoksesta löytyi yksinäisyyden representaatioi-

ta. Minäpystyvyyden ja sosiaalisen resilienssin puuttuminen aiheuttivat näkökulmahenkilöille 

sen, että he välttelivät suoria konflikteja muiden kanssa sekä hakivat muilta hyväksyntää. On-

gelmallinen konfliktien käsittelytaito oli osa suurempaa kommunikaatio-ongelmaa: näkökul-

mahenkilöt pelkäsivät väärinymmärretyksi tulemista. Tulkintaongelmat nousivat esille erityi-

sesti silloin, kun päähenkilöt yrittivät viestiä digitaalisesti. Erityisen yksinäiseksi näkökulma-

henkilöt tunsivat itsensä sen jälkeen, jos tilanne voitiin tulkita torjumiseksi. Esimerkiksi säh-

köpostiin vastaamattomuus sai näkökulmahenkilöt tuntemaan itsensä yksinäiseksi. 

 

Yksinäisyyden representaatiot ilmenevät romaaneissa sekä suoraan että epäsuorasti. Digitaa-

lista kommunikaatiota käsitellessäni tein havainnon, joka on yksinäiselle tyypillistä: hän alkaa 

luoda tulkintoja ja merkityksiä, jotka eivät välttämättä ole totta. Nostin esille useita löydöksiä 

tutkimusaineistosta, joissa yksinäinen päähenkilö alkaa fantasioida ja esimerkiksi tulkita pie-

net eleetkin isoiksi lupauksiksi tulevasta yhteisestä toiminnasta. Fantasioista ja fantasioinnista 

kertova luku 6.2 oli omiaan tukemaan Niina Junttilan havaintoja yksinäisen henkilön sosiaa-

listen tapahtumien vääristä tulkinnoista. Pohdin myös tarkastelemieni Tammisen romaanien 

näkökulmahenkilöiden kontekstista Elisa Tiilikaisen yksinäisyystutkimuksen väitettä siitä, 

että miehet kaipaavat enemmän kumppanuutta. 

 

Kirjallisuudentutkimuksen käsitteistä personointi ja antropomorfiset objektit olivat hyödylli-

siä nostaessani havaintojani esineistä, jotka saivat ihmismäisiä piirteitä. Hotellihuoneiden hil-

jaiset huonekalut tai yksinäiset kivet toimivat eräänlaisena vastinparina yksinäisille näkökul-

mahenkilöille, jotka itse sulautuivat usein osaksi huonetta tai tunsivat olevansa yksinäisiä ki-

viä. Havaintoni mukaan narraatiossa yksinäiset tekivät itsestään enemmän objekteja siinä 

missä he fokalisoivat objekteja lähemmäs subjekteja, täten hämärtäen sitä rajaa, jossa binääri-

nen jaottelu objektiin ja subjektiin sijaitsee. Yksinäisen näkökulmahenkilön – eli subjektin – 

liikkuessa kohti objektiutta siitä tuli yksinäisempi. 
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Esittelin teoriavaiheessa psykoanalyyttisen teoriakehikon, jossa käytin hyväksi ristiriitaa, joka 

ilmenee Tammisen teosten näkökulmahenkilöillä: heidän suunnitelmansa siitä, mitä he aikoi-

vat tehdä, erosivat usein siitä, mitä he lopulta tekivät. Tein tästä käytösmallista kehän lisää-

mällä malliin narratiivin sekä narratiivisen identiteetin. Tutkielmani lopuksi selvitin, miten 

yksinäinen usein aikoo mennä mukaan yhteiseen toimintaan, mutta ei sitten menekään. Hänel-

le syntyy kognitiivinen dissonanssi toiminnastaan, jota hän sitten selittää narratiivin avulla; 

näistä narratiiveista puolestaan syntyy narratiivinen identiteetti, kuten ”olen ujo”, joka jo it-

sessään sitten aiheuttaa lisää yksinäisyyttä. 

 

Tammisen teoksissa sekä kuvataan yksinäisyyttä, että koetaan sitä. Yksinäisyyden represen-

taatiot voidaan kiteyttää näin: tekijänä haetaan kontaktia, mutta kokijana kontakti jää saamat-

ta. Yksinäisyys koetaan suhteessa ympäristöön; paikat, tunnelmat sekä ympärillä olevien ih-

misten ilmeet ovat tärkeitä. Ympäristö on niin hallitseva, että johdonmukaisesti kaikissa kir-

joissa näkökulmahenkilö kokee tarvetta pohtia omaa ilmettään, jonka tulee peilautua ympäris-

töstä, ei kokijan sisimmästä. Yksinäisyyttä jäsennetään narratiivien avulla. Sisäistä maailmaa 

peilataan ihmisten katseisiin ja sanomisiin sekä tehdään pieniä yksityiskohtaisia havaintoja, 

joista luodaan tulkintaa todellisuudesta.  

7.3 Lisätutkimuskohteet 

Yksinäisyydentutkimus antaa mahdollisuuksia suurelle määrällä jatkotutkimuksia. Yksinäi-

syydestä kertovat klassikkoteokset odottavat tutkijaansa yksinäisyyden kontekstissa: kuinka 

paljon Raskolnikovin yksinäisyys vaikuttaa hänen tekemiinsä ratkaisuihin Fjodor Dostojevs-

kin Rikoksessa ja rangaistuksessa? Entäpä millaisia keinoja päähenkilö käyttää selvitäkseen 

yksinäisyydestä Daniel Defoen teoksessa Robinson Crusoe? Emotionaalista yksinäisyyttä 

voisi tutkia esimerkiksi Anton Tšehovin novelleissa Kaksintaistelu ja Kolme sisarta tai sosi-

aalista yksinäisyyttä Juhani Ahon teoksessa Yksin. Habermasin tiedonintressit täyttäviä mah-

dollisuuksia löytyy tällä saralla paljon. 

 

Yksinäisyyttä kirjallisuudessa voisi tutkia myös psykologian ja erityisesti hyve-etiikan näkö-

kulmasta. Martela (2014, 30–31) nostaa yksilön elämän kannalta tärkeimmiksi psykologiksi 

tarkastelunkohteiksi elämäntyytyväisyyden, positiiviset tunteet ja eudaimoniset onnellisuus-

perspektiviit. Eudaimonia tarkoittaa ”hyvää henkeä”, johon pyritään hyveiden kautta. Termin 

teki tunnetuksi Aristoteles (2005, 194), jonka mukaan hyveellinen elämä on ihmisen päämää-
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rä. Päähenkilöiden hyveellisyyttä ja heidän suhteitaan voitaisiin mitata kvalitatiivisesti tarkas-

telemalla hyveiden määrää, joista esimerkkinä käy avoimuus tai totuudellisuus.  

 

Tutkielmani analyysivaiheessa kerroin perusteluja sille, miksi kaunokirjallisuudella on annet-

tavaa yksinäisyystutkimukselle. Erityisesti painotin sitä, että kaunokirjallisuus sanoittaa yksi-

näisyyden kokemusta ja siihen liittyviä tunteita, jotka voivat olla vaikeita sanoittaa. Tutki-

mukseni kuluessa annoin myös suoria esimerkkejä siitä, kuinka teoksista löytyy suoria esi-

merkkejä yksinäisyystutkimuksen termeihin kuten minäpystyvyys ja sosiaalinen resilienssi. 

Näiden termien käyttö kirjallisuudentutkimuksessa on mielekästä ja havainnollistavaa. Tam-

minen on itse kertonut teoksessaan Muita hyviä ominaisuuksia, miten kirjallisuus – tässä ta-

pauksessa Veijo Meri – pystyy ilmaisemaan yksityisiä tunteita. Samalla hän sanoittaa sen, 

minkä vuoksi kirjallisuudentutkimuksella on annettavana arvoa yksinäisyystutkimukselle: 

 

Rupesin selittämään, kuinka Meri antoi ilmaisun yksityisille tuntemuksilleni ja 
todisti näin että olen samassa maailmassa toisten kanssa. Sanoin myös, että Me-
ren kirjat olivat myötätunnon osoituksia ja että tällainen myötätunto vaikutti ih-
miseen ihan samalla tavalla kuin joihinkin toisiin rakkaus tai Jumala – siis antoi 
yksinäiselle sielulle toisen, sinän. (Tamminen 2010, 60.) 

 

Tässä Tamminen sanoittaa kaunokirjallisuuden arvon – kun tunteista ja kokemuksista tehdään 

näkyviä kirjoittamalla ne osaksi tarinaa, lukija voi samaistua tekstiin ja tuntea yhteenkuulu-

vuutta. Kaunokirjallisuus on perinteisesti nähty taiteena, mutta kenties lisätutkimusta voitai-

siin tehdä erityisesti siitä, miten kaunokirjallisuuden arvo tunnistetaan sekä yhteiskunnan että 

yksilön tasolla. Aiheeseen liittyvän häpeän vuoksi kirjallisuudentutkimuksella olisi paljon 

annettavaa tälle tutkimuksen saralle, koska yksinäisyydestä voi olla helpompi kertoa kolman-

nessa persoonassa.  

 

Eräs mielenkiintoisimmista mahdollisuuksista liittyy kirjallisuusterapiaan – kysymyksenaset-

teluna voisi olla vaikkapa, miten yksinäiseksi itsensä kokeva henkilö reagoi lukiessaan yksi-

näisyydestä? Voisiko yksinäisyydestä kärsivä lukea yksinäisyydestä ja tuntea olevansa vä-

hemmän yksin, koska ymmärtää, että ei ole tunteensa kanssa yksin? Missä määrin samaistu-

minen yksinäiseen hahmoon saa lukijan huomaavinaan, että ei ole yksin: että on ”samassa 

maailmassa muiden kanssa”. Lukemisen lisäksi myös itse omasta yksinäisyydestä kirjoittami-

nen voisi olla puhdistava kokemus, jonka tehoa voisi testata – esimerkiksi, miten kokemuksen 

kirjoittaminen auttaa kokijaa ymmärtämään sitä. 
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Pohjana kirjallisuusterapian ja yksinäisyystutkimuksen lähentymiselle on oma introspektiivi-

nen havainto: kirjoittamalla etsin kontaktia – joko itseeni tai muihin. Lukemalla puolestaan 

koen ystävyyttä. Mahdollisuudet kirjallisuusterapiassa liittyvät täten myös kirjojen tuomaan 

nautintoon. Siihen, miten niiden kautta voi tuntea tekstuaalista ystävyyttä, joka perustuu 

”poissaololle, niin ajalliselle kuin paikallisellekin etäisyydelle” (Korhonen 2011, 16). Erik-

seen on tässä tutkielmassa esitetyt yksinäisyyden osat kuten kommunikaatio, yhteys, läsnäolo 

ja kuunteleminen. Minkälainen narratiivi ja narraatio lisäävät kokemusta siitä, että tuntee, että 

ei tule ymmärretyksi. Voisiko tutkia esimerkiksi toimintatapoja tai harjoituksia, joilla henkilö 

opettelee kokemaan maailman enemmän Minä–hän-suhteessa? Missä määrin aito kohtaami-

nen voi helpottaa yksinäisyyttä? 

 

Yksinäisyyteen liittyy myös vahva luovuuden aspekti, josta Mika Waltari kirjoitti esseessään 

Yksinäisyydestä. Erityisesti ystävyyden jälkeinen yksinäisyys on hedelmällistä aikaa. Näin voi 

todeta esimerkiksi autografisesta Mustasta vyöstä, jossa poissaoleva isä jättää eräänlaisen au-

kon, jonka näkökulmahenkilö täyttää tekstillä. Toinen tunnettu tapaus vastaavasta on Mon-

taignen Esseet, joihin vaikutti paljon hänen edesmenneen ystävänsä La Boétien poissaolo: 

”Montaigne päätti rakentaa kirjallisen muistomerkin: keskelle kirjaa hän sijoittaisi ystävänsä 

tutkielman ja välittömästi sen ympärille tekstejä, joissa hän jatkaisi ystävänsä kanssa aikoi-

naan käytyjä keskusteluja.” (Korhonen 2011, 14–15.) 

 

Yksi mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde olisi myös tutkia kohtaamisen käsitettä kirjallisuu-

den kontekstissa. Kohtaamisella tarkoitan sellaista merkityksellistä hetkeä, jolloin henkilö 

kokee yhteyden johonkuhun. Annan kaksi esimerkkiä. Voit olla ihmisten kanssa illallisella 

kohtaamatta ketään – ehkäpä muut puhuvat sinulle merkityksettömiä asioita tai mielesi on 

jossain aivan muualla. Toisessa esimerkissä taas olet yksin kotonasi ja luet satojen vuosien 

takaista tekstiä ja tunnet selittämätöntä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Uskoakseni kohtaa-

misten määrä ja syvyys vaikuttavat siihen, kuinka yksinäiseksi itsemme tunnemme. 
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